Γάλλος λομωξιολόγος και Κλεάνθης Γρίβας για Εμβόλια
4 ∆εκ. 2020. Καθ. Λοιμωξιολόγος Christian Perronne. «∆εν θέλουμε να γίνουμε σαν τις
μεταλλαγμένες ντομάτες και το καλαμπόκι. ∆εν είναι εμβόλια,
αλλά προϊόντα γονιδιακής θεραπείας. Μπορεί μεταδώσουμε τις
γενετικές μεταλλάξεις στα παιδιά μας. Αυτοί που τα προωθούν
είναι μαθητευόμενοι μάγοι και παίρνουν τους πολίτες του κόσμου για
ινδικά χοιρίδια»...
H γαλλική Francesoir δημοσιεύει στις 3/12/20 την επιστολή
καταπέλτη του καθηγητή Λοιμωξιολογίας Christian PERRONNE με
τίτλο «Eμβόλιο mRNA: ηχηρή κλήση από τον Pr Perronne»
όπου αναπαράγει την ανοιχτή επιστολή του που δημοσίευσε στο προσωπικό του facebook και
για την οποία μίλησε και στο Sud Radio. Προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος τα εμβόλια
αυτά να τροποποιήσουν οριστικά τα γονίδια μας!
Courrier du Pr Perronne
Η Γαλλία (σσ. η Ελλάδα να δεις), που ζει σ΄έναν εφιάλτη εδώ και μήνες ξυπνάει. Σε πολλές
πόλεις της ωραίας χώρας μας ο λαός κάνει πορείες για να ξαναβρεί την ελευθερία του για
ν΄απαιτήσει την επιστροφή στη δημοκρατία (σσ. στην Ελλάδα ο Μορφέας χτύπησε λίγο
περισσότερο).
Ως ιατρός, εξειδικευμένος στις λοιμώδεις νόσους που προήδρευσα σε φορείς και σε συμβούλια
της ∆ημόσιας Υγείας συμπεριλαμβανομένων επί εμβολίων, προσμετρώ κάθε μέρα τις
αβεβαιότητες που δημιουργούν τον φόβο και την αυξανόμενη ψυχική διαταραχή των
συμπολιτών μας.
...
Πολλοί Γάλλοι υπνωτίστηκαν από την πολιτική του φόβου...
….Η γενικευμένη χρήση μασκών στον πληθυσμό δεν έχει κανένα συμφέρον αποδεδειγμένο
επιστημονικά έναντι της επιδημίας SARS-COV-2. Η χρήση μασκών όφειλε να είναι στοχευμένη
για ασθενείς, το περιβάλλον τους (κυρίως άτομα σε ευπαθή ομάδα) και νοσηλευτές γιατρούς
που έρχονται σ' επαφή.
Η επιδημία υποχωρεί και δεν επέφερε καμιά αποκάλυψη,…. το κύμα επιδημίας τελείωσε…
Αυτό μαρτυρεί την προσαρμογή του ιού στον άνθρωπο και αντικατοπτρίζει επίσης τη συλλογική
ανοσία που εξελίσσεται στον πληθυσμό και που μας προστατεύει φυσικά.
∆υστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν θάνατοι που συμβαίνουν σε πολύ ηλικιωμένους, πολύ
παχύσαρκα άτομα ή άτομα που πάσχουν από σοβαρό διαβήτη, σοβαρή υψηλή αρτηριακή
πίεση, καρδιοαναπνευστικές ή νεφρικές παθήσεις-ανεπάρκεια. Αυτά τα άτομα που κινδυνεύουν
αναγνωρίζονται τέλεια. Τα υγειονομικά μέτρα πρέπει επομένως να στοχεύουν στην προστασία,
την ανίχνευση και τη θεραπεία τους το συντομότερο δυνατόν από την έναρξη των
συμπτωμάτων με υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη, των οποίων η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια επιβεβαιώνονται ευρέως, εάν δοθεί η θεραπεία. Πολλοί θάνατοι θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί.
Αφού επιχειρηματολογεί γιατί το lockdown δεν συνέβαλε στην μείωση εξάπλωσης του ιού
προσθέτει:
Οι μάσκες
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνέχιση της δίωξης των παιδιών μας πίσω από περιττές μάσκες
παραμένει ακατανόητη. Όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται έτσι ώστε οι Γάλλοι (σσ. και κατ΄
επέκταση οι Έλληνες) να απαιτούν ένα εμβόλιο. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος ενός γενικευμένου
εμβολίου για μια ασθένεια της οποίας η θνησιμότητα είναι κοντά στο 0,05%; Όχι. Αυτός ο
μαζικός εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητος. Επιπλέον, οι κίνδυνοι εμβολιασμού μπορεί να
είναι μεγαλύτεροι από τα οφέλη.
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Τα εμβόλια.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας (σσ. και της
Ελλάδας), λένε ότι είναι έτοιμες για εμβολιασμό τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η ανάπτυξη και
η αξιολόγηση αυτών των προϊόντων έχουν επιταχυνθεί, ενώ κανένα αποτέλεσμα έρευνας της
αποτελεσματικότητας ή της επικινδύνοτητας αυτών των εμβολίων δεν δημοσιεύθηκε ως
σήμερα.
Το χειρότερο είναι ότι τα πρώτα «εμβόλια» που μας προτείνονται δεν είναι εμβόλια, αλλά
προϊόντα γονιδιακής θεραπείας. Θα εγχύσουμε μ΄ ενέσιμη μέθοδο νουκλεϊκά οξέα που θα
προκαλέσουν την παραγωγή στοιχείων του ιού από τα δικά μας κύτταρα. ∆εν γνωρίζουμε
απολύτως τις συνέπειες αυτής της ένεσης, επειδή είναι μια πρεμιέρα στον άνθρωπο. Κι αν τα
κύτταρα κάποιων «εμβολιασμένων» παρήγαγαν πάρα πολλά ιικά στοιχεία, οδηγώντας σε
ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στο σώμα μας;
Οι πρώτες γονιδιακές θεραπείες θα είναι RNA, αλλά υπάρχουν projects με DNA.
Κανονικά, στα κύτταρα μας, το μήνυμα αποστέλλεται από το DNA στο RNA, αλλά το
αντίστροφο είναι δυνατό σε ορισμένες περιστάσεις, ειδικά επειδή τα ανθρώπινα κύτταρα μας
από την πρωτόλεια εποχή εμπεριέχουν τους λεγόμενους “ενδογενείς” ρετροϊούς
ενσωματωμένους στο DNA των χρωμοσωμάτων μας. Αυτοί οι “εξημερωμένοι” ρετροϊοί που
κατοικούν σε μας είναι συνήθως μη επιθετικοί (σε αντίθεση με τον ιό HIV, για παράδειγμα το
ρετροϊό του AIDS), αλλά μπορούν να παράγουν ένα ένζυμο, αντίστροφη μεταγραφάση (σσ.
αναφερόμενη και σαν ανάστροφη τρανσκριπτάση είναι ένζυμο πρωτεϊνικής φύσεως που
βρέθηκε σε RNA-ιούς), ικανή να μεταγράφει προς τα πίσω, από το RNA στο DNA. Έτσι, ένα
RNA ξένο στο σώμα μας και χορηγούμενο με ένεση θα μπορούσε να κωδικοποιήσει το DNA,
όπως και το ξένο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ενσωματωθεί στα χρωμοσώματά μας.
Υπάρχει επομένως ένας πραγματικός κίνδυνος να μετασχηματιστούν οριστικά τα γονίδια μας.
Υπάρχει επίσης η πιθανότητα , από την τροποποίηση των νουκλεϊκών οξέων των ωαρίων ή των
σπερματοζωαρίων μας, να μεταδώσουμε αυτές τις γενετικές τροποποιήσεις στα παιδιά μας. Τα
πρόσωπα που κάνουν την προώθηση αυτών των γονιδιακών θεραπειών λανθασμένα
αποκαλούμενων ως «εμβόλια» είναι μαθητευόμενοι μάγοι και παίρνουν τους Γάλλους (σσ. και
τους Έλληνες) και γενικότερα τους πολίτες του κόσμου για ινδικά χοιρίδια. (σσ. γι αυτό
προσέλαβαν κτηνίατρο για να μας αντιμετωπίσουν ως ινδικά χοιρίδια και πειραματόζωα;)
∆εν θέλουμε να γίνουμε σαν τις τομάτες και το καλαμπόκι τα γενετικά τροποποιημένα, τα
μεταλλαγμένα των OGM (οργανισμοί γενετικά τροποιημένοι). Ένας ιατρικός υπέυθυνος ενός
από τα φαρμακευτικά παρασκευαστικά εργαστήρια δήλωσε πριν κάποιες μέρες ότι ήλπιζε σε
ένα αποτέλεσμα ατομικής προστασίας, αλλά δεν θα έπρεπε πολύ να ελπίζει σ΄ έναν αντίκτυπο
στη μεταδοτικότητα του ιού επομένως επί της δυναμικής της επιδημίας.
Αυτή είναι εν πολλοίς μια συγκαλυμμένη παραδοχή ότι δεν είναι εμβόλιο. Κρίμα.
Είμαι τόσο πολύ πιο τρομαγμένος που πάντα ήμουν υπέρ των εμβολίων και έχω προεδρεύσει
για χρόνια σε φορείς που διαμορφώνουν την πολιτική εμβολιασμού. Σήμερα, πρέπει να
σταματήσουμε αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό σχέδιο. Ο Louis Pasteur θα γυρίσει πλευρό στον
τάφο του.
Η επιστήμη, η ιατρική ηθική και πάνω απ' όλα η κοινή λογική πρέπει ν΄ αντιπαρατεθούν.
Christian PERRONNE
Eίναι πλέον και θέμα Βιοθικής σύμφωνα με τον Καθηγητή Λοιμωξιολόγο. Σε άλλη αποστροφή
του λόγου του δηλώνει: συγχέουμε την ταχύτητα με την πρόληψη, αναφορικά με τη βιασύνη
περί εμβολίων… Ενώ μιλάει για κοινό εκβιασμό των αρχών: «Ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί
είναι για το πως αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός την ανταλλαγή που προτείνουν οι αρχές μεταξύ
-2-

εμβολίου και επιστροφής στην ελευθερία». Στο Sud Radio δήλωσε στις 2.12.20: «...τα Moderna,
Pfizer, αυτά δεν είναι εμβόλια, πρόκειται για γονιδιακή θεραπεία»...
https://dimpenews.com/2020/12/04/καθ-λοιμωξιολόγος-christian-perronne-δεν-θέλουμε-να-γ/

Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Ντιντιέ Ραούλ:
Τελικά τι θα προτείνουμε; Όλος ο κόσμος να μείνει κλεισμένος
σ΄όλη του τη ζωή γιατί έξω κυκλοφορούν ιοί; Είστε όλοι τρελοί.
Το λάθος είναι η διαρκής δραματοποίηση...
dimpenews.com
+ + +
Πέμπτη, 17 ∆εκεμβρίου 2020. Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας Christian Perronne που δήλωσε για εμβόλιο mRNA: ∆εν θέλουμε να
γίνουμε σαν τις μεταλλαγμένες ντομάτες και το καλαμπόκι. ∆εν είναι εμβόλια, αλλά
προϊόντα γονιδιακής θεραπείας...
H λογοκρισία δεν έχει τέλος όπως και οι διωγμοί των διαφωνούντων Πανεπιστημιακών Ιατρών
που διαφοροποιούνται από το ”Υπουργείο Αλήθειας”.
Με ένα δελτίο τύπου στην σελίδα του στο Facebook, αυτή την Πέμπτη 17 ∆εκεμβρίου ο
Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Christian Perronne εξειδικευμένος στις λοιμώδεις νόσους που
προήδρευσε σε φορείς και σε συμβούλια της ∆ημόσιας Υγείας συμπεριλαμβανομένων επί
εμβολίων, ανακοινώνει ότι ο M. Hirsch, Γ. ∆ιευθυντής του AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux
de Paris), του επέδωσε μια εντολή βάσει της οποίας θέτει τέλος στις υπηρεσίες του ως
Επικεφαλή της Υπηρεσίας στη συνέχεια μιας κλήσης αυτό το πρωί στις 8 h.
Του προσάπτει δημόσιες δηλώσεις του.
«Τα κίνητρα είναι αμφιλεγόμενα, ο καθηγητής PERRONNE θα καταθέσει πολύ γρήγορα va
déposer un recours κατά αυτής της απόφασης στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο του Παρισιού»
δηλώνει ο δικηγόρος του Maître Thomas Benages.
Σε επικοινωνία με τη σύνταξη ο Christian Perronne μας δηλώνει :
«Είμαι έκπληκτος που δέχθηκα επίθεση για δημόσιες δηλώσεις που δεν παραβιάζουν τον
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. ∆εν καταλαβαίνω αυτήν την επίθεση στην ελευθερία έκφρασης
για έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Ας είναι σίγουροι οι ασθενείς μου, υπολογίζω να συνεχίσω ν’
ασκώ το λειτούργημά μου για την φροντίδα των ασθενών που είναι και το πρώτο μου μέλημα»...
Ο Pr Perronne είναι επικεφαλής της υπηρεσίας μολυσματικών και τροπικών νόσων στο
νοσοκομείο Raymond-Poincaré de Garches από το 1994.
Είχε προειδοποιηθεί με μοναδικό και υπεροπτικό τρόπο για πιθανή διαδικασία εναντίον του στις
4 ∆εκεμβρίου.
Το εύγλωττο βιογραφικό του καθηγητή Perronne μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο και είναι
εκπληκτικό το γεγονός ότι το AP-HP λαμβάνει μια τέτοια απόφαση που θα του στερήσει έναν
διεθνώς αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα, τόσο για τις μολυσματικές ασθένειες όσο και από την
κατανόησή του για το ιατρικό σύστημα όπως αποδείχθηκε κι από το βιβλίο του επί της κρίσης.
Στα κοινωνικά δίκτυα, τα μηνύματα υποστήριξης και οι εκφράσεις συμπάθειας είναι
πολυάριθμες, από τους απλούς πολίτες έως τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου αυτού των
συναδέλφων του, με την υποστήριξη του Συνδικάτου των νοσοκομειακών ιατρών. Μετά τους ∆ρ
Louis Fouché, Pr Raoult, Dr Erbstein και πολλούς άλλους, άνοιξε για τα καλά το κυνήγι
μαγισσών στο εσωτερικό της γαλλικής ιατρικής.
FranceSoir 17/12/20
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Η ελευθερία της έκφρασης, η ιατρική συνείδηση φιμώνεται και χειραγωγείται. Οι οπαδοί της μιας
αλήθειας στην Επιστήμη ήταν πάντα επικίνδυνοι. Το σύστημα έχει επινοήσει χίλιους
μηχανισμούς λογοκρισίας που ως γκαιμπελίσκοι σαρώνουν ό,τι διαφοροποιείται. Θέλουν να
καθυποτάξουν και την Ιατρική Έρευνα.1 Είναι επικίνδυνη μια κοινωνία που θ’ αποτελείται
μόνο από πειθήνια όργανα της εκάστοτε εξουσίας.
Οι πολίτες drones, οι γιατροί drones οι τηλεκατευθυνόμενοι από αλλότρια κέντρα είναι το νέο
επίτευγμα του στυγνού καθεστωτικού τρόπου αντίληψης της εποχής μας.
dimpenews.com
+ + +
17 ∆εκ. 2020. Πέντε μελέτες για το COVID καταλήγουν σ΄ένα συμπέρασμα εκρηκτικό.
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Liz Wheeler μιλάει για 5 μελέτες επί του COVID που φτάνουν σε
ένα αποτέλεσμα αληθινή βόμβα, που δεν θα αναφέρουν τα mainstream media! Το αυθεντικό
βίντεο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11 ∆εκεμβρίου 2020.
1 – Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι με διεύρυνση (αποτελεσμάτων
καλλιέργειας) σε 40 κύκλους, το 97% των θετικών στο τεστ Covid δεν είναι μολυσμένοι, επειδή
τα ίχνη του ιού αποδεικνύουν ότι ο ιός είναι ήδη νεκρός. Στη Γαλλία, πραγματοποιούνται tests
PCR (τα πιο σοβαρά) σε 45 κύκλους διεύρυνσης, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον το
60% των “θετικών” είναι ψευδώς θετικά...
2 – Σύμφωνα με μια μελέτη, πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός κι επομένως πια κανείς δεν
είναι μολυσμένος.
3 – Μια μελέτη της Atlanta αναφέρει ότι το 2% αιμοδοτών από τη μεριά της ∆ύσης είχαν
αντισώματα Covid-19 το ∆εκέμβρη του 2019! Επομένως ο ιός κυκλοφορούσε το ∆εκέμβρη
του 2019 χωρίς κανένα ασθενή ή νεκρό…
4 – Μια μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Όσλο αποδεικνύει ότι η επιδημία Covid
19 δεν εκπόρευσε καμιά υπερβολική θνησιμότητα αντίθετα με τη ρητορική του φόβου.
5 – Η International Journal of Antimicrobial Agents πιστοποιεί μια μείωση 84% των νοσηλειών
ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Υδροξυχλωροκίνη και αζιτρομυκίνη και ψευδάργυρο.
europe-israel.org 16/12/20
dimpenews.com
+ + +
ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»-FRANKENSTEIN ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ
Κλεάνθης Γρίβας Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ «ΕΜΒΟΛΙΑ»-FRANKENSTEIN
Ως γνωστόν, όλα τα εν χρήσει συμβατικά εμβόλια
• Περιέχουν μικροοργανισμούς (κυρίως, ιούς), είτε εξασθενημένους είτε απονεκρωμένους.
• Χορηγούνται για να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων έναντι των ιών που περιέχουν. Και
• Απαιτούν 8 ως 10 ΧΡΟΝΙΑ για την παρασκευή τους.
Αντιθέτως, τα «εμβόλια»-Φρανκεστάιν που παρασκευάζονται από τους άπληστους για
αναγνώριση, ισχύ και χρήμα, μανιακούς της γενετικής κοπτο-ραπτικής, δεν είναι εμβόλια.
Αποκαλούνται έτσι, απλώς για να διασκεδαστεί ο βάσιμος τρόμος που τα συνοδεύει:
• ∆εν περιέχουν ιούς. Περιέχουν συνθετικό γενετικό υλικό (συνθετικό DNA ή αγγελιοφόρο
mRNA), με εξαίρεση το πρώτο ρωσικό που ανακοινώθηκε, που περιέχει ιό.
• ∆εν χορηγούνται για να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων έναντι καθορισμένων ιών
1

Η Ιατρική είναι μία από τις επιστήμες που ξεκίνησαν από την Ελλάδα και οι σύγχρονοι Τροϊκανοί θέλουν να
ελέγξουν κατά το συμφέρον τους, αντίθετα προς το ελεύθερο Ελληνικό πνεύμα. Ήδη ελέγχουν την οικονομία, αλλά
δεν θα προκόψουν. Ο πόλεμος έρχεται: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/vid04/1000-armeno.html
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(δεν περιέχουν τέτοιους)...
Το γενετικό υλικό κάθε οργανισμού, δηλαδή ο κώδικας της ζωής, αποτελείται από το DNA και το
RNA. Στο DNA είναι αποθηκευμένες όλες οι γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν την ύπαρξή
μας. Ο ρόλος του RNA είναι να μεταφέρει οδηγίες από το DNA στις πρωτεΐνες και αντιστρόφως
(για αυτό και ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA ή mRNA διότι «m» σημαινει message),
επηρεάζοντας έτσι και τις πρωτεΐνες και το DNA.
Έχοντας υπόψη έναν κλασικό ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο «η ζωή είναι ένας ορισμένος
τρόπος ύπαρξης των πρωτεϊνών», δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε καν τον εφιάλτη στον
οποίο θα εισαχθεί το ανθρώπινο είδος, όταν οι πολιτικοί και «επιστημονικοί» χιτλερίσκοι του
21ου αιώνα, θα εγχύσουν στον οργανισμό του ανθρώπου συνθετικό mRNA, για το οποίο
είναι αντικειμενικά αδύνατο να γνωρίζει κανείς τί πληροφορίες θα μεταφέρει στην αμφίδρομη
διαδρομή του.
Τα «εμβόλια»-Frankenstein (με DNA και mRNA) για την COVID-19 είναι η αιχμή του δόρατος
για την είσοδο σε μια «νέα εποχή» γενετικά τροποποιημένων «εμβολίων» υψηλού κινδύνου και
σηματοδοτούν το πέρασμα από τον εφιάλτη των Γενετικά Μεταλλαγμένων Τροφίμων στην
κόλαση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Ανθρώπων, που αποτελεί πλέον μια εν διαμορφώσει
πραγματικότητα.
…Η πολυεπίπεδη τρομοκρατική επιχείρηση, που εκδηλώθηκε με μια δυσοίωνη ομοιομορφία
που επέβαλε έναν οργουελιανό μονόλογο σε παγκόσμιο επίπεδο, κορυφώθηκε με την κήρυξη
της «πανδημίας» από τον Gates στις 10 Μαρτίου 2020 και από τον (πρώην τρομοκράτη) γενικό
διευθυντή του Π.Ο.Υ. (W.H.O.) στις 11 Μαρτίου 2020, και την επιβολή του lockdown...
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https://www.zougla.gr/apopseis/article/ta-emvolia-frankenstein-den-ine-emvolia

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Perronne.pdf
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