
 

 

Γιατί αρνούμαι να κάνω το γενετικό εμβόλιο τύπου mRNA 
και γιατί η αναστολή εργασίας μου είναι κάτι το εντελώς 
παράλογο: 

  
Κύριε….. 
 
   Ευρίσκομαι στο δίλημμα η να εμβολιαστώ η να χάσω την εργασία μου 
και τα συνταγματικά δικαιώματα μου ως πολίτης.  Όμως από όσο 
γνωρίζω τα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο. Άρα μου ζητάτε να 
γίνω πειραματόζωο χωρίς να έχω ουδεμία εξασφάλιση. Δεν γνωρίζω τι 
περιέχουν ως συστατικά των τα εμβόλια, ενώ πολλοί Έλληνες και ξένοι 
επιστήμονες μιλούν για πολύ σοβαρές παρενέργειες. Επίσης, τα μέχρι 
σήμερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν μεγάλη πιθανότητα και 
θανάτων και αναπηριών σε όσους έχουν εμβολιαστεί.  
   Επομένως, θεωρώ πως αυτό που συμβαίνει είναι εντελώς παράλογο. 
Σας παρακαλώ πριν με απολύσετε από την εργασία μου εντελώς 
αντισυνταγματικά και εντελώς αντιεπιστημονικά, αφού η επιστήμη 
αποφαίνεται περί παρενεργειών και θανάτων, να λάβετε υπόψιν σας τα 
ακόλουθα.  

 

 
Γιατί ως εργαζόμενος και ως πολίτης αρνούμαι να μου 
επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός: 

 
1. Η υποχρεωτικότητα καταργεί την ελευθερία και την προσωπικότητα 
μου καθιστώντας με άβουλο ζώο. Καταργεί το Σύνταγμα το διεθνές 
δίκαιο, την δημοκρατία και την ποιότητα ζωής. 
 
2. 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, αυτoάνοσα, θρομβώσεις, 
εγκεφαλοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, καρδιοπάθειες, 
στειρώσεις, αναπηρία και θάνατο. 

 
3. Επίσης μας προειδοποιούν για αλλαγή της γενετικής ταυτότητας του 
ανθρώπου και μετάλλαξη των γενετικών μας κυττάρων. 
 



 

 

4. Αδιάσειστα και επίσημα στατιστικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και στην Αμερική δείχνουν εκρηκτική αύξηση θανάτων μετά την 
επιβολή των εμβολίων. Η πανδημία θα είχε λήξει αν δεν είχαμε την  
αναθέρμανση της μέσω των γενετικών εμβολίων. 
 
5. Επίσημες μελέτες αποδεικνύουν πως τα εμβόλια προκαλούν νέες 
μεταλλάξεις του κορονοϊού έτσι ώστε να μην τελειώσει ποτέ αυτή η 
ιστορία των πανδημιών.  
 
6. Οι εμβολιασμένοι κολλούν, νοσούν και μεταδίδουν τον ιό έτσι ώστε να 
μην υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ εμβολιασμένων και 
ανεμβολίαστων. Μάλιστα, δεν υπάρχει καμία διαφορά στο ιικό φορτίο 
μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. 
 
7. Τα παρόντα γενετικά εμβόλια είναι ένα επιβαλλόμενο παγκόσμιο 
ιατρικό πείραμα και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ιατρικές 
προϋποθέσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τους  
διεθνείς κανονισμούς περί φαρμάκων και εμβολίων.  
 
8. Ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπείας και φαρμάκων του κορονοϊού 
προωθούνται από το κράτος τα εμβόλια παρόλη την επικινδυνότητα 
των. Αυτό καθιστά πολύ ύποπτη την κρατική διαχείριση και επιβολή της 
υποχρεωτικότητας.  
 
9. 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 κορονοϊό, 
διασωληνώθηκαν μόνο 16 και πέθαναν μόνο 8 όπως μας ενημέρωσε το 
εκεί ιατρικό προσωπικό. Αντίθετα, σε νοσοκομεία όπου ακολούθησαν τα 
διεθνή πρωτόκολλα η θνησιμότητα και οι διασωληνώσεις έφθαναν 
συχνά και στο 50% των νοσηλευόμενων από κορονοϊό. 
 
Δείτε περισσότερα 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/ 
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