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Η χρησιμότητα των τεστ κι άλλα παραμύθια
Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τα τεστ ανίχνευσης του περίφημου Sars-Cov-2, τόσο
περισσότερο μας θυμίζει τα τεστ στα σχολεία. Και δεν εννοούμε τα self test. Μην πάει ο νους σας
εκεί που δεν πρέπει, αν και είναι τα μόνα που γίνονται αυτή τη σχολική χρονιά που έχει σχεδόν
τελειώσει. Εννοούμε τα άλλα, τα γνωστά κλασικά τεστ που βάζουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο
ελληνικό σχολείο για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους, που πάντα μας φαίνονταν αχρείαστα. Έως
και άχρηστα. Εκ πρώτης όψεως η συσχέτιση μοιάζει άκυρη, αλλά θα επιμείνουμε. Όχι για κανένα
ιδιαίτερο λόγο, απλά γιατί τα περίφημα κορονο-τεστ άχρηστα είναι κι αυτά. Τώρα το γεγονός ότι
πάρα πολλοί και πολλές τα συνήθισαν κι έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση τους είναι ένα θέμα. Και
όταν κάτι μας γίνεται συνήθεια, έχουμε την τάση γενικά να το θεωρούμε ως κάτι το φυσικό. Γιατί
όσο κι αν μας φαίνεται ότι το απόλυτο κακό, που ακούει στο όνομα πανδημία, μας αφήνει ήσυχους
σιγά σιγά, ειδικά τώρα που ανοίξανε τα μαγαζιά και άρχισαν οι μουσικές να παίζουν, δεν πρέπει να
εφησυχάζουμε. Ούτε ο πόλεμος τελείωσε, ούτε ο “αόρατος εχθρός” παραδόθηκε. Μας το θυμίζουν τα
ΜΜΕ συνεχώς γιατί ξεχνιόμαστε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς.

1

Έλα όμως που ως κόκκινα μαντήλια είμαστε λίγο περίεργοι κι έχουμε μια ακατανίκητη τάση, ειδικά
σε τέτοιους “πολεμικούς” καιρούς. Να αμφισβητούμε την καθεστωτική αφήγηση που αυτή την
περίοδο βασίζει πάνω στα τεστ και τα αποτελέσματα τους (μαζί με τον μαζικό πλατφορμιασμό
βέβαια) το άνοιγμα της οικονομίας. Και ταυτόχρονα την αντιπολίτευση, θεσμική και εξωθεσμική,
που σύσσωμη έχει κάνει σημαία το σύνθημα ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ, προσπαθώντας να στριμώξει
την κυβέρνηση στα σχοινιά. Ο καθένας στο είδος του, τα γράψαμε και σε προηγούμενα έντυπα, μην
επαναλαμβανόμαστε.
Επίσης, να πούμε ότι καμιά φορά ακούμε και Άσιμο (άσχετο αλλά το λέμε για τη γνωριμία).
Θυμηθήκαμε λοιπόν στα ξαφνικά ένα στιχάκι του, από τα πολλά και σοφά που έχει γράψει, που λέει
το γνωστό “θες να αγγίξεις την αλήθεια, βγες απ’ έξω απ’ τη συνήθεια”, που κατά τη γνώμη μας έχει
τη σημασία του. Για πολλούς λόγους είναι η αλήθεια αλλά κυρίως γιατί βλέπουμε να συνεχίζεται η
παράνοια της τεστ-ο-λαγνείας η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει συνήθεια. Όχι για όλους, ευτυχώς.
Γιατί θεωρούμε σημαντικό να ασχοληθούμε αυτή τη χρονική στιγμή πιο αναλυτικά με τα τεστ και
τη διαγνωστική τους αξία; Γιατί ένας από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η
επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού σχετικά με την επικινδυνότητα της Covid ήταν σε μεγάλο
βαθμό τα αποτελέσματα των τεστ. Που συνεχίζεται, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ζουν διαρκώς με
το άγχος ενός θετικού αποτελέσματος που καθορίζει την καθημερινότητα τους, ενώ σε χιλιάδες
περιπτώσεις πολλοί και πολλές κατέληξαν σε κλινικές και νοσοκομεία χωρίς να βγουν από ’κει μέσα
ζωντανοί.
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Μόνο και μόνο επειδή “διαγνώστηκαν” θετικοί στον Sars-Cov-2, χωρίς να ελεγχθεί στα σοβαρά η
ορθότητα της διάγνωσης, ξεκίνησε να δημιουργείται αυτόματα η εντύπωση πως ένα θετικό τεστ
ισοδυναμεί με δημόσιο κίνδυνο. Η νέα λέπρα άκουγε στο όνομα θετικός σε τεστ για τον κοροναϊό
κι αμέσως άρχιζε ο κοινωνικός κανιβαλισμός ενάντια στον εν δυνάμει “δολοφόνο”. Ο οποίος
έπρεπε να κλειστεί στο σπίτι του για να μην κατηγορηθεί ως κοινωνικά ανεύθυνος, άσχετα αν δεν
εμφάνιζε το παραμικρό σύμπτωμα που να δείχνει ότι κάτι έχει. Η κυρίαρχη αφήγηση τον
χαρακτήριζε οπωσδήποτε επικίνδυνο για τους γύρω του. Και κάπως έτσι μεθοδεύτηκε η
νομιμοποίηση των γνωστών μέτρων, δήθεν περιορισμού της περιβόητης πανδημίας μπας και
προστατευθεί η πολυπόθητη υγεία μας, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε αύξηση των θανάτων από
ένα σωρό αιτίες άσχετες με την Covid την ίδια. Μια νομιμοποίηση βέβαια που τη δέχθηκαν αμάσητη
ακόμα κι όσοι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον σκεπτικοί απέναντι στα βασικά επιχειρήματα της
επιχείρησης “ψυχολογικού πολέμου” από πλευράς κράτους και φαρμακομαφιών, που ακούει στο
όνομα διαχείριση της πανδημίας. Ούτε διχαστικοί θέλουμε να γίνουμε, ούτε όμως και χρυσόψαρα σε
γυάλα.
Η καθεστωτική προπαγάνδα συνέχισε ανενόχλητη να κάνει σπέκουλα γύρω από τη φονικότητα του
Sars-Cov-2 αψηφώντας τα δεδομένα που τα ίδια τα κράτη έδιναν στη δημοσιότητα μέσω των
επίσημων μηχανισμών καταγραφής που χρησιμοποιούν. Ενώ έχει αποδειχθεί πέραν πάσης
αμφιβολίας η εποχικότητα της επίδρασης του συγκεκριμένου κοροναϊού, κάτι που είναι απολύτως
φυσιολογικό και δείχνει ότι έχουμε τελειώσει επιδημικά μέχρι το φθινόπωρο, στην προσπάθεια
συνέχισης της διασποράς του φόβου στους υπηκόους, συνεχίζεται η εμμονή με τη διενέργεια τεστ για
την ανίχνευση του. Μια μικρή διευκρίνηση εδώ για να μην παρεξηγηθούμε.
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Δεν είμαστε κατά των τεστ, γενικά και αόριστα, μακριά από εμάς. Συμφωνούμε στη διενέργεια τους
από τη στιγμή που αποτελούν χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία για κάθε αρρώστια ή πάθηση. Αλλά στην
προκειμένη περίπτωση πρόκειται για σκέτη απάτη. Μέχρι και ο πλέον αδαής γνωρίζει πια ότι
υπάρχουν στην αγορά 3 σχετικά τεστ και κυρίως για τα δύο από αυτά, ότι η αξιοπιστία τους είναι όχι
απλά αμφιλεγόμενη αλλά για τα σκουπίδια. Μιλάμε για τα rapid και τα self test που είναι
αδιαμφισβήτητο ότι αναγνωρίζονται τόσο επιστημονικά όσο και “κοινωνικά” ως αναξιόπιστα. Γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να καταλάβουμε γιατί μας επιβάλλονται με κρατικό
εντέλλεσθε ως προϋπόθεση για να μπορούμε να πάμε οι εργαζόμενοι για δουλειά, οι μαθητές στα
σχολεία τους κ.λπ. Με αποκλειστική πειθώ τις απειλές για πρόστιμα, για απολύσεις, δυσκολία στις
μετακινήσεις, κοινωνική απομόνωση, λοιδορία.
Είπαμε, ο κοροναϊός είναι ευλογία. Σαν τα μνημόνια του πρόσφατου παρελθόντος. Είναι κομβικής
σημασίας για τα αφεντικά του καπιταλισμού της εποχής μας να πάνε μέχρι το τέρμα την
αναδιάρθρωση του συστήματος. Έχει κανείς απορία πάνω από τίνος το πτώμα; Τα λέγαμε σε
προηγούμενα έντυπα. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική φάση όπου διαμορφώνονται νέοι συσχετισμοί
δύναμης. Το βλέπουμε παντού γύρω μας. Από την όξυνση των ενδο-καπιταλιστικών ανταγωνισμών
για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στη νέα εποχή, μέχρι την περιστολή δικαιωμάτων και
κατακτήσεων χρόνων με νομοσχέδια fast track στις αστικές δημοκρατίες δυτικού τύπου, σαν τη δική
μας. Η “νέα κανονικότητα” δείχνει τα δόντια της καιρό τώρα και εξελίσσεται μπροστά στα μάτια
μας, μέρα μεσημέρι...
Μα που κολλάνε τα τεστ, θα αναρωτηθούν κάποιοι. Αυτά είναι που εκπαιδεύουν τους υπηκόους
στη νέα εποχή που έχει αρχίσει να ξημερώνει ενώ κάποιοι ακόμα κοιμούνται. Καθιερώνοντας την
ψηφιοποίηση των καθημερινών μας λειτουργιών και την αποδοχή της γενικευμένης πειθάρχησης σε
εντολές, για λόγους δημόσιας τάξης, όσο και τη βίαιη απόσπαση αμέτρητων data προσωπικού
χαρακτήρα για την “τροφοδότηση” αλγόριθμων για τις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Κι αυτά είναι μικρό μόνο μέρος των επιχειρούμενων μετασχηματισμών. Υπάρχει μήπως κανείς που
δεν βιώνει ήδη τις αλλαγές στην καθημερινότητα του; Στη δουλειά, στις συναναστροφές, στη
διασκέδαση, στο σύνολο της κοινωνικής ζωής. Ή στις απειλές που ξερνάει η περιβόητη “νέα
κανονικότητα” που ήρθε για να μείνει; Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο-έκτρωμα που ψηφίζεται τις
επόμενες μέρες είναι το κερασάκι στην τούρτα, έχει και συνέχεια.
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Όσο για τα άλλα, τα “αξιόπιστα” και παρεμπιπτόντως πανάκριβα τεστ, που τα εργατικά στρώματα
δεν έχουν δυνατότητα να τα κάνουν; Για να μην ξεχνάμε και την άτιμη την ταξική κοινωνική
διαστρωμάτωση. Τα PCR λοιπόν. Τι μας λένε ξανά και ξανά οι επαΐοντες, είτε γιατροί είτε πολιτικοί
είτε τσαρλατάνοι; Πως ένα θετικό PCR σημαίνει ότι το άτομο που ελέγχθηκε είναι μολυσμένο με
Covid. Κι όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και πάνω από ένα χρόνο κι έχουν καταστρέψει τις
ζωές

αμέτρητων

ανθρώπων,

λοκντάουν,

πρόστιμα,

απαγορεύσεις,

μάσκες,

κοινωνική

αποστασιοποίηση και τα συναφή, βασίστηκαν αποκλειστικά στα αποτελέσματα αυτών των τεστ
(στην Ελλάδα κυρίως των rapid αλλά σε χώρες όπως η Γερμανία των PCR κατά κύριο λόγο). Τα
αποτελέσματα λοιπόν αυτών των PCR τεστ, που υποτίθεται ανιχνεύουν την ύπαρξη του Sars-Cov-2
και αναπτύχθηκαν από τον Γερμανό ιολόγο Drosten το γενάρη του 2020 (η τεχνική PCR
ανακαλύφθηκε από τον αμερικάνο βιοχημικό Kary Mullis το 1983 , ο οποίος από τότε δήλωνε ότι δεν
είναι τεστ διάγνωσης!) αμέσως έγιναν αποδεκτά χωρίς πολλά πολλά από τη γερμανική κυβέρνηση,
αμφισβητήθηκαν όμως αρκετά νωρίς για την επιστημονική τους αξία. Το Νοέμβριο του 2020 λοιπόν
22 κορυφαίοι γιατροί ζήτησαν να αποσυρθεί ως ακατάλληλο το τεστ του Drosten γιατί
ανακάλυψαν 10 επιστημονικά λάθη! Ούτε ένα ούτε δύο. Ήδη στη Γερμανία έχει κατατεθεί
μήνυση εναντίον του για εξαπάτηση. Η δουλειά βέβαια έγινε κανονικά και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.
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Τα περιβόητα PCR λοιπόν δεν είναι κατάλληλα να δείξουν όχι μόνο λοίμωξη από τον Sars-Cov2 αλλά καμία απολύτως λοίμωξη από ιούς. Ούτε έχουν εγκριθεί για διαγνωστικούς σκοπούς, ούτε
έχουν την ικανότητα να διαγνώσουν ασθένειες! Μετά από πιέσεις μερικών έντιμων γιατρών και
κάποιες δημοσιεύσεις φτάσαμε στις 13 Γενάρη του 2021 όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(WHO) έβγαλε στα πεταχτά μια ανακοίνωση που λέει: WHO) έβγαλε στα πεταχτά μια ανακοίνωση που λέει: ) έβγαλε στα πεταχτά μια ανακοίνωση που λέει: “το PCR τεστ δεν είναι διαγνωστικό
εργαλείο αλλά μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση”. Πώς είπατε;;;;
Ας το κάνουμε όσο πιο
κατανοητό γίνεται. Όταν
κάποιος είναι θετικός σε
PCR

τεστ

σημαίνει

αυτό

αυτόματα

δεν
ότι

είναι άρρωστος!
Όχι από τον κοροναϊό
συγκεκριμένα, αλλά γενικά
από οποιονδήποτε ιό. Το
τεστ ανιχνεύει ιικό RNA,
κάτι που από μόνο του δεν
αποδεικνύει την ύπαρξη μολυσματικού ιού. Το παραπάνω δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Υπάρχει
ανηρτημένο στη σελίδα του αμερικανικού Κέντρου Λοιμώξεων (CDC) σε δημοσίευση για την Covid
και τα PCR με ημερομηνια 13 Ιουλίου του 2020* Παραθέτουμε επί λέξει: “Η ανίχνευση ιικού RNA
δεν αποδεικνύει την παρουσία μολυσματικού ιού, ή ότι η Covid 19 προκαλεί τα όποια κλινικά
συμπτώματα” συνεχίζοντας “η αποτελεσματικότητα αυτού του τεστ (PCR) δεν έχει τεκμηριωθεί για
την παρακολούθηση της θεραπείας και της μόλυνσης από Covid”. Και παρακάτω “αυτό το τεστ δεν
μπορεί να αποκλείσει ασθένειες που προκαλούνται από άλλα βακτήρια ή ιούς”... “το τεστ δεν μπορεί
να διακρίνει μεταξύ ανενεργής και αναπαραγωγικής ύλης. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να βγει θετικό
επειδή ανιχνεύει, π.χ. ένα κομμάτι νεκρού ιού, ένα κομμάτι του μορίου, που μπορεί να μη σημαίνει
τίποτα άλλο από το ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου που έκανε το τεστ, είχε κολλήσει το
κοινό κρυολόγημα στο παρελθόν”. Αυτά και άλλα ωραία αναφέρουν οι επίσημες αμερικανικές αρχές
11 μήνες πριν.

* ευχαριστούμε τη συλλογικότητα Stray Cats για την υπόδειξη και κυρίως τη μετάφραση. Έχουν
κάνει εξαιρετική δουλειά με την παραγωγή σειράς υποτιτλισμένων βίντεο που βρίσκεται στα site των
κόκκινων μαντηλιών και σας συνιστούμε να τη δείτε οπωσδήποτε.
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Το συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι οι αποφάσεις για να κλειστούμε στα σπίτια μας και
να είμαστε τρομοκρατημένοι βλέποντας στα μήντια τον αριθμό των κρουσμάτων να ανεβαίνει,
βασίστηκαν σε τεστ τελείως αναξιόπιστα.
Κάποιοι ακόμα αναρωτιούνται. Αν τα τεστ είναι ακατάλληλα για τη διάγνωση της νόσου, τότε γιατί
επιβάλλεται η χρησιμοποίηση τους και τι εξυπηρετούν; Υπάρχει μόνο μία απάντηση και δεν είναι
άλλη από τη δημιουργία του φόβου. Με λίγα λόγια, σας δουλεύουμε ψιλό γαζί και κάνουμε τη
δουλειά μας ανενόχλητοι. Βάλτε στην εξίσωση την παραπάνω παραδοχή και έχετε μια συνολικότερη
εικόνα για το πώς εδώ και μήνες χτίστηκε όλη η αφήγηση της πανδημίας.

Η επεξεργασία των PCR τεστ ως απόδειξη της ανύπαρκτης αξίας τους*
Θα επιμείνουμε γιατί αξίζει να αντιληφθούμε το μέγεθος του εγκλήματος. Δεν λένε πως ο διάολος
βρίσκεται στις λεπτομέρειες; Το σύνολο των ψευδώς θετικών τεστ που συνεχίζουν να σπέρνουν πανικό
και τρόμο στο φοβισμένο πλήθος διογκώθηκε σε υπερθετικό βαθμό από τον τρόπο επεξεργασίας του
γενετικού υλικού όσων έκαναν το τεστ, στα μικροβιολογικά εργαστήρια που έβγαζαν τα αποτελέσματα.
Αναφερόμαστε στο περίφημο Ct-value, τους κύκλους πολλαπλασιασμού/ενίσχυσης, που ο
μικροβιολόγος θα επιβάλλει στο δείγμα, ώστε να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των μορίων. Για να
θεωρηθεί κάποιος φορέας του ιού (που όπως είπαμε παραπάνω δεν έχουν καμιά αξιοπιστία της
προκοπής), πρέπει το εργαστήριο που διεξάγει την ανάλυση, να εντοπίσει μια ικανά μετρήσιμη
ποσότητα γενετικού υλικού ανάμεσα στα δείγματα, απλά και κατανοητά. (αυτό ακριβώς κάνει η
λεγόμενη τεχνική PCR).
Για να έχετε μια εικόνα χωρίς να θέλουμε να γίνουμε κουραστικοί. Τρεις κύκλοι ενίσχυσης
αυξάνουν την ποσότητα γενετικού υλικού κατά περίπου 10 φορές, οι έξι κατά 100 και ούτω καθεξής.
Το μέγιστο επίπεδο είναι σαράντα πέντε κύκλοι ενίσχυσης. Κι εδώ θέλει προσοχή! Ο μέγιστος
αριθμός κύκλων ενίσχυσης μας προφυλάσσει ώστε να κρατάει την ευαισθησία του τεστ σε σωστά
επίπεδα, και να μην μπερδεύουμε ανθρώπους που υποφέρουν από μια απλή γρίπη με φορείς του ιού
SARS-Cov-2 για παράδειγμα. Σε απλά ελληνικά, αν είναι παραπάνω από μια κρίσιμη τιμή, η
τελική διάγνωση είναι μπαρμπούτσαλα. Κι εδώ αρχίζει η παράσταση!
*Η δουλειά που έχει γίνει από την “ασταμάτητη μηχανή” σε σχέση με το θέμα είναι αποκαλυπτική.
Για περισσότερα θα τη βρείτε σε link στα site των κόκκινων μαντηλιών (διευθύνσεις όπως πάντα
στην τελευταία σελίδα του εντύπου).
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Είναι γνωστό ότι για να έχει την όποια αξιοπιστία το αποτέλεσμα οι κύκλοι πολλαπλασιασμού δεν
πρέπει να ξεπερνούν τους 28 (μερικές χώρες χρησιμοποιούν ως ανώτατο όριο τους 30). Διαφορετικά
η διάγνωση είναι άχρηστη. Για να δούμε. Θα βρείτε την Ct τιμή που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τα
εργαστήρια; Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ας μιλήσουμε για τη δική μας περίπτωση. Μέχρι 45! Και
οπωσδήποτε πολύ πάνω από 30. Μη φανταστείτε ότι κάθε εργαστήριο κάνει ότι του καπνίσει, ε;
Κρατικές οδηγίες εφαρμόζει.

Ελπίζουμε να έχει ήδη γίνει κατανοητό γιατί στο δημόσιο λόγο μας μιλάμε για εγκλήματα και
εγκληματίες. Προσέξτε το. Οι τύποι δεν είναι απλά απατεώνες και φοβίζουν τον κόσμο. Έχουν πάρει
στο λαιμό τους πολλούς και πολλές που πήγαν άψαλτοι, διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ λόγω θετικών
τεστ, κι όχι μόνο. Και για να βάλουμε τον κάθε ψεκασμένο στη θέση του θα δώσουμε κι άλλη μία
πληροφορία. Επίσημα ανακοινωμένη. Αποκλειστικά για όσους/όσες έχουν εμβολιαστεί και κάνουν
PCR τεστ, τα αντίστοιχα εργαστήρια θα χρησιμοποιούν μέχρι το πολύ 28 κύκλους για να δουν
αν υπάρχει ένδειξη για τον ιό. Δηλαδή, μέχρι τώρα βγάζουν σωρηδόν πολλά ψευδώς θετικά τεστ
ώστε να συντηρείται η τρομοϋστερία στα κόκκινα, για να τρέχουν οι ανυποψίαστοι να
πλατφορμιάζονται. Ενώ από την άλλη, όσοι περισσότεροι αποδέχονται τον εκβιασμό (ή τη σωτηρία,
ότι γουστάρει ο καθείς) των πλατφορμών γενετικής μηχανικής που πλασάρονται ως εμβόλια, ο
αριθμός των θετικών PCR θα πέφτει με το τέχνασμα που μόλις περιγράψαμε. Έτσι, καπιταλιστικά κι
ωραία, η μείωση των κρουσμάτων θα αποδίδεται στα “εμβόλια” από ‘δω και πέρα και η
καθεστωτική αφήγηση θα βγάζει λάδι τα καθάρματα που παίζουν με την υγεία μας. Είτε είναι
στην κυβέρνηση είτε ψάχνεται για να γίνει. Θα φανεί στις επόμενες εκλογές, έχει κανείς αμφιβολία;
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Τα παραπάνω, εννοώντας την απάτη με τα PCR τεστ, όπως καταλαβαίνετε αποτελούν μέγα
σκάνδαλο. Ωστόσο, παράλληλα με τα πιστοποιητικά “εμβολιασμού”, η υποχρεωτικότητα τους
παραμένει ο κανόνας για να μπορεί κανείς να ταξιδέψει. Και η αλήθεια είναι πως όποιος/όποια πρέπει
να μετακινηθεί αργά ή γρήγορα αναγκάζεται να υποκύψει, που δυστυχώς το κάνουν αρκετοί. Απλά
μέχρι να πάει να πλατφορμιαστεί, ζει με το άγχος μην βγει θετικό το αποτέλεσμα και μπει σε
περιπέτειες. Ίσως και να βρίζει γιατί πρέπει να πληρώσει κι ένα σκασμό λεφτά από πάνω.
Ταυτόχρονα όμως συνηθίζει στην ιδέα ότι είναι αναγκαίο κακό, και δύσκολα μπαίνει στη
διαδικασία να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα τους. Λογικό, μέσα στον παραλογισμό της εξουσίας
και κυρίως στη δολιότητα της. Κάπως έτσι φτάσαμε να θεωρούμε ως δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα
τεστ είναι τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία. Αυτό άλλωστε λένε οι τηλεοράσεις, οι “ειδικοί”, οι
γιατροί και αναπαράγεται σχεδόν από όλους εδώ κι ένα χρόνο αβίαστα. Τώρα όμως ξέρουμε περί
τίνος πρόκειται.
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Τώρα θα μου πείτε, ποιοι είμαστε εμείς που ισχυριζόμαστε τέτοια πράγματα. Κι ας είναι
ανακοινωμένα στις επίσημες ιστοσελίδες των κρατικά ελεγχόμενων οργανισμών.

Μην είμαστε

γιατροί; Μην είμαστε “ειδικοί”; Μην είμαστε παντογνώστες; Το παραδεχόμαστε, δεν είμαστε τίποτα
από τα παραπάνω. Απλοί εργαζόμενοι είμαστε (είτε έχουμε δουλειά είτε όχι), γυναίκες και άντρες,
που έχουμε την “κακή” συνήθεια να αμφισβητούμε τις συνταγές σωτηρίας των αφεντικών μας και
οπωσδήποτε του κράτους. Και κυρίως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα, μαφίες, φασίστες,
παπάδες και σωτήρες κανενός είδους. Ούτε μας πείθουν οι προθέσεις τους για το καλό της δημόσιας
υγείας. Γι’ αυτό, μέσα από πολύ δουλειά, ψάχνουμε και βρίσκουμε αποδείξεις για την αποδεδειγμένα
καλοστημένη απάτη που ακούει στο όνομα “αντιμετώπιση της πανδημίας”.

Ως κόκκινα μαντήλια, μήνες τώρα παραθέτουμε τεκμηριωμένα στοιχεία που δείχνουν πως ο νέος
κοροναϊός είναι καταλύτης για την επιτάχυνση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Ενώ έγινε
γρήγορα γνωστό ότι είναι επικίνδυνος σχεδόν αποκλειστικά για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας,
δουλεύτηκε μεθοδικά η φονικότητα του ώστε να παραλύσει τα αντανακλαστικά των υπηκόων ώστε
ολόκληρες κοινωνίες οδηγήθηκαν σε ένα θέατρο του παραλόγου. Που το πλήρωσαν αδρά και
συνεχίζουν να το πληρώνουν με τεράστιο κόστος. Αντί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα με προτεραιότητα
την προστασία των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που πλήττει, λόγω των επιπλοκών που
προκαλεί στο αναπνευστικό, χρησιμοποιήθηκε για την επιβολή γενικευμένης καταστολής και
περιορισμού των ελευθεριών του συνόλου του πληθυσμού με πρόσχημα την προστασία της υγείας.
Βασίστηκε και συνεχίζει να βασίζεται σε ανακρίβειες, ψέμματα και δημιουργική λογιστική
θανάτου. Γι’ αυτό και επιμένουμε. Η καθεστωτική προπαγάνδα δε μπορεί να είναι για πάντα στο
απυρόβλητο και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τους εγκληματίες που διαφεντεύουν αυτό τον
τόπο. Παρόλα αυτά, η κρατική διαχείριση της Covid συνεχίσει να πείθει(;) τον περιούσιο λαό και ο
φασισμός επελαύνει χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο.

Κι αντί να αρχίσουν να ξυπνάνε οι κάθε είδους κορονο-τρομοκρατημένοι και να πούνε εμπράκτως
στους κρατούντες “να πάνε να...” δέχονται ότι τους πλασάρει η κρατική δημαγωγία και λένε κι
ευχαριστώ. Όχι όλοι, μην είμαστε άδικοι. Ωστόσο το φάσμα των στρατιωτών ενάντια στον “αόρατο
εχθρό” που ούτε αόρατος είναι ούτε εχθρός έχει μεγάλη γκάμα. Πιάνει από πολύ αριστερά μέχρι πολύ
δεξιά και κάνει το ίδιο κακό σε όλους μας.
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Η αυτο-εκπληρούμενη προφητεία της Covid 19 ή αλλιώς
πώς μια άρρωστη αντίληψη περί ζωής μετατρέπεται σε αντίληψη περί
αρρώστιας.
Η ικανότητα που έχουν ορισμένες προβλέψεις να πραγματοποιούνται από μόνες τους μόλις
αποκτήσουν αρκετούς πιστούς, είναι μια από τις σταθερές της κοινωνικής ζωής. Γι’ αυτό είναι
ιστορικά επιβεβαιωμένο πως μια κοινή πίστη (π.χ. η αναμονή της Κρίσης για τους χριστιανούς)
υποβάλλει συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν την αρχική επιλογή. Σαν να λέμε πως η κάθε προφητεία
πραγματοποιείται όταν βρεθούν αρκετοί ευκολόπιστοι να την πιστέψουν. Το πιο αξιοσημείωτο της
παραπάνω πρότασης είναι ότι οι κάθε είδους παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την ερμηνεία μια
κατάστασης (οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, ηθικοί κ.λπ.) είναι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της
κατάστασης που προσπαθούν να εξηγήσουν.

Αυτή η κοινή διαπίστωση εφαρμόζεται σε ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογών, από τις οικονομικές
προβλέψεις και τα χρηματιστήρια (έτσι προσδιορίζεται η τιμή μιας μετοχής κατά κύριο μέρος) έως
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πανδημία και τις επιπτώσεις της στη ζωή μας. Αν και θα ήταν πιο
σωστό να πούμε ότι εφαρμόζεται στον τρόπο που οι κάθε είδους “αυθεντίες” προσπαθούν να
κατασκευάσουν το πώς πρέπει να βλέπουμε τις ζωές μας στην τωρινή ιστορική συγκυρία. Και κυρίως
στη μετά Covid εποχή, η οποία έχει ήδη αρχίσει σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.

Το θέμα αυτό είχε ήδη επισημανθεί από τον Κέυνς, λιγότερο από έναν αιώνα νωρίτερα (στο γνωστό
του σύγγραμμα “Γενική θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος, Κεφ. 12 IV”) και το”) και το
συμπέρασμα, που εφαρμόζεται από τότε, συνοψίζεται στην ακόλουθη πρόταση: “Έτσι ο καθένας
πρέπει να επιλέξει όχι τα πρόσωπα που συνειδητά προτιμάει (WHO) έβγαλε στα πεταχτά μια ανακοίνωση που λέει:  ή τις απόψεις, τις αντιλήψεις, τις
αλήθειες κ.ο.κ.) αλλά αυτά που πιστεύει ότι θα επιλέξουν οι υπόλοιποι. Το θέμα δεν είναι να επιλέξουμε
εκείνα τα πρόσωπα που συνειδητά προτιμάμε, αλλά αυτά που θα προτιμήσει η μέση κοινή γνώμη...
φθάσαμε στο βαθμό όπου χρησιμοποιούμε τη νοημοσύνη μας για να προβλέψουμε αυτό που η μέση
άποψη εκτιμά ότι θα είναι η μέση άποψη”.
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Τα παραπάνω είναι τόσο γνωστά που η επανάληψη τους και μόνο κουράζει. Ο μόνος λόγος που τα
αναφέρουμε είναι απλά και μόνο για να θυμίσουμε το εξής. Η καθεστωτική προπαγάνδα γύρω από
την πανδημία και η επακόλουθη κρατική/καπιταλιστική διαχείριση βασίστηκε και σε αυτό. Στη
δημιουργία μιας αυτο-εκπληρούμενης προφητείας, που έχει μεν ως σημείο αναφοράς τις γνωστές
κατευθυνόμενες απόψεις των διορισμένων “ειδικών”στις γνωστές επιτροπές κ.λπ., αλλά κυρίως
βασίζεται στη διαμόρφωση της μίας και μοναδικής αλήθειας περί θεαματικής φονικότητας του ιού,
μεταδοτικότητας των ασυμπτωματικών κ.ο.κ. Αρκεί να θυμηθούμε τα γνωστά μοντέλα του Imperial
College του Λονδίνου (του Niel Ferguson) με τις προβλέψεις για εκατομμύρια νεκρούς που
διαμόρφωσαν το κλίμα του φόβου. Που απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα, αφού
αποτελούν επεξεργασμένη και παραποιημένη πληροφορία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της
κρατικής προπαγάνδας που φουσκώνει αυθαίρετα τις κοινές δεξαμενές θανάτων και κρουσμάτων και
σκορπίζει τρόμο. Κι έχει μοναδικό στόχο μια ομαλή μετάβαση στη νέα καπιταλιστική
πραγματικότητα.
Αυτό ακριβώς είναι η διαχείριση της Covid. Μέσα από την ψυχρή εργαλειοποίηση του φόβου για
την αρρώστια, “γεννήθηκε” η αντίληψη της ζωής “υπό προϋποθέσεις”. Αυτή η σχετικοποίηση των
εννοιών ήρθε κι έδεσε με την ψυχολογία της μάζας. Το συνοψίσαμε στο σύνθημα “Δεν υπάρχει Υγεία
χωρίς Δικαιοσύνη και Ελευθερία”, μπας και αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας ξημερώνει. Θα
επιμείνουμε όσο δεν πάει, να είστε σίγουροι.
Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλειο άλλοθι για κάθε βίαιη και αντι-κοινωνική αλλαγή. Με πρόσχημα
έναν ιό, μέσα σε λίγους μόλις μήνες, ξεχάσαμε όλα όσα ξέραμε. Πείστηκαν σχεδόν οι πάντες με όσα
τους σέρβιραν οι κρατούντες, τα υιοθέτησαν αβίαστα κι άρχισαν να τα αναπαράγουν
επιβεβαιώνοντας όλα όσα έλεγαν όλοι οι άλλοι, με το στόμφο του “ειδικού”. Ακόμα κι όσοι
αντέδρασαν στις κυβερνητικές απαγορεύσεις με “παράνομες” συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες μέσα
στην πανδημία, φρόντιζαν να συμμορφώνονται με όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας,
μάσκες και αποστάσεις, επειδή δεν αμφισβήτησαν στο παραμικρό την όλη κρατική αφήγηση. Και μη
μας πείτε πως ο μόνος λόγος ήταν τα πρόστιμα γιατί ούτως ή άλλως οι συγκεντρώσεις παράνομες
ήταν, άρα;
Μόνο που αυτή η συμμόρφωση δεν λέγεται ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε κοινός πολιτισμικός
κώδικας, πόσο μάλλον υπευθυνότητα. Ωδή στην ηλιθιότητα λέγεται. Θα τρίζουν τα κόκαλα του
αμερικάνου κοινωνιολόγου Μέρτον στον οποίο αποδίδεται η φράση “αυτοεκπληρούμενη προφητεία”
άσχετα αν επιβεβαιώνεται πλήρως.
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Και κάπως έτσι η κυριαρχία του εγκλήματος έγινε καθολική για να τον παραφράσουμε. Ενός
εγκλήματος που έχει συμβεί πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία, με κορυφαία, απεχθή και
απάνθρωπη, έκφραση τα εγκλήματα των ναζί επιστημόνων τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Β
παγκόσμιου. Που οδήγησαν στην απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε μορφής βίας, εξαπάτησης,
ψέματος, εξαναγκασμού, υπερβολής ή καταναγκασμού ώστε να συμμετάσχουν άνθρωποι σε
ιατρικά πειράματα. Αυτό ακριβώς που γίνεται με τα “εμβόλια” και την αφόρητη πίεση για να
εξαναγκαστούμε σε μια ιατρική πράξη με πειραματικά προϊόντα γενετικής μηχανικής.
Είμαστε στο σημείο που οι επιστήμονες αντί να εξετάζουν τα γεγονότα, να αναλύουν τα δεδομένα
και να συνάγουν λογικά συμπεράσματα, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των
ανθρώπων, επιλέγουν τα γεγονότα που ταιριάζουν στο σύστημα τους. Κι αυτό σημαίνει προνόμια,
σημαίνει κύρος, σημαίνει λεφτά. Ενώ παραβλέπουν κάθε πληροφορία που αντιβαίνει στην κυρίαρχη
αφήγηση που πραξικοπηματικά έχουν επιβάλλει πάνω μας. Τόσο το καλύτερο, για τους τομείς
καπιταλιστικής αιχμής που χρηματοδοτούν τα κράτη και εξασφαλίζουν τη μεγέθυνση της
κερδοφορίας τους (φαρμακευτικές, εταιρίες πληροφορικής κ.λπ.), καθώς και για τα ίδια τα κράτη που
ασκούν ασφυκτικό έλεγχο και επιτήρηση πάνω μας. Κι οπωσδήποτε τόσο το χειρότερο για όλους
εμάς που βλέπουμε τις ζωές μας να γίνονται πιο υποτιμημένες τόσο γρήγορα και τόσο δραστικά.
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Τα κίνητρα για να πάει κάποιος να εμβολιαστεί!
Κάθε εξουσία έχει τη διαστροφή της. Η οποία καμιά φορά μπορεί να μας μάθει διάφορα. Γι΄ αυτό
νομίζουμε έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο προσπαθούν να προωθήσουν την εκστρατεία
“εμβολιασμού” διάφορες κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη. Στα δικά μας τα μέρη επικρέμαται η απειλή
για απολύσεις και απαγορεύσεις, αλλού όμως είναι πιο ευφάνταστοι και σίγουρα πιο δημιουργικοί. Έχει
τη σημασία του όταν πας να πείσεις ή να κοροϊδέψεις το αν θα το κάνεις με στυλ.
΄Άσχετα λοιπόν με το αν είναι ασφαλείς οι πλατφόρμες των γενετικών “εμβολίων” ή όχι, για
όσους ασκούν εξουσία δεν έχει σημασία. Ότι τα οφέλη υπερτερούν τα κόστη (παρενέργειες και
θανάτους) το καταλάβαμε. Σημασία έχει ότι τα κράτη ξέρουν ποιο είναι το καλό μας και θέλουν να
μας το επιβάλλουν με το στανιό, αλλά άμα δίνουν και κάνα δωράκι τόσο το καλύτερο! Πάμε να
μάθουμε τι είδους κίνητρα προσφέρουν για να πείσουν τους πολίτες τους να πλατφορμιαστούν, άσε
που είναι κι ευκαιρία να κουνήσουμε το δάκτυλο και στη δική μας κυβέρνηση που θέλει να τη βγάλει
στο τσάμπα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το είδος των κινήτρων σε μερικές χώρες για να έχουμε μια
ενδεικτική εικόνα της κατάστασης.

•

Στη Σερβία όσοι πολίτες εμβολιάζονται πληρώνονται 25€. το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο
5% του μέσου μηνιαίου μισθού.

•

Στις ΗΠΑ υπάρχει ποικιλία προσφορών, λόγω του τρόπου πολιτειακής οργάνωσης. Από
δωρεάν εισιτήρια για τους οπαδούς ποδοσφαίρου, δωρεάν εισιτήρια από ομάδες baseball για
όσους εμβολιάζονται μέσα στο γήπεδο με το (αμερικάνικο) εμβόλιο της Johnson&Johnson,
ελεύθερη συμμετοχή σε συναυλίες, οικονομική βοήθεια σε εμβολιασμένους φοιτητές ή
παροχή φοιτητικής στέγης, δωρεάν γεύματα και ποτά, μπύρες, λουκάνικα, παγωτά κ.λπ.
Αλλού προσφέρουν πληρωμένα ρεπό ή μπόνους 250 δολαρίων μέχρι και ομολογίες ύψους
100 δολαρίων.

•

Στην Ινδία το κίνητρο για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών είναι ένα δωρεάν σκουλαρίκι
μύτης ή ένα ραβδομπλέντερ, δωρεάν σέρβις αυτοκινήτου, φοροελαφρύνσεις στα δημοτικά
τέλη.

•

Στην Κίνα η προσφορά περιλαμβάνει δύο κουτιά με φρέσκα αυγά, κουπόνια σε παντοπωλεία/
σούπερ μάρκετ μέχρι τη δωρεάν είσοδο σε πάρκα.
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•

Στο Ντουμπάι μερικά εστιατόρια προσφέρουν εκπτώσεις ανάλογα με το αν έχει κάνει μία ή
δύο δόσεις κάποιος/κάποια.

•

Στο Πακιστάν, ανάλογα την επαρχία, όσοι εμβολιάζονται απλά δε χάνουν τη δουλειά τους ή
δεν τους κόβεται η τηλεφωνική σύνδεση.

•

Στη Ρωσία το κίνητρο είναι δωρεάν παγωτό, στο Ισραήλ κουτάκια Coca Cola, στην Ιαπωνία ο
υπεύθυνος του εμβολιαστικού προγράμματος πρότεινε την παροχή παραδοσιακών γευμάτων
και ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ.
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Το πώς θα χαρακτηρίσετε τα παραπάνω το αφήνουμε στην κρίση σας. Θα πούμε μόνο ότι οι κάθε
είδους υπήκοοι, αυτοί/αυτές που βλέπουν από αστεία ως ευφάνταστα τα εν λόγω κίνητρα
“εμβολιασμού”, από ότι φαίνεται εξαντλούν τον όποιο σκεπτικισμό τους σχετικά με τα προγράμματα
πλατφορμιασμού με όρους γελοιότητας και μόνο.

Πάντα σχετικά με την εκάστοτε εκστρατεία

προμοταρίσματος τους και σχεδόν ποτέ ως προς τη λογική αναγκαιότητας/χρησιμότητας τους,
αναφορικά με την ουσιαστική προστασία του πληθυσμού εννοείται. Λες και ότι ανακοινώνουν οι
φαρμακομαφίες είναι θέσφατο. Οι ίδιες φαρμακομαφίες που έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα
όσων έχουν στείλει στον άλλο κόσμο, όχι μόνο τώρα με την Covid αλλά εδώ και δεκαετίες καθώς
είναι υπόλογες για σοβαρά εγκλήματα στο χώρο της υγείας. Από ότι φαίνεται η προστασία της
δημόσιας υγείας είναι η μία τους έννοια. Η άλλη είναι πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα εκατομμυρίων
που τους επιβάλλονται κατά καιρούς και τα σκάνδαλα που τις εμπλέκουν. Δεν τις λες και αξιόπιστες,
έτσι δεν είναι;
Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που όσο τα ποσοστά των πλατφορμιασμένων είναι χαμηλά και
χαλάνε το παραμύθι της επίτευξης ανοσίας από τον Sars-Cov-2, θα δεχόμαστε αφόρητη πίεση να
συναινέσουμε στο να γίνουμε πειραματόζωα. Όταν, εάν κι εφόσον επιτευχθεί ο “εμβολιασμός” σε
μεγάλο ποσοστό, πάλι θα αντιμετωπίσουμε πιέσεις καθώς θα έχουμε αποδειχθεί πειθαρχημένοι στις
όποιες κρατικές εντολές και θα τους έχουμε ανοίξει την όρεξη να μας πατήσουν στο λαιμό όσο δεν
πάει. Δύσκολοι καιροί.
Γι’ αυτό ας θυμίσουμε μια τελευταία φορά τι ακριβώς είναι στην πραγματικότητα το πρόγραμμα
“εμβολιασμού”. Η υποβολή σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού σε ένα πείραμα γενετικής
θεραπείας. Είτε το τσίμπημα στο μπράτσο των ανθρώπινων πειραματόζωων χρησιμοποιεί mRNA,
DNA, ή V”) και τοiral V”) και τοector τεχνολογία. Κι αυτό συνιστά φασισμό, τελεία και παύλα. Που επιβάλλεται
μέσω μιας επιστήμης (ιατρική) που δεν υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά επιβάλλει
καταναγκασμούς και νομιμοποιεί ολοκληρωτικές λογικές και μέτρα καταστολής για το καλό της
βιομηχανίας της υγείας.
Και όπως μας δίδαξε ο Ρουσσώ, πριν από 3 αιώνες, “αντί να κερδίζουμε την απελευθέρωση μας χάρη
στη γνώση, οι επινοήσεις του πνεύματος αυξάνουν την εξουσία εις βάρος της αρχικής ελευθερίας του
ανθρώπου, διευρύνουν τις ανισότητες και τροφοδοτούν τη βία ανάμεσα στους ανθρώπους”. Αυτή η
θέση συνεπάγεται ότι η ηθική ανήκει σε άλλη κατηγορία απ’ ότι η επιστήμη. Είτε το θέλουμε είτε όχι,
καλούμαστε να πάρουμε θέση.

κόκκινα μαντήλια redscarves.net redbandanasthess.wordpress.com
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