
Ἐμβόλια, Διαλέξτε: Ἢ μὲ τὸν 
Νομπελίστα Μοντανιὲ ἢ μὲ 
τὴν Ματίνα Παγώνη!

Νομπελ
ίστας καθηγητὴς Λοὺκ Μοντανιὲ: «Εἶναι 
ἔγκλημα ὁ ἐμβολιασμὸς τῶν παιδιῶν!»

Ἰατρὸς 
Ματίνα Παγώνη: «Νὰ ἐμβολιάσουν οἱ 
γονεῖς τὰ παιδιά τους γιὰ τὴν ἀσφάλειά 
τους… πρέπει νὰ τὰ ἐμβολιάσουμε ἀμέσως…
καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ νὰ κάνουν τὸ 
ἐμβόλιο… Ἄν ἐμβολιαστοῦν τὰ παιδιὰ 



κρυφά ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους δὲν τρέχει καὶ 
τίποτα…»

 Ὁ κόσμος καὶ ἡ Ἑλλάδα βιώνουν μία ἄνευ 
προηγουμένου προσχεδιασμένη, ἀσύλληπτη 
καὶ γενικὴ βιολογική, προσωπικὴ καὶ 
κοινωνικὴ ἐπίθεση. Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, οἱ 
κατατρομαγμένοι ἄνθρωποι ἀνὰ τὴν 
οἰκουμένη μοιράσθηκαν σὲ δύο 
ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα. Σὲ αὐτοὺς ποὺ 
λένε «ναὶ» στὰ πειραματικὰ καὶ χωρὶς 
ὁριστικὴ ἄδεια ἐμβόλια τῆς Νέας Τάξης καὶ 
σὲ ἐκείνους ποὺ λένε «ὄχι» στὶς ἐνέσεις τῆς 
σιωνιστικῆς παρέας τοῦ Μπὶλ Γκέιτς τῆς 
Νέας Ἐποχῆς. Τὸ φοβερότερο ὅλων εἶναι ὅτι 
τὸ ὑλοποιούμενο σχέδιο τῆς παγκόσμιας 
βιολογικῆς καταστροφικῆς ἐμβόλιο-παγίδας 
εἶναι τόσο ἄρτια καὶ ἔξυπνα καλοδουλεμένο,
ποὺ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν 
ἀνθρώπων δὲν βλέπει οὔτε ἐπίσης κατανοεῖ 
τὴν γενοκτονία ποὺ βιώνουμε.

Δυστυχῶς, τὰ συστημικὰ Μέσα 
Μαζικῆς Ἐξαπάτησης γέμισαν τὸ 
στόμα τους μὲ εὐρὼ τῶν Ἑλλήνων 
φορολογουμένων καὶ κρατοῦν μὲ 
περισσὴ εὐλάβεια τὸ θυμόσοφο λαϊκὸ 
ρητό: «Ὅταν τρῶμε δὲν μιλᾶμε!».



Ὅμως, γιὰ φαντασθεῖτε τὸ τί ἔχουν νὰ 
πάθουν οἱ κυβερνῶντες, τὰ ΜΜΕ, ὅσο καὶ οἱ
διάφοροι «εἰδικοὶ» ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
καταλάβουν ὅτι τὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο δὲν 
ἦταν ἐν τέλει ἐμβόλιο, ἀλλὰ ἦταν μία 
θανατηφόρα ἔνεση μὲ βιολογικὸ λειτουργικὸ
σύστημα καὶ χρονοδιακόπτη. Γιὰ 
φανταστεῖτε τὸ τί ἔχει νὰ γίνει ὅταν οἱ 
Ἕλληνες καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος ξυπνήσουν
στὴ θανατηφόρα πραγματικότητα τῆς ὑπὸ 
ὑλοποίηση σιωνιστικῆς Ἑβραϊκῆς Νέας 
Ἐπανεκκίνησης.

Εἶναι ἁπλό: Δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοοῦμε 
διάσημες φωνὲς εἰδικῶν-τιτάνων, ὅπως 
εἶναι, λ.χ., τοῦ παγκοσμίως γνωστοῦ 
καθηγητῆ Σουκαρὶτ Μπαγκτί, ποὺ εἶπε 
ζωντανὰ πρὶν 3 ἡμέρες (Zougla.gr): 
«Σταματῆστε νὰ ἐμβολιάζεσθε!.. αὐτὸ ποὺ 
γίνεται τώρα εἶναι ὅτι σκοτώνουμε 
συνανθρώπους μας.. αὐτὴ τὴ στιγμὴ 
διεξάγεται ἕνα δεύτερο ὁλοκαύτωμα!». Κατὰ
συνέπεια, τὸ θέμα τῶν τσιμπημάτων εἶναι 
ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου γιὰ ἐμᾶς καὶ πολὺ 
δὲ περισσότερο γιὰ τὰ ἀθῶα παιδιά μας. Τὸ 
κύριο ἐρώτημα ποὺ πλέον προκύπτει εἶναι: 
Θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν διάσημο ἰολόγο καὶ 
Νομπελίστα καθηγητὴ Λοὺκ Μοντανιὲ ποὺ
λέει κάθετα ὄχι στὰ ἐμβόλια ἢ θὰ ἀκούσουμε
τὴν ἰατρὸ Ματίνα Παγώνη ποὺ διαφημίζει 
τὰ τρυπήματα 24 ὧρες τὸ 24ωρο;



Λέει ἡ κ. Μ.Παγώνη: «Νὰ ἐμβολιάσουν οἱ 
γονεῖς τὰ παιδιά τους γιὰ τὴν ἀσφάλειά 
τους… πρέπει νὰ τὰ ἐμβολιάσουμε ἀμέσως…
καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ νὰ κάνουν τὸ 
ἐμβόλιο… Ἄν ἐμβολιαστοῦν τὰ παιδιὰ 
κρυφά ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους δὲν τρέχει καὶ 
τίποτα…». Ὁ παγκοσμίως διάσημος ἰολόγος 
καθηγητής, ὁ Γάλλος Νομπελίστας Λοὺκ  
Μοντανιέ, ξιφουλκεῖ σὲ ὅλους τοὺς τόνους:
«Ζοῦμε σὲ δικτατορία! Μᾶς λένε 
συνωμότες. Ὄχι, αὐτοὶ εἶναι ποὺ 
συνωμοτοῦν! Δὲν εἴμαστε συνωμότες. 
Συνωμότες εἶναι ὅσοι προωθοῦν τὸ 
ἐμβόλιο… Θέλω νὰ τὸ ἐπαναλάβω ξεκάθαρα,
αὐτὰ τὰ ἐμβόλια δὲν εἶναι πραγματικὰ 
ἐμβόλια, ἀλλὰ ἕνα περίπλοκο συνονθύλευμα
μοριακῆς βιολογίας ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι 
δηλητηριῶδες… Εἶναι ἔγκλημα ὁ 
ἐμβολιασμὸς τῶν παιδιῶν!».

Ἀναφέρει ὁ 
καθηγητὴς κ. Θεόδωρος 
Βασιλακόπουλος: «Πρέπει ἐμβολιαστοῦν 
καὶ τὰ παιδιά, ἂν θέλουμε νὰ ξεπεράσουμε 
τὸ 80% τῆς ἀνοσίας.. γιατί οἱ γονεῖς ἔχουν 
δισταγμὸ γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ παιδιῶν, ὁ 
κίνδυνος νὰ ὑπάρξει παρενέργεια εἶναι 



μηδαμινός». Στὴν ἄλλη ὄχθη βρίσκεται ὁ 
παγκοσμίου φήμης καθηγητής, πρώην 
διευθυντὴς τοῦ τομέα ἀνάπτυξης 
ἐμβολίων καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer, 
Δρ. Michael Yeadon, ποὺ 
διατυμπανίζει στην ἐπιστημονικὴ διαπασών:
«Εἶμαι πατέρας καὶ παππούς… Είναι τρελὸ 
νὰ ἐμβολιάζεις τὰ παιδιὰ μὲ κάτι ποὺ στὴν 
πραγματικότητα εἶναι 50 φορὲς πιὸ πιθανὸ 
νὰ τοὺς σκοτώσει ἀπ’ ὅ,τι ὁ ἰὸς ὁ ἴδιος!».

Ὁ καθηγητὴς Χαράλαμπος 
Γῶγος ὑπογραμμίζει: «Πάνω ἀπὸ ὅλα 
συνιστᾶται στὴ νεολαία μας ἄνω τῶν 12 
ἐτῶν ὁ ἄμεσος ἐμβολιασμός… Πρέπει νὰ 
πείσουμε καὶ τοὺς γονεῖς νὰ ἐμβολιάσουν τὰ
παιδιά.. Καὶ τὰ παιδιὰ προσβάλλει συχνὰ ἡ 
παραλλαγὴ Δέλτα». Ὁ ἐφευρέτης τῶν 
ἐμβολίων mRNA, ὁ διεθνῶς ἐπιφανὴς 
καθηγητὴς Ρόμπερτ Μαλόουν, τονίζει: 
«Οἱ ἡλικίες 18-22, δὲν πρέπει νὰ 
ἐμβολιάζονται. Ἀνησυχῶ, γιατί γνωρίζω, 
πὼς ὑπάρχουν κίνδυνοι.. Τα ἐμβόλια αὐτὰ 
εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ τὰ παιδιά!.. Ὑπάρχει 
γενικὴ αὔξηση ξαφνικῶν θανάτων 
σχετιζόμενων μὲ τὸν ἐμβολιασμό».



Ὁ 
καθηγητὴς Ἀλκιβιάδης Βατόπουλος ἔχει 
δηλώσει: «Τὸ ἐμβόλιο προστατεύει τὰ 
παιδιά, δὲν ξέρουμε τὶς παρενέργειες τῆς 
νόσου σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες.. ὁ μαζικὸς 
ἐμβολιασμὸς θὰ περιορίσει τὸ ἰικὸ φορτίο.. 
τὰ ἐμβόλια mRNA ἔχουν λιγότερες 
παρενέργειες, σχεδὸν μηδενικές». 
Ὁ παγκοσμίως 
διακεκριμένος ἐπιδημιολόγος Δρ. Sucharit 
Bhakdi εἶναι ἐντελῶς κάθετος: «Ἐὰν δὲν 
σταματήσουμε τὰ πάντα τώρα οἰ συνέπειες 
θὰ εἶναι ἀτελείωτες.. Νὰ σταματήσουμε τὰ 
πάντα τώρα!». Ὁ Δρ. Σ.Μπαγκντί, γιὰ 
δεκαετίες ἐπικεφαλῆς στὸ ἰνστιτοῦτο 
μικροβιολογίας στὸ 
Πανεπιστήμιο τοῦ Μάιντζ Γερμανίας, μὲ 
πάνω ἀπὸ 300 δημοσιεύσεις καὶ 
βιβλία, εἶναι ἀπολύτως κατηγορηματικός:

 «Συμβουλεύω ἔντονα ὅλον τὸν κόσμο 
νὰ μὴν ἐμβολιαστεῖ. Μὴν ἐμβολιάσετε 
ποτὲ τὰ παιδιά. Ἂν ἐμβολιάστε τὸ 
παιδὶ σας εἶστε ἐγκληματίας!».



Ἡ καθηγήτρια Βάνα 
Παπαευαγγέλου σημείωσε: «Δὲν ὑπάρχει 
λόγος ἀνησυχίας γιὰ τὰ παιδιὰ 12-17 ἐτῶν…
Βλέπουμε πολλὰ κρούσματα σὲ μικρότερες 
ἡλικίες καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητος ὁ 
ἐμβολιασμὸς τῶν παιδιῶν.. τὰ παιδιὰ 12 -15 
ἐτῶν θὰ κάνουν δύο δόσεις ἐμβολίου». 
Ὁ Γάλλος χειρουργός τοῦ 
νοσοκομείου Tarbes, Arnaud Huboud-
Peron, δήλωσε πρόσφατα: «Αὐτὴ ἡ ἔνεση 
δὲν εἶναι ἐμβόλιο. Εἶναι μία γονιδιακὴ 
θεραπεία ἀλλὰ καὶ πειραματική, ἡ ὁποία δὲν
μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ καταστεῖ 
ὑποχρεωτική.. Αὐτή ἡ ἔνεση εὐθύνεται γιὰ 
ὑπερβολικὰ πολλὲς ἐπιπλοκὲς καὶ πρέπει νὰ 
ἀποκαλεῖται θάνατος! Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει 
αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι δραματικό. Ἔχουμε 
στὸ νοσοκομεῖο ἀπὸ χθὲς 2 νέους 17 καὶ 20 
ἐτῶν ποὺ ἔπαθαν μυοκαρδίτιδα 2 μέρες μετὰ
τὸν ἐμβολιασμό.. Αὐτό ποὺ συμβαίνει εἶναι 
μία ἐξελισσόμενη γενοκτονία».

Ὁ καθηγητὴς κ. Νίκος Τζανάκης τόνισε: 
«Μετὰ τοὺς ἐμβολιασμούς, θὰ ἔχουμε 300 μὲ
500 παιδιὰ στὰ νοσοκομεῖα. Δὲν θέλω νὰ 
τρομάξω κανένα, ἀλλὰ οἱ γονεῖς θὰ πρέπει 
νὰ γνωρίζουν αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς… δὲν 
θὰ νοσήσουν σοβαρὰ καὶ πιθανότατα δὲν θὰ 
μολυνθοῦν κἄν ὅσα παιδιὰ ἔχουν 
ἐμβολιαστεῖ». Ἔτι, ὀ διεθνῶς 
ἀναγνωρισμένος Καθηγητὴς Ἰολόγος 
Jean-Michel Claverie  δήλωσε:



«Σοκαρίστηκα ὅταν ἄκουσα γιὰ 
ἐμβολιασμὸ παιδιῶν.. Ὡς καὶ 40% 
αὐξήθηκαν οἱ μυοκαρδίτιδες σὲ 
παιδιά.. εἶναι σκανδαλῶδες ὁ 
ἐμβολιασμὸς τῶν παιδιῶν.. 
Ψευδαίσθηση ἡ συλλογικὴ ἀνοσία.. Οἱ 
ἐμβολιασμένοι μεταδίδουν τὸν ἰό, 
παραμένουν μεταδότες».

Ὁ 
καθηγητὴς Ρόμπερτ Μαλόουν

Ὁ καθηγητὴς παιδιατρικῆς Γιῶργος 
Χροῦσσος εἶπε: «Δὲν θὰ εἶχα κανέναν 
ἐνδοιασμὸ νὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο στὰ παιδιὰ 
καὶ στὰ ἐγγόνια μου. Οἱ μελέτες καὶ τὰ 
δεδομένα ἀπὸ ἑκατομμύρια παιδιὰ σὲ ΗΠΑ 
καὶ Καναδὰ ἔδειξαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο mRNA 
τῆς Pfizer ποὺ ἔχει δοθεῖ  εἶναι ἐξαιρετικό, 
ἀκίνδυνο καὶ προφυλάσσει ἀπὸ τὴ νόσο». 
Ὁ καθηγητής Christian Perronne, ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν ἐπικεφαλῆς τῆς ἐθνικῆς γαλλικῆς 
πολιτικῆς γιὰ τὰ ἐμβόλια, ξιφουλκεῖ: «Δὲν 
καταγράφουν τὶς παρενέργειες τῶν 
ἐμβολίων.. Σκοτώνουν χιλιάδες ἀνθρώπους 



σὲ καθεστὼς πλήρους ἀτιμωρησίας.. Μετὰ 
βίας ἔχει καταγραφεῖ τὸ 10% τῶν 
παρενεργειῶν καὶ τῶν θανάτων.. Πρέπει νὰ 
σταματήσετε νὰ τὸ παίζετε πρόβατα.. Πρέπει
νὰ ἀντισταθεῖτε ὅλοι οἱ γονεῖς σὲ 
Γαλλία, Ἐλβετία κι ἀλλοῦ κατὰ τὴν 
ἐπανέναρξη τῆς σχολικῆς περιόδου 
ἀρνούμενοι τὸν ἐμβολιασμό!».

Ὁ καθηγητὴς Νίκος Σύψας ἔχει ἀναφέρει:   
«Οἱ μετανάστες δὲν κινδυνεύουν ἀπὸ τὸν ἰὸ 
γιατί εἶναι νέοι καὶ παιδιά… Σχεδὸν ὅλα τὰ 
παιδιὰ ἂν ὄχι ὅλα θὰ μολυνθοῦν κάποια 
στιγμὴ ἂν δὲν ἐμβολιαστοῦν.. Τὰ ἐμβόλια 
ποὺ χρησιμοποιοῦμε μὲ τεχνολογία mRNA 
δὲν μποροῦν νὰ κάνουν καμία μακροχρόνια 
παρενέργεια». Ἡ καθηγήτρια 
τοῦ Πανεπιστημίου ΜΙΤ Stephanie 
Senef γράφει: «Μᾶς περιμένουν πολλὲς 
ἐκπλήξεις στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται.. Αὐτοὶ 
ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ mRΝΑ δὲν 
ἐμπλέκεται μὲ τὸ DNA κάνουν λάθος.. Ἡ 
πρωτεΐνη-ἀκίδα εἶναι τὸ πιὸ τοξικὸ μέρος 
τοῦ ἰοῦ καὶ παραμένει στὸν ὀργανισμὸ καὶ 
ἀφότου ὁ ἰὸς ἔχει φύγει ἀπὸ τὸν ὀργανισμό. 
Ὑπάρχουν πιθανότητες γιὰ τραγικὲς ἂν ὄχι 
καταστροφικὲς συνέπειες ἀπὸ τὰ mRNA 
ἐμβόλια».

Ἡ καθηγήτρια Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου ἔχει τονίσει: «Σὲ ὅλον τὸν 
κόσμο μὲ τὴ μετάλλαξη Δέλτα ἔχει ὡριμάσει
ἡ ἰδέα γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν ἐφήβων ἀπὸ 



15 καὶ πάνω.. τὰ δεδομένα παγκοσμίως 
δείχνουν ὅτι ἑκατομμύρια ἔφηβοι, ἄνω τῶν 
12 ἐτῶν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ ὑψηλὸ προφὶλ
ἀσφάλειας καὶ ἀποτελεσματικότητας». 
Ὁ πασίγνωστος καὶ διαπρέπων στὴν 
Ἀμερικὴ καθηγητὴς Ἰ.Ἰωαννίδης τόνισε:
«Εἶμαι διστακτικὸς στὸ νὰ δώσω σύσταση 
σὲ παιδιὰ καὶ νέους 22-24 ἐτῶν νὰ 
ἐμβολιαστοῦν.. κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ 
πὼς δὲν θὰ ὑπάρξει καμία παρενέργεια.. τὰ 
περιστατικὰ μυοκαρδίτιδας τὰ ὁποῖα 
καταγράφηκαν στὸ Ἰσραὴλ σὲ νέους μὲ 
κάνει διστακτικό νὰ δώσω σύσταση σὲ 
ἄτομα ποὺ εἶναι παιδιὰ ἢ νέοι νὰ 
ἐμβολιαστοῦν».

Ὁ καθηγητήςJean-Michel Claverie

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα δεδομένα τῶν ΗΠΑ 
(VAERS-CDC) τὰ ἐμβόλια τραυμάτισαν καὶ 
σκότωσαν περισσότερα παιδιὰ ἀπ’ ὅτι ὅλα 
τὰ ἄλλα ἐμβόλια μαζί, σὲ σχέση μὲ τὰ ὅλα τ’
ἄλλα ἐμβόλια τὰ τελευταῖα 30 χρόνια! Καὶ 
ἕνα ἀκόμη βασικὸ ἐρώτημα παραμένει: Θὰ 
ἀκούσουμε τὸ τί λένε οἱ χιλιάδες καὶ δῆθεν 
ἢ τάχα συνωμοσιολόγοι ἐπιστήμονες καὶ 



εἰδικοί, ποὺ ἤδη βγῆκαν σὲ ἀργία-ἀναστολή, 
κυνηγιοῦνται, δὲν πληρώνονται, κλπ, ἢ θὰ 
ἀκούσουμε, ἀντιθέτως, ὅλους αὐτοὺς τοὺς 
διάσημους καὶ χρυσωμένους ἔμμισθους 
μαϊντανοὺς τῶν ΜΜΕξαγρίωσης ποὺ ἔχουν, 
ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, καὶ νομοθετικὴ ἀσυλία ἢ 
ἀκαταδίωκτο μὲ σχετικὴ κυβερνητικὴ ν-
τροπολογία;

Εἶναι λέτε ἢ ἄραγε ἐλαφρόμυαλοι, 
ἀνθέλληνες, ἀποπροσανατολισμένοι, 
ψεκασμένοι καὶ κακοὶ λειτουργοὶ ἢ 
ἐπιστήμονες οἱ χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτὲς
καὶ διοικητικοὶ ὑπάλληλοι ποὺ ἤδη βγῆκαν 
σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας καὶ ἤδη στεροῦνται 
οἱ ἴδιοι καὶ οἱ οἰκογένειές τους χρήματα, τὰ 
βασικά, κλπ; Μὲ λίγα λόγια: Τὸ διακύβευμα 
ἐδῶ εἶναι τεράστιο. Εἶναι θέμα ἐθνικό. Εἶναι
καὶ θέμα βαθύτατα προσωπικό. Εἶναι θέμα 
ζωῆς καὶ θανάτου: Ἔστω καὶ τώρα, 
ἀποφασίστε: Μὲ τὴν Ματίνα Παγώνη ἢ
μὲ τὸν νομπελίστα Μοντανιέ!


	Ἐμβόλια, Διαλέξτε: Ἢ μὲ τὸν Νομπελίστα Μοντανιὲ ἢ μὲ τὴν Ματίνα Παγώνη!

