Το μαθηματικό λάθος που έφερε τις καραντίνες, τις υπερβολές με τις μάσκες κλπ.
1. Ας δούμε πρώτα πιο λάθος έφερε τις πανεθνικές καραντίνες στις περισσότερες χώρες.
Αποσπάσματα άρθρου του Malcolm Kendri ck, γιατρού και συγγραφέα που εργάζεται ως GP στην Εθνική
Υπηρεσία Υγείας (N HS) στην Αγγλία. Μπορείτε να διαβάσετε το ιστολόγιό του εδώ και το βιβλίο του, «Ιατρικά
δεδομένα - Πώς να ξεκαθαρίσετε τις ιατρικές συμβουλές από ιατρικές ανοησίες», είναι διαθέσιμο εδώ.

Το 1% χονδροειδές λάθος: Πώς ένα απλό αλλά θανατηφόρο μαθηματικό λάθος, από τους
ειδικούς των ΗΠΑ στην Covid-19, είχε σαν συνέπεια να πανικοβληθεί ο κόσμος και να
διαταχθούν καραντίνες (lockdowns).1
Τον Φεβρουάριο (2020), ο γκουρού των ΗΠΑ για την Covid, ο Anthony Fauci, προέβλεψε ότι ο
ιός ήταν «παρόμοιος με μια σοβαρή γρίπη» και ως εκ τούτου θα σκότωνε περίπου το 0,1% των
ανθρώπων. Στη συνέχεια, οι προβλέψεις για τους θανάτους αναμίχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε
να φαίνονται δέκα φορές χειρότερες.
Όταν κάνετε πέρα όλα τα (ασήμαντα) άλλα, η αιτία κλειδώματος ( lockdown), προέρχεται
από ένα μόνο ποσοστό: το ένα τοις εκατό (1%)! Αυτή ήταν η πρόβλεψη, πως αν η Covid-19
αφεθεί ανεξέλεγκτη, θα σκότωνε περίπου το ένα τοις εκατό (1%) από εμάς.
Μπορεί να μην πιστεύετε ότι το ποσοστό είναι τεράστιο, αλλά το ένα τοις εκατό του πληθυσμού
του κόσμου είναι 70 εκατομμύρια άνθρωποι - και αυτό είναι υπερβολικό. Αυτό θα σήμαινε 3,2
εκατομμύρια Αμερικανούς νεκρούς και 670.000 Βρετανούς.2
Αλλά από πού προήλθε αυτό το ποσοστό τοις εκατό; Ίσως να δυσκολευτείτε να το
πιστέψετε, αλλά αυτός ο αριθμός εμφανίστηκε κατά λάθος! Ένα πολύ σημαντικό πράγμα
για να γίνει λάθος, αλλά αυτό συνέβη.
Για να καταλάβετε τι συνέβη, πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ δύο ιατρικών όρων που
ακούγονται σαν να είναι ίδιοι - αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί.
Ποιο ποσοστό θνησιμότητας, λέτε;
Πρώτα, υπάρχει το ποσοστό θνησιμότητας μόλυνσης (IFR= Infection Fatality Rat e). Αυτό
είναι ο αριθμός αυτών που πεθαίνουν ως προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν
μολυνθεί από μια ασθένεια. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει εκείνους που δεν έχουν καθόλου
συμπτώματα ή μόνο πολύ ήπια συμπτώματα - εκείνους που έμειναν στο σπίτι, έβηχαν λίγο και
πρόσεξαν το ξέσπασμα (της ασθένειας).
Κατόπιν, υπάρχει το ποσοστό θνησιμότητας περιστατικών (CFR=Case Fatality Rate). Αυτό
είναι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από σοβαρά συμπτώματα, τα οποία (άτομα) είναι
πιθανώς αρκετά άρρωστα για να νοσηλευτούν (σε νοσοκομείο). Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι
που είναι σοβαρά άρρωστοι - τα «περιστατικά» - θα έχουν υψηλότερο ποσοστό
θνησιμότητας από εκείνους που έχουν (απλώς) μολυνθεί, πολλοί από τους οποίους δεν
έχουν συμπτώματα. Με απλά λόγια - όλα τα «περιστατικά» είναι μολύνσεις, αλλά δεν είναι όλες
οι μολύνσεις «περιστατικά».
Αυτό σημαίνει ότι το CFR θα είναι πάντα πολύ υψηλότερο από το IFR. Στη γρίπη, το CFR
είναι περίπου δέκα φορές υψηλότερο από το IF R. Η Co vid φαίνεται να έχει παρόμοια
αναλογία.
Τώρα, σαφώς, δεν θέλετε να ανακατευθούν αυτοί οι (μαθηματικοί) τύποι. Γιατί κάνοντας έτσι είτε
θα υπερεκτιμούσατε στο έπακρο, ή θα υποτιμούσατε στο ελάχιστο, τον αντίκτυπο της Covid.
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Σύμφωνα με τον W.H.O. (ή Π.Ο.Υ.), στις 8 Σεπ. 2020 η θνησιμότητα από (ή με) Covid-19 στις Η.Π.Α. ήταν 586/1 εκατομ.
πληθυσμού και στην Αγγλία (UK) αντίστοιχα 612/1 εκατομ. στην Ιταλία 588/1 εκατομ. δηλ. 0,06 % πολύ μικρότερο του 1%.
Στην Ινδία η θνησιμότητα ήταν 0,005% και στην Κίνα του 1,45 δις πληθυσμού ήταν 0,0003% δηλ. 3 στο εκατομμύριο!
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Αλλά έκαναν ανάμιξη αυτών των τύπων!
Το σφάλμα ξεκίνησε στην Αμερική, αλλά δεν τελείωσε εκεί. Στην υγειονομική περίθαλψη, οι
ΗΠΑ μοιάζουν πολύ με σκυλί που κουνάει την ουρά. Οι τύποι με τους οποίους εργάζονται
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, κυκλοφόρησε ένα άρθρο από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και
Λοιμωδών Νοσημάτων και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Το
δημοσιευμένο στο New England Journal of Medicine, κύριο άρθρο δήλωνε: «… οι συνολικές
κλινικές συνέπειες της Covid-19 μπορεί τελικά να μοιάζουν με εκείνες μιας σοβαρής
εποχιακής γρίπης» Πρόσθεσαν ότι η γρίπη έχει CFR περίπου 0,1%. Ένα άτομο στα χίλια που
την περνάει άσχημα, πεθαίνει. Όμως, το δηλωθέν CFR για τη γρίπη ήταν 10 φορές πιο
χαμηλό (από το σωστό 1%) - που σήμαινε ότι το IFR, το ποσοστό θνησιμότητας μόλυνσης,
για τη γρίπη ήταν (επίσης) 0,1%...! Αυτό ήταν το μοιραίο - κυριολεκτικά - λάθος τους.
Το λάθος επιδεινώθηκε. Στις 11 Μαρτίου, οι ίδιοι εμπειρογνώμονες κατέθεσαν στο Κογκρέσο,
δηλώνοντας ότι το CF R της Covid ήταν πιθανό να είναι περίπου το ένα τοις εκατό, οπότε ένα
άτομο θα πέθαινε στα εκατό που αρρώσταιναν σοβαρά... Σε αυτήν τη συνάντηση (όμως),
συνέκριναν τον πιθανό αντίκτυπο του Covid με τη γρίπη. Αλλά χρησιμοποίησαν το λάθος
CFR για τη γρίπη, αυτό που αναφέρεται στην προηγούμενη έκδοση του NEJM, το 0,1 τοις
εκατό, ή ένα στα χίλια. Αυτό που ήταν δέκα φορές πιο χαμηλό (από το πραγματικό)...
∆ηλ. εμφάνισαν το πλαστό: Θάνατοι από γρίπη 1000 - Θάνατοι από Covid 10.000..!
Έτσι, ταίριαξαν το 1% CFR της Covid με το λανθασμένο 0,1 % CFR της γρίπης. Ξαφνικά, ο
Covid επρόκειτο να είναι δέκα φορές πιο θανατηφόρος...!
Εάν η γρίπη σκότωνε 50, η Covid θα σκότωνε 500. Εάν η γρίπη σκότωνε ένα εκατομμύριο, η
Covid θα έπαιρνε 10 εκατομμύρια. ∆εν είναι περίεργο ότι το Κογκρέσο, και μετά ο κόσμος
πανικοβλήθηκε, επειδή τους είπαν ότι η Covid θα ήταν δέκα φορές χειρότερη από τη
γρίπη. Μπορούσαν να δουν τρία εκατομμύρια θανάτους μόνο στις ΗΠΑ και 70 εκατομμύρια σε
όλο τον κόσμο.
∆εν περιμένω εσύ ή εγώ να το διορθώσουμε. Αλλά περιμένω με αιματηρή αναμονή από τους
ειδικούς να το κάνουν. ∆εν το έκαναν. Συνδύασαν το IFR και το CFR τους και
πολλαπλασίασαν τον πιθανό αντίκτυπο της Covid με συντελεστή δέκα.
Εδώ είναι αυτό που η δημοσίευση, «Μαθήματα δημόσιας υγείας που αντλήθηκαν από
προκαταλήψεις στην υπερεκτίμηση της θνησιμότητας του κοραναϊού», λέει: « Στις 11
Μαρτίου 2020,… με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα εκείνη την εποχή, το Κογκρέσο
ενημερώθηκε ότι το εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας για τον κοραναϊό ήταν δέκα
φορές υψηλότερο από ό,τι για την εποχική γρίπη, η οποία βοήθησε να ξεκινήσει μια
εκστρατεία κοινωνικής απόστασης, οργανωτικών και επιχειρηματικών αποκλεισμών
(lockdowns) και διαταγών παραγγελιών.
Στις 28 Φεβρουαρίου εκτιμήθηκε ότι η Covid θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο με μια κακή εποχική
γρίπη - σχεδόν σίγουρα σωστό. Έντεκα ημέρες αργότερα, η ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων
προέβλεπε ότι το ποσοστό θνησιμότητας θα ήταν δέκα φορές υψηλότερο! Αυτό ήταν φρικτό,
καταστροφικό...
Με τη γρίπη των χοίρων, θυμηθείτε ότι το IFR ξεκίνησε περίπου στο 2%. Στο τέλος, ήταν 0,02
τοις εκατό, το οποίο ήταν πέντε φορές χαμηλότερο από τη χαμηλότερη εκτίμηση κατά τη
διάρκεια της επιδημίας. Όσο περισσότερες δοκιμές κάνετε, τόσο χαμηλότερα θα πέφτει το IFR.
...∆ημιουργήσαμε τεχνητά ένα εντελώς νέο πράγμα για να φοβόμαστε μ' αυτό. Τώρα
ονομάζουμε ένα θετικό τεστ ως «περιστατικό Covid». Αυτό δεν είναι ιατρική. «Περιστατικό» είναι
κάποιος που έχει συμπτώματα. ∆εν είναι «περιστατικό» κάποιος που μεταφέρει μικρές
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ποσότητες ιών στη μύτη του. Τώρα, ωστόσο, βρίσκεστε θετικός από το τεστ και είστε
«περιστατικό». Ποτέ στην ιστορία δεν έχει γίνει τόσο άσχημη η ιατρική ορολογία. Ποτέ δεν
υπήρξαν τόσο άσχημα στατιστικά στοιχεία.
Σκοτώσαμε δεκάδες χιλιάδες - για το τίποτα.
Κατά τον δόκτορα Malcolm Kendrick η αυστηρή καραντίνα σκότωσε (σύμφωνα και με το
Αγγλίκό ONS)
δεκάδες χιλιάδες στην Αγγλία. ∆ιότι πολλές άλλες ασθένειες δεν
αντιμετωπίσθηκαν, όπως πχ οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Οι
θεραπείες για τον καρκίνο σταμάτησαν εντελώς.
Παραλύσαμε την οικονομία και αφήσαμε εκατομμύρια φοβισμένα ως προς την επιβίωσή τους.
Έχουμε παγιδεύσει κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά στο ίδιο σπίτι με τους κακοποιητές τους.
Εξαλείψαμε πολλές εταιρείες και συντρίψαμε ολόκληρες βιομηχανίες. Απογυμνώσαμε το NHS
(την αγγλική Εθνική Υπηρεσία Υγείας), και αφήσαμε εκατομμύρια σε παρατεταμένο πόνο και
ταλαιπωρία, σε όλο και μεγαλύτερες λίστες αναμονής, οι οποίες διπλασιάστηκαν. Υπάρχουν,
επίσης, δεκάδες χιλιάδες καθυστερημένες διαγνώσεις καρκίνου κλπ
Το κλείδωμα (lockdown) μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και απόλυτη καταστροφή. Και όλα
βασίστηκαν σε μια ανοησία, έναν ισχυρισμό ότι η Covid-19 επρόκειτο να σκοτώσει το
ένα τοις εκατό (1% ). Ένας ισχυρισμός που μπορεί τώρα να θεωρηθεί έκδηλα και τέλεια
λανθασμένος. Η Σουηδία, η οποία δεν έκανε καραντίνες, είχε ποσοστό θανάτων 0,0058%.
...Έχει γίνει ένα φρικτό, τρομερό λάθος. Ας τελειώσουμε αυτήν την γελοία ανοησία τώρα. Και ας
υποσχεθούμε να μην αφήσουμε ποτέ ξανά να συμβεί τέτοια μνημειώδης ηλιθιότητα!
Αποσπάσματα από το: https://www.rt.com/op-ed/500000-covid19-math-mistake-panic/

2. Οι υπερβολές με τις μάσκες.
Χαρακτηριστικά είναι αποσπάσματα από άρθρα:
2.1. 14 Μαΐου 2020. Φόρεσε μάσκα και πήγε για τρέξιμο - Κατέληξε στο χειρουργείο με
τρύπα στον πνεύμονα.
Ένας νεαρός άντρας πήγε για τρέξιμο στην πόλη Γουχάν της Κίνας, όμως έκανε το... λάθος να
φορέσει μάσκα. Λάθος γιατί όπως υποστηρίζουν οι γιατροί αυτός ήταν ο λόγος που κατέληξε
στο νοσοκομείο με τρύπα στον πνεύμονα.
Ο 26χρονος άντρας που ακούει στο όνομα Ζανγκ Πινγκ έτρεχε περί τα 3 χλμ τη μέρα. Ωστόσο,
μια βδομάδα πριν αποφάσισε να διπλασιάσει την απόσταση.
Στις 7 Μάη κι αφού είχε ήδη τρέξει περίπου 4 χλμ άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην
αναπνοή και έντονο πόνο στο στήθος.
Αργότερα, τα συμπτώματά του χειροτέρεψαν και εισήχθη επειγόντως στο κεντρικό νοσοκομείο
της Γουχάν. Οι γιατροί που τον εξέτασαν ανακάλυψαν ότι ο αριστερός του πνεύμονας είχε
τρυπήσει και μικρύνει κατά 90%.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό έρχεται μετά από τις
σχετικές ανακοινώσεις των κινεζικών εκπαιδευτικών αρχών για απαγόρευση της
άσκησης με μάσκα στους μαθητές.
Πρόσφατα 3 μαθητές στην Κίνα πέθαναν κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, με δύο απ’ αυτούς
να πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο στίβο του σχολείου επειδή φορούσαν μάσκα.3
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https://www.prone ws.gr/ygeia/878039_forese-maska-kai-pige-gia-treximo-katelixe-sto-heiroyrgeio-me-trypa-stonpneymona Τώρα (Σεπτέμβριος) η Κίνα έχει καταργήσει όλα τα περιοριστικά μέτρα κατά της Covid-19.
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2.2. Για τις μάσκες στα σχολεία από τον πρ. Καλαβρύτων.
Ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος επισημαίνει, γιατί η Εκκλησία πρέπει να
νοιάζεται για τα παιδιά της, την επικινδυνότητα της μάσκας προσώπου στην υγεία, μάλιστα στα
μικρά παιδιά του σχολείου, όταν βέβαια η χρήση της δεν είναι περιστασιακή και σύντομη.
πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος: «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας».
Η διαμαρτυρία4 (με θέμα: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ) αποβλέπει στο να
προστατευθούν τα παιδιά μας από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στο Σχολείο.
Αυτό, δηλ. η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, είναι το Σχέδιο των σκοτεινών ∆αιμονικών
∆υνάμεων, που συγκροτούν την κίνηση της Παγκοσμιοποιήσεως!
Θέλουν να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα και για να το επιτύχουν πιο γρήγορα δημιούργησαν
τον Κορωνοϊό με στόχο να υποβάλουν την Κοινωνία σε πανικό, ώστε μετά ταύτα όλοι μαζί να
τρέξουμε να δεχθούμε το ΕΜΒΟΛΙΟ και μαζί μ' αυτό το τσιπάκι με τον αριθμό 666, που είναι τό
Σφράγισμα του Αντιχρίστου!...
Σας πληροφορώ, ότι σε παγκόσμια κλίμακα άρχισε να διαμορφώνεται πλέον ένα Κίνημα
∆ιαμαρτυρίας εναντίον της υποχρεωτικής χρήσεως της μάσκας! Μόλις προ πέντε ημερών στο
Βερολίνο έλαβε χώρα μια μεγάλη διαμαρτυρία, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 30.000
Γερμανοί Πολίτες!...
...Από πολλές κατευθύνσεις, όλο και πιο συχνά διατυπώνεται η άποψη, ότι η χρήση της
μάσκας βλάπτει σοβαρά την υγεία, καθώς εμποδίζει το οξυγόνο να εισέρχεται στον
οργανισμό μας και να εμπλουτίζεται το αίμα μας.
Προ ημερών στην Πάτρα μία εργαζόμενη σε Super Market γυναίκα, μόλις τελείωσε την εργασία
της, έλαβε το αυτοκίνητό της και άρχισε να οδηγεί με προορισμό το σπίτι της.
∆ιέπραξε όμως το σφάλμα να εξακολουθεί να φοράει τη μάσκα και στο αυτοκίνητο, τη μάσκα
που είχε για ώρες στο στόμα της στην εργασία της.
Οπότε, καθώς ήταν στο τιμόνι ξαφνικά έπαθε ανακοπή καρδίας και απέθανε πάνω στο τιμόνι!
Όπως αποδείχθηκε αιτία ήταν η μείωση του οξυγόνου στο αίμα της εξ αιτίας της μάσκας!...
Η ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ! - ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ!
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
https://www.romfea.gr/diafora/39243-pr-kalabruton-ambrosios-kato-ta-xeria-apo-ta-paidia-mas

Σημείωση: Ο επίσκοπος Αμβρόσιος μιλάει για σχέδια σκοτεινών δυνάμεων. Αυτά οι ξένοι τα
λένε «θεωρίες συνωμοσίας». Ο δόκτορας Malcolm Kendrick δεν είπε ότι έγινε εξεπίτηδες το
λάθος με τα προβλεπόμενα ποσοστά θνησιμότητος που φούσκωσε τεχνητά το πρόβλημα με
την covid-19 και έτσι επιβλήθηκαν πολύ αυστηρότερα μέτρα από τα απαραίτητα για την υγεία.
Αντίθετα, παρομοίωσε το λάθος με αυτό της συντριβής του διαστημόπλοιου Mars Climate
Orbiter της NASA, που συνετρίβη με 5.000 μίλια την ώρα πάνω στον πλανήτη, αντί να γυρνάει
γύρω απ' αυτόν και να καταγράφει τον εκεί καιρό. Το λάθος βρέθηκε να είναι το μπλέξιμο που
έκαναν οι επιστήμονες των μονάδων του Αγλοσαξωνικού συστήματος με αυτές του Μετρικού...
Εμείς πάντως, λογικά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα αυστηρά μέτρα για την Covid19 εγκρίθηκαν, ακόμη και από το Κογκρέσσο, τυχαία!
Ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Covid-blunder.html
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Covid-blunder.pdf
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Έγινε, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και στο Αίγιο, στην πλατεία της Αγίας Λαύρας
μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
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