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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Του …… 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον (φορέα απασχόλησης) ……………. 

 

 

Κύριοι,  

Ενόψει της άμεσης εφαρμογής του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 ευρίσκομαι στο 

δίλημμα ή να εμβολιαστώ ή να τεθώ σε αναστολή των καθηκόντων μου με συνέπεια τη 

στέρηση  του μισθό μου, αλλά και των συνταγματικών δικαιωμάτων μου ως πολίτης. 

Είναι όμως πολλοί οι λόγοι που δικαιολογούν το δίλημμά μου αυτό.  

 

Έρευνες από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου: Cambridge, 

Harvard, Yale, John’s Hopkins, Imperial College, Emory University, Rockefeller Institute 

κ.α., δημοσιευμένες στα εγκυρότερα ιατρικά/επιστημονικά περιοδικά και ιστοτόπους του 

κόσμου: NCBI, PubMed, NIH, BMJ, Plos, Pnas, Jstor, BioRxiv, Nature, MedRxiv, ASM, 

Jama κ.α., καθώς και επιλεγμένες ειδήσεις από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά 

πρακτορεία του κόσμου: Bloomberg, BBC, the Times, Guardian, CNBC, Reuters, Forbes, 

DailyMail κ.α.,  με κάνουν να αμφιβάλλω για την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της νόσου covid 19. 

(https://resist-to-exist.gr/2021/06/30/koronoios-parenergeies-embolia-episthmh-enantion-

propagandas/) 

 

1)Έτσι, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο που να 

αποτρέπει αποδεδειγμένα τη νόσηση από Covid-19¹. Όλα είναι πειραματικά, 

προσωρινώς αδειοδοτημένα και με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΟΥ και η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, 

όπως: τον τύπο του εμβολίου, τον κατασκευαστή, τους υποδοχείς ACE2 κάθε ανθρώπου, την 

ηλικία, το φύλο, την φυλή, την μετάλλαξη του ιού με την οποία θα έρθει σε επαφή κλπ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2390 

https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244 

 

https://resist-to-exist.gr/2021/06/30/koronoios-parenergeies-embolia-episthmh-enantion-propagandas/
https://resist-to-exist.gr/2021/06/30/koronoios-parenergeies-embolia-episthmh-enantion-propagandas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2390
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244
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2)Οι δηλωμένοι θάνατοι απ’ τα εμβόλια ξεπέρασαν σε ποσοστό τους 

θανάτους από COVID-19 στον υγιή πληθυσμό! 0,004% έναντι 0,0009%! Ενώ 

υπάρχουν χώρες όπως η Αγγλία και η Νορβηγία οπού το ποσοστό των νεκρών από τα 

εμβόλια έφτασε το 0,03% και 0,08% αντιστοίχως!¹⁰ Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

οι μισοί και πλέον θάνατοι απ’ τον ιό είναι «με κόβιντ» και όχι «από κόβιντ», δηλαδή 

άνθρωποι που κατέληξαν στις ΜΕΘ από ένα συνδυασμό νοσημάτων, ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων κλπ. 

 

3)Οι δηλωμένες περιπτώσεις παρενεργειών από τα εμβόλια στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν τις 1,960,607 με το 50% να είναι σοβαρές, ενώ οι 

θάνατοι τους 20,525!! Στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις παρενεργειών, μέχρι και τις 26/6, 

ανέρχονταν στις 3,594, δηλαδή 0,07%.⁴ 

https://www.globalresearch.ca/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-

european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5751904 

 https://www.pronews.gr/ygeia/999431_ema-3594-oi-parenergeies-apo-ta-emvolia-toy-

koronoioy-stin-ellada-mehri-tis-26-ioynioy  

 

4)Τα υπάρχοντα εμβόλια ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά ενάντια στις νέες 

μεταλλάξεις του ιού⁵! Αναλόγως την μετάλλαξη μειώνεται και η αποτελεσματικότητα 

τους. Έχει αποδειχθεί πως οι μεταλλάξεις Beta (αφρικανική), Delta (ινδική) και Lamda 

(Περού) διαφεύγουν σε σημαντικά ποσοστά απ’ τα αντισώματα των εμβολιασμένων, ενώ η 

μετάλλαξη Epsilon (Καλιφόρνια) διαφεύγει σε ποσοστό 85%! 

https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/how-covid-19-variants-evade-

immune-response  

https://www.rockefeller.edu/news/30098-covid-19-vaccines-emerging-variants/  

https://thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/some-covid-19-mutations-

may-dampen-vaccine-effectiveness%3f_amp=true 

https://theconversation.com/immune-interference-why-even-updated-vaccines-could-

struggle-to-keep-up-with-emerging-coronavirus-strains-156465  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004284/ 

https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00121-z  

https://www.cuimc.columbia.edu/news/new-study-coronavirus-variants-predicts-virus-

https://www.globalresearch.ca/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5751904
https://www.globalresearch.ca/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5751904
https://www.pronews.gr/ygeia/999431_ema-3594-oi-parenergeies-apo-ta-emvolia-toy-koronoioy-stin-ellada-mehri-tis-26-ioynioy
https://www.pronews.gr/ygeia/999431_ema-3594-oi-parenergeies-apo-ta-emvolia-toy-koronoioy-stin-ellada-mehri-tis-26-ioynioy
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/how-covid-19-variants-evade-immune-response
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/how-covid-19-variants-evade-immune-response
https://www.rockefeller.edu/news/30098-covid-19-vaccines-emerging-variants/
https://www.google.com/amp/s/www.thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/some-covid-19-mutations-may-dampen-vaccine-effectiveness%253f_amp=true
https://www.google.com/amp/s/www.thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/some-covid-19-mutations-may-dampen-vaccine-effectiveness%253f_amp=true
https://theconversation.com/immune-interference-why-even-updated-vaccines-could-struggle-to-keep-up-with-emerging-coronavirus-strains-156465
https://theconversation.com/immune-interference-why-even-updated-vaccines-could-struggle-to-keep-up-with-emerging-coronavirus-strains-156465
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004284/
https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00121-z
https://www.cuimc.columbia.edu/news/new-study-coronavirus-variants-predicts-virus-evolving-escape-current-vaccines-treatments
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evolving-escape-current-vaccines-treatments  

https://www.nytimes.com/live/2021/02/07/world/covid-19-coronavirus.amp.html  

https://jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-

in-israel-674084 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.452771v2.full 

https://newsroom.uw.edu/news/epsilon-variant-mutations-contribute-covid-immune-

evasion 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994?rss=1 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full 

Η νέα μετάλλαξη του ιού στην Ινδία (Delta plus) διαφεύγει, όχι μόνο από τα 

εμβόλια, αλλά και από τις θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα.  

https://timesofindia.com/india/delta-variant-of-covid-19-mutates-into-delta-plus-all-

you-need-to-know/articleshow/83538387.cms 

Νέες μεταλλάξεις και στην Κρήτη. Δημοσιογράφος, μάλιστα, ανέφερε πως οι 

φορείς του συγκεκριμένου στελέχους ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και δεν 

ξέρουν πλέον τι να κάνουν…  

https://hania.news/2021/06/02/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF

%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-

%CE%A0/  

https://youtube.com/watch?v=q7wYj8-UQJw 

 

5)Οι εμβολιασμένοι είναι 8 φορές πιο πιθανό να κολλήσουν την 

αφρικανική μετάλλαξη (Beta) και 16 φορές την βρετανική (Alpha) σε σχέση με 

του μη εμβολιασμένους⁶! 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1 

https://www.news-medical.net/amp/news/20210412/Real-world-evidence-from-Israel-

on-VOCs-and-SARS-CoV-2-vaccine-protection.aspx 

 

6)Η φυσική ανοσία είναι αποδεδειγμένα πολύ ανώτερη της χημικής. Έρευνα 

απέδειξε πως οι εμβολιασμένοι είναι 13 φορές πιο πιθανό να κολλήσουν την 

μετάλλαξη Δέλτα και 7 φορές πιο πιθανό να νοσηλευτούν, σε σχέση με όσους 

ανεμβολίαστους έχουν μολυνθεί απ’ το βασικό στέλεχος του ιού στο παρελθόν! 

 

https://www.cuimc.columbia.edu/news/new-study-coronavirus-variants-predicts-virus-evolving-escape-current-vaccines-treatments
https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/live/2021/02/07/world/covid-19-coronavirus.amp.html
https://jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084
https://jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.452771v2.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.452771v2.full
https://newsroom.uw.edu/news/epsilon-variant-mutations-contribute-covid-immune-evasion
https://newsroom.uw.edu/news/epsilon-variant-mutations-contribute-covid-immune-evasion
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994?rss=1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full
https://timesofindia.com/india/delta-variant-of-covid-19-mutates-into-delta-plus-all-you-need-to-know/articleshow/83538387.cms
https://timesofindia.com/india/delta-variant-of-covid-19-mutates-into-delta-plus-all-you-need-to-know/articleshow/83538387.cms
https://hania.news/2021/06/02/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25AD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%259A%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0/
https://hania.news/2021/06/02/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25AD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%259A%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0/
https://hania.news/2021/06/02/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25AD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%259A%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0/
https://hania.news/2021/06/02/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25AD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%259A%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0/
https://hania.news/2021/06/02/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25AD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%259A%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0/
https://youtube.com/watch?v=q7wYj8-UQJw
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1
https://www.news-medical.net/amp/news/20210412/Real-world-evidence-from-Israel-on-VOCs-and-SARS-CoV-2-vaccine-protection.aspx
https://www.news-medical.net/amp/news/20210412/Real-world-evidence-from-Israel-on-VOCs-and-SARS-CoV-2-vaccine-protection.aspx
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7)Η πλειοψηφία όσων μολύνονται από τη μετάλλαξη Delta είναι 

εμβολιασμένοι!⁷ Πλέον έχουμε και στη χώρα μας Δομές, όπως τα γηροκομεία και νησιά, 

όπως η Μύκονος, που ενώ ήταν «Covid Free» γέμισαν κρούσματα από τις νέες 

μεταλλάξεις!  

https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/505643/koronoios-sok-51-ton-neon-

periptoseon-ine-emvoliasmeni-opos-ke-to-596-ton-asthenon-se-sovari-katastasi/  

https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-

massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html 

 

8)Η πλειοψηφία των νεκρών από την μετάλλαξη Delta στην Αγγλία, 

σήμερα, είναι εμβολιασμένοι! Το 60% με τουλάχιστον μία δόση και το 43% και με τις 

δύο!⁸ Πεθαίνουν κατά 8,6 φορές περισσότερο απ’ ότι οι ανεμβολίαστοι! Στην 

Ελλάδα σε έναν ολόκληρο χρόνο πανδημίας είχαμε 5,000 νεκρούς και μέσα σε μόλις έξι 

μήνες, από την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος, ξεπεράσαμε τους 8,000! 

https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-

people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated  

https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-

katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy 

 

9)Τα εμβόλια ΔΕΝ σταματούν την μετάδοση του ιού στους 

εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν αποδεδειγμένα τον ιό⁹, εφόσον 

έρθουν σε επαφή μαζί του και μάλιστα σε υπερπολλαπλάσια ποσοστά. Είναι Υπερ-

μεταδότες του ιού γι’ αυτό και είναι αδύνατο να χτιστεί το περίφημο «τοίχος ανοσίας». 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0194599820982633 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html 

Ο Νευροχειρουργός Μιχάλης Σπύρου, σε πρόσφατη συνέντευξη του, είπε: «Το εμβόλιο ΔΕΝ 

καλύπτει την αναπνευστική οδό – Είναι ανόητος ο εμβολιασμός παιδιών και η άσκηση 

πίεσης σε εγκύους!». 

 https://elisnews.com/dr-

%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83- 

 

 

10)Όλα τα εμβόλια, ιδίως τα mRNA, έχουν μια πληθώρα πολύ σοβαρών 

παρενεργειών και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν μόνιμες βλάβες στον 

https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/505643/koronoios-sok-51-ton-neon-periptoseon-ine-emvoliasmeni-opos-ke-to-596-ton-asthenon-se-sovari-katastasi/
https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/505643/koronoios-sok-51-ton-neon-periptoseon-ine-emvoliasmeni-opos-ke-to-596-ton-asthenon-se-sovari-katastasi/
https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html
https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#aoh=16249876893203&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fwww.theguardian.com%252Ftheobserver%252Fcommentisfree%252F2021%252Fjun%252F27%252Fwhy-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#aoh=16249876893203&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fwww.theguardian.com%252Ftheobserver%252Fcommentisfree%252F2021%252Fjun%252F27%252Fwhy-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy
https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0194599820982633?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%253Arid%253Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://elisnews.com/dr-%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2583-%25CF%2583%25CF%2580%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B2%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2584/
https://elisnews.com/dr-%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2583-%25CF%2583%25CF%2580%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B2%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258D%25CF%2580%25CF%2584/
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οργανισμό (υπερδιέγερση ανοσοποιητικού, βλάβες σε αγγεία και όργανα, αυτοάνοσα 

νοσήματα, θρομβώσεις, φλεγμονές κλπ.). Η πλειοψηφία των παρενεργειών 

εμφανίζονται μετά τη δεύτερη δόση και έρχεται και η τρίτη!¹⁰ 

https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccine-induced-immune-thrombotic-

thrombocytopenia-vitt/print 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33587810/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437424/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7348129/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27966438/ 

https://youtu.be/cnB9Pw5oEOE 

 

11) Οι καταγεγραμμένες/δηλωμένες, μέχρι στιγμής, σοβαρές παρενέργειες από τα 

mRNA εμβόλια είναι μεταξύ άλλων: Θάνατος σε ποσοστό 0,008%, Αλλεργικές 

αντιδράσεις σε ποσοστό 2.1%, Παράλυση προσώπου σε ποσοστό 

0,6%, Διόγκωση λεμφαδένων (λαιμός, μασχάλη) σε ποσοστό 

12%, Μυοκαρδίτιδα/Περικαρδίτιδα (φλεγμονή στην καρδιά) σε ποσοστό 

0,3%, Θρομβοπενία/Θρομβοπενική Πορφύρα (ΑΠΘ), Αποβολή σε ποσοστό 

12,6 (!), εξαιρετικά αιματηρές περίοδοι στις γυναίκες, Έμφραγμα, Εγκεφαλικό, 

Νευρολογικές Διαταραχές, Τύφλωση, Κώφωση κ.α. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η 

γέννηση Αυτοάνοσων Νοσημάτων ή η αναζωπύρωση τους σε άτομα που 

ήδη έχουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει αναπτυχθεί μέχρι και Έρπητας 

Ζωστήρας σε άτομα με Αυτοάνοσες Ρευματικές Παθήσεις.¹⁰ 

 

Παρενέργειες εμβολίων 

Θάνατος  

https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-180-deaths-following-

vaccination-reported-in-india/article34274144.ece/amp/  

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149  

https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372 

https://wap.business-standard.com/article-amp/current-affairs/pfizer-vaccine-worries-

norway-as-29-elderly-people-die-after-taking-shot-121011700157_1.html  

https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19377047.covid-vaccine-four-dead-

due-adverse-effects-scotland/  

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-54641117.amp  

https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia-vitt/print
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia-vitt/print
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33587810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33587810/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7348129/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7348129/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27966438/
https://youtu.be/cnB9Pw5oEOE
https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-180-deaths-following-vaccination-reported-in-india/article34274144.ece/amp/
https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-180-deaths-following-vaccination-reported-in-india/article34274144.ece/amp/
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372
https://wap.business-standard.com/article-amp/current-affairs/pfizer-vaccine-worries-norway-as-29-elderly-people-die-after-taking-shot-121011700157_1.html
https://wap.business-standard.com/article-amp/current-affairs/pfizer-vaccine-worries-norway-as-29-elderly-people-die-after-taking-shot-121011700157_1.html
https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19377047.covid-vaccine-four-dead-due-adverse-effects-scotland/
https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19377047.covid-vaccine-four-dead-due-adverse-effects-scotland/
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-54641117.amp
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https://www.newsbreak.gr/ellada/220456/thekla-dimitrioy-nekri-apo-thromvoemvoliko-

epeisodio-meta-ton-emvoliasmo/ 

 

Θρομβώσεις μετά τον εμβολιασμό 

https://www.thetimes.co.uk/article/childminder-got-blood-clots-and-died-after-

astrazeneca-covid-vaccine-qjtg83m9l 

https://www.ndtv.com/world-news/british-woman-in-cyprus-suffers-blood-clot-after-

receiving-astrazeneca-covid-19-vaccine-dies-2448354 

https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html 

https://www.the-sun.com/news/2305200/doctor-dies-36-others-develop-rare-blood-

disorder-vaccines/amp 

https://www.cnbc.com/amp/2021/05/12/cdc-says-28-blood-clot-cases-3-deaths-may-be-

linked-to-jj-covid-vaccine.html 

https://www.iatronet.gr/amp/article/100363/65hronh-nekrh-sto-ilion-epeita-apo-ton-

emvoliasmo-me-astrazeneca 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315  

https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=  

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-

link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood 

 

Παραλύσεις μετά τον εμβολιασμό 

https://www.naftemporiki.gr/amp/story/1704195/souidia-gunaika-pethane-meta-ti-

xorigisi-tou-emboliou-tis-astrazeneca 

https://www.naftemporiki.gr/amp/story/1691453/mix-giannakos-poedin-nosileutria-

pareluse-meta-ti-deuteri-dosi-tou-emboliou 

https://sputniknews.gr/20210330/kataggelia-62hronis-gia-to-emvolio-tis-astrazeneca-

parelyse-to-podi-eniotha-san-nekro-to-heri-11052076.html  

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92291  

https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-

getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-

answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/ 

 

Παράλυση Μπέλ (Bell’s Palsy) 

https://www.newsbreak.gr/ellada/220456/thekla-dimitrioy-nekri-apo-thromvoemvoliko-epeisodio-meta-ton-emvoliasmo/
https://www.newsbreak.gr/ellada/220456/thekla-dimitrioy-nekri-apo-thromvoemvoliko-epeisodio-meta-ton-emvoliasmo/
https://www.thetimes.co.uk/article/childminder-got-blood-clots-and-died-after-astrazeneca-covid-vaccine-qjtg83m9l
https://www.thetimes.co.uk/article/childminder-got-blood-clots-and-died-after-astrazeneca-covid-vaccine-qjtg83m9l
https://www.ndtv.com/world-news/british-woman-in-cyprus-suffers-blood-clot-after-receiving-astrazeneca-covid-19-vaccine-dies-2448354
https://www.ndtv.com/world-news/british-woman-in-cyprus-suffers-blood-clot-after-receiving-astrazeneca-covid-19-vaccine-dies-2448354
https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html
http://www.the-sun.com/news/2305200/doctor-dies-36-others-develop-rare-blood-disorder-vaccines/amp
http://www.the-sun.com/news/2305200/doctor-dies-36-others-develop-rare-blood-disorder-vaccines/amp
https://www.cnbc.com/amp/2021/05/12/cdc-says-28-blood-clot-cases-3-deaths-may-be-linked-to-jj-covid-vaccine.html
https://www.cnbc.com/amp/2021/05/12/cdc-says-28-blood-clot-cases-3-deaths-may-be-linked-to-jj-covid-vaccine.html
https://www.iatronet.gr/amp/article/100363/65hronh-nekrh-sto-ilion-epeita-apo-ton-emvoliasmo-me-astrazeneca
https://www.iatronet.gr/amp/article/100363/65hronh-nekrh-sto-ilion-epeita-apo-ton-emvoliasmo-me-astrazeneca
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315
https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_0eNL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=11&_62_INSTANCE_0eNL_struts_action=%252Fjournal_articles%252Fview&_62_INSTANCE_0eNL_groupId=12225&_62_INSTANCE_0eNL_articleId=6121420&_62_INSTANCE_0eNL_version=1.0
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1704195/souidia-gunaika-pethane-meta-ti-xorigisi-tou-emboliou-tis-astrazeneca
https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1704195/souidia-gunaika-pethane-meta-ti-xorigisi-tou-emboliou-tis-astrazeneca
https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1691453/mix-giannakos-poedin-nosileutria-pareluse-meta-ti-deuteri-dosi-tou-emboliou
https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1691453/mix-giannakos-poedin-nosileutria-pareluse-meta-ti-deuteri-dosi-tou-emboliou
https://sputniknews.gr/20210330/kataggelia-62hronis-gia-to-emvolio-tis-astrazeneca-parelyse-to-podi-eniotha-san-nekro-to-heri-11052076.html
https://sputniknews.gr/20210330/kataggelia-62hronis-gia-to-emvolio-tis-astrazeneca-parelyse-to-podi-eniotha-san-nekro-to-heri-11052076.html
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92291
https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/
https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/
https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/
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Έρευνες για την Παράλυση Μπέλ (Bell’s Palsy), το γνωστό στράβωμα του στόματος, που 

προκαλείται σε ορισμένες περιπτώσεις από τα mRNA εμβόλια. Το ποσοστό καταγράφεται 

στο 0,6%.  

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2779389  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897359/  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X?via%3Dihub 

 

Ακρωτηριασμοί μετά από εμβολιασμούς 

https://www.in.gr/2021/03/30/greece/sygklonistiki-martyria-gia-ton-akrotiriasmo-kai-

ton-thanato-6oxronis-meta-ton-emvoliasmo-tis/amp/ 

https://parallaximag.gr/epikairotita/astrazeneca-nea-thromvosi-ypesti-35chronos-pou-

paroligo-na-akrotiriastei 

https://www.stamfordmercury.co.uk/news/amp/man-lost-leg-weeks-after-covid-

vaccination-9198171/ 

Το 12% των ανθρώπων που λαμβάνει την πρώτη δόση ενός mRNA εμβολίου 

κατά της covid-19 και το 16% που λαμβάνει τη δεύτερη, παρουσιάζει πρησμένους 

λεμφαδένες στη μασχάλη και το λαιμό. Το πρήξιμο μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα 

μήνα.  

https://www.yalemedicine.org/news/vaccine-reactions 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rycan.2021210038 

Το Ισραήλ αναφέρει κοντά στις 300 περιπτώσεις 

μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας σε εφήβους ηλικίας 16-19 μετά την δεύτερη δόση 

του εμβολίου της Pfizer. Οι περισσότεροι εκ των οποίων χωρίς κανένα υποκείμενο 

νόσημα ή ιστορικό φλεγμονής στην καρδιά. Με βάση των αριθμό των εμβολιασμένων 

μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 0,02% τη στιγμή που στο ίδιο εύρος ηλικίας η 

πιθανότητα να πεθάνει κανείς από κορονοϊό (χωρίς υποκείμενα νοσήματα) είναι 0,0009%… 

Σα να μην έφτανε αυτό κάνουν λόγο για «ελαφριά» περιστατικά υποβαθμίζοντας τελείως 

το γεγονός λες και ήταν ένα απλό μπούκωμα… 

https://www.timesofisrael.com/israel-reports-link-between-pfizer-2nd-shot-and-heart-

problem-in-males-under-30/ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html  

https://www.eof.gr/web/guest/covid19-press-announcements  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092429/  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12498 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2779389
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897359/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X?via%253Dihub
https://www.google.com/amp/s/www.in.gr/2021/03/30/greece/sygklonistiki-martyria-gia-ton-akrotiriasmo-kai-ton-thanato-6oxronis-meta-ton-emvoliasmo-tis/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.in.gr/2021/03/30/greece/sygklonistiki-martyria-gia-ton-akrotiriasmo-kai-ton-thanato-6oxronis-meta-ton-emvoliasmo-tis/amp/
https://parallaximag.gr/epikairotita/astrazeneca-nea-thromvosi-ypesti-35chronos-pou-paroligo-na-akrotiriastei
https://parallaximag.gr/epikairotita/astrazeneca-nea-thromvosi-ypesti-35chronos-pou-paroligo-na-akrotiriastei
https://www.google.com/amp/s/www.stamfordmercury.co.uk/news/amp/man-lost-leg-weeks-after-covid-vaccination-9198171/
https://www.google.com/amp/s/www.stamfordmercury.co.uk/news/amp/man-lost-leg-weeks-after-covid-vaccination-9198171/
https://www.yalemedicine.org/news/vaccine-reactions
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rycan.2021210038
https://www.timesofisrael.com/israel-reports-link-between-pfizer-2nd-shot-and-heart-problem-in-males-under-30/
https://www.timesofisrael.com/israel-reports-link-between-pfizer-2nd-shot-and-heart-problem-in-males-under-30/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://www.eof.gr/web/guest/covid19-press-announcements?p_p_id=62_INSTANCE_U5c7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_U5c7_struts_action=%252Fjournal_articles%252Fview&_62_INSTANCE_U5c7_groupId=12225&_62_INSTANCE_U5c7_articleId=6151786&_62_INSTANCE_U5c7_version=1.0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092429/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12498
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7 έφηβοι στην Αμερική, ηλικίας 14-19, εμφάνισαν, επίσης, μυοκαρδίτιδα 

μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9650965/amp/Heart-reaction-probed-

possible-rare-vaccine-link-teens.html 

 

Αλλεργικές αντιδράσεις και Αναφυλαξία 

https://naftemporiki.gr/amp/story/1739767/kalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-

ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557 

 

Αμερικανός γέμισε εξανθήματα μετά από το εμβόλιο της J&J. Όλο του το 

σώμα κοκκίνισε και άρχισε να ξεφλουδίζει. (Αν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος χρησιμοποιήστε 

proxy). 

https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-

reaction-to-covid-19-vaccine/ 

 

Γυναίκες ανά τον κόσμο αναφέρουν διαταραχές κύκλου, πρόωρες, 

ασυνήθιστα επίπονες και εξαιρετικά αιματηρές περιόδους μετά τον εμβολιασμό 

τους με mRNA εμβόλια. 

Γιατρός του Imperial College αναφέρει, επίσης, πως παρατηρούνται αιμορραγίες 

ακόμα και σε γυναίκες που είναι σε εμμηνόπαυση, όπως και σε ανθρώπους που λαμβάνουν 

ορμονικές θεραπείες (τρανσέξουαλς). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως υπάρχουν και 

ενδιάμεσες καταστάσεις πήξης του αίματος.  

Ότι δηλαδή δεν είναι απλά μια ισχνή μειοψηφία που θα τύχη να εμφανίσει σοβαρές 

θρομβώσεις ή θρομβοπενία, αλλά πως υπάρχουν και ενδιάμεσα στάδια, είτε γίνονται 

αντιληπτά (και κατά συνέπεια αναφέρονται), είτε όχι.  

https://www.bbc.com/news/health-56901353.amp  

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-19/changes-in-menstruation-

after-covid-19-vaccines-should-be-studied  

https://anthro.illinois.edu/news/2021-04-05/professor-clancy-and-phd-alumna-katie-

lee-launch-research-menstruation-and-covid-19 

 

Σύνδρομο Διαφυγής Τριχοειδών (CLS) μετά τον εμβολιασμό με 

Astrazeneca.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9650965/amp/Heart-reaction-probed-possible-rare-vaccine-link-teens.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9650965/amp/Heart-reaction-probed-possible-rare-vaccine-link-teens.html
https://m-naftemporiki-gr.cdn.ampproject.org/v/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1739767/kalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%253D%253D#aoh=16240402757000&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fm.naftemporiki.gr%252Fstory%252F1739767%252Fkalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer
https://m-naftemporiki-gr.cdn.ampproject.org/v/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1739767/kalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%253D%253D#aoh=16240402757000&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fm.naftemporiki.gr%252Fstory%252F1739767%252Fkalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557
https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/
https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/
https://www.bbc.com/news/health-56901353.amp
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-19/changes-in-menstruation-after-covid-19-vaccines-should-be-studied
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-19/changes-in-menstruation-after-covid-19-vaccines-should-be-studied
https://anthro.illinois.edu/news/2021-04-05/professor-clancy-and-phd-alumna-katie-lee-launch-research-menstruation-and-covid-19
https://anthro.illinois.edu/news/2021-04-05/professor-clancy-and-phd-alumna-katie-lee-launch-research-menstruation-and-covid-19


 

[9] 

Πλέον απαγορεύεται η χορήγηση του σε άτομα με ιστορικό με επίσημη ανακοίνωση 

της ΕΜΑ.  

https://naftemporiki.gr/amp/story/1743100/eof-nea-antendeiksi-tou-emboliou-

tis-astrazeneca-se-atoma-me-to-sundromo-cls 

 

Σε πρόσφατη έρευνα ομάδας του CDC πάνω σε εγκύους οι οποίες 

εμβολιάστηκαν με mRNA εμβόλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, από 

το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο (84,6% στο τρίτο), το 12,6% απέβαλε, ενώ ένα 14,8% 

γέννησε πρόωρα, ελλειποβαρή ή με άλλες σωματικές ανωμαλίες μωρά! Συνεπώς 

το 1/3 των κυήσεων επηρεάστηκε αρνητικά απ’ τα εμβόλια, χωρίς κανείς να γνωρίζει 

αν θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις ή αναπτυξιακά προβλήματα στα υπόλοιπα 

παιδιά.  

Οι ερευνητές καταλήγουν λέγοντας πως τα mRNA έμβολια δεν είναι ασφαλή για 

εγκύους! 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/ 

 

Άνθρωποι με φλεγμονώδεις Αυτοάνοσες Ρευματικές Παθήσεις ανέπτυξαν 

Έρπητα Ζωστήρα μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer. Από τους 6 ασθενείς της 

έρευνας, οι τέσσερις είχαν Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, ο ένας Sjögren’s syndrome και ο άλλος 

Μικτή Νόσο του Συνδετικού Ιστού (UCTD). 

https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/coronavirus/covid-19-

vaccines/autoimmune-inflammatory-rheumatic-patients-shingles-after-covid-19-vaccine/  

https://academic.oup.com/rheumatology/advance-

article/doi/10.1093/rheumatology/keab345/6225015  

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92106 

Οδοντίατρος στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει ότι ανέπτυξε Sjögren’s Syndrome 

μετά τον εμβολιασμό της.  

https://www.dimpenews.com/2021/05/05/%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%2

5CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1-

%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25

CE%25B1%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582-

%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25

CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9-

%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B9-%25CF%2580%25CE%25B1/amp/ 

 

https://naftemporiki.gr/amp/story/1743100/eof-nea-antendeiksi-tou-emboliou-tis-astrazeneca-se-atoma-me-to-sundromo-cls
https://naftemporiki.gr/amp/story/1743100/eof-nea-antendeiksi-tou-emboliou-tis-astrazeneca-se-atoma-me-to-sundromo-cls
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/coronavirus/covid-19-vaccines/autoimmune-inflammatory-rheumatic-patients-shingles-after-covid-19-vaccine/
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/coronavirus/covid-19-vaccines/autoimmune-inflammatory-rheumatic-patients-shingles-after-covid-19-vaccine/
https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab345/6225015
https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab345/6225015
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92106
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
https://www.google.com/amp/s/dimpenews.com/2021/05/05/%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CE%2525AC%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252582-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B3%2525CE%2525B3%2525CE%2525AD%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%25258C%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525B1/amp/
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Σύνδρομο Απελευθέρωσης Κυτοκινών παρουσιάστηκε σε ασθενή με 

καρκίνο του παχέος εντέρου μετά τον εμβολιασμό του με Pfizer. 

Το Σύνδρομο Απελευθέρωσης Κυτοκινών/Κυτταροκινών (Cytokine Release Syndrome CRS) 

παρατηρείται σε αρρώστους που πάσχουν από COVID-19 και θεωρείται ένας βασικός 

μηχανισμός που οδηγεί σε κατάρρευση την λειτουργία οργάνων, όπως ο πνεύμονας, το 

καρδιαγγειακό σύστημα, οι νεφροί και το ήπαρ. https://www.nature.com/articles/s41591-

021-01387-6 

 

Γυναίκα με αυτοάνοσο νόσημα έκανε mRNA εμβόλιο και παραλίγο να 

πεθάνει από αιμολυτική κρίση (αναιμία και οξεία συγκόλληση ερυθρών αιμοσφαιρίων). 

Το εν λόγο αυτοάνοσο ονομάζεται CAD (Νόσος Κρύας Συγκολλητίνης) και εξωθεί τα 

αντισώματα στην καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26214  

https://coldagglutininnews.com/2021/05/07/covid-vaccines-briefly-worsen-cad-

symptoms-in-woman-in-case-study 

 

Φλεγμονή στο μάτι μετά από mRNA εμβόλιο.  

https://jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-

eye-inflammation-study-675839 

 

11) Έχει διαπιστωθεί πως η πρωτεΐνη ακίδα (spike protein), η γνωστή 

«κορώνα» που δίνει το όνομα της στον ιό, είναι κυτταροτοξική (prion-like) και 

κατά συνέπεια καρκινογόνα! Μετά τον εμβολιασμό κυκλοφορεί στο αίμα έως και 

ένα μήνα διαπερνώντας όργανα, όπως: σπλήνα, συκώτι, μυελός των οστών, με 

την μεγαλύτερη συγκέντρωση της να εντοπίζεται στις ωοθήκες!¹¹ Η αδιάκοπη 

παραγωγή της πρωτεΐνης αυτής από τον οργανισμό, μετά και την δεύτερη δόση, προκαλεί 

συστημική μόλυνση. Αρχικά υπερ-διεγείρει και έπειτα μπλοκάρει ή καταστρέφει τους 

υποδοχείς ACE2, στους οποίους δένεται, επιφέροντας βλάβες, όπως: πήξη/αραίωση του 

αίματος, φλεγμονές, βλάβες στα αγγεία, καταστολή ανοσοποιητικού κλπ. Κάνει τον 

οργανισμό να γερνάει απότομα, κάνει τον υγιή εσωτερικά σαν έναν παχύσαρκο ή χρόνια 

καπνιστή! Μένει να διαπιστωθεί αν η συγκέντρωση της πρωτεΐνης στις ωοθήκες έχει 

επιπτώσεις καί στην γονιμότητα, όπως και αν οδηγεί, γενικότερα, σε νευροεκφυλιστικές 

παθήσεις και αυτοάνοσα νοσήματα. 

 https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-

injection-site-organ-damage/ 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01387-6
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01387-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26214
https://coldagglutininnews.com/2021/05/07/covid-vaccines-briefly-worsen-cad-symptoms-in-woman-in-case-study
https://coldagglutininnews.com/2021/05/07/covid-vaccines-briefly-worsen-cad-symptoms-in-woman-in-case-study
https://jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839
https://jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
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https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075  

https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-

additional-key-role-in-illness/  

 

 
12) Οι καταγεγραμμένες/δηλωμένες, μέχρι στιγμής, σοβαρές παρενέργειες 

από τα εμβόλια τροποποιημένου αδενοϊού χιμπατζή (AstraZeneca/J&J) 

είναι μεταξύ άλλων: Θάνατος σε ποσοστό 0,004%, Θρόμβωση/Θρομβοπενία σε 

ποσοστό 3% με ποσοστό θνησιμότητας 18% (!), Αναφυλαξία, Έμφραγμα, 

Εγκεφαλικό, Νευρολογικές Διαταραχές, Σύνδρομο Guillain-Barré, CLS, Τύφλωση, 

Κώφωση κ.α. 

 
11) Η πλειοψηφία των παρενεργειών και των θανάτων απ’ τα εμβόλια ΔΕΝ 

δηλώνεται στα συστήματα VAERS, EudraVigilance και στις ειδικές Κίτρινες 

Κάρτες. Ο κόσμος, όχι μόνο αγνοεί πλήρως την ύπαρξη της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής 

πλατφόρμας των CDC και ΕΜΑ, για την δήλωση παρενεργειών και θανάτων απ’ τα 

εμβόλια, αλλά επικρατεί και η «λογική» της αποσιώπησης «για να μην 

τρομοκρατηθεί ο κόσμος!». Εξού και η παραίτηση βόμβα του καθηγητή ιατρού κ. Π. 

Βλαχογιαννόπουλου από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ για τις παρενέργειες των 

εμβολίων, καταγγέλλοντας απόκρυψη και συγκάλυψη δεδομένων! Παρ’ όλα αυτά 

μέσα σε μόλις μισό χρόνο εμβολιασμών οι δηλώσεις παρενεργειών, μόνο στο 

αμερικανικό σύστημα VAERS, έχουν ξεπεράσει τις 500.000 αποτελώντας το 1/3 

του συνόλου των αναφορών των τελευταίων 30 χρόνων! 

 
12) Στις ηλικίες 65+ οι παρενέργειες των εμβολίων είναι σπάνιες, όμως η 

θνησιμότητα 3 φορές μεγαλύτερη! Τα νέα εμβόλια ΔΕΝ περιέχουν έτοιμα 

αντισώματα, παρά εξωθούν τον οργανισμό στην παραγωγή της πρωτεΐνης ακίδα (spike 

protein). Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μειωμένη ικανότητα πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως και 

γενικότερα ιδιαίτερα μειωμένη ανοσοαπόκριση. Γι’ αυτό και τα νέα εμβόλια ΔΕΝ τους 

πιάνουν. Στην περίπτωση, όμως, που ο οργανισμός τους ανταποκριθεί και παράξουν την 

ακίδα δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις παρενέργειες και έτσι καταλήγουν! Όσο 

πιο νέος είναι ο οργανισμός, ανεξαρτήτου ηλικίας, τόσο μεγαλύτερη αναβολική 

ικανότητα έχει και τόσες περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης παρενεργειών. 

 
13) Μελέτη του CDC απέδειξε ότι το εμβόλιο είναι εξόχως επικίνδυνο για τα 

παιδιά! Το 48,9% των δηλωμένων παρενεργειών αφορούσε συστημικές αντιδράσεις, το 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance
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24,5% εξ αυτών επιπτώσεις στην καρδιά και το 4,3% Μυοκαρδίτιδα! 56 παιδιά 

χρειάστηκε να νοσηλευτούν (0,04%), ενώ 14 έχασαν τη ζωή τους (0,01%)! 

 
14) Τα εμβόλια εξωθούν τους ιούς σε νέες ισχυρότερες μεταλλάξεις. Ξέχωρα απ’ τη 

φυσική και αναμενόμενη μετάλλαξη τους στον μη εμβολιασμένο πληθυσμό 

.https://www.npr.org/2021/02/09/965703047/vaccines-could-drive-the-evolution-of-

more-covid-19-mutants?t=1621163887826 

https://www.rockefeller.edu/news/30404-covid-variant-infection-after-vaccination/ 

 

Ο ιολόγος που συν-ανακάλυψε τον ιό του AIDS, ο βραβευμένος με Νόμπελ 

Luc Montagnier αποκαλεί τον μαζικό εμβολιασμό «τεράστιο λάθος» και 

υποστηρίζει πως οι νέες σοβαρές μεταλλάξεις του ιού προκλήθηκαν από τα 

εμβόλια.  

https://pentapostagma.gr/ygeia/7013597_dilosi-sok-nompelistas-embolio-dimioyrgei-tis-

metallaxeis%3famp  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002429_EN.html 

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Luc Montagnier 

https://videopress.com/v/N5F0pKIm?resizeToParent=true&preloadContent=metadata 

Έρευνες για το πώς ο εμβολιασμός οδηγεί στην δημιουργία πιο ισχυρών 

παθογόνων (μεταλλάξεων).  

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198 

https://www.quantamagazine.org/how-vaccines-can-drive-pathogens-to-evolve-

20180510/  

https://www.webmd.com/lung/news/20210202/escape-mutations-may-drive-new-covid-

resurgence 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/ 

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext 

 Γι’ αυτό και βάλλουν σε μεγαλύτερα ποσοστά τους εμβολιασμένους. Εξελίσσονται εναντίον 

τους, λόγω του φαινομένου ADE! Στήνεται, έτσι, μια υπερ-κερδοφόρα επιχείρηση, ένας 

ατέρμονος κύκλος, δίχως τελειωμό. Το «φάρμακο» δημιουργεί όλο και πιο ισχυρές 

μεταλλάξεις και ο φοβισμένος και εξαρτημένος λαός αναμένει καρτερικά την ολοένα και πιο 

νέα και «εξελιγμένη», σωτήρια, δόση! 

 

15) Ο κορονοϊός ΔΕΝ θα εξαλειφθεί ποτέ. Θα υπάρχει για πάντα 

https://www.npr.org/2021/02/09/965703047/vaccines-could-drive-the-evolution-of-more-covid-19-mutants?t=1621163887826
https://www.npr.org/2021/02/09/965703047/vaccines-could-drive-the-evolution-of-more-covid-19-mutants?t=1621163887826
https://www.rockefeller.edu/news/30404-covid-variant-infection-after-vaccination/
https://pentapostagma.gr/ygeia/7013597_dilosi-sok-nompelistas-embolio-dimioyrgei-tis-metallaxeis%253famp
https://pentapostagma.gr/ygeia/7013597_dilosi-sok-nompelistas-embolio-dimioyrgei-tis-metallaxeis%253famp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002429_EN.html
https://videopress.com/v/N5F0pKIm?resizeToParent=true&preloadContent=metadata
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198
https://www.quantamagazine.org/how-vaccines-can-drive-pathogens-to-evolve-20180510/
https://www.quantamagazine.org/how-vaccines-can-drive-pathogens-to-evolve-20180510/
https://www.webmd.com/lung/news/20210202/escape-mutations-may-drive-new-covid-resurgence
https://www.webmd.com/lung/news/20210202/escape-mutations-may-drive-new-covid-resurgence
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
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!https://www.api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/science/article/covid-

19-will-likely-be-with-us-forever-heres-how-well-live-with-it  

https://www.cnbc.com/amp/2021/01/13/moderna-ceo-says-the-world-will-have-to-live-

with-the-coronavirus-forever.html  

https://www.universityofcalifornia.edu/news/are-we-stuck-covid-19-forever 

 

Ανά 8μηνο ή χρόνο θα απαιτείται ο εκ νέου εμβολιασμός όλων! Ήδη εγκρίθηκε η 

τρίτη δόση και έχει παραγγελθεί η τέταρτη! 

 https://tanea.gr/2021/05/14/greece/almpert-mpourla-tha-xreiastei-triti-dosi-stous-8-

mines-to-emvolio-antimetopizei-tis-metallakseis/amp/  

https://www.cnbc.com/amp/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-

needed-within-12-months.html  

https://www.bbc.com/news/health-57667987.amp  

https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-28-delayed-second-dose-and-third-doses-oxford-

astrazeneca-vaccine-lead-heightened 

 

 
16) Δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τρίτης 

δόσης. Οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και η επιβολή της επαφίεται στην 

πολιτική του εκάστοτε κράτους! Τα πρώτα στοιχεία από το Ισραήλ, όπως και 

χώρες όπως το Γιβραλτάρ όπου έχει εμβολιαστεί πλήρως το 120% του 

πληθυσμού, δείχνουν εκτόξευση κρουσμάτων μετά την τρίτη δόση! Όσο 

πληθαίνουν οι μεταλλάξεις, θα βάλλουν κατά πλειοψηφία τους εμβολιασμένους οι οποίοι 

θα νοσούν πιο βαριά απ’ τους ανεμβολίαστους!³⁶ 

 

17) Οι ετήσιοι εμβολιασμοί καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα! Όσο 

λαμβάνει κάποιος εξωγενώς αντισώματα, τόσο λιγότερο ανταποκρίνεται ο οργανισμός 

του σε αυτά. Τόσο λιγότερο απορροφά τις νέες πληροφορίες για να χτίσει άμυνες 

ενάντια στις νέες μεταλλάξεις 

.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094965/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318931/  

https://www.nature.com/articles/s41577-020-0285-6 

 

 

https://www.google.com/amp/s/api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/science/article/covid-19-will-likely-be-with-us-forever-heres-how-well-live-with-it
https://www.google.com/amp/s/api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/science/article/covid-19-will-likely-be-with-us-forever-heres-how-well-live-with-it
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/01/13/moderna-ceo-says-the-world-will-have-to-live-with-the-coronavirus-forever.html
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/01/13/moderna-ceo-says-the-world-will-have-to-live-with-the-coronavirus-forever.html
https://www.universityofcalifornia.edu/news/are-we-stuck-covid-19-forever
https://tanea.gr/2021/05/14/greece/almpert-mpourla-tha-xreiastei-triti-dosi-stous-8-mines-to-emvolio-antimetopizei-tis-metallakseis/amp/
https://tanea.gr/2021/05/14/greece/almpert-mpourla-tha-xreiastei-triti-dosi-stous-8-mines-to-emvolio-antimetopizei-tis-metallakseis/amp/
https://www.cnbc.com/amp/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html
https://www.cnbc.com/amp/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html
https://www.bbc.com/news/health-57667987.amp
https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-28-delayed-second-dose-and-third-doses-oxford-astrazeneca-vaccine-lead-heightened
https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-28-delayed-second-dose-and-third-doses-oxford-astrazeneca-vaccine-lead-heightened
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094965/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318931/
https://www.nature.com/articles/s41577-020-0285-6
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18) Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο έχουν αποδεδειγμένα, πλέον, χαμηλότερη 

ανοσοαπόκριση στις νέες μεταλλάξεις απ’ ότι οι ανεμβολίαστοι!⁸ Είναι 

αυταπόδεικτο απ’ τη στιγμή που οι εμβολιασμένοι αποτελούν την πλειοψηφία των 

κρουσμάτων και των νεκρών των νέων μεταλλάξεων στις χώρες με τους περισσότερους 

εμβολιασμούς (Αγγλία, Ισραήλ, ΗΑΕ κλπ.). 

https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-

people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated  

https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-

kosmo-katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy 

 

19) Το αν θα κολλήσει και το πόσο βαριά θα νοσήσει κάποιος από κορονοϊό 

εξαρτάται απ’ τους υποδοχείς ACE2 που έχει. Στους Ευρωπαίους το ποσοστό 

επικινδυνότητας ανέρχεται στο 55%, ενώ στους Ασιάτες είναι 96-99%. Γι’ αυτό εκεί 

κολλούσαν όλοι, ενώ εδώ ακόμα και ενδοοικογενειακά μόνο το 1/3.¹⁷ 

https://www.nature.com/articles/s41421-020-0147-1  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219352/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32663409/  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00418/full  

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86023  

https://jmhg.springeropen.com/articles/10.1186/s43042-020-00099-9 

 
20) Το 1/3 του πληθυσμού έχει φυσική ανοσία στον κορονοϊό¹⁸!  

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563 

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00120-X/fulltext 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.03.20206151v2.full-

text https://www.nature.com/articles/s41423-021-00700-0 

 
Ιδιαιτέρως τα παιδιά! Οι κορονοϊοί υπάρχουν στη Γη απ’ την αυγή της ανθρωπότητας και ο 

νέος κορονοϊός δεν είναι όσο «νέος» νόμιζαν στην αρχή. Για την ακρίβεια έχει 89% 

γονιδιακή ομοιότητα με άλλους κορονοϊούς. Έτσι, ο οργανισμός μας αντιδρά θετικά στα 

γνωστά μέρη του ιού. Μάλιστα η πλειοψηφία των θανάτων έχει προκληθεί από την 

υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού έναντι του ιού. Ένα φαινόμενο που ονομάζεται 

«Καταιγίδα Κυτοκινών». Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού υπερδιεγείρουν 

αποδεδειγμένα το ανοσοποιητικό σύστημα ορισμένων ανθρώπων με πρώτα τα 

https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#aoh=16249876893203&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fwww.theguardian.com%252Ftheobserver%252Fcommentisfree%252F2021%252Fjun%252F27%252Fwhy-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#aoh=16249876893203&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&amp_tf=From%2520%25251%2524s&ampshare=https%253A%252F%252Fwww.theguardian.com%252Ftheobserver%252Fcommentisfree%252F2021%252Fjun%252F27%252Fwhy-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy
https://www.pronews.gr/kosmos/999657_iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-katagrafei-hiliades-nea-kroysmata-koronoioy
https://www.nature.com/articles/s41421-020-0147-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219352/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32663409/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00418/full
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86023
https://jmhg.springeropen.com/articles/10.1186/s43042-020-00099-9
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00120-X/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.03.20206151v2.full-text
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.03.20206151v2.full-text
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00700-0
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παιδιά. Όσο νεότερος ο άνθρωπος τόσο καλύτερα αντιδρά το ανοσοποιητικό του 

και τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες βλάβης από τα εμβόλια³¹.. 

 https://www.researchgate.net/publication/349257945_Cytokine_Storm_Response_to_C

OVID-19_Vaccinations  

https://www.iatronet.gr/amp/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/60995/i-vitamini-v6-

endexomenws-empodizei-tin-kataigida-kytokinwn-stin-covid-19.html 

 

21) Το 89-100% όσων έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό (είτε νόσησαν, είτε όχι) 

έχουν αναπτύξει μονοκλωνικά αντισώματα¹⁹. 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0897-1  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899033/  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036 

Στην Αγγλία το 90% έχει πλέον αντισώματα κατά του κορονοϊού, όπως 

απέδειξε μελέτη των πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Μάντσεστερ, του τμήματος 

Δημόσιας υγείας του Υπ. Υγείας και της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας της Μεγ. 

Βρετανίας.  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/con

ditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationd

atafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-

and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-

northern-ireland-and-scotland 

 

22) Έρευνες αποδεικνύουν πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό δεν 

χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο. 

https://www.healthline.com/health-news/new-study-determines-people-whove-had-

covid-19-dont-need-to-get-vaccinated  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129373/ 

 

23) Η μετάλλαξη Delta είναι δύο φορές πιο μεταδοτική, όμως 10 φορές λιγότερο 

θανατηφόρα! Ακολουθεί τη φυσική εξέλιξη των ιών, να γίνονται πιο μεταδοτικοί, αλλά 

ταυτόχρονα να εξασθενούν. Ο βασικός της στόχος είναι το Κράτος, όχι οι 

άνθρωποι! Θα δείτε στην παραπομπή γιατί… 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Alpha_variant  

https://www.researchgate.net/publication/349257945_Cytokine_Storm_Response_to_COVID-19_Vaccinations
https://www.researchgate.net/publication/349257945_Cytokine_Storm_Response_to_COVID-19_Vaccinations
https://www.iatronet.gr/amp/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/60995/i-vitamini-v6-endexomenws-empodizei-tin-kataigida-kytokinwn-stin-covid-19.html
https://www.iatronet.gr/amp/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/60995/i-vitamini-v6-endexomenws-empodizei-tin-kataigida-kytokinwn-stin-covid-19.html
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0897-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899033/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland
https://www.healthline.com/health-news/new-study-determines-people-whove-had-covid-19-dont-need-to-get-vaccinated
https://www.healthline.com/health-news/new-study-determines-people-whove-had-covid-19-dont-need-to-get-vaccinated
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129373/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Alpha_variant
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Beta_variant  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Gamma_variant  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Delta_variant  

https://www.indianexpress.com/article/explained/how-worrying-is-delta-plus-sars-cov2-

coronavirus-7380124/lite/  

https://www.cnbc.com/amp/2021/06/24/delta-plus-covid-variant-heres-what-you-need-

to-know.  

https://www.smh.com.au/national/nsw/delta-outbreak-is-twice-as-infectious-but-

experts-unsure-if-it-s-more-deadly-20210702-p586dg.html 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf 

 

24) Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων από κορονοϊό είναι 1,4%. 

Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι 0,7%. 

Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων σε ηλικίες κάτω των 60 ετών είναι 0,3%. 

Εξ αυτών, το ποσοστό που πεθαίνει χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι 

επίσης 0,3%, δηλαδή το 0,0009% του συνόλου²². Ενώ το ποσοστό θανάτων 

στα παιδιά κάτω των 10 ετών είναι μηδενικό! 

 
https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/  

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/  

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-689684/v1 

 
 

25)  Πλέον έχουμε επίσημη παραδοχή πως τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού εμφανίζουν 

ψευδώς θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ιό της 

γρίπης (influenza) απ’ τον κορονοϊό! Γι’ αυτό έλεγαν πως εξαφανίστηκε,  μετά απο 

100 χρόνια ή ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης προστατεύονται απ’ τον 

κορονοϊό! Αυτό σημαίνει πως ένας τεράστιος αριθμός κρουσμάτων και 

θανάτων που καταγράφηκαν ως COVID-19 προήλθαν (όπως κάθε χρόνο) απ’ τον 

ιό της γρίπης και μάλιστα σε υπερπολλαπλάσια ποσοστά λόγω του 

πρωτοκόλλου αντιμετώπισης που ακολουθείται. Οι ασθενείς μένουν σε κατ’ οίκον 

απομόνωση μέχρι να εμφανίσουν συμπτώματα, αντί να πάρουν απευθείας αντιβιοτικά 

κι έτσι καταλήγουν απ’ τις δευτερογενείς λοιμώξεις!³ 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Beta_variant
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Gamma_variant
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Delta_variant
https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/how-worrying-is-delta-plus-sars-cov2-coronavirus-7380124/lite/
https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/how-worrying-is-delta-plus-sars-cov2-coronavirus-7380124/lite/
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/06/24/delta-plus-covid-variant-heres-what-you-need-to-know.html
https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/06/24/delta-plus-covid-variant-heres-what-you-need-to-know.html
https://www.smh.com.au/national/nsw/delta-outbreak-is-twice-as-infectious-but-experts-unsure-if-it-s-more-deadly-20210702-p586dg.html
https://www.smh.com.au/national/nsw/delta-outbreak-is-twice-as-infectious-but-experts-unsure-if-it-s-more-deadly-20210702-p586dg.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-689684/v1
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26)Το 78% των ανθρώπων που νοσηλεύονται από κορονοϊό, όπως και το 95% 

όσων πεθαίνουν, είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι! 

https://www.cnbc.com/amp/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-

people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm 

 

Έρευνα του CDC απέδειξε πως το 95% των νεκρών από COVID-19 είχαν 

τουλάχιστον ένα προϋπάρχον πρόβλημα υγείας, όπως: Παχυσαρκία, φραγμένες 

αρτηρίες, Υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη κλπ. Ενώ δεύτερη συνηθέστερη διαταραχή που 

οδηγεί σε θάνατο (μετά την παχυσαρκία) είναι το Άγχος και ο Φόβος, καθώς 

αδρανοποιούν το ανοσοποιητικό!³³ 

 https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm  

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/310003 

Έρευνες αποδεικνύουν πως το Άγχος καταβάλει το ανοσοποιητικό σύστημα και 

συμβάλλει στην μόλυνση και στην κακή έκβαση της νόσησης από 

κορονοϊό! https://www.pnas.org/content/109/16/5995.short  

https://www.theconversation.com/amp/anxiety-about-coronavirus-can-increase-the-risk-

of-infection-but-exercise-can-help-133427  

https://www.choicehousecolorado.com/stressful-vulnerability-how-anxiety-can-weaken-

our-immune-system/ 

 

27) Τα εμβόλια, στα προηγούμενα στάδια της δοκιμής τους, δοκιμάστηκαν μόνο 

σε υγιείς ανθρώπους. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν δεδομένα για πιθανές 

παρενέργειες σε παιδιά, εγκύους, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από αυτοάνοσα 

νοσήματα, διαβητικούς και ένα σωρό άλλες κατηγορίες ευπαθών ομάδων. 

https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/additional-population-studies 

 

28)Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες κατά της COVID-19 και πέντε 

αδειοδοτημένα φάρμακα!  

Υπάρχει η ενέσιμη θεραπεία Ρεμντεσιβίρης (Veklury) που μειώνει αποδεδειγμένα τις μέρες 

νοσηλείας, η Μπαρισιτινίμπη (Olumiant), η Τοσιλιζουμάμπη (RoACTEMRA), 

το Sotrovimab και το Regkirona. Επίσης, μια πλήρως εγκεκριμένη θεραπεία (κοκτέιλ) 

μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως και θεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα που ανέπτυξαν 

Έλληνες γιατροί, με τους νοσούντες να παίρνουν εξιτήριο μέσα σε λίγα 24ωρα!²⁸ 

https://www.nature.com/articles/s41401-020-0485-4 

https://www.cnbc.com/amp/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html
https://www.cnbc.com/amp/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/310003
https://www.pnas.org/content/109/16/5995.short
https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/anxiety-about-coronavirus-can-increase-the-risk-of-infection-but-exercise-can-help-133427
https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/anxiety-about-coronavirus-can-increase-the-risk-of-infection-but-exercise-can-help-133427
https://www.choicehousecolorado.com/stressful-vulnerability-how-anxiety-can-weaken-our-immune-system/
https://www.choicehousecolorado.com/stressful-vulnerability-how-anxiety-can-weaken-our-immune-system/
https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/additional-population-studies
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/remdesivir
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/olumiant
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/roactemra
https://www.sotrovimab.com/
https://www.nature.com/articles/s41401-020-0485-4
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2007764 

https://emedicine.medscape.com/article/2500114-treatment#d10 

https://www.proionta-tis-fisis.com/koronaios-therapevetai-se-mia-ora-alla-monon-ean-

eisai-giatros/  

https://youtube.com/watch?v=YKr2t7t6ya4 

https://www.naftemporiki.gr/story/1734457/to-proto-sumbolaio-gia-farmako-me-

monoklonika-antisomata-upegrapse-i-ee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Casirivimab/imdevimab  

https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-021-00857-w 

https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regen-

cov2-first-antibody-cocktail-covid-19-receive/  

https://www.cnbc.com/video/2020/04/27/regenerons-george-yancopoulos-on-the-race-

for-a-coronavirus-treatment.html  

https://www.ellines.com/erga-ellinon/24976-enas-apo-tous-pio-epituchimenous-

epistimones-bioiatrikis-ston-kosmo/amp/ 

 https://www.lilly.gr/blog/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%A

C-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE 

https://www.fdanews.com/articles/203766-fda-revises-olumiant-eua-for-treating-covid-

19 

https://www.pharmaceutical-technology.com/news/ema-recommends-celltrion-

regdanvimab/ 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-

fda-authorizes-additional-monoclonal-antibody-treatment-covid-19 

 

 

29)Τα αλλεπάλληλα lockdown προκάλεσαν ψυχολογικά προβλήματα (άγχος, 

στρες, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας κλπ.) σ’ ένα τουλάχιστον 50% του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα τα θύματα θα 

ξεπεράσουν κατά πολύ εκείνα του κορονοϊού!²² 

https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/  

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/  

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-689684/v1 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2007764
https://emedicine.medscape.com/article/2500114-treatment#d10
https://www.proionta-tis-fisis.com/koronaios-therapevetai-se-mia-ora-alla-monon-ean-eisai-giatros/
https://www.proionta-tis-fisis.com/koronaios-therapevetai-se-mia-ora-alla-monon-ean-eisai-giatros/
https://m.youtube.com/watch?v=YKr2t7t6ya4
https://www.naftemporiki.gr/story/1734457/to-proto-sumbolaio-gia-farmako-me-monoklonika-antisomata-upegrapse-i-ee
https://www.naftemporiki.gr/story/1734457/to-proto-sumbolaio-gia-farmako-me-monoklonika-antisomata-upegrapse-i-ee
https://en.wikipedia.org/wiki/Casirivimab/imdevimab
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-021-00857-w
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regen-cov2-first-antibody-cocktail-covid-19-receive/
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regen-cov2-first-antibody-cocktail-covid-19-receive/
https://www.cnbc.com/video/2020/04/27/regenerons-george-yancopoulos-on-the-race-for-a-coronavirus-treatment.html
https://www.cnbc.com/video/2020/04/27/regenerons-george-yancopoulos-on-the-race-for-a-coronavirus-treatment.html
https://www.google.com/amp/s/www.ellines.com/erga-ellinon/24976-enas-apo-tous-pio-epituchimenous-epistimones-bioiatrikis-ston-kosmo/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.ellines.com/erga-ellinon/24976-enas-apo-tous-pio-epituchimenous-epistimones-bioiatrikis-ston-kosmo/amp/
https://www.lilly.gr/blog/%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25BD%25CE%25AD%25CE%25B1/%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C-%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C-%25CF%2586%25CE%25B1/
https://www.lilly.gr/blog/%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25BD%25CE%25AD%25CE%25B1/%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C-%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C-%25CF%2586%25CE%25B1/
https://www.fdanews.com/articles/203766-fda-revises-olumiant-eua-for-treating-covid-19
https://www.fdanews.com/articles/203766-fda-revises-olumiant-eua-for-treating-covid-19
https://www.pharmaceutical-technology.com/news/ema-recommends-celltrion-regdanvimab/
https://www.pharmaceutical-technology.com/news/ema-recommends-celltrion-regdanvimab/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-additional-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-additional-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-689684/v1
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Εύκολα διαπιστώνει κανείς πόσα διακυβεύονται κάνοντας το εμβόλιο, ιδίως αν είναι 

mRNA. Ουδείς γνωρίζει, ουδείς παίρνει θέση, ουδείς εγγυάται για τις 

μακροχρόνιες παρενέργειες του. Για το τι θα συμβεί σε μερικούς μήνες ή χρόνια και δη 

μετά τους αλλεπάλληλους εμβολιασμούς που σκοπεύουν να κάνουν. Όλοι εμβολιάζονται 

υπ’ ευθύνη τους, με τις εταιρείες και το Κράτος να μη φέρουν την παραμικρή 

ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί.  

 

Όλα τα εγκεκριμένα απ’ τον ΕΟΦ φάρμακα συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο 

με ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες με συγκεκριμένα ποσοστά/πιθανότητες 

εμφάνισης τους. Κανένα φάρμακο, πουθενά στον κόσμο, δεν γράφει «πάρτε το όπως 

θέλετε, όποτε θέλετε, στην ίδια δοσολογία όποιος κι αν είστε: παιδί, νέος, γέρος, 

υγιής ή καρκινοπαθής». Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Τα νέα 

πειραματικά εμβόλια, όμως, πρέπει να τα κάνουμε όλοι ανεξαιρέτως και να μην 

λέμε και πολλά! 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Μετά την πλατιά εφαρμογή των εμβολιασμών βλέπουμε ότι σημαντικός αριθμός 

εμβολιασμένων νοσεί με Covid-19, χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη, ακόμη και 

εντατική νοσηλεία.   

Δηλώσεις συνδικαλιστικών στελεχών των νοσοκομειακών γιατρών το 

επιβεβαιώνουν. 

Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο εγχώριο και ξένο τύπο αναφέρονται επίσης στο γεγονός 

της νόσησης σημαντικού αριθμού εμβολιασμένων και τον αποδίδουν στις μεταλλάξεις του 

ιού για  τις οποίες  αναζητούν τον υπαίτιο. 

Αποτελεί όμως κοινή γνώση η μεγάλη συχνότητα μεταλλάξεων στους κορωνοϊούς, 

όπως άλλωστε και για τους ιούς της γρίπης. 

Οι μεταλλάξεις είναι  το  άλλοθι για την αποτυχία, η οποία ήταν αναμενόμενη 

λόγω της ανεπαρκούς μελέτης τους και της μη αποτελεσματικότητάς τους στη μετάδοση του 

ιού. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας οφείλουν να ανακοινώνουν και να δηλώνουν τον 

αριθμό και τη βαρύτητα των εμβολιασμένων που νοσούν. 

Το στοιχείο αυτό όπως και οι παρενέργειες αποτελούν στοιχεία της φαρμακοεπαγρύπνησης, 

διότι  τα εμβόλια δεν έχουν λάβει κανονικές άδειες, αλλά άδειες υπό προϋποθέσεις, και δεν 

έχει ολοκληρωθεί η ασφάλεια τους. 
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Λέγεται σαν αντεπιχείρημα, ότι έχουν γίνει πλέον σε δεκάδες εκατομμύρια 

ανθρώπους και άρα πρέπει να νοιώθουμε ασφαλείς. Είναι λάθος. Διότι οι παρενέργειες 

για να εκτιμηθούν άμεσα  χρειάζεται να υπάρχει παρακολούθηση και ομάδα 

ελέγχου. 

Η καταγραφή των παρενεργειών με τις κίτρινες κάρτες για να γίνεται 

αποτελεσματικά θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί έγκαιρα και σχολαστικά με οδηγίες  όλοι 

οι υγειονομικοί αλλά  και  όσοι κάνουν το εμβόλιο. Ακόμη και από τα μέσα ενημέρωσης θα 

έπρεπε να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση γι αυτό . Είναι παράλειψη και έκθεση σε κίνδυνο 

η μη ύπαρξη της. 

Ποια ενημέρωση έχει γίνει για το ποιες παρενέργειες  καταγράφονται, για 

ποιο χρονικό διάστημα,  από ποιόν και πού στέλνονται; 

Ακόμη όμως και αν χρησιμοποιηθεί σωστά η κάρτα, μόνο οι άμεσες 

και  μεσοπρόθεσμες  παρενέργειες μπορεί να καταγραφούν.  

Πώς θα σχετιστούν με το εμβόλιο προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν στο 

απώτερο μέλλον και πώς θα αξιολογηθεί το εάν είναι παρενέργειες του εμβολίου χωρίς 

ομάδα ελέγχου; 

 

 
ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

 

Συγκρούσεις συμφερόντων αφθονούν και στην επιστημονική 

βιβλιογραφία και στους οργανισμούς που συνιστούν και προωθούν τα εμβόλια 

 

Οι εταιρείες παραγωγής εμβολίων έχουν απαλλαγεί από νομικές υποχρεώσεις για 

παρενέργειες οποιασδήποτε αιτιολογίας. 

 

Οι υπεύθυνοι για τη χρήση και την προώθηση του προγράμματος 

καλύφθηκαν με το «ακαταδίωκτο».  

Ποιος έχει πάρει τελικά την ευθύνη για τις βλάβες και τους θανάτους;  

Σύμφωνα με αναφορά του ΕΜΑ  

''Στην περίπτωση μιας άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης για την προσωρινή έγκριση 

της διανομής ενός προϊόντος ως ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ (άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2001/83), η νομοθεσία της ΕΕ ΑΠΑΙΤΕΙ από τα κράτη μέλη να ΑΠΑΛΑΣΣΟΥΝ 

ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ και τον ΚΑΤΟΧΟ της άδειας κυκλοφορίας από ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
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ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ όταν η εν λόγω χρήση έκτακτης ανάγκης συνιστάται ή 

απαιτείται από το κράτος μέλος.'' 

 https://ec.europa.eu/.../presscorner/detail/el/QANDA_20_2390 

 

Επιπλέον τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν μεγάλη 

πιθανότητα και θανάτων και αναπηριών σε όσους έχουν εμβολιαστεί. Δες εδώ 

(https://www.diktyoellinismou.gr/minitirios-ep-perigraphi/)   

(https://www.diktyoellinismou.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΠΟΡΙΣΜΑ_v1.pdf) 

(https://www.diktyoellinismou.gr/themata-ygeias/) 

(https://www.diktyoellinismou.gr/syntagma/) 

 

Επομένως θεωρώ πως αυτό που σημαίνει είναι εντελώς παράλογο.  

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ 

ΥΠΟΨΗ, πριν προβείτε στην χορήγηση αναστολής καθηκόντων μου.   

 

Συμπερασματικά σας αναφέρω :  

Ως εργαζόμενος και ως πολίτης αρνούμαι να μου επιβληθεί ο εμβολιασμός 

μου με τα εμβόλια κατά της νόσου covid 19. 

  

1.  Όλα τα μέτρα που επιβλήθηκαν γενικότερα ήταν εξ υπαρχής άκυρα λόγω 

της παραβίασης των Συνταγματικών Δικαιωμάτων μου πρωτίστως της ΖΩΗΣ, της 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μου καθιστώντας με άβουλο ζώο. Καταργούν το Σύνταγμα το 

διεθνές δίκαιο, την δημοκρατία και την ποιότητα ζωής. 

 

2. Δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες από το Σύνταγμα που 

θεμελιώνονται σε σαφείς και ιατρικώς και επιστημονικώς πλήρως 

αιτιολογημένες αιτίες κατάστασης ανάγκης. 

 

3. Δεν έχει τηρηθεί η συνταγματικά επιβαλλόμενη ενημέρωση του κοινού, 

σε πλήρη, σαφή και ακριβή ενημέρωση με επιστημονικώς έγκυρα στοιχεία, η 

οποία ήταν ατελής, ανακριβής, παραπλανητική και εκφοβιστική. 

 

4. Δεν τηρήθηκαν στο εσωτερικό μας Δίκαιο  οι δεσμευτικές για τα ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ διατάξεις του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 2361/2021 , 

κατά τις οποίες οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται ότι Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2390?fbclid=IwAR1jZ0M9_I0G7KreO_AgkD5BefwsTS0HLXLmE2XfMq5NsRBtpiTQZjMzMl0
https://www.diktyoellinismou.gr/minitirios-ep-perigraphi/
https://www.diktyoellinismou.gr/wp-content/uploads/2021/03/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%259C%25CE%2591_v1.pdf
https://www.diktyoellinismou.gr/themata-ygeias/
https://www.diktyoellinismou.gr/syntagma/
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ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ και ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ. 

 

Περαιτέρω : 

5. Επιστημονικές μελέτες μας προειδοποιούν για πολύ σημαντικές 

παρενέργειες των γενετικών εμβολίων  όπως, φαινόμενο ADE, δηλαδή τα 

παραγόμενα από το γενετικό εμβόλιο αντισώματα ενισχύουν την είσοδο του ιού 

στα κύτταρα αντί να τον σκοτώνουν. Επίσης μας προειδοποιούν  για  εγκεφαλικά,  

αυτοάνοσα,  θρομβώσεις, εγκεφαλοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, 

καρδιοπάθειες, στειρώσεις, αναπηρία και θάνατο. 

 

6. Επίσης μας προειδοποιούν για αλλαγή της γενετικής  ταυτότητας του 

ανθρώπου  και μετάλλαξη των γενετικών μας κυττάρων. 

 

7. Αδιάσειστα και επίσημα στατιστικά στοιχεία   Στην Ελλάδα στην Ευρώπη 

και στην Αμερική δείχνουν εκρηκτική αύξηση θανάτων μετά την επιβολή των 

εμβολίων. Αντίθετα η πανδημία θα είχε λήξει αν δεν είχαμε την  αναθέρμανση 

της μέσω των γενετικών εμβολίων. 

 

8. Επίσημες μελέτες αποδεικνύουν πως τα εμβόλια προκαλούν νέες 

μεταλλάξεις του κορωνοϊού έτσι ώστε να μην τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία των 

πανδημιών.  

 

9. Οι εμβολιασμένοι και κολλούν και νοσούν και μεταδίδουν τον ιό έτσι 

ώστε να μην υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ εμβολιασμένων και 

ανεμβολίαστων. Μάλιστα ουδεμία διαφορά υπάρχει στο ιϊκό φορτίο μεταξύ 

εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. 

 

10. Τα παρόντα γενετικά εμβόλια είναι έναν επιβαλλόμενο παγκόσμιο 

ιατρικό πείραμα και δεν  εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ιατρικές προϋποθέσεις 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τους  διεθνείς κανονισμούς 

περί φαρμάκων και εμβολίων.  

 

11. Ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπείας και φαρμάκων του κορωνοϊού 

προωθούνται από το κράτος τα εμβόλια παρόλη την επικινδυνότητα των. Αυτό 
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καθιστά πολύ ύποπτη την κρατική διαχείρηση και επιβολή της 

υποχρεωτικότητας.  

 

12. Συγκεκριμένα νοσοκομεία όπως αυτό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα 

όπου οι γιατροί εφήρμοσαν δικές τους στρατηγικές θεραπείας και δεν 

ακολούθησαν τα επίσημα διεθνή πρωτόκολλα είχαμε θεαματικά αποτελέσματα. 

Έτσι στους 1000 νοσηλευμένους από κορωνοϊό διασωληνώθηκαν μόνο 16 

και πέθαναν μόνο 8 όπως μας ενημέρωσε το εκεί ιατρικο προσωπικό. Αντίθετα 

σε νοσοκομεία όπου ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα η θνησιμότητα και οι 

διασωληνώσεις έφθαναν συχνά και στο 50% των νοσηλευόμενων από κορωνοϊό. 

  

Εν κατακλείδι,  

Εφόσον ο δημόσιος υπάλληλος ή ο ιδιώτης προσκαλείται να συμμορφωθεί 

προς μία ιατρική πράξη εκ της οποίας επαπειλείται κίνδυνος βλάβης της υγείας 

του και το Κράτος ή ο εργοδότης κατά περίπτωση εν αντιστοιχία καθίστανται 

ηθικοί αυτουργοί προς την προσταγή αυτή, ήτοι εις το να υποβληθεί ο εκάστοτε 

εργαζόμενος, υπό της επίδρασης απειλής απώλειας της εργασίας του και υπό το 

καθεστώς απειλής να συναινέσει εν γένει, παρά την εκπεφρασμένη βούλησή του 

προς μία ιατρική πράξη, το Κράτος ή οι εργοδότες υποχρεούνται όπως δηλώσουν 

ρητώς και ανεπιφυλάκτως εφόσον λοιπόν εξαρτούν το δικαίωμα της εργασίας 

των, προς μία ιατρική πράξη, ότι θα αναλάβουν καθ’ ολοκληρίαν τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες οι οποίες επάγονται, τόσο των εργαζομένων όσο και των 

κληρονόμων τους, από τυχόν αιτιώδη πρόκληση βλάβης εις την υγεία τους. 

 

Με εκτίμηση 

Ημερομηνία / τόπος 


