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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Δρ Trozzi Covid-19 Μαρτυρία

Η προσωπική μου μαρτυρία
 Εισαγωγή

Ονομάζομαι Mark Trozzi. Είμαι γιατρός. Αποφοίτησα το 1990 
από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο. Εδώ και 25 
χρόνια έχω λάβει μέρος σε πολλές μονάδες έκτακτων 
επειγόντων περιστατικών, από την έναρξη της λεγόμενης 
«πανδημίας», συμπεριλαμβανομένου και ειδικού 
προγράμματος σπουδών στη βιολογία των κυττάρων, ειδικά 
για τον COVID-19. Είμαι καθηγητής "Advanced Trauma Life 
Support" στο Κολλέγιο Χειρουργών της Αμερικής και 
διδάσκω στο Sunnybrook Health Sciences στο τμήμα Advanced 
Life Support, στο Queen's University, καθώς και στο 
Πανεπιστήμιο της Οτάβα.
(Το "Advanced Trauma Life Support" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για γιατρούς διαχείρισης σοβαρών περιπτώσεων τραύματος που 
έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν παρατεταμένη αναπηρία ή 
θάνατο. Το τραύμα αυτό μπορεί να είναι και ένα διεισδυτικό τραύμα, 
ένας τραυματισμός που συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο διαπερνά το 
δέρμα και εισέρχεται σε έναν ιστό του σώματος). 
Τα παρακάτω είναι οι παρατηρήσεις και οι απόψεις μου. 
Είμαι δεσμευμένος από τις προσωπικές και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις μου να μιλήσω ανοιχτά και ειλικρινά. Δεν έχω 
την εξουσία να σας πω «την αλήθεια», αλλά θα μοιραστώ τις 
ειλικρινείς μου εμπειρίες, αντιλήψεις και συμπεράσματα 
εκατοντάδων ωρών έρευνας σχετικά με το θέμα τουcovid-19.
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Στην αρχή αυτής της «πανδημίας», ήμουν προσεκτικός και 
ως εκ τούτου σχολαστικός με τη χρήση μάσκας N95, το 
πλύσιμο των χεριών, την κοινωνική απομόνωση, την 
απόσταση κ.λπ. Μελέτησα την επιστήμη των κορωνοϊών και 
συμμετείχα ενεργά και σε βάθος σε πολλές περιπτώσεις  
έκτακτων επειγόντων περιστατικών για να προσαρμόσω την 
πρακτική μας με ουσιαστικό τρόπο στην αντιμετώπιση του 
«δολοφονικού ιού» που μας διαφημίστηκε. Ωστόσο, διάφορα 
συμβάντα σύντομα με έκαναν να σκεφτώ ότι εξαπατηθήκαμε 
και χειραγωγηθήκαμε. Αναφέρω μερικά:

Το πρώτο κύμα
Το «πρώτο κύμα» της «πανδημίας» ήταν απολύτως η πιο 
νεκρή χρονικά περίοδος στην καριέρα μου. Έχω εργαστεί 
πολύ σκληρά και ήμουν πολύ απασχολημένος τα τελευταία 
είκοσι πέντε χρόνια στη μονάδα έκτακτων περιστατικών. 
Ωστόσο, τόσο στο κανονικό μου πεδίο εργασίας όσο και στο 
ειδικό επειγόντων περιστατικών "COVID-19" που ορίστηκε, 
δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου ασθενείς και σχεδόν καμία 
απασχόληση. Είχα πολλές και εκτεταμένες βάρδιες χωρίς 
ούτε έναν ασθενή. Εν τω μεταξύ, όταν επισκεπτόμουν το 
παντοπωλείο της περιοχής μου, ο κόσμος από την πολλή 
προπαγάνδα, ο Θεός να τους έχει καλά τους ανθρώπους, 
μου έδιναν προτεραιότητα στην αρχή της αντικοινωνικής 
γραμμής απόστασης «ουράς», ευχαριστώντας με για όλα 
όσα περνούσα σαν τον γιατρό που έδινε τη μάχη στην πρώτη 
γραμμή. Πίστευαν ότι τα επείγοντα περιστατικά και τα 
νοσοκομεία ήταν γεμάτα από ασθενείς που πέθαιναν από 
covid, και ότι θα ήμουν εξαντλημένος και κινδύνευα να χάσω 
τη ζωή μου λόγω του ότι ήμουν συνεχώς εκτεθειμένος 
στους κινδύνους του κορονοϊού. Άρχισα να έρχομαι σε 
επαφή με γιατρούς και φίλους απ´όλο τον Καναδά και τις 
ΗΠΑ και διαπίστωσα το ίδιο μοτίβο: άδεια νοσοκομεία και 



προπαγάνδα λέγοντας ότι ήταν γεμάτα ασθενείς που 
πέθαιναν από covid. 

Πρώτες έρευνες
Νωρίς στις μελέτες μου, διερεύνησα τον ψευδάργυρο και 
την υδροξυχλωροκίνη, τα οποία βασιζόμενα στα 
δοκιμασμένα πειράματα της φυσιολογίας, μπορούσαν να 
βοηθήσουν αποτελεσματικά εκείνα τα άτομα που σπάνια 
αρρωσταίνουν βαριά με αυτό τον ιό της γρίπης. Με 
εξέπληξε το γεγονός ότι η δοκιμασμένη αυτή θεραπεία  
απορρίφθηκε εντελώς και μάλιστα από την πλειονότητα της 
ιατρικής κοινότητας.

 Πρώτες υποψίες
Ερευνώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, 
έμαθα ότι η κινεζική δικτατορία ΛΔΚ (Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας, μια χώρα στην Ανατολική Ασία, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα 
στον κόσμο, με πληθυσμό περίπου 1,4 δισεκατομμύρια), είχε 
τοποθετήσει κάποιον κομμουνιστή «Δρ» Τέδρο, ως 
επικεφαλής της ΠΟΥ. Κι έμαθα πώς η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας συμμετείχε: στην απελευθέρωση του ιού, τη 
συγκάλυψη για εβδομάδες, την εξαφάνιση και καταστολή 
ειλικρινών Κινέζων γιατρών και επιστημόνων, την εξάπλωση 
του ιού στον κόσμο (εκτός από το Πεκίνο όπου ζει η ελίτ της 
ΛΔΚ) και τη δραματική κακοποίηση του κινεζικού λαού στον 
στοχευμένο χρόνο «κλειδώματος», η οποία κακοποίηση 
μαγνητοσκοπίστηκε και αναμεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο 
για να δημιουργήσει τον πανικό που μας μετέτρεψε σε 
κοπάδι και μας οδήγησε όλους στην παράδοση της 
οικονομίας και των πολιτικών μας δικαιωμάτων. 

Αλεπούδες φρουρούν το κοτέτσι



Έμαθα πως ο επικεφαλής της επιτροπής δημόσιας υγείας 
του Καναδά, Δρ Tam, είναι επί κεφαλής του παγκόσμιου 
οργανισμού υγείας WHO μαζί με τον Δρ Tedros, ουσιαστικά 
καθιστώντας την όργανο της και παρακολουθούσα τις 
συχνές δηλώσεις προς στους Καναδούς σχετικά με τον 
covid-19.

 Η αντίληψη μου για την κατάσταση
 Αντιλήφθηκα ότι σε όλα τα επίπεδα, η διοίκηση του 
νοσοκομείου δεν είχε καμία δικαιοδοσία, εκτός από του να 
εκτελεί τις ατέλειωτες εντολές των κυβερνήσεων από τα 
υψηλότερα προς τα χαμηλότερα στρώματα, με 
αμφισβητήσιμους νέους κανόνες, πρωτόκολλα και 
διαδικασίες. Οι ειλικρινείς μου συνομιλίες με συναδέλφους 
σχετικά με την έρευνα και τις παρατηρήσεις μου, 
κατέστησαν πρόβλημα. Φυγαδευμένος σε αυτό το αδιέξοδο, 
ένα σημαντικό διοικητικό στέλεχος που εκτιμώ πολύ, μου 
είπε ότι οι θέσεις μου προκαλούσαν δυσκολίες στους 
άλλους και επηρέαζαν αρνητικά την απόδοση και τη 
συνεργασία τους ως προς τα νέα πρωτόκολλα και 
περιορισμούς. Συμμεριζόμενος τη θλιβερή κατάσταση, 
αποφάσισα να παραμείνω στη θέση μου υποσχόμενος να 
"δαγκώνω τη γλώσσα μου" κάθε φορά που θα αναφερόμουν 
σε περιστατικά του COVID-19». 
Τελικά αυτό κατέστη ηθικά αδύνατο για μένα και για να 
αποφύγω τη σύγκρουση προτίμησα να υποβάλω την 
παραίτηση μου.

Έχω δει ποτέ ασθενή με Covid-19;
 Δεν έχω δει ποτέ ασθενή άρρωστο με COVID-19. Έχω δει 
κάποια θετικά τεστ PCR σε ασυμπτωματικά άτομα και έχω 
δει ανθρώπους να φυλακίζονται στα σπίτια τους και να 
απομονώνονται από την οικογένεια και τους φίλους τους. Η 



έρευνα μου για το τεστ PCR με έπεισε προσωπικά ότι είναι 
παραπλανητικό, χειραγωγούμενο και χρησιμοποιείται για την 
αποστράγγιση των ατελείωτων χρημάτων και των 
μελλοντικών χρεών των φορολογουμένων, προς 
απεριόριστο όφελος των αδίστακτων εγκληματιών που 
υποκινούν αυτό το σκάνδαλο. Μόνο η επαρχία μου (Οντάριο) 
πραγματοποιεί περίπου 50.000 δοκιμές PCR καθημερινά. Εν 
τω μεταξύ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μας, φέρνει 
εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις δυνητικά επικίνδυνων 
πειραματικών ενέσεων τροποποιημένου γενετικά ιού, 
αποκαλώντας τα «εμβόλια» και ζητώντας από τον στρατό να 
τα διαχειριστεί. Θεωρείται αυτό λογικό για μια σχετικά ήπια 
και μη θανατηφόρο ιογενή ασθένεια;

 Παραπληροφόρηση;
Έχω διαπιστώσει την απόρριψη γιατρών και επιστημόνων 
που πραγματοποίησαν μελέτες αντισωμάτων στον ορό, των 
οποίων τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ιός ήταν πολύ πιο 
διαδεδομένος, αλλά γενικά μη θανατηφόρος και 
ασυμπτωματικός ή πολύ ήπιος στις περισσότερες 
περιπτώσεις και ότι σε πολλές περιοχές πιθανότατα είχαμε 
ήδη επιτύχει φυσική ανοσία αγέλης έως το καλοκαίρι του 
2020.

Προσέξτε αυτή τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο 
το Γουχάν, η οποία δείχνει ότι ο ιός τελείωσε εκεί μέχρι την 
1η Ιουνίου 2020 μόλις δύο μήνες μετά τη λήξη των 
σύντομων εγκλεισμών (lock down) και κανείς δεν το 
μετέδιδε, ούτε καν τα λίγα άτομα που βρέθηκαν θετικά στα 
PCR τέστ" (και δεν ήταν άρρωστοι): https://www.nature.com/
articles/s41467-020-19802-w
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Κίνα
Παρατήρησα ότι μετά το θεατρικό "κλείδωμα" της Κίνας, οι 
κάτοικοι επέστρεψαν γρήγορα στις δραστηριότητες τους ως 
συνήθως και ενώ όλες οι άλλες οικονομίες πάγωσαν 
(νεκρώθηκαν), η Κίνα απέκτησε τεράστιο έλεγχο στην 
παγκόσμια αγορά. Φαίνεται μια επιτυχημένη αλλά διαβολική 
στρατηγική!

 Πολιτική χειραγώγηση των εργαζομένων 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Διαπιστώνω ότι πολλά απ´όσα μάθαμε στην ιατρική σχετικά 
με τις μολυσματικές ασθένειες, έχουν παραγκωνιστεί και 
αντικατασταθεί από συνεχώς επιβαλλόμενες υποχρεωτικές 
εντολές από τους τεχνοκράτες της δημόσιας υγείας. Οι 
γιατροί, οι νοσοκόμες και οι καθηγητές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για την επιτυχία αυτής της απάτης COVID-19, 
καθώς είμαστε ηγέτες στην κοινωνία και οι άνθρωποι 
εμπιστεύονται τις συμβουλές μας. Επομένως, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η ελευθερία του λόγου και της 
σκέψης έχουν κατασταλεί πολύ στις τάξεις μας. Αντί να 
ακούμε τις διαφορετικές απόψεις, επιλέγουμε κοντόφθαλμα 
προνόμια όπως ήσυχες μέρες στα έκτακτα περιστατικά, 
αντικαθιστώντας την παραδοσιακή πρακτική δουλειά μας με 
τις τηλεδιασκέψεις Zoom από το σπίτι και παρέχοντας 
πρόσβαση σε μια ποικιλία νέων κωδικών COVID-19.  
Κάποια στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία να βγάζω περισσότερα 
χρήματα από το να εργάζομαι σε μια πολυάσχολη μονάδα 
έκτακτων περιστατικών, με το να παραμένω στο σπίτι και να 
είμαι διαθέσιμος μόνο σε περίπτωση που η νοσοκόμα 
χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω τηλεδιάσκεψης. 



Υπάρχουν πολλά θετικά και αρνητικά κίνητρα που 
χρησιμοποιούνται για τη χειραγώγηση Καναδών γιατρών, 
νοσοκόμων και καθηγητών, ούτως ώστε ακούσια να 
συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη covid εξαπάτηση. Αυτό 
όμως καταστρέφει την κοινωνία μας. Και για να 
χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορική σημασία του Τιτανικού: 
«ακόμη και οι πολυτελείς σουίτες του Τιτανικού καταλήγουν 
στον βυθό του ωκεανού όταν αυτό βυθίζεται». Επίσης, 
πολλά από αυτά που γίνονται, συμπεριλαμβανομένων των 
πειραματικών ιογενών γενετικών ενέσεων, φαίνεται να 
παραβιάζουν τον κώδικα της Νυρεμβέργης που απαγορεύει 
τον ιατρικό πειραματισμό χωρίς την πλήρη συναίνεση των 
συμμετεχόντων. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες αντιμετωπίζουν 
σκληρές αποφάσεις. Η καριέρα μου ως γιατρού έκτακτων 
επείγόντων περιστατικών μου παρείχε πάντα τη δυνατότητα 
να εξασκώ τις θρησκευτικές και ηθικές μου πεποιθήσεις ως 
προς την ειλικρίνεια και την καλοσύνη, εξασφαλίζοντας 
συγχρόνως μια καλή ζωή. Τώρα για να διατηρήσω την 
καριέρα που αγαπώ, απαιτείται συμμετοχή στην εξαπάτηση, 
και παραβίαση του ιατρικού όρκου και των πνευματικών μου 
πεποιθήσεων, διαπράττοντας κατά τη γνώμη μου εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στον κώδικα της 
Νυρεμβέργης.

 Συμπάσχω με όλους τους συναδέλφους γιατρούς και 
νοσηλευτές. Είμαστε όλοι θύματα της υποβολής βίας με το 
πρόσχημα του covid.

Βαθύτερη έρευνα
Ερεύνησα και αντιλήφθηκα πώς οι διεφθαρμένοι ολιγάρχες 
σχεδίασαν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 
Αυτός ο προγραμματισμός περιελάμβανε το Event 201, ένα 
προγραμματισμό προσομοίωσης ιού πανδημίας κορώνας που 



διεξήχθη από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins τον 
Οκτώβριο του 2019 και του ιδρύματος Rockefeller που 
ονομάζεται «Εφαρμογή βημάτων εγκλησμού Lockstep». Και 
οι δύο αυτές ιογενείς μέθοδοι περιγράφουν πώς θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα ιικό ξέσπασμα για να φέρει 
ένα αυταρχικό σύστημα με αποτέλεσμα την απώλεια των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παρατήρησα 
επίσης πώς οι συσπειρωμένες προσπάθειες τους στην 
υψηλή τεχνολογία όπως το Google, το Facebook, το Twitter 
και το YouTube λειτούργησαν για να λογοκρίνουν και να 
εξαπατήσουν όλους μας. Είναι γνήσια προπαγάνδα.

 Σχετικά με τη χρήση της μάσκας 
προσώπου:

 Η αναγκαστική χρήση μάσκας από το μεγαλύτερο μέρος του 
παγκόσμιου πληθυσμού δεν υποστηρίζεται ομόφωνα από 
την επιστήμη. Αυτές οι μάσκες προκαλούν σημαντική βλάβη 
στην ψυχολογική, κοινωνική, δερματολογική, οδοντιατρική 
και ωτορινολαρυγγολογική υγεία μας. Αν και γενικά έχω 
εξαιρετική υγεία, οι μάσκες μου προκαλούσαν εξανθήματα 
και ρινικά συμπτώματα όποτε έπρεπε να τις φορέσω για 
παρατεταμένες περιόδους, τα οποία επιλύονταν κάθε φορά 
που έπαυα να τις φορώ για λίγες μέρες. Αυτό που θεωρώ πιο 
ενοχλητικό είναι η στέρηση των εκφράσεων του προσώπου 
και επομένως η φυσιολογική οπτική κοινωνική 
αλληλεπίδραση.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς 
Covid-19:



Η ιστορία των προηγούμενων προσπαθειών για 
εμβόλια κοροναϊών, αποκάλυψε μερικές πολύ 
επικίνδυνες παρενέργειες σε πειράματα ζώων και οι 
προσπάθειες εγκαταλείφθηκαν. Γιατί να πάρουμε 
ένα επικίνδυνο εμβόλιο για μια γενικά ήπια 
ασθένεια, στην οποία αναπτύσσουμε την ανοσία 
αγέλης ούτως ή άλλως; Η βιασύνη της γρήγορης 
διάθεσης των ακριβών πειραματικών «εμβολίων» 
βυθίζει τους φορολογούμενους σε ατελείωτο χρέος 
και τους καθιστά υπόδουλους στους πλούσιους και 
ισχυρούς κακοποιούς αυτής της ιστορίας. Ωστόσο, 
εμείς οι άνθρωποι που έχουμε φυλακιστεί και 
κακοποιηθεί σε αυτό το σκάνδαλο, 
χειραγωγούμαστε στο να πάρουμε νέες περίεργες 
ενέσεις, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να 
ανακτήσουμε μέρος της ελευθερίας μας. Επιπλέον, 
τα λεγόμενα «εμβόλια» δεν είναι εμβόλια (εκτός 
εάν αλλάξουμε τον ορισμό των εμβολίων). 
Αντίθετα, είναι ενέσεις γονιδίων ιών Corona. Δείτε 
την ενότητα "αυτό δεν είναι εμβόλιο" This Is Not A 
Vaccine

 Δύσκολες αποφάσεις
Πρόσφατα, έχω πάρει μερικές σκληρές προσωπικές 
αποφάσεις. Παραμέριση εσόδων και προσωπικής 
ασφάλειας, για να επιλέξουμε ένα ηθικό και 
ειλικρινή δρόμο προς τα εμπρός, που μπορεί να 
συμβάλει σε ένα σωστό και δίκαιο αποτέλεσμα και 
στην επιστροφή της ελεύθερης κοινωνίας και των 
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πολιτικών ελευθεριών μας. Πιστεύω ότι είμαστε 
σχεδόν όλοι θύματα αυτής της πλεκτάνης, 
ανεξάρτητα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στο δρόμο 
για την ανάκαμψη της αλήθειας.

.


