ΔΝΑ ΥΔΛΙΓΟΝΙ ΓΔΝ ΦΔΡΝΔΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
θη έλαο ηόο δελ θέξλεη ηελ θαηάπησζε.
Γηαβάδνληαο κηαλ εθηελή επηζηεκνληθή κειέηε γηα ηελ ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΓΡΑΗ
ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ, θξίλακε επηηαθηηθή αλάγθε λα ηελ κεηαθξάζνπκε πεξηιεπηηθά γηα
επαηζζεηνπνίεζή ζαο πξνηνχ λα είλαη αξγά. Δπεηδή φηαλ καο πηάζεη παληθφο, θαη ηελ κεγαιχηεξε
αιήζεηα αλ καο πνχλ, δέλ έρνπκε απηηά λα ηελ αθνχζνπκε.
(Α) ην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεηε παξαηίζεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο –
αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο καο, πνπ απνζθνπεί λα καο πξνζδψζεη ΧΦΔΛΔΙΑΝ απφ ηελ
πξσηφγλσξε απηή θαηάζηαζε. Οπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ.
(Β) ην δεχηεξν, πεξηιεπηηθά, ε ΜΔΣΑΦΡΑΗ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ηνπ Paul Doyon (Researcher
and Building Biologist). Λίγεο παξαπνκπέο αλαγξάθνληαη εδψ, νη πιήξεηο (88 ζην ζχλνιν)
επξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.electricsense.com/5g-coronavirus/ (ΗΜ. πνπ ζπλαληάηε
ζην κέξνο (Β) κηα θξάζε φπσο απηή, δει. ζε παξέλζεζε πνπ αξρίδεη γξάθνληαο «ΗΜ.», είλαη
ζρφιην/πξνζζήθε εκψλ ησλ ζπληαζζφλησλ ηελ πεξίιεςε-κεηάθξαζε ηεο κειέηεο απηήο).
(Γ) ην ηξίην δε, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΦΤΠΝΙΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ. Καλείο δελ ηα μέξεη φια,
εηδηθά ζηνλ θφζκν απηφ, φπνπ θάπνηνη θξαηψληαο ηα λήκαηα «ζηξαψλλνπλ ηδηαη πνπινχλ».

Α) ΟΤΓΔΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΔ ΚΑΛΟΤ
…ε ηέηνηεο κέξεο δπγίδνπκε ηα πξάγκαηα, αλαινγηδφκαζηε ηί θηίδακε ηφζα ρξφληα, πψο θαηαξξέεη
σο ράξηηλνο πχξγνο ην θαηαλαισηηθφ ςέκα πνπ πάληα είρε εκεξνκελία ιήμεο, απιψο δελ
αλαγξαθφηαλ ζηελ ζπζθεπαζία.
ηαλ πεηλάζνπκε, ζα καγεηξεχνπκε άξαγε ηα παξδαιά νιιαλδηθά θπηά πνπ δίλνληαλ γηα δψξα
ηφζα ρξφληα;
…Κη αλ ζπκεζνχκε φηη ζε ηφζεο ρηιηάδεο ρξφληα θπηεχακε θάηη εδψδηκν, ην νπνίν είλαη θη φκνξθν
θπηφ -σο ε ληνκαηηά, ην κπξφθνιν, ην ζέιηλν ή ηα αξσκαηηθά- ζα ππάξρνπλ άξαγε νη παιηνί
παξαδνζηαθνί ζπφξνη; Ή ζα παίξλνπκε πβξίδηα θαη ζα πβξίδνπκε φηαλ ζηνλ επφκελν ρξφλν ν
ζπφξνο ηνπο ζα είλαη θνχθηνο;
Σψξα δειαδή φηαλ αξρίδνπλ ηα δπν ζηελά, ελζπκεζήθακε ηνπ παππνχ ην ζπίηη ζηελ αλεθνξηά κε
ην παιηφ δξνκάθη [Αθνχζηε ην, ζην https://www.youtube.com/watch?v=N79EZNhg1Wk], πνπ καο
θαξηεξά κε ηνλ θήπν ή ην πεξηβφιη. Αλ επηηαζεί ε θαηάζηαζε, φζνη πξνσζνχζαλ ηφζα ρξφληα
δηθαηψκαηα ησλ ζθχισλ ζρεδφλ ηζφθπξα κε ησλ αλζξψπσλ, φζνη πεξηγεινχζαλ ή απαγφξεπαλ λα
έρεηο αξλάθη άζπξν θαη παρχ λα ζνπ θνπξεχεη ην ρισξφ γξαζίδη, δείηε πνπ ζα αληαγσλίδνληαη
πνηφο ζα θάεη ηνλ γάην ηνπ γείηνλα, σο ζηελ εθπιεθηηθή ηαηλία γηα ηελ Καηνρή «Σί έθαλεο ζηνλ
πφιεκν Θαλάζε».

Καη καο πηάλεη παληθφο θαη ζε ιίγν ζα απαηηνχκε λα θαίεηαη ζηελ ππξά ν θάζε επηζεκαηλφκελνο σο
«κνιπζκέλνο». πσο έγξαςε πξφζθαηα ν κνξηαθφο βηνιφγνο Θενιφγνο Παπαδφπνπινο, «Έλαο
κε ειεγρζείο αζζελήο ή θνξέαο ηνπ COVID-19 δέλ είλαη δεκφζηνο θίλδπλνο; Δίλαη. Άξα θφβνληαη
νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο;…» ([+] δηαβάζηε φιν ην σξαίν άξζξν ηνπ ζην
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35772-to-thauma-upirxe-uparxei-kai-tha-sunexisei-na-uparxei

Ξερλνχκε δε πσο ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξεο κνιχλζεηο άιινπ είδνπο, πνπ επίζεο δέλ θαίλνληαη, θαη
επεηδή ίζσο φινη πάζρνπκε απφ απηέο δελ ηηο αλαγλσξίδνπκε σο ηέηνηεο. Σψξα κάιηζηα,
αλαπηχζζεηαη παληνχ κηα αζέαηε κφιπλζε ελφο ειεθηξνληθνχ λέθνπο, πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν
αξρίδεη λα δηαθξίλεηαη. Πιήλ, φηαλ ζα έρνπκε πιεξέζηεξε αληίθξπζή ηνπ, ίζσο λα είλαη πιένλ
πνιχ πνιχ αξγά.
Σψξα ινηπφλ καο έξρεηαη κε ηνλ θνξσλντφ ν δεχηεξνο ινγαξηαζκφο ηνπ ςέκαηνο (ν πξψηνο ήηαλ
ην θνχξεκα, ζπκάζηε, πξηλ 8 ρξφληα ηέηνηεο κέξεο, αξρή ηεο αξαθνζηήο πάιηλ, θη εκείο μαλά
γηλφκαζηαλ θαξλαβάιηα ελψ ζηελ Ιζπαλία δηαδήισλαλ γηα ιφγνπ καο). Κνηηάμακε άξαγε ηελ
ιεπηνκέξεηα ηεο παλδεκίαο, ΠΩ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ ΔΤΓΟΚΙΜΗΔ Ο ΙΟ ΣΙ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΔ
ΥΩΡΔ; Πφζα θξνχζκαηα, ηδίσο ζαλαηεθφξα, έρνπλ ζηελ Αθξηθή ή ζηελ ξη Λάλθα; Γελ είλαη
πάληα απηέο νη ρψξεο, νη ηξνπηθέο ή νη θησρέο, πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηδεκίεο;

ΓΙΑΣΙ;
α)

Υάξηεο κε ηελ εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 αλά ηνλ θόζκν – 19/03/2020

https://bing.com/covid

β)

Υάξηεο

εμάπισζεο

θαξθίλνπ

αλά

ηνλ

θόζκν

(2018),

δείηε

ηελ

νκνηόηεηα.

http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map

γ) Υάξηεο κε ηελ εμάπισζε ησλ κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ αλά ηνλ θόζκν (19-3-2013).
Πξνζέμηε ηελ αληίζεζε κε ηνπο αλσηέξσ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679597/

δ) Υάξηεο εμάπισζεο ηνπ δηθηύνπ 5G αλά ηνλ θόζκν. Γηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ελεκέξσζε,
ζπγθξίλεηε φκσο κε ηνπο αλσηέξσ:
https://www.worldtimezone.com/5g.html (12-12-2020)

https://www.viavisolutions.com/en-us/literature/state-5g-deployments-2020-poster-chart-en.pdf

Γείρλεη

ζηνηρεία γηα πφιεηο κε θάιπςε - Νφηηα Κνξέα 85, Κίλα 57, Η.Π.Α. 50, Ηλσκ.Βαζίιεην 31 θιπ
https://en.wikipedia.org/wiki/5G China has launched its 5G national network and started commercial

operation on 1 November 2019. At launch, Chinese state media called it the world's largest 5G
network.
[+48] https://www.speedtest.net/ookla-5g-map Υάξηεο κε ηελ δηαζπνξά ηνπ 5G αλά ηνλ θφζκν, δελ
θαίλεηαη αλαλεσκέλνο γηα ηελ Κίλα ζπγθξίλνληαο κε ηηο αλαξηήζεηο ζηηο πξνεγνχκελεο 3
ηζηνζειίδεο.

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θξαηήζεηε ηνπο ράξηεο απηνχο φπσο είλαη ηψξα, ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην ηεο
Αλζξσπφηεηαο. Δπεηδή ε παλδεκία πνπ βηψλνπλ, θαζψο βιέπεηε, θπξίσο νη «πνιηηηζκέλεο»
ρψξεο, εάλ απμεζεί ζα αιινηψζεη ηηο πξφδειεο επηζεκάλζεηο, φηη δειαδή εθεί «επδνθηκεί» ν
Καξθίλνο, ν Κνξσλντφο COVID-19 θαη ην 5G, ελψ ζηηο θησρέο «ηξηηνθνζκηθέο» νη κνιπζκαηηθέο
αζζέλεηεο. Μήπσο δειαδή άξρηζε πιένλ λα πιεξψλεη ν «πνιηηηζκέλνο θφζκνο» ην θφζηνο ηεο
άλεζεο;
Η ΤΥΔΣΙΗ ΑΘΔΝΔΙΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΑΘΔΝΙΗ ΣΟΤ
ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Μεηαθξάδνπκε πην θάησ ζεκεία απφ έλα άξζξν ηνπ εξεπλεηή Paul Doyon ηνπ Γηεζλνχο
Ιλζηηηνχηνπ Οηθνδνκηθήο Βηνινγίαο θαη Οηθνινγίαο, εηδηθνχ ζε Ηιεθηξνκαγλεηηθέο Αθηηλνβνιίεο, ν
νπνίνο παξαπέκπεη ζε πιεζψξα επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, ζπλεληεχμεηο θαη αλαξηεκέλεο
εηδήζεηο απφ έγθπξα Μ.Μ.Δ.
Λνηπφλ, ν θ. Doyon πνπ έδεζε ζηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο ζηελ Κίλα θαη είρε επαηζζεηνπνηεζεί
απφ ην 2005 φηαλ έκεηλε θαηάθνηηνο ιφγσ αθηηλνβνιηψλ EMF απφ αληέλεο ηειεθσλίαο, παξαζέηεη
θαη κηα επηζηεκνληθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΣΗΝ ΜΟΛΤΝΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟ, θαη
πξφηαζε επξείαο απνθαηάζηαζεο, αιιά θαη απιέο δηαηξνθηθέο θ.ά. δηεμφδνπο νη νπνίεο πεξηέξγσο
ζπλάδνπλ θαη κε ην ΜΔ-ΝΟΤ ηεο παξνχζαο… Νεζηείαο!
Γηα ηελ επίδξαζε δε ησλ αθηηλνβνιηψλ ζηελ πγεία, δείηε ζηελ ηζηνζειίδα απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
«ην Πεξηβάιινλ θαη Τγεία ηνπ Παηδηνχ», www.paidi.com.cy ηηο νκηιίεο ζηελ ηειεπηαία Ηκεξίδα
(31/10/2019), ηα κηθξά βίληεν θαη ηελ χκβαζε ηεο Λεπθσζίαο (2017).

Β) «ΚΙΝΑ, 5G, ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΗ WUHAN: Ο ΝΔΟ ΙΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ»
(“China, 5G and the Wuhan coronavirus: The Emperor's New Virus)
Paul Doyon, 29/2/2020
Πεξίιεςε – Κχξηα εκεία – Μεηάθξαζε. ιεο νη παξαπνκπέο αξηζκεκέλσλ ζεκείσλ κέζα ζε
αγθχιεο κε ζηαπξφ [+...], επξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.electricsense.com/5g-coronavirus/
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΛΤΝΗ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 40 ΥΡΟΝΙΑ
Απφ ην 1977 ζην βηβιίν «The zapping of America» ηνπ Paul Brodeur θαη απφ ην 1985 ζην «The
Body Electric» [+2] ηνπ δχν θνξέο πξνηαζέληνο γηα Νφκπει Ιαηξηθήο Robert O.Becker,
αλαγξάθνληαη νη θπηηαξηθέο αιινηψζεηο απφ ηηο EMF αθηηλνβνιίεο ζε θάζε βηνινγηθφ ζχζηεκα,
ρσξίο λα γλσξίδνπκε ζε πνηφ βαζκφ ζην θαζέλα. ζν θαζπζηεξνχκε σο θνηλσλία, ηελ
αλαδήηεζε, ηφζν ρεηξνηεξεχεη ε δεκηά θαη δπζρεξαίλεηαη ε επαλφξζσζε.
ην Bioinitiative Report απφ ην 2007 (αλαζεψξεζε 2012 θαη 2014 κέρξη ζήκεξα), 29 γηαηξνί απφ
10 ρψξεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηξηψλ πξψελ πξνέδξσλ ηνπ Bioelectromagnetics Society)
αλαιχνπλ 1800 λέεο επηζηεκνληθέο κειέηεο δεηθλχνληαο δεκηέο ζην DNA θαη ζηα γνλίδηα,
επηδξάζεηο ζηελ κλήκε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά, πξνζνρή, χπλν, θαξθίλν θαη λεπξνινγηθέο

παζήζεηο φπσο Alzheimer’s. ΤΠΔΡΔΠΔΙΓΔΙ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ αζθαιείαο γηα πξνζηαζία
ελάληηα ζηηο αθηηλνβνιίεο EMF πνπ βιαζηάλνπλ αλεμέιεγθηα. [+4,5,6]
Δηδηθά γηα ην 5G, ν Γξ. Martin Pall ηνπ Washington State University (Βηνρεκεία-Ιαηξηθή) αλαθέξεη
πσο «Σν λα θπηέςνπκε εθαηνκκύξηα αληέλεο 5G ρσξίο νύηε έλα βηνινγηθό ηεζη πνπ
απνδεηθλύεη αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη ε πην βιαθώδεο ηδέα πνπ είρε πνηέ θάπνηνο ζηνλ
θόζκν» [+3].
Οη άλζξσπνη, αλαδεηψληαο ηελ επθνιία ηνπο, θσθεχνπλ ζηνλ θίλδπλν πνπ θξχβεη. Κνξντδεχνπλ
δε φζνπο πξνεηδνπνηνχλ, θαηεγνξψληαο αθφκα θαη ηνπο επηζηήκνλεο πσο «βιέπνπλ ζεσξίεο
ζπλσκνζίαο» κέρξη δειαδή λα αζζελήζεη θάπνηνο δηθφο ηνπο απφ ζπλέξγεηα ή άκεζε επίδξαζε
EMF, νπφηε ηξέρνπλ λα ελεκεξσζνχλ θαη πξνζηαηεπηνχλ.
Η ΔΞΑΡΗ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ
Πξνζέμαηε πσο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζηελ Κίλα ήηαλ ζε πεξηνρέο φπνπ
εθαξκφζζεθε (απφ 1ε Ννεκβξίνπ 2019) ην δίθηπν 5G; [+17]. Οκνίσο θαη νη θχξηεο ρψξεο –Ιηαιία,
Ιζπαλία θαη Νφηηα Κνξέα, δεχηεξε ρψξα ζε θξνχζκαηα κεηά ηελ Κίλα; (απφ άξζξν ζηελ «The
Hindu» 4/4/2019, «South Korea launches 5G networks early to secure world first» [+78]).
Δμαίξεζε θαηλφηαλ ην Ιξάλ, πνπ λνκίδακε πσο δελ ζα έρεη ηελ ηερλνινγία. Θπκφκαζηε ζηελ
1/12/2018 φηαλ ζπλειήθζε ζηνλ Καλαδά ε Meng Wanzhou, CEO ηεο Huawei θαη θφξε ηνπ ηδξπηή,
κε θαηεγνξίεο εμαπάηεζεο ηξαπεδψλ γηα ηηο «δηεζλείο» θπξψζεηο πξνο ην Ιξάλ; [+19] Η εηαηξεία
ηεο, καδί κε ηελ Irancell θαη Ericsson έθεξλαλ εθεί ηελ ηερλνινγία 5G απφ ην 2017, θαη
παξαηίζεληαη δειψζεηο επηζήκσλ πσο ζα είλαη έηνηκε απφ ην 2020.
ΗΠΙΧΣΔΡΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΙΥΧ 5G
Καηαγξάθνληαη δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κξίζεσλ Τγείαο ηνπ Π.Ο.Τ. (W.H.O.)
Γξνο Maria Van Kerkhove, ζε δηαξθψο αλαλενχκελν άξζξν ηνπ Al Jazeera [+18], πσο θάπνηνη
αζζελείο δελ έρνπλ θαζφινπ ζπκπηψκαηα, άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη ήπηεο φπσο ην θξπνιφγεκα,
άιιεο πξνρσξνχλ ζε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ππξεηφ, πλεπκνλία, κέρξη θαη ζάλαην. Απφ
17,000 πεξηπηψζεηο πνπ είραλ εμεηαζηεί, ην 82% ήηαλ ήπηα, ην 15% ζνβαξά θαη 3% θξίζηκα. Ο
ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ Paul Doyon παξαπέκπεη ζε πνιπάξηζκα βίληεν ζην youtube, κε άηνκα
πνπ δέλ έδεηρλαλ ζπκπηψκαηα παξά ηελ δηάγλσζε, λα δειψλνπλ πσο δελ έλνησζαλ λα είλαη
αζζελείο [+25,26,27,28,29].
ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 10,000 ΑΝΣΔΝΝΔ ΜΟΝΟ ΣΗΝ WUHAN ΔΝΣΟ ΣΟΤ 2019
Απηφ πνπ δελ ήηαλ εκθαλέο ζηα Μ.Μ.Δ. είλαη ην φηη ε Κίλα, ζηελ θνχξζα γηα θπξηαξρία ζην 5G,
εγθαηέζηεζε κέζα ζην 2019 130,000 αληέλεο ζηελ ρψξα, θπξίσο ζηνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ
εθδήισζε ηνπ ηνχ [+31,32]. Μφλν ε Wuhan, απφ κφιηο 31 αληέλεο 5G πνπ δηέζεηε σο ην 2018,
εγθαηέζηεζε 10,000 εληφο ηνπ 2019 (φζεο δειαδή ππάξρνπλ ζε νιφθιεξεο ηηο Η.Π.Α.), γελφκελε
κηα απφ ηηο πιένλ ειεθηξνκνιπζκέλεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Απφ ηηο 14/5/2019 άξρηζαλ λα
ηνπνζεηνχληαη αληέλεο 5G θαη ζηηο «έμππλεο» ιάκπεο LED ζηνπο δξφκνπο, κε ππεξαχμεζή ηνπο
απφ ηνλ Οθηψβξην 2019 (ΗΜ. πξνζέμεηε κήπσο ηνηνπηνηξφπσο καο αιιάδνπλ ηψξα ηα θψηα θαη
ζηνπο δξφκνπο ηεο Κχπξνπ..) Απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2019, νη ηξείο ηειεπηθνηλσληαθνί θνινζζνί
ηεο Κίλαο (China Mobile, China Unicom, China Telecom) άξρηζαλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 5G ζε

απηήλ θαη ζε πάλσ απφ 40 πφιεηο (ην ζρέδην 7+33+n), κε θξαηηθή εληνιή γηα επίζπεπζε
παξαθάκπηνληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Μεηά ηελ επαξρία Hubei πνπ πξψηεπζε ζηα
θξνχζκαηα, αθνινχζεζε ε Zhejiang κε ηηο πφιεηο ηεο Hangzhou, Ningbo, Wenzhou (πνπ
βξίζθνληαλ εληφο ηνπ ζρεδίνπ) λα πιήηηνληαη νκνίσο. Οη πφιεηο απηέο αληαγσλίδνληαλ πνηά ζα
πξσηεχζεη ζηελ δηθηχσζε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Internet of Things (IoT), δειαδή ηεο
δηαζχλδεζεο νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο ή «έμππλεο» ζπζθεπήο κε ην δίθηπν (ςπγεία, ξνιφγηα,
κεηξεηέο λεξνχ, νρήκαηα, πφξηεο, θάκεξεο θιπ). Παξαηίζεληαη ζην ππφ αλαθνξά άξζξν
ζπλδέζεηο ζε θηλεδηθά Μ.Μ.Δ. γηα αλαθνηλψζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπο ζηνρεχζεσλ θαη πξνφδσλ
[+50-60].
ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ (EMF) ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
(ΗΜ. Γείηε επηπιένλ θαη ηηο αλαθνξέο ζηα
www.facebook.com/RFradiation
www.bioinitiative.org , www.smartech.gatech.edu/handle/1853/61946 , www.paidi.com.cy

,

Δίλαη πνιιαπινί νη κεραληζκνί πνπ επηδξνχλ θαη ζπλεξγνχλ ζε αιινηψζεηο – βιάβεο ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ο ζπγγξαθέαο παξαπέκπεη ζε άξζξν ηνπ, φπνπ ηνπο αλαιχεη
[+62] (Doyon, PR & Johansson, O. (2017, Sept) Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress immunity,
thereby increasing th risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action. Medical Hypothses 106:71-87. Μεξηθέο
ελδεηθηηθέο κειέηεο πνπ παξαζέηεη:
Οπδεηεξφθηια θαη ιεπθνθχηηαξα
Η θαγνθπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νπδεηεξνθίισλ ηνπ αίκαηνο (peripheral blood neutrophils)
θαηαζηέιιεηαη θαηά 50% ζε πγηή πνληίθηα, κε νιφζσκε αθηηλνβνιία ρακειήο ηζρχνο ζε εμαηξεηηθά
πςειέο ζπρλφηεηεο (δει. ηνπ θάζκαηνο 5G - 42GHz, 0,15mW/cm2, 20 ιεπηά εκεξεζίσο –
Kolomytseva et al, 2002 [+61]).
Η επίδξαζε ζπλνδεχεην απφ αχμεζε θαηά 44% ζηα
ιεπθνθχηηαξα, ε νπνία παξέκελε γηα 5 εκέξεο κεηά ηελ παχζε ησλ αθηηλνβνιίζεσλ.
Κπηνθίλεο
ε άξζξν ηνπ Aljazeera δε [+18], παξαηίζεηαη κειέηε απφ ην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ Lancet γηα κηα
«θαηαηγίδα θπηνθηλψλ» ζε κνιπζκέλνπο βαξεηά αζζελείο · είλαη κηα αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
πνπ παξάγεη πξσηεΐλεο θαη θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα
θαηαζηξέςνπλ άιια φξγαλα. Δπηζεκαίλεηαη ζεηξά άξζξσλ πνπ δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ΔΜF
ζηηο θπηνθίλεο.
ΔΞΗΓΗΗ – ΣΟ «ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΣΡΔ»
Απφ ην 1985 ζην «The Body Electric», [+2] ν Γξ. Robert O.Becker επηζεκαίλεη πσο αξρηθά, ην
ζηξέο ελεξγνπνηεί ην νξκνληθφ θαη ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απφ
ην θπζηνινγηθφ, γηα λα κπνξεί ν νξγαληζκφο (αλζξψπνπ ή δψνπ) λα επηηεζεί ζε ζηφρν ή λα
δηαθχγεη ηνλ θίλδπλν, ζεξαπεπφκελνο θαη απφ ελδερφκελε πξνζβνιή. Αλ ζπλερηζηεί ην ζηξέο, ηα
επίπεδα πέθηνπλ ζην θπζηνινγηθφ. ηακαηψληαο ην πείξακα εδψ, μεγειηφκαζηε πσο «ν
νξγαληζκφο έρεη πξνζαξκνζηεί, δελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα». Πιελ φκσο, εάλ ζπλερηζηεί θη
άιιν, ηα επίπεδα νξκνλψλ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπλερίδνπλ ηελ θαηεθφξα, νπφηε αξρίδεη ην
ιεγφκελν «Stress decompensation» (αληηξξφπεζε/αληηζηάζκηζε/απνδεκίσζε ηνπ ζηξεο), φπνπ ν
νξγαληζκφο είλαη πην επάισηνο αθφκα θαη ζε νγθνγελέζεηο ή κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο.

Κάηη πνιχ αμηνπξφζεθην είλαη πσο, φηαλ έλα δψν ππφθεηηαη ζηηο νξκνληθέο απηέο αιιαγέο,
θπζηνινγηθά αληηιακβάλεηαη πσο επξίζθεηαη ην ζψκα ηνπ ππφ επίζεζε · πιελ φκσο ηα θνπλέιηα
ζην πείξακα δελ ην θαηάιαβαλ. Γελ έδεημαλ θφβν, ηαξαρή ή αζζέλεηα.
Δληφο ηνπ 1976 κηά νκάδα εξεπλεηψλ ζην Naval Aerospace Medical Research Laboratory,
Pensacola, Florida επηζήκαλε ηελ αξγή αληίδξαζε ζε πνληίθηα απφ πνιχ αζζελή ειεθηξηθά πεδία,
κέρξη 0,005V/cm2. Βξήθαλ πσο φηαλ ηα πεδία απηά εδνλνχλην ζε ζπρλφηεηεο ELF (εμαηξεηηθά
ρακειέο), απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή Αθεηπιρνιίλε ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο
(ΗΜ: είλαη απηφ ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηηο ζσκαηηθέο «πξσηφγνλεο» αληηδξάζεηο ζε ζηξέο, ρσξίο
φκσο ηελ ζπλεηδεηή ηνπο επηζήκαλζε, ε νπνία γίλεηαη θπξίσο απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ). Σν
ηξνκαθηηθψηεξν είλαη πσο ηα Η/Μ πεδία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε νκάδα, ππφ ηνλ Γξα J.J.Noval,
ήηαλ επηπέδνπ ελφο ζπλεζηζκέλνπ γξαθείνπ (θσηηζκφο, γξαθνκεραλέο θαη ππνινγηζηέο ηνπ 1976
θ.α.). [+2]
ΣΟ 5G ΔΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΙΥΤΡΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΚΑΣΟΥΟΤ ΣΟΤ
Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο επξίζθνληαη ήδε είηε δνθηκαζηηθά είηε ζε εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ 5G. H
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέζηεζε ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. πηινηηθή δνθηκή ηνπ 5G ζε ηνπιάρηζηνλ
κία πφιε, δνκψληαο ηελ γηα λα είλαη έηνηκε γηα δίθηπν εληφο ηνπ 2020.
(εκ: ηελ Κχπξν ε πξψηε πφιε είλαη ε Λεκεζφο, πξάγκα πνπ ιχεη ην αηψλην πξφβιεκα
Λεπθσζία VS Λεκεζφο - δει. ηελ έμππλε πφιε πνπ ζα έρεη θαηεζηξακκέλνπο θαηνίθνπο:
https://www.philenews.com/eidiseis/technologia/article/608532/i-lemesos-protoporei-stin-evropi-me-diktyo-5g )

Σν Βέιγην αξλήζεθε αθφκα θαη ηελ πηινηηθή δνθηκή, ιφγσ ησλ πςειψλ επηπέδσλ αθηηλνβνιίαο.
Αξρηθά αξλήζεθε θαη ε Διβεηία, πιελ θαηφπηλ ηζρπξψλ πηέζεσλ ζπγθαηέλεπζε.
Σν 5G ρσξίδεηαη ζε ρακειέο, κεζαίεο θαη πςειέο ζπρλφηεηεο. Οη ρακειέο θαη κεζαίεο (600ΜΗz 6GHz) ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ην 4G. Οη πςειέο ζπρλφηεηεο αξρίδνπλ γχξσ ζηα 24 GHz θαη
κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Η εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ πξνλνεί κεγάινπο
ζηαζκνχο θαη πνιινχο κηθξφηεξνπο ελδηάκεζνπο, νη νπνίνη επξηζθφκελνη αλάκεζα ζηα ζπίηηα,
έρνπλ επηθέξεη απμεκέλεο κεηξήζεηο RF αθηηλνβνιηψλ, εηδηθά ζηα αλψγεηα ππλνδσκάηηα, κέρξη θαη
δεθάδεο ρηιηάδεο κW/m2, ελψ ην φξην πνπ ηίζεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζε EMF θαη ηνπο
επαγγεικαηίεο Οηθνδνκηθήο Βηνινγίαο είλαη κφιηο 10 κW/m2, θαη ην επίπεδν «δίρσο αλσκαιίεο»
είλαη 0,1 κW/m2. (ΗΜ. Δίλαη θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέσο ηνπ άξζξνπ Paul Doyon, σο θαη
ηνπ Oram Miller ν νπνίνο επηζεκαίλεη ηα αλσηέξσ).
(ΗΜ. Παξαπέκπεζζε λα δείηε ηελ ζρεηηθή παξνπζίαζε ηνπ Γξνο Θενδψξνπ Μέηζε ζην ΣΔ.ΠΑ.Κ.
ζηηο 1/11/2019, ε νπνία κεηαδφζεθε θαη απφ ην ΡΙΚ2 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην
www.facebook.com/RFradiation. Δθεί, ζα δείηε πσο ην αξρηθφ φξην εηέζε ηειείσο απζαίξεηα ζηα
10,000,000 κW/m2 απφ ηελ επηηξνπή ICNIRP ησλ Η.Δ., ε νπνία ζεκεησηένλ, δέλ απεξηίδεην απφ
γηαηξνχο θαη βηνιφγνπο. Σψξα νη ρψξεο, ε κία κεηά ηελ άιιε, κεηψλνπλ ηα φξηα αλνρήο ζηα
πξναλαγξαθέληα επίπεδα).
Με ηελ λέα ηερλνινγία καδεχνληαη πεξηζζφηεξα ξαδηνθχκαηα ζηνλ ίδην ρψξν, ζε κεγαιχηεξεο
ζπρλφηεηεο, ηα νπνία κάιινλ επζχλνληαη γηα ηελ έθιπζε ζπκπησκάησλ αζζελείαο ζε αλζξψπνπο
πνπ δνχλ θνληά ζε αληέλεο.

Ο Γξ. Martin Pall (Βηνρεκεία θαη Ιαηξηθή, Washington State University) επηζήκαλε [+67,68] ην
πξφβιεκα ηεο βιάβεο ζηνπο νξγαληζκνχο απφ ην άλνηγκα ησλ ηαζενεμαξηψκελσλ θαλαιηψλ
αζβεζηίνπ ζηα θχηηαξα (VGCC), απμάλνληαο ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο ελδνθπηηαξηθά (ΗΜ. απηφ
ζεκαίλεη γηα ηνπο λεπξψλεο θαη αιινίσζε ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ησλ λεπξηθψλ ζεκάησλ.
«Σαζενεμαξηψκελα θαλάιηα ηφλησλ» ζεκαίλεη φηη ε δηάλνημή ηνπο, θαη ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ηφληνο
πνπ κεηαθέξνπλ, αιινηψλεηαη παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ηεο δηαθνξάο ηάζεο (voltage) εληφο θαη
εθηφο ηνπ θπηηάξνπ. Απφ ηαζενεμαξηψκελα θαλάιηα, θπξίσο Na+, K+, Ca++ θαη Cl-, είλαη πνπ
παξάγνληαη θαη κεηαδίδνληαη ηα λεπξηθά ζήκαηα ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. ηαλ έρνπλ
πεξάζεη αξθεηά ηφληα απφ ηα θαλάιηα, πιένλ έρνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηξνπνπνηήζεη ηελ δηαθνξά
ηάζεο, ε νπνία φηαλ θηάζεη ζε έλα φξην «ζθαλδάιεο» (ζπλήζσο -70mV), ππξνδνηεί ην λεπξηθφ
ζήκα. Αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πνηέο ζπρλφηεηεο αθηηλνβνιηψλ ζπληνλίδνληαη θαη επεξεάδνπλ ην θάζε
θαλάιη, πιελ φκσο, φηαλ θάπνηνο ελδερνκέλσο ήδε ηηο βξήθε, πνηφο ηνλ εκπνδίδεη λα ηηο
ρξεζηκνπνηεί ελαληίνλ ζνπ; Δάλ ην θάλεη, γηαηί λα ζνπ ην πεί;)
Πεξαηηέξσ, απφ ηελ δηάλνημε ησλ VGCC παξάγεηαη θαη ληηξηθφ νμχ (Ν.Ο.) ην νπνίν νδεγεί ζηελ
δεκηνπξγία κηαο νκάδαο ειεπζέξσλ ξηδψλ. Ο Γξ. Pall πξνεηδνπνηεί φηη ε εμάπισζε ηνπ 5G ζα
επηθέξεη καδηθέο βιάβεο ζηνπο αλζξψπνπο, κάιινλ δε ζε φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο, ηδίσο
αθνχ:
α) Θα κπνχλ παληνχ αληέλεο ζε ηεξάζηην αξηζκφ.
β) Υξεζηκνπνηνχλ πνιχ κεγαιχηεξε ελέξγεηα γηα δηείζδπζε (ΗΜ. αθνχ είλαη πςειή ε
ζπρλφηεηα, δελ έρεη κεγάιν κήθνο θχκαηνο θαη ρξεηάδεηαη θαη ηζρχ à δελ κπνξεί εχθνια λα
δηαπεξλά εκπφδηα φπσο ηνίρνη, δέληξα, ηδάκηα).
γ) Δίλαη ππεξβνιηθά πςειέο νη ζπρλφηεηεο (ΗΜ. Ίζσο έηζη δχλαηαη ε αθηηλνβνιία λα επηηειεί
ζπληνληζκφ πηάλνληαο ηδηνζπρλφηεηεο θπηηάξσλ, ή ηκεκάησλ ηεο έιηθαο ηνπ DNA, ή θαλαιηψλ
ηφλησλ σο ην πξναλαγξαθέλ αζβέζηην. Οη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο δελ ηα δνλνχζαλ – αμίδεη
δηεξεχλεζε)
δ) Δπηζεκαίλνληαη πςειέο επηδξάζεηο ησλ ζπρλνηήησλ 5G ζηηο θνξηηζκέλεο νκάδεο (πνπ
απνηεινχλ κέξνο κνξίσλ ηνπ θπηηάξνπ), πηζαλψο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αηζζεηήξσλ ηάζεο νη νπνίνη είλαη θνξηηζκέλνη.
ε πξφζθαην άξζξν ηνπ «Μαδηθέο αλακελφκελεο επήξεηεο ηνπ 5G» (17/12/19) [+69] ν Γξ. Pall
δειψλεη πσο «Γεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ παικηθφηεηαο ησλ αθηηλνβνιηψλ 5G, αθφκα θαη
κηθξέο εθζέζεηο θάιιηζηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζνβαξέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο, ζπλεξγνχλησλ
θαη ησλ ππθλνηήησλ ηζρχνο κέρξη 30 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηα 1G-4G ζπζηήκαηα, κε
πεξαηηέξσ δηεηζδπηηθφηεηα ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ ζηνηρείνπ. Αθφκα δνχκε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή·
κε ηελ πιήξε εμάπισζε ζα παξαηεξνχκε: 1) Μεησκέλε αλαπαξαγσγηθφηεηα, 2) Καηαζηειιφκελε
εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, 3) Αιηδράτκεξ απφ πνιχ λσξίο, 4) Απμεκέλν απηηζκφ θαη ΓΔΠΤ
(Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε Τπεξθηλεηηθφηεηα),
5) Φζίζε
ηεο αλζξψπηλεο
γνληδηαθήο/γελεηηθήο δεμακελήο (deterioration of the human gene pool) 6) Τπεξαχμεζε θαξδηαθψλ
αλαθνπψλ»
Πεξαηηέξσ ελδείμεηο επηδξάζεσο πεξηιακβάλνπλ αχμεζε αυπλίαο, πξφθιεζε εκβνψλ (βνπεηνχ
ζηα απηηά), πνλνθεθάισλ, αδπλακίαο ζπγθέληξσζεο, θφπσζε, Η/Μ ππεξεπαηζζεζία θαη θαξδηαθέο

αξξπζκίεο [+70,71]. Παξφιν πνπ απηά έρνπλ παξαηεξεζεί θαη κε κειέηεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιίεο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν σο θαη ζε «έμππλνπο κεηξεηέο», ε πιήξεο αλάπηπμε ηνπ 5G ζα ηηο
ππεξαπμήζεη, ηδίσο φηαλ εκπιέθεηαη θαη ην Internet of Things (φπσο παξαηεξείηαη, θαζψο
πξναλεγξάθε, ζηελ πφιε Wenzhou ηεο επαξρίαο Zhejiang, κε εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ
θνξσλντνχ θ.ά.)
Πνιχ ελδηαθέξνπζεο είλαη αλαθνξέο πνπ παξαζέηεη γηα ζπζρέηηζε δνθηκψλ ηνπ 5G κε
πεξηπηψζεηο αιινπξφζαιιεο ζπκπεξηθνξάο, παληθνχ ή εμαγξίσζεο ζε βννεηδή ζηελ Γεξκαλία θαη
ζηελ Οιιαλδία, παξακνξθσκέλα λενγλά ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ Γαιιία, απηνθηνλίεο ζε
λνζνθφκνπο αζζελνθφξσλ δηθηπσκέλσλ κε 5G ζηελ Αγγιία, καδηθέο πηψζεηο πνπιηψλ απφ
αλαθνπή θαξδίαο ζην Ρφηηεξληακ Οιιαλδίαο, ζαλάηνπο εληφκσλ θαη ππξθαγηέο ζηελ Νφηηα Κνξέα
θιπ [+72,73,74,75,76,77].
ΓΤΝΑΣΑΙ ΣΟ 5G ΝΑ ΔΠΙΣΔΙΝΔΙ ΣΗΝ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ;
Οη κηθξφηεξνη νξγαληζκνί είλαη πην επαίζζεηνη ζηελ αθηηλνβνιία κηθξνθπκάησλ. Παξαπέκπεη ζε
βίληεν πνπ δείρλεη αθίδεο ζε θχιιν πνξηνθαιηάο λα καδεχνληαη θάζε ιίγν θαη λα ηεινχλ παξάμελεο
θηλήζεηο: Βξέζεθε πσο ε πξάμε απηή γηλφηαλ θάζε θνξά πνπ γχξηδε ην ξαληάξ ηνπ ηνπηθνχ
αεξνδξνκίνπ, 14 κίιηα καθξπά. ε άιιν βίληεν, ν Γξ. Dietrich Klinghardt παξνπζηάδεη αλάπηπμε
κνχριαο κέζα ζε πξνζηαηεπηηθφ θισβφ Faraday (δειαδή έλα κεηαιιηθφ πιέγκα δηπισκέλν ζε
ζρήκα θνπηηνχ). Μεηξνχζε θαζεκεξηλά ηηο ηνμίλεο-κπθνηνμίλεο πνπ ε κνχρια παξήγε. ηαλ
αθαίξεζε ηνλ θισβφ Faraday, είδε πσο απφ ηελ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ ζπζθεπψλ ελφο
γξαθείνπ (ιάκπεο, ππνινγηζηέο θιπ) θαη ηνπ παξαθείκελνπ πχξγνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη
βηνηνμίλεο απμήζεθαλ πάλσ απφ 600 θνξέο. ρη κφλν ε πνζφηεηα, αιιά θαη ην είδνο ηνπο ήηαλ
ρεηξφηεξν.
…Οπφηε, κήπσο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αθηηλνβνιία 5G θαη ηνλ θνξσλντφ; Ο Pall, ζε
αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ ηνπ γηα καδηθέο αλακελφκελεο επήξεηεο ηνπ 5G
(25/2/2020) [+80] παξαζέηεη αξηζκφ κειεηψλ πνπ ζπλάδνπλ πξνο απηή ηελ άπνςε.
Σν ζέκα δέλ είλαη εάλ ην 5G είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ηό, αιιά ην εάλ ε αθηηλνβνιία 5G,
ελεξγνύζα κέζσ ησλ ηαζενεμαξησκέλσλ θαλαιηώλ αζβεζηίνπ (VGCC) κεγεζύλεη ηελ
αλαπαξαγσγή θαη εμάπισζε ηνπ ηνύ ή ηελ ζλεζηκόηεηα πνπ επηθέξεη.
Δμεηάδνληαο ηηο (downstream) επηδξάζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ VGCC (δειαδή ηνπ αλνίγκαηνο
ησλ θαλαιηψλ απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ην αζβέζηην ζηα θχηηαξα), βιέπνπκε:
•

Σν νμεηδσηηθφ ζηξέο απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο, πνπ πξναλεγξάθε σο downstream θαηάιεμε,
εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ RNA ζηνπο ηνχο (Journal of Molecular Biology 2008 Nov 28;383(5):108196. Variable oligomerization modes in coronavirus non-structural protein. Ponnusamy R, Moll R, Weimar T, Mesters JR,
Hilgenfeld R.)

•

Η απμεκέλε ζπγθέληξσζε Ca++ ελδνθπηηαξηθά πξνηηκάηαη απφ ηνλ θνξσλντφ

•

Η πλεπκνλία, πξψηε αηηία ζαλάηνπ απφ ηνλ θνξσλντφ, ππεξαπμάλεηαη απφ θαζεκηά απφ ηηο
επήξεηεο ηεο ελεξγνπνίεζεο VGCC, δει. απμεκέλν Ca++ ελδνθπηηαξηθά, νμεηδσηηθφ ζηξέο,
αχμεζε ηνπ NF-kappaB, θιφγσζε θαη απφπησζε. Υαξαθηεξηζηηθά, θάξκαθα πνπ θιείνπλ

(Virology. 2020
Jan 2:539:38-48. Porcine deltacoronavirus (PDCoV) modulates calcium influx to favor viral replication. Bai D. et al)

ηα θαλάιηα αζβεζηίνπ (Calcium Channel Blockers) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζεξαπεία
πλεπκνλίαο (Zheng et al. 2016 Preadmission Use of Calcium Channel Blockers and Outcomes After Hospitalization
With Pneumonia: A Retrospective Propensity-Matched Cohort Study. American Journal of Therapeutics, 2017 Jan/Feb;
24(1):e30-e38).

Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ίζσο νη αθηηλνβνιίεο EMF (5G θιπ), ελεξγνπνηψληαο ηα
VGCC θαη ζηνηβάδνληαο Ca++ ελδνθπηηαξηθά, είλαη παξάγνληαο πνπ επαπμάλεη ηελ
εκθάληζε πλεπκνλίαο.
(Παρεηέθη μόνο μία παραπομπή από ηις πολλές ηοσ κειμένοσ για κάθε ζημείο ανωηέρω)

ΑΙΥΜΑΛΧΣΟΙ ΙΘΤΝΟΝΣΔ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
«Γηαηί δελ ηα μαλάθνπζα απηά;»
«ίγνπξα νη Αξρέο απνζθνπνχλ ζηελ σθέιεηά καο φηαλ απνθαζίδνπλ»
ε πξφζθαηε θξηηηθή [+81] ηνπ βηβιίνπ «The Triumph of Doubt» (ηνπ David Michaels, 2020), ε
Kathleen Rest, Executive Director ηνπ Union of Concerned Scientists (UCS) πεξηγξάθεη πώο ε
εμαπάηεζε δνκεί ακθηβνιία θαη αβεβαηόηεηα ζηα εγρεηξίδηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνιιψλ
βηνκεραληψλ:
1) Δπίζεζε ζηελ επηζηήκε. Πιεζψξα εξγαιείσλ:
α) Αλάζεζε λέεο επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα λα κεηα-αλαιύζνπλ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα κε
κεζνδνινγίεο θνκκέλεο-ξακκέλεο γηα λα δψζνπλ πξνθαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα
β) Αλαζεώξεζε ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ ζηα δεδνκέλα ησλ ππαξρνπζψλ
εξεπλψλ γηα λα ακθηζβεηήζεηο ην θχξνο ηνπο
γ) Γεκνζίεπζε ηηο αλαζεσξήζεηο θαη κεηα-αλαιχζεηο απηέο ζε επηιεγκέλα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά
δ) Φψληζε νχησ θαινχκελνπο «αλεμάξηεηνπο εηδηθνύο» γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ επηζηήκε
ε) Πξφζθεξε «γεπζηηθό»/ειθπζηηθό πιηθό ελάληηα ζην θαηεζηεκέλν, γηα ηα ΜΜΔ θαη ηελ
θαηαλάισζε ηνπ θνηλνχ
θ.ά.
2) Γεκηνχξγεζε θαη πξνψζεζε νκάδεο γηα λα ππνλνκεύζνπλ ηελ επηζηήκε, επεξεάζνπλ ηελ
θνηλή γλψκε θαη δηεηζδχζνπλ σο ηηο αξκφδηεο αξρέο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ιήςεο απνθάζεσλ,
δηαηεξψληαο γηα ζέλα ην είδσιν ηνπ «ακέηνρνπ».
3) Απείιεζε θαη εθθόβηζε ηνπο αλεμάξηεηνπο επηζηήκνλεο ησλ νπνίσλ ε έξεπλα δεηθλχεη ή
ππνλνεί πσο πξνθαιείο δεκηά. Αληηζηξφθσο, θάλε λα ζνπ ρξσζηνύλ ράξε αθαδεκατθά
Ιδξχκαηα θαη επηζηήκνλεο ρξεκαηνδνηψληαο ηα, θαη ηαπηφρξνλα εππξεπίδνληαο ηελ εηθφλα απηψλ
σο αγαζνπνηψλ.
4) Βαξπθόξησζε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ κε ζρφιηα γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο Καλνληζκνχο.

5) Υξεζηκνπνίεζε κπόιηθα ιεθηά, ηζρχ θαη πξνζβάζεηο, γηα λα εμσζείο ζε πξάμεηο ή αδξάλεηα
αλαιφγσο, ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ θαη αμησκαηνχρνπο (ά, θαη είλαη θαη ε θαινιαδσκέλε εθείλε
πφξηα· δείηε πφζνη εγήηνξεο Τπεξεζηψλ θαη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ Trump
πξνέξρνληαη απφ απηέο αθξηβψο ηηο βηνκεραλίεο ηηο νπνίεο θαινχληαη ηψξα λα ξπζκίδνπλ).
Άιιε ηαθηηθή πνπ ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη, είλαη λα βάδνπκε ηηο «γιάζηξεο» καο ζε νκάδεο
ζπδεηήζεσλ λα πεηνχλ ππεξβνιέο ή άηνπεο δειψζεηο ππεξαζπηδφκελνη ηελ αληίζεηε άπνςε,
ψζπνπ λα θαηαθέξνπκε ηα ΜΜΔ λα ηηο πξνβάινπλ, παξνπζηάδνληαο φζνπο επηρεηξεκαηνινγνχλ
ελαληίνλ καο σο παξαλντθνχο.
ίγνπξα, ε ρεηξαγψγεζε ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο Γπηηθέο θπβεξλήζεηο θαη
νξγαληζκνχο παξά ζηελ απζηεξά θξαηηθά ειεγρφκελε Κίλα. Ίζσο απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ δελ
ρξεηάδνληαλ ηφζν ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη θηλήζεθαλ ηάρηζηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο
απηήο. Αιιά κε πνηφ θφζηνο;
«Όια πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςηλ. Δάλ ηα γεγνλόηα δέλ ζπλάδνπλ κε ηελ ζεσξία,
εγθαηάιεηςέ ηελ» (Agatha Christie). Η απνηπρία ησλ «νδεγηψλ αζθαιείαο» λα πξνβιέςνπλ ηηο
βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη ηελ αζθάιεηα (απφ ηηο αθηηλνβνιίεο) ζεκαίλεη πσο δελ είλαη νδεγίεο
αζθαιείαο. πλεπψο, ηζρπξηζκνί γηα αζθάιεηα απφ ηηο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ βαζηζκέλνη ζε
απηέο, είλαη απιά απαηεινί. Η βάζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ απαηηεί ηελ αιιαγή ηεο ζεσξίαο
φηαλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε. Η απνηπρία ηεο ICNIRP, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πνιιψλ
Τπεξεζηψλ λα απαιιαγνχλ απφ ηηο «νδεγίεο αζθαιείαο» δείρλεη πσο νη πξάμεηο ηνπο είλαη θαη
αλεπηζηεκνληθέο θαη αληηεπηζηεκνληθέο [+65].
«Γελ δηθαηνύζαη λα έρεηο “ηελ γλώκε ζνπ”. Γηθαηνύζαη λα έρεηο “ηελ ελήκεξε γλώκε ζνπ”»
(Harlan Ellison)
Καη γηα ηελ επίδξαζε ζηελ ζηάζε ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) απφ ηηο
βηνκεραλίεο, δείηε ζην θείκελν ηνπ ζνπεδνχ νγθνιφγνπ Γξ. Lennart Hardell [+82] “World Health
Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review)”. International Journal of Oncology. 51(2) DOI:
10.3892/ijo.2017.4046

ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΘΟΤΜΔ;
Γεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ησλ αθηηλνβνιηψλ EMF κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ VGCC
(ηαζενεμαξηψκελσλ θαλαιηψλ αζβεζηίνπ) πνπ επηθέξεη ζπζζψξεπζε Ca++ ελδνθπηηαξηθά
εληζρχνληαο ην έλδπκν nitric oxide synthase λα παξαγάγεη πεξηζζφηεξν ληηξηθφ νμχ νδεγψληαο σο
downstream απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδψλ, είλαη ζεκαληηθφ πξψηα απφ φια λα
πεξηνξίζνπκε ηελ έθζεζε ζε αθηηλνβνιίεο EMF φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. πσο ζπληζηά ν
Oram Miller [+66],
•

Μείσζε ηελ ρξήζε, αχμεζε ηελ απφζηαζε, θαη πξνηίκεζε ηηο ελζχξκαηεο ζπλδέζεηο φπνπ
θαη φπνηε δπλαηφλ. Βάιηε ηα θηλεηά ζαο ζε ιεηηνπξγία Πηήζεο, ζηγνπξεπφκελνη πσο ην WiFi
θαη ην Bluetooth είλαη απελεξγνπνηεκέλα, θαη θάληε δνπιεηέο πνπ ζπλεζίδαηε απφ ην θηλεηφ
ζαο (π.ρ. ηειεθψλεκα, ζπγγξαθή θεηκέλνπ, audio / video streaming θ.ά.) ζε άιιε,
θαισδησκέλε ζπζθεπή, άκα είζηε ζην ζπίηη. (ΗΜ. απηά ππνδεηθλχνληαη θαη ζηελ
«Γηαθήξπμε ηεο Λεπθσζίαο» πνπ ζπλππεγξάθε απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο

θαη Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, ηνλ Παγθχπξην Ιαηξηθφ χιινγν θαη ηνλ Παλαπζηξηαθφ Ιαηξηθφ
χιινγν κέζα ζην 2017 – www.paidi.com.cy )
•

Πξνζιάβεηε έλαλ πηζηνπνηεκέλν Δηδηθφ Ηιεθηξνκαγλεηηθψλ Αθηηλνβνιηψλ Οηθνδνκηθήο
Βηνινγίαο γηα λα βνεζήζεη κε ηελ κέηξεζε θαη κείσζε ησλ EMF ζην ζπίηη, π.ρ.
ζσξαθίδνληαο ηα ππλνδσκάηηα, απαιείθνληαο ιάζε θαισδίσζεο γηα λα κεησζνχλ ηα
καγλεηηθά πεδία θαη κεηψλνληαο ηνλ «βξψκηθν ειεθηξηζκφ»

•

Σξίηνλ, ζα έιεγα πσο είλαη νπζηαζηηθφ λα εθαξκφδνπκε απηφ πνπ νλφκαζα «Ραδηνπξνζηαηεπηηθή δίαηηα θαη πξφγξακκα ζπκπιεξσκάησλ»
Γχν θχξηα ζπκπιεξψκαηα πνπ δνθίκαζα ζηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ κεηψζεη ηελ δηθή
κνπ επαηζζεζία ζε Η/Μ πεδία δξακαηηθά: α) ην Μαγλήζην, ιεηηνπξγψληαο σο θπζηθφο
αλαζηνιέαο ησλ VGCC, εκπνδίδνληαο ηελ είζνδν ηνπ αζβεζηίνπ ζην θχηηαξν, θαη β) ε Lιπζίλε, έλα απαξαίηεην ακηλνμχ, ην νπνίν κεηψλεη ηελ παξαγσγή Νηηξηθνχ Ομένο (Ν.Ο.)
(ελψ ην ακηλνμχ αξγηλίλε αληίζεηα ηελ εληζρχεη). Η L-ιπζίλε επηπξφζζεηα ιεηηνπξγεί φκνηα
κε ηα Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) θιείνληαο ηνπο ππνδνρείο
επαλαπνξξφθεζεο ηεο ζεξνηνλίλεο ψζηε λα παξακέλεη πεξηζζφηεξε ψξα ζην ζπλαπηηθφ
θελφ παξαηείλνληαο ηελ δξάζε ηεο (ΗΜ. ηα SSRI ρξεζηκνπνηνχληαη ελαληίνλ ηεο
θαηάζιηςεο, αθνχ ε δξάζε ηεο ζεξνηνλίλεο καο θάλεη επδηάζεηνπο). Λακβαλφκελα πξν ηνπ
χπλνπ, καο βνεζνχλ θαη ηα δχν ζπκπιεξψκαηα.
Η «Ραδην-πξνζηαηεπηηθή δίαηηα θαη Πξφγξακκα πκπιεξσκάησλ» είλαη βαζηθά
α)
εληζρπηηθή γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, β) αληηθιεγκνλψδεο, γ) απνηνμηλσηηθή, δ)
δεζκεπηηθή ζηηο ειεχζεξεο ξίδεο.
Υξήζηκεο ηξνθέο γηα πξνζηαζία είλαη, π.ρ. α) ε ζθφλε κεηνπζησκέλεο νξγαληθήο βξψκεο
γηα λα απμήζεη ηα επίπεδα γινπηαζεηφλεο (ην ππεξ-αληηνμεηδσηηθφ ηνπ ζψκαηφο καο), ε
νπνία φρη κφλν δεζκεχεη ηηο ειεχζεξεο ξίδεο αιιά εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα
θαη ηελ απνηνμίλσζε θ.ά., β) αληηθιεγκνλψδε φπσο ν θνπξθνπκάο (turmeric, ρξπζφξξηδα)
θαη ην ηδίληδεξ, γ) απνηνμηλσηηθά φπσο ηα θξεκκχδηα, ην ζθφξδν θαη ην κπξφθνιν, δ)
θξνχηα θαη ιαραληθά πςειά ζε αληηνμεηδσηηθά, ε) σο θαη ηξνθέο πνπ αλαπιεξψλνπλ ηηο
νξκφλεο θαη ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ ράλνληαη απφ ηηο εθζέζεηο καο ζε αθηηλνβνιίεο EMF
(φπσο ε ζεξνηνλίλε, ε κειαηνλίλε, ε ληνπακίλε, ην γάκκα-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA), θαη
ε θαηλπιεζπιακίλε (ΡΔΑ)), π.ρ. ε κπαλάλα (ηξππηνθάλε, θηηάρλεη ηελ ζεξνηνλίλε), ν
αλαλάο (ζεξνηνλίλε), νη μεξνί θαξπνί θάζηνπ (ζεξνηνλίλε), ρπκφο απφ πηθξνθέξαζν - tart
cherry (κειαηνλίλε), ε ζνθνιάηα (ΡΔΑ) θαη άιια.
Άιιν ζπκπιήξσκα πνπ βξίζθσ απαξαίηεην γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, απμάλνληαο θαη
ηελ απνηνμίλσζε θαη ιεηηνπξγψληαο επεξγεηηθά γηα ην ζχλδξνκν δηάηξεηνπ εληέξνπ, είλαη ηα
ρνπκηθά άιαηα.
Αξηζκφο αλαξηήζεσλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπληζηά βφηαλα θαη ζπκπιεξψκαηα
ελάληηα ζηνλ θνξσλντφ. Π.ρ. ν Ty Bollinger παξαζέηεη θαηάινγν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, «The
Truth About Cancer» κε ηίηιν «Coronavirus: The Good, The Bad, and the Answers» [+83].
Καη ε Doris Loh εμεγεί γηαηί ε βηηακίλε C πξνζηαηεχεη θαη εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα ζε δχν άξζξα ηεο [+84,85]. Γλσξίδσ απφ πξνεγνχκελε έξεπλα φηη ηφζν νη

αθηηλνβνιίεο EMF φζν θαη νη ηνί εμαληινχλ ηα απνζέκαηα βηηακίλεο C, νπφηε
αλαπιεξψλνληάο ηελ θαίλεηαη θαιή ηδέα (ΗΜ. Δίδακε πσο ζηελ Κίλα άξρηζαλ λα δίλνπλ
ππεξδφζεηο βηηακίλεο C, πιελ είλαη βηνκεραλνπνηεκέλε απφ ρεκηθέο πξψηεο χιεο θαη φρη
απφ θπζηθά πξντφληα).
•

Σέινο, ζα κηινχζα γηα έθζεζή καο ζε επεξγεηηθά EMF κέζσ γείσζεο (ΗΜ. δειαδή λα
πεξπαηνχκε ιίγν μππφιπηνη, φπσο –ζπκάζηε- ηφηε πνπ είκαζηαλ παηδηά, ή φπσο δνχζακε
ζε ηφζνπο αηψλεο). Ή, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή PEMF, ε νπνία ζε κέλα αηζζάλνκαη
πσο έρεη α) εληζρχζεη ηελ απνζεξαπεία, β) κεηψζεη ηελ θιεγκνλή, θαη γ) εληζρχζεη ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Η Κίλα είλαη κηα εμαηξεηηθή ρψξα κε εθπιεθηηθφ πιεζπζκφ ν νπνίνο έρεη επηηειέζεη ηεξάζηηα
επηηεχγκαηα δνκψληαο κηα ζχγρξνλε εθιεπηπζκέλε ρψξα ζηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα,
μεπεξλψληαο πνιπηξφπσο πνιιέο κνληέξλεο ρψξεο. Πιελ φκσο, δεδνκέλνπ φηη:
•

έρνπκε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ δεηθλχνπλ πσο φλησο ε αζχξκαηε αθηηλνβνιία
πξνζβάιιεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα,

•

έρνπκε πνιπάξηζκνπο αζζελείο εθηφο ησλ δσλψλ 5G πνπ επηδεηθλχνπλ θαζφινπ ή ήπηα
ζπκπηψκαηα,

•

εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθαηα 10,000 αληέλεο 5G ζηελ Wuhan, 130,000 ζε νιφθιεξε ηελ
Κίλα,

•

εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθαηα ζπζηήκαηα 5G ζε πνιιά λνζνθνκεία ηεο Κίλαο, αθφκα θαη ζε
λνζνθνκεία ζπκάησλ ηνπ COVID-19,

•

Βιέπνπκε απμεκέλα θξνχζκαηα COVID-19 ζε ηφπνπο φπσο ε Hangzhou θαη ε Wenzhou σο
θαη ε Νφηηα Κνξέα φπνπ επίζεο εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθαηα πνιπάξηζκεο αληέλεο 5G, θαη

•

Γελ έρνπλ γίλεη δνθηκέο γηα λα βξεζνχλ νη βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο δσληαλψλ
νξγαληζκψλ ζηελ αθηηλνβνιία απηή,

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ην πξαγκαηηθό πξόβιεκα ίζσο λα είλαη κε ηελ εμαζζέλεζε
ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηελ αθηηλνβνιία 5G, επηπιένλ δε θαη ηελ ελίζρπζε
ηνπ ηνύ θαζεαπηόλ. Δάλ απηφ είλαη αιήζεηα θαη ε Κίλα δελ αιιάμεη πνξεία, ην 5G κπνξεί λα
απνβεί ν «Σηηαληθφο» γηα απηήλ θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, κε παγφβνπλν ηνλ COVID-19 (θαη άιινπο
νκνίνπο).
«Η θάζε αιήζεηα πεξλά ηξία ζηάδηα. Πξώηα, πεξηγειάηαη. Γεύηεξνλ, αληηθξνύεηαη βηαίσο.
Σξίηνλ, γίλεηαη απνδεθηή σο απηαπόδεηθηε» (Arthur Schopenhauer).
(ΗΜ. Οη αξηζκεκέλεο αγθχιεο κε ζηαπξφ ζην πην πάλσ θείκελν, πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 29-22020, παξαπέκπνπλ ζε βηβιηνγξαθία θαη ρξήζηκεο πξαθηηθέο ηζηνζειίδεο, [+]
www.electricsense.com/5g-coronavirus/)

Γ) ΥΟΛΙΟ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ
(α) Αμίδεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε επηηέινπο, ηί ρξεηάδεηαη γηα λα εγεξζνχκε. Χο ηψξα, φζνη
κηινχζαλ γηα αθηηλνβνιίεο πνπ καο βιάπηνπλ ή γηα απφθξπθεο νξγαλψζεηο πνπ θνπκαληάξνπλ ηα
ηνπ θφζκνπ, ραξαθηεξίδνληαλ σο ηξεινί θαη ζπλσκνζηνιφγνη. Πξνβιεκαηηζηήθακε άξαγε,
•

Πνύ ήηαλ ν θνξσλντόο απηόο πέξζη; Πνχ πξίλ 10 ή 30 ρξφληα; Δάλ πξνυπήξρε,
γηαηί εηδηθά θέηνο καο ηαξαθνχλεζε; Καη αλ είλαη λέα κεηάιιαμή ηνπ απηφ πνπ καο
θηχπεζε, γηαηί άξαγε εκθαλίδνληαη πιένλ θάζε ιίγν λένη θαη λένη ηνί πνπ δελ ηνπο
ήμεξε ε Δπηζηήκε γηα ηφζεο δεθαεηίεο;

•

Γηαηί άξαγε ηφζα ρξφληα δελ πεηύρακε ηίπνηε κε ηελ ζπλεζηζκέλε γξίππε ε
νπνία ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο
ππνινγίδεηαη φηη κπνξεί λα έρεη κέρξη θαη 650.000 ζχκαηα; [+]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815659/ .

•

Άκα ζπλεξγνχλ νη αθηηλνβνιίεο ζηελ δξάζε ηνπ ηνχ, θαζψο πξνείδακε, νη εηαηξείεο
πνπ ηηο παξάγνπλ ζα ζέινπλ άξαγε λα ην μέξεηο; Ιδίσο δε, αθνχ νη ηερλνινγηθνί
γίγαληεο κπνξεί λα βγνύλ αθόκε πην δπλαηνί από ηελ θξίζε ηνπ θνξσλντνύ,
κε ηελ αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ [+]
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/epistimi/item/95463-oi-texnologikoigigantes-borei-na-vgoun-akomi-pio-dynatoi-apo-tin-krisi-tou-koronoioy

•

Πψο δέλ πξνβιεκαηηζηήθακε απφ δειψζεηο ηνπ Bill Gates αλαξηεκέλεο απφ ρξφληα,
γηα κείσζε ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνύ ζε 500,000,000, αμηνπνηώληαο πξνο
ηνύην θαη ηα λέα εκβόιηα [+] https://www.youtube.com/watch?v=4vzFeiKH1jQ ,
πξνζηαγέο πνπ είλαη ραξαγκέλεο θαη ζηνπο ηξείο κνλόιηζνπο ηεο πνιηηείαο
Georgia ησλ Η.Π.Α. ζε 6 βαζηθέο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ; Καη «εηο θνηλήλ ζέαλ» [+]
http://www.bbc.com/travel/story/20150824-one-of-the-us-greatest-mysteries

•

Κη αθφκα, ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 2018, ζε ηαηξηθφ ζπλέδξην ζηελ Μαζζαρνπζζέηε
φηαλ δήισλε πσο ζε ελάκηζπ ρξόλν ζα ππάξρεη παγθόζκηα επηδεκία κε
30,000,000 λεθξνχο θαη παγθφζκην πφιεκν; [+]
https://www.bostonglobe.com/2020/03/17/metro/before-coronavirus-bill-gatessounded-alarm-pandemic-preparedness/

•

Ή, ήηαλ απιή ζχκπησζε ε Δθδήισζε Πξνζνκνίσζεο Παλδεκίαο πνπ
θηινμέλεζε ην Κέληξν Αζθάιεηαο Τγείαο Johns Hopkins ζε ζπλεξγαζία κε ην
Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ θαη ην Ίδξπκα Bill and Melinda Gates ζηηο 18
Οθησβξίνπ 2019 ζηε Νέα Τφξθε, https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

•

Με ην πξόζρεκα ινηπόλ ηεο «επηηήξεζεο ηεο παγθόζκηαο πγείαο», εκείο νη
ίδηνη ζα δεηνχκε ΣΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ – ΦΑΚΔΛΛΧΜΑ απφ ηελ θάζε
ηδησηηθή Δηαηξεία πνπ αγνξάδεη ην δηθαίσκα απηφ απφ ην Κξάηνο, δίρσο λα
γλσξίδνπκε νη ίδηνη ηί αλαγξάθεη ε «ηαπηφηεηα» καο ή αλ αιινηψζεθε ή ππεθιάπε
ειεθηξνληθψο
[+]
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/861511/psifiakes-taftotites-thaekdidoyn-idiotes. Καη φινη θαηαιαβαίλνπκε πσο νη Δηαηξείεο, δελ είλαη ην δηθφ καο
ζπκθέξνλ πνπ θνηηάδνπλ. Η αλαθνίλσζε γηα ηελ 30-ήκεξε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε
πεξί ηνπ ηφζν θξηζίκνπ ηνχηνπ ζέκαηνο, ήηαλ κεγέζνπο 14Υ14εθ, ζακκέλε ζηνλ
«Φηιειεχζεξν» ηεο Σεηάξηεο 22-1-2020, δειαδή θηηάρζεθε γηα λα κελ ηελ
πξνζέμεη ην θνηλό θαη νη ηζύλνληεο, πξάγκα πνπ φλησο ζπλέβε. Γηα απηέο ηηο
ηαπηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο ζπληαπηίδεηαη κε έλαλ γξακκηθφ θψδηθα, είλαη
πνπ έγξαςε ην ρεηξφγξαθν «εκεία ησλ Καηξώλ» ν Άγηνο Πατζηνο https://gerontaspaisios-agioritis.blogspot.com/ .
ηαλ κηα ρψξα επξίζθεηαη ζε «Καηάζηαζε
Δθηάθηνπ Αλάγθεο» (κάιινλ δε ζε «Καηάζηαζε Πνιηνξθίαο») , πιαγίσο θαη ρσξίο
λα ρακπαξίζνπκε πεξλά θαη Ννκνζρέδηα ηέηνηα ηα νπνία αιινηψο ζα καο
μεζήθσλαλ. ηαλ πεξάζεη ν «θνξσλντφο», ίζσο βξεζνχκε πξν πξνεηιεκκέλσλ θαη
θπξσκέλσλ απνθάζεσλ, ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ.

•

Με φια απηά ηα δεδνκέλα, γηαηί δελ κηιά θαλείο γηα ην ελδερφκελν Βηνινγηθνύ
Πνιέκνπ; Απηφο πνπ ηνλ δηελεξγεί, πξαγκαηηθά έρεηο ηελ εληχπσζε πσο ζα ζνπ ην
πεί; Αλαινγηζηήθακε γηαηί μεθπηξψλνπλ παληνχ λέεο βάζεηο πιήξσο εμνπιηζκέλσλ
ακεξηθάληθσλ κνλάδσλ; Θα καο είλαη πνιύ αξγά φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο,
κνιχλζεηο φπσο ηνπ θνξσλντνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψην ζηάδην κηαο άθξσο
επξχηεξεο παγθφζκηαο ζχξξαμεο - ηδέηε [+] http://nikosxeiladakis.gr/

•

Σφζα ρξφληα νη θαξκαθνβηνκεραλίεο πνιεκνχζαλ κήλ κάζνπκε ηελ σθέιεηα ηεο
βηηακίλεο C, βάδνληαο πιαζηά φξηα γηα δήζελ ππεξβηηακίλσζε. Γηαηί, ελψ ζηελ
Κίλα άξρηζαλ θαη δίλνπλ κέρξη θαη 24 γξακκάξηα ελδνθιέβηαο βηηακίλεο C γηα
αληηκεηψπηζε ηνπ ηνχ, ν νπνίνο (φπσο θαη νη αθηηλνβνιίεο EMF) κεηψλεη ηα επίπεδά
ηεο ζηα θχηηαξα, δελ εθαξκφδεηαη απηή ε πξαθηηθή θαη ζηηο δηθέο καο ρψξεο; [+]
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533 . Γείηε πσο, εδψ θαη 10 ρξφληα,
εξεπλεηέο φπσο ην Dr Rath Research Institute έρνπλ ηεθκεξηψζεη επηζηεκνληθά ηελ
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηνύ ηεο γξίππεο κε ηελ ιήςε βηηακίλεο C θαη άιισλ
κηθξνζξεπηηθψλ νπζηψλ [+] https://www.dr-rath-foundation.org/2009/05/swine-fluand-human-influenza-questions-and-answers/

•

Πνηνο καο εγγπάηαη πσο, νη ίδηεο νη θαξκαθνβηνκεραλίεο, επζέσο ή πιαγίσο, δελ
θηηάρλνπλ ηέηνηνπο ηνύο έρνληαο κάιηζηα έηνηκν θαη ην «θάξκαθν» (εκβφιην
ζπλήζσο), ην νπνίν φηαλ θαηαηξνκάμνπκε ζα παξαθαινχκε λα καο ην
κνζρνπνπιήζνπλ; Αθφκα λνκίδνπκε πσο είλαη κηα παξέα θαιψλ αλζξψπσλ πνπ

παζρίδνπλ λα καο θάλνπλ πγηείο; Δξψηεκα: Αλ βξεζεί έλα θάξκαθν γηα φιεο ηηο
αξξψζηηεο, θαη εάλ είλαη θαη δσξεάλ, θαη πεξλά απφ ην ρέξη ηνπο, ή απφ ην ρέξη ζνπ,
ή απφ ην ρέξη ελφο γηαηξνχ, ην λα πξνσζεζεί ή φρη (θαη πξνψζεζή ηνπ ζεκαίλεη,
φινη ζην ηαηξηθφ ζχζηεκα λα κείλνπλ άλεξγνη), ζα ην πξνσζνχζακε; Ή ν εθεπξέηεο
ηνπ ζα «πάζεη έλα δπζηχρεκα»;
(β) Πνχ πάεη ε θαηάιεμε;
•

Οπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ. Πξψηε θαη κεγαιχηεξε σθέιεηα, ίζσο είλαη ην φηη
ζπλήιζακε ιηγάθη θαη αλαζεσξνύκε ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο ζηελ δσή, ηελ
νπνία δηήγακε θηίδνληαο θαη επελδχνληαο σο λα ήηαλ αηψληα.

•

Γεχηεξε σθέιεηα, ην φηη ζπκεζήθακε πσο θάπνηε νη παππνχδεο καο, αιιά θαη
αηψλεο ηψξα νη άλζξσπνη πνπ δνύζαλ ζηελ Φύζε –ηελ γχξσ θαη ηελ εληφο ηνποθαιιηεξγνχζαλ, έβνζθαλ, έπιεθαλ γηα λα δήζνπλ. Απηά πνπ ράζακε δειαδή,
ζέινληαο λα βγνχκε έμσ απφ ηελ Φχζε καο. Δπελδχζακε ζε αθχζηθα πξάγκαηα,
θαη λα πνπ καο θέξλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο. Αληεπίζεζε απφ ην ζπίηη καο: Η
Δπηζηξνθή ζηελ Παξάδνζε, [+] http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy

•

Σξίηε σθέιεηα, ην φηη άξρηζε αηζζεηά ε κείσζε ηεο κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
κφιηο έθιεηζαλ ηα εξγνζηάζηα (Euronews 19-3-2020)

•

Σέηαξηε, βξήθακε επηηέινπο ρξόλν λα δηαβάδνπκε!

•

Πέκπηε σθέιεηα, αξρίδεη μαλά ε εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
Διιάδα.

•

Έθηε σθέιεηα, φηη κπνξνχκε λα αλνίμνπκε ηα κάηηα καο ζην πψο ζπλεξγνύλ κή
επηζεκαζζέληεο παξάγνληεο γηα κηαλ αζζέλεηα – επηδεκία. Γελ είλαη ηα πάληα
κφλν ρεκηθά θαη κηθξφβηα.

•

Αθνινχζσο, βιέπνπκε πηα λα θαηαξξίπηεηαη ε ηακπέια ηνπ «πλσκνζηνιόγνπ»
πνπ ηφζν εχθνια θνιινχζακε ζε φπνηνλ καο ραινχζε ηελ δαραξέληα καο. Γελ
αθππληζηήθακε γηα ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα θαηάινηπα αληηβησηηθψλ ζηα ηξφθηκα,
φπνπ πξσηεχνπκε παλεπξσπατθψο, αθφκα θη αλ θψλαδαλ φινη νη επηζηήκνλεο.
Οχηε πξνβιεκαηηζηήθακε ζηνλ Μάξηην ηνπ 2016 φηαλ ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ
απνθάζηζε λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ησλ Αεξνςεθαζκψλ (Chemtrails) θαη ζηελ
επνκέλε εκέξα εμαθαλίζηεθαλ απφ ηνπο νπξαλνχο (αληηιακβάλεζηε ζπλεπψο ην
απνηέιεζκα ηεο «έξεπλαο»), ελψ καο πιάθσζε δηαξθψο κηα «ζθφλε» αθφκα θαη ζηηο
βξνρεξφηεξεο κέξεο: Δίρακε πάληα ηέηνηα ζθφλε; Πξψηε θνξά έρεη βφκβεο ζηελ
Μέζε Αλαηνιή; Αλ νη γξακκέο ζηνλ νπξαλφ ήηαλ ηα θαπζαέξηα ησλ αεξνπιάλσλ
πνπ πγξνπνηνχληαλ, πψο εμαθαλίζηεθαλ κέζα ζε κηα κέξα; [+]
https://www.tothemaonline.com/Article/50616/oikologoi-ikanopoihsh-gia-thn-ereynagia-toys-aeropsekasmoys

•

Κνξπθαία σθέιεηα, φηη είδακε ην Κνηλό ηεο Αλζξώπηλεο Φύζεο ζην πώο είκαζηε
επάισηνη, αθφκα θαη νη «πνιηηηζκέλνη». Οκνίσο δε, εληνπίδνληαο ηελ αζζέλεηα απφ

ηνπο αφξαηνπο ηνχο θαη ηηο αφξαηεο αθηηλνβνιίεο, ίζσο πξνβιεκαηηζηνχκε θαη γηα ηελ
νκνίσο αφξαηε θνηλή αζζέλεηα ηεο αφξαηεο Φπρήο. Άξα, αλαγλσξίδνληαο ηελ
χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ καο δηειάλζαλε, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ην
αληηκεησπίζνπκε.
•

Η θξελήξεο πνξεία ηεο Δπηζηήκεο, ζηελ νπζία είλαη κηα πξνζπάζεηα απηνζέσζεο
ηεο ινγηθήο. Σψξα φηαλ θαηαξξέεη ην ςέκα ηνπ «Απηφ βιέπσ θαη αηζζάλνκαη θαη
θαηαιαβαίλσ = απηφ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα», αο πξνζέμνπκε πσο ε ίδηα ε
Δπηζηήκε επηζεκαίλεη πιένλ ην ελδερφκελν ηνπ Intelligent Design (Δπθπνχο
ρεδίνπ) γηα ηνλ θφζκν (δείηε ζηελ ζεηξά επηζηεκνληθψλ ληνθηκαληέξ «Through the
Wormhole»)
[+] https://en.wikipedia.org/wiki/Through_the_Wormhole θαη
https://www.youtube.com/results?search_query=through+the+wormhole

•

Δάλ ε επηζήκαλζε ηνπ Paul Doyon (ζην κέξνο Β) γηα ηελ ζπλέξγεηα αθηηλνβνιηψλ
EMF-RF (πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ην 5G) κε ηελ παλδεκία είλαη αιεζήο, ηφηε
ελδερνκέλσο κέζα ζην Δπθπέο ρέδην πνπ δηέπεη ηνλ θφζκν, κε έλα κηθξόηεξν
θαθό (ηνλ θνξσλντφ) ίζσο αλνίμνπκε ηα κάηηα καο γηα λα γιπηώζνπκε από άιια
αζπγθξίησο ρεηξόηεξα, ηα νπνία αθσιύησο επέιαζαλ.
Μελ μεγειηφκαζηε.

Η ΑΦΔΛΔΙΑ ΙΩ ΔΙΝΑΙ Η ΥΔΙΡΟΣΔΡΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ.

Κσρίως κείμενο (Μέρος Β’): Paul Doyon
Μεηάθραζη κσρίως κειμένοσ – Στόλια (Μέρη Α΄και Γ΄): Μ.Π.
Βοήθεια ζηην απόδοζη ιαηρικών όρων ζηα ελληνικά: δρ.Γ.Κοηζώνης
Δπιμέλεια Γλώζζας και Γιάρθρωζη Σελίδων: Μάριος Βαζιλείοσ

