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Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τότε που στις οθόνες των τηλεοράσεων άρχισε να
εμφανίζεται ένα νέο φάντασμα που στοιχειώνει και προκαλεί έναν απροσδιόριστο φόβο, το οποίο
επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Το φάντασμα ενός “αόρατου εχθρού”, που πήρε την εξωτική
ονομασία Sars-Cov-2 που είναι το όνομα ενός συγκεκριμένου κορωναϊού (από το πλήθος άλλων
ήδη γνωστών από πιο παλιά) ή διαφορετικά Covid 19 που ως ορολογία αντιστοιχεί όχι στον ιό τον
ίδιο αλλά στην αρρώστια που αυτός προκαλεί.
Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη
του κορωναϊού ανά τον πλανήτη, ούτε να αναφερθούμε σε μεμονωμένα γεγονότα που εδώ και
τόσους μήνες διαμορφώνουν την άποψη των πληθυσμών για το μέγεθος της επικινδυνότητας του. Ο
καθένας και η καθεμία έχουν ασφαλώς τις απόψεις τους για όλα όσα συμβαίνουν στις ζωές τους,
όπως έχουν και την ευθύνη να αποφασίσουν για το μέγεθος της αλήθειας ή του ψέματος με τα
οποία επενδύεται η κυρίαρχη αφήγηση της περιβόητης αντιμετώπισης του νέου “κινδύνου” που
απειλεί τις ζωές μας. Οι καιροί πάντα πονηροί ήταν και είναι, έχει παρέλθει ωστόσο ανεπιστρεπτί η
εποχή του “δεν ήξερα και εξαπατήθηκα” προ πολλού. Και ισχυριζόμαστε το παραπάνω γνωρίζοντας
πολύ καλά πως η άγνοια και η αδιαφορία είναι εθνικό σπορ θέλοντας να περιορίσουμε τη συζήτηση
στα δικά μας γεωγραφικά όρια.
Είναι όμως σημαντικό να θίξουμε εκείνα τα σημεία που δείχνουν ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μας,
ότι η αφήγηση περί πολέμου, αόρατου εχθρού και άλλων παρόμοιων περιγραφών που κρατάνε
τρομοκρατημένο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπροστά στις οθόνες των μηντιακών μέσων,
αποτελεί σκέτη απάτη και δολιότητα.
Έχουμε συναίσθηση πως το ουσιαστικότερο ανάχωμα που μας έχει μείνει απέναντι στις
επιθέσεις των θεσμικών μηχανισμών προπαγάνδας και καταστολής που μήνες τώρα
διαμορφώνουν ένα αποπροσανατολιστικό λόγο, βάζοντας τις ζωές μας στο γύψο, είναι η
κριτική, εννοημένη τόσο ως σκέψη όσο και ως πολιτική δράση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν,
ενδεικτικά αλλά στοχευμένα, να “ξεσκεπάσουμε” την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας
όπως μορφοποιείται μέχρι τώρα (π.χ. στα μέτρα αντιμετώπισης του Covid, τη σωτηρία που
υπόσχεται ο “εμβολιασμός” σε συνδυασμό με την επιχειρούμενη υποχρεωτικότητα του
“εμβολίου”, το ψηφιακό πιστοποιητικό κ.λπ) και κυρίως να αναδείξουμε τις όποιες
δυνατότητες αντίδρασης απέναντι σε πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές μας.
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Χρησιμοποιούμε το επίθετο εγκληματική, χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε καθόλου. Γιατί
περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε εν γνώση μας για έγκλημα, όπως θα εξηγήσουμε επίσης το γιατί
αποκαλούμε μαφίες τις κυβερνήσεις και τις βιομηχανίες φαρμάκων που παρουσιάζονται ως
σωτήρες μας. Η θέση από την οποία μιλάμε είναι περιθωριακή σίγουρα, κάτι που γνωρίζουμε πολύ
καλά, και η κοινωνική απεύθυνση την οποία επιδιώκουμε είναι περιορισμένη. Το παραπάνω είναι
αυτό ακριβώς που δείχνει πόσο επιτακτικό είναι να σηκώσουμε ανάστημα και να μην αφήσουμε τις
ζωές μας στο έλεος των εξουσιαστικών μηχανισμών που μόνο την υγεία μας δεν σκέφτονται.
Αφήνοντας, προς το παρόν, την διάθεση αντιπαράθεσης απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που
δυσκολεύονται να δουν μπροστά από τη μύτη τους ή απλά βολεύονται από τη “νέα κανονικότητα”
πανηγυρίζοντας πολλές φορές με τα ολοκληρωτικά μέτρα επιβολής που εφαρμόζονται εδώ και
τόσους μήνες πάνω στα μυαλά και στα σώματα μας (είναι αρκετοί και αρκετές όσο κι αν μας
φαίνεται παρανοϊκό και τους αποκαλούμε caradinieri χάριν συνεννόησης μεταξύ μας), μας
ενδιαφέρει κυρίως να συζητήσουμε δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο τα αφεντικά και τα
κράτη τους διαχειρίζονται ένα εξαιρετικά χρήσιμο δώρο όπως η εμφάνιση του Covid και
επιβάλλουν το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που ζούμε στο πετσί μας εδώ και πάνω από ένα χρόνο.
Πριν προχωρήσουμε στην πολιτική μας ανάλυση είναι απαραίτητες ορισμένες σύντομες
διευκρινήσεις ώστε να γίνει ξεκάθαρο τι εννοούμε χωρίς να δημιουργούνται περίεργες εντυπώσεις
και συνειρμοί.
Αρχικά δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη του ιού του ίδιου, γεγονός που θα ήταν ουσιαστικά
αχρείαστο να αναφερθεί υπό άλλες συνθήκες, αλλά επειδή κάθε φορά που κάνουμε αναφορά στον
Covid αποδομώντας ένα προς ένα τα καθεστωτικά επιχειρήματα που συνοδεύουν τη δημαγωγική
προπαγάνδα, ακούμε από μερικούς συνομιλητές μας την ερώτηση : “πιστεύετε στην ύπαρξη του
ιού;”.
Το παραπάνω είναι συχνή εμπειρία και άσχετα πόσο βλακώδες καταντάει να δίνεις τέτοιου είδους
απαντήσεις όταν μιλάς με κόσμο που συνήθως ξέρεις και σε ξέρει, έχει σημασία να ειπωθεί ότι σε
κάνει να αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της καθεστωτικής δημαγωγίας. Αν το κράτος και τα αφεντικά
της υγείας έχουν αποτύχει σε πολλά σημεία της αφήγησης που πλασάρουν ως σωτήρια αναφορικά
με τους υπηκόους τους, έχουν σίγουρα πετύχει, από την πρώτη ίσως στιγμή, στην καθολική
διαστρέβλωση της αντίθετης άποψης.
Όσο τεκμηριωμένη κι αν είναι η όποια κριτική/ ανταγωνιστική θέση, δηλαδή θέση πολιτική,
εναντίον της τρομοϋστερίας, της θανατοπολιτικής, του φόβου των κρουσμάτων κ.λπ ως μοναδικής
αφήγησης, τόσο η δημόσια (ελεγχόμενη) συζήτηση πηγαίνει στην άρνηση του ιού και τα υπόλοιπα
γνωστά σενάρια. Με λίγα λόγια, όσο ο οποιοσδήποτε αντίλογος αντιμετωπίζεται κοινωνικά με
όρους “ψεκασμένοι”, “αρνητές του ιού και των εμβολίων” και όλα τα σχετικά φληναφήματα περί
θεωριών συνωμοσίας, είναι πλέον ολοφάνερο, σε όλους όσους ακόμα είναι σε θέση να σκέφτονται,
ότι μετατοπίζεται η ουσία της όποιας πραγματικότητας και αρχίζει ο κανιβαλισμός.
Η “Νέα Κανονικότητα” ως καινούργια καπιταλιστική νόρμα
Μιλήσαμε για τη “νέα κανονικότητα” και σίγουρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Τι εννοούμε όμως
με αυτό; Είναι αδιαμφισβήτητο πως το σύνολο των μέτρων που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις εδώ και
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τόσους μήνες είναι πρωτόγνωρα για φιλελεύθερες δημοκρατίες τόσο ως προς την διάρκεια όσο και
ως προς την ένταση με την οποία εφαρμόζονται. Αλλά πολλά από αυτά που μας φαίνονται
πρωτόγνωρα εφαρμόζονται πολύ πριν την εμφάνιση του Covid με τη διαφορά ότι δοκιμάζονταν σε
πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα τόσο χρονικά όσο και πληθυσμιακά, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρξε
η δυνατότητα καθολικής εφαρμογής τους. Για παράδειγμα η επιβολή του καθεστώτος της
“έκτακτης ανάγκης” με αποτέλεσμα την αναστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί σύνηθες
φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να αναφέρουμε την ενεργοποίηση έκτακτων υπερεξουσιών
της εκτελεστικής εξουσίας μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που ξεκίνησε στη
χώρα μας από την εποχή των μνημονίων τη δεκαετία του ’10 με την επίκληση του δημοσιονομικού
χρέους ή πιο παλιά στις αρχές του ’00 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη τη διαχείριση των πληθυσμών
με αφορμή τον “πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία’. Η απαραίτητη τεχνολογία ωστόσο για την
ολοκληρωτική επιτήρηση των πληθυσμών στην κλίμακα που βιώνουμε σήμερα δεν μπορούσε να
εφαρμοστεί αφού βρισκόταν υπό διαμόρφωση και κυρίως τα προϊόντα που πλασάρονται ως
σωτηρία απλά δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί. Ήταν απλά ζήτημα καπιταλιστικού χρόνου.
Ε, να που έφτασε η ώρα από τη στιγμή που η τυχαία εμφάνιση ενός ιού όπως ο Covid ήταν η
κατάλληλη ευκαιρία να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο επιτάχυνσης της αναδόμησης ενός συστήματος σε
κρίση, όπως είναι ο καπιταλισμός.
Δεν σκοπεύουμε να κουράσουμε με λεπτομέρειες σχετικά με το παραπάνω, για να μην ξεφύγουμε
περισσότερο από αυτό που επιλέξαμε να πούμε με αυτό το κείμενο. Για όποιον όμως
αντιλαμβάνεται το πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ο καπιταλιστικός κόσμος για να μην
ξεχνιόμαστε, δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα. Το σύστημα είναι σε κρίση εδώ και χρόνια
και όλοι ξέρουμε με ποιο τρόπο ξεπερνάει τις κρίσεις που το ίδιο δημιουργεί.
Αναδιαρθρώνεται, δημιουργώντας νέα μοντέλα υλικής παραγωγής και εργασιακών σχέσεων,
καταστρέφοντας μεγάλο μέρος από το υπάρχον αλλά ξεπερασμένο με όρους καινοτομίας κεφάλαιο,
αλλά δεν σταματάει εκεί. Επιχειρεί να αλλάξει καθολικά τον τρόπο οργάνωσης της ζωής
κατασκευάζοντας εκ νέου μέχρι και τον τρόπο σκέψης των υποτελών του.
Κι αυτό δεν ξεκίνησε ούτε χθες, ούτε ήρθε με την έλευση του Covid, το ξαναλέμε.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν αποτελεί η προσπάθεια αποδοχής και
γενικευμένης χρήσης μεταλλαγμένων προϊόντων που στο άκουσμα της λέξης και μόνο οι κοινωνίες
(κυρίως στην Ευρώπη) αντιδρούν εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα να έχει μπλοκαριστεί η χρήση
τους. Γιατί κατά τα άλλα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, με προεξέχουσες τις ΗΠΑ, η νομοθεσία
που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση μεταλλαγμένων έχει καθιερωθεί εδώ και
δεκαετίες. Κρατήστε το παράδειγμα γιατί θα επανέλθουμε στη λέξη μεταλλαγμένα όταν κάνουμε
αναφορά στα, εκ του πονηρού λέμε εμείς, αποκαλούμενα “εμβόλια” των Pfizer, Moderna, Astra
Zeneca κ.λπ.
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Οι εντεινόμενοι ανταγωνισμοί κεφαλαίων, οι διακρατικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι, οι
επενδύσεις αστρονομικών ποσών σε τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου, αναφέροντας ελάχιστα
παραδείγματα ενδεικτικά και μόνο, ψάχνουν τρόπους να αποφύγουν τις όποιες κοινωνικές
αντιδράσεις και να πείθουν τις κοινωνίες για τη χρησιμότητα και την χρηματοδότηση τους από τα
κράτη. Από την τσέπη των υπηκόων δηλαδή. Η εμφάνιση του όποιου ιού, είτε είναι ο Sars-Cov-2
είτε κάποιος άλλος, όπως οι Sars και Mers τα προηγούμενα χρόνια, είναι κυριολεκτικά ευλογία για
τα αφεντικά και τους εκπροσώπους των συμφερόντων τους, τα κράτη. Δεν ευνοούνται όμως όλα τα
αφεντικά, όπως είπαμε παραπάνω μιλώντας για την καταστροφή κεφαλαίου (τη διαδικασία που ο
αυστριακός Σουμπέτερ ονόμασε εύστοχα δημιουργική καταστροφή), αλλά εκείνα τα αφεντικά που
εκπροσωπούν σε κάθε ιστορική περίοδο τους κλάδους αιχμής και σημαντικής κερδοφορίας. Που
στην περίπτωση μας είναι κυρίως οι φαρμακοβιομηχανίες και οι κάθε είδους επιχειρήσεις
πληροφορικής, βιοτεχνολογίας και γενετικής μηχανικής.
Ο Covid ως ευκαιρία για καπιταλιστική αξιοποίηση*
Ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι 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 σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (περίπου το 50% των θανάτων που
αποδόθηκαν στον Covid 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 την επιβολή προστίμων αδιάκριτα και αυθαίρετα).
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 Covid. Η απόφαση για
αναστολή του 80% των χειρουργείων στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι χαρακτηριστική.
* τα παραπάνω τα γράφουμε στο δελτίο αντιπληροφόρησης #1 – οκτώβρης 2020 των κόκκινων
μαντηλιών
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Άρχισε λοιπόν να διογκώνεται ο αριθμός των θυμάτων με τέτοιο τρόπο, που στο άκουσμα και
μόνο της λέξης Covid το μυαλό πολλών ανθρώπων πήγαινε στο θάνατο. Ήταν τέτοια η
πλαστογράφηση στοιχείων που αξίζει να θυμηθούμε τα λόγια του πλέον διάσημου “ειδικού” που
έβγαινε στα δελτία των 6 ως άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, του γιατρού Τσιόρδα που στις 4
Μάη του 2020 είπε χαρακτηριστικά:“Οποιοσδήποτε πέθαινε από ή με Covid καταγραφόταν σαν να
πέθαινε από Covid. Θυμάμαι, για παράδειγμα, μια εγκεφαλική αιμορραγία. Το να έχεις Covid δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι πεθαίνεις από την Covid. Εμείς το καταγράφαμε σαν να πεθαίνεις από
Covid, το βάζαμε δηλαδή μέσα στην κοινή δεξαμενή. Και νομίζω είμαστε σωστοί που το κάναμε
αυτό.”
Ήταν (και σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζει να είναι) τέτοιο το μέγεθος της παράνοιας και της
φοβίας που σε συνδυασμό με τη συστηματική καλλιέργεια του τρόμου για την φονικότητα του ιού,
η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας χειροκρότησε όλα τα μέτρα περιορισμού της ελευθερίας
αδιαφορώντας για τις προεκτάσεις που (θα) είχαν στην υγεία του. Και όλα αυτά στο όνομα της
προστασίας της υγείας!

Επιστρατεύτηκαν οι κατάλληλοι “ειδικοί” ως υπάλληλοι των φαρμακευτικών και του κράτους,
πρόθυμοι να ενισχύσουν με το επιστημονικό τους κύρος την εκστρατεία τρομοκράτησης του
κόσμου. Η ιατρική μετατράπηκε σε αστυνομοκρατία και οι μέθοδοι καταστολής σε “φάρμακο”. Ο
δρόμος για την συναίνεση ως προ τον οικειοθελή και μαζικό “εμβολισμό” άρχισε να στρώνεται.
Η τρομοκράτηση του πληθυσμού μέσω του περιορισμού πόρων του ΕΣΥ
Η κοινή λογική, λέμε εμείς, θα επέβαλλε τη στήριξη στα νοσοκομεία και στοιχειωδώς την
ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας για να μην καταλήγουν οι ασθενείς στις εντατικές. Οι
στατιστικές που επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότεροι θάνατοι ασθενών με Covid συμβαίνουν όταν οι
τελευταίοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι γνωστές καιρό τώρα. Εδώ έχει σημασία να θυμηθούμε το
κυρίαρχο επιχείρημα για την αποδοχή των περιοριστικών μέτρων από τον Μάρτη του 2020 και μετά,
που βασίστηκε στην έλλειψη κλινών ΜΕΘ και στην δήθεν προστασία του συστήματος υγείας από την
υπερφόρτωση των νοσοκομείων. Επιχείρημα που αποπροσανατολίζει από την ουσία και
υιοθετήθηκε από τους περισσότερους αμάσητο. Ακόμα και η αριστερά στο σύνολο της, καθώς και η
πλειοψηφία των συνδικαλιστικών φορέων δεν έχουν πάρει χαμπάρι πως συμμετέχουν στην
προπαγάνδα ζητώντας απλά περισσότερους γιατρούς και ΜΕΘ.
Δεν ήταν, ούτε είναι, οι λιγοστές μονάδες εντατικής θεραπείας που επιδείνωναν,
(επιδεινώνουν) το πρόβλημα. Η δημιουργία τεχνητής έλλειψης, αφού αν ήθελαν θα αύξαναν
τις ΜΕΘ, έκρυψε την πραγματική στόχευση που ήταν και είναι η δημιουργία πανικού στους
υποτελείς ώστε να ζητούν να μπουν στις εντατικές ακόμα και σε περιπτώσεις που ήταν
τελείως άσκοπο, δημιουργία τεχνητής αύξησης της ζήτησης δηλαδή.
Οι καταγγελίες γιατρών και νοσηλευτών, περιορισμένες ασφαλώς, έδειξαν τι συμβαίνει. Το
αποτέλεσμα μας είναι γνωστό. Οι ούτως ή άλλως περιορισμένοι πόροι του ΕΣΥ δημιούργησαν
ασφυξία στο σύστημα αλλά οδήγησαν ταυτόχρονα και σε μεγάλο αριθμό θανάτων που θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Με αυτό τον τρόπο τροφοδότησαν την υστερία και το φόβο εκ νέου
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δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι οι περισσότερες εντατικές και μόνο θα σώσουν τον κόσμο που
νοσεί. Τα ίδια συμβαίνουν σε χώρες με πολύ καλύτερα εξοπλισμένα συστήματα υγείας, όπως οι
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά που και εκεί έχουμε συγκριτικά πολύ καλύτερη αναλογία ΜΕΘ σε
σχέση με τον πληθυσμό. Το αποτέλεσμα είναι περισσότεροι θάνατοι. Που έχουν σκοπό να
προστατεύσουν την υγεία του συστήματος, λέμε ακόμα μια φορά.

Μήπως αναρωτιέται κάποιος/οια γιατί
οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα (δυτικά
πλέον) κράτη αυξάνουν τις στατιστικές
στους θανάτους;

Μήπως ακόμα αναρωτιέται κάποιος/οια
πώς είναι δυνατόν οι κυβερνήσεις να μην
νοιάζονται για το αν πεθαίνουν οι
υπήκοοι τους; Αφελείς ρητορικές
ερωτήσεις οι παραπάνω θα πουν πολλοί,
θα επιμείνουμε όμως για να δώσουμε τις
απαντήσεις που πρέπει.

Και ερχόμαστε να δούμε πιο συγκεκριμένα την κρατική πολιτική διαχείριση της πανδημίας,
ενάντια σε μας και στα συμφέροντα μας, που μορφοποιείται σε όλα όσα μας είναι ήδη γνωστά και
εφαρμόζονται με πρόσχημα την αντιμετώπιση της περιβόητης πανδημίας. Οι “σωτήρες” μας
ισχυρίζονται πως θέλουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό και γι’ αυτό το λόγο επιστρατεύουν σε
γενικές γραμμές δυο “όπλα”. Η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι στρατιωτική, κάτι που έχει
οπωσδήποτε την ξεχωριστή του σημασία, θα αφήσουμε ωστόσο στην άκρη τους όποιους
συνειρμούς χάριν της ανάδειξης του πλέον κρίσιμου ζητήματος, που είναι η επιστράτευση των
“εμβολίων”, το πρώτο, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη κοινωνική αποξένωση (αυτό κρύβεται
κάτω από τη λέξη λοκντάουν) και ταυτόχρονα η προσπάθεια επιβολής των λεγόμενων
“πιστοποιητικών ανοσίας”, που είναι το δεύτερο.
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Τα περίφημα “εμβόλια” και οι φαρμακοβιομηχανίες – μαφίες *
Θυμίζουμε ότι το επιχείρημα για την επιβολή καθολικών ή μερικών απαγορεύσεων, λένε οι
κυβερνήσεις, είναι ο περιορισμός των συναναστροφών μέχρι την μαζική παραγωγή “εμβολίων” που
θα δημιουργήσουν την πολυπόθητη ανοσία του πληθυσμού. Αυτά έλεγε η κυρίαρχη αφήγηση, και
ακόμα τα λέει, με τη διαφορά ότι ο “εμβολιασμός” έχει ήδη ξεκινήσει δημιουργώντας διάφορα
παρατράγουδα που σχετίζονται με την πραγματική υγεία των ανθρώπων γύρω μας γι’ αυτό και είναι
ζωτικής σημασίας να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν και τι τεχνολογία ενσωματώνουν. Ενώ θα
ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να αραδιάσουμε σε αυτές εδώ τις γραμμές τις γνώσεις μας για την m-RNA
και DNA τεχνολογία, θα επιλέξουμε να παραπέμψουμε στα έντυπα αντιπληροφόρησης που
υπάρχουν στο site των κόκκινων μαντηλιών για μια ολοκληρωμένη, στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας, ανάλυση και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους. Εδώ, θα αναφέρουμε εντελώς
περιληπτικά, δυο ουσιώδη στοιχεία της αντίστοιχης τεχνολογίας που είναι νομίζουμε αρκετά για να
καταλάβει κανείς τα βασικά. Τονίζοντας, ειρήσθω εν παρόδω, ότι οι ίδιες οι εταιρείες που
κατασκευάζουν τα “εμβόλια” τα ονομάζουν έτσι καταχρηστικά για να μην πούμε παραπλανητικά.
Το κανονικό και επιστημονικά σωστό “όνομα” τους, που θεωρούμε έχει τεράστια σημασία και γι’
αυτό επιμένουμε, είναι πλατφόρμες γενετικής τροποποίησης.

* (Θα χρησιμοποιούμε από δω και πέρα τον όρο πλατφορμιασμός αντί του “εμβολιασμός” )
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Ενσωματώνουν τεχνολογία γενετικής μηχανικής και για όσους απλά δεν είναι εξοικειωμένοι*, η
γενετική μηχανική (genetic engineering), καλούμενη επίσης και γενετική τροποποίηση (genetic
modification), είναι η άμεση χειραγώγηση του γονιδιώματος ενός οργανισμού με τη χρήση της
βιοτεχνολογίας.**
Άντε να το αναφέρεις αυτό δημόσια. Στην καλύτερη περίπτωση σε κοιτάνε σαν εξωγήινο και στη
χειρότερη υπάρχει η απειλή της εισαγγελικής παρέμβασης για διασπορά ψευδών ειδήσεων, γεγονός
που δείχνει πόσο ενοχλεί η χρήση της πραγματικής ορολογίας. Θυμηθείτε την παραπάνω αναφορά
στον όρο μεταλλαγμένα για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν μιλάμε για παραπλάνηση του κόσμου
και φανταστείτε πόσοι θα αποδεχτούν να “πλατφορμιαστούν” ακούγοντας απλά και μόνο τον όρο
γενετική μετάλλαξη. Ελάχιστοι. Η εξαπάτηση δουλεύει επειδή χρησιμοποιείται σύριγγα σε
όποιον βάζει στο αίμα του το περιεχόμενο της κάθε γενετικής πλατφόρμας, όπως στα κλασικά
εμβόλια με τα οποία ο κόσμος είναι εξοικειωμένος, π.χ. της γρίπης που είναι δοκιμασμένα,
άσχετα ποιος είναι ο βαθμός αποτελεσματικότητας τους. Έλα όμως που μεγάλο μέρος του
πληθυσμού εκφράζει το σκεπτικισμό του σχετικά με τον “πλατφορμιασμό”, γεγονός που
αποτυπώθηκε σε διάφορες στατιστικές και έρευνες. Πράγμα λογικό, αφού οι πάντες γνωρίζουν ότι
οι φάσεις των δοκιμών για την αποτελεσματικότητα των βιοτεχνολογικών προϊόντων κράτησαν
ελάχιστους μήνες αντί για χρόνια όπως προβλέπεται και κυρίως διότι τα κράτη και οι αρμόδιες
υπηρεσίες τους έδωσαν την έγκριση τους, λόγω κατεπείγοντος, χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τα
πορίσματα των δοκιμών.
Λέτε να περίμεναν όλοι αυτοί οι σωτήρες πότε οι υποτελείς τους θα αποφάσιζαν (και αν) να
σουτάρουν τις πλατφόρμες ; Και τότε άρχισε η τεχνική της εξουσίας να δουλεύει πιο πονηρά, από
την πρώτη στιγμή που έφτασαν τα περιορισμένα, σε σχέση με τις εκάστοτε κυβερνητικές
εξαγγελίες προϊόντα σωτηρίας. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε πιο εντατικά το γνωστό κόλπο του
κρουσματόμετρου. Διοχετεύτηκαν πολύ περισσότερα τεστ από ότι πριν στην αγορά, άρα
καταμετρήθηκαν περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα, όπως ήταν αναμενόμενο, και με
πρόσχημα την αύξηση των κρουσμάτων επιβλήθηκαν σκληρότερα μέτρα εγκλεισμού που
δημιούργησαν με τη σειρά τους περισσότερα κρούσματα. Η έλλειψη “εμβολίων”, (είτε λόγω
αδυναμίας παραγωγής τους σε τέτοια μαζικότητα είτε σκηνοθετημένη δεν έχει σημασία) δημιούργησε
πανικό στην “αγορά” και σε συνδυασμό με τα πρωτοσέλιδα για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους
και κολλητούς που “πλατφορμιάζονταν” εκτός σειράς είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πείστηκαν
αρκετοί. Το αν σούταραν νεράκι οι κάθε είδους σωτήρες ή όχι μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ, η
δουλειά όμως έγινε και με το παραπάνω.
Κρατήστε κάτι τελευταίο σε αυτό το σημείο. Από τη στιγμή που έτρεξαν πολλοί να δηλώσουν
εθελοδουλικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλατφορμιασμού ξεκίνησαν οι διάφορες απόψεις/
διαρροές στα μέσα για υποχρεωτικότητα των “εμβολίων”, εξαναγκασμό όσων αρνούνται ή είναι
σκεπτικοί και όλα όσα ήδη γνωρίζετε. Τις επόμενες εβδομάδες τα πράγματα θα ζορίσουν κι άλλο.
* https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/12/yes-some-covid-vaccines-use-geneticengineering-get-over-it/
** http://agbiosafety.unl.edu/basic_genetics.shtml\
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Τεχνολογία κατασκευής των νέων προϊόντων γενετικής μηχανικής*
Θα κάνουμε αναφορά σε τρία στοιχεία σχετικά με τις πλατφόρμες γενετικής μηχανικής. Το πρώτο
έχει σχέση με το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Η γενική ιδέα είναι να “εκβιαστεί” ο
ανθρώπινος οργανισμός ώστε κάποια κύτταρα του να συμπεριφερθούν σαν 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 sars-cov-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 πυρήνα του κυττάρου,
αναγκάζοντας το DNA να δώσει εντολή για την παραγωγή της πρωτεΐνης του ιού...
Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μεταλλάξεις των κυττάρων!

Το δεύτερο είναι το γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η τεχνολογία. Αρχικά επειδή δεν έχει
ξαναχρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος ανοσοποίησης. Επιπλέον επειδή δοκιμάστηκε ελάχιστα. Το
είπαμε και νωρίτερα, αντί για χρόνια λίγους μόνο μήνες. Και σημαντικότερο επειδή 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 ανοσοποιητικό 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 – αυτό ακριβώς που
επιδιώκεται με τις πλατφόρμες.
* παρμένο από το δελτίο αντιπληροφόρησης #3 – Γενάρης 2021 από κόκκινα μαντήλια
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Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στους κάθε είδους
“ειδικούς” των επιτροπών που εγκρίνουν τις όποιες επιλογές των φαρμακομαφιών και
“πιστοποιούν” με το κύρος και τις γνώσεις τους την ασφάλεια κάθε νέου φαρμάκου/εμβολίου κ.λπ.
Το παραπάνω είναι πολύ μεγάλο θέμα αλλά θα θίξουμε μόνο μια πτυχή του, την διαπλοκή των
διαφόρων επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη της έγκρισης/ασφάλειας των
φαρμακο-προϊόντων*. Ας αναφέρουμε τον FDA (Οργανισμός Φαρμάκων ΗΠΑ) και EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) που είναι οι οι πρωτοκλασάτοι “εγγυητές” της υγείας μας. Έχουμε
και λέμε. 9 από τους τελευταίους 10 επιτρόπους του FDA, που εκπροσωπούν σχεδόν τέσσερις
δεκαετίες ηγεσίας του Οργανισμού, βρήκαν επίσημα δουλειά στις φαρμακευτικές εταιρείες ως
εμπειρογνώμονες, ειδικοί σύμβουλοι κ.λπ. Όσο για τον EMA; Αρκεί να αναφέρουμε αυτό που
συνέβη το 2011 όταν η ίδια η ευρωβουλή προβληματιζόταν για τις “φιλικές” σχέσεις του με τις
πολυεθνικές του φαρμάκου καθώς οι πηγές χρηματοδότησης του Οργανισμού αποδείχτηκε πως
προέρχονταν συντριπτικά από την φαρμακευτική βιομηχανία!! **
Τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να τα ψάξει ο καθένας/μια που ενδιαφέρεται ώστε να
καταλάβει τι ακριβώς παίζεται. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά, αρκεί να πούμε ότι οι πληροφορίες
για το πώς δουλεύει η νέα αυτή τεχνολογία δεν είναι ζήτημα ιατρικό και μόνο. Δεν χρειάζεται να
είσαι γιατρός για να διαβάσεις το πώς λειτουργεί για παράδειγμα η mRNA τεχνολογία διότι πολύ
απλά δεν είναι μυστικό, υπάρχει ως γνώση στο διαδίκτυο. Αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για
ενδεχόμενες σοβαρές βλάβες από το σουτάρισμα της κάθε πλατφόρμας, άγνωστης επικινδυνότητας
και κυρίως άγνωστης χρονικής εμφάνισης τυχόν παρενεργειών, αντιλαμβάνεται κανείς τους
κινδύνους και τη σπουδαιότητα του να γνωρίζουμε βασικά πράγματα που αφορούν στην υγεία μας.
Και για όσους ακόμα αναρωτιούνται αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα είναι την
απάντηση τη δίνουν οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες, μέσω δηλώσεων των αφεντικών τους, οι
οποίοι περιγράφουν τις τεχνολογίες που αναφέραμε όχι μόνο ως πρωτοποριακές, αλλά ευκολότερες
και κυρίως φθηνότερες από άποψη μαζικής παραγωγής. Χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω;

* παρμένο από το έντυπο αντιπληροφόρησης #4Β - από κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
** την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (Τρίτη 6.4.21) διέρρευσε δήλωση ενός εκπροσώπου
του EMA (ο επικεφαλής εμβολίων του EMA, Μάρκο Καβαλέρι, στην εφημερίδα Il Messaggero της
Ιταλίας) για επικείμενη ανακοίνωση σύνδεσης του εμβολίου της Astra Zeneca με περιστατικά
θρομβώσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά "Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να το πούμε τώρα, είναι
σαφές ότι υπάρχει σύνδεση με το εμβόλιο. Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί αυτή την
αντίδραση", δήλωσε όπως και “μεταξύ των εμβολιασθέντων υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις
θρόμβωσης σε νέους ανθρώπους από όσες θα περιμέναμε".
Αναγκάζονται πλέον λόγω της κατακραυγής μετά από την πληθώρα θανάτων και σοβαρών βλαβών
από τη χρήση του πλατφορμιασμού, αφενός να παραδεχτούν ανοικτά τη γνώση τους ως προς
αναμενόμενα περιστατικά θρομβώσεων, που θυμίζουμε δημιουργούν σοβαρές επιπλοκές μέχρι και
θανάτους. Και αφετέρου, παραδέχονται την άγνοια τους για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης
τεχνολογίας γενετικής μηχανικής. Αντίστοιχες παρενέργειες εμφανίζονται και στις πλατφόρμες των
άλλων φαρμακοβιομηχανιών που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία.
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Επιπλέον, βρισκόμαστε ιστορικά σε μια εποχή, τεχνολογικά γνωστή ως 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, όπου οι αλλαγές στο υπάρχον καπιταλιστικό μοντέλο πραγματοποιούνται με
ταχύτατους ρυθμούς διαμορφώνοντας εξελίξεις πρωτόγνωρες σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι
στιγμής. Για να μην πλατειάσουμε θα αναφέρουμε μόνο ένα παράδειγμα, αυτό των τεχνολογιών
ιχνηλάτησης με αφορμή τον Covid (δηλαδή επιτήρησης και ελέγχου) που εφαρμόστηκαν μαζικά,
αρχικά στην Κίνα, και κατόπιν σε άλλες περιοχές του πλανήτη που έβαλαν στο περιθώριο τα όποια
ατομικά δικαιώματα και πιέζουν για αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την ψηφιοποίηση της εν
γένει ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Ισχυριζόμαστε ότι αυτό που προέχει για τα αφεντικά των πιο προχωρημένων τομέων του
καπιταλισμού, είναι να προστατευτεί η “υγεία” του συστήματος και όχι η υγεία των υπηκόων τους
χάριν παρωχημένων πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών που ως παρακαταθήκη του παρελθόντος
αποτελούν τροχοπέδη για το νέο άλμα στην αναδιάρθρωση που λέγαμε εισαγωγικά. Το Internet of
Things, η γενικευμένη ψηφιοποίηση των δεδομένων υγείας του πληθυσμού και η γενετική μηχανική
έχουν πολύ μεγαλύτερη σχέση από ότι φανταζόμαστε με τη διαχείριση της πανδημίας. Και όλα
αυτά μέσα σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού κεφαλαίων και συρράξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα κράτη ως εκπρόσωποι των παραπάνω συμφερόντων κάνουν αυτό που έκαναν πάντα.
Προστατεύουν τις επιχειρήσεις τους πάση θυσία εξασφαλίζοντας την κερδοφορία τους. Ένας
τρόπος είναι διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στην απόκτηση προσωπικών δεδομένων
εκατομμυρίων ανθρώπων, που αποτελούν χρυσάφι όταν αξιοποιηθούν.
Επιπρόσθετα, έχει αξία να ψάξει κανείς τις περιπτώσεις σκανδάλων (με επιβολή προστίμων
εκατομμυρίων δολαρίων) από την παραγωγή και διάθεση στην αγορά φαρμάκων, των ίδιων
ακριβώς εταιριών που παρουσιάζονται τώρα ως σωτήρες, και τις καταδικαστικές αποφάσεις για
πληθώρα θανάτων λόγω της ακαταλληλότητας των φαρμάκων αυτών, ενώ είχαν πάρει την έγκριση
των αρμόδιων αρχών. Θα εκπλαγείτε καθώς ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος... Τα παραπάνω έχουν
οδηγήσει μερικούς “ειδικούς” στο χαρακτηρισμό φαρμακομαφίες για τις εν λόγω πολυεθνικές.
Τι γίνεται με όσους/ες πεθαίνουν είτε αποκτούν βλάβες από σοβαρές παρενέργειες ;
Κι ερχόμαστε στην τύχη όσων πάθουν κάτι από τον πλατφορμιασμό. Τι είναι αυτό που νοιάζει
άραγε κάθε πολυεθνική όπως οι φαρμακοβιομηχανίες που αναφέραμε; Τα κέρδη τους και μόνο. Οι
χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών τους και το μερίδιο αγοράς που αυξάνει την πίτα στον
παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος. Υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει ότι τα κράτη έχουν ήδη
προπληρώσει την έρευνα και ανάπτυξη των πλατφορμών γενετικής τροποποίησης άρα οι
φαρμακοβιομηχανίες έχουν εκ του ασφαλούς εξασφαλίσει εκατομμύρια δολάρια για τα προϊόντα
τους; Ειδικότερα όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα συμφωνίας με τις κυβερνήσεις για
απελευθέρωση των τιμών (υπολογίζεται μέσα στο 2022) οι τιμές θα ανέβουν θεαματικά και όσοι
πλατφορμιαστούν από την επόμενη χρονιά (ο Covid δεν θα εξαφανιστεί, θα υπάρχει γύρω μας) θα
πρέπει να χρυσοπληρώσουν. Και το σημαντικότερο, που για μας αποτελεί ολοφάνερη απόδειξη ότι
κάτι δεν πάει καλά με την όλη κομπίνα που είναι με τη συνενοχή των κρατών, είναι το γεγονός ότι
έχουν εξασφαλίσει νομική ασυλία προκαταβολικά για τυχόν παρενέργειες πάνω στον πληθυσμό.
Επειδή πολλοί/ές αναρωτιούνται τι γίνεται τώρα που έρχονται συνέχεια στο φως της δημοσιότητας
περιπτώσεις θανάτων και σοβαρών βλαβών μετά τον πλατφορμιασμό ανθρώπων διαφόρων
ηλικιών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κανένας δεν μπορεί να στραφεί δικαστικά ενάντια στις
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φαρμακοβιομηχανίες παρά μόνο ενάντια στα κράτη (πάει το μυαλό σας τι σημαίνει αυτό), κι αυτό
αν μπορεί να αποδείξουν οι συγγενείς όποιου πέθανε ή κατέστρεψε την υγεία του(πράγμα απίθανο)
ότι οι πλατφόρμες είναι επικίνδυνες. Ήδη βλέπουμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται αυτό από τα
αντίστοιχα θεσμικά όργανα, υγειονομικά και μη, καθώς συνεχώς δημοσιοποιούνται καταγγελίες για
το πώς παίρνουν αποφάσεις διάφορες επιτροπές. Με τη διαφορά ότι μιλάμε για ζητήματα ζωής και
θανάτου πάνω στον πληθυσμό.
Θεωρήστε δεδομένο επομένως ότι το μόνο που θα ακούμε από εδώ και πέρα από τα μήντια θα
είναι ότι οι όποιες παρενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με τις πλατφόρμες. Όσο για τις
κυβερνήσεις; Ίσως μετά από χρόνια που ενδέχεται να αποδειχτεί τι συμβαίνει, εάν και εφόσον γίνει
αυτό, δεν τους ενδιαφέρει ούτως ή άλλως. Την εκλογική τους θητεία τη μετράνε με τετραετίες.
Ωστόσο αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή παρουσιάζονται ως σωτήρες της κοινωνίας και με την
υποστήριξη των ΜΜΕ η δουλειά γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν
αμφισβητεί την πρόθεση, τον δόλο λέμε εμείς, της πολιτικής ελίτ όσον αφορά την καθιέρωση του
επικίνδυνου πλατφορμιασμού, αλλά αναλώνεται σε επιμέρους ζητήματα όπως για παράδειγμα της
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, του αριθμού των “εμβολίων” που δεν φτάνουν κ.λπ.
Μεθοδεύεται εγκληματικά ο αποπροσανατολισμός των μαζών και ταυτόχρονα αλλάζει το
καπιταλιστικό παράδειγμα μέσα από την επιβολή νέων μεθόδων εργασιακού ελέγχου και
επιτήρησης, την άκριτη αποδοχή και χρήση του νέου el-dorado των τεχνολογικών εφαρμογών που
είναι η γενετική μηχανική, η βιοτεχνολογία κ.λπ ώστε να συνηθίσουμε στη “νέα κανονικότητα” που
περιγράψαμε στην αρχή. Ακόμα χειρότερα μέχρι να εξασφαλιστεί η συναίνεση μας.
Κι εδώ κολλάνε γάντι τα ψηφιακά πιστοποιητικά ανοσίας που με την προϋπόθεση του
πλατφορμιασμού θα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει ή να κυκλοφορεί χωρίς τους περιορισμούς
όσων αρνούνται να γίνουν πειραματόζωα των φαρμακευτικών. Εκβιάζοντας κοινώς, για να
αναγκαστούν οι πάντες να κάνουν τα επικίνδυνα “εμβόλια”. Εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε
πως είναι μονόδρομος η ουσιαστική άρνηση στον παραπάνω εκβιασμό. Διαφορετικά όλα όσα
ξέραμε περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι μακρινή ανάμνηση στο κοντινό
μέλλον.
Αφήσαμε επίτηδες έξω από την περιγραφή μας την άποψη μας για τα λοκντάουν, τα πρόστιμα και
τα γενικότερα περιοριστικά μέτρα, καθώς πιστεύουμε ότι είναι ήδη γνωστό και στον πλέον αφελή
ότι μόνο τη δημόσια υγεία δεν προστατεύουν. Οι περιορισμοί ούτε υπήρχε (ούτε υπάρχει) καμία
περίπτωση να έχουν αποτέλεσμα, κάτι που φάνηκε σχεδόν από την αρχή της γενικευμένης
εφαρμογής τους όσο κι αν το σοκ και δέος που τρομοκρατεί όλη μέρα στα δελτία ειδήσεων
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η καθεστωτική προπαγάνδα και η υγειϊνιστική τρομοϋστερία είναι
οπωσδήποτε πετυχημένη συνταγή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το αναγνωρίζουμε με λύπη. Το
ζούμε άλλωστε τόσο καιρό πάνω στα σώματα και τα μυαλά μας. Ξέρουμε όμως ότι τα λοκντάουν
και τα αντικοινωνικά μέτρα περιορισμού “σκοτώνουν” πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ο Covid
και είμαστε διατεθειμένοι να αντισταθούμε στην υποτίμηση τόσο της ανθρώπινςη αξιοπρέπειας όσο
και της ίδιας της ζωής. Καλούμε λοιπόν σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη, από
την εργατική πλευρά της ιστορίας απέναντι σε όσα μας συμβαίνουν.
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