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Αν δεν είναι εµβόλια, τότε τι είναι;
(Ερωτήσεις και απλές απαντήσεις προς αποκατάσταση της αλήθειας)

Τ

ι είναι τα εµβόλια; Αυτή η παλιά εφεύρεση (απ’ τον
16ο αιώνα, στην Κίνα) είναι µια µέθοδος που βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου να είναι
έτοιµο να αντιµετωπίσει έναν ιό ΠΡΙΝ αυτός µπει στο σώµα. Ένας (τεχνητά) εξουδετερωµένος ιός που ΔΕΝ µπορεί
να προκαλέσει την αρρώστια όµως αναγνωρίζεται απ’ το
ανοσοποιητικό εισάγεται στο σώµα (µε σύριγγα). Το ανοσοποιητικό τον αναγνωρίζει και παράγει τα µέσα για να τον
αντιµετωπίζει ακόµα κι όταν θα είναι ζωντανός: αντισώµατα, Τ κύτταρα, Β κύτταρα...
Αυτή η µέθοδος είναι παλιά και δοκιµασµένη. Δεν είναι
απόλυτα ασφαλής µεν, αλλά σαν τεχνική υποβοήθησης της
ανοσίας του σώµατος είναι αρκετά γνωστή µιας και χρησιµοποιείται, για διαφορετικούς ιούς, για πάνω από 100 χρόνια. Χάρη σ’ αυτήν την προληπτική βοήθεια στα ανθρώπινα ανοσοποιητικά συστήµατα αρκετές µεταδοτικές ασθένειες (καποιες απ’ τις οποίες επικίνδυνες) έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία: η διφθερίτιδα, η ερυθρά, η παρωτίτιδα...
Αυτά που πλασσάρουν τώρα οι δυτικές φαρµακοβιοµηχανίες είναι εµβόλια; Όχι! Είναι µια εντελώς διαφορετική τεχνολογία, που δεν έχει ξαναχρησιµοποιηθεί για την

ενίσχυση του ανοσοποιητικού, και πρακτικά έχει δοκιµαστεί ελάχιστα – ενώ µπορεί να έχει µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες. Το να ονοµάζονται «εµβόλια»
οι πλατφόρµες γενετικής τροποποίησης των κυττάρων
(είτε του RNA είτε του DNA) είναι σκόπιµα παραπλανητικό, ώστε να γίνουν αποδεκτές!!!
Τι τεχνολογία είναι αυτή που χρησιµοποιείται; Η γενική
ιδέα είναι να «εκβιαστεί» ο ανθρώπινος οργανισµός ώστε
κάποια κύτταρά του να συµπεριφερθούν σα να ήταν ... ιοί!
Στην περίπτωση των mRNA πλατφορµών (pfizer/biontech,
moderna) ο εκβιασµός γίνεται στο ριβόσωµα των κυττάρων. Είναι το κυτταρικό σωµατίδιο που παράγει τις συγκεκριµένες κάθε φορά πρωτεΐνες που χρειάζεται ο οργανισµός. Η «πλατφόρµα» αναγκάζει το ριβόσωµα να σταµατήσει την φυσιολογική του δραστηριότητα, και να αρχίσει
να παράγει την πρωτεΐνη του κάθε φορά ιού (τώρα του sarscov-2, αύριο κάποιων άλλων). Οι γενετιστές που έχουν
φτιάξει αυτή τη µέθοδο υποστηρίζουν ότι έτσι το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου θα «αντιδράσει»... Στην
περίπτωση των DNA πλατφορµών (astrazeneca και άλλες
εταιρείες), το ίδιο περίπου γίνεται µέσω ενός µεταλλαγµένου αδενοϊού πιθήκων, που καταφέρνει να µπει στον πυ-
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Our mRNA Medicines - The “Software of Life”
Η αµερικανική φαρµακευτική Moderna διαφηµίζει µ’ αυτόν τον τρόπο την mRNA πλατφόρµα
της: σαν σύστηµα υπολογιστή. Ο τρόπος που σκέφτονται οι βιοτεχνολόγοι και οι γενετιστές
δεν έχει σχέση µε την ανθρώπινη υγεία, αλλά µε τα τεχνολογικά πρότυπα της εποχής...
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ρήνα του κυττάρου, αναγκάζοντας το DNA να δώσει εντολή
για την παραγωγή της πρωτεΐνης του ιού...
Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για µεταλλάξεις των
κυττάρων!
Γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η τεχνολογία; Πρώτον επειδή
δεν έχει ξαναχρησιµοποιηθεί σαν µέθοδος ανοσοποίησης.
Δεύτερον επειδή δοκιµάστηκε ελάχιστα: αντί για χρόνια λίγους µόνο µήνες. Τρίτο και σηµαντικότερο: αναγκάζει κύτταρα του οργανισµού να συµπεριφερθούν σαν ιός, οπότε το
ανοσοποιητικό αναγκαστικά θα στραφεί εναντίον τους. Δηλαδή εναντίον του ίδιου του οργανισµού.
Το ανοσοποιητικό σύστηµα δεν αναγνωρίζει µόνο την
πρωτεΐνη ενός ιού αλλά, επίσης, ότι πρόκειται για ξένο σώµα. Με την γενετική παρέµβαση στα κύτταρα είναι αρκετά
πιθανό ότι το ανοσοποιητικό θα αναγνωρίσει πως είναι ο
ίδιος ο οργανισµός που συµπεριφέρεται απειλητικά! Έτσι είναι αρκετά πιθανό (και πάντως ούτε οι πιο φανατικοί υποστηρικτές των πλατφορµών δεν µπορούν να αποκλείσουν)
κάποια στιγµή στο µέλλον το ανοποιητικό θα ξαναστραφεί
εναντίον κυττάρων του οργανισµού, δηµιουργώντας την επικίνδυνη κατάσταση που λέγεται αυτοάνοσο νόσηµα. Είναι
αυτή η κατάσταση (ανεξήγητη απ’ τους ειδικούς) όπου το
ανοσοποιητικό στρέφεται κατά του οργανισµού – ααυτό
ακριβώς που επιδιώκεται µε τις πλατφόρµες.

Γιατί οι φαρµακοβιοµηχανίες (µε την υποστηρίξη των
κρατών) προωθούν αυτήν την τεχνολογία; Οι ίδιοι οι ceo
τους λένε ότι είναι ευκολότερο και φτηνότερο γι’ αυτές να
χρησιµοποιούν αυτήν την τεχνολογία αντί της παραδοσιακής. (Αυτό σηµαίνει γρηγορότερα και περισσότερα κέρδη!).
Οι τωρινές πλατφόρµες είναι η «γενική δοκιµή»! Αν γίνουν
αποδεκτές απ’ τους υπηκόους οι εταιρείες είναι έτοιµες να
µετατρέψουν όλα τα παραδοσιακά εµβόλια σε πλατφόρµες
γενετικής τροποποίησης: τα εµβόλια θα εξαφανιστούν, και η
µόνη διαθέσιµη τεχνολογία θα είναι η γενετική µηχανική!!!
Δεν τις νοιάζει η τύχη όσων θα πάρουν αυτές τις πλατφόρµες; Το πρώτο και κυριότερο ενδιαφέρον / συµφέρον των
φαρµακοβιοµηχανιών εδώ και δεκαετίες είναι τα κέρδη και
οι τιµές των µετοχών τους στα χρηµατιστήρια! Γι’ αυτό όλες
οι «µεγάλες» έχουν καταδικαστεί αρκετές φορές τις τελευταιες δεκαετίες σε µεγάλα πρόστιµα για επικίνδυνα φάρµακα ή παραπλανητικές διαφηµίσεις, ή χρηµατισµό γιατρών, ή
παραβίαση των όρων ασφάλειας – συχνά για πολλά απ’ αυτά µαζί. Κάποιοι έντιµοι ειδικοί έχουν αποδείξει µε πάµπολλα στοιχεία ότι οι «µεγάλες» φαρµακοβιοµηχανίες συµπεριφέρονται πια σαν µαφίες.
Συνεπώς νοιάζονται όσο νοιάζονται οι µαφίες...
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Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουµε: οι φαρµακοβιοµηχανίες
έχουν πάρει ήδη απ’ τα κράτη εγγυήσεις «νοµικής ασυλίας»
για τις παρενέργειες!!! Οπότε δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες!
Τα κράτη (οι δηµόσιοι προϋπολογισµοί), αν αποδειχθεί πως
οι παρενέργειες είναι των πλατφορµών και όχι ... του παλιόκαιρου (κάτι που θα κάνουν τα πάντα για να εµποδίσουν δικαστικά!...) θα πληρώσουν κάποιες αποζηµιώσεις. Οι εταιρείες, λοιπόν, θα έχουν µόνο κέρδη· και τίποτα να χάσουν!...
(΄Έτσι κι αλλιώς το ερώτηµα είναι βέβαια: πόσα λεφτά
µπορούν να ισοφαρίσουν µη αναστρέψιµες παρανέργειες µαζί µε δολιότητα και εξαπάτηση;)
Αυτές οι πλατφόρµες είναι ο µοναδικός διαθέσιµος τρόπος για την πρόκληση ανοσίας κατά του sars-cov-2; Όχι!
Στην κίνα (απ’ όπου ξεκίνησε η πανδηµία...) 2 διαφορετικές
φαρµακοβιοµηχανίες έχουν φτιάξει 3 διαφορετικά εµβόλια
κλασσικού τύπου. Μ’ αυτά εµβολιάζονται στην κίνα οι πιο
ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες. Τα ίδια εµβόλια έχουν αγοράσει και αρκετά κράτη στον πλανήτη. Αυτά τα κλασσικά
εµβόλια είναι πολύ φτηνότερα, το ίδιο αποτελεσµατικά µε τις
υποσχέσεις των πλατφορµών, αλλά χωρίς τις αρκετά πιθανές
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειές τους, αφού
δεν κάνουν γενετικές µεταλλάξεις. Επιπλέον φτιάχτηκαν
στον ίδιο πάνω κάτω χρόνο µε τις πλατφόρµες.
Γιατί τα δυτικά κράτη δεν στρέφονται σ’ αυτά τα παραδοσιακά εµβόλια; Γιατί οι δυτικές φαρµακοβιοµηχανίες δεν
ασχολήθηκαν µε το να φτιάξουν τέτοια; Η απάντηση εδώ είναι εντελώς άσχετη µε τον covid 19 τον ίδιον! Οι δυτικές
φαρµακοβιοµηχανίες θέλουν να επιβάλλουν παγκόσµια την
τεχνολογία τους, επειδή θεωρούν ότι θα τους επιτρέψει να
κρατήσουν το ολιγοπώλιο που είχαν ως πριν λίγα χρόνια.
Άρα να αυξήσουν τα κέρδη τους. Τα δυτικά κράτη της υποστηρίζουν, ακόµα κι αν αυτό είναι ενάντια στην υγεία των
υπηκόων τους.
Αν αρχίσουν να εκδηλώνονται τέτοιες παρενέργειες αυτό
δεν θα στραφεί εναντίον των δυτικών φαρµακοβιοµηχανιών και των κρατών που τις υποστηρίζουν; Τόσο τα κράτη
όσο και οι εταιρείες στηρίζονται στον έλεγχο που έχουν πάνω στα µήντια. Όπως κάνουν ήδη, θα υποστηρίζουν οτι οι
όποιες παρενέργειες «δεν έχουν καµµία σχέση» µε τις πλατφόρµες!.. Ακόµα κι αν µετά από 10 ή 20 χρόνια αποδειχθεί
ότι οι εταιρείες έλεγαν ψέµµατα, θα έχουν βγάλει τεράστια
ποσά· και στην χειρότερη περίπτωση θα πληρώσουν κάποια
πρόστιµα που θα είναι µικρό ποσοστό των κερδών τους. Όσο
για τις κυβερνήσεις; Αυτές έρχονται και παρέρχονται... Οι
πολιτικοί κοιτάνε το µέλλον πάντα µέχρι τις επόµενες εκλογές· δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνεται µετά από 8, 10 ή 12
χρόνια!
Τι πρέπει να κάνουµε; Τα κόκκινα µαντήλια, από θέση αρχής, δεν υποδεικνύουν σε κανέναν τι να κάνει σε τέτοια ζητήµατα! Εκείνο που οφείλουµε να κάνουµε – και κάνουµε –
είναι να ενηµερώσουµε όσους περισσότερους µπορούµε για
το ποια είναι η πραγµατικότητα. Απο ‘κει και πέρα κάθε ενήλικος µπορεί να πάρει τις αποφάσεις του εν γνώσει...
✒

κόκκινα µαντήλια

Ψιλό γαζί!
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ίναι κοινό µυστικό ότι το εµπόριο της υγείας είναι τοµέας άγριας κερδοφορίας. Οι
φαρµακοβιοµηχανίες έχουν ισολογισµούς που το οικονοµικό τους µέγεθος µπορεί να
συγκριθεί µε το αντίστοιχο µικρών κρατών και οι ανώτεροι επαγγελµατίες της υγείας, οι
ιδιοκτήτες κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, αλλά και οι απλοί γιατροί, χτίζουν
τεράστιες περιουσίες πάνω στις πλάτες των αρρώστων και όχι µόνο. (Η προληπτική και η
αισθητική ιατρική είναι εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια, πεδία επενδυτικής αιχµής για
το κεφάλαιο από όπου κι αν προέρχεται.)
Επειδή λοιπόν «παίζει πολύ χρήµα», παίζει και πολύς ανταγωνισµός. Ο χρόνος από την
έρευνα ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος µέχρι την παραγωγή του, η διαφήµιση και οι
κατάλληλες σχέσεις για την προώθησή του, είναι κρίσιµοι παράγοντες για το εµπορικό
προβάδισµα. Μοιάζει δηλαδή πολύ µε την κυκλοφορία κάθε εµπορεύµατος, αλλά το
φάρµακο/εµπόρευµα έχει παραµέτρους που το κάνουν κρίσιµο ζήτηµα υψηλού κρατικού
ενδιαφέροντος, ενώ ο ιδιαίτερος ρόλος του ανάµεσα στη αρρώστια και την ίαση, προσδίνει
έναν αέρα ισχύος σε αυτούς που το προωθούν σε σχέση µε αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Από τη µια µεριά µπορεί οι καταστάσεις να είναι τόσο επείγουσες ώστε η λήψη του να το
κάνει εµπόρευµα/ «σωτήρα», και από την άλλη ο έλεγχος της ποιότητάς του από τους
υποψήφιους καταναλωτές να είναι αδύνατος ή τόσο κοπιαστικός που να τους οδηγεί σε
παραίτηση σε «ζωτικά» ζητήµατα. Οι εγγυήσεις για την αποτελεσµατικότητα και την
ασφάλειά του αφήνονται στους κατασκευαστές του και σε κρατικούς ή διεθνείς
οργανισµούς που έχουν το ρόλο ανεξάρτητων αρχών ελέγχου.
Από εδώ αρχίζουν τα χοντρά µπερδέµατα, γιατί, πρώτο η ιστορία των
φαρµακοβιοµηχανιών είναι γεµάτη από σκάνδαλα συγκάλυψης ακατάλληλων
σκευασµάτων µε πολλά θύµατα, ενώ είχαν περάσει τα τεστ ασφάλειας των εταιριών που τα
παρήγαγαν, και δεύτερο οι ειδικοί επιστήµονες που συνεργάζονται µε τις κρατικές
επιτροπές ελέγχου χρηµατίζονται ασύστολα και στην πλειοψηφία τους είναι «άνθρωποι»
του κυκλώµατος του φαρµάκου.
Παραθέτουµε ένα ενδεικτικό κατάλογο µεγάλων φαρµακο-εταιριών µε την χρονολογία
και τα ποσά των προστίµων(σε δολάρια) που πλήρωσαν µετά από αποφάσεις δικαστηρίων.
- GlaxoSmithKline 3δις το 2012,
- Takeda 2,4δις το 2015,

Πριν φύγετε, θα θέλαµε
να σας ευχαριστήσουµε
που πήρατε µέρος σ’ αυτή
τη µελέτη. Υπάρχει πολύ
δουλειά να γίνει ακόµα,
αλλά τα προκαταρκτικά
νούµερα δείχνουν ότι
το φάρµακο δουλεύει,
µε το 90% όσων το πήραν
να µην έχει παρανέργειες!

συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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- Pfizer 2,3 δις το 2009,
- Johnson and Johnson 2,2 δις το 2013,
- Abbott 1,5 δις το 2012,
- Eli Lilly and co 1,4 δις το 2009,
- Bayer-J&J 775 µύρια το 2019…
Δεν αναφερόµαστε, γιατί θα χρειάζονταν πολλές σελίδες, στο περιεχόµενο αυτών των
τελεσίδικα χαρακτηρισµένων ως εγκληµατικών και αντικοινωνικών ενεργειών µε χιλιάδες
θύµατα που διαπράχθηκαν από «ευυπόληπτες» φαρµακοβιοµηχανίες. Η δηµοσιοποίηση
αυτών των υποθέσεων προέκυψε µετά από διαρροές που έγιναν από whistleblowers,
δυσαρεστηµένους υπαλλήλους αυτών των «κολοσσών», και σε πολλές περιπτώσεις τα
πρόστιµα ανέβηκαν γιατί τα σκευάσµατα που εξετάζονταν, συνέχιζαν να κυκλοφορούν µε
άλλες ετικέτες, ενώ ήταν γνωστές οι παρενέργειές τους και η δικαστική διαµάχη είχε
ολοκληρωθεί.
Η ερώτηση που εύλογα προκύπτει τώρα και γίνεται όλο και πιο επείγουσα µε την
εξελισσόµενη κορονοκατάσταση και τα λεγόµενα εµβόλια (το κανονικό τους όνοµα είναι
πλατφόρµες γενετικής τροποποίησης των κυττάρων) είναι η εξής:
Μα θα τολµούσαν να βγάλουν κάτι στην αγορά χωρίς εξαντλητικούς ελέγχους;
Θέλουν να µας εξοντώσουν;
Συγγνώµη που θα σας απογοητεύσουµε, αλλά η πραγµατικότητα, που προσπαθήσαµε µε
πολύ µερικό τρόπο να περιγράψουµε παραπάνω, µας οδηγεί σε µια πιο σωστή ερώτηση.
Με το παρελθόν που έχουν αυτές οι εταιρείες µπορούµε να τις εµπιστευτούµε σε
αυτό που θα πλασάρουν κάθε φορά σαν σωτηρία; Τα επιστηµονικά και ηθικά κριτήρια
που επικαλούνται τα έχουν ποδοπατήσει εκατοντάδες φορές και σε κάθε ευκαιρία
εµφανίζονται σαν ατρόµητοι ελευθερωτές και αδέκαστοι κήρυκες της επιστηµοσύνης και
της κοινωνικής ευθύνης, λες και µιλάνε σε χρυσόψαρα. Η σχέση τους µε το κράτος είναι
οργανική και στη χάραξη της πολιτικής και στα κέρδη. Τα πρόστιµα είναι θεατρινισµοί που
εξασφαλίζουν στις εταιρείες εξιλέωση και στα κράτη ένα άλλοθι για το ρόλο τους,
αλλά στην ουσία είναι µοιρασιά µεταξύ καθ’ εξακολούθηση απατεώνων.
Αντιγράφουµε από άρθρο της DW στις 10/11/2020 µε τίτλο «Έτοιµα τα συµβόλαια
της ΕΕ-Biontech για το νέο εµβόλιο»: «Οι Biontech και Pfizer έχουν ανακοινώσει ότι
τα επόµενα δύο χρόνια θα παρακολουθούν τόσο την προστασία που παρέχει το εµβόλιο
όσο και πιθανές παρενέργειες. Οι εταιρείες δεν θέλουν όµως να χρεωθούν το κόστος
ενδεχόµενων αποζηµιώσεων επειδή η αδειοδότηση γίνεται µε εσπευσµένες διαδικασίες
και δεν διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται. Υπό κανονικές συνθήκες η ανάπτυξη και
διάθεση ενός εµβολίου µπορεί να διαρκέσει ως και 20 χρόνια».
Και έτσι έγινε, τα κράτη και οι οργανισµοί αδειδότησης, πρόσφεραν ασυλία για
τυχόν παρενέργειες στις φαρµακοβιοµηχανίες, εξασφαλίζοντάς τους ταυτόχρονα
εκατοµµύρια πρωτοκοσµικούς υπηκόους σαν δωρεάν πειραµατόζωα για τη
διευρυµένη στο γενικό πληθυσµό τρίτη φάση δοκιµής του εµβολίου (που θα
ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια;;;;) . Αυτά βέβαια είναι ψίθυροι µπροστά στις
τυµπανοκρουσίες για το θρίαµβο της επιστήµης.
Όλα τα «καλά παιδιά» λοιπόν µαζί µε το 99,9% των δηµοσιογράφων και των
ακαδηµαϊκών (εξαγορασµένοι «ειδικοί» ή χρήσιµοι ηλίθιοι) µας σπρώχνουν σε κάτι
που δεν ξέρουν, τουλάχιστον από την µεριά των υγειονοµικών συνεπειών. Ξέρουν
όµως πως έτσι εµπεδώνουν µακροχρόνια την πολιτική κυριαρχία τους πάνω στις ζωές
µας, εξασφαλίζοντας το µονοπώλιο του φόβου και της λύτρωσης .
Θα τους εµπιστευτούµε; Δεν είναι ασυγχώρητη αφέλεια να χρησιµοποιείς ένα
εργαλείο που ο κατασκευαστής του, γνωστό λαµόγιο, σε διαβεβαιώνει ότι «χµ… ναι
είναι πολύ καλό, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, µε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά
ξέρεις οι δοκιµές, το ψάχνουµε τέλος πάντων, ε…δεν µπορούµε να πάρουµε και όρκο ότι
✒
δεν θα εκραγεί στα χέρια σου»;
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Σηµειώσεις για την τηλε-εκπαίδευση
Η ώρα είναι 14.10 το µεσηµέρι, η ώρα που ξεκινάει “το µάθηµα” για τα παιδιά
του δηµοτικού, όλοι οι µικροί µαθητές και οι µαθήτριες είναι καλωδιωµένοι/αντανακλόµενοι
µπροστά στις οθόνες και τις κάµερες τους, αλλά η κυρία Σούλα στη θέση του host,
είναι άφαντη. Που και που ακούγεται η αγχωµένη φωνή της διακεκοµµένα,
κατι σαν “παι-δια-µα-κου-τε?” , σε µια πράσινη οθόνη.
Η κυρία Σούλα θέλει άλλον ένα χρόνο για σύνταξη, κουρασµένη έτσι κι αλλιώς από τόσα
χρόνια δουλειάς, µε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο την προηγούµενη δεκαετία που την κράτησε µόνο
µια σχολική χρονιά εκτός εργασίας. Παλεύει µε τον σίγουρα θεόπαλιο υπολογιστή της-όλοι το
ξέρουν, η γυναίκα οδηγεί ένα παλιό καντέτ!- πειράζοντας τα καλώδια, σίγουρη πως κάπου “δεν
κάνει καλή επαφή” σαν την πρίζα της τοστιέρας.
Η απελπισµένη της φωνή ακούγεται ροµποτοποιηµένη ανάµεσα από τις κραυγές των µικρών
πειραµατόζωων, που ανοίγουν όλα µαζί τις κάµερες και τα µικρόφωνά τους, χαιρετιούνται
µεταξύ τους και αλαλάζουν:
- Κυρία, δε σας ακούω….
- Γεια σου Αναστάση, ωραίο δωµάτιο, γεια σου Μαρία,
γεια…
- Κυρία, εγώ σας ακούω αλλά λίγο…
- Κυρία δε σας βλέπουµε…
επί 10 φορές το καθένα, επί 17(από τα 22 της τάξης)
παιδάκια που είναι συνδεµένα.
Κάποια στιγµή το πρόσωπο της κυρίας Σούλας εµφανίζεται
στην οθόνη, αλλά πάλι η µετάδοση κολλάει.
Έχει µείνει σε µια στραπατσαρισµένη γκριµάτσα, µε τα χείλη σουφρωµένα και τα µάτια σφιχτά
κλειστά στις έξω άκρες. Είναι σαν να έχει φάει µια ξεγυρισµένη µπουνιά στα µούτρα από τον
τύπο στην πόρτα του 21ου αιώνα, που διασφαλίζει το “ΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ ΠΙΣΩ!”
Λίγο παραπέρα, στο chatroom, που ανοίγει από ένα µικρό φουσκάκι δεξιά στην οθόνη και που
η κυρία Σούλα σίγουρα αγνοεί, οι ύαινες e-µαµάδες συνεχίζουν το έργο ξεσκίζοντας τα
αποµεινάρια της, ποστάροντας κάτω από τα ονόµατα των παιδιών τους:
-Δεν είστε σοβαρή / Γιατί λέτε µάθηµα αφού δεν έχετε ένα σωστό υπολογιστή; / Γιατί δεν
ζητάτε να σας δώσει ο διευθυντής του σχολείου υπολογιστή; / Δεν είναι σωστά
αυτά τα καραγκιοζιλίκια.
Μην αφήσετε να σας παραπλανήσει το ακραίο παράδειγµα της 60άρας δασκάλας.
Την ίδια µπουνιά στα µούτρα τρώω και εγώ, όταν στέλνω βιογραφικά για δουλειά, σε λάθος
φορµάτ ή µε ορθογραφικά λάθη, από τον αρχαίο υπολογιστή µου που δεν σηκώνει διορθωτές
και τελείως σύγχρονα εργαλεία.
Τον ίδιο τύπο στην πόρτα έχει να αντιµετωπίσει και η νεότερη δασκάλα, εκείνη που είχε µάθει
να κοιτάει τα παιδιά στα µάτια και να ακούει προσεκτικά τί τη ρωτάνε, εκείνη που προτιµούσε
να κάνει το µάθηµά της στην αυλή και εκείνη που ως τώρα συνδύαζε
τη διδασκαλία µε το θεραπευτικά τρυφερό της άγγιγµα.
✒
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Σηκώνουµε τα κόκκινα µαντήλια!
(Τι είµαστε και τι υποστηρίζουµε)
Λένε ότι το πρώτο θύµα κάθε πολέµου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίµενε κανείς από έναν “πόλεµο κατά ενός αόρατου εχθρού”;

Υ

πάρχει περίπτωση κράτος και κεφάλαιο να µην
µας λένε την αλήθεια και να µην δουλεύουν για το
καλό µας; Η ιστορία των τελευταίων τουλάχιστον δύο
αιώνων µας δείχνει πως ναι! Τα κράτη φυσιολογικά
προσπαθούν να επεκτείνουν συνεχώς τα όρια της
επιβολής τους και οι επιχειρήσεις της κερδοφορίας τους,
σίγουρα όχι για το καλό των εργατών/τριών, όσων
δηλαδή από τη δουλειά τους πλουτίζουν τα αφεντικά και
από την υπακοή τους συντηρείται το κράτος.
Σε µια εποχή που η κρίση βαθαίνει και εντείνονται οι
ανταγωνισµοί µεταξύ διαφορετικών κεφαλαίων και
κρατών, κάθε ευκαιρία για πιο εύκολη και γρήγορη
αναδιάρθρωση σίγουρα τους είναι ευπρόσδεκτη.
Κάποιες επιχειρήσεις ευνοούνται και κάποιες άλλες θα
σβήσουν ή θα τοποθετηθούν στους κλάδους αιχµής που
αναδεικνύονται ως πιο επικερδείς. Τέτοια ευνοηµένα
κεφάλαια, όπως των φαρµακοβιοµηχανιών και των
εταιρειών πληροφορικής (αλλά όχι µόνο), φαίνεται να
είναι αυτά που σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, που
φροντίζουν για τη διαρκή ανανέωση της επιτήρησης
(αυτή τη φορά δήθεν για λόγους δηµόσιας υγείας – από
τα διαβατήρια υγείας µέχρι τον νόµο για τη λογοκρισία
των «fake news» στο διαδίκτυο), διαµορφώνουν αυτό
που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε βιο-πληροφορικοασφαλίτικο σύµπλεγµα εξουσίας.
Ο νέος κορωνοϊός ήταν µια πρώτης τάξης ευκαιρία για
την επιτάχυνση και το βάθεµα της αναδιάρθρωσης. Ένας
ιός από γνωστή οικογένεια, που ήταν γνωστό έγκαιρα ότι
προκαλεί σοβαρή νόσο µόνο σε συγκεκριµένες
πληθυσµιακές οµάδες (περίπου το 50% των θανάτων
που αποδόθηκαν στην covid-19 συνέβησαν σε
γηροκοµεία), και άρα θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε
πολύ ηπιότερα µέσα – µε προτεραιότητα την προστασία
αυτών των οµάδων. Αυτοί όµως που έχουν την εξουσία
προτίµησαν να τον εκµεταλλευτούν για τους δικούς τους
σκοπούς και έτσι στήθηκε ένα ευφυέστατο πλαίσιο
τροµοκρατίας, µε καµπύλες και αριθµούς, θανατόµετρα
και κρουσµατόµετρα, που στόχευε στις υγιεινιστικές
φοβίες και µέσα στο οποίο ταίριαξαν όλα τα γνωστά
στρατο-αστυνοµικά µέτρα πειθάρχησης που
επιβλήθηκαν στον υγιή (δυνάµει ασθενή!) πληθυσµό,
και καµία σχέση δεν είχαν µε αντιµετώπιση κάποιας
επιδηµίας (από την απαγόρευση µαζώξεων και
κυκλοφορίας ως τη µερική ποτοαπαγόρευση). Ξαφνικά,
λοιπόν, µέσα σε ελάχιστους µήνες οι άνθρωποι

παγκόσµια έπαψαν να πεθαίνουν από καρδιακά και
εγκεφαλικά επεισόδια, από σχεδόν κάθε άλλη αιτία
(ακόµη και από άλλους ιούς) και οι θάνατοι άρχισαν να
µπαίνουν σε µια «κοινή δεξαµενή» θανάτων από covid19.
To 1/3 έως το 1/2 του παγκόσµιου πληθυσµού
κλείστηκε σπίτι του (είτε είχε είτε δεν είχε “κολλήσει”...)
µε «αυτοκρατορική» διαταγή. Και όταν βγήκε από αυτό,
ανακάλυψε ότι ή δεν είχε δουλειά ή έπρεπε να δουλεύει
όλη µέρα στην εταιρεία ή/και στο σπίτι του για
µικρότερο µισθό. Δεν το λες και µικρό κέρδος αυτό για
τους εργοδότες... Ταυτόχρονα, έγινε κοινή συνείδηση σε
δισεκατοµµύρια ανθρώπους, µε την ευγενική και επ΄
αµοιβή συµβολή τεράστιων προπαγανδιστικών
µηχανισµών (µ.µ.ε.), ότι πρέπει να υπακούν τυφλά στους
αφέντες τους (κρατικούς µηχανισµούς και κεφάλαιο),
διότι εάν δεν το έκαναν και εξέφραζαν οποιαδήποτε
αµφιβολία θα έπεφταν σαν το χαλάζι πρόστιµα, ποινές
φυλάκισης, αλλά και η µεγάλη ντροπή που αποτελεί ο
στιγµατισµός ως «ψεκασµένου», «χριστιανοταλιµπάν»,
«αρνητή της µάσκας», φοβικού στο 5G και εν τέλει
όµοιου µε τους πιστούς της «επίπεδης γης». Φτιάχτηκε
έτσι το τόσο βολικό για τους δηµαγωγούς δίπολο: πιστοί
εναντίον άπιστων – όπου άπιστοι σηµειώστε
«συνωµοσιολόγοι». Ιδού η δεύτερη «κοινή δεξαµενή»,
εκεί που µεθοδευµένα ρίχνονται όσες/οι
αµφισβητούν τη διαστρεβλωµένη
πραγµατικότητα: αυτή της
συνωµοσιολογίας.

Ανασηκώσαµε λοιπόν 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.
Ερευνούµε,
σκεφτόµαστε,
συζητάµε συλλογικά
και
πράττουµε.
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