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Τα μέτρα αντιμετώπισης 

Τα μέτρα που ακολουθήθηκαν λίγο πολύ γνωστά. Για τις μάσκες έχουν ειπωθεί 

πολλά (link2)… Δεν έχει νόημα η εκ νέου αναφορά τους. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα 

όμως πρέπει να γίνει μια σύντομη επισκόπηση. Ειδικά στην χώρα μας ακολουθήθηκε 

ένα από τα πιο αυστηρά lockdown ( link). Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της 

προηγούμενης παραγράφου μήπως η αντίδραση ήταν κάπως υπερβολική; Μήπως, 

όπως λέει και ο Dr Ιωαννίδης ο ελέφαντας είδε ένα ποντίκι, το φοβήθηκε και βούτηξε 

στον γκρεμό; Ή για να τεθεί με άλλη μορφή το ερώτημα, τι διαφορετικό θα κάναμε 

αν πέθαινε ένας στους δύο ή ένας στους 5; Και τελικά ακόμα και στην ίδια την 

ασθένεια βοήθησαν; Τι λέει γι’ αυτά ο Γερμανός επιδημιολόγος S. Bahdi όπως και 

πολλά άλλα χρήσιμα; (link). Αλλά και ο Κύπριος επιδημιολόγος Ε. Σωτηριάδης δεν 

συμφωνεί με τα μέτρα (link). Και ο Dr Δ. Γάκης διαφωνεί επίσης ( link). Και ο Dr 

Κούβελας διαφωνεί με τα μέτρα (link). Και ο Dr R. Hodkinson (link2). Και 20 άλλοι 

επιστήμονες διαφωνούν με τα μέτρα ( link). Και η έρευνα από την British Medical 

Journal (link2). 

Αλλά τελικά γιατί να έχουν δίκιο οι παραπάνω και όχι η επιτροπή που διορίσθηκε 

από την κυβέρνηση; Ας ακούσουμε ένα μέλος της επιτροπής ένα χρόνο μετά να 

παραδέχεται το λάθος (link). Αν και της δόθηκε η ευκαιρία από τον δημοσιογράφο να 

τα αποδώσει στην προσωπική ευθύνη, προς τιμήν της δεν το έκανε. Το λάθος 

αποδεικνύεται και μαθηματικά (από το 26’ και μετά) ( link). Αλλά και μια μελέτη από 

το British Medical Journal (link) δεν τα λέει διαφορετικά. Και το CDC τα γύρισε μετά 

(link2). Αλλά και ο υπεύθυνος της Σουηδίας είχε διαφορετικές απόψεις και 

επιβεβαιώνεται πανηγυρικά (link) ενάμιση χρόνο μετά. 

Δηλαδή το μοναδικό υποτιθέμενο πλεονέκτημα που θα είχαν οι εγκλεισμοί 

κλονίζεται σημαντικά. Γιατί το μοναδικό πλεονέκτημα; Γιατί μάλλον όλα τα υπόλοιπα 

είναι μειονεκτήματα όπως φαίνεται σε αυτή την μελέτη ( link).  Και αυτή η καταγγελία, 

για αύξηση στους θανάτους, έγινε και από στέλεχος του γερμανικού ΥΠΕΣ (link) και 

από τον Dr Κ. Φαρσαλινό (link), κάτι που οφείλεται και σε αυτό (link), (link2). Αλλά 

αυτές οι ζωές δεν μετρούν μάλλον. 

https://theflagreport.com/nea-meleti-deichnei-oti-oi-maskes-den-epivradynan-tin-exaplosi-tou-covid-to-akoute-alites-loimoxiologoi/
https://www.iatronet.gr/article/100019/sthn-ellada-to-aysthrotero-lockdown-ths-eyrophs-giati-den-apodidei-ta-anamenomena
https://www.youtube.com/watch?v=jsje_8l7JKM&t=980s
https://www.youtube.com/watch?v=lHnTkWklgJE
https://www.youtube.com/watch?v=cGNsb-vXmio&t=4s
https://tgnews.gr/%ce%b4%cf%81-%ce%b4-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85/
https://www.bitchute.com/video/XtJB2jy1vAWj/
https://www.tanea.gr/2021/03/08/greece/anoixti-epistoli-20-epistimonon-kata-tis-stratigikis-ton-lockdown/?fbclid=IwAR3sviTELhMbKCd2wLAH8SCPkeElWr9N7QC0ylXrr7e6NDVnt5iRIvB-2fk
https://www.macroskopio.gr/el/i-katarta-ton-lockdown/
https://www.youtube.com/watch?v=5lfdDec-VGE
https://www.youtube.com/watch?v=yFXDySxKgwY&t=739s
https://enromiosini.gr/arthrografia/to-lockdown-ayxanei-toys-thanatoys-den-toys-meionei/
https://theflagreport.com/sotiri-tsiodra-tha-pas-fylaki-apokalypsi-vomva-ton-nyt-gia-tin-metadotikotita-tou-iou-se-exoterikous-chorous/
https://www.youtube.com/watch?v=UXhjxRbD9mU
https://www.youtube.com/watch?v=w3lYNh3L8T8&t=34s
https://www.pronews.gr/ygeia/884208_ekthesi-sok-stelehoys-germanikoy-ypes-apo-lockdown-ehasan-ti-zoi-toys-5-me-125-hiliades
https://www.youtube.com/watch?v=PLD28eqMLVI
https://www.thebest.gr/article/579855-akuronontai-7-500-cheirourgeia-tin-ebdomada-logo-koronoiou
https://www.lifo.gr/now/greece/2020-diagnostikan-40-ligoteroi-karkinoi-stin-ellada-kai-ayto-tha-einai-katastrofiko-gia


Τέλος να αναφερθεί πως και κάποιες μελέτες αποδομούν την μετάδοση 

ασυμπτωματικών που πρέπει να απομονώνονται σπίτια τους (link), (link). 

https://www.kathimerini.gr/world/1081972/poy-exairetika-spania-i-metadosi-toy-koronoioy-apo-asymptomatikoys/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w


Το χάος των νοσοκομείων 

Στα νοσοκομεία της χώρας μας έχει γίνει ως γνωστόν ένας χαμός στους θαλάμους 

covid αλλά αυτό είναι φυσιολογικό με τον τρόπο που λειτουργεί η τριτοβάθμια 

φροντίδα στην χώρα μας αλλά και λόγω του πρωτοκόλλου παγκοσμίως (link2), (link2) 

που έχει ακολουθηθεί για αντιμετώπιση περιστατικών covid. Σαφώς οι άνθρωποι που 

έχουν εργαστεί την περίοδο αυτή στα νοσοκομεία είτε από κύριες, είτε από 

βοηθητικές θέσεις είναι σε θέση να πουν πολλά, αλλά αυτό είναι κάτι που 

αναμένεται μετά από καιρό, όταν σταματήσει να υπάρχει το καρότο (link) και το 

μαστίγιο (link),  (link) και μόνο από αυτούς που δεν είχαν να αποκομίσουν κάτι ή δεν 

ήταν δεσμευμένοι με κάτι... 

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι αυτοί που συνήθως παλεύουν με την 

αδιαφορία, με την κούραση και την επικινδυνότητα. Απλά πρώτη φορά δόθηκε τόση 

δημοσιότητα σε αυτούς τους λειτουργούς και έγινε ο χώρος δουλειάς τους πλατώ 

κακοστημένης σαπουνόπερας. Και από ποιους; Από αυτούς που λίγα χρόνια πριν  

έκλεισαν τα λοιμωδών. (link) (υπουργός Α. Γεωργιάδης). Γιατί τώρα τόση αγάπη για 

την ανθρώπινη ζωή από αυτούς που αδιαφορούσαν γι’ αυτή; 

Παρόλα αυτά μια μικρή συλλογή από στοιχεία – καταγγελίες αναφέρονται πιο 

κάτω: 

1. Είχε καρκίνο και πήγε σε θάλαμο covid (link) 

2. Και μια νεκροψία – καταγγελία (link) 

3. Ασθενής που εισάγεται χωρίς covid στους covid (link) 

4. Ασθενείς με Covid μπροστά στις κάμερες; (link) 

5. Τι γίνεται με τις διασωληνώσεις; (link), (link), (link), (link), (link), (link) 

6. Δικαστικός αγώνας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά 

τους (link). 

7. Πως θεραπεύουν οι Ιταλοί στο σπίτι (link) 

8. Ασπιρίνη και βιταμίνη Δ (link) 

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε για κατάταξη σε covid ενός ασθενούς έχει 

λίγο πολύ σχολιασθεί ποικιλοτρόπως (link). Για το θέμα έχει εκτενώς ασχοληθεί ο 

δικηγόρος Αντωνιάδης και προσφάτως κατέθεσε αγωγή 4000+ σελίδων  (link2). 

https://www.pronews.gr/ygeia/985426_italos-giatros-skotosame-anthropoys-giati-efarmostike-lanthasmeni-therapeia
https://theflagreport.com/apatoume-apantiseis-skotosan-me-tin-ousia-midazolami-12-000-atoma-gia-na-diatirisoun-to-afigima-tou-covid/
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/984703/koronoios-mareva-mitsotaki-stis-2100-to-vradu-oloi-sto-balkoni-mas/
https://www.alfavita.gr/koinonia/317788_ypodeixi-se-giatroys-toy-laikoy-mi-milate-sta-mesa-enimerosis
http://www.press-gr.com/2020/04/blog-post_295.html
https://www.newsbeast.gr/health/arthro/574858/ohi-sto-kleisimo-tou-loimodon
https://www.youtube.com/watch?v=BkwLLR-2ztc
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/pieria-i-proti-ektafi-nekrou-me-koronoio-thyella-apo-ti-minysi-tis-koris-tou/3233648/
http://www.press-gr.com/2021/04/blog-post_78.html
https://www.youtube.com/watch?v=cKYZommO8uc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=PRcBHPUap2o
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8204459/Are-doctors-HARMING-coronavirus-patients-putting-ventilators-early.html?fbclid=IwAR331expTK5DlWZj9BQDy3pVHEOa7AHc18zrc3TjGh_IyxobM3YzIAxK_Os
https://www.youtube.com/watch?v=qrY3hsdMV60
https://www.eyewideopen.org/?p=754
https://dailypharmanews.gr/site/post/17617/L--Stellas:-50tis-ekato-ligoteres-diasolinoseis-upo-pro%CF%8Bpotheseis--
https://dimpenews.com/2021/03/23/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf-flavia-grosan-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84/
https://www.zougla.gr/kosmos/article/italia-ne-sti-xrisi-idroksixlorokinis-kata-tou-covid19-meta-apo--dikastiko-agona-150-giatron
https://www.zougla.gr/ygeia/article/pos-8erapevoun-ton-covid-19-sto-spiti-i-itali
https://medlabgr.blogspot.com/2021/02/kai-ta-dyo-briskontai-se-ola-ta-spitia-kai-sozoyn-apo-ton-koronaiou.html#ixzz6lWznCMr1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223286233681994&id=1169370310
https://nikosantoniadis.tv/2021/07/20/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF/

