
Ας ξεκινήσουμε απ΄τα βασικά: τα εμβόλια δεν είναι φάρμακα. Δεν 
προορίζονται για ασθενείς που χρήζουν θεραπεία, αλλά δίνονται 
σε υγιείς προληπτικά. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να 
είναι απόλυτα ασφαλή. Πρέπει να έχουν πραγματικά ελάχιστες και 
όχι επικίνδυνες παρενέργειες: δεν μπορεί να μπει σε κίνδυνο η ζωή 
κάποιου/ας μόνο και μόνο για να προφυλαχτεί από ένα αόριστο, 
μελλοντικό ενδεχόμενο να αρρωστήσει από κάποιον ιό.

Γι΄αυτό η παραγωγή ενός νέου εμβολίου απαιτεί παραδοσιακά 
πολλά χρόνια μέχρις ότου αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές. Όσα 
λεφτά και αν πέσουν στην έρευνα, όσο και να εξελιχθεί η διαδικασία 
παραγωγής των εμβολίων, πάντα θα χρειάζεται πολύς χρόνος. 
Για να φανούν π.χ. οι παρενέργειες που εμφανίζονται μετά από 2 
χρόνια, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια ερευνών και 
ούτω καθεξής. Κάτι που, όμως, δεν έγινε με τα mRNA σκευάσματα 
κατά της COVID-19.

Αποτελεσματικά 
και ασφαλή;
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1Δεν είναι φάρμακα



Πέρα από το ότι δεν δοκιμάστηκαν, τα mRNA σκευάσματα 
δεν είναι στην πραγματικότητα καν εμβόλια. Οι mRNA 
πλατφόρμες (όπως ονομάζονταν πριν βγουν στην 
κυκλοφορία) είναι μια τεχνολογία που λειτουργεί εντελώς 
διαφορετικά από τα παραδοσιακά εμβόλια.

Στα παραδοσιακά εμβόλια γίνεται ένεση στον οργανισμό 
με αδρανοποιημένο ιό (ή τμήμα του) για να τεθεί σε 
συναγερμό το ανοσοποιητικό, ώστε να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένο αν βρεθεί αντιμέτωπο με τον αντίστοιχο 
«ζωντανό» ιό. Με τις mRNA πλατφόρμες γίνεται ένεση 
στον οργανισμό με ένα τμήμα του mRNA του ιού, 
καμουφλαρισμένο σε νανολιπίδια (τη λεγόμενη πλατφόρμα) 
ώστε να τυφλώνεται το ανοσοποιητικό κατά την είσοδό 
του και να μην κινητοποιείται εναντίον του. Στη συνέχεια 
μολύνει τα κύτταρα (για να παράξουν τα ίδια την πρωτείνη 
του ιού) και μόνο τότε το ανοσοποιητικό αντιλαμβάνεται 
την ξένη παρουσία. Απαντάει, συχνά, καταστρέφοντας 
τα μολυσμένα κύτταρα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται 
διάφορες βλάβες, από μέτριας έντασης μέχρι εξαιρετικά 
σοβαρές, στην καρδιά, στα αιμοφόρα αγγεία, στο συκώτι, 
στις ωοθήκες, στο νευρικό σύστημα, και αλλού.

Η διαφορά είναι τεράστια. Τα μεν εμβόλια δεν μολύνουν τα 
ανθρώπινα κύτταρα, απλά προετοιμάζουν τον οργανισμό, 
οι δε mRNA πλατφόρμες τα μολύνουν, αφού πρώτα 
έχουν ξεγελάσει το ανοσοποιητικό, το οποίο αντιδρά εκ 
των υστέρων θεωρώντας συχνά τα ίδια τα κύτταρα του 
οργανισμού «εχθρό» - όπως συμβαίνει και στις αυτοάνοσες 
ασθένειες.

Οι mRNA πλατφόρμες είναι στην πραγματικότητα το 
ακριβώς αντίθετο των εμβολίων και μάλιστα δεν είναι 
καν αποτελεσματικές κατά της covid-19… Κάθε μία 
στατιστική που έβγαινε για να προβάλει τα ποσοστά των 
«ανεμβολίαστων» στις ΜΕΘ, αποδείκνυε αναδρομικά ότι 
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3 Δεν έγιναν εθελοντικά
Όσοι δέχθηκαν να «εμβολιαστούν» με αυτά τα πειραματικά και μη 
αποτελεσματικά σκευάσματα με πραγματικά ελεύθερη βούληση 
ήταν ελάχιστοι! Η συντριπτική πλειοψηφία εκβιάστηκε, απειλήθηκε, 
τρομοκρατήθηκε σκόπιμα και μεθοδικά. Απαγόρευση εισόδου σε 
εστιατόρια και καφέ χωρίς «πιστοποιητικό εμβολιασμού», κοινωνική 
απομόνωση, υποβολή σε δύο εβδομαδιαίa τεστ (με προσωπικά 
έξοδα), ήταν μόνο μερικά από τα μέτρα που επιστρατεύτηκαν.

Ειδικά για τους γιατρούς που διαφώνησαν, η τιμωρία έπρεπε να είναι 
«παραδειγματική», διώχνοντάς τους εντελώς από τα νοσοκομεία, 
καταστέλλοντας ταυτόχρονα κάθε είδους δυνατότητα κριτικής από 
τους - κατά τα άλλα - άμεσα αρμόδιους για θέματα υγείας. Άλλωστε 
όποιος/α εξέφραζε κάποια άρνηση, στιγματιζόταν αυτόματα ως 
συνομωσιολόγος και «αντι-εμβολιαστής», σε βαθμό μισαλλοδοξίας.

4 Έχουν σοβαρές παρενέργειες
Τέλος, αυτά τα γενετικά πειραματικά σκευάσματα - τα οποία 
επαναλαμβάνουμε, δεν μελετήθηκαν, επιβλήθηκαν μαζικά και 
μάλιστα χωρίς να είναι αποτελεσματικά - είχαν και συνεχίζουν να 
έχουν ακόμα, πολλές και σοβαρές παρενέργειες. Σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις 
παρενέργειες (EudraVigilance) είχαν καταγραφεί μέχρι τις αρχές του 
2022 σχεδόν 39.000 θάνατοι και πάνω από 1,5 εκατομύριο σοβαρές 
βλάβες. Ένα χρόνο μετά (αρχές 2023), στην αντίστοιχη επίσημη 

όσο διευρυνόταν η χρήση αυτών των πειραματικών σκευασμάτων 
της γενετικής μηχανικής, τόσο αυξανόταν το ποσοστό των 
λεγόμενων «εμβολιασμένων» σε αυτές. Είναι άλλωστε γνωστό ότι 
ούτε προστατεύουν από τη νόσηση, ούτε εμποδίζουν τη μετάδοση – 
όσες δόσεις και να γίνουν.



αμερικάνικη βάση δεδομένων (VAERS) είχαν καταγραφεί σχεδόν 
34.000 θάνατοι και πάνω από 1,5 εκατομμύριο σοβαρές βλάβες.

Αυτό, βέβαια, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς υπάρχει 
μεγάλη υποκαταγραφή των παρενεργειών. Στην ελλάδα υπάρχει μια 
ομερτά γύρω από το θέμα των παρενεργειών, οι οποίες όχι απλά 
δεν δηλώνονται στις λεγόμενες κίτρινες κάρτες του ΕΟΦ, αλλά δεν 
αναγνωρίζονται καν ως τέτοιες. Συνήθως πρόκειται για σύμπτωση, 
ατυχία, για την κακιά την ώρα και άλλα τέτοια «επιστημονικά»...

Τα «τυχαία» αυτά γεγονότα, κατά τα οποία εμφανίζεται «ξαφνικά» 
μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, θρόμβωση, αυτο-άνοσο, βλάβη στις 
ωοθήκες, νευρολογική διαταραχή ή κάποια ηπατική φλεγμονή 
αυξάνονται όλο και περισσότερο. Συζητιούνται μεταξύ γνωστών και 
φίλων, όπως και μεταξύ των γιατρών των ίδιων, αλλά ποτέ δημόσια, 
με την αναγνώριση και την προσοχή που αρμόζει.

Είναι καιρός να σταματήσει η ομερτά γύρω από τις 
παρενέργειες των mRNA σκευασμάτων. Είναι καιρός να σταματήσει 
η αυτοενοχοποίηση και η απομόνωση των θυμάτων. Αν σε 
αυτόν τον υποτιθέμενο «πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό» πολλοί 
εξαναγκάστηκαν «να κάνουν το σωστό» και βγήκαν λαβωμένοι, 
το λιγότερο που τους αξίζει είναι να τους αναγνωριστούν οι 
παρενέργειες και φυσικά να αποζημιωθούν.

Όσο αφήνουμε τις φαρμακοβιομηχανίες και τους λακέδες τους 
ανεξέλεγκτους, τόσο αυτοί θα συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω 
στο σακάτεμα όλο και περισσότερων από μας.

για περισσότερα: redscarves.net


