
 

 

Παγκόσμιο Ιατρογενές Έγκλημα κατα της 
ανθρωπότητας 
 
Γιώργος Παύλος  
Καθ. Φυσικής και φιλοσοφίας ΔΠΘ  
 
 
Η αμερόληπτη και αντικειμενική επιστήμη μας προειδοποιεί: 
 
Μην πιστεύετε ..., μην πιστεύετε σε αυτό το ψέμα φίλοι μου...  Για όνομα του Θεού μην το πιστεύετε ..., και 
για όνομα του Θεού ενημερωθείτε, πριν αφήσετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας  να εμβολιαστούν...  
Διότι αν έχετε εμβολιαστεί μια φορά ...και Θεέ μου ...μην το κάνετε τρίτη, ή τέταρτη ή πέμπτη φορά... , γιατί 
αν το κάνετε αυτό ... θα συνεισφέρετε στον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού.. (Sucharit Bhakdi).  
(https://newtube.app/fake_pandemic/PGKwsd8). 
 
Δεν πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο, ή να χρησιμοποιηθούν παιδιά σαν 
πειραματόζωα.  Είναι ανήθικο.  Δεν πρέπει να υπάρξουν νεκροί εξαιτίας των εμβολίων. (Λυκ Μοντανιέ). 
(https://youtu.be/U3c_1VNvyyo) 
(https://www.brighteon.com)  
 
Συγκλονίζει ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, κ. Γ. Κασιμάτης: 
 
«H μέθοδος τρομοκράτησης των ΜΜΕ, έχει προβατοποιήσει τον λαό. Τα πρόβατα νοιάζονται για την βοσκή, 
χωρίς να ξέρουν ότι θα τα σφάξει ο Τσοπάνος» 
 
«Διαπράττουν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Ο κ. Γεραπετρίτης βγήκε και είπε πως «μόλις 
αποκτηθεί η δυνατότητα καθολικού εμβολιασμού, ξεκινούν αμέσως τα προνόμια γιά τους 
εμβολιασμένους». Χώρισε δηλαδή αμέσως τους πολίτες σε 2 κατηγορίες.  
 
Καθηγ. Κασιμάτης: Αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι Συνταγματολόγος-
μαθητής μου, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Το λέω ξεκάθαρα.» 
(https://theflagreport.com/kathigitis-g-kasimatis-o-gerapetritis-pou-ypirxe-mathitis-mou-diaprattei-
egklima-kata-tis-anthropotitas/) 
 
 
 
Σύνοψη του παρόντος ιατρογενούς εγκλήματος κατά της 
ανθρωπότητας.  
 
 
Το ιατρικό έγκλημα είναι τεράστιο και παγκόσμιο. Αντί να προστατευθούν οι 
ασθενείς και ευάλωτοι ανθρώπινοι οργανισμοί στοχοποιούνται και υπόκεινται 
σε παράλογες ιατρικές πράξεις οι υγιείς. Έχει ανατραπεί εντελώς η ιατρική 
μεθοδολογία.  Οι κυβερνήσεις αντί να ενισχύουν την θεραπεία του κορωνοϊού 
με φάρμακα που έχουν αποδειχθεί σωτήρια, προωθούν σκανδαλωδώς ένα 
εντελώς ανασφαλές και επικίνδυνο γενετικό εμβόλιο. Αντί να ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων, ολως αντιθέτως, το καταστρέφουν 
με απάνθρωπα και εγκληματικά ιατρικά μέτρα εγκλεισμού που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη φυσικής ανοσίας, όπως επίσης καταστρέφουν τις οικονομίες και τον 
πολιτισμό.  
 



 

 

Οι Ιατρικές Ενώσεις που συγκαλύπτουν και στηρίζουν αυτά τα εγκληματικά 
μέτρα έχουν τεράστια ευθύνη. Διότι συμβάλλουν στην κατάρρευση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, που είναι το βασικό θεμέλιο προστασίας της 
σωματικής και ψυχικής υγείας.   
 
Τα γενετικά εμβόλια πέρα από στειρότητα, θανάτους ή παρενέργειες, 
μπορούν να τροποποιήσουν όλο το σώμα του ανθρώπου, καθώς και την 
ανθρώπινη νοημοσύνη. Διότι τα μαγνητικά υλικά που περιέχουν αυτά τα 
εμβόλια υπό μορφή νανοσωματιδίων μπορούν να προσβάλλουν το ίδιο το 
νευρικό σύστημα του ανθρώπου αλλά και να οδηγούν μέσω της πρωτεΐνης 
ακίδας στην ασθένεια prion των νευρώνων.   
 
Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι εγκληματικό ότι οι Κυβερνήσεις έχουν 
συνηγορήσει στο μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Έχουν 
συνηγορήσει στην αλλαγή του ίδιου του ανθρώπου ως ψυχοσωματικό  όν. 
Αύριο, δεν ξέρουμε  τι είδους άνθρωποι θα περπατάνε πάνω στην γη.  
 
Οι Στατιστικές Μελέτες δείχνουν σαφώς πως ουδεμία σημαντική μείωση του 
κινδύνου θανάτου ή της μόλυνσης από COVID-19 παρατηρείται με τα 
πειραματικά γενετικά εμβόλια, τα οποία εκτός από άχρηστα είναι και άκρως 
επικίνδυνα. Αντίθετα, οι θάνατοι τώρα επεκτείνονται σε πολύ μικρές ηλικίες 
αν εμβολιαστούν οι νέοι άνθρωποι,  ενώ από τον COVID -19 είχαμε μηδενική 
πιθανότητα μόλυνσης ή θανάτου στις ηλικίες αυτές, και βεβαίως πολύ μικρή 
στις μεγάλες ηλικίες. Τώρα με τα εμβόλια, ο θάνατος αγκαλιάζει με μεγάλη 
πιθανότητα όλες τις ηλικίες. Άρα, το σχέδιο είναι τέλειο.  Πλήρης τροποποίηση 
και πλήρης έλεγχος  του  ανθρώπου. Κατάργηση ακόμη και της νοημοσύνης 
του.  
 
Το σχέδιο αποδείχθηκε άκρως εφιαλτικό. Δημιουργούμε συνθετικά έναν 
ακίνδυνο μεν κορωνοϊό, αλλά ικανό να προσβάλει για πρώτη φορά τον 
άνθρωπο. Τρομοκρατούμε έτσι τους ανθρώπους και τους αναγκάζουμε σε 
μαζικό εμβολιασμό και σε μαζικούς θανάτους και πάμπολλες παρενέργειες.  
Επομένως ο ιός αυτός, σαφώς κατασκευάστηκε για να μπορεί να προσβάλλει 
τον άνθρωπο. Είναι βιολογικό όπλο. Οι κορωνοϊοί  από μόνοι τους δεν 
μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο και δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο.  
 
Επιστήμονες με βάση γενετικό υλικό αθώων κορωνοϊών δημιούργησαν έναν ιό 
χίμαιρα, τον COVID-19  ο οποίος περιέχει γενετικό υλικό από άλλους ιούς και 
μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ παράλληλα 
προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα και άλλα όργανα του ανθρώπου.  
 



 

 

Παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη η γενετική αλληλουχία του ιού, ενώ τα 
γενετικά εμβόλια στηρίζονται σε υποθετικές εκτιμήσεις τεχνητής νοημοσύνης 
για την αλυσίδα RNA του ιού. Για αυτό και είναι ακόμη πιο επικίνδυνα και 
επισφαλή.  Η συνθετική πρωτεΐνη-ακίδα του αρχικού τεχνητού ιού, προκαλεί 
με μικρές πιθανότητες και σε πολύ μεγάλες ηλικίες κάποιες βλάβες.  
 
Όμως η πρωτεΐνη ακίδα που παράγεται στον οργανισμό από το εμβόλιο και 
γεμίζει το ανθρώπινο σώμα  κατά δισεκατομμύρια μονάδες προκαλεί με 
μεγάλες πιθανότητες,  αγγειακές νόσους, θρομβώσεις, καρδιοπάθειες, 
μυοκαρδίτιδες, εγκεφαλικά, προσβάλει τους νευρώνες και μπορεί να 
δημιουργεί ακόμη και ανθρώπους ζόμπι μέσω του φαινομένου prion.  
 
Ο αρχικός ιός COVID-19 δεν προσέβαλε νεαρές ηλικίες αλλά κυρίως μεγάλες 
ηλικίες και με υποκείμενα νοσήματα. Έτσι είχαμε θνησιμότητα πολύ κάτω από 
το 1% επί των νοσούντων. Το μεγάλο κακό ξεκινά με τα ιατρικά μέτρα και  
πρωτόκολλα και κυρίως με τα εμβόλια.  Διότι με τα αντίστοιχα γενετικά 
εμβόλια εναντίον αυτού του ιού, πολύ  χειρότερα κακά συμβαίνουν στους 
ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες  πλέον.  
 
Έτσι, λόγω μεταλλάξεων λόγω των εμβολίων παρατηρούμε απανωτά κύματα 
νέων πανδημιών με μεταλλαγμένους ιούς και νέα θανατηφόρα φαινόμενα 
που αποκρύπτονται επιμελώς. Η περίφημη ανοσία από τα εμβόλια μάλλον 
είναι μύθος, αφού οι Κρατικές Υπηρεσίες αρνούνται να μετρούν,  ως 
όφειλαν,  τα αντισώματα που πρέπει να δημιουργηθούν μετά τους 
εμβολιασμούς για αντιμετώπιση των  κορωνοϊών, όταν προσβάλλουν τον 
οργανισμό των εμβολιασθέντων ατόμων.  
 
Άρα μάλλον δεν έχουμε από τον εμβολιασμό παραγωγή αντισωμάτων ή 
τουλάχιστον αποτελεσματική παραγωγή τους, ώστε να επιτευχθεί ανοσία. 
Αντίθετα,  οι εμβολιασθέντες και κολλούν τον ιό (άρα δεν έχουν ανοσία) και 
νοσούν, και μεταδίδουν, και πεθαίνουν. Επιπλέον, γίνονται υπερμεταδότες 
μεταλλαγμένων και πιο θανατηφόρων ιών.  Άρα τα εμβόλια ούτε ασφαλή είναι, 
ούτε αποτελεσματικά, ούτε εμποδίζουν την μετάδοση. Αντιθέτως την 
διευκολύνουν με νέους μεταλλαγμένους ιούς.  
 
Συνοψίζοντας λέμε ότι  τα γενετικά εμβόλια εναντίον ενός αθώου - έστω 
τεχνητού- κορωνοϊού, αποτελούν την σύγχρονη μορφή παγκόσμιου 
βομβαρδισμού της ανθρωπότητας με βιολογικές βόμβες. Τα δισεκατομμύρια 
μακρομορίων πρωτεΐνης-ακίδας που γεμίζει το ανθρώπινο σώμα με τον 
εμβολιασμό, είναι πραγματικά μια βραδυφλεγής  βόμβα μέσα στο σώμα.  Ήδη 
έχει πλέον αποδειχθεί επιστημονικά,  η δυνατότητα επικίνδυνης μετάλλαξης 
της γενετικής ταυτότητας των ανθρώπων μέσω του γενετικού υλικού των 
mRNA εμβολίων. Άρα αλλάζει η ίδια η φύση του ανθρώπου.  



 

 

 
Ακόμη πιο τραγικό, είναι το γεγονός, όπως απέδειξαν Ιάπωνες επιστήμονες, 
πως τα γενετικά εμβόλια δεν αποκλείουν το φαινόμενο ADE σύμφωνα με το 
οποίο τα παραγόμενα αντισώματα, αντί να εμποδίζουν την μόλυνση των 
κυττάρων  από τον ιό, αντιθέτως την διευκολύνουν, επιταχύνοντας την 
μόλυνση του ανθρώπου από τις ίδιες τις πρωτεΐνες-ακίδας που παράγουν. 
Δηλαδή, τα εμβόλια μας γεμίζουν με θανατηφόρες ακίδες-πρωτεΐνης που 
ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντίστροφα. Έτσι το ίδιο το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα γίνεται ο φονιάς μας.  
 
Τέλος, το  πλήθος  των παρενεργειών των ίδιων των εμβολίων θα οδηγήσει 
αναγκαστικά τους ανθρώπους να τρέχουν να εμφυτέψουν στα σώματά τους 
μικροτσίπ που θα προειδοποιούν για τις επερχόμενες από τα ίδια τα εμβόλια 
βλάβες στα όργανα του σώματος. Έτσι περνάμε στον φαύλο κύκλο του 
ηλεκτρονικού χαράγματος μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι και εξ αρχής 
το επιδιωκόμενο σχέδιο της επανεκκίνησης, με σκοπό, αφενός τον έλεγχο του 
πληθυσμού της γης, (αφού με τα εμβόλια και τις παρενέργειές τους θα μειωθεί 
δραστικά ο μέσος όρος ζωής), και αφ ετέρου τον απόλυτο έλεγχο των 
ανθρώπων και την κατάργηση κάθε έννοιας ανθρώπινης ελευθερίας και 
δημοκρατίας.  
  
 
Ο Σύγχρονος Ηρώδης. Υποχρεωτικός Εμβολιασμός Νέων και Παιδιών.  
 
Η Pfizer  όπως δείχνει εμπιστευτικό κείμενο που διέρρευσε και δημοσιοποιήθηκε,  γνωρίζει πολύ καλά 
πως τα γενετικά εμβόλια θα επηρεάζουν  την γονιμότητα και θα μεταλλάξουν τα γενετικά κύτταρα 
των ανδρών και των γυναικών. Ήδη νεαρά άτομα που έκαναν το εμβόλιο πέθαναν σε μια η 
περισσότερες ημέρες. 
 
Οι Έλληνες πολίτες αγνοούν πως τα εμβόλια του Κορωνοϊού ευρίσκονται ακόμη  στο 
πειραματικό στάδιο και δεν έχουν επίσημη και νόμιμη έγκριση από τις Διεθνείς Επιστημονικές 
Επιτροπές. Έχουν μόνο προσωρινή πειραματική Εγκριση Εκτακτης Ανάγκης. Άρα, μπορεί 
αύριο να αποδειχθούν θανατηφόρα και να αποσυρθούν. Ήδη οι θάνατοι από αυτά είναι 
πολλές χιλιάδες,  μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά επιμελώς αποκρύπτονται. Τα 
γενετικά  εμβόλια επομένως είναι επισφαλή και άκρως ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ.  
 
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών είναι ο σύγχρονος Ηρώδης που φονεύει τα παιδιά 
και τους νέους.  Ο Υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών σημαίνει την άμεση εξαφάνιση 
των Ελλήνων από την Ελλάδα. 
 
Ένα πρωτοφανές έγκλημα. Ιατρική επιστήμη και άνθρωπος.  
 
Σήμερα δυστυχώς αποϊεροποιούνται και η ιατρική επιστήμη,  και το ανθρώπινο σώμα, και ο 
άνθρωπος,  και ο κόσμος. Η Ιατρική αντί να προστατεύει τον άνθρωπο και να τον θεραπεύει 
γίνεται όργανο φόβου, επιβολής, ελέγχου και ευθανασίας.  Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη 
ιστορία του πολιτισμένου κόσμου, η ιατρική ζητά από τους ανθρώπους να γίνουν 



 

 

πειραματόζωα και να βάλουν υποχρεωτικά  στο σώμα τους ουσίες και φάρμακα που μπορούν 
να τους σκοτώσουν και να τους αφήσουν ανάπηρους.  Για πρώτη φορά η ιατρική επιστήμη 
γίνεται μέσο παγκόσμιου βασανισμού, πειραματισμού και κατάλυσης της ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων  των ανθρώπων. Μέχρι σήμερα η Ιπποκρατική Ιτρική Δεοντολογία απαγόρευε 
την βίαιη επιβολή θεραπείας και την  επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα και τον άνθρωπο εν 
γένει. 
 
Υποχρεωτικά και ανασφαλή ιατρικά Δοκιμαστήρια (test).  Σκηνοθεσία 
Πανδημίας. 
 
Ουδεμία επιστημονική στατιστική, είτε στην Ελλάδα, είτε παγκόσμια, δικαιολογεί τον όρο 
Πανδημία. Η παρούσα Πανδημία είναι σκηνοθεσία ιδιωτικών φορέων και ΜΜΕ. Τα ιατρικά 
δοκιμαστήρια (Tests) είναι εντελώς ανασφαλή όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο ΠΟΥ. Οι 
πραγματικοί θάνατοι που προήλθαν από τον Kορωνοϊό, είναι μέσα στις στατιστικές της 
εποχικής γρίπης και σαφώς πολύ πιο κάτω από άλλες εποχιακές ή μεταδοτικές ασθένειες.  
 
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η αμερόληπτη στατιστική ανάλυση θανάτων αποδεικνύει πως 
ουδεμία Πανδημία υπήρξε, εκτός απο την Πανδημία Φόβου και ψευδών ειδήσεων. Από το 
2010 έχουμε διαρκή άνοδο του ποσοστού των θανάτων,  ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του  
2019 είχαμε καταμετρημένους περισσότερους θανάτους από εκείνους κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 με υποτιθέμενη Πανδημία. Αντίθετα, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
κυρίως μετά ο καλοκαίρι,  και στο πρώτο εξάμηνο του 2021,  οι θάνατοι εκτινάσσονται 
παράλληλα με τα υποχρεωτικά μέτρα μασκοφορίας και εγκλεισμού και παράλληλα με τα 
υποχρεωτικά γενετικά εμβόλια.  
 
 
Επιβολή Παγκόσμιας γενοκτονίας και ηθελημένης αυτοκτονίας των 
ανθρώπων. Ανάγκη Νυρεμβέργης 2.  
 
Το να απαιτείς από τους ανθρώπους στο όνομα της δημόσιας υγείας να διακινδυνεύουν την 
ίδια την ζωή τους  ισοδυναμεί με επιβολή ευθανασίας, εκούσιας αυτοκτονίας και γενοκτονίας. 
Τα υποχρεωτικά  γενετικά εμβόλια τα οποία είναι επισφαλή και δεν έχουν περάσει όλες τις 
κλινικές δοκιμές είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι μετέχουν στο ανόσιο και 
τερατώδες αυτό έργο είναι νέοι παγκόσμιοι Δήμιοι, παγκόσμιοι βασανιστές και σύγχρονοι 
Μένγκελε που έχουν στραφεί εναντίον όλης της ανθρωπότητας στο όνομα δήθεν της 
Δημόσιας Υγείας.   
 
 
 
Σύνταγμα Δίκαιο Ελευθερία Δημοκρατία Πολιτισμός.  
Βίαιη επιστροφή στον Μεσαίωνα, στην Φεουδαρχία και στον Ναζισμό. 
 
Όταν ένας άνθρωπος αναγκάζεται για οιονδήποτε λόγο να δεχθεί βίαιη θεραπεία, ή άλλη 
πράξη στο σώμα του, τότε έχει καταλυθεί κάθε έννοια Δικαίου. Πράξεις και ενέργειες που 
επιβάλλονται διά της βίας στους ανθρώπους, δήθεν για το δημόσιο καλό, είναι εγκληματικές 
και αποτρόπαιες, και καταλύουν την ουσία της έννομης τάξης και κάθε έννοια Δικαίου, 
Δημοκρατίας  και Δικαιοσύνης.  
 



 

 

Όταν δεν αποφασίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι λαοί, τα κράτη και οι κοινωνίες με 
δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες,  για οιοδήποτε θέμα αφορά την ζωή τους, αλλά 
κάποια Διεθνή και Ιδιωτικά Κέντρα, Ιδιωτικοί Οργανισμοί,  Εταιρείες,  και οτιδήποτε άλλο 
ιδιωτικής φύσεως, τότε είναι ΕΠΕΙΓΟΝ όλη η ανθρωπότητα και όλοι οι δημόσιοι και 
δημοκρατικοί θεσμοί να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού, άρνησης και αντίστασης.   
 
Επείγουσα Νομική παρέμβαση και προστασία των ανθρώπων.   
 
Επείγει να επιληφθεί η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και Διεθνώς,  προκειμένου 
να σωθεί η ανθρωπότητα, η Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Πολιτισμός. Διότι 
σήμερα,  μέσω των υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων  καταλύεται και διαλύεται ο ανθρώπινος 
Πολιτισμός.  Καταλύεται δηλαδή κάθε δίκαιο,  κάθε νομιμότητα, κάθε ανθρώπινο δικαίωμα 
και κάθε ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μετασχηματίζεται σε «κατοικίδιο» ζώο 
υποταγμένο στην τεχνολογία και στην αναδυόμενη ιδιωτική, απάνθρωπη, νεοφασιστική και  
κρυφοναζιστική Παγκόσμια Κυβέρνηση. Επιβάλλεται δηλαδή ένας νέος Παγκόσμιος 
Μεσαίωνας και μια νέα Παγκόσμια Φεουδαρχία.     
 
Έγκλημα κατα της ανθρωπότητας που πρέπει να αναχαιτιστεί 
επειγόντως.  
 
Σήμερα συντελείται ένα παγκόσμιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας  

- μέσω ενός απάνθρωπου παγκόσμιου ιατρικού πειράματος, 
- μέσω συνθετικά  κατασκευασμένων ιών,  
- μέσω σχεδιασμένης πανδημίας και  
- μέσω σχεδιασμένων εμβολίων και υποχρεωτικων ιατρικών μέτρων.   

Επιστήμονες διεθνούς κύρους προειδοποιούν πως θα αποδεκατιστεί η ανθρωπότητα και πως 
θα καταστραφεί ο ανθρώπινος πολιτισμός εάν δεν αντιδράσει ο πολιτισμένος κόσμος 
Διεθνώς. Ήδη παραβιάζονται και καταλύονται  παράφορα τα Συντάγματα, η Δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα  και κάθε έννοια Δικαίου,  Εθνικού,  Ευρωπαϊκού και Διεθνούς. 
 
Συνολικός εγκληματικός  σχεδιασμός. 
 
Κατασκευή σειράς συνθετικών  ιών στα εργαστήρια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Κίνας 
και ολοκλήρωση του σχεδίου με την κατασκευή του COVID 19 ή SarsCov2. Ο ιός αυτός είναι 
η Σούπερ Χίμαιρα της γενετικής μηχανικής SARS-SHCO14-MA15 COV προσαρμοσμένη 
γενετικά ώστε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και με μεγάλους ρυθμούς. Ήδη το 
2015 η Aμερικανική Kυβέρνηση είχε απαγορεύσει την σχετική έρευνα, ενώ ιδιωτικά ιδρύματα 
των Φάουτσι, Μπιλ και Μελίντα Γκέιτζ  συνέχισαν παρανόμως την χρηματοδότηση τoυς.  
 
 
Πρόβλεψη σειράς Πανδημιών από τους κατασκευαστές των ιών. 
 
Οι ιδιώτες κατασκευαστές των ανθρωποκτόνων ιών συγχρόνως προβλέπουν τις 
θανατηφόρες Πανδημίες με διαρκείς δηλώσεις τους και με Συνέδρια, όπου παρουσιάζουν 
τους τρόπους αντιμετώπισης της προσχεδιασμένης Πανδημίας, μέσω πλήρους καταστολής 
της Δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου. 
 
Η ευθύνη πολιτικών και δημοσιογράφων.  



 

 

 
Τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύουν πως πριν ξεσπάσει η δήθεν τυχαία πανδημία 
διατέθηκαν τεράστια κονδύλια σε εθνικές κυβερνήσεις και σε ΜΜΕ προκειμένου : 
 
α) Να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο αντιδημοκρατικής και αντισυνταγματικής 
κρατικής επιβολής των μέτρων κατά της δήθεν τυχαίας Πανδημίας, όπως υποχρεωτικές 
ιατρικές πράξεις και  αναστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
β) Να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη μέσω του φόβου και να αποδεχθεί κάθε υποχρεωτικό 
ιατρικό μέτρο και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  Δικαίου.   
γ) Να αποκρυφθεί η πραγματική κατάσταση της δημόσιας υγείας μέσω παραποιημένων 
στατιστικών στοιχείων  
δ) Να καταγράφονται Ψευδώς θάνατοι από ποικίλα αίτια, ως θάνατοι  από COVID   
ε) Να φιμωθεί η αμερόληπτη επιστημονική ενημέρωση και αλήθεια  
στ) Να εφαρμοστούν θανατηφόρα ιατρικά πρωτόκολλα  
ζ) Να καταστραφεί η πρωτοβάθμια υγεία και να διενεργηθούν μη επιστημονικώς 
τεκμηριωμένα μέτρα εναντίον της δημόσιας υγείας ( Μάσκες, εγκλεισμοί, γενετικά εμβόλια 
κλπ). 
 
Ένα αμφιλεγόμενο  ιατρικό Δοκιμαστήριο (test) καταργεί όλη την 
ιατρική. 
 
Τα περίφημα δοκιμαστήρια για την ανίχνευση του κορωνοϊού είναι επιστημονικά αναξιόπιστα 
ανασφαλή και ψευδή. Διότι ουδέποτε έχουν εφαρμοστεί στον πραγματικό Κορωνοϊό. Μπορεί 
να ανιχνεύουν οτιδήποτε εκτός από Κορωνοϊό.  Συγχρόνως, χαρακτηρίζεται ως οιοσδήποτε 
έχει θετικό αποτέλεσμα στο δοκιμαστήριο του Κορωνοϊού χωρίς να νοσεί. Για τον λόγο αυτό 
επινοήθηκε ο  αντιφατικός όρος «ασυμπτωματικός φορέας του ιού». Ο ίδιος ο ΠΟΥ έδωσε 
οδηγία ότι πάνω από 35 κύκλους το δοκιμαστήριο είναι αναξιόπιστο. Στην Ελλάδα 
εφαρμόστηκε με 40 ή  και περισσότερους κύκλους για να δικαιολογήσει τα αντισυνταγματικά 
ιατρικά μέτρα. Όπως και καταγραφόντουσαν ως θάνατοι  από κορωνοϊό όλοι οι θάνατοι με 
θετικό αποτέλεσμα στο δοκιμαστήριο. 
 
Παραποίηση στατιστικών στοιχείων και γελοιοποίηση της επιστήμης. 
 
Επιστημονικά έχει αξία το ποσοστό κρουσμάτων ως προς το σύνολο των εξετασθέντων. Αντί 
αυτού, στα ΜΜΕ και στα ιατρικά δελτία ανακοινώνονται απόλυτοι αριθμοί και όχι ποσοστά. 
Επίσης μηδενίστηκαν τα στατιστικα δεδομένα θανάτων λόγω εποχικής γρίπης. Έτσι, ενώ 
στην πραγματικότητα θα είχε λήξει η Πανδημία του Κορωνοϊού, συντηρείται στα χαρτιά  με  
ψευδή στατιστικά στοιχεία και ακραία ιατρικά μέτρα.  
 
Κατάργηση της ιατρικής επιστήμης.   
 
Μέχρι σήμερα η ιατρική επιστήμη θεραπεύει και προστατεύει τους ασθενείς και όχι τους 
υγιείς. Για πρώτη φορά εφαρμόζονται ιατρικά μέτρα σε υγιείς , τα οποία βεβαίως ακολούθως 
παράγουν ασθένεια,  νόσο και θανάτους, όχι από τον Κορωνοϊό αλλά από τις  συνέπειες των 
ιατρικών μέτρων στους υγιείς.  
 
 
Τα γενετικά εμβόλια ως ενισχυτές της πανδημίας. 
 



 

 

Η βασική ιατρική επιστήμη γνωρίζει πως είναι έγκλημα ο εμβολιασμός εν μέσω χειμώνα και 
Πανδημίας, διότι οδηγεί σε καταρράκτη επικίνδυνων μεταλλάξεων του ιού. Έτσι εξηγείται η 
κατακόρυφη άνοδος θανάτων και νοσούντων παράλληλα με την εξάπλωση των 
εμβολιασμών. Ο καμπύλες θανάτων και νοσούντων ανυψώνονται το φθινόπωρο του 2021 
με τον εγκλεισμό και τα άλλα μέτρα, και πέφτουν με την αναστολή του εγκλεισμού και των 
μέτρων την περίοδο των Χριστουγέννων. Ακολούθως, ξανανεβαίνουν με την έναρξη των 
εμβολιασμών και την επάνοδο των μέτρων.  
 
Μέτρα Πανδημίας και καταστροφή της Δημόσιας Υγείας. 
 
Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 με υποτιθέμενη πανδημία οι νεκροί λόγω κορωνοϊού ήσαν 
μερικές εκατοντάδες ανθρώπων κυρίως  μεγάλης ηλικίας με πολλά υποκείμενα νοσήματα. 
Από το φθινόπωρο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 οι θάνατοι λόγω ιατρικών 
πρωτοκόλλων, διασωληνώσεων, νοσοκομειακών επιμολύνσεων, εγκλεισμού, μάσκας, 
κατάρρευσης της οικονομίας, εμβολίων, αυτοκτονιών κλπ. είναι πάνω από 10 χιλιάδες 
άνθρωποι.    
 
Ένα κουνούπι γίνεται τίγρις.  
 
Τα δεδομένα αποδεικνύουν πως θα είχε λήξει η Πανδημία αν ακολουθούσαμε σωστά ιατρικά 
πρωτόκολλα και μέτρα πρόληψης με προστασία μόνο των ασθενών και των ευπαθών 
ομάδων. Έτσι γνωρίζουμε πως η θνησιμότητα λόγω του Κορωνοϊού ήταν στα επίπεδα της 
θνησιμότητας της βαριάς  Γρίππης και θα είχε κάνει τον κύκλο του ο κορωνοϊός εάν δεν 
εφαρμόζονταν αντιεπιστημονικά και επικίνδυνα ιατρικά μέτρα . Ήδη η χρήση βιταμινών, 
προβιοτικών και λοιπών σκευασμάτων ενίσχυσης του ανοσοποιητικού αποδείχθηκε σωτήρια 
στην αποφυγή διασωληνώσεων και θανάτων. Αντίθετα, οι σκληρές αντιβιώσεις και τα 
σκληρά ιατρικά πρωτόκολλα οδηγούσαν στον θάνατο. Εξάλλου, όλοι οι θάνατοι έλαβαν 
χώρα στα νοσοκομεία, όπου εφαρμόστηκε σχέδιο αύξησης των θανάτων όπως καταγγέλει ο 
δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης με αδιάσειστα στοιχεία. 
 
Ένας ήρωας γιατρός. Το παράδειγμα του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.   
 
Απόδειξη και φωτεινό παράδειγμα ορθής ιατρικής  αποτελεί το νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας 
στην Πάτρα όπου μια φωτισμένη ομάδα ιατρών υπό την επίβλεψη του πνευμονολόγου 
Λεωνίδα Στέλλα, σώζουν  ζωές και αποφεύγουν τις διασωληνώσεις με ήπια ιατρικά μέτρα. 
Στα χίλια σχεδόν άτομα που νοσηλευθήκαν μέχρι σήμερα με κορωνοϊό στο νοσοκομείο Αγιος 
Ανδρέας, διασωληνώθηκαν μόνο 16 άτομα  και πέθαναν μόνο 8.  Αντίθετα από αυτή την 
ήπια και σοφή ιατρική διαχείρηση, τα σκληρά μέτρα εγκλεισμού με μάσκες, συνεχή   
τρομοκράτιση και γενετικά εμβόλια έχουν μετατρέψει έναν μυρμήγκι σε λιοντάρι και ένα 
κουνούπι σε λέαινα που τώρα θα σκοτώσει μαζικά και απρόβλεπτα μεγάλο πλήθος ανθρώπων 
και θα μεταλλάξει τον άνθρωπο και τον πολιτισμό ολόκληρο, αν δεν αφυπνιστούν οι 
κοινωνίες. 
 
 
Ένας Κλινικός Διαιτολόγος σώζει ζωές. 
 
Ένας κλινικός διαιτολόγος στην Καβάλλα, ο κ. Αντώνης Πουλτουρτζίδης, ενισχύοντας το 
ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων σώζει διαρκώς ανθρώπινες ζωές ακόμη και σε 



 

 

προχωρημένα στάδια νόσου από Κορωνοϊό. Ασθενείς με βαρειά ακόμη συμπτώματα σε 
εντατική θεραπεία μπορούσαν να θεραπεύονται μέσω ανοσολογικήσ διέγερσης και στήριξης 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 
 
 
Η καμπύλη θανάτων ακολουθεί την καμπύλη εμβολιασμού.  
 
Μεγάλοι και διεθνούς κύρους επιστήμονες προειδοποιούν πως τα εμβόλια θα αποδεκατίσουν 
την ανθρωπότητα. Εξηγούν πως το ξένο γενετικό υλικό που εισάγεται μέσω των εμβολίων 
κατά δισεκατομύρια μορίων RNA σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος παράγει την 
πρωτεΐνη ακίδα η οποία μολύνει το αίμα και προκαλει θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, 
εγκεφαλικά, τυφλώσεις, παραλύσεις, και πολλούς θανάτους. Ο Έλληνας καθηγητής 
φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας επαναλαμβάνοντας τον Γερμανό συνάδελφο του 
Σουχαρίτ Μπαχντί διευκρινίζει πως οι θάνατοι λόγω του εμβολίου θα είναι τουλάχιστον 
δεκαπλάσιοι από αυτούς του Κορωνοϊού και μάλιστα σε όλες τις ηλικίες. Τα εμβόλια 
σκοτώνουν κάθε ηλικία,  αντίθετα από τον κορωνοϊό που προσβάλλει κυρίως μόνο πολύ 
μεγάλης ηλικίας ανθρώπους και με υποκείμενα νοσήματα. Ο Γάλλος Νομπελίστας καθηγητής 
ιολογίας Λυκ Μοντανιέ, όπως και ο Σουχαρίτ Μπαχντί κρούουν  τον κώδωνα του κινδύνου 
για όλη την ανθρωπότητα που περνά φάση ιατρικής γενοκτονίας.   
 
Κατάργηση και αποκλεισμός  αποτελεσματικών φαρμάκων και επιβολή 
εμβολίων.  
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος  Ιερώνυμος βγαίνει υγιής και θεραπευμένος σε μόλις δυο ημέρες 
με κάποια μορφή φαρμάκου κατά του Κορωνοϊού.  
 
Όμοια και ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος της Αλβανίας. 
 
Ο καθηγητής φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας  εξ αρχής πρότεινε να εισαχθούν 
μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία θα στοίχιζαν σε ευρώ πολύ λιγότερο από τα τεράστια 
ποσά που δαπανήθηκαν για τα εμβόλια και θα μείωναν κατακόρυφα και συγκλονιστικά τους 
θανάτους των ασθενών από Κορωνοϊό. Στην Ελλάδα απαγορεύτηκαν τα φάρμακα αυτά και 
προωθήθηκε εντελώς αντιατρικά και αντιεπιστημονικά ο εμβολιασμός ως η βέλτιστη λύση.  
 
Στις Ινδίες όπου εφαρμόστηκαν φαρμακευτικά πρωτόκολλα οι θάνατοι ήσαν ασύγκριτα 
λιγότεροι από την Ελλάδα ενώ ο πληθυσμός της Ινδίες είναι εκατονταπλάσιος.   
 
Όλη η ανθρωπότητα ως πειραματόζωο. Η σύγχρονη αναβίωση της  
Ναζιστικής Ευγονικής. 
 
Σήμερα οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και τα συναφή ιδιωτικά ιδρύματα, ελέγχοντας  και 
χρηματοδοτώντας τα βιολογικά εργαστήρια και την  βιοχημική γενετική έρευνα και 
χειραγωγώντας  παράλληλα τους Παγκόσμιους Οργανισμούς Υγείας,  τις Κυβερνήσεις και τα 
ΜΜΕ, κατάφεραν να μετατρέψουν όλο τον πλανήτη και την ανθρωπότητα σε πειραματόζωο. 
Έτσι κατάφεραν να καταστήσουν Κράτη, Χώρες και Λαούς σε  παγκόσμιο εργαστήριο 
γενετικής μηχανικής. Οι κλινικές δοκιμές πήραν πλέον την μορφή υποχρεωτικών 
εμβολιασμών όλων των ανθρώπων, καταργώντας το Διεθνές Δίκαιο, τα Συντάγματα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. 
 



 

 

 
Γενετικά Εμβόλια ένα εγκληματικό πείραμα. Μετάλλαξη της γενετικής 
ταυτότητας του ανθρώπινου είδους. 
 
Τα γενετικά εμβόλια είναι ένα παγκόσμιο  και εγκληματικό πείραμα το οποίο θα αποδεκατίσει 
την ανθρωπότητα όπως αναφέρουν μεγάλοι ερευνητές και επιστήμονες, διότι: 
α) Προκαλούν επικίνδυνες και θανατηφόρες μεταλλάξεις του κορωνοϊού 
β) Προκαλούν επικίνδυνες απρόβλεπτες και μη αναστρέψιμες γενετικές μεταλλάξεις στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα και το γενετικό υλικό του ανθρώπου.  
γ) Παράγουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα δισεκατομμύρια ξένα μακρομόρια πρωτεΐνης ακίδας 
με πολλαπλές παρενέργειες και δυνατότητες καταστροφής των ζωτικών οργάνων, όπως 
καρδιά, εγκέφαλο κλπ.    
δ) Δυνητικά μπορούν να επιφέρουν πρόκληση φαινομένου ADE σύμφωνα με το οποίο τα 
παραγόμενα αντισώματα αντί να εμποδίζουν την είσοδο των ιών στα κύτταρα να την 
ενισχύουν, προκαλώντας καταρράκτη επίθεσης του ιού σε όλα τα ζωτικά όργανα του 
ανθρωπίνου σώματος. 
ε) Επίσης, καταστροφή των νευρώνων και του νευρικού συστήματος. 
στ) Δυνητική Γενετική μετάλλαξη των γενετικών κυττάρων του ανδρός και της γυναικός και 
παραγωγή αναπήρων και παραμορφωμένων παιδιών. 
ζ) Μείωση του πληθυσμού της γης και του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων 
 
Ο απανθρωπισμός καγχάζει ήδη μπρος στο τρομαγμένο  βλέμμα των 
ανθρώπων. Μετανθρωπισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη. Οργουελικοί 
Εφιάλτες και ακόμη χειρότερα.  
 
Οι υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, η κοινωνική αποστασιοποίηση, ο περιορισμοί στην 
ελεύθερη διακίνηση ιδεών και μετακίνηση των ανθρώπων,  τα υποχρεωτικά εμβόλια, τα 
πράσινα διαβατήρια, η ιατρική επίβλεψη των ανθρώπων, ο διαχωρισμός τους σε 
εμβολιασμένους και σε αρνητές, οι νεοφανείς Νομοθεσίες για αναγκαστική απομόνωση των 
υπόπτων ως φορέων ασθένειας, οι εμφυτευμένοι βιομετρητές για την πρόβλεψη 
μεταδοτικών ασθενειών, η κατάλυση των Συνταγμάτων, των Καταστατικών Χαρτών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Διεθνούς Δικαίου, οι θεωρίες μετανθρωπισμού και  
παγκόσμιας  επανεκκίνησης, η υποχρεωτική σύνδεση των ανθρώπων με την τεχνητή 
νοημοσύνη μέσω εγκεφαλικών διεπαφών, και ότι άλλο επινοούν άρρωστα μυαλά 
τεχνοκρατών και οραματιστών της  Νέας Εποχής και της Νέας Τάξης είναι η χειρότερη μορφή 
ασθένειας και πνευματικής κατάπτωσης της ανθρωπότητας. Τα Άουσβιτς και τα Γκούλαγκ 
θα είναι παιδική χαρά μπροστά στην νέα αυτή, βιαίως επερχόμενη Οργουελική εποχή. Εάν 
σήμερα δεν αντιδράσει η πολιτισμένη ανθρωπότητα, τότε αύριο θα είναι πολύ αργά. 
 
Αντί επιλόγου. 
 
Η ανάγκη να σταματήσει η ιατρική τρομοκρατία και ιατρική γενοκτονία του Ελληνικού λαού, 
παιδιών, νέων, ανδρών και γυναικών. 
Η ανάγκη  να σταματήσουν οι Δημόσιες Υγειονομικές, Δικαστικές, Αεστυνομικές, 
Εκκλησιαστικές και όσες άλλες Δημόσιες ή μή Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς  να συμμετέχουν 
σε Διαρκείς πράξεις έμμεσης ή άμεσης βίας κατά των πολιτών. Να σταματήσουν άμεσα οι 
πράξεις Εσχάτης Προδοσίας.  
Η ανάγκη να σταματήσουν άμεσα οι πράξεις πλήρους κατάλυσης της Ελληνικής Εθνικής 
Κυριαρχίας και οι πράξεις Οικονομικής, Ιατρικής, δημογραφικής  και οποίας άλλης μορφής 



 

 

εξόντωσης του Ελληνικού λαού, μέσω υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων, Πτωχευτικών 
Νόμων και κατάλυσης του Συντάγματος.  
 
Οι καθηγητές Γιώργος Κασιμάτης και Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ο Γιατρός Δημήτρης 
Αντωνίου, η Ειρηνοδίκης  Αργυρώ Τέγουτζικ και πολλοί άλλοι Έλληνες επιστήμονες,  αλλά 
και διεθνούς κύρους Νομικοί και Επιστήμονες όπως  ο Γερμανός δικηγόρος Reiner Fullmich, 
ο Γάλλος Νομπελίστας Λυκ Μοντανιέ, ο Έλληνας επιδημιολόγος Ιωάννης Ιωαννίδης, ο 
Έλληνας Καθηγητής Ιωάννης Καλαμπόκας, ο Γάλλος  Καθηγητής Fourtillan, ο Γερμανός 
καθηγητής Sucharit Bhakdi, ο Εβραίος καθηγητής Vernon Coleman και πολλοί άλλοι 
Επιστήμονες διεθνούς κύρους επισημαίνουν με αναμφισβήτητο τρόπο: 
 
1. Την πλήρη αντισυνταγματικότητα και εγκληματικότητα των μέτρων της Πανδημίας και 

των Δανειακών Συμβάσεων που μας έφεραν ως Έλληνες πολίτες στο χείλος του γκρεμού  
2. Την προκατασκευασμένη, προσχεδιασμένη και καλώς σκηνοθετημένη ψευδή Πανδημία,  

και 
3. Την απειλή όλης της ανθρωπότητας, αφού τα ανασφαλή εμβόλια και οι πιθανές 

μεταλλάξεις και παρενέργειες τους  μπορούν να αφανίσουν το ανθρώπινο είδος,όπως το 
γνωρίζουμε και να εξολοθρεύσουν πολύ μεγάλο μέρος από τον πληθυσμό της γης. 

 
 
Επιστημονικά Τεκμήρια  
 
(https://dimpenews.com/2021/05/31/καθηγητής-luc-montagnier-νόμπελ-ιατρικής-2008-σκανδ/) 
(https://newtube.app/fake_pandemic/PGKwsd8). 
(https://youtu.be/U3c_1VNvyyo) 
(https://www.brighteon.com)  
(https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/05/sars-cov-2-sos.html) 
(https://youtu.be/3QpiUKvBdVc) 
(https://youtu.be/dZtDquQUEfU) 
(https://youtu.be/-CCIoE9UMlE) 
(https://youtu.be/Rd0UU7_Rov8) 
(https://youtu.be/N8hW2ULmHug) 
(https://youtu.be/WbWJ4xIPAkA) 
(https://www.brighteon.com/628bbdf2-479e-4fe4-b408-7ca82535b028) 
(https://rumble.com/vgiwqz-27756107.html) 
(https://www.brighteon.com/089486ee-7a1f-4ffe-a696-2097314b38f2) 
(https://newtube.app/fake_pandemic/PGKwsd8) 
(https://fytro.wordpress.com/2021/04/28/προειδοποιηση-η-μετα-ανάλυση-65-μελετών/) 
(https://www.brighteon.com/c3daa86d-4768-4f6e-b91a-aaf936a2dbec) 
(http://oimos-athina.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html) 
(https://youtu.be/9nfiygKdFtI) 
(https://youtu.be/PiBmKGbIwbw) 
(https://www.bitchute.com/video/vjJvnJk7MO0O/) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


