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Του Πέτρου Καραγιαννίδη τού Γεωργίου, 
καθηγητού μέσης εκπαιδεύσεως
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1
Τετάρτη, 1 
Ιανουάριος 

2020

Κυριακή, 5 
Ιανουάριος 

2020
1/1/2020 0 0 0 Χ   0 Χ 0 0 0 Χ

2
Δευτέρα, 6 
Ιανουάριος 

2020

Κυριακή, 12 
Ιανουάριος 

2020
6/1/2020 0 0 0 Χ   0 Χ 0 0 0 Χ

3
Δευτέρα, 13 
Ιανουάριος 

2020

Κυριακή, 19 
Ιανουάριος 

2020
13/1/2020 0 0 0 Χ   0 Χ 0 0 0 Χ

4
Δευτέρα, 20 
Ιανουάριος 

2020

Κυριακή, 26 
Ιανουάριος 

2020
21/1/2020 0 0 0 Χ   0 Χ 0 0,7 0 Χ

5
Δευτέρα, 27 
Ιανουάριος 

2020

Κυριακή, 2 
Φεβρουάριος 

2020
1/2/2020 0 0 0 Χ 1 0,1 0 Χ 1 0,7 0 Χ

6
Δευτέρα, 3 

Φεβρουάριος 
2020

Κυριακή, 9 
Φεβρουάριος 

2020
3/2/2020 0 0 0 Χ 0 0,1 0 Χ 0 0,9 0 Χ

7
Δευτέρα, 10 

Φεβρουάριος 
2020

Κυριακή, 16 
Φεβρουάριος 

2020
10/2/2020 0 0 0 Χ 0 0 0 Χ 1 0,3 0 Χ

8
Δευτέρα, 17 

Φεβρουάριος 
2020

Κυριακή, 23 
Φεβρουάριος 

2020
17/2/2020 0 0 0 Χ 0 0 0 Χ 10 1,7 0 Χ

9
Δευτέρα, 24 

Φεβρουάριος 
2020

Κυριακή, 
1 Μάρτιος 

2020
26/2/2020 1 0,1 0 Χ 1 0,1 0 Χ 13 2,6 0 Χ

10
Δευτέρα, 

2 Μάρτιος 
2020

Κυριακή, 
8 Μάρτιος 

2020
2/3/2020 0 1 0 Χ 5 2,6 0 Χ 16 8,7 976 0,009

11
Δευτέρα, 

9 Μάρτιος 
2020

Κυριακή, 
15 Μάρτιος 

2020
13/3/2020 91 21 520 0,040 152 111 0 Χ 556 273 4164 0,066

12
Δευτέρα, 

16 Μάρτιος 
2020

Κυριακή, 
22 Μάρτιος 

2020
16/3/2020 0 37 320 0,116 83 117 0 Χ 907 537 9472 0,057

13
Δευτέρα, 

23 Μάρτιος 
2020

Κυριακή, 
29 Μάρτιος 

2020
23/3/2020 71 52 433 0,120 182 146 0 Χ 10432 5571 41402 0,135

14
Δευτέρα, 

30 Μάρτιος 
2020

Κυριακή, 5 
Απρίλιος 2020 30/3/2020 56 74 914 0,081 416 313 0 Χ 21469 17207 94854 0,181

15 Δευτέρα, 6 
Απρίλιος 2020

Κυριακή, 12 
Απρίλιος 2020 6/4/2020 20 78 1462 0,053 389 457 0 Χ 30916 29300 141356 0,207

16 Δευτέρα, 13 
Απρίλιος 2020

Κυριακή, 19 
Απρίλιος 2020 13/4/2020 31 56 2463 0,023 437 541 0 Χ 25769 30709 151685 0,202

17 Δευτέρα, 20 
Απρίλιος 2020

Κυριακή, 26 
Απρίλιος 2020 20/4/2020 10 14 2115 0,007 461 539 0 Χ 27395 28710 158769 0,181

18 Δευτέρα, 27 
Απρίλιος 2020

Κυριακή, 3 
Μάιος 2020 27/4/2020 17 47 1679 0,028 563 615 0 Χ 23197 29886 234939 0,127

19 Δευτέρα, 4 
Μάιος 2020

Κυριακή, 10 
Μάιος 2020 4/5/2020 6 14 2122 0,007 476 535 0 Χ 21962 27587 252663 0,109

20 Δευτέρα, 11 
Μάιος 2020

Κυριακή, 17 
Μάιος 2020 11/5/2020 10 13 2630 0,005 455 590 0 Χ 17621 23878 307687 0,078

21 Δευτέρα, 18 
Μάιος 2020

Κυριακή, 24 
Μάιος 2020 18/5/2020 2 16 4617 0,003 431 550 0 Χ 21827 23021 364328 0,063

22 Δευτέρα, 25 
Μάιος 2020

Κυριακή, 31 
Μάιος 2020 25/5/2020 4 6,6 3336 0,002 490 531 0 Χ 19100 22140 439150 0,050

23 Δευτέρα, 1 
Ιούνιος 2020

Κυριακή, 7 
Ιούνιος 2020 1/6/2020 1 5,1 3912 0,001 648 634 0 Χ 21897 21518 429727 0,050

24 Δευτέρα, 8 
Ιούνιος 2020

Κυριακή, 14 
Ιούνιος 2020 8/6/2020 52 19 3065 0,006 677 865 0 Χ 18207 21492 487478 0,044

25 Δευτέρα, 15 
Ιούνιος 2020

Κυριακή, 21 
Ιούνιος 2020 15/6/2020 13 12 3604 0,003 684 1021 0 Χ 20117 22133 495610 0,045

Σ
τον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται τα δεδομένα που αφο-
ρούν τις χώρες Ελλάδα, Σουηδία και Η.Π.Α. έχοντας ως πηγή τις 
Ειδήσεις του Google για τον «νέο» ιό (σύνδεσμος https://news.
google.com/covid19/map?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael) το 
οποίο τροφοδοτεί με δεδομένα ο Π.Ο.Υ. και ο Ε.Ο.Δ.Υ.
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26 Δευτέρα, 22 
Ιούνιος 2020

Κυριακή, 28 
Ιούνιος 2020 22/6/2020 21 22 4448 0,005 800 1030 0 Χ 30466 28329 544918 0,052

27 Δευτέρα, 29 
Ιούνιος 2020

Κυριακή, 5 
Ιούλιος 2020 29/6/2020 14 15 4256 0,004 727 1057 0 Χ 39496 40008 648317 0,062

28 Δευτέρα, 6 
Ιούλιος 2020

Κυριακή, 12 
Ιούλιος 2020 6/7/2020 43 25 4562 0,005 251 545 0 Χ 47316 50452 688185 0,073

29 Δευτέρα, 13 
Ιούλιος 2020

Κυριακή, 19 
Ιούλιος 2020 13/7/2020 23 38 5638 0,007 170 302 9913 0,030 61567 60250 782226 0,077

30 Δευτέρα, 20 
Ιούλιος 2020

Κυριακή, 26 
Ιούλιος 2020 20/7/2020 5 27 4473 0,006 131 232 9704 0,024 59888 66453 854505 0,078

31 Δευτέρα, 27 
Ιούλιος 2020

Κυριακή, 2 
Αύγουστος 

2020
27/7/2020 34 31 5003 0,006 134 186 8323 0,022 59181 65532 893788 0,073

32
Δευτέρα, 3 
Αύγουστος 

2020

Κυριακή, 9 
Αύγουστος 

2020
3/8/2020 75 73 15146 0,005 165 236 7581 0,031 47484 60434 865510 0,070

33
Δευτέρα, 10 
Αύγουστος 

2020

Κυριακή, 16 
Αύγουστος 

2020
10/8/2020 126 145 13332 0,011 196 292 7733 0,038 47173 53834 805962 0,067

34
Δευτέρα, 17 
Αύγουστος 

2020

Κυριακή, 23 
Αύγουστος 

2020
17/8/2020 147 210 9826 0,021 174 290 8272 0,035 37523 50225 832370 0,060

35
Δευτέρα, 24 
Αύγουστος 

2020

Κυριακή, 30 
Αύγουστος 

2020
24/8/2020 155 228 17553 0,013 182 242 9762 0,025 40404 42724 795488 0,054

36
Δευτέρα, 31 
Αύγουστος 

2020

Κυριακή, 6 
Σεπτέμβριος 

2020
31/8/2020 183 214 12074 0,018 421 147 12990 0,011 36485 41600 819832 0,051

37
Δευτέρα, 7 

Σεπτέμβριος 
2020

Κυριακή, 13 
Σεπτέμβριος 

2020
9/9/2020 139 192 12301 0,016 173 193 19036 0,010 33332 36884 815755 0,045

38
Δευτέρα, 14 
Σεπτέμβριος 

2020

Κυριακή, 20 
Σεπτέμβριος 

2020
14/9/2020 180 251 11068 0,023 0 135 20317 0,007 36887 36748 759844 0,048

39
Δευτέρα, 21 
Σεπτέμβριος 

2020

Κυριακή, 27 
Σεπτέμβριος 

2020
21/9/2020 453 311 8823 0,035 0 247 19707 0,013 54950 43686 953819 0,046

40
Δευτέρα, 28 
Σεπτέμβριος 

2020

Κυριακή, 4 
Οκτώβριος 

2020
28/9/2020 263 302 10654 0,028 2128 1508 18432 0,082 37360 42297 1041072 0,041

41
Δευτέρα, 5 
Οκτώβριος 

2020

Κυριακή, 11 
Οκτώβριος 

2020
5/10/2020 300 348 10062 0,035 0 480 18771 0,026 62412 47287 1042440 0,045

42
Δευτέρα, 12 
Οκτώβριος 

2020

Κυριακή, 18 
Οκτώβριος 

2020
12/10/2020 294 359 10649 0,034 0 595 20151 0,030 48016 50810 1104856 0,046

43
Δευτέρα, 19 
Οκτώβριος 

2020

Κυριακή, 25 
Οκτώβριος 

2020
19/10/2020 432 450 17103 0,026 0 678 21906 0,031 65440 59449 1147140 0,052

44
Δευτέρα, 26 
Οκτώβριος 

2020

Κυριακή, 1 
Νοέμβριος 

2020
26/10/2020 714 813 18391 0,044 5841 5043 24483 0,206 74449 71142 1193988 0,060

45
Δευτέρα, 2 
Νοέμβριος 

2020

Κυριακή, 8 
Νοέμβριος 

2020
2/11/2020 1151 1512 19236 0,079 0 1966 28442 0,069 93739 85590 1266275 0,068

46
Δευτέρα, 9 
Νοέμβριος 

2020

Κυριακή, 15 
Νοέμβριος 

2020
9/11/2020 1489 2301 21190 0,109 0 3158 33960 0,093 130441 116388 1405405 0,083

47
Δευτέρα, 16 
Νοέμβριος 

2020

Κυριακή, 22 
Νοέμβριος 

2020
16/11/2020 2198 2602 21699 0,1199 230 242 37386 0,006 166454 155492 1544857 0,101

48
Δευτέρα, 23 
Νοέμβριος 

2020

Κυριακή, 29 
Νοέμβριος 

2020
25/11/2020 2151 2179 20627 0,106 4954 4867 39159 0,124 180536 176729 1748614 0,101

49
Δευτέρα, 30 
Νοέμβριος 

2020

Κυριακή, 6 
Δεκέμβριος 

2020
30/11/2020 1044 1752 15472 0,113 0 4976 40057 0,124 167760 160391 1661554 0,097

50
Δευτέρα, 7 
Δεκέμβριος 

2020

Κυριακή, 13 
Δεκέμβριος 

2020
7/12/2020 1250 1636 15957 0,103 0 5112 38494 0,133 204142 202381 1763002 0,115

51
Δευτέρα, 14 
Δεκέμβριος 

2020

Κυριακή, 20 
Δεκέμβριος 

2020
14/12/2020 639 1207 14882 0,081 0 5884 40241 0,146 201073 219731 1868285 0,118

52
Δευτέρα, 21 
Δεκέμβριος 

2020

Κυριακή, 27 
Δεκέμβριος 

2020
21/12/2020 525 918 14053 0,065 0 6717 42435 0,158 201570 216163 1890852 0,114

53
Δευτέρα, 28 
Δεκέμβριος 

2020

Κυριακή, 3 
Ιανουάριος 

2021
28/12/2020 475 619 10245 0,060 0 4133 33464 0,124 189044 183140 1674462 0,109

54
Δευτέρα, 4 
Ιανουάριος 

2021

Κυριακή, 10 
Ιανουάριος 

2021
4/1/2021 427 656 9847 0,067 0 5904 29552 0,200 251918 221947 1567655 0,142
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Πάμε τώρα να εξετάσουμε
τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν.

Α
ρχικά, θα πάρουμε μία εικόνα των περίφη-
μων τεστ μεταξύ των τριών κρατών που 
αναφέραμε για να αποδειχθεί η «σοβαρή» 
επιστημονική προσέγγιση και «συνέπεια» 
λόγων και έργων που διακατέχει τους 

επιστήμονες της κυβέρνησης και τα Μ.Μ.Ε. στην πα-
τρίδα μας και σε σύγκριση, πάντα, με τις άλλες δύο 
χώρες με τις οποίες ασχολείται η μελέτη μας.
Ας παρατηρήσομε τα τρία γραφήματα και ας προ-
σπαθήσουμε, αναλύοντάς τα, να εξάγουμε κάποια 
συμπεράσματα από αυτά.

 

Τα τεστ τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην πατρίδα 
μας από την έναρξη της επιδημίας και συγκεκριμέ-
να από την 13η/3/2020 που μας δίνονται στοιχεία, 
έως και την 28η/7/2020 όταν φτάνουν τον Μέσο Όρο 
(Μ.Ο.) των 5464 εξετάσεων σε διάστημα επτά ημε-
ρών, είναι κάτω από τον αριθμό των 6223 εξετάσεων 
ανά ημέρα.
Από αυτή τη χρονική στιγμή έως και την 15η/10/2020, 
παρατηρούνται διακυμάνσεις στην διεξαγωγή εξετά-
σεων που μας δίνουν Μ.Ο. εξετάσεων ανά εβδομά-
δα, από 9826 έως και 15.636.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δού-
με τα νούμερα να εκτοξεύονται στις 53.889 (29η/7), 
34.853 (4/8) και 63.411 (19/8) εξετάσεις για κάθε μία 
συγκεκριμένη ημέρα από αυτές τις δύο.
Στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, παρατηρούμε μία 
διακύμανση των Μ.Ο., από 16.903 (16η/10), έως 
28.142 (23η/12) που καταλήγει την 7η/1/2021 στις 
17.315 εξετάσεις ανά εβδομάδα.

 

Η γραφική παράσταση της πορείας διεξαγωγής των 
τεστ στη Σουηδία, αν και ξεκίνησαν αργότερα από 
εμάς, πραγματοποιούν 9.913 εξετάσεις την 13η/7, 
παρουσιάζεται σημαντικά σταθερότερη και εν γένει 
εμφανίζει αυξητική πορεία, με κατά πολύ μικρότερες 
διακυμάνσεις στη διεξαγωγή των τεστ, δείχνοντας 
μεγαλύτερη συνέπεια στη συλλογή και συγκέντρωση 
των απαραίτητων στοιχείων που θα δείξουν πιστότε-
ρα την εξέλιξη της νόσου στη χώρα αυτή, σε σχέση 
με τη δική μας.

Ο χαμηλότερος Μ.Ο. των τεστ εβδομαδιαίως, εμ-
φανίζεται την 2η/8 με Μ.Ο. 7.566 τεστ επτά ημερών, 
ενώ η αυξητική πορεία τους καταλήγει στη μεγαλύ-
τερη τιμή τους την 20η/12, με Μ.Ο. 43.821 εξετάσε-
ων σε επτά ημέρες.
Επιχειρώ να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα 
δεδομένα της Σουηδίας για να δείξω την σοβαρότε-
ρη προσέγγιση, στο παρουσιασθέν πρόβλημα, στην 
οποία προχώρησε μία χώρα που τα Μ.Μ.Εξαπάτη-
σης στην Ελλάδα την παρουσίαζαν ως το κακό πα-
ράδειγμα όλης της υφηλίου, όταν όντας κοντά, όμως 
μικρότερη πληθυσμιακά απ’ ότι εμείς, διεξήγαγε έως 
και διπλάσια σε σχέση με εμάς τεστ και μάλιστα με 
ένα τρόπο που δείχνει συνέπεια, άρα οργάνωση και 
στην ουσία επιστημονική πληρότητα και γνώση.
Αρκεί να παρατηρήσει κανείς, με προσοχή, τη δια-
κύμανση που παρουσιάζει το γράφημα των τεστ της 
Ελλάδος, η οποία δείχνει μία αστάθεια, σε σχέση με 
την πολύ ομαλότερη της Σουηδίας και τότε θα αρχί-
σει να σκέφτεται ότι η εικόνα αυτή του γραφήματος, 
που δείχνει τις εντολές των ειδικών – πολιτικών για 
το πώς, που, πότε, με ποιο ρυθμό και ποια ένταση 
θα διεξάγονταν τα τεστ, θα την αποδεχθεί ως δικαιο-
λογήσιμη, μόνο αν υποψιασθεί ότι ο καπετάνιος του 
«καραβιού» Ελλάς είναι παρανοϊκός ή μεθυσμένος, 
την στιγμή που οι ίδιοι ισχυρίζονται και σχεδόν μας 
έχουν πείσει γι’αυτό, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα 
νερά, ενός άγνωστου «νέου» ιού.
Αυτή η επιστημονική επιτροπή δεν είδε τίποτε από 
τα παραπάνω, ούτε και έδωσε τις σχετικές κατευθύν-
σεις για την συγκέντρωση των απαραίτητων δειγμά-
των και τη διεξαγωγή με συγκεκριμένη μεθοδολογία 
των αντίστοιχων ελέγχων ;
Δεν πιστεύω να αποτελεί δικαιολογία γι΄ αυτούς, όχι 
τόσο, που και αυτό ισχύει, το πως δικαιολογείται η 
Σουηδία να ξεκινά, τέσσερις μήνες μετά από εμάς, 
τους ελέγχους και εμείς για το διάστημα ελέγχων 
από τον Ιούλιο και έπειτα. να παρουσιάζουμε υστέ-
ρηση ευρισκόμενοι λίγο πάνω το μισό (Μ.Ο. 57,338 
%) σε σχέση με αυτή, όσο κυρίως η ασυνέπεια στον 
τρόπο διεξαγωγής των τεστ, όταν τη μία ημέρα αυ-
ξάνονται οι συνολικές ημερήσιες εξετάσεις, την επό-
μενη μειώνονται σημαντικά, την άλλη ανεβαίνουν, 
μετά ξαναπέφτουν και ούτω καθ’ εξής, αποδεικνύο-
ντας ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν υπάρχει ως 
επικεφαλής που να κατευθύνει και να συντονίζει λο-
γικά, δεν γράφω επιστημονικά γιατί σε όλη αυτή την 
καταθλιπτική και ζοφερή εικόνα, δεν υπάρχει καμμία 
μα καμμία επιστήμη.
Μία εικόνα ασυνέπειας, περίεργη, αν σκεφτεί κανείς 
ότι η κυβέρνηση και η επιτροπή «λοιμωξιολόγων» 
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ένα χρόνο τώρα, ότι 
σκίζονται και σκοτώνονται -σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις τους - για την προστασία της υγείας μας, χωρίς, 
όμως, καμμία σοβαρή μεθοδολογία στην διερεύνηση 
της ύπαρξης και παρουσίας ενός νέου «άγνωστου 
ιού» ή μήπως εν τέλει βιολογικού όπλου, που οδη-
γεί στο συμπέρασμα, ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, 
αλλά είναι ο Μητσοτάκης, οι συν’ αυτώ Υπουργοί και 
λοιποί βολεμένοι μέλη της επιτροπής, που όλοι μαζί, 
στραβά αρμενίζουν και είτε δεν ξέρουν τι τους γίνε-
ται, στην κυριολεξία, είτε σκοπίμως ενεργούν κατά 
αυτό τον παράδοξο, παράλογο έως και παρανοϊκό 
τρόπο.
Είναι οξύμωρο, ότι κανείς στα Μέσα Εξαπάτησης 
δεν ασχολείται με το πώς δημιουργήθηκε ο «νέος» 
ιός, διότι στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε 
με εγκληματική ενέργεια και μάλιστα κατά της αν-
θρωπότητας.
Απ’ ότι ευκόλως συμπεραίνεται, από τον Μάρτιο σκό-
πευσαν καλά επιδιώκοντας στον θάνατο του εμπο-
ράκου τον οποίο, τελικά, αποτελειώνουν και μαζί με 
αυτόν και την περιβόητη εθνική οικονομία. Δεν νο-
μίζω να μην καταλαβαίνει κανείς πλέον, ότι οι θάνα-
τοι από την διαφαινόμενη ολοκληρωτική οικονομική 
καταστροφή, θα είναι πολλαπλασίως περισσότεροι, 

από τα μηδενικά % του κοροϊδο-ιού και γίνονται με 
δόλιο, συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο διά-
λυσης, απορρύθμισης και αποδιοργάνωσης όλων 
των μηχανισμών της χώρας, από τους 300 ενοίκους 
των παλαιών ανακτόρων και του Μαξίμου που έχουν 
προετοιμάσει, ένα νέο «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» 
που θα ακολουθηθεί από ένα ακόμη νέο ατυχή πό-
λεμο, όπως αυτού του 1897, παραδίνοντας πλούτο 
και εθνικά εδάφη στους Τούρκους, κατά τις προστα-
γές της Γερμανίδας Καγκελαρίου Φράου Μέρκελ, ο 
εντολοδόχος αυτής Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αυτή η αρρωστημένη κατάσταση των διεξαχθέντων 
με αντιεπιστημονικό τρόπο τεστ παρουσιάζεται ολο-
κάθαρα στα δύο παρακάτω γραφήματα για την Ελ-
λάδα και τη Σουηδία.
   

Δείτε αριστερά πόσο άναρχα κινείται η κόκκινη 
γραμμή των Μ.Ο. των τεστ που γίνονται σε ένα επτα-
ήμερο (πάνω –κάτω, πάνω – κάτω), συγκρίνετε την 
απολύτως ομαλότερη πορεία των Σουηδών, όπως 
τον αριθμό των τεστ που έγιναν (ύψος κάθετου άξο-
να) ο οποίος είναι σχεδόν ο μισός για εμάς, όπως 
ήδη γράψαμε, σε σχέση με των Σουηδών.
Αμέσως μετά σας παρουσιάζουμε τα τεστ που έγιναν 
στις 50 πολιτείες των Η.Π.Α.
 

Τα μεγέθη βεβαίως δεν είναι συγκρίσιμα όταν για 
παράδειγμα η Η.Π.Α. ξεκινούν την 2α Μαρτίου 976 
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εξετάσεις, προχωρούν την 13η/4 με 151.685 και καταλή-
γουν την 4η/1/2021 σε Μ.Ο. 1.567.655 εβδομαδιαίων εξε-
τάσεων.
Χαρακτηριστικά μόνο, θα δούμε ότι η Σουηδία, σε σχέ-
ση με τις Η.Π.Α. αποκλίνει σημαντικά στο % ποσοστό του 
κλάσματος των διεξαχθέντων τεστ σε αυτή, σε σχέση με 
τα τεστ που έκαναν οι Η.Π.Α. και βρίσκεται στο 1,954% 
σε σύγκριση με το % ποσοστό των Μ.Ο. των εξετάσεων 
των Η.Π.Α., ενώ η Ελλάδα είναι στο 1,101% σε σχέση με 
τις Η.Π.Α. και με τη γραφική παράσταση της τελευταίας 
να παρουσιάζεται και αυτή αύξουσα και ομαλότερη στην 
εξέλιξή της, συγκριτικά με ότι εμφανίζει η αντίστοιχη της 
χώρας μας.

 
Οι συγκρίσεις των % ποσοστών των κλασμάτων των τεστ 
που διεξήχθησαν σε κάθε μία χώρα συγκριτικά με κάποια 
από τις άλλες δύο, προκύπτουν από τον παρακάτω πίνα-
κα 2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία που υπάρχουν 
στον πίνακα 1.

Στη συνέχεια, θα συγκρίνουμε τα ευρήματα που παρουσι-
άσθηκαν στις εξετάσεις που διεξήχθησαν σε κάθε μία από 
τις τρεις χώρες, σε σχέση με τον αριθμό του Μ.Ο., των 
εβδομαδιαίως πραγματοποιηθέντων τεστ.
Ο αριθμός των τεστ, σε σχέση με τα αποτελέσματα, που 
είναι το λεγόμενα κρούσματα, (που κανονικά προείπαμε 
ότι είναι αυτός που νοσεί και όχι ο θετικός τον οποίο με-
τράνε), μας βοηθά να εξάγουμε ένα άλλο συμπέρασμα, 
πολύ πιο σημαντικό από τον απόλυτο αριθμό των κρου-
σμάτων.
Μελετούμε λοιπόν, τώρα, τον λόγο των «κρουσμάτων» σε 
σχέση με τα τεστ που διεξάγονται.
Ευκόλως αντιλαμβάνεται κανείς, ότι είναι άλλο να ανα-
κοινώσεις ότι έχει πέντε θετικούς, και άλλο να πεις ότι 
βρέθηκαν πέντε θετικοί όταν έχει κάνει κανείς δέκα τεστ 
και άλλο να πεις ότι έχεις πέντε θετικούς κάνοντας εκατό 
και χίλια τεστ.
Το κλάσμα αυτό όμως, ή διαφορετικά ο λόγος «κρουσμά-
των» προς τεστ, αποκαλύπτει στατιστικά την ύπαρξη – 
παρουσία του ιού ανάμεσα (ακόμη και με τα νοθευμένα 
στοιχεία) στον πληθυσμό.
Διότι, αν είχαμε την, τεχνική αλλά και οικονομική δυνα-
τότητα, που δεν την έχουμε για να κάνουμε στην ουσία 
απογραφή των θετικών (αντί των νοσούντων, που επα-
ναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι θα ήταν το σωστό) 
σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, θα βλέπαμε την 
πραγματική κατανομή του ιού ανάμεσά μας.
Επειδή, όμως, η στατιστική επιστήμη έρχεται να καλύ-
ψει αυτή την αδυναμία, μπορούμε να βγάζουμε ασφαλή 
συμπεράσματα, από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
πληθυσμού, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στατιστι-
κά εργαλεία, όταν όμως, η συλλογή και η επεξεργασία 
των στοιχείων γίνει με τον ενδεδειγμένο και επιστημονικά 
ορθό τρόπο.
Έτσι, αξιοποιώντας τα ψευδώς-αληθή στοιχεία με τα 
οποία μας τροφοδοτεί η κυβέρνηση, μπορούμε να βγά-
λουμε συμπεράσματα για την ύπαρξη του ιού – βιολογι-

κού όπλου, στο σύνολο του πληθυσμού, να τον ΑΠΟΚΑ-
ΛΥΨΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ, ως ακολούθως:
Παίρνοντας τα στοιχεία που μας δίνονται από τις ειδή-
σεις του Google και συγκεκριμένα από την επιλογή για τα 
κρούσματα σε βάθος χρόνου της σελίδας https://news.
google.com/covid19/map?hl=el&gl=GR&ceid=GR:el για 
το διάστημα από 1/1/2020 έως και 7/12/2020, καταχω-
ρούμε τα δεδομένα στοιχεία νέων κρουσμάτων την ημέ-
ρα αναφοράς και των μέσο όρο αυτών για διάστημα μίας 
εβδομάδας και συγκρίνουμε αυτό τον μέσο όρο με τον 
μέσο όρο των πραγματοποιηθέντων ΤΕΣΤ για το ίδιο διά-
στημα των 7 ημερών, όπως κάναμε στον ΠΙΝΑΚΑ 1.
Λαμβάνουμε έτσι, με αυτή τη μέθοδο μία πραγματική 
αποτύπωση του ίχνους που αφήνει η παρουσία του ιού, 
ειδικά αν το ΤΕΣΤ θα είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο 
με τον COVID-19 και όχι με οποιοδήποτε κορονοϊό, όπως 
γίνεται τώρα και που κυκλοφορεί για σχεδόν όλο το 2020.
Ο λόγος αυτός δείχνει, όχι μόνο την παρουσία, αλλά και 
τη δυναμική του ιού, αφού όσο περισσότεροι θετικοί βρί-
σκονται τόσο το κλάσμα πλησιάζει το απόλυτο που είναι 
το ένα (1), που μεταφράζεται απλά, ότι, στους 100 που 
υπεβλήθησαν σε έλεγχο είχαμε 100 θετικούς, άρα είμα-
στε στη χειρότερη κατάσταση.
Αντιθέτως, αν γίνουν 100 έλεγχοι και δεν βρούμε κανένα 
θετικό, είμαστε στην βέλτιστη κατάσταση, οπότε με μεγά-
λη ασφάλεια είμαστε σε θέση να πούμε ότι για το σύνολο 
του πληθυσμού,  ιός είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος και το 
κλάσμα ισούται με το μηδέν (0).
Στην Ελλάδα, βασικά από την 23η Μαρτίου 2020 που 
υπάρχουν οι εβδομαδιαίοι Μ.Ο., τυπικά από την 13η Μαρ-
τίου 2020, έως και την 7η/01/2021, η μέγιστη τιμή κλάσμα-
τος είναι 0,12 και η ελάχιστη 0,001.
Η μέγιστη τιμή επί τοις εκατό μεταφράζεται σε 12,01% 
και συνέβη την 23η Μαρτίου 2020, για την εβδομάδα από 
23/3 έως 29/3/2020, σε σχέση με το χειρότερο που ποτέ 
θα μας τύχαινε και που είναι το 100%, οπότε εμφανίζεται 
στο γράφημα και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση της 

/23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
% Ποσοστό κλάσματος 

διενεργηθέτων Τεστ 
(Ελλάδας/Σουηδίας)

% Ποσοστό κλάσματος 
διενεργηθέτων Τεστ 

(Ελλάδας/Η.Π.Α.)

% Ποσοστό 
διενεργηθέτων Τεστ 
(Σουηδίας/Η.Π.Α.)

1/1/2020 Χ Χ Χ
26/2/2020 Χ 0,000% 0,000%
2/3/2020 Χ 12,488% 0,000%

13/3/2020 Χ 3,378% 0,000%
16/3/2020 Χ 1,046% 0,000%
23/3/2020 Χ 0,964% 0,000%
30/3/2020 Χ 1,034% 0,000%
6/4/2020 Χ 1,624% 0,000%

13/4/2020 Χ 1,332% 0,000%
20/4/2020 Χ 0,715% 0,000%
27/4/2020 Χ 0,840% 0,000%
4/5/2020 Χ 0,855% 0,000%

11/5/2020 Χ 1,267% 0,000%
18/5/2020 Χ 0,760% 0,000%
25/5/2020 Χ 0,910% 0,000%
1/6/2020 Χ 0,629% 0,000%
8/6/2020 Χ 0,727% 0,000%

15/6/2020 Χ 0,816% 0,000%
22/6/2020 Χ 0,656% 0,000%
29/6/2020 Χ 0,663% 0,000%
6/7/2020 56,875% 0,721% 1,267%

13/7/2020 46,094% 0,523% 1,136%
20/7/2020 60,111% 0,560% 0,931%
27/7/2020 199,789% 1,750% 0,876%
3/8/2020 172,404% 1,654% 0,959%

10/8/2020 118,786% 1,180% 0,994%
17/8/2020 179,809% 2,207% 1,227%
24/8/2020 92,948% 1,473% 1,584%
31/8/2020 64,620% 1,508% 2,334%
9/9/2020 54,477% 1,457% 2,674%

14/9/2020 44,771% 0,925% 2,066%
21/9/2020 57,802% 1,023% 1,770%
28/9/2020 53,604% 0,965% 1,801%
5/10/2020 52,846% 0,964% 1,824%

12/10/2020 78,075% 1,491% 1,910%
19/10/2020 75,117% 1,540% 2,051%
26/10/2020 67,632% 1,519% 2,246%
2/11/2020 62,397% 1,508% 2,416%
9/11/2020 58,040% 1,405% 2,420%

16/11/2020 52,675% 1,180% 2,239%
25/11/2020 38,625% 0,931% 2,411%
30/11/2020 41,453% 0,905% 2,183%
7/12/2020 36,982% 0,797% 0,021539005

14/12/2020 33,117% 0,743% 0,022442264
21/12/2020 30,615% 0,612% 0,019984927
28/12/2020 33,321% 0,628% 0,018851086

Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο.
57,33823% 1,10149% 1,95406%
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«νόσου».
Η πιο ευνοϊκή μας στιγμή, το ελάχιστο, ήταν το 
0,13% την 1η Ιουνίου 2020, για την εβδομάδα από 
1/6 έως 7/6/2020.
Ειδικά. την 50η εβδομάδα του έτους, από 7/12 έως 
13/12/2020 βρισκόμαστε στο 0,103 και άρα στο 
10,3%, σχεδόν 2% κάτω σε σχέση με την 23η Μαρ-
τίου 2020.
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται γραφικά με την 
παρακάτω παράσταση.
 

Προσέξετε τα εξής οξύμωρα.
Την περίοδο του Μαρτίου που ανακαλύπτεται η 
«πανδημία», - δεν εξετάζουμε τους νεκρούς που 
όπως θυμόσαστε τα νούμερα και τα ποσοστά ήταν 
στην χώρα μας στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο στη 
σφαίρα του μηδενός, 0,00001% - το κλάσμα των 
κρουσμάτων προς το αριθμό των τεστ που έγιναν, 
εκτοξεύθηκε στο 12% της επικινδυνότητας και όταν 
χαλάρωσαν τα μέτρα, ειδικά από τον Μάϊο και έπει-
τα και όλο το καλοκαίρι, με τόσο εισαγόμενο COVID 
λόγω τουρισμού και με λαθραίους να συνεχίζουν να 
τρυπάνε, με την αρωγή των Μ.Κ.Ο., τη χώρα μας, 
από στεριά και θάλασσα – από αέρος δεν έχουμε 
δει κανένα να προσγειώνεται ακόμη -  φτάνουμε την 
19η/10 στο κλάσμα 0,026, που σημαίνει ότι είμαστε 
από πλευράς παρουσίας του ιού και άρα επικινδυ-
νότητας να μολυνθούμε στο σούπερ ποσοστό του 
2,6 %.
Από τη στιγμή που ψιθυρίζουν για λήψη νέων μέ-
τρων, ο ιός «τα παίρνει στο κρανίο» που λέμε στην 
αργκό (συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά όταν 
συσχετίζει κανείς την πιο πάνω εικόνα με όσα συ-
νέβαιναν τότε, κατανοεί ευκόλως ότι, ό,τι μας συμ-
βαίνει είναι για γέλια και για κλάματα) και τραβά την 
ανηφόρα.
Μια ανηφόρα που το κλάσμα που παρακολουθούμε 
την 2η/11 είναι στο 0,08 (ποσοστό 8%) και την 9η/11 
με το κλείσιμο των σχολείων και την επιβολή της 
νέας μας τιμωρίας εγκλεισμού στο σπίτι μας - φυλα-
κή μας, είναι στο 0,109 (10,9%), την 16η/11 φτάνου-
με το ποσοστό επικινδυνότητας 11,99% σχεδόν το 
ίδιο που είχαμε και τον Μάρτιο.
Από το διάστημα της ενάρξεως των εορτών που ο 
κόσμος κινείται για αγορές – με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο – το ποσοστό εμφανίσεως του ιού στα τεστ, 
κατακρημνίζεται στο 6% και την τελευταία εβδομά-
δα της μελέτης μας, μέσα ακόμη στις εορτές φτάνει 
την 4η/1/2021 το 6,7% της επικινδυνότητας.
Για την Σουηδία τα πράγματα έχουν ως εξής:

Από την 26η Ιουλίου 2020 που υπάρχουν εβδομα-
διαίοι Μ.Ο., τυπικά από την 19η Ιουλίου 2020, έως 
και την 7η/01/2021 η μέγιστη τιμή κλάσματος είναι 
0,206 και η ελάχιστη 0,006.
Η μέγιστη τιμή επί τοις εκατό μεταφράζεται σε 20,6 
% και συνέβη την 26η Οκτωβρίου 2020, για την 
εβδομάδα από 19/10 έως 25/10/2020, σε σχέση με 
το χειρότερο που ποτέ θα τύχαινε και που είναι το 
100%, οπότε και εμφανίζεται στο γράφημα η μεγα-
λύτερη ένταση της «νόσου» στη Σουηδία.
Η πιο ευνοϊκή στιγμή, το ελάχιστο, ήταν το 0,65% 
την 16η Νοεμβρίου 2020, για την εβδομάδα από 
9/11 έως 15/11/2020.
Ειδικά. την 50η εβδομάδα του έτους, η Σουηδία βρι-
σκόταν στο 0,133 και άρα στο 13,3%, την εβδομάδα, 
από 30/11 έως 6/12/2020.
Για τις Η.Π.Α. τα πράγματα έχουν ως εξής:
 

Από την 8η Μαρτίου 2020 που υπάρχουν εβδομα-
διαίοι Μ.Ο., έως και την 7η/01/2021 η μέγιστη τιμή 
κλάσματος είναι 0,207 και η ελάχιστη 0,0089.
Η μέγιστη τιμή επί τοις εκατό μεταφράζεται σε 20,73 
% και συνέβη την 6η Απριλίου 2020, για την εβδο-
μάδα από 30/3 έως 5/1/2020, σε σχέση με το χει-
ρότερο που ποτέ θα τύχαινε και που είναι το 100%, 
οπότε και εμφανίζεται στο γράφημα η μεγαλύτερη 
ένταση της «νόσου» στις Η.Π.Α.
Η πιο ευνοϊκή στιγμή, το ελάχιστο, ήταν το 0,89% 
την 2η  Μαρτίου 2020, για την εβδομάδα από 24/2 
έως 1/3/2020.
Ειδικά. την 50η εβδομάδα του έτους, τον μήνα που 
διανύουμε, οι Η.Π.Α βρίσκονται στο 0,115 και άρα 
σε ποσοστό 11,5%, για την εβδομάδα από 30/11 
έως 6/12/2020.
Αν από τα παραπάνω στοιχεία φτιάξουμε τον παρα-
κάτω πίνακα θα δούμε τα εξής δεδομένα:

Στα παραπάνω γραφήματα, που παρουσιάζονται, θα 
πρέπει να προσεχθεί ότι σε κάποιες μετρήσεις όπου 
το αποτέλεσμα του κλάσματος αποκλίνει εξαιρετικά 
από τη γραμμή τάσης της πολυωνυμικής καμπύλης, 
πρέπει να ελεγχθεί και να ερευνηθεί η αξιοπιστία 
των συγκεκριμένων στοιχείων στις δεδομένες πε-
ριόδους καταγραφών, διότι όπως μπορεί να δει ο 
προσεκτικός παρατηρητής, ο ιός συμπεριφέρεται 
παράξενα έως παράλογα.
Το τελευταίο, όμως θα ίσχυε καθολικά, αν όλα τα 
σημεία των καμπυλών παρουσίας του «νέου» ιού 
απείχαν σημαντικά από την γραμμή τάσης. Οπότε 
μπορούμε να σκεφτούμε ότι ή υπάρχουν λανθασμέ-
νες καταχωρήσεις ή λανθασμένα αποτελέσματα 

ΤΕΣΤ, άρα ακατάλληλο τεστ ή παραποιημένα όλα τα 
προηγούμενα δεδομένα και οι καμπύλες βρέθηκαν 
σε εκείνες τις περιοχές στα ύψη.
Σε γενικές γραμμές από τον πιο πάνω πίνακα, αλλά 
και όλα τα παραπάνω γραφήματα, συνάγεται ότι η 
Σουηδία που ακολούθησε την διαδικασία της «ανο-
σίας της αγέλης», σε πείσμα του Ευαγγελάτου και 
όλων των Μ.Μ.Εξαπ. έχει μέγιστο κλάσμα 20,6 % 
πολύ καλύτερο από των Η.Π.Α., όπου μιλάμε στην 
ουσία, σχεδόν για μία ήπειρο και η οποία, εμφανίζει 
8% εντονότερη παρουσία του ιού σε σχέση με τη 
χώρα μας.
Και οι τρεις όμως αυτές χώρες βρίσκονται κατά 73% 
και πλέον μακριά από την χειρότερη κατάσταση που 
θα μπορούσε κανείς να βιώσει αν ο ιός βρισκόταν 
100% παντού.
Προσέξτε επίσης ότι η πολυωνυμική γραμμή τάσης 
των κλασμάτων (Μ.Ο. κρούσματα 7 ημερών / Μ.Ο. 
Τεστ 7 ημερών) για τις Ελλάδα και Σουηδία ανεβαί-
νει σε σύγκριση με αυτή των Η.Π.Α. που καμπυλώνει 
με τάση προς τα κάτω.
Σε κάθε περίπτωση, η Σουηδία με σταθερά περισσό-
τερα, κατά 24,86% ΤΕΣΤ, από την Ελλάδα, λαμβάνει 
πολύ εγκυρότερα αποτελέσματα από ότι εμείς που 
ακολουθήσαμε τα μέτρα της πολιτικής εγκλεισμού 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της δήθεν επιτρο-
πής των ειδικών.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΤΕΣΤ που έγιναν, έως 
την 4η/1/2021, στις τρεις χώρες και οι σχέσεις τους 
μεταξύ τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η γραφική παράσταση του λόγου των κρουσμάτων/
τεστ και των τριών χωρών, μαζί, παρουσιάζεται παρα-
κάτω για να είναι τα αποτελέσματα πιο συγκρίσιμα.
 

Αν οι καταχωρήσεις ή τα αποτελέσματα των ΤΕΣΤ 
ήταν αξιόπιστα και ορθά, τότε θα έπρεπε οι άνθρω-
ποι να πεθαίνουν σαν μύγες στο δρόμο, στις πλατεί-
ες … ΠΑΝΤΟΥ.
Και τότε θα συνέβαινε πράγματι να ζούμε το φαινό-
μενο της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ στην κυριολεκτική και όχι στη 
μεταφορική του έννοια.

Χώρα % 
Μέγιστο

% 
Ελάχιστο % 

Ελλάδα 12,01 % 0,13 % 6,7%

Σουηδία 20,6% 0,65 % 20,0%

Χώρα
Συνολικά 
ΤΕΣΤ
ΠΗΓΗ: 

(Κοροναϊός – 
GoogleΕιδήσεις)

Ποσοστό % 
Τεστ Ελλάδος 
σε σύγκριση με 
Σουηδία

Ποσοστό % 
Τεστ Ελλάδος 
σε σύγκριση με 
Η.Π.Α.

Ποσοστό % 
Τεστ Σουηδίας 
σε σύγκριση με 
Η.Π.Α.

Ελλάδα 3.432.711 57,338%

(ΑΠΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 2)

1,954%
(ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 2)

Σουηδία Η πηγή δεν 
δίνει το στοιχείο 1,101%

(ΑΠΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 2)Η.Π.Α. 256.828.216
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Νεκρός στο δρόμο από COVID στην Κίνα  τον πρώτο καιρό.
Ας προσέξουμε λίγο την πτώση ΚΑΡΕ – ΚΑΡΕ.
Ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις του , αλλά λίγο πριν χτυ-
πήσει στο έδαφος συνέρχεται και ω του θαύματος, βάζει 
τα χέρια μπροστά για να μειώσει την ταχύτητα και τις συνέ-
πειες της πτώσεις του. ΤΥΧΑΙΟ ;;; Δε νομίζω !!! ...και τελικά 
… έπεσε   !!!
ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/2020/01/27/world/koronaios-stin-
kina-sokaristiko-vinteo-anthropous-na-katarreoun-sto-dromo/.

Το in.gr βέβαια δεν βρήκε τίποτε το περίεργο σε όλο αυτό, 
το οποίο το τιτλοφόρησε «Σοκαριστικό βίντεο με ανθρώ-
πους να καταρρέουν στο δρόμο.»
Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είχαν ήδη πεθά-
νει και δεν τους πλησίαζε κανείς, αν και μασκοφορεμένοι, 
παρά μόνο οι άνθρωποι με τις διαστημικές στολές.
Θυμάται κανείς από εμάς να έχουμε ζήσει τέτοιες εικόνες 
στη χώρας μας ; Είδαμε ανθρώπους να καταρρέουν όπως 
«αυτοί» που παίζουν στο βίντεο και δεν το γνωρίζουμε ;
Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος με το βίντεο δόθηκε προς 
επίρρωση και ενίσχυση των επιχειρημάτων της παρούσας 
μελέτης.
Τι πραγματικά συμβαίνει ; Αυτό εναπόκειται σε όλους εμάς, 
πλέον, να το απαντήσουμε!!!
Ας εξετάσουμε μία ακόμη γνωστή παράμετρο.
Θυμόμαστε όλοι, ειδικά το πρώτο διάστημα να γίνεται πολύ 
μεγάλη συζήτηση για τους δείκτες κυρίως "R0" και δευτε-
ρευόντως "Rt" του κορωνοϊού.
Τι είναι οι δείκτες "R0" και "Rt" του κορωνοϊού ;
Δείκτης "R0"
Για να προσδιοριστεί το πόσο εύκολα μεταδίδεται ένας ιός, 
οι ειδικοί όρισαν έναν "βασικό αριθμό αναπαραγωγής" του, 
τον "R0".
Έτσι λοιπό, ο κύριος αριθμητικός δείκτης είναι αυτό το 
"R0" (ρο - μηδέν ή αρ - νοτ), ο οποίος αποτυπώνει τον μέσο 
αριθμό ανθρώπων που θα κολλήσουν τη νόσο από έναν άν-
θρωπο. Δηλαδή, αν το "R0" είναι πάνω από το 2, ο φορέας 
του ιού θα κολλήσει τουλάχιστον άλλους δύο.
Δείκτης "Rt"
Το "R0", ωστόσο, δεν είναι αυτόνομος και χαρακτηρίζεται 
ως ένας δείκτης των δυνατοτήτων του ιού. 
Η ακριβής εκδοχή του δείκτη μεταδοτικότητας είναι γνω-
στή ως "Rt". Πρόκειται για τη μεταδοτικότητα του ιού σε 
έναν συγκεκριμένο χρόνο.
ht tps:/ /www.iatronet.gr/e idiseis-nea/epist imi-zwi/
news/55208/ti-einai-oi-deiktes-r0-kai-rt-toy-korwnooy.html.
Ας εξετάσουμε τη συμπεριφορά του δείκτη Rt αθροιστικά 
για το σύνολο των κρουσμάτων για το διάστημα από αρχές 
Ιανουαρίου έως και την 7η Ιανουαρίου του 2021, δηλαδή 
όχι απλά σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά σε 
ένα ολόκληρο έτος.
 

Όπως ξεκάθαρα παρουσιάζεται, η καμπύλη και ειδικά η πο-
λυωνιμική γραμμή τάσης έχοντας μία μικρή κλίση, διατη-
ρείται σταθερή, έως και την 7η/7/2020. Από εκεί και μετά, η 
γραμμή των συνολικών κρουσμάτων σε σχέση με τον χρόνο 
(δείκτης Rt), ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ «ΤΥΠΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ», ανεβαίνει ΑΠΟΤΟΜΑ.
Άρα η ΒΑΡΒΑΡΗ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ και ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ του ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ, των ΦΙΜΩΤΡΩΝ, της ΑΣ-
ΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ και ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
των παιδιών μας, στους διεθνείς σιωνιστικούς κύκλους και 
συμφέροντα και η παράδοση ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα, μαθητών και καθηγητών, 
στο ηλεκτρονικό φακέλωμα της Cisco μέσω της εφαρμο-
γής της Webex, ΑΠΕΤΥΧΕ.
Είπαμε όμως ότι αυτό που θα μας φωτίζει - ΠΑΝΤΑ - όλους, 
είναι η αναγωγή στο % ποσοστό των συνολικών κρουσμά-
των για το ίδιο διάστημα. Δηλαδή, το % Rt από 21η Ιανουα-
ρίου έως και την 7η Ιανουαρίου του 2021.

 Για άλλη μία φορά, η γραφική παράσταση τώρα, του % Rt 
και των τριών χωρών μαζί παρουσιάζεται παρακάτω για να 
είναι τα αποτελέσματα πιο συγκρίσιμα.

 

Τι διαπιστώνουμε ;
Βλέπει ο καθένας από εμάς ότι, στην Ελλάδα, το % σύ-
νολο των κρουσμάτων την 7η Ιανουαρίου, βρισκόταν στο 
1,331%, ενώ Παγκοσμίως αυτό, βρισκόταν στο 1,102 %, εν 
συγκρίσει με τον συνολικό πληθυσμό.
Επαναλαμβάνω 1,3 % και 1,1 % και μιλάνε για ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
όταν έχουμε με βεβαιότητα διαπιστώσει κατ’ επανάληψη, 
ότι στην πατρίδα μας, έχουμε λάβει αλλοιωμένα στατιστικά 
δεδομένα ;;
Να μην παραλείψουμε να ξαναφέρουμε ότι «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΑ», επί της ουσίας πολιτικά, ασχολούμαστε με την τρίχα 
που την κάνανε με νοθεία «τριχιά».
Για την τάξη σας δίνω τη κάτωθι είδηση:
ΣΚΑΝΔΑΛΟ: τα εργαστήρια της Biogroup απέδειξαν πως 
το 63% των θετικών rapid test αντιγόνου για COVID-19 ήταν 
ψευδώς θετικά
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/12/biogroup-63-
rapid-test-covid-19.html
Μήπως θα έπρεπε να δούμε, παραδείγματος χάριν, τι λένε 
και οι Κύπριοι αδελφοί μας στη συγκεκριμένη περίπτωση ;
ΚΥΠΡΟΣ:
Σωτηριάδης: Ο κορωνοϊός είναι λιγότερο επικίνδυνος από 

την γρίπη - Σταματήστε το πανηγύρι της θανατολογίας.
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/12/blog-
post_247.html
ΠΗΓΗ: h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=AY8ZjqZNda8&feature=emb_logo
Δρ. Ματσάκης: «Προχειρότητα και ερασιτεχνισμός η αντι-
μετώπιση του COVID-19 από την Κυπριακή κυβέρνηση.»
«Υπάρχει εποχικότητα των ιώσεων του αναπνευστικού και 
για το λόγο αυτό έχουμε μείωση των κρουσμάτων του θε-
ρινούς μήνες 3.14.»
Στο 3.52. μας πληροφορεί ότι «δεν είχαμε νοσούντες, αλλά 
θετικά αποτελέσματα εξετάσεων.»
Στο 4.38. «Την ομάδα των λοιμωξιολόγων της Κύπρου ο 
Δρ. Ματσάκης δεν της έχει καμμία εμπιστοσύνη.
Ρωτά την παρουσιάστρια «Εσείς γιατί δεν φοράτε; Καλώς 
κάνετε και δεν τη φοράτε … », εννοώντας ότι το μέτρο είναι 
λανθασμένο, « … αλλά ο νόμος σας πιάνει. Γιατί δεν τηρεί-
ται τα μέτρα σε κλειστό χώρο ; »
https://www.youtube.com/watch?v=yumk1xwi8uk
Και παρά το γεγονός, ότι η εικόνα από το παραπάνω γρά-
φημα, αποτυπώνει την πραγματικότητα που λέει ότι ΟΣΟ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , τόσο 
ανεβαίνει η επιδημιολογική καμπύλη επιτήρησης του δεί-
κτη R σε σχέση με τον χρόνο t και ενώ η εικόνα τους δια-
ψεύδει πανηγυρικά, αυτοί συνεχίζουν να λαμβάνουν σκλη-
ρότερα μέτρα, ΕΝΑΝΤΙΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Ακόμη και έτσι όμως, πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο κρί-
σιμο και πόσο σοβαρό στοιχείο για την επιδημιολογική 
ανάλυση και επιτήρηση, είναι λοιπόν αυτός ο δείκτης ή οι 
δείκτες όταν δεν τον συγκρίνει κανείς – σκοπίμως – με το 
κλάσμα (λόγο) των τεστ που γίνονται και των θετικών – νο-
σούντων, με τα οποία «επιβεβαιώνεται» η παρουσία του ιού 
και όταν έως και τώρα ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, αλλά και στη χώρα 
μας, πρόκειται για ένα ποσοστό μετάδοσης κάτω του μη-
δενός %.
Οι «ειδικοί του Αμερικανικού Οργανισμού Νοσημάτων» 
(CDC) κάνουν λόγο για "R0" του κορωνοϊού μεταξύ 2,2 και 
2,7 κατά τις πρώτες μέρες της επιδημίας στην Κίνα.
Χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα πως ο μέσος δείκτης "R0" στην Κίνα ήταν, τελι-
κά, της τάξης του 5,7, κυμαινόμενος από 3,8 έως 8,9.
Μπορώ δικαιολογημένα να αναρωτηθώ και αναφέρομαι 
στο τότε χρονικό συνεχές, πότε πρόλαβαν και ποιες μελέ-
τες έγιναν και δημοσιεύθηκαν που να αποδεικνύουν ότι τα 
μαθηματικά μοντέλα που μελετούν τόσο επιτυχώς, φαινό-
μενα και μεταβολές που συμβαίνουν σε αβυσσαλέες περι-
οχές των δεκαδικών του μηδενός, ανταποκρίνονται με τα 
φυσικά και πραγματικά γεγονότα και έχουν έστω και ελάχι-
στη ωφέλεια για την ανθρωπότητα ;
Και επίσης, επειδή όλα είναι αποτέλεσμα οικονομικών με-
λετών και των συνεπειών τους και από τη στιγμή που όλα 
τα μετράνε με το χρήμα, ποιος θα πλήρωνε τεράστια ποσά 
για την ανάπτυξη αμφιβόλου αξίας τεστ ανίχνευσης ενός 
ιού με μηδενικές επιπτώσεις σε νοθευμένα κρούσματα και 
ακόμη πιο μηδενικά % ποσοστά θνησιμότητας, αν δεν δη-
μιουργούσε το κατάλληλο περιβάλλον, με όλα τα συμπα-
ρομαρτούντα, (Τεστ, φίμωτρα, πρόστιμα, εμβόλια),ώστε 
στην χειρότερη περίπτωση να κερδοσκοπήσει, λόγω των 
παραπάνω, επιτυχώς ;
Αν λοιπόν ο R0 είναι τόσο μεγάλος ώστε να μεταδίδει, 
όπως «είδαμε» παραπάνω σε 80 ανθρώπους (άσχετο αν 
τώρα ο Π.Ο.Υ. τα έχει γυρίσει), θα έπρεπε να επιβεβαιώ-
νεται και από τεράστιο αριθμό κανονικών κρουσμάτων, 
δηλαδή νοσούντων και όχι απλά θετικών και σιγουρότατα 
μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Ας μην κοιτάξουμε αλλού, αλλά απλά ας ψάξουμε, τι ακρι-
βώς συνέβη στη Κίνα, αξιοποιώντας τα στοιχεία της για 
εκείνο, το αρχικό διάστημα.
Στην Κίνα τα αποτελέσματα …. τότε ήταν, 0,000238% 
(7η/4/2020) σε 1.400.050.000 πληθυσμού.



8 Τρίτη 16 Μαρτίου 2021/26

 και την 9η Μαϊου 2020, ανήρθε στο 0,000331 %. Δη-
λαδή μία μεταβολή, τόσο σημαντική που για να την 
αποτυπώσεις,, πρέπει να ψάξει κανείς το πέμπτο δε-
καδικό, μετά τα μηδενικά που θα συναντήσει πριν και 
αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 0,000093%. 
Οπωσδήποτε, δε δικαιολογείτο. με τέτοια δεδομένα, 
να την κηρύξει, το παράρτημα του Bil Gates, ο Π.ΟΥ., 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Για να το κάνουμε ακόμη πιο σαφές. Αν κοιτάμε ένα 
μυρμήγκι με το μικροσκόπιο, τότε μπορεί και να πιστέ-
ψουμε ότι ανακαλύψαμε κάποιο τέρας. Βεβαίως για 
τον κόσμο των μυρμηγκιών τα δεδομένα της ανάλυ-
σης αυτής, μπορεί να έχουν την αξία τους. Όταν όμως 
θελήσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα για τις συνέπει-
ες που θα έχει ένα μυρμήγκι που θα βρεθεί στο διάβα 
ενός ελέφαντα, τότε μάλλον αυτές, θα είναι ολέθριες 
για το μυρμήγκι και όχι για τον ελέφαντα.
Είναι, αν το πούμε αλλιώς, όπως συμβαίνει όταν βλέ-
πει κανείς από χαμηλά μία ανωμαλία του εδάφους, 
από τέτοιο ύψος, θα του φαίνεται σαν να έχει μπρος 
του την οροσειρά των Ιμαλαίων.
Έτσι μας συμβαίνει τώρα και με το φάντασμα του κο-
ροναϊού, αφού δεν γνωρίζουμε για ποιον από τους 
έξι τύπους πρόκειται να εντοπίσει το τεστ του Ντρό-
στεν, οπότε όλα είναι Covid.
Συνεπώς γιατί το σύστημα εξουσίας, επιμένει να 
υπερμεγενθύνει την «απειλή» του κατασκευασμένου 
στα εργαστήρια του Bil Gates της Wuhan;
Τώρα όσο αφορά τον κο Τσιόδρα και τον περίεργο 
έως ύποπτο ρόλο του στο ζήτημα της εθνικής προδο-
σίας, μπορούμε να ανατρέξουμε σε σχετική δήλωσή 
του για να συμπεράνουμε πως η νέα τάξη πραγμά-
των, προωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλοίωσης 
των γηγενών πληθυσμών, προκειμένου να γίνουμε 
κιμάς, όπως προφητικά μας έλεγε ο μακαριστός Ιε-
ράρχης της Ελλαδικής Εκκλησίας Χριστόδουλος.
Τσιόδρας: Πιστεύουμε ότιοι μετανάστες (όχι οι πρό-
σφυγες) είναι τμήμα τμήμα της κοινωνίας μας.
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/04/blog-
post_69.html
Τέλος, λίγος ακόμη Τσιόδρας, διότι πρέπει να θυμού-
νται για τον ρόλο του, από το παρελθόν, οι παλιότε-
ροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
https://kourdistoportocali.com/news-desk/otan-o-
sotiris-tsiodras-kai-to-keelpno-protagonistoyse-stin-
agora-ton-ekatommyrion-emvolion/
 

Κατά συνέπεια, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, 
το σύστημα ανακυκλώνει τα ίδια παλαιά και φθαρμέ-
να υλικά.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορώ να σας πα-
ραθέσω, όπως για παράδειγμα γιατί είναι αναγκαία η 
επαφή των παιδιών με τους παππούδες τους και από 
υγειονομικής πλευράς, αφού αποκτούν αντισώματα 
(φυσικός εμβολιασμός) εκτός από την ψυχολογική 
βελτίωση που είναι δεδομένη για τους τελευταίους, 
όπως μπορεί να ακούσει κανείς από το Διεθνές Διεπι-
στημονικός Συνέδριο που οργανώθηκε από Έλληνες 
επιστήμονες με συμμετοχή κορυφαίων γιατρών και 
άλλων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα 
τελείωνα ποτέ.

Επίλογος
Μένει, αν όχι σε εσάς, τότε σε εμάς κύριοι εισαγγε-
λείς που, πολλοί από εσάς, παίζεται εδώ και καιρό, 
ένα ύποπτο παιχνίδι σε βάρος του ελληνικού λαού, 
να τηρήσουμε πιστά την υποχρέωση που μας επιβάλ-
λει το άρθρο 2 του 120Σ,

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που 
συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα 
και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση 
όλων των Ελλήνων.
να εφαρμόσουμε το άρθρο 4 αυτού που ζητά να αντι-
στεκόμαστε με κάθε μέσο,
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατρι-
ωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεού-
νται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιου-
δήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»
και τέλος να αποκαταστήσουμε τη νόμιμη εξουσία, 
με σκοπό να διώξουμε αυτούς που σφετερίστηκαν τη 
λαϊκή κυριαρχία και τις εξουσίες που απορρέουν από 
αυτή.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λα-
ϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν 
από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη 
εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλή-
ματος.
Άλλωστε πρέπει και ο ελληνικός λαός να βάλει το 
δικό του λιθαράκι στην πραγμάτωση του τέλους του 
ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΪΚΟΥ για το οποίο μας μίλησε ο Άγι-
ος Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, πρωτίστως, όλοι εμείς, 
να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που προβλέπει το άρ-

θρο 120§3 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει σε 
δίκη τους διεθνείς και «εγχώριους» εγκληματίες της 
πιο δαιδαλώδους και παρασκηνιακά λειτουργούσης 
εγκληματικής οργάνωσης, ανά τους των αιώνες, που 
οδηγεί στην πανθρησκεία και επιζητεί την βασιλεία 
του αντίχριστου, πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.
Και βεβαίως, ο Κύριος και Θεός μας, Ιησούς Χριστός, 
τον οποίο διά της Πίστεως μας σε Αυτόν διώκουν 
και η Υπεραγία Μητέρα Αυτού και Θεοτόκος, Αει-
πάρθενος Μαρία, θα δώσουν τη λύση σε αυτή την 
ανομία των εωσφορικών δυνάμεων - που επικρατούν 
προς στιγμήν - και προσωρινά την έχουν επιβάλλει 
στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αν 
δεν πετύχουμε με τις ενέργειες που προβλέπονται 
από το Σύνταγμα, θα τους σαρώσουμε, αν κάνουμε 
αυτό που έκαναν στην Βασιλεύουσα οι δοξασμένοι 
πρόγονοί μας, κατά την πολιορκία των Αβάρων, που 
είναι η προσευχή στην Μητέρα Αυτού και σε Αυτόν, 
ψάλλοντας το τη Υπερμάχο Στρατηγό, ώστε να στα-
ματήσει η Παναγιά μας το πιο σκληρό εγκλεισμό, την 
πιο σκληρή φυλακή που επιβάλλανε οι εωσφορικές 
δυνάμεις διά των αντιπροσώπων τους στο ελληνικό 
κοινοβούλιο,
Pronews.gr: Bloomberg: «Η Ελλάδα έχει το πιο αυ-
στηρό lockdown αλλά βρίσκεται στον πάτο διαχείρι-
σης της πανδημίας»
ακυρώνοντας και τελειώνοντας τη θητεία του μεγα-
λύτερου από τους ψεύτες που κυβέρνησαν διαχρο-
νικά αυτή τη χώρα, του οποίου οι συγγνώμες για την 
καταστροφή που έχει επιφέρει μαζί με τους συντρό-
φους και συνενοίκους του, συνεργούς και συναυ-
τουργούς του, πρώην και νυν, στα τέως χειμερινά 
ανάκτορα.
Έλληνες εισαγγελείς και δικαστές Τον αναγνωρίζετε;;;;
Με ή χωρίς φίμωτρο …

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ!

https://www.pronews.gr/ygeia/946992_sfaliara-
bloomberg-i-ellada-poy-ehei-pio-aystiro-lockdown-
ston-pato-stin-diaheirisi-toy
  


