
Μέχρι σήµερα ακούµε αυτά που λένε οι ειδικοί για τον Covid-19 και το τι πρέπει να 

κάνουµε για να προστατευτούµε. 

Το ερώτηµα όµως που θέλω να θέσω είναι :  

«Αυτό θα πρέπει να το κάνουµε στη βάση του a priori ?» 

Ακολουθούµε και εφαρµόζουµε αυτά που µας λένε οι ειδικοί, αλλά δεν έχουµε το 

δικαίωµα να αναρωτιόµαστε, αν όλα αυτά που εφαρµόζονται είναι σωστά και αν 

συνάδουν µε την ορθή χρήση της επιστήµης, ως εργαλείο αντιµετώπισης κρίσεων?» 

Σαφέστατα και υπάρχει ο ιός και η πανδηµία είναι σε πλήρη εξέλιξη ως φυσικό 

φαινόµενο. Όµως µετά από οκτώ µήνες πλήρους εξέλιξης, και ενώ η εικόνα σύµφωνα 

µε τους ειδικούς είναι ότι το σύνολο του πληθυσµού κινδυνεύει, η εικόνα µε βάση τα 

δεδοµένα που προκύπτουν είναι τελείως διαφορετική.  

Μέχρι σήµερα (4/8/2020) υπάρχουν 18.548.341 κρούσµατα που αφορούν το 0,24% 

του παγκόσµιου πληθυσµού. Για την Ελλάδα αυτό είναι 0,048% !! 

Αυτή την δυσαρµονία δεν πρέπει κάποιος να την εξηγήσει ?  

Όλες οι αναλύσεις που αφορούν το ίδιο το φαινόµενο δεν τις αµφισβητώ, αλλά 

αφορούν µόνο αυτό το ποσοστό που είναι <1%. Τα µέτρα όµως δηµιουργούν 

πρόβληµα στο 100% του πληθυσµού, και όχι γιατί ξεβολεύονται, αλλά τους πλήττει 

πλέον οικονοµικά και σοβαρά θα έλεγα. 

Ήδη σαν Χώρα έχουµε έλλειµµα περίπου 6,5 δις (σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Κράτους), το οποίο δυστυχώς θα µεγαλώσει.  

∆εν πρέπει να αναρωτηθούµε τι γίνεται και τι θα γίνει το χειµώνα? 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς του ΠΟΥ ίσως να µην βρεθεί και ποτέ εµβόλιο. Ίσως αυτή 

η κατάσταση να κρατήσει για πολλά χρόνια όπως λένε.  

Και γιατί να το αµφισβητήσω αυτό ? Η εποχιακή γρίπη H1N1 ήρθε το 2009 και έχει 

µείνει .Σύµφωνα µε το ΠΟΥ υπάρχουν 11500000 σε όλο τον κόσµο κάθε χρόνο και 

650000 θάνατοι από την γρίπη. Γιατί ο Covid-19 να αποτελέσει κάτι διαφορετικό?  

Και παρεµπιπτόντως αφού αναφέρθηκα στην γρίπη, εδώ υπάρχει µια άλλη ακόµη 

δυσαρµονία. Σε εµβολιασµένο πληθυσµό το ποσοστό θανάτου είναι 5,65%, ενώ αυτή 

την στιγµή για τον κορωνοϊό είναι 3,86%. Γιατί στην µία περίπτωση δεν 

αισθανόµαστε ότι είναι αναγκαία τα µέτρα ενώ στην δεύτερη είναι? Αυτοί που 

πεθαίνουν από την γρίπη έχουν λιγότερη σηµασία από όσους πεθαίνουν από τον 

Covid-19? 

 


