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Κορωνο-σεισμός και Κορωνο-σωσμός! 
 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Γράφει και αποκαλύπτει ο Μελάς Γιαννιώτης 
 

 
Ας το παραδεχτούμε! Η φύση είναι παντοδύναμη και συντρίβει τον άνθρωπο.  
Δικαιώνεται ο σοφότερος των σοφών Σωκράτης που είπε: «Ένα γνωρίζω ότι τίποτε δεν γνωρίζω»! 
Για τους λόγους αυτούς διαβάστε το παρακάτω «Κορωνοϊκό» Ανέκδοτο:  
Ένας σαλίγκαρος, με τα μεγάλα κέρατά του και το σπίτι του στην πλάτη του, πλησιάζει (στα δυο μέτρα) μία 

χελώνα, που ήρεμα βοσκούσε στα ανοιξιάτικα χορταράκια και της λέγει: 
Έμαθες κυρία χελώνα ότι οι λογικοί άνθρωποι κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν κυκλοφορούν έξω για να 

γλυτώσουν από τον αόρατο Κορωνοϊό; 
Έμαθα κύριε σαλίγκαρε τι κάνουν αυτοί που λέγουν και ποτέ δεν το εφαρμόζουν: «Στερνή μου γνώση να σε 

είχα πρώτα». Εγώ και εσύ είμαστε εξυπνότεροι από αυτούς, επειδή μεταφέρουμε το σπίτι μας εκεί όπου είναι η 
τροφή μας και έτσι Μένουμε πάντα Σπίτι και ποτέ δεν κινδυνεύουμε ούτε από «Κορωνοϊούς» και ούτε 
από…«Χρηματοϊούς»!  

«Εγώ είμαι εξυπνότερη από όλους», φωνάζει η κυρία Αρκούδα, που κρυφάκουγε την συζήτηση. «Τον Χειμώνα 
και όταν έρχεται ο κάθε ιός κρύβομαι σε σπηλιές και μπαίνω σε καραντίνα! Κοιμάμαι ύπνο βαθύ, δεν τρώγω, δεν 
πίνω, δεν κυκλοφορώ. 

Έτσι δεν κουβαλάω στην πλάτη μου κανένα σπίτι και γλυτώνω από την…καραμπίνα»! 
                                                         

Τι δεν είναι Ανέκδοτο 
 

Πάρτε βαθιά αναπνοή και διαβάστε τώρα τα παρακάτω: 
 
 

 
                                                 

 
 

…η συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



 
 

…σελίδα 2 
 

       Πριν από εκατό (100) χρόνια συνέβησαν αυτά τα τραγικά, αλλά το «νιονιό», όλων και παντού, ήταν στον 
αθεράπευτο «Χρηματοϊό» και σε κανέναν θεραπεύσιμο κάθε είδους «Κορωνοϊό»! 
       Η «στερνή γνώση» ποτέ δεν προηγείται και πάντα τρέχουμε, ως άμυαλοι, πίσω από τα γεγονότα.  
      Διευκρινίζω εδώ ότι η Επαρχία «Καϊλαρίων», ήταν τότε η σημερινή περιοχή Πτολεμαΐδος (Δήμος Εορδαίας), 
«Ανασελίτσης» ήταν η περιοχή σημερινής Σιατίστης (Δήμος Βοΐου) και «Σόροβιτς» ήταν η σημερινή περιοχή 
Αμυνταίου. Κατά «τύχη και σύμπτωση» στην εδώ ίδια Δυτική Μακεδονία υπήρξαν τα πρώτα θύματα του 
«Κορωνοϊού» και εδώ εφαρμόσθηκε η πρώτη Καραντίνα, μαζί με την επακόλουθή της Οικονομική…Καραμπίνα!  
       Κάτι παρόμοιο φάνηκε αρχικά ότι επρόκειτο να συμβεί και το έτος 1995 με τον τότε Σεισμό στην περιοχή 
Γρεβενών, αλλά τελικά οι Παροχές και τα Δάνεια στην όλη Δυτική Μακεδονία μετέτρεψαν τον Σεισμό σε Σωσμό, 
όπως έκτοτε λέγεται. Είθε να συμβεί το ίδιο και τώρα! 
        Επίσης διευκρινίζω ότι η αναφερόμενη αιτία θανάτων εκ «Γρίπης» ήταν Ασιατική, λεγόμενη όμως «Ισπανική» 
και εκδηλώθηκε τον Χειμώνα του 1918 προς το 1919, μόλις 2-3 μήνες μετά την λήξη του «Μεγάλου Πολέμου» (Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος) την 11ην-11-1918 και μεταφορά του θανατηφόρου ιού από τα επιστρέφοντα στους τόπους 
τους στρατεύματα, που ήδη ήταν «θερισμένα» από πολλούς «ιούς». 
                                                                

                                                          Η ονομασία «Κορωνοϊός» 
 
      Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι έλεγαν και δίδασκαν την διαχρονική Αλήθεια των πραγμάτων ως εξής: 
       «Ος(όποιος) επίσταται(γνωρίζει, κατέχει) των ονομάτων επίσταται και των πραγμάτων». 
        Αυτή η πολύ απλή και ουσιαστική Γνώση ποτέ δεν γίνεται πράξη στην Ελλάδα, που την δίδαξε, εξαιτίας του 
αθεράπευτου «Χρηματοϊού», που ουδείς μίσησε και ούτε φοβήθηκε. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το όνομα 
Μακεδονία και τα προϊόντα της, που τα θανατώνει ο μεταδιδόμενος «Χρηματοϊός» πριν προλάβει ο «Κορωνοϊός». 
Μοιάζουν, αλλά ούτε αυτά είναι Ανέκδοτα.  
        Θα προσπαθήσω τώρα να προσεγγίσω, Γλωσσικά και όχι Επιστημονικά, την «Γρίπη» του 1919, που ίσως 
ήταν «COVID-19», όπως μας λέγουν τώρα για τον «ιό» του 2019, στηριζόμενος στην αλάνθαστη σοφία που λέγει 
ότι «λανθάνουσα γλώσσα λέγει την αλήθεια». 
         Αν δείτε την ερμηνεία της λέξεως «ιός» σε λεξικά της αρχαιοελληνικής γλώσσας, όπως και της αντίστοιχης 
λέξεως «virus» στις λατινογενείς γλώσσες, ίσως εκπλαγείτε από το «βέλος», «δηλητήριο» ή «μικρόβιο που δεν 
είναι γνωστό ακόμη», κ.λπ που θα βρείτε ως έννοια, αυτού. Τα νεότερα λεξικά και ιδίως τα ηλεκτρονικά 
εξειδικεύουν την ερμηνεία τής αρχαιοελληνικής λέξεως «ιός» και η οποία όμως θα ήταν ξένη και ακατάληπτη όχι 
μόνον στα τότε Ασκληπεία (ιερά θεραπευτήρια), αλλά ακόμη και στον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη.  
         Είναι και αποτελεί όμως σήμερα το δεύτερο συνθετικό μέρος της Επιστημονικής ονομασίας «Κορωνο-ιός. 
         Αλλά το αρχικό συνθετικό της σύνθετης λέξεως αυτής, ποιο είναι και τι σημαίνει; 
          Έψαξα στα Λεξικά, ερεύνησα τις γραφές και τελικά ομολογώ ότι θαύμασα την γνώση και την άριστη χρήση 
της αρχαιοελληνικής γλώσσας υπό των Ιατρο-Φαρμακο-Επιστημόνων για την ονομασία και επιστασία του 
«Κορωνοϊού»! Διαμαρτύρομαι όμως έντονα, επειδή δεν μας εξήγησαν την πράγματι εύστοχη και επακριβέστατη 
λειτουργία νου και γλώσσας εδώ, μοναδικό προνόμιο που έχει μόνον η πνευματικότατη Ελληνική Γλώσσα των 
Προγόνων μας. Αλλά και τους ευγνωμονώ, επειδή με παίδευσαν (κυριολεκτικά και μεταφορικά) επιβεβαιώνοντας 
το ρητό «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Βλέπετε ότι έχει και τα καλά του ο…«Κορωνο-ιός»! Θα δούμε περισσότερα 
στην συνέχεια για να απαιτήσουμε Αποζημίωση, σε Δις και Τρις, χρήσεως της Γλώσσας μας, όπως «Epidemic, 
Pandemic, crisis» και όλο το Πνεύμα μας! Άλλως θα…γαύγιζαν!  
       Μήπως, λοιπόν, το πρώτο συνθετικό προέρχεται από την γνωστή μας λέξη «Κορώνα» (διάδημα, έμβλημα 
κ.λπ); 
      Η λέξη αυτή δεν είναι ελληνική και δεν «κολλάει» με την δεύτερη αρχαιοελληνική «ιός». Ποια και τι μπορεί να 
είναι όμως για τον καθένα από εμάς που δεν είμαστε Ειδικοί και ούτε επιστάμεθα τού, σύνθετης και 
κατατρομοκρατικής ονομασίας, «Κορωνο-ιού»; 
      Τώρα που Μένουμε Σπίτι και δεν κυκλοφορούμε είναι ευκαιρία να μορφωθούμε, κάνοντας κατά ένα μέρος το 
Ατύχημα, Ευτύχημα, όπως συνήθως συμβαίνει με τις απαιτήσεις αποζημιώσεων, γενικά και παγκοσμίως. Και 
δείτε το αυταπόδεικτο: 
       Όταν η φωτιά φουντώνει, λέγουμε: Κόρωσε η φωτιά! Τώρα μάλιστα…παρακόρωσε!  
       Αν ανοίξετε ένα λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας θα βρείτε το ρήμα «κορώνω», που σημαίνει: ανάβω κάτι, 
πυρακτώ, φλογίζω, εξάπτω, ερεθίζω και παρόμοια! Μήπως όλα αυτά σημαίνουν και λέγουν: πυρετός;  
       Και αν δείτε τα πολλά παράγωγα του ίδιου ρήματος, θα θαυμάσετε πραγματικά για τα πολλά και αμέτρητα 
μηνύματα-νοήματα που μας στέλνουν οι άριστοι ελληνογνώστες Επιστήμονες με την σύνθετη ονομασία 
«Κορωνοϊός», πλην όμως δεν μας τα εξηγούν ερμηνευτικώς και καταληπτώς, ώστε να μη παπαγαλίζουμε.    
        Για να γίνω καλά πιστευτός και πάντα γλωσσο-νοητικώς, αναφέρω ένα άλλο παράγωγο, πέρα από την λέξη 
«κόρωση» ή «κόρωμα». Είναι η λέξη «κορωνόβιος»!  
       Μην τρομάζετε και μην βιασθείτε να την παρεξηγήσετε! Δεν σημαίνει αυτό που νομίζετε, αλλά κάτι καλύτερο! 
 

…η συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



 
…σελίδα 3 

 
      Σημαίνει αυτόν που είναι μακρόβιος και σε βαθειά γηρατειά! Για τα λοιπά ρωτήστε τους Ειδικούς και 
Επιστήμονες. Εγώ γνωρίζω μόνον το γραμματικό «Κορωνόβιο γήρας», για το οποίο έγραψε ο Βυζαντινός λόγιος 
Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος, Μητροπολίτης Αθηνών, περί τα έτη 1182-1204 μ.Χ. και γνωρίζω καλύτερα την 
πολυσήμαντη λέξη Υπερβερεταίος τής αρχαίας, αλλά μίας και μόνης Μακεδονικής Γλώσσας, που σημαίνει 
υπερχρόνιος, δηλαδή αυτός ή αυτή ή αυτό που ξεπέρασε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Στην Ασφαλιστική, 
Στατιστική, Δημογραφική αλλά και Ιατρική Επιστήμη λέγεται «Προσδόκιμο ζωής» και ορίζεται κατά χώρα και 
φύλο (άνδρες-γυναίκες). 
       Σύμφωνα με Διεθνή Πίνακα οι πρώτοι σήμερα «Υπερχρόνιοι» είναι οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου του Μονακό 
στην Νότια Γαλλία, με μέσο όρο ζωής των ανδρών τα 85,5 έτη και των γυναικών -δείτε εδώ- τα 93,4 έτη!! Και όλοι 
ευχόμαστε «να τα εκατοστήσουν», τουλάχιστον!! 
       Συνταρακτικά «Βραχυχρόνιοι» και παγκοσμίως εμφανίζονται οι κάτοικοι τού δύστυχου Αφγανιστάν με μέσο 
όρο ζωής των ανδρών μόλις τα 50,6 έτη και των γυναικών μόλις τα 53,6 έτη!! Και μη ρωτάτε το «γιατί». Ρωτήστε 
μόνον τον «δράστη-Χρηματοϊό», που εδώ υποδύεται τον…Πόντιο Πιλότο (κατά το γνωστό «μηδέν εις 
το…πηλίκιον»)! 
       Μέσος όρος ζωής στον κόσμο είναι τα 69 έτη, με τους άνδρες τα 67 έτη (όριο «ευφυούς» συνταξιοδότησης!) 
και τις γυναίκες τα 71,1 έτη!! Άρα και ως προνομιούχες μόλις προλαβαίνουν να πάρουν Σύνταξη για δύο έτη!! 
        Η φτωχή οικονομικά Ελλάδα κατέχει υψηλότατη θέση στον (Υπερβερεταίο τώρα) Παγκόσμιο Πίνακα με μέσο 
όρο ζωής των Ελλήνων τα 80,8 έτη, και κατά φύλο τα 78,2 έτη για τους άνδρες και τα 83,6 έτη για τις γυναίκες, 
μόλις λίγους μήνες κάτω από τους Γερμανούς και Άγγλους, αλλά -προσέξτε εδώ- πάνω από τους Αμερικανούς 
(ΗΠΑ)!! Επομένως, Κράτος και Ταμεία πληρώνουν περισσότερες Συντάξεις και γι’ αυτό δεν έχουν…«μία»!!  
        Παρενθετικώς τα παρέθεσα αυτά και για τα δικά σας πολλά συμπεράσματα, οπότε επανέρχομαι στα 
παράγωγα τού ρήματος «κορώνω», που είναι πολλά και αμέτρητα, όπως και οι «ιοί»!! 
        Δύο άλλα, όλως θαυμαστά της Ελληνο-Γνώσης παράγωγα που χρησιμοποιεί η Διεθνής Επιστήμη για να 
περιγράψει την ιδιαιτερότητα τού «Κορωνοϊού» με «άγκιστρα ή ράμφη», είναι η λέξη «Κορωνοβόλος» και η 
λέξη  (επίθετο) «Κορωνοειδής-ούς-ές» που σημαίνει: «γαντζωτός, κυρτός»! Δικά σας και εδώ τα 
Συμπεράσματα!    
       Ως εξ αυτών πιστεύω ότι όλα τα γνωρίζουν και όλα μας τα «είπαν» οι Ειδικοί και Επιστήμονες, δια της 
σύνθετης αρχαιοελληνικής λέξεως «Κορωνοϊός», αλλά προφανώς εμείς δεν τα εννοήσαμε, αφού δεν γνωρίζουμε 
και δεν διδασκόμαστε την Γνώση της Πάνσοφης Αρχαιο-Ελληνικής Γλώσσας και χρειαζόμαστε τώρα έναν Νέο 
Ιπποκράτη να μας λυτρώσει, αν όχι και έναν θαυματοποιό Επιμενίδη να διώξει το νέο «Κυλώνειο Άγος» μας!  
       Είθε και μακάρι αυτός να είναι και να αναδειχθεί, υπό το ήδη Πανελληνίως -αν όχι και Παγκοσμίως- μέγα 
όνομά του, ως Τσιόδρας. Αυτός ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ πέτυχε και μπόρεσε να τον «ακούν» όλοι οι Έλληνες, ακόμη και 
οι ξένοι. Κορωνο-Σώστης είναι αφού μπόρεσε και μας έβγαλε από το αιώνιο «Άγος», δηλαδή κατάρα, της 
Διχόνοιας, Εγωπάθειας και κοινού Μπάχαλου, ονομαστέων όλων αυτών ως…Ελληνο-ιών! 
  

Ο «Ανθρωποϊός-Χρηματοϊός» 
 

      Πρώτος και Παμμέγιστος εχθρός τού ανθρώπου επί γης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτό ποτέ δεν μας το 
λέγει αυτός ο εχθρός, αλλά το διαπράττει, λέγοντας άλλα από αυτά που πράττει και μη πράττοντας αυτά που 
λέγει. Έτσι γίνεται…αόρατος! 
      Δείτε τι συμβαίνει «αόρατα και στα μουλωχτά» επί γης: 
      Παγκόσμιος πληθυσμός: 7,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. 
      Ετήσιες Γεννήσεις         : 33 εκατομμύρια             “ 
      Ετήσιοι Θάνατοι            : 13 εκατομμύρια             “        !!!         
       
      Ετήσιο «πλεόνασμα»    : 20 εκατομμύρια άνθρωποι επί γης!! Επομένως: Ποιος είναι ο αυξανόμενος εχθρός; 
 
      Πολυανθρωπότερη χώρα επί γης είναι η Κίνα με 1,4 δις πληθυσμό και κάτι «ψιλά», όπως ας πούμε η Ιταλία ή 
η Ισπανία, που ξεπέρασαν ήδη την όλη Κίνα σε θανάτους από τον «Κορωνοϊό» και ήδη (ξανα)σφάζονται ως 
«κακά παιδιά» με τα «καλά παιδιά» της Γερμανο-Ολλανδίας και Σία ΕΕ για την νομή και διανομή του σωτήριου 
«Χρηματοϊού», επειδή «Χρή Χρήμα» η ζωή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Μακεδόνες. 
      Στα «κακά παιδιά» τώρα είναι και η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία, για την «Συμμαχία» στον ίδιο «Χρηματοϊό», 
αλλά και του παλαιού Μεγαλείου «και διηγώντας τα να κλαις», όπως θα δείτε αμέσως παρακάτω από τον πίνακα 
φορέων του πάντα σωτήριου «Χρηματοϊού», που είναι και λέγεται, κοσμίως και ευγενικώς, Εξαγωγικό Εμπόριο! 
Αυτό γενικά δημιουργεί τον αιώνιο «Ανθρωποϊό» και αυτό εξαπλώνει και πληθαίνει τον οποιονδήποτε άλλο «ιό». 
Όλα τα άλλα είναι…Ανέκδοτα!  
       Μελετήστε προσεκτικά τον παρακάτω Στατιστικό πίνακα για να έρθουμε έναν αιώνα μετά και στο σήμερα, 
ώστε να αντιληφθούμε όλοι την «θραύση» που κάνει πάντα ο «Χρηματοϊός» και γιατί γκρεμίζει τους πάντες και τα 
πάντα ο κάθε «Κορωνοϊός».  
   

…η συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



 
 

…σελίδα 4 
 
 

 
 
   Δημοσιεύθηκε στο τότε πολυπνευματικό «Ημερολόγιο Δυτικής Μακεδονίας-Κοζάνη» έτους 1932 (σελ.88) με 
σχετικό κείμενο του Συντάκτη-Συγγραφέα του Γιάννη Βασδραβέλλη που ήταν Ανώτατος Διοικητικός της Ελεύθερης 
Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης και πρώτου τότε εξαγωγικού Λιμένα της Ελλάδας.  
   Είχα την τύχη να γνωρίσω προσωπικά τον υψηλόσωμο, ευσταλή και επιβλητικότατο αυτόν Συγγραφέα, γόνο 
παλαιάς αρχοντικής οικογένειας της Βλάστης και στην γειτονιά μου μάλιστα. Στα Βήματά του πορεύθηκα 
παιδιόθεν.  
    Υπήρξε η «καρδιά και η ψυχή» της υψηλοπνευματικής Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στην 
Θεσσαλονίκη(Μακεδονική Ακαδημία τότε), πολυγραφότατος Ιστορικός ο ίδιος, με 31 έργα του, εκ των οποίων το 
βιβλίο του με τίτλο «Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821», πλήρως τεκμηριωμένο από Οθωμανικά 
και άλλα έγγραφα που ερεύνησε και παρουσιάζει, βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις αρχές του 1940 
και σε μία από τις σπάνιες απαλλαγές της Ακαδημίας αυτής από το αντιμακεδονικό Δημοσθενικό Πνεύμα και παρά 
το γεγονός ότι ο επιβλητικός Άρχων του Πνεύματος Μακεδόνας Βασδραβέλλης τα «χώνει» γλαφυρώς προς 
πάντας παραϊστορίζοντες και βαθύτατα «εμπνεόμενους» εκ του ανίατου και αιώνιου «Χρηματοϊού».  
      Κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση και είναι διαθέσιμο και τώρα, 200 χρόνια ΑΠΟ και όχι «ΜΕΤΑ» το 1821. 
Θεραπεύει πλάνους και πλανημένους, θορυβούντες κενούς…τενεκέδες!  
      Ώστε, λοιπόν, σε χρυσά Γαλλικά Φράγκα μετρούσαν τότε και μετά τον Πόλεμο και την Πανδημία Γρίπης το 
Εξαγωγικό Εμπόριο; Και ώστε η Αγγλία πρωταγωνιστούσε Παγκοσμίως και «καπέλωνε» και τις ΗΠΑ και την 
Γερμανία και την Γαλλία και όλες τις άλλες χώρες, με μη γνωστό εξαγωγικό Εμπόριο της Ρωσίας και ανύπαρκτο 
της Κίνας, με την μικρή Ελλάδα να ξεπερνάει τον Μεγάλο Τουρκο-Μπουνταλά; Φρικτά-φρικτά και άρα: Ξανά 
Πολέμους και ξανά «ιούς» για ανακατανομή και αναδιανομή του πλούτου επί γης. Ας τα δούμε στην πράξη και 
αυτά: 
      Τι ακριβώς συνέβη Παγκοσμίως, ώστε στα εκατό χρόνια που μεσολάβησαν να «συμβεί» οικονομικός Αγγλο-
Σεισμός και να αναδειχθεί ο Αμερικανο-Σωσμός, αλλά και ο, δύο φορές Νικημένος σε δύο Παγκοσμίους 
Πολέμους, Γερμανο-Σωσμός; Τι είδους θαύμα Επιδημίας και Πανδημίας ήταν αυτό επαναλαμβανόμενο και τώρα, 
λόγω παγκόσμιου «καπελωτικού» των πάντων εξαγωγικού Εμπορίου της Κίνας; Έχει, μήπως κάποια σχέση με 
τον Νότο των «κακών παιδιών» που σηκώνουν κεφάλι και ζητούν μοιρασιά στην πίτα του πλούτου, που δεν 
χορταίνει τους Αχόρταγους και Αόρατους, ούτε όμως και τον από «κουνέλες» υπεραυξανόμενο και αδύνατο πλέον 
να «ταϊσθεί» από την γη Υπερπληθυσμό; Τελικά επαναλαμβάνονται τα ίδια, με πρόφαση και χρήση του 
Τρομοκράτη «Κορωνοϊού»; 
      Η αρχαιοελληνική σοφία έχει απαντήσεις για όλους και για όλα. Αυτό το συμβουλεύουν, τώρα που «ήρθε ο 
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κόμπος στο χτένι», πολλοί «Γκουρού» της πάντα «νέας τάξεως πραγμάτων», λέγοντας ότι «αν θέλετε να 
κατανοήσετε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο, διαβάστε αρχαιοελληνική σοφία»! Σας την δίδω έτοιμη και 
αδιάψευστη, πλήρως διαφωτιστική και καλά κατανοητή από κάθε σκεπτόμενο:  
     «Προς γαρ το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται», είπε -αλλά δεν μας δίδαξε- η 
αρχαιοελληνική σοφία. Oύτε και ο Δημοσθένης κρίθηκε από το τελευταίο του εκβάν(συμβάν), δηλαδή το 
«αυτολάδωμά του» από Μακεδονικά Χρήματα(Αρπάλεια), την καταδίκη του από τον Δήμο της Αθήνας και την 
αυτοκτονία του. Οι συκο«Φιλιππικοί» του όμως έμειναν και καθοδηγούν τους…Μακρόχειρες!  
     Αν μάθουμε να κρίνουμε μόνοι μας, χωρίς τις κατ’ επάγγελμα πλάνες «καφετζούδες», τα πράγματα σύμφωνα 
με την τελευταία έκβασή τους, θα μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί, 
έστω στο περίπου. Αυτό είναι και αυτό δείχνει η νεότερη Επιστήμη που λέγεται Στατιστική και «ομιλεί» με 
αριθμούς και όχι με «έπεα πτερόεντα» (λόγια του αέρα).  

Την Επιστήμη αυτή σπούδασα πριν μισό και πλέον αιώνα. Αυτή με καθοδήγησε σωστά στον ιδιωτικό και 
επαγγελματικό μου βίο και αυτή μόνον μπορεί να προσδιορίζει τις εξελίξεις στο μέλλον. Δείτε πως και γιατί: 

Πέντε (5) τρισεκατομμύρια (σε Δολάρια) δαπανούν ετησίως οι καταχρεωμένες Κυβερνήσεις και Κράτη 
Παγκοσμίως, δηλαδή τα πληρώνουμε «εγώ και ο κάθε εσύ φορολογούμενοι», για την λεγόμενη «υγειονομική 
περίθαλψη πολιτών», που ειδικά τώρα δεν την βλέπουμε σε επάρκεια κα ικανότητα πουθενά για την Πρόληψη και 
Σωτηρία της ζωής μας. Αν και όταν την «δούμε» θα την πληρώσουμε με…ξεδόντιασμά μας!  

Είναι η μεγαλύτερη Δαπάνη από όλες τις άλλες και μάλιστα διπλάσια από τα κονδύλια για την Μόρφωση και 
τους Εξοπλισμούς, χωρίς να υπολογίζω στα πέντε τρις, τις σχεδόν άλλες τόσες δαπάνες από την Παγκόσμια 
Ιδιωτική Ασφάλιση και τις κάθε είδους Ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και περίθαλψη δια του πορτοφολιού μας.  

Καταλάβατε ποιο και που είναι το «ψωμί» και ποιοι είναι οι «Αχόρταγοι» από τις νομές και διανομές αυτού; 
Σας το παρουσιάζω τώρα αλλιώς, Στατιστικώς και καλά καταληπτώς: 
Τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ήταν κατά το έτος 2019 οι θάνατοι Παγκοσμίως από Τροχαία 

Δυστυχήματα, με χίλια (1000) περίπου εξ αυτών στην Ελλάδα, εκ των οποίων πενήντα τέσσερις θάνατοι (54) 
δηλώθηκαν στην ασφαλιστική Εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, που ασφαλίζει τον μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων και σε 
ποσοστό πάνω από το 10% σε όλη την Ελλάδα. 

Είδατε, μήπως, για τον μέγα και αθεράπευτο «Δυστυχο-ιό» αυτό, που απειλεί όλους μας συνεχώς και 
παγκοσμίως, να «χαλάει ο κόσμος» και να μένουμε, κατατρομαγμένοι, Σπίτι;  

Ειλικρινά λυπούμαι που είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω και να γράψω, για την Αλήθεια και μόνον, ότι επ’ 
αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας (ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιδιότητας) έναντι των 
οποίων «ωχριούν» κάποιες δεκάδες χιλιάδες νεκροί παγκοσμίως εκ του «Κορωνοϊού», η Επιστήμη και οι 
Κυβερνήσεις του κόσμου, ουδέν είδαν και ουδέν άκουσαν! Μήπως δεν είναι άνθρωποι και δεν δικαιούνται ζωής, 
υγείας, σωματικής ακεραιότητας και περιουσίας, τα πολλαπλασίως ασύγκριτα θύματα εκ των τροχαίων 
δυστυχημάτων ή μήπως δεν απειλούμαστε όλοι εξ αυτών; Δεν «πουλούν» όμως αυτά και δεν είναι «ψωμί»! 

Και για να μη θεωρηθεί ότι «κόπτομαι υπέρ της δουλειάς μου», που δεν είναι και κακό αυτό, αναφέρω ότι το 
ίδιο συμβαίνει και με πολλές άλλες αιτίες θανάτου, όπως οι Πνευμονίες που είναι η τρίτη αιτία θανάτων μετά τον 
Καρκίνο και το Κυκλοφορικό και όπως –δείτε εδώ- οι Παγκόσμιες Αυτοκτονίες ανθρώπων, που κατά το έτος 2019 
ανήλθαν στον αριθμό Διακόσιες Πενήντα Χιλιάδες (250.000)!! Δικά σας και εδώ τα Συμπεράσματα! 

Ορθότατα και σωστότατα Μένουμε Σπίτι και δεν κυκλοφορούμε, αλλά γιατί να τρομοκρατηθούμε και να 
απελπιστούμε από τον «Κορωνοϊό», όταν μας απειλούν άλλοι και κατά πολύ εχθρικότεροι «ιοί», με πρώτο εξ 
αυτών τον αχόρταγο και αθεράπευτο «Χρηματοϊό»;  

«Το γε νυν έχον», όπως σοφά έλεγαν οι πρόγονοί μας, αρκεί να γνωρίζουμε ποιο και τι είναι αυτό το «έχον» 
και δηλαδή «ούτως εχόντων των πραγμάτων» και άρα ποιων και τι «πραγμάτων», που πάντα και παντού είναι 
πρώτα το χρήμα, ορθά θα διερωτηθούμε:  
      Και τι κάνουμε τώρα; Πως θα επιβιώσουμε σήμερα και αύριο, χωρίς να έχουμε «μία»; 
      Η απάντηση ήδη δόθηκε ως προ πολλού «εμπνευσμένη»: 
      Με «Κορωνο-Ομόλογα», του «Χρηματοϊού»! Και δηλαδή τον «Κορωνο-ιό»…περιμέναμε;  
      Εδώ τώρα και όπως ήδη είδατε και θα δείτε το όλο θέμα είναι…Καζίνο! 
      Η «μπίλια» τού «Χρηματοϊού» γυρίζει ακόμη και δεν «έκατσε», για να δούμε αν θα είναι στο χρώμα των 
Βορείων ή στο χρώμα των Νοτίων, Ευρωζωνικώς.  
      Το μόνο βέβαιο, Στατιστικώς και ως συνήθως, είναι ότι θα «κάτσει» κατά το παίγνιο «Κορώνα κερδίζω, 
Γράμματα χάνεις»! Αυτό είναι το «πολύχρωμο» παιχνίδι των Αχόρταγων και Αόρατων Αφεντικών του κόσμου. 
      Και μέσα από το ίδιο παιχνίδι, ήδη βγήκε «φως στο μαύρο τούνελ» του «Μένουμε Σπίτι και δεν 
Κυκλοφορούμε», για την Ελλάδα μας, ειδικά, που είναι το εξής «Κορωνο-Σωστικό»: 
      Η καλή και επιτυχημένη, μέχρι τώρα, αντιμετώπιση της Πανδημίας στην Ελλάδα προδιαγράφει εκτίναξη και 
αλματώδη Ανάπτυξη της Οικονομίας δια των Επενδύσεων κατά το επόμενο έτος 2021, γεγονός που το 
«βλέπουν» από τώρα οι Κυνηγοί Ευκαιριών και ήδη το διαλαλούν Παγκοσμίως!  
      Συνεπώς: «Ουδέν κακόν αμιγές καλού», ελληνοσοφικώς. 
      Κρατάτε γερά, προφυλάξτε και προφυλαχθείτε, μέχρι να έρθει ο «Κορωνο-σωσμός»! 
      Από μας, έναν έκαστο χωριστά και όλους μαζί, αλλά πάλι χωριστά και σε απόσταση μεταξύ μας, εξαρτάται αν, 
πότε και πως θα έλθει. Τα μέχρι τώρα Κυβερνητικά μέτρα και η πλειοψηφική συμμόρφωση με αυτά αποδίδουν 
καρπούς για το αύριο. Να μη τα χαλάσουμε μόνοι μας και για την «παρτίδα» και όχι Πατρίδα, έκαστος. 

Γένοιτο και έρρωσθε! 


