
Απίστευτο και τρομακτικό! 
Πώς η Pfizer ελέγχει, 
εκβιάζει και “φιμώνει” όλες 
τις κυβερνήσεις της Δύσης! 
Είναι απίστευτο το πόσο χαμηλά έχει πέσει η Δύση! Έχει παραδοθεί 
ψυχή τε και σώματι, σε μια εταιρία-τέρας, η οποία δεν παράγει 
μόνο δηλητήρια που σκοτώνουν, αλλά κατοχυρώνει κι όλας το 
δικαίωμα μέσω των συμβολαίων που υπογράφει με κάθε χώρα, 
ότι αν δεν εκτελεστούν κάποιοι όροι κατά γράμμα, να προβαίνει σε 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και τέτοιων που 
αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με την οποία 
συμβάλλεται! Και όλα αυτά για ένα εμβόλιο ή για ένα φάρμακο 
που δεν σώζει, αλλά σκοτώνει! 

Γράφει ο Πύρινος Λόγιος 

Ειλικρινά συμπρατριώτες μου, έρχονται στιγμές που πραγματικά δεν ξέρω 
με τι ακριβώς έχουμε μπλέξει ή μάλλον, σε τι ακριβώς μας ΕΧΟΥΝ μπλέξει! 
Μόλις χτές το βράδυ, έλαβα από έναν πολύ καλό συνάδελφο καθηγητή 
Αστικού Δικαίου του Criminal Justice Law School of S.F. Uni ένα report της 
ομάδας Υποστήριξης των Δικαιωμάτων του Πολίτη που ονομάζεται “Public 
Citizen” και που απαρτίζεται από ομάδες δικηγόρων, καθηγητών Ποινικού 
και Αστικού Δικαίου, καθώς και Πολιτικών επιστημόνων (αναμεσά τους 
βρίσκεται και ο Robert Kennedy Jr.) με θέμα μια έρευνα που αφορά την 
Pfizer σχετικά με τα συμβόλαια που συνάπτει με τις χώρες που 
επιθυμούν να εντάξουν τα φάρμακα και τα εμβόλια που αυτή 
παράγει. Αυτό ακούγεται μεν απλό, αλλά δεν είναι καθόλου τέτοιο.  
Διότι δεν έχει να κάνει με απλές συμβάσεις, αλλά με συμβόλαια τόσο 
τρομακτικά, που είναι απορίας άξιον το πώς οι κυβερνήσεις της Δύσης τα…



υπογράφουν ελαφρά τη καρδία! Και το λέω αυτό, διότι όταν ένα 
συμβόλαιο περιέρχει …ρήτρες που αφορούν ακόμη και κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων από την εταιρία εάν θιχτούν στο παραμικρό τα 
συμφέροντα της τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δυστοπικά!  
Τι σημαίνει με απλά λόγια αυτό; 
Ότι η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί ακόμη και σε κατάσχεση…
μέρους της επικράτειας μιας χώρας, αν π.χ. μια κυβέρνηση 
αποκαλύψει μυστικά που αφορούν τα προιόντα της, όπως για 
παράδειγμα κάποιες κρυφές παρενέργειες ή κάποια από τα κρυφά 
συστατικά των φαρμάκων που δεν αναγράφονται στα φυλλάδια των 
οδηγιών χρήσης! 
Μ’ άλλα λόγια, η εταιρία μπορεί να κατασχέσει ακόμη και τον…
Παρθενώνα στην Ελλάδα, εάν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος 
αποκαλύψει επίσημα ότι το τάδε σκεύασμα (εμβόλιο ή απλό 
φάρμακο) περιέχει μέσα ως κρυφό στοιχείο ένα…μικροτσίπ λόγου 
χάρη ή - όπως έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο χωρίς να υπάρξουν 
επίσημα στοιχεία μέχρι τώρα - ότι το εμβόλιο για τον Covid-19 
περιέχει οξείδιο του Γραφενίου και το στοιχείο της Λουσιφεράσης!  
Να λοιπόν η απάντηση του γιατί οι πάντες, επίσημες κυβερνήσεις και 
ελεγχόμενα από αυτές ΜΜΕ, αντιδρούν με τόσο μένος εναντίον της όποιας 
πληροφορίας έρχεται στο φώς σχετικά με ό,τι έχει να κάνει με την 
ασφάλεια ή μη των εμβολίων mRNA που παράγει η συγκεκριμένη εταιρία. 
Να γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, σχεδόν “απαγορεύεται” η ώθηση του 
κοινού στο να καταγράφεται και να δηλώνεται η όποια “περίεργη” 
παρενέργεια που αφορά τα συγκεκριμένα εμβόλια και οι όποιοι θάνατοι 
προέρχονται από αυτά. Να γιατί προσπαθούν οι “ειδικοί” τηλε-μαϊντανοί 
να παρουσιάσουν το μαύρο-άσπρο, καταπατώντας ακόμη και τον ιερό 
όρκο που έδωσαν κάποτε ως γιατροί. Για να λειτουργούν ΩΣ ΑΣΠΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ όσον αφορά την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των προιόντων αυτών από 
κάθε λογής…αποκαλύψεων!  
Ανατριχιάσατε; Εγώ έχω ήδη κάνει εμετό! 

Το report αυτό υπογράφεται από τον ερευνητή και δικηγόρο Zain Rizvi που 
ανήκει στην οικογένεια της “Public Citizen” και είναι πραγματικός 



ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ πάνω στα κεφάλια των υψηλά ιστάμενων της εταιρίας, 
συμεριλαμβανομένου και τους γνωστού μας Αλμπέρτ Μπουρλά.  

Μια νέα έκθεση της Public Citizen αποκάλυψε την έκταση στην οποία η Pfizer εκφοβίζει τις 
κυβερνήσεις στις διαπραγµατεύσεις για τα εµβόλια COVID-19, συµπεριλαµβανοµένης της 
απαγόρευσης στις κυβερνήσεις να συζητούν τις συµφωνίες χωρίς την έγκριση της Pfizer, της 
διατήρησης µονοµερούς ελέγχου για τη λήψη βασικών αποφάσεων και της εξασφάλισης ακόµη και 
παραίτησης από την πνευµατική ιδιοκτησία για την ίδια. 

"Η Pfizer εκµεταλλεύεται την απελπισία των χωρών", δήλωσε ο Peter Maybarduk, διευθυντής του 
“Προγράµµατος Πρόσβασης στα φάρµακα” της Public Citizen. "Οι περισσότεροι από εµάς 
θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µένοντας µακριά για να προστατεύσουν την 
οικογένεια και τους φίλους τους. Η Pfizer πήρε τον αντίθετο δρόµο, χρησιµοποιώντας τον 
έλεγχό της στα σπάνια εµβόλια για να κερδίσει ειδικά προνόµια, από ανθρώπους που έχουν 
ελάχιστες επιλογές". 

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Pfizer κατηγορήθηκε για εκφοβισµό των κυβερνήσεων σε µια 
ιστορία που δηµοσιεύθηκε από το Bureau of Investigative Journalism. Η Public Citizen έχει 
εντοπίσει αρκετές συµβάσεις της Pfizer, µεταξύ άλλων µε τη Βραζιλία, την Κολοµβία, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Comission) και τις ΗΠΑ, οι οποίες προσφέρουν µια καθαρή εικόνα στο πώς η 
δεύτερη µεγαλύτερη φαρµακευτική εταιρεία στον κόσµο απέκτησε τη δύναµη στο να 
στραγγαλίζει την προσφορά, να µετατοπίζει τον όποιον κίνδυνο και να µεγιστοποιεί τα κέρδη της, και 
όλα αυτά κατά τη διάρκεια της χειρότερης κρίσης δηµόσιας υγείας εδώ και έναν αιώνα. 

Η έκθεση περιγράφει πώς η Pfizer χρησιµοποιεί σταθερά έξι τακτικές για να αξιοποιήσει την 
εξουσία της έναντι των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσµο.  

Πρώτον, η Pfizer αποσιωπά τις κυβερνήσεις µέσω της χρήσης διατάξεων περί µη δηµοσιοποίησης 
σε πολλές από τις συµβάσεις της. Η Βραζιλία, για παράδειγµα, απαγορεύεται να προβεί σε 
"οποιαδήποτε δηµόσια ανακοίνωση σχετικά µε την ύπαρξη... ή τους όρους" της σύµβασης ή να 
σχολιάσει τη σχέση της µε την Pfizer χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Pfizer. 
Δεύτερον, η Pfizer µπορεί να απαγορεύσει στις κυβερνήσεις να δέχονται πρόσθετες δωρεές του 
εµβολίου της Pfizer. 

Τρίτον, η Pfizer απαλλάσσεται από την ευθύνη για παραβιάσεις της πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
µεταθέτοντας τον οικονοµικό κίνδυνο των ενεργειών της Pfizer στους κυβερνητικούς αγοραστές - 
παρά την αντίθεση της Pfizer σε παρόµοιες απαλλαγές για τους κατασκευαστές που προτάθηκαν στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Τέταρτον, δίνει την εξουσία σε µυστικούς ιδιωτικούς διαιτητές, όχι 
σε δηµόσια δικαστήρια, να αποφασίζουν για ζητήµατα σχετικά µε τις διαφορές συµβάσεων. 
Πέµπτον, η Pfizer απαιτεί από ορισµένες χώρες να παραιτηθούν από την κρατική ασυλία, ώστε να 
µπορεί να κυνηγήσει κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση διαφοράς. Τέλος, η Pfizer δίνει 
στον εαυτό της την αποκλειστική εξουσία όταν πρόκειται να λάβει βασικές αποφάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο θα δοθεί προτεραιότητα στις παραδόσεις εµβολίων 
σε περίπτωση έλλειψης προµηθειών. 

"Πίσω από κλειστές πόρτες, η Pfizer χρησιµοποιεί τη δύναµή της για να αποσπάσει µια σειρά από 
παραχωρήσεις που αφορούν τις κυβερνήσεις", δήλωσε ο Zain Rizvi, ερευνητής δικαίου και πολιτικής 
στο πρόγραµµα πρόσβασης στα φάρµακα της Public Citizen και συγγραφέας της έκθεσης. "Η 

https://www.citizen.org
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBnqe7uOTzAhVCwjgGHW84DiIQ-TAoAHoECDUQAQ&url=https://www.thebureauinvestigates.com/&usg=AOvVaw3qRyvBqP52ShDp_Vfrs00C


Μεταφράζω από το πρωτότυπο, το εισαγωγικό σημείωμα για την έρευνα 
αυτή που υπογράφει ο Νομικός και Ανθρωπολόγος, επικεφαλής της “Public 
Citizen”, Peter Maybarduk, Αμερικανός Ουκρανικής καταγωγής: 
Στο παραπάνω εισαγωγικό σημείωμα, ο Πήτερ Μέϊμπαρντιούκ μας δίνει 
μια πρώτη εικόνα του τι ακριβώς περιέχει η έρευνα του Ζαΐν Ρισβί και το 
πόσο …τρομακτική είναι, όσον αφορά τους απάνθρωπους εκβιασμούς και 
τον έλεγχο που θέλει να ασκήσει η Pfizer πάνω στα έθνη και τους 
κυβερνώντες, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο μια Υγειονομική Παγκόσμια 
Κρίση και με ποιές μεθόδους κερδοσκοπεί πάνω στα ανθρώπινα σώματα. 
Ιδιαίτερα δε, η τελευταία παράγραφος του κειμένου του είναι …όλα τα 
λεφτά.  
Η προσπάθεια ελέγχου από την Pfizer επί κυρίαρχων χωρών, θέτει θεµελιώδεις προκλήσεις 
για την παγκόσµια αντιµετώπιση της πανδηµίας. 

Πόσο πιο τρομακτικοί να γίνουν; 

Επιλεκτικά μέρη από την έρευνα 

Στο κεφάλαιο της έρευνας “Pfizer’s Power” και στη σελίδα 6, δίδεται μια 
αναφορά στις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με τη Pfizer, τα κόστη 
και τις συμπεφωνημένες δόσεις: 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Bureau of Investigative Journalism (Μη 
κυβερνητική Δημοσιογραφική Οργάνωση) σε σχετικό του δημοσίευμα, 
κατηγόρησε ευθέως την Pfizer ότι εκφοβίζει τις κυβερνήσεις των χωρών με τις 
οποίες συνάπτει συμφωνίες. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος είχε δηλώσει 
τότε: "Σε πέντε χρόνια από τώρα, όταν λήξουν αυτές οι συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας, θα μάθετε τι πραγματικά συνέβη σε αυτές τις 
διαπραγματεύσεις”. Η Public Citizen, έχει εντοπίσει αρκετές μη επεξεργασμένες 
συμβάσεις της Pfizer που περιγράφουν το αποτέλεσμα αυτών των 

παγκόσµια κοινότητα δεν µπορεί να επιτρέψει στις φαρµακευτικές εταιρείες να συνεχίσουν να κάνουν 
κουµάντο” 

Η προσπάθεια ελέγχου από την Pfizer επί κυρίαρχων χωρών θέτει θεµελιώδεις προκλήσεις για την 
παγκόσµια αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, και συγκεκριµένα η κυβέρνηση 
Μπάιντεν, θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τη σηµαντική της επιρροή για να καλέσει την Pfizer να 
επαναδιαπραγµατευτεί τις υπάρχουσες συµβάσεις της και να ακολουθήσει δικαιότερες πρακτικές.

https://tinyurl.com/t2z39a63


διαπραγματεύσεων. Τα συμβόλαια προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη δύναμη 
που απέκτησε μια φαρμακευτική εταιρεία για να φιμώσει τις κυβερνήσεις, να 
περιορίσει την προσφορά, να μεταθέσει τον κίνδυνο και να μεγιστοποιήσει τα 
κέρδη της στη χειρότερη κρίση δημόσιας υγείας του αιώνα. Περιγράφουμε 
παρακάτω έξι παραδείγματα από όλο τον κόσμο: 

Οι απαιτήσεις της Pfizer έχουν προκαλέσει οργή σε όλο τον κόσμο, 
επιβραδύνοντας τις συμφωνίες αγοράς και αναβάλλοντας ακόμη και το 
χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εμβολίων. Αν παρόμοιοι όροι 
συμπεριληφθούν ως προϋπόθεση για τη λήψη δόσεων, μπορεί να απειλήσουν 
τη δέσμευση του Προέδρου Μπάιντεν να δωρίσει 1 δισεκατομμύριο δόσεις 
εμβολίων. 
Οι χώρες υψηλού εισοδήματος επέτρεψαν στη Pfizer να αποκτήσει τρομερή 
δύναμη μέσω ενός ευνοϊκού συστήματος διεθνούς προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν την υποχρέωση να 
περιορίσουν αυτή τη μονοπωλιακή δύναμη. Η κυβέρνηση Μπάιντεν, για 
παράδειγμα, μπορεί να καλέσει την Pfizer να επαναδιαπραγματευτεί τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις και να ακολουθήσει μια πιο δίκαιη προσέγγιση στο 
μέλλον. Η κυβέρνηση μπορεί να διορθώσει περαιτέρω την ανισορροπία 
ισχύος με την κοινή χρήση της συνταγής του εμβολίου, στο πλαίσιο του 
νόμου για την αμυντική παραγωγή, ώστε να επιτραπεί σε πολλούς 
παραγωγούς να επεκτείνουν τις προμήθειες εμβολίων. Μπορεί επίσης να 
εργαστεί για την ταχεία εξασφάλιση μιας ευρείας απαλλαγής από τους κανόνες 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (απαλλαγή από το TRIPS) στον Παγκόσμιο 



Οργανισμό Εμπορίου. Μια απάντηση σε καιρό πολέμου κατά του ιού δεν απαιτεί 
τίποτα λιγότερο. 
Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση της Βραζιλίας κατήγγειλε ότι η Pfizer επέμενε 
σε συμβατικούς όρους κατά τις διαπραγματεύσεις που ήταν 
"καταχρηστικοί και άδικοι ". Η κυβέρνηση επισήμανε πέντε όρους που 
θεωρούσε προβληματικούς, από την παραίτηση από την ασυλία του 
δημοσίου για τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία έως την έλλειψη 
κυρώσεων για την Pfizer σε περίπτωση καθυστέρησης των παραδόσεων. 
Το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας δημοσίευσε σύντομα ένα καυστικό 
άρθρο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Pfizer για τα εμβόλια. 

Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας αποδέχθηκε 
μια σύμβαση με την Pfizer που περιέχει τους περισσότερους από τους 
ίδιους όρους που η κυβέρνηση κάποτε έκρινε καταχρηστικούς!  Η Βραζιλία 
παραιτήθηκε από την ασυλία του κράτους- δεν επέβαλε κυρώσεις στην 
Pfizer για καθυστερημένες παραδόσεις- συμφώνησε να επιλύει τις 
διαφορές με μυστική ιδιωτική διαιτησία σύμφωνα με τους νόμους της 
Νέας Υόρκης- και αποζημίωσε ευρέως την Pfizer για αστικές αξιώσεις!  
Η σύµβαση περιέχει επίσης έναν πρόσθετο όρο που δεν περιλαµβάνεται σε άλλες 
συµφωνίες της Λατινικής Αµερικής που εξετάστηκαν από την Public Citizen: 
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας απαγορεύεται να προβεί σε "οποιαδήποτε 
δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη, το αντικείμενο ή τους όρους 
της συμφωνίας" ή να σχολιάσει τη σχέση της με την Pfizer χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Η Pfizer απέκτησε τη 
δύναμη να φιμώσει τη Βραζιλία. 
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ; 

Η Βραζιλία δεν είναι η μόνη. Παρόμοια διάταξη περί μη δημοσιοποίησης 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση της Pfizer με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, η υποχρέωση 
ισχύει και για τα δύο μέρη. 
Για παράδειγμα, ούτε η Pfizer ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορούν να 
προβούν σε "οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη, το 
αντικείμενο ή τους όρους της παρούσας συμφωνίας, τις συναλλαγές που 



προβλέπονται από αυτήν ή τη σχέση μεταξύ της Pfizer και της 
κυβέρνησης βάσει αυτής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 
του άλλου". Η σύμβαση περιέχει ορισμένες εξαιρέσεις για τις γνωστοποιήσεις 
που απαιτούνται από το νόμο. Από το δημόσιο αρχείο δεν προκύπτει σαφώς αν η 
Pfizer έχει επιλέξει να απαγορεύσει στις ΗΠΑ να προβούν σε δηλώσεις μέχρι 
στιγμής. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή 
γνωστοποίηση την τιμή ανά δόση, τους όγκους του 4ου τριμήνου του 2020 ή 
πληροφορίες που θα ήταν σημαντικές για την Pfizer χωρίς τη συγκατάθεση της 
Pfizer. 

Επίσης, αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς μέσω της προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων της Pfizer, ότι εάν κάποια χώρα μέσω των επισήμων 
εκπροσώπων της, δυσφιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένα από τα προιόντα της 
Pfizer ή αναφέρει πληροφορίες απόρρητες που αφορούν το προϊόν χωρίς 
προηγουμένως να έρθει σε επαφή με την εταιρία και τους συμβούλους της ή να 
λάβει σχετική άδεια επί των αναφορών αυτών, υποχρεούται η χώρα να προβεί σε 
άμεση αποζημίωση καθώς και υποχρεούται να υπερασπιστεί και να κρατήσει 
αβλαβή την Pfizer έναντι όλων των αγωγών, αξιώσεων, ενεργειών, απαιτήσεων, 
ζημιών, εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία 
των εμβολίων και των συστατικών του προΐόντος! 

Πολλά περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε σε αυτή την δεκαεξασέλιδη 
έκθεση - ΣΟΚ που παρουσιάζει η Public Citizen και που παρατίθεται στο 
τέλος του κειμένου. 

Συμπεράσματα 

Από αυτά τα …λίγα που εξέθεσα ενώπιον σας, μπορώ να καταλήξω άφοβα 
στα εξής συμπεράσματα: 

1. Η Pfizer για να αποκτήσει αυτού του είδους τις εξουσίες, κάποιοι…
άλλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Κάποιοι πολύ υψηλά ιστάμενοι, που 
ίσως κανείς - μέχρι σήμερα - δεν δύναται (προς το παρόν τουλάχιστον) 
να αποκαλύψει. 



2. Ο ρόλος της Pfizer και το παιχνίδι αυτό του τρόμου και του εκβιασμού 
που παίζει, είναι τόσο βρώμικος, όσο και τα προΐόντα που παράγει με 
τις τρομακτικές παρενέργειες που τα συνοδεύουν. 

3. Εαν λάβουμε δε υπόψη και τις κατηγορίες περί χρηματισμού που 
επισυνάπτονται στο κατηγορητήριο εναντίον της πρώην κυβερνήτη της 
πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλλίας της Αυστραλίας Γκλάντυς 
Μπερετζίκλιαν, τότε η τρύπα του λαγού έχει μεγάλο βάθος. 

4. Τώρα μπορούμε να αποκτήσουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το 
γιατί τα ΜΜΕ τόσο της Ελλάδας, όσο και γενικότερα της Δύσης, δεν 
δέχονται επ’ ουδενί να φιλοξενήσουν απόψεις που αμφισβητούν τόσο 
την αποτελεσματικότητα, όσο και την επικινδυνότητα των 
σκευασμάτων αυτών, όσο και την εμμονή των παχυλώς αμοιβόμενων 
από τις κυβερνήσεις “ειδικών” για την προπαγάνδα που σπέρνουν όσον 
αφορά τον εμβολιασμό και την ασφάλεια του. 

Αυτή η εταιρία-τέρας, πρέπει οπωσδήποτε να λογοδοτήσει κάποτε 
μπροστά σε κάποιο διεθνές δικαστήριο. Πρέπει οπωσδήποτε να 
οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με κορυφή των κατηγοριών αυτή της 
πρόκλησης Γενοκτονίας και τέλεσης εγκλημάτων εναντίον της 
Ανθρωπότητας.  
Οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφονήθηκαν ή πρόκειται να υποστούν βαρύτατες 
συνέπειες στην υγεία τους μελλοντικά, πρέπει να αποζημιωθούν. Αυτό το 
βαρύτατο έγκλημα εναντίον της Ανθρωπότητας, δεν πρόκειται να μείνει 
ατιμώρητο. Αυτοί οι διεθνείς εγκληματίες, έχουν κατα πολύ ξεπεράσει 
αυτούς τους ίδιους τους Ναζί, τόσο στις μεθόδους, όσο και στην εκτέλεση 
των σχεδίων τους. Κι αυτά μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ όταν η 
Ανθρωπότητα βιώσει ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ. Και όπως δείχνουν τα 
πράγματα, εάν κάποιος λάβει υπ όψη του τις κρίσεις που βιώνουμε και που 
αφορούν τον επισιτισμό, την ενέργεια και τις μεταφορές, ο Πόλεμος 
αυτός δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Και αλίμονο σ’ αυτούς που θα 
βρεθούν απροετοίμαστοι. 

Το απόστημα, βρίσκεται σε απόσταση μισού χιλιοστού από το να σπάσει. Η 
βρώμα που θα απλωθεί στην ατμόσφαιρα θα είναι αποπνυκτική… 



Πύρινος Λόγιος   
sergioschrys@outlook.com 
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