
Αποποίηση νομικής ευθύνης

Ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, Andreas Moritz, δεν συνιστά κάποιον 
συγκεκριμένο τρόπο φροντίδας της υγείας, αλλά θεωρεί ότι τα γεγονότα, οι 
αριθμοί και οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν θα έπρεπε να είναι 
διαθέσιμα σε όποιον επιθυμεί να βελτιώσει την υγεία του. Παρότι ο συγγραφέας 
έχει προσπαθήσει να καταστήσει τα αντικείμενα που πραγματεύεται κατανοητά 
για τον αναγνώστη, καθώς και να επαληθεύσει την ακρίβεια και την ορθότη-
τα όλων των πληροφοριών που προέρχονται από πηγές πέραν των δικών του, 
τόσο ο ίδιος όσο και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για σφάλμα-
τα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή αντιφάσεις που τυχόν εμπεριέχονται στο παρόν. 
Οποιεσδήποτε προσβλητικές παρατηρήσεις που αφορούν άτομα ή φορείς, εί-
ναι ακούσιες. Το παρόν βιβλίο δεν προτίθεται να υποκαταστήσει τη φροντίδα 
του γιατρού που έχει ειδικευτεί στην καταπολέμηση παθήσεων. Η εφαρμογή 
οποιασδήποτε πληροφορίας που παρατίθεται στο παρόν γίνεται με αποκλει-
στική ευθύνη του αναγνώστη. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες παρενέργειες τυχόν προκύψουν από 
τη χρήση των σκευασμάτων ή των μεθόδων που παρουσιάζονται σε αυτό το 
βιβλίο. Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτι-
κό και θεωρητικό χαρακτήρα και στηρίζονται στις απόψεις και τις θεωρίες του 
Andreas Moritz. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε επαγγελματία του χώ-
ρου της υγείας προτού λάβετε οποιοδήποτε διαιτητικό, διατροφικό, βοτανικό ή 
ομοιοπαθητικό συμπλήρωμα, καθώς και προτού ξεκινήσετε ή διακόψετε οποια-
δήποτε θεραπευτική αγωγή. Ο συγγραφέας δεν επιδιώκει να προσφέρει ιατρι-
κές συμβουλές, ούτε και να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, και 
δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση, ρητή ή υπαινισσόμενη, σχετικά με οποιοδήπο-
τε προϊόν, συσκευή ή θεραπεία. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται σχετική 
επισήμανση, κανένας ισχυρισμός του παρόντος βιβλίου δεν έχει εγκριθεί από 
τον Οργανισμό Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής ή την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Ο αναγνώστης οφείλει να 
χρησιμοποιήσει την κρίση του ή να συμβουλευτεί ολιστικό θεραπευτή ή το για-
τρό του, προκειμένου να επιλύσει προσωπικά προβλήματα υγείας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εξασκώντας την ομοιοπαθητική ιατρική εδώ και 30 χρόνια, 
είχα πάντοτε στο μυαλό μου ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να 
ασχοληθώ συστηματικά και να γράψω ένα βιβλίο για το θέμα 
των εμβολίων. Με την έκδοση του βιβλίου που κρατάτε στα 
χέρια σας, από τις Εκδόσεις Διόπτρα, παύω να έχω αυτό τον 
προσωπικό στόχο, αφού ο Andreas Moritz καλύπτει πλήρως 
το θέμα και λέει αυτά που πολλοί γιατροί και θεραπευτές θα 
ήθελαν να πουν.

Δυστυχώς, όταν προσπαθήσει κανείς να μιλήσει με κριτική 
διάθεση για τα εμβόλια, έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ προ-
κατειλημμένη και διαμορφωμένη κοινή αντίληψη για το θέμα 
αυτό. Η κοινή γνώμη είναι σαφέστατα τοποθετημένη θετικά 
απέναντι στα εμβόλια. Ο απλός άνθρωπος βομβαρδίζεται κα-
θημερινά από ειδήσεις και σχόλια σε εφημερίδες, περιοδικά 
και ραδιόφωνα, που εκθειάζουν τα εμβόλια και δημιουργούν 
την εντύπωση της πανάκειας. Από τα εμβόλια περιμένουμε τη 
λύση όλων των προβλημάτων υγείας που μας ταλανίζουν στην 
αρχή της νέας χιλιετίας. Προφανώς μετά απ’ όλον αυτό τον 
καταιγισμό πληροφοριών για τα εμβόλια, σχεδόν οι πάντες 
θεωρούν αδιανόητο να αμφισβητήσει κανείς αυτή την «κατά-
κτηση» της επιστήμης που λέγεται εμβόλιο.

Στην πραγματικότητα, όμως, ακόμα και οι γιατροί δεν μπο-
ρούν να υποστηρίξουν με ισχυρά επιστημονικά στοιχεία την 
ωφελιμότητα των εμβολίων. 

Παρ’ όλα αυτά, τα υποστηρίζουν με πάθος, κατά κύριο 
λόγο γιατί παρέλαβαν σαν δεδομένη τη θετική άποψη από 
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τους προγενέστερους γιατρούς που συνάντησαν στην εκπαί-
δευσή τους. Ο δεύτερος λόγος αυτής της φανατικής και ατεκ-
μηρίωτης υποστήριξης των γιατρών προς τα εμβόλια, είναι το 
γεγονός ότι στην πληροφόρησή τους και στην εκπαίδευσή 
τους μετά το πανεπιστήμιο, παρεμβαίνουν αποφασιστικά οι 
φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες βεβαίως έχουν κάθε λόγο 
και συμφέρον να μυθοποιούν τα εμβόλια. 

Συνεχίζοντας τη σκέψη αυτή, θα ήθελα να πω ότι είναι επι-
τέλους καιρός να πάψουμε να θεωρούμε τις φαρμακευτικές 
εταιρείες σαν κάποιους καλούς ανθρώπους που νοιάζονται για 
το καλό μας και την υγεία μας. Ας δούμε την πραγματικότη-
τα. Τα εμβόλια, όπως και κάθε άλλο φάρμακο που παράγουν, 
τα παράγουν γιατί θέλουν να βγάλουν χρήματα. Επενδύουν 
εκατομμύρια και θέλουν να τα πάρουν πίσω στο πολλαπλά-
σιο. Είναι επιχειρήσεις ιδιωτικές, οι οποίες λειτουργούν αντα-
γωνιστικά μεταξύ τους. Κάθε χρόνο πρέπει να αυξάνουν τα 
κέρδη τους. Όμως, όταν στόχος είναι το κέρδος, αναπόφευκτα 
ο ανταγωνισμός των εταιρειών θα βλάψει τη δική μας υγεία. 
Όταν το εμπόριο μπαίνει πάνω από την υγεία, σίγουρα κάτι 
δεν πάει καλά. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της ενέργειας και της 
ενεργειακής υπόστασης του ανθρώπου αρχίζει μόλις να γίνεται 
κατανοητή στη χώρα μας. Αφού η ύλη είναι ενέργεια, έπεται 
ότι και ο άνθρωπος είναι ένα ενεργειακό σύνολο. Ο Γιώργος 
Βυθούλκας στο βιβλίο του Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής 
γράφει ότι «ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κάτι περισσότε-
ρο από το απλό άθροισμα των υλικών συστατικών του, και 
αυτό φανερώνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη στιγμή της 
σύλληψης και του θανάτου. Από εδώ εικάζεται η ύπαρξη μιας 
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ευφυούς ζωτικής δύναμης, η οποία διαποτίζει, κατευθύνει και 
ισορροπεί τον οργανισμό σε συνθήκες υγείας αλλά και ασθέ-
νειας». Ο μεγάλος Αμερικανός ομοιοπαθητικός γιατρός James 
Tyler Kent, πριν από έναν αιώνα, έγραψε ότι η ζωτική δύνα-
μη «είναι προικισμένη με μορφοποιητικό νου, υπόκειται σε 
μεταβολές, διαπερνά την υλική υπόσταση χωρίς να την αντι-
καθιστά, δημιουργεί την τάξη στο σώμα, χαρακτηρίζεται από 
ποιότητα και όχι ποσότητα, είναι προσαρμοστική και δημιουρ-
γική». Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, ότι αυτή η ζωτική 
δύναμη είναι η «ζώσα πνοή» που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. 

Με βάση όλα αυτά και για να επανέλθουμε στο θέμα των 
εμβολίων, προκύπτει το πολύ σημαντικό ερώτημα: Tι συμ-
βαίνει στο δυναμικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και κατ’ επέ-
κταση στη ζωτική δύναμη του ανθρώπινου οργανισμού, όταν 
εισχωρούν σε αυτόν ξένοι προς τον οργανισμό νοσηροί πα-
ράγοντες όπως είναι τα εμβόλια; Ο Γιώργος Βυθούλκας γρά-
φει στο προαναφερθέν βιβλίο του: «Τα συμπεράσματα των 
ομοιοπαθητικών ερευνητών καταλήγουν στο ότι σε ένα με-
γάλο ποσοστό περιπτώσεων, ο εμβολιασμός διαταράσσει βα-
θιά την υγεία του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χρό-
νιες αρρώστιες. Οποτεδήποτε γίνεται ένα εμβόλιο, υπάρχει η 
τάση να αλλάξει η ηλεκτρομαγνητική δονητική συχνότητα, 
κατά τον ίδιο τρόπο που αλλάζει από μια σοβαρή αρρώστια 
ή ένα αλλοπαθητικό φάρμακο». Αυτό καταγράφει ο Βυθούλ-
κας, το οποίο αποτελεί καθημερινή εμπειρία των ομοιοπαθη-
τικών γιατρών στο ιατρείο, κυρίως όταν εξετάζουν για πρώ-
τη φορά μικρά παιδιά τριών-τεσσάρων χρόνων. Οι γονείς 
τα φέρνουν συνήθως στον ομοιοπαθητικό γιατρό μετά από  
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πολύμηνες ταλαιπωρίες και πολύμηνη χρήση αντιβιοτικών 
και άλλων χημικών φαρμάκων. Τα κύρια προβλήματα σε αυτή 
την ηλικία είναι τα πολύ συχνά κρυολογήματα που επιπλέ-
κονται με ωτίτιδες, βρογχίτιδες και άσθματα. Στη λήψη του 
ιστορικού διαπιστώνουμε σχεδόν πάντα, ότι τα προβλήματα 
του παιδιού αρχίζουν μετά την εφαρμογή των εμβολίων και 
επιδεινώνονται με τις επαναληπτικές δόσεις τους. Η ενεργει-
ακή υπόσταση αυτών των παιδιών διαταράσσεται όταν εμβο-
λιαστούν. Η ισορροπία που είχαν πριν από τα εμβόλια αντι-
καθίσταται με δυσαρμονία, που εκδηλώνεται με αρρώστια. 
Βεβαίως, σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά θα πάνε στο γιατρό 
με κρυολογήματα και άσθματα και, πιο σπάνια, με επιληψία. 
Οι βαρύτερες και βαθύτερες διαταραχές του βιοενεργειακού 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του ανθρώπινου οργανισμού θα 
δώσουν τους ασθενείς με τις χρόνιες ασθένειες, που θα εμ-
φανιστούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η αλήθεια είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 
πολύ έξυπνα επιχειρηματικά πλάνα και εκμεταλλεύονται στο 
έπακρο τους φόβους και τις ανησυχίες των γονιών. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι μέσα στην καθημερινή τους προσπάθεια να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, καθοριστικό ρόλο παίζει 
η δημιουργία φόβου και πανικού ανάμεσα στους γονείς.  
Η «φαρμακευτική τρομοκρατία» καλλιεργείται με επιστημο-
νικό τρόπο. Δυστυχώς, όπως ορίζει το μάρκετινγκ των φαρ-
μακοβιομηχανιών, οι τελικοί «μεταφορείς» αυτής της τρομο-
κρατίας, προκειμένου να φτάσει το μήνυμα στους γονείς και 
στις γιαγιάδες, είναι οι γιατροί, με αποτέλεσμα να μιλάμε στο 
τέλος και για «ιατρική τρομοκρατία». 
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Ο καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νικ. Ματσανιώτης γράφει στο πανεπιστημιακό του σύγ-
γραμμα, ότι εγκεφαλομυελίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί 
μετά από ιλαρά σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις. Επίσης, στην 
Αμερική, όπου τηρούνται αρχεία γι’ αυτές τις περιπτώσεις, 
θεωρούν ότι η υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις, που 
σχετίζεται επίσης με την ιλαρά και είναι θανατηφόρα, είναι 
σπανιότατη – μία περίπτωση στο εκατομμύριο. (Journal of 
the American Medical Association, 1972.) «Προβλήματα και 
κινδύνους δημιουργούν μόνον αι επιπλοκαί της ιλαράς, άνευ 
των οποίων η πρόγνωσις είναι καλή», μας λέει και πάλι ο κα-
θηγητής Παιδιατρικής Ν. Ματσανιώτης. Με απλά λόγια, αν 
σε μια επιδημία ιλαράς αρρωστήσουν 1 εκατομμύριο παιδιά, 
μπορεί ένα από αυτά να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και 
να πεθάνει, ενώ άλλα δύο-τρία μπορεί να έχουν άλλες επι-
πλοκές μη θανατηφόρες, που μπορεί όμως να αφήσουν μόνι-
μα τα σημάδια τους. 

Είναι προφανές ότι αυτά τα ελάχιστα παιδιά τα οποία θα 
έχουν συνέπειες από την ιλαρά, έχουν αδύναμο αμυντικό 
μηχανισμό και τέτοια δονητική συχνότητα που δεν μπορούν 
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την προσβολή από τον ιό της 
ιλαράς. Είναι συνήθως παιδιά που ζουν σε κακές συνθήκες 
υγιεινής και υποσιτίζονται. Τα υπόλοιπα παιδιά (από το 1 
εκατομμύριο) που θα νοσήσουν, θα ακολουθήσουν τον κύ-
κλο της αρρώστιας –πυρετός, καταρροϊκά φαινόμενα, εξάν-
θημα–, θα ταλαιπωρηθούν μερικές ημέρες, αλλά ο οργανι-
σμός τους θα ξεπεράσει την ασθένεια, θα βγει νικητής και θα 
έχει αποκτήσει και ισόβια ανοσία. 
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Στη Wikipedia διαβάζουμε: «Σε υπανάπτυκτες χώρες με 
υψηλά ποσοστά υποσιτισμού και κακής υγειονομικής περί-
θαλψης, τα ποσοστά θνησιμότητας ανέρχονται στο 28%» – 
«Παράγοντες κινδύνου για βαριά ιλαρά: 1. Υποσιτισμός...» 
Άρα, στις υπανάπτυκτες χώρες ή και στις «πολιτισμένες» 
χώρες, εκεί που τα παιδιά πεινούν και δεν έχουν να φάνε και 
αρρωσταίνουν από μολυσματικές ασθένειες, αυτό που χρειά-
ζονται είναι τροφή και βιταμίνες, και όχι εμβόλια.

Αν δεν υπήρχε ούτε ένα θανατηφόρο κρούσμα ιλαράς, ίσως 
οι φαρμακοβιομηχανίες να μην μπορούσαν να επενδύσουν 
πάνω στους φόβους μας και να μην κατασκεύαζαν εμβόλιο. 
Κατασκεύασαν το εμβόλιο για να προστατεύσουν, υποτίθεται, 
αυτό το ένα στο εκατομμύριο που κινδυνεύει. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι αυτό το αδύναμο, εξασθενημένο ένα στο εκατομμύ-
ριο, εκτίθεται τελικά στον ιό της ιλαράς μέσα από το εμβόλιο, 
με αποτέλεσμα να αρρωσταίνει και να υφίσταται τις βαριές 
παρενέργειες του εμβολιασμού. Το ότι μπορεί το εμβόλιο της 
ιλαράς να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα με σπαστικές παραλύσεις 
δεν είναι μόνο γραμμένο στα βιβλία και στα ξένα περιοδικά. 
Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει δίπλα μας. Προσωπικά 
έχω την εμπειρία ενός παιδιού που σήμερα είναι ήδη ενήλικος 
και θα υποφέρει από μια ισόβια σπαστική παράλυση, αποτέλε-
σμα εγκεφαλίτιδας μετά τη λήψη του εμβολίου της ιλαράς στη 
βρεφική του ηλικία. 

Και τώρα που μπήκαμε σε πιο βαθιά νερά, ας μείνουμε 
στην ιλαρά για να σας αναφέρω τι λέει ο Αμερικανός παιδί-
ατρος Robert Mendelson. O Robert Mendelson (διευκρινίζω 
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ότι σήμερα δεν ζει πλέον) ήταν κλασικός παιδίατρος, ο οποίος  
τόλμησε στη δεκαετία του ’70 να βγει και να προβάλει ευθαρ-
σώς την αντίθεσή του στους μαζικούς εμβολιασμούς. Αυτοί 
που γράφουν σήμερα βιβλία εναντίον των εμβολίων, τον θε-
ωρούν πολύ γενναίο άνθρωπο, γιατί τόλμησε να πάει κόντρα 
στο κατεστημένο και μάλιστα πριν από τόσα χρόνια, που η 
προπαγάνδα για τα εμβόλια ήταν στις δόξες της. Ο Mendelson 
λέει στο βιβλίο του How to raise a health child, in spite of your 
doctor: «Μετά από δεκαετίες εμπειρίας με την ιλαρά, αμφισβη-
τώ αυτή τη στατιστική, και το ίδιο κάνουν και άλλοι παιδία-
τροι. Ο επιπολασμός ένα στα χίλια μπορεί να είναι ακριβής για 
παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και υποσιτισμού, αλλά 
στις μεσαίες και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις ο επιπολασμός 
της πραγματικής εγκεφαλίτιδας είναι πιθανότατα λιγότερος 
από 1/10.000 ή 1/100.000». Και συνεχίζει: «Θεωρώ τους κιν-
δύνους που προκύπτουν από το εμβόλιο της ιλαράς απαράδε-
κτους, ακόμα και αν υπήρχαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι 
το εμβόλιο έχει αποτέλεσμα – μόνο που δεν υπάρχουν τέτοια 
στοιχεία». Προσέξτε αυτό το τελευταίο που γράφει ο Αμερικα-
νός παιδίατρος. Το τόνισα και στην αρχή αυτού του κειμένου. 
Στην πραγματικότητα ΔΕΝ υπάρχουν στοιχεία για την αποτε-
λεσματικότητα των εμβολίων. Είναι όλα μια σειρά από μύθους 
που καλούμαστε να αποδεχτούμε και να τους περάσουμε και 
στις επόμενες γενιές. 

Παρόλο που αμφισβητώντας τα εμβόλια μοιάζουμε με κά-
ποιον που αρνείται το αλάθητο του Πάπα, δεν μπορούμε να 
σιωπούμε επ’ άπειρον μπροστά σε αυτή τη βαριά περίπτω-
ση επιστημονικής μυωπίας, όπως χαρακτηρίζει το θέμα των 
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εμβολιασμών ο δρ Kris Gaublomme, ο οποίος εκδίδει στην 
Ευρώπη ένα περιοδικό που ασχολείται κριτικά με τα εμβόλια. 
Ας δούμε όμως πρώτα τι λέει ο Mendelson και ποιες αντιρ-
ρήσεις έχει. 

«Παρόλο που χορηγούσα και εγώ ο ίδιος τα εμβόλια στα 
πρώτα χρόνια της δουλειάς μου, έχω γίνει σταθερός πολέμιος 
του μαζικού εμβολιασμού, εξαιτίας των μυριάδων κινδύνων που 
μπορούν να προκαλέσουν. Τα βασικά σημεία των σκέψεών μου 
(γράφτηκαν στη δεκαετία του 1970) είναι τα εξής: 

Δεν υπάρχει πειστική επιστημονική απόδειξη ότι ο μαζικός 
εμβολιασμός μπορεί να πιστωθεί με την ελάττωση οποιασ-
δήποτε ασθένειας της παιδικής ηλικίας. (…) Εάν οφειλόταν 
στους εμβολιασμούς η εξαφάνιση αυτών των ασθενειών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει κάποιος να διερωτηθεί γιατί 
εξαφανίστηκαν συγχρόνως και στην Ευρώπη, όπου δεν έλαβε 
χώρα μαζικός εμβολιασμός.

Είναι ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι στο εμβόλιο Salk 
οφείλεται η διακοπή των επιδημιών πολιομυελίτιδας που μάστι-
ζαν τα αμερικανόπουλα στις δεκαετίες του ’40 και του ’50. Εάν 
έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί σταμάτησαν επίσης οι επιδημίες 
και στην Ευρώπη, όπου δεν έγινε ευρεία χρήση του εμβολίου 
της πολιομυελίτιδας; Και κάτι που έχει σχέση με την τρέχου-
σα πραγματικότητα: Γιατί ο ζωντανός ιός του εμβολίου Sabin 
εξακολουθεί να χορηγείται στα παιδιά (δεκαετία 1970), παρό-
λο που ο δρ Jonas Salk ο οποίος ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο, 
υπέδειξε ότι το εμβόλιο Sabin είναι που προκαλεί τις περισσότε-
ρες από τις περιπτώσεις πολιομυελίτιδας που εμφανίζονται; Το 
να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με τη βία αυτό το εμβόλιο στα 
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παιδιά, είναι παράλογη ιατρική συμπεριφορά που επιβεβαιώνει 
την άποψή μου, ότι οι γιατροί με συνέπεια επαναλαμβάνουν τα 
λάθη τους...Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με 
κάθε εμβολιασμό και πολυάριθμες αντενδείξεις, που κάνουν τε-
λικά επικίνδυνη πράξη το να δίνονται εμβόλια στα παιδιά σας 
– παρόλο που οι γιατροί τα χορηγούν σαν πράξη ρουτίνας, συ-
νήθως χωρίς να προειδοποιούν τους γονείς και χωρίς να προσ-
διορίζουν κατά πόσο το εμβόλιο αντενδείκνυται για το παιδί... 

Ενώ οι μυριάδες βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι (επιπλοκές) των 
περισσότερων εμβολίων είναι γνωστοί (αλλά σπάνια αναλύ-
ονται) κανένας δεν ξέρει για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις 
της ένεσης ξένων πρωτεϊνών στο σώμα του παιδιού σας. Ακό-
μα πιο ανησυχητικό είναι το ότι κανένας δεν κάνει κάποια σο-
βαρή έρευνα για να ανακαλύψει τις επιδράσεις αυτές.

Υπάρχει μια αυξανόμενη υποψία ότι οι εμβολιασμοί ενα-
ντίον σχετικά αβλαβών παιδικών ασθενειών, μπορεί να ευ-
θύνονται για τη δραματική αύξηση των αυτοάνοσων ασθε-
νειών, από τότε που εισήχθησαν οι εμβολιασμοί. Αυτές είναι 
τρομακτικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, η λευχαιμία, η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο ερυθημα-
τώδης λύκος και το σύνδρομο Guillain-Barré. Μια αυτοάνο-
σος ασθένεια μπορεί να εξηγηθεί απλώς σαν μια ασθένεια 
όπου οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού δεν μπορούν 
να κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στους ξένους εισβολείς και 
στους οικείους ιστούς του σώματος με αποτέλεσμα ο οργανι-
σμός να αυτοκαταστρέφεται.

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΑΓΟΥ-
ΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ;»
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Αυτά διερωτάτο ο δρ Mendelson πάνω από σαράντα χρό-
νια πριν. Η πρώτη από τις αντιρρήσεις που αναφέρει πιο πάνω 
έχει ακριβώς να κάνει με έναν από τους μύθους με τους οποί-
ους περιβάλλονται τα εμβόλια, ότι δηλαδή έπαιξαν ρόλο για 
να σταματήσουν οι επιδημίες και ότι η απουσία εμβολιασμών 
είναι η αιτία ξεσπάσματος επιδημιών. Πρόκειται ακριβώς για 
μύθο. Σε καμία χώρα δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο έντονα προ-
γράμματα εμβολιασμών όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ 
όλα αυτά, οι περιπτώσεις ιλαράς αυξάνονται χρόνο με το χρό-
νο. Αναφέρεται σχετικά η μελέτη του T.L. Gustafson με τίτ-
λο «Επιδημία ιλαράς σε έναν πλήρως εμβολιασθέντα σχολι-
κό πληθυσμό», που δημοσιεύτηκε το 1987 στο New England 
Journal of Medicine. Σε επιδημία ιλαράς στις ΗΠΑ το 1990 
αναφέρθηκαν 27.000 κρούσματα ιλαράς. Το εμβόλιο για την 
ιλαρά ήταν διαθέσιμο στην Αμερική από το 1957. Εντούτοις 
από το 1983 μέχρι το 1990 υπήρξε μία αύξηση των κρουσμά-
των κατά 423%, προφανώς επειδή σημαντικά τμήματα του 
πληθυσμού ζουν σε συνθήκες κακής υγιεινής και υποσιτισμού.

Επομένως, το θέμα της αποτελεσματικότητας των εμβολίων 
δεν είναι παρά ένας έντεχνα καλλιεργημένος μύθος. Υπάρχει 
πλήθος στοιχείων, λέει ο δρ Gaublomme, που λένε το αντί-
θετο. Αναφέρονται περιστατικά βρεφών που γεννήθηκαν με 
εμβρυοπάθεια από ερυθρά, από μητέρες που είχαν εμβολιαστεί 
για την ερυθρά στα χρόνια πριν τις εγκυμοσύνες τους. Φαίνε-
ται ότι ορισμένες φορές δεν δημιουργούνται καθόλου αντισώ-
ματα ή δημιουργούνται αντισώματα και μια ανοσία, η οποία 
κρατά μόνο για λίγα χρόνια, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό 
ποσοστό γυναικών να είναι τελικά ακάλυπτο σε μεγαλύτερες 
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ηλικίες στη φάση της εγκυμοσύνης. Σε διαφορετικές περιπτώ-
σεις, τα κρούσματα πολιομυελίτιδας, ευλογιάς και ιλαράς αυ-
ξήθηκαν μετά από εκστρατείες εμβολιασμού.

Ένας άλλος μύθος που καλλιεργείται απ’ όσους έχουν συμ-
φέροντα, είναι το ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Ήδη με όσα 
αναφέραμε πιο πάνω καταδείξαμε ότι δεν είναι καθόλου ασφα-
λή και μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα για κάποιους αν-
θρώπους με χαμηλή ζωτική δύναμη και αδύναμο μηχανισμό 
αντίδρασης. Ο δρ Gaublomme γράφει: «Είναι μακρύς ο κατά-
λογος των παρενεργειών από εμβολιασμούς. Έχουν αναφερ-
θεί υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού, άσθματα, 
δερματικά εξανθήματα, αϋπνία ή υπνηλία, διάρροιες, εμετοί, 
παθήσεις του εγκεφάλου με επιληψία, παραλύσεις, νοητική 
καθυστέρηση, διαταραχές συμπεριφοράς, καθυστέρηση ανά-
πτυξης, καταπληξία, εκχυμώσεις, αναιμία, διαβήτης, σύνδρομο 
αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, αλλεργίες, ρευματικές παθήσεις, 
συγγενείς ανωμαλίες, αυτοάνοσες διαταραχές, νευρίτιδες, μυ-
οσίτιδες, αγγειακές φλεγμονές, εξελκώσεις, οφθαλμικές παθή-
σεις και διασπορά φυματίωσης». 

 
Στην πραγματικότητα, κανένας δεν έχει κάνει μακροχρό-

νια έρευνα για την ασφάλεια –ή μη– των εμβολίων. Εν πάση 
περιπτώσει, η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών, θεωρεί ότι δεν υπάρχει ασφαλές εμ-
βόλιο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι από τον Ιούλιο του 
1990 μέχρι τον Απρίλιο του 1994 αναφέρθηκαν σε αρμόδιο 
φορέα στην Αμερική 5.799 περιπτώσεις παρενεργειών μετά 
τη λήψη του εμβολίου MMR. Από αυτά τα περιστατικά, 616 
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χρειάστηκαν νοσηλεία, 309 δεν συνήλθαν, 54 έμειναν ανάπη-
ρα και σημειώθηκαν 30 θάνατοι.

Ένας άλλος μύθος σε σχέση με τα εμβόλια είναι ότι βασίζο-
νται σε επιστημονικά δεδομένα. Πρόκειται για μύθο. Μπορεί 
οι φαρμακοβιομηχανίες να ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για 
να φτιάξουν ένα εμβόλιο, αλλά τα λεφτά που ξοδεύουν δεν 
μετατρέπουν και το όλο δόγμα των εμβολίων σε επιστημονι-
κό. «Σύμφωνα με τη λογική μου», λέει ο δρ Gaublomme, «η 
επιστήμη πρέπει να είναι ένα λογικό σύστημα που μας επι-
τρέπει να εξηγούμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και 
να προβλέπουμε τι θα συμβεί σε ορισμένες περιστάσεις. Είναι 
όμως έτσι τα πράγματα με τους εμβολιασμούς; Όχι, δεν είναι. 
Κάθε άτομο είναι μοναδικό και ανοσολογικά αρκετά διαφο-
ρετικό από το διπλανό του. Αυτό σημαίνει πως κάθε άτομο 
έχει ευαισθησία σε ορισμένες ασθένειες, ενώ σε άλλες όχι. Για 
παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι έχουν επιρρέπεια να αναπτύ-
ξουν διαβήτη ή ρευματισμούς, ενώ άλλοι δεν πρόκειται ποτέ 
να πάθουν κάτι τέτοιο. Όμως, τα προγράμματα εμβολιασμών 
αγνοούν παντελώς αυτό το γεγονός. Προσποιούνται πως 
όλοι έχουν την ίδια ευαισθησία σε κάθε ασθένεια και ενεργούν 
ανάλογα. Έτσι, εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάζονται για 
ασθένειες από τις οποίες δεν θα νοσούσαν ποτέ. Είναι αυτό 
επιστημονικό; Υπάρχει λόγος να υπερασπιζόμαστε μία τέτοια 
πολιτική;»

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδι-
αίτερα ως ένδειξη αντι-επιστημονικότητας των εμβολιασμών 
είναι το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί αρχίζουν πολύ νωρίς. 
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Ακόμα και από την ηλικία των λίγων ημερών φορτώνουμε τον 
οργανισμό των βρεφών με τις ξένες πρωτεΐνες των εμβολίων, 
καθώς επίσης και με τον υδράργυρο και το αλουμίνιο που πε-
ριέχουν τα εμβόλια. Ζητούν ανοσολογική αντίδραση από έναν 
οργανισμό που ουσιαστικά είναι σε ανοσοκαταστολή. Το βρέ-
φος πρέπει να γίνει ενός έτους για να αναπτύξει το αμυντικό 
του σύστημα και τεσσάρων χρόνων για να έχει πλήρη επίπεδα 
ανοσοσφαιρινών. Και όμως, μέσα σε αυτά τα πρώτα χρόνια 
της ζωής του δέχεται όλα τα εμβόλια, που σε τελική ανάλυση 
είναι σαν ωρολογιακές βόμβες που δεν ξέρει κανείς πότε θα 
εκραγούν. Δεν ξέρει επίσης κανείς ποια τεράστια ζημιά γίνεται 
στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ένας ακόμα μύθος που έντεχνα καλλιεργείται είναι ότι δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς τις ασθένειες 
για τις οποίες γίνονται τα εμβόλια. Ξεχνούν καταρχάς αυτοί 
που τα λένε αυτά, ότι από μόνος του ο οργανισμός με τους 
άρτιους αμυντικούς του μηχανισμούς, μπορεί να αντιμετωπίσει 
τα μικρόβια και τους ιούς. Δεν είμαστε έρμαιο των μικροβίων. Οι 
φαρμακευτικές εταιρείες εμπορευόμενες το φόβο του απλού 
ανθρώπου, καταργούν κάθε έννοια επιστημονικότητας και ια-
τρικής γνώσης, και μας υποβάλλουν την ιδέα ότι είμαστε όλοι 
υποψήφια θύματα τρομακτικών επιδημιών. Εμείς λέμε ότι εάν 
κρατήσουμε από την παιδική ηλικία καθαρό τον οργανισμό 
από εμβόλια και χημικά φάρμακα, εάν ζούμε σε ένα σωστό 
και υγιεινό περιβάλλον, εάν τρεφόμαστε σωστά, εάν κρατά-
με το πνεύμα μας καθαρό από ψυχικές τοξίνες ζήλιας, μίσους, 
απληστίας κ.λπ., εάν θεραπευόμαστε εμείς και τα παιδιά μας με 
ομοιοπαθητική και άλλες φυσικές ενεργειακές μεθόδους, εάν 
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παίρνουμε καθημερινά βιταμινούχα συμπληρώματα, τότε κα-
μία σοβαρή ασθένεια δεν μπορεί να μας αγγίξει.

Θα κλείσω αναφέροντας ότι στην ομοιοπαθητική ιατρική 
κάθε χρόνια κατάσταση κακής υγείας που μπορεί να αποδοθεί 
σε εμβολιασμό ονομάζεται Vaccinosis. Ένα βιβλίο με τον τίτ-
λο αυτό γράφτηκε από τον ομοιοπαθητικό γιατρό J. Compton 
Burnet το 1884. Εκεί περιγράφει προβλήματα υγείας που σχε-
τίζονται βασικά με το εμβόλιο της ευλογιάς που ήταν τότε σε 
ευρεία χρήση. Περιγράφεται η θεραπεία των αρρώστων εκεί-
νων με ομοιοπαθητικά φάρμακα. Από το 1884, η Ομοιοπα-
θητική έχει αρνητική άποψη για τα εμβόλια και έχει δείξει τις 
συνέπειές τους στην υγεία του ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, οι 
φαρμακοβιομηχανίες καταφέρνουν να περνούν τη δική τους 
άποψη και να βλάπτουν ανεπανόρθωτα την υγεία ολόκληρης 
της ανθρωπότητας. 

Ως κατακλείδα θα παραθέσω τον επίλογο της ομιλίας του 
δρα Gaublomme σε ομιλία του στην Αθήνα, σε σχέση με τα 
εμβόλια. Λέει χαρακτηριστικά ο δρ Gaublomme:

«Αν ξεσκεπάσουμε τους μύθους, το μόνο μας συμπέρα-
σμα μπορεί να είναι πως οι οπαδοί των εμβολιασμών, εν 
γνώσει τους και σκόπιμα, διατηρούν την παραίσθηση της 
αναγκαιότητας των εμβολιασμών. Το κάνουν αυτό παρα-
βλέποντας την επιστημονική γνώση, αγνοώντας επιπλέον 
κριτικές μελέτες, χειριζόμενοι την κοινή γνώμη και συμμα-
χώντας με τα υπεύθυνα κέντρα αποφάσεων. Η στάση αυτή 
είναι σκόπιμη, και επομένως εγκληματική, αμέλεια προς τη 
δημόσια υγεία, για χάρη της διάσωσης του γοήτρου ενός 
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συγκεκριμένου τρόπου ιατρικής σκέψης και για χάρη του 
οικονομικού κέρδους των φαρμακευτικών βιομηχανιών. Τη 
στάση αυτή δεν μπορούμε να την ανεχόμαστε πλέον. Γνωρί-
ζουμε τι συμβαίνει, και είναι ευθύνη μας να το γνωστοποιή-
σουμε στον κόσμο και να το σταματήσουμε.»

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα διαδραματίσει στον 
ελληνόφωνο κόσμο αυτόν ακριβώς το ρόλο. Να γνωστοποιή-
σει, δηλαδή, στον καθένα που θα το διαβάσει τα προβλήματα 
που υπάρχουν στο θέμα των εμβολίων, ώστε οι γονείς αλλά 
και οι γιαγιάδες και οι παππούδες να μπορούν να ενημερώνο-
νται και να αποφασίζουν τελικά για το εάν θα εμβολιάσουν τα 
παιδιά τους – ή όχι. 

 

δρ Γεώργιος Κατσώνης
Ομοιοπαθητικός γιατρός και

Σύμβουλος Κυτταρικής Ιατρικής
gkatsonis@cytanet.com.cy





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δεν έχω εμβολιαστεί ποτέ, για καμία πάθηση. Η μητέρα 
μου, που είχε πολλούς συγγενείς διαπρεπείς γιατρούς, ου-
δέποτε ενέδωσε στην πίεση των σχολικών λειτουργών και 
των συμβατικών γιατρών που επέμεναν ότι έθετε εμένα και 
τον αδελφό μου σε μεγάλο κίνδυνο με το να μας στερεί τα 
συνιστώμενα εμβόλια. Εμπιστεύτηκε το μητρικό της ένστι-
κτο. Άλλωστε, πίστευε ότι ο οργανισμός αποκτά πραγμα-
τική ανοσία μόνο με φυσικές, μη παρεμβατικές, μεθόδους.

Όταν προσβληθήκαμε από κάποιες συνηθισμένες ασθέ-
νειες της παιδικής ηλικίας, μας είπε ότι αυτή η διαδικασία 
ήταν απαραίτητη, προκειμένου να αναπτύξουμε ανοσία με 
φυσικό τρόπο, και ότι δεν είχαμε λόγο να ανησυχούμε. Τις 
τελευταίες πέντε δεκαετίες, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου 
προσβληθήκαμε από οποιαδήποτε λοιμώδη ασθένεια, πέρα 
από το κοινό κρυολόγημα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, άρχισα να ερευνώ τη 
θεωρία που πρεσβεύει ότι οι εμβολιασμοί είναι επιβεβλημέ-
νοι, τόσο ατομικά όσο και μαζικά. Εντόπισα σοβαρά σφάλ-
ματα, ψεύδη και κατάφωρη εξαπάτηση στην «επιστήμη» 
που υποστηρίζει τον εμβολιασμό. Επιπρόσθετα, δεν βρήκα 
επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θεωρία ότι ο 
εμβολιασμός προλαμβάνει τη νόσηση επειδή προάγει την 
παραγωγή αντισωμάτων.
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Επιπλέον, διαπίστωσα ότι τα στοιχεία που έχουν συντε-
λέσει στη μαζική αποδοχή της άποψης ότι ο εμβολιασμός 
αποτελεί τον μοναδικό τρόπο περιορισμού των λοιμωδών 
νοσημάτων, είναι είτε παραποιημένα είτε παραπλανητικά 
διατυπωμένα. Τα ψεύτικα στοιχεία δίνουν στον κόσμο την 
εντύπωση ότι τα εμβόλια προλαμβάνουν τις επιδημίες. Τί-
ποτα δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του αντιγρι-
πικού εμβολίου, το οποίο οι αρχές συνιστούν πιεστικά να χο-
ρηγείται σε βρέφη, ενηλίκους και ηλικιωμένους, κάθε χρό-
νο. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Cochrane Collaboration 
εξετάζει τακτικά τα δεδομένα των νέων επιστημονικών 
ερευνών για την αποτελεσματικότητα των αντιγριπικών 
εμβολίων. Ωστόσο, παρότι μέχρι στιγμής η οργάνωση αυτή 
έχει αναλύσει εκατοντάδες σχετικές μελέτες, δεν αποδει-
κνύεται ότι το αντιγριπικό εμβόλιο προλαμβάνει τη νόση-
ση, συγκριτικά με το πλασέμπο (εικονικό φάρμακο).

Η πλήρης απουσία κλινικών στοιχείων που επιβεβαιώ-
νουν την άποψη ότι ο εμβολιασμός προλαμβάνει τη νόση-
ση, μιλά από μόνη της. Ο εμβολιασμός όχι μόνο δεν προ-
λαμβάνει τη νόσηση, αλλά συντελεί και στην εξάπλωσή 
της. Αυτά που θα διαβάσετε στο βιβλίο ενδέχεται να σας 
σοκάρουν. Ωστόσο, να ξέρετε ότι σχεδόν όλοι οι ισχυρισμοί 
του βασίζονται σε επαληθεύσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Παραθέτω εδώ μερικές απλές αλήθειες, τις οποίες η ιατρική 
επιστήμη και οι φαρμακοβιομηχανίες θα προτιμούσαν να 
μη γνωρίζετε.

Η νόσηση προκαλείται από τα εμβόλια, όχι από τους ιούς.

Οι ιοί ενεργοποιούν θεραπευτικές διεργασίες στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. Δεν είναι εχθροί, αλλά φίλοι μας.
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Η γρίπη των χοίρων που ξέσπασε το 2009 οφειλόταν σε γενε-
τικά τροποποιημένο, τεχνητό ιό. 

Το AIDS εισήχθη σκόπιμα στην Αφρική, με στόχο τη λεηλα-
σία των άφθονων πλουτοπαραγωγικών πόρων της από ορι-
σμένες δυτικές χώρες.

Πολλά εμβόλια είναι γενετικά τροποποιημένα, και ο στόχος 
τους είναι η πρόκληση της νόσησης, ώστε μετέπειτα να επι-
νοηθούν «προληπτικές μέθοδοι» για τη διάσωση του πληθυ-
σμού από τα «θανατηφόρα νοσήματα».

Το «επιστημονικό γεγονός» ότι τα μικρόβια προκαλούν τη 
νόσηση, στο οποίο βασίζεται η σύγχρονη πολιτική φροντίδας 
της υγείας, είναι μύθος. 

Τα εμβόλια προκαλούν σοβαρές παρενέργειες, στις οποίες 
συγκαταλέγονται τα αυτοάνοσα νοσήματα, το σύνδρομο 
αιφνίδιου βρεφικού θανάτου και ο αυτισμός.

Οι πραγματικές επιστημονικές αλήθειες δεν εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών και των διαμορφω-
τών της πολιτικής, που είναι ευφυέστατα άτομα. Και αυτό 
δεν είναι μύθος! Μοναδικό μέλημα των φαρμακοβιομηχα-
νιών-κολοσσών είναι η κερδοσκοπία, η οποία εξασφαλίζε-
ται με τη διαιώνιση μύθων. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες που 
κατασκευάζουν τα εμβόλια και οι κυβερνήσεις με τις οποίες 
συνεργάζονται, αποκομίζουν πακτωλό κερδών όταν οι πλη-
θυσμοί νοσούν ή κυριεύονται από το φόβο της νόσησης. 

Κατά συνέπεια, μία από τις πολυάριθμες λανθασμένες 
απόψεις που έχουν εμφυσηθεί μαζικά, είναι ότι ο εμβολιασμός 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή υγεία. Και εντέλει, 
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οι φαρμακοβιομηχανίες τα κατάφεραν: η μία γενιά μετά την 
άλλη πιστεύει ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές και χαρίζουν μα-
κροζωία. Στο βιβλίο, θα μελετήσουμε το μύθο του εμβολια-
σμού που προωθείται τεχνηέντως από τις φαρμακοβιομηχα-
νίες, οι οποίες πάνω από έναν αιώνα θησαυρίζουν εξαιτίας της 
άγνοιας, των φόβων και της ευάλωτης φύσης μας. 

Αληθινά ψέματα

Ουσιαστικά, ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις πρώτες 
τελετές μετάβασης στην οποία υποβάλλεται το βρέφος. 
Θεωρείται μορφή «διαφύλαξης της υγείας» για την υπόλοι-
πη ζωή του. Στα επόμενα κεφάλαια, θα εξηγήσω γιατί τα 
εμβόλια είναι σιωπηλοί φονιάδες ή, έστω, νοσογόνοι παρά-
γοντες, καθώς και ότι ο άνθρωπος μπορεί να χαίρει άκρας 
υγείας και χωρίς αυτά.

Ιδού πέντε βασικοί μύθοι γύρω από τον εμβολιασμό, οι 
οποίοι δείχνουν πώς έχουμε εξαπατηθεί μαζικά.

Μύθος # 1: Τα εμβόλια προλαμβάνουν τη νόσηση

Η αλήθεια: Υπάρχουν πάμπολλα περιστατικά εμβολίων που 
προκάλεσαν και διέδωσαν την ασθένεια που υποτίθεται ότι 
προλαμβάνουν. Η σχετική βιβλιογραφία βρίθει από περι-
στατικά ατόμων και ομάδων που εμβολιάστηκαν για ένα 
λοιμώδες νόσημα, από το οποίο προσβλήθηκαν σε μεταγε-
νέστερη φάση. 

Μύθος # 2: Τα εμβόλια ξεριζώνουν τις ασθένειες

Η αλήθεια: Τα λοιμώδη νοσήματα ήταν σε ύφεση για χρό-
νια πριν από τις καμπάνιες μαζικού εμβολιασμού. Η βελ-
τίωση των συνθηκών ατομικής και συλλογικής υγιεινής, 
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καθώς και η αναβάθμιση της διατροφής, κατέστησαν τον 
πληθυσμό πιο ανθεκτικό στα λοιμώδη νοσήματα και τη νό-
σηση εν γένει. Από την άλλη, επανεμφανίζονται ασθένειες 
που θεωρούνται ξεριζωμένες, όπως ο κοκίτης και η ιλαρά, 
και μάλιστα συχνά δριμύτερες. Αυτό παρατηρείται ιδίως σε 
πολλές αφρικανικές χώρες, όπου ξεσπούν επιδημίες παρά 
τις καμπάνιες μαζικού εμβολιασμού (ή ίσως εξαιτίας τους).

Μύθος # 3: Τα εμβόλια ενισχύουν την ανοσία

Η αλήθεια: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εμβόλια αποδιορ-
γανώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Εξαιτίας των συν-
θετικών, χημικών, γενετικά τροποποιημένων συστατικών 
τους, τοξινώνουν τον οργανισμό. Επειδή αποδυναμώνουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα, καταστέλλουν την ικανότητά 
του να εξουδετερώνει τη νόσηση και να επιφέρει ίαση. Τα 
εμβόλια ξεγελούν το ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώ-
ντας τεχνητή ανοσία. Ο μηχανισμός τους διαφέρει παρα-
σάγγες από εκείνον της φυσικής ανοσίας. Η παρέμβαση σε 
αυτές τις λεπτές ισορροπίες έχει οδυνηρό τίμημα.

Μύθος # 4: Τα εμβόλια είναι ασφαλή

Η αλήθεια: Κάθε χρόνο, οι γιατροί αναφέρουν χιλιάδες 
σοβαρές παρενέργειες των εμβολιασμών, στις οποίες κα-
ταγράφονται χιλιάδες θάνατοι και μόνιμες αναπηρίες. Στις 
μακροπρόθεσμες βλάβες συγκαταλέγονται οι νευρολογι-
κές διαταραχές και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά, 
οι ερευνητές καταλογίζουν δεκάδες διαταραχές του ανοσο-
ποιητικού και του νευρικού συστήματος στα προγράμμα-
τα μαζικών εμβολιασμών που εφαρμόζονται σε παγκόσμια 
κλίμακα.
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Μύθος # 5: Η θεωρία των εμβολιασμών έχει επιστημονικό 
έρεισμα

Η αλήθεια: Η μικροβιολογική θεωρία του Παστέρ –την οποία 
ο ίδιος ανακάλεσε λίγο πριν πεθάνει– αποτέλεσε τη βάση της 
συμβατικής ιατρικής και της πρακτικής των εμβολιασμών. 
Ωστόσο, δεκάδες γιατροί και ερευνητές (ανεξάρτητοι και μη) 
έχουν δημοσιεύσει συγγράμματα με αντικείμενο τα σοβαρά 
σφάλματα στη θεωρία και πρακτική του εμβολιασμού. 

Προκειμένου να μην πέσουμε θύματα των κερδοσκό-
πων, αλλά και να διαφυλάξουμε την υγεία μας, είναι σημα-
ντικό να είμαστε καλά πληροφορημένοι και να γνωρίζουμε 
πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Αυτή η γνώση είναι 
απλή και δεν απαιτεί επιστημονική κατάρτιση. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η αλήθεια είναι οφθαλμοφανής, αλλά οι μάζες 
προτιμούν να πιστεύουν ότι οι σωτήρες της υγείας είναι οι 
άνθρωποι με τις λευκές ρόμπες.

Αυτή η αλήθεια ενδεχομένως είναι δύσπεπτη. Ωστόσο, 
πρέπει να κατανοήσουμε τα κίνητρα πίσω από τις «επιστη-
μονικές αλήθειες» που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, 
καθώς τα παιδιά μας λαμβάνουν ενέσεις με γενετικά τρο-
ποποιημένα βιολογικά και χημικά συστατικά, τα οποία πα-
ραπλανητικά καλούνται «εμβόλια».

Ίσως έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης. Όλοι είμαστε 
λάτρεις των εύκολων, άμεσων λύσεων. Επωφελούμενη από 
αυτό το χαρακτηριστικό μας, η βιομηχανία των εμβολίων 
θησαυρίζει, βάσει ενός δυσδιάκριτου αλλά βασικού σφάλ-
ματος. Η προσέγγισή της είναι η εξής: Απόκτησε εφ’ όρου 
ζωής ανοσία σε ένα λοιμώδες-φλεγμονώδες νόσημα, χωρίς 
όμως να προσβληθείς από αυτό.

Η θεωρία τους είναι ότι όταν στο αίμα υπάρχουν αντι-
σώματα για συγκεκριμένα νοσογόνα μικρόβια, το άτομο 
είναι αυτομάτως προστατευμένο από την ασθένεια που 
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προκαλούν αυτά τα μικρόβια. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες 
δεν έχουν δείξει αν αυτή η προστασία οφείλεται στην πα-
ρουσία αντισωμάτων ή στη φυσιολογική, υγιή απόκριση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Ουσιαστικά, μάλλον ισχύει το 
τελευταίο, εκτός και αν τα δηλητήρια που περιέχουν τα εμβό-
λια διαταράξουν ή παραλύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η θεωρία που πρεσβεύει ότι η έκθεση του οργανισμού 
σε νοσογόνα μικρόβια παράγει ανοσοαπόκριση παρόμοια με 
εκείνη που παράγεται σε μια πραγματική ασθένεια, είναι ολό-
τελα εσφαλμένη. Είναι ποτέ δυνατόν η φύση να έχει κάνει 
τόσο σοβαρό λάθος, ώστε να μας καθιστά εξαρτημένους από 
μια ενδοφλέβια ένεση ξένου, τοξικού υλικού, ενώ διαθέτουμε 
ένα τόσο εξελιγμένο ανοσοποιητικό σύστημα; Ούτε εκατομ-
μύρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν μπορούν να μιμηθούν 
τις περίπλοκες λειτουργίες του ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος! Αποκλείεται η φύση να υπέπεσε σε τέτοιο λάθος.

Γιατί, λοιπόν, να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε ένα κο-
κτέιλ τοξικών χημικών ουσιών, όταν ακόμη και ένα αποδυνα-
μωμένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μας προστατεύσει 
πιο αποτελεσματικά από τον ιό της γρίπης; Το ιδιαίτερα εκλε-
πτυσμένο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο έχει 
εξελιχθεί με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, σαφώς και είναι 
σε θέση να μας προστατεύσει πιο αποδοτικά από οποιοδήποτε 
τεχνητό σκεύασμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι στοιχειώδης 
φροντίδα της υγείας. Από την άλλη, με κάθε εμβολιασμό, το 
ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώνεται ολοένα και περισ-
σότερο, και οι παρενέργειες γίνονται σοβαρότερες. Και ούτως 
ή άλλως ενδέχεται να νοσήσουμε, παρά τον εμβολιασμό.

Οι πανδημίες προκαλούνται από τον άνθρωπο

Προτού αναλύσουμε αυτό το ζήτημα λεπτομερώς στα επό-
μενα κεφάλαια, θα αναφερθώ με λίγα λόγια στις πανδημίες. 
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Αναμφίβολα, οι πανδημίες είτε προκαλούνται τεχνητά από 
τον άνθρωπο είτε οφείλονται στα προγράμματα εμβολια-
σμού, στην πλημμελή διατροφή και στα αντιβιοτικά – δη-
λαδή, σε παράγοντες που αποδιοργανώνουν το ανοσοποι-
ητικό σύστημα. Η ιογενής λοίμωξη αποτελεί συνέπεια της 
νόσησης, όχι αίτιό της. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα βα-
κτήρια: τελικά μολύνουν μόνο αποδυναμωμένα ή φθαρμέ-
να κύτταρα.

Τα βακτήρια και οι ιοί δεν μας επιτίθενται αδιακρίτως 
επειδή μας μισούν. Η φύση δεν πολεμά τον ίδιο της τον εαυ-
τό. Αν το έκανε, δεν θα ζούσε κανείς. Δεν υφίσταται πόλε-
μος μεταξύ ανθρώπου και φύσης, εκτός και αν ο άνθρωπος 
επιχειρήσει να αποδομήσει ή να διαταράξει τις ισορροπίες 
των φυσικών δυνάμεων και πηγών, με επακόλουθο τη δια-
δικασία της επανεξισορρόπησης, η οποία εκδηλώνεται με τη 
μορφή ασθένειας ή φυσικής καταστροφής. Παρ’ όλα αυτά, 
οι μάζες ασπάζονται αυτή την επιδέξια παρουσιασμένη 
ψευδοεπιστήμη. 

Η ανάλυση των επίσημων στατιστικών στοιχείων από 
πολλές χώρες, καθώς και τα περιστατικά επιδημιών ευλο-
γιάς, διφθερίτιδας, χολέρας, τύφου, πολιομυελίτιδας, φυμα-
τίωσης, βρογχίτιδας, τετάνου, κτλ., αποκαλύπτει εκπληκτι-
κά ευρήματα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, τα κρούσματα 
διφθερίτιδας αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα μετά την 
έναρξη των υποχρεωτικών εμβολιασμών, και μειώθηκαν 
δραστικά μετά την απόσυρση του εμβολίου. 

Κάτι παρόμοιο παρατηρήθηκε στη Γερμανία, όταν ει-
σήχθη ο μαζικός υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά της δι-
φθερίτιδας, στο διάστημα 1925-1944. Σε αυτή την περίο-
δο, ο αριθμός των θυμάτων της διφθερίτιδας αυξήθηκε από 
40.000 σε 240.000, ενώ ο επιπολασμός ήταν υψηλότερος 
στους εμβολιασμένους ασθενείς. Το 1945, στα τέλη του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα εμβόλια δεν διατίθονταν 
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στη Γερμανία. Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, τα θύματα έπεσαν 
κάτω από 50.000.

Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η πλειονότητα 
αυτών των νοσημάτων ήταν σε ταχεία και μόνιμη ύφεση 
πριν εισαχθούν τα προγράμματα εμβολιασμού. Οι μεγάλες 
επιδημίες άρχισαν να ξεσπούν όταν μεγάλα τμήματα του 
αγροτικού πληθυσμού μεταφέρθηκαν σε αστικά κέντρα. Οι 
δρόμοι μετατράπηκαν σε σκουπιδότοπους, με επακόλουθο 
τη μόλυνση του αέρα και του νερού, τα οποία αποτέλεσαν 
πηγή λοιμωδών νοσημάτων. Η δραστική βελτίωση της ατο-
μικής και συλλογικής υγείας και η διακοπή της επιδημίας 
ήταν αποτέλεσμα του καθαρισμού και της απολύμανσης 
των μολυσμένων πόλεων, της βελτίωσης των συνθηκών 
υγιεινής και της στέγασης των αστέγων. Τα προγράμματα 
εμβολιασμού δεν είχαν καμία σχέση.

Οι θανατηφόρες πολιτικές της φαρμακοβιομηχανίας

Γιατί, λοιπόν, κάποιοι θέλουν να πιστέψουμε ότι τα εμβόλια 
σώζουν ζωές; Η διάδοση της θεωρίας που πρεσβεύει ότι οι ιοί 
και τα βακτήρια προκαλούν ασθένειες, είναι ένα μέσο ελέγχου 
των μαζών, αφού διασπείρει συλλογικό φόβο. Και η διάδοση 
της συγκεκριμένης θεωρίας συνεπάγεται μυθώδη κέρδη.

Κατά τη δεκαετία του 1960, ελλείψει επιδημιών, η  
βιομηχανία των εμβολίων γνώριζε υποχρηματοδότηση σε 
μεγάλο βαθμό. Έτσι, καταστρώθηκε σχέδιο για την κα-
τασκευή νέων ιών, οι οποίοι θα προκαλούσαν καρκίνο σε 
πειραματόζωα, δήθεν στο πλαίσιο της αντικαρκινικής έρευ-
νας. Ωστόσο, η ανάμειξη ιογενών στελεχών με στόχο τη δη-
μιουργία ιών που δεν υπάρχουν στη φύση, άνοιξε το δρόμο 
για την αποδιοργάνωση του ανοσοποιητικού συστήματος 
ακόμη και υγιών ατόμων. Όλα αυτά έγιναν προκειμένου να 
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δημιουργηθούν νέες ασθένειες, για τις οποίες ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να έχει φυσική ανοσία. Όταν αυτά τα χημικά κο-
κτέιλ εγχέονται στο αίμα, το ανοσοποιητικό σύστημα κατα-
στέλλεται, οι κυτταρικοί πυρήνες διαλύονται και πυροδο-
τείται η παραγωγή ανθρώπινων ρετροϊών, όπως ο ιός HIV.

Μάλιστα, το AIDS είναι ένα τέτοιο συνταρακτικό, τρα-
γικό παράδειγμα. Το 1962, επιστήμονες από το Πανεπιστή-
μιο UCLA κατασκεύασαν έναν νέο ιό, ο οποίος προκαλεί 
καρκίνο στα ζώα (υποτίθεται στο πλαίσιο της αντικαρκινι-
κής έρευνας). Συνδύασαν έναν ιό που προσβάλλει ζώα με 
τον ιό της ευλογιάς, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα 
εμβόλιο ευλογιάς από μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία.

Το εμβόλιο χορηγήθηκε στην Αφρική ως φιλανθρωπική 
κίνηση, προκειμένου να εμβολιαστούν 125 εκατομμύρια άν-
θρωποι. Τρομερή φιλανθρωπία! Τα άτομα με αποδυναμωμέ-
νο ανοσοποιητικό σύστημα εμφάνισαν σοβαρά συμπτώμα-
τα ανοσοανεπάρκειας, τα οποία μετέπειτα εκλήφθηκαν ως 
AIDS. Από τα 125 εκατομμύρια άτομα που εμβολιάστηκαν, 
τα 98 εκατομμύρια εμφάνισαν AIDS. Αυτή η νέα ασθένεια 
αποδείχτηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα, ενώ αποτέλεσε και 
ένα δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί για τα πλούσια κρά-
τη, που ανέκαθεν επιθυμούσαν την εξάρτηση των φτωχών 
χωρών από αυτά. Έτσι, οι αφρικανικές χώρες καλούνται να 
προμηθευτούν από τις δυτικές χώρες προφυλακτικά για τον 
έλεγχο των γεννήσεων, αλλά και δραστικά (δηλαδή, ανο-
σοκατασταλτικά) φάρμακα για τη «θεραπεία» του AIDS. 

Τα αντιρετροϊκά φάρμακα που πλέον χορηγούνταν μα-
ζικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αποτέλεσαν μέσο στραγ-
γαλισμού της οικονομικής ανεξαρτησίας των φτωχών χω-
ρών. Κατά συνέπεια, για να βοηθήσουν αυτές τις χώρες να 
«καταπολεμήσουν» τον φονικό ιό με τα πανάκριβα φάρ-
μακά τους, οι αναπτυγμένες χώρες έπεισαν τις φτωχές να 
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υπογράψουν συμφωνίες παραχώρησης σημαντικών δικαιω-
μάτων παραγωγής και φυσικών πόρων.

Το παραμύθι με τους ιούς είναι αποδοτικό εργαλείο 
ελέγχου των πληθυσμών. Αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο αντί-
δοτο στα βρόμικα παιχνίδια των πολιτικών και των φαρμα-
κοβιομηχανιών είναι η ενημέρωση και η αποθυματοποίησή 
μας σε αυτό το θανάσιμο παιχνίδι εξουσίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο μύθος των εμβολίων

Αυτή είναι ίσως η πιο καταδικαστική, παρότι ειρωνική, μαρ-
τυρία για τα εμβόλια. Πρόκειται για την εξομολόγηση του 
ανθρώπου που κατασκεύασε το πρώτο εμβόλιο κατά της 
πολιομυελίτιδας – το εμβόλιο IPV, το οποίο περιέχει νε-
κρούς ιούς πολιομυελίτιδας. 

Σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε και στο ιατρικό 
περιοδικό Science το 1977, ο δρ Τζόνας Σαλκ παραδέχτη-
κε ενώπιον υποεπιτροπής της Γερουσίας, ότι από το 1961 
οι μαζικοί εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας μόλυναν 
πολλούς ανθρώπους με τον ιό, στην Αμερική.

Επίσης, ο Σαλκ δήλωσε ότι «τα ζωντανά εμβόλια κατά 
της γρίπης και της πολιομυελίτιδας μπορούν να προκαλέ-
σουν την ασθένεια για την οποία κατασκευάστηκαν (...) και 
το ζωντανό εμβόλιο κατά της ιλαράς και της παρωτίτιδας 
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, στις οποίες 
συγκαταλέγεται η εγκεφαλίτιδα».

Οι δηλώσεις του έχουν ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. 
Οι υποστηρικτές των εμβολιασμών επισημαίνουν ότι ο επι-
στήμονας αναφερόταν στη «ζωντανή» μορφή του εμβολίου 
της πολιομυελίτιδας, το οποίο λαμβανόταν από το στόμα, 
και αναπτύχθηκε από τον δρα Άλμπερτ Σέιμπιν το 1957, 
ενώ ο ίδιος είχε αναπτύξει το δικό του εμβόλιο IPV πριν 
από τέσσερα χρόνια.


