
Ἐγκληματικά ψεφδη τῆσ «ἐγκληματικῆσ ὀργανϊςεωσ Μητςοτάκη»  
 

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων 
 

Ὁ ὀχετόσ μίςουσ, ψεφδουσ καί ἀντιχρίςτου ἀνκελλθνιςμοῦ ποφ παράγεται ἀπό τιν «κυβζρνθςιν» 
καί τοφσ ςυνεργάτασ τθσ καί κατακλφηει τά ΜΜΕ (= Μζςα Μαηικοῦ Ἐξανδραποδιςμοῦ) εἰσ τά πλαίςα 
τῆσ ἀκλίασ καί βρωμερᾶσ προπαγάνδασ ὑπζρ τοῦ «ἐμβολιαςμοῦ» «κατά τοῦ Covid-19» ἔχει γίνει 
πλζον ἀντιλθπτόσ καί ἀπό τόν πλζον ἀνυποψίαςτον πολίτθν. Κακθμερινῶσ, ἀνακοινϊνονται χιλιάδεσ 
«κροφςματα», ποφ δζν εἶναι βεβαίωσ κροφςματα (= νοςιςεισ), ἀλλά ψευδῶσ κετικά «τζςτσ», χωρίσ 
ὅμωσ ν’ ἀναφζρεται ταυτοχρόνωσ καί ὁ ἀρικμόσ τῶν «τζςτσ» ποφ διθνεργικθςαν, ἀνακοινϊνονται 
ἐπίςθσ ψευδῶσ κάνατοι «ἀπό Covid-19» κ.λπ.  
 

Ὁ «Covid-19» εἶναι ἕν πολφ ἀποτελεςματικόν ἐργαλεῖον εἰσ τάσ χεῖρασ τῶν νεοταξιτῶν (= 
Σατανιςτῶν), τό ὁποῖον αὐτοί χρθςιμοποιοῦν διά τιν κατατρομοκράτθςιν τῶν Ἑλλινων, μζ ςτόχον 
τιν μείωςιν τοῦ πλθκυςμοῦ διά τῶν «ἐμβολιαςμῶν», διά τῆσ καταςτροφῆσ τῆσ ὑγείασ καί τοῦ 
ὑγειονομικοῦ ςυςτιματοσ, κακϊσ καί διά τῆσ καταςτροφῆσ τῆσ οἰκονομίασ. Μζ τόν τρόπον αὐτόν 
ἐπιδιϊκουν τιν εὐκολωτζραν ὑποταγιν τῶν Ἑλλινων εἰσ τόν διεκνῆ Σατανιςμόν, μζςῳ τῶν 
ἀνδρεικζλων ποφ «κυβερνοῦν» τιν Ἑλλάδα καί τιν Ὀρκόδοξον Ἐκκλθςίαν. Διά τόν αὐτόν ςκοπόν καί 
μζ τιν ἰδίαν μανίαν προωκοῦνται καί χιλιάδεσ ἄλλαι διαςτροφαί καί βρωμεραί προδοςίαι, ὅπωσ ἡ 
κατάργθςισ τῆσ Ὀρκοδοξίασ (τό ἄκρωσ βρωμερόν αὐτό «ἔργον» ἔχουν ἀναλάβει οἱ ψευδο-
επίςκοποι), τά μνθμόνια, ἡ πλιρθσ ἔνταξισ τῆσ Ἑλλάδοσ εἰσ τιν ἀνκελλθνικιν καί ἀντίχριςτον 
Εὐρωπαϊκιν Ἕνωςιν, αἱ ἐκχωριςεισ ἐκνικῆσ κυριαρχίασ εἰσ τοφσ ἐχκροφσ τῆσ Ἑλλάδοσ, ἡ 
λακρομετανάςτευςισ καί ἡ δι’ αὐτῆσ ἰςλαμοποίθςισ τῆσ Ἑλλάδοσ, ἡ ψιφιςισ ἀντιχρίςτων, 
ἀνκελλθνικῶν καί ἀπανκρϊπων νόμων, ἡ προϊκθςισ ςεξουαλικῶν καί ἄλλων διαςτροφῶν, ἀκόμθ 
καί μζςῳ τῆσ διδαςκαλίασ των εἰσ τά ςχολεῖα κ.λπ. 
 

Στόχοσ τοῦ παρόντοσ εἶναι ν’ ἀναδείξῃ ἕν μόνον ἀπό τά ὡσ ἄνω πελϊρια καί ἐγκλθματικά ψεφδθ 
τῆσ «ἐγκλθματικῆσ ὀργανϊςεωσ Μθτςοτάκθ», τοφσ ψευδεῖσ κανάτουσ «ἀπό Covid-19», τοφσ 
ὁποίουσ ἔχει ἤδθ ἀποδείξει ὁ Δικθγόροσ Ἀκθνῶν κ. Νικόλαοσ Ἀντωνιάδθσ εἰσ τιν ἐκ 4.311 ςελίδων 
ἄκρωσ τεκμθριωμζνθν μινυςίν του κατά τῆσ ἐν λόγῳ «ἐγκλθματικῆσ ὀργανϊςεωσ» διά τιν 
τεραςτίαν ἀπάτθν τοῦ «Covid-19», ἡ ὁποία ςυντελεῖται μζ τιν γνωςτιν τεχνικιν τοῦ «κάμνω τιν 
τρίχα τριχιά». Συγκεκριμζνωσ, δίδεται κατωτζρω εἷσ ἁπλοῦσ ὑπολογιςμόσ πικανότθτοσ, ὁ ὁποῖοσ 
δείχνει ὅτι τά πιςτοποιθτικά κανάτου «ἀπό Covid-19» γράφονται ἐςκεμμζνωσ ψευδῶσ, προκειμζνου 
νά τρομοκρατιςουν τόν κόςμον καί νά τόν ὁδθγιςουν εἰσ τόν «ἐμβολιαςμόν». 
 

Κατόπιν ςχετικῶν μθνφςεων ςυγγενῶν τῶν κανόντων, ὁ κ. Ἀντωνιάδθσ ἔχει ἐπιβλζψει, 
τοὐλάχιςτον 18 μζχρι ςτιγμῆσ νεκροψίασ τῶν ὁποίων τά ἀρχικά πιςτοποιθτικά κανάτου γράφουν ὡσ 
αἰτίαν «Covid-19». Εἰσ ὅλασ τάσ περιπτϊςεισ, ἡ αἰτία αὐτι διεψεφςκθ ἀπό τοφσ ἰατροδικαςτάσ!!! Ὡσ 
ἐκ τοφτου, ὑπάρχει ἡ βάςιμοσ ὑποψία (ςτθριηομζνθ καί εἰσ μαρτυρίασ πολλῶν ἀνκρϊπων) ὅτι 
ςχεδόν ὅλοι οἱ κάνατοι, ἀπό οἱανδιποτε αἰτίαν, καταχωροῦνται πλζον ψευδῶσ ὡσ κάνατοι «ἀπό 
Covid-19». Ἡ ἀπόδειξισ αὐτοῦ τοῦ ἰςχυριςμοῦ ἐπιχειρεῖται διά τῆσ γνωςτῆσ μεκόδου τῆσ «εἰσ ἄτοπον 
ἀπαγωγῆσ».  

 
Θεωριςατε ὅτι κάκε νεκροψία εἶναι μία δοκιμι Bernoulli μζ τά ἀκόλουκα δφο πικανά 

ἀποτελζςματα: «ἐπιτυχία» (=ἐπιβεβαίωςισ ὅτι ὁ κάνατοσ ἐπῆλκεν ἀπό Covid-19), καί «ἀποτυχία» 
(=διάψευςισ ὅτι ὁ κάνατοσ ἐπῆλκεν ἀπό Covid-19). Ἄσ ὑποκζςωμεν ὅτι, ἐφόςον οἱ κεράποντεσ 
ἰατροί τοῦ ἐκλιπόντοσ εἰσ μίαν ςυγκεκριμζνθν περίπτωςιν ἔγραψαν ὡσ αἰτίαν «Covid-19» εἰσ τό 



πιςτοποιθτικόν κανάτου, ἡ πικανότθσ νά εἶναι ἀλθκζσ τό πιςτοποιθτικόν εἶναι p = 0,60, τοὐτζςτιν ἡ 
πικανότθσ «ἐπιτυχίασ» εἶναι p = 0,60. Ἐπίςθσ, εἶναι εὔλογον νά ὑποκζςωμεν ὅτι αἱ νεκροψίαι εἶναι 
ἀνεξάρτθτοι μεταξφ των, δθλαδι τό ἀποτζλεςμα τῆσ μιᾶσ δζν ἐπθρεάηει τό ἀποτζλεςμα τῆσ ἄλλθσ, 
ὁπότε ἡ πικανότθσ «ἐπιτυχίασ» παραμζνει ςτακερά (p = 0,60) ἀπό νεκροψίαν εἰσ νεκροψίαν. Ἡ 
ὑπόκεςισ αὐτι βαςίηεται εἰσ τό γεγονόσ ὅτι οἱ ἰατροδικαςταί ποφ διενιργθςαν τάσ νεκροψίασ 
διζφερον ἀπό περίπτωςιν εἰσ περίπτωςιν. Ἔςτω Χ = ἀρικμόσ «ἐπιτυχιῶν» εἰσ ἕν τυχαῖον δεῖγμα n 
ἀνεξαρτιτων νεκροψιῶν. Ἡ τυχαία μεταβλθτι Χ ἔχει διωνυμικιν κατανομιν μζ παραμζτρουσ n = 18 
καί p = 0,60.  

 
Ὑπό τιν προχπόκεςιν, λοιπόν, ὅτι ἡ ἀλθκισ πικανότθσ «ἐπιτυχίασ» εἶναι p = 0,60, ἡ πικανότθσ νά 

μιν ἐπαλθκευκῇ ἡ γνωμάτευςισ τῶν «εἰδικῶν» εἰσ οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτϊςεων, ἡ ὁποία ςυνικωσ 
ςυμβολίηεται ὡσ Ρ(Χ = 0), ἰςοῦται μζ 0,00000007, δθλαδι πρακτικῶσ μθδζν! (Ὁ ὑπολογιςμόσ γίνεται 
μζ τιν ςυνάρτθςιν BINOM.DIST τοῦ προγράμματοσ Excel, ὅπου Number_s = 0, Trials = 18, 
Probability_s = 0.6, Cumulative = False.) Μάλιςτα, ἄν ὑποκζςωμεν ὅτι ἡ ἀλθκισ πικανότθσ 
«ἐπιτυχίασ» εἶναι p > 0,60, χάριν παραδείγματοσ, p = 0,70, ἐφόςον οἱ «εἰδικοί» ἔχουν ἤδθ ἀποφανκῆ 
ὅτι ὁ κάνατοσ ἐπῆλκεν «ἀπό Covid-19», τότε ἡ ὡσ ἄνω πικανότθσ εἶναι ἀκόμθ μικροτζρα, ἤτοι Ρ(Χ = 
0) = 0,0000000004. Ἐφόςον, ὅμωσ, ἡ ὑπόκεςισ ὅτι ἡ ἀλθκισ πικανότθσ «ἐπιτυχίασ» εἶναι p = 0,60 
ὁδθγεῖ εἰσ τό πρακτικῶσ ἀδφνατον ἐνδεχόμενον νά μιν ἐπαλθκευκῇ ἡ γνωμάτευςισ τῶν «εἰδικῶν» 
εἰσ οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτϊςεων, ἕπεται ὅτι ἡ ὑπόκεςισ p = 0,60 εἶναι ἐςφαλμζνθ.  

 
Ἀλλ’ ἐφόςον γνωρίηομεν ὅτι τό ἐνδεχόμενον Χ = 0 ἔχει ἤδθ πραγματοποιθκῆ, τό ἐρϊτθμα εἶναι: 

τί κά πρζπῃ νά ὑποτεκῇ διά τιν ἀλθκῆ πικανότθτα «ἐπιτυχίασ» (p), ὥςτε τό ἐνδεχόμενον Χ = 0 νά 
μιν εἶναι ςχεδόν ἀδφνατον, ἀλλά νά ἔχῃ ἀξιόλογόν τινα πικανότθτα νά πραγματοποιθκῇ; Τοὐτζςτιν, 
κατά πόςον ςίγουροι κά πρζπῃ νά ὑποκζςωμεν ὅτι ἦςαν οἱ κεράποντεσ ἰατροί τοῦ ἐκλιπόντοσ ὅταν 
ἔγραφον «Covid-19» εἰσ τό πιςτοποιθτικόν κανάτου του, ὥςτε νά μιν εἶναι ςχεδόν ἀπίκανον τό 
ἐνδεχόμενον Χ = 0; Ἡ ἀπάντθςισ εἶναι: κάτω τοῦ 10%. Χάριν παραδείγματοσ, μζ p = 0,10, 
ὑπολογίηομεν ὅτι Ρ(Χ = 0) = 0,15· μζ p = 0,05, Ρ(Χ = 0) = 0,40· ἐνῷ μζ p = 0,20, Ρ(Χ = 0) = 0,018. 

 
Συμπεραίνομεν ὅτι τά πιςτοποιθτικά κανάτου «ἀπό Covid-19» γράφονται μζ πολφ μικράν 

πικανότθτα νά εἶναι ἀλθκῆ, δθλαδι γράφονται ἐςκεμμζνωσ ψευδῶσ. Οἱ ὡσ ἄνω ὑπολογιςμοί 
δείχνουν ὅτι μόνον τότε τό (ἤδθ πραγματοποιθκζν) ἐνδεχόμενον νά μιν ἐπαλθκευκῇ ἡ γνωμάτευςισ 
τῶν «εἰδικῶν» εἰσ οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτϊςεων, δζν κά ἦτο ἀδφνατον, ἀλλά κά εἶχεν ἀξιόλογόν 
τινα πικανότθτα νά πραγματοποιθκῇ. Συνεπῶσ, τίκεται τό ἀκόλουκον κρίςιμον ἐρϊτθμα: Ποῖοσ 
«εἰδικόσ» παρζχει γνωμάτευςιν εἰσ μίαν τόςον ςοβαράν ὑπόκεςιν μζ πικανότθτα ν’ ἀλθκεφῃ 
μικροτζραν τοῦ 10%; Εἶναι γνωςτόν, βεβαίωσ, ὅτι οἱ ἰατροί ςχεδόν οὐδζποτε εἶναι ςίγουροι 100% 
διά τιν αἰτίαν τοῦ κανάτου, ἀλλ’ ὅταν ἡ πικανότθσ νά εἶναι ςωςτι μία ὑποτικεμζνθ αἰτία εἶναι 
μικροτζρα τοῦ 10%, τότε νομίηομεν ὅτι κά ἦτο τιμιϊτερον ν’ ἀναγράψουν ὡσ αἰτίαν 
«ἀπροςδιόριςτοσ» ἀντί τοῦ «Covid-19». Τό γεγονόσ ὅτι γράφουν ψευδῶσ «Covid-19» εἰσ πολλάσ 
περιπτϊςεισ γεννᾶ τιν ὑποψίαν ὅτι ἐκτελοῦν ἐντολάσ τῆσ «ἐγκλθματικῆσ ὀργανϊςεωσ Μθτςοτάκθ». 
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