
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστoύμε για την 
πρόσκληση να παρουσιάσουμε την κατάσταση στην Ελλάδα τα 
τελευταία 2 χρόνια και να επικοινωνήσουμε στον κόσμο - μαζί με όλους 
εσάς - την αντίστασή μας ενάντια στα οργανωμένα παγκόσμια 
βασανιστήρια και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είμαι ο 
Νίκος Βακολίδης, Ορθοδοντικός, συντονιστής της ελληνικής ομάδας 
της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Ελευθερία. 

Το πρώτο κρούσμα covid-19 επιβεβαιώθηκε στη χώρα μας στις 26 
Φεβρουαρίου 2020. Στη συνέχεια, με το σύνθημα "Να μη γίνουμε 
Μπέργκαμο", η κυβέρνηση επέβαλε lockdown, που κατέχει τη δεύτερη 
θέση στον κόσμο όσον αφορά την αυστηρότητα των μέτρων, 
απαγορεύοντας το ψάρεμα και το κυνήγι, την επίσκεψη στα βουνά και 
την παραλία, ακυρώνοντας αθλητικές οργανώσεις, απαγορεύοντας 
εκδηλώσεις όπως γάμους ή επιτρέποντας τες με περιορισμένο αριθμό 
ατόμων, απαγορεύοντας τα γλέντια - τα οποία στη συνέχεια 
επιτράπηκαν, αλλά με απαγόρευση του χορού. Η μουσική 
απαγορεύτηκε στα μπαρ και τις καφετέριες, στη συνέχεια επιτράπηκε 
ξανά, αλλά οι άνθρωποι έπρεπε να είναι καθιστοί. Μάσκες παντού - 
ίσως κατασκευασμένες από εταιρείες που ανήκουν σε πολιτικούς ή 
συγγενείς τους. Η επίσημη εκκλησία αντιδρά στα μέτρα, αλλά τελικά 
προσαρμόζεται και πρόσφατα ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
βραβεύει τον Μπουρλά για την προσφορά της Pfizer στην 
ανθρωπότητα. 

 

Η απομόνωση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Οι συνολικοί θάνατοι από 
το covid για το 2020 είναι ίδιοι ή και υψηλότεροι από ό,τι στη Σουηδία.  
Αντίθετα, προκάλεσε κοινωνικοοικονομική ύφεση, συνεχή αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας - 15 γυναικοκτονίες τους τελευταίους 11 
μήνες!!! Η υγεία των υγιών έχει υποβαθμιστεί. Οι οικογένειες, που δεν 
είναι έτοιμες για (τηλε)εργασία ή (τηλε)εκπαίδευση, έχουν παραιτηθεί 
από την προσπάθεια. Η χρήση κοκαΐνης έχει αυξηθεί 5 φορές μέχρι 
σήμερα. Μαζί με την αύξηση κατά 60% της κατανάλωσης αλκοόλ και 
αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Περισσότερες από 3.000 επισκέψεις 
τους τελευταίους 6 μήνες έχουν γίνει στο παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο 



της Πάτρας σε παιδιά που εμφάνισαν κατάθλιψη, επιθετικές 
συμπεριφορές και αυτοκτονικές σκέψεις κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.  

Όσον αφορά τα τεστ, ακόμη και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός 
"κρουσμάτων" που αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά σε  θετικά τεστ, 
σε μη συμπτωματικά άτομα και δεν παρουσιάζονται σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των τεστ. Τώρα η θετικότητα είναι γύρω στο 1%.  

Στην Κύπρο, η ομάδα AlarmCall απέδειξε, μετά από εργαστηριακή 
ανάλυση επιχρισμάτων για το rapid τεστ CoViD-19, την ύπαρξη μιας 
καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής ουσίας - οξείδιο του 
αιθυλενίου - σε επίπεδο συγκέντρωσης 36 φορές υψηλότερο από το 
αποδεκτό όριο. 

 

ΜΕΘ - Κατά την περίοδο του Covid-19 η θνησιμότητα στις ΜΕΘ στην 
Ελλάδα έφτασε στο απαράδεκτο 70%. Σε μία κλινική(Αγρίνιο) 
αναφέρθηκε θνησιμότητα 100%. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται 
βασίζεται αποκλειστικά στη διασωλήνωση εδώ και δεκαετίες. Δεν 
υπάρχει προγραμματισμός για την εκπαίδευση του προσωπικού και 
πολύ μικρή χρήση εξοπλισμού, όπως οι ρινικές συσκευές υψηλής ροής 
οξυγόνου που μειώνουν τις εισαγωγές στη ΜΕΘ έως και 50%. Η 
ΠΟΕΔΥΝ έχει καταγγείλει το σκανδαλώδες γεγονός της ύπαρξης ΜΕΘ 
αποκλειστικά για VIP ασθενείς!!! 

 

Από τη στιγμή που έφτασαν οι ενέσεις, η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
πείσει τους Έλληνες πολίτες να τις κάνουν. Για τους νέους 18-25 ετών, 
καταφεύγει στην ανακοίνωση δώρου 150 ευρώ για όποιον αποφασίσει 
να τα λάβει! Στη συνέχεια προχώρησαν σε έμμεσους εκβιασμούς και 
περιορισμούς των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επαγγέλματα, 
όπως οι δάσκαλοι, επιτρέπεται να πηγαίνουν στη δουλειά τους με 2 
rapid test την εβδομάδα που πληρώνουν οι ίδιοι, και τελικά δέχονται 
να λάβουν τις ενέσεις για να αποφύγουν αυτή τη δαπάνη.  Το 
καλοκαίρι του 2021, όσοι δεν κάνουν την ένεση απαγορεύεται να 



εισέρχονται σε κλειστούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων 
των μπαρ, των εστιατορίων και άλλων χώρων διασκέδασης. Μέχρι 
τώρα, η λεγόμενη ''επιχείρηση ελευθερία'' συνεχίζεται με την επίδειξη 
της ταυτότητας για την πρόσβαση σχεδόν σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο 
χώρο!!! Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τόλμησε να 
επισημάνει ότι όσοι δεν δέχονται την ένεση και χρειάζονται εισαγωγή 
στην εντατική θα πρέπει να πληρώσουν το οικονομικό κόστος. 

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι 
υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε ενέσεις. Έτσι, 10.000 εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγείας τέθηκαν σε επ' αόριστον διαθεσιμότητα χωρίς 
αποδοχές.  Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η 
υποχρεωτικότητα εμβολιασμού δεν είναι αντίθετη προς τις 
συνταγματικές διατάξεις. 

Η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί. Την περασμένη εβδομάδα 
ανακοίνωσε ότι στους πολίτες άνω των 60 ετών θα επιβάλλεται 
πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα εάν δεν κάνουν την ένεση. Με 
οργουελικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης είπε: "Δεν πρόκειται για τιμωρία, 
αλλά μάλλον για φόρο στην υγεία".  

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Έλληνας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, 
αποκάλυψε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αγοράσει ενέσεις μέχρι το 2023! 
Είπε ότι έχουν εγκριθεί φαρμακευτικές θεραπείες, αλλά δεν τις 
αγοράζουν, γιατί θέλουν να προωθήσουν τις προαγορασμένες ενέσεις.  

 

Μέχρι σήμερα, περίπου 19.000 έχουν πεθάνει από ή με το Covid. Το 95 
τοις εκατό είχε υποκείμενα νοσήματα, με μέση ηλικία τα 80 έτη 
(φυσικά για το υπόλοιπο 5 τοις εκατό δεν έγιναν αυτοψίες). Ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων παραδέχτηκε ότι 
έχουν καταγραφεί σαν Covid19 θάνατοι από άλλες αιτίες, επειδή ο 
θανών/ούσα ήταν θετικός/η σε τεστ. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
νόμο, τα μέλη αυτής και άλλων συναφών επιτροπών δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνα, να διωχθούν ή να διερευνηθούν για γνώμες 



που εξέφρασαν ή ψήφους που έδωσαν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  

Μετά τις ενέσεις, η συνολική θνησιμότητα του πληθυσμού από όλες τις 
αιτίες αυξήθηκε κατά 39% στην Ελλάδα τους τελευταίους επτά μήνες, 
περίπου 1000 θάνατοι ανά μήνα περισσότεροι από τους 
αναμενόμενους. Η αύξηση αυτή στην Κύπρο είναι 55%.  

Πιθανές αιτίες - ο περιορισμός της άσκησης, ο φόβος των ανθρώπων 
να πάνε στο νοσοκομείο, η ψυχολογική επιβάρυνση από τον 
εγκλεισμό, οι μη θεραπευμένες ασθένειες μετά τη μετατροπή πολλών 
μονάδων υγείας σε κλινικές Covid-19, το κλείσιμο κλινικών και η 
αναστολή χειρουργικών επεμβάσεων λόγω της διαθεσιμότητας των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας, και πιθανώς οι ίδιες οι ενέσεις. Η 
ανύπαρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση προφανώς δεν βοηθά στη 
διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Μέχρι πρόσφατα, ούτε οι πολίτες 
ούτε οι γιατροί είχαν ενημερωθεί για τη διαδικασία καταγραφής των 
παρενεργειών μέσω της Κίτρινης Κάρτας.  

Το κράτος προτίμησε να ξοδέψει για την ενίσχυση της αστυνομίας και 
του στρατού αγοράζοντας αυτοκίνητα, όπλα, αεροπλάνα και 
στρατιωτικά πλοία, να αποζημιώσει μεγάλες εταιρείες, όπως 
αεροπορικές εταιρείες, για τις απώλειές τους λόγω του lockdown και να 
πληρώσει τα μέσα ενημέρωσης με 30 εκατομμύρια ευρώ για να 
προωθήσoυν την κρατική προπαγάνδα. 

 

Η λογοκρισία και ο διασυρμός των αντίθετων απόψεων συνεχίστηκε, 
με αποτέλεσμα την απώλεια έδρας καθηγητών πανεπιστημίου και των 
αδειών άσκησης επαγγέλματος γιατρών που εκφράστηκαν κατά των 
μέτρων.       

Εν τω μεταξύ, το κράτος προχώρησε στην τροποποίηση του ποινικού 
κώδικα. Ειδικότερα, το άρθρο 191 θεσπίζει κυρώσεις για "όποιον 
διαδίδει δημόσια ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε τρόπο, 
ψευδείς ειδήσεις που μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο στο 
κοινό ή να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική 



οικονομία, την ικανότητα της χώρας να αμυνθεί ή τη δημόσια υγεία". 
Οι παραβάτες "τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε 
έτη και χρηματικές ποινές". 

Κυρίες και κύριοι, δεν το είπα εγώ αυτό... Ο Ελύτης, ο νομπελίστας 
Έλληνας ποιητής... ''Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να έρχεται 
μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες 
υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, 
αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του 
ανθρώπου. Για την πλήρη ταπείνωσή του. Για την ατίμωσή του.''    

Εμείς, ωστόσο, έχουμε νέα σήμερα για τους ενορχηστρωτές αυτού του 
εγκλήματος εναντίον μας.  Είμαστε το 99%. Είμαστε πολλοί και αυτή 
είναι η δύναμή μας. Είμαστε ελεύθεροι από τη φύση μας, όχι από το 
νόμο. Θα φτιάξουμε τον κόσμο όπως θέλουμε εμείς να είναι και δεν θα 
ζητήσουμε από κανέναν την άδεια. 

Στη Μεγάλη Επανεκκίνηση και το σύνθημα: 

"Δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος". 

απαντάμε με τη Μεγάλη Αντίσταση: 

"Δεν θα ελέγχουν κανέναν και θα είναι δυστυχισμένοι". 

 


