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Το «αυγό του φιδιού» και οι αντιεμβολιαστές
Μέχρι σήΜέρα θεωρούσαμε ότι οι αντιεμβολιαστές 
ήταν κάποιοι γραφικοί, ή κάποιοι που εκμεταλλεύονταν 
τους γραφικούς, και κάποιοι που τους «έκλειναν το μά-
τι» για κάποια οφέλη, κυρίως μικροπολιτικά. 

Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά… 
Η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει… Και μπορεί να γίνει 
επικίνδυνη!

Η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού από «τρελαμέ-
νους» αντιεμβολιαστές σε σχολείο στην Κύπρο δεν εί-
ναι απλώς «καμπανάκι», είναι όλες οι καμπάνες των εκ-
κλησιών μαζί. Αν στράβωνε το πράγμα, θα μπορούσα-
με να είχαμε θύματα! Εχει πάψει να είναι πλάκα η υπό-
θεση!

Στη βόρεια Ελλάδα είδαμε τους αντιεμβολιαστές να 
οργανώνονται σε «αστυνομικά» σώματα. Φτιάχνουν 
«μαϊμού» περιπολικά, στολές με θυρεούς, που προσο-
μοιάζουν με αυτές των ανδρών της ΔΙΑΣ, και με τον βα-
ρύγδουπο τίτλο της «Συνταγματικής Αστυνομίας»!

Είχαν, μάλιστα και πλαστικοποιημένες «ταυτότητες» 
που έγραφαν «Συνταγματική Αστυνομία Αρθρο 120», 
(αναφορά στο ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, 
στην παράγραφο 4, που αναφέρει ότι «η τήρηση του Συ-
ντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με 
κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το κατα-
λύσει με τη βία»).

Εδώ, βέβαια, οι αντιεμβολιαστές, που θέλουν να λένε 
ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα και προσπαθούν να το δι-
αφυλάξουν, έχουν παραβιάσει τον μισό ποινικό κώδικα, 
αλλά αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για αυτούς!

Ποιοι είναι όλοι αυτοί; Ακροδεξιά «γκρουπούσκου-
λα», φανατικοί παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και 
πολιτικάντηδες που τους «κλείνουν το μάτι» για μικρο-
κομματικό όφελος!

Το πράγμα πάει να ξεφύγει! Βόμβες, «πολιτοφυλα-
κές» και αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε... 

Και μπροστά μας είναι τα δύσκολα! 
Αν έρθει επέκταση της υποχρεωτικότητας -είτε το 

αποφασίσουμε μόνοι μας ως κράτος, είτε μας έρθει το 
μέτρο από τις Βρυξέλλες- το πράγμα μπορεί να ξεφύγει 
επικίνδυνα! Το βλέπουμε ήδη στην Ευρώπη…

Πρέπει να εντοπιστούν, λοιπόν, αυτοί που οργανώ-
νουν τους αντιεμβολιαστές… Πριν να είναι αργά! Για-
τί το «αυγό του φιδιού» έχει σκάσει εδώ και καιρό! Και 
έχει καβαλήσει το κύμα του αντιεμβολιαστικού κινήμα-
τος και απειλεί την κοινωνία! Εχει πάψει να είναι πλάκα!
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Μ
ια νέα, ενιαία δικογραφία για τους θα-
νάτους τεσσάρων γυναικών, οι οποί-
ες αρνήθηκαν τη διασωλήνωση, πα-

ρά το γεγονός της βαριάς νόσησης από κο-
ρωνοϊό, σχημάτισαν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.  
Αυτή η νέα συγκλονιστική υπόθεση για τις εγκλη-
ματικές ενέργειες των αρνητών της COVID-19, 
που αποκαλύπτει η Realnews, ερευνήθηκε από 
την Αστυνομία στο πλαίσιο της οδηγίας των ει-
σαγγελικών Αρχών για το αδίκημα της διασπο-
ράς ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με την 
πανδημία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη νέα δικο-
γραφία περιλαμβάνονται οι υποθέσεις τριών 
γυναικών από τη Μακεδονία και μίας από τη 
Στερεά Ελλάδα, οι οποίες μέχρι την τελευταία 
στιγμή αρνούνταν τη διασωλήνωση, με απο-
τέλεσμα, όταν τελικά μπήκαν σε ΜΕΘ, να είναι 
αργά, καθώς και οι τέσσερις κατέληξαν.

Καμία από τις συγκεκριμένες γυναίκες δεν εί-
χε εμβολιαστεί. Μάλιστα, οι δύο από αυτές θε-
ωρείται ότι είχαν λάβει οδηγία από εκκλησιαστι-
κούς κύκλους να μην κάνουν το εμβόλιο, πλη-
ροφορία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. 

Οι άλλες δύο γυναίκες φαίνεται ότι ενημερώ-
νονταν για την πανδημία από ιστοσελίδες αρ-
νητών στα social media και στο διαδίκτυο και, 
βέβαια, όχι μόνο δεν ήταν εμβολιασμένες, αλ-
λά παράλληλα πίστευαν πως πίσω από την παν-
δημία κρύβεται μια παγκόσμια συνωμοσία σε 
βάρος του Ελληνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι τρεις από τις τέσσερις γυναίκες, όταν τελικά 
βρέθηκαν στο νοσοκομείο, αρνήθηκαν να δι-
ασωληνωθούν και, μάλιστα, φέρονταν διατε-
θειμένες να υπογράψουν ακόμα και σχετικό έγ-
γραφο, προκειμένου να φύγουν από το νοσο-
κομείο όπου είχαν μεταφερθεί.

Μηνύματα
Επίσης, διαπιστώθηκε από τους θεράποντες ια-
τρούς πως οι γυναίκες, ενώ βρίσκονταν στο νο-
σοκομείο, συνομιλούσαν διαδικτυακά με αρ-
νητές του ιού και του εμβολιασμού, οι οποίοι 
τους έδιναν συμβουλές προκειμένου όχι μόνο 
να αποφύγουν τη διασωλήνωση, αλλά και να 
φύγουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη 
δικογραφία, στα μηνύματα που ελάμβαναν 
οι ασθενείς, οι αρνητές ανέφεραν: «Θέλουν 
να σας πεθάνουν για να αυξήσουν τα θύματα 

από τον ψευτοϊό…». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να 
αρνηθούν μέχρι και την τελευταία στιγμή να διασωληνωθούν, 
παρά το γεγονός πως τα επίπεδα οξυγόνου τους ήταν χαμηλά 
και ήδη ανέπνεαν με την υποστήριξη μάσκας. Δυστυχώς, και οι 
τέσσερις γυναίκες, όταν τελικά διασωληνώθηκαν μετά την έγκρι-
ση των συγγενών τους, δεν τα κατάφεραν, καθώς η κατάστασή 
τους ήταν μη αναστρέψιμη.

Η νέα δικογραφία για την υπόθεση των τεσσάρων θανάτων 
περιλαμβάνει ομάδες αρνητών που δεν είναι άγνωστες στη Δι-
καιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιστοσελίδες και τα προ-
φίλ στα social media, μέσω των οποίων στέλνονταν τα μηνύμα-
τα στις γυναίκες προκειμένου να αρνηθούν τη διασωλήνωση, 
περιλαμβάνονται και στις άλλες δικογραφίες που έχουν σχη-
ματιστεί τις προηγούμενες ημέρες για τις εγκληματικές ενέργει-
ες των αρνητών. 

Η νέα υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο των καταθέσεων από 
τους θεράποντες νοσοκομειακούς ιατρούς, οι οποίοι έχουν γνώ-
ση των συγκεκριμένων περιστατικών. Η Αστυνομία συλλέγει στοι-
χεία ώστε η δικογραφία να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στον 
αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η δικογραφία συντάσσεται από ειδικές υπη-
ρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα αποτελεί ενιαίο υλικό προανακριτικής 
διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια οι λειτουργοί 
της Δικαιοσύνης να προχωρήσουν στην κύ-
ρια ανάκριση.

Ηδη, όπως είναι γνωστό, στα χέρια της Δι-
καιοσύνης βρίσκονται άλλες δύο δικογραφίες 
με ιστοσελίδες και προφίλ στα social media αρ-
νητών του ιού και του εμβολιασμού. 

Πρόκειται για άτομα τα οποία προωθούσαν 
εξωφρενικές θεωρίες και παράλογες συνωμο-
σιολογίες, τα οποία όχι μόνο διέσπειραν ψευ-
δείς και αντιεπιστημονικές ειδήσεις, αλλά πα-
ράλληλα καλούσαν τους ακολούθους τους να 
αντιδράσουν ακόμα και για τη χρήση μάσκας, 
αλλά και για τα τεστ στα παιδιά τους που απαι-
τούνται για να πάνε σχολείο.

«Θεματοφύλακες»
Την ερχόμενη εβδομάδα θα δικαστούν για αντι-
ποίηση Aρχής τα τέσσερα άτομα, μέλη της λε-
γόμενης «συνταγματικής αστυνομίας», που εμ-
φανίστηκαν την Τετάρτη σε διαγνωστικό κέ-
ντρο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις 
άνδρες και η μία γυναίκα φορούσαν ομοιό-
μορφα, στρατιωτικού τύπου ρούχα και ζήτη-
σαν από τον υπεύθυνο του διαγνωστικού κέ-
ντρου να επιδείξει την άδεια νόμιμης λειτουρ-
γίας της επιχείρησης. Παράλληλα, τόνιζαν πως 
είναι «όργανα της “συνταγματικής αστυνομί-
ας”», υποστήριζαν ότι έχουν το δικαίωμα να 
ελέγχουν τους πάντες, ενώ επεδείκνυαν καρ-
τελάκια όπου αναγραφόταν και ο τίτλος «Θε-
ματοφύλακες του Αρθρου 120 του Συντάγμα-
τος». Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη του αυ-
τοαποκαλούμενου «κινήματος» απασχολούν τη 
Δικαιοσύνη, καθώς αντίστοιχες ομάδες έχουν 
εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε νοσοκο-
μεία, αλλά και σε εμβολιαστικά κέντρα.

Εμπλοκή αρνητών
σε 4 θανάτους!
Νέα δικογραφία 
συνδέει ομάδα 
αντιεμβολιαστών 
με ασθενείς 
που έχασαν 
τη ζωή τους 
από κορωνοϊό


