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Κάποιες φρικτές αλήθειες για τον Κορωνοϊό 

Πλησιάζουν 2 χρόνια από την έναρξη της υγειονοµικής κρίσης του Κορωνοϊού η οποία 
αναστάτωσε τον πλανήτη, προκάλεσε εκατοµµύρια θανάτους, πρωτοφανή κορωνοϊού 
ακρωτηριασµό των βασικών ελευθεριών, ανυπολόγιστες ψυχικές διαταραχές και κοινωνικές 
αναταράξεις, τεράστια οικονοµική καταστροφή και κατακλυσµιαίες αλλαγές στις συνήθειες και 
στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

Μία από τις σηµαντικότερες και οφθαλµοφανείς διαπιστώσεις αυτής της περιόδου ήταν η 
πρωτόγνωρη καταιγιστική εµπλοκή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (“MME”) στην 
επικοινωνιακή εκστρατεία των κυβερνητικών αρχών για επιβολή των υγειονοµικών πολιτικών τους.  
Ποτέ προηγουµένως η ανθρωπότητα δεν βίωσε τέτοια µονόπλευρη και εντατική πλύση εγκεφάλου 
και τέτοιον εκφοβισµό.  Αν δεν ήταν για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(“ΜΚΔ”), η αντίθετη άποψη και η αλήθεια ίσως να µην αποκαλύπτονταν ποτέ.  Χάρην σε αυτά, 
(παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις ακόµη και τα ΜΚΔ φίµωσαν την αντίθετη άποψη) δόθηκε η 
ευκαιρία σε όσους είχαν τον χρόνο και την ερευνητική διάθεση να ανακαλύψουν πολλά άδηλα και 
κρύφια περί του θέµατος και να απαντήσουν σε καυτά ερωτήµατα που ταλάνισαν και ακόµη 
ταλανίζουν τους πολίτες.  

Παρόλη την επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή  ανεπάρκειά µου σε υγειονοµικά θέµατα, η εφαρµογή 
της κοινής λογικής και ο ζήλος για διακρίβωση της αλήθειας µε βοήθησαν στην εξακρίβωση 
κάποιων συγκλονιστικών στοιχείων που µου προκάλεσαν φρίκη και αποτροπιασµό.  Νοιώθω 
έντονα την ανάγκη να τα καταθέσω δηµοσίως. 

Πρώτον, έχει ξεκαθαρίσει πλέον πέραν πάσης αµφιβολίας ότι ο Covid19 που ανήκει στην 
κατηγορία κορωνοϊων  SARS είναι εργαστηριακό κατασκεύασµα ηλικίας πέραν των 20 ετών και 
όχι   ζωϊκό παράγωγο όπως αρχικά αφέθηκε να νοηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 



(«Π.Ο.Υ.»). Σύµφωνα µε αδιάσειστα στοιχεία που κατέθεσε ο Dr David E. Martin, Πρόεδρος της 
M-CAM Intenational Risk Management, στην Γερµανική Ερευνητική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό , 
η γονιδιακή αλληλουχία του Covid19 που δηµοσιεύθηκε την Άνοιξη 2020 από την Διεθνή Επιτροπή 
Ταξινόµισης Ιών του Π.Ο.Υ. ήταν πανοµοιότυπη µε αυτές των κορωνοιών που κατατέθηκαν από το 
1999 και εντεύθεν σε 120 περιπτώσεις για εξασφάλιση πατέντων πιστοποίησης ευρεσιτεχνίας από 
διαφόρους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 
(“CDC”) των ΗΠΑ και κάποιων φαρµακευτικών εταιρειών. 

Δεύτερον, έχει επιβεβαιωθεί ότι οι Οµοσπονδιακές Υγειονοµικές αρχές των ΗΠΑ είναι υπεύθυνες 
για την εξέλιξη του Κορωνοϊου  σε βιολογικό όπλο κατά της ανθρωπότητας. Συγκεκριµένα, στις 19 
Απριλίου 2002 το γραφείο Πατέντων των ΗΠΑ κατοχύρωσε µε την πατέντα αριθµός 7279327 το 
αποτέλεσµα έρευνας που χρηµατοδότησε το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιµώδων 
Νοσηµάτων (“NIAID”)  και διεξήγαγε από το 1999 ο Dr Ralph Barick στο Πανεπιστήµιο Chapel 
Hill Νότιας Καρολίνας για την παραγωγή ενός µολυσµατικού αναπαραγωγίσιµου ελαττωµατικού   
Κορωνοϊού ο οποίος να στοχεύει στο επιθήλιο του ανθρώπινου πνεύµονα. 

Τρίτον, έχει αποκαλυφθεί η 22ετής διαπλοκή και συµπαιγνία µεταξύ κάποιων φαρµακευτικών 
εταιρειών και των Οµοσπονδιακών Οργανισµών Υγείας των ΗΠΑ σε σχέση µε τον Κορωνοϊον  η 
οποία ξεκίνησε το 1999. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια κάποια αποκαλυπτικά στοιχεία που 
τεκµηριώνουν αυτή την διαπλοκή και συµπαιγνία. Στις 28 Ιανουαρίου 2000 η Pfizer κατοχύρωσε 
µε πατέντα το πρώτο εµβόλιο κατά του  Κορωνοϊων το οποίο αφορούσε ζώα και αναφερόταν στην 
πρωτείνη ακίδα (S-Spike Protein). Στις 25 Απριλίου 2003 το Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσηµάτων (“CDC”) κατοχύρωσε µε πατέντα την γονιδιακή αλληλουχία του SARS Κορωνοϊων 
και µόνο 3 µέρες µετά, στις 28 Απριλίου 2003, η Sequοia Pharmaceuticals Inc. που στη συνέχεια 
εξαγοράστηκε από την Pfizer και την Johnson & Johnson, κατοχύρωσαν µε την πατέντα αριθµός 
7151163 την θεραπεία του συγκεκριµένου Κορωνοϊού. Το 2015, ο προαναφερθής Dr Ralph Barick, 
ανακοίνωσε το αποτέλεσµα µελέτης του η οποία συµπέραινε ότι ο Κορωνοϊος είναι πολύ καλά 
πατενταρισµένος και προσφέρεται για σηµαντική εµπορική εκµετάλλευση.  Λίγο αργότερα τον ίδιο 
χρόνο, ο Dr Peter Daszak, Σύµβουλος του Π.Ο.Υ. και Πρόεδρος του ΜΚΟ Publichealth Alliance 
δήλωσε ότι µε την βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης έπρεπε “να καλλιεργηθεί στην 
ανθρωπότητα η ανάγκη για ένα παγκόσµιο εµβόλιο κατά του Κορωνοϊού ώστε να δηµιουργηθούν 
οι  προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων που θα απέφεραν εξαιρετικές οικονοµικές 
αποδόσεις”. Το 2018 η πατέντα µε αριθµό 7279327 που αναφέρεται πιο πάνω µεταφέρθηκε από το 
Πανεπιστήµιο Chapel Hill στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Υγείας (“ΝΙΗ”) και έτυχε τελειοποίησης 
µέσω µικροδιορθώσεων οι οποίες την θωράκισαν εµπορικά.   Το 2020, ο προαναφερθής Dr Peter 
Daszak ξεκίνησε διεθνή εκστρατεία για διάδωση της εσφαλµένης εντύπωσης ότι ο Covid19 είχε  
ζωϊκή προέλευση και όχι εργαστηριακή ώστε να παραπλανηθεί η κοινή γνώµη και να µην 
αποκαλυφθεί η συνωµοτική προεργασία των διαπλεκοµένων. 

Τέταρτον, είναι απόλυτα τεκµηριωµένο ότι η εντολή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Εµβολίων των 
ΗΠΑ για κατασκευή του πρώτου εµβολίου κατά του SARS Cov-2 δόθηκε τον Νοέµβριο 2019, ένα 
µήνα πριν ξεσπάσει η κρίση του Κορωνοϊού. Η εντολή αυτή δόθηκε µε βάση την πατέντα 7279327 



από κοινού στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Υγείας (“ΝΙΗ”), στο Πανεπιστήµιο Chapel Hill και στην 
εταιρεία Moderna. 

Πέµπτον, η εµπλοκή του Ιολογικού Ινστιτούτου Ερευνών της Γιουχάν, από το οποίο διέρρευσε o  
Κορωνοϊός τον Δεκέµβριο του 2019, ξεκίνησε το 2014 µετά την απόφαση της Οµοσπονδιακής 
Κυβέρνησης των ΗΠΑ να απαγορεύσει τις έρευνες σε πιθανά πανδηµικά παθογόνα για ανθρώπους. 
Οι έρευνες για τον Κορωνοϊό συνεχίστηκαν στην Γιουχάν µε χρηµατοδότηση του Εθνικού 
Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιµώδων Νοσηµάτων (NIAID) των ΗΠΑ. Αυτό επιβεβαιώθηκε από 
την ένορκο κατάθεση του Anthony Fauci, Διευθυντή του NIAID και Ανώτατου Υγειονοµικού 
Συµβούλου του Αµερικανού Προέδρου, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Γερουσίας των 
ΗΠΑ. 

Έκτον, ενώ υπάρχουν αποτελεσµατικές θεραπείες της ασθένειας εγκεκριµένες από τον 
Οµοσπονδιακό Σύνδεσµο Φαρµάκων (“FDA”) Των ΗΠΑ, αποσιωπήθηκαν και δεν 
χρησιµοποιήθηκαν  Στις 24 Αυγούστου 2021 ο Dr Anthony Fauci παραδέχτηκε ότι η χρήση 
µονοκλονικών αντισωµάτων στα πρώτα στάδια της εξέλιξης της ασθένειας θα αποσωβούσε 
πέρίπου 85% των εισαγωγών σε νοσοκοµεία και των θανάτων.  Στις ΗΠΑ, ενώ η Οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση αγόρασε εκατοµµύρια δόσεις µονοκλονικών αντισωµάτων, ελάχιστα χρησιµοποιήθηκαν 
(µεταξύ αυτών και ο τέως Πρόεδρος Τράµπ) επειδή οι υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας δεν τα 
προώθησαν.  Πέραν των µονοκλωνικών αντισωµάτων, υπάρχουν εναλλακτικές αποτελεσµατικές 
θεραπείες υποστηριζόµενες από µεγάλο αριθµό µελετών (όπως για τη χρήση ιβερµεκτίνης και 
υδροξυχλωροκίνης) οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται παρά από ελάχιστους ιατρούς οι οποίοι 
καταδιώκονται από τα κατεστηµένα συστηµατα υγείας ως παραβάτες των δικών τους 
αναποτελεσµατικών πρωτοκόλλων 

Έβδοµον, υπάρχει πρωτοφανής αριθµός θανάτων και παρενεργειών από τα εµβόλια παρόλον που η 
µεγάλη πλειοψηφία τους δεν καταγράφεται στα επίσηµα αρχεία (“VAERS”).  Ποτέ προηγουµένως 
στην ιατρική ιστορία ένα εµβόλιο δεν είχε τόσους θανάτους ή παρενέργειες.  O Dr Peter 
McCullough, ένας από τους πλέον καταξιωµένους καθηγητές ιατρικής µε παγκόσµια πρωτιά στις 
επιστηµοµικές δηµοσιεύσεις για τον Κορωνοϊόν, αποκάλεσε τον αριθµό των θανάτων και 
παρενεργειών ως «αστρονοµικό», ζήτησε τον άµεσο τερµατισµό των εµβολιασµών και 
κατακεραύνωσε την κακοδιαχείριση και παραπληροφόρηση των συστηµάτων υγείας. Ο Dr 
McCullough εξέφρασε τεράστια ανησυχία για τις µακροπρόθεσµες παρενέργειες των εµβολίων, 
αφού αυτές θα διαφανούν σε βάθος χρόνου. 

Όγδοον, καλλιεργείται έντεχνα µία φρενίτιδα για τον εµβολιασµό πάντων, συµπεριλαµβανοµένων 
των εφήβων, των παιδιών και των βρεφών, παρόλο που η θνησιµότητα και βαριά νόσηση τους είναι 
στατιστικά µηδαµινή, αλλά και όσων έχουν νοσήσει, παρόλο που η φυσική ανοσία τους είναι 
διαρκής και ο εµβολιασµός τους εγκυµονεί µεγάλο κίνδυνο εξασθένησης του ανοσοποιητικού 
συστήµατος και πρόκλησης αυτοάνοσων ασθενειών. 



Ένατον, ο Κορωνοϊός µεταφέρεται µόνο από συµπτωµατικούς ασθενείς και όχι από 
ασυµπτωµατικούς.  Ως εκ τούτου, τα εκατοµµύρια υποχρεωτικά τέστ που γίνονται καθηµερινά σε 
ασυµπτωµατικούς ασθενείς είναι εντελώς άσκοπα.  Παρόλο που ο Π.Ο.Υ. και ο Οµοσπονδιακός 
Οργανισµός Φαρµάκων (“FDA”) ποτέ δεν ενέκριναν τα µαζικά τέστ και στις 25/6/21 ο Π.Ο.Υ. 
συνέστησε τον τερµατισµό τους, αυτά συνεχίζονται σε κάποιες χώρες για ανεξήγητους λόγους 
προκαλώντας τεράστιο οικονοµικό κόστος, ψυχολογική πίεση και πιθανές ιατρικές επιπλοκές 
καθότι στις πατονέτες που χρησιµοποιούνται για τη λήψη δείγµατος υπάρχουν καρκινογόνες 
ουσίες. 

Δέκατον, τα υπέρµετρα περιοριστικά µέτρα που επέβαλαν οι κυβερνήσεις επέφεραν τεράστιες 
οικονοµικές απώλειες και οδήγησαν πολλά κράτη σε κατακόρυφη αύξηση του δηµόσιου χρέους 
τους για κάλυψη των αυξηµένων υγειονοµικών δαπανών και επιδοµάτων και των µειωµένων 
φορολογικών εσόδων. Πολλές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο µε αποτέλεσµα την αύξηση της 
ανεργίας, τον αποσυντονισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη µείωση της παραγωγής και την 
πρόκληση πληθωριστικών τάσεων. 

Πέραν των πιο πάνω επιβεβαιωµένων αποκαλύψεων, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον ρόλο των 
νανοσωµατιδίων που βρίσκονται στα εµβόλια και την πιθανή µελλοντική χρήση τους για 
παρακολούθηση και έλεγχο των ανθρώπων καθώς και ηλεκτρονικής µεταφοράς γονιδιακών 
µεταλλάξεων.  Υπάρχει πλειάδα στοιχείων που τεκµηριώνουν αυτή την θέση. 

Κατά την ταπεινή µου άποψη, τα πιο πάνω στοιχειοθετούν την ύπαρξη ενός προµελετηµένου 
δαιµονικού σχεδίου που έχει ως στόχο τον αθέµητο πλουτισµό µιάς µικρής οµάδας ανθρώπων εις 
βάρος της ζωής, της υγείας και της ευηµερείας δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. Το σχέδιο αυτό 
εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Νέας Τάξης Πραγµάτων για εκφοβισµό και 
υποταγή της ανθρωπότητας µέσω «θεραπειών σοκ». Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες 
ερευνητικές επιτροπές για το θέµα σε αρκετές χώρες οι οποίες εύχοµαι να καρποφορήσουν.  Η 
τρέχουσα κρίση µάλλον θα καταγραφεί στην ιστορία ως η µέγιστη υγειονοµική και επικοινωνιακή 
απάτη όλων των εποχών.  Οι πλήρεις συνέπειες της δεν θα γίνουν γνωστές παρά µόνο σε βάθος 
χρόνου.  Ας ευχηθούµε να µην επαληθευτούν οι φόβοι πολλών από εµάς για υλοποίηση των 
δεδηλωµένων οραµάτων και επιδιώξεων εκπροσώπων της Νέας Τάξης Πραγµάτων για εξευτελισµό 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, καταπάτηση των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, αποδόµηση της δηµοκρατίας, των κρατών και των εθνών, βιολογικό έλεγχο των 
ανθρώπων µε ηλεκτρονικά µέσα, σηµαντική µείωση του πληθυσµού της γης και επιβολή 
Παγκόσµιας Διακυβέρνησης. 

 


