
Τα σχέδια της ΝΤΠ, η 
συνομωσία του κορωναϊού και 
η Ελληνική Ανάσταση 

Το ανατριχιαστικό σχέδιο της ΝΤΠ για παγκόσµια κυβέρνηση - Ο 
ρόλος του Μπίλ Γκέιτς - Πώς σχεδιάστηκε ο κορωναϊός - Γιατί 
δεν υπάρχουν...νεκροί - Ποιά θα είναι η επόµενη µέρα - Στόχος η 
Ορθοδοξία και η ποδηγέτηση της Ελλάδας;  

Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι όλα όσα ζούµε 
εξελίχθηκαν τυχαία;  Δεν το νοµίζω. Όσα έχουµε 
ζήσει µέχρι τώρα και όσα θα ζήσουµε τις επόµενες 

µέρες και τους επόµενους ίσως µήνες, πολύ φοβάµαι ότι 
έχουν ήδη προσχεδιαστεί µέσα σε ρουστίκ ηµισκότεινες 
αίθουσες, µε χλιδάτη κλασσική επίπλωση, µαρµάρινα 
δάπεδα και πλήρως αποµωνοµένες. Και καταλήγω εκεί διότι 
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αυτά που διαδραµατίζονται τους τελευταίους δύο µήνες, τουλάχιστον 
στον...δυτικό τοµέα του πλανήτη που αποκαλούµε απλά Δύση, είναι εντελώς 
πρωτόγνωρα, βάρβαρα, αστόχαστα και κυρίως µε...έντονο άρωµα νεοταξικής 
υφής. Διότι πώς αλλιώς να εξηγήσει κάποιος τις, τουλάχιστον περίεργες, 
αποφάσεις όλων των ηγετών των κρατών που ανήκουν στη Δύση σχετικά µε 
την αποκαλούµενη «πανδηµία» του κορωναϊού, τη στιγµή που οι περισσότεροι 
από εµάς γνωρίζουµε, πως ο ιός αυτός δεν έχει µεγάλη θνησιµότητα, η οποία 
περιορίζεται στο σχεδόν µηδαµινό νούµερο του 1,8 µε 2,1 τοις εκατό σε όσους 
ασθενείς έχουν προσβληθεί από αυτόν και αφορά κυρίως άτοµα της τρίτης 
ηλικίας µε χρόνιες νόσους ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες και φαρµακευτικές 
αγωγές; 

Τι δουλειά είχαν όλοι αυτοί στο να πάρουν τόσο ακραία µέτρα, όπως είναι το 
lockdown σε επιχειρήσεις κυρίως εστίασης, υπηρεσίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ; Δεν ήξεραν ότι µε τέτοια επιεικώς υπερβολικά, 
υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να τιναχτούν όλες οι - άµεσα συνδεδεµένες µεταξύ 
τους - οικονοµίες του πλανήτη; Δεν νοµίζω να είναι τόσο ηλίθιοι, ώστε να µην 
αντιλαµβάνονται τι κάνουν. Τότε; Μήπως ο στόχος είναι τελικά αυτός; Δηλαδή 
η πρόκληση ενός τεράστιου οικονοµικού κράχ, ώστε να...µοιραστεί εκ νέου η 
τράπουλα ή να δηµιουργηθεί τέτοιο χάος, που να οδηγεί σε παγκόσµιο πόλεµο; 
Ή µήπως είναι απλά ο τρόµος που τους κυρίευσε µήπως και τιναχτεί στον αέρα 
το διάτρητο σύστηµα υγείας που έχουν σχεδιάσει τα τελευταία 20 χρόνια; 

Το ξύπνηµα του «εφιάλτη» 

Πρίν από 4 µέρες, στο αµερικανικό κανάλι News Network, ο παρουσιαστής 
Γκάρυ Μάνσον παρουσιάζει ως καλεσµένο στην εκποµπή του έναν ονοµαστό 
παγκοσµίως αµερικανό γιατρό ειδικής περίθαλψης και τοξικολογίας ονόµατι 
Ρασίντ Μπουτάρ, ο οποίος είχε υπηρετήσει παράλληλα και στον αµερικανικό 
στρατό στον Πόλεµο του Κόλπου το 1991. Πρόκειται για πολύ σοβαρό 
επιστήµονα, ο οποίος είχε κάνει και διδακτορικό στο Μίτσιγκαν πάνω στη 
ιολογία και που αρκετές φορές υπήρξε και σύµβουλος θεµάτων υγείας του 



Λευκού Οίκου. Ο λόγος για τον οποίον ο Μάνσον τον κάλεσε, ήταν για να 
συζητήσουν µαζί την κίνηση του Ντόναλντ Τράµπ να καταθέσει µηνυτήρια 
αναφορά εναντίον του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, µε το αιτιολογικό της 
απόκρυψης σηµαντικών στοιχείων σχετικά µε την πανδηµία του κορωναϊού 
καθώς και τις σχέσεις του Οργανισµού µε την κοµµουνιστική κυβέρνηση της 
Κίνας αλλά και του ιδίου του προέδρου της Microsoft Μπίλ Γκέιτς. 

Ο Ρασίντ Μπουτάρ, απλά 
επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί 
ονοµάζουν «συνωµοσιολογική 
θεωρία» σχετικά µε τον 
κορωναϊό, δηλαδή µίλησε όχι 
µόνο για ένα προσεκτικά 
µελετηµένο βιολογικό όπλο, 
αλλά ανέλυσε και τις ιδιότητές 
του, οι οποίοι είναι 

τουλάχιστον...ύποπτοι για πολλούς. Δηλαδή µε λίγα λόγια, οι απόψεις του 
ήρθαν σε ευθεία σύγκρουση µε αυτές που προωθεί η ελίτ των «Δηµοκρατικών», 
η οποία επιµένει στο χωρίς όρους lockdown παραθέτοντας τους χιλιάδες 
νεκρούς στη Νέα Υόρκη κυρίως και αλλού στην αµερικανική ήπειρο. Και 
φυσικά δεν στάθηκε µόνο εκεί. Είπε κι άλλα, που αφορούν την θητεία του στον 
αµερικανικό στρατό, όπου και πολλοί συνάδελφοί του στον Πόλεµο του 
Κόλπου, υπέστησαν πειραµατισµούς πάνω στην ανθεκτικότητα αρκετών 
βιολογικών όπλων, µε αποτέλεσµα τον θάνατο ή την µόνιµη αναπηρία πολλών 
από αυτούς. Καταγγελίες τουλάχιστον πολύ σοβαρές για να µην ασχοληθεί κάν 
ούτε το Κογκρέσσο, ούτε η Γερουσία. Γιατί άραγε; Σηµειωτέον, την εξουσία 
τότε µόλις είχε «κατακτήσει» ο δηµοκρατικός Μπίλ Κλίντον.

Ο Μπουτάρ όµως δεν στάθηκε εκεί. Προχώρησε ακόµη περισσότερο, 
καταγγέλοντας ευθέως και τον Μπίλ Γκέιτς και την υπόγεια συνεργασία του µε 
το καθεστώς της Κίνας για Συνοµωσία ενάντια στην ανθρωπότητα, επειδή το 
ίδρυµά του χρηµατοδοτούσε και εξακολουθεί να χρηµατοδοτεί εργαστήρια 
βιοτεχνολογίας µε έδρα την κινέζικη πόλη Γιουάν, µε σκοπό την κατασκευή 
ιών που υποτίθεται ότι χρησιµοποιούνται για την παρασκευή εµβολίων για 

Ο Δρ. Ρασίντ Μπουτάρ στο γραφείο του



διάφορες θανατηφόρες ασθένειες όπως το AIDS, 
ενώ στην πραγµατικότητα οι εργαστηριακοί αυτοί 
ιοί προορίζονται για...την µείωση του ανθρώπινου 
πληθυσµού, επιβεβαιώνοντας µε τον καλύτερο 
τρόπο τις απόψεις του προέδρου Ντόναλντ 
Τράµπ. Σηµειώνω δε, την παγκόσµια απήχηση 
που είχε και εξακολουθεί να έχει το πολύκροτο 
βιβλίο του «Εννέα βήµατα που κρατούν τους 
γιατρούς µακρυά», όπου και εξηγεί τόσο το γιατί 
τα φαρµακευτικά σκευάσµατα σκοπίµως 
βλάπτουν αντί να θεραπεύουν το σώµα, όσο και 
την σηµαντικότητα της θωράκισης του 
οργανισµού µέσω της βοτανολογίας αλλά και του 

υγιεινού τρόπου διατροφής, εκθειάζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του 
θυµαριού, της κουαρσετίνης και των βιταµινών C, B6, B12, D3 καθώς και του 
κουρκουµά, του σκόρδου και του τζίντζερ. Στο βιβλίο του ο Μπουτάρ, εκτός 
των άλλων, στηλιτεύει την βιοµηχανία τροφίµων της Δύσης, πάνω στην οποία 
στηρίζεται η σύγχρονη εστίαση, η οποία λόγω των µεταλλαγµένων προϊόντων, 
ευθύνεται για την έξαρση πολλαπλών ασθενειών, όπως οι διάφορες µορφές 
καρκίνου, οι καρδιοπάθειες και η έξαρση του σακχαρώδους διαβήτου µε 
αποδείξεις που δύσκολα µπορούν να ανατραπούν. 
Σηµειώνω επίσης ότι τις καταγγελίες του Μπουτάρ, συµµερίζονται οι 
περισσότεροι «ανεξάρτητοι» γιατροί και επιστήµονες, οι οποίοι δεν ανήκουν 
στο ευρύτερο σύστηµα υγείας που καθορίζεται από τον (ύποπτο πλέον για τον 
περίεργο ρόλο του) Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.  
 
Αλλά ας πούµε όµως ότι όλα τα παραπάνω που ...αραδιάζει ο Μπουτάρ τόσο 
στις συνεντεύξεις του, όσο και στα βιβλία του, είναι ανακριβή και συκοφαντικά 
ή τέλος πάντων, αµφισβητούµενα. Για να δούµε τι λέει και ο έγκριτος τύπος 
της Δύσης, που πολλοί τοποθετούν ως το...κέντρο της επίσηµης 
«παραπληροφόρησης». 
Πρίν από δυόµισι περίπου µήνες και συγκεκριµένα στις 2 Φεβρουαρίου, η 
γαλλική Le Monde δηµοσιεύει ένα άρθρο σχετικά µε την ανάµειξη του 



ιδρύµατος Μπίλ και Μπελίντα Γκέιτς στον κορωναϊό και την βιοτεχνολογία 
γενικώς. Το άρθρο αυτό παρουσίαζε ως...θεωρία συνοµωσίας που προωθούν τα 
ανεξάρτητα µπλόγκς στο διαδίκτυο την ενεργή ανάµειξη του Μπίλ Γκέιτς και 
του ιδρύµατός του τόσο στο θέµα του κορωναϊού, όσο και γενικότερα στην 
µείωση του πληθυσµού στον πλανήτη. Πιο αναλυτικά, το άρθρο λέει:

«Μια από τις φήµες που διαδόθηκαν αρκετά στο διαδίκτυο ήταν πως το ίδρυµα του 
Αµερικανού είχε προβλέψει την πανδηµία του κορωνοϊού. Τον Οκτώβρη του 2019, 
το ίδρυµα Γκέιτς, η σχολή υγείας Τζον Χόπκινς Μπλούµπεργκ και το Παγκόσµιο 
Οικονοµικό Φόρουµ, διοργάνωσαν από κοινού µια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, 
όπου «πολιτικοί, επικεφαλής εταιρειών και υπεύθυνοι υγείας» εργάστηκαν από 
κοινού σε µια προσοµοίωση της επιδηµίας του κορωνοϊού. Η συνάντηση αυτή 
πυροδότησε δηµοσιεύµατα και αναρτήσεις στα social media, που ισχυρίζονταν πως 
ο Μπιλ Γκέιτς «προέβλεψε» την επιδηµία του κορωνοϊού, ενώ ισχυρίζονταν πως 
το σενάριο της προσοµοίωσης ήθελε να χάνονται από την επιδηµία 65 εκατ. ζωές. 
Το κέντρο “Τζον Χόπκινς” είναι µια διεθνής ΜΚΟ που ασχολείται µε την 
προστασία της δηµόσιας υγείας απέναντι σε επιδηµίες. Χρηµατοδοτείται τόσο από 
το αµερικανικό κράτος, όσο όµως και από ιδιωτικούς πόρους, όπως το ίδρυµα 
Μπιλ Γκέιτς. Η διάδοση των θεωριών συνωµοσίας που ήθελαν τον Μπιλ Γκέιτς 
να προκαλεί την επιδηµία, οδήγησε την ΜΚΟ να εκδώσει ανακοίνωση στις 25 
Ιανουαρίου» και συνεχίζει: 
«Μια άλλη φήµη που διαδόθηκε το τελευταίο διάστηµα, αναφορικά µε τον 
κορωνοϊό και τον Μπιλ Γκέιτς, ήθελε το ίδρυµα του Αµερικανού να χρηµατοδοτεί 
ινστιτούτο, προκειµένου να αποκτήσει την ευρεσιτεχνία του κορωνοϊού. Το 
Ινστιτούτο Πιρµπράιτ κατέθεσε αίτηµα ευρεσιτεχνίας για τον κορωνοϊό, το οποίο 
και εγκρίθηκε στις 20 Νοεµβρίου του 2018. Περιέργως, διέδιδαν οι εν λόγω 
ιστοσελίδες, «ένας από τους βασικούς χρηµατοδότες του Ινστιτούτου είναι το 
ίδρυµα Γκέιτς». Σηµειώνεται ότι το ινστιτούτο Πριµπράιτ είναι ένα κέντρο έρευνας 
στη Βρετανία, γνωστό για το έργο του στον τοµέα της επιδηµιολογίας. Το 
βρετανικό κέντρο, εξέδωσε και αυτό µε τη σειρά του ανακοίνωση, στις 24 
Ιανουαρίου, µε την οποία διαψεύδει τις φήµες».



Έχουµε λοιπόν, µια παρουσίαση ορισµένων «φηµών», οι οποίες σήµερα 
επιβεβαιώνονται ως αληθείς, µιας και οι επίσηµες αρχές των ΗΠΑ διεξάγουν 
έρευνα σε βάθος εις βάρος του ιδρύµατος Μπίλ και Μπελίντα Γκέιτς. Στο 
µεταξύ, ο ίδιος ο Γκέιτς παραδέχεται σε δηµόσια συνέντευξη του, την οποία 
µπορεί ο αναγνώστης να την βρεί στο διαδίκτυο πανεύκολα, ότι πράγµατι η 
µείωση του πληθυσµού του πλανήτη είναι αναγκαία, µιας και ο πλανήτης 
εξαντλείται από πηγές και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί σε µερικά χρόνια 
εντελώς άγονος. Επίσης ο Γκέιτς προτείνει την χρήση ενός νάνοτσιπ, το οποίο 
µπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς µαζί µε εµβολιασµό, το οποίο και θα 
καταγράφει καθηµερινά την πορεία του ασθενούς (και αργότερα υγιούς) 
ανθρώπου και θα προλαµβάνει την ...όποια ασθένεια πρίν ακόµη εµφανίσει 
συµπτώµατα! Μ’ άλλα λόγια, προτείνει ...κανονικό τσιπάρισµα µε τα 
χαρακτηριστικά του «χαράγµατος» που προέβλεψε ο Ιωάννης στο µνηµειώδες 
βιβλίο του «Αποκάλυψη»! 
 Ο Μπίλ Γκέιτς επίσης, δραστηριοποιείται ενδελεχώς στον τοµέα της 
βιοτεχνολογίας, χρηµατοδοτώντας αφειδώς αρκετά εργαστήρια µε δεκάδες 
εκατοµµύρια ετησίως, για την παραγωγή εµβολίων τα οποία και δοκιµάζονται 
κυρίως σε χώρες της Αφρικής (µε τις...ευλογίες φυσικά των κυβερνήσεων των 
χωρών αυτών) µε αποτέλεσµα τον θάνατο ή την µόνιµη ανικανότητα των 
περισσότερων ανθρώπινων «πειραµατόζωων». Όπως επίσης και το 
αδιαµφισβήτητο γεγονός, ότι ο Γκέιτς είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
χορηγούς του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 

Τι δείχνει όµως µέχρι στιγµής η δηµοσιογραφική έρευνα έγκυρων 
αµερικανικών εφηµερίδων; Ότι πράγµατι οι ... «φήµες», δεν είναι και 
τόσο...φήµες και ότι η συνωµοσιολογία πολύ λίγο απέχει από την ίδια την 
πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, η Washington Post, σε εκτενές άρθρο της στις 
15 Απριλίου, αποκάλυψε ότι πράγµατι οι Κινέζοι έκαναν πειράµατα µε 
κορωναϊούς 12 χλµ από το κέντρο της Γιουάν στο κρατικό εργαστήριο 
ιολογίας το οποίο έχει ως διευθύντρια µια ...Κινέζα στρατηγό(!) ιολόγο και 
φυσικά εποπτεύεται από τον κινεζικό στρατό και αποκαλύπτει επίσης πως δύο 
διπλωµάτες της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Πεκίνο, είχαν στείλει δυό απόρρητες 



εκθέσεις, ότι το εργαστήριο στη Γιουάν έχει ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας. 
Μάλιστα, αναφέρει ότι υπήρξαν «ευαίσθητα» διπλωµατικά τηλεγραφήµατα 
προς Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσαν ότι αυτό το εργαστήριο, αποτελεί 
απειλή για µια πανδηµία τύπου SARS λόγω των επικίνδυνων πειραµάτων µε 
ιούς σε νυχτερίδες! Εν τω µεταξύ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφηµερίδας, 
οι κινέζικες αρχές προσπαθούν να µπλοκάρουν πληροφορίες που φεύγουν προς 
τη Δύση. Επίσης, η έγκυρη εφηµερίδα (η οποία σηµειωτέον ευθύνεται για την 
αποκάλυψη σηµαντικών κυβερνητικών σκανδάλων όπως αυτό του σκανδάλου 
Γουότεργκέιτ, την αποκάλυψη των απόρρητων αρχείων που αφορούσαν τον 
πόλεµο στο Βιετνάµ και την σκόπιµη παραπληροφόρηση των αµερικανικών 
υπηρεσιών στο κοινό για την ...αναγκαία συνέχιση του πολέµου ενώ δεν υπήρχε 
λόγος για κάτι τέτοιο - βλ. ταινία The Post του Στήβεν Σπίλµπεργκ κ.α.) 
αποκαλύπτει στοιχεία τα οποία ενοχοποιούν τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΟΥ 
Τέντρος Αντάµοµ Γκοµπρεγιέσους ο οποίος και φέρεται µπλεγµένος σε ένα 
πολύ βρώµικο παιχνίδι ανάµεσα σε Κινέζους ιθύνοντες, Μπίλ Γκέιτς και 
άφθονο χρήµα που ρέει στα ταµεία του από φαρµακευτικές εταιρείες που 

ειδικεύονται σε θέµατα ιών, όπως η 
αµερικανική Bristol-Myers Squibb. 
Οι καταγγελίες αυτές οδήγησαν τον 
Ντόναλντ Τράµπ να καταθέσει 
µηνυτήρια αναφορά εναντίον του 
ΠΟΥ για απόκρυψη σηµαντικών 
στοιχείων η οποία κατατέθηκε 
επισήµως στις 16 Απριλίου ενώ 
διέταξε τις CIA και FBI, να 
διερευνήσουν σε βάθος την ανάµειξη 
του Μπίλ Γκέιτς και της Microsoft 
στο ζήτηµα της χρηµατοδότησης σε 
ιολογικά εργαστήρια εκτός των ΗΠΑ 
καθώς και την αστείρευτη ροή 

χρηµάτων του ιδρύµατος Μπίλ και Μπελίντα Γκέιτς προς τον ΠΟΥ. Επίσης, 



όπως αναφέρει και ρεπορτάζ του γνωστού δηµοσιογράφου Γιώργου Τράγκα ο 
οποίος ενδιαφέρεται τα µάλα για την πορεία του κορωναϊού καί για 
προσωπικούς, εκτός των δηµοσιογραφικών, λόγους (είναι χρόνιος διαβητικός 
σε µεγάλη ηλικία και έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την υγεία του) ότι εκτός 
από την Washington Post, και άλλες εφηµερίδες και έντυπα της Δύσης, όπως 
οι Times του Λονδίνου, οι New York Times, η Washington Times και το 
BBC, αναφέρονται εκτενώς στα θέµατα που αποκάλυψε η Post και που όχι 
µόνο τα επιβεβαιώνουν, αλλά και τα εµβαθύνουν περισσότερο. 

Η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης και ο...κύριος Τσιόδρας 
 
Η πατρίδα µας, ελέω... «µνηµονίων», ΔΝΤ και Γερµανών, οι οποίοι µέσω 
αυτών κατήργησαν ατύπως την εθνική µας κυριαρχία, επέβαλαν µε τρόπο 
απάνθρωπο και σκληρό, τεράστιες περικοπές σε υπουργεία και οργανισµούς 
υψίστης εθνικής ασφαλείας, όπως το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξης, το 
Υπουργείο Άµυνας και κυρίως, το Υπουργείο Υγείας, βρίσκεται εξαιρετικά 
ευάλωτη σε συνθήκες πανδηµίας. Κι αυτό διότι, µε το πρόσχηµα των 
σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια µε τις διάφορες 
φαρµακοβιοµηχανίες οι οποίοι και «λάδωναν» γιατρούς και κυβερνητικά 
στελέχη µε στόχο την προώθηση των ακριβών φαρµάκων τους τα οποία και 
επιβάρυναν µέσω των υπερτιµολογήσεων τις δαπάνες στη δηµόσια υγεία, οι 
ξένοι δανειστές µε επικεφαλής του Γερµανούς, προώθησαν την άµεση 
ιδιωτικοποίηση µε τη δηµιουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων και κλινικών και τις 
περικοπές σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε προµήθειες 
ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού µε αποτέλεσµα την άµεση 
υποβάθµιση της περίθαλψης των πολιτών που είχε ως συνέπεια την αύξηση 
της θνησιµότητας του πληθυσµού και σχεδόν την εγκατάλειψη των ασθενών µε 
χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες ή ο διαβήτης. Σηµειώνω 
δε πως το σύστηµα αυτό των περικοπών στην υγεία, όπως και τον 
ιδιωτικοποιήσεων, εφαρµόζεται εκτενώς και σε όλη τη Δύση, ελέω του ισχυρού 
ανέµου του Νεοφιλελευθερισµού που πνέει (ή έπνεε εν πάσει περιπτώσει) µε 



την φιλοσοφία του «λιγότερου κράτους, περισσότερης ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας». Εκείνο λοιπόν που δεν πρόβλεψαν, τόσο στη πατρίδα µας (και 
εννοώ τις δοτές κυβερνήσεις των «µνηµονίων» που αναφέρονταν απ’ ευθείας 
στην καγκελάριο Μέρκελ) όσο και στην υπόλοιπη Δύση (ΗΠΑ, Αυστραλία, ΕΕ 
κλπ) ήταν µια έξαρση...πανδηµίας η οποία και θα αποτελούσε την θρυαλλίδα 
για την ολική κατάρρευση όλων των συστηµάτων Υγείας του δυτικού 
ηµισφαιρίου. Με το ξέσπασµα λοιπόν της πανδηµίας του κορωναϊου, όλοι οι 
ανίκανοι και παντελώς ακατάλληλοι ηγέτες της Δύσεως (υπηρέτες οι 
περισσότεροι των πολυεθνικών και της Παγκοσµιοποίησης και όχι των λαών 
που ηγούνται) το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν το πώς θα διασώσουν τα ήδη 
ετοιµόρροπα συστήµατα Υγείας τους. Ορισµένοι όµως (όπως οι Γερµανοί για 
παράδειγµα) που είχαν ήδη συσσωρευµένα εµπορικά πλεονάσµατα, 
αντέδρασαν αµέσως και σε χρόνο µηδέν, ενίσχυσαν µε γιατρούς και 
νοσηλευτικό προσωπικό όλα τα νοσοκοµεία τους καθώς και τις µονάδες 
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) µε αποτέλεσµα το γρήγορο «φρενάρισµα» της 
πανδηµίας στις χώρες τους. Οι υπόλοιποι, που βρέθηκαν µπροστά στον πανικό, 
προσέφυγαν αµέσως σε ακραία µέτρα όπως το lockdown, χωρίς να εκτιµήσουν 
ορθά τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο στην ίδια την οικονοµία των 
χωρών τους αλλά και στην παγκόσµια οικονοµία γενικότερα, θέτοντας ως 
πρώτο µέληµα την προφύλαξη των συστηµάτων Υγείας τους και όχι τους ίδιους 
τους πολίτες και την οικονοµική δραστηριότητα των χωρών τους. Η Ελλάδα 
ειδικά, βρέθηκε εντελώς στη θέση της «ανοχύρωτης πόλης», λόγω των 
εξωφρενικών πλεονασµάτων που της επιβλήθηκαν να έχει κάθε χρόνο για την 
αποπληρωµή των δανείων αλλά και την χωρίς σχέδιο και προοπτική 
οικονοµική της πορεία λόγω των ανίκανων και δουλοπρεπών ηγεσιών της. 
Είχαν όµως αυτοί οι ίδιοι οι ανίκανοι ηγέτες, παρά το γεγονός της ακρότητας 
των µέτρων, δίκιο να φοβούνται τόσο πολύ, ώστε να προβούν φύρδην µίγδην 
σε τέτοιες αποφάσεις; Ας δούµε πρώτα απ’ όλα τι λένε οι επιστήµονες ανά τον 
κόσµο για τον ίδιο τον Covid-19 και τις ιδιότητές του ως ιού.

Όπως αναφέρει το εγκυρότατο ελληνικό ιατρικό σάιτ onmed.gr (https://
www.onmed.gr/ygeia/story/382112/neos-koronaios-2019-ncov-prolipsi-symptomata-



metadosi) στο οποίο αρθρογραφούν 
διάφοροι Έλληνες επιστήµονες, 
αναφέρεται ότι: 
1) Η ασυµπτωµατική περίοδος του ιού 
είναι πέντε έως έξη µέρες και όχι 10 µε 
15, όπως έχει επικρατήσει παγκοσµίως, 
επειδή το επέβαλε (υπόπτως;) ο ΠΟΥ. 
2) Η θνησιµότητά του είναι πολύ µικρή 
(σπάνια, όπως αναφέρεται στον 
ιστότοπο). 
3) Προσβάλλει πάρα πολλούς (όπως ένας 
κοινός ιός είτε της γρίπης ή όποιος 
άλλος) αλλά πραγµατικό κίνδυνο 
διατρέχουν οι ευπαθείς οµάδες, όπως οι 
γέροντες, οι καρδιοπαθείς και όσοι έχουν 
χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα. 
4) Όπως επισηµαίνει επίσης το 
ιστολόγιο, δεν παρουσιάζει σε όλες τις 
περιπτώσεις συµπτώµατα όπως 
πνευµονία ή δυσκολία στην αναπνοή, 
αλλά µόνο σε ορισµένες από αυτές, 

υπονοώντας προφανώς τις ευπαθείς οµάδες.  
Άρα; Γιατί άραγε µας παρουσιάζουν τόσους θανάτους και µάλιστα σε 
µορφή...πολυβόλου, αφού ο ίδιος ο ιός δεν είναι περισσότερο η λιγότερο 
επικίνδυνος από τον SARS ή τον H1N1 οι οποίοι δεν απαίτησαν 
καθεστώς...πανδηµίας; Και µάλλον, σε πάρα πολλά κράτη της Δύσης, πέρασαν 
σχεδόν απαρατήρητοι; Τι συµβαίνει εδώ; Τι να πιστέψουµε και από ποιόν;

Οι αλήθειες εδώ είναι πολλές. Έχουµε την «αλήθεια» των γιατρών που 
υπόκεινται στον ΠΟΥ, την «αλήθεια» της άλλης πλευράς, την «αλήθεια» των 
«συνοµωσιολόγων» του Infowars, την «αλήθεια» του κυρίου Τσιόδρα και 
φυσικά την... «αλήθεια» του λαού. Του κόσµου που είναι µαντρωµένος στα 



σπίτια του αλλά και αυτού που κυκλοφορεί χωρίς τις...απαραίτητες 
«προφυλάξεις» και που δεν...έχει πάθει το παραµικρό. 

Για να βρούµε όµως την άκρη του «µίτου της Αριάδνης», θα πρέπει να 
ξεκινήσουµε από µια γενική εικόνα της κατάστασης από την αρχή στην 
Ελλάδα. Κι ας ξεκινήσουµε από την κρίση στον Έβρο. Τότε, η κυβέρνηση των 
νεοφιλελευθέρων της ΝΔ και του Κ.Μητσοτάκη, είχε µόλις πέντε µέρες που 
είχε βουτήξει στον βόθρο της αποστολής των ΜΑΤ στα νησιά του Αιγαίου και 
συγκεκριµένα στη Χίο και Λέσβο, όπου οι νησιώτες και ακρίτες µας 
πολεµούσαν στο να µην περάσει το σχέδιο της «αρπαχτής» όπως ονοµάστηκε, 
µε τα κλειστά κέντρα κράτησης των λαθροµεταναστών. Είχε βγεί άµεσα ένα 
κονδύλι της τάξης των 200 εκατοµµυρίων ευρώ και µε πράξη νοµοθετικού 
περιεχοµένου, οι ιθύνοντες χορήγησαν σε τρείς µεγάλες εταιρείες 
(Μυτιληναίος, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και AXION) εκτάσεις που επιτάχθηκαν για να 
κτιστούν πάνω σε αυτές τα κλειστά κέντρα. Όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι 
ξεσηκώθηκαν, διότι πίστευαν - και δικαίως - πως τα νέα αυτά κατασκευάσµατα 
θα είχαν σκοπό την µόνιµη παραµονή των λάθρο στα νησιά και όχι την 
προσωρινή τους κράτηση και στη συνέχεια απέλασή τους από τη χώρα. Και ο 
ξεσηκωµός τους αυτός ήταν καθολικός. Τα ΜΑΤ χτύπησαν όχι απλά βίαια, 
αλλά εντελώς βάρβαρα και χωρίς σχέδιο. Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν τόσο στη 
βαρβαρότητα αυτή, όσο και στον απίστευτο αυταρχισµό µιας «ξένης» προς τα 
ελληνικά στεγανά κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είδε τον «χάρο» µε τα 
µάτια της και ανέκρουσε πρύµναν, αλλά η πληγή που άνοιξε δεν έδειχνε ότι θα 
έκλεινε ευκόλα. Πέντε µέρες αργότερα και συγκεκριµένα την ηµέρα της 
Καθαρής Δευτέρας, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερτογάν ανοίγει τη «στρόφιγγα» (µε 
την οποία απειλούσε την Ευρώπη προ ηµερών) και κάνει την απειλή του 
πράξη. Αφήνει ελεύθερους 25.000 λάθρο (ανακατωµένους µε Τούρκους 
πράκτορες και δοτούς ποινικούς) και τους σπρώχνει να «µπουκάρουν» από τους 
Κήπους του Έβρου στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης βρέθηκε για άλλη µια φορά 
µπροστά σε θανάσιµο κίνδυνο και αφού προηγουµένως πιέστηκε σφόδρα από 
τον πατριωτικό τοµέα της ΝΔ, έριξε το σύνθηµα παντού για αντίσταση µέχρις 
εσχάτων. Όχι γιατί το ήθελε εκείνος, αλλά γιατί πιέστηκε αλλά και γιατί αν 



πέρναγαν οι Τουρκολάθρο τα σύνορα, θα έπεφτε οριστικά και ο ίδιος. Στο 
µεταξύ η κρίση του κορωναϊού ήδη άρχισε δειλά να πλήττει κάποιες χώρες της 
Ευρώπης, της Αµερικής και την Αυστραλία. Στο µεταξύ ο Έβρος είχε ήδη 
νικήσει. Ο Ελληνικός Στρατός σε άγαστη συνεργασία µε τα ΜΑΤ και την ΕΥΠ 
την ίδια έδωσαν ρεσιτάλ ψυχραιµίας, αγωνιστικού φρονήµατος και αντοχής και 
«πέταξαν» το εργαλειοποιηµένο σκυλολόι του Ερτογάν στα νερά του ποταµού, 
πνίγοντας κάθε ελπίδα του Ερτογάν για επιτυχία του σχεδίου του. Τότε, ανοίγει 
η κρίση του κορωναϊού. Διαπιστώνονται τα πρώτα κρούσµατα, βρίσκοντας την 
Ελλάδα εντελώς γυµνή. Αποδεκατισµένο σύστηµα υγείας, η οικονοµία από το 
κακό στο χειρότερο και η χώρα χωρισµένη στα δύο. Στο µεταξύ, ο ΠΟΥ 
κηρύσσει τον πλανήτη σε κατάσταση πανδηµίας αιφνιδιάζοντας τους πάντες. 
Και µπροστά στο αδιέξοδο το οποίο πήγαινε να δηµιουργηθεί, ο Μητσοτάκης 
πάλι µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κηρύσσει lockdown και κλείνει τον 
λαό στα σπίτια του. Χωρίς καθόλου ψυχραιµία, χωρίς καθόλου σχέδιο, χωρίς 
κανέναν προγραµµατισµό. Ήταν όµως έτσι; Ή µήπως ήταν...εντολή «άνωθεν»; 
Στην αρχή, όλοι µας, ακόµη και οι πλέον δύσπιστοι, δείχνουν να ακολουθούν 
τις νέες κρατικές οδηγίες, ακόµη και τις πιο ακραίες, επειδή πιστεύουν πως 
πράγµατι, κρίνεται ίσως η ίδια η ζωή τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προωθεί 
έναν γνωστό για τις «νεοφιλελε» απόψεις του και µέλος της ΝΔ, γιατρό 
λοιµοξιολόγο και ιολόγο, τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος µαζί µε τον 
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά 
αναλαµβάνουν την συνεχή ενηµέρωση των Ελλήνων µε την άγαστη 
συνεργασία και υποστήριξη του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΙ. Ο Τσιόδρας 
καθηµερινά στο απογευµατινό δελτίο των 6.00, µε ύφος λυπηµένο και 
προβληµατισµένο συνεχώς, µιλάει µε τρόπο όχι και τόσο...ελπιδοφόρο για νέα 
κρούσµατα και νεκρούς, τα οποία αρκετές φορές αποδεικνύονται τουλάχιστον 
υπερβολικά και χωρίς λόγο...τροµοκρατικά. Στο µεταξύ η Αστυνοµία 
υπερβάλλει εαυτόν, παρακολουθώντας κάθε κίνηση των πολιτών, κόβει 
πρόστιµα και προσάγει «ανυπάκουους» στα αστυνοµικά τµήµατα δι’ ασήµαντον 
αφορµήν. Το θέµα όµως δεν είναι ακριβώς αυτό. Το θέµα είναι το απίστευτο 
κλείσιµο των χριστιανικών ναών και µάλιστα σε περίοδο Μεγάλης 



Τεσσαρακοστής και µε τις εορτές του Πάσχα να πλησιάζουν επικίνδυνα. Ο 
Τσιόδρας κάποια στιγµή στριµώχνεται άσχηµα από τους δηµοσιογράφους, όταν 
αυτοί τον ρωτούν γιατί δεν φαίνονται οι...νεκροί του κορωναϊού και γιατί 
υπάρχουν καταγεγραµµένοι θάνατοι από κορωναϊό ενώ οι ασθενείς αυτοί είχαν 
εισαχθεί για εντελώς διαφορετικό λόγο. Ήταν πλέον φανερό, ότι κάτι άλλο 
συνέβαινε κι ότι η καραντίνα δεν είχε µπεί τυχαία ή ότι τέλος πάντων, όχι 
βάσει σχεδίου. 

Στο µεταξύ, ένας δηµοσιογράφος της Κατερίνης, ονόµατι Ανδρέας Κατσιάπης - 
Γαλανός (σχετικό άρθρο του έχει δηµοσιευτεί εδώ στην Τρικλοποδιά) ζητά από 
τον Σωτ. Τσιόδρα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ένα δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» της Κρήτης, σύµφωνα µε το οποίο ο λοιµωξιολόγος 
επιβεβαιώνει µε επιστολή του ότι ο ιός µεταδίδεται µε τη...Θεία Κοινωνία! 
Πράγµα που εµένα προσωπικά δεν µε εκπλήσσει καθόλου. Άλλως τε, ο 
άνθρωπος είναι οπαδός του Νεοφιλελευθερισµού (και καθ’ έλξιν και άθεος ή 
εθνοµηδενιστής) εποµένως γιατί να µην το πεί και δηµοσίως; Παρ’ όλα αυτά 
και µε βάση το δικό του ρεπορτάζ, ο Γαλανός προσπαθεί µε κάθε τρόπο να 
αποσπάσει µια απάντηση, είτε επιβεβαίωση είτε διάψευση της δηλώσεως από 
τον Τσιόδρα, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Ο Τσιόδρας του απαντάει µέσω µαίλ 

ειρωνευόµενος, λέγοντάς του ούτε 
λίγο, ούτε πολύ πως...για θέµατα 
πίστης να απευθυνθεί στην...Ιερά 
Σύνοδο! Ο δηµοσιογράφος 
επιµένει µε νέο µαίλ και µε 
πιο...εµπεριστατωµένη ερώτηση 
για το ζήτηµα, πιστεύοντας 
προφανώς ότι ο Τσιόδρας µάλλον 
δεν το διάβασε ο ίδιος ή ότι 
κάποιος άλλος διαχειριστής του 
µαίλ του απάντησε στον Γαλανό. 
Η απάντηση ήρθε επίσης άµεσα 
και µάλιστα...ορθή κοφτή και µε 



απειλητικό ύφος: ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΠΟΥΘΕΝΑ! ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΜΕ ΞΑΝΑΕΝΟΧΛΗΣΕΤΕ!  
Το παραπάνω δεν είναι απάντηση η οποία αρµόζει σε καθηγητή πανεπιστηµίου 
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, αποδεικνύει περίτρανα πώς όχι µόνο κάτι άλλο 
συµβαίνει πίσω από τις κουΐντες, αλλά και πως ο χαρακτήρας του ευαίσθητου 
ανθρωπιστή που θέλει να περάσει από τις τηλεοράσεις ο εν λόγω τύπος, δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά µια...µάσκα και µάλιστα κακόγουστη. Το ρεπορτάζ του 
Γαλανού γίνεται αµέσως viral στο διαδίκτυο και αναρτάται από πολλούς στο 
Facebook. Και τότε, αρχίζουν να επιβεβαιώνονται οι υποψίες πολλών, ότι η µη 
εξαίρεση των χριστιανικών ναών από το έτσι κι αλλιώς παντελώς άδικο 
lockdown σε µια χώρα που είναι ήδη πτωχευµένη, δεν είναι τυχαία. Κάτι 
προµήνυε ή κάτι συµβόλιζε, που δεν είναι καθόλου καλό. Και είναι φυσικό να 
επακολουθούσε κάτι τέτοιο, εφ’ όσον υπάρχει το...ελευθέρας για παράδειγµα 
στα σούπερ µάρκετ και στις λαϊκές αγορές, έστω και µε τα µέτρα προστασίας 
(που σε αρκετές περιπτώσεις δεν κρατούνται κι όλας) και δεν υπήρχε 
τουλάχιστον µια ειδική µέριµνα για την περίπτωση της Εκκλησίας, η οποία 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του λαού µας. Πόσω δε µάλλον, που στις άλλες 
ορθόδοξες χώρες των Βαλκανίων, όχι µόνο ήταν ανοικτές οι εκκλησίες, αλλά 
υπήρξε και ...κοσµοσυρροή. Τη στιγµή µάλιστα που τουλάχιστον την Μεγάλη 
Εβδοµάδα, τα λιγοστά έτσι κι αλλιώς κρούσµατα είχαν σαφώς µειωθεί ακόµη 
περισσότερο, και οι θάνατοι σχεδόν εξαλειφθεί...

Τι συνέβη λοιπόν; Μήπως το lockdown στην Ελλάδα έγινε όντως για να 
προφυλαχθεί η δηµόσια υγεία ή µήπως για να σπάσει εντελώς το ήδη 
αναπτερωµένο ηθικό των Ελλήνων λόγω της µεγάλης νίκης του Έβρου; Κι αν 
όχι, τότε γιατί δεν υπήρξε µια ειδική µέριµνα της πολιτείας για τους ναούς και 
τους τόπους λατρείας των πιστών; Μήπως για να εξαλειφθεί και το όποιο µόριο 
πίστης έχει µείνει στον νεοΈλληνα του 21ου αιώνα; Διότι δεν νοείται για πιστός 
κάποιος που λέει ότι είναι τέτοιος, τη στιγµή που δέχεται ή ενστερνίζεται την 
άποψη του Τσιόδρα, ότι µε τη Θεία Κοινωνία του Ζωοδότη Χριστού, 
µεταδίδεται...αρρώστια και µάλιστα ...θανατηφόρα! Κάτι τέτοιο ποτέ δεν έχει 
παρατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης της Χριστιανοσύνης.  



Λυπάµαι που το λέω, αλλά τείνω να πιστέψω πως οι λόγοι της µη εξαίρεσης 
από το lockdown των Ιερών Ναών, ήταν εσκεµµένη και µε «άνωθεν» εντολή. 
Το πόσο... «άνωθεν», θα το µάθουµε κάποια στιγµή. Ελπίζω γρήγορα.

Ο Τράµπ, ο Μπίλ Γκέιτς και η «Συνοµωσία της Κινας» 
 
 Στις 12 Οκτωβρίου του 2019 και µετά από έναν εξοντωτικό και ολοκληρωτικό 
«πόλεµο» ο οποίος είχε ξεκινήσει τρία χρόνια πρίν µεταξύ των ΗΠΑ και της 
Κίνας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τράµπ ανακοινώνει πως η συνάντηση που είχε µε 
τον Κινέζο επιτετραµένο για θέµατα εµπορίου Λιού Χε, υπήρξε πολύ 
σηµαντική. «Καταλήξαµε σε µια πολύ σηµαντική συµφωνία της 1ης φάσης», 
δήλωσε αµέσως µετά τη συνάντηση στους δηµοσιογράφους στον Λευκό Οίκο 
γεµάτος αισιοδοξία, νοµίζοντας πως για ακόµη µια φορά, το «χαρισµατικό του 
ταλέντο» στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις, θριάµβευσε και ότι η Αµερική 
επιστρέφει και πάλι στον ρόλο τον οποίο κατείχε µέχρι και τα τέλη του 2010, 
δηλαδή αυτόν του παγκόσµιου ρυθµιστή. Η Κίνα, απλά κέρδισε τον χρόνο που 
είχε ανάγκη. Ποιόν ακριβώς χρόνο; Μα για να...δώσει το τελειωτικό χτύπηµα 
στην ήδη παραπαίουσα οικονοµικά Δύση και τη διαλύσει!

Ο Τράµπ, πολύ πριν πάρει την εξουσία της προεδρίας των ΗΠΑ στα χέρια του, 
είχε εντοπίσει ότι το πρόβληµα δεν ήταν αυτή η ίδια η παγκοσµιοποίηση που 
απειλούσε σοβαρά τη χώρα του. Ήταν η κοµµουνιστική Κίνα, µε το τροµερό 
και φοβερό ολοκληρωτικό καθεστώς της, που ως πολυπλούµιστη «σειρήνα», 
καλούσε τους πάντες τους ...ανήκοντες είς την Δύσιν, να κουβαλήσουν εκεί όλη 
την τεχνογνωσία και τεχνολογία τους και να παράγουν όλα τα προϊόντα τους 
στις ειδικές οικονοµικές ζώνες που χάραξε, µε µηδενική φορολογία και 
στρατιές ολόκληρες από εργατικό δυναµικό µε µισθούς αξίας ενός µπόλ ρυζιού 
ηµερησίως. Δεν είχε καθόλου άδικο. Πράγµατι, περί τα µέσα της δεκαετίας του 
1990 και ώς τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, το 87% της παγκόσµιας 
παραγωγής, µεταφέρθηκε αυτούσιο εκεί, µετατρέποντας την τριτοκοσµική 
αυτή ανθρώπινη λαοθάλασσα σε οικονοµική υπερδύναµη που έφτασε στο 
σηµείο να ελέγχει το 59% του παγκόσµιου εµπορίου και να κρατά πλέον στα 



χέρια της όλη την τεχνογνωσία του 21ου αιώνα σε βαθµό τέτοιο, που όλα να 
ξεκινάνε από εκεί και να καταλήγουν εκεί. Η µέθοδος που χρησιµοποίησαν οι 
Κινέζοι, ήταν πολύ απλή. Copy, paste, developing, distribution. Μ’ άλλα 
λόγια, κλοπή µοντέλων και τεχνολογίας, δηµιουργία αντιγράφων και ανάπτυξη 
προϊόντων µικρής διάρκειας ζωής και κόστους εξαιρετικά χαµηλού. Τα 
κατάφεραν σε όλα, µιας και οι «κουτόφραγκοι» Δυτικοί, προκειµένου να λένε 
και να παρουσιάζουν εκπληκτικά κέρδη στους µετόχους των εταιρειών τους, 
παραχώρησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στους τριτοκοσµικούς «κοµµουνιστές» 
και τους «απογείωσαν». Το µόνο που δεν κατάφεραν ασφαλώς, ήταν το να 
τους...αφοµοιώσουν πολιτισµικά και πολιτικά. Οι Κινέζοι παρέµειναν 
«τριτοκοσµικοί» µε καθεστώς που θυµίζει σκληρό Μεσαίωνα στις εποχές της 
αυτοκρατορίας των Χάν και οι Δυτικοί...απλά «κουτόφραγκοι». Ενδεικτικό του 
µίσους που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ανάµεσα στις δύο πλευρές, 
ήταν και η υπόθεση των fake webstores, που σήκωναν Κινέζοι µαφιόζοι στα 
µέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000 και διαφήµιζαν ότι πουλούσαν 
πανάκριβες ηλεκτρονικές συσκευές (Τηλεοράσεις, DVD players, PlayStation 
κλπ) σε τιµές ... half price. Επί 5 σχεδόν χρόνια, εξαπατούσαν χιλιάδες 
χιλιάδων ανά τον κόσµο, που «αγόραζαν» τα δήθεν προϊόντα αυτά και που 
µόλις έπαιρναν το...έµβασµα µέσω της Western Union, τους έστελναν 
ένα ...κοµµάτι χαρτόνι τυλιγµένο σαν δέµα και µε tracking number 
εύθραυστου προϊόντος κολληµένο πάνω τους και µετά τους µπλόκαραν. Κι 
όταν οι χρήστες µε τα πολλά έφταναν να µιλήσουν σε αυτούς, οι Κινέζοι τους 
κορόϊδευαν ή τους έβριζαν µε εκφράσεις του στύλ «σου άρεσε το γαµ.... 
κωλοκαπιταλιστή; Την άλλη φορά θα σου στείλω µια σφαίρα για απάντηση αν 
µου ξαναστείλεις µήνυµα». 

Ο µόνος δυτικός ηγέτης που εξέφρασε διαφορετικό λόγο από όλους τους 
άλλους, τους υποταγµένους στη λογική της Παγκοσµιοποίησης ηγέτες, ήταν 
και είναι ο Ντόναλντ Τράµπ. Αυτός ο αυταρχικός, ακραίος, αλλοπρόσαλλος 
και ...εγωπαθής αµερικανός Πρόεδρος, «ανακάλυψε» αυτό που οι...άλλοι 
«δηµοκράτες», «συνετοί» και «σκεπτόµενοι» ηγέτες αγνοούσαν ή απλώς το 
θεωρούσαν ως ...παράπλευρη άπωλεια: Την οικονοµική ηγεµονοποίηση µιας 



αδίστακτης και απάνθρωπης χώρας που δεν έχει κανένα όριο και καµµιά 
κόκκινη γραµµή. Και δεν υπακούει σε καµµιά ανθρώπινη ηθική, ούτε τρέφει 
σεβασµό σε κανενός το δικαίωµα. Και της κήρυξε τον πόλεµο. Αλλά ως 
φάνηκε, ήταν αργά. Είναι όµως πράγµατι αργά; Ή ακόµη υπάρχουν περιθώρια 
αντίδρασης; Θα το δείξει η ...συναρπαστική συνέχεια της ιστορίας.

Από την άλλη µεριά, υπάρχει ο...µίστερ Microsoft Μπίλ Γκέιτς. Ένας από 
τους πλέον αµφιλεγόµενους ανθρώπους του 20ού και 21ου αιώνα, ο οποίος 
δηµιούργησε έναν τεχνολογικό γίγαντα, πατώντας πάνω σε 
τεχνολογίες...άλλων, όπως του Στήβ Τζόµπς και της Apple. Το software που 
δηµιούργησε για προσωπικούς υπολογιστές που βασίζονται στην τεχνολογία 
της IBM, τα περίφηµα Windows, απλώθηκε µε ταχύτητα...κορωναϊού σε όλη 
την παγκόσµια κοινότητα παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για το πιο διάτρητο 
και προβληµατικό λογισµικό που εφευρέθηκε ποτέ. Και παρά το γεγονός του 
προβληµατικού και δύσχρηστου του λογισµικού του, κατόρθωσε να το 
επιβάλλει ακόµη και σε κυβερνητικές υπηρεσίες παντού, µε αποτέλεσµα η 
φάση αυτή να γίνει και η ...χαρά των hackers, οι οποίοι το τρυπούσαν όποτε 
ήθελαν, κατασκευάζοντας «ιούς» και σπάζοντας κωδικούς και αλγόριθµους που 
άφηναν πίσω τους ανοιχτές θύρες και που µε τη σειρά τους, δηµιούργησαν µια 
άλλη αγορά, αυτή των maleware softwares και firewalls, καθιστώντας την 
αγορά και εγκατάστασή τους αναγκαίο...καλό εάν ο υπολογιστής τους «έτρεχε» 
Windows. Ο Γκέιτς όµως δεν σταµάτησε εκεί. Προχώρησε και πιο πέρα. 
Δηλαδή στον τοµέα της βιοτεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα στην 
εργαστηριακή κατασκευή ιών µε σκοπό την παρασκευή εµβολίων για διάφορες 
ασθένειες όπως το AIDS, η σύφιλη, ο Έµπολα, η φυµατίωση και άλλες. Αυτό 
το κατόρθωσε µέσω χρηµατοδοτήσεων διαφόρων «ανεξάρτητων» εργαστηρίων, 
τίθοντάς τα υπό τον έλεγχό του. Επίσης, απέκτησε και ιδιαίτερη επιρροή και 
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, «δωρίζοντας» τεράστια ποσά (γι’ αυτό και 
τον αποκάλεσαν πολλοί «φιλάνθρωπο») για την έρευνα πάνω σε ανίατες 
ασθένειες. Τα εµβόλια που παρασκεύαζαν τα διάφορα εργαστήρια που 
χρηµατοδοτούσε, προωθούνταν σε χώρες της Αφρικής πάντα µε την 
συνεργασία των κυβερνήσεων των χωρών αυτών, όπως ανέφερα και πιο πάνω, 



µε ολέθριες πολλές φορές επιπτώσεις πάνω στην υγεία των πειραµατιζόµενων 
ανθρώπων. Αυτό όµως που τράβηξε την προσοχή όλων των διερευνούντων 
των αιτίων της εξάπλωσης της πανδηµίας του κορωναϊού, ήταν κατ’ αρχήν η 
συνέντευξη - ανακοίνωση που έκανε το 2015, ενώπιον ενός µεγάλου κοινού 
που τον παρακολουθούσε στην αίθουσα παρουσιάσεων της Microsoft, 
επισηµαίνοντας πως «Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγµή δεν κινδυνεύει από 
πυρηνικό πόλεµο, αλλά από την έξαρση µιας πανδηµίας, η οποία µπορεί να 

αφανίσει ως και πέντε 
εκατοµµύρια κόσµο κι αυτό 
µπορεί να γίνει επειδή οι 
µετακινήσεις των ανθρώπων 
ανα τον πλανήτη έχουν φτάσει 
σε πολύ υψηλό επίπεδο και ως 
εκ τούτου, θα είναι αδύνατον, 
εάν δεν παρθούν από τώρα 
ειδικά µέτρα που θα περιορίσουν 

τη δράση ενός ιού, να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Κι ένα από αυτά τα µέτρα, θα 
µπορούσε να είναι απαραίτητα και η ψηφιακή τεχνολογία, όπου µέσω αυτής θα 
µπορούσε να ελεγχθεί ανά πάσα στιγµή η πανδηµία». Το σχετικό βίντεο υπάρχει 
στο λίνκ https://youtu.be/7CNPCauYoQI και µπορείτε να το δείτε. 
Δηλαδή µ’ άλλα λόγια, παράγουµε το πρόβληµα και έχουµε τη λύση.  
Στο µεταξύ, το 2009, ένας άλλος κοινός γνωστός µας, ο επονοµαζόµενος και 
«µάγος της διπλωµατίας», ο «απέθαντος» Χένρι Κίσσινγκερ, ο οποίος σε 
συνέντευξή του στους NYT, δήλωνε λίγο µετά την εκλογή Οµπάµα στον 
προεδρικό θώκο, πως «Μία κρίση, θα µπορούσε να είναι µια πολύ µεγάλη 
ευκαιρία για την προώθηση σηµαντικών αλλαγών, οι οποίες σε διαφορετική 
περίπτωση, δεν θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές στον δυτικό κυρίως 
πληθυσµό». Ο Κίσσιγκερ ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Και εννοούσε ασφαλώς 
πως οι «αλλαγές» αυτές, που έχει στην ατζέντα της η ΝΤΠ που εκείνος 
εκπροσωπεί, έχουν ως στόχο τον πλήρη έλεγχο του παγκόσµιου πληθυσµού και 
δεν είναι ακριβώς για το...καλό του, διότι όπως τονίζει, δεν θα γίνουν 



αποδεκτές εύκολα. Και µιας και δεν εννοούσε µια πυρηνική αναµέτρηση ας 
πούµε, η οποία θα είναι απλώς καταστροφική για όλους, υπάρχουν και plan B, 
όπως µια...πανδηµία για παράδειγµα, που θα αποσταθεροποιούσε τα πάντα και 
για την οποία «κόπτεται» και προφητεύει παράλληλα, ο ίδιος ο Γκέιτς. Λίγο 
µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας, ο Γκέιτς «επιστρέφει» µε νέο άρθρο και νέα 
συνέντευξη, µέσω της οποίας προτείνει ως λύση την παρασκευή εµβολίου το 
ταχύτερο δυνατό, το οποίο και θα περιέχει µέσα του ένα νάνοτσιπ, µε το οποίο 
ο εµβολιαζόµενος θα παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο όσον αφορά την 
ανοσία του και φυσικά θα µπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε στον πλανήτη εάν 
υποτροπιάσει. Σατανικό ε; 

Να γιατί οι έρευνες όλες επικεντρώθηκαν τόσο στην Κίνα απ’ όπου ξεκίνησε 
και ο εφιάλτης αλλά και στο ίδρυµα « Μπίλ και Μπελίντα Γκέιτς ». Διότι 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι έχουµε να κάνουµε πλέον όχι µε ένα τυχαίο 
γεγονός, αλλά για µια παγκόσµια Συνοµωσία εναντίον της Ανθρωπότητος. Κι 
αυτό δεν το αντελήφθην µόνο εγώ, ευτυχώς. Το αντελήφθησαν και άλλοι, πολύ 
πιο «πάνω» κι από µένα κι από όλους εµάς τους...κοινούς.

Η «Συνοµωσία» κλείνει ...στόµατα(;) 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το εντελώς παράδοξο ή τέλος πάντων αυτό που 
παρουσιάζεται ως παράδοξο (αν και στις µέρες µας δεν µπορεί κανείς να έχει 
εµπιστοσύνη ούτε στο σκυλάκι του), είναι ότι σε έρευνα της Interview, η 
πλειοψηφία των Ελλήνων, χαρακτηρίζει ως...θετικούς τους χειρισµούς 
Μητσοτάκη, όσο και των κοµβικών υπουργών της κυβέρνησης στην 
αντιµετώπιση της πανδηµίας. Δηλαδή του Χαρδαλιά και των άλλων 
«παρατρεχάµενων», Κικίλια και Βρούτση, ενώ ένα εντυπωσιακό 8.3/10, δίνεται 
απλόχερα στον Κυριάκο έναντι του Τσίπρα που παίρνει µετά βίας ένα 4.0/10. 
Αυτό οφείλεται κυρίως (επειδή η έρευνα έγινε µεταξύ 5 και 25 Μαρτίου) στο 
µικρό διάστηµα που πέρασε ο κόσµος ως καραντίνα στο σπίτι του και φυσικά 
όταν οι περισσότεροι δεν ήξεραν σχεδόν το παραµικρό για τον κορωναϊό και 
τις συνέπειές του. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι όµως, βρισκόταν κάτω από την 



επίρρεια του σόκ που έδιναν οι συνεχόµενες εικόνες που έδειχναν τα κανάλια 
για την κατάσταση των πόλεων της Άνω Ιταλίας και τους «νεκρούς» που 
ανακοίνωναν κάθε τρείς και λίγο. Δεν συµπεριλήφθη στην έρευνα η περίοδος 
της Μεγάλης Εβδοµάδας, που εκτός από τα απίστευτα που συνέβησαν τότε, 
υπήρξε και η ...άλλη πλευρά της ενηµέρωσης, που έδειχνε ότι οι κουΐντες πίσω 
από τον Σωτήρη Τσιόδρα και τις θλιµµένες δηλώσεις του, µπορεί να έκρυβαν 
πολλούς «σκελετούς». Παρ’ όλα αυτά, τα νούµερα που δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα µόλις χθές, η χρονική στιγµή που επελέχθη, δεν ήταν τυχαία. Ο 
λαός αρχίσει και µουρµουράει δυνατά και τα µουρµουρητά έχουν φτάσει µέχρι 
το Μαξίµου. 
Πάµε παρακάτω.  
Προ 15 µε 20 µέρες, ένας Γάλλος επιστήµονας, ο λοιµοξιολόγος και 
επικεφαλής του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μολυσµατικών Νόσων στη 
Μασσαλία Ντιτιέ Ραούλ 
(Didier Rault), ξαφνιάζει 
το παγκόσµιο κοινό µε 
την ανακοίνωση του ότι 
έχει τη λύση για τον 
κορωναϊό και ότι δεν θα 
χρειαστεί να κλειστεί όλη 
η ανθρωπότητα στα 
σπίτια της. Αρκεί να έχει 
έτοιµο ένα επαρκές σύστηµα 
υγείας, εφοδιασµένο µε ΜΕΘ και νοσηλευτικό προσωπικό ικανό να 
ανταποκριθεί στην άµεση ανάγκη που θα προκύψει µια έκθεση σε ένα 
βιολογικό όπλο, όπως το χαρακτήρισε (και ορθώς). Η λύση αυτή έχει να κάνει 
µε την ουσία που λέγεται χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη, η οποία σε 
συνδυασµό µε κολχικίνη και αντί-ιντερλευκίνη 6 (αν έχει να κάνει µε ασθενείς 
οι οποίοι πάσχουν από στεφανιαίες νόσους) σχεδόν...σηκώνουν τον ασθενή 
αµέσως µέσα σε 5 το πολύ µέρες, µετά την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο.  
Ο Ντιτιέ ήρθε σε κατά µέτωπο αντιπαράθεση µε τους ίδιους τους γιατρούς του 

Ο Ραούλ Ντιτιέ και ο Εμμανουέλ Μακρόν



ΠΟΥ καθώς και όλους 
όσους εξαρτώνται από 
αυτόν οι οποίοι 
αµφισβητούσαν την 
ανακάλυψη του Ντιτιέ, 
µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθούν 
διχογνωµίες και 
σύγχυση. Μάλιστα, ο 
ίδιος ο Εµµανουέλ 

Μακρόν είχε έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση µαζί του στην αρχή. Μόνον όταν 
είδε τα πρώτα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσα από το πρωτόκολλο των 
φαρµάκων που αντέτεινε ο καθηγητής, και σε συνδυασµό µε την στάση που 
είχε ο Τράµπ εναντίον του ίδιου του ΠΟΥ για ψευδείς ειδήσεις και εσκεµµένα 
αποκρυπτέντες πληροφορίες σχετικά µε τον ίδιο τον Covid 19, άλλαξε αµέσως 
γνώµη και εκθείασε το έργο του Ντιτιέ, χαρακτηρίζοντάς τον σχεδόν «σωτήρα» 
του έθνους. Βεβαίως, δεν είναι τυχαίο που αυτή η συγκυρία ήλθε µετά την 
ευθεία σύγκρουση που είχε η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία µε την 
καγκελάριο Μέρκελ, όπου και αντηλλάγησαν βαριές κουβέντες σχετικά µε το 
θέµα του «κορωνοµολόγου». Ο Μακρόν είδε στο πρόσωπο του Ντιτιέ τον 
άνθρωπο ο οποίος ενδεχοµένως να τον έβγαζε από την σοβαρά επικίνδυνη 
θέση στην οποία είχε περιέλθει ο ίδιος και η χώρα του. Και γι αυτό τον λόγο 
και όχι µόνο, εκθείασε τόσο τα προσόντα του, όσο και τη λειτουργικότητα του 
πρωτοκόλλου.  

Στην Ελλάδα δεν συνέβη το ίδιο. Ο Τσιόδρας, µαζί µε την επιτροπή των 
λοιµοξιολόγων που έχει συσταθεί για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, 
αµφισβήτησαν ευθέως την θεραπεία Ντιτιέ, αντιπροτείνοντας να δοκιµάσουν 
άλλους συνδυασµούς φαρµάκων και µε στόχο το να κερδηθεί χρόνος µέχρι την 
τελική έκδοση του φαρµάκου για τον ιό αλλά και το εµβόλιο. Ορισµένοι όµως 
γιατροί καθηγητές σε νοσοκοµεία της Πάτρας, της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, δοκίµασαν κάτω από τις οδηγίες του Ντιτιέ και µε τη προσθήκη 

              Ο  Ραούλ Ντιτιέ στο γραφείο του στη Μασσαλία



της αζυθροµυκίνης, έκαναν το θαύµα τους. Ξαφνικά οι ΜΕΘ άδειασαν, όσοι 
έµπαιναν στα νοσοκοµεία για θεραπεία, έβγαιναν καλύτερα από ποτέ και µε 
την ανοσία πλέον στο τσεπάκι τους και ο Τσιόδρας αναγκαζόταν στα δελτία 
ειδήσεων να λέει πλέον εκτός από τους...υποτιθέµενους νεκρούς, και αυτούς οι 
οποίοι ανάρρωσαν και βγήκαν αλώβητοι από τη µάχη, εξ αιτίας του 
πρωτοκόλλου αυτού που «αµφισβητεί» ο ΠΟΥ. Ένας ΠΟΥ, που σηµειωτέον, 
βρίσκεται πλέον υπό την έρευνα του οµοσπονδιακού Εισαγγελέα των ΗΠΑ 
Ουίλλιαµ Μπάρρ, µαζί µε το ίδρυµα «Μπίλ και Μπελίντα Γκέιτς». Όπως 
βλέπουµε και στα ρεπορτάζ, απ’ όπου αντλούµε τις πληροφορίες αυτές, ο ΠΟΥ 
προσπαθεί να κλείσει «στόµατα». Σίγουρα µέσα σε αυτά, δεν 
συµπεριλαµβάνονται αυτό του Ντιτιέ, του Ρασίντ Μπουτάρ και του επίσης 
Γάλλου Ρουσέλ. Όπως επίσης και των Ελλήνων καθηγητών πνευµονολόγων 
του νοσοκοµείου «Σωτηρία» κ.κ. Κοττανίδου, Γκάγκα, Γώγου, Βατόπουλου 
αλλά και άλλων που πάλεψαν και παλεύουν ακόµη µέσω της επιστήµης τους 
και όχι των πολιτικών σκοπιµοτήτων του Τσιόδρα και των συν αυτώ.

Η «Συνοµωσία» δεν έπιασε στα...Βαλκάνια! 

Θαύµα; Θεϊκή Επέµβαση; Ικανότητα Γιατρών; Σωστός συντονισµός; Ίσως όλα 
αυτά µαζί, αλλά σίγουρα η ...Θεϊκή παρέµβαση εν µέσω µάλιστα Μεγάλης 
Εβδοµάδας προηγείται όλων, «υπογράφοντας» και το ...πιστοποιητικό υγείας. 

Το Πάσχα που βιώσαµε όλοι, τόσο εµείς που διαµένουµε στην Αυστραλία, όσο 
και οι αδελφοί µας συνέλληνες στον ελλαδικό χώρο, δεν έχει προηγούµενο. Δεν 
υπήρξε ποτέ στην µακραίωνη ιστορία µας ανάλογη περίπτωση. Ο Ελληνισµός 
διαχρονικά πέρασε χίλιους δυό κινδύνους, οι οποίοι µας έφεραν µέχρι και σε 
κατάσταση γενοκτονίας. Ποτέ όµως δεν είχε συµβεί να µην εορτασθεί τόσο το 
Πάθος του Κυρίου µέσω της Μ. Εβδοµάδας, όσο και η λαµπερή Του Ανάσταση 
την ηµέρα του Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα. Την ...Λαµπρή, όπως την 
έλεγαν οι «παλιοί». 



Ανεξάρτητα από όλη αυτήν την απίστευτη εξέλιξη, ας δούµε τι κατέγραψε ο 
επίσηµος µέχρι στιγµής, πίνακας των χτυπηµάτων του Covid 19 στα Βαλκάνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ-1: ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑ 1.000.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ-2: ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ



ΓΡΑΦΗΜΑ: ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΙΣ 11 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τι παρατηρούµε εδώ;

Στον Πίνακα 1, απεικονίζουµε τα κρούσµατα στις χώρες της Βαλκανικής ανά 
ένα εκατοµµύριο κατοίκους. Στο ένα εκατοµµύριο κατοίκους δηλαδή, τα 
κρούσµατα σε ποσοστό κυµαίνονταν µεταξύ 0,004% και 0,006%, ποσοστό 
δηλαδή εξαιρετικά µικρό, απειροελάχιστο θα το χαρακτήριζα, µε τα 
περισσότερα κρούσµατα να παρατηρούνται στην Σλοβενία, όπου είναι και η 
βορειότερη χώρα των Βαλκανίων και όσο κατεβαίνουµε, τα κρούσµατα 
µειώνονται. Η Ελλάδα µάλιστα, µαζί µε Σερβία, Αλβανία και Κύπρο, να έχουν 
τον ίδιο αριθµό κρουσµάτων!

Στον Πίνακα 2, έχουµε αυτούς που ασθένησαν και τους νεκρούς σε ένα 
γενικότερο σύνολο. Το µεγαλύτερο ποσοστό σε κρούσµατα αλλά και νεκρούς 
το έχει η Τουρκία, ενώ ακολουθούν σε πολύ µικρότερους αριθµούς η Ρουµανία, 
η Σερβία, η Ελλάδα (71 µόλις οι νεκροί σε 1735 ασθενείς), η Κροατία και η 
Σλοβενία. Το Μαυροβούνιο είναι η τελευταία χώρα σε κρούσµατα (µόλις 214) 
και νεκρούς (µόλις 2!). Παρατηρούµε επίσης ότι ο κορωναϊός ήταν...εξαιρετικά 
«ευγενικός» και πολύ...τζέντλεµαν µε τους Βαλκάνιους! Γιατί άραγε;



Επίσης, θα παρατηρήσουµε πως όλες οι παραπάνω χώρες πλήν της Τουρκίας 
και κατά το ήµισυ και της Αλβανίας, ανήκουν στο λεγόµενο «Ορθόδοξο Τόξο». 
Δηλαδή είναι...Ορθόδοξες, ανήκοντες όλες στο Οικουµενικό Πατριαρχείο! 
Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την Ιστορία 
ασφαλώς, είναι ότι επίσης όλες αυτές οι χώρες, αποτελούσαν κάποτε ενιαίο 
έδαφος της µίας και µεγάλης Ανατολικής Ρωµαϊκής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, 
το γνωστό µας Βυζάντιο! Ας πάµε τώρα στην άλλη...άλλη του ευρωπαϊκού 
χάρτη, εκεί δηλαδή στο χώρο που ονοµάζουµε Δύση. Τι συµβαίνει; Μα 
το ...ακριβώς αντίθετο. Πλήθος κρουσµάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή της 
Ιταλίας που ονοµάζεται Λοµβαρδία, εκατόµβες  κρουσµάτων και νεκρών στην 
Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γερµανία και την Ολλανδία. Τι ακριβώς 
σηµαίνει ιστορικά αυτό το σύνολο των χωρών αυτών; Μα ασφαλώς την πάλαι 
ποτέ µεσαιωνική Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία που ίδρυσε ο Καρλοµάγνος τον 
9ο αιώνα µ.Χ. µε τις ευλογίες του Βατικανού, ως...αντίβαρο στην ήδη 
εξελληνισµένη Ανατολική Αυτοκρατορία που έφερνε ακόµη τον τίτλο της 
«Ρωµαϊκής». Μια αυτοκρατορία που ήλεγχε τον µισό γνωστό τότε κόσµο, 
σχεδόν όλη την Μεσόγειο και όλα τα περάσµατα προς την Ανατολή.  

Το τι συνέβη και το γιατί χτυπήθηκε έτσι η Ευρώπη των...λαών (τους υπαίτιους 
δηλαδή της ίδρυσης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είµαστε πιο 
συγκεκριµένοι) θα το βρείτε επίσης αναλυτικά στο προηγούµενο άρθρο µου µε 
τίτλο «Η πτώση της Παναγίας των Παρισίων προφήτευσε την επέλαση του 
κορωναϊού και το τέλος της ΕΕ» https://www.triklopodia.gr/πύρινος-λόγιος-
η-πτώση-της-παναγίας/

Το αποτέλεσµα ήταν τα 
ορθόδοξα Βαλκάνια όχι µόνο 
να προστατευτούν, αλλά και 
να κρατήσουν ανοικτές τις 
εκκλησίες και να γιορτάσουν 
το Πάσχα όπως ακριβώς 



γιορταζόταν κάθε χρόνο. Με 
την ίδια µεγαλοπρέπεια. Μόνο 
η «δυτικοποιηµένη» Ελλάδα 
έκλεισε τις πόρτες των ναών 
µε...πάταγο, εξ αιτίας των 
βουλήσεων των ξενόδουλων 
ηγετών της. Παρ’ όλα αυτά 

όµως, ο αδούλωτος αυτός λαός, γιόρτασε µε µοναδικό τρόπο το Άγιο Πάθος 
του Κυρίου και την λαµπρή Του Ανάσταση, µε τον κόσµο να έχει βγεί στα 
µπαλκόνια των σπιτιών και να ψέλνει µε ιδιαίτερη κατάνυξη. Ήταν καθαρά µια 
επαναστατική κίνηση, µε µπόλικες δόσεις διαµαρτυρίας και έντονης 
θρησκευτικής κατάνυξης, ενάντια στους ξένους τυράννους της πατρίδας του.  
Η «Συνοµωσία» στα Βαλκάνια, απλά δεν πέρασε!

Η Ελλάδα νικά, το «Ψευτορωµαίικο» δηλώνει υποταγή! 
 
Πρίν από µερικές µέρες και συγκεκριµένα την Δευτέρα του...Πάσχα(!), ο Μπίλ 
Γκέιτς, ίσως ο µόνος που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί άφοβα ως «η σηµαία 
της ΝΤΠ», στέλνει «συγχαρητήριο» τηλεγράφηµα στον ίδιο τον Μητσοτάκη, 
προφανώς για τον...«γλύψει», όπως λέµε και στην αργκό αλλά και για να του 
εκφράσει τις ευχαριστίες του για την πλατφόρµα “Greece from Home”. Ένας 
Μπίλ Γκέιτς, ο οποίος µας θέλει όλους κλειδωµένους στο σπίτι, αφού έχει τη 
Microsoft µέσω της οποίας αγόρασε τα δικαιώµατα για την παραγωγή του 
νάνοτσίπ που προτίθεται να προωθήσει στην αγορά και ταυτόχρονα επενδύει 
δισεκατοµµύρια σε φαρµακοβιοµηχανίες που παράγουν εµβόλια. Φυσικά, το 
«Ψευτορωµαίικο» των υποταγµένων «Ρωµιών», το πλάσαρε εντέχνως στο κοινό 
ως ...αναγνώριση του ...αγώνα της Ελλάδας(!) ενάντια στην απειλή της 
«πανδηµίας», ενώ επί της ουσίας αποδέχεται τα εύσηµα των Νεοταξιτών για 
την...καλή δουλειά. Στον αντίποδα, αποκαλυπτικά δηµοσιεύµατα των 
εφηµερίδων Washington Post και των New York Times, γράφουν για τα 
χαλασµένα εµβόλιά του, που προκάλεσαν στείρωση σε χιλιάδες Αφρικανές, 



παράλυση σε χιλιάδες Ινδές και στείρωση σε χιλιάδες άνδρες όπου κι αν 
δοκιµάστηκαν. Παράλληλα, ο Μπιλ Γκέιτς επέλεξε 
την ...«Καθηµερινή» (ασφαλώς) για να µας πει, πόσο θα αλλάξει η ζωή µας 
λόγω των µικροβίων και πόσο θα µοιάζει µε αυτή στην «Φάρµα των ζώων» ή 
στον Big brother. Σηµειωτέον, η εφηµερίδα του µέλους της Λέσχης 
Μπίλντερµπεργκ Αλέξη Παπαχελά, δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται 
απέναντι στο έθνος των Ελλήνων. Το κάνει συστηµατικά και αδιάλειπτα, από 
τότε που ιδρύθηκε, µε εξαίρεση ίσως την διοίκηση Ελένης Βλάχου η οποία και 
προσπαθούσε να τηρήσει τις ισορροπίες. Κανείς γνώστης της νεότερης 
Ιστορίας της Ελλάδος, µπορεί να λησµονήσει το ότι η εφηµερίδα αυτή υπήρξε 
το απόλυτο φερέφωνο των Ναζί στην Κατοχή, που υµνούσε τον Φύρερ και 
τα...επιτεύγµατά του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη και 
ουδείς µπορεί να ξεχάσει ότι εξυµνούσε το...θεάρεστο έργο των 
Ταγµατασφαλιτών, οι οποίοι έσφαζαν και κρεµούσαν αθώους Έλληνες ως 
αντίποινα για την αντιστασιακή δράση των αντάρτικων οµάδων ΕΑΜ και 
ΕΔΕΣ. Επίσης, ήταν η µόνη εφηµερίδα που είχε δηλώσει µε δηµόσια επιστολή 

της πρός τον Χίτλερ, την αµέριστη συµπαράσταση 
του ελληνικού τύπου έναντι του οράµατος του 
«Φύρερ» για µια ...Ευρώπη καθαρή από τον κίνδυνο 
του ...κοµµουνισµού(!) και προπαντός...ενωµένη! 
Άρα, ο Μπίλ Γκέιτς, δεν την επέλεξε τυχαία για να 
πεί ό,τι ήθελε να πεί. Άλλως τε, ο βρώµικος ρόλος 
των Φιλελευθέρων, νέων η παλιών, αποτελούσε 
από την εποχή του Βενιζέλου ως σήµερα, µια 
ανοιχτή πληγή για την πατρίδα µας. Είναι το σήµα 
κατατεθέν του «Ψευτορωµαίικου» και η ταυτότητα 
των υποταγµένων στον ξένο παράγοντα. 

Περισσότερα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο βιβλίο µου «Το 
Ψευτορωµαίικο» που σύντοµα θα ολοκληρωθεί και θα εκδοθεί.  
Την ώρα λοιπόν που εντείνονται οι έρευνες για τον Τέντρος Κοµπρεγιέσους, 
πρόεδρο του ΠΟΥ και στενό συνεργάτη τόσο του Πεκίνου και του Μπίλ 



Γκέιτς, όσο και του ιδρύµατος Κλίντον και του Open Society του Σόρος, η 
Κίνα εξέδωσε απαγόρευση στη δηµοσιοποίηση ακαδηµαϊκών ερευνών και σε 
όλες τις πληροφορίες, για το πώς προέκυψε αυτός ο ιός. Το Πεκίνο κάνει ό,τι 
µπορεί, να µπλοκάρει όλες τις πληροφορίες, που αναφέρονται στο πως 
γεννήθηκε ο Covid-19 και αν ξεπήδησε από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας 
που απέχει 12χλµ από τη Γιουχάν.

Υπάρχουν εκθέσεις ήδη του MI6 και ρεπορτάζ του BBC για το µπλοκάρισµα 
των πληροφοριών που αφορούν τα πρώτα κρούσµατα του ιού. 
Nα αναφέρω επίσης πως οι καναδικές υπηρεσίες πληροφοριών µε τη 
βοήθεια και στήριξη από τις ισραηλινές µυστικές υπηρεσίες (ΜΟΣΑΝΤ), 
συνέλαβαν και απέλασαν  την περίφηµη καθηγήτρια Τσού, ιολόγο που 
εφηύρε και το εµβόλιο κατά του Έµπολα, εργαζόµενη στο κρατικό 
εργαστήριο ιολογίας του Μόντρεαλ, η οποία πηγαινοερχόταν στη Γιουχάν.  
 
Η δηµόσια υπηρεσία υγείας στον Καναδά, κατέσχεσε το σκληρό δίσκο της και 
συνέλαβε τους βοηθούς της. Απελάθηκαν όλοι.Επίσης, µόνο τυχαίο δεν είναι, 
ότι 2 φορές ο Ποµπέο, υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τράµπ, 
επισήµως δήλωσε ότι µόλις τελειώσει η κρίση θα λογαριαστούµε µε το 
Πεκίνο και τον ΠΟΥ! 

 
Ένας από τους µεγαλύτερους διανοούµενους 
της Ευρώπης, ο Γάλλος Μπερνάρ Ανρί 
Λεβί, σε άρθρο του στη γαλλική 
επιθεώρηση «La Regle Du Jeu» («Ο 
κανόνας του παιχνιδιού»), µας καλεί να 
αντλήσουµε βασικά διδάγµατα από δύο 
άλλες πανδηµίες, που σάρωσαν τις 
δεκαετίες του 50 και του 60 µε 
εκατοµµύρια θύµατα και ανάλογες 
σκηνές, χωρίς να επιβληθούν δρακόντεια 
και περιοριστικά µέτρα. Διάβασα χθες το 



κείµενό του, στην ιστοσελίδα iefimerida σε µετάφραση του Τρύφωνα 
Καϊσερλίδη. 
Ο µεγάλος διανοούµενος συγκρίνοντας µε τον Covid-19, γράφει ότι το 
καλοκαίρι του 1968, ένας άγνωστος ιός σάρωσε την Υφήλιο. Ξεκίνησε από την 
Κίνα (κι αυτός από τη Κίνα;)  και προκάλεσε ένα εκατοµµύριο νεκρούς, εκ των 
οποίων 50.000 στις ΗΠΑ και 30.000 στη Γαλλία. Από τον ιό, µας θυµίζει ο 
Μπερνάρ Λεβί, µολύνθηκε τότε, όπως τώρα ο Τζόνσον, ένας αρχηγός κράτους, 
το δυτικογερµανός Βιλ Μπράντ. Τα θύµατα πέθαιναν µε κυανωτικά χείλη από 
πνευµονική αιµορραγία και ασφυξία. Δεν υπήρχαν µάσκες και οι 
σιδηροδροµικοί υπάλληλοι τραβούσαν χειρόφρενο. Τα πτώµατα 
συσσωρεύονταν στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή η γρίπη – όπως τη 
θυµούνται οι παλιοί γιατροί και νοσηλευτές – ήταν η γρίπη του Χονγκ Κονγκ. 
Κράτησε 18 µήνες και κανείς δεν φαντάστηκε να βάλει περιοριστικά µέτρα ή 
τη ζωή στον πάγο. 
Το 1957-58 θυµάται ο Γάλλος διανοούµενος, «είχαµε την Ασιατική γρίπη που 
ξεκίνησε πάλι από την Κίνα. Μέσα σε 6 µήνες έκανε το γύρο του κόσµου και 
πέρασε από το Ιράν, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Είχαµε 2 εκατοµµύρια 
νεκρούς. Ιδιαίτερα διαβητικούς και καρδιοπαθείς. Και τότε είχαµε σκηνές 
τρόµου σε γονατισµένα από την κρίση νοσοκοµεία. 
Πουθενά δεν σταµάτησε η ζωή. Το θέµα απασχολούσε τις εφηµερίδες χωρίς 
να επισκιάζει όµως τον πόλεµο της Αλγερίας, ούτε την υπογραφή της συνθήκης 
της Ρώµης, ούτε την επιστροφή του Ντε Γκωλ στην εξουσία. Όπως λέει ο 
Μπερνάρ Λεβί, «το παρατραβάµε µε το θέµα της άνευ προηγουµένου 
πανδηµίας. Απέχουµε πολύ από τα νούµερα του ΄58 και του ’68. Υπάρχει 
κάποια υπεραντίδραση γράφει και πανικός. Από την άλλη πλευρά, είναι 
ευχάριστο ότι η ανθρωπότητα βάζει µπροστά τον άνθρωπο, από την οικονοµία. 
Αλλά δεν πρέπει να ενδώσουµε σε µία ανθρωπότητα τροµοκρατηµένη, που 
θα αποδεχθεί ως προφανές το κλείσιµο των συνόρων, τη δυσπιστία έναντι 
των άλλων ή την ψηφιακή ιχνηλάτηση» 
Θα πρέπει να ξανασκεφτούν οι ιθύνοντες των ΜΜΕ, τη σκηνοθεσία που 
προκαλεί άσκοπα άγχος, ενός παγκόσµιου και ηµερήσιου απολογισµού νεκρών, 
στον οποίων ουδέποτε έχουµε υποβληθεί αναφορικά µε τα θύµατα του 



καρκίνου ή άλλης ασθένειας. Εικοσιπέντε εκατοµµύρια θύµατα είχαµε από το 
AIDS. Δεν είχαµε όµως πολεµικά ανακοινωθέντα, ούτε τηλεοπτικά δελτία.  
Κι όπως λέει ο Γάλλος διανοούµενος, «είµαστε έτοιµοι να θυσιάσουµε τις 
ελευθερίες και τα ατοµικά µας δικαιώµατα για ένα υγειονοµικό κράτος 
που θα µας θεραπεύει από όλα, µέχρι το θάνατο;» 
Και καταλήγοντας, ο Μπερνάρ λέει: «έχουν το θάρρος να µας πουν ποιο θα 
είναι το κόστος της διακοπής της παραγωγής και της καταστροφής του 
πλούτου, µε τη συνεπαγόµενη µαζική ανεργία, την εξαθλίωση και τα δεινά 
για την κοινωνία;». 
 
Καταλήγοντας την µαραθώνια αυτή πραγµατεία και συνοψίζοντας όλα τα 
παραπάνω, ο καθένας σκεπτόµενος µπορεί να πεί άφοβα ότι έχουµε να 
κάνουµε µε µια Παγκόσµια Συνοµωσία µιας αρρωστηµένης ελίτ 
«Πεφωτισµένων» µε αφορµή έναν...ιό µε λίγο πιο αναβαθµισµένες τις 
ικανότητές του, επιθυµώντας διακαώς την υποταγή της Ανθρωπότητας σε µια 
δικτατορία τόσο στυγνή κι απάνθρωπη, που όµοιά της δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο 
πλανήτης. Γιατί η δικτατορία αυτή δεν έχει απλά στόχο το σώµα µας, αλλά την 
ίδια µας τη ψυχή, το ίδιο µας το πνεύµα. 

Το «Ψευτορωµαίικο» που σήµερα εκπροσωπείται επάξια από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τις κουστωδίες τους, έχει ήδη δηλώσει 
υποταγή στην ελίτ αυτή. Ο στόχος τους είναι η πλήρης µετατροπή της Ελλάδας 
σε ένα πολυπολιτισµικό κράτος, µε έναν λαό πλήρως ελεγχόµενο και εντελώς 
αφυδατωµένο από έννοιες όπως εθνισµός, πατρίδα, θρησκεία, ιστορία και 
κουλτούρα, έρµαιο στα χέρια του οποιουδήποτε αργότερα «Φεουδάρχη», ο 
οποίος θα ελέγχει τα πάντα και θα δίνει ραπόρτο απ’ ευθείας στην «Ελίτ» των 
«Πεφωτισµένων» µέσω τηλεδιάσκεψης. Όχι, δεν είναι εικόνα από 
φουτουριστική ταινία. Είναι ακριβώς η απόληξη όλων αυτών των σχεδίων που 
χαράσσονται στη πλάτη µας. 

Ο Θεός όµως έχει άλλη γνώµη και άλλα σχέδια. Η αντιστασιακή πράξη των 
Ελλήνων τις µέρες του Μεγάλου Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα, 



έδειξε ότι αυτός ο λαός αν µη τι άλλο, δεν πρόκειται να παραδοθεί αµαχητί. 
Και θα το αποδείξει και στη πράξη.

Πύρινος Λόγιος 
sergioschrys@outlook.com 
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