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Η φύση από το μικροσκοπικό μέχρι το μακροσκοπικό επίπεδο είναι μη γραμμική και πολύπλοκη. 

Τα μη γραμμικά συστήματα εμφανίζουν πολύ σημαντικές και θαυμαστές συμπεριφορές. Αρχικά είναι 

ολιστικά και απρόβλεπτα. Δηλαδή το όλον δεν είναι απλώς το άθροισμα των μερών του.  Το όλον 

εξαρτάται από τα μέρη του αλλά και τα μέρη του εξαρτώνται από το όλον. Το όλον δηλαδή δεν μπορεί 

να αναχθεί στο μέρος και στα μέρη του. Και καθορίζει και καθορίζεται από τα μέρη του με τρόπο 

αδιάσπαστο. Υπάρχει πάντα μια αμφίδρομη δυναμική από το μέρος στο όλο και από το όλο στο μέρος 

που δεν μπορεί να εξηγηθεί με γραμμικό τρόπο. Στη φυσική θεωρία έχει καταστεί σαφές πλέον πως ο 

μονόδρομος  αναγωγισμός του όλου στα μέρη του είναι μια μερική αλήθεια της φυσικής 

πραγματικότητας. Η ιατρική επιστήμη δυστυχώς έχει μείνει ακόμη δέσμια στο αναγωγικό πρότυπο 

των γραμμικών συστημάτων, όπου ο άνθρωπος είναι απλώς το γραμμικό άθροισμα των κυττάρων και 

των οργάνων του σώματος των που αποτελούνται από τα κύτταρα. Ακόμη και το κύτταρο θεωρείται 

στην ιατρική και συχνά και στην βιολογία ως το απλό άθροισμα των μερών του τα οποία 

αλληλεπιδρούν γραμμικά. Αυτό είναι η πλέον μεγαλύτερη πλάνη της βιολογίας και της ιατρικής. Η 

θεωρία πολυπλοκότητας όπως και η κβαντική φυσική και η κβαντική χημεία διαψεύδουν εντελώς αυτή 

την αναγωγική άποψη των ιατρών και των βιολόγων. Επιπλέον τα μη γραμμικά συστήματα εμφανίζουν 

ευαισθησία ως προς τις αρχικές συνθήκες. Δηλαδή μια ελάχιστη διαταραχή στο μέρος  μπορεί να 

προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις και μεταβολές στο όλον.Αυτή είναι και η βαθύτερη έννοια της μη 

γραμμικότητας. Από την άποψη αυτή τα γενετικά εμβόλια τα οποία επιδρούν κατ´ ευθείαν στην 

εσωτερική δυναμική των κυττάρων είναι εντελώς άγνωστο που θα οδηγήσουν τον όλο οργανισμό. 

Ήδη καταγράφονται διαρκώς νέες και άγνωστες παρενέργειες. Εξ απόψεως τη θεωρίας της 

πολυπλοκότητας των μη γραμμικών συστημάτων η εσωτερική μη γραμμική δυναμική τόσο του 

κυττάρου όσο και της δαναμικής των γονιδίων και των χρωμοσωμάτων του DNA  είναι ακόμη Χώρα 

Αγνώστου, (Terra Igognita). Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν μας πως το DNA είναι πρωτίστως 

πληροφοριακό σύστημα όπου έχουμε αποκωδικοποιήσει πολύ μικρό μέρος της κρυμμένης  σε αυτό 

πληροφορίας καθίσταται σχεδόν απαγορευτική κάθε εξωτερική δυναμική παρέμβαση στο εσωτερικό  

του κυττάρου. Διότι αγνοούμε εντελώς τις βραχυπρόθεσμες τις μεσοπρόθεσμες και τις 

μακροπρόθεσμες παρενέργειες των γενετικών εμβολίων στην εσωτερική δυναμική τόσο του κυττάρου 

όσο και του DNA. Ήδη υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις πως τα γενετικά εμβόλια μπορούν να 

τροποποιούν ακόμη και το DNA του κυττάρου. Μια άλλη διάσταση της μη γραμμικότητας είναι η 

δυνατότητα της λεγόμενης αυτοργανωσης και της  δυναμικής αλλαγής φάσης, (phase transition). 

Δηλαδή όταν διαταραχθούν εξωτερικές παράμετροι ελέγχου του συστήματος που περιγραφουν την 

επίδραση του περιβάλλοντος στο σύστημα είναι δυνατόν το μη γραμμικό σύστημα να μην μπορεί να 

απορροφήσει την εξωτερική αυτή αλλαγή μένοντας στην παρούσα κατάσταση ισορροπίας του αλλά, 

να μεταβεί σε εντελώς άλλη και άγνωστη κατάσταση δυναμικής συμπεριφοράς. Για να γίνει κατανοητό 

το φαινόμενο αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το γεγονός πως αυτό τούτο το Σύστημα Υγείας, 

(Health System), ενός κοινωνικού συνόλου ζωντανών οργανισμών είναι και αυτό ένα ολιστικό μη 

γραμμικό και μη αναγωγικό πολύπλοκο σύστημα που περιέχει ως μέρη του.  Σε γενικές γραμμές  

περιέχει με δυναμικό τρόπο το φυσικό περιβάλλον, τα μικρόβια και εν γένει όλη την φυσική 

πραγματικότητα,  την διατροφή, την παιδεία, την ψυχαγωγία, την οικονομία, την εργασία, την 

ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την φιλοσοφία, την πολιτειολογία και την επικοινωνία  γενικότερα. 

Άρα το να εξαρτάμε την δημόσια υγεία από τα εμβόλια μόνο, η εν γένει μόνο από τα φάρμακα και να 

διαγράφουμε όλες τις υπόλοιπες δυναμικές και ισχυρά αλληλεπιδρώσες συνιστώσες του συστήματος 

της δημόσιας υγείας είναι από επιστημονικής απόψεως εγκληματικό γεγονός. Επιπλέον ένα σύστημα 

στο οποίο αλλάζουμε εξωτερικές παραμέτρους ελέγχου του μπορούμε να το οδηγήσουμε σε εντελώς 

χαοτική και απρόβλεπτη συμπεριφορά. Έτσι σήμερα η επιβολή σε παγκόσμιο επίπεδο μιας 

υποχρεωτικής γενετικής θεραπείας όλων των ανθρώπων με πρόσχημα την πανδημία μπορεί να 



 

 

οδηγήσει σε παγκόσμια κατάρρευση όλη την παγκόσμια υγεία και ακολούθως όλη την ανθρωπότητα 

και τον πολιτισμό εν γένει. Ακολούθως θα περιοριστούμε στην ανάλυση από πλευράς  της θεωρίας 

πολυπλοκότητας και χάους του Ελληνικού Συστήματος Υγείας μετά την εφαρμογή του εμβολιαστικού 

προγράμματος. Η αποκαλούμενη πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε στις αρχές του 2020 μια 

εξωτερική διαταραχή του εγχώριου συστήματος υγείας που προκάλεσε επιπλέον θανάτους από όσους 

θανάτους είχαμε από άλλες αιτίες. Μολονότι βέβαια αυτή η διαπίστωση μένει να τεκμηριωθεί και δεν 

είναι μια τελική επιστημονική αλήθεια όπως δείχνουν τα αριθμητικά δεδομένα. Ας δεχθούμε όμως τον 

COVID 19  ως μια δυνατή πραγματική εξωτερική διαταραχή στο σύστημα υγείας που προκάλεσε και 

προκαλεί επιπλέον θανάτους υγειών ανθρώπων. Άλλες εξωτερικές διαταραχές του ελληνικού 

συστήματος δημόσιας υγείας είναι τα ποικίλα ιατρικά  μέτρα όπως ο εγκλεισμός, η αποστασιοποίηση, 

οι μάσκες, η ισχυρή διασπορά ψυχολογίας φόβου από τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση και τέλος το 

εμβολιαστικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του 2021. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πως κάθε 

εξωτερική διαταραχή εάν δεν είναι ισχυρή μπορεί να αποσβεσθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα όπου 

το σύστημα επανέρχεται στην προτερα του κατάσταση ισορροπίας.  Τα Στατιστικά δεδομένα 

όπως βλέπουμε εδώ  (https://youtu.be/xSrc_s2Gqfw)(https://youtu.be/xSrc_s2Gqfw) και στην 

ακόλουθη εικόνα  

 

 
 

δείχνουν πως η  απόσβεση της διαταραχής της πανδημίας στο ελληνικό σύστημα δημόσια υγείας είχε 

αρχίσει να αποσβένυται από το φθινόπωρο του 2020. Δηλαδή οι θάνατοι αφού κορυφώθηκαν όπως 

δείχνει η συνεχής κόκκινη γραμμή τον Δεκέμβριο του 2020 ακολούθως άρχισαν να μειώνονται μέχρις 

ότου ξεκίνησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα όπου η διαταραχή του συστήματος με τους εμβολιασμούς 

ξανά εκτινάσσει τους θανάτους. Το γεγονός της απόσβεση της διαταραχής της πανδημίας και της 

αναθέρμανσης με το εμβολιαστικό πρόγραμμα φαίνεται ακόμη σαφέστερα στην ακόλουθη εικόνα 

της ελληνικής ΕΛΣΤΑΤ. 
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 Εδώ 

παραθέτουμε την ιστοσελίδα της Ελληνικής ΕΛΣΤΑΤ όπου φαίνονται τα επίσημα στοιχεία θανάτων 

από όλα τα αίτια, 

 

(https://www.google.gr/search?q=ελστατ+εβδομαδιαιες+εικονες+θανατων+2021+και+2015+2020).  

 

Στην διεύθυνση αυτή της ελληνικής ΕΛΣΤΑΤ ευρισκονται όλα τα δεδομένα που αναλύουμε στην 

εργασία μας αυτή με την βοήθεια της θεωρίας πολυπλοκότητας και χάους. Όπως δείχνει το  γράφημα 

1 της ΕΛΣΤΑΤ θανάτων από όλα τα φυσικά αίτια  οι θάνατοι μέχρι την 8η εβδομάδα του 2020 ήσαν 

σαφώς περισσότεροι από τους αντίστοιχους θανάτους της ίδιας περιόδου το 2021. Δηλαδή πριν την 

επιβολή του εμβολιαστικού προγράμματος το 2021 σαφώς  η πανδημία  COVID-19 είχε αρχίσει να 

υποχωρεί αφού οι θάνατοι την ίδια περίοδο  ήσαν σαφώς λιγότεροι από τους αντίστοιχους θανάτους 

το 2020.  Παρατηρούμε μάλιστα πως η διαφορά θανάτων του 2021 κι του 2020 την πεμπτη εβδομάδα 

έχει κορυφωθεί στο 16%. Δηλαδή οι θάνατοι το 2021 είναι κατά 16% λιγότεροι από την αντίστοιχη 

εβδομάδα το 2020. Αυτό σαφώς σημαίνει απόσβεση της πανδημίας που θα συνεχιζόταν εάν δεν 

επιβαλλόταν στο σύστημα υγείας το εμβολιαστικό προγραμμα.  Οι πράσινες μπάρες στην εικόνα 

αυτή δείχνουν τους θανάτους από όλα τα αίτια το 2020 ενώ η κίτρινη μπάρα δείχνει  τους θανάτους 

από όλα τα αίτια το 2021. Αντίθετα μετά την 8η εβδομάδα του 2021, όπου έχει ήδη αρχίσει να 

εφαρμόζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα οι θάνατοι το 2021 αρχίζουν να υπερβαίνουν του 

αντίστοιχους θανάτους του 2020, ενώ την 26η εβδομάδα η διαφορά έχει κορυφωθεί κατά πολύ, με 

ποσοστό αύξησης 44% όπως δείχνει η διακεκομμένη μαύρη γραμμή. Το γεγονός αυτό της συσχέτισης 

της αύξησης των θανάτων και της γενικής θνησιμότητας από όλα τα αίτια μετά την 8η εβδομάδα του 

2021 το επισημαίνει στο ακόλουθο σχήμα και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανίτης 

(https://youtu.be/qppZcLyMi_E). Όπως βλέπουμε στην εβδομαδιαία σύγκριση θανάτων από τη 

Κώστα Αρβανίτη στην ανωτέρω εικόνα μετά την 8η εβομάδα του 2021 η καμπύλη των αθροιστικών 

θανάτων εκτινάσσεται στα ύψη.  
 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84+%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD+2021+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+2015+2020
https://youtu.be/qppZcLyMi_E


 

 

 

 
 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζουμε την σύγκριση καμπύλων θανάτων που μας δίδει η Ελληνική 

ΕΛΣΤΑΤ μεταξύ των ετών 2021, 2020 και 2015-2020. 
 

 

  

 

Η κόκκινη γραμμή στο ανωτέρω γράφημα αντιστοιχεί στις εβδομαδιαίες τιμές θανάτων από όλα τα 

αίτια το 2021. Η κίτρινη γραμμή αντιστοιχεί στους εβδομαδιαίους θανάτους από όλα τα αίτια το 2020 

και η μπλε γραμμή στην μέση τιμή εβδομαδιαίων θανάτων από όλα τα αίτια την περίοδο 2015-2020.  

Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε πως μέχρι την 7η εβδομάδα του 2020 (κόκκινη γραμμή) οι θάνατοι 

είναι σαφώς λιγότεροι τόσο από το 2020 (κίτρινη γραμμή) όσο και από τον μέσο όρο της αντίστοιχης  

περιόδου των ετών 2015-2020 (μπλε γραμμή). Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν υπήρξε καθόλου στην 



 

 

Ελλάδα πανδημία και είμαστε απλώς στα όρια της φυσικής διακύμανσης θανάτων είτε ότι υπήρξε 

όντως  στην Ελλάδα πανδημία η οποία όμως τελείωσε με το τέλος του 2020. Ακολούθως μετά την 

7η εβδομάδα του 2021 οι θάνατοι υπερβαίνουν σαφώς τους αντίστοιχους θανάτους τόσο ο 2020 όσο 

και την περίοδο 2015-2020. Μάλιστα μετά την 24η εβομάδα παρατηρούμε μεγάλη έξαρση θανάτων 

ως ένα νέο κύμα. Η μόνη εξωτερική διαταραχή του συστήματος υγείας που υπήρξε ήταν  ο μαζικός 

εμβολιασμός και οπωσδήποτε τα επιπλέον μέτρα εγκλεισμού και αποστασιοποίησης. Το ίδιο 

φαινόμενο το παρατηρούμε στην επόμενη εικόνα όπου δείχνουμε μηνιαίες τιμές  θανάτων είτε από 

είτε με κορωνοϊό αφού αυτή ήταν εξ αρχής η γραμμή, να δηλώνονται δηλαδή όλοι οι θάνατοι ότι 

προέρχονται από κορωνοϊό αρκεί να είχαμε θετικό τεστ κορωνοϊού.  

 

Στην ανωτέρω εικόνα παρατηρούμε τα εξής: 

1. Σχεδόν μηδενικοί θάνατοι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 συγκριτικά με τους θανάτους μετά. 

Δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 οι μηνιαίες τιμές θανάτων κυμαίνονται από 14 έως 125. 

2. Μετά τον Σεπτέμβριο του 2020 οι θάνατοι αυξάνουν ραγδαία μέχρι την τιμή των 2500 περίπου 

θανάτων τον μήνα Δεκέμβριο.  

3. Αισθητή και σημαντική Μείωση των θανάτων μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021  

4. Πάλι εκτίναξη και ραγδαία αύξηση θανάτων την άνοιξη του 2021 όπου μετά παρατηρείται 

αισθητή μείωση περιπου στις ίδιες τιμές με τον Φεβρουάριο του 2021. 

 

Τα δεδομένα αυτά εξηγούνται με βάση την θεωρία πολυπλοκότητας των συστημάτων  ως 

ακολούθως. 

 

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα δέχεται μια ισχυρή διαταραχή την άνοιξη του 2020 που είναι τα 

μέτρα εγκλεισμού και αποστασιοποίησης. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται ως το πρώτο κύμα 

θανάτων το φθινόπωρο του 2020 διότι είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη κατάρρευση του 

ανοσοποιητικού συστήματος των ανθρώπων μαζί με όλες τις υπόλοιπες εξωτερικές διαταραχές όπως 

η κατάρρευση της οικονομίας το κύμα φόβου και κατάρρευσης της ψυχολογίας των ανθρώπων. 

Αντίθετα η διαταραχή της πανδημίας του COVID-19 προκάλεσε, αν προκάλεσε πράγματι, ένα 

ασήμαντο κύμα θανάτων την άνοιξη του 2020 που οι μηνιαίες τιμές των κυμάνθηκαν από 15-125. 

Το δεύτερο μεγάλο κύμα θανάτων της περιόδου Φεβρουάριος Ιούνιος 2021 σαφώς σχετίζεται εκτός 

των μέτρων εγκλεισμού, αποστασιοποίησης, τρόμου κλπ με την μόνη επιπλέον εξωτερική διαταραχή 

του συστήματος που δεν ήταν κάτι άλλο παρά ο μαζικός εμβολιασμός. Μάλιστα η πρόβλεψη της 

θεωρίας πολυπλοκότητας είναι πως οι επόμενες μηνιαίες τιμές θανάτων ιδίως κατά το φθινόπωρο 

του 2021 θα αυξηθούν  δραματικά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα αφού το εμβολιαστικό πρόγραμμα 

συνεχίζεται να εφαρμόζεται με μαζικό τρόπο. Η εξήγηση αυτή επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο 



 

 

από τις ακόλουθες εικόνες της ελληνικής ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Στην ανωτέρω εικόνα βλέπουμε επίσης τα κύματα θανάτου του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Μάλιστα 

εδώ στην εικόνα αυτή που δίδει  τιμές θανάτων από η με κορωνοϊό  μέχρι και το τέλος του Αυγούστου 

του 2021 επαληθεύεται μερικώς από τα δεδομένα αυτά η προηγούμενη πρόβλεψη μας που προήλθε 

από τα δεδομένα μέχρι τον Ιούνιο του 2021 ότι θα υπάρξει τρίτο ισχυρό κύμα θανάτων τον Ιούνιο 

του 2021. Η ολοκληρωμένη πρόβλεψη μας θα επαληθευθει όταν η ΕΛΣΤΑΤ δώσει στην 

δημοσιότητα τις στατιστικές όλων των θανάτων εάν δεν υπάρξει εσκεμμένη αλλοίωση των 

δεδομένων. Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε τρία κύρια  κύματα θανάτου. Ένα το φθινόπωρο του 

2020, το δεύτερο  την άνοιξη του 2021 και το τρίτο το οποίο  ευρίσκεται  ακόμη σε εξέλιξη μετά τον 

Αύγουστο του 2021.  Η αθροιστικη καμπύλη θανάτων (κόκκινη γραμμή), ξεκολλά από το μηδέν 

μόνο αφού  το σύστημα υγείας έχει σαφώς διαταραχθεί πολύ σοβαρά από τα σκληρά ιατρικά μέτρα 

αποστασιοποίησης, μασκοφορίας και εγκλεισμού και τέλος τον μαζικό εμβολιασμό.  Αν όντως  

υπήρξαν οι θάνατοι αυτοί από κάποια πανδημία COVID-19 αυτοί εκδηλώθηκαν την ανοιξη του 2020 

ως ένα πολύ αδύναμο και ανεπαίσθητο κύμα θανάτων που η μηνιαία τιμή των δεν ξεπέρασε τους 100 

όπως δείχνουν οι δυο τελευταίες εικόνες της ΕΛΣΤΑΤ. Σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ιταλία η 

Αμερική κλπ την άνοιξη του 2020 το κύμα θανάτου στις αρχές του 2020 ήταν σαφώς ισχυρότερο από 

αυτό της Ελλάδος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες εξωτερικές 

διαταραχές στο σύστημα υγείας όπως πχ η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από ισχυρές 

ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που εγκαινιασθησαν με νέα πυκνά  και υψίσυχνα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα συσχέτισης κρουσμάτων κορωνοϊού και υψίσυχνης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δείχνουν θετικές τιμές στην συσχέτιση αυτή. Στην κατεύθυνση 

αυτή μένει να υπάρξουν ολοκληρωμένες επιστημονικές  μελέτες.       

 

Υπήρξε όμως όντως πανδημία θανάτων λόγω COVID-19 η μόνο πανδημία θανάτων από άλλες αιτίες 

και άλλες διαταραχές του συστήματος υγείας;  Το ερώτημα αυτό πρέπει να τεθεί σοβαρά αφού η 

επιστημονική μεθοδολογία δεν περιορίζεται από τις πολιτικές επιλογές αλλά μόνο από την άνευ 

προλήψεων επιστημονική μεθοδολογία. Η αιρετική αυτή υπόθεση δικαιολογείται από την ακόλουθη 

εικόνα  της ελληνικής ΕΛΣΤΑΤ.  Στην εικόνα αυτή βλέπουμε συγκριτικές εβδομαδιαίες τιμές 



 

 

θανάτων από όλες τις αιτίες μεταξύ των ετών 2019 και 2020. 

 

Στην ανωτέρω εικόνα αυτή βλέπουμε τιμές θανάτων το 2020 στις μπάρες με κίτρινο χρώμα και τους 

θανάτους το 2019 με πράσινο χρώμα. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή δείχνει το ποσοστό 

διακύμανσης μεταξύ των δυο κατηγοριών. Θετική διακύμανση σημαίνει περισσότερους θανάτους το 

2020 από το 2019 και αρνητική διακύμανση σημαίνει περισσότερους θανάτους το 2019 από το 2020. 

Εδώ στην εικόνα αυτή παρατηρούμε πως μέχρι το φθινόπωρο του 2020 δηλαδή μέχρι την 45η 

εβδομάδα του 2020 και του 2021 η στατιστική διαφορά είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το ποσοστό 

διακύμανσης κυμαίνεται από -14% έως 14%. Άρα ουδεμία σημαντική στατιστική διαφορά υφίσταται 

μολονότι το 2020 υποτίθεται πως άρχισε να διαταράσσει το σύστημα υγείας  η θανατηφόρος (;) 

πανδημία COVID-19. Αντίθετα όταν το σύστημα υγείας διαταράσσεται από τα ιατρικά μέτρα, 

τρομοκράτησης,  εγκλεισμού, αποστασιοποίησης, μασκοφορίας κλπ  όλη την άνοιξη και το 

καλοκαίρι του 2020 με αποτέλεσμα την κατάρρευση της οικονομίας και του ανοσοποιητικού 

συστήματος των ανθρώπων τότε ξεκινά το πρώτο σημαντικό κύμα θανάτου που διαφοροποιεί το έτος 

2020 από το έτος 2019 με μόνιμη θετική διακύμανση που βαθμιαία ξεπερνά την τιμή 40%. Δηλαδή 

40 θάνατοι περισσότεροι ανά εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά σαφώς θέτουν σε αμφισβήτηση την 

ύπαρξη τουλάχιστον στην Ελλάδα θανατηφόρου πανδημίας. Αντίθετα φανερώνουν σαφώς 

θανατηφόρο πανδημία ιατρικών μέτρων εγκλεισμού, αποστασιοποίησης, μασκοφορίας, 

διασωληνώσεων, παράξενων ιατρικών πρωτοκόλλων κλπ που οδηγούν σε κατάρρευση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Ας σημειώσουμε πως στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας 

όπου νοσηλευθήκαν 1000 περίπου άτομα μονο 16 διασωληνώθηκαν και μόνο 8 απεβίωσαν όπως μας 

βεβαίωσε ο διευθυντής της κλινικής COVID ο πνευμονολόγος  κ.Λεωνίδας Στέλλας. Δηλαδή η 

θνητότητα των ασθενών δεν ξεπέρασε  το 0,8%. Αυτό σαφώς δείχνει πως δεν  υπήρξε σοβαρή 

πανδημία και δεν θα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας εάν οι γιατροί δεν 

ακολουθούσαν όντως παράξενα και μη ιατρικώς δικαιολογημένα  πρωτόκολλα.  

 

Συμπέρασμα. 

 

Βάσει της ανωτέρω περιγραφής θεωρούμε επαρκώς επιστημονικά τεκμηριωμένη την άποψη πως τα 

κύματα θανάτων τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν προκλήθηκαν από την πανδημία  COVID-19.  

Αντιθέτως η ανάλυση των δεδομένων με βάσει την θεωρία πολύπλοκων συστημάτων οδηγεί 

ανεπιφύλακτα στο συμπέρασμα πως τα κύματα θανάτων προκλήθηκαν κυρίως από την λανθασμένη  

ιατρική διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα ο μαζικός εμβολιασμός θα προκαλέσει μια πρωτόγνωρη 

χαοτική δυναμική θανάτων στο σύστημα υγείας. Διότι τα γενετικά εμβόλια όπως έχει αποδειχθεί 



 

 

προκαλούν σοβαρές μεταλλάξεις του κορωνοϊού  τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, 

οδηγώντας στην ανάγκη συνεχών κυμάτων εμβολιασμών. Τα κύματα εμβολιασμού θα προκαλούν με 

την σειρά τους νέα κύματα μεταλλαγμένης πανδημίας που με την σειρά της θα απαιτεί νέα κύματα 

εμβολιασμών. Έτσι το σύστημα υγείας θα οδηγηθεί σε μια χαοτική κατάσταση νέων μεταλλάξεων 

και νέων εμβολιασμών όπου το ένα κύμα οδηγεί στο άλλο με αποτέλεσμα τον κατακλυσμό θανάτων 

των υγειών ανθρώπων που εάν δεν έμπαιναν στον φαύλο αυτό χαοτικό κύκλο εμβολιασμού-

μεταλλάξεων προφανώς δεν θα είχαν πρόβλημα από τον αρχικό ιό. Επίσης τα δεδομένα μας δείχνουν 

πως η αρχική πανδημία, εάν όντως υπήρξε, θα είχε αποσβεσθεί πολύ γρήγορα όπως συνέβαινε 

παλαιότερα με κύματα γρίπης και άλλες ιώσεις.   

Το άλλο εξίσου τεράστιας σημασίας για την παγκόσμια υγεία συμπέρασμα από την θεωρία 

πολυπλοκότητας αφορά την χαοτική δυναμική που θα προκαλέσουν τα γενετικά εμβόλια τόσο στην 

δυναμική των κυττάρων και των γονιδίων του DNA όσο και στην δυναμική όλου του οργανισμού 

λόγω της τοξικότητας της πρωτεΐνης ακίδας που κατακλύζει όλα τα όργανα και όλα τα κύτταρα του 

ανθρώπινου σώματος. Ουδείς επιστήμονας μπορεί να προβλέψει τις μεσοπρόθεσμες και τις 

μακροπρόθεσμες καταστροφικές συνέπειες της διαταραχής τόσο των κυττάρων όσο και των οργάνων 

του ανθρωπίνου σώματος βάσει του φαινομένου μη γραμμικής  αστάθειας και του φαινομένου 

ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες της μη γραμμικής δυναμικής. Ήδη τα πρώτα δείγματα σοβαρών 

παρενεργειών σε εμβολιασμένους αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προειδοποίηση της θεωρίας 

πολυπλοκότητας και χάους σε σχέση με την διαταραχή του συστήματος υγείας μέσω των μαζικών 

γενετικών φαρμάκων και εμβολίων. Εάν τα αντιβιοτικά προκάλεσαν σοβαρή εμφάνιση 

μεταλλαγμένων ανθεκτικών μικροβίων τώρα τα γενετικά φάρμακα και εμβόλια μπορούν να 

οδηγήσουν σε καθολική και μη αντιστρεπτή κατάρρευση του συστήματος υγείας σε παγκόσμια 

κλίμακα. Η πρόβλεψη μας για πολλαπλά κύματα θανάτων μετά τους μαζικούς εμβολιασμούς,  λόγω 

της χαοτικής συμπεριφοράς του συστήματος υγείας, δικαιολογείται και από το φαινόμενο ADE το 

οποίο θα οδηγήσει σε πολλαπλούς θανάτους τους εμβολιασμένους αφού τα αντισώματα των 

εμβολίων μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο ενίσχυσης της μόλυνσης γνωστό ως Antibody 

Dependent Enhancement. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε άμεση διακοπή των μαζικών 

εμβολιασμών και εφαρμογή της θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής αντί της μαζικής εφαρμογής 

πειραματικών γενετικών φαρμάκων και εμβολίων με άγνωστες κατ’ ουσίαν συνέπειες στην 

παγκόσμια υγεία αλλά και στο παγκόσμιο  οικοσύστημα. Η θεωρία πολυπλοκότητας μας 

προειδοποιεί πως ενδεχομένως οδηγούμεθα  σε μη αντιστρεπτές και άγνωστες καταστάσεις 

μετάλλαξης ακόμη και του ίδιου του ανθρωπίνου όντος και καταστροφή του ίδιου του πολιτισμού 

και μετατροπή του ανθρώπινου είδους σε κάτι τραγικά και εφιαλτικά άσχημο και άρρωστο.  


