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Πιστοποιητικά υγείας: µια ιστορία
µε παρελθόν και µέλλον

Για τα «πιστοποιητικά υγείας» δεν χρειάζεται πλέον
ιδιαίτερη εισαγωγή, αφού εδώ και πάνω από ένα

χρόνο χρησιµοποιούνται καθηµερινά από την πλειοψηφία
των κορωνόπληκτων πληθυσµών. Είτε για τις µετακινήσεις
και τα ταξίδια ή για τις αγορές στα καταστήµατα και την
διασκέδαση (µπαρ, εστιατόρια, συναυλίες, σινεµά κλπ),
είτε - ακόµα πιο εκβιαστικά - για την πρόσβαση στην
εργασία, είναι πλέον απαραίτητη η πιστοποίηση «καλής
υγείας» (σε σχέση µε την covid-19 προς το παρόν). Το
αφήγηµα έλεγε πως τα πιστοποιητικά υγείας θα βοηθούσαν
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, αφού θα µπορούσε να
γίνει ο διαχωρισµός ανάµεσα στους (εν δυνάµει)
«µολυσµατικούς» και τους (καλή τη πίστει) «καθαρούς».

Παρόλο που αυτό αποδείχθηκε άχρηστο, αφού ακόµα και
οι εµβολιασµένοι µεταδίδουν (και αρρωσταίνουν), τα
πιστοποιητικά επιβάλλονταν και επιβάλλονται – µε µια
µικρή χαλάρωση αυτό το καλοκαίρι, µέχρι νεωτέρας – ως
«λογικά υγειονοµικά µέτρα». Έτσι, µε τα προνόµια και
τους περιορισµούς που αντιστοιχούν στους κατόχους ή µη
των αντίστοχων πιστοποιητικών, αυτό που ουσιαστικά
δηµιουργήθηκε είναι µια «πειθαρχική ζώνη» µε
υγειονοµικό µανδύα. Πειθαρχώντας εκβιαστικά αυτούς που
πίστεψαν στην κυρίαρχη αφήγηση των «σωτήριων
εµβολίων» και της χρησιµότητας των πιστοποιητικών αλλά
και σε όσους στάθηκαν κριτικά εναντίον: η επίδειξη του
πιστοποιητικού είναι πλέον απαραίτητη γιατί «το λέει ο
νόµος»…

Ψηφιοποίηση και έλεγχος προ covid

Τα πιστοποιητικά υγείας όµως δεν επινοήθηκαν στα
«χρόνια της covid» λόγω έκτακτης ανάγκης. Οι συζητήσεις
και τα σχέδια για – γενικότερα – τις ψηφιακές ταυτότητες
και για – ειδικότερα – τα ψηφιακά µητρώα υγείας έχουν
ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα σε επίπεδο διεθνών (ιδιωτικών
και µη) οργανισµών και κρατών.

Σε ένα γενικό πλαίσιο για τις ψηφιακές ταυτότητες, το
παγκόσµιο οικονοµικό φόρουµ δηµοσίευσε τον Σεπτέµβρη
του 2018 µια αναφορά µε τίτλο «η ταυτότητα σε έναν
ψηφιακό κόσµο: ένα νέο κεφάλαιο στο κοινωνικό
συµβόλαιο»1. Πρόκειται για µια επισκόπηση των
διαφορετικών χρήσεων και της δια-λειτουργικότητας που
µπορεί να έχει µια κοινή σε διακρατικό επίπεδο, ψηφιακή
ταυτότητα.

Αντίστοιχα το πρότζεκτ ID2020 προωθεί την ψηφιακή
ταυτοποίηση σε παγκόσµιο επίπεδο, µε αφορµή «τα
δισεκατοµµύρια άτοµα χωρίς έγγραφα και τις υπο-
εξυπηρετούµενες οµάδες όπως οι πρόσφυγες». Αυτό το
«φιλανθρωπικό έργο» χρηµατοδοτείται από την GAVI
(παγκόσµια συµµαχία για τα εµβόλια και την
ανοσοποίηση), την Microsoft και το ίδρυµα Rockefeller
µεταξύ άλλων. Γεννήθηκε το 2016 στα κεντρικά του ΟΗΕ
στην Νέα Υόρκη και το 2019 ξεκίνησε ένα πιλοτικό
πρόγραµµα ψηφιακών ταυτοτήτων µε την κυβέρνηση του
Μπανγκλαντές. Τον Φεβρουάριο του 2021 δηµιούργησε το
«Good Health Pass», µια συνεργασία 125 εταιρειών και
οργανισµών από τους τοµείς της τεχνολογίας, της υγείας,
των µεταφορών και των ηλεκτρονικών πληρωµών. συ
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Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τα «διαβατήρια
ανοσίας», µέσα στο τρίτο τρίµηνο του 2019 η ευρωπαϊκή
επιτροπή δηµοσίευσε το «σχέδιο δράσης εµβολιασµών»,2

ένα χρονοδιάγραµµα µε τους βασικούς στόχους που πρέπει
να επιτευχθούν στο πλαίσιο µιας ενιαίας ευρωπαϊκής
στρατηγικής σε σχέση µε τους εµβολιασµούς, τις
καταγραφές και άλλες κρίσιµες διαδικασίες γύρω από αυτό
το ζήτηµα. Το χρονικό πλαίσιο στο συγκεκριµένο έγγραφο
ορίζεται από το 2018 ως το 2022 και τα στάδια του κάθε
στόχου τοποθετούνται µέσα στο πλαίσιο αναλόγως.
Ανάµεσα στα 28 σηµεία/στόχους του προγράµµατος
διαβάζουµε τα εξής:

- Εξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης ενός κοινού
διαβατήριου εµβολιασµών για τους πολίτες της ΕΕ (που να
λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά εθνικά προγράµµατα
εµβολιασµού), που να είναι συµβατό µε τα ηλεκτρονικά
πληροφοριακά συστήµατα ανοσοποίησης και
αναγνωρισµένο για διασυνοριακή χρήση, χωρίς να είναι
απαραίτητες περαιτέρω εργασίες σε εθνικό επίπεδο.

- Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για τη
δηµιουργία ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών
πληροφοριακών συστηµάτων εµβολιασµού για την
αποτελεσµατική παρακολούθηση των προγραµµάτων
εµβολιασµού.

- Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για την υπέρβαση
των νοµικών και τεχνικών φραγµών που εµποδίζουν τη
διαλειτουργικότητα των εθνικών συστηµάτων
πληροφοριών εµβολιασµού, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη
τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων (GDPR), όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της
επιτροπής για την καταβολή του ψηφιακού
µετασχηµατισµού της υγείας και της περίθαλψης στην
ψηφιακή ενιαία αγορά, την ενδυνάµωση των πολιτών και
την οικοδόµηση µιας πιο υγιούς κοινωνίας.

Το πρώτο σηµείο είναι τοποθετηµένο στο χρονικό
πλαίσιο από το 2019 ως το 2022, το δεύτερο εκτείνεται από
το 2018 ως το 2021 και ξεκινάει µε µια τεχνική αναφορά
που δηµοσιεύτηκε τον Νοέµβριο του 2018 µε τίτλο
«Σχεδιασµός και εφαρµογή ενός πληροφοριακού
συστήµατος ανοσοποίησης»,3 ενώ το τρίτο τοποθετείται

στις χρονιές 2021-22. Το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
είναι αποτέλεσµα των συζητήσεων που ξεκίνησαν το 2018
µε µια έρευνα για την «κατάσταση της εµπιστοσύνης στους
εµβολιασµούς, στην ευρώπη»,4 ενώ την ίδια περίοδο
(Σεπτέµβριος 2019) δηµοσιεύτηκαν και οι «10 κινήσεις
προς τον εµβολιασµό για όλους», από την διάσκεψη της
ευρωπαϊκής επιτροπής και του παγκόσµιου οργανισµού
υγείας «για τους εµβολιασµούς σε παγκόσµιο επίπεδο» που
έγινε στις Βρυξέλες.5

Τέλος, τον Οκτώβριο 2019 στην Νέα Υόρκη, έγινε µια
άσκηση προσοµοίωσης µιας πανδηµίας µε παρόµοια
χαρακτηριστικά µε αυτά της covid-19, µε όνοµα Event
201.6 Η άσκηση χρηµατοδοτήθηκε και οργανώθηκε από το
John Hopkins Center for Health Security, το ίδρυµα Bill &
Melinda Gates και το παγκόσµιο οικονοµικό φορουµ και
κατέληξε σε εφτά προτάσεις7 για την αντιµετώπιση µιας
τέτοιας πανδηµίας, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν τον Νοέµβριο
2019 ως µια «έκκληση για δράση». Πρόκειται για µια
γενική σύνοψη των σηµείων που συζητήθηκαν εκεί, που
αφορούν ως επί το πλείστον την συνεργασία δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα. Στα βίντεο της άσκησης, που υπάρχουν
δηµόσια στο διαδίκτυο, µπορεί κανείς να δει – ανάµεσα σε
άλλα – την σκοπιµότητα των πιστοποιητικών υγείας στον
συγκεκριµένο σχεδιασµό αντιµετώπισης. Ένα µήνα µετά η
κίνα ανακοίνωσε τα πρώτα κρούσµατα covid-19.

Η «πανδηµία» ως απαραίτητος επιταχυντής των
εξελίξεων

Μόνο µε τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασµό µε την
αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης του δυτικού
κεφάλαιου και των κρατών για την µετάβαση σε ένα «νέο
ψηφιακό µοντέλο», µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι µια
κρίση σαν την πανδηµία covid-19 ήταν «υποχρεωτική».
Απαραίτητη για τις αλλαγές στις συµπεριφορές και την
επιβολή νέων µέτρων ελέγχου, τα οποία σε καµία
περίπτωση δεν εφαρµόζονται µε δηµοψηφίσµατα. Και αν
κάποιος έχει ακόµα προβληµατισµούς για το
«αµφιλεγόµενο παρελθόν» των πιστοποιητικών υγείας, δεν
µπορεί να έχει κανέναν τέτοιο για το «σίγουρο µέλλον»
τους.

Η διευρυµένη χρήση (επιβολή) των covid-pass έφερε
στον δηµόσιο διάλογο αναφορές για την «ευκαιρία» που
υπάρχει στην επέκταση αυτών των πιστοποιητικών. Για
παράδειγµα η Thales Group, εταιρεία-εργολάβος που
συνεργάζεται µε την γαλλική κυβέρνηση και την αµυντική
βιοµηχανία, ανέφερε, τον Αύγουστο 2021, ότι «τα
διαβατήρια εµβολιασµών είναι ο πρόδροµος των ψηφιακών
ταυτοτήτων, προσφέροντας στους πολίτες ασύγκριτη
ευκολία και ασφάλεια». Το Φεβρουάριο 2022 ο παγκόσµιος
οργανισµός υγείας υπέγραψε συµβόλαιο µε την T-Systems
της Deutsche Telekom για την δηµιουργία µιας ενιαίας
εφαρµογής διαβατηρίων εµβολιασµού για τα εµβόλια κατά
της covid-19 αλλά και άλλων (πχ για την πολυοµελίτιδα,
τον κίτρινο πυρετό κλπ).
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Στην Ελλάδα, το υπουργείο υγείας σε συνεργασία µε το
υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης χτίζουν τον «ψηφιακό
ιατρικό φάκελο κάθε ασθενούς» και την ψηφιακή
πλατφόρµα MyHealth, µε στόχο την πρόσβαση των
ιατρικών δεδοµένων από πολίτες και γιατρούς (γιατί όχι και
από τις ασφαλιστικές;). Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε
η αποστολή µηνυµάτων από το υπουργείο υγείας σε πολίτες
για «προληπτικές εξετάσεις» και το «απαραίτητο ετήσιο
τσεκ απ», ενώ παρέχεται και πρόσβαση σε διαγνωστικές
τηλε-εξετάσεις και τηλε-συµβουλευτική. Στην ανακοίνωση
αναφέρεται ότι «η πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος
Εµβολιασµού δηµιούργησε µια τεράστια προίκα. Ο κόσµος
εξοικειώθηκε να κλείνει ραντεβού µέσα από πλατφόρµες.
Μέσα στους επόµενους δύο µε τρεις µήνες θα κλείνονται
µέσα από ειδική πλατφόρµα και όλα τα ραντεβού για την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Η εφαρµογή αρχικά θα
αφορά τα Κέντρα Υγείας.»

Αυτή η «προίκα» λοιπόν, έφερε και τον περασµένο
Απρίλη την ψηφιοποίηση του βιβλιαρίου υγείας του
παιδιού και του δελτίου υγείας του µαθητή και αθλητή.
Συνοπτικά, πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό φάκελο υγείας
που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν «το
σώµα και την υγεία του ατόµου», από τα φυσικά
χαρακτηριστικά, τις εξετάσεις και τα εµβόλια που έχει
κάνει, ενώ προβλέπεται και αντίστοιχη ενηµέρωση στους
γονείς ή κηδεµόνες για τις απαραίτητες ενέργειες που
πρέπει να γίνουν (πχ. το επόµενο εµβόλιο). Η ανακοίνωση
αναφέρει ότι «µε το Μητρώο Εµβολιασµού Παιδιών και
Εφήβων, το ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το
Ατοµικό Δελτίο Υγείας Μαθητή κάνουµε ένα σηµαντικό
βήµα για τη βελτιστοποίηση της πρόληψης και της
οργάνωσης στοχευµένων πολιτικών υγείας. Ο σχεδιασµός
αυτών των υπηρεσιών, βασίζεται στην δέσµευσή µας ότι θα
αξιοποιήσουµε όσα µάθαµε από το emvolio.gov.gr σχετικά
µε την οργάνωση τέτοιου είδους εφοδιαστικών αλυσίδων».

Ψηφιακός έλεγχος και κοινωνικός ευγονισµός

Η συστηµατική ψηφιοποίηση των προσωπικών
δεδοµένων υγείας µαζί µε την παράλληλη ενοποίηση των
επιµέρους βάσεων δεδοµένων υπό την µορφή «ψηφιακών
ταυτοτήτων» δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών της ζωής των υπηκόων. Όσα και αν
διατείνονται περί διατήρησης της προστασίας τέτοιων
ευαίσθητων δεδοµένων είναι σαφές πως κινητήρια δύναµη
αυτών των διαδικασιών είναι η διεύρυνση του ελέγχου
ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται εξατοµικευµένα στον
καθένα και την καθεµιά. Σε πρώτο στάδιο από την κεντρική
κρατική εξουσία και σε δεύτερο από τις εκάστοτε εταιρείες
του κλάδου µέσω της "αξιοποίησης" όλων αυτών των
δεδοµένων. Και αν ακόµα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης
λόγω covid τελικά τελειώσει, τα πειθαρχικά µέσα που
δηµιουργούνται µε πρόσχηµα την υγειονοµική κατάσταση
του καθένα έχουν έρθει για να µείνουν.

Αν «µάθαµε» κάτι από το «emvolio.gov.gr» και τα
πιστοποιητικά είναι πως οι διαφωνούντες τιµωρούνται!

Από τον περιορισµό των κοινωνικών δραστηριοτήτων και
κρίσιµων παροχών όπως η υγειονοµική περίθαλψη, ως την
υποχρεωτικότητα ιατρικών εξετάσεων (τεστ) στην δουλειά,
τις αναστολές/απολύσεις µε υγειονοµικά κριτήρια και την
παράνοµη σύνδεση του ιατρικού ιστορικού (εµβολιασµός ή
όχι) µε την εφορία για την αυτόµατη απόδοση προστίµου
στους άνω των 60, έγινε ξεκάθαρη η σκοπιµότητα των
πιστοποιητικών. Με την «προίκα» των δύο τελευταίων
ετών µπορούµε εύκολα να υποθέσουµε και τις επεκτάσεις
που µπορεί να έχει αυτός ο κοινωνικός ευγονισµός. Το
ζήτηµα που παραµένει είναι τί θα κάνουµε για να τον
εµποδίσουµε.  �
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Όλο το άρθρο ασχολείται µε την περιγραφή των µηχανισµών που επιτρέπουν την ενσωµάτωση του RNA
των εµβολίων σε ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα. Κατά τις µελέτες των εµβολίων σε ζώα, πριν κυκλοφο-

ρήσουν, ήταν γνωστό ότι το m-RNA του ιού µπορεί να ενσωµατωθεί στα κύτταρά τους. Η µελέτη του Lund ,
δείχνει ότι αυτό µπορεί να γίνει και µε τα ανθρώπινα κύτταρα. 

Στη βιολογία µε τον όρο µ ε τ ά λ λ α ξη  ή  µ ε τ α λ λ α γ ή , χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε µεταβολή που µπο-
ρεί να συµβεί στο γενετικό υλικό ενός οργανισµού. Αυτό ακριβώς περιγράφει και η παραπάνω µελέτη και εί-
ναι λογικά αναµενόµενο, αφού ο µηχανισµός του m-RNA εµβολίου στοχεύει στην τροποποίηση της εσωτερι-
κής λειτουργίας των κυττάρων που προσβάλlει.

Είναι η πολυδιαφηµισµένη καινοτοµία που εισάγει η µοριακή βιοτεχνολογία, αρχικά, στην αντιµετώπιση
του covid-19, µε σκοπό να γενικεύσει την χρήση της: «δια πάσαν νόσον». Τη διαθέτει δε, ενάµισι χρόνο τώρα
µαζικά, υποστηριζόµενη µε τόνους µηντιακής παρα-ιατρολογίας.   

Δεν είναι λοιπόν µόνο οι παρενέργειες της m-RNA τεχνολογίας που βγάζουν µάτι, είναι και οι ανεξέλεγκτες
συνέπειες που µπορεί να δηµιουργήσει µέσο-µακροπρόθεσµα το «πείραγµα» της κυτταρικής αναπαραγωγής
στη µικροκλίµακα του γενετικού υλικού. Μέχρι πριν από δύο και κάτι χρόνια, αυτοί οι κίνδυνοι  τροφοδοτού-
σαν την παγκόσµια καχυποψία απέναντι στη γενετική µηχανική, και τα περισσότερα κράτη είχαν αυστηρή, τυ-
πικά τουλάχιστον, νοµοθεσία για την πιθανή απελευθέρωση µεταλλαγµένων οργανισµών στη φύση. 

Το οικολογικό κίνηµα στη δύση και στον τρίτο κόσµο µε ρίζες στη δεκαετία του ’80 και στους αγώνες ενάν-
τια στη στρατιωτική και την πολιτική χρήση της  πυρηνικής τεχνολογίας, ήταν αδιαπραγµάτευτα αντίθετο σε
κάθε κρατική η ιδιωτική  πράξη που απειλούσε τη βιολογική «ταυτότητα» των ζωντανών οργανισµών. Παρό-
λη την αφοµοίωση των πράσινων κοµµάτων και οργανώσεων  και την αναρρίχηση τους στα υψηλά κλιµάκια
της εξουσίας, η επίδρασή τους είχε εξοπλίσει τις κοινωνίες µε µια άρνηση απέναντι σε οτιδήποτε (συµφωνία
ή εµπόρευµα) προσπαθούσε να προσπεράσει τους κατεστηµένους  νοµικούς και ηθικούς περιορισµούς γύρω
από τα µεταλλαγµένα.

Σωστό; Σωστό από κινηµατική και ανθρωπιστική άποψη! 
Εντελώς λάθος όµως από την πλευρά της καπιταλιστικής αξιοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου. 

Παρενέργειες ή παράπλευρες απώλειες
«Η µελέτη µας είναι η πρώτη in vitro µελέτη σχετικά µε την επίδραση του εµβολίου

mRNA του COVID-19 BNT162b2 στην κυτταρική σειρά ανθρώπινου ήπατος.
Παρουσιάζουµε στοιχεία σχετικά µε τη γρήγορη είσοδο του BNT162b2 στα κύτταρα 

και την επακόλουθη ενδοκυτταρική αντίστροφη µεταγραφή 
του BNT162b2 mRNA στο DNA».

Αυτό είναι το συµπέρασµα από µελέτη που δηµοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου 2022 στο έγκυρο
επιστηµονικό περιοδικό Current issues in molecular biology 

από το πανεπιστήµιο του Lund της Σουηδίας 
(Department of Clinical Sciences, Lund University, 20502 Malmö, Sweden)
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Αυτοί οι φραγµοί και αυτές οι θεωρήσεις, που υποστηρίζουν ότι το ανακάτεµα του γενετικού υλικού των ζων-
τανών οργανισµών θα δηµιουργήσει νέες εκατόµβες βιο-παγιδευµένων θυµάτων , όσο εύλογες και επιστηµο-
νικά τεκµηριωµένες κι αν ήταν, έπρεπε να σπάσουν.  Και η επίσηµη εκκίνηση της επίθεσης  δόθηκε το Μάρ-
τιο του 2020 µε την κήρυξη της νόσου covid-19 ως πανδηµίας από τον Π.Ο.Υ. 

Τα δυτικά κράτη µε περιουσία τους τον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
και την ψηφιοποίηση του κοινωνικού ελέγχου, εξάπλωσαν ένα πρωτοφανές σκηνικό πολιτικής επιστράτευσης
ενάντια σε έναν «αόρατο εχθρό» που σύντοµα έγινε ορατός. Ήταν όσοι και όσες αµφισβητούσαν  τη φονικό-
τητα του ιού και την εξάπλωσή του µέσω των ασυµπτωµατικών. Δεν συναινούσαν στον πανικό και τις απαγο-
ρεύσεις. Ο εσωτερικός εχθρός είχε εφευρεθεί ξανά µε υγειονοµικούς όρους. Διαγγέλµατα, αναστολή των συν-
ταγµατικών δικαιωµάτων, κλείσιµο των συνόρων, λογοκρισία, ποινές, απειλές και η περιθωριοποίηση-δια-
πόµπευση των αιρετικών έσφιγγαν τους αρµούς του εθνικού κορµού γύρω από τη σηµαία της κοινωνικής ευ-
θύνης που την ανέµιζαν «ειδικοί» µε κουρελοεπιχειρήµατα επιπέδου πρωϊνάδικου. Ήταν ολοφάνερα ένα  σκη-
νικό πολέµου και ως γνωστόν όταν το έθνος κινδυνεύει χρειάζονται θυσίες. Η σωτηρία µε τη µορφή του εµ-
βολίου νέας τεχνολογίας προετοιµάστηκε κατάλληλα για ένα οκτάµηνο µέσα από κύµατα δηµοσιογραφικής
θανατο-υστερίας. Όταν τελικά έσκασε παραµερίζοντας όλες τις µέχρι τότε επίσηµες διαδικασίες έγκρισης, οι
παρενέργειες του, που ήταν ήδη γνωστές στις εταιρείες που το παρήγαγαν από τα αρχικά στάδια των δοκιµών,
έγιναν δεκτές σαν παράπλευρες απώλειες ενός ιερού καθαρτικού πολέµου.

Ο σκεπτικισµός και η καχυποψία για το εµπόριο της υγείας και την γενετική µηχανική µετά από ένα ετήσιο
µασάζ µε ένα µίγµα φόβων, απειλών, εκβιασµών και φυσικά απόκρυψης των πραγµατικών στοιχείων, είχε πα-
ραλύσει τις κοινωνικές αντιστάσεις. Τα επιχειρήµατα του τύπου «όλα τα φάρµακα έχουν παρενέργειες», κρύ-
βουν ακριβώς τη παραίτηση από την κριτική σκέψη και τη συναίνεση µε τον κυνισµό και τη βία των καπιτα-
λιστικών επιλογών, όσο αυτές νοµίζεις ότι παραµένουν µακριά σου. Μήπως θα έπρεπε να επιτρέψουν  στον
«συντηρητισµό» µερικών κωλοφρικιών που έχουν µείνει διάσπαρτα από ‘δω κι από κει, κολληµένα στις «ευαι-
σθησίες» προϊστορικών εποχών να κρατούν αλυσοδεµένες τις κοινωνίες και να υποσκάπτουν το δρόµο της και-
νοτοµίας ,της προόδου και της τεχνο- απελευθέρωσης; Όχι έστησαν ένα  πόλεµο µε οποιοδήποτε κοινωνικό
κόστος  µέχρι να τελειώσουν µια και καλή µ’ αυτές τις οικολογικές αηδίες.

Οι ζωές και οι σχέσεις έπρεπε να επανανοηµατοδοτηθούν µε γνώµονα την υγεία του  κεφαλαίου και για
χάρη των ανταγωνισµών του.  

Μαζί η καλοθρεµµένη από το κεφάλαιο επιστηµονική κοινότητα και οι επενδυτές υπόσχονται  να εκπορθή-
σουν το οχυρό που κρύβει τον µυστικό κώδικα της ζωής µέσω της Γενετικής και να βρουν τις αιτίες για να επι-
διορθώσουν κάθε νοσηρότητα του σώµατος και της συµπεριφοράς µέσω της χειρουργικής των γονιδίων.  Αυ-
τή βέβαια είναι µια φιλόδοξη διακήρυξη και αρκετά ελαστική φυσικά στη πρακτική εφαρµογή της. Το σενά-
ριο να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τους στόχους και οι παρενέργειες να εξαπλωθούν και να εγκαταστήσουν
µια συνεχή νοσηρότητα στους βιοτεχνολογικά θεραπευµένους είναι η πραγµατική επιτυχία για τους εµπόρους
της υγείας.  Η αξιοποίηση των κρίσεων που παράγει ο καπιταλισµός είναι και όρος για την ανανέωση του όσο
βέβαια ο ταξικός του αντίπαλος παραµένει αποχαυνωµένος ή ακόµα χειρότερα τον χειροκροτεί.                   �
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Είτε το πήρατε χαµπάρι είτε όχι, η πιο ριζική από όλες
τις βίαιες αλλαγές που έφερε η πρόσφατη

υγιεινιστική τροµοεκστρατεία ήταν η επιβολή, σε µαζική
κλίµακα πληθυσµών, των πειραµατικών σκευασµάτων
γενετικής µηχανικής, που πλασαρίστηκαν σαν «εµβόλια».
Μέσα σε απειροελάχιστο ιστορικό χρόνο, οι εφαρµογές της
γενετικής µηχανικής, µε καµουφλάρισµα και κρατική
εντολή, µέσω εκβιασµών, απειλών και καταιγιστικής
προπαγάνδας, έσπασαν τα φράγµατα της καχυποψίας, που
υπήρχαν τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
παρέκαµψαν τις σχετικές προστατευτικές νοµοθεσίες και
κατέκτησαν εξ εφόδου τα σώµατα εκατοµµυρίων υπηκόων,
µέχρι του σηµείου των βασικών κυτταρικών λειτουργιών
τους.

Η γενετική µηχανική, ο τεχνοεπιστηµονικός κλάδος της
βιολογίας που ασχολείται µε την τεχνητή τροποποίηση
γενετικού υλικού ζωντανών οργανισµών, έχει µια διαδροµή
εβδοµήντα περίπου ετών αλλά είναι τις τελευταίες δύο
δεκαετίες που, συνδυαζόµενη µε την πληροφορική, τα
µαθηµατικά µοντέλα και τους αυτοµατισµούς, έχει
αναδειχθεί στη δυναµικότερη τεχνολογική αιχµή της 4ης
βιοµηχανικής καπιταλιστικής επανάστασης. Οι γενετιστές
στοχεύουν ανοικτά µε τις εφαρµογές τους την γεωργική και
κτηνοτροφική παραγωγή, τις επιστήµες περιβάλλοντος και
φυσικά το ανθρώπινο σώµα, την υγεία και την ασθένειά
του. Ταυτόχρονα, ίσως µε λιγότερη δηµοσιότητα, οι
χρηµατοδοτήσεις της πολεµικής βιοµηχανίας και των
κρατικών µυστικών υπηρεσιών για έρευνες
«βιοασφάλειας» και βιολογικού πολέµου, σίγουρα δεν τους
αφήνουν ασυγκίνητους.

Το ιδεολογικό βάθρο στο οποίο στέκονται για να κάνουν
τις δουλειές τους είναι ασφαλώς αυτό της άµεµπτης
επιστηµονικότητας η οποία, πάνω από συµφέροντα και
εξαρτήσεις, τείνει πάντα προς την ασταµάτητη πρόοδο της
ανθρωπότητας. Για το µέσο
υπήκοο, οι γενετιστές είναι
πρωτοπόροι οραµατιστές που
προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το
«µυστήριο της ζωής». Το αφήγηµα
της υποτιθέµενης παντογνωσίας
τους λέει ότι «χαρτογραφούν» το
DNA των οργανισµών και φυσικά
του ανθρώπου, ξεχωρίζουν το
λειτουργικό από το άχρηστο,
καταγράφουν τις αλληλουχίες των
βάσεων που το αποτελούν, δηλαδή
τα γονίδια και µάλιστα τα
συσχετίζουν «ένα προς ένα» µε
χαρακτηριστικά και λειτουργίες
των ζωντανών οργανισµών.
Ακόµα καλύτερα, µέσω
εξειδικευµένων τεχνολογικών

εργαλείων, µπορούν πια να κόψουν και να ράψουν τα
γονίδια, τροποποιώντας – επιδιορθώνοντας – βελτιώνοντας
τη λειτουργία τους. Κλείνουν ξεκάθαρα το µάτι στο
σκληρό γενετικό προκαθορισµό, λέγοντάς µας «για ό,τι
είστε, ευθύνονται τα γονίδιά σας και πλέον, αν χρειαστεί,
µπορούµε και να τα διορθώσουµε», καµαρώνοντας ότι
δήθεν αποκρυπτογραφήσαν, για λογαριασµό των
αφεντικών τους, την άπειρη πολυπλοκότητα της
λειτουργίας των ζωντανών οργανισµών και τις άπειρες,
απρόβλεπτες, έως χαοτικές, αλληλεπιδράσεις τους µε το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Από τη δεκαετία του ’80 και µετά η γενετική µηχανική
άρχισε να παρουσιάζει τα επιτεύγµατά της: Διαγονιδιακά
ζώα, ιδίως πειραµατόζωα, µε γονίδια ξένου οργανισµού στο
γονιδίωµά τους το 1981, σύνθεση ορµονών (όπως
ινσουλίνη) από τροποποιηµένους µικροοργανισµούς το
1982, γενετικά τροποποιηµένα φυτά, όπως καλαµπόκι και
ντοµάτα στις ΗΠΑ το 1988 και το 1994 αντίστοιχα,
κλωνοποίηση θηλαστικών από ενήλικο κύτταρο µε την ίδια
γενετική ταυτότητα (η γνωστή προβατίνα Dolly) το 1996,
µεταλλαγµένα χρυσόψαρα ενυδρείου που φωσφορίζουν το
2003, το µεγαλεπήβολο  Human Genome Project, 1990-
2003, ένα προληπτικό σκεύασµα για τον ιό HPV το 2006
και διάφορες αµφίβολης αποτελεσµατικότητας και
ασφάλειας γενετικές θεραπείες. Όχι σπουδαία πράγµατα,
σε σχέση, τουλάχιστον, µε τους διακηρυγµένους στόχους.
Οι υπήκοοι, ακόµα και αν έχαφταν την αγαθότητα των
επιστηµονικών προθέσεων, δεν ήταν πρόθυµοι να φάνε
τροφές που προέρχονταν από µεταλλαγµένους σπόρους,
δεν έσπευδαν να δοκιµάσουν πανάκριβες και άγνωστες
γενετικές θεραπείες ούτε βέβαια µη δοκιµασµένα φάρµακα.
Επιπλέον, εκείνη την εποχή, οι βιοηθικοί προβληµατισµοί
σε κοινωνικό και θεσµικό επίπεδο δεν θεωρούνταν τελείως
µπανάλ, όπως συµβαίνει σήµερα. 

Ενάντια στη γενετική µηχανική

Η διάσηµη προβατίνα “dolly” ήταν η πρώτη επιτυχία της γενετικής (κλωνοποίηση).
Μόνο που είχε γεννηθεί “γριά” από βιολογική άποψη, και πέθανε σύντοµα. 

Αριστερά ο δηµιουργός της..
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Σε κάποιους τοµείς µάλιστα, όπως αυτός της γεωργίας, η
απόρριψη των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών
(γ.τ.ο.), (Genetically Modified Organisms, GMOs), πήρε
µορφή αποφασιστικών και αδιαπραγµάτευτων αγώνων. Η
επιβολή της µονοκαλλιέργειας µεταλλαγµένων,  η πλήρης
εξάρτηση από τους αγροβιοµηχανικούς κολοσσούς  για την
προµήθεια των πατενταρισµένων σπόρων αλλά και των
φυτοφαρµάκων που εξόντωναν τα πάντα, εκτός από τις
καλλιέργειες γ.τ.ο., η οικονοµική πρόσδεση στις
συναλλαγές µε τις εταιρείες που αφαιρούσε κάθε
αυτονοµία από τους αγροτικούς πληθυσµούς, η εξαφάνιση
των παραδοσιακών καλλιεργειών και εν τέλει οι µικρές
σοδειές και η αµετάκλητη υποβάθµιση του εδάφους,
συσπείρωσαν πρώτα τους θιγόµενους αγρότες και µετά τα
κοινωνικά – περιβαλλοντικά κινήµατα.  Συγκροτήθηκε έτσι
ένα παγκόσµιο µαζικό κίνηµα ενάντια στα µεταλλαγµένα
που φρέναρε τις ορέξεις των βιοτεχνολογικών εταιρειών
και είχε σαν αποτέλεσµα την υιοθέτηση  απαγορευτικών
νοµοθεσιών, ιδίως στην Ευρώπη, που θέσπισαν, ήδη από το
2001, το ταµπού της «απαγόρευσης απελευθέρωσης γ.τ.ο.
στο περιβάλλον», επέβαλαν την «αρχή προστασίας» σε
θέµατα περιβάλλοντος και την υποχρέωση σήµανσης των
προϊόντων που περιέχουν γ.τ.ο., ώστε να µπορούν οι
καταναλωτές να τα διακρίνουν και να επιλέγουν ανάλογα.
Μαζί µε τις νοµοθεσίες δηµιουργήθηκε και ένα ισχυρό
κοινωνικό κεκτηµένο άρνησης απέναντί στους γ.τ.ο., που
συµπαρέσυρε σε µεγάλο βαθµό και τις υπόλοιπες
εφαρµογές της γενετικής µηχανικής και πάνω στο οποίο οι
εταιρείες βιοτεχνολογίας έτρωγαν τα µούτρα τους σε κάθε
νέα προσπάθεια διάδοσης των προϊόντων τους και το οποίο
φυσικά έβαλαν σαν στρατηγικό στόχο να υπερκεράσουν.

Κι ενώ ο όρος «µεταλλαγµένα» είχε οριστικά
χρωµατιστεί αρνητικά, ο συσσωρευµένος από τα αφεντικά
παραγόµενος κοινωνικός πλούτος συνέχιζε να
κατευθύνεται στη χρηµατοδότηση νέων βιοτεχνολογικών
ερευνών που θα άνοιγαν νέα πεδία καπιταλιστικής
αξιοποίησης και βιοπολιτικού ελέγχου. Το 2010, γενετιστές
του κλάδου της συνθετικής βιολογίας ανακοινώνουν ότι
κατασκεύασαν τον πρώτο εξ ολοκλήρου συνθετικό
(µικρό)οργανισµό, αποδεικνύοντας, κατά τους ίδιους, ότι η
ζωή µπορεί πλέον να δηµιουργηθεί συνθετικά. Το 2012,
παρουσιάζεται η τεχνική crispr/cas9, το γενετικό ψαλίδι
που δίνει τη δυνατότητα γρήγορης, φθηνής και ακριβούς,
υποτίθεται, κοπτοραπτικής µεταξύ των γονιδίων, ενώ ήδη
το 2015, κινέζοι γενετιστές εφαρµόζουν το crispr σε
έµβρυα, προς µεγάλη αναστάτωση των δυτικών
συναδέλφων τους. Το 2014, η παραληρηµατική
µεγαλοµανία των βιοτεχνολόγων, µάς αποκαλύπτει την
τεχνολογία γενετικής καθοδήγησης (gene drive), η οποία
θέλοντας να παρακάµψει την κληρονοµικότητα, υπόσχεται
την πρόσθεση και αφαίρεση γονιδίων µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να µεταβιβάζονται στις επόµενες γενιές στο διηνεκές,
ανοίγοντας το δρόµο για τη γενετική εξόντωση ειδών και
µιλώντας στην καρδιά των απανταχού καραβανάδων
βιολογικού πολέµου. Τέλος, πολύ πρόσφατα, οι εξελίξεις
στα νανοσωµατίδια και στην τεχνολογία mRNA επέτρεψαν

στους γενετιστές των γνωστών φαρµακοµαφιών να
σπάσουν κάθε ρεκόρ κερδοφορίας τους, πειραµατιζόµενοι
µαζικά µε τη γρήγορη, απευθείας επέµβαση και
τροποποίηση των λειτουργιών των κυττάρων των
ανθρώπινων οργανισµών. Οι νέες εφαρµογές γενετικής
µηχανικής (NBTs, NGTs) αυτοπαρουσιάζονται σαν
ποιοτικά ανώτερες, πιο εκλεπτυσµένες και ασφαλείς σε
σχέση µε τις στιγµατισµένες παλιές τεχνολογίες
µετάλλαξης. Με τον τρόπο αυτό, τα πανίσχυρα
βιοτεχνολογικά λόµπι προσπαθούν να προσπεράσουν τις
οποίες προστατευτικές νοµοθεσίες, ενώ µε εκστρατείες
δηµοσίων σχέσεων και έλεγχο παλιών και νέων media,
ξανασυστήνονται σαν από µηχανής σωτήρες,  έτοιµοι, αν
τους επιτραπεί, να σώσουν την ανθρωπότητα από τις
αρρώστιες, την πείνα, την κλιµατική αλλαγή και όλα τα
δεινά που την απειλούν.

Είναι φανερό ότι οι βλέψεις των βιοτεχνολόγων και των
χρηµατοδοτών τους πάνε πολύ µακριά. Οι ευκαιρίες που
προσφέρει η καπιταλιστική κρίση/αναδιάρθρωση, η
µονιµοποίηση των καθεστώτων έκτακτης ανάγκης για την
αντιµετώπιση των διαφόρων «απειλών» κατά της
παγκόσµιας υγείας, της ενεργειακής ή της διατροφικής
κρίσης, τους δίνουν τη δυνατότητα να επιβάλουν την
εξάρτηση από τα προϊόντα και τις εφαρµογές τους, χωρίς
τριβές και αντιρρήσεις και να εξασφαλίσουν έτσι για τα
αφεντικά τους όχι µόνο νέα πεδία κερδοφορίας αλλά και
τον καθολικό έλεγχο στο φυσικό περιβάλλον, τα ανθρώπινα
σώµατα και τις κοινωνικές σχέσεις.

Από τη µεριά µας, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
ξεχάσουµε ότι η απελευθέρωση οποιουδήποτε γενετικά
τροποποιηµένου οργανισµού στο περιβάλλον έχει
συνέπειες παντελώς άγνωστες, αντικειµενικά µη
προβλέψιµες και το κυριότερο µη αναστρέψιµες για τους
ζωντανούς οργανισµούς, το φυσικό περιβάλλον και τη
βιοποικιλότητα. Επιπλέον, οι οποίες καταστροφικές µεσο-
µακροπρόθεσµες συνέπειες θα είναι πάντα ακατόρθωτο να
συνδεθούν αιτιωδώς µε την απελευθέρωση των γ.τ.ο. Σε τι

συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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χρονικό ορίζοντα µπορούν να µετρηθούν και να εκτιµηθούν
άραγε; Πότε θα φανούν οι επιπτώσεις π.χ. της ανθρώπινης
διατροφής αποκλειστικά µε µεταλλαγµένες ή συνθετικές
τροφές; Σε ποιον και πώς θα λογοδοτήσουν οι
βιοτεχνολόγοι, όταν αυτές ξεσπάσουν; Έχουν κάποια
επίγνωση οι γενετιστές πάνω σε τι πειραµατίζονται, για
χάρη των αφεντικών τους ή είναι εντελώς τυφλωµένοι από
τη δόξα, το χρήµα και τις λαµπρές καριέρες τους; Όπως
είδαµε άλλωστε και µε τα δήθεν «εµβόλια» για τον covid
και τις φονικές παρενέργειές τους, κάθε γενετική εφαρµογή
σε µαζικό επίπεδο θα ανοίγει ένα νέο κύκλο νοσηρότητας
και προβληµάτων που θα µπορεί να «αντιµετωπιστεί» µόνο
µε νέα ανάλογα «τεχνολογικά επιτεύγµατα». Ένας αέναος
φαύλος κύκλος κατά τον οποίο ο καπιταλισµός θα συνεχίζει
να κατασκευάζει προβλήµατα, για να πουλήσει στη
συνέχεια σαν «λύσεις» τους, νέα ακόµα χειρότερα
προβλήµατα.

Μια ακόµα παράµετρος που δεν πρέπει να µας διαφεύγει,
είναι ότι οι δηµιουργηµένες από τη γενετική µηχανική
µορφές «ζωής» δεν είναι αυθύπαρκτες, γεννηµένες από τη
φύση, προϊόντα µιας βιολογικής εξέλιξης. Είναι
σχεδιασµένες από επιστήµονες και υλοποιηµένες από
µηχανές, βάσει σχεδίων και ερευνών. Είναι τυπικά
αντικείµενα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Ανήκουν στις
εταιρείες που τις κατασκεύασαν, οι οποίες έχουν δικαίωµα
να τις πατεντάρουν σαν ευρεσιτεχνίες, να εµπορευτούν τα
δικαιώµατά τους, να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη από
αυτές και να εµποδίσουν οποίον τις χρησιµοποιεί χωρίς την
άδεια τους. Και αν τα παραπάνω µπορούµε κάπως να τα
συλλάβουµε σε κλίµακα περιορισµένης εφαρµογής π.χ.
µόνο µέσα σε εργαστήρια, τι θα ισχύει για τους γ.τ.ο., όταν
απελευθερώνονται στο περιβάλλον; Οι οικονοµικές
απαιτήσεις της Monsanto κατά των ινδών αγροτών που είτε
διασταύρωσαν µεταλλαγµένους σπόρους µε τοπικές

ποικιλίες είτε οι καλλιέργειες τους επιµολύνθηκαν από τους
γ.τ.ο. µάς δίνουν µια πρώτη απάντηση. Αλλά µε τους
ζωντανούς οργανισµούς; Θα κυκλοφορούν στον πλανήτη
ζωικά είδη που θα είναι ιδιοκτησία εταιρειών; Οι άνθρωποι
που δέχονται γονιδιακές θεραπείες θα διατηρούν κάποιο
δικαίωµα αυτοδιάθεσης στο σώµα τους; Τα κατά
παραγγελία έµβρυα, µε τα προκαθορισµένα γενετικά
χαρακτηριστικά, που ονειρεύονται οι µηχανικοί
αναπαραγωγής, θα έχουν το επώνυµο των γονιών τους ή
κάποια εταιρική επωνυµία; Για τα κύτταρα µε
τροποποιηµένες λειτουργίες ποιος θα πληρώνει δικαιώµατα
χρήσης; Μπορεί τελικά να σφραγιστεί η ζωή µέσα σε
πατέντες; Μέχρι ποιο όριο µπορεί να φτάσει η κατοχή και η
απαλλοτρίωσή της από το κεφάλαιο και τις εµπορευµατικές
σχέσεις;

Απέναντι σε όλα αυτά, είναι κατεπείγον να στηθούν
ανταγωνιστικά – κοινωνικά αναχώµατα, που θα
αµφισβητήσουν, πρώτα απ’ όλα, την γνωσιολογική
ηγεµονία των επιστηµονικών κοινοτήτων, ιδίως των
βιοτεχνολογικών, θα προσπαθήσουν να κλονίσουν την,
µεταφυσικής τάξεως, εµπιστοσύνη των υπηκόων απέναντι
στα επιστηµονικά ιερατεία και θα καταδείξουν τόσο την
πλήρη εξάρτηση των γενετιστών από τα γιγαντιαία εταιρικά
συµφέροντα όσο και τη δουλική υποταγή τους στην
εξυπηρέτηση σχεδίων πολεµικών βιοµηχανιών και
µηχανισµών ελέγχου, επιτήρησής και καταστολής. 

Μόνο τότε θα έχουµε µια πιθανότητα να τεθούν όρια στη
γενετική µηχανική και να ελεγχθούν κοινωνικά και θεσµικά
οι εφαρµογές της. Μόνο τότε θα έχουµε µια πιθανότητα να
ανακόψουµε την επέλαση της βιοτεχνολογικής κυριαρχίας.
Κι ίσως έτσι, κρατήσουµε ζωντανή την ελπίδα ότι πάντα θα
υπάρχουν κάποιοι «τόποι» ανέγγιχτοι από τα ατσάλινα
χέρια των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. �
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