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Γίναμε 
«ένα χρόνο σοφότεροι»; 

 
Γράφει ο Μελάς Γιαννιώτης 

 
 

    Με ιδιαίτερο πάθος, πίστη και ένταση, ανταλλάξαμε όλοι αμέτρητες ευχές για ένα καλύτερο νέος έτος (2022).  
     Πως όμως θα είναι καλύτερο αν το συνεχίσουμε με τις ίδιες αντιλήψεις και καταστάσεις; 
     Και ενώ ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, γιατί περιοριζόμαστε μόνον στην έκφραση ευχών και δεν φροντίζουμε 
να κάνουμε κάποιες πράξεις ως κατά έναν χρόνο σοφότεροι; Μήπως περιμένουμε να φροντίσουν άλλοι για 
μας και όχι για τον εαυτό τους; 
     Για τον σκοπό αυτόν ας δούμε πρώτα τι ακριβώς είναι οι ευχές και ποιες βαθύτερες έννοιες και αιτίες 
υποκρύπτουν. 
     Έψαξα στα λεξικά και ομολογώ ότι «άλλαξα μυαλά»! 
     Δοκιμάστε και εσείς για να πεισθείτε και σίγουρα θα αισθανθείτε βαθύτατα Έλληνες, αλλά και λέοντες! 
     Μη χάνετε χρόνο, είναι πολύτιμος και δεν γυρίζει πίσω! 
     Πηγαίνετε κατευθείαν στο ρήμα της αρχαιοελληνικής γλώσσας, που έχει μόλις δύο γράμματα και μας είναι 
εντελώς άγνωστο, αδίδακτο και κυρίως άχρηστο, ως να μην υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα και στους Έλληνες. 
      Είναι το ελληνο-πνευματικό ρήμα «λω», που σημαίνει «θέλω» και «επιθυμώ»!  
      Στην Δωρικο-Μακεδονική γλώσσα είναι «λέω»! 
      Αυτό, λοιπόν, εκφράζουν όλες οι ευχές μας! Το ρήμα «λω» λέγουν και Δωρικο-Μακεδονικά «λέω», αλλά 
εσύ, δυνάστη και λογοκριτή μου, δεν μου επιτρέπεις να το…λέω! 
      Και μη ρωτήσετε, το αυτονόητο, «ποιος δεν θέλει το δικό μου θέλω και επιθυμώ», αφού τον έχετε απέναντι.   
      Είναι απέναντί σας -και όχι δίπλα σας- ακριβώς επειδή το δικό σας «θέλω και επιθυμώ» φθάνει μέχρι εκεί 
που αρχίζει το «θέλω και επιθυμώ» του άλλου και απέναντί σας. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και αντίθετα.  
      Αυτήν την «λεπτομέρεια» ποτέ δεν θελήσαμε να την κατανοήσουμε και να την κάνουμε τρόπο ζωής στις 
καθημερινές μας πράξεις και συναλλαγές, έχοντες την εγωιστική αντίληψη ότι ο εαυτός μας είναι ο ομφαλός και 
το κέντρο της γης! Ειδικά όταν ανέρχεσαι στα υψηλά και τους βλέπεις όλους χαμηλά! Αληθέστατο είναι! 
      Μέχρι εδώ σας τα «είπα» γρήγορα και περιεκτικά, όπως λέγουν τα παιδιά τα «κάλαντα».  
      Τώρα θα τα αναλύσω σε βάθος για να γίνουν καλά κατανοητά, ώστε να γίνουμε σοφότεροι κατά μία 
τουλάχιστο χρονιά(έτος) που είναι υπερπολύτιμος χρόνος από την πρόσκαιρη επί γης ζωή μας.  
      Όλα και τα πάντα της αρχαιοελληνικής σοφίας περιέχονται στα δύο γράμματα του ευνόητα κρυμμένου και 
εξαφανισμένου ρήματος «λω», η γραμματική μετοχή του οποίου -προσέξτε εδώ- είναι «λέων»!!  
      Και το επιθυμητό «θέλω», του εξαφανισμένου ρήματος «λω», αν και όταν το αποκτάς και το έχεις, λέγεται 
«λώον»! 
       Άγνωστα και αδίδακτα, αυθεντικά ελληνικά, γράφω εδώ και σας παρακαλώ να σκεφθείτε, τώρα και αυτήν 
την στιγμή, ποιοι και γιατί απέναντί μας, τα εξαφάνισαν και μας τα στέρησαν, όχι μόνον ως γνώση των 
εννοιών τους, αλλά κυρίως ως τρόπο ζωής μας; 
        Μήπως για να ζουν αυτοί καλύτερα και εμείς χειρότερα; 
        Προσέξτε την γιγαντιαία απάτη που διαπράχθηκε εναντίον μας και την οποία όχι μόνον την δεχόμαστε, 
αλλά και την αναπαράγουμε κάθε χρόνο, όπως π.χ συμβαίνει με τους μήνες του σε βάρος μας, ως «χαζά 
παιδιά, χαρά γεμάτα», για να είμαστε δούλοι και υπήκοοι των όποιων «Ρωμαίων και Ιουδαίων»!  
       «Λώος», Ελληνο-Μακεδονικά, λέγονταν ο καλύτερος μήνας του έτους (15/7-15/8), που οι Ρωμαίοι 
Κατακτητές και οι Διάδοχοί τους, κάθε είδους «Ιουδαίοι», μας επέβαλαν ονομασίες και λατρείες των Καίσαρων-
θεών τους Ιούλιου και Αύγουστου, ακριβώς για να μην έχουμε ούτε το δικό μας θέλω και ούτε το επιθυμώ, 
δηλαδή το «λω». Έτσι είμαστε, υποσυνείδητα, υποταγμένοι έλαφοι και όχι λέοντες! Χωρίς θέληση και 
δράση! 
       Αναλυτικότερα και πολύ περισσότερα θα βρείτε στο κεφάλαιο, για τους Ελληνο-Μακεδονικούς μήνες και 
έτος, του βιβλίου μου με τίτλο «Μακεδνή Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 2021. 
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      Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω αναλυτικά προκύπτουν τα επόμενα δεδομένα, αν δεν θέλουμε και δεν 
επιθυμούμε (αντίθετα του «λω») να παραμείνουμε «χαζά παιδιά» στην συνείδηση και αντίληψη όσων μας 
κυβερνούν, από μέσα και από έξω, με τέτοιο σταθερό τρόπο, ώστε μόνιμα να υπάρχει ροή πλούτου από μέσα 
προς τα έξω και ποτέ αντίθετα, αφού οι ίδιοι «Ρωμαιο-Ιουδαίοι» μας δίδαξαν -και συνεχίζουν έμπρακτα- ότι 
«όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη» τους (δύναμή τους)! 
      Ούτε «λω» υπάρχει εδώ και ούτε «λέων», πλέον. Και δεν θέλω «ου», όπως μας είπε κάποιος κάποτε.  
      Μπήκαμε, λοιπόν, στο νέο έτος 2022. Πως «μπήκαμε» όμως; Το σκεφθήκαμε καλά αυτό ή μήπως δεν 
προλάβαμε λόγω των τώρα εμβολίων και εμβόλιμων; Πως τα ξεχωρίζουμε αυτά; Μπορούμε; 
      Με τα «ίδια μυαλά και αντιλήψεις» που είχαμε και κατά τα προηγούμενα χρόνια και δηλαδή ανελλήνιστοι 
και «ξυπόλητοι στα αγκάθια», χωρίς να διδαχθούμε τίποτε από το παρελθόν και χωρίς το δικό μας «θέλω και 
επιθυμώ»;  
       Ποιος, πότε και πως μας ρώτησε, έναν έκαστο χωριστά, για να εκφράσουμε και να κράξουμε το δικό μας 
θέλω και επιθυμώ, εδώ και στον τόπο του καθενός μας, που δεν είναι ίδιος και όμοιος;  
      «Μα είμαστε λίγοι και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας “λω” στο θέλω και επιθυμώ των 
ισχυρότερων», θα σκεφθείτε, αν δεν το πείτε, όπως το λέγουν έμπρακτα όσοι υπηρετούν ατομικό και 
κερδοφόρο δικό τους “λω”, υποδυόμενοι τον λαγό στην προάσπιση των εθνικών και κοινών επιθυμιών.  
      «Ρομαντικά» γράφω εδώ, επειδή μόνον αυτά είναι επιτρεπτά στα μόνιμα στημένα δραματικά. Όμως: 
      Τριάντα πέντε χιλιάδες ήταν οι Μακεδόνες λέοντες που κατέκτησαν και επέβαλαν στον τότε γνωστό κόσμο 
το Λώον που επιθυμούσε κάθε καταπιεζόμενος Λαός, που ακόμη δοξάζει και θαυμάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. 
      Τόσοι ήταν και οι λέοντες πολεμιστές στα βουνά της Αλβανίας που καταξευτέλισαν τους φανφαρόνους 
Ιταλούς του Μουσολίνι. 
      Αυτοί γιατί μπόρεσαν και εμείς, δήθεν, «δεν μπορούμε»;  

Εξηγώ αμέσως και αυτό το «γιατί», με την δήλωση και απόδειξη που ακολουθεί, όσο απίστευτη και αν σας 
φανεί:  

Δεν ξέρουμε ποια και πόση Δύναμη και Πλούτο έχουμε, ως δήθεν «μικρή» Ελλάδα και δήθεν «λίγοι»!  
Επί δύο χιλιετίες και από τότε που η Ελλάδα κατακτήθηκε, με δόλο και συνέργειά της στους μετέπειτα 

κατεκτημένους και εξαφανισμένους από προσώπου γης Ρωμαίους, όλοι και γενικώς, μηδενός εξαιρουμένου, 
την κατακλέβουν και την λεηλατούν, αλλά κατορθώνει να επιζεί και να υπάρχει, έστω και ως θλιβερό 
κατάλοιπο του ένδοξου και μεγάλου εαυτού της. 

Πως και γιατί συμβαίνει αυτό ως παγκόσμιο φαινόμενο επί γης; 
Γνωρίζετε, μήπως, άλλες χώρες και λαούς που φώτιζαν πνευματικά τον τότε και πριν από δύο χιλιάδες 

χρόνια και συνεχίζουν να τον φωτίζουν πνευματο-γλωσσικά και πολιτιστικά, παράλληλα με εκροή αμύθητου 
και ανεξάντλητου πλούτου και σήμερα;  

«Πάλι ρομαντικά γράφεις», θα σκεφθείτε σωστά και με το δίκιο σας, αφού την πραγματικά Μεγάλη, 
Πανίσχυρη και Πολυπλούσια Ελλάδα, αδιαφόρως του τώρα και συνεχώς μειούμενου μεγέθους και πληθυσμού 
της, ούτε την διδασκόμαστε και ούτε επιτρέπεται να την γνωρίζουμε. Ούτε θέλουμε να την γνωρίσουμε (λω). 

Σας την παρουσιάζω ευθύς αμέσως και όσοι θέλετε, συνεχίστε να μη θέλετε! Δικό σας είναι το «λω». 
Με ελληνική πνευματική ιδιοκτησία έγιναν και γίνονται τα πάντα διεθνώς και οι χρήστες αυτής της 

ελληνικής πνευματικής ιδιοκτησίας, που είναι η Ελληνική Γλώσσα, κερδίζουν διεθνώς δισεκατομμύρια και 
τρισεκατομμύρια και τώρα, εν μέσω Πανδημίας (pandemic), Οικονομικής κρίσεως («economic crisis») και 
δήθεν ελλείψεως Ενέργειας («energy»)!! 

Μαζί και με ίδια χρήση των ελληνικών καταλυτικών εννοιών των λέξεων «τηλε-», «οικο-», «δημο-» και τα 
πάντα της Επιστήμης, Τέχνης και του Πολιτισμού. Σκεφθήκατε γιατί συμβαίνει αυτό; Ιδού γιατί:  

Το «Παν» του αρχαιοελληνικού Πνεύματος και Δημιουργίας αυτού, αποκλειστικής πνευματικής 
ιδιοκτησίας του κάθε Έλληνα του σήμερα, έχει υποκλαπεί και χρησιμοποιείται διεθνώς για επίτευξη 
κερδών και πλούτου ολιγαρχών.  

Αν, ως Έλληνες λέοντες και όχι «κότες», τους απαγορεύσουμε την χρήση της πνευματικής Ελληνικής 
Γλώσσας θα καταρρεύσουν αμέσως και θα «γαυγίζουν» μεταξύ τους. Παγκόσμια «Βαβέλ» θα γίνουν!  

 

                                                      Η Πανδημία και οι «ιοί» της 
Έτσι, και για τους λόγους αυτούς, και τον άγνωστο «ιό» της τώρα Πανδημίας τον ονόμασαν Κορωνοϊό με 

χρήση τής, παντού αποδεκτής, πνευματικής ελληνικής Γλώσσας, για να στηθούν και να κατανοηθούν οι 
έννοιες της Επιστημονικής πλευράς, που είναι αδύνατο να αποδοθούν με τις άνοες και φτωχές ξένες 
Γλώσσες. 

Δείτε την ελληνοπνευματική γνώση και πως την χρησιμοποιεί η σύγχρονη Επιστήμη για να σχηματίσετε 
δική σας γνώμη και άποψη σε όσα Ελληνικά αναφέρω εδώ και τα οποία είναι «Κινέζικα» για κάθε μη 
ελληνομαθή: 
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Λέγουμε και παπαγαλίζουμε όλοι την λέξη «ιός».   
Τι είναι όμως αυτή η καθημερινή μας λέξη και τι σημαίνει; Ποιος, πως και πότε μας την δίδαξε και την 

εξήγησε; 
Αντιγράφω από το πλέον έγκυρο λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας των ξένων συγγραφέων LIDDELL & 

SCOTT, σελίδα 531: 
α) «βέλος, ιόν έηκε» (Ιλιάδα Α΄48) β) «σκωρία, ιδίως του σιδήρου ή χαλκού» (Πλάτων, Πολιτικά 603 Α΄, 

Τίμαιος 596, Θεόκριτος 16,17), γ) «δηλητήριον, οίον το των όφεων»!!, με πολλές αναφορές σε γραφές των 
τραγικών ποιητών της αρχαίας Ελλάδας (Αισχύλου, Ευριπίδη, Σοφοκλή και άλλων). 

Κατά το ίδιο λεξικό και ο Πίνδαρος αναφέρει ως «ιό» και το δηλητήριο(τσίμπημα) των μελισσών!  
Και καταλήγει (το ίδιο Λεξικό) στην, εντός παρενθέσεως, διευκρίνιση ότι η αντίστοιχη λατινική λέξη 

«virus» σημαίνει δηλητήριο! Αντιγραφή από την Ελληνική έννοια είναι!  
Μετέπειτα και μέχρι σήμερα ό,τι είναι άγνωστο και απροσδιόριστο, κακό και ανεπιθύμητο, «χώνεται» εκεί 

στα «μυτερά βέλη και δηλητήρια», βαπτιζόμενο και λεγόμενο «επιστημονικώς» ως «ιός» και έλα εσύ, ο μη 
ειδικός, να αποδείξεις το διαφορετικό και να το ονομάσεις κατανοητά, ιδίως στα ακαταλαβίστικα ξενογλωσσικά, 
όπου η έννοια της κάθε λέξεως είναι προσυμφωνημένη και δεν επικοινωνεί αυτόματα ο νους με την γλώσσα, 
όπως στην Ελληνική Γλώσσα και δια της οποίας: Όταν λέγεις π.χ «καλημέρα», εννοείς και καταλαβαίνεις την 
«καλή ημέρα» ή όταν λέγεις «τηλέφωνο» εννοείς «φωνή από μακριά» ή όταν λέγεις «οικονομία» εννοείς «νόμο 
του οίκου» και όταν λέγεις «Πανδημία» εννοείς τι, κύριε Επιστήμονα και Ειδικέ του «pandemic» σου; 

Ελληνο-γλωσσικά «Επιδημία», σημαίνει «επί Δήμου» και «Πανδημία» σημαίνει επί «παντός Δήμου»!  
Μας λέγεις μήπως κάτι περί ασθένειας και μάλιστα μεταδοτικής επί όλης της γης; 
Αλλά: Ποιο και τι είναι αυτό που συμβαίνει επί ενός Δήμου ή επί όλων των Δήμων; 
Τα επί γης Κράτη είναι…Δήμοι; Με Πρωθυπουργούς και Αρχηγούς, Κυβερνήτες και Προέδρους; 
Έχεις σήμερα Δήμους-Κράτη (απ’ όπου παράγεται και η λέξη «Δημο-Κράτης», δηλαδή αυτός που κρατεί 

και επιβάλλεται επί Δήμου, όπως είχαν μόνον οι αρχαίοι Έλληνες ή μήπως τα αντέγραψες και τα 
παπαγαλίζεις χωρίς να γνωρίζεις τι λέγεις, άρα και τι κάνεις; 

Έχουν κάποια σχέση οι «Παν-Δήμοι» (όλοι οι Δήμοι) με την Επιστήμη και Ειδικότητά σου; Ποια και πως 
λέγεται κατανοητά, αφού πουθενά δεν αναφέρεις κάτι για ασθένεια και Ιατρική; Μήπως είναι και λέγεται 
Αντιγραφική; 

Μπορείς, λοιπόν, να μας τα εξηγήσεις όλα αυτά χωρίς να κάνεις χρήση της αρχαιοελληνικής Γλώσσας και 
με ξένες δικές σου λέξεις;  

Χρησιμοποίησε όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και τις εφευρέσεις σου και εξήγησέ μας τι είναι και τι εννοεί 
η ελληνική λέξη «Πανδημία», που «επιστημονικά» την έκανες ως «pandemic» για να μπορείς να συνεννοηθείς 
παγκοσμίως μόνον με την άλλη και ευρύτερη έννοια, που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στην λέξη αυτή και 
δηλαδή «μεταδοτική ασθένεια σε όλους τους Δήμους-Κράτη», προς διάκρισή της από συμβάν ασθένειας σε 
έναν μόνον Δήμο-Κράτος και που συνοπτικά την ονόμασαν απλά «Επιδημία» ως προηγούμενη πάντα της 
Πανδημίας. Τα άκουσες και τα διάβασες αυτά ή πρώτη φορά τα πληροφορείσαι;  

Το φαινόμενο αυτό συνέβαινε συχνά, επειδή κάθε Πόλη-Κράτος ήταν περιτειχισμένη και σε καιρό πολέμου 
οι πολίτες ήταν κλεισμένοι μέσα και εντός των τειχών, άρα συσσώρευση ανθρώπων και εύκολη 
μετάδοση πολλών μολυσματικών ασθενειών μεταξύ τους. Μας λέγεις σήμερα κάτι νεότερο και 
επιστημονικότερο; 

Έτσι ήταν πολύ δύσκολη η μετάδοση σε άλλους Δήμους-Κράτη και ήταν λίγες οι «Παν-δημίες», με 
απομόνωση του Δήμου-Κράτους επί του οποίου είχε εμφανισθεί μολυσματική ασθένεια και η οποία 
μηνυματικά και αδιάφορα ποια ήταν αυτή ονομάσθηκε τελικά ως «Επιδημία», χωρίς αναφορά σε ασθένεια, 
αφού την ευνοούσε γλωσσικώς και ελληνοπρεπώς, μονολεκτικώς. 

«Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» έλεγαν και έπρατταν, όπως ακριβώς σήμερα λέγουμε «θετικός ή 
αρνητικός», χωρίς να αναφέρουμε την ανεπιθύμητη  και αποτροπιαστική μεταδοτική ασθένεια, αδιαφόρως 
ποια είναι και πως λέγεται κάθε φορά.  

Όλα αυτά, που ως μη ειδικός παιδεύομαι εδώ να τα εξηγήσω, εσύ ο Επιστήμων και Ειδικός, 
Φαρμακοβιομήχανος και Έμπορος, διεθνώς και επί «παντός Δήμου», τα βρήκες έτοιμα από τον Έλληνα 
Δημιουργό τους και πάνω τους έκτισες και κτίζεις «Παλάτια και Πλούτη»!  

Το «οικόπεδο» όμως είναι Ελληνικό, με δικαιούχο τον κάθε Έλληνα του σήμερα!  
Να δούμε τώρα, πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και γιατί, οι ελληνομαθέστατοι Ειδικοί Επιστήμονες 

συνέθεσαν την σύνθετη λέξη «co-vid», που φαίνεται ότι παράχθηκε από τις λέξεις «corona» και «virus», όπου 
προστέθηκε το γράμμα «D» και ο αριθμός 19, προφανώς έτους εμφανίσεως, κατά το 2019. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η έννοια της λέξεως «ιός», όταν γίνεται σύνθετη, προσδιορίζεται από την 
προηγούμενη αυτού λέξη κορόνα, με όμικρον(ο) και κατάληξη σε άλφα(α), που δεν έχει όμως απολύτως 
καμία σχέση, πάντα ως έννοια, με ασθένεια και ούτε με την Ιατρική Επιστήμη! Δείτε στα λεξικά τι σημαίνει η 
λέξη «κορόνα» για να βεβαιωθείτε. 

 
…η συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Γιατί και τι μπορεί να συμβαίνει εδώ; Μήπως είναι ανίδεοι οι Ειδικοί; 
Κάτι άλλο σοβαρό συμβαίνει και θα δείτε ότι είναι και ειδικότατοι και απολύτως ελληνοφωτισμένοι 

στην σύγχρονη Επιστήμη τους, αλλά τους λείπει παντελώς το γράμμα ωμέγα(ω) που είναι αποκλειστικά 
ελληνικό και αντ’ αυτού χρησιμοποιούν το γράμμα όμικρον(ο), δηλαδή μικρό και όχι μεγάλο «ω». 

 Και εδώ ισχύει η δόλια καταργηθείσα κλητική (πτώση) για να ανακράξουμε και να διατρανώσουμε 
παγκοσμίως αυτό που δικαιούμαστε ως Έλληνες και είναι το «ω της αποκαλύψεως»!  

Την αρχαιοελληνική λέξη «κορώνη», εννοούν οι Επιστήμονες ειδικοί, αλλά με την φτωχή τους γλώσσα 
που χρησιμοποιούν δεν μπορούν να την προφέρουν και ούτε να την γράψουν, αφού δεν έχουν ούτε το 
γράμμα ωμέγα(ω) και ούτε το γράμμα ήτα(η), που το προφέρουν ως…έιτζ!  

Από τα «τέσσερα και επ’ αυτοφώρω» τους συλλαμβάνουμε, επειδή: 
«Κορώνη» κατά το λεξικό Σουΐδα, που γράφηκε στην Κωνσταντινούπολη πριν από χίλια και πλέον χρόνια 

επί του Ελληνο-Μακεδονικού Οίκου στο Βυζάντιο, σημαίνει «πολλά και διάφορα», μεταξύ των οποίων είναι «το 
άκρον του τόξου» και «το σκορπίον, βλαβεροίς επιχειρούντων»!  

«Μάγοι και Προφήτες» ήταν αυτοί οι Ελληνο-συγγραφείς ή μήπως τώρα κακοαντιγράφονται από 
«Επιστήμονες» της Αντιγραφής;  

Όμως δεν τελείωσαν εδώ οι αποκαλύψεις. Αντίθετα τώρα αρχίζουν. 
Καθίστε αναπαυτικά και «απολαύστε» τις ερμηνείες που δίνει το νεότερο λεξικό «LIDDELL & SCOTT» 

(σελίδα 761) στην ελληνική λέξη «κορώνη»: 
α) «Κόραξ», β) «κολοιός», γ) «κουρούνα», δ) «σκορπιός» και: «παν πράγμα αγκιστροειδές, κυρτόν ή 

καμπύλον, ως το ράμφος κόρακος»!!  
Αφήνω κατά μέρος την έννοια του ρήματος «κορώνω» που σημαίνει «πυρακτώ, φλογίζω» και άλλα 

σχετικά (που τα ανέλυσα στο υπ’ αρ.350/30-3-2020 INTERFAX) και ερωτώ, κάθε Επιστήμονα και Ειδικό: 
Αυτά τα «τρομερά και φοβερά» που παρουσιάζονται έγχρωμα και αγκιστροειδώς «ζωγραφικά», είναι 

«αυτοπροσώπως» ο ίδιος o θανατηφόρος και μεταδοτικός «κορωνο-ιός», ανάθεμά τον, ή μήπως οι 
«ζωγράφοι» του τα εμπνεύσθηκαν από τις έννοιες και ερμηνείες της ελληνικής λέξεως «κορώνη»; Και αν 
πρόκειται περί «συμπτωματικής συμπτώσεως» γιατί αποκρύβεις την «σύμπτωση»; 

Απορία, γενικώς γενική, έχουμε εμείς οι Έλληνες δικαιούχοι της πνευματικής ιδιοκτησίας των λέξεων και 
εννοιών της Γλώσσας μας και δεν υπεισερχόμαστε στα Επιστημονικά και Ιατρικά για την προστασία μας. 

Είδες και βεβαιώθηκες ότι ο κάθε κοινής λογικής Έλληνας θέλει και δέχεται για την προστασία του τα 
εμβόλια και τα φάρμακα της Επιστήμης. Τους εξαναγκασμούς και τους εμβόλιμους δεν δέχεται, αφού του 
αποστερούν το δικό του -και όχι το δικό σου- «λω». 

Δεν το κατάλαβες αυτό; Και ούτε «χόρτασες» με το να υπερχρεώνεις τον Έλληνα κατατρομοκρατημένο να 
κάνει πενήντα φορές περισσότερα «τεστ» από τον Γερμανό; Έλεος κύριε Επιστήμονα! Όλα έχουν τα όριά 
τους! 

Μήπως όμως υπεισέρχεσαι εσύ και χρησιμοποιείς τα Ελληνικά πνευματικά δικαιώματα όχι για την 
απρόσωπη και χωρίς «τσέπες» Επιστήμη, αλλά για επώνυμες και συγκεκριμένες «τσέπες» αναρίθμητων και 
αυτόκλητων εμβόλιμων, με πρόφαση τα εμβόλια; 

Αν οι Έλληνες, δικαιούχοι της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, σου ζητήσουν να παραιτηθείς αμέσως από 
την χρήση των δικών τους Ελληνικών λέξεων και εννοιών της «Πανδημίας» και του «ιού» της, που την 
μεταβαπτίζεις πότε ως «Δέλτα» και πότε ως «Όμικρον», πάλι από την Ελληνική μόνον Γλώσσα και όχι από 
την όποια δική σου Γλώσσα, μπορείς να σκεφθείς τι θα συμβεί Παγκοσμίως; 

Θα καταρρεύσουν μήπως τα Επιστημονικά επιτεύγματα, όπως είναι τα εμβόλια και οι θεραπείες ή μήπως 
θα καταρρεύσουν οι εμβόλιμοι και τα κέρδη τους; 

Όμως είτε παραιτηθείς εκ της χρήσεως της Πνευματικής Ελληνικής Ιδιοκτησίας (πράγμα αδύνατο και 
κυρίως ασύμφορο διεθνώς), είτε όχι, σε μένα τον Έλληνα Πολίτη και εδώ στην Ελλάδα της βάσης και όχι 
κορυφής, οφείλεις δεδουλευμένα και τρέχοντα χρηστικά της πνευματικής μου ιδιοκτησίας.  

Και μου τα οφείλεις, έντοκα μάλιστα, όχι ως απρόσωπη και μη κερδοφόρα Επιστήμη, που είναι επαινετή 
και σεβαστή από κάθε άνθρωπο με κοινή λογική, αλλά ως συγκεκριμένη και κατ’ ιδίαν κερδίζουσα και 
πλουτίζουσα οντότητα (άτομα, οργανώσεις, επιχειρήσεις, κράτη) από την χρήση -προσοχή εδώ-, όχι των 
εφευρέσεων, ανακαλύψεων και προόδων της Επιστήμης, που είναι κτήμα της ανθρωπότητας επί γης, αλλά 
από την χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, ειδικά των ορολογιών και εννοιών αυτής, (που δεν είναι 
δημιούργημα ούτε της τώρα εξελιγμένης Επιστήμης, ούτε Παγκόσμια Ιδιοκτησία), σε Ιδιόκτητα και επώνυμα 
Προϊόντα και Υπηρεσίες, που είναι «πνευματική ιδιοκτησία» συγκεκριμένων…εμβόλιμων!  

Αν ο απέναντι Τούρκος ή ο απανταχού Εβραίος είχε στα χέρια του αυτό το μεγάλο Όπλο και Δύναμη, 
όπως είναι διεθνώς η Ελληνική Γλώσσα, θα το χρησιμοποιούσε συνεχώς, διεθνώς και κραυγαλέως πιεστικώς, 
για την παγκόσμια ανταμοιβή του και την αποδοχή του ως Κεφαλαιούχου Συνεταίρου, Κυρίαρχου άυλου 
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 Κεφαλαίου! 
Και θα επέβαλε το δικό του «λω» ως πνευματικός λέων και όχι κοινού…«παραγγελιοδόχου»! 
Δεκάτη (10%), είναι και λέγεται αυτή η δίκαιη, ηθικώς και διεθνεμπορικώς, ανταμοιβή και εφαρμόζεται 

ετησίως επί του κύκλου (τζίρου) εργασιών οπουδήποτε της γης. Δηλαδή επί τρισεκατομμυρίων!  
Αν και όποιος διαφωνεί και δεν θέλει να πληρώσει την οφειλή του στον κάθε Έλληνα δικαιούχο, παύει 

αμέσως να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του την λέξη «Πανδημία» και τις λέξεις «Δέλτα» και «Όμικρον», 
όπως και την σύνθετη λέξη «Κορωνοϊός» και τα παράγωγα αυτής. Υποχρεούται να τις αντικαταστήσει με δικιές 
του λέξεις και έννοιες στην γλώσσα του, για να δει ποιες και τι πωλήσεις θα κάνει με ξενόγλωσσες και 
ακατανόητες ορολογίες. 

Αν και όποιος όμως το «διαπράξει» αυτό, σήμερα, εδώ και τώρα, να είναι βέβαιος ότι θα τον 
ευγνωμονούν οκτώ(8) περίπου δισεκατομμύρια ανθρώπων επί γης!  

Μαζί με τα ογδόντα ένα(81) εκατομμύρια, με τα οποία αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός κατά το 
«πανδημικό» έτος 2021 και ανέδειξε επιχειρήσεις με πάνω από τρία(3) τρισεκατομμύρια κεφάλαια και 
κέρδη κάποιων «κρυπτονομισματικών», που έφθασαν σε ποσοστό τα τετρακόσια (400) τοις εκατό!! 

Δηλαδή και για να γίνω καλά κατανοητός από κάθε απογοητευμένο και τρομοκρατημένο: Κατά τα δύο έτη 
της «Πανδημίας του Κορωνοϊού», ο πληθυσμός της γης όχι μόνον ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΘΗΚΕ, όπως συνέβη 
με άλλες «Πανδημίες» και από την αρχαιότητα, αλλά αντίθετα ΑΥΞΗΘΗΚΕ, όσο ο πληθυσμός της Γαλλίας ή 
της Τουρκίας, κατά έτος, και συνεχίζεται! Πως το εξηγείς και γιατί δεν μας το εξηγείς αυτό, κάθε ημέρα; 

Στις δέκα πρώτες ημέρες του νέου έτους 2022 ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια 
και υπό έκρηξη της παραλλαγής «όμικρον», που φαίνεται ότι θα καταλήξει στο ελληνικό «ωμέγα», αν οι 
εμβόλιμοι δεν αρχίσουν και πάλι από το «Άλφα»!  

Το όλως τραγικό όμως, για την Ελλάδα και τους Έλληνές της, είναι η μεθοδευμένη απόκρυψη των 
διαφωτιστικών στοιχείων της Στατιστικής Επιστήμης (που σπούδασα και υπηρετώ επί μισό αιώνα) κλάδοι 
της οποίας είναι η Δημογραφία, «θαμμένη» στην φθίνουσα πληθυσμιακώς Ελλάδα και η «καπελωμένη» από 
γνωστά συναλλακτικά συμφέροντα Ασφαλιστική Επιστήμη.  

Τα διαφωτιστικά, χρήσιμα και καθοδηγητικά για τον Έλληνα πολίτη Στατιστικά, δεν μεταδίδονται ποτέ ως 
απλά και κατανοητά «Δελτία Ειδήσεων», όχι πάντως από έλλειψη ειδικών και αρμοδίων.  

Αν μεταδίδονταν και διδάσκονταν τα Συμπεράσματα της Στατιστικής Επιστήμης, θα γνωρίζαμε όλοι ότι 
κατά τον τελευταίο αιώνα, ειδικά από το έτος 1919 μέχρι το έτος 2019, που δεν υπήρξε «Πανδημία», πρώτα οι 
γεννήσεις και μετά οι θάνατοι στην Ελλάδα, μειώνονται συνεχώς, με κάποιες εξάρσεις που δεν αλλοιώνουν 
τον Κανόνα, αλλά πάντα με ένα θετικό ισοζύγιο μικρής αυξήσεως του ελληνικού πληθυσμού, μέχρι όμως 
το έτος 2000 περίπου (αρχή νέου αιώνα). 

Μετά ήρθε η ανίατη μέχρι σήμερα οικονομική «Πανδημία» και άλλαξε αρνητικά τον Κανόνα, με 
λιγότερες γεννήσεις ετησίως και δυστυχώς περισσότερους θανάτους ετησίως, ανεξαρτήτως αιτίας. 

Έτσι «ροκανίζεται» σταθερά ο ελληνικός πληθυσμός και επόμενο είναι να εισβάλλουν ξένοι και λαθραίοι. 
Τέλος σημειώστε καλά ότι έχουμε, πανελληνίως και ημερησίως, περί τους 370 θανάτους τουλάχιστον 

(μέσος όρος) από κάθε αιτία, αλλά πληροφορούμαστε καθημερινά ότι «πέθαναν 60-70» (μέσος όρος) από 
«Κορωνοϊό»!!  

Οι άλλοι, τριακόσιοι περίπου πεθαμένοι, δεν δικαιούνται μνείας και μνήμης;  
Ποιος και πως δικαιούται να αγνοεί και να προσβάλλει Νεκρούς;  
Και πότε θα κατανοήσουμε ότι όλα έχουν τα όριά τους και δεν είναι μόνον «μπίζνες»; 
Τώρα και εξ αυτών γίναμε, μήπως, σοφότεροι κατά ένα έτος ή συνεχίζουμε τον μακάριο ύπνο μας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


