ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
(α΄) υποβολή αναφοράς, αίτησης ή δήλωσης στη δεδομένη Υπηρεσία, με
την οποία θα δηλωθεί η εναντίωση του αιτούντος ή αναφέροντος σε
ιατρική πράξη (εμβολιασμό, έλεγχο – test) ασχέτως είδους χωρίς τη
συναίνεση του προσώπου ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ασκούντος την
επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα γονέα,
(β΄) η αναφορά, η αίτηση ή η δήλωση θ’ αναφέρουν τους
συγκεκριμένους λόγους για τον οποίο προβάλλεται άρνηση εκτέλεσης
της ιατρικής πράξης με μνεία των νόμων όπως ενδεικτικά τής διεθνούς
Συνθήκης του Οβιέδο, των άρθρων 2§1 και 5 του Συντάγματος κυρίως,
του νόμου περί της ιατρικής δεοντολογίας και του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ΄) στην αναφορά θα γίνεται μνεία ότι οι τυχόν επιβλαβείς για την υγεία
συνέπειες επιβολής της δεδομένης ιατρικής πράξης θα βαρύνουν τους
αρμόδιους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς με τις ενέργειες των
οποίων επιβλήθηκε αναγκαστικά η παράνομη ιατρική πράξη, παρά τη
ρητή (ξεκάθαρη) εναντίωση,
(δ΄) σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να γίνει μηνυτήρια αναφορά πολλών
καταγγελλόντων

εναντίον

των

κυβερνητικών

παραγόντων

στις

ουσιαστικά παράνομες εντολές και ενέργειες των οποίων στηρίχθηκε η
διενέργεια της μη ηθελημένης ιατρικής πράξης ή των περισσότερων
ιατρικών πράξεων παρά τη ρητή εναντίωση του θιγέντος με αυτήν ή
αυτές τις περισσότερες πράξεις επιβολής,
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(ε΄) σκεπτικό, αιτιολογία και στήριγμα της άρνησης και της εναντίωσης
σε μη αποδεκτές ιατρικές πράξεις είναι η διεκδίκηση του δικαιώματος
στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή του
ατόμου και επειδή η εξαναγκασμένη ιατρική πράξη αποτελεί επί πλέον
παρέμβαση στη σωματική και στην ψυχική ακεραιότητα του προσώπου,
(στ΄) ακόμη, με τις εξαναγκασμένες ιατρικές πράξεις, προσβάλλονται τα
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα τα
οποία δεν είναι σχετικά αλλά απόλυτα όπως είναι η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, η αξία του αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 2§ 1 του
Συντάγματος, εφ’ όσον δεν νοείται σχετικότητα στην αξιοπρέπεια και
στην ανθρώπινη τιμή,
(ζ΄) σε τρίο επίπεδο, μπορεί, με μαζική μηνυτήρια αναφορά, να
καταγγελθούν οι πράξεις συγκεκριμένων δημοσίων λειτουργών και
υπαλλήλων που αποτέλεσαν όργανα επιβολής του παράνομου μέτρου της
ιατρικής πράξης παρά την εναντίωση εκείνου που υπέστη, παρά τη
θέλησή του, την ιατρική επέμβαση στο σώμα του, μετά από αθέμιτο σε
κάθε περίπτωση εξαναγκασμό,
(η΄) σε τέταρτο επίπεδο άσκηση αγωγής αποζημίωσης εναντίον κάθε
άμεσα εμπλεκόμενου στην εξαναγκαστική επιβολή της ιατρικής πράξης
και αντίστοιχη προειδοποίησή του (με το κείμενο της αίτησης –
αναφοράς ή δήλωσης) και
(θ΄) σε πέμπτο επίπεδο μαζικές διαμαρτυρίες στους βουλευτές και στα
πολιτικά κόμματα καθώς ιδιαιτέρως προς την κυβέρνηση και τους
συναρμόδιους υπουργούς για τη λήψη των παράνομων αποφάσεων και
την επιβολή τους εν γνώσει ότι με αυτές προσβάλλονται τα θεμελιώδη
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ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα, με
την ισοπεδωτική εφαρμογή τους που είναι βίαιη επειδή συνοδεύτηκε
κυρίως από διοικητικές κυρώσεις.

