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Υπάρχει µια άποψη ότι δεν πρέπει να ασχολούµαστε µε τα λεγόµενα «εµβόλια», γιατί πρόκειται για επιστηµονικό
ζήτηµα, και την απάντηση θα την δώσει η επιστήµη...
Έχουµε εντελώς διαφορετική γνώµη! Πρώτον επειδή «επιστήµη» σηµαίνει έναν καταµερισµό γνώσεων και άρα
εξουσίας µέσα στις κοινωνίες, και είµαστε υποχρεωµένοι σαν εργατική τάξη να µην αφήνουµε καµµία δοµή
εξουσίας έξω απ’ την κριτική µας. ∆εύτερον, επειδή δεν υπάρχει «επιστήµη» σκέτη, υπάρχει καπιταλιστική
επιστήµη, ένα φάσµα µέσων δηλαδή στα χέρια των αφεντικών.
Αν τα πιο πάνω φαίνονται «θεωρητικά», υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Πολύ απτός. Τίποτα απ’ όσα έχουν
επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, ούτε οι µαζικές κατ’ οίκον φυλακίσεις, ούτε οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας,
ούτε η κοινωνική αποξένωση, ούτε τα πρώτα πρόστιµα, ούτε τα δεύτερα, ούτε το να κτυπάµε κάρτα για να µπούµε
και να βγούµε απ’ τα σπίτια µας, ούτε η ανελέητη τροµοκρατία, ούτε οι καταναγκαστικοί εµβολιασµοί, ούτε το
κουρέλιασµα των αστικών συνταγµάτων, ούτε το κουρέλιασµα της GDPR, τίποτα απ’ αυτά δεν θα είχε συµβεί αν
δεν επρόκειτο να επιβληθούν, δια της βιας, αυτά ακριβώς που εντελώς ψευδώς ονοµάζονται «εµβόλια».
Ας θυµηθούµε, είναι χρήσιµο: απ’τις πρώτες στιγµές της επιχείρησης «σοκ και δέος» σε βάρος των κοινωνιών,
απ’ τις πρώτες στιγµές των λεγόµενων «λοκντάουν», δυο πράγµατα λέγονταν ξανά και ξανά απ’ τους δηµαγωγούς.
Πρώτον ότι «περιµένουµε τα εµβόλια που θα µας σώσουν», και δεύτερον ότι «η ζωή θα είναι εντελώς διαφορετική
µετά, θα ζούµε σε µια ‘νέα κανονικότητα’»... Τι σόι θα ήταν αυτή η ‘νέα κανονικότητα’ δεν λεγόταν βέβαια.
Συνδεόταν όµως άµεσα, οργανικά, µ’ αυτά τα «εµβόλια» που θα έφερνε η «επιστήµη».
Πότε ακούστηκε σ’ όλο τον 20ο αιώνα, που είναι ο αιώνας των κλασσικών εµβολιασµών, ότι ένα «εµβόλιο» θα
άλλαζε τα πάντα στην καθηµερινή ζωή εκατοντάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων; Ποτέ! Συνεπώς εκείνο που λεγόταν
µέσα απ’ τα δόντια απ’ την αρχή, µε το καληµέρα, ήταν ότι αυτά τα λεγόµενα «εµβόλια» θα ήταν κάτι πολύ
περισσότερο από τα συνηθισµένα προληπτικά µέσα... Θα ήταν ο µοχλός µιας γενικευµένης αναδιάρθρωσης στις
κοινωνίες· σ’ αυτό που ονοµάζουµε «κοινωνικό εργοστάσιο». ∆εν θα ήταν, λοιπόν, εµβόλια σαν αυτά που ξέρουµε.
Και πράγµατι δεν είναι! Πώς θα µπορούσαµε, λοιπόν, αυτόν τον µοχλό της γενικής αλλαγής των κοινωνικών
σχέσεων να τον αφήσουµε στην άκρη, να πούµε «α, είναι επιστηµονικό ζήτηµα, δεν πρέπει να το ψάξουµε, δεν
πρέπει να έχουµε γνώση, γνώµη, αµφισβήτηση, κριτική, εναντίωση»;
Μπορούµε να το σκεφτούµε κι αλλιώς. Όταν σε µια εκστρατεία οι «ειδικοί», οποιουδήποτε είδους, είναι το βαρύ
πυροπολικό, η εµπροσθοφυλακή, η οπισθοφυλακή, οι «στρατηγοί», όποιος θέλει να αντιµετωπίσει αυτήν την
εκστρατεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αντιµετωπίσει τους «ειδικούς», αντί να τους αφήσει στην ησυχία τους....
Ακόµα περισσότερο όταν αυτά συµβαίνουν στην εποχή του «γνωσιακού καπιταλισµού», σε µια ιστορική περίοδο
δηλαδή οργανωµένης άγνοιας. Ας θυµηθούµε ότι πριν µια δεκαετία ήταν άλλοι «ειδικοί» του συστήµατος που
ανέλαβαν την «καθοδήγησή» µας: οι οικονοµολόγοι. Χτες οι οικονοµολόγοι, σήµερα οι λοιµωξιολόγοι, αύριο οι
διατροφολόγοι ή ποιός ξέρει ποιοί, κι εµείς πάντα ignorants να λέµε «α, αυτά είναι επιστηµονικά θέµατα, δεν είναι
για ‘µας;»
Μ’ αυτά που λέµε δεν υποτιµάµε καθόλου τους αγώνες που γίνονται ενάντια σε κάποιες (και καθόλου όλες!) τις
πλευρές της διαχείρισης αυτής της υγιεινιστικής τροµοεκστρατείας. Καθόλου δεν τους υποτιµάµε! Λέµε όµως πως
αν αφαιρεθεί η reason d’ etre, η “αιτία ύπαρξης” αυτής της διαχείρισης, αν αφαιρεθεί εκείνο που βρίσκεται στο
κέντρο της (δηλαδή ο µοχλός και όλες οι προεκτάσεις του), τότε µένει µετέωρο το «γιατί» συµβαίνουν όλα αυτά.
Κι αν αυτό το «γιατί» µείνει αναπάντητο, µυστικοποιηµένο (επειδή είναι ... «επιστήµη») τότε υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να δωθούν εντελώς λαθεµένες απαντήσεις. Να πάρουµε εντελώς λαθεµένο δρόµο.

Στο κινηµατικό παρελθόν, πριν δεκαετίες βέβαια, δεν γίνονταν ανεκτά τέτοια ταµπού. Εκείνοι κι εκείνες που
αγωνίζονταν κατά της πυρηνικής ενέργειας ήξεραν περί τίνος επρόκειτο· και δεν χρειαζόταν να είναι επαγγελµατίες
πυρηνικοί «επιστήµονες»! Εκείνοι που αγωνίζονταν κατά των γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών ήξεραν περί
τίνος επρόκειτο· και δεν χρειαζόταν να είναι γενετιστές και βιοτεχνολόγοι!
∆εν πρέπει να είµαστε κατώτεροι απ’ την κινηµατική, πολιτική, ανταγωνιστική ιστορία µας! Οφείλουµε να ξέρουµε
τι είναι η γενετική µηχανική και οι εφαρµογές της, ποια είναι τα οικονοµικά, πολιτικά, ιδεολογικά συµφέροντα που
υπηρετούν (έτσι ώστε να «χρειάζεται» τόση βία για να επιβληθούν)· πρέπει να ξέρουµε τις άµεσες και τις
µακροπρόθεσµες συνέπειες που θα έχει για τις ζωές όλων η βιοτεχνολογικοποίηση της ύπαρξης. Για να µπορούµε
να πολεµήσουµε απ’ τις καλύτερες κατά το δυνατόν θέσεις.
O Robert Malone, τον οποίο θα δούµε στη συνέχεια, είναι ένας «απ’ τα µέσα» του βιοτεχνολογικού συµπλέγµατος
των ΗΠΑ. Είναι ο εφευρέτης της mRNA γενετικής τεχνολογίας, σαν επικεφαλής µιας οµάδας στο ινστιτούτο Salk,
την δεκαετία του ’80. Πολιτικά είναι δεξιός. Είναι απ’ αυτούς που “ξέρουν”, και “ξέρουν καλά”: πρόσωπα,
διαδικασίες, καταστάσεις. Έχει φίλους στον FDA, στη CIA, συνεργάτες στην DARPA.
Και επειδή «ξέρει» και «ξέρει καλά», όταν δόθηκαν οι πρώτες εγκρίσεις στη µαζική χρήση των πλατφορµών
γενετικής µηχανικής, άρχισε να µιλάει. Εναντίον. Αυτός άρχισε να µιλάει, άρχισε ακόµα ακόµα (όπως θα δείτε) να
αναθεωρεί ορισµένες ιδέες που είχε - και το σύµπλεγµα άρχισε να τον κυνηγάει, να τον απαξιώνει, να τον
υπονοµεύει, ακόµα και να τον απειλεί.
Να ένα παράδειγµα “εξαφάνισης”...

Το λήµµα της Wikipedia mRNA στις 14 Ιούλη 2020

Το ίδιο λήµµα δυο µέρες µετά, στις 16 Ιούλη 2020

Ξέρει πολλά και δεν τα λέει όλα – προφανώς φοβάται. Λέει όµως αρκετά, που είναι χρήσιµα για όλους εµάς που
είµαστε ενάντια στο κράτος και στ’ αφεντικά. Γιατί, εν τέλει, οι δυνατότητες της εργατικής κριτικής δεν είναι
τέτοιες που να µπορούµε να κλέψουµε τα ένοχα, δολοφονικά «µυστικά» του συστήµατος. Κάποιος whistle blower,
κάποιος «απ’ τα µέσα» πρέπει να τα αποκαλύψει. Μάθαµε πολλά απ’ τον Snowden, ακριβώς επειδή «ήξερε απ’ τα
µέσα». Και µαθαίνουµε κάποια απ’ τον Malone, για τον ίδιο λόγο.
Η σηµερινή προβολή δεν αφορά, λοιπόν, κάποιον «δικό µας» ειδικό. Αφορά έναν σούπερ ειδικό της απέναντι
µεριάς, που αποφάσισε ότι η µαζική χρήση των mRNA πλατφορµών ξεπερνάει τα ηθικά του όρια.
Ας µάθουµε απ’ τις αποκαλύψεις του.

