
 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

Κυριάκο Κ. Μητσοτάκη, με τη θεσμική ιδιότητα του Πρωθυπουργού καθώς και 

ατομικώς, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, και, δια τούτου, στα μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, 

  ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ - Ελληνικό Δίκτυο 

Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Στήριξης [σύσταση με στοιχεία 1/23.04.2021 

Πρωτοδικείου Ξάνθης], που εδρεύει επί της οδού Σοφοκλέους, αριθ. 34 [Ξάνθη], όπως 

νομίμως εκπροσωπείται. 

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εναρμόνισης των κυβερνητικών έκτακτων μέτρων κατά της 

πανδημίας Covid-19 στο Σύνταγμα - διεκδίκηση αποκατάστασης των θεμελιωδών 

ελευθεριών – κατάργηση του ακραίου μέτρου επιβολής (πέραν των επιβληθεισών 

εξαναγκαστικά ιατρικών πράξεων) ακούσιου εμβολιασμού με την άσκηση 

ψυχολογικής πίεσης και τη θεσμοθέτηση διακρίσεων” 

----------------------------------- 

 

Ενασκώντας το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις Αρχές (10§1 Σ), απευθυνόμαστε στον 

Πρωθυπουργό, διερμηνεύοντας το αίτημα χιλιάδων πολιτών, επί πλέον και πέραν 

εκείνων που υποστηρίζουν τη μη κερδοσκοπική συλλογικότητά μας, με το αίτημα ν’ 

αναληφθούν οι επιβαλλόμενες άμεσες κυβερνητικές δράσεις για την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών με την άρση των ισοπεδωτικών μέτρων της 

επιβολής κυρίως εξαναγκασμένων εμβολιασμών με τα πειραματικά εμβόλια, που 

διαρκούν κυρίως από 11.03.2020 και επεκτείνονται μεθοδικά μετατρέποντας την 

ομαλή κοινωνική, οικονομική και αρμονική πολιτική ζωή της Χώρας σε κολαστήριο. 
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1. Ειδικότερα, υποβάλλουμε το αίτημα, σύμφωνα με την προκείμενη καταγγελία μας, 

για την άμεση κατάργηση του ψηφισθέντος, μέσα στην περίοδο των δικαστικών και 

των θερινών διακοπών, ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄ 130), ειδικότερα των  άρθρων 

205, 206 και 207, που ενσφηνώθηκαν στο άσχετο νομοθέτημα περί του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου,  και των συναφών κοινών υπουργικών αποφάσεων,  επειδή, δια της 

εφαρμογής του, επήλθε ήδη ο αδόκητος διχασμός των πολιτών και επιπρόσθετα 

προξενούνται ανεπιεική αποτελέσματα, παρεισάγονται ανεπίτρεπτες διακρίσεις και 

επικρατούν άτοπες καταστάσεις, εφ’ όσον οι μη επιθυμούντες να υποστούν ένα, δύο, 

τρεις ή, ενδεχομένως στο μέλλον, πλείονες εμβολιασμούς, με τα σε πειραματικό 

στάδιο ευρισκόμενα εμβόλια/, χάνουν την εργασία τους, υπόκεινται σε απηνή διωγμό 

μέσω της κρατικής εξουσίας, μειώνεται η τιμή και η αξιοπρέπεια μαζί με την ελευθερία 

τους και υφίστανται για τα ελληνικά δεδομένα πρωτόγνωρη απόλυτη απαγόρευση 

άσκησης ακόμη και του επαγγέλματός τους, χάνοντας κάθε πόρο ζωής.  

 

2. Πέραν των κυβερνητικών αποφάσεων, με τη δήλωση της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, 

υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από 16.08.2021 “ξεκινούν οι 

αναστολές εργασίας” για όσους δεν υποστούν τους εξαναγκασμένους εμβολιασμούς. 

Αποτέλεσμα αυτής της επιβολής θα είναι η απώλεια της εργασίας και παντός πόρου 

ζωής καθώς και η μείωση της προσωπικής τιμής και της αξιοπρέπειας χιλιάδων 

πολιτών εάν δεν πειθαναγκαστούν, όπως συνέβη με πλήθος άλλων, να υποστούν τις 

ιατρικές πράξεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας που συνιστούν οι πειραματικοί 

εμβολιασμοί, οι οποίοι επιδρούν καίρια όπως δικαστικά κρίθηκε (ΣτΕ 2387/2020 Δ΄ 

Τμήμα) όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχική σφαίρα του ανθρώπου. 

 

3. Η αναφορά μας αποτελεί πρώτο βήμα σειράς ενεργειών μας, στο πλαίσιο του νόμου 

και των θεσμών της δημοκρατίας, για τη διεκδίκηση της επαναφοράς των πολιτικών 

ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ασχέτως εάν 

αποδέχτηκαν, πειθαναγκάστηκαν με την άσκηση εκβιαστικής – ψυχολογικής πίεσης 

(σύμφωνα με την επιθυμία του αντιπροέδρου τη Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη 
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Πικραμμένου) ή εναντιώθηκαν στους εξαναγκασμένους εμβολιασμούς και, 

ταυτόχρονα, προβάλλει την έντονη διαμαρτυρία μας για την αγνόηση των 

θεμελιωμένων αντίθετων των κυβερνητικών απόψεων και των υπεύθυνων ιατρικών 

διαγνώσεων που είναι διαφορετικές των κυβερνητικών επιλογών και του 

εξαναγκαστικού μέτρου των εμβολιασμών (ενός, δύο, τριών ή και περισσότερων) κατά 

της πανδημίας. 

 

4. Επίσης, δια της αναφοράς μας, προβάλλουμε ότι η κυβερνητική επιβολή των 

εξαναγκασμένων εμβολιασμών σε όλους αδιακρίτως (όχι μόνο στις λεγόμενες 

ευπαθείς ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας) και προεχόντως στους 

εργαζομένους στον τομέα της υγείας καθώς και στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

υπαλλήλους καθώς και στους ανηλίκους, δεν αποτελεί άσκηση κυβερνητικής 

πολιτικής αλλά εξέρχεται αυτής εφ’ όσον αφορά την υπόσταση εκάστου πολίτη και, 

υπό τον συνταγματικό θεσμό τής αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, θίγει το 

δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό που ήδη πλήρως καταργήθηκε και επιβάλλεται ν’ 

αποκατασταθεί κατεπειγόντως μετά από την αποδοχή του αιτήματός μας. 

 

5. Ήδη, αρμοδίως καταγγείλαμε τεκμηριωμένα τις συγκεκριμένες έκνομες και ποινικά 

αξιόλογες πράξεις και παραλείψεις προσδιοριζόμενων επώνυμων προσώπων, 

κυβερνητικών και μη, τα οποία, με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους, προξένησαν 

και προξενούν εξακολουθητικά, με άμεσο αλλά και με ενδεχόμενο δόλο, σημαντικές 

ανεπανόρθωτες βλάβες στη ζωή και στην υγεία πλήθους πολιτών ασχέτως ηλικίας και 

ιδιότητας. Η καταγγελία μας στηρίχθηκε στην ενυπόγραφη αποδοχή αυτής από 

χιλιάδες εμβολιασμένους και μη και αποσκοπεί στον ποινικό έλεγχο των 

διαπραττόμενων εξακολουθητικά αξιόποινων πράξεων δια του πειθαναγκασμού, του 

αποκλεισμού, των διώξεων και της φρικώδους ψυχολογικής πίεσης που είναι 

αδιανόητη και δεν γίνεται ανεκτή από τους ισχύοντες στην Ελλάδα δικαιοκρατικούς 

θεσμούς. 
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6. Ειδικότερα, η προκείμενη αναφορά μας περιλαμβάνει, πέραν των βουλήσεων των 

εκπροσώπων και των μελών της μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας, όπως αυτή νόμιμα 

εκπροσωπείται, τις βουλήσεις πολλών δεκάδων χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι βίωσαν 

και βιώνουν τις καταστρεπτικές συνέπειες των εξαναγκασμένων εμβολιασμών, με την 

ανεπανόρθωτη βλάβη της  υγείας πλήθους προσώπων και με την εξόντωση ανθρώπων, 

όπως τεκμηριωμένα έχει γνωστοποιηθεί και εξηγήθηκε. 

 

7. Η αναφορά μας συγκεκριμενοποιείται στο γνωστό γεγονός ότι, μέσω των 

ληφθέντων και των εξακολουθητικώς λαμβανόμενων ιατρικών μέτρων και κυρίως των 

μέτρων εξαναγκασμού για την αντιμετώπιση της προσδιοριζόμενης σε παγκόσμιο 

επίπεδο ως πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, ήδη διενεργούνται με κυβερνητική 

επίνευση και εντολή και έχουν κορυφωθεί οι χαρακτηριζόμενοι ως “μη υποχρεωτικοί” 

αλλά εν τοις πράγμασι καθιστάμενοι σαφώς υποχρεωτικοί εμβολιασμοί με τα νέου 

τύπου γενετικά mRNA πειραματικά εμβόλια, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και 

καταφανούς βλαπτικής επενέργειας στους εμβολιαζόμενους. 

 

8. Ήδη, με την ψήφιση του ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄ 130), δεν απέμεινε καμιά 

αμφιβολία για την κυβερνητική επιλογή επιβολής των εξαναγκασμένων πειραματικών 

εμβολιασμών, που συνοδεύτηκαν από ευρύτατη διαφημιστική εκστρατεία ακόμη και 

στο πλαίσιο των εκτενών πολιτικών αναλύσεων για τις ανά την Επικράτεια 

καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτήν την κυβερνητική επιλογή αιτούμαστε να 

τροποποιήσετε κατεπειγόντως, εναρμονίζοντας τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις 

στο Ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την παροχή επαρκούς ενημέρωσης στους πολίτες σχετικά με τα πειραματικά εμβόλια, 

αποκαθιστώντας τα επιβαλλόμενα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην 

οποία κατά τον ν. 3671/2008 ανήκουμε), σύμφωνα με τα οποία (Ι) οι εμβολιασμοί για 

τον Covid-19 δεν είναι υποχρεωτικοί, σε αντίθεση με τον ν. 4820/2021, (ΙΙ) κανείς δεν 

πρέπει να υφίσταται οποιουδήποτε είδους πίεση και, μάλιστα, ψυχολογική για να 

εμβολιαστεί και (ΙΙΙ) δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις μεταξύ των πολιτών και ειδικά 
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δεν είναι ανεκτό να υφίσταται διακρίσεις ο πολίτης που δεν εμβολιάστηκε κατ’ 

επιλογή του, σε αντίθεση με τον ανωτέρω νόμο καθώς και με την κοινή υπουργική 

απόφαση βραχείας διαρκείας ΚΥΑ αριθ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 50907 (ΦΕΚ Β΄ 

3793/13.08.2021). 

 

9. Επειδή η προκείμενη αναφορά και καταγγελία μας δεν αποτελεί νομικό ούτε, πολύ 

περισσότερο, ιατρικό πόνημα, αλλά προβάλλει το βάσιμο αίτημα για τη μεταβολή της 

κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τους εξαναγκασμένους πειραματικούς 

εμβολιασμούς ώστε να μην διατηρηθούν ούτε να προκύψουν και άλλες άτοπες και 

συντριπτικά βλαπτικές καταστάσεις εις βάρος χιλιάδων πολιτών, εμβολιαζόμενων και 

μη, δεν αναφερόμαστε στις συνταγματικές διατάξεις αλλά μόνο ενδεικτικά στ’ άρθρα 

2§1, 5§1, 25 § 1 αλλά και 21 § 3 Σ, στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και στη 

Συνθήκη του Οβιέδο (ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α΄ 132). 

 

10. Ακόμη δεν πρέπει να διαφύγει την προσοχή ότι αποτέλεσμα της επιβολής των 

αθεμίτως υποχρεωτικών εμβολιασμών που επεκτείνονται κατά κάθε παρερχόμενη 

ημέρα, μέσω των κοινών υπουργικών αποφάσεων, ήδη με τον ν. 4820/2021, δια των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ευρύτατη προπαγάνδα και διαφημιστικές εκστρατείες 

κυρίως εκφοβισμού του πληθυσμού καθώς και με μονομερείς προπαγανδιστικές 

εκστρατείες εξαναγκασμένης πειθούς όσων διστάζουν ή επέλεξαν ελευθέρως να μην 

υποστούν εμβολιασμούς (ένα και ήδη δύο θεωρούμενους ως αναγκαίους 

εμβολιασμούς, επικείμενου και τρίτου), όπως και με οργάνωση εκδηλώσεων με 

ταυτόχρονες αναντίρρητες προτρεπτικές των επικίνδυνων εμβολιασμών δηλώσεις 

πολιτικών και γιατρών, με κυβερνητική προτροπή και επίνευση, είναι να σημειώνονται 

συχνές νοσήσεις, σοβαρές και μη, μαζί με θανάτους πολλών από τους 

εξαναγκαζόμενους σε εμβολιασμό.  

 

11. Στο πλαίσιο της μονομερούς προπαγανδιστικής και διαφημιστικής εκστρατείας 

επιβολής υποχρεωτικών εμβολιασμών, με χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων 
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μέσων προπαγάνδας και πλύσεως εγκεφάλων, έχει ουσιαστικά αποκλειστεί κάθε 

ενάντια επιστημονική – ιατρική γνώμη και κάθε αντίθετο επιστημονικό πόρισμα, 

επιστημονική διάγνωση, επιχείρημα και συμπέρασμα στηριζόμενο σε συγκεκριμένα 

στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα. Συνεπώς, στο πλαίσιο του κυβερνητικού 

επιτελικού σχεδιασμού των επιβαλλόμενων συστηματικών, ευρύτατων και αθέμιτα 

υποχρεωτικών εμβολιασμών σε ολόκληρο τον πληθυσμό, παρά πάσα έννοια ηθικής, 

συνταγματικότητας και επιστημοσύνης, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην Ελλάδα 

καταλαμβάνονται από εναγώνιο άγχος, υφίστανται στιγματισμό, χλευάζονται, 

λοιδορούνται, υπομένουν διακρίσεις, απομονώνονται, χάνουν την εργασία τους και 

κάθε πηγή εισοδήματος, υποβιβάζονται, καταδιώκονται και εν γένει κακοποιούνται 

επειδή τολμούν, όταν τολμούν, να διατυπώσουν όχι απλώς αντίθετη άποψη αλλ’ 

ακόμη και όταν δεν αποδέχονται να συρθούν στους εξαναγκασμένους εμβολιασμούς, 

κατηγορούμενοι ως δήθεν στερημένοι του στοιχείου της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

της υπευθυνότητας του πολίτη, ενώ σχεδόν το σύνολο των ενεργών πολιτών, 

εμβολιασμένων και μη, σεβάστηκε και τήρησε με σχολαστικότητα και συνέπεια όλα 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κυβερνητικές αποφάσεις και οδηγίες κατά της 

θεωρούμενης διεθνώς ως πανδημίας.  

 

12. Οι συνέπειες της κατασυκοφάντησης όσων τόλμησαν ν’ αρθρώσουν αντίθετο του 

κυβερνητικού λόγο είναι ευρύτατα γνωστές και βαρύτατα επιζήμιες για το πρόσωπο 

όσων δεν αποδέχονται να μετατραπούν σε άβουλα όντα εκτέλεσης των κατ’ ουσία 

εκβιαστικών εντολών για τον άμεσο, ευρύτατο, εξαναγκασμένο και αποδεδειγμένα 

βλαπτικό εμβολιασμό, που, όπως τονίστηκε και είναι γνωστό, δεν περιορίζεται σε ένα 

ούτε σε δύο αλλά σταδιακά επεκτείνεται και σε τρίτο εμβολιασμό ειδικά των μη 

νοσούντων που εν τέλει, όπως αποδεικνύεται, νοσούν και βλάπτονται εξ αιτίας της 

υποβολής στους εμβολιασμούς που βρίσκονται (και αυτό δεν αμφισβητείται) σε 

πρώιμο πειραματικό στάδιο. 
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13. Η βασιμότητα και η αλήθεια της καταγγελίας μας, αποδεικνύονται από τα 

παρατιθέμενα αδιάσειστα στοιχεία περί του συντελουμένου και θεωρούμενου ως 

ιατρογενούς εγκλήματος που έχει μέχρι στιγμής προξενήσει χιλιάδες θανάτους στην 

Ελλάδα και προβλέπεται καταφανώς να στοιχίσει πολλαπλάσιους θανάτους εάν δεν 

αναχαιτιστεί άμεσα το συντελούμενο ιατρικό έγκλημα, σύμφωνα με τους αρμόδιους 

σημαντικούς, διεθνώς και στην Ελλάδα αναγνωρισμένους επιστήμονες και τα 

διατυπωμένα πορίσματά τους. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουμε το αίτημα για τη 

μεταβολή της κυβερνητικής επιβολής στο κρίσιμο ζήτημα των πειραματικών 

εμβολιασμών, δια της κατεπείγουσας τροποποίησης των κρίσιμων άρθρων 205, 206 

και 207 του ν. 4820/2021, με την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες και, πολύ 

περισσότερο, στους εργαζομένους να επιλέγουν ελεύθερα εάν θα υποστούν ή δεν θα 

υποστούν εμβολιασμούς, σύμφωνα με την επιλογή και επιθυμία εκάστου, ενασκώντας 

το δικαίωμα αυτοκαθορισμού. Σχετικά πρέπει να ληφθεί υπ’ όψει και αιτούμαστε να 

εκτιμήσετε, εν τέλει, το γεγονός ότι δια των εμβολιασμών εκχέονται υγρά στον 

ανθρώπινο οργανισμό τα οποία, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και της 

λογικής, μπορεί να επιφέρουν παρενέργειες με συνηθέστερες τις αλλεργίες, η δε 

συγκρότηση κρατικών επιτροπών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3794), δεν παρέχει καμιά λύση ούτε διέξοδο 

εν προκειμένω στους διεκδικούντες το δικαίωμα αυτοκαθορισμού τους δια της μη 

υποβολή τους στους εξαναγκασμένους εμβολιασμούς, επειδή οι συγκροτούμενες 

τριμελείς κρατικές επιτροπές, όπως ήδη διαπιστώθηκε στην πράξη, έχουν ως 

αντικείμενο, συμπληρώνοντας τις άλλες κρατικές πιέσεις και τους ψυχολογικούς και 

τους οικονομικούς εκβιασμούς και τους αποκλεισμούς, ν’ απορρίπτουν τα αιτήματα 

των αγωνιούντων εργαζομένων, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε και μέσω 

αυτών να γίνεται η αθέμιτη επιβολή των πειραματικών εμβολιασμών. 

 

14. Το ότι στόχος ενός απίστευτου πειράματος είναι ο ελληνικός λαός αποδεικνύεται 

επιπρόσθετα από το γεγονός, που δεν αγνοείτε ασφαλώς μέσω των ενημερώσεων από 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι οι απρόσκλητοι μετανάστες δεν υπόκεινται στα 
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ίδια εξαναγκαστικά μέτρα για την πανδημία με το πρόσχημα ότι είναι κυρίως νέοι και 

επομένως δεν νοσούν από τον κορωνοϊό. Αντίθετα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές 

επιλογές, οι Έλληνες νέοι πειθαναγκάζονται ακόμη και με πληρωμή να υποκύψουν 

στην κρατική επιβολή. Δηλαδή, η ελληνική Πολιτεία κοστολογεί τη ζωή των νέων στα 

150 ευρώ όπως δείχνει η πρόσφατη εξαγγελία κατά την οποία κάθε νέος που 

εμβολιάζεται θα αμείβεται με 150 ευρώ. Πολύ περισσότερο, κορύφωση της 

εκβιαστικής, ψυχολογικής, επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής πίεσης 

αποτελεί πλέον η θέση σε ισχύ του ανωτέρω ν. 4820/2021, την άμεση τροποποίηση 

του οποίου, ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής, δικαιολογημένα αιτούμαστε. 

 

15. Ιδιαιτέρως προβάλλουμε και βεβαιώνουμε δια της προκείμενης ευσύνοπτης 

αναφοράς μας ότι δεν αποτελούμε κίνηση ή ομάδα που αντιτίθεται στις ιατρικές 

πράξεις και δεν εναντιωνόμαστε στα εμβόλια, των οποίων τη χρησιμότητα 

αναγνωρίζουμε. Αποδεχόμαστε όλες τις ιατρικές πράξεις, και την εφαρμογή όλων των 

εμβολίων ακόμη και των προκείμενων πειραματικών, εφ’ όσον ο εμβολιασμός με αυτά 

θ’ αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης επιλογής (συναίνεσης ή συγκατάθεσης). 

Παράλληλα, οι από εμάς εμβολιασμένοι καθώς και οι μη εμβολιασθέντες διεκδικούμε 

και ζητούμε να σεβαστείτε και να προστατέψετε τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα 

δικαιώματα, εκπληρώνοντας τα καθήκοντά σας. Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο, 

αιτούμαστε να τροποποιηθεί ο ν. 4820/2021 και τα προς αυτόν συναφή νομοθετήματα 

(ουσιαστικοί νόμοι) ώστε να διατηρεί έκαστος πολίτης το δικαίωμα επιλογής εάν, πότε 

και πως θα υποστεί ένα, δύο, τρεις ή περισσότερους εμβολιασμούς, αποδεχόμενοι 

ταυτόχρονα κάθε επιστημονικά και ιατρικά επιβεβλημένη πράξη πρόληψης και 

καταπολέμησης της πανδημίας του Covid-19 και κάθε άλλης ίωσης και νόσου εν γένει, 

όπως πάντοτε πράξαμε και πράττουμε πιστεύοντας με προσήλωση στην κοινωνική 

αλληλεγγύη, στην αρμονική συμβίωση και στην κοινωνική ευδοκίμηση μέσα στο 

συνταγματικό πλαίσιο. 

 



9 

 

16. Για την πρόσθετη στήριξη της αναφοράς μας, αναφερόμαστε στη διατιθέμενη 

επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με την οποία δεν σημειώθηκε επιτυχία τού 

εμβολιαστικού προγράμματος. Αντιθέτως διαπιστώθηκε, με αντικειμενικά δεδομένα, 

η πλήρης αποτυχία του και ειδικότερα η αρνητική του επίδραση στη δημόσια υγεία, 

εξ αιτίας της κατακόρυφης αύξησης των θανάτων από τη διενέργεια των εμβολιασμών 

και των λοιπών υποχρεωτικών ακραίων μέτρων (όπως της επιβολής του συνεχούς 

καλύμματος του προσώπου – μάσκας – φίμωτρου, των εγκλεισμών, περιορισμών και 

αποκλεισμών διαρκείας, της απονέκρωσης της οικονομικής ζωής και των συναφών 

απαγορεύσεων). 

 

17. Όπως ειδικότερα τεκμηριώθηκε, οι θάνατοι στο πρώτο οκτάμηνο του 2020 της 

πανδημίας είναι σχεδόν μηδενικοί συγκρινόμενοι με αυτούς της αντίστοιχης περιόδου 

του 2021. Το ποσοστό των θανάτων κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 έχει αυξηθεί 

κατά 44%, ενώ το εμβολιαστικό πρόγραμμα αναμενόταν να ελαττώσει και να μην 

αυξήσει τους θανάτους. Τα στατιστικά δεδομένα αποδεικνύουν επιπροσθέτως ότι η 

πανδημία του κορωνοϊού θα έληγε ομαλά εάν δεν παρενέβαινε ο υποχρεωτικός 

εμβολιασμός ο οποίος την αναθέρμανε με νέες μάλιστα μορφές – μεταλλάξεις του 

κορωνοϊού. Κατά την ίδια αντικειμενική στατιστική, οι προβλεπόμενοι θάνατοι χωρίς 

τα εμβόλια μηδενίζει το ποσοστό θανάτων ενώ τα εμβόλια τους εκτίναξαν στα ύψη. 

 

18. Τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν ότι είναι 

δικαιολογημένοι οι φόβοι και λογικές οι επιφυλάξεις όσων αμφισβητούν την επιτυχία 

του εμβολιαστικού προγράμματος και δεν αποδέχονται να υποστούν μη ασφαλή και 

πειραματικής φύσεως υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όσον αφορά την Ευρώπη όπως 

πληροφορεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχουμε ως δεδομένα ότι έως 

05.062021 καταγράφονται 13.867 θάνατοι και 1.354.336 παρενέργειες συνολικά μετά 

τη χορήγηση των τεσσάρων -4- πειραματικών εμβολίων κατά του κορωνοϊού (Pfizer, 

AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), από τις οποίες παρενέργειες 683.688 
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αφορούν σοβαρές βλάβες (που αντιστοιχούν σε άνω του 50% του συνόλου των 

παρενεργειών).  

 

19. Βάσει αυτών των στοιχείων που είναι αντικειμενικά και βέβαια, αποδεικνύεται ότι 

δεν υφίσταται τάση ή κίνημα κατά του εμβολιασμού δια των νεοαποκτηθέντων 

εμβολίων ούτε εμείς ανήκουμε και δεν υποστηρίζουμε τέτοιο κίνημα ή πρωτοβουλίες, 

τις οποίες ρητά αποδοκιμάζουμε. Όμως, προβάλλονται οι εύλογες ανησυχίες και οι 

προβληματισμοί μας καθώς και όσων εμβολιασμένων ή μη δεν αποδέχονται την 

επιβολή της διαδικασίας των εμβολιασμών με πειραματικά εμβόλια που ενδέχεται να 

προξενήσουν αναπηρία ή και τον θάνατο όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις στην 

Ελλάδα. Είναι δε γεγονός ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη κάποιος από τους 

αρμοδίους για να βεβαιώσει ότι θα είναι ασφαλείς οι επιβαλλόμενοι εμβολιασμούς με 

τα νέου τύπου γενετικά εμβόλια. Πολύ περισσότερο η αναλυτική επιστημονική 

τεκμηρίωση που παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο στην αναφορά μας επιστημονικό 

πόρισμα επιβεβαιώνει τη μη ευδοκίμηση του υποχρεωτικού πειραματικού 

εμβολιαστικού προγράμματος ως προς τους στόχους του και επί πλέον δείχνει ότι οι 

μη διαψευδόμενες σημαντικές επιστημονικές αναλύσεις προβλέπουν εφιαλτικές 

καταστάσεις (που απευχόμαστε) αν δεν ανασχεθεί ο συλλήβδην εμβολιασμός και δεν 

αντικατασταθούν τα πειραματικά εμβόλια από πρωτόκολλα θεραπείας του κορωνοϊού 

με υπάρχοντα φάρμακα. 

 

20. Εξ άλλου, αποτελεί κοινωνικό καθήκον μας να συμβάλλουμε δια της προκείμενης 

υπεύθυνης αναφοράς μας στην προστασία της Κοινωνίας από έναν επιβαλλόμενο 

ιατρικό εφιάλτη, όπως χαρακτηρίζεται από τους Έλληνες και αλλοδαπούς ειδήμονες η 

επιβολή των εξαναγκασμένων εμβολιασμών. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουμε το 

βάσιμο αίτημα ν’ αναληφθούν οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες και οι κατεπείγουσες 

δράσεις, στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, για την αποδοχή του 

αιτήματός μας η ικανοποίηση του οποίου αποτελεί εκπλήρωση της προς τους πολίτες 

αλλά και προς τους εαυτούς μας υποχρέωσης συμπαράστασης, στήριξης και 
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αλληλεγγύης και, αντιστοίχως, για την Κυβέρνηση αποτελεί θεσμοθετημένο καθήκον 

και συνταγματική υποχρέωση, την εκπλήρωση των οποίων επιδιώκουμε και 

αιτούμαστε. 

  

Αθήνα, 17η Αυγούστου 2021, 

οι αναφέροντες και καταγγέλλοντες 

 

Βάιος Μπλιούμης Πρόεδρος ΕΛΔΔΙΕΣ 

Και τα μέλη 

Γιώργος Παύλος 

Θεοδόσης Θεοδοσίου 

Ασσιόγλου Ιωάννης 

………. 

 

Συνημμένα έγγραφα: 

 1. Επιστημονικό πόρισμα και  

2. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου  

 

 

 


