Ημερομηνία................................................
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Εγώ ο/η .................................................................................................. με αριθμό ταυτότητας
..................................................... από το(ν)/τη(ν) (περιοχή/πόλη/χωριό)..........................................,
αυτοκυρίαρχος/η, που ακολουθώ ΜΟΝΟ τον κοινό νόμο, τον νόμο του Θεού, προειδοποιώ για την
πρόθεσή μου σε καταγγελία/αγωγή του/της/τους ..................................................................................
…………………………………………………………………………………………….με αριθμό ταυτότητας
....................................................................., εργαζόμενος/η/οι ως .........................................................
στο(ν)/στη(ν) ............................................................................................................... όπου
εξαναγκάζει/ζουν σε υποχρεωτική ιατρική πράξη / αποκάλυψη ιατρικών προσωπικών δεδομένων
χωρίς την συναίνεση του καθενός μας.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ/ΑΠΑΙΤΗΤΗ:
Α)

ΥΠΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ (ΦΙΜΩΤΡΟΥ) χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι αβλαβές

και λειτουργικό. Εγκληματική πράξη και ποινικό αδίκημα για υποχρεωτική ιατρική πράξη χωρίς την
συναίνεση του πλήρες ενημερωμένου ασθενή/απαιτητή.
Β)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ που είναι ήδη άκυρο πριν την διαδικασία διάγνωσης.

Εγκληματική πράξη και ποινικό αδίκημα για υποχρεωτική ιατρική πράξη χωρίς την συναίνεση του
πλήρες ενημερωμένου ασθενή/απαιτητή.
Γ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ/ΕΝΕΣΗ που είναι ακόμη είναι σε πειραματική φάση και

περιέχει αλλοιωμένο mRNA. Το 2013 σε μια υπόθεση εναντίων των Myriad Genetics, Inc στις
Ηνωμένες Πολιτείες, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι το ανθρώπινο DNA δεν μπορεί να
κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επειδή είναι προϊόν της φύσης. Επίσης αποφάσισε ότι εάν το
ανθρώπινο γονιδίωμα αλλάξει δομή μέσω των εμβολίων mRNA, τότε ναι, μπορεί να κατοχυρωθεί με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έλαβαν το εμβόλιο/ένεση, είναι τώρα τεχνικά
«κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» και κάτι που κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
είναι πλέον «ιδιοκτησία» του εφευρέτη. Δεν ανήκουν πλέον στην κατηγορία του ανθρώπου, επομένως
δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα Ανθρώπινά τους Δικαιώματα.
Δ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ όπως αποτελέσματα

διαγνωστικού τεστ, μη χρήση της μάσκας ή γιατί δεν έγινε ακόμη το εμβόλιο/ένεση.

Εάν δεν αναιρέσει/σουν τις εγκληματικές πράξεις εναντίων της ανθρωπότητας εντός 4
ημερών, εγώ και πολλοί άλλοι συμπολίτες μου, θα καταβάλουμε την καταγγελία/μήνυση Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ, με αποζημίωση για την εγκληματική πράξη εναντίων μας, όπως επίσης και
καταπάτηση των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων της τάξης των 100,000 χιλιάδων ευρώ από
τον/την/καθέναν τους
…………………….………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
1.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη πως το οποιοδήποτε εμβόλιο του οποιουδήποτε ιού είναι

αξιόπιστο 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)
(mRNA).

Τα εμβόλια PFIZER και MODERNA περιέχουν το αγγελιαφόρο RNA - Messenger RNA

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. 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 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.
Ε)

Περιέχουν οξείδιο γραφενίου το οποίο προκαλεί φλεγμονές, μαγνητισμό, απώλεια

γεύσης και όσφρησης, βλάβη της αποτοξίνωσης, θρομβώσεις, καρκίνο.
Ζ)

Τα εμβόλια περιέχουν nanochip όπου είναι συνδεδεμένα με τα 5G που πιθανόν να

ελέγχουν την συνείδηση του ατόμου όπως και να μπορούν να εξορίσουν κρυπτονομίσματα με την
κάθε του κίνηση.
Η)

Πρόκειται για πατενταρισμένα εμβόλια 1)US2006257852

2)EP3172319B1

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
1.

Βάσει του Κώδικα της Νυρεμβέργης 1947, 1966: παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορίζει:

«κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα».

2.

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

διακήρυξη της Γενεύης για γιατρούς 1948: «Θα σεβαστώ την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του ασθενούς
μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ιατρικές μου γνώσεις για να παραβιάσω τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
πολιτικές ελευθερίες, ακόμη και υπό πίεση. Θα κρατήσω το απόλυτο σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, από τη
σύλληψη. Θα θεωρήσω την υγεία του ασθενούς μου ως το πρώτο μέλημά μου».
3.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των

Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της Ρώμης 04-11-1950.
4.

Δήλωση του Ελσίνκι 1996, υπογραμμένο από 45 χώρες – Άρθρο 25: «Η συμμετοχή ατόμων ικανών

να παρέχουν συγκατάθεση μετά από ενημέρωση σε ιατρική έρευνα πρέπει να είναι εθελοντική πράξη. Κανένα
άτομο ικανό να δώσει συγκατάθεση μετά από ενημέρωση δεν μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα χωρίς να
έχει δώσει ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση».
5.

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.
6.

Βάσει του Νόμου 31(ΙΙΙ)/2001 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής
(Κυρωτικός), όπου λέει: οι απαγορευμένες πράξεις ή παραλείψεις της Σύμβασης συνιστούν αδικήματα δυνάμει
του παρόντος Νόμου τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και τιμωρούνται ανάλογα.
Κατηγορία Α:

Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22

και άρθρο 1 του Πρωτόκολλου της Σύμβασης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή/και με χρηματική
ποινή μέχρι 10,000 λίρες (€ 16,754)
Κατηγορία Β:

Πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των άρθρων 11, 12, 13, και 14 της Σύμβασης,

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή/και χρηματική ποινή μέχρι 5,000 κυπριακές λίρες (€ 8377.34).
7.

Απόφαση του Salvetti κατά Ιταλία-CEDH 09/07/2002 – αριθμός 42197/98: καμία ιατρική περίθαλψη

δεν είναι υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «ως μη εθελοντική ιατρική περίθαλψη, ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός συνιστά παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, που κατοχυρώνεται από το
άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες».

8.

Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 20-

10-2005.
9.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2361 (28 Ιανουαρίου 2021): Συμβουλευτική γνωμοδότηση –

καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Άρθρο 731: «για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες
ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτική, κοινωνική ή
άλλη πίεση να εμβολιαστεί, εάν αυτός ή αυτή δεν το επιθυμεί. Άρθρο 732 «για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν
υφίσταται διακρίσεις λόγω μη εμβολιασμού, λόγω δυνητικού κινδύνου για την υγεία ή επειδή δεν επιθυμεί να
εμβολιαστεί».
ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
1.

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) - General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος προνοεί ρητώς ότι τα
δεδομένα που αφορούν την υγεία του πολίτη δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από κανέναν τρίτο χωρίς
την ύπαρξη του νόμου που να θέτει ρητά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1.

Βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 28 Νοεμβρίου 2005 Άρθρο 12 -"Ο ιατρός δεν επιτρέπεται

να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του πλήρες
ενημερωμένου ασθενή."
2

Βάσει του Αστυνομικού Κώδικα Δεοντολογίας, εάν το άτομο που σε υποχρεώνει στην παράνομη

ιατρική πράξη χωρίς την συναίνεση σου, ανήκει στην αστυνομία, τότε εξαπατά τα πρώτα 4 άρθρα.

Υπογραφή

