
 

ΠΑΡΣΕ  ΕΜΒΟΛΙΑ     
 

Έλληναρ   θοιηηηήρ  ιαηπικήρ  ζηη  Βοςλγαπία, μόλιρ   23  εηών, πέθανε   λίγερ   
 μέπερ   μεηά  ηον   εκβνιηαζκό ηνπ  κε ην  AstraZeneca.  
Ο 23ρξνλνο   είρε   εκβνιηαζζεί ζηηο   22  Φεβποςαπίος  υρ   ιαηπονοζηλεςηικό   πποζυπικό   και δέκα κέξεο 
κεηά, έπεηηα από νμύ   ζξνκβωηηθό   επεηζόδην, θαηέιεμε ζηε  ΜΕΘ ηνπ λνζνθνκείνπ   Pirogov, ζηελ   Σόθηα. 
ημειώνυ όηι ο γιορ μος,   23 εηών, δεν είσε ποηέ   ηος κανένα   ππόβλημα  ςγείαρ. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

44σπονη πέθανε ζηον   ύπνο ηη   μεηά ηον εμβολιαζμό ηηρ –    

Τξαγωδία ζηελ Χαιάζηξα: Ήηαλ  κεηέξα δπν αλήιηθωλ  News Room  5 Μάϊνο 2021  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ε ηλικία μόλιρ 57 εηών ο δημοζιογπάθορ    ηέθανορ   
ιμυηάρ   θαη ζπλεξγάηεο ηνπ eviathema., έθπγε 
απξνζδόθεηα από ηελ δωή ηελ Δεπηέξα 17/05. Πξόζθαηα ηνπ 
είρε ρνξεγεζεί θαη ε δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

61σπονη ζηον Αζππόπςπγο πέθανε  5 μέπερ  μεηά  ηον εμβολιαζμό  ηηρ  με   
AstraZeneca    https://www.tanea.gr/.../astrazeneca-nekri-gynaika-pente.../ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Αλμςπόρ  Μαγνηζίαρ  Σον βπήκαν νεκπό από   έμθπαγμα  Είσε κάνει   ηο  εμβόλιο 12 
ώπερ ππιν     27/05/2021 TheNewspaper.gr 

............................................................................................................................................... 

Αναζηάηυζη    με ηον θάναηο 65σπονηρ   ζηο Ίλιον   λίγα λεπηά μεηά ηον εμβολιαζμό    
30/03/2021    Newsroom  Μία γπλαίθα 65 εηώλ έραζε ζήκεξα ην κεζεκέξη ηε δσήο ηεο κεξηθά ιεπηά 

αθνύ απνρώξεζε από ην εκβνιηαζηηθό θέληξν, Υγείαο ζην Ιιηνλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξώηεο 

δόζεο εκβνιίνπ γηα ηνλ θνξνλντό ηεο AstraZeneca.    Γηώξγνο Σαθθάο Newsletter     30 Μαξηίνπ 

2021   
............................................................................................................................................. 

Θεζζαλονίκη  Πέθανε   νεαπή   γςναίκα  μηηέπα  2 παιδιών – Λίγερ ώπερ μεηά ηο 
εμβόλιο   05/05/2021    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

................................................................................................................................................... 

Θλίτη ζηο   Πόπηο   Ράθηη από ηον ξαθνικό  θάναηο ηος  52σπονος 
επισειπημαηία   Γιώπγος Γιαννάκη   Θάλνο Μαθξνγακβξάθεο 
19/05/2021, Ο επηρεηξεκαηίαο έθπγε από ηελ δωή ηελ Δεπηέξα από 
αλαθνπή θαξδηάο, κόιηο ιίγεο εκέξεο 
 μεηά ηον  εμβολιαζμό   ηος καηά ηνπ κοπυνοφού 
..........................................................................................................................................  

Θάναηορ   60σπονηρ   ένα  μήνα μεηά ηον εμβολιαζμό   ηηρ  με  
strazeneca   06 Αππ. 21 https://www.thetoc.gr/  Εμεληάρξνλε   γπλαίθα από ηα 

λόηηα  πξνάζηηα  έδωζε κάρε  ζηελ  εληαηηθή γηα κέξεο, ύζηεξα από ηνλ εκβνιηαζκό  
ηεο κε Astrazeneca αιιά ηειηθά ληθήζεθε  θαηέιεμε από  εγθεθαιηθή ζξόκβωζε, κεηά από κάρε ζηελ 
εληαηηθή κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηεο ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ,  
................................................................................................................................................................................ 

Καηέππεςζε και πέθανε ζηην επγαζία ηος 52σπονορ ζηην Κπήηη, μία 

ημέπα μεηά ηο εμβόλιο ηηρ Pfizer   Όπσο αλαθέξεη ε ηζηνζειίδα cretalive.gr,  

https://www.verginanews.gr/author/venisapka/
https://www.tanea.gr/2021/04/12/greece/astrazeneca-nekri-gynaika-pente-meres-meta-ton-emvoliasmo/?fbclid=IwAR3w_Q2v5_shIlKUNeJqHRIzF8IpSqwuYl-QL-LYeG_JtClijvh7oEfKFYI
https://www.news247.gr/emvolio-koronoioy
https://www.typosthes.gr/thessaloniki
https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://www.thetoc.gr/
https://www.cretalive.gr/kriti/katerreyse-sto-horo-ergasias-toy?utm_source=twitter.com&utm_medium=Cretalive%20Profiles&utm_campaign=posts


Οη πξώηεο ελδείμεηο γηα ην ζάλαηό ηνπ δείρλνπλ ππνςία εκθξάγκαηνο, ν 52ρξνλνο εκβνιηάζηεθε 

ρζεο ζην Ννζνθνκείν Ιεξάπεηξαο κε ην εκβόιην ηεο Pfizer 

.......................................................................................................................................... 

Χαλκίδα  Έκανε  ηην ππώηη  δόζη ηος εμβολίος αλλά  νόζηζε  και  πέθανε 

 από Covid-19    https://www.pronews.gr   15/05/2021 
...................................................................................................................................................... 

Τε δσή ηεο έραζε πέληε κέξεο κεηά ην εμβόλιο Astrazeneca   μία 

61σπονη γςναίκα, όπσο θαηαγγέιεη ε νηθνγέλεηά ηεο.  . Η ίδια είσε πωηήζει 

και ηο δικό ηηρ γιαηπό, όλοι είσαν δώζει ηη ζςγκαηάθεζή ηοςρ εμβολιαζηεί» ζεκείσζε ζην 

MEGA ν δηθεγόξνο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο 61ρξνλεο, Αληώλεο Σαθαξνύδεο.Έθαλε ην Σάββαην 27 καξηίνπ 

ην εκβόιην, αξγά ην ίδην βξάδπ ηηο έπεζε ην νμπγόλν       https://www.newsbeast.gr 

....................................................................................................................................................... 

Κπήηη 85σπονορ καηέληξε 8 λεπηά μεηά ηον εμβολιαζμό – 

15/02/2021  neakriti.gr, 
.................................................................................................................................................... 

ΣΟΚ ζηο Άπγορ   Οπεζηικό  από ηον θάναηο ηος  60σπονος οδονηογιαηπού  

Παναγιώηη  Σκπαπαπλή   ζήκεξα ην κεζεκέξη πνπ άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή  

ελώ  έκανε ηην Β’δόζη ηος εμβολίος ηηρ Pfizer  ΑπόΑληώλεο Παξαξάο- 27 Μαξηίνπ 

2021 ............................................................................................................................................... 

Πέθανε 63σπονη ζηη  Μςηιλήνη  μεηά από θπόμβωζη – Είσε κάνει ηο εμβόλιο 

ηηρ  AstraZeneca  Σύκθσλα κε ην stonisi.gr ε γπλαίθα λνζειεπόηαλ ζηελ Μνλάδα Εληαηηθήο 

Θεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο από ηην 1η Αππιλίος, έπειηα από θπομβοεμβολικό   

επεηζόδην ιίγεο κέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηεο ζην Κέληξν Υγείαο ηεο Καιινλήο κε ην εκβόιην 

θαηά ηνπ θνξνλντνύ ηεο εηαηξείαο AstraZeneca. “Η γςναίκα μος ήηαν κι οπαδόρ ηος 

εμβολίος, πήγε και ηο έκανε” ζεκείσζε ν ζύδπγόο!   https://www.newsbeast.gr 

....................................................................................................................................................... 

Πέλλα 68σπονη  πέθανε  24 ώπερ μεηά ηον εμβολιαζμό ηηρ  Μήνςζη καηέθεζε η 

οικογένειά ηηρ -Όπσο αλαθέξεηαη ζην ξεπνξηάδ,  ε  68ρξνλε κεηέβε ζηηο 4 Μαΐος  

2021 ζηο Κέληξν Υγείαο ηεο  Πέιιαο, όπνπ ηεο ρνξεγήζεθε ε δεύηεξε δόζε ηνπ 

εκβνιίνπ θαηά ηνπ θνξσλντνύ. Λίγεο  ώξεο αξγόηεξα, ε γπλαίθα άξρηζε λα ληώζεη κία 

αδηαζεζία, παξάιπζε ζηα άθξα θαη έθαλε εκεηνύο. 

.................................................................................................................................... 

Κύππορ   :  Νεκπή  39σπονη    Βπεηανίδαρ  μεηά ηο εμβόλιο  AstraZeneca  
ε νπνία παξνπζίαζε ζξόκβσζε θαη λνζειεπόηαλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο,  

Η 39ρξνλε εκβνιηάζηεθε ζηηο αξρέο Μαΐος ζηελ Πάθν κε ην ζθεύαζκα AstraZeneca θαη κέξεο 

αξγόηεξα ππέζηε ζξνκβνεκβνιηθό επεηζόδην,   -24/05/2021 - https://www.typosthes.gr 

 

 

https://www.pronews.gr/
https://www.newsbeast.gr/tag/emvolio-astrazeneca
https://www.neakriti.gr/article/kriti/irakleio/1605766/85hronos-katelixe-sto-pagni-8-lepta-meta-ton-emvoliasmo-enadi-tou-koronoiou/
https://www.alphafm.gr/author/pararas/
https://stonisi.gr/post/17308/katelhkse-h-63xronh-apo-epiplokes-emvolioy-ths-astrazeneca
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7255987/mytilini-sti-meth-63chroni-liges-imeres-meta-ton-emvoliasmo-tis
https://www.newsbeast.gr/
https://www.typosthes.gr/

