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επίζεκα ζηνηρεία από ηε 

Αγγιία, κέρξη ηηο 21 Ινπλίνπ  

2021 

ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  

Το ηέηαπηο ζημανηικό 

ζηοισείο είναι όηι από 

ηοςρ 117 θανάηοςρ, μόνο 

οι 44 ήηαν οι μη 

εμβολιαζμένοι, ενώ άλλοι 

70 ήηαν οι εμβολιαζμένοι 

και ζε αςηούρ ηοςρ 70 οι 

50 είσαν κάνει και ηιρ 2 

δόζειρ!  
 

https://www.eyewideopen.or

g/?p=1636 
 

 
Νεκρός  ο  32τρονος  
στσλίστας  
  Νάσος  Κάτρης  
  μια  μέρα  μετά  
 τον  εμβολιασμό τοσ 
9-06-2021  
 

https://www.eyewideopen.org/?p=1636
https://www.eyewideopen.org/?p=1636


ΠΔΘΑΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΔΜΒΟΛΙΑ  - Δλλάδα                        
 

Πέθανε 56σπονη ζηο νοζοκομείο Καλαβπύηυν λίγα λεπηά μεηά ηη 2η δόζη ηος 

εμβολιαζμού με Pfizer         Αξγπξεο Μπινληδνο        -     https://youtu.be/nseiXN-pSTE 

           Παξαζθεπε, 18 Ινπληνπ 2021   https://www.typosthes.gr 

Η γπλαίθα   (  Kωνσταντίνα Λυκάκη  ) είρε ξαληεβνύ γηα εκβνιηαζκό ζηηο 10 ην πξσί ηεο Παξαζθεπήο. 

Γέκα λεπηά κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηεο θη ελώ βξηζθόηαλ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο, 

παξαπνλέζεθε γηα πόλν «ζαλ θάςηκν» ζηνλ ζώξαθα θαη ηελ πιάηε, θαη θαηέξξεπζε.  

Επεηηα από κηα σξα θαηειεμε   
 Η άηςση γςναίκα πεπίμενε να εμβολιαζηεί για να ηαξιδέτει ζηην Κύππο να δει ηο παιδί ηηρ. 

Πεγή: protothema.gr ----. Είραλ πξνεγεζεί άιινη 4 ζάλαηνη ζπκπνιηηώλ ηεο νη νπνίνη ζπλέπεζαλ ρξνληθά 

κε ην ζπγθεθξηκέλν εκβόιην. 
  https://tvstar.gr/2021/06/18/pethane-56chroni-sto-nosokomeio-kalavryton-liga-lepta-meta-ti-2i-dosi-tou-
emvoliasmou-me-pfizer/ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Νεκπή 61σπονη μεηά  5  ημεπερ  από  ηον εμβολιαζμό με AstraZeneca:  

19 Απξ. 2021 –Τόζν ν δηθεγόξνο όζν θαη ν γηόο ηεο 61σπονηρ από ηνλ Αζππόπςπγο, πνπ 

έραζε ηε δσή ηεο πέληε εκέξεο αθόηος έκανε ηο εμβόλιο ηηρ AstraZeneca καηά ηος 

κοπονοφού, θαηήγγεηιαλ πσο ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ν ζάλαηνο ηεο, ζρεηίδεηαη κε ην 

εμβόλιο. Σεκεηώλεηαη όηη, ε 61ρξνλε, είρε δηαγλσζηεi κε θπομβοθιλία θαη έπαηξλε αληηπεθηηθά 

θάξκαθα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηοςρ γιαηπούρ ηηρ θαη ηνλ ΔΟΓΥ.   Σεκεηώλεηαη όηη, ζύμθυνα 

με ηην νεκποτία, ε 61ρξνλε, θαηέιεμε από θπόμβυζη. 

https://tvxs.gr/news/ellada/astrazeneca-ti-kataggelloyn-gios-kai-dikigoros-tis-61xronis-poy-pethane-
pente-meres-meta 
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Αναηπισιαζηική η πεπιγπαθή ηηρ πεπιπέηειαρ ηος κ. Φάλαπη (εμβολιάζηηκε με 

Pfizer)   Εκβνιηάζηεθα ζηηο 15/4 θαη όια πήγαηλαλ θαιά. 11 κέξεο κεηά ,ζηηο 26/4, παξνπζίαζα ππξεηό 

ρσξίο λα είκαη θξπσκέλνο. Παζαίλσ κεηά από 3 κέξεο έλα ηζραηκηθό επεηζόδην θαη κνπ ιέεη ν γηαηξόο όηη 

είλαη έλα κηθξό εγθεθαιηθό. Μνπ γξάθεη έλα ραξηί παξαπεκπηηθό λα πάσ ζηελ ηδησηηθή θιηληθή ηνπ 

λεζηνύ ζην  Άγην Δηνλύζην    Εθεί  ινηπόλ  είδαλ όηη  έρνπλε δεκηνπξγεζεί  βλάβερ  ζηον 

εγκέθαλό μος  θαη ζηελ πνξεία ώζπνπ λα βγνύλε νη απαληήζεηο παθαίνυ δεύηεπο 

εγκεθαλικό  Τέινο πάλησλ κεηά παζαίλσ άιια  δύν ηζραηκηθά, κνπ έρνπλε δεκηνπξγήζεη 

ηξνκαθηηθό πξόβιεκα  ζηνλ εγθέθαιν, πξέπεη λα θάλσ κηα εμέηαζε "ΜRI" ιέγεηαη 

..Εκέλα κνπ έρνπλε κείλεη δύν θνπζνύξηα ηώξα. Σαο κηιάσ κε αθνπζηηθά ηώξα γηαηί έρσ 

ράζεη ην 40 κε  50%  ηεο αθνήο κνπ θαη ηαπηόρξνλα όηαλ πεξπαηάσ  έρσ ηξνκεξή 

αζηάζεηα. 
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50σπονορ,  παηέπαρ  ανήλικυν παιδιών   ,  

 ο Πέηπορ Ι. Αλιμπέπηηρ.   

ηην Παπαζκεςή 4-6-2021 εμβολιάζηηκε  

με   ηην 2η δόζη Phizer ζηην Νάξο 

 και ηην Γεςηέπα 7-6-2021 απεβίυζε. 

Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 

εκβνιηαζκνύ θαη ζαλάηνπ δελ αηζζαλόηαλ θαιά. 

 

https://www.makeleio.gr/.../%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce.../ 
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