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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, 
 ( h t t p s : / / w w w . g o o g l e . g r / s e a r c h ?
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://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.  

Εφιαλτική πρόβλεψη της θεωρίας πολυπλοκότητας  που ειχε προβλεφθεί. 

Στην εργασία αυτή που είχε ολοκληρωθεί πριν περίπου έναν µήνα είχαµε συµπεράνει πως το 
φθινόπωρο του 2021 θα έχουµε νέο κύµα θανάτων   
Στη επόµενη εικόνα της ΕΛΣΤΑΤ βλέπουµε τα νεα στοιχεία θανάτων µέχρι την τριακοστή 
πρώτη εβδοµάδα που επαλειθεύουν την προηγούµενη πρόβλεψη µας. Όντως µετά την 26η 
εβδοµάδα του 2021  υπάρχει µια µείωση των θανάτων µολονότι παραµένουν σταθερά 
περισσότεροι από το 2020. Όµως µετά την 29η εβδοµάδα οι θάνατοι εκτινάσσονται και πάλι 
και η διαφορά των µε το 2020 φθάνει στο 42%.  Έτσι το τρίτο κύµα θανάτου άρχισε την 
εµφάνιση του αµέσως µε το φθινόπωρο του 2021 και σαφώς θα εξελιχθεί όλο και ποιο ισχυρό 
όσο προχωράµε προς το χειµώνα.  

 



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. 


