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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020
ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Αυτό το έγγραφο συνοψίζει όλα τα υποτιθέμενα γεγονότα καθώς και τους κύριους άξονες
ποινικής δίωξης.
Αυτό το έγγραφο δεν ισχυρίζεται ότι είναι εξαντλητικό και θα ενημερώνεται τακτικά.
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Ορισμός νομικών εννοιών:

✓ Δημόσια τάξη:
Στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο, η δημόσια τάξη είναι το ιδανικό κοινωνικό κράτος που χαρακτηρίζεται από « καλή τάξη ,
2
ασφάλεια,1 δημόσια υγεία και ηρεμία », δημόσια ηθική και την αξιοπρέπεια του
ανθρώπινο πρόσωπο . 3

Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των νόμων με το συνταγματικό μπλοκ, δίνει
έναν ορισμό της δημόσιας τάξης πολύ κοντά σε αυτόν που χρησιμοποιείται στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο από τότε
περισσότερο από δύο αιώνες: η δημόσια τάξη καλύπτει την «καλή τάξη, ασφάλεια, υγεία και
δ

ό

ί

δημόσια ηρεμία ».

Το Συνταγματικό Συμβούλιο θεωρεί την « προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου εναντίον
οποιαδήποτε μορφή δουλείας και υποβάθμισης »στο πρώτο εδάφιο του προοιμίου του
4
Σύνταγμα του 1946 (CC 94-343 / 344 DC ):

" Μετά τη νίκη που κέρδισαν οι ελεύθεροι λαοί στα καθεστώτα που προσπάθησαν
Για να υποδουλώσει και να υποβιβάσει το ανθρώπινο πρόσωπο, ο Γάλλος λαός το διακηρύσσει ξανά αυτό
κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, έχει δικαιώματα
αναφαίρετος και ιερός. "

Απόφαση της ΕΚ, 28 Μαρτίου 1919 Regnault-Desroziers σε θέματα δημόσιας ασφάλειας σχετικά με την έναρξη του παιχνιδιού
Κράτος ευθύνη για κίνδυνο.
1

2

Απόφαση EC, 1959, Les Films Lutetia

3

Μια συγκεκριμένη EC, 1995 Κομμού του Morsang-sur-Orge

4

https://www.conseil-constitusinel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm
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Η αρχή του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου αποτελεί επομένως μέρος του φραγμού
συνταγματικές (δηλαδή όλες οι αρχές και οι διατάξεις που πρέπει να τηρούν οι νόμοι, αυτό
από κοινού υπερισχύει των Συνθηκών, των Συμβάσεων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην ιεραρχία του
πρότυπα).
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Συγκεκριμένα, η αρχή της αξιοπρέπειας απαιτεί, χρησιμοποιώντας τον τύπο του Συνταγματικού Συμβουλίου, να
να προστατεύσει το ανθρώπινο πρόσωπο "από οποιαδήποτε μορφή υποδούλωσης ή υποβάθμισης".
Η αξιοπρέπεια σημαίνει ότι το άτομο παραμένει κυρίαρχο του σώματός του και του εαυτού του, το οποίο προϋποθέτει
ότι δεν βρίσκει τον εαυτό της αποξενωμένο ή υποδουλωμένο για σκοπούς ξένους για τον εαυτό της.

✓ Ποινικό δίκαιο, ορισμός και πολιτικό δόγμα:
Αναφέρεται στον κλάδο του νόμου που καταστέλλει την αντικοινωνική συμπεριφορά και προβλέπει την αντίδραση του
κοινωνία προς αυτές τις συμπεριφορές.

Επιπλέον, «το αρχικό πολιτικό δόγμα πάνω στο οποίο ιδρύθηκε ο Ποινικός Κώδικας διατυπώθηκε με το
Ψηφοφόρος. Βασίζεται στην αδιαχώριστη φύση των διαστάσεων ελευθερίας και ασφάλειας που
εγγυάται το κοινό καλό και εγγυάται ένα σύνολο δικαιωμάτων και καθηκόντων που αντιμετωπίζουν
στους άρχοντες και στους κυβερνώντες. Υπό αυτήν την έννοια, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
Πολίτης και το Σύνταγμα από τη μία πλευρά, ο Ποινικός Κώδικας από την άλλη πρέπει να θεωρούνται και οι δύο
συμπληρωματικές πτυχές της θεσμοποίησης της δημόσιας τάξης. Ο πρώτος το καταφέρνει "μέσα
πλήρης »με τη δήλωση των θεμελιωδών συμφερόντων και αξιών που το κράτος πρέπει να εγγυηθεί, το δεύτερο
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το γεγονός "σε κοίλο" από τον ορισμό των επιθέσεων που απαιτούν κοινωνική κύρωση και
μορφές του. "5
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Αυτή η παρατήρηση δείχνει την ανάγκη, για το ποινικό δίκαιο, να τιμωρηθεί η συμπεριφορά που στοχεύει
ενοχλήστε, με οποιοδήποτε τρόπο, την καλή τάξη, την ασφάλεια, τη διαλυτικότητα, την ηρεμία, την ηθική
κοινό καθώς και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

✓ Τα θεμελιώδη συμφέροντα του Έθνους:
Αυτή η έννοια αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν το Έθνος, την ακεραιότητα του
έδαφος και την ασφάλειά του, προστατεύοντας τον πληθυσμό του, φυσικά, οικονομικά και
πολιτιστικός.

***

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Κατηγοριοποίηση της δημόσιας τάξης: η μεταρρύθμιση του γαλλικού ποινικού κώδικα του 1992. Σε: Genèses, 27,
1997. σελ. 5-29. doi: 10.3406 / γονίδια.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
5
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ΕΓΩ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ:

1.1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ:

•

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο κατά τη διάπραξη πράξεων
τρομοκρατία:
Άρθρο 421-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα και κακομεταχείριση κατά του έθνους, του κράτους και της δημόσιας ειρήνης)
Συνιστούν πράξεις τρομοκρατίας, όταν σχετίζονται εσκεμμένα
ατομική ή συλλογική επιχείρηση με σκοπό να διαταράξει σοβαρά τη δημόσια τάξη
από εκφοβισμό ή τρόμο, τα ακόλουθα αδικήματα:
1 ° Επιθετικές επιθέσεις στη ζωή, εθελοντικές επιθέσεις στην ακεραιότητα του ατόμου [Σημείωση
του συγγραφέα: ψυχολογική, σωματική και ηθική ακεραιότητα] , απαγωγές και απομόνωσης, όπως επίσης και
ότι η αεροπειρατεία αεροσκαφών, πλοίων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μεταφοράς, που ορίζεται από το
βιβλίο II αυτού του κώδικα ·
(…) »

•

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο σε θέματα εγκλημάτων κατά
ανθρωπότητα:
Άρθρο 211-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Αποτελεί γενοκτονία το γεγονός, κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου που τείνει στην καταστροφή
συνολικά ή εν μέρει εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ή ομάδας
καθορίζεται από οποιοδήποτε άλλο αυθαίρετο κριτήριο, για τη δέσμευση ή τη δέσμευση, για
εναντίον μελών αυτής της ομάδας, μία από τις ακόλουθες πράξεις:
- εσκεμμένος τραυματισμός στη ζωή
- σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας ·
- υποβολή σε συνθήκες ύπαρξης που ενδέχεται να προκαλέσουν πλήρη καταστροφή ή
μέρος της ομάδας?
(…)
- βίαια μεταφορά παιδιών.
Η γενοκτονία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 132-23 σχετικά με την περίοδο ασφαλείας ισχύουν για το
έγκλημα που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο ».

Άρθρο 212-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Επίσης συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τιμωρείται με ποινική φυλάκιση.

πίσης συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τιμωρείται με ποινική φυλάκιση.
διαιώνιση μία από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου κατά ενός
πληθυσμιακή ομάδα πληθυσμού στο πλαίσιο μιας διαδεδομένης ή συστηματικής επίθεσης:
1 ° Εθελοντική επίθεση στη ζωή .
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(…)
4 ° απέλαση ή βίαιη μεταφορά πληθυσμού ·
5 ° Φυλάκιση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σοβαρής στέρησης της σωματικής ελευθερίας
παραβίαση των θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δικαίου ·
6 ° βασανιστήρια;
(…)
11 ° Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα που προκαλούν σκόπιμα μεγάλη
υποφέρει ή σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας.

•

✓

Εφαρμογή στα γεγονότα:

Αποφάσεις που αντιβαίνουν στα θεμελιώδη συμφέροντα του Έθνους και των πολιτών:
•

Διαχωρισμός δυνάμεων:
Από τη δημοσίευση του νόμου αριθ. 2020-290 της 23ης Μαρτίου 2020 επειγόντως
κατά τη διάρκεια της επιδημίας covid-19, διατάγματα, διατάγματα, νόμοι επέκτασης ήταν
εφαρμοστεί χωρίς καμία δύναμη να μπορεί να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα
αντισυνταγματικά αυτών των μέτρων.
Αυτό το βλέπουμε ειδικότερα από την ανάγνωση της απόφασης του Συμβουλίου
Συνταγματικό αρ. 2020-808 DC της 13ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το νόμο που επιτρέπει την
παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την6 υγεία , με την οποία το Συνταγματικό Συμβούλιο αρνείται
να λογοκρίνει τον εν λόγω νόμο ενώ:
- η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τη διαδικασία αποκλεισμένων ψήφων (άρθρο 44, αλ. 3 του
Σύνταγμα), εμποδίζοντας έτσι την έγκριση τροποποίησης που μειώνει το
περιορισμός (τροπολογία που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ψηφοφορία),
- η εκτελεστική εξουδετερώνει συνεχώς το συνταγματικό μπλοκ από την αρχή της κρίσης.

- Αποφάσεις που λαμβάνονται από το εκτελεστικό συμβούλιο στο Συμβούλιο Άμυνας πίσω από κλειστές πόρτες αντί να λαμβάνονται
Συμβούλιο Υπουργών, ενώ η τρέχουσα κρίση δεν απαιτεί την παρέμβαση του
Συμβούλιο Άμυνας.
Ως υπενθύμιση, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας (CDSN) "ορίζει το
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον στρατιωτικό σχεδιασμό, την αποτροπή, τη συμπεριφορά
εξωτερικές επιχειρήσεις, σχεδιασμός αντιδράσεων σε μεγάλες κρίσεις,
νοημοσύνη, οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια, προγραμματισμός ασφάλειας

εσωτερικό, συμβάλλοντας στην εθνική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας »(διάταγμα αρ.
2009-1657 της 24ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με το Συμβούλιο Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας
και τη Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας).

- Αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο χάρη στην υπάκουη προεδρική πλειοψηφία, από
μέσω επιταχυνόμενων διαδικασιών και μέσω του συστήματος αποκλεισμένων ψήφων, προκαλώντας έτσι το
φωνή των ανθρώπων που συνήθως μεταφέρει το Κοινοβούλιο. Μερικά μέλη της αντιπολίτευσης
περιέγραψε αυτόν τον τύπο δράσης ως «λανθάνον πραξικόπημα».

6

https://www.conseil-constitusinel.fr/decision/2020/2020808DC.htm
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- Σύσταση επιστημονικής επιτροπής και επιτροπής ανάλυσης, έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης
(ΦΡΟΝΤΙΔΑ):
7
Ορισμένα μέλη έχουν δεσμούς ενδιαφέροντος με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ως εκ τούτου
δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με την υγεία του
πολίτες ( Παράρτημα 1 ). Αυτή η μη εκλεγμένη επιστημονική επιτροπή έχει πάρα πολύ δύναμη
δεδομένου ότι αποφασίζει έμμεσα το μέλλον του Έθνους.

- Υπογραφή από τη Γαλλία μιας συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης , η οποία
ανοίγει την πόρτα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς κανένα
δεν έχει διεξαχθεί πολιτικός διάλογος στη Γαλλία. Οι πολίτες πρέπει τώρα να περιμένουν το
δημιουργία ευρωπαϊκού φόρου.
Η προφανής έλλειψη διαχωρισμού των εξουσιών είναι καταστροφική για το Έθνος.

•

Γενική απόφαση περιορισμού, δυσανάλογο μέτρο:

- Με βάση τις συμβουλές της Επιστημονικής Επιτροπής,
8
- Βασισμένο σε ανακριβείς εργασίες μοντελοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
εκείνων του καθηγητή Neil
9
Ferguson , Βρετανός
επιδημιολόγος στο επιδραστικό Imperial College London,
που οδήγησαν πολλές χώρες σε περιορισμό),

Ολόκληρος ο γαλλικός πληθυσμός περιορίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του
10
από 17 Μαρτίου έως 11 Μαΐου 2020 .
Ωστόσο, άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, είχαν τα ίδια στοιχεία θανάτου
χωρίς μέτρα περιορισμού.
Καμία μελέτη δεν δείχνει ότι ο περιορισμός είναι πιθανό να επιβραδύνει
επιδημία.
Αντιθέτως, οι αναδυόμενες μελέτες τείνουν να δείχνουν αυτόν τον περιορισμό

ντιθέτως, οι αναδυόμενες μελέτες τείνουν να δείχνουν αυτόν τον περιορισμό
δεν οδηγεί σε μείωση των ποσοστών μετάδοσης του Covid-19 ούτε σε μείωση του

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crisecovid-they-do-not
7

Βίνσεντ Παβάν. Καταγγελία ψευδούς επιδημιολογικής επιστήμης: κατηγορία εναντίον του άρθρου "Εκτίμηση του
βάρος του SARS-CoV-2 στη Γαλλία »: 17 ερευνητές από 10 ινστιτούτα δεν κατανοούν τις πιθανότητες ούτε το
τα μαθηματικά και εφευρίσκουν τη «γενική εξίσωση της αλήθειας», την οποία λύνουν «διπλά τυφλά» πριν
δυστυχώς συνθέστε την παρουσίαση και αυτοκτονήστε με τη θεωρία R0. 2020. hal-02568133v3
Αναγνωριστικό HAL: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Υποβολή προτύπου στις 15 Μαΐου2020
8

9

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine

Ο Neil Ferguson έχει ήδη πλήξει την κρίση H1N1 (γρίπη των χοίρων) με ανησυχητικούς ισχυρισμούς ότι
οδήγησαν το κράτος να λάβει εντελώς δυσανάλογα μέτρα (δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά εμβολίων)
προς όφελος των εργαστηρίων. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα της οποίας καμία από τις συστάσεις
δεν αναφέρθηκε τότε.
10
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11 12
αριθμός θανάτων . Συμμετέχει
ακόμη, όπως και στην Αυστραλία, στην αύξηση

ανησυχεί για αυτοκτονίες

-

13

.»

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας περιστατικών SARS-COV2 είναι περίπου
0,07% σε όλες τις ηλικίες σε συνδυασμό.
Η μέση ηλικία των θανάτων Covid-19 στις περισσότερες Δυτικές χώρες είναι υψηλότερη
στην ηλικία των 80 - δηλ. 84 στη Σουηδία και τη Γαλλία (που αντιστοιχεί στη μέση ηλικία του
γενικός θάνατος) και μόνο περίπου το 4% αυτών που πέθαναν δεν είχαν
14
χωρίς σοβαρές προϋποθέσεις .

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη στόχευση πιθανών "ασθενών" είναι
γνωστό σε όλους τους γιατρούς. Αυτά είναι ιδιαίτερα άτομα που παρουσιάζουν
συννοσηρότητα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία (υποτίθεται ο μέσος όρος ηλικίας θανάτων στη Γαλλία
covid-19: 82 ετών). Ωστόσο, δεν έχει γίνει διάκριση μεταξύ πολιτών που κινδυνεύουν και
άλλους πολίτες προκειμένου να προσαρμοστούν τα μέτρα.
Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των «υποτιθέμενων» θανάτων που συνδέονται άμεσα με το covid-19 είναι περίπου
46.000.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ακόλουθες αιτίες θανάτου δεν πυροδότησαν ποτέ ένα τέτοιο σχέδιο
δυσανάλογο (χωρίς περιορισμό, χωρίς μάσκα):
- Στη Γαλλία, η εποχική γρίπη πλήττει 2 έως 8 εκατομμύρια άτομα.
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εποχική γρίπη προκαλεί 290.000 έως 650.000 θανάτους έως
έτος.
Σ Γ λλί
δ ί
ί δ
ϊ ύ
βάλλ 300 000 ά

λ

β

έ

- Στη Γαλλία, η επιδημία γαστρεντερίτιδας του ροταϊού προσβάλλει 300.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων
160.000 σοβαρές περιπτώσεις.
- Σε όλο τον κόσμο, η επιδημία της γαστρεντερίτιδας πλήττει 700 εκατομμύρια ανθρώπους και
προκαλεί περίπου 800.000 θανάτους ετησίως, συμπεριλαμβανομένων 500.000 παιδιών κάτω των 5 ετών.
- Στη Γαλλία, κάθε χρόνο, 30.000 θάνατοι συνδέονται με οικιακά ατυχήματα.
- Στη Γαλλία, κάθε χρόνο, 80.000 θάνατοι συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Οι SARS-CoV και Mers-CoV εμφανίστηκαν επίσης στη γαλλική επικράτεια
με ποσοστά θνησιμότητας περιστατικών πολύ υψηλότερα από το SARS-CoV2, τέτοια μέτρα
Μέχρι στιγμής, τα ελευθεροκτόνα δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ.

Παρά την παρατήρηση αυτή, τον Οκτώβριο του 2020, το στέλεχος επανέλαβε λαμβάνοντας μέτρα για την κάλυψη
φωτιά και συγκράτηση, αγνοώντας τη συλλογική νοημοσύνη και την ικανότητα
διάκριση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.

11

https://collateralglobal.org

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-etγια-310565.html
12

13

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age ;
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus / έγγραφα / δελτίο-εθνικό / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/
εβδομαδιαίες εκθέσεις-covid-19/2020 / covid-19-εβδομαδιαία-έκθεση-εβδομάδα-33-final.pdf
14
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Ωστόσο, φαίνεται ότι ο αριθμός των περιπτώσεων μειώθηκε σαφώς πριν από την ίδια ημερομηνία
από την αρχή του δεύτερου περιορισμού. Πράγματι, οι πυροσβέστες της Μασσαλίας παρακολουθούν το ποσοστό
του κοροναϊού στους υπονόμους. Σε σύγκριση με τον αριθμό των μολύνσεων
covid-19, τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με εκείνα που λαμβάνονται από τα λύματα στο Παρίσι:
η μείωση της κυκλοφορίας του ιού ξεκινά πολύ πριν από τον περιορισμό. Περιορισμός
Αντίθετα, είναι αρχικά υπεύθυνη για μια περαιτέρω αύξηση
15
Ρυθμός κυκλοφορίας SARS-CoV2 .
16 17 για την υγεία,
Οι συνέπειες αυτών των κλειδαριών είναι καταστροφικές
ζωή των πολιτών και της οικονομίας της χώρας παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα του λαού:

- Παραβίαση της ατομικής ελευθερίας και της αρχής της προστασίας της αξιοπρέπειας του
ανθρώπινο πρόσωπο ενάντια σε όλες τις μορφές δουλείας και υποβάθμισης.

- Παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας / για να έρχεστε : με αυτήν την έννοια το κράτος είναι ένοχο
αυθαίρετη κράτηση πολιτών σε καιρό ειρήνης. Πολίτες που
αντίκειται σε μέτρο περιορισμού.

Με προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020 (αριθ. 445430), το Συμβούλιο της Επικρατείας
απορρίπτει ένσταση κατά των απαγορεύσεων κυκλοφορίας . 18

- Η προθυμία να απομονωθούν οι πολίτες "θετικοί" στη δοκιμασία και να μην είναι άρρωστοι,
που θα μοιάζει με τα μέτρα απομόνωσης . 19

- Παραβίαση της γενικής αρχής του δικαιώματος να ζήσετε μια κανονική οικογενειακή ζωήμε

20

την απαγόρευση επίσκεψης ενός αγαπημένου προσώπου σε EPHAD, για τον περιορισμό της πιθανότητας
να παρευρεθεί στην κηδεία και να απαγορεύσει κάθε δυνατότητα επανένωσης με την οικογένεια.

- Παραβίαση της ελεύθερης ελευθερίας και άνιση μεταχείριση : οι ΜΜΕ
έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι, ολόκληρος ο πολιτιστικός τομέας, τροφοδοσία,
ο τομέας της ένδυσης, ο τομέας της αισθητικής, ο τουρισμός, η
εκδηλώσεις κ.λπ. Εν ολίγοις, όλοι οι μη δημόσιοι υπάλληλοι (εξαιρουμένων των τροφίμων,
φαρμακείο, εφημερίδες και καπνός) πάσχουν από αυτά τα δραστικά και θανατηφόρα μέτρα. Του
αναμένονται πολλές δικαστικές διαδικασίες εκκαθάρισης, αλλά τα μέτρα
δεν ανυψώνονται παρά την έκκληση του λαού.

15

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/

16

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalitedu-310435.html
17

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html

18

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf

19

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire

20

Αποφάσεις GISTI-CFDT-CGT του Συμβουλίου της Επικρατείας της 8ης Δεκεμβρίου 1978 αριθ. 10097, 10677, 10679, που δημοσιεύθηκαν στο
https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Με προσωρινή εντολή, που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020
(445102-445186-445224-445225), το Συμβούλιο Επικρατείας αρνείται να αναστείλει το κλείσιμο
αθλητικά ιδρύματα . 21
Με προσωρινή εντολή, που εκδόθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020
(αριθ. 445883-445886-445899), το Συμβούλιο Επικρατείας αρνείται να αναστείλει το κλείσιμο
βιβλιοπωλεία . 22
Με προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2020 (αριθ. 446715), το Συμβούλιο
23 αρνείται να αναστείλει το κλείσιμο μπαρ και εστιατορίων.
Το κράτος

- Παραβίαση του δικαιώματος διαδήλωσης και συγκέντρωσης: βία κατά
διαδηλωτές ή πλήρης απαγόρευση

66

διαδηλωτές ή πλήρης απαγόρευση.

- Παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του πρώτου τοκετού και κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εγκλεισμός, γνωρίζοντας ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά έως τις 20 Ιανουαρίου
2021. Αναγκασμένοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μαθητές εγκαταλείπουν
ορεινός όγκος . 24

Με προσωρινή εντολή, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 (αριθ. 447015), το Συμβούλιο
Το κράτος αρνείται να αναστείλει το κλείσιμο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Παραβίαση της ελευθερίας λατρείας με την άρνηση της κατοχής μαζών στις Εκκλησίες του
Η Γαλλία ενώ οι πιστοί χρειάζονται ηρεμία.
Με προσωρινή εντολή, που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2020
(αρ. 446930-446941-446968-446975), το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσει την κυβέρνηση
αναστείλει επειγόντως το όριο των 30 ατόμων για συγκεντρώσεις
25
εγκαταστάσεις λατρείας.

•

Απόφαση να καταστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλες τις περιπτώσεις για
παιδιά (Οκτώβριος 2020) και ενήλικες (από το καλοκαίρι του 2020):
Η μάσκα είναι υποχρεωτική, είτε τα άτομα είναι άρρωστα ή όχι. Ωστόσο, καμία μελέτη
επιστήμονας αποδεικνύει τη χρησιμότητα της μάσκας σε περίπτωση επιδημίας.
Η Επιστημονική Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να αναλύσει τις χρησιμοποιημένες μάσκες για να επαληθεύσει εάν
το μέτρο δεν ήταν, αντίθετα, επιβλαβές για τους πολίτες.
Τα μέλη του εκτελεστικού δεν παρουσίασαν καμία επιστημονική μελέτη που να επιτρέπει
αποδείξτε ότι η χρήση της μάσκας ήταν χρήσιμη και ασφαλής.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225gyms.pd στ
21

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899bookstores.pdf
22

23

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sententﻗﺮﺑﺎنι-9203702.php
24

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/
446930-446941-446968-446975.pdf
25
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Υπενθυμίζουμε ότι μερικές γυναίκες έπρεπε να γεννήσουν στη Γαλλία φορώντας ένα
μάσκα ενάντια στη θέλησή τους, η οποία χαρακτηρίζεται ως πράξη βασανιστηρίων. (Η περίπτωση των παιδιών και
οι έφηβοι αποτελούν αντικείμενο του σημείου III).

Σημειώνουμε ότι, επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν την απουσία οφέλους ή το
βλαπτική χρήση μάσκας, ακόμη και για επαγγελματίες
-

Η προκαταρκτική έκθεση για τη χειρουργική μάσκα προκάλεσε αποξυγόνωση κατά τη διάρκεια της μείζονος
26
χειρουργική επέμβαση (περιοδικό Neurocirurgia, 19 Απριλίου 2008 - PMID 18500410)
: « Η έκθεση
προκαταρκτικές χειρουργικές μάσκες προκαλεί αποξυγόνωση κατά τη διάρκεια
σημαντικές επιχειρήσεις. Η μελέτη μας αποκαλύπτει μείωση του κορεσμού οξυγόνου
αρτηριακοί παλμοί (Sp02). "

-

Χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του κοινού κρυολογήματος
επαγγελματίες υγείας στην Ιαπωνία: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (American Journal
του ελέγχου των λοιμώξεων, 12 Φεβρουαρίου 2009 - PMID 19216002) : « Η27 χρήση του
δεν έχει αποδειχθεί μάσκα προσώπου σε επαγγελματίες υγείας
παρέχοντας οφέλη για κρυολογήματα ή μετάδοση κρυολογήματος "

-

Μια τυχαιοποιημένη συστάδα μάσκες υφασμάτων σε σύγκριση με τις ιατρικές μάσκες στο
28
εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη (British Medical Journal, 22 Απριλίου 2015 PMID: 25903751
):
« Οι ιοί που επιβεβαιώθηκαν από το εργαστήριο ήταν σημαντικά υψηλότεροι στον Ιστό
ομάδα φορώντας μάσκες. Η διείσδυση των μασκών από σωματίδια ήταν
κοντά στο 97%. Η μελέτη προειδοποιεί για τη χρήση μάσκας. ο
κατακράτηση υγρασίας, επαναχρησιμοποίηση μασκών και κακή διήθηση
οδηγεί σε κίνδυνο μόλυνσης. "

-

Αποτελεσματικότητα χειρουργικών και βαμβακερών μασκών στον αποκλεισμό SARS – CoV-2: A
Ελεγχόμενη σύγκριση σε 4 ασθενείς (Annales de Médecine Internne, 6 Απριλίου
2020) : 29« Και οι χειρουργικές μάσκες και οι βαμβακερές μάσκες φαίνονται
να είναι αναποτελεσματική στην πρόληψη της εξάπλωσης του SARS-CoV2 στον βήχα
ασθενείς με COVID-19 στο περιβάλλον και στην εξωτερική επιφάνεια του
μάσκες. "

-

Universal Masking σε Νοσοκομεία στην εποχή Covid-19 (The New England Journal of
30
Medicine, 1 Απριλίου 2020, PMID: 32237672) : " Γνωρίζουμε
ότι φορώντας ένα
μάσκα έξω από τις εγκαταστάσεις υγείας προσφέρει λίγη ή καθόλου προστασία
κατά των λοιμώξεων. "

-

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναπνευστική οξέωση (Medical News Today, 3 décembre)
2018, άρθρο 313110)
31 : "Η αναπνευστική οξέωση αναπτύσσεται όταν ο αέρας
η εισπνοή και η εκπνοή από τους πνεύμονες δεν ανταλλάσσεται σωστά μεταξύ διοξειδίου
άνθρακα στο σώμα και οξυγόνο στον αέρα ».
-

26

27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

28

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/

29

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

30

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372

31

https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110
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-

Πονοκέφαλοι που σχετίζονται με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό - Διατομή
Μελέτη μεταξύ των πρώτων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 (Εφημερίδα
Πονοκέφαλος, 12 Απριλίου 2020, PMID: 32232837) : «32 Οι περισσότεροι επαγγελματίες στο
άτομα αναπτύσσουν πονοκεφάλους που σχετίζονται με μάσκες τύπου N95 ή
επιδείνωση προϋπάρχουσας διαταραχής κεφαλαλγίας ».

-

Καλύψεις προσώπου, διασπορά αερολύματος και μετριασμός του κινδύνου μετάδοσης ιών
(Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 2020) 33
: «Αντίθετα, χειρουργικές μάσκες και γεγονότατο χέρι δημιουργεί σημαντικούς πίδακες διαρροής που έχουν τη δυνατότητα να διασκορπιστούν
υγρά και σωματίδια φορτωμένα με ιούς σε απόσταση αρκετών μέτρων. (...) Όλα δείχνουν
έντονα αναδρομικά πίδακες κατά τη διάρκεια βαριών αναπνοών ή βήχα. είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε αυτά τα αεροσκάφη, να αποφεύγουμε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας
στέκεται δίπλα ή πίσω από ένα άτομο που φοράει αυτό το είδος μάσκας. "

-

Η χρήση μάσκας και αναπνευστικών συσκευών για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: α
συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων (Journal of Influenza & other
34 τις μελέτες
αναπνευστικοί ιοί, 21 Δεκεμβρίου 2011, PMID: 22188875) : « Καμία από
έχει δημιουργήσει μια αποφασιστική σχέση μεταξύ της χρήσης της μάσκας και της προστασίας
κατά των λοιμώξεων της γρίπης. "

-

35
Ιατρικές μάσκες (Journal of the American Medical Association, 4 mars 2020 ) :
"Οι μάσκες προσώπου δεν πρέπει να φοριούνται από υγιή άτομα
Προστατεύστε από την αναπνευστική λοίμωξη, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν αυτό
μάσκες προσώπου που φοριούνται από υγιή άτομα είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη
οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. "

-

Αποτελεσματικότητα της προσθήκης σύστασης μάσκας σε άλλη δημόσια υγεία
Μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης SARS-CoV-2 σε δανέζους μάσκες
Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (18 Νοεμβρίου 2020) : γενική36 αναποτελεσματικότητα του
μάσκα για την καταπολέμηση της νόσου Covid-19 .

Υπάρχουν επομένως επιστημονικά στοιχεία για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση μάσκας και του
37
ειδικοί μας έχουν υπενθυμίσει πολλές φορές σε φόρουμ .
Δρ Margareta Griesz-Brisson, ιατρός ιατρικής, νευρολόγος και νευροφυσιολόγος,
προειδοποιεί για τις σοβαρές συνέπειες και την επικινδυνότητα της χρήσης μάσκας για παιδιά και
38
σε ενήλικες γενικότερα :
Η στέρηση οξυγόνου προκαλεί μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη.
"Η αναπνοή του αέρα που αναπνέουμε αναμφίβολα θα δημιουργήσει έλλειμμα
κορεσμός οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος
32

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/

33

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf

34

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/

35

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694

36

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

37

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html

38

http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-
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οι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι στην έλλειψη οξυγόνου . Υπάρχουν νευρικά κύτταρα, για
παράδειγμα στον ιππόκαμπο, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς
οξυγόνο - δεν μπορούν να επιβιώσουν.
Τα οξεία προειδοποιητικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλος, υπνηλία, ζάλη,
προβλήματα συγκέντρωσης, βραδύτερος χρόνος αντίδρασης - που είναι
αντιδράσεις του γνωστικού συστήματος.
Ωστόσο, όταν έχετε χρόνια στέρηση οξυγόνου, όλα αυτά
τα συμπτώματα εξαφανίζονται, καθώς τα συνηθίζετε. Αλλά η λειτουργία σας
παραμένει μειωμένη και η ανεπάρκεια οξυγόνου στον εγκέφαλό σας συνεχίζει
πρόοδος.
Γνωρίζουμε ότι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες χρειάζονται χρόνια, ακόμη και
δεκαετίες, να αναπτυχθεί. Αν σήμερα ξεχάσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας,
Αυτό δείχνει ότι η διαδικασία υποβάθμισης του εγκεφάλου σας ξεκίνησε 20 ή
30 χρόνια.
Ίσως νομίζετε ότι έχετε συνηθίσει να φοράτε μάσκα και να εισπνέετε αέρα
ότι μόλις έχετε λήξει, αλλά το γεγονός παραμένει ότι εκφυλιστικές διαδικασίες
στον εγκέφαλό σας ενισχύεται καθώς η στέρηση οξυγόνου συνεχίζεται.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλό σας είναι ανίκανα
να διαιρούνται κανονικά. Έτσι, σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις μας είναι αρκετές
γενναιόδωροι για να μας επιτρέψουν να βγάλουμε τις μάσκες μας και να αναπνέουμε ξανά ελεύθερα
οξυγόνο σε λίγους μήνες, τα χαμένα νευρικά κύτταρα δεν θα είναι πλέον
αναγεννήθηκε. Αυτό που χάνεται χάνεται.
Δεν φοράω μάσκα, χρειάζομαι να σκεφτώ τον εγκέφαλό μου. Θέλω να έχω το
σαφείς ιδέες όταν φροντίζω τους ασθενείς μου και να μην αναισθητοποιώ
διοξείδιο του άνθρακα.
Δεν υπάρχει αβάσιμη ιατρική εξαίρεση για μάσκες προσώπου, όπως το
Η στέρηση οξυγόνου είναι επικίνδυνη για κάθε εγκέφαλο . Κάθε άνθρωπος πρέπει
να είναι σε θέση να αποφασίζει ελεύθερα αν θέλει να φορέσει μάσκα που είναι απολύτως αναποτελεσματική
προστασία από έναν ιό.
Για παιδιά και εφήβους, οι μάσκες απαγορεύονται απολύτως. Παιδιά και
οι έφηβοι έχουν εξαιρετικά ενεργό και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα, και έχουν
χρειάζεστε συνεχή αλληλεπίδραση με το μικρόβιο της Γης. Ο εγκέφαλός τους είναι
επίσης απίστευτα ενεργός, γιατί έχει πολλά να μάθει. Ο εγκέφαλος του παιδιού,
ή έφηβος, διψασμένος για οξυγόνο. Όσο πιο μεταβολικά είναι ενεργό το όργανο, τόσο περισσότερο
χρειάζομαι οξυγόνο. Σε παιδιά και εφήβους, κάθε όργανο είναι
μεταβολικά ενεργό.
Στέρηση ή περιορισμός του εγκεφάλου του παιδιού ή του εφήβου από οξυγόνο
με οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι μόνο επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά και

66

με οποιονδήποτε τρόπο, δεν είναι μόνο επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά και
απολύτως εγκληματικό. Η έλλειψη οξυγόνου αναστέλλει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και
Η ζημιά που προκύπτει ΔΕΝ μπορεί να επιδιορθωθεί.
Το παιδί χρειάζεται τον εγκέφαλο για να μάθει και ο εγκέφαλος χρειάζεται οξυγόνο
λειτουργία. Δεν χρειαζόμαστε κλινική μελέτη για να μάθουμε. Είναι γεγονός
φυσιολογικό απλό και αδιαμφισβήτητο. Προκάλεσε έλλειψη οξυγόνου
συνειδητά και σκόπιμα αποτελεί απόλυτο κίνδυνο για την υγεία και
απόλυτη ιατρική ένδειξη.
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Στην ιατρική, μια απόλυτη ιατρική αντένδειξη σημαίνει ότι αυτό το φάρμακο,
αυτή η θεραπεία, μέθοδος ή μέτρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν επιτρέπεται
για να χρησιμοποιηθεί. Να αναγκάσει έναν ολόκληρο πληθυσμό να χρησιμοποιήσει ένα
απόλυτη ιατρική αντένδειξη, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι
σε αυτό, και αυτοί οι λόγοι πρέπει να παρουσιαστούν σε διεπιστημονικά όργανα και
ανεξάρτητα αρμόδια άτομα, για επαλήθευση και έγκριση.
Όταν σε δέκα χρόνια η άνοια αυξάνεται εκθετικά και
Οι νεότερες γενιές δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν το έμφυτο δυναμικό τους, δεν θα βοηθήσουν
να πούμε ότι "δεν χρειαζόμασταν τις μάσκες".
Πώς ένας κτηνίατρος, ένας διανομέας λογισμικού, ένας επιχειρηματίας, α
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ένας φυσικός αποφασίζουν τις ερωτήσεις
σχετικά με την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού; Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς
όλοι πρέπει να ξυπνήσουμε.
Ξέρω πόσο βλαβερή είναι η έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο,
καρδιολόγοι ξέρουν πόσο βλαβερό είναι για την καρδιά, πνευμονολόγοι
ξέρετε πόσο βλαβερό είναι για τους πνεύμονες. Στέρηση οξυγόνου
βλάπτει όλα τα όργανα.
Πού είναι οι υπηρεσίες υγείας μας, η ασφάλιση υγείας μας, οι ιατρικοί μας σύλλογοι; αυτός
θα ήταν το καθήκον τους να αντιταχθούν σθεναρά στον περιορισμό και να το θέσουν
τέλος - από την αρχή. "

Υπενθυμίζουμε ότι στο αποκορύφωμα της επιδημίας (δηλαδή τον Απρίλιο του 2020), οι μάσκες ήταν
απαγορεύεται η πώληση στα φαρμακεία. Σήμερα, ένας πολίτης που δεν φοράει μάσκα είναι
ενδέχεται να καταβάλει πρόστιμο 135 ευρώ, πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης αδικήματος και κινδυνεύει α
6 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.750 ευρώ σε περίπτωση τέταρτης λεκτικής.

Ίσως, είναι ακόμα χρήσιμο να θυμόμαστε ότι:

- Οι κατασκευαστές μασκών τοποθετούν προστατευτικές μάσκες σε κουτιά
ατομικό αναπνευστικό σύστημα, η ακόλουθη ή ισοδύναμη δήλωση:
«Δεν πρόκειται για ιατρική συσκευή

«Δεν πρόκειται για ιατρική συσκευή.
Αυτό το προϊόν δεν προστατεύει από ιογενείς ή μολυσματικές μολύνσεις ».
Αυτό σημαίνει ότι η μάσκα δεν προστατεύει από το SARS-COV2 (νόσος COVID-19)
ούτε γρίπη γενικά.

- Ο Υπουργός Αλληλεγγύης και Υγείας, στο πλαίσιο παρέμβασης πριν από το
Η Γερουσία με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2020, φρόντισε να δείξει ότι η μάσκα είναι
άχρηστο ενάντια στη γρίπη .39

39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iΝο
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Δείχνει επίσης ότι :

40

"Μέχρι να αποδειχθεί διαφορετικά, δεν υπάρχει διάδρομος αεροζόλ του κοροναϊού: είναι αυτό
όπως μας έλεγαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Φορώντας μάσκα στον πληθυσμό
Ο γενικός κανόνας δεν ήταν επομένως απαραίτητος και δεν συνιστάται κατ 'ανάγκη σύμφωνα με
η Ύπατη Αρχή για την Υγεία ».
Είναι επομένως ένα εντελώς δυσανάλογο μέτρο, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη το
εξισορρόπηση οφέλους / κινδύνων στην κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων που αναφέρονται παραπάνω και ποια
Ως εκ τούτου υπονομεύει σοβαρά τη ζωή και την ακεραιότητα των πολιτών.
Αυτό το επικίνδυνο βήμα πραγματοποιήθηκε και διατηρήθηκε σε απόλυτα σκόπιμη βάση.

=> Βίαιη επίθεση στη δημόσια τάξη και τα θεμελιώδη συμφέροντα του Έθνους.

40

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc10
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✓

Χειραγώγηση της κοινής γνώμης προκειμένου να ξεπεράσει τον τρόμο και να διαταράξει τη δημόσια τάξη:

• Επικοινωνία από ηγέτες που διαδίδουν φόβο:
Κάθε μέρα από τον Ιανουάριο του 2020 παρακολουθούμε τη δημιουργία φόβου, τρόμου και
ενοχή εντός του πληθυσμού, ειδικά μέσω επαναλαμβανόμενων ομιλιών
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και παρεμβάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας
από τα κύρια μέσα.
Αυτές οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και τα διαφημιστικά σποτ που προκαλούν άγχος, πιθανότατα προορίζονται να δημιουργήσουν
41
τραύμα και συλλογική ύπνωση .
Το στέλεχος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός γραφείου επικοινωνίας, που ονομάζεται BVA Group
(BVA Nudge Unit).
Η BVA Group είναι μια γαλλική εταιρεία έρευνας και συμβούλων, ειδικευμένη στην επιστήμη
συμπεριφορική, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 20 στον κόσμο και του οποίου το κεφάλαιο κατέχει
Naxicap Partner (θυγατρική του τραπεζικού ομίλου Natixis ). 42

- Προεδρική ομιλία σφυρηλατεί ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο όταν δεν είναι αυτός

Προεδρική ομιλία σφυρηλατεί ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο όταν δεν είναι. αυτός
Αυτή είναι μια επιδημία, η οποία θα μπορούσε να είχε τεθεί υπό έλεγχο από την αρχή.

- Προεδρική ή υπουργική ομιλία με υπερβολικά και αβάσιμα στοιχεία.
- Προεδρική ομιλία της 24ης Νοεμβρίου 2020 που απειλεί: " Εύχομαι το
κυβέρνηση και κοινοβούλιο καθορίζουν τους όρους για να διασφαλιστεί η απομόνωση
μολυσμένα άτομα, ακόμη και με πιο περιοριστικό τρόπο . " και νομοσχέδιο
παράλληλα με τον αναπληρωτή Olivier Becht με στόχο την απομόνωση «βίας» των θετικών περιπτώσεων.

- Παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού με χρήση ακατάλληλων, επιθετικών και παιδικών όρων
όσον αφορά τους πολίτες:
«Μέχρι τώρα, έχουμε προσαρμόσει τις αποφάσεις τοπικά στηριζόμενοι στον δήμαρχονομάρχη, αλλά εδώ πιστεύω ότι πρέπει να χτυπήσουμε σκληρότερα, γιατί η γνώμη δεν ακολουθεί ...
Απαιτούνται μέτρα αιμορραγίας για να ανοίξουν οι Γάλλοι
καταπακτές »(παρέμβαση στις RMC 07.10.2020).

- Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς που δοκιμάστηκαν «θετικοί» και όχι «άρρωστοι» για να παρουσιάσουν
σημαντικές προσωπικότητες, δημιουργώντας τρόμο και αποδυνάμωση του πληθυσμού.

- Ψέματα που αφορούν ασθενείς σε νοσοκομεία: μετράται ο ασθενής και ο νεκρός
covid-19 όταν ο θάνατος ή η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης παθολογίας
43
αλλιώς πιο σοβαρό ή ατύχημα .

41

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-desσυμπεριφορές-και-ψυχική-υγεία-κατά τη διάρκεια της επιδημίας
42

43

Παρέμβαση του Δρ Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs
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- Μυστικό γύρω από τους νεκρούς ασθενείς: απουσία αυτοψίας και φέρετρων με μόλυβδο.
- Χειρισμός του ποσοστού επίπτωσης ή της επιδημικής πίεσης (αντιστοιχεί στον αριθμό
μολυσμένα άτομα ανά 100.000 κατοίκους, για περίοδο επτά ημερών): Το κατώφλι
επιδημία για κάθε επιδημία του αναπνευστικού ιού (ασθένεια τύπου γρίπης) από το 1985
και μέχρι το 2018 (πέρυσι για το οποίο το δίκτυο Sentinelles δημοσίευσε μια αναφορά
ετησίως 44
) έχει οριστεί με συνέπεια μεταξύ 150 και 200 περιπτώσεων ανά 100.000 κατοίκους . Ποτέ α
το κατώφλι της επιδημίας δεν έχει οριστεί σε 50 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους, όπως συνέβη από τότε
Μάιος 2020.

- Εδώ και πάλι, αυτή η αλλαγή κατωφλίου καθιστά δυνατή τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης κάνοντας
πιστεύω ότι η κατάσταση είναι σοβαρή ,45που επιτρέπει στους περιφερειακούς οργανισμούς υγείας (ARS),
οι νομάρχες και το στέλεχος να λάβουν δραστικά μέτρα.

- Χειρισμός των ποσοστών πληρότητας των κλινών εντατικής θεραπείας: η κυβέρνηση αποφάσισε
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μείωση του ορίου επαγρύπνησης από 60% σε 40% των ασθενών Covid-19 σε εντατική θεραπεία και
όριο
συναγερμού
από
Ωστόσο,
σύμφωνα
με80
τονέως
Δρ60%.
Martine Wonner, μέλος του Κοινοβουλίου και ψυχίατρος, πολλοί ασθενείς
απαιτούν 2 έως 3 λίτρα οξυγόνου και δεν χρειάζονται κρεβάτια ανάνηψης. Δεν είναι για
Επιπλέον δεν μιλάμε αυστηρά για «ανάνηψη».

- Χειρισμός που σχετίζεται με δοκιμές διαλογής για το SARS-CoV2: οι θετικές δοκιμές είναι ψευδείς και όχι
δεν μπορεί πραγματικά να προσδιορίσει εάν ο ασθενής έχει νόσο Covid-19
πραγματικός. Αυτές οι δοκιμές καθιστούν δυνατή την παραγωγή μεγάλου αριθμού "θετικών" και τη λήψη
ελευθεριακά μέτρα, για να προκαλέσουν τρόμο στον πληθυσμό, κάτι που είναι επιβλαβές
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαταράσσει τη δημόσια τάξη.
Χαρτί Le Panic:
« Μια διαβαθμισμένη αλλά διαρροή γερμανική αναφορά τόνισε τη χρήση του
πολλαπλασιασμός ψευδών θετικών δοκιμών για τη διάδοση του φόβου στη Γερμανία.
Προφανώς οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να πιστέψουν στην πανδημία είναι αυτές
επιβλήθηκε από τον ΠΟΥ σύμφωνα με τις συμφωνίες που υπέγραψαν 194 χώρες το 2017 σε περίπτωση
πανδημία (την οποία η ίδια η ΠΟΥ δηλώνει ότι υφίσταται τροποποιώντας τα κριτήρια
νωρίτερα) .
Τα ψεύτικα θετικά τροφοδοτούν τον φόβο στον πληθυσμό και αυξάνουν
σημαντικά τον αριθμό των καταθλίψεων, αυτοκτονιών, νοσηλείας σε
Ψυχιατρική της οποίας η έλλειψη κρεβατιών είναι σε μεγάλο βαθμό τόσο λαμπερή όσο τα κρεβάτια του
ανάνηψη, αλλά λίγα μίλησαν στα μέσα ενημέρωσης. η κατανάλωση αντι
Τα καταθλιπτικά έχουν διπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα ελευθεριακά μέτρα για την υγεία, επίσης
παρά αιτήματα για εξειδικευμένες διαβουλεύσεις ή τηλεφωνική βοήθεια. ο
Το κλείσιμο των πανεπιστημίων που έχουν προγραμματιστεί έως τα τέλη Ιανουαρίου είναι επίσης καταστροφή
όχι μόνο για τη διδασκαλία - η διαδήλωση είναι τώρα μπροστά στα μάτια μας
ότι το εικονικό δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία - αλλά ψυχολογικά με περισσότερα
οι μισοί μαθητές κατάθλιψαν, μερικές φορές σοβαρά.

44

https://www.sentiweb.fr/document/4633

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuilεπιδημία για
45
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Ο φόβος που επιλέγεται ως τρόπος διακυβέρνησης οδηγεί στην έκπληξη του λαού και
εξηγεί την ευκολία με την οποία οι κυβερνήσεις υπακούουν στα μεγάλα φαρμακεία μέσω του ΠΟΥ
ήταν σε θέση για μήνες να επιβάλουν αυθαίρετα μέτρα, ασυνεπή με το σύνολο
σύνολο πολιτών.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της απαγόρευσης του ανοίγματος των λιφτ του σκι.
δ

ά έ

δ

ά

ά

λλά

ί

ό

ή
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σε χιονοδρομικά κέντρα, διαφορετικά, ανοιχτά, αλλά χωρίς εστιατόρια ή μπαρ.
Οι Γάλλοι απαγορεύουν το σκι στην Ελβετία ή την Αυστρία, ενώ η Γαλλία το έχει
πάντα αρνήθηκε το κλείσιμο των συνόρων είναι επίσης αστείο, ή μια στρατηγική
στοχεύει στη δημιουργία ψυχικής σύγχυσης και γνωστικής ασυμφωνίας
Αυτό σίγουρα εξηγεί εν μέρει την παρεκκλίνουσα αποδοχή από τους εστιάτορες του
παράνομα μέτρα (απόσταση μεταξύ πινάκων ενώ το RER παραμένει ανοιχτό και
ταξιδιώτες συσκευασμένοι σαν σαρδέλες), και οι οποίοι είναι έκπληκτοι σήμερα ότι είναι κλειστοί
βάναυσα, όταν ήταν «σοφοί». Η αποδοχή της υποβολής δεν γίνεται
που ενθαρρύνουν τους εκτελεστές και οδηγούν μόνο σε όλο και περισσότερη υποβολή
έντονος. Η εμπειρία των συζύγων που είναι θύματα ναρκισσιστικών διεστραμμένων θα έπρεπε να είχε ειδοποιηθεί
τα διάφορα επαγγέλματα σαφώς "κακομεταχειρίζονται" με τη σωστή έννοια, χωρίς κανένα
αιτιολόγηση της υγείας. " 46

- Αυτο-βεβαίωση για κάθε κυκλοφορία πολιτών για όλους τους "εξουσιοδοτημένους" λόγους
μόνο και με ποινή πρόστιμου 135 ευρώ σε περίπτωση μη εμφάνισης: μέτρο
ταπεινωτικό και παιδικό.

- Η λογοκρισία και οι ενέργειες όλων των ειδών πραγματοποιήθηκαν από το στέλεχος, προκειμένου να επιτευχθεί
πληροφορίες και επιτάχυνση της επιτήρησης των πολιτών: παραβίαση της ελευθερίας
έκφραση και παραβίαση του απορρήτου του ανθρώπου. Τέλος, ένας λογαριασμός
Η συνολική ασφάλεια συζητείται επί του παρόντος στα Σώματα του Κοινοβουλίου.

- Δημοσίευση τριών διατάξεων αριθ. 2020-1510, αριθ. 2020-1511, αριθ. 2020-1512 της 2ας Δεκεμβρίου
2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της 4ης Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένου ενός διατάγματος αριθ. 2020-1511 της 2ας Δεκεμβρίου
2020 για την τροποποίηση των διατάξεων του κώδικα εσωτερικής ασφάλειας σχετικά με την επεξεργασία του
προσωπικά δεδομένα : Αυτό το διάταγμα47επιτρέπει την εγγραφή ατόμων σύμφωνα με
Πολιτικές "απόψεις", φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ή α
ένωση. Αυτά τα διατάγματα προσθέτουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής "δεδομένων υγείας
αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα ». Για τις υπηρεσίες πληροφοριών, αυτό θα είναι
δώστε προσοχή σε "δεδομένα που σχετίζονται με ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές
λαμβάνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ».
Οι αξιωματούχοι εδαφικών πληροφοριών έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραθέσουν
στοιχεία σχετικά με τις «αθλητικές πρακτικές», τη διατήρηση «επικίνδυνων ζώων»
και ακόμη, νέο στοιχείο, δεδομένα που σχετίζονται με "παράγοντες ευθραυστότητας", όπως
«Οικογενειακοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες» ή «εθισμοί».

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international;
__twitter_impression = true
46

47

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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• Μέθοδοι που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές στη συμπεριφορά και μέθοδο για
να ελέγξετε το βαθμό υπακοής των ατόμων που υπόκεινται σε εξουσία:

- Ο Χάρτης καταναγκασμού που περιγράφεται από τον Albert Biderman
Ήδη από το 1962, ο Δρ Edgard Schein περιέγραψε κατηγορηματικά τη μεθοδολογία, σε μια ομιλία του
Ουάσιγκτον DC και απευθύνθηκε σε φύλακες σε απομόνωση σε όλη τη χώρα: " Για παραγωγή
αλλαγές στη συμπεριφορά, είναι απαραίτητο να αποδυναμώσετε, να υπονομεύσετε ή να αφαιρέσετε τι
υποστήριξε τις παλιές στάσεις . Μακάρι να μην σκεφτείς πια το πλύσιμο εγκεφάλου
όσον αφορά την ηθική και το ηθικό, αλλά μάλλον όσον αφορά τις σκόπιμες αλλαγές στη συμπεριφορά
άνθρωπος από μια ομάδα ανδρών που έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος στο οποίο
είναι οι αιχμάλωτοι. [Αυτές οι αλλαγές] μπορούν να προκληθούν από απομόνωση, στέρηση
αίσθηση, διαχωρισμός από τους ηγέτες, κατασκοπεία, εξαπάτηση των ανθρώπων με τη δημιουργία τους
υπογράψτε δηλώσεις που στη συνέχεια θα εμφανίζονται σε άλλους, τοποθέτηση ατόμων των οποίων
θα έχει υπονομευθεί σοβαρά με περισσότερα ρεφορμιστικά άτομα, ταπείνωση, στέρηση
του ύπνου, την ανταμοιβή της υποταγής και του φόβου. "

Πίνακας του Albert Biderman σχετικά με τον εγκληματικό εξαναγκασμό (στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα βασανιστήρια ,
1983) :48

48

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

V.DAR

Σελίδα21
στις

66

Σελίδα 22

- Τα πειράματα του Stanley Milgram πραγματοποιήθηκαν για τη μέτρηση του επιπέδου υπακοής σε μια εντολή
αντίθετα με την ηθική:
«Πάνω από μισό αιώνα πριν, ένας νεαρός ερευνητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Yale στις Ηνωμένες Πολιτείες
United), στοιχειωμένο από τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, είχε την ιδέα ενός άνευ προηγουμένου πειράματος
κατανοήστε τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που οδήγησαν χιλιάδες άνδρες να βασανίζουν και να σκοτώνουν
εκατομμύρια ακόμη. Με το πρόσχημα της μελέτης της αποτελεσματικότητας της τιμωρίας στη μάθηση, αυτός
ζήτησε από τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν (πλασματικά) ηλεκτροπληξία σε τρίτους. Ο στόχος
πραγματικό μετράει πραγματικά το επίπεδο υπακοής σε μια ανήθικη σειρά.
Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν το 1963 στο περιοδικό Abnormal and Social Psychology, συγκλόνισαν την κοινή γνώμη
κοινό: τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων προκαλούν αυτό το βασανισμό, όταν μια αρχή αρχίζει
αίτηση. Το όνομα του Stanley Milgram πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, ο νέος επιστήμονας συνειδητοποιεί
μια σειρά πειραμάτων του ίδιου τύπου, τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι, υπό την πίεση του
αρχή, η πλειοψηφία των ανθρώπων εκτελεί παραγγελίες, ακόμη και αν ενημερωθούν ότι
μπορεί να αποσυρθεί από την εμπειρία ανά πάσα στιγμή και να γνωρίζει ότι τα ηλεκτρικά σοκ
που προκαλούν στον άλλο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. "
https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-queαπειθώ

=> Βίαιη επίθεση στην ακεραιότητα των πολιτών (επίθεση σε σωματικό, διανοητικό και
ηθική) και επίθεση στα θεμελιώδη συμφέροντα του Έθνους.
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✓

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έγκλημα κατά των πολιτών της Γαλλίας:

•

49 τις πρακτικές
Εντελώς δυσανάλογη διαχείριση κρίσεων και όχι σύμφωνα με
συνήθως σε αυτήν την περιοχή:

Πράγματι, σε περίπτωση επιδημίας, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να απομονωθεί η
«Άρρωστος» (όχι το «θετικό») και για τη θεραπεία τους. Συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να
αιτήματα γυμναστικής και έλεγχος επιβατών στα αεροδρόμια.
Ωστόσο, τίποτα δεν τέθηκε σε εφαρμογή στην αρχή της κρίσης, οι πολίτες δεν αντιμετωπίστηκαν,
οι γιατροί της πόλης δεν μπόρεσαν να φροντίσουν τους ασθενείς.
Ενημερώθηκε στους πολίτες να πάρουν το Doliprane και να μείνουν στα σπίτια τους μέχρι το
η κατάσταση επιδεινώνεται πραγματικά. Σε αυτήν την περίπτωση, έμεινε μόνο σε επαφή
έκτακτης ανάγκης νοσοκομείο. 50 51
Ωστόσο, ήταν πολύ πιθανό να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς με covid-19 από την πρώτη
συμπτώματα.

•

Απαγόρευση της διαθέσιμης θεραπείας κατά του covid-19 κατά παράβαση των δικαιωμάτων των ασθενών
και την ελευθερία συνταγογράφησης:
Από την αρχή της επιδημίας, προφυλακτική θεραπεία με βάση την υδροξυχλωροκίνη,
Η αζιθρομυκίνη και ο ψευδάργυρος χρησιμοποιήθηκαν από τον καθηγητή Didier Raoult, Διευθυντή της
η μόλυνση από το Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée στη Μασσαλία, μικροβιολόγος,
επιφανής ερευνητής αναγνωρισμένος από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Φυσικά, καθώς προχωρούν οι μελέτες του ιού, το
Ο καθηγητής Didier Raoult έχει επίσης εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες φροντίδας.
Ωστόσο, η ανακοίνωση της ύπαρξης αυτής της θεραπείας προκάλεσε ένα πραγματικό κρατικό σκάνδαλο.
σχετικά με τη χρήση υδροξυχλωροκίνης:

- Ψευδής δημοσίευση με ημερομηνία 22 Μαΐου 2020 στο διάσημο ιατρικό περιοδικό
Το νυστέρι,

- Διακοπή της μελέτης Discovery, η οποία απέδειξε τη χρησιμότητα της θεραπείας,
- Απαγορεύεται στους γιατρούς να συνταγογραφούν υδροξυχλωροκίνη.

Απαγορεύεται στους γιατρούς να συνταγογραφούν υδροξυχλωροκίνη.

- Συστηματική διαφορά θεραπείας από διαμεσολαβημένους γιατρούς με συνδέσμους ενδιαφέροντος
με φαρμακευτικά εργαστήρια σε τηλεοράσεις και κυρίως
εφημερίδες και απόπειρες δυσφήμισης του καθηγητή Raoult με κάθε τρόπο
μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Η Γερουσία των ΗΠΑ εκπλήχθηκε επίσης πρόσφατα από αυτές τις επιθέσεις κατά
52
εναντίον του καθηγητή Raoult .
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-desγιατροί-και-χειρουργοί-είναι-ο-μεγαλύτερος-φάρσα-πάντα-διαπράχθηκε-σε-ένα-ανυποψίαστο-κοινό /
49

50

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceuxποιος-προσποιείται-κατάχρηση-ήρωες / 972 /;
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
51

52

https://youtu.be/XhzThcN9fMs
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Ωστόσο, πολλές επιστημονικές μελέτες είναι γνωστές διεθνώς
αποδείξει την αναμφισβήτητη χρησιμότητα της εν λόγω θεραπείας από τα πρώτα συμπτώματα .53
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Καθηγητής Harvey Risch, MD, PhD, ειδικός στην επιδημιολογία και ασθένειες
χρόνια (Τμήμα Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Σχολής της
Yale and Yale School of Medicine), ακούστηκαν από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στις
54
19 Νοεμβρίου 2020 καταθέτει ( μετάφραση
στο Παράρτημα 2) :
" Όσον αφορά τις μελέτες για την έγκαιρη χρήση των υδροξυχλωροκίνη στην
εξωτερικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου, όλοι τους, και υπάρχουν τώρα
επτά, παρουσίασαν σημαντικό όφελος : 636 εξωτερικοί ασθενείς στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
199 ασθενείς σε κλινική στη Μασσαλία της Γαλλίας. 717 ασθενείς μέσω ενός μεγάλου δικτύου
HMO στη Βραζιλία; 226 ασθενείς σε γηροκομεία στη Μασσαλία. 1.247 ασθενείς
εξωτερικοί ασθενείς στο Νιου Τζέρσεϋ · 100 ασθενείς σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης
στην Ανδόρα (μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας) · και 7.892 ασθενείς σε ολόκληρη την Αραβία
Αραβία. Όλες αυτές οι μελέτες επικεντρώνονται στην έγκαιρη θεραπεία εξωτερικών ασθενών
σε υψηλό κίνδυνο και όλοι έδειξαν μείωση περίπου 50% ή περισσότερο
νοσηλεία ή θάνατοι. Η Σαουδική μελέτη ήταν μια εθνική μελέτη και ένα
έδειξε 5πλάσια μείωση της θνησιμότητας για υδροξυχλωροκίνη και ψευδάργυρο

53

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE

https://hcqmeta.com
54

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf

V.DAR

Σελίδα24
στις

66

Σελίδα 25

σε σύγκριση με τον ψευδάργυρο μόνο. Δεν έχει αναφερθεί ούτε μία μοιραία καρδιακή αρρυθμία
μεταξύ αυτών των χιλιάδων ασθενών, που οφείλονται στην υδροξυχλωροκίνη. Αυτές είναι οι δοκιμές
μη τυχαιοποιημένα αλλά ελεγχόμενα που έχουν δημοσιευτεί. (…)
Έχουμε περάσει τους τελευταίους έξι μήνες με κυβερνητικές πολιτικές
διατυπώσεις και προειδοποιήσεις κατά της πρώιμης θεραπείας εξωτερικών ασθενών, με
σημαντικές κυβερνητικές επενδύσεις σε εμβόλια και νέα
ακριβές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί και σχεδόν καμία υποστήριξη από
φθηνά αλλά χρήσιμα φάρμακα και ένα τέταρτο εκατομμυρίου Αμερικανών έχουν πεθάνει
αυτής της κακής διαχείρισης προσέγγισης. Ακόμα και με πολλά υποσχόμενα νέα εμβόλια, εμείς
δεν έχουν σχεδόν καμία πληροφορία σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους σε ηλικιωμένους ασθενείς και
σε υψηλό κίνδυνο, στα οποία είναι γνωστά εμβόλια κατά των αναπνευστικών ιών
για τη χαμηλή τους απόδοση.
Όπως έχω πει πολλές φορές, τα στοιχεία για τα οφέλη του
υδροξυχλωροκίνη που χρησιμοποιείται σε πρώιμο στάδιο σε περιπατητικούς ασθενείς με
ο υψηλός κίνδυνος είναι εξαιρετικά ισχυρός και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τις βλαβερές συνέπειές του
επίσης συμπαγές. Αυτό το σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ξεπερνά σαφώς τα στοιχεία για
κίνδυνοι / οφέλη του remdesivir, μονοκλωνικών αντισωμάτων ή bamlanivimab,
δύσκολο στη χρήση, το οποίο το FDA έχει εγκρίνει για άδειες χρήσης
έκτακτης ανάγκης, ενώ αρνείται την άδεια για χρήση έκτακτης ανάγκης
υδροξυχλωροκίνη. Αυτό το κατάφωρο διπλό πρότυπο για την υδροξυχλωροκίνη πρέπει
να απορριφθεί αμέσως και το αίτημά του για άδεια έκτακτης ανάγκης
εγκεκριμένο. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη θεραπεία
πρώιμη περιπατητική περίθαλψη και σημαντική μείωση της θνησιμότητας. "

Ακόμα και σήμερα, οι αρχές αρνούνται την πιο εκτεταμένη χρήση της Pf Raoult
Η υδροξυχλωροκίνη (απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2020 από το ANSM) και η Sanofi ζήτησαν
προς τον Υπουργό Υγείας για τη γνώμη του σχετικά με την προμήθεια Plaquenil στην IHU
Méditerranée Infection, από τη Μασσαλία, στη μέση του υποτιθέμενου «δεύτερου κύματος».
Κατά συνέπεια, στην κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων σε διεθνές επίπεδο,
το εκτελεστικό εμπόδισε σκόπιμα τη χρήση της διαθέσιμης θεραπείας και
αποτελεσματικός.

Ως εκ τούτου, το ιταλικό συμβούλιο του κράτους εξέδωσε διάταγμα αριθ. 7097/2020 στις 11 Δεκεμβρίου
2020 , 55
με το οποίο αποκαθιστά την ελευθερία συνταγογράφησης στους γιατρούς της χώρας, οι οποίοι
μπορεί τώρα να χορηγήσει μια θεραπεία που περιέχει υδροξυχλωροκίνη για να
θεραπεία ασθενών με τον ιό covid-19.

Άλλες θεραπείες είναι διαθέσιμες και θα μπορούσαν να εξεταστούν, αλλά η κυβέρνηση
αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θεραπεία εκτός από το Remdesivir (εργαστήριο
Gilead) σε αυτό υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα μόριο που δεν έχει
απέδειξε την αποτελεσματικότητα κατά της νόσου covid-19, η οποία είναι εξαιρετικά δαπανηρή
σε αντίθεση με την υδροξυχλωροκίνη (μόριο που έχει πέσει στο δημόσιο τομέα) .

56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza;
nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Διατάξεις
55

56

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marcheσυμβαίνει-με-το-εργαστήριο-gilead /
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Ο ίδιος ο ΠΟΥ απλώς αρνήθηκε τη χρησιμότητα του Remdesivir να καταπολεμήσει
ασθένεια covid-19 . Ο57Υπουργός Υγείας δεν δημοσίευσε σχετική δήλωση.
Η ιβερμεκτίνη είναι επίσης ένα μόριο που συνιστάται από ορισμένους γιατρούς, αυτό
Το μόριο φαίνεται να έχει ισχυρό όφελος στη θεραπεία της νόσου
covid-19 . 58
Η ένωση θυμάτων COVID 19 coronavirus άσκησε έφεση στο Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού
αναφέρεται προκειμένου να αναγκάσει το ANSM να εκδώσει προσωρινή άδεια χρήσης
ιβερμεκτίνη. Αυτό το μόριο, το οποίο κατέχει ένα γαλλικό εργαστήριο, είναι ένα από τα περισσότερα
πολλά υποσχόμενα από όλα τα «παλιά» μόρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά του κοροναϊού. Χρυσός,
το ANSM δεν ενθαρρύνει τη χρήση του.
Artemisia annua ή artemisia afra, ένα φυτό που έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην Αφρική για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητάς της κατά της ελονοσίας
59
(λόγω συγκρούσεων με φαρμακευτικές εταιρείες), δεν συνιστάται στο

Γαλλία από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Φαρμάκων ("ANSM") ή την Ακαδημία
εθνική ιατρική.
Το γεγονός ότι έχει δυσφημιστεί μια τέτοια ισχυρή μεταχείριση, με προσφυγή σε
πολλά επαίσχυντα σχέδια, χωρίζοντας έτσι τους γιατρούς και την κοινή γνώμη
σίγουρα είχε τη συνέπεια να αποτρέψει άλλες χώρες από τη χρήση της εν λόγω θεραπείας.
Κατά συνέπεια, άτομα έχουν πεθάνει σίγουρα στη Γαλλία αλλά και στο
στο εξωτερικό λόγω αυτής της εκστρατείας της δυσπιστίας. Υπό αυτήν την έννοια, είναι ένα έγκλημα κατά
ανθρωπότητα.

•

Απαγόρευση στους αστυνομικούς να ασκούν ελεύθερα:
Tous les patients susceptibles d’être porteurs du covid-19 devaient se présenter à
l’hôpital et harcèlement moral destiné à les dissuader de prescrire le seul traitement bien
connu.

•

Euthanasie active :

60

A l’égard des anciens dans les EPHAD et dans certains hôpitaux par administration du
Rivotril, médicament à proscrire lorsqu’un patient souffre d’insuffisance respiratoire, l’un
des symptômes de la maladie covid-19. Cette prescription a été faite sans le
consentement du patient, d’une personne de confiance, de la famille ou de proches.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-incovid-19-patients
57

58

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/

59

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr95910

Déf.: Administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du
malade « en fin de vie », qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps
médical.
60
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Au moins l’azithromycine aurait pu être prescrite afin de sauver des vies.
L’hydroxychloroquine aurait pu être prescrite également avec de bons résultats .
De nombreuses vies auraient pu être sauvées, des crimes ont là encore été commis .
Il est utile de rappeler que l’euthanasie active est interdite en France (Loi Clayes-Léonetti
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
64
personnes en fin de vie ).
Article R4127-38 du Code de la santé publique:

61
62 63

66

« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer
par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder
la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

•

Euthanasie passive sans consentement :

65

Tri des patients durant le pic d’épidémie, les anciens n’ont pas reçu les soins nécessaires
puisque le tri était effectué en fonction de l’âge notamment (ex. région Alsace). Les
traitements n’ont pas été entrepris ou bien ont été suspendus (Loi Clayes-Léonetti
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie).
A noter: Le terme d’euthanasie même est contesté dans le cadre de l’épidémie de
covid-19 δεδομένου ότι ορισμένοι θεωρούν ότι δεν ήταν άνθρωποι "
τέλος της ζωής »μιλώντας αυστηρά. Θα ήταν απλώς ανθρωποκτονία.
Στη συνέχεια θα είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση σύμφωνα με την κλινική εικόνα κάθε ασθενούς
αποθανών.

•

Ακύρωση νοσοκομειακών παρεμβάσεων και αναβολή της θεραπείας για σοβαρές ασθένειες
ειδικά:
Οι πολίτες αναγκάστηκαν ψυχολογικά να εγκαταλείψουν όλες τις επισκέψεις στο
νοσοκομεία δεδομένης της απειλής και του τρόμου που επιβάλλει το στέλεχος.

61

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residentsδιαμονή-σε-συνταξιοδότηση-σπίτια-στη-Μασσαλία /
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/videocovid-19-on-a-abrege-les-mafatiaings-des-gens-j-αποκαλούμενο-ca-l-ευθανασία-s-άξια-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-inσυνταξιοδότηση-σπίτια-σε-Μασσαλία / cin-d-ehpad-public_4183593.amp
62

63

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/

64

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU

65

Def.: Άρνηση ή διακοπή της θεραπείας απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής.
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66 μπόρεσαν να αποδείξουν ότι, δεδομένου του
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία
ψυχολογικός τρόμος μια σημαντική μείωση της παρουσίας στα νοσοκομεία ήταν

66

ψυχολογικός τρόμος, μια σημαντική μείωση της παρουσίας στα νοσοκομεία ήταν
παρατηρήθηκε: Έως και το 27,8% των επιπλέον θανάτων θα μπορούσε να προκληθεί όχι από το
Covid-19 αλλά από τις συνέπειες του περιορισμού, του πανικού και του φόβου.
Για παράδειγμα, η θεραπεία των καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων έχει
μειώθηκε έως και 40% επειδή πολλοί ασθενείς δεν τόλμησαν πλέον να πάνε
το νοσοκομείο.
•

Κλείσιμο νοσοκομειακών υπηρεσιών:
Ενώ η επικοινωνία από το στέλεχος τείνει να υποδηλώνει ότι ο ιός είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία των Γάλλων και ότι τα κύματα της αλυσίδας είναι
θα παρουσιαστεί για αόριστο χρονικό διάστημα: κλείσιμο των δωματίων έκτακτης ανάγκης του Hôtel Dieu
Παρίσι, κλείσιμο / μεταφορά του Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, στο οποίο
ασκεί τον Pf Christian Perronne, συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο "Υπάρχει κάποιο λάθος που δεν το έκαναν
δεν έχει δεσμευτεί; Covid-19: Η ιερή ένωση ανικανότητας και αλαζονείας ».

•

Αφαίρεση κλινών νοσοκομείου:
Το 2018, 2019 και 2020: περίπου 8.000 κρεβάτια μεταξύ 2018 και 2019, 2.000 κρεβάτια το 2020
κατά τη διάρκεια της κρίσης.

•

Άρνηση να ζητήσετε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

•

67
Μαζική εκστρατεία ψευδών δοκιμών RT- PCR SARS-CoV-2
, τιμή Ct> 30:

68

Καμπάνια που παράγει σημαντικό αριθμό ψευδών θετικών, κάτι που επιτρέπει
στη θέση των ελευθεριακών και θανατηφόρων μέτρων, ιδίως των περιορισμών, της φθοράς
υποχρεωτική μάσκα, καραντίνα, χρωματικοί κωδικοί, απαγόρευση ταξιδιού, ανίχνευση,
κοινωνικές αποστάσεις.
Οι δοκιμές PCR που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακατάλληλες για διάγνωση μόνοι τους
στο covid-19.
" Ο ίδιος ο εφευρέτης της PCR, Karys Mullis (που πέθανε τον Αύγουστο του 2019) από την αρχή
προειδοποίησε ότι δεν ήταν αυτόνομο διαγνωστικό τεστ. Αυτή η δοκιμή λείπει συχνά
ειδικότητα, ιδίως όταν ψάχνει μόνο έναν δείκτη (ένα μόνο τμήμα του
ιός). Και αυτός ο μοναδικός δείκτης μπορεί τελικά να καταλήξει στο γονιδίωμα άλλου
ιοί όπως άλλοι κοροναϊοί που είναι η πηγή κοινών εποχιακών λοιμώξεων. Για παρηγοριά
Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι πολύ αδύναμη, οι Κινέζοι αναζητούν πολλά. Ευαισθησία και
Η εξειδίκευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των κύκλων ενίσχυσης που πραγματοποιούνται. όταν

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/
ανάλυσηαπό την καταχώριση καταχώρησης όχι σε βολές, κοροναϊούς, covid19englandandwales28december2019to1may2020 /
τεχνικός κατάλογος
66

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568
67

«PCR: Αντίδραση αλυσίδας πολυμεράσης»

68

" Ct: εκτίμηση του ιικού φορτίου"
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Αυτός ο αριθμός είναι χαμηλός, η δοκιμή είναι συγκεκριμένη αλλά όχι πολύ ευαίσθητη. αλλά όταν ο αριθμός
των κύκλων ενίσχυσης αυξάνεται και υπερβαίνει τα 30, το τεστ είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά το
η ειδικότητα μειώνεται απότομα. Στη Γαλλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, το
ο αριθμός των ενισχύσεων υπερβαίνει τις 40 με αποτέλεσμα έναν σημαντικό αριθμό ψευδών
θετικό .
Και ακόμη και όταν το τεστ είναι σωστό, δεν σημαίνει ότι το άτομο είναι άρρωστο, αλλά
μόνο ότι αντιμετώπισε τον ιό (...)
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς διαγνωστικών COVID-19 εκτιμάται σε 19,8 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί 3,1% ετησίως έως το 2027, εάν ο κόσμος δεν το κάνει
να μην τελειώσω γρήγορα σε αυτήν την εξαπάτηση.
Στη Γαλλία, η γενίκευση των δοκιμών PCR, η διεξαγωγή τους χωρίς ιατρική συνταγή και οι δοκιμές τους
Η χρέωση 100% έχει κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την κοινωνική ασφάλιση, χωρίς καμία
αξιοσημείωτο όφελος για την υγεία, το αντίθετο (γενικευμένο άγχος, αναρρωτική άδεια,
κλείσιμο τάξης, κατάθλιψη, φόβος πανικού για το θέμα κηρύχθηκε θετικό και την οικογένειά του
και φίλοι). Μια συλλογική υστερία που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν θα ήταν αυτό το δισεκατομμύριο
χρήσιμο αν ήταν αφιερωμένο στην αναμόρφωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης;
Το έμμεσο κόστος του είναι πολύ υψηλότερο:
Κόστος υγείας (παράπλευρα θύματα των εξετάσεων): επείγοντες ασθενείς που δεν παρουσιάζονται
κανένα σημάδι του Covid19 δεν βλέπει καθυστερημένη τη φροντίδα τους εν αναμονή αποτελεσμάτων
μια δοκιμή που τους επιβλήθηκε κατά την είσοδο στην υπηρεσία προσαρμοσμένη στην παθολογία τους, χωρίς
έγκυρος ιατρικός λόγος (οι εξετάσεις πρέπει να υποδεικνύονται ιατρικά μόνο εάν
κλινικής υποψίας Covid19). " 69

70 Doctor Pascal Sacré, αναισθησιολόγος, αναζωογόνηση,
Μια εξαιρετική ανάλυση από το
που εργάζεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βέλγιο και είναι επίσης ειδικός στο
ύπνωση, μας καλεί προς αυτή την κατεύθυνση:

« (…) Αυτή η καταχρηστική χρήση της τεχνικής RT-PCR χρησιμοποιείται ως
αδυσώπητη και σκόπιμη στρατηγική από ορισμένες κυβερνήσεις , υποστηριζόμενη από
επιστημονικές συμβουλές και από τα κύρια μέσα ενημέρωσης, για να δικαιολογήσουν
υπερβολικά μέτρα όπως παραβίαση μεγάλου αριθμού συνταγματικών δικαιωμάτων,
την καταστροφή της οικονομίας με την πτώχευση ολόκληρων τμημάτων ενεργών τομέων
της κοινωνίας, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για μεγάλο αριθμό πολιτών
συνηθισμένο, με το πρόσχημα μιας πανδημίας που βασίζεται σε μια σειρά δοκιμών RT-PCR
θετικό και όχι σε ορισμένους πραγματικούς ασθενείς .
Ενώ είναι αλήθεια ότι στην ιατρική, μας αρέσει η ιδιαιτερότητα και η ευαισθησία των δοκιμών
υψηλή για την αποφυγή ψευδών θετικών και ψευδών αρνητικών, στην περίπτωση της νόσου COVID-19,
αυτή η υπερευαισθησία του τεστ RT-PCR που προκαλείται από τον αριθμό κύκλων ενισχύσεων
χρησιμοποιούνται στροφές εναντίον μας.
Αυτή η πολύ υψηλή ευαισθησία του τεστ RT-PCR είναι επιβλαβής και μας παραπλανά!

69

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international;
__twitter_impression = true
70

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
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Μας αποσυνδέει από την ιατρική πραγματικότητα που πρέπει να παραμείνει βασισμένη στην πραγματική κλινική κατάσταση
το άτομο: είναι το άτομο άρρωστο, έχει συμπτώματα; (…)
Στην ιατρική, ξεκινάμε πάντα από το άτομο: τον εξετάζουμε, εμείς
Συλλέξτε τα συμπτώματά τους (παράπονα-ανάμνηση) και αντικειμενικά κλινικά σημεία
(εξέταση) και βάσει κλινικής αντανάκλασης στην οποία
επιστημονική γνώση και εμπειρία, κάνουμε υποθέσεις
διαγνωστικά.
Μόνο τότε συνταγογραφούμε τα πιο κατάλληλα τεστ, βάσει
αυτόν τον κλινικό προβληματισμό.
Συγκρίνουμε συνεχώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων με την κλινική κατάσταση (συμπτώματα και
σημάδια) του ασθενούς που υπερισχύει όλων των άλλων στις αποφάσεις και τις θεραπείες μας.
(…)
Έτσι, το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Αναφοράς (CNR), στην οξεία φάση του
πανδημία, εκτιμάται ότι το αποκορύφωμα του ιού συνέβη στην αρχή της
συμπτώματα, με ποσότητα ιού που αντιστοιχεί σε περίπου 10 8 (100 εκατομμύρια)
Αντίγραφα RNA ιούς SARS-CoV-2 κατά μέσο όρο (γαλλικά δεδομένα κοόρτης COVID-19)
με μεταβλητή διάρκεια απέκκρισης στους άνω αεραγωγούς (από 5 ημέρες έως
περισσότερο από 5 εβδομάδες).
Αυτός ο αριθμός 10 8 (100 εκατομμύρια) αντίγραφα / μl αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλό Ct.
Ένα Ct 32 αντιστοιχεί σε 10-15 αντίγραφα / μl .
Ένα Ct 35 αντιστοιχεί σε περίπου 1 αντίγραφο / μl .
Πάνω από το Ct 35, καθίσταται αδύνατο να απομονωθεί μια πλήρης αλληλουχία ιών και
να το βάλουμε στον πολιτισμό!
Στη Γαλλία και στις περισσότερες χώρες, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, ακόμη και σήμερα,
Ct μεγαλύτερο από 35, ή ακόμα και 40! (…)
Περίληψη σημαντικών σημείων:
ένα

Η δοκιμή RT-PCR είναι μια εργαστηριακή διαγνωστική τεχνική που δεν ταιριάζει με την
κλινικό φάρμακο.

ένα

Είναι μια δυαδική, ποιοτική διαγνωστική τεχνική, η οποία επιβεβαιώνει (θετικό τεστ)
ή όχι (αρνητική δοκιμή) η παρουσία ενός στοιχείου στο μέσο που αναλύθηκε. Στην περίπτωση
SARS-CoV-2, το στοιχείο είναι θραύσμα του ιικού γονιδιώματος και όχι του ίδιου του ιού.
ακόμη και.

ένα

Στην ιατρική, ακόμη και σε επιδημία ή πανδημία, είναι επικίνδυνο
να
κάνετε τεστ,σημεία).
εξετάσεις,
αξιολόγηση
(συμπτώματα,
Το τεχνικές
αντίθετοπάνω
είναι από
αυτότην
πουκλινική
εγγυάται
ποιοτική ιατρική.

ένα

Ο κύριος περιορισμός (αδυναμία) του τεστ RT-PCR, στην πανδημική κατάσταση
τρέχουσα, είναι η ακραία ευαισθησία του (ψευδώς θετική) εάν δεν επιλέξουμε ένα κατώφλι
προσαρμοσμένη θετικότητα (Ct). Σήμερα, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ενός κατωφλίου
Μέγιστο ct στα 30 .

ένα

Αυτό το όριο Ct πρέπει να εισαχθεί με το θετικό αποτέλεσμα RT-PCR έτσι ώστε ο γιατρός
ξέρετε πώς να ερμηνεύσετε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ειδικά σε ένα άτομο

V.DAR

Σελίδα30
στις

66

Σελίδα 31

ασυμπτωματική, προκειμένου να αποφευχθεί η απομόνωση, η καραντίνα, το τραύμα
περιττή ψυχολογική.
ένα

Εκτός από την αναφορά του Ct που χρησιμοποιείται, τα εργαστήρια πρέπει να συνεχίσουν να εγγυώνται το
ειδικότητα των κιτ ανίχνευσης SARS-CoV-2, λαμβάνοντας υπόψη το
πιο πρόσφατες μεταλλάξεις και πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τρία γονίδια στο γονιδίωμα
ιός που μελετήθηκε ως εκκινητές ή, αν όχι, το αναφέρω . "

Με ανακοίνωση της 25ης Σεπτεμβρίου 2020, η Γαλλική Εταιρεία Μικροβιολογίας,
ανατέθηκε από τον κ. Jérôme Salomon και την κα Bernadette Worms, συμμερίζονται επίσης
συστάσεις για την προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την κλινική εικόνα του ασθενούς . .

71

Η πολιτεία της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά μια μελέτη δοκιμών PCR μετά από αρκετές
72 και της Νεβάδας .
εμπειρογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκαν στις πολιτείες της Μασαχουσέτης, της Νέας Υόρκης
« 1. Οι ειδικοί συνέταξαν τρία σύνολα δεδομένων με αξιωματούχους από
Κράτη της Μασαχουσέτης, Νέα Υόρκη και Νεβάδα που καταλήγουν στο συμπέρασμα: "Έως και το 90% του
άτομα που είχαν θετικά αποτελέσματα δεν είχαν ιό ».
2. Το Wadworth Center, ένα εργαστήριο στη Νέα Υόρκη, ανέλυσε τα αποτελέσματα του
τις δοκιμές του Ιουλίου κατόπιν αιτήματος του NYT: 794 θετικές δοκιμές με Ct 40: «Με ένα
Όριο Ct 35, περίπου οι μισές από αυτές τις δοκιμές PCR δεν λαμβάνονται υπόψη
θετικό », είπε η NYT. "Και περίπου το 70% δεν θα θεωρείται πλέον θετικό
με Ct 30. "(…)
4. Μια νέα μελέτη από την Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής διαπίστωσε ότι στις 25
κύκλους ενίσχυσης, το 70% των "θετικών" δοκιμών PCR δεν είναι "περιπτώσεις" από το
ο ιός δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, είναι νεκρός. Και σε 35 κύκλους: το 97% των θετικών δεν είναι
κλινικές . 73
5. Η PCR δεν ελέγχει για ασθένεια, δοκιμάζει ένα συγκεκριμένο μοτίβο RNA και είναι η ραχοκοκαλιά
κλειδί. Όταν φτάσετε έως και 25 κύκλους ενίσχυσης, το 70% των θετικών αποτελεσμάτων
δεν είναι πραγματικά «θετικά» με την κλινική έννοια του όρου, καθώς αυτό δεν μπορεί
ά ή
ά
άλλ ά
"

σε κάνει ή σε κάποιον άλλο άρρωστο. " 74

Πρόσφατη νομολογία: Ένα πορτογαλικό δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι είναι απολύτως παράνομο
75
τοποθετήστε έναν πολίτη σε καραντίνα με βάση ένα αναξιόπιστο τεστ PCR .

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_Έκδοση-Finale-25092020.pdf
71

72

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a

73

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-waveπλαστά-ψευδώς-θετικά
74

75

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-testsαναξιόπιστο / amp /
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Αυτή η πρόσφατη και σημαντική απόφαση εκδόθηκε από το Εφετείο της Λισαβόνας
(Πορτογαλία) 11 Νοεμβρίου 2020 (1783 76
/ 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida
- Δοκιμές RT-PCR Στέρηση της ελευθερίας - Παράνομη κράτηση - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Περιφερειακή Αρχή Υγείας των Αζορών.
Τα κύρια σημεία του Δικαστηρίου είναι τα εξής:
Η ιατρική διάγνωση είναι μια ιατρική πράξη που μόνο γιατρός έχει νομικά προσόντα
να αναλάβει και για τον οποίο αυτός ο γιατρός θα είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος. Οποιος
άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών ή δικαστηρίων,
έχει τέτοια εξουσία. Δεν ανήκει στην Περιφερειακή Αρχή Υγείας των Αζορών
να δηλώσετε κάποιον άρρωστο ή κίνδυνο για την υγεία. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να το κάνει αυτό.
Κανείς δεν μπορεί να κηρυχθεί άρρωστος ή επικίνδυνος για την υγεία με διάταγμα ή νόμο, ούτε
ως αυτόματη διοικητική συνέπεια που συνδέεται με το αποτέλεσμα ενός
εργαστήριο.
Εάν πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ιατρική παρακολούθηση του ασθενούς, χωρίς τη συμμετοχή
έναν γιατρό εγκεκριμένο από το Τάγμα Ιατρών, ο οποίος θα είχε εκτιμήσει τα συμπτώματα και
ζητήθηκαν εξετάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες, οποιαδήποτε διαγνωστική διαδικασία ή οποιαδήποτε άλλη
η επαγρύπνηση για τη δημόσια υγεία θα παραβιάζει έναν αριθμό νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων
του Ποινικού Κώδικα) και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έγκλημα παράνομης πρακτικής ιατρικής στο
την υπόθεση όπου οι εν λόγω πράξεις εκτελούνται ή υπαγορεύονται από άτομο που στερείται
ικανότητα να το πράξει, δηλαδή από άτομο που δεν είναι αδειούχος ιατρός.
Επιπλέον, η Αρχή Υγείας των Αζορών παρέβη το άρθρο 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης
σχετικά με τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2005 ομόφωνα από την
77 78 έχει αποδείξει ότι η συγκατάθεση
Κράτη μέλη της UNESCO, επειδή δεν
δ
έ
ί
ό
λό δήλ
ί δ θ ί ό
ύ
δ
ά
ό
PCR

διαφωτισμένος που απαιτείται από την εν λόγω δήλωση είχε δοθεί από αυτούς που δοκιμάστηκαν από την PCR
ο οποίος είχε παραπονεθεί για τα αναγκαστικά μέτρα καραντίνας που τους επιβλήθηκαν.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ή ακόμη και ενδείξεις ότι τα τέσσερα άτομα ήταν
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απόψεις γιατρού, πριν ή μετά τη δοκιμή.
Τα παραπάνω θα ήταν αρκετά για να εξετάσουν την αναγκαστική καραντίνα των τεσσάρων ατόμων
ως παράνομο.
Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε απαραίτητο να προσθέσει τις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, αυτή η δοκιμή RT-PCR από μόνη της είναι
αδυνατεί να προσδιορίσει πέρα από μια λογική αμφιβολία ότι ταιριάζει θετικότητα
στην πραγματικότητα σε μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2 , για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων
δύο είναι απαραίτητα: η αξιοπιστία του τεστ εξαρτάται από τον αριθμό των κύκλων που χρησιμοποιούνται. ο
Η αξιοπιστία του τεστ εξαρτάται από το ιικό φορτίο που υπάρχει.
Το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «εάν ένα άτομο δοκιμάζεται από PCR ως θετικό
όταν χρησιμοποιείται ένα κατώτατο όριο 35 κύκλων ή περισσότερων (όπως είναι ο κανόνας στους περισσότερους
εργαστήρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες), η πιθανότητα να είναι το εν λόγω άτομο
μολυσμένη είναι <3% και η πιθανότητα ότι το εν λόγω αποτέλεσμα είναι ψευδώς θετικό είναι 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30;
OpenDocument
76

77

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-σελίδα-811.htm#

78

https://fr.unesco.org/countries?page=1
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Το δικαστήριο αναφέρει επίσης ότι κάθε διαγνωστικό τεστ πρέπει να ερμηνεύεται στο
πλαίσιο της πραγματικής πιθανότητας ασθένειας όπως εκτιμήθηκε πριν από τη διεξαγωγή του τεστ
ο ίδιος, και εκφράζει την άποψη ότι "στο τρέχον επιδημιολογικό τοπίο του
Ηνωμένο Βασίλειο, οι δοκιμές Covid 19 αυξάνονται όλο και περισσότερο
ψευδώς θετικά, με μεγάλες επιπτώσεις για τα άτομα, το σύστημα υγείας και
η κοινωνία. "

Συνοψίζοντας:
Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αμφιβολία που εξέφρασαν οι ειδικοί σχετικά με την αξιοπιστία των δοκιμών PCR,
δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις αναλυτικές παραμέτρους των δοκιμών και
η απουσία διάγνωσης γιατρού που να δικαιολογεί την ύπαρξη λοίμωξης ή κινδύνου, δεν υπάρχει
δεν έχει κανέναν τρόπο να προσδιορίσει εάν οι πολίτες σε καραντίνα ήταν πράγματι
φορείς του ιού SARS-CoV-2.

Μια διαδικασία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τις δίκες του

Μια διαδικασία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τις δίκες του
Η Νυρεμβέργη βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία , σχετικά με την «πανδημία του
PCR τεστ »και θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες (Δρ Reiner Fuellmich, δικηγόρος στο μπαρ
από το Βερολίνο και την Καλιφόρνια και μέλος της γερμανικής ερευνητικής επιτροπής κορώνας)
79 .
-

Μια καταγγελία για αδικήματα επιδεινωμένης απάτης, ψευδούς ιδεολογίας και ανθρωποκτονίας
κατά της ιταλικής κυβέρνησης κατατέθηκε επίσης σε εννέα εισαγγελείς
Σικελία από την Ένωση Καταναλωτών CODACONS και την Ιταλική Ένωση
δικαιώματα των ασθενών, μετά την ανακάλυψη του σκάνδαλου ψευδών δοκιμών PCR (μετάφραση σε
Παράρτημα 80
3).

•

Σημαντικός αριθμός αυτοκτονιών και ασθενών που πάσχουν από καταθλιπτική ασθένεια:
Αυτή η αύξηση, που συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό και τα ληφθέντα μέτρα, είναι
επί του παρόντος παρατηρούνται από ψυχίατροι . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-FuellmichsCrimes-Against-Humanity.pd στ
79

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziatiswabs-not-validated-and-without-diagnostic-value / 615489
80

81

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
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•

Έκρηξη ενδοοικογενειακής βίας:
Η αντιπροσωπεία για τα δικαιώματα των γυναικών στη Γερουσία άκουσε τον κ. Adrien Taquet,
82
Υφυπουργός Παιδιών και Οικογενειών, 26 Νοεμβρίου 2020 : ειδοποίηση στις
τη δραματική αύξηση των περιπτώσεων βίας κατά παιδιών και εφήβων
κατά τη διάρκεια περιόδων περιορισμού (αυτή η παρατήρηση που έγινε στη Γαλλία είναι η ίδια με εκείνη του
ομολόγους του από άλλες ευρωπαϊκές χώρες). Ο αριθμός των περιπτώσεων παιδιών και εφήβων
στο νοσοκομείο αυξήθηκε κατά 50%.

66

=> επίθεση κατά της ζωής των πολιτών και της ιδιωτικής ζωής τους, ανθρωποκτονία, κίνδυνος ζωής
άλλοι, μη βοήθεια σε άτομο που κινδυνεύει, οργανωμένη απάτη συμμοριών.

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-chargeτης παιδικής ηλικίας και των οικογενειών
82

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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•

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο κατά την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων:

Άρθρο 421-2-6 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα και κακομεταχείριση κατά του έθνους, του κράτους και του
δημόσιο):
" I. - Η προετοιμασία για τη διάπραξη ενός από τα αδικήματα συνιστά τρομοκρατική πράξη
αναφέρεται στο II, δεδομένου ότι η προετοιμασία του εν λόγω αδικήματος είναι σκόπιμα
σχέση με μια μοναδική ιδιοκτησία με σκοπό να διαταράξει σοβαρά τη δημόσια τάξη
από εκφοβισμό ή τρόμο και χαρακτηρίζεται από:
1 ° Το γεγονός της κατοχής, προμήθειας, απόπειρας απόκτησης ή κατασκευής αντικειμένων ή
ουσίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν κίνδυνο για άλλους ·
2 ° Και ένα από τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία:
α) Συγκεντρώστε πληροφορίες για μέρη ή άτομα για τη διεξαγωγή α
δράση σε αυτά τα μέρη ή να βλάψουν αυτά τα άτομα ή να ασκήσουν επιτήρηση
αυτά τα μέρη ή άτομα ·
(…)
γ) Συνήθως συμβουλευτείτε μία ή περισσότερες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες επικοινωνίας ή
Κρατήστε έγγραφα που προκαλούν άμεσα τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών ή
κάνοντας τη συγγνώμη ?
(…)
ΙΙ. - Το I ισχύει για την προετοιμασία για τη διάπραξη των ακόλουθων αδικημάτων:
1 ° Ή μία από τις τρομοκρατικές ενέργειες που αναφέρονται στο 1 ° του άρθρου 421-1 · (…) ».

•

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο σε θέματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας:
Άρθρο 211-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Αποτελεί γενοκτονία το γεγονός, κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου που τείνει στην πλήρη καταστροφή
ή μέρος μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ή μιας ομάδας που είναι αποφασισμένη να
βάσει οποιουδήποτε άλλου αυθαίρετου κριτηρίου, να διαπράξει ή να προκαλέσει διάπραξη, κατά
μέλη αυτής της ομάδας, μία από τις ακόλουθες πράξεις:
- εσκεμμένος τραυματισμός στη ζωή
- σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας ·
- υποβολή σε συνθήκες ύπαρξης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ολική ή μερική καταστροφή
της ομάδας?
(…)
- βίαια μεταφορά παιδιών.
Η γενοκτονία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
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Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 132-23 σχετικά με την περίοδο ασφαλείας ισχύουν για το
έγκλημα που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο ».

Άρθρο 212-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Επίσης συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τιμωρείται με ποινική φυλάκιση.
διαιώνιση μία από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου κατά ενός
πληθυσμιακή ομάδα πληθυσμού στο πλαίσιο μιας διαδεδομένης ή συστηματικής επίθεσης:
1 ° Εθελοντική επίθεση στη ζωή .
(…)
4 ° απέλαση ή βίαιη μεταφορά πληθυσμού ·
5 ° Φυλάκιση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σοβαρής στέρησης της σωματικής ελευθερίας
παραβίαση των θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δικαίου ·
6 ° βασανιστήρια;
(…)
11 ° Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα προκαλούν σκόπιμα μεγάλη
υποφέρει ή σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας.
Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 132-23 σχετικά με την περίοδο ασφαλείας ισχύουν για
εγκλήματα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο ».

•

Αρχές που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας και του ποινικού δικαίου:

Άρθρο R4127-39 του Κώδικα Δημόσιας Υγείας (Υποχρέωση ασθενών):
"Οι γιατροί δεν μπορούν να προσφέρουν στους ασθενείς ή το περιβάλλον τους ως ευεργετικά ή
χωρίς κίνδυνο μια θεραπεία ή μια διαδικασία απατηλή ή ανεπαρκώς ελεγμένη.
Απαγορεύεται κάθε πρακτική τσαρλατισμού ».

Άρθρο 223-1 του Ποινικού Κώδικα (θέτοντας σε κίνδυνο το άτομο):
"Το γεγονός της άμεσης έκθεσης άλλων σε άμεσο κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού α
να προκαλέσει αποσυναρμολόγηση ή μόνιμη αναπηρία από την προφανώς παραβίαση
εσκεμμένη για συγκεκριμένη υποχρέωση σύνεσης ή ασφάλειας που επιβάλλεται από το νόμο ή
Ο κανονισμός τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ. "

Άρθρο 223-8 του Ποινικού Κώδικα (Πειραματισμός στο ανθρώπινο πρόσωπο):
"Το γεγονός της διεξαγωγής ή της διεξαγωγής σε ένα πρόσωπο μιας έρευνας που αναφέρεται στο 1 °
ή 2 ° από άρθρο L. 1121-1 ή σε κλινική δοκιμή που αναφέρεται στο άρθροΝ. 1124-1 του κωδικού της
δημόσια υγεία χωρίς να έχει λάβει τη δωρεάν, ενημερωμένη και, κατά περίπτωση, γραπτή συγκατάθεση της
τον ενδιαφερόμενο, τους κατόχους γονικής αρχής ή κηδεμόνα ή άλλα πρόσωπα, αρχές
ή φορείς που έχουν οριστεί να συναινέσουν στην έρευνα ή να την εγκρίνουν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το
τον κώδικα δημόσιας υγείας ή από τα άρθρα 28 έως 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 της

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές της
ναρκωτικά, τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ.
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Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν όταν πραγματοποιείται έρευνα παρέμβασης τότε
ότι η συγκατάθεση έχει ανακληθεί.
Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν όταν πραγματοποιείται μη επεμβατική έρευνα
ενώ το άτομο το αντιτάχθηκε. "

•

Αρχές που ισχύουν στο διεθνές δίκαιο:

- Κωδικός της Νυρεμβέργης σχετικά με αποδεκτές ιατρικές εμπειρίες:
Σε διεθνή θέματα, ο «Κώδικας της Νυρεμβέργης» σχετικά με ιατρικά πειράματα
αποδεκτή (απόφαση της δίκης γιατρών της Νυρεμβέργης - Δεκέμβριος 1946 - Αύγουστος 1947) .
Αυτή η λίστα κυκλοφόρησε γρήγορα αυτόνομα με την ονομασία "Κώδικας Νυρεμβέργης /
Κωδικός Νυρεμβέργης »; έχει διαβαστεί σε πολιτικούς και ιατρικούς κύκλους ως σώμα
δεοντολογικές αρχές και ηθικά μέγιστα που δεσμεύουν τους πειραματιστές .

83

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης από τη διεθνή ποινική νομολογία παρουσιάζει έναν κατάλογο δέκα
84 των ακόλουθων ( Παράρτημα 4 ):
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων
1. Η εθελοντική συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι
το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει τη νομική ικανότητα συγκατάθεσης · ότι πρέπει να τοποθετηθεί μέσα
κατάσταση άσκησης ελεύθερης εξουσίας επιλογής, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε στοιχείου δύναμης,
απάτη, εξαναγκασμό, εξαπάτηση, εξαπάτηση ή άλλες απροσδόκητες μορφές
εξαναγκασμό ή τον εξαναγκασμό ? και ότι πρέπει να έχει γνώση και κατανόηση
επαρκές από αυτό που συνεπάγεται, ώστε να του επιτρέψει να λάβει απόφαση
φωτεινός. Αυτό το τελευταίο σημείο απαιτεί αυτό, πριν από την αποδοχή μιας θετικής απόφασης από το θέμα
της εμπειρίας, του γνωστοποιείται: η φύση, η διάρκεια και ο σκοπός της εμπειρίας. ο
μεθόδους και μέσα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί όλες τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους που
μπορεί λογικά να εξεταστεί · και τις συνέπειες για την υγεία του ή το άτομο του,
αυτό θα μπορούσε να συμβεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο πείραμα. Η υποχρέωση και
την ευθύνη για την αξιολόγηση της ποιότητας της συγκατάθεσης βαρύνει κάθε άτομο που
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, διευθύνει ή εργάζεται στο πείραμα Είναι υποχρέωση και α
προσωπικές ευθύνες που δεν μπορούν να εκχωρηθούν με ατιμωρησία.
2. Η εμπειρία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παράγει ευεργετικά αποτελέσματα για το καλό της κοινότητας.
κοινωνία, αδύνατο να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης, και όχι τυχαία ή
περιττό από τη φύση.
3. Το πείραμα πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα βάσανα και
αναπηρία, σωματική και ψυχική, δεν είναι απαραίτητη.
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https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf

84

Philippe Amiel, François Vialla, The Lost Truth of the "Nuremberg Code": Υποδοχή και παραμορφώσεις
«Κωδικός Νυρεμβέργης» στη Γαλλία (1947-2007), Rev. δρ. καθαρίστε. και κοινωνικά. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Το επίπεδο των κινδύνων που πρέπει να λαμβάνονται δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει αυτό που έχει σημασία
ανθρωπιστική του προβλήματος που πρέπει να λυθεί με εμπειρία.
6. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και τα μέσα που παρέχονται για την προστασία του θέματος.
εμπειρία έναντι των ενδεχομένων, όσο μικρή, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.

Αυτή η έκδοση του κώδικα της Νυρεμβέργης χρησιμοποιείται από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας στο
την υποστήριξη και επισυνάπτεται στη γνωμοδότησή της αριθ. 2 της 9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις δοκιμές νέων θεραπειών το 2002
άντρας . 85
Η ίδια έκδοση χρησιμοποιείται χωρίς πηγή από την έκθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προετοίμασε το περιεχόμενο του
86
του νόμου της 20ης Δεκεμβρίου 1988 (νόμος «Huriet») και του νόμου περί βιοηθικής του 1994 .

- Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη και είναι ανοιχτό στο
υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από τη Γενική Συνέλευση στο ψήφισμά της 2200 Α
(XXI) της 16ης Δεκεμβρίου 1966 (έναρξη ισχύος: 23 Μαρτίου 1976) : 87
Άρθρο 7
«Κανείς δεν υφίσταται βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
Ειδικότερα, απαγορεύεται η υπαγωγή ενός ατόμου χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε
ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα. "

- Η Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2005
ομόφωνα από τα κράτη μέλη της UNESCO :

88

Άρθρο 3 - Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα
«1. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να είναι
απόλυτα σεβαστός.
2. Τα συμφέροντα και η ευημερία του ατόμου πρέπει να υπερισχύουν του αποκλειστικού ενδιαφέροντος της επιστήμης ή
της κοινωνίας. "

Ά θ
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Άρθρο 6 - Συγκατάθεση
1. Οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση προληπτικού , διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα δεν πρέπει να είναι
εφαρμογή μόνο με την προηγούμενη, δωρεάν και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου,
βάσει επαρκών πληροφοριών. Όπου ενδείκνυται, η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και το
το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να έχει ως αποτέλεσμα
δεν έχει κανένα μειονέκτημα ή προκατάληψη.
2. Η επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται μόνο με δωρεάν, προηγούμενη συγκατάθεση.
ρητή και ενημερωμένη για τον ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς, παρέχονται στο α
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http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf

86

Συμβούλιο του Κράτους, Επιστήμες της Ζωής. Από την ηθική στο νόμο, op. cit., σελ. 167

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
87
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https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-σελίδα-811.htm#

V.DAR

Σελίδα38
στις

66

Σελίδα 39

κατανοητή φόρμα και υποδεικνύει πώς να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Το πρόσωπο
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς αποτέλεσμα
γι 'αυτήν κανένα μειονέκτημα ή προκατάληψη. Δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις από αυτήν την αρχή
ότι σύμφωνα με τα ηθικά και νομικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη και είναι συμβατά με
τις αρχές και τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα δήλωση, ιδίως στο άρθρο 27, και
με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
3. Σε σχετικές περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε μια κοινότητα,
μπορεί επίσης να απαιτείται η συμφωνία των νόμιμων εκπροσώπων της ενδιαφερόμενης ομάδας ή κοινότητας
ζητήθηκε Σε κάθε περίπτωση, η συλλογική σύμβαση ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή
μια άλλη αρχή δεν πρέπει να υποκαθιστά την ενημερωμένη συγκατάθεση του ατόμου.

- Η Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου
όσον αφορά τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
βιοϊατρική, υπογράφηκε στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 199789:

«Άρθρο 13
Παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα
Μια επέμβαση που στοχεύει στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους και μόνο εάν δεν προορίζεται
να εισαγάγει μια τροποποίηση στο γονιδίωμα του απογόνου. "

Εφαρμογή στα γεγονότα:

•

- Προσανατολισμός της συγκατάθεσης του πληθυσμού στο εμβόλιο:
• Σαφής παρατήρηση της παρέμβασης των υγειονομικών αρχών και των μέσων ενημέρωσης στην εταιρεία
της τρομοκρατίας για την υγεία κατά του πληθυσμού με σκοπό να προσανατολιστεί η συγκατάθεσή τους
η προβλεπόμενη πολιτική εμβολιασμού ανάντη, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Το στέλεχος και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λαμβάνουν προμήθειες από εργαστήρια σε όλο τον κόσμο,
ειδικότερα από την Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, για τη λήψη δόσεων εμβολίων κατά
SARS-COV2, το οποίο σίγουρα θα καταστεί υποχρεωτικό για ολόκληρο τον πληθυσμό, είτε
είτε νόμιμα είτε μέσω της χρήσης του φόβου και του τρόμου.

• Σκόπιμη απαγόρευση της εφαρμογής θεραπείας με βάση HCQ / αζιθρομυκίνη (ή άλλη
διαθέσιμη θεραπεία) όφελος ενός πρωτοκόλλου γονιδιακής θεραπείας:
Για να θυμηθούμε εν συντομία την ιστορία, η Sanofi, η οποία εμπορεύεται υδροξυχλωροκίνη με το όνομα
της Plaquenil, ζήτησε την ταξινόμηση του μορίου της υδροξυχλωροκίνης στην ουσία
δηλητηριώδη στο τέλος του 2019, ώστε να μην πωλείται πλέον ελεύθερα στα φαρμακεία, όταν ο ιός
90
Το SARS-COV2, εμφανίζεται στον κόσμο (Αναφορά αριθ. "2019-SA-0175 ) .
89

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

90

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf
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« Ο φαρμακευτικός γίγαντας Sanofi ξεκίνησε πολύ γρήγορα στην αναζήτηση ενός εμβολίου
εναντίον του Covid-19. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τη στιγμή της επιδημίας SARS, η ομάδα είχε ήδη
πραγματοποίησε δουλειά για να ξεπεράσει το Sars-CoV-1 αλλά κατέληξε να τα παρατήσει
όταν τελείωσε η επιδημία . Επί του παρόντος, ο όμιλος Sanofi ηγείται δύο διαδρομών εμβολίων
παράλληλα ». 91
Ως τέτοια, η Δρ Alexandra Henrion-Caude, γενετιστής, ειδικός RNA και πρώην
Ο Διευθυντής Ερευνών στο INSERM, υποδεικνύει ότι αυτός ο ιός είναι πιθανώς χειραγωγημένος από ανθρώπους
(συνέντευξη στις 29 Οκτωβρίου 2020 από το περιοδικό NEXUS ) : 92
"Αυτή η ακολουθία υπάρχει στο sars-cov2 που κόβεται από φουρίνη στη μέση των πρωτεϊνών
93
Οι ιογενείς μεμβράνες (δηλ. S1 και S2) έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ευρεσιτεχνίας
με ημερομηνία 29 Μαΐου 2007
(Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας US 7,223,390 B2) Εκεί, αυτή η ακολουθία βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία όπως προτείνεται στο
αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. "
Το CNRS αναρωτιέται επίσης για την προέλευση του SARS-COV2 .

94

Ως εκ τούτου, η ANSES ενημερώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019 από την Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια Υγείας
ναρκωτικών και προϊόντων υγείας για γνωμοδότηση σχετικά με ένα προτεινόμενο διάταγμα
υδροξυχλωροκίνη στον κατάλογο ΙΙ δηλητηριωδών ουσιών.

Επιπλέον, η χρήση αυτού του μορίου έχει απαγορευτεί στους γιατρούς της πόλης, χωρίς να επιτρέπεται
στο νοσοκομείο με προχωρημένη νόσο covid-19, ενώ το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από το
Ο καθηγητής Raoult συνταγογραφήθηκε νωρίς, από τα πρώτα συμπτώματα, έτσι ώστε η βλάβη να μην έγινε
δεν είναι μη αναστρέψιμες (πνευμονική νόσος, θάνατος).
Παράλληλα, ο στρατός απέκτησε μεγάλες ποσότητες αυτού του μορίου HCQ ενώ απαγορεύτηκε
συνταγή εκτός νοσοκομείων.
Μετά από μια δόλια μελέτη Lancet, η οποία έκτοτε αποσύρθηκε, ο υπουργός Olivier Véran απαγόρευσε την
η συνταγή του μορίου HCQ και η σειρά των ιατρών έστειλαν email στους γιατρούς
πόλη να τους διατάξει να μην συνταγογραφούν θεραπεία με βάση το HCQ.
Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία έτσι ώστε ένας πληθυσμός
95 .
τρομοκρατημένος δέχεται το εμβόλιο
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υποκίνηση του φόβου και του τρόμου είναι απαραίτητη, έτσι ώστε το εμβόλιο να είναι καλά
καλωσορίστηκε από τον πληθυσμό, ενώ η νόσος Covid-19 δεν σκοτώνει περισσότερο από την κλασική γρίπη εάν
αντιμετωπίζουμε ασθενείς.
Η υποχρέωση να φοράτε μάσκα για ενήλικες και για παιδιά από την ηλικία των 6 ετών
"Αυθαίρετη κράτηση" πολιτών κατά την εφαρμογή των περιορισμών, παρά τη διαφωνία
ακόμη και από την ΠΟΥ, έχει ως στόχο να εισαγάγει την ιδέα ότι μέχρι να γίνει εμβόλιο
ένεση, η ζωή δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει την πορεία της.
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https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
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https://youtu.be/3jhLNKXprDk
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https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
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https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
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http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /
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Ο Όμιλος BVA, ειδικός στις επιστήμες συμπεριφοράς όπως θυμόμαστε παραπάνω, ανέφερε
ήδη τον Μάιο του 2020, ότι οι πολίτες έδειξαν όρεξη για εμβολιασμό
covid-19 . 96
Τέλος, η ΠΟΥ ανακοίνωσε ένα σχέδιο εμβολιασμού για τα μέσα του 2021, το οποίο αντιστοιχεί στη διαθήκη
της γαλλικής εκτελεστικής εξουσίας να περιορίσει τον πληθυσμό τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

- Θέση των ευρωπαϊκών αρχών:
Επιπλέον, η δήλωση της κ. Ursula von der Leyen, Προέδρου της Επιτροπής
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος μιας εικονικής συνόδου κορυφής που συγκεντρώθηκε την Πέμπτη 29
Οκτώβριος 2020, τα είκοσι επτά κράτη στις Βρυξέλλες προτείνουν ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα είναι

εμβολιάζεται αυτόματα ταυτόχρονα:
«Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση δίκαιης κατανομής εμβολίων μεταξύ κρατών
μέλη. Έχω ένα καλό νέο. Όλα τα κράτη μέλη θα λάβουν ταυτόχρονα εμβόλια
χρόνο και υπό τις ίδιες συνθήκες, ανάλογα με το μερίδιό τους στον πληθυσμό στην ΕΕ. "
«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει συνεχώς νέα
εμβόλια. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται βήμα προς βήμα από τις εταιρείες
φαρμακευτικά προϊόντα ».
Σε συμβατικά θέματα, ρήτρες αποζημίωσης περιλαμβάνονται σε συμβόλαια αγοράς εκ των προτέρων
υπογράφηκε με μια σειρά χωρών.
Στις 27 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τα εργαστήρια
αυτό το θέμα. Αυτές οι ρήτρες συζητούνται επομένως για να «αντισταθμίσουν τους υψηλούς κινδύνους που αναλαμβάνει
εργαστήρια ". Ως εκ τούτου," τα συμβόλαια προκαταβολής προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ
αποζημιώνει τους κατασκευαστές για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις ".
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας τονίζει την αδυναμία των κρατών, τα οποία θεωρούν τα εμβόλια ως απαραίτητη προϋπόθεση
όχι για να συνεχίσει μια «φυσιολογική» ζωή.
Μια κατάσταση από την οποία τα εργαστήρια επιθυμούν να επωφεληθούν και που τα ωθούν να ζητήσουν βοήθεια
και εγγυήσεις για πιθανές μελλοντικές αξιώσεις.
Η Sanofi άσκησε πίεση στους ηγέτες, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη να διανείμει το εμβόλιο κατά προτεραιότητα
Ηνωμένες Πολιτείες.
Φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των Pfizer / BioNTech και Moderna TX, Inc (δημιουργία
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, σκοπός: αξιολόγηση της σκοπιμότητας της τεχνολογίας mRNA
να παρέχει συνδυασμούς αντισωμάτων σε επιλεγμένα νεογνά σε ρυθμίσεις χαμηλών πόρων, προκειμένου να μειωθεί το
επιπτώσεις της νεογνικής σήψης σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό).
Αυτά τα δύο εργαστήρια δείχνουν τη διαθεσιμότητα εμβολίων από τον Ιανουάριο του 2021 ή ακόμη και τον Δεκέμβριο του 2020
ενώ η Sanofi ανακοινώνει διαθεσιμότητα το καλοκαίρι του 2021.

Η Διεθνής Ένωση για την Ανεξάρτητη και Καλή Επιστημονική Ιατρική έχει δημοσιεύσει
ένα ενημερωτικό άρθρο σχετικά με την εκστρατεία εμβολιασμού υπό προετοιμασία .
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« Οι φήμες που κυκλοφόρησαν στα τέλη του χειμώνα σχετικά με τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από ορισμένους βιομηχάνους της
Η προσπάθεια περιπέτειας του εμβολίου mRNA δεν είχε εξεταστεί πραγματικά στην Ευρώπη,
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https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatiqueχρηματοδότηση /
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προστατεύονται από περιοριστικούς κανονισμούς σε σχέση με την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή ΓΤΟ.
Ωστόσο, χάρη στο καλοκαίρι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιήθηκε
χωρίς τροποποίηση ή συζήτηση, εξουσιοδοτήθηκαν οι παραγωγοί αντι-Covid εμβολίων που περιλαμβάνουν
ΓΤΟ για να απαλλαγούμε από τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μελέτη βιοασφάλειας προκειμένου να κερδίσουν

Ο για να απαλλαγούμε από τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μελέτη βιοασφάλειας προκειμένου να κερδίσουν
χρόνος για την κατασκευή των προϊόντων τους, σημειώστε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική συμβουλή
Δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η εξαιρετική εξουσιοδότηση .
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Ως αποτέλεσμα, έξι σύλλογοι, δηλαδή ο AIMSIB, ο Υπεράσπιση της Υγείας των Παιδιών στην Ευρώπη, ο Συντονισμός
Περιβάλλον ιατρικής υγείας, Ευρωπαϊκό φόρουμ για επαγρύπνηση εμβολίων, National League For
Η Ελευθερία Εμβολιασμών, η Terra SOS Tenible άσκησε έφεση τον Οκτώβριο για ακύρωση
με το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) προκειμένου να επιτευχθεί η ακύρωση αυτού
Κανονισμός αριθ. 2020/1043, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η λήψη ενός χρήσιμου ασφαλούς εμβολίου
και δεν είναι επικίνδυνο δεν συμβιβάζεται με τον επείγοντα χαρακτήρα και την κατάργηση των μέτρων ελέγχου
κίνδυνο »και φυσικά δεν μπορεί να αναμένεται απάντηση για αρκετούς μήνες.
Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτός ο υποτιμητικός κανονισμός παρουσιάζεται στο άρθρο 4 ως
προσωρινό , εφόσον ο ΠΟΥ κατατάσσει το COVID-19 ως πανδημία ή την Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, αλλά
ας θυμηθούμε ότι το κριτήριο της πανδημίας έχει ήδη τροποποιηθεί προς τα κάτω και ότι η έννοια
Ως εκ τούτου , η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία δεν μπορεί να οριστεί πιο αόριστα
Αυτή η επικίνδυνη προσωρινή κατάσταση δείχνει ότι θα μπορούσε να διαρκέσει για πολλά χρόνια ή ακόμα και
νομολογία για όλες τις επόμενες ανάγκες υγείας, πραγματικές ή υποτιθέμενες ».

- Θέση του Συμβουλίου του Τάγματος των Ιατρών:
Η Διεθνής Ένωση για την Ανεξάρτητη και Καλό Επιστημονική Ιατρική έχει
προειδοποίησε επίσης το Συμβούλιο του Τάγματος των Γάλλων Ιατρών για γονιδιακή θεραπεία. εδώ είναι
απάντηση του εν λόγω Συλλόγου σε email που έστειλε το Συμβούλιο της Τάξης Ιατρών :
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"(…) 2- Μιλάς για" κράτος δικαίου, ελεύθερη και υπεύθυνη επιλογή να αρνηθείς
φροντίδα » : Νομίζω ότι ξέχασες το επεισόδιο του 2018 όπου ο εμβολιασμός για τα βρέφη
έγινε υποχρεωτικό για έντεκα εμβόλια κατά των συμβουλών του κολεγίου επαγγελματιών υγείας,
Δεν πιστεύω ότι οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, όπως εσείς
Άκουσέ το. Όσο για την ελεύθερη βούληση των κατοίκων που ιδρύονται στο EHPAD να λαμβάνουν
έναν εμβολιασμό κατά των Covid μετά από σαφείς και κατάλληλες πληροφορίες ... Είναι μαύρο χιούμορ
ή είστε πραγματικά πεπεισμένοι για αυτό που λέτε; Η διοίκηση γελά
αστρονομικά για να συντομεύσει τη ζωή αυτού του αιχμαλωτισμένου πληθυσμού και για άλλη μια φορά απαγορεύεται
οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων για σοβαρές μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ποιος σοβαρά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1043 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2020
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
τροποποιημένα ή αποτελούμενα από τέτοιους οργανισμούς και προορίζονται για τη θεραπεία ή πρόληψη της νόσου του κοροναϊού
(COVID-19), καθώς και την προμήθεια αυτών των φαρμάκων
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
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μελέτησε τις επιδράσεις του συν-εμβολιασμού της γρίπης-Covid στους ηλικιωμένους; Είναι αυτό α
νέα φάση III κρυμμένη, θεωρητικά απαγορεύεται απολύτως;
3- "Δεν υπάρχει πραγματικά αποτελεσματική θεραπεία κατά του Covid" : Η θέση σας είναι κομματική,
φιλοβιομηχανικός, απόλυτα σύμφωνος με την κυβέρνηση, αλλά έτη φωτός μακριά
επιστημονική πραγματικότητα που περιγράφεται σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, υπάρχει πληθώρα προϊόντων
αποτελεσματικό κατά του Covid, τόσο προληπτικό όσο και θεραπευτικό, δημοσιεύονται όλα τα δεδομένα:
Βιταμίνη D3, HCQ, αζιθρομυκίνη, ψευδάργυρος, αρτεμισινίνη, ιβερμεκτίνη και ακόμη και σήμερα
ο συνδυασμός quercetin-Vit. C-bromelain τείνει να επιδείξει ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον ίσο με
Το εμβόλιο Pfizer, εδώ είναι μια πρωτότυπη εκτύπωση Lancet για τουρκική εργασία εδώ https: //
documents.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Μπορείτε επίσης να το διαβάσετε, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... πάντα ενημερωμένο.
4- "Τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα δείχνουν μια πραγματική αποτελεσματικότητα του εμβολίου" : Η δήλωσή σας
είναι, συγχώρεσέ με, απολύτως φοβερό της αντι-επιστήμης, ταπεινωτικό για σας
ίδρυμα, ξαναδιαβάστε τα δύο τελευταία άρθρα του AIMSIB. (…) 100
Τίποτα, απολύτως τίποτα επιστημονικά παραδεκτό δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά
Προϊόντα mRNA, δύο από τα οποία είναι έτοιμα για διανομή σε barnum ή φάρμακα
εκθεσιακός χώρος . Συγχέετε την αυθεντική επιστήμη με ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, η δικαιοσύνη δεν θα καταλάβει
ποτέ ότι το Τάγμα δεν μπόρεσε να επικυρώσει μια τέτοια αναμέτρηση. Σας υπενθυμίζω ότι ήταν η Pfizer
πρόστιμο 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2009 για ψευδή διαφήμιση και εσείς
πάρτε το βήμα πωλήσεων αυτής της εταιρείας ως μετρητά, είναι απολύτως λυπηρό αλλά
ήταν δυστυχώς προβλέψιμο, το περίμενα από το πρώτο μου email, γιατί πρέπει να σας κάνουμε να μιλήσετε
Έτσι.
5- " Ακόμα κι αν το εμβόλιο είναι πρόσφατο και το σύντομο υποχώρηση": Να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι δικηγόροι
Ποινικοί δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ με μια τέτοια ποινή για να αποφύγουν την ευθύνη
συντριπτικός εμβολιασμός μόλις εμφανιστούν τα πρώτα παράπονα ελαττώματος
πληροφορίες και παραβίαση της τέχνης. 39, το οποίο αποφεύγετε προσεκτικά να αναφέρετε. Μέχρι σήμερα
Τα εμβόλια δεν είναι πρόσφατα επειδή δεν υπάρχουν ακόμη, δεν έχουν καν άδεια κυκλοφορίας
στην Ευρώπη, και το CNOM τα υποστηρίζει ήδη, αλλά με εντολή του; Το επόμενο βήμα είναι
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου, τότε θα πρέπει να υπερασπιστείτε μια τέτοια θέση μπροστά
δικηγόροι.
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον, το σκάνδαλο για την υγεία θα εκραγεί πολύ γρήγορα, επειδή οι δικαστές έχουν
έχουν ήδη αναλάβει το έργο ερευνών και ερευνών στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους. Σε
τα μυαλά πολλών δικαστών καθώς και πολλών ποινικών στην υπόθεση Covid-masksΤα εμβόλια HCQ-remdesivir θα είναι το σκάνδαλο του αιώνα, χίλιες φορές από αυτό του αίματος
μολυσμένο. "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatiqueχρηματοοικονομική /
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has/
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- Γιατί μπορεί το εμβόλιο sars-cov2 να θεωρηθεί ουσία ικανή να δημιουργήσει α
κίνδυνος για τους άλλους;

- Ένα σημείωμα εμπειρογνωμόνων για το ευρύ κοινό σχετικά με τα εμβόλια που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΓΤΟ
από τον Δρ. Christian VELOR, μοριακό γενετιστή στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού-Saclay, πρόεδρος του
Επιστημονικό Συμβούλιο CRIIGEN : 101
"Η χρήση εμβολίων που παρέχουν ιικό γενετικό υλικό (DNA ή RNA) είναι νέα
ή πρόσφατα. Η χρήση γενετικά τροποποιημένων ιών ως φορέων, ιδίως για
οι σκοποί της γονιδιακής θεραπείας ή της ανοσοθεραπείας έχουν δείξει πώς οι δυσμενείς επιπτώσεις
είναι ποικίλα, δεν κυριαρχούνται και μπορεί να είναι σοβαρά. Εάν είναι απόπειρες ανοσοθεραπείας
σχετικά πρόσφατα, οι αποτυχίες της γονιδιακής θεραπείας για σχεδόν 35 χρόνια είναι εδώ
υπενθυμίστε μας. Αυτές οι αποτυχίες μπορούν να εξηγηθούν σε μεγάλο βαθμό από την αναζήτηση για την κουτάλα στο
εις βάρος της αποτελεσματικότητας και / ή της βιοασφάλειας . Μια τέτοια προσέγγιση δεν θα επιτρέψει ποτέ
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες όσον αφορά τη φροντίδα.
Όμως, η χρήση αυτών των ίδιων φορέων για σκοπούς εμβολιασμού απαιτεί άλλη μια
διάσταση. Πράγματι, η γονιδιακή θεραπεία ή η ανοσοθεραπεία αφορούν όχι μόνο ένα
περιορισμένος αριθμός ατόμων, αλλά σοβαρά άρρωστοι. Επομένως, όχι
μόνο οι πιθανές παρενέργειες επηρεάζουν μικρό αριθμό ατόμων, αλλά το
σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους και της έκτακτης ανάγκης για την υγεία στην οποία βρίσκονται
αναμφίβολα σας επιτρέπει να αποδεχτείτε μια συγκεκριμένη ανάληψη κινδύνων. Στην περίπτωση των εμβολίων, εμείς
βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πρόληψης. Αυτό συνεπώς αφορά σημαντικό αριθμό
άτομα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι σε καλή υγεία (σε κάθε περίπτωση όσον αφορά την παθολογία
από το οποίο υποτίθεται ότι μας προστατεύει το εμβόλιο). Θα είχαν ανεπιθύμητες παρενέργειες
Ως εκ τούτου, σημαντική επίπτωση, ειδικά σε μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού όπως
από αυτό που προοριζόταν για την καταπολέμηση του Covid-19. Αυτές οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές
από την άποψη της υγείας, φυσικά, αλλά και από την άποψη του περιβάλλοντος (στην περίπτωση του
Παράδειγμα διάδοσης νέων ανασυνδυασμένων ιών: βλ. ενότητα IV.3.1.). Και το γεγονός
Εάν πρόκειται για προληπτική προσέγγιση, δεν επιτρέπεται η ανάληψη κινδύνων .
Επομένως, αυτοί οι υποψήφιοι εμβολίων απαιτούν αξιολόγηση της υγείας και
περιβαλλοντικό βάθος ασυμβίβαστο με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε προκύπτει αυτό
πίεση από τις αρχές λήψης αποφάσεων και υγείας ή από τα κέρδη της βιομηχανίας
φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αγώνα εμβολίων. Στη σημείωση διαμόρφωσης του 23
Ιούλιος 2020 σχετικά με τη στρατηγική εμβολίων κατά του Covid-19, το Haute Autorité de Santé (HAS)
δηλώνει: "Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, η πρόκληση είναι επομένως ο σχεδιασμός ενός
το πιο αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο δυνατό σε χρόνο ρεκόρ ». Αυτός ο ισχυρισμός είναι α
102
ανοησίες και παρεκκλίσεις εκ μέρους μιας αρχής όπως το HAS .
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων ιογενών φορέων ή αυτών
πιθανή διασπορά ή εξάπλωση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέρος της αξιολόγησης
εξαιρετικά περιοριστικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
Αντιθέτως, τα άρθρα 2 και 3 του πολύ πρόσφατου ευρωπαϊκού κανονισμού 2020/1043 σύμφωνα με το οποίο
οποιαδήποτε κλινική δοκιμή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ
και προοριζόταν για τη θεραπεία ή την αποτροπή διαφυγών του Covid-19 από προηγούμενες αξιολογήσεις στο

https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-VaccinsGM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf
101

102

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_frame_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd στ
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η υγεία και το περιβάλλον ανοίγουν την πόρτα στη μεγαλύτερη χαλαρότητα όσον αφορά την αξιολόγηση και
εντελώς αντίθετη με την αρχή της προφύλαξης.
Επιπλέον, αυτός ο κανονισμός θέτει υπό αμφισβήτηση, στην πραγματικότητα, τη νομοθεσία περί περιορισμού που ισχύει
γενετικώς τροποποιημένοι μικροοργανισμοί και ιοί. Ο παρών κανονισμός ορίζει 4
επίπεδα περιορισμού (προσδιορίζονται από 1 έως 4, ο περιορισμός είναι ακόμη πιο περιοριστικός
ότι ο αριθμός είναι υψηλότερος). Ο χειρισμός παθογόνων ιών απαιτεί περιορισμό
τουλάχιστον 2, πολύ συχνά 3 ή ακόμα και 4. Οι διατάξεις του κανονισμού 2020/1043 ανοίγουν το
πόρτα σε μηδενικό περιορισμό, ακόμη και πριν προσκομίσει απόδειξη ασφάλειας υγείας και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εν λόγω γενετικά τροποποιημένων ιών.

- Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων για το ευρύ κοινό σχετικά με νέα αντι-covid 19 εμβόλια - εμβόλια mRNA 103 κατέληξε ως εξής:
Εμβόλια ΓΤΟ, από τον Δεκέμβριο του 2020

" Εν κατακλείδι, η άφιξη στην αγορά των εμβολίων αντι-COVID19 απαιτεί πληροφορίες
διαφανές, πλήρες και τρέχον, το οποίο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό, και
που του επιτρέπει ιδιαίτερα να κατανοήσει την πολύ νέα κατηγορία εμβολίων που είναι "
πειραματικά εμβόλια γονιδίων »(πίνακας παρακάτω). Ακόμα και όταν η Αγγλία ξεκίνησε
τον εμβολιασμό του πληθυσμού του και ότι γίνεται λόγος για εμβολιασμό στη Γαλλία, τους ηλικιωμένους στο
EHPADs, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020, θέλαμε, μέσω αυτού του σημειώματος,
να διαθέσει τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, ιδιαίτερα στην επιγενετική.
Αυτό το σημείωμα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης και της κατανόησης, του στόχου μας
είναι να ενημερώνουμε με διαφάνεια το ευρύ κοινό. Καθώς δίνουμε τα στοιχεία,
Αυτή η εκστρατεία εμβολιασμού κατά του covid-19 με "εμβόλια mRNA" ή "εμβόλια
Ο ΓΤΟ "δείχνει ξεκάθαρα την ικανότητα τροποποίησης του γονιδιώματος των εμβολιασμένων ατόμων
τους απογόνους τους, και με έναν εντελώς απρόβλεπτο τρόπο. Σε μη αναγνωρίσιμα περιβάλλοντα
στο γενικό πληθυσμό, η τροποποίηση είναι δυνατή τουλάχιστον στο επιγενετικό επίπεδο,
ή ακόμα και με ενσωμάτωση στα χρωμοσώματά μας. Ο κίνδυνος μόνιμου μετασχηματισμού του γονιδιώματος
ορισμένων κυττάρων είναι επομένως πολύ πραγματικό, χωρίς να επιτρέπονται επιστημονικά δεδομένα
για να αποκλείσουμε σαφώς αυτόν τον κίνδυνο, αντίθετα.
Στην περίπτωση του πειραματικού εμβολίου γονιδίου mRNA , το εμβολιασμένο άτομο τροποποιείται,
που μπορεί να εξομοιωθεί με έναν ΓΤΟ, ή μάλλον έναν γενετικά τροποποιημένο άνθρωπο, γιατί είναι
μετατρέπεται σε "εργαλείο παραγωγής" μιας ιικής πρωτεΐνης, με κινδύνους αντίδρασης
αυτοάνοσο. Αυτή η αλλαγή παρουσιάζεται λανθασμένα ως "παροδική". Ωστόσο,
Η παροδική πτυχή της τροποποίησης δεν έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο του
MRNA ή ΓΤΟ, ή τα γενετικά τους αποτελέσματα ή ακόμη και επιγενετική.

Τέλος, αυτές οι γονιδιακές / επιγενετικές τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο επίπεδο των δικών μας
σπέρμα, όπως τα αυγά μας, θα μπορούσαν να μεταδοθούν στον απόγονο. Αυτό
Ο κίνδυνος πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μιας θεμελιώδους, ευρείας και σε βάθος ηθικής συζήτησης.
Αυτή η έκθεση επισημαίνει την κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με αυτά τα εργαλεία, τα οποία θέτουν
θεμελιώδη ηθικά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τις αρχές της Σύμβασης
d'Oviedo, υπογεγραμμένο από τη Γαλλία το 1997 και στη συνέχεια επικυρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2011 (…). "

Εμπειρογνωμοσύνη για το ευρύ κοινό σχετικά με νέα αντι-covid 19 εμβόλια - εμβόλια mRNA - εμβόλια ΓΤΟ,
Δεκέμβριος 2020 - Σεμινάριο RITA - PIIx - Δεκέμβριος 2020 Γαλλόφωνοι γιατροί και επιστήμονες
103
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- Ανησυχία πολλών γιατρών, γιατρών και καθηγητών:
Αυτό το εντελώς πειραματικό εμβόλιο (και το οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ως "γονιδιακή θεραπεία",
ο όρος "εμβόλιο" δεν είναι πραγματικά κατάλληλος) επομένως σύντομα θα εμβολιαστεί με βία
αγνοώντας το δικαίωμα του ασθενούς να επιλέγει ελεύθερα τη θεραπεία του και παραβιάζει τις αρχές του νόμου
Διεθνές.
Πολλοί ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους.

- Δρ Alexandra Henrion-Caude, γενετιστής, ειδικός RNA , κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής
σχετικά με το μελλοντικό εμβόλιο παρείχε επίσης τις ακόλουθες διευκρινίσεις (μεταγραφή
104) :
αποσπάσματα από τη συνέντευξη βίντεο
«Τα εργαστήρια αναπτύσσουν επί του παρόντος ένα εμβόλιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Το μελλοντικό εμβόλιο θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ
προηγουμένως για λόγους ευκολίας παραγωγής: αυτά είναι εμβόλια RNA.
Το RNA είναι ένα μόριο που αποτελεί τη βάση του ιού, μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του μορίου και
πρωτεΐνη, η οποία παρεμβαίνει σε πολλά μόρια.
Μόλις το RNA εισέλθει σε ένα κελί, είναι αδύνατο να προβλεφθεί ποιο
θα είναι τα επεισόδια και είναι επί του παρόντος αδύνατο να ελεγχθούν αυτά τα αποτελέσματα.
Αυτό το εμβόλιο SARS-CoV2 είναι ένα πειραματικό εμβόλιο. Η INSERM αναζητά αυτήν τη στιγμή 25.000
"Εθελοντές" για να μην πούμε "ινδικά χοιρίδια" για να δοκιμάσουν αυτό το εμβόλιο.
Κανένα εμβόλιο δεν έχει παραχθεί ποτέ σε ένα χρόνο, κατ 'αρχήν χρειάζονται δέκα έως δεκαπέντε χρόνια
για την επίτευξη εμβολίου που πληροί τα πρότυπα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει αναπτυχθεί ή δεν έχει κυκλοφορήσει στο εμπόριο
SARS-CoV ή MersCov, το τελευταίο είναι πολύ πιο θανατηφόρο. "

Άλλοι ομιλητές επιβεβαιώνουν την επικίνδυνη δυνατότητα μελλοντικών εμβολίων / αυτήν τη μελλοντική θεραπεία
γονίδιο:

- Γιατρός Odile Launay, ειδικός για τις λοιμώδεις ασθένειες : " Ζητήθηκε περίοδος παρακολούθησης δύο μηνών
διάμεσος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου »(…) Εάν ο ειδικός των μολυσματικών ασθενειών αναγνωρίσει μια πολύ μικρή καθυστέρηση,
οι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα είναι αυτοί που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης
105
μια σοβαρή μορφή της νόσου. " Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι υπάρχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα ".

- Ο γιατρός Louis Fouché, αναισθησιολόγος-αναζωογόνηση, προειδοποιεί για την έλλειψη ανάκρουσης
και ο κίνδυνος του "ρετροτρανσποζόνου" (όταν το RNA μεταγραφεί αναδρομικά), ορίζοντας ότι το 8% των
Το γονιδίωμα αποτελείται από ιούς αντίστροφης μεταγραφής . 106

104

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-uneinfectiologue-7800927507
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https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-deαντιδράσεις-σε-κοινωνικά δίκτυα-μετά-του-πέρασμα-σε-morandini-ζωντανά-αυτό-το πρωί-βίντεο.html
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- Ο καθηγητής Jean-Daniel Lelièvre, επικεφαλής του τμήματος μολυσματικών ασθενειών στο Hôpital Henri
Mondor στο Créteil , ειδικός εμβολιασμού :

107

«Δεν είμαι εδώ για να πείσω, είμαι εδώ για να σας εξηγήσω. Είναι θέμα ισορροπίας
όφελος / κίνδυνος και προς το παρόν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να διασφαλίσουμε
την απόλυτη ασφάλεια αυτών των εμβολίων. (…)
Πρέπει να είμαστε κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. (…) Πρώτα απ 'όλα, όλοι είναι ελεύθεροι να εμβολιαστούν
ή όχι. Στη συνέχεια, ένας υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι να έχουμε προοπτική για έναν εμβολιασμό, για να είμαστε σίγουροι
ότι αυτός ο εμβολιασμός είναι 100% αποτελεσματικός, ότι δεν έχει παρενέργειες, ότι θα έχει
προστασία και προστασία άλλων. Δεν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να πούμε ότι πρέπει
ένα υποχρεωτικό εμβόλιο. "

- Ο καθηγητής Eric Caumes, επικεφαλής του τμήματος μολυσματικών ασθενειών στο νοσοκομείο Pitié
Το Salpêtrière στο Παρίσι δείχνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες τοξικότητας και αποτελεσματικότητας σχετικά με τα δύο
εμβόλια σε εξέλιξη, αλλά μόνο δελτία τύπου από τα εργαστήρια
108 . Δεν μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο υποχρεωτικό. Αυτός είναι ένας νέος τύπος
φαρμακευτικά προϊόντα
επαναστατικό εμβόλιο, το οποίο τροποποιεί το DNA και το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα.

- Ο καθηγητής Christian Perronne, προϊστάμενος του τμήματος μολυσματικών και τροπικών ασθενειών της
Το νοσοκομείο Garches (92) δήλωσε σε ανοικτή επιστολή της 30ής Νοεμβρίου 2020 ότι:

«Το χειρότερο είναι ότι τα πρώτα« εμβόλια »που μας προσφέρονται δεν είναι εμβόλια, αλλά
προϊόντα γονιδιακής θεραπείας. Θα εγχύσουμε νουκλεϊκά οξέα που θα προκαλέσουν το
κατασκευή συστατικών ιών από τα δικά μας κύτταρα. Δεν γνωρίζουμε απολύτως το
συνέπειες αυτής της ένεσης, επειδή είναι μια πρώτη στον άνθρωπο. Και αν τα κύτταρα του
Μερικοί «εμβολιασμένοι» έκαναν πάρα πολλά ιικά στοιχεία, προκαλώντας αντιδράσεις
ανεξέλεγκτο στο σώμα μας; Οι πρώτες γονιδιακές θεραπείες θα είναι RNA, αλλά εκεί
υπάρχουν έργα με DNA. Κανονικά, στα κελιά μας, το μήνυμα προέρχεται από το DNA
στο RNA, αλλά το αντίστροφο είναι δυνατό υπό ορισμένες συνθήκες, ειδικά ως τα κύτταρα μας
Τα ανθρώπινα όντα περιέχουν από την αυγή του χρόνου τους λεγόμενους "ενδογενείς" ρετροϊούς που ενσωματώνονται στο
το DNA των χρωμοσωμάτων μας. Αυτοί οι «εξημερωμένοι» ρετροϊοί που μας κατοικούν είναι
συνήθως αβλαβείς (σε αντίθεση με τον ιό HIV, για παράδειγμα ρετροϊούς AIDS), αλλά αυτοί
μπορεί να παράγει ένα ένζυμο, αντίστροφη μεταγραφάση, ικανή να μεταγράφει προς τα πίσω,
RNA σε DNA. Έτσι, ένα RNA ξένο στο σώμα μας και θα χορηγηθεί με ένεση θα μπορούσε
κωδικοποιεί το DNA, εξίσου ξένο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να ενσωματωθεί στα χρωμοσώματά μας. αυτός
υπάρχει επομένως πραγματικός κίνδυνος να μετασχηματιστούν τα γονίδια μας μόνιμα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα,
τροποποιώντας τα νουκλεϊκά οξέα των αυγών ή του σπέρματος μας, για να μεταδώσουμε
αυτές οι γενετικές αλλαγές στα παιδιά μας. Άτομα που τα προωθούν
γονιδιακές θεραπείες, που ονομάζονται ψευδώς «εμβόλια» είναι μαθητευόμενοι μάγων και λαμβάνουν
οι Γάλλοι και γενικότερα οι πολίτες του κόσμου, για ινδικά χοιρίδια . Δεν θέλουμε
να μην γίνουν, όπως ντομάτες ή διαγονιδιακοί ΓΤΟ καλαμποκιού (οργανισμοί
γενετικά τροποποιημένος). Ένας ιατρικός διευθυντής από ένα από τα φαρμακευτικά εργαστήρια
οι κατασκευαστές είπαν πριν από λίγες μέρες ότι ήλπιζαν ένα ατομικό προστατευτικό αποτέλεσμα,
αλλά ότι δεν πρέπει να ελπίζουμε πάρα πολύ για επιπτώσεις στη μετάδοση του ιού, επομένως στο
δυναμική της επιδημίας Αυτή είναι μια συγκαλυμμένη παραδοχή ότι δεν είναι εμβόλιο. ΕΝΑ
γεμάτος.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-desεμβολιασμοί /
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https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
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- Καθηγητής Jacques Cohen, Καθηγητής Ιατρικής στην ανοσοϊολογία, Νομικός ειδικός
εγκρίθηκε από το Ακυρωτικό Δικαστήριο , δήλωσε σε συνέντευξη της 4ης Δεκεμβρίου
2020 : 109
" Από μια σειρά 150 εμβολίων, τα πρώτα διαθέσιμα είναι τα εμβόλια RNA της
Εργαστήρια Moderna και Pfizer: αυτές οι εταιρείες πήγαν πολύ γρήγορα επειδή ένα τέτοιο εμβόλιο
είναι εύκολο να παραχθεί. Αλλά αυτή είναι μια εντελώς νέα λύση. Εκείνοι που έχουν το προβάδισμα το κάνουν
δεν σέβεστε απαραίτητα πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Και όλα αυτά καταλήγουν να πάρουν μερικούς
κινδύνους. Όμως, με την εντύπωση ότι το εμβόλιο είναι η ασφαλής λύση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
βιάσου αυτά τα πρώτα εμβόλια. (…)
Στα κορυφαία εμβόλια RNA , υπάρχουν κίνδυνοι αναποτελεσματικότητας ή επιπλοκών.
Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την τοξικότητά τους στους ανθρώπους
τη διάρκεια των αντισωμάτων και την προστασία που παρέχουν. Αυτός ο πρώτος κίνδυνος αναποτελεσματικότητας
πρέπει να δούμε σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο Και τότε υπάρχουν και άλλοι σπάνιοι κίνδυνοι
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πρέπει να δούμε σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Και τότε υπάρχουν και άλλοι σπάνιοι κίνδυνοι
επιπλοκές από τον ίδιο τον εμβολιασμό.
Όσον αφορά τις πιθανές παρενέργειες , θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το RNA είναι από μόνη της προφλεγμονώδες : έχει προταθεί στη θεραπεία ορισμένων ασθενειών όπου ενεργεί ως
επαγωγέας ιντερφερόνης ή ως ανοσοενισχυτικό για άλλα εμβόλια. Ο επικεφαλής ιατρός της
Η Μοντέρνα που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει λάβει προφυλάξεις για να πει " δεν έχουμε
εγγυηθείτε ότι το εμβόλιο θα είναι σε θέση να σταματήσει την επιδημία προς το παρόν » , αλλά σας το λέμε
ότι πρέπει να λαμβάνεται ούτως ή άλλως επειδή ανακουφίζει την ασθένεια ή την εξαφανίζει
περισσότερα άτομα εμβολιάστηκαν από άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. (…)
Αυτά τα δύο εμβόλια έχουν στις δοκιμές τους ένα κριτήριο για να δουν ποιος είναι άρρωστος ή όχι
ασθενείς, κάτι που είναι μόνο κλινικό. Αυτά τα εργαστήρια είναι ελαφρύτερα, επιτρέποντάς τους να το κάνουν
προχωρήστε μπροστά στο πελοτόν, και λίγο λιγότερο φορτωμένος με ενοχλήσεις και προφυλάξεις.
Το μόνο πράγμα που είναι σίγουρο είναι η μείωση των σοβαρών μορφών στην εμβολιασμένη ομάδα.
Η Moderna δείχνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα διαρκέσει η προστασία ούτε εάν αυτό το εμβόλιο
μείωση ή μη κυκλοφορία του ιού . Όποια και αν είναι η θεωρία, ο μόνος δικαστής θα είναι
κλινική και σε 4 έως 5 μήνες, όταν η παρακολούθηση του εμβολιασμού θα έχει περάσει από τον παραγωγό του εργαστηρίου στο
σε ολόκληρη την ιατρική κοινότητα, τότε θα είμαστε σταθεροί στις πιθανές παρενέργειες. "
Όσον αφορά άλλες επιλογές εμβολίου:
" Το κινεζικό εμβόλιο είναι αναμφίβολα ασφαλέστερο, επειδή το πιο αποδεδειγμένο: είναι το αντίγραφο του εμβολίου
antipolio από τη δεκαετία του 1950. Διανέμεται ευρέως στην Κίνα από δύο εταιρείες και αρχίζει να είναι
εξήχθη. Θα το πουλούσαν σε εμάς αν τους ρωτήσουμε…. Ο εμβολιασμός πρέπει
ξεκινήστε, για παράδειγμα, όχι μακριά από το σπίτι στο Μαρόκο αυτές τις μέρες.
Στη Γαλλία, μια ΜΜΕ Valneva παράγει επίσης ένα απενεργοποιημένο εμβόλιο ολόκληρου του ιού, αλλά αυτά είναι
οι Άγγλοι που προπαραγγείλουν δόσεις 60M, και δεν άκουσα τις ανακοινώσεις
κυβερνητικές αρχές, ότι αναμενόταν μερίδιο αγοράς στη Γαλλία για αυτό το εμβόλιο το οποίο, στις
πάρτε τα πάντα, μου φαίνεται πιο ασφαλές από τα άλλα δύο Moderna και Pfizer που διατηρούνται από το
Γαλλική κυβέρνηση.
Υπάρχει επίσης η Sanofi που έχει συνεργαστεί με ένα άλλο μεγάλο, το GSK, για να κάνει ένα εμβόλιο και σχετικό MSD
στο Institut-Pasteur που αναμφίβολα θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο για μια παγκόσμια διανομή: το ξέρουν
φτιαχνω, κανω. Αυτή είναι μια διαφορετική διαδικασία από εκείνη των κορυφαίων εμβολίων. Αυτά τα εργαστήρια έχουν
επέλεξε να πει, " δεν το κάνουμε βιαστικά, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε
πολύ μεγάλες αγορές. Θα συντρίψουμε με την παραγωγική μας δύναμη εκείνους που έχουν τρέξει
πολύ γρήγορα εάν δεν έχουν τέλεια αποτελέσματα », και στατιστικά είναι απίθανο το
Τα αποτελέσματα των πρώτων πάρτυ στον αγώνα είναι τέλεια. "

109

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
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Όσον αφορά τη στρατηγική της κυβέρνησης:
«Για τους πολιτικούς, καθώς η οικονομική κατάσταση είναι καταστροφική, η λογική είναι
πείτε: «δεν ξέρουμε πολύ καλά, έτσι παίρνουμε εκείνους που βγαίνουν στην κορυφή». Προ-κράτηση
πολλές δόσεις εμβολίων. Η γαλλική κυβέρνηση στηρίχθηκε αποκλειστικά
προτείνουμε τα 2 εμβόλια RNA : ο γαλλικός κόκορας βάζει όλα τα αυγά του στο ίδιο καλάθι. Στο
λιγότερο έως τον Ιούνιο του 2021. "(…)
Όσον αφορά την πιθανότητα ένα εμβόλιο να σταματήσει την επιδημία :

66

Όσον αφορά την πιθανότητα ένα εμβόλιο να σταματήσει την επιδημία :
«Δεν πρέπει να φανταστείτε ότι το εμβόλιο θα λύσει όλα αυτά τις πρώτες μέρες του 2021. Εγώ
Δεν είμαι καν πεπεισμένος ότι το εμβόλιο, ό, τι κι αν είναι, σε τέτοια κλίμακα είναι ικανό
ενδεχομένως να αναχαιτίσει την επιδημία » .

- Παρενέργειες που είναι γνωστές μέχρι σήμερα σε σχέση με το εμβόλιο Pfizer & BioNTech:
110
Σε μια έκθεση με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2020 , παρατίθεται
η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου Pfizer & BioNTech:

- Σύνδρομο Guillain-Barré
- Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα
- Myélite εγκάρσια
- Εγκεφαλίτιδα / μυελίτιδα / εγκεφαλομυελίτιδα /
- Μηνιγγιοεγκεφαλίτιδα / μηνιγγίτιδα /
- Εγκεφαλοπάθεια
- σπασμοί / κρίσεις
- εγκεφαλικό
- Ναρκοληψία και καταπληξία
- Αναφυλαξία
- Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Μυοκαρδίτης / πελεκαρδίτης
- Αυτοάνοση ασθένεια
- Θάνατος
- αποβολή
- Άλλες οξείες απομυελινωτικές ασθένειες
- Μη αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις
- Θρομβοκυτταροπενία
- Διάδοση της ενδοαγγειακής πήξης
- Φλεβικός θρομβοεμβολισμός
- Αρθρίτιδα και αρθραλγία / πόνος στις αρθρώσεις
- Νόσος Kawasaki
- Πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο σε παιδιά
- Ασθένεια που ενισχύεται από το εμβόλιο

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-laθάνατος / #
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- Ιδιαίτερο σημείο σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών ή μαθητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα:
Όσον αφορά την πιθανή δημιουργία, από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας
Η υγεία από κοινού, μια υποχρεωτική εκστρατεία εμβολιασμού στα σχολεία
και γυμνάσια, θα θυμόμαστε, ότι αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο, a fortiori σε περίπτωση που το
ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Πράγματι, στο πλαίσιο των συζητήσεων σε πρώτη ανάγνωση ενώπιον της Γερουσίας, σχετικά με το νομοσχέδιο
αριθ. 1481 για μια σχολή εμπιστοσύνης (νόμος αριθ. 2019-791 της 26ης Ιουλίου 2019),
111
η κυβέρνηση υπέβαλε την τροπολογία 508 τροποποίηση του άρθρου
16 ter του νομοσχεδίου (άρθρο
τελικό 53) έχει ως εξής:
"Το άρθρο L. 541-1 του κώδικα εκπαίδευσης συμπληρώνεται από δύο παραγράφους που έχουν ως εξής:
Οι γιατροί εθνικής εκπαίδευσης μπορούν να συνταγογραφήσουν διαγνωστικές διαδικασίες και, ως
προληπτικά προϊόντα υγείας. Ένα διάταγμα καθορίζει τη λίστα και τους όρους συνταγής αυτών
διαδικασίες υγείας και προϊόντα. Αυτές οι πράξεις και τα προϊόντα επιστρέφονται από τα ασφαλιστικά ταμεία
ασθένεια υπό τους όρους κάλυψης που προβλέπονται από τον κώδικα κοινωνικής ασφάλισης.
« Οι νοσηλευτές εθνικής εκπαίδευσης μπορούν να χορηγούν σε μαθητές ή μαθητές
φάρμακα που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ιατρική συνταγή. Εξαιρετικά και στο
πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, μπορούν να χορηγούν φάρμακα που υπόκεινται σε
υποχρεωτική ιατρική συνταγή. Ένα διάταγμα καθορίζει τους όρους εφαρμογής του
την παρούσα παράγραφο και καθορίζει τους καταλόγους των ναρκωτικών που υπόκεινται και δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή
υποχρεωτικό που οι νοσοκόμες της εθνικής εκπαίδευσης μπορούν να χορηγούν στους μαθητές και
Φοιτητές. "
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις 17 Μαΐου 2019 στη Γερουσία, ο Υπουργός Παιδείας δικαιολογεί
συγκεκριμένα αυτή η τροποποίηση ως εξής, επαναλαμβάνοντας την παρουσίαση της τροπολογίας :
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« Κύριε Jean-Michel Blanquer, Υπουργός. Αυτή η τροπολογία έχει διπλό σκοπό.
Πρώτα απ 'όλα, λαμβάνει το άρθρο 16 ter, που εισήχθη στην επιτροπή, προσθέτοντας
βελτιώσεις σύνταξης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο συνταγών από γιατρούς
εθνική εκπαίδευση ορισμένων διαδικασιών και προϊόντων υγείας.
(…)
Οι σχετικές πράξεις θα είναι προληπτικές πράξεις ή προϊόντα, όπως ισολογισμός
λογοθεραπεία ή ορθοπτική, ένα εμβόλιο , αντισύλληψη. Ένα διάταγμα θα καθορίσει τη λίστα.
(…)
Σκοπός της δεύτερης παραγράφου της τροπολογίας είναι η νομική προστασία της διοίκησης
σε μαθητές ή μαθητές, από τις νοσοκόμες της εθνικής εκπαίδευσης, για φάρμακα όχι
υπόκειται σε υποχρεωτική ιατρική συνταγή, ο κατάλογος των οποίων θα καθοριστεί με διάταγμα.
Εκτελείται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από γιατρό ή νόμιμους κηδεμόνες του παιδιού ,
η εποπτευόμενη χορήγηση ορισμένων φαρμάκων επιτρέπει την ταχεία επιστροφή στην τάξη ή
ανακουφίζει τον μαθητή ενώ περιμένει την κατάλληλη φροντίδα.
(…)
Τέλος, αυτή η παράγραφος διασφαλίζει νομικά τη διοίκηση από νοσηλευτές εκπαίδευσης
εθνικά φάρμακα που υπόκεινται σε υποχρεωτική ιατρική συνταγή στο πλαίσιο του
πρωτόκολλα, ιδίως το εθνικό πρωτόκολλο περίθαλψης και έκτακτης ανάγκης που αναπτύχθηκε από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας.
Έτσι, αυτή η τροπολογία τείνει να διασφαλίζει χρήσιμα αυτές τις σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες για
την υγεία και την εκπαίδευση των μαθητών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δικαίωμα ένστασης
προφανώς οι νόμιμοι εκπρόσωποι του παιδιού . Είναι επομένως μια ρεαλιστική τροποποίηση ».
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https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html
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https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter
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Ωστόσο, το άρθρο 16 ter του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο έγινε το τελικό άρθρο 53, λογοκρίθηκε από το Συμβούλιο.
113
συνταγματική, με απόφαση αριθ. 2019-787 DC της 25ης Ιουλίου 2019 (σημεία 13 έως 15 ) , ως
ότι ήταν αντισυνταγματικό δεδομένου ότι αυτό το άρθρο ήταν τότε άσχετο, ακόμη και
έμμεσα, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που είχε αρχικά κατατεθεί στο γραφείο της
Η εθνική συνέλευση.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι εθνικοί γιατροί και οι νοσηλευτές εκπαίδευσης δεν μπορούν
σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται νόμιμα ένα εμβόλιο σε μαθητές ή μαθητές, είτε με είτε χωρίς
συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους.
Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πραγματοποιήσουν ιατρικές πράξεις όπως εξετάσεις PCR σε μαθητές ή
μαθητές αντίθετοι με ό, τι φαίνεται να δείχνουν ορισμένοι πρυτάνεις μέσω ταχυδρομείου
πρόσφατα.

***

Ως εκ τούτου, στην προσπάθεια λήψης δόσεων εμβολίου, οι οποίες είναι πιθανό να δημιουργήσουν
κίνδυνος για τους Γάλλους πολίτες και καθιστώντας τους υποχρεωτικούς για όλους, εάν μόνο μέσω τρόμου
και φόβο, όταν υπάρχουν ιατρικές θεραπείες και επαρκούν για τη θεραπεία της νόσου
covid-19, το στέλεχος μπορεί να είναι ένοχο για τρομοκρατική ενέργεια και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Το στέλεχος μπορεί να είναι ένοχο που θέτει σε κίνδυνο το άτομο και την υγεία των άλλων.
Τα θύματα θα μπορούσαν επίσης να αναζητήσουν το σφάλμα του γιατρού εμβολιασμού για αποτυχία
πληροφορίες, παραβίαση των άρθρων 39 του Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και εφαρμογή άρθρων
223-1 και 223-8 του Ποινικού Κώδικα.

***

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Ι):
Αυτές οι πράξεις που λαμβάνονται στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές πράξεις που διαπράττονται σε οργανωμένη συμμορία και
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Αυτές οι πράξεις καταδικάζονται από τον Ποινικό Κώδικα και όπως προβλέπεται στο άρθρο 422-6 του Ποινικού Κώδικα και του
άρθρα 213-1 και 213-3 του Ποινικού Κώδικα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται για καθεμία από τις κατηγορίες
κατηγορητήριο (ισόβια κάθειρξη), εκείνοι που είναι ένοχοι για διάπραξη πράξεων
η τρομοκρατία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα κατασχέσουν την περιουσία τους.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
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ΙΙ.

•

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εφαρμοστέες αρχές:
Άρθρο 421-2-5 του Ποινικού Κώδικα:
" Το γεγονός της άμεσης πρόκλησης τρομοκρατικών πράξεων ή της δημιουργίας
Η αιτιολόγηση αυτών των πράξεων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ.
Οι κυρώσεις αυξάνονται σε φυλάκιση επτά ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ όταν το
τα γεγονότα διαπράχθηκαν χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική δημόσια υπηρεσία επικοινωνίας.
Όταν οι πράξεις διαπράττονται μέσω του γραπτού ή οπτικοακουστικού τύπου ή του
επικοινωνία στο κοινό μέσω Διαδικτύου, τις ειδικές διατάξεις των νόμων που τις διέπουν
τα θέματα ισχύουν όσον αφορά τον προσδιορισμό των υπεύθυνων προσώπων ».

Άρθρο R4113-110 του κώδικα δημόσιας υγείας :
Ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων δεσμών μεταξύ επαγγελματιών
υγεία και εταιρείες ή εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο L. 4113-13 (της
εταιρείες και εγκαταστάσεις που παράγουν ή λειτουργούν προϊόντα υγείας ή με
πραγματοποιείται συμβουλευτική οργάνωση που εργάζεται για αυτά τα προϊόντα), με την ευκαιρία της παρουσίασης
αυτού του επαγγελματία, είτε γραπτώς όταν πρόκειται για ένα άρθρο που προορίζεται για τον γραπτό τύπο
ή δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο, είτε γραπτώς είτε προφορικά στην αρχή της ομιλίας του, όταν αυτός
είναι μια δημόσια εκδήλωση ή μια επικοινωνία που γίνεται για τον τύπο
οπτικοακουστικό.

Άρθρο L4113-13 του κώδικα δημόσιας υγείας:
"Μέλη των ιατρικών επαγγελμάτων που έχουν δεσμούς με επιχειρήσεις και
εγκαταστάσεις που παράγουν ή λειτουργούν προϊόντα υγείας ή με οργανισμούς υγείας
Απαιτούνται συμβουλές για αυτά τα προϊόντα για να γίνουν γνωστοί αυτοί οι σύνδεσμοι στο κοινό όταν
εκφραστούν για τα εν λόγω προϊόντα κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης, μιας διδασκαλίας
πανεπιστήμιο ή μια δράση συνεχούς κατάρτισης ή θεραπευτικής εκπαίδευσης, στο
γραπτό ή οπτικοακουστικό τύπο ή με οποιαδήποτε γραπτή ή ηλεκτρονική δημοσίευση

γραπτό ή οπτικοακουστικό τύπο ή με οποιαδήποτε γραπτή ή ηλεκτρονική δημοσίευση.
Οι όροι εφαρμογής αυτού του άρθρου καθορίζονται με διάταγμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι παραβιάσεις των κανόνων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο τιμωρούνται με κυρώσεις.
προφέρεται από την αρμόδια επαγγελματική παραγγελία ".
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Εφαρμογή στα γεγονότα:

Τα κύρια μέσα ενημέρωσης έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάδοση του τρόμου και του φόβου εντός του
Γαλλικός πληθυσμός.
Έτσι ενθάρρυναν και συνεργάστηκαν στις δράσεις και τα μέτρα που ελήφθησαν. Μπορούν να κρατηθούν
114
υπεύθυνος .
Γιατροί και άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι συνέβαλαν στον τρόμο χωρίς να αποκαλύψουν τις συγκρούσεις τους
τα συμφέροντα στα μέσα ενημέρωσης (λομπίστες φαρμακευτικών εταιρειών) θα μπορούσαν να είναι νόμιμα
θεωρείται υπεύθυνος.
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1
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III.

•

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ / ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο σε πράξεις σωματικής βίας ή / και
ψυχολογικός:

Φυσική βία:
Η σωματική βία είναι η χρήση βίας ή βίας εναντίον ενός παιδιού,
έτσι ώστε να είναι τραυματισμένος ή πιθανό να τραυματιστεί: χτύπημα, δάγκωμα, κάψιμο, δηλητήριο, ναρκωτικό ή
ενθάρρυνση της κατανάλωσης επικίνδυνων ουσιών (αλκοόλ, καπνός, ναρκωτικά κ.λπ.), ασφυξία , στραγγαλισμός,
κούνημα, χτύπημα, πνιγμένος ... Η βία εναντίον παιδιών δεν χρειάζεται να είναι
συνήθως ή επαναλαμβανόμενα για να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
Η βία κατά των παιδιών τιμωρείται αυστηρά από το νόμο.
Κάθε διοικητική αρχή που υποστηρίζει τα εν λόγω μέτρα υγείας είναι πιθανό να τη δει
υπευθυνότητα.
Ποια η lo λέω
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Θύμα κάτω των 15 ετών
Βία (συνήθως ή απομονωμένη) σε ανήλικο κάτω των 15 ετών που διαπράχθηκε από τον πατέρα του, τον
η μητέρα, οι παππούδες και οι παππούδες του ή οποιοδήποτε άτομο που έχει εξουσία σε αυτόν τιμωρούνται έως ότου:
•
•
•
•

30 χρόνια φυλάκισης όταν κατέληξαν στο θάνατο του θύματος.
20 χρόνια φυλάκισης όταν οδήγησαν σε μόνιμη αναπηρία.
10 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 150.000 ευρώ όταν είναι αιτία σοβαρών τραυματισμών.
5 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 75.000 ευρώ όταν οι τραυματισμοί είναι λιγότερο σοβαροί.

Θύμα άνω των 15 ετών
Βία (συνηθισμένη ή απομονωμένη) που διαπράχθηκε σε ανήλικο άνω των 15 ετών από τον πατέρα του ή
η μητέρα τιμωρείται μέχρι:
15 χρόνια φυλάκισης όταν οδήγησαν σε μόνιμη αναπηρία.
5 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 75.000 ευρώ, όταν αποτελούν αιτία σοβαρών τραυματισμών.
3 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 45.000 ευρώ όταν οι τραυματισμοί είναι λιγότερο σοβαροί.

•
•
•

Ψυχολογική βία:
Η ψυχολογική βία δεν είναι ποτέ ασήμαντη, κατά μείζονα λόγο όταν το θύμα είναι παιδί.
Η συναισθηματική και σχεσιακή ασφάλεια είναι μεταξύ των βασικών αναγκών του παιδιού .
Τι λέει ο νόμος
Ο ποινικός κώδικας τιμωρεί τη βία ανεξάρτητα από τη φύση της και τιμωρεί με τις ίδιες ποινές.
κατανοητό εάν είναι ψυχολογική βία.
Οι συνέπειες στα θύματα:
Η κακοποίηση έχει πάντα σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά που είναι θύματα αυτής.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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Οι παρενέργειες της κακομεταχείρισης δεν είναι μόνο σωματικές: ουλές ή πόνος, διαταραχές
αισθητήρια, διαταραχές του ύπνου, απώλεια ικανότητας, διαρκής επιδείνωση της υγείας, αναπηρία,
ακόμη και πρόωρος θάνατος. Πράγματι, ο αντίκτυπος της κακοποίησης στον εγκέφαλο, στην ψυχολογία και πάνω
Η ανάπτυξη των παιδιών είναι ευρέως τεκμηριωμένη, με τους επαγγελματίες να μιλάνε
ψυχο-τραύμα.
Η κατάχρηση μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη σχέση, θυμό, άγχος ή
ακόμα σε κίνδυνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό το άγχος μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία:
•

"Διαταραχή της ανάπτυξης του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στην επεξεργασία πληροφοριών,
αύξηση του κινδύνου διαταραχών στην προσοχή, τα συναισθήματα, τη γνώση και
η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,

•

αλλοιωμένη ανάπτυξη του βιολογικού συστήματος διαχείρισης του στρες, δημιουργώντας κίνδυνο
αυξημένο άγχος, κατάθλιψη και καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς και άλλα προβλήματα
υγεία στην ενηλικίωση,

•

σημαντικό κίνδυνο συναισθηματικών και διαπροσωπικών δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένων υψηλών επιπέδων
αρνητικότητα, κακός έλεγχος ώθησης και διαταραχές προσωπικότητας που σχετίζονται με
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κακές μαθησιακές ικανότητες και ακαδημαϊκή απόδοση, συμπεριλαμβανομένων ελλειμμάτων στο
λειτουργίες εκτέλεσης και ρύθμισης της προσοχής, χαμηλό IQ, δυσκολία στην ανάγνωση
και ένα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. "

Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο εξαρτημένος είναι από το περιβάλλον του. Έτσι, αμέλεια
δεσμευμένη νωρίς στη ζωή μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την ανάπτυξη του
το παιδί.

•

Αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο σε θέματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας:

Άρθρο 211-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Αποτελεί γενοκτονία το γεγονός, κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου που τείνει στην πλήρη καταστροφή
ή μέρος μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ή μιας ομάδας που είναι αποφασισμένη να
βάσει οποιουδήποτε άλλου αυθαίρετου κριτηρίου, να διαπράξει ή να προκαλέσει διάπραξη, κατά
μέλη αυτής της ομάδας, μία από τις ακόλουθες πράξεις:
- εσκεμμένος τραυματισμός στη ζωή
- σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας ·
- υποβολή σε συνθήκες ύπαρξης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ολική ή μερική καταστροφή
της ομάδας?
(…)
- βίαια μεταφορά παιδιών.
Η γενοκτονία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 132-23 σχετικά με την περίοδο ασφαλείας ισχύουν για το
έγκλημα που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο ».

Άρθρο 212-1 του Ποινικού Κώδικα (Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Γενοκτονία):
"Επίσης συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τιμωρείται με ποινική φυλάκιση.
διαιώνιση μία από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση ενός συντονισμένου σχεδίου κατά ενός
πληθυσμιακή ομάδα πληθυσμού στο πλαίσιο μιας διαδεδομένης ή συστηματικής επίθεσης:
V.DAR
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1 ° Εθελοντική επίθεση στη ζωή .
(…)
4 ° απέλαση ή βίαιη μεταφορά πληθυσμού ·
5 ° Φυλάκιση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σοβαρής στέρησης της σωματικής ελευθερίας
παραβίαση των θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δικαίου ·
6 ° βασανιστήρια;
(…)
11 ° Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα προκαλούν σκόπιμα μεγάλη
υποφέρει ή σοβαρός τραυματισμός σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας.
Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 132-23 σχετικά με την περίοδο ασφαλείας ισχύουν για
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εγκλήματα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο ».

•

Αρχές που ισχύουν στο διεθνές δίκαιο:

Το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες
(Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 1950 και πρωτόκολλα αριθ. 11 και 14) απαγορεύει στα κράτη να ασκούν βασανιστήρια ή
να υποβάλει ένα άτομο που υπάγεται στη δικαιοδοσία του σε απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία, ή
ταπεινωτικό. Αυτή είναι μία από τις λίγες διατάξεις της Σύμβασης που δεν περιλαμβάνει
εξαιρέσεις.
"Άρθρο 3 - Απαγόρευση βασανιστηρίων
Κανείς δεν μπορεί να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία ".
Η ενότητα 15 είναι παρά την ρήτρα. Δίνει στα Συμβαλλόμενα Κράτη τη δυνατότητα, σε περίπτωση
εξαιρετικές περιστάσεις, για παρέκκλιση, με περιορισμένο και εποπτευόμενο τρόπο, από την υποχρέωσή τους να
εγγυάται ορισμένα δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τη Σύμβαση.
Ωστόσο, το άρθρο 15 παράγραφος 2 προστατεύει ορισμένα δικαιώματα από την εφαρμογή μιας παρέκκλισης. Σύμφωνα με
διατύπωση αυτής της διάταξης, αφορά τα δικαιώματα που εγγυάται το: Άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), εκτός από το
θάνατος που προκύπτει από νόμιμες πολεμικές πράξεις · άρθρο 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων και
θεραπείες) Άρθρο 4 § 1 (απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας) · και το άρθρο 7 (χωρίς ποινή
χωρίς νόμο).
"Άρθρο 15 - Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση πολέμου ή σε περίπτωση δημόσιας έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή του έθνους,
Το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει μέτρα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το
την παρούσα Σύμβαση, στο βαθμό που η κατάσταση το απαιτεί και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
τα μέτρα δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλες νομικές υποχρεώσεις
Διεθνές.
2 Η προηγούμενη διάταξη δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση από το άρθρο 2, εκτός από την περίπτωση
θάνατος που προκύπτει από νόμιμες πολεμικές πράξεις και άρθρα 3, 4 (παράγραφος 1) και 7.
3. Κάθε Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος που ασκεί αυτό το δικαίωμα παρέκκλισης κατέχει τον Γενικό Γραμματέα
του Συμβουλίου της Ευρώπης πλήρως ενημερωμένος για τα μέτρα που ελήφθησαν και τους λόγους για τους οποίους έλαβε
εμπνευσμένος. Πρέπει επίσης να ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ημερομηνία
στα οποία έπαψαν να ισχύουν αυτά τα μέτρα και οι διατάξεις της Σύμβασης
λάβετε ξανά την πλήρη αίτηση ".
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Επιπλέον, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της
Ηνωμένα Έθνη στις 20 Νοεμβρίου 1989 και υπογράφηκε από τη Γαλλία στις 26 Ιανουαρίου 1990116. Κοινοβούλιο, από
νόμος της 2ας Ιουλίου 1990, επέτρεψε την επικύρωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου
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1990. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Σύμβασης, τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία στις 6
Σεπτέμβριος 1990.
• Όπως υπενθύμισε η εγκύκλιος αριθ. 2014-088 της 9ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς
Τμηματικός τύπος δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (BO de l'Education
Εθνικό αρ. 28 της 10ης Ιουλίου 2014) , άρθρο 117
28 της σύμβασης για τα δικαιώματα
το παιδί προβλέπει ότι:
"Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η πειθαρχία
το σχολείο εφαρμόζεται με τρόπο συμβατό με την αξιοπρέπεια του παιδιού ως ον
άνθρωπος και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ».
Κατά συνέπεια, οι εσωτερικοί κανονισμοί του σχολείου πρέπει να ορίζουν ότι «οποιαδήποτε σωματική τιμωρία ή
απαγορεύεται αυστηρά η ταπεινωτική μεταχείριση ».
Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από οποιεσδήποτε προσβλητικές λέξεις ή συμπεριφορές και να γίνονται σεβαστές
η μοναδικότητά τους. Επιπλέον, πρέπει να επωφεληθούν από εγγυήσεις προστασίας έναντι κάθε βίας
σωματική ή ηθική (…) ".
• Το άρθρο 36 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι:
"Τα συμβαλλόμενα κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που βλάπτει
οποιαδήποτε πτυχή της ευημερίας του ».
• Το άρθρο 37 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι:
«Τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν ότι:
α - Κανένα παιδί δεν υφίσταται βασανιστήρια ή σκληρό, απάνθρωπο ή
ταπεινωτικό ”(…).
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «Η κακοποίηση παιδιών περιλαμβάνει όλα
μορφές σωματικής ή / και συναισθηματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή
αμελή μεταχείριση, ή εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση, προκαλώντας πραγματική βλάβη ή
δυνατότητες για την υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια του παιδιού στο πλαίσιο
118
μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας . "

•

Εφαρμογή στα γεγονότα:

Η υποχρέωση φθοράς μάσκας επιβλήθηκε στα παιδιά με το άρθρο 36 του διατάγματος αριθ. 2020-1310 της
29 Οκτωβρίου 2020, καθορίζοντας τα γενικά μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της επιδημίας του
119καθώς και από το Πρωτόκολλο Υγείας της 26
COVID-19 ως μέρος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία,
116

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
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https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm
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https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/quείναι-κακοποίηση παιδιών119

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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Σελίδα 58
Οκτώβριος 2020 σχετικά με συστάσεις, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Νεολαία.

Αυτό το μέτρο οδηγεί στη διάπραξη πράξεων κακοποίησης και ταπείνωσης εναντίον παιδιών
από τη Γαλλία για τους ακόλουθους λόγους:

- Η Γαλλική Παιδιατρική Εταιρεία, με δελτίο τύπου της 27ης Αυγούστου 2020 επιβεβαιώνει ότι:

120

" Η γνώση μας για αυτόν τον ιό έχει βελτιωθεί πολύ, ακόμη και αν επιμένει
αβεβαιότητες. Υπάρχει τώρα μια συναίνεση για το γεγονός ότι τα παιδιά, και ιδίως αυτά των
λιγότερο από 10 χρόνια, δεν συμβάλλουν σημαντικά στη μετάδοση του COVID19. ο
Η μετάδοση μεταξύ παιδιών, ή από παιδιά σε ενήλικες, είναι πολύ σπάνια. Είναι ο ενήλικας
που είναι ο πιο κοινός πομπός αυτής της μόλυνσης. Είναι επίσης πολύ
πιθανό ένα παιδί που εκτίθεται σε μολυσματική περίπτωση να μολυνθεί λιγότερο από έναν ενήλικα:
διάφορες έρευνες που αναφέρθηκαν δείχνουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό μόλυνσης στα παιδιά,
σε σύγκριση με αυτό που παρατηρείται στους ενήλικες.
Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμη και όταν μολυνθούν, τα παιδιά είναι συχνά
ασυμπτωματική.
Οι παιδιατρικές λοιμώξεις που απαιτούν νοσηλεία είναι σπάνιες, αντιπροσωπεύοντας το 1%
όλες οι νοσηλείες που συνδέονται με το COVID19 ».

- Ο ΠΟΥ και η UNICEF εξαρτούν την πιθανή απόφαση για την επιβολή της μάσκας από 6 χρόνια έως
διάφοροι παράγοντες (αθροιστικές συνθήκες ) :
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Πράγματι, αυτοί οι οργανισμοί προτείνουν να αποφασιστεί η χρήση μάσκας για
παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών βασίζονται στους ακόλουθους παράγοντες:
•
•
•
•
•

•

Μια υψηλή μετάδοση στην περιοχή όπου κατοικεί το παιδί
Η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί μάσκα σωστά και με ασφάλεια.
Πρόσβαση σε μάσκες, καθώς και τη δυνατότητα πλύσης ή αντικατάστασης σε ορισμένες
περιβάλλοντα (όπως σχολεία και παιδική μέριμνα)
Μια σωστή επίβλεψη ενηλίκων και οι οδηγίες που δίνονται στο παιδί στο λιμάνι και
ασφαλής αφαίρεση μάσκας
Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς της μάσκας στη μάθηση και την ανάπτυξη
ψυχοκοινωνική, σε συνεννόηση με καθηγητές, γονείς / φροντιστές ή / και παρόχους
υγεία
Τα συγκεκριμένα πλαίσια του παιδιού ή οι αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα
σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, όπως οι ηλικιωμένοι
και εκείνων με άλλες προϋπάρχουσες συνθήκες

- Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η χρήση μάσκας οδηγεί σε :

122

‣ Στρες και φοβία, ψυχολογική διαταραχή,
‣ Αναπτυξιακή διαταραχή (γνωστικές διαταραχές),
‣ Αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα,
‣ Μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου και του σώματος ως σύνολο,
120

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/
qa-παιδιά-και-μάσκες που σχετίζονται με-covid-19
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‣ Ανάπτυξη δερματολογικών παθήσεων,
‣ Αυξημένη ευπάθεια από βακτήρια, ιούς, μύκητες, σταφυλόκοκκους
πιθανό να περιέχονται σε μάσκες που δεν χρησιμοποιούνται σωστά,

‣ Αυξημένη παρουσία ορμόνης στρες στο αίμα .
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Εκτός από την υποχρέωση να φορούν μάσκα, το γεγονός ότι επέβαλε τρόμο σε οικογένειες στη Γαλλία
και να έχουν απομονωθεί τα παιδιά από τους συγγενείς τους, ενσταλάσσοντας σε αυτά την ιδέα ότι αποτελούν κίνδυνο για αυτά
οικογένεια και μια εντελώς εγκληματική διαδικασία, που ενδέχεται να αφήσει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (III) :
Πράγματι, πράξεις κακομεταχείρισης και ταπείνωσης που απαγορεύονται από τον Ποινικό Κώδικα έχουν διαπραχθεί
παιδιά από τη Γαλλία.
Πράξεις που χαρακτηρίζονται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, επηρεάζοντας σωματικά, διανοητικά και
τα παιδιά ηθικά και γενικότερα στην ευημερία τους διαπράχθηκαν στη Γαλλία.
Με προσωρινή εντολή, που εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 (αριθ. 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), το Συμβούλιο της Επικρατείας
θεωρεί ότι η χρήση μάσκας που είναι υποχρεωτική για παιδιά από 6 ετών δεν επηρεάζει
τα καλύτερα συμφέροντα των παιδιών.
Αυτή η απόφαση ελήφθη χωρίς οδηγίες, χωρίς κοινοποίηση των αιτημάτων των γονέων στην
κυβέρνηση, χωρίς ακρόαση.
Για το Συμβούλιο της Επικρατείας:
«Εάν οι γονείς ισχυρίζονται ότι η μάσκα είναι πιθανό να προάγει μαθησιακές δυσκολίες,
Αυτή η περίσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει δυσανάλογα τα συμφέροντα της
το παιδί, δεδομένης της πολύ πρόσφατης φύσης της εφαρμογής του .
Τα αιτήματα δηλώνουν τους κινδύνους που θα δημιουργούσε η μάσκα για την υγεία του παιδιού. Το HCSP
σημειώνει από την πλευρά του, (..) ότι δεν υπάρχει πραγματική αντένδειξη για τη χρήση μάσκας στα παιδιά
πάνω από τρία χρόνια. Εκτιμά ότι ο κίνδυνος υπερκαπνίας προκαλείται από παρατεταμένη χρήση μάσκας
φαίνεται να μην έχει αναπνευστικές ή νευρολογικές επιπτώσεις και αυτό εάν, σε παιδιά με
σοβαρή αναπνευστική παθολογία, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εργασία αναπνοής μέσω της μάσκας
δυσφορία, η κατάσταση της υγείας τους εκθέτει σε σοβαρές μορφές Covid-19 και η χρήση μάσκας είναι
απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. "

***

Ενημερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2020
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή μετάδοση χωρίς το
προηγούμενη συγκατάθεση του συγγραφέα.
Εγώ Virginie de Araujo-Recchia
Δικηγόρος
Ο Δρ Eugen Janzen, παιδίατρος: πραγματοποίησε ιατρικές διαγνώσεις με εξετάσεις αίματος (Μελέτη
12.12.2020).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δήλωση του Harvey A. Risch, MD, PhD Καθηγητή Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας της
Γέιλ
Γερουσιαστές και συνάδελφοι: Σας ευχαριστούμε που διοργανώσατε αυτήν την ακρόαση. Όλοι καταλαβαίνουμε την ασθένεια
ενδημικό που αντιμετωπίζουμε, ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μπροστά και όχι
κρύψτε το με την ελπίδα ότι θα εξαφανιστεί. Θα ήθελα να σας δώσω την άποψή μου.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, διαπίστωσα ότι τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με ένα φάρμακο πρότειναν τη θεραπεία
το Covid, η υδροξυχλωροκίνη, παραμορφώθηκε από αυτό που νόμιζα εκείνη την εποχή ως έκθεση
τσαπατσούλης. Ο Δρ McCullough μας είπε πώς η νόσος Covid εξελίσσεται σε φάσεις, από
ιική αντιγραφή της πνευμονίας της Φλόριντα μέσω προσβολής σε διάφορα όργανα. Αναπαραγωγή
Ο ιός είναι μια κατάσταση εξωτερικών ασθενών, αλλά η πνευμονία που γεμίζει τους πνεύμονες με συντρίμμια από το
το ανοσοποιητικό σύστημα είναι φιλόξενο και μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. Ακούσαμε επίσης
ας πούμε ότι κάθε φάση, κάθε παθολογική πτυχή της νόσου, πρέπει να έχει τις δικές της θεραπείες
που ισχύουν για τους δικούς τους βιολογικούς μηχανισμούς. Έτσι, ήμουν ειλικρινά
έκπληκτος που παρουσιάστηκαν μελέτες για τη νοσοκομειακή θεραπεία
εξωτερικούς ασθενείς, κατά παράβαση όσων έμαθα στην ιατρική σχολή σχετικά με τον τρόπο θεραπείας
οι ασθενείς.
Τελικά καταλαβαίνουμε γιατί, τους τελευταίους έξι μήνες, μας
κυβερνητική έρευνα έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη του
πατενταρισμένα φάρμακα και ακριβά εμβόλια, αλλά σχεδόν τίποτα στη θεραπεία εξωτερικών ασθενών
ί
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νωρίς, η πρώτη γραμμή αντίδρασης για τη διαχείριση της πανδημίας. Δεν μας λείπει
υποψήφιοι ναρκωτικών στη μελέτη, είχαμε πολλά υποσχόμενα μέσα. Μα εγώ
Πιστεύουμε ότι η πρώιμη σύγχυση μεταξύ νοσοκομείων και ασθενειών εξωτερικών ασθενών κατέστησε δυνατή
συμπεραίνουμε ότι η θεραπεία ασθενών με εξωτερικούς ασθενείς έχει μελετηθεί και έχει βρεθεί
ατελέσφορος. Αυτή η παράλογη υπόθεση με ώθησε να εξετάσω τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των θεραπειών.
περιπατητικός.
Επαναλαμβάνω: εξετάζουμε τα στοιχεία για την έγκαιρη θεραπεία ασθενών με υψηλά περιπατητικά
κίνδυνο για την πρόληψη της νοσηλείας και της θνησιμότητας. Αυτό είναι όλο. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει μέσα
για τις πρώτες πέντε ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών ή
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, οι καρδιακές παθήσεις,
πνευμονική νόσος, νεφρική νόσος, ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος, επιζώντες
καρκίνος κ.λπ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από τον Covid και αυτοί έχουν
οι περισσότεροι χρειάζονται προστασία. Ζήτησα να λάβω τις αναφορές όλων των μελετών σε όλες
Φάρμακα για την έγκαιρη θεραπεία εξωτερικών ασθενών υψηλού κινδύνου. Παρακολουθώ το
καθημερινή βιβλιογραφία. Και αυτό που βρήκα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Αυτό που παρατήρησα,
είναι ότι παρά τις θετικές αναφορές για ορισμένα φάρμακα, κάθε μελέτη έγινε
χρήση ενός φαρμάκου, υδροξυχλωροκίνη σε εξωτερικούς ασθενείς, με ή χωρίς παράγοντες
υποστήριξη, έχει δείξει σημαντικό πλεονέκτημα στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας
και θνησιμότητα.
Αυτές οι μελέτες εμπίπτουν σε δύο βασικούς τύπους. Η πρώτη είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή το
double blind και το δεύτερο είναι μια μη τυχαιοποιημένη αλλά ελεγχόμενη δοκιμή. Ακουσες
διάφορες κυβερνητικές προσωπικότητες και επιστήμονες λένε ότι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές
είναι η ισχυρότερη μορφή αποδεικτικών στοιχείων. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους το είπαν επίσης
Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές είναι η μόνη αξιόπιστη μορφή αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά
ισχυρισμοί, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά ψέματα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το μεγάλο
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Η πλειοψηφία των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων έχουν αποδειχθεί μέσω δοκιμών
δεν είναι τυχαία. Τα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ακόμη και πριν
δεν πραγματοποιούνται τυχαιοποιημένες δοκιμές. Η αζιθρομυκίνη, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό
σε παιδιά, δεν έχει τεκμηριωθεί με τυχαιοποιημένες δοκιμές. Η ιδέα ότι μόνο τυχαιοποιημένες δοκιμές
παρέχει αξιόπιστα στοιχεία είναι μια απλοϊκή έννοια που μπορεί να ακούγεται καλή στη θεωρία, αλλά το
Η σύγκριση μεταξύ τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων δοκιμών είναι κάτι που στην πραγματικότητα ήταν
μελετήθηκε εκτενώς στην ιατρική βιβλιογραφία. Είμαι επιδημιολόγος γιατί, αν και μου αρέσει
βιολογικές θεωρίες, τις αναπτύσσω συνεχώς για να μελετήσω πώς λειτουργεί η φύση, αλλά
από τα εμπειρικά δεδομένα του ανθρώπου μαθαίνουμε πώς
πράγματι φύση.
Και έχουμε τεράστιες ποσότητες εμπειρικών δεδομένων για να δείξουμε αυτές τις δοκιμές
τυχαιοποιημένες και οι αντίστοιχες μη τυχαιοποιημένες δοκιμές δίνουν τις ίδιες απαντήσεις. Δρ Τομ
Ο Frieden, πρώην διευθυντής του CDC, έγραψε μια μακρά έκθεση στο New England Journal of
Ιατρική που δείχνει ότι οι μη τυχαιοποιημένες δοκιμές μπορούν να προσφέρουν αρκετά
πειστική, ειδικά όταν γίνεται προσεκτικά για να εξηγήσει τους λόγους
ποιοι ασθενείς έλαβαν τα φάρμακα και, ιδιαίτερα, όταν οι περιστάσεις είναι τέτοιες
Το κόστος αναμονής για τυχαιοποιημένες δοκιμές συνεπάγεται σημαντική ασθένεια και θνησιμότητα ως
αυτά που έχουμε δει φέτος. Όμως το δοκίμιο του Δρ. Φρίντεν, αν και έγκυρο, δεν το κάνει
παρέχει μόνο στιγμιότυπα εμπειρικών αποδεικτικών στοιχείων για τις παρατηρήσεις του. Η πραγματική απόδειξη
προέρχονται από μια μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Cochrane Library Consortium, a
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Ο βρετανικός διεθνής οργανισμός ιδρύθηκε για να οργανώσει τα αποτελέσματα της ιατρικής έρευνας
για τη διευκόλυνση τεκμηριωμένων επιλογών σχετικά με παρεμβάσεις στην υγεία. ο
Οι ερευνητές του Cochrane εξέτασαν τι περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες συγκρίσεις μεταξύ
τυχαιοποιημένες δοκιμές και τους μη τυχαιοποιημένους ομολόγους τους και διαπίστωσαν ότι και οι δύο τύποι
οι μελέτες κατέληξαν σε σχεδόν ταυτόσημα συμπεράσματα. Αυτό είναι πραγματική απόδειξη ότι το καλό
οι μη τυχαιοποιημένες δοκιμές έχουν εξίσου σημαντικά στοιχεία με τις δοκιμές
τυχαία. Μεγάλες ποσότητες σταθερών εμπειρικών στοιχείων είναι αποδεικτικά στοιχεία, όχι
εύλογες αλλά απλοϊκές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις λέει.
Τι έμαθα λοιπόν για την πρώιμη χρήση της υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς
εξωτερικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου; Το πρώτο πράγμα είναι ότι η υδροξυχλωροκίνη είναι εξαιρετικά ασφαλής.
Η κοινή λογική μας λέει ότι ένα φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για 65 χρόνια από εκατοντάδες
εκατομμύρια άνθρωποι σε δεκάδες δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως, συνταγογραφούνται χωρίς
ρουτίνα διαλογής ηλεκτροκαρδιογράφημα, που χορηγείται σε ενήλικες, παιδιά, γυναίκες
έγκυες και θηλάζουσες μητέρες, θα πρέπει να είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται στην αρχική φάση αναπαραγωγής
ιική νόσος η οποία, σε αυτό το στάδιο, είναι παρόμοια με το κρυολόγημα ή τη γρίπη. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη
που διεξήχθη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έδειξε ότι σε 14 μεγάλες βάσεις δεδομένων
διεθνή ιατρικά αρχεία ηλικιωμένων ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρ
παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη θνησιμότητα όλων των αιτιών για τους ασθενείς
που έχουν ή δεν έχουν χρησιμοποιήσει υδροξυχλωροκίνη. Οι ερευνητές της Οξφόρδης εξέτασαν επίσης
καρδιακές αρρυθμίες και δεν βρήκε αύξηση για τους χρήστες
υδροξυχλωροκίνης. Αυτή η αύξηση έχει παρατηρηθεί σε περισσότερους από 900.000 χρήστες
υδροξυχλωροκίνης. Αυτή η ερώτηση συζητείται λεπτομερώς στο άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο
το American Journal of Epidemiology τον Μάιο. Σήμερα, η FDA δημοσίευσε την 1η Ιουλίου στον ιστότοπό της
στο διαδίκτυο μια προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση υδροξυχλωροκίνης σε περιπατητικούς ασθενείς,
αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. το FDA δεν είχε συστηματικά στοιχεία
εξωτερικούς ασθενείς και εσφαλμένα παρέκταση από εσωτερικούς ασθενείς σε εξωτερικούς ασθενείς, με αποτέλεσμα
που είπα προηγουμένως δεν ήταν έγκυρο.
Σχετικά με τις μελέτες για την πρώιμη χρήση της υδροξυχλωροκίνης σε περιπατητικούς ασθενείς
σε υψηλό κίνδυνο, καθένας από αυτούς, και τώρα υπάρχουν επτά, έδειξε σημαντικό όφελος:
636 εξωτερικοί ασθενείς στο Σάο Πάολο, Βραζιλία. 199 ασθενείς σε κλινική στη Μασσαλία της Γαλλίας. 717
ασθενείς μέσω ενός μεγάλου δικτύου HMO στη Βραζιλία. 226 ασθενείς σε γηροκομεία στη Μασσαλία.
1.247 εξωτερικοί ασθενείς στο Νιου Τζέρσεϋ. 100 ασθενείς σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης
στην Ανδόρα (μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας) · και 7.892 ασθενείς σε όλη τη Σαουδική Αραβία. Ολα αυτά
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μελέτες επικεντρώνονται στην έγκαιρη θεραπεία εξωτερικών ασθενών υψηλού κινδύνου και όλες έχουν δείξει
μείωση περίπου 50% ή περισσότερο σε νοσηλεία ή θανάτους. Η Σαουδική μελέτη ήταν μια
σε εθνική μελέτη και έδειξε 5πλάσια μείωση της θνησιμότητας για υδροξυχλωροκίνη συν
μόνο ψευδάργυρος έναντι ψευδάργυρου. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία μοιραία καρδιακή αρρυθμία
χιλιάδες ασθενείς, που αποδίδονται στην υδροξυχλωροκίνη. Αυτές είναι μη τυχαιοποιημένες δοκιμές αλλά
στοιχεία ελέγχου που έχουν δημοσιευτεί.
Τώρα ξέρουμε επίσης ότι όλες οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε εξωτερικούς ασθενείς
χρόνια μαζί δείχνουν ένα στατιστικά σημαντικό όφελος. Αυτές οι έξι μελέτες κάλυψαν
συνήθως σε πολύ νεότερους ασθενείς, από τους οποίους μόνο ένα κλάσμα ήταν σε υψηλό κίνδυνο,
έτσι, μεμονωμένα, είχαν πολύ λίγες νοσηλείες ή θανάτους
στατιστικά σημαντικό. Όμως όλοι πρότειναν χαμηλότερους κινδύνους με τη χρήση του
υδροξυχλωροκίνη, και όταν αναλύθηκαν μαζί σε μια μετα-ανάλυση, όπως το my
συναδέλφους και βρήκαμε ότι αυτός ο χαμηλότερος κίνδυνος ήταν στατιστικά σημαντικός
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συναδέλφους και βρήκαμε ότι αυτός ο χαμηλότερος κίνδυνος ήταν στατιστικά σημαντικός
όλες οι μελέτες.
Έχουμε περάσει τους τελευταίους έξι μήνες με επίσημες κυβερνητικές πολιτικές και
προειδοποίηση κατά της πρώιμης θεραπείας εξωτερικών ασθενών με σημαντικές επενδύσεις
κυβέρνηση σε εμβόλια και νέες ακριβές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη γίνει
αποδεδειγμένη και σχεδόν καθόλου υποστήριξη για φθηνά αλλά χρήσιμα φάρμακα, και το ένα τέταρτο του εκατομμυρίου
Οι Αμερικανοί πέθαναν από αυτήν την κακοδιαχείριση προσέγγιση. Ακόμα και με πολλά υποσχόμενα νέα εμβόλια,
Δεν έχουμε σχεδόν καμία πληροφορία σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους σε ηλικιωμένους και υψηλά
κίνδυνο, στα οποία είναι γνωστό ότι τα εμβόλια κατά των αναπνευστικών ιών είναι κακώς αποτελεσματικά ·
θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να είναι ευρέως διαθέσιμες. και δεν ξέρουμε
για πόσο καιρό θα διαρκέσει η ανοσία του εμβολίου ή ακόμα και αν τα εμβόλια θα λειτουργήσουν
μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που αυξάνονται. Όπως έχω πει πολλές φορές, το
στοιχεία για τα οφέλη της υδροξυχλωροκίνης που χρησιμοποιείται σε πρώιμο στάδιο σε ασθενείς
Τα συστήματα περιπατητικής περίθαλψης υψηλού κινδύνου είναι εξαιρετικά ισχυρά και τα αποδεικτικά στοιχεία για τις επιβλαβείς συνέπειές της είναι εξίσου
στερεός. Αυτό το σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ξεπερνά σαφώς τα αποδεικτικά στοιχεία για τους κινδύνους / οφέλη του
remdesivir, μονοκλωνικά αντισώματα ή το δύσκολο στη χρήση bamlanivimab που έχει το FDA
εγκριθεί για άδειες χρήσης έκτακτης ανάγκης, ενώ αρνείται την άδεια χρήσης
υδροξυχλωροκίνη έκτακτης ανάγκης. Αυτό το κατάφωρο διπλό πρότυπο για την υδροξυχλωροκίνη πρέπει να είναι
ανατράπηκε αμέσως και το αίτημα εξουσιοδότησης έκτακτης ανάγκης εγκρίθηκε Ετσι
ότι θα ξεκινήσουμε την πρόωρη θεραπεία εξωτερικών ασθενών και θα μειωθούμε
σημαντική θνησιμότητα. Ευχαριστώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Coronavirus στη Σικελία, ψευδής διάγνωση. Οι Codacons καταγγέλλουν:
"Μη επικυρωμένα δείγματα χωρίς διαγνωστική τιμή".
SICILY - Ένα δελτίο τύπου προέρχεται απευθείας από την Codacons και το δημοσιεύουμε πλήρως εδώπαρακάτω, το οποίο ρίχνει φως σε μια ερώτηση που καταγγέλλουν ορισμένοι διάσημοι επιστήμονες
Διεθνές. "Τα δείγματα Covid-19 δεν έχουν επικυρωθεί και δεν έχουν διαγνωστική αξία".
«Τα δεδομένα που διέπουν τις διακηρύξεις έκτακτης ανάγκης Covid-19 μπορεί να είναι εντελώς αναξιόπιστα.
Διάγνωση του Covid-19 χρησιμοποιώντας 78 διαφορετικά επιχρίσματα, κανένα από τα οποία δεν έχει επικυρωθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί
εκ των προτέρων, και των οποίων η αναξιοπιστία έχει πιστοποιηθεί ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ινστιτούτο
υψηλότερη υγεία.
Αυτό αναφέρθηκε από τους Codacons και την Ιταλική Ένωση για τα Δικαιώματα των Ασθενών - άρθρο 32, με
καταγγελία που υποβλήθηκε σε εννέα εισαγγελείς στη Σικελία (Παλέρμο, Κατάνια, Συρακούσες, Ραγκούσα, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani και Messina), ζητώντας επαρκείς έρευνες για τα αδικήματα της απάτης,
επιδεινωμένη απάτη για απόκτηση δημόσιων πόρων, ψευδούς ιδεολογίας και ανθρωποκτονίας
Με μια κοινή δήλωση, ο Δρ Fabio Franchi Medico, ειδικός στη ιολογία, ειδικός για τις λοιμώξεις,
Antonietta Gatti, ειδικός επιστήμονας στη νανοπαθολογία, Dr. Stefano Montanari, φαρμακοποιός, ερευνητής
επιστήμονας και νανοπαθολόγος, και καθηγητής Stefano Scoglio, υποψήφιος ερευνητής επιστήμονας για το βραβείο Νόμπελ
της Ιατρικής 2018, όλα υπό την ιδιότητά τους ως ειδικών και επιστημονικών ερευνητών, με αναφορά στη χρήση
τα λεγόμενα τεστ Covid-19 (που βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας διαχείρισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με το γνωστό πρόβλημα
του Covid-19), διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι απολύτως αναξιόπιστα και ότι "συνεχίζονται
χρησιμοποιήστε δοκιμές για τη λήψη δεδομένων για τον προσδιορισμό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
ατομικές ή ομαδικές καραντίνες, και να επιβάλουν περιορισμούς και κλείσιμο, από σχολεία έως
επιχειρήσεις και οικογένειες, είναι ουσιαστικά χωρίς επιστημονική βάση ".
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον καθηγητή Stefano Scoglio, ο οποίος συντονίζει την έρευνα και πραγματοποίησε τη μελέτη, "οι δοκιμές
Το Covid-19 παράγει έως και 95% ψευδώς θετικά: πιστοποιημένα από το Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας ".
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος δείκτης για τον ιό και επομένως δεν υπάρχει πρότυπο.
επιτρέποντας τη λήψη αξιόπιστων δειγμάτων.
Στην ουσία, το μάκτρο Covid-19, φάρυγγα ή ρινικό, δεν θα έχει διαγνωστική αξία.
Μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να κρύβεται πίσω από τον υψηλό αριθμό (ψευδώς) θετικών δειγμάτων
φιλόξενος. Σύμφωνα με τα λόγια του πρώην επικεφαλής πολιτικής προστασίας Guido Bertolaso, τα νοσοκομεία δεν είναι
να μην στερήσει ασθενείς με Covid λόγω των υψηλών επιδομάτων που χορηγούνται για νοσηλεία.
Codacons Σικελία και άρθρο 32 AIDMA - Ιταλική Ένωση Δικαιωμάτων των Ασθενών - λέει ο κ. Bertolaso.
Carmelo Sardella με την καταγγελία - ζητήστε, επομένως, την πιθανή κατάσχεση των επιχρισμάτων
Το Covid-19 είναι παρόν στην περιοχή, για να πραγματοποιήσει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις διάφορες δοκιμές στο
κυκλοφορία για την επαλήθευση της εγκυρότητας του οργάνου επιχρίσματος για τη διάγνωση του SARSCoV-2, εντοπίστε παραποιημένες συσκευές που διατίθενται παράνομα στην αγορά, επαληθεύστε ότι υπάρχουν δοκιμές
χρησιμοποιείται με τρόπο συμβατό με την προβλεπόμενη χρήση και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλους τους άλλους όρους
εγκυρότητα των δοκιμών ".
Newssicilia.it - 11.17.2020 (Μετάφραση DeepL)
https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziatiswabs-not-validated-and-without-diagnostic-value / 615489
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ο " Κώδικας της Νυρεμβέργης " είναι μια λίστα με δέκα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση της δίκης
Γιατροί της Νυρεμβέργης (Δεκέμβριος 1946 - Αύγουστος 1947)
1.

Η εθελοντική συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τη νομική ικανότητα συγκατάθεσης · ότι πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί
ελεύθερη εξουσία επιλογής, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε στοιχείου δύναμης, απάτης, περιορισμού,
εξαπάτηση, εξαπάτηση ή άλλες μορφές εξαναγκασμού ή εξαναγκασμού και ότι πρέπει
έχουν επαρκή γνώση και κατανόηση αυτού που συνεπάγεται, έτσι
επιτρέψτε τη λήψη ενημερωμένης απόφασης. Αυτό το τελευταίο σημείο απαιτεί αυτό, πριν από την αποδοχή ενός
θετική απόφαση από το εξεταστικό αντικείμενο, του γνωστοποιείται: η φύση, η διάρκεια και ο σκοπός του
εμπειρία; τις μεθόδους και τα μέσα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί · όλες τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους
αυτό μπορεί εύλογα να αναμένεται. και τις συνέπειες για την υγεία ή το άτομο του, το οποίο
θα μπορούσε να συμβεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο πείραμα. Η υποχρέωση και το
ευθύνη για την αξιολόγηση της ποιότητας της συγκατάθεσης βαρύνει κάθε άτομο που παίρνει
την πρωτοβουλία, κατευθύνει ή εργάζεται πάνω στην εμπειρία. Είναι υποχρέωση και ευθύνη
προσωπικό που δεν μπορεί να εκχωρηθεί ατιμωρησία.

2.

Η εμπειρία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παράγει ευεργετικά αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας,
αδύνατο να ληφθεί με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης, και όχι τυχαία ή περιττή από
φύση ;

3.

Το πείραμα πρέπει να κατασκευαστεί και να βασιστεί με τέτοιο τρόπο στα αποτελέσματα πειραμάτων σε ζώα.
και γνώση του φυσικού ιστορικού της νόσου ή άλλου προβλήματος που μελετάται, ότι τα αποτελέσματα
αναμένεται να δικαιολογήσει την εκτέλεση του πειράματος ·

4.

Το πείραμα πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ταλαιπωρία και βλάβη,
σωματική και ψυχική, όχι απαραίτητη.

5.

Δεν πρέπει να διεξάγεται πείραμα όταν υπάρχει εκ των προτέρων λόγος να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ή
απενεργοποίηση τραυματισμών θα συμβεί? εκτός, ίσως, σε εκείνα τα πειράματα όπου οι γιατροί
οι πειραματιστές χρησιμεύουν επίσης ως θέματα.

6.

Το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να ληφθεί δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει εκείνο της ανθρωπιστικής σημασίας του
πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με εμπειρία?

7.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και να παρέχονται τα μέσα για την προστασία του εξεταζόμενου ατόμου από
πιθανότητες, όσο μικρές, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.

8.

Τα πειράματα πρέπει να εκτελούνται μόνο από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα. πλέον
Θα πρέπει να απαιτείται υψηλός βαθμός επαγγελματικής ικανότητας καθ 'όλη τη διάρκεια της εμπειρίας, όλων αυτών
ποιος κατευθύνει ή συμμετέχει σε αυτό ·

9.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, το άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο να τερματίσει το πείραμα.
εάν έχει φθάσει στη φυσική ή διανοητική κατάσταση στην οποία του φαίνεται η συνέχιση της εμπειρίας
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αδύνατο ;
10. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να είναι έτοιμος να το διακόψει
ανά πάσα στιγμή, εάν έχει οδηγηθεί να πιστέψει - στην άσκηση καλής πίστης, την αρμοδιότητα του
υψηλό επίπεδο και προσεκτική κρίση που απαιτούνται από αυτόν - μόνο μια συνέχεια της εμπειρίας
θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό, αναπηρία ή θάνατο στο εξεταζόμενο άτομο.
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