έκδοση δρόμου
κυκλοφορεί

στη Σαλονίκη

Ας μην είμαστε και πλεονέχτες!
Μας τάισαν μπόλικο φόβο όλους αυτούς τους μήνες, τώρα
λοιπόν ήρθε η ώρα να μας ταΐσουν και ελπίδα. Ιδού:
“εμβόλια” από διάφορες εταιρείες, σε όλα τα μεγέθη
και για όλα τα στυλ, σε δύο δόσεις ή και περισσότερες
(άτοκες!), κάποια παραδοσιακά αλλά κυρίως νέας μόδας
(για νέες κανονικότητες), φρέσκα φρέσκα και σπαρταριστά
μπορείτε να τα συνδυάσετε κιόλας μεταξύ τους, και κυρίως,
έχετε την τιμή να τα δοκιμάσετε πριν να γίνουν κλισέ,
τσάκα τσάκα την πήραν την έγκριση, ούτε σοβαρές μελέτες
ούτε τίποτα. Όσο για παρενέργειες, μην ανησυχείτε· κανείς

δεν ξέρει τίποτα!
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“Σε λίγα 24ωρα λοιπόν ξεκινάει η εθνική εκστρατεία για τον
εμβολιασμό. Σηματοδοτεί ταυτόχρονα όχι το τέλος της αρχής
αλλα αυτή τη φορά όντως την αρχή του τέλους. Και την
ουσία της αποδίδει πλήρως μία και μόνο λεξη: «Ελευθερία».
Έτσι θα ονομάσουμε την επιχείρηση αυτή. Επιχείρηση
«Ελευθερία». Ελευθερία να ζούμε και να δημιουργούμε υγιείς,
απελευθερωμένοι από την ομηρία και τους καταναγκασμούς της
πανδημίας, ελευθερία να επιστρέψουμε και να διεκδικήσουμε και
πάλι υψηλούς ρυθμούς ευημερίας, ελευθερία να γιορτάσουμε το
2021 τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας ως έθνος.”

Κάπως έτσι έκλεισε την ομιλία του ο μητσοτάκης στις
15/12/2020. Όχι πως οι αντίπαλοί του είναι πολύ καλύτεροι:
σπεύσανε και οι αριστεροί αρχηγοί να εμβολιαστούν μπροστά
στις κάμερες, μην τυχόν και χάσουν την κοινωνική τους
απεύθυνση και τον άγιο επιστημονισμό τους, μην τυχόν και
χάσουν το μερίδιό τους από την “ελευθερία” για το λαό
(μάς είχε μάθει ο σύριζα την “αλληλεγγύη” χρόνια πριν).
Σπεύσανε οι πιο τολμηροί να ζητήσουν μαζικούς και δωρεάν
εμβολιασμούς (ηρεμήστε μάγκες, δωρεάν και μαζικοί θα
είναι έτσι κι αλλιώς, να πάμε να τους φιλήσουμε τα πόδια;).
Και κάπως έτσι όλοι απ’ άκρου εις άκρον υποκλίνονται σε
μια ελεεινή κυβέρνηση που χρησιμοποιεί (όπως όλες) ένα
“εμβόλιο” (σε σχέση με αυτά που πλασσάρουν οι δυτικές
φαρμακοβιομηχανίες, τόσο από άποψη τρόπου λειτουργίας
- mRNA, viral vectors - όσο και από άποψη δοκιμών,
επιφυλλασσόμαστε για το αν θεωρούνται εμβόλια), για να
μας υποβάλει σε μια ακόμα άσκηση πειθαρχίας και υπακοής.
Πάνε μήνες που χτίζεται το ψευδοδίπολο “υγεία ή ελευθερία”
(αφού τους σκούριασε το “ελευθερία ή ασφάλεια”). Και η
συστράτευση όλο και περισσότερων στον “πόλεμο κατά του
αόρατου εχθρού” ήταν εντυπωσιακή, τόσο που ο ίδιος ο
πρωθυπουργός είχε το θράσος να ονομάσει ένα πειραματικό
φάρμακο κόντρα σε μια πλαστή κατάσταση έκτακτης
ανάγκης... “ελευθερία”! Λογικό είναι να συνεχίζεται η λύσσα
να διατηρηθεί αυτή η εθνικού τύπου διαταξική ενότητα
και σε σχέση με το “εμβόλιο” (είναι πολλά τα φράγκα και
οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί που παίζονται για να μας
αφήσουν να τα πολυσκαλίζουμε).

“Εμβόλιο” ίσον ελευθερία λοιπόν, όπου εμβόλιο γράφε
ένα βιοτεχνολογικό “θαύμα” που εγκρίθηκε στο πόδι, παρόλο
που είναι κατασκευασμένο με μια τεχνολογία η οποία δεν
έχει ξαναδοκιμαστεί σε ανθρώπους (το περιβόητον mRNA
- βλ. παρακάτω), και όπου ελευθερία γράφε ό,τι μπορεί να
εννοεί με αυτή τη λέξη ένας αφέντης. Όσο για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από το ‘21.... αυτό δε θα ‘ναι εμβόλιο. Θα
‘ναι ντοπάρισμα εθνικής υπερηφάνειας!
Εμείς πάντως όταν επιμένουμε πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΕΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, σίγουρα δεν συμμεριζόμαστε την ιδέα
των αφεντάδων μας για το τι θα πει ελευθερία...
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗΣ
mRNA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η mRNA τεχνολογία εμβολίων, αντίθετα από τις παραδοσιακές,
“κοροϊδεύει” τον οργανισμό, αναγκάζοντάς τον να παράξει ο
ίδιος κάποιες απ’ τις πρωτεΐνες που παράγει ο Χ ιός. Το
mRNA είναι ένα τεχνητό μόριο το οποίο τροποποιεί την
γενετική συμπεριφορά των κυττάρων στα οποία εισάγεται: είναι
συνθετικό αντίγραφο μορίων ενός ιού (μια πλατφόρμα με τις
“οδηγίες” του) που κατασκευάζουν τις δικές του πρωτεΐνες. Όταν
εισαχθεί στα ανθρώπινα κυτταρικά ριβοσώματα, τροποποιεί την
κυτταρική λειτουργία ώστε αντί για τη συνηθισμένη παραγωγή
να αρχίσει να παράγεται η εχθρική πρωτεΐνη. (Τα ριβοσώματα
κάνουν κανονικά την σύνθεση των πρωτεϊνών για λογαριασμό
των κυττάρων στα οποία βρίσκονται). Αυτή η πρωτεΐνη είναι
“σκέτη”, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κανονικός ιός. Το
ανοσοποιητικό σύστημα εντοπίζει τις εχθρικές πρωτεΐνες
(που έχει δημιουργήσει το ίδιο...) και αρχίζει να παράγει την
ανοσοποιητική του άμυνα.
Κάνοντας το ανθρώπινο σώμα να παράξει το ίδιο παθολογικές
πρωτεΐνες, τα εμβόλια mRNA περικόπτουν την βιομηχανική
διαδικασία παραγωγής, κι έτσι μπορούν να παραχθούν
ευκολότερα, γρηγορότερα, και μαζικότερα απ’ τα παραδοσιακά.
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Με απλά λόγια: η τεχνολογία mRNA αναγκάζει το σώμα
να κάνει ένα μέρος της δουλειάς που ως τώρα έκανε η
φαρμακοβιομηχανία• κι έτσι γλυτώνει χρόνο και αυξάνει τα
κέρδη για λογαριασμό των εταιρειών!.. Είναι το πρώτο βήμα
για την εδραίωση της εξουσίας του “βιο-πληροφορικοασφαλίτικου συμπλέγματος” πάνω στην υγεία, είναι το πρώτο
επεισόδιο απαλλοτρίωσης του ανθρώπινου ανοσοποιητικού
συστήματος σε μαζική κλίμακα.
Η μέθοδος δεν έχει ξαναδοκιμαστεί σε ανθρώπινο εμβόλιο,
παρ’ όλ’ αυτά πήρε έκτακτη έγκριση, χωρίς να ολοκληρώσει τις
απαραίτητες δοκιμές, χωρίς να έχουν απαντηθεί ερωτήματα όπως:
Πόσο στοχευμένη στον ιό θα είναι η αντίδραση του οργανισμού;
Υπάρχει περίπτωση υπεραντίδρασης του ανοσοποιητικού, όπως
έγινε τους περασμένους μήνες σε κάποιες περιπτώσεις (χωρίς
εμβόλιο) οδηγώντας σε πνευμονική εμβολή και θάνατο; Θα
υπάρξουν περιπτώσεις που με υπάρχοντα τον ιό στον οργανισμό
το mRNA “εμβόλιο” θα επιδεινώσει την κατάσταση; Τι σημαίνει
να μετατρέπονται τεχνητά και βιοτεχνολογικά κάποια σημεία
ενός σώματος σε “ατζέντηδες του εχθρού”; Γιατί κάτι τέτοιο να
μην οδηγήσει σε μια γενίκευση (σε κλίμακα πληθυσμών) των
“αυτο-άνοσων νοσημάτων”;

*κόκκινα μαντήλια από πάτρα, έντυπο δρόμου #6
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ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ!

Σηκώνουμε τα
κόκκινα μαντήλια!

(τι είμαστε και τι υποστηρίζουμε)

Άκης Σκέρτσος, 4/1, ραδιόφωνο του σκάι: “αυτό το οποίο συμβαίνει δεν

είναι περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας γι’ αυτούς που θά ‘χουν το
πιστοποιητικό του εμβολιασμού, αλλά διατήρηση των μέτρων, των
περιοριστικών, σ’ όσους ΔΕΝ έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού…”

Μας διαβεβαιώνουν ότι «δεν σκέφτονται» να κάνουν
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό (πλατφορμιασμό). Μας
διαβεβαιώνουν ότι είναι «συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό
δικαίωμα» το αν θέλει ή όχι κάποια/ος να εμβολιαστεί
(αν και τον περασμένο Μάρτη ψηφίστηκε νόμος για
υποχρεωτικότητα εμβολιασμού “σε περιπτώσεις εμφάνισης
κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία”). Η συζήτηση
για την υποχρεωτικότητα έχει ανοίξει και δεν είναι λίγες
οι φωνές που τίθενται ανοιχτά υπέρ της. Όπως είπε και ο
Κούλης: “Εγώ δεν πρόκειται να κυνηγάω με το εμβόλιο στο

δρόμο ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν…
Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν μια ευθύνη
απέναντι στον εαυτό τους• και μπορεί, όχι εμείς, αλλά η
ίδια η αγορά, η ελεύθερη οικονομία να επιβάλλει τέτοιους
περιορισμούς που να είναι η ζωή τους λίγο πιο δύσκολη!”
Το πρώτο βήμα το έκανε η αυστραλέζικη αεροπορική εταιρία
Qantas που δήλωσε πως δε θα δέχεται “ανεμβολίαστους”
επιβάτες. Φαίνεται πως το παράδειγμά της θα ακολουθήσουν
κι άλλες εταιρίες, ώστε η πρϋπόθεση του “εμβολιασμού”
να γίνει η νόρμα για τα ταξίδια. Και γιατί όχι, τις ίδιες
απαιτήσεις θα έχουν τα πλοία και τα λιμάνια, τα τραίνα
και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα υπεραστικά λεωφορεία
και οι σταθμοί τους, τα μεγάλα συναυλιακά events και τα
μικρότερα, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα εμπορικά κέντρα,
τα μπακάλικα• και εκατομμύρια εργοδότες διαφόρων ειδών
και μεγεθών. Τα διαπιστευτήρια του πλατφορμιασμού ή/και
του αρνητικού PCR τεστ θα είναι ψηφιακά και οι τεχνικές
υποδομές για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό είναι ήδη
έτοιμες (βλ. CommonPass και Digital Health Pass). Ξεκινά
έτσι μια τεράστια 24/7 ροή προσωπικών δεδομένων υγείας,
αλλά και μετακινήσεων, γούστων, ηθών, εθίμων, αγορών
προς αποθήκευση, επεξεργασία και εκμετάλλευση δίνοντας
μορφή στη νέα κανονικότητα...
Δεν είναι μόνο η ισόβια καραντίνα των “ανεμβολίαστων”.
Μιλάμε για ένα ατομικό ψηφιακό υγειονομικό διαβατήριο
εισόδου στις κοινωνικές δραστηριότητες που έρχεται για
να μείνει. Θα το δεχτούμε;
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Λένε ότι το πρώτο θύμα
κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από
έναν “πόλεμο κατά ενός αόρατου εχθρού”;
Ανασηκώσαμε τα κόκκινα μαντήλια σαν δήλωση και
κάλεσμα σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και
πράξη από την εργατική πλευρά της ιστορίας και απέναντι
στα όσα μας συμβαίνουν. Τα κόκκινα μαντήλια στο
πρόσωπο, είτε για να το κρύψουν απ’ την αναγνώριση
της αστυνομίας είτε για να το προστατέψουν πρόχειρα
από δακρυγόνα και ασφυξιογόνα, είναι μέρος της
εργατικής/πληβειακής ανταγωνιστικής ιστορίας εδώ
και δεκαετίες! Η υιοθέτηση των κόκκινων μαντηλιών
σαν μέρους του καθημερινού μας ντυσίματος σ’ αυτήν
την συγκυρία έχει, εξ αρχής αυτήν τη σημασία: σ’
ένα κόσμο γεμάτο φόβο, κρατική κατατολή, «μάσκες»
και «αντισηπτικά», τοποθετούμε εαυτούς στη δική
μας ανταγωνιστική ιστορία. Υπάρχει βέβαια και η
πρακτική πλευρά: στον βαθμό που δεν είναι δυνατό να
αποφεύγουμε το καθεστωτικό σύμβολο της υπακοής/
πειθαρχίας, τη μάσκα – σύμβολο με πολιτική σημασία
για τη δική τους μεριά – η αντιστροφή μέσα απ’ τη χρήση
του δικού μας συμβόλου (του κόκκινου μαντηλιού) μάς
απαλλάσσει απ’ τα πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα φωνάζει
ότι «δεν τρώμε» ούτε τον ψυχολογικό πόλεμο
ούτε την πειθάρχηση.
Προσπαθούμε να κατανοούμε τι και γιατί γίνεται και πώς
θα το αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο για το καλό μας δεν είναι.
Ερευνούμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε
συλλογικά και πράττουμε.
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για γνώμες, ραντεβού, ραβασάκια,
ανώνυμες απειλές, στείλε e-mail:

fightnewnormal@tutanota.com
για παραπάνω σκάψιμο:
redbandanasthess.wordpress.com
redscarves.net
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