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Απαραίτητα τα εμβόλια,
αλλά και η ενημέρωση
Δ

εν υπάρχει πια αμφιβο-
λία πως ο κοροναϊός είναι 
υπαρκτός, εξαπλώνεται 
πολύ γρήγορα, είναι επικίν-

δυνα θανατηφόρος, γι’ αυτό μην πι-
στεύετε τους συνομωσιολόγους όταν 
σάς λένε ότι είναι δημιούργημα επι-
στημονικής φαντασίας, κατασκεύ-
ασμα των Κινέζων για να πλήξουν 
τη Δύση, πολύτιμο εργαλείο για να 
μειωθεί ο πληθυσμός τής Γης.
Δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά 
για να εξακριβώσετε τού λόγου μου 
το αληθές, ασφαλώς παρακολου-
θείτε την εξάπλωση τού κοροναϊού 
στην Ελλάδα μας με τρομακτικές συ-
νέπειες.
Για την αντιμετώπιση αυτής τής 
Πανδημίας, οι επιστήμονες επέλε-
ξαν τον εμβολιασμό εκατοντάδων 
εκατομμυρίων συνανθρώπων μας 
και προσδοκώντας τεράστια κέρδη, 
οι φαρμακευτικές εταιρείες άρχισαν 
έναν αγώνα ταχύτητας για την κατα-
σκευή ενός εμβολίου. Πρώτη τερ-
μάτισε με ένα εμβόλιο η Pfizer και 
ακολούθησαν άλλες.
Μήπως θα ήταν εξίσου αναγκαίο για 
έναν αγώνα ταχύτητας που θα αφο-
ρούσε το φάρμακο για την θεραπεία 
τού κοροναϊού προκειμένου να σώ-
σουμε εκατομμύρια ψυχές; Γιατί δεν 
ενδιαφέρονται οι φαρμακευτικές 
εταιρείες; Να σάς πω γιατί, επειδή 

τα φάρμακα θα χρησιμοποιούνται 
μόνο από ασθενείς που κινδυνεύ-
ουν να πεθάνουν και τα κέρδη τους 
θα είναι μικρά, ενώ με τρισεκατομύ-
ρια εμβόλια θα θησαυρίσουν.  
Μετά την ανακάλυψη των εμβολί-
ων, οι κυβέρνήσεις σε όλο τον κό-
σμο δαπανούν τεράστια ποσά για 
την αγορά εκατοντάδων  εκατομ-
μυρίων δόσεων και την διαφήμιση 
των εμβολιασμών κατά τού κορονα-
ϊού. Δεν διαφωνώ με όλα αυτά, ούτε 
προσυπογράφω κάποια σενάρια για 
τις όποιες δήθεν παρενέργειες των 
εμβολίων.
Όπως αυτές που λένε ότι τα εμβό-
λια είναι ένας σατανικός τρόπος 
των κυβερνήσεων για να μάς κατα-
σκοπεύουν και να μάς καταπιέζουν 
χρησιμοποιώντας ειδικά κύτταρα 
μέσα στα εμβόλια που θα μάς κατα-
σκοπεύουν.
Περισσότερο με ανησυχεί η έλλειψη 
ενημέρωσης για τα διάφορα εμβόλια 
που κατασκευάστηκαν με ταχύτητα 
φωτός και η αποτελεσματικότητά 
τους αμφισβητείται από διακεκριμέ-
νους επιστήμονες.
Με ανησυχεί το γεγονός ότι οι ευ-
ρωπαίοι, αμερικανοί και αυστραλοί 
πολιτικοί απέρριψαν το ρωσικό εμ-
βόλιο που υποτίθεται είναι πιο εύ-
χρηστο και αποτελεσματικό (94%) 
από τα άλλα.

Δεν ανησυχώ επειδή αγαπώ τον 
Πούτιν, αλλά τη ζωή των παιδιών 
μου και των παιδιών όλου τού κό-
σμου. Αν οι πολιτικοί απορρίπτουν 
το ρωσικό εμβόλιο μόνο λόγω κατα-
γωγής, τότε θα πρέπει να λογοδοτή-
σουν. Αν μάς αποδείξουν με τεκμή-
ρια ότι το ρωσικό εμβόλιο δεν είναι 
καλύτερο από τα άλλα, να τους χει-
ροκροτήσουμε.
Όμως, δεν μάς δίνουν λεπτομέρειες 
για κανένα εμβόλιο εκτός από σχό-
λια όπως ότι είναι πολύ καλό, απο-
τελεσματικό κλπ. Ενώ θα ήθελα να 
μάθω πόσο χρονικό διάστημα διαρ-
κεί η αποτελεσματικότητά του, πόσο 
σοβαρές είναι οι παρενέργειες και 
για ποιες ηλικίες, αν θα πρέπει να 
εμβολιαστούμε κάθε χρόνο και προ-
παντός ποιο είναι το καλύτερο εμβό-
λιο για κάθε ηλικία και για προϋπάρ-
χουσες αρρώστιες.
Όταν πρόκειται για θέματα ζωής και 
θανάτου το πρώτο ζητούμενο είναι η 
εγγύηση πως το φάρμακο δεν είναι 
πιο επικίνδυνο από την αρρώστια. 
Γι’ αυτό στις συσκευασίες όλων των 
φαρμάκων υπάρχουν λεπτομερείς 
αντενδείξεις για τις χρήσεις του. 
Όταν η μάνα μου έλεγε «φάγε τις 
φακές σου γιατί έχουν σίδηρο και 
σού κάνουν καλό», τις έτρωγα γιατί 
πίστευα την μάνα μου. Όταν η μάνα 
μου έλεγε να μην βγω στο δρόμο 

αμέσως μετά από ένα ζεστό μπάνιο 
γιατί θα πάθω πνευμονία και θα πε-
θάνω, δεν έβγαινα γιατί πίστευα την 
μάνα μου.
Να πιστέψω και αυτούς που μού λένε 
ότι το εμβόλιο είναι καλό; Ελα Πα-
ναγιά μου! 
Αφού και ο Φιξ διαφήμιζε κάποτε ότι 
«η μπίρα κάνει καλό», η Κόκα Κόλα 
μας διαβεβαιώνει πως είμαστε ευτυ-
χείς όταν την πίνουμε και η  Κεντάκι 
μάς εγγυάται πόσο καλό μάς κάνει η 
τηγανιτή κόττα της, ή ο άλλος με τις 
χαμπέργκες του.
Να τους πιστέψω όλους; Φίλοι, μου 
αν δεν μού το πει η μάνα μου δεν 
πιστεύω κανέναν, γιατί εκείνη ενδια-
φερόταν πραγματικά για το καλό μου.
Επειδή, λοιπόν, η μάνα μου δεν είναι 
πια μαζί μου, απαιτώ εξηγήσεις πριν 
βάλω ξένες ουσίες στο αίμα μου.
Επαναλαμβάνω, δεν είμαι εναντίον 
των εμβολίων και έχω κάνει αρκετά 
στη ζωή μου από νήπιο, μέχρι πρό-
σφατα με το εμβόλιο για την πνευ-
μονία και πιθανόν να κάνω φέτος το 
εμβόλιο για την γρίππη. Επειδή αυτά 
τα εμβόλια είναι εξακριβωμένα.
Θα κάνω και το εμβόλιο για τον κο-
ροναϊό, αλλά δεν θα είμαι ο πρώτος. 
Θα περιμένω να δω αν υπάρχουν 
παρενέργειες σοβαρής μορφής για 
ηλικιωμένους και μόνο τότε βλέπο-
ντας και κάνοντας…

ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Νομικά προβλήματα 
Ακουσα για μια έγγραφη προειδοποίηση δικηγόρου 
σε μέλος αντίπαλης παράταξης πως κινδυνεύει με 
φυλάκιση δέκα χρόνων αν δεν αποσύρει μια δήθεν 
ψευδή έγγραφη δήλωσή του σε μια δίκη.
Ασφαλώς, ο νομοθέτης προβλέπει φυλάκιση δέκα 
χρόνων για  ψευδή δήλωση  σε περιπτώσεις σοβα-
ρών οικονομικών εγκλημάτων. Αλλά το άτομο που 
έμμεσα πλην σαφώς απειλείται για να αποσύρει την 
έγγραφη δήλωσή του, δεν είχε κανένα οικονομικό ή 
άλλο όφελος. Ούτε έκλεψε, ούτε καταχράστηκε, ούτε 
μίζες εισέπραξε.
Γιατί ο συνήγορος των αντιδικων προειδοποιεί έναν 
αντίπαλο; Επειδή είναι τόσο μεγαλόψυχος και θέλει 
να τον σώσει από δεκαετή φυλάκιση, ή μήπως τον 
ενδιαφέρει περισσότερο να αποσυρθεί η επίμαχη δή-
λωση;
Αυτή η ενέργεια θα έχει συνέχεια και παρόλο που 
έχουμε τεκμήρια με ονόματα και διευθύνσεις, δεν θα 
τα αποκαλύψουμε προς το παρόν. Παρόλο που σαν 
δημοσιογράφος ο πειρασμός είναι μεγάλος, επειδή η 

υπόθεση αφορά άτομα πολύ γνωστά στην παροικία 
και θα δημιουργηθεί σάλος. Προτιμώ, όμως, να απο-
φανθεί πρώτα η Δικαιοσύνη για τη συμπεριφορά τού 
δικηγόρου πριν κάνουμε τα… αποκαλυπτήρια!

Σοφά λόγια
«Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, 

αλλά το άναμμα μιας φλόγας.» - Ουίλιαμ Μπάτλερ 
Γέιτς, 1865-1939, Ιρλανδός ποιητής, Νόμπελ 1923.

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών:
«Ο κανόνας που θέλει να επιβάλει στην κοινωνία η 
κυβέρνηση είναι ο εξής: «Εγώ θα σας παρενοχλώ, θα 
σας κακοποιώ, θα σας βιάζω και εσείς, αγαπητοί μου 
υπήκοοι, λόγω της πανδημίας θα κάθεστε φρόνιμα, 
θα υποκύπτετε στις ορέξεις μου, θα υπομένετε την 
ατίμωση. Αν θέλετε, μπορείτε και να τα απολαμβάνε-
τε. Ούτε καταγγελίες, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε φωνές, 
ούτε διαδηλώσεις. Διαφορετικά θα έχετε να κάνετε 
με τα ΜΑΤ, τα οποία ξέρουν τον τρόπο να σας συνε-
τίσουν».

Καλόο!
Τελικά, φίλοι μου, το μέγεθος δεν μετράει... Κοιτάξτε 
τί μάς έκαναν οι Kινέζοι...

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


