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Συνημμένο με αριθμό 1: μονοσέλιδο  άρθρο της “The Guardian”, με ελάχιστες 
επισημάνσεις, σε πολύ απλά αγγλικά.

Συνημμένο με αριθμό 2: μονοσέλιδο συντομευμένο άρθρο του abc News 
σχετικά με απόφαση Ομοσπονδιακού Δικαστή. Οι επισημανθείσες παράγραφοι 
έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά.

                                                 ΠΡΟΣ

τον αξιότιμον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Θέμιδος Μέλαθρον.  Λεωφόρος Αλεξάνδρας  121   Αθήνα.

Κύριε Εισαγγελεύ,

στην Ελλάδα με απόφαση της κυβερνήσεως έχουν εισαχθεί προς εμβολιασμό 
των Ελλήνων τα τέσσερα νέου  τύπου -γονιδιακά mRNA και DNA- εμβόλια, 
κατασκευασμένα από τις Εταιρείες Pfizer, Moderna,  AstraZeneca και 
Johnson+Johnson ή Janssen (θυγατρική της  J+J). Όλα τα εισαχθέντα εμβόλια  
ευρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, εφ' όσον δεν είχαν γίνει κλινικές μελέτες 
σε ανθρώπους πριν κυκλοφορήσουν στην παγκόσμια αγορά με δυσάρεστο 
αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να εμφανίζουν παρενέργειες που μπορούν 
να φθάσουν ως το θάνατο μετά τον εμβολιασμό τους. 

Ως εκ της θεσμικής σας θέσεως σίγουρα  γνωρίζετε όλα αυτά  και τα  
παρακολουθείτε  με τη δέουσα προσοχή.  Όμως έχει γίνει μία ιατρική έρευνα 
την οποία ίσως δε γνωρίζετε, διότι  είναι πολύ πρόσφατη και δεν έχει 
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αναφερθεί ακόμα εκτενώς στα ειδησεογραφικά μέσα. Την διεξήγαγε ο ειδικός 
στην μικροσκόπηση  νευροπαθολόγος Dr. Robert  O. Joung  με την 
επιστημονική του ομάδα. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποίησαν πολλών τύπων 
υπερσύγχρονα μικροσκόπια και φασματοσκόπιο με περίθλαση ακτίνων Χ, όλα 
συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το ερώτημα στο οποίο θέλησε να δώσει απάντηση ο Dr. R. Joung διεξάγοντας 
αυτήν την έρευνα είναι το αν υπάρχουν συστατικά στα  τέσσερα πειραματικά 
γονιδιακά εμβόλια, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, όταν κατατέθηκαν εκεί οι σχετικοί φάκελοι  με τα ιατρικά στοιχεία και 
άλλα δεδομένα των εμβολίων αυτών, προκειμένου να τους δοθεί  προσωρινή 
άδεια χρήσης. 

Από την έρευνα αυτή διεπίστωσε ότι στα εμβόλια αυτά περιέχονται συστατικά 
που έχουν  αποκρυβεί από τον Π.Ο.Υ.  Κατά συνέπεια έχουν αποκρυβεί από 
κάθε άνθρωπο, ο οποίος,  με βάση υπερεθνικούς νόμους, (για παράδειγμα τον 
Κώδικα της Νυρεμβέργης του 1947) και τα Συντάγματα των διάφορων χωρών, 
πρέπει να είναι πλήρως και αληθώς ενημερωμένος, προκειμένου να μετέχει 
σε ιατρικά πειράματα, όπως έχει πλέον αποδειχτεί ότι είναι  τα γονιδιακά 
mRNA  και DNA εμβόλια (AstraZeneca και Janssen) , ώστε να συναινέσει με 
ελεύθερη βούληση περί της συμμετοχής του σε αυτά. 

Αυτά τα μη δηλωθέντα  συστατικά που βρέθηκαν και στα τέσσερα εμβόλια 
είναι  εξαιρετικά επιβλαβή, λόγω της τοξικότητας που προσδίδουν στο 
ανθρώπινο σώμα και άλλων άκρως παθογόνων καταστάσεων που προκαλούν 
σε αυτό. Συγκεκριμένα η ομάδα του Dr. Joung  βρήκε ότι αυτά περιέχουν, με 
κάποιες διαφοροποιήσεις ανά εμβόλιο,  μέταλλα όπως τιτάνιο, βισμούθιο, 
βανάδιο, σίδηρο, χρώμιο, νικέλιο, πυρίτιο, αλουμίνιο και μη μεταλλικά 
στοιχεία όπως άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο και  άλλα μέταλλα και αμέταλλα.

Εκείνο όμως που περιέχουν όλα και σε πολύ μεγάλες ποσότητες είναι το 
ημιμέταλλο γραφένιο, (rCO=μειωμένο οξείδιο του γραφίτη), το πιο ισχυρό σε 
ελκυσμό ή συμπίεση υλικό που υπάρχει στη φύση. Το γραφένιο  έλκεται από 
μαγνήτη, επί πλέον δέχεται και στέλνει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή
είναι πομπός και δέκτης αυτής. Γι' αυτό και εντοπίζονται οι εμβολιασμένοι που 
υπάρχουν στο περιβάλλον ενός τάμπλετ και μάλιστα  ο καθένας φέρει έναν 
συγκεκριμένο αριθμό, εφ' όσον εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί  στο τάμπλετ. 
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Το παθογόνο στοιχείο δε, πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία, που βρέθηκε 
στο εμβόλιο της Pfizer είναι ένα παράσιτο, το τυρανόσωμα, που μπορεί να 
αποβεί θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Τις σχετικές εικόνες από μικροσκόπιο θα 
τις παραθέσω στην παρούσα μαζί με μια επιλογή από τις υπόλοιπες της  
έρευνας.

Αυτά τα ευρήματα, όπως καλύτερα από κάθε άλλον  κατανοείτε εσείς, 
αποτελούν μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα του ποινικού και αστικού Δικαίου
στα χέρια κάθε πολίτη της ανθρωπότητας εναντίον όλων όσων με δόλιο τρόπο 
υπέκλεψαν τη ζωή του (ασφαλώς και θα απαιτήσουν δικαιοσύνη οι συγγενείς 
του) ή την υγεία του. Όταν υπάρχουν τόσα θύματα από δόλιες ενέργειες (η 
απόκρυψη της παρουσίας τοξικών στοιχείων σε ένα “φάρμακο” δεν είναι 
δόλος;)  ή “περίεργες” αμέλειες όπως αυτή του Π.Ο.Υ., που ενώ θα έπρεπε να 
έχει διεξάγει ενδελεχή  έρευνα τι ακριβώς περιέχεται σε αυτά τα εμβόλια δεν το
έπραξε, (την έρευνα  τελικά  διεξήγαγε, προς τιμήν του, ένας  ιδιώτης ιατρός ο 
Dr. R. Joung!), τότε καμία νομική ασυλία δεν μπορεί να ισχύσει. 

Διότι,  αν και μετά και από αυτές τις επιστημονικές αποκαλύψεις, ισχύσει η 
ασυλία των οιωνδήποτε οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την κάκωση της 
υγείας πάμπολλων ανθρώπων, όχι απλώς εκμηδενίζεται ο νομικός πολιτισμός 
της ανθρωπότητας αλλά εκμηδενίζεται ο πολιτισμός της εν τω συνόλω του.  
Και αυτή μεταβάλλεται σε ζούγκλα “θηριανθρώπων”, όπου οι  πιο δυνατοί  
μπορούν να κατασπαράζουν, προς ίδιον όφελος και ατιμωρητί,  τους πιο 
αδύνατους. 

Σας παρουσιάσω τώρα μερικές από τις πιο σημαντικές εικόνες της 
πραγματικότητας του ανθρώπινου αίματος, όπως τις έδωσαν τα υπερσύγχρονα 
μικροσκόπια της έρευνας του Dr. Joung.

Η πρώτη  εικόνα  μας αποκαλύπτει πώς είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε καλή  
κατάσταση υγείας, τα οποία διατηρούν πλήρως το χρώμα, το σχήμα και το 
μέγεθος τους. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε καλή κατάσταση υγείας έχουν 
ανατομική διάμετρο 7 μικρόν.[Μικρόν =1 εκατομμυριοστό του μέτρου]

Η δευτερη εικόνα αποκαλύπτει πώς είναι το ζωντανό αίμα 24 ώρες μετά από 
ένα γονιδιακό εμβόλιο. Τώρα πλέον περιέχει κρυσταλλοποιημένα μεγάλα 
συμπλέγματα κρυστάλλων γραφενίου στο κέντρο και κρυστάλλους ουρικού 
οξέος στην επάνω δεξιά γωνία της μικρογραφίας.
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Στην κάτω εικόνα βλέπουμε πώς μια συσσωμάτωση/κηλίδα, μορίων του 
μειωμένου οξειδίου του γραφίτη (rCO=γραφένιου) μέσα στο ζωντανό και 
συνεπώς ακηλίδωτο, ανθρώπινο αίμα, προκαλεί θρομβώσεις (τα κολλημένα 
μεταξύ τους αιμοσφαίρια είναι οι θρομβώσεις) μετά από μία ένεση εμβολίου 
για τον Sas-Cov-2 .

Η εικόνα κάτω αριστερά δείχνει το υδαρές περιβάλλον από δείγμα του 
εμβολίου της Pfizer. Και η δεξιά δείχνει νανοσωματίδια του μειωμένου 
οξειδίου του γραφίτη (rCO), σε συνήθη κατάσταση.
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Η  εικόνα αριστερά  αποκαλύπτει το σχεδιαστικό αποτύπωμα μορίων του 
γραφένιου, που ελήφθη διά φασματοκοπίου με περίθλαση ακτίνων Χ.  Η δεξιά 
δείχνει το  τυπικό δείγμα της διάταξης  μορίων  στο γραφένιο  και το γραφίτη. 
Παρατηρούμε  εξαγωνική συμμετρία και  ομοκεντρικά εξάγωνα.

Η Dr. Barbell Gitala Γερμανίδα παθολόγος και ο συνεργάτης της, όταν έβαλαν 
στο μικροσκόπιο μία σταγόνα του εμβολίου της J+J, είδαν κάποια περίεργα 
σχήματα να  εμφανίζονται στον Η/Υ, ο οποίος ήταν σε σύνδεση με το 
μικροσκόπιο της. (Επόμενη εικόνα).  Και αναζητούσε  απαντήσεις τι είναι αυτά 
τα σχήματα και τα όπισθεν αυτών μαύρα νανοσφαιρίδια  που βλέπει στο υγρό 
του εμβολίου.  Επίσης, τι ακριβώς είναι τα  περίεργα σχήματα “ξένου 
σώματος” που βλέπει στο αίμα των εμβολιασμένων στιγμές  μετά τον 
εμβολιασμό τους, που τους προκαλεί άμεσα θρομβώσεις (Μεθεπόμενη εικόνα).

Τα ίδια ευρήματα μικροσκοπίου είχαν Γάλλος ιατρός Dr. Philip Van Welbern, ο 
Ισπανός Dr. Martin Delgado με την ομάδα του: νανοσφαιρίδια και περίεργα 
σχήματα στο υγρό των εμβολίων, χωρίς να μπορούν να τα εξηγήσουν, πλην της
ισπανικής ομάδας που εντόπισε την ύπαρξη γραφένιου  μέσα στο υγρό των 
εμβολίων.  Η έρευνα του Dr. Joung δίνει ολοκληρωμένη και πλήρως 
τεκμηριωμένη απάντηση σε όλα τα ευρήματα των ως άνω ιατρών. H έρευνα  
του Dr. Young, μπορεί να βρεθεί σε αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-
reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines)
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Η εικόνα που εμφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή της Dr. Gitala,  όταν 
έβαλε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, συνδεδεμένο με τον υπολογιστή της, 
σταγόνα εμβολιου της Janssen (J+J)

Η εικόνα που επίσης εμφανίστηκε στην οθόνη του υπολογιστή της Dr. Gitala , 
όταν έβαλε σε  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, συνδεδεμένο με τον υπολογιστή της, 
σταγόνα αίμα ανθρώπου που είχε μόλις εμβολιαστεί.
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Στις επόμενες δύο εικόνες από μικροσκόπιο, o Dr. Joung μας δείχνει το 
παράσιτο τυρανόσωμα  που υπάρχει στο εμβόλιο της Pfiser (πρώτη) και πώς 
αυτό κυκλοφορεί μέσα στο αίμα του εμβολιασμένου (δεύτερη). Το παράσιτο 
έχει μήκος 20 μικρόν και συντίθεται από άνθρακα, οξυγονωμένο χρώμιο, θείο, 
αλουμίνιο, χλώριο και νάτριο.
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Α. Τα μη δηλωθέντα στον Π.Ο.Υ. συστατικά του εμβολίου της Pfizer

Το κάτωθι διάγραμμα  δείχνει τα αμέταλλα στοιχεία που  περιέχει ένα εμβόλιο 
Pfizer.  Βρέθηκαν: άνθρακας, οξυγόνο, νάτριο και χλώριο. Στο διάγραμμα 
φαίνεται η ποσότητα ενός εκάστου.

Η κάτω εικόνα δείχνει μία οργανική (Άνθρακας, Οξυγόνο, Άζωτο) μάζα με 
ενσωματωμένα νανοσωματίδια  βισμουθίου, τιτανίου,  βαναδίου, σιδήρου, 
χαλκού, πυριτίου και αλουμινίου που βρέθηκαν στο εμβόλιο της Pfiser. 
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Το κάτωθι διάγραμμα  δείχνει τις ποσότητες άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου, 
βισμουθίου, τιτανίου, βαναδίου, σιδήρου, χαλκού, πυριτίου και αλουμινίου που 
υπάρχουν  μέσα  το εμβόλιο της Pfizer.

Β. Τα μη δηλωθέντα συστατικά του εμβολίου της AstraZeneca

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τεχνητή  συσσωμάτωση σιδήρου, χρωμίου και 
νικελίου που είναι το γνωστό μας ατσάλι(!),  μέσα στο εμβόλιο της       
AstraZeneca  
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Το παρακάτω είναι διάγραμμα που μας δείχνει τις ποσότητες των 
αποκρυβέντων συστατικών του εμβολίου της AstraZeneca. Βαρύ-βαρύ κι 
ασήκωτο, όπως βλέπετε. Περιέχει πέρα πολύ σίδηρο (Fe), το κύριο συστατικό 
στο ατσάλι.

Γ. Τα μη δηλωθέντα  συστατικά του εμβολίου της Janssen [J+J]

Η πρώτη εικόνα  δείχνει μια συσσωμάτωση ατσαλιού με άνθρακα, οξυγόνο, 
σίδηρο και νικέλιο, που συγκρατούνται μαζί με συνεκτικό υλικό το οξείδιο του 
γραφένιου. 
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Το κάτωθι είναι διάγραμμα που αποτυπώνει τις ποσότητες  των υλικών, που 
αποκαλύπτονται  στην προηγούμενη εικόνα να είναι συσσωματωμένα, μέσα 
στο εμβόλιο της Janssen.

Δ. Τα μη δηλωθέντα συστατικά του εμβολίου της Moderna.

Στην πρώτη εικόνα αποκαλύπτεται  μια σύνθεση του οξειδίου του γραφένιου 
διά ενσωμάτωσης  οργανικής και ανόργανης ύλης σε αυτό. 
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Το διάγραμμα δείχνει τα κυτοτοξικά και γενοτοξικά υλικά που συμπήγνυνται 
με τα νανοσωματίδια του γραφένιου και τις ποσότητες τους, στο εμβόλιο αυτό.

Ακολουθεί μία τρομαχτική εικόνα, που ισχύει και για τα 4 γονιδιακά εμβόλια
και αποκαλύπτει τη δηλητηρίαση και  την  καταστροφή που προκαλεί το 
οξείδιο του γραφένιου στα ουδετερόφιλα κύτταρα (το 60% των 
λευκοκυττάρων)  που έργο τους είναι να απομακρύνουν χημικές ή βιοτοξικές 
ουσίες από το σώμα. Τo Karolinska Institute, το University of Manchester και η
ομάδα του Dr. R. Young έχουν αποδείξει ότι το oξείδιο του γραφένιου 
αντιμετωπίζεται από το ανοσοποιητικό ως τόσον εχθρός όσον και τα βακτήρια. 
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Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του αίματος αμέσως ή σε 24 ώρες μετά τη 
λήψη των εμβολίων της Dr. Marbell Gitala και του  Dr. Robert Joung 
καταδεικνύουν ένα ακόμα ψέμα των Εταιρειών που τα παράγουν. Εντελώς 
αυθαίρετα  ισχυρίζονται ( δυστυχώς το έχει αποδεχτεί και ο Π.Ο.Υ. !) ότι τα 
εμβόλια τους ενεργούν μετά τη 14η ημέρα από της λήψη τους, ενώ οι ως άνω 
επιστήμονες καταδεικνύουν ότι οι αλλοιώσεις στο αίμα αρχίζουν  την ίδια 
στιγμή που αυτά εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα. 

Αυτή το προφανές ψέμα  των Εταιρειών έχει σαν αποτέλεσμα την εγκληματική 
υποκαταμέτρηση των παρενεργειών των εμβολίων και την μη αναγνώριση ως 
οφειλομένων σε αυτά εκατομμυρίων παρενεργειών,  αρκετές των οποίων 
θανατηφόρες. 

Τεκμήριο αυτών είναι και ο κάτωθι πίνακας  που δείχνει ότι το 80% των 
παρενεργειών  συμβαίνουν τις δύο πρώτες μέρες από τον εμβολιασμό και 
σχεδόν το σύνολο των παρενεργειών συμβαίνει τις 14 πρώτες μέρες μετά τον 
εμβολιασμό.

Εξεταστέο αν υπάρχει  δόλος εκ μέρους των Εταιρειών, αν γνώριζαν από τις 
δοκιμές σε ζώα ότι σχεδόν το σύνολο  των άμεσων παρενεργειών συμβαίνει τις 
14 πρώτες μέρες και έτσι θέλησαν να αποκλείσουν το διάστημα αυτό από τη 
χρονική περιοχή της ευθύνης τους. Διαφορετικά τα εμβόλια τους,  με τόσους 
πολλούς βεβαιωμένους θανάτους και βλάβες υγείας, οι Αρμόδιες Εποπτικές 
Αρχές όφειλαν να τα έχουν αποσύρει άμα τη εμφανίσει των πρώτων θυμάτων.

-----------
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Σε αυτό το σημείο ολοκλήρωσα την παρουσίαση, κάπως συντομευμένα αλλά 
με ακρίβεια , των αποτελεσμάτων της έρευνας του Dr. Robert O. Joung και 
μερικές ακόμα επισημάνσεις. Τα αποτελέσματα αυτά, επειδή έχουν ληφθεί με 
όργανα πολύ υψηλής τεχνολογίας, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν.  

Και, ενώ έγραφα τις τελευταίες λέξεις της παρούσας, ήλθε με τραγικό τρόπο η 
επιβεβαίωση της έρευνας του Dr. Joung. Σήμερα 22/9/2021 διάβασα σε μεγάλο 
ειδησεογραφικό site τα εξής και  τα παραθέτω εδώ:

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας σε 40 άτομα που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό τους με
ένα από τα τέσσερα εμβόλια COVID στην Ευρώπη, ανέλυσαν επιστήμονες στην 
Γερμανία παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Παρατηρήθηκαν μεταβολές στον ιστό των αποθανόντων, ενώ όπως ανέφερε ο 
καθηγητής Dr. Werner Bergholz ανιχνεύτηκαν μεταλλικά στοιχεία με περίεργο σχήμα 
στον οργανισμό τους, ενώ όπως σημειώνεται οι περισσότεροι πέθαναν περί τις δύο 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό τους.

Κύριε Εισαγγελεύ, ως πολίτης της Ελλάδος, με υποχρεώσεις αλλά και 
αναφαίρετα  δικαιώματα,  διαπιστώνω ότι, διά τρόπων καταφανώς  ενάντιων 
στην  υπερεθνική  νομοθεσία και το Σύνταγμα της Ελλάδος για τη δεοντολογία 
ιατρικών πράξεων και μάλιστα  ιατρικών πειραμάτων όπως είναι τα γονιδιακά 
εμβόλια, υποχρεούνται πολλοί συνάνθρωποι μου, αλλά και εγώ προσωπικά, να 
εμβολιαστούμε και να θέσουμε σε τεράστιο κίνδυνο την υγεία μας,  με κόστος 
ίσως και την ίδια μας τη ζωή.  

Ιδιαίτερη μνεία κάνω για τον μέγιστο κίνδυνο που αφορά  παιδιά και  εφήβους, 
που συνιστούν αυτό τούτο το μέλλον της Πατρίδος μας, για τα οποία 
πολλαπλές ιατρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο κίνδυνος από τα εμβόλια 
είναι 8πλάσιος του κινδύνου από την ασθένεια Covid-19,  πριν ακόμα  γίνουν 
γνωστά τα νέα δεδομένα για τα κρυφά συστατικά των εμβολίων. Μετά από την 
έρευνα του Dr. Joung και τη διαφαινόμενη πλήρη επιβεβαίωση της, κρίνετε  ότι
είναι επιτρεπτό να  εμβολιαστούν παιδιά και έφηβοι στην πατρίδα μας;

 Ως επακόλουθο αυτών που σας εξέθεσα, σας καλώ  όπως: 

α. Αναστείλετε κάθε εμβολιασμό εντός της ελληνικής επικράτειας έως ότου 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής επιστημονικός έλεγχος στα εμβόλια που έχουν 
εισαχθεί σε αυτήν.

β. Αναθέσετε την εποπτεία του ελέγχου σε εισαγγελέα, κατά την κρίση σας τον 
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πλέον κατάλληλο.

γ. Αποστείλετε εντολή στο Ερευνητικό Κέντρο  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ να 
πραγματοποιήσει αυτόν τον έλεγχο. Οι εκεί κορυφαίοι επιστήμονες έχουν τη 
δυνατότητα να  επικοινωνήσουν με τον Dr. Joung  για να τους γνωστοποιήσει 
τους ακριβείς τύπους οργάνων που χρησιμοποίησε και τη διάταξη τους. Ώστε 
με τα ίδια όργανα και την ίδια διάταξη  να ελέγξουν απολύτως τυχαία δείγματα 
εμβολίων που θα λάβουν οι ίδιοι, επισκεπτόμενοι αιφνιδιαστικά μετά του 
εποπτεύοντος εισαγγελέως,  ένα ή περισσότερα  εμβολιαστικά κέντρα.  

Ας ληφθεί, όμως, υπ' όψη ότι τουλάχιστον τα μισά εκ των φιαλιδίων περιέχουν 
ουσία  Placebo. Αν τα Placebo είναι  διακριτά (επειδή δεν συνοδεύονται από το 
γνωστό έντυπο ταυτότητας και οδηγιών χρήσης του φαρμάκου, όπως δήλωσε η 
φαρμακοποιός κρατικού Ν/μείου Πατρών κ. Μουμούρη) ίσως δεν αποτελούν 
κριτήριο της καθαρότητος των αληθώς mRNA εμβολίων.

Επιπρόσθετα αναφέρω, ως αποτέλεσμα μελέτης πολλών επιστημονικών 
άρθρων και videos για  τα 4 γονιδιακού τύπου εμβόλια, ότι πριν προχωρήσουν 
οι επιστήμονες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ στον εργαστηριακό έλεγχο προς εντοπισμό 
μετάλλων και γραφένιου στα εμβόλια, είναι εφικτό  με πολύ απλό τρόπο να 
διαπιστώσουν την ύπαρξη τους, επί τόπου στα εμβολιαστικά κέντρα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου, με τον οποίο να 
σαρωθούν τα φιαλίδια πάνω-κάτω και πλευρικά, οπότε τα μέταλλα που 
περιέχουν, αλλά και το γραφένιο που είναι  ημιμέταλλο, συσσωματώνονται και 
καταπίπτουν  στη βάση του φιαλιδίου λόγω του βάρους από τη συσσωμάτωση. 
Γίνονται έτσι εντελώς εμφανή διά  γυμνού  οφθαλμού ως ρινίσματα μετάλλων. 
Ο εποπτεύων  εισαγγελεύς θα κρίνει τότε αν θα πρέπει να συντάξει 
πρωτόκολλο  κατάσχεσης όλης της παρτίδας των εμβολίων. 

Στην Ιαπωνία για ελάχιστα φιαλίδια στα οποία διεπίστωσαν ότι υπήρχαν “ξένα 
σώματα” (εκ των οποίων ένα το ταυτοποίησαν ως ατσάλι!) και τα οποία  
προκαλούν μαγνητισμό στο σώμα των εμβολιασμένων, κατασχέθηκαν 1,6 εκ. 
φιαλίδια. (Προς επιβεβαίωση σας επισυνάπτω μονοσέλιδο άρθρο της “The 
Guardian” με επισήμανση δύο επίμαχων σημείων. Συνημμένο με αριθμό 1)

δ.  Αναθέσετε επιπρόσθετα  στους επιστήμονες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ να  
επιβεβαιώσουν ή όχι  ότι κάθε φιαλίδιο περιέχει  ένα είδος chip (τσιπ) με τον  
αριθμό του φιαλίδιου-εμβολίου.  Πιθανότατα  αυτό τούτο το γραφένιο είναι 
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προγραμματισμένο εν συνόλω  να φέρει αυτόν τον αριθμό, ο οποίος κατά 
συνέπεια γίνεται και ο αριθμός του ανθρώπου στον οποίο έχει εγχυθεί το 
περιεχόμενο του φιαλίδιου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο  στα τάμπλετ, όταν 
λειτουργούν στην εφαρμογή bluetooth, για κάθε εμβολιασμένο που βρίσκεται 
στην εμβέλεια τους αναφαίνεται στην οθόνη ένας αριθμός.   Είναι ακριβώς ο 
αριθμός του εμβολίου που εγγράφεται σε αυτό μέσω του γραφένιου. 

Όλο αυτό δεν είναι επινόηση κάποιου συνωμοσιολόγου,  αλλά  το δηλώνει 
ευθαρσώς σε κεντρικό  τηλεοπτικό  κανάλι των ΗΠΑ, το CBNnews, ο  Jay 
Walker , CEO της εταιρείας APIJECT που  συσκευάζει εμβόλια. Στο video με 
σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=IGJjE6a0Nxc&t=110s, από το 
0:30 ως το 1:50 λεπτό,  μπορείτε να τον ακούσετε να λέει ότι κάθε φιαλίδιο 
φέρει εσωτερικά  έναν  αριθμό  ταυτότητας, έναν serial number.  Ισχυρίζεται 
όμως ότι αυτό γίνεται για λόγους ταυτοποίησης, λογιστικού ελέγχου και 
Vaccine Tracking (παρακολούθησης)  των εμβολίων. 

Άραγε μόνον των εμβολίων; Διότι εφ'  όσον εισήλθε αριθμός διά του γραφένιου
στο σώμα του εμβολιασθέντος και αυτό το γραφένιο  είναι πομπός και δέκτης 
ηλεκτρονικών σημάτων,  ασφαλώς όλο το σώμα του εμβολιασθέντος 
καθίσταται πομπός  και δέκτης ηλεκτρονικών σημάτων. Μήπως, λοιπόν, όπως 
παρακολουθείται το εμβόλιο,  έτσι ακριβώς παρακολουθείται και ο 
εμβολιασθείς,  χωρίς κανένας να τον έχει ενημερώσει περί αυτού; Το 
ερευνητικό κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κατόπιν εντολής σας,  θα πρέπει  να δώσει 
στην ελληνική κοινωνία τις αληθείς επιστημονικές απαντήσεις. 

Υπάρχουν Έλληνες αληθινοί Χριστιανοί με βαθειά πίστη στον Τριαδικό Θεό, οι
οποίοι για λόγους συνειδησιακούς και πίστεως δεν αποδέχονται  τα mRNA 
εμβόλια. Για το λόγο ότι  έχουν δοκιμαστεί, καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί σε 
κυτταρικές σειρές  ληφθείσες  από εκτρωθέντα έμβρυα με καισαρική τομή 
ώστε να είναι ζωντανά, αρνούμενοι να μετέχουν σε εγκλήματα εναντίον ζώντων
ανθρωπίνων πλασμάτων, σύμφωνα με τη δική τους πίστη και  συνείδηση.  

Ήδη με πολύ πρόσφατη απόφαση,  Ομοσπονδιακός Δικαστής της Πολιτείας 
Νέας Υόρκης (ΗΠΑ)  δικαίωσε Χριστιανούς  υγειονομικούς αυτής της 
Πολιτείας οι οποίοι, αν και μη Ορθόδοξοι,  αντιτάχθηκαν για λόγους 
θρησκευτικής πίστης και συνείδησης στα mRNA εμβόλια (Σας επισυνάπτω 
άρθρο του abcNews που βεβαιώνει ότι εκδόθηκε τέτοια δικαστική απόφαση, με
μετάφραση στα ελληνικά κάτω από τις επισημασμένες προτάσεις. (Συνημμένο 
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με αριθμό 2).

Και ενώ το ελληνικό Κράτος (ως Πολιτεία) αποδέχεται την μη μετάγγιση 
αίματος και την μη λήψη όπλου κατά την στρατιωτική θητεία των Μαρτύρων 
του Ιεχωβά για συνειδησιακούς λόγους που πηγάζουν από τη θρησκευτική 
πίστη τους, για τους Χριστιανούς όμως, που ένεκα  της πίστης τους στον 
Τριαδικό Θεό  αρνούνται τα mRNA εμβόλια,  δεν έγινε αποδεκτή η 
συνειδησιακή τους άρνηση. 

Τη στιγμή μάλιστα που  θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει σεβαστή με το να 
επιτραπεί η  χρήση  στην Ελλάδα των παραδοσιακών εμβολίων που έχουν 
κατασκευαστεί από διάφορες χώρες και κυκλοφορούν σε αρκετές. Αυτά τα 
εμβόλια έχουν το επί πλέον προσόν ότι  εισάγουν στο σώμα τον κορωνοϊό,  
νεκρωμένο ή αποδυναμωμένο, ώστε να αναπτυχθούν τα κατάλληλα 
αντισώματα, χωρίς κανένα κίνδυνο παρενεργειών ή αποδυνάμωσης συν τω 
χρόνω των αντισωμάτων. Αν είχαν εισαχθεί και αυτά στην πατρίδα μας, δεν θα 
υπήρχαν  συνειδησιακές αρνήσεις  και φόβοι παρενεργειών από οποιονδήποτε 
Έλληνα πολίτη.

Οφείλω όμως εδώ, εν παρενθέσει, να αναφέρω ότι για οιονδήποτε τύπο 
εμβολίου, σύμφωνα με παγκοσμίου κύρους ειδικούς, οι εμβολιασμοί 
απαγορεύονται αυστηρώς κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε πανδημίας ή και
επιδημίας, διότι τοιουτοτρόπως    δημιουργούνται  μεταλλάξεις των ιών που τις 
προκάλεσε. 

Αναρωτιέμαι   για ποιο λόγο  τους Μουσουλμάνους,  γενικά και ιδιαίτερα  μέσα
στον μεγάλο  συνωστισμό των hot-spots, η κυβέρνηση δεν τους υποχρεώνει σε 
εμβολιασμό; Διότι  είναι “νέοι και γεροί οργανισμοί” δήλωσαν (ή υποδήλωσαν)
οι  ιατροί των τηλεοπτικών παραθύρων. Και στη συνέχεια δήλωσαν  με έμφαση
ότι οι νέοι και τα παιδιά της Ελλάδος πρέπει να εμβολιαστούν διότι, προφανώς,
“δεν είναι νέοι και γεροί οργανισμοί”!   Μπορεί κανείς να διακρίνει ίχνος 
αξιοπιστίας σε τέτοιες “επιστημονικές” απόψεις;

Επί πλέον, εναντίον των αληθινών Χριστιανών, αρνητών των mRNA εμβολίων 
μεταξύ των οποίων, με τη δύναμη του Τριαδικού Θεού προσπαθώ να  
συγκαταλέγομαι και εγώ, λαμβάνει χώρα  μία ακραία ρατσιστική επίθεση  εκ 
μέρους όλων των, μετά αντιδημοκρατικού μένους, εμπλεκομένων στην 
υποχρεωτικότητα  των mRNA εμβολίων ( μόνον αυτών και όχι άλλων!), 
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στολίζοντας μας με χαρακτηρισμούς όπως Χριστιανο-ταλιμπάν, ψεκασμένοι, 
οπισθοδρομικοί κ.α. Για όλους αυτούς και  την κυβέρνηση, που επίσης 
μετέρχεται τέτοιων χαρακτηρισμών για Έλληνες πολίτες, δεν ισχύει ο 
αντιρατσιστικός νόμος;   

ε. Δώσετε εντολή στην κυβέρνηση  να συστήσει  επιστημονική ομάδα ιατρών 
υψηλού κύρους, αποκλείοντας ιατρούς που έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία λόγω 
συνεχών αντιφατικών δηλώσεων. Αλλά  και λόγω του συνεχούς  “διαλόγου” 
τους με άτομα του επιπέδου γνώσεων των τηλεπαρουσιαστών, έχοντας έτσι την
άνεση, χωρίς κανέναν επιστημονικό αντίλογο,  να εκφέρουν τις γνώμες τους  
μη γνωρίζοντας  σχεδόν απολύτως τίποτα, (διαφορετικά ενυπάρχει δόλος της 
απόκρυψης της αλήθειας  από τους πολίτες ),  ποια είναι εν τω συνόλω τα 
συστατικά των εμβολίων και πώς ακριβώς δρουν αυτά  μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα.

Στην  ομάδα αυτή των ιατρών θα πρέπει να ανατεθεί το μέγιστο καθήκον να 
ερευνήσουν πώς μπορούν να αποβληθούν από τα σώματα των εμβολιασθέντων 
τα μέταλλα και κατ' εξοχήν το γραφένιο, εξαιρετικά  επικίνδυνα κυτοτοξικά και
γενοτοξικά υλικά, όπως τα χαρακτηρίζει ο αποδεδειγμένα επαΐων ιατρός  Dr. R.
Joung,  που εισήλθαν υπό μορφή νανοσωματιδίων στον οργανισμό τους, μέσω 
των mRNA  εμβολίων.  

Επιπρόσθετα  οι ιατροί αυτοί, ασφαλώς και με τη συνεργασία ερευνητών 
ιατρών διεθνούς κύρους, θα πρέπει κατεπειγόντως να προσπαθήσουν να  βρουν
τρόπους να εξουδετερώσουν τις υπερτοξικές ακίδες πρωτεΐνης, τις spike, που 
τις παράγουν τα κύτταρα  του εμβολιασμένου  βάση της εντολής που τους δίνει 
το RNA  της ακίδας.  Είναι επιστημονικά  επιβεβαιωμένο ότι  αυτό ακριβώς 
εισάγουν τα γονιδιακά εμβόλια στο ανθρώπινο σώμα: το γονιδίωμα (RNA) 
της υπερτοξικής  πρωτεϊνικής ακίδας του Sars-Cov-2. Kαι αυτό δίνει εντολή
στα  κύτταρα μας να τις παράγουν κατά  δισεκατομμύρια, ενώ είναι άκρως 
δηλητηριώδεις (τοξικές) και συνεπώς δυνητικά μπορούν να προσβάλουν και να 
καταστρέψουν κάθε όργανο του ανθρωπίνου σώματος. 

Η γρίπη Covid-19 πάντα ήταν θεραπεύσιμη με τα σωστά πρωτόκολλα 
θεραπείας πλην των ατόμων που ήσαν, ούτως ή άλλως, αγκαλιά με το θάνατο. 
Είναι πλέον πολύ γνωστό και επιβεβαιωμένο ότι οι Ινδοί γιατροί με το φάρμακο
IVERMECTIN (Ιβερμεκτίνη) έσωσαν, με ελάχιστες απώλειες σε σύγκριση με 
το μέγεθος του, τον ινδικό πληθυσμό.  Πολλώ μάλλον τώρα που έχουν ευρεθεί 
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τύποι φαρμάκων αποκλειστικά για την γρίπη αυτή. Διαβάζουμε ότι “Από 

Δευτέρα [21/9/2021] το φάρμακο αντισωμάτων «Ronapreve» κυκλοφορεί στη 

Βρετανία”  Αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε στον D.Τραμπ και ανέρρωσε εντός 
τριών ημερών  από την Covid-19.

Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν, κατόπιν τόσων εξαιρετικά  αποτελεσματικών
φαρμάκων που κυκλοφορούν ή ανακοινώνεται ότι θα κυκλοφορήσουν στην 
Ε.Ε. και παγκόσμια, να εξακολουθεί να ισχύει ο βολικός χαρακτηρισμός της 
Covid-19 ως θανατηφόρου πανδημίας, με συνέπεια τους  υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς. 

Έχει πλέον καταστεί ζωτικά αναγκαίο  να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες από 
την κυβέρνηση για το σύνολο των  συστατικών των mRNA εμβολίων  και τους 
κινδύνους που εγκυμονούν αυτά για τον ανθρώπινο οργανισμό.  Ενημέρωση η 
οποία όφειλε να έχει γίνει εξ' αρχής των εμβολιασμών ώστε να αποφασίζουν 
για τη λήψη τους ή μη, με γνωστά σε αυτούς όλα τα δεδομένα των mRNA 
εμβολίων. Και η ενημέρωση αυτή δεν έγινε, κατά παράβαση του παγκοσμίως  
υπερεθνικού Νόμου,  του γνωστού σε όλους “Κώδικα της Νυρεμβέργης”.

Για να διατηρηθεί η υγεία των υγιών ατόμων που εμβολιάστηκαν και  ακόμη 
περισσότερο των μη πλήρως υγιών,  θα πρέπει να αποβληθούν από το σώμα 
τους όλα τα τοξικά στοιχεία που προσέλαβαν μέσω του εμβολίου. Έχουμε, 
συνεπώς όλοι άμεσο  καθήκον να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη  
διάσωση της υγείας και της ζωής όλων των εμβολιασθέντων συνανθρώπων 
μας από τα τοξικά στοιχεία των mRNA εμβολίων, ανάλογα με τη θεσμική, 
επιστημονική, ή και  την απλή θέση αγάπης και αλληλεγγύης του καθενός μας. 
Και το δικό σας  καθήκον, ως εκ της κορυφαίας θεσμικής θέσεως σας, είναι 
το υψηλότερο όλων.

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα
προς γνώσιν και τας νομίμους συνεπείας της, αντιγράφων αυτήν εξ' ολοκλήρου 
στην έκθεση επιδόσεως του. 

Αθήνα , 23 Σεπτεμβρίου 2021. 

 Η εξωδίκως γνωστοποιούσα και καλούσα

 Αικατερίνη Αλεξανδράτου-Χατζηθεοδώρου.
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Judge blocks medical worker vaccine mandate in NY state. 

ByThe Associated Press  

15 September 2021, 00:57 

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/judge-blocks-medical-worker-vaccine-mandate-ny-state-

80014754  (εδώ ολόκληρο το άρθρο). 

UTICA, N.Y. -- A federal judge temporarily blocked the state of New York on Tuesday from 

forcing medical workers to be vaccinated after a group of health care workers sued, saying their 

Constitutional rights were violated because the state's mandate disallowed religious exemptions. 

UTICA, N.Y. -- Oμοσπονδιακός Δικαστής απαγόρευσε προσωρινά  στην Πολιτεία της Νέας 

Υόρκης να υποχρεώσει υγειονομικούς να εμβολιαστούν, όταν μία ομάδα υγειονομικών μήνυσε 

[τους υπεύθυνους] προβάλλοντας ότι καταστρατηγούντο τα Συνταγματικά τους δικαιώματα, επειδή 

δεν γίνονταν δεκτές εξαιρέσεις για θρησκευτικούς λόγους. 

Judge David Hurd in Utica issued the order after 17 health professionals, including doctors and 

nurses, claimed in a lawsuit Monday that their rights were violated with a vaccine mandate that 

disallowed the exemptions. 

The judge gave New York state until Sept. 22 to respond to the lawsuit in federal court in Utica. If 

the state opposes the plaintiffs' request for a preliminary court order blocking the vaccine mandate, 

a Sept. 28 oral hearing will occur. The state issued the order Aug. 28, requiring at least a first shot 

for health care workers at hospitals and nursing homes by Sept. 27. 

The plaintiffs cited violations of the U.S. Constitution, along with the New York State Human 

Rights Law and New York City Human Rights Law, because the state Department of Health 

regulation requiring workers to get the vaccine provided no exemption for “sincere religious beliefs 

that compel the  refusal of such vaccination” 

The court papers said all of the available vaccines employ aborted fetus cell lines in their testing, 

development or production. But religious leaders have disagreed over the issue and the Vatican 

issued a statement last year saying the vaccines were “morally acceptable.” 

Τα έγγραφα  που υπεβλήθησαν στο δικαστήριο βεβαίωναν ότι όλα τα διαθέσιμα  εμβόλια [ΗΠΑ] 

χρησιμοποίησαν κυτταρικές σειρές εκτρωθέντων εμβρύων στις δοκιμές , στην ανάπτυξη και στην 

παραγωγή τους. Ωστόσο,[αυτό είναι παρατήρηση του αρθρογάφου] οι θρησκευτικοί  ηγέτες έχουν 

διαφωνήσει επί του θέματος αυτού και το Βατικανό δημοσίευσε δήλωση το περασμένο έτος, η 

οποία έλεγε ότι τα εμβόλια είναι ηθικώς αποδεκτά. 

The plaintiffs, all Christians, included practicing doctors, nurses, a nuclear medicine technologist, a 

cognitive rehabilitation therapist and a physician's liaison who all oppose as a matter of religious 

conviction any medical cooperation in abortion, the lawsuit said. 

Στη μήνυση ειπώθηκε ότι οι μηνύοντες , όλοι Χριστιανοί,  στους οποίους συμπεριλαμβάνοντο 

κλινικοί ιατροί, νοσοκόμοι, τεχνικοί της πυρηνικής ιατρικής, ένας διακεκριμένος ψυχοθεραπευτής  

και ένας σύλλογος  παθολόγων, αντιτίθεντο  σε κάθε ιατρική συνεργασία/επέμβαση όσον αφορά τις  

εκτρώσεις, λόγω της θρησκευτικής τους  πίστης.  
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