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1. ΣΟΒΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ!

Ο καρδιολόγος, Δρ Κωνσταντίνος Αρβανίτης, πήρε 
τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στις 11 Νοεμβρίου 2021 
και απέδειξε ότι από τότε που άρχισαν οι εμβολιασμοί 
στην Ελλάδα υπάρχει μια «αύξηση της ολικής 
θνησιμότητας, από όλα τα αίτια, που συνεχίζεται με 
πρωτοφανή ρυθμό! Δεν μπορεί να αποδοθεί σε covid. 
Φαίνεται ότι κάτι έχει πυροδοτήσει πολλούς βλαπτικούς 
μηχανισμούς. Έχει ξεκινήσει ένα πρωτοφανές θανατικό
στον ελληνικό πληθυσμό, από τα τέλη Φεβρουαρίου, που 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς».1 Στην ενδιαφέρουσα 
ανάλυσή του, ο γιατρός παραθέτει πίνακες και 
διαγράμματα και επεξηγεί τα αριθμητικά δεδομένα.2

Αλλά και τα στοιχεία που έρχονται από την Eurostat 
(την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) είναι συντριπτικά: 
Από το ξεκίνημα του εμβολιασμού, η αύξηση των θανάτων



στην Ελλάδα έφτασε μέχρι και 39%, ενώ στην Κύπρο 
μέχρι και 55%!3

Αυτήν την δραματική αύξηση των θανάτων στην 
Ελλάδα την έχουν επισημάνει και κορυφαίοι Έλληνες 
γιατροί και Καθηγητές.4 Μάλιστα, παρατηρήθηκε «μεγάλη
αύξηση θανάτων στις σχετικά νεαρές ηλικίες, 30-44»!5 
(«Πρώτο θέμα»)

Υπ’ όψιν ότι τον περυσινό χειμώνα που δεν είχαμε 
την «προστασία» των εμβολίων και ο κορωνοϊός «θέριζε»
στα νοσοκομεία προκαλώντας χιλιάδες θανάτους, η 
θνησιμότητα στην Ελλάδα δεν ήταν αυξημένη σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά που δεν είχε εμφανιστεί ο 
κορωνοϊός!

2. ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟ 2021! 

Αλλά αυτή η εκτίναξη των θανάτων των ανθρώπων, 
την περίοδο που διεξάγεται ο εμβολιασμός Covid, είναι 
φαινόμενο που δεν συναντάται μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και σε όλο τον κόσμο. Πριν λίγες μέρες, το μεγάλο 
Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News παραδέχτηκε 
ότι «το ποσοστό θνησιμότητας στις ΗΠΑ μεταξύ των 
ηλικιών 20 έως 50 ετών είναι υψηλότερο από ποτέ» και
ότι «υπάρχει υπερβολική θνησιμότητα σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει πραγματικά να μάθουμε τι το
προκαλεί αυτό»6

Στο Βέλγιο7, στη Μεγάλη Βρετανία8, στη Γερμανία9, 
στην Ολλανδία10, στις ΗΠΑ11 και αλλού12, τα μακάβρια νέα
είναι παρόμοια: Η έλευση των νέων, ελπιδοφόρων 
εμβολίων συνοδεύτηκε και από μια ανεξήγητη αύξηση των
θανάτων! Μάλιστα, χώρες που είχαν μηδέν θανάτους από 



κορωνοιό εμφάνισαν πολλούς θανάτους μετά τον 
εμβολιασμό!13

Ο Κύπριος επιδημιολόγος Δρ. Ελ. Σωτηριάδης τόνισε 
πως «θα πρέπει να εξεταστούν οι αιτίες της αυξημένης 
θνησιμότητας το τελευταίο διάστημα, κάτι που δεν είχε 
παρατηρηθεί το 2020»14. Αλλά και ο επινοητής της 
τεχνολογίας εμβολίων mRNA, o Καθηγητής Robert 
Malone, επικαλούμενος υγειονομικές πηγές της 
Πορτογαλίας, παρατήρησε μια αύξηση αιφνιδίων θανάτων
(ανακοπές καρδιάς, εγκεφαλικά) σχετιζόμενων με τον 
πρόσφατο εμβολιασμό, που οδηγούν σε τροχαία 
ατυχήματα και θανάτους στο δρόμο. Γι’ αυτό και 
συνέστησε όλες οι αιτίες θανάτου να παρακολουθούνται 
και να αναλύονται.15

Επίσης, ισραηλινά Μ.Μ.Ε. επισήμαναν κάτι που 
βλέπουμε εδώ και καιρό: Αθλητές και ιδιαίτερα 
ποδοσφαιριστές καταρρέουν μέσα στα γήπεδα! Από τον 
Δεκέμβριο του 2020, φέρεται να έχουν καταρρεύσει, 
ξαφνικά, 183 επαγγελματίες αθλητές και προπονητές, από
τους οποίους οι 108 πέθαναν! Παρατηρείται μια αύξηση 
500% στους αιφνίδιους καρδιακούς θανάτους παικτών 
της FIFA το 2021!16  

Ακόμη, οι Times του Λονδίνου, παρατήρησαν μια 
«μυστηριώδη αύξηση καρδιακών προσβολών κατά 25%»17

και το εφιαλτικότερο γεγονός απ’ όλα: Εκτινάχθηκαν τα
ποσοστά θνησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε)!18 Και ρωτούμε: Μπορεί κάποιος να μας 



εξηγήσει γιατί οι θάνατοι αυξήθηκαν τόσο κατακόρυφα 
στους νέους, στην Ευρώπη; Η θνησιμότητα των νέων δεν 
είχε αυξηθεί στο μέσο της πανδημίας. Γιατί οι νέοι 
πεθαίνουν τώρα; 

3ον. ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΑ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΥ!

Μια από τις υποσχέσεις που μας είχαν δοθεί ήταν ότι
«μετά τον ερχομό των εμβολίων θα εκμηδενίζονταν οι 
θάνατοι από κορωνοϊό». Ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία, 
σε πάρα πολλές χώρες, δείχνουν ότι συμβαίνει, μάλλον, το
ακριβώς αντίθετο: Από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί
εκτινάχθηκαν στα ύψη οι θάνατοι από τον ιό!

Ένας Άγγλος αναλυτής ποσοτικών δεδομένων, 
ονόματι Joel Smalley, ανέβασε ένα μικρό βίντεο με 
δεδομένα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ 
(που θεωρείται από τα πιο έγκυρα κέντρα για τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών πληροφοριών 
σχετικά με την πανδημία και τον εμβολιασμό) και το 
οποίο εμφανίζει διαγράμματα από 42 χώρες και που 
όλα δείχνουν έκρηξη του αριθμού των θανάτων από 
κορονοϊό, μετά την εισαγωγή των εμβολίων Covid!19

(Στο δίλεπτο βιντεάκι, η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τον
αριθμό των θανάτων από κορονοϊό πριν από την 
κυκλοφορία των εμβολίων και η κόκκινη γραμμή τον 
αριθμό των θανάτων από κορονοϊό μετά την έναρξη των 
εμβολιασμών. Ένα σύμβολο ένεσης υποδεικνύει πότε 
ξεκίνησε ο εμβολιασμός σε μια χώρα)



Κλείνουμε το άρθρο με μια απίστευτη μελέτη από τη 
Γερμανία που δείχνει ότι οι πιο “εμβολιασμένες" 
περιοχές του κόσμου για τον κορωνοϊό, έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής θνησιμότητας!20 

 
Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι: Πώς εξηγούνται όλ’

αυτά τα φαινόμενα;
Πτολεμαΐδα, 9/12/2021
Βασίλης Κερμενιώτης

https://kermeniotis.blogspot.com/
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16. ● «Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν: 500% αύξηση στους 
θανάτους παικτών της FIFA το 2021» https://greek-dutch-
truth.blogspot.com/2021/11/ta-israilina-mme-anaferoun-500-
auxisi-stous-thanatous-paikton-tis-fifa-2021.html  
● Επίσης, βλ. και το «Μετά την κατάρρευση ενός ακόμη 
ποδοσφαιριστή στο γήπεδο, πρώην επαγγελματίας και αθλητικός 
παρουσιαστής του Sky News ζητά έρευνα» 
https://kanenazori.com/2021/11/25/zitaei_ereyna_gia_katarreysi_a
thlitwn/ 
17. ● Τhe Times: «Μυστηριώδης αύξηση καρδιακών προσβολών 
κατά 25%…» https://dimpenews.com/2021/10/01/τηε-times-
μυστηριώδης-αύξηση- καρδιακών-πρ/ 
● Εξ άλλου, ο Bρετανός καρδιολόγος A. Malhotra προχώρησε σε 
σοβαρές καταγγελίες για το θανατικό που λαμβάνει χώρα τους 
τελευταίους μήνες παγκοσμίως, καθώς υποστήριξε ότι υπάρχει 
έρευνα που δείχνει ότι έχει αυξηθεί ραγδαία ο κίνδυνος 
καρδιακής προσβολής! Μιλώντας στο GB News, μεταξύ άλλων 
δήλωσε: «Συνάδελφοι βλέπουν όλο και πιο νέα άτομα να 
έρχονται με καρδιακή προσβολή»! 
https://www.pronews.gr/ygeia/1037391_o-amalhotra-apokalyptei-
ereyna-poy-syndeei-thanatiko-me-ta-emvolia-den-ti-dimosieyoyn
18. «European Youth Deaths Rise Sharply - And Nobody Dare Ask 
Why The mortality stats are truly disturbing». 
https://chriswaldburger.substack.com/p/european-youth-deaths-
rise-sharply 
19. ● COVID Deaths Before and After Vaccination Programs 
https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E&t=12s 

Το site του Πανεπιστημίου Johns Hopkins: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
● Διαβάστε και το ενδιαφέρον άρθρο: «Joel Smalley: deadly 
COVID-19 vaccination statistics» 
https://russtrat.ru/en/analytics_/1-november-2021-1741-6919 
● Επίσης και το άρθρο: «A 2021 Worldwide Vaccine-Induced 
Pandemic and It’s More Deadly Than the Last – Fortunately, The 
Solution Is Simple» https://dailyexpose.uk/2021/11/03/a-2021-
worldwide-vaccine-induced-pandemic-and-its-more-deadly-than-
the-last-fortunately-the-solution-is-simple/ 
20. «Απίστευτη μελέτη από Γερμανία: Όσο μεγαλύτερα τα 
ποσοστά εμβολιασμού, τόσο υψηλότερη η υπερβολική 
θνησιμότητα!» 
https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/599701/apistefti-
meleti-apo-germania-oso-megalytera-ta-pososta-emvoliasmoy-
toso-ypsiloteri-i-ypervoliki-thnisimotita 

https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/599701/apistefti-meleti-apo-germania-oso-megalytera-ta-pososta-emvoliasmoy-toso-ypsiloteri-i-ypervoliki-thnisimotita
https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/599701/apistefti-meleti-apo-germania-oso-megalytera-ta-pososta-emvoliasmoy-toso-ypsiloteri-i-ypervoliki-thnisimotita
https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/599701/apistefti-meleti-apo-germania-oso-megalytera-ta-pososta-emvoliasmoy-toso-ypsiloteri-i-ypervoliki-thnisimotita
https://dailyexpose.uk/2021/11/03/a-2021-worldwide-vaccine-induced-pandemic-and-its-more-deadly-than-the-last-fortunately-the-solution-is-simple/
https://dailyexpose.uk/2021/11/03/a-2021-worldwide-vaccine-induced-pandemic-and-its-more-deadly-than-the-last-fortunately-the-solution-is-simple/
https://dailyexpose.uk/2021/11/03/a-2021-worldwide-vaccine-induced-pandemic-and-its-more-deadly-than-the-last-fortunately-the-solution-is-simple/
https://russtrat.ru/en/analytics_/1-november-2021-1741-6919
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E&t=12s
https://chriswaldburger.substack.com/p/european-youth-deaths-rise-sharply
https://chriswaldburger.substack.com/p/european-youth-deaths-rise-sharply
https://www.pronews.gr/ygeia/1037391_o-amalhotra-apokalyptei-ereyna-poy-syndeei-thanatiko-me-ta-emvolia-den-ti-dimosieyoyn
https://www.pronews.gr/ygeia/1037391_o-amalhotra-apokalyptei-ereyna-poy-syndeei-thanatiko-me-ta-emvolia-den-ti-dimosieyoyn
https://dimpenews.com/2021/10/01/%CF%84%CE%B7%CE%B5-times-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%20%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81/
https://dimpenews.com/2021/10/01/%CF%84%CE%B7%CE%B5-times-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%20%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81/
https://kanenazori.com/2021/11/25/zitaei_ereyna_gia_katarreysi_athlitwn/
https://kanenazori.com/2021/11/25/zitaei_ereyna_gia_katarreysi_athlitwn/
https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2021/11/ta-israilina-mme-anaferoun-500-auxisi-stous-thanatous-paikton-tis-fifa-2021.html
https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2021/11/ta-israilina-mme-anaferoun-500-auxisi-stous-thanatous-paikton-tis-fifa-2021.html
https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2021/11/ta-israilina-mme-anaferoun-500-auxisi-stous-thanatous-paikton-tis-fifa-2021.html

	Ένας Άγγλος αναλυτής ποσοτικών δεδομένων, ονόματι Joel Smalley, ανέβασε ένα μικρό βίντεο με δεδομένα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ (που θεωρείται από τα πιο έγκυρα κέντρα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την πανδημία και τον εμβολιασμό) και το οποίο εμφανίζει διαγράμματα από 42 χώρες και που όλα δείχνουν έκρηξη του αριθμού των θανάτων από κορονοϊό, μετά την εισαγωγή των εμβολίων Covid!19 (Στο δίλεπτο βιντεάκι, η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θανάτων από κορονοϊό πριν από την κυκλοφορία των εμβολίων και η κόκκινη γραμμή τον αριθμό των θανάτων από κορονοϊό μετά την έναρξη των εμβολιασμών. Ένα σύμβολο ένεσης υποδεικνύει πότε ξεκίνησε ο εμβολιασμός σε μια χώρα)
	
	Κλείνουμε το άρθρο με μια απίστευτη μελέτη από τη Γερμανία που δείχνει ότι οι πιο “εμβολιασμένες" περιοχές του κόσμου για τον κορωνοϊό, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής θνησιμότητας!20
	
	Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι: Πώς εξηγούνται όλ’ αυτά τα φαινόμενα;
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