ΠΕΡΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19
1.
Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη πως το οποιοδήποτε εμβόλιο του οποιουδήποτε ιού είναι λειτουργήσιμο και
αβλαβές.
2.
Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη που αποδεικνύει πως ο οποιοσδήποτε ιός είναι ζωντανός, επικίνδυνος,
μεταδίδεται με την αναπνοή. Υπάρχουν ΕΓΚΥΡΕΣ μελέτες πως ο ιός είναι διαλυτής, δημιουργείται από τον πυρήνα των
κυττάρων του ανθρώπου και των ζώων από το δικό μας DNA/RNA, λέγεται εξώσωμα και εξουδετερώνει τις τοξίνες.
3.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απόδειξη πως ο COVID-19 είναι ιός.

4.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη και απόδειξη πως τα τεστ είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Δεν

απομονώνουν κανένα μικροσωματίδιο της τάξης των 100-200νμ για να πάρουν γενετικό υλικό ΜΟΝΟ από εκεί,
επομένως το δείγμα που μπαίνει για διάγνωση, είναι ακάθαρτο, συνεπώς το αποτέλεσμα είναι άκυρο.
5.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη απόδειξη πως υπάρχει έστω και ένας θάνατος από τον υποτιθέμενο COVID-19.

6.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απόδειξη πως υπάρχει πανδημία.

7.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ νομοθεσία που να καλύπτει τα παράνομα διατάγματα κατά της ψευδό-πανδημίας.

8.
Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη ότι η μάσκα προστατεύει και από τι να προστατεύσει; Όμως υπάρχουν έγκυρες
μελέτες πως η μάσκα προκαλεί από δερματικά, αναπνευστικά, μέχρι και καρκίνο. Για τα παιδάκια μπορεί ακόμα και ξαφνικό
θάνατο.
9.
Α)
Τα εμβόλια JOHNSON & JOHNSON και ASTRA ZENECA εισάγουν DNA και δημιουργούνται από εκτρωτικά
εμβρυϊκά κύτταρα.
Β)

Τα εμβόλια PFIZER και MODERNA περιέχουν το αγγελιαφόρο RNA - messenger RNA (mRNA).

Γ)
Το τελικό αποτέλεσμα και των τεσσάρων, είναι να δημιουργηθεί μια ακίδα πρωτεΐνη (spike protein) και τα
αντισώματα αυτής της πρωτεΐνης. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή η πρωτεΐνη;
i)
Μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπου δημιουργείται είσοδος να
εισχωρήσουν βαρεά μέταλλα και τοξίνες και να προκαλέσουν ζημιά στον εγκέφαλο.
ii)
Μπορεί να καταστρέψει το γονίδιο FUS. Αυτό το γονίδιο παρέχει οδηγίες για την παραγωγή μιας
πρωτεΐνης μέσα στον κυτταρικό πυρήνα στους περισσότερους ιστούς και εμπλέκεται σε πολλά στάδια της παραγωγής
πρωτεϊνών. Η πρωτεΐνη FUS προσκολλάται (δεσμεύεται) με το DNA και ρυθμίζει μια δραστηριότητα που ονομάζεται
μεταγραφή (transcription), η οποία είναι το πρώτο βήμα στην παραγωγή πρωτεϊνών από γονίδια. Η πρωτεΐνη FUS
εμπλέκεται επίσης στην επεξεργασία μορίων που ονομάζονται αγγελιαφόροι (messengers) RNA (mRNA), που
χρησιμοποιούνται ως γενετικά μοτίβα για την παραγωγή πρωτεϊνών. Η καταστροφή αυτού το γονιδίου οδηγεί:
1) Στην Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση [Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)].
2) Σε καρκίνο.
iii)
Μπορεί να δημιουργήσει μετάλλαξη στην πρωτεΐνη TAR DNA-binding Protein 43 (TDP43) η οποία
κωδικοποιείται από το γονίδιο TARDBP. Είναι μια πολύ-λειτουργική πρωτεΐνη με λειτουργίες στη μεταγραφή (transcription),
όπως και στην σταθερότητα και μεταφορά του mRNA. Μαζί με κάποιες άλλες πρωτεΐνες εμπλέκονται στην κυτταρική
απόκριση του στρες. Η μετάλλαξη αυτής της πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε ένα σύμπλεγμα εκφυλιστικών νευρολογικών
προβλημάτων που ονομάζεται Μέτωπο-Κροταφική Εκφύλιση (Frontotemporal Degeneration - FTD) που προκαλεί
Άνοια. Αυτό προκαλεί απώλεια μνήμης, παράξενη συμπεριφορά, διαφορετική προσωπικότητα, δυσκολία δημιουργίας ή/και
παραγωγής, δυσκολία στην κατανόηση, μέχρι και νόσο Alzheimer η οποία σημαίνει απώλεια ικανότητας επικοινωνίας,
συνομιλίας και ανταπόκρισης στο περιβάλλον, όπως και η απώλεια αναγνώρισης ατόμων.
Δ)
Επίσης οι ουσίες που έχουν και τα τέσσερα εμβόλια, πολύ πιθανόν να προκαλούν αιμορραγίες, θρομβώσεις,
βαριά πνευμονία και βραχυκύκλωμα του ανοσοποιητικού, ορμονικού και νευρικού συστήματος. Επίσης ένα ποσοστό ατόμων
που έλαβαν αυτά τα εμβόλια βρήκε ξαφνικό θάνατο.

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.
Βάσει της Σύμβασης ΟΒΙΕΔΟ (Ν2619/1998-ΦΕΚ Α'132) Άρθρο 5 -"Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει
μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης
του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης,
καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κίνδυνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και
οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του." Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή έγγραφη, όπως
προκύπτει από την Ερμηνευτική Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την
παροχή της συναίνεσης. Το άρθρο 6 καλύπτει επίσης και τα άτομα που δεν μπορούν να συναινέσουν μόνα τους λόγο ηλικίας
ή ανικανότητας.
2.
Βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Άρθρο 12 -"Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση
οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή."
3.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

1.
Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθεί της
ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:
ε.
Εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσουν μεταδοτικήν ασθένειαν,
φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.
4.

Βάσει του Κώδικα της Νυρεμβέργης 1947, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5.

Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 10-12-1948.

6.
Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των Θεμελιωδών
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της Ρώμης 04-11-1950.
7.

Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 20-10-2005.

8.

Βάσει του Όρκου του Ιπποκράτη.

Αυτά όλα αποτρέπουν οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία πάνω στο άτομο χωρίς την συναίνεσή του ή του γονέα του εάν είναι

ανήλικο.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Ο υπογράφων ____________________________________________________________________ με αριθμό
ταυτότητας

____________________________

_________________________________________________
______________________,

βεβαιώνω

εργαζόμενος/η
με

δια

ιδιότητα
της

στ__

____________________
παρούσης

εκ

του/της

___________________________________________ με αριθμό ταυτότητας ______________, ότι το εμβόλιο κατά
του COVID-19, πρώτον είναι απόλυτα ασφαλές και δεύτερον είναι λειτουργήσιμο. Εάν έστω το ένα από τα δύο
αποδειχτεί ότι δεν ισχύει, τότε δηλώνω ότι αναλαμβάνω την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη και ότι
θα καταβάλω το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που διεκδικεί ο απαιτητής, όπως και θα δεχτώ την οποιαδήποτε άλλη
ποινή που θα μου καταδικάσει το δικαστήριο για την ψευδή και παραπλανητική.
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