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Το γεγονός ότι η ανθρώπινη μνήμη, αντικαθίσταται σταδιακά την τελευταία δεκαετία από τη 
μηχανή αναζήτησης της Google, ανοίγει προφανώς τις οργουελικές ορέξεις της εξουσίας για έλεγχο
και επανεγγραφή της ιστορίας. Οι οποίες ορέξεις έδειξαν να ικανοποιούνται σε ένα βαθμό με την 
άνευ προηγουμένου προπαγάνδα και ιστορική παραχάραξη των δυο τελευταίων ετών.

Σε ένα σχετικό διάλειμμα μεταξύ των εκστρατειών εκτάκτου ανάγκης, ο μέσος πολίτης πασχίζει να 
ξεχάσει: οι αντιφατικές αναμνήσεις απο εμβόλια που υπόσχονται την εξάλειψη του ιού και 
ταυτόγχρονα ποτέ δεν είπαμε ότι τον εξαλείφουν, απλά σε προστατεύουν απο τη μεθ, καθιστούν τη 
σκέψη και την ανάμνηση γενικά, επίπονες διαδικασίες. Πρόκειται για το ιδανικό πεδίο 
παραχάραξης της ιστορίας προς όφελος του νέου παραδείγματος. Η ενεργειακή και επισιτιστική 
κρίση ξεκίνησαν με τον πόλεμο στην ουκρανία, τα εμβόλια βγήκαν για να αποτρέψουν τη βαριά 
νόσηση, η ανοσία αγέλης δεν ήταν ποτέ επιδίωξη, είναι κάποιες απο τις κατασκευασμένες 
νεοπαραδειγματικές αφηγήσεις που επιβάλλονται μέσω της ανηλεούς επαναληψής τους.

Σε μια απαραίτητη συζήτηση για το τι έγινε, τι κατακτήθηκε απο μεριάς των νεοπαραδειγματικών 
κυβερνήσεων και ελιτ και το που βρισκόμαστε τώρα, κρίναμε πως η ύπαρξη ενός πολύ συνοπτικού 
χρονολογίου των δυο ετών της πανδημικής εκστρατείας, θα μπορέσει να βοηθήσει στην διατήρηση 
τουλάχιστον, αν όχι στην όξυνση, της κριτικής μας.

Το ακόλουθο χρονολόγιο, προϊόν συνεργασίας μεταξύ του παρόντος ημερολογίου και της λέσχης 
ανειδίκευτων, είναι όπως και η ανθρώπινη μνήμη, απόλυτα υποκειμενικό. Η ίδια η επιλογή των 
σημαντικών στιγμών της διετίας, σκιαγραφεί και ένα αφήγημα της κριτικής σκέψης των συντακτών
του. Αντί δηλαδή για μια αντικειμενική, αποστασιοποιημένη, ιστορική ματιά, επιλέξαμε τη 
συναισθηματική, εμπλεκόμενη και ίσως και ιδεολογικά πολωμένη, υποκειμενική αφήγηση. Η 
παρατήρηση άλλωστε, αλλάζει αμετάκλητα την πραγματικότητα, ίσως και αυτή του παρελθόντος, 
κάτι που περιγράφεται στους κύκλους-της ολοένα και πιο μετα- φυσικής, ως retrocasuality.

Χρονολόγιον

οκτώβρης 2019: Στους παγκόσμιους αγώνες στρατιωτικών, που έγιναν στη γουχάν, υπάρχουν 
μαρτυρίες πολλών αθλητών πως νόσησαν με μια “δυνατή γρίπη”. Κάποιοι απο αυτούς μίλησαν και 
για μια πόλη εντελώς άδεια απο αυτοκίνητα και ανθρώπους στους δρόμους.

νοέμβρης 2019: Στα τέλη νοέμβρη υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αναφορές για “έναν καινούργιο ιό
πνευμονίας” απο την γουχάν.

γενάρης 2020: Η κίνα παραδέχεται την ύπαρξη ενός καινούργιου ιού και επιβάλλει ένα καθεστώς 
υπερβολικά σκληρού λοκντάουν σε όλη την επαρχία της γουχάν. Τα δυτικά μηντια κατακλύζονται 
απο την πρώτη στιγμή με εικόνες απο τη γουχάν, περιγραφές των αδιανόητων μέχρι τότε μέτρων 
περιορισμού και κυρίως κατασκευασμένες εικόνες και βίντεο (που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί αν 
είχαν κινέζικη ή δυτική προέλευση) που τρομοκρατούν: άνθρωποι πεθαίνουν εκεί που περπατάνε 
στο δρόμο, ή πτώματα στοιβάζονται στις άκρες των πεζοδρομίων.

“Καλά αυτό δε θα συνέβαινε ποτέ εδώ”, είναι το μόττο των ημερών.

Ο dorsten δημοσιεύει την ακολουθία του γονιδιώματος του ιού, πάνω στην οποία θα στηριχτούν τα 
τεστ pcr. Είναι το πρώτο βήμα μιας ξέφρενης πορείας προσωπικής ανέλιξης δυο ετών: τον επόμενο 
μήνα συνυπογράφει το κείμενο καταδίκης των “θεωριών συνωμοσίας” στο lancet και ακολούθως 
γίνεται αρχικά επικεφαλής υγειονομικός ιεροεξεταστής στη γερμανία και μετά πρωτοκλασσάτο 
όνομα στην ευρωπαική επιτροπή αντιμετώπισης του κόβιντ.



Η προδημοσίευση μιας μελέτης του ινδικού ινστιτούτου τεχνολογίας, που εντόπιζε παράξενες και 
πιθανώς τεχνητές ακολουθίες στο γονιδίωμα της πρωτεϊνικής ακίδας και πιθανές ομοιότητες με 
τμήματα γονιδιώματος του ιού HIV, δε διατηρείται πάνω απο δυο μέρες – αποσύρεται τάχιστα και 
με σκαιώδεις διαδικασίες.

φλεβάρης 2020: Ο ΠΟΥ, σε πλήρη αντίθεση με όλη την στάση του τις τελευταίες δεκαετίες, που 
ήταν πάνω κάτω το φούσκωμα κάθε ιικής απειλής[1], συνιστά ψυχραιμία. Εκδίδει επίσημες οδηγίες
σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν ρατσιστικό να απαγορευτούν οι πτήσεις από την κίνα και σύμφωνα 
με την επίσημη θέση του, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μετάδοση απο άνθρωπο σε άνθρωπο(!)[2] . 
Τον τελευταίο αδιανόητο ισχυρισμό εξέφρασε μάλιστα σε συνεντευξή του στα τέλη φλεβάρη στο 
iatronet ο μετέπειτα “καθηγητής της καρδιάς μας”, ο καλός μπάτσος απο το κακόγουστο σήριαλ 
που θα κυριαρχούσε σύντομα στις τηλεοράσεις όλου του έγκλειστου πληθυσμού, σωτήρης 
τσιόδρας.

Φρενήρεις συσκέψεις και ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των πρωτοκλασσάτων αμερικάνων 
ιολόγων για να αποφευχθεί η “καταστροφή” της επιβεβαίωσης του φόβου της εργαστηριακής 
διαρροής.

Δημοσιεύεται στο lancet ένα γράμμα 27 “έγκριτων επιστημόνων” που διαμαρτύρονται για τις 
θεωρίες συνωμοσίας που υποδεικνύουν την εργαστηριακή διαρροή, ως πιθανότερη αιτία της 
πανδημίας. Ήταν όλοι τους απευθείας στρατολογημένοι ή ήδη στο μισθολόγιο της eco health 
alliance.

μάρτης 2020: Η κυβέρνηση μητσοτάκη σπεύδει στις αρχές μάρτη να περάσει ένα νομοσχέδιο που 
σε περίπτωση πανδημίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ο ιός που “δεν 
μεταδίδεται απο άνθρωπο σε άνθρωπο” και για τον οποίον δε χρειάζεται να ακυρωθούν διεθνείς 
πτήσεις γίνεται αίφνης μέγιστη απειλή.

Το μπέργκαμο της ιταλίας γίνεται το επίκεντρο μιας συντονισμένης πανευρωπαικής εκστρατείας 
τρόμου: το ήδη σφοδρό επιδημιολογικό κύμα, διογκώνεται και στις οθόνες των υπολογιστών και 
των τηλεοράσεων παρελαύνουν ασταμάτητα φέρετρα, ενίοτε και απο παρελθοντικές τραγωδίες. Σε 
μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση καταρράκωσης του ηθικού, οι νεκροί μεταφέρονται με 
στρατιωτικά οχήματα, κάθε δικαίωμα ταφής και αποχαιρετιστήριας τελετής αφανίζεται και τα 
θύματα αποτεφρώνονται μαζικά.

To nature δημοσιεύει ένα γράμμα 4 ιολόγων (σε συννενόηση, όπως φάνηκε αργότερα με τη 
διαρροή κάποιων emails, με τον φάουτσι), που διαβεβαιώνουν πως ο ιός δεν έχει εργαστηριακή 
προέλευση.

Ενάντια σε κάθε μέχρι τότε επιδημιολογική γνώση και πρακτική, δεν επιδιώκεται η αποτροπή του 
πανικού, αλλά η διογκωσή του.

Στα μέσα προς τέλη του μήνα, -ενάντια επίσης σε κάθε επιδημιολογική οδηγία- επιβάλλονται 
λοκντάουν σχεδόν παντού στην ευρώπη.

Η θνητότητα του ιού καταγράφεται μέσω του ΠΟΥ στο αδιανόητο και τρομακτικό 3,4% (παρόλο 
που υπήρχε ήδη το παράδειγμα του  κρουαζερόπλοιου diamond princess), ενώ στην 
πραγματικότητα είναι 0,2-0,5%. Στην ελλάδα το δίδυμο χαρδαλιά-τσιόδρα, ενσαρκώνει τηλεοπτικά 
το αρχαίο παιχνίδι του καλού και κακού μπάτσου, κάθε μέρα στις 6.

Ο τσιόδρας δακρύζει λάιβ στην κάμερα αναλογιζόμενος τα μελλοντικά θύματα αυτού του χτικιού.



Η επίσημη οδηγία σε περίπτωση νόσησης συνίσταται στο “μείνε σπίτι, μην πάρεις ασπιρίνη [3], 
λάβε τηλεφωνικές οδηγίες απο μη-ιατρικό προσωπικό και αν αρρωστήσεις σοβαρά, έλα για 
διασωλήνωση”, οδηγία που με λίγες παραλλαγές παρέμεινε ως έχει καθ΄όλο το διάστημα της 
πανδημίας.

Η ήδη πάσχουσα πρωτοβάθμια φροντίδα, καταρρέει ολοκληρωτικά. Η θεραπευτική φροντίδα 
μεταξύ ντεπόν και μεθ αφανίζεται.

Τα πρώτα ξεκάθαρα παράλογα και επιδημιολογικά επιζήμια μέτρα κάνουν την εμφανισή τους 
πανευρωπαικά: απαγόρευση περιπάτου σε δάση, απαγόρευση μπάνιου στη θάλασσα, αποστέρηση 
του πληθυσμού απο την έκθεση σε ήλιο (και άρα απο την παραγωγή βιταμίνης d),πρόστιμα σε 
ανθρώπους επειδή παίζουν με τα παιδιά τους στη μπροστινή αυλή τους, απαγορεύσεις μετακίνησης 
και κυκλοφορίας.

Οι πολίτες της ευρώπης κατακλύζουν τα τηλεφωνικά κέντρα καρφώνοντας συμπολίτες τους για 
παραβίαση μέτρων.

Η σωτηρία των συστημάτων υγείας, γίνεται αυτοσκοπός πανευρωπαικά.

Ο νηλ φέργκιουσον και η ομάδα του στο ιμπέριαλ κόλετζ δημοσιεύουν[4] (11 χρόνια μετά την 
εξοργιστικά λανθασμένη προβλεψή του για 30 εκατομμύρια νεκρούς απο τη γρίπη των πτηνών) ένα
μοντέλο που προβλέπει 90.000 νεκρούς για τη σουηδία, 500.000 για την αγγλία και 30 
εκατομμύρια παγκοσμίως. Πρόκειται για το μοντέλο που εν πολλοίς “έπεισε” την κυβέρνηση του 
“αρνητή” μπόρις τζόνσον να εφαρμόσει λοκντάουν.

Στράτευση μπηχεβιοριστικών ψυχολόγων και ομάδων ψυχολογικού πολέμου, όπως η 77th brigade 
στην αγγλία, απο πολλές ευρωπαικές κυβερνήσεις: στη γερμανία η κυβέρνηση χαράζει πολιτική 
σύμφωνα με ένα εγχειρίδιο πειθάρχησης του πληθυσμού μέσω της τρομοκρατησής του.

Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δει κάποιος γιατρό και ταυτόγχρονα είναι σχεδόν αδύνατο να μην 
δει μπάτσο. Οι γιατροί αναλαμβάνουν την πειθάρχηση και οι μπάτσοι την εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων∙ μια απο τις πολλές αντιστροφές της λογικής που έμελλε να είναι ο 
κανόνας στην πανδημία.

Οι μάσκες κρίνονται απο άχρηστες έως επικίνδυνες, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Οι μηχανικοί αναπνευστήρες γίνονται η σχεδόν μοναδική θεραπευτική μέθοδος στη δύση – 
αργότερα η χρήση τους θα μετριαστεί ή και θα παύσει ολοκληρωτικά, με αυξανόμενους φόβους για
χιλιάδες αναίτιους θανάτους λόγω της χρήσης τους.

Στους δρόμους κυκλοφορούν μόνο μπάτσοι και τρόμος.

Ξεκινά η “μεγάλη σφαγή των γηροκομείων”. Απο τον καναδά μέχρι τη γαλλία και απο την ισπανία 
μέχρι τη σουηδία, νοσούντες ηλικιωμένοι μεταφέρονται εσπευσμένα απο τα νοσοκομεία πίσω στα 
γηροκομεία, όπου σε πολλές περιπτώσεις αφήνονται αβοήθητοι, χωρίς προσωπικό, τροφή, νερό και 
αποκλεισμένοι απο την επαφή με τους συγγενείς τους, να πεθάνουν. Δυο χρόνια μετά οι συνολικές 
απώλειες κόβιντ πολλών χωρών εντοπίζονται σε ποσοστά της τάξης του 30 ή και 40%, στα 
γηροκομεία.

Ο bill gates σε μια ομιλία του στο ted talk, δηλωνει πως “ένα είδος υγειονομικού πιστοποιητικού θα
είναι αργά ή γρήγορο απαραίτητο”. Το εν λόγω χωρίο αρχικά ψαλιδίζεται και δεν επανέρχεται παρά
αργότερα και όσοι αναφέρονται σ΄αυτό χαρακτηρίζονται ως συνωμοσιολόγοι.



Το twitter και τα κοινωνικά δίκτυα κατακλύζονται απο αγνώστης πατρότητας bots που ζητάνε 
σκληρότερα λοκντάουν και περιοριστικά μέτρα∙ βαθμιαία θα αντικατασταθούν απο αληθινούς 
ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους απο τον ευρύτερο αριστερό και αντιεξουσιαστικό χώρο που θα 
κάνουν ακριβώς το ίδιο.

Απρίλης 2020

Διόγκωση της λογοκρισίας και του φακτ τσεκ. Ευρεία διασπορά των όρων “συνωμοσιολόγος” και 
“αρνητής”. Καθολική στήριξη της κυβέρνησης και των ολοκληρωτικών μέτρων απο σύσσωμα τα 
αριστερά μήντια και απο το μεγαλύτερο κομμάτι του κινήματος. Οι αναρχικοί οπλίζονται με γάντια,
μάσκες και κοινωνική ευθύνη και οι αριστεροί αναγνωρίζουν σύσσωμοι την εξαιρετική δουλειά της
κυβέρνησης μητσοτάκη και του τσιόδρα.. Το “πάλι καλά που΄ναι ο μητσοτάκης, γιατί οι του σύριζα
θα΄ταν καφενείο και δε θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρό λοκντάουν”, διατρέχει ως παραδοχή τόσο
τη δεξιά όσο και την αριστερά.

Δισεκατομμύρια τυπωμένου χρήματος διοχετεύονται σε ευρωπαϊκά επιδόματα.

Αλματώδης αύξηση της ψηφιακής επιτήρησης. Την τηλε-εργασία ακολουθεί η τηλε-εκπαίδευση.

Οι μάσκες κρίνονται πλέον απαραίτητες και γίνονται σταδιακά υποχρεωτικές.

Πρώτη εμφάνιση της επιδημιολογικής καμπύλης και της ανάγκης ισοπεδωσής της μέσω δυο 
εβδομάδων υπομονής – το μοτίβο αυτό θα παραμείνει απαράλλαχτο στο μεγαλύτερο τμήμα της 
πανδημικής εκστρατείας, προτού πέσει σταδιακά στη λήθη και την ανυποληψία.

Η μόνη κινηματική αντίδραση, πέραν απο 1-2 μπλογκ και μια σειρά αυτοκόλλητων απο παρέες σε 
αθήνα και θεσσαλονίκη, προέρχεται απο την αυτονομία, μέσω αυτοκόλλητων, αφισσών και 
ιστολογίων.

Χιλιάδες άνθρωποι στην ευρώπη, βγαίνουν στα μπαλκόνια τους συγκεκριμένες ώρες και 
“χειροκροτούν τους ήρωες υγειονομικούς”.

Με 10 νεκρούς ημερησίως οι μεθ παρουσιάζονται στα οριά τους – τα νοσοσκομεία ωστόσο είναι 
στην πλειοψηφία τους, άδεια.

Συστηματικό φούσκωμα των θανάτων – πανευρωπαικά η παρουσία (ή και η ένδειξη) κόβιντ 
συνεπάγεται και την καταγραφή ως αιτία θανάτου. Οι πρώτες ανεκδοτολογικές μαρτυρίες πίεσης 
για πιστοποιητικό θανάτου απο κόβιντ σε ανθρώπους που πέθαναν απο άλλες αιτίες, χωρίς καν τον 
ιό.

Ο τρόμος των μεθ: το κατώφλι τους ισοδυναμεί με το πέρασμα σε ένα εφιαλτικό κόσμο 
απογυμνωμένης ζωής: χωρίς καμία επαφή με οικείους και αγαπημένους, οι νοσούντες, ανησυχούν 
πως το μοιραίο θα επέλθει αδυσώπητο, χωρίς αποχαιρετισμούς, χωρίς ένα συγγενικό σφίξιμο 
χεριού, χωρίς καν την ύστατη τελετή: τα σώματα εξέρχονται μέσα σε μια πλαστική αδιάφανη 
σακκούλα για υγειονομική ταφή. Ανάμεσα στα σωληνάκια και τα μόνιτορ της εντατικής, το 
φάντασμα της αντιγόνης αναζητά με άδειο βλέμμα το νεκρό σώμα του πολυνείκη. Ματαίως.

Ο επιδημιολόγος raoult στη γαλλία, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη χλωροκίνη ως θεραπευστικό 
σχήμα. Η κάθε αναφορά στη χλωροκίνη συσχετίζεται με τον τραμπ και λοιδωρείται: τα ελληνικά 
μήντια σύσσωμα κατηγορούν ως συνωμοσιολόγους όσους μιλάνε για χλωροκίνη, την ίδια στιγμή 
που αυτή αποτελεί το βασικό θεραπευτικό σχήμα στο πρωτόκολλο του εοδυ.



Στην κίνα αίρονται οι περιορισμοί: πρόκειται ουσιαστικά για το τέλος της πανδημίας εκεί, καθώς 
έκτοτε καταγράφονται ελάχιστοι νεκροί. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τις κινεζικές αρχές να 
επιβάλλουν κάθε τόσο δρακόντεια μέτρα λοκντάουν σε ολόκληρες πόλεις.

Στην κριτική του πανδημικού αφηγήματος φοριέται ένας ακροδεξιός (ζουρλο)μανδύας. Μετά τον 
σαν πρωταγωνιστή σε αρχαιοελληνική τραγωδία μπόρις τζόνσον, που αρνείται-αρρωσταίνει-
μετανοεί, πιστός στο σχήμα ύβρις-νέμεσις- εξιλέωση, το σύμβολο της άρνησης και της ακροδεξιάς 
ρητορικής γίνεται ο τραμπ – έκτοτε κάθε κριτική φωνή λοιδωρείται απο σύσσωμη τη θεσμική και 
εξωθεσμική αριστερά, αλλά και απο την αναρχία, ως “οπαδός του τραμπ”.

Τα λοκ ντάουν αποσύρονται σταδιακά πανευρωπαικά.

Άνοιξη – καλοκαίρι 2020

Έκφραση των πρώτων ανησυχιών για διαβατήρια εμβολιασμού – συνολική απόρριψη της ιδέας απο
το σύνολο του κινήματος ως “συνωμοσιολογική”.

Οι πρώτες μαζικές διαδηλώσεις σε ευρωπαικές πόλεις. Χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως ακροδεξιές.

Το συντριπτικό ποσοστό των ερευνών και των χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται προς την ανάπτυξη 
του εμβολίου – η αναζήτηση κάποιου θεραπευτικού σχήματος δεν καταλαμβάνει παρά ένα 
ελάχιστο ποσοτό.

Γίνεται γνωστό πως τα εμβόλια δε θα ακολουθούν κάποια απο τις ήδη γνωστές προσεγγίσεις, αλλά 
θα είναι, για πρώτη φορά στην ιστορία, στη λογική της γονιδιακής θεραπείας.

Τον ιούνη ψηφίζεται στο ευρωπαικό κοινοβούλιο μια κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση που 
εξαιρεί τα μελλοντικά εμβόλια απο το ισχύον πλαίσιο απαγόρευσης γ.τ.ο. (γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών) σε ευρωπαικό έδαφος.

Τον μάη το έγκριτο lancet δημοσιεύει μια εντελώς ανυπόστατη μελέτη με προβληματικά δεδομένα 
που ανακαλύπτει αυξημένη θνησιμότητα στην υδροχλωροκίνη. Το σκάνδαλο ανακαλύπτεται 
σύντομα και προκαλεί έντονες συζητήσεις. Η χλωροκίνη ωστόσο αποσύρεται απο όλα σχεδόν τα 
πρωτόκολλα των ευρωπαικών χωρών.

Οι πρώτες ανεξάρτητες έρευνες για την εργαστηριακή προέλευση του ιού.

Σε τρεις μεγάλες έρευνες τον ιούνη (solidarity, remap και recovery) χρηματοδοτημένες απο το 
ίδρυμα gates και τη glaxosmithkline χρησιμοποιείται έως και τέσσερις φορές η συνιστώμενη δόση 
χλωροκίνης με αποτέλεσμα 100δες θανάτους που φτάνουν μέχρι και το 25% στις μεθ.

Το εξαιρετικά ακριβό, μάλλον μηδενικής αποτελεσματικότητας και με πολλές παρενέργειες 
ρεμντεσιβιρ αντικαθιστά την χλωροκίνη στα διάφορα πρωτόκολλα.

Κάποιοι γιατροί προσπαθούν να συγκροτήσουν εθελοντικά μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
ανταλλαγής θεραπευτικών πρωτοκόλλων – αβοήθητοι στο πρώτο και παρεμποδιζόμενοι σοβαρά 
στο δεύτερο.

Η αντιβίωση και η κορτιζόνη αρχίζουν να προτείνονται απο διάφορους γιατρούς, καθώς η σοβαρή 
εξέλιξη της ασθένειας έχει συνήθως χαρακτηριστικά εκτεταμένης αυτοάνοσης φλεγμονής και 
εμφάνισης δευτερογενών λοιμώξεων.



Σε μια πορεία δεκάδων χιλιάδων στο βερολίνο, μια μικρή ομάδα 30 περίπου ακροδεξιών και 
κάποιων μελών της qanon, αφήνεται ανενόχλητη να πλησιάσει το κοινοβούλιο. Το οποίο και 
υπερασπίστηκαν χωρίς να κοπιάσουν και ιδιαίτερα τρεις (3) αστυνομικοί. Τα μήντια σε όλη την 
ευρώπη το παρουσίασαν σαν απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος απο ακροδεξιούς αντι-λοκ 
ντάουν συνωμοσιολόγους.

Πρώτες αναφορές στην τεχνολογία mrna και τα εμβόλια.

Φθινόπωρο 2020

Οι εταιρείες των εμβολίων εξασφαλίζουν η μια μετά την άλλη πλήρη απαλλαγή ευθυνών και 
υποχρέωσης αποζημιώσεων για τυχόν παρενέργειες.

Το τρομακτικό ενδεχόμενο της ade[5] κυκλοφορεί όλο και περισσότερο και έρευνες που το 
εντοπίζουν ως πιθανή -και ολέθρια- παρενέργεια των εμβολιασμών δημοσιεύονται ακόμα και στα 
πλέον καθεστωτικά επιστημονικά έντυπα (nature).

Στους δρόμους της πόλης ο μόνος κριτικός λόγος συνεχίζει να είναι σχεδόν αποκλειστικά απο 
αυτόνομη σκοπιά. Το κίνημα συνεχίζει να στηρίζει το όλο πανδημικό αφήγημα, σε κάθε του 
έκφανση, ακόμα και στις πλέον βλακώδεις.

“Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος,” δηλώνει στις 22 οκτώβρη ο βατόπουλος, συνοψίζοντας την
αλαζονεία, την επικινδυνότητα και τη διανοητική αστάθεια της επιτροπής ειδικών που με τη 
σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του κινήματος, καθορίζει τις ζωές μας.

Στις 6 νοέμβρη γίνεται η πρώτη κινηματική πορεία με σαφή λόγο ενάντια στα λοκντάουν και τους 
περιορισμούς απο τη συνέλευση αλληλεγγύης στις καταλήψεις και ατομικότητες.

Χειμώνας 2020

Λοκ ντάουν (το μακροβιότερο στην ευρώπη)

Δεύτερο χειμερινό κύμα. Οι μεθ , ασφυκτιούν με 100 διασωληνωμένους και δυο μέρες μετά είναι 
πέραν των ορίων τους με 180, δεν αντέχουν άλλο με 300, είναι σε απελπιστική κατάσταση με 400, 
κραυγές αγωνίας των ιατρών με 500 και 10 μέρες μετά είναι πιεσμένες, αλλά η κατάσταση 
ελέγχεται, με 550.

Ενα χρόνο μετά, μηδενική ενίσχυση του εσυ, καμία εξέλιξη σε φαρμακευτικές αγωγές. Τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς είναι πιο γεμάτα απο ποτέ.

Η αστυνομία συμπεριφέρεται σαν στρατός κατοχής.

Στους δρόμους δουλειά, μάσκα, σιωπή και τρόμος, τη νύχτα στην πόλη, μοναχικές φιγούρες 
κοζάρουν σε κάθε στενό για μπάτσους.

Ανησυχία.

Μετά απο καμιά δεκαριά κρούσματα κωρονοιού στα μινκ, η ευρώπη παίρνει την απόφαση να τα 
εξοντώσει. Στη δανία εξολοθρεύονται 17 εκατομμύρια μινκ, και μια ανατριχίλα διατρέχει τις 
λιγοστές εναπομείνασες ραχοκοκαλιές στην ευρώπη: η μεγαλύτερη μαζική σφαγή ζώων του 21ου 
αιώνα.



Καμία δικαιωματική φωνή δεν ψέλλισε έστω μια λέξη διαμαρτυρίας καθώς οι μπουλντόζες της 
δανέζικης κυβέρνησης έσκαψαν τεράστια ορύγματα-τάφους για το πρώτο νεοπαραδειγματικό 
άουσβιτς.

Οι κάμερες στις λιγοστές διαδηλώσεις στην ευρώπη ζουμάρουν αποκλειστικά σε 
χριστιανόπληκτους ή ακροδεξιούς με σύμβολα. Η διείσδυση ωστόσο της ακροδεξιάς στο όλο 
κίνημα εναντίωσης των λοκντάουνς και των υγειονομικών μέτρων είναι υπαρκτή: εν τη ηχηρή 
απουσία της αριστεράς, είναι άλλωστε η μόνη εν δυνάμει οργανωμένη δύναμη.

Τα εμβόλια ξεκινάνε με κατεπείγουσα αδειοδότηση τη φάση δοκιμής iii στον παγκόσμιο πληθυσμό.

Το ισραήλ συμφωνεί με τη pfizer να χρησιμοποιήσει τον πληθυσμό του ως πεδίο δοκιμών της: της 
δίνει απεριόριστη πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των πολιτών του σε αντάλλαγμα για γρήγορη 
και φθηνή πρόσβαση σε εμβόλια.

Σαν θύματα ενός άδικου και ειδεχθή φόνου, που στοιχειώνουν για δεκαετίες μετά τον χώρο του 
εγκλήματος, δίνοντας το δικό τους φασματικό και μεταφυσικό κατηγορώ, τα σφαγιασμένα μινκ 
επιστρέφουν. Σαν ένας άλλος ιησούς που πέθανε για τις αμαρτίες μας, ανασταίνονται απο τον τάφο,
πλην όμως δεν ανέρχονται στους ουρανούς, αλλά στους υψικάμινους που όπως στα άουσβιτς, 
δουλεύουν διπλή βάρδια, αποτεφρώνοντας μαζικά τα μινκ που αρνήθηκαν να παραμείνουν 
ενταφιασμένα . Το φαινόμενο αποδίδεται στα αέρια της σήψης και στα λιγοστά, γεμάτα αμηχανία 
και με μια αόριστη αίσθηση ντροπής, άρθρα, παίρνει το -προφανές- όνομα, ζόμπι μινκ.

Στα τέλη δεκέμβρη, ξεκινάνε οι πρώτοι εμβολιασμοί σε ευρωπαικό έδαφος.

Έχει αρχίσει και αναδύεται (στους δρόμους τη νύχτα, στα μισόκλειστα καφενεία, σε χειρόγραφα 
αφισσάκια, ενίοτε και σε αντι-λοκντάουν μαζώξεις) το υποκείμενο της αντιπολίτευσης στο 
κυρίαρχο αφήγημα. Μοναχικοί, λούμπεν, μετανάστες, αιρετικές της σκέψης, ριζοσπάστες, 
θρησκευόμενοι, παλαιάς κοπής, ενάντια στην πρόοδο, συντηρητικοί, με δυο λόγια εκτός 
παραδείγματος. Και στον αντιποδά του, ο καραντινέρι. Μεσοαστή, μοντέρνα, με μακρόχρονη 
θητεία στα ανώτατα επιμορφωτικά ιδρύματα, με μια αφηρημένη αριστερή ή και 
ακροαριστερή/αναρχική θεώρηση, ευλαβής πιστή όλων των κυρίαρχων ιδεολογημάτων και 
παραδειγμάτων της εποχής της. Ακραιφνής θιασώτης οπότε της τεχνολογίας και της επιστήμης, 
δηλαδή της προόδου.

Τα εμβόλια υπόσχονται 95%-99% προστασία απο τη νόσηση∙ όσο για την μετάδοση, οι ceo των 
φαρμακευτικών είναι κάπως πιο φειδωλοί, “αλλά είναι σχεδόν σίγουροι πως θα την αποτρέπουν”. 
Στην τεκμηρίωση για την κατεπείγουσα αδειοδοτησή της η pfizer αναφέρει: “Ενεργή ανοσοποίηση 
για την αποτροπή της νόσησης απο κόβιντ”.[6]

Μια απο τις πιο αλλόκοτες στιγμές στην σύγχρονη ιστορία: η “εισβολή” στο καπιτώλιο.

Το περίπου κοινό πάττερν που σχηματίζεται είναι αύξηση της θνητότητας σε ένα διάστημα 2-3 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και μετά “ισοπέδωση της καμπύλης”.

Οι πρώτες επίσημες αναφορές για αυξημένα ποσοστά σοβαρών περιστατικών μετά το εμβόλιο, στη 
νορβηγία.

Συντονισμένη παγκόσμια εκστρατεία προπαγάνδισης του εμβολίου, ενίοτε πραγματικά 
αναγουλιαστική – ο αρνητής της πανδημίας αντικαθίσταται εν μέρει απο τον αρνητή του εμβολίου.



Οι πρώτες πορείες για τον κουφοντίνα δέχονται άγρια καταστολή πριν καν ξεκινήσουν.

Η υποχρεωτικότητα των εμβολίων είναι ήδη σε πρώτο πλάνο στη συζήτηση – πλην των αριστερών 
και αναρχικών κύκλων που το αντιμετωπίζουν ως θεωρία συνωμοσίας.

Η πορείες για τον κουφοντίνα μαζικοποιούνται με δεκάδες χιλιάδες κόσμου.

Στην αθήνα, τα αστικά πάρκα και πλατείες γεμίζουν με χιλιάδες κόσμου – πρόστιμα και καταστολή 
απο μπάτσους, υστερικές φωνές απο τα μήντια.

Άνοιξη 2021

Ήταν σατανάς, έγινε τραχανάς.

Αντιμέτωποι με μερικές δεκάδες εξαγριωμένων διαδηλωτών, στην πλειοψηφία τους λούμπεν και 
χούλιγκαν, μια ομάδα 20 δυάδων ξεκινάνε τις μηχανές τους και όπου φύγει-φύγει, παρατώντας σε 
μια πράξη έσχατης δειλίας, το συνάδελφό τους στα χέρια των διαδηλωτών, οι οποίοι δείχνουν μια 
θαυμαστή αυτοσυγκράτηση και αρκούνται στο να τον ξυλοφορτώσουν.

Τα μίντια υστεριάζουν, οι αριστεροί καταδικάζουν την οπαδική βία, ο πρωθυπουργός απευθύνει 
κατεπείγον διάγγελμα: στην πρώτη, ελάχιστη, αντίδραση των πολιτών η κυβέρνηση κάνει στροφή 
180 μοιρών. Οι μπάτσοι σταματάνε το όργιο βίας και καταστολής και πλέον δεν ελέγχουν τίποτε 
και κανέναν.

Άδικες φυλακίσεις και διώξεις για τα επεισόδια στη ν.σμύρνη με μηδενική επίδειξη αλληλεγγύης 
από το κίνημα.

Σποραδικές μαζώξεις σε πλατείες και πάρκα με σκοπό το σπάσιμο της νυχτερινής απαγόρευσης 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία για το ακαταδίωκτο της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Εισαγγελική εισήγηση για 
αυτόφωρο στους αρνητές των self-test.

Τους τελευταίους μήνες σε θεσσαλονίκη, αθήνα και πάτρα, υπάρχουν -λιγοστές- κινηματικές 
σφοδρής κριτικής στο κυρίαρχο αφήγημα, πέραν αυτών της αυτονομίας.

Απο το πλήθος των πορειών για τον κουφοντίνα και απο τις καθημερινές μαζώξεις σε πάρκα και 
πλατείες, πασχίζει να αναδυθεί ένα υποκείμενο ενάντια στη νέα κανονικότητα.

Ματαίως.

Η εξοργιστική σιωπή και η ακόμα πιο θλιβερή εναρμόνιση με την κρατική προπαγάνδα αναρχικών 
και αριστερών συνεχίζεται. Όταν το λοκ ντάουν λήγει και ανοίγουν τα μαγαζιά, μεγάλο μέρος του 
κόσμου βάζει τα δυνατά του να προσποιηθεί πως δεν έγινε και τίποτε τελικά.

Τόσο ο μπίντεν, όσο και ο φάουτσι, διαβεβαιώνουν πως τα εμβόλια θα εξαλείψουν την πανδημία 
και “αν τα κάνεις, δε θα αρρωστήσεις”, όπως τόνισε σε απλά αμερικάνικα, ο πρόεδρος μπίντεν.

Όλοι πλέον μιλάνε για τα εμβόλια.

Στις 20 μάη, δημοσιεύεται μια κλινική μελέτη που βρίσκει πως η παθογόνος ακίδα που παράγεται 
απο τα εμβόλια κυκλοφορεί σε όλο σχεδόν το σώμα και δεν περιορίζεται όπως διαβεβαίωναν όλοι 



οι ειδικοί στο δελτοειδή μυ (https://academic.oup.com/cid/article/74/4/715/6279075). Κάτι που 
απ΄ό,τι φαίνεται ήταν γνωστό εξαρχής, αφού αναφέρεται ξεκάθαρα και στην έκθεση αδειοδότησης 
της pfizer (που θα αρχίσει να δημοσιοποιείται στα τέλη του ΄21). Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός 
ωστόσο κατατάχθηκε στις θεωρίες συνωμοσίας και έχει δεχθεί πολλαπλά φακτ τσεκ και 
λογοκρισίες.

Όλοι οι αρχηγοί κρατών, ή μέλη των επιτροπών ειδικών, υπόσχονται πως τα εμβόλια θα 
σταματήσουν την εξάπλωση του ιού και θα τον αφανίσουν.

Το ποσοστό του επιθυμητού εμβολιασμού τίθεται στο 70%.

Οι παρενέργειες, κυρίως σχετιζόμενες με θρομβώσεις, είναι τουλάχιστον 30πλάσιες απο κάθε άλλο 
εμβόλιο. Στους δρόμους, στις πλατείες, στις ατελείωτες ουρές έξω απο ταχυδρομεία και τράπεζες, ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός περιφέρεται σα δαμόκλειος σπάθη, σαν ένα μαύρο σύννεφο, πάνω απο 
μονίμως σκυμμένα κεφάλια των υπηκόων.

Στην απέραντη λιακάδα των μυαλών του κινήματος, όλα αυτά είναι βέβαια σαχλαμάρες και 
κινδυνολογίες ακροδεξιών.

“Δεν έχω δικαίωμα να μην δεχτώ να με εξετάσει ένας ναζιστής γιατρός; Αρα γιατί να μην έχω 
δικαίωμα να μη με εξετάσει ένας μη-εμβολιασμένος;”. Η νεοπαραδειγματική λογική επελαύνει 
αδυσώπητη με τις ευλογίες της αριστεράς.

Δημοσιεύεται ένα εξαιρετικά επιδραστικό άρθρο του nicolas wade για την εργαστηριακή 
προέλευση του ιού.

Πρώτα αδιαμφισβήτητα στοιχεία πως τελικά οι εμβολιασμένοι κολλάνε – και μεταδίδουν.

Μετα-απαρτχαιντ. Διαβατήρια εμβολιασμού. Θρομβώσεις.

 Κώδικας νυρεμβέργης. Habeas corpus.

“Δεν το έκανα για μένα, αλλά για να προστατέψω τους υπόλοιπους”. Για πρώτη φορά στην ιστορία,
ένα εμβόλιο δεν προστατεύει αυτόν που το κάνει, αλλά το κοινωνικό σύνολο, με έμφαση ανάλογα 
το εμβολιασμένο υποκείμενο στα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή “την τάξη μας”.

Πρώτοι αποκλεισμοί και κυρώσεις στους ανεμβολίαστους.

Στο ισραήλ ξεκινάνε τα πάσα εμβολιασμού.

Τα πρώτα “πάρτυ μόλυνσης” – μια τάση που θα συνεχίσει και θα διογκωθεί τους επόμενους μήνες. 
Για πρώτη φορά στην επιδημιολογική ιστορία, άνθρωποι επιλέγουν μαζικά να κολλήσουν τον ιό, 
για να αποκτήσουν μια τρίμηνη εξαίρεση απο το καθεστώς του απαρτχάιντ, παρά να αποδεκτούν 
την κρατικά εγγυημένη θεραπεία.

Καλοκαίρι 2021

Οι υγειονομικοί, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα στην οποία 
επιβάλλεται ο εμβολιασμός.

Άτυπη υποχρεωτικότητα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού τομέα και ιδίως στον τομέα της εστίασης.



Τεράστιες διαδηλώσεις πανευρωπαικά.

Μαζικές ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και πρώτες ενδείξεις προβλημάτων στις “αλυσίδες 
μεταφοράς”.

Τον ιούλη χιλιάδες κόσμου μαζεύονται στο σύνταγμα μετά απο διαδικτυακά και κοινωνικοδιχτυακά
καλέσματα. Η μόνη οργανωμένη δύναμη, αυτή των ακροδεξιών, κάνει εν μέρει κουμάντο. Οι 
ελάχιστοι ακροαριστεροί δέχονται επίθεση απο μέλη των προ-πάτρια και εκδιώχνονται. Ο φώτης 
τερζάκης χτυπιέται -ευτυχώς όχι σοβαρά- απο τους φασίστες: λίγους μήνες αργότερα, δέχεται 
παρόμοιας μορφής τραμπουκισμό, ενώ παρουσιάζει το βιβλίο του σε ένα κατηλειμμένο χώρο της 
αθήνας∙ αυτή τη φορά απο “αναρχικούς”.

Γίνεται φανερό πως οι εμβολιασμένοι νοσούν, ενίοτε σοβαρά.

Τα mrna εμβίολια αντικαθιστούν σταδιακά τα vector-dna.

Οι μυοκαρδίτιδες αντικαθιστούν σιγά-σιγά τις θρομβώσεις.

Ο πόλεμος της ιβερμεκτίνης: το φθηνό και δοκιμασμένο για χρόνια αντιπαρασιτικό φάρμακο 
γίνεται ο νέος στόχος της προπαγάνδας: έρευνες αποσιωπούνται ή εξαναγκάζονται σε λάθος 
συμπεράσματα, η ίδια η εταιρεία του, η merck, καταφέρεται εναντίον του και χώρες 
εξαναγκάζονται να το αποσύρουν απο τα πρωτοκολλά τους.

Στους σεισμόπληκτους στο αρκαλοχώρι απαγορεύεται η είσοδος σε καταλύματα αν δεν 
εμβολιαστούν.

Η “υπόθεση της εργαστηριακής διαρροής” γίνεται αίφνης εξαιρετικά δημοφιλής∙ διαρρέουν 
συνομιλίες και ημέηλ της ομάδας του φάουτσι και της eco health alliance του peter daszek.

Το αφήγημα γίνεται “με το εμβόλιο δε νοσείς σοβαρά” και δεν το κάνεις πλέον για να εξαλείψεις 
τον ιό, αλλά για να σώσεις το σύστημα υγείας.

Η διασωλήνωση, απο κύριο αίτημα των αριστερο-αναρχικών, γίνεται αίφνης υποχρεωτικότητα: 
αυταπάγγελτες διώξεις σε όσους αρνούνται τη διασωλήνωση. Αυτή η αδιανόητηση ιστορικά 
καταστρατήγηση του κώδικα της νυρεμβέργης, μένει εντελώς ασχολίαστη στο σύνολο των μήντια.

Ανεμβολίαστοι χάνουν την επιμέλεια του παιδιού τους, το δικαίωμα σε εφέσιμη ποινή, το δικαίωμα 
σε μεταμόσχευση.

Στην αθήνα, καλέσματα στόμα με στόμα και συζητήσεις μεταξύ των ελάχιστων πολιτικά ενεργών 
ομαδοποιήσεων που ασκούνε κριτική στον ολοκληρωτισμό.

Μεγάλες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατακαίνε τα δάση τόσο στην ελλάδα, όσο και σε άλλες 
χώρες κυρίως του νότου. Στην ελλάδα, η κυβέρνηση αφήνει ολόκληρες περιοχές να καταστραφούν,
χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση – πέρα απο ένα λοκντάουν των περιοχών απο τους κατοίκους 
της. Ενδιαμέσω εκτεταμένων καταγγελιών για εμπρηστικούς μηχανισμούς, ο πρωθυπουργός 
κατηγορεί τους ανεμβολίαστους ως εμπρηστές! Σχέδια αναδάσωσης “με σωστά και κατάλληλα είδη
δέντρων” με συμμετοχή εταιρειών. Παρόμοια κατάσταση και στο νότο της ιταλίας.

Μεγάλες διαταρχαχές στην αγροτική παραγωγή και τη μεταφορά προιόντων παγκοσμίως – 
εκτίναξη των τιμών ενέργειας.



Φθινόπωρο 2021

Μέρος της αναρχίας, προσπαθεί να ξεπλυθεί: “εμείς θα συμμετείχαμε σε κινήσεις ενάντια στα 
κρατικά μέτρα, αλλά όχι αν συμμετέχουν και άτομα που καλέσαν μαζί με τους φασίστες στο 
σύνταγμα”.

Τα δεδομένα απο αγγλία και ισραήλ δείχνουν πως οι εμβολιασμένοι όχι μόνο νοσούν σοβαρά, αλλά
και πεθαίνουν σε σοβαρά ποσοστά. Μεταδίδουν ενίοτε και παραπάνω απο τους ανεμβολίαστους.

Το αφήγημα γίνεται “σε προστατεύει απο την εισαγωγή στη μεθ”.

Στα χνάρια του ΠΟΥ που περιέγραψε την ανοσία αγέλης ως “εμβολιαστικό όρο”, το αμερικάνικο 
CDC αλλάζει και τον ορισμό του εμβολίου, που υπο τον καταιγισμό μολύνσεων των 
εμβολιασμένων, μετατρέπει την ανοσία σε προστασία.

Έναρξη τρίτων δόσεων.

Οι υποχρεωτικότητες επεκτείνονται. Σε πολλές χώρες της ευρώπης, απαγορεύεται η πρόσβαση σε 
καταστήματα, πλην ειδών πρώτης ανάγκης, στους ανεμβολίαστους.

Ανεμβολίαστοι γιατροί και οδοντίατροι κλείνουν τα ιατρεία τους ή δουλεύουν παράνομα.

Πορεία περίπου χιλίων ατόμων στην αθήνα και διακοσίων στη θεσσαλονίκη ενάντια στα 
πιστοποιητικά – η πρώτη μαζική κινητοποίηση κατά των υποχρεωτικοτήτων με ξεκάθαρο αριστερό/
αναρχικό λόγο.

Χειμώνας 2021

Επιτάχυνση και σκλήρυνση του καθεστώτος βιας και εξαναγκασμών, σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο 
ολοκληρωτισμός επιταχύνει την επιβολή του με γενικευμένους αποκλεισμούς, απειλές, απολύσεις 
και αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στους ανεμβολίαστους. Πολλές χώρες ανακοινώνουν πως 
απο τη νέα χρονιά θα επιβάλλεται μηνιαίο πρόστιμο ή και φυλάκιση σε ανεμβολίαστους.

Το αναρχικό στέκι πάσα μοντάνα και ένας συνεργάτης του εγχειρήματος αντίθεση κατηγορούν ένα 
2μερο συζητήσεων στο κατειλημμένο κυλικείο της νομικής ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό,
πως ευθύνεται άμεσα για τη μόλυνση και το θάνατο μιας γυναίκας. Μέλη τους καρφώνουν τα 
ονόματα εναλλακτικών γιατρών που της έδωσαν συμβουλές, στο greek hoaxes.

Κυριαρχία της μετάλλαξης δέλτα, της πλέον σοβαρής παραλλαγής του κωρονοιού.

Το ρευστό ιδιότυπο απαρτχάιντ εξαπλώνεται – η λογοκρισία και η λυσσασμένη επίθεση σε κάθε 
κριτική εντείνεται.

Ο αγαπημένος γιατρός του συριζα, γεροτζιάφας, ζητά το πάγωμα του αφμ σε όλους τους 
ανεμβολίαστους.

Ο ΕΟΔΥ ζητάει να του αποστέλλονται σε ημερήσια βάση συγκεντρωτικά ιατρικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όλων των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων ασθενών με κορονοϊό που 
νοσηλεύονται, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Απειλές για απόλυση όλων των ανεμβολίαστων ανεξαρτήτως επαγγέλματος.



Γενικευμένες ταραχές σε πολλές χώρες της ευρώπης. Στην ολλανδία οι μπάτσοι πυροβολούν 
διαδηλωτές.

Δεύτερη πορεία, 1500 ατόμων,της νεοσύστατης πρωτοβουλίας ενάντια στο υγειονομικό 
απαρτχάιντ.

Μαζικές και συγκρουσιακές διαδηλώσεις παντού – σκλήρυνση της στάσεως των κυβερνήσεων 
ειδικά σε γερμανία, ιταλία, γαλλία. Στην ελλάδα ξεκινά το μηνιαίο πρόστιμο σε ανεμβολίαστους 
άνω των 65.

Εμφάνιση και κυριαρχία του στελέχους όμικρον.

Συνολικά στο 2021, με σχεδόν 70% εμβολιασμό, ένα ποσοστό φυσικής ανοσίας και ένα χρόνο 
υποτίθεται συσσώρευσης γνώσεων στην αντιμετώπιση του κόβιντ, οι θάνατοι λόγω κόβιντ είναι 
παραπάνω απο το 2020, γεγονός που αποφεύγεται πάση θυσία να σχολιαστεί απο το σύνολο των 
ειδικών και των καραντινιέρι πιστών τους.

Το αφήγημα της προπαγάνδας παραδέχεται πλέον πως τα εμβόλια δεν προστατεύουν καθόλου απο 
τη μόλυνση, αλλά “τουλάχιστον δεν πεθαίνεις”.

Ανατιμήσεις έως και 5 φορές πάνω στην ενέργεια και στα μεταφορικά.

Ο ceo της bayer δηλώνει ¨αν είχαμε ρωτήσει πριν δυο χρόνια “είστε διατεθειμένοι να κάνετε μια 
γονιδιακή θεραπεία μέσω εμβολίων στο σώμα σας”, το 95% θα απαντούσε όχι”.

Είναι πλέον ξεκάθαρο – οι εμβολιασμένοι μολύνονται και μεταδίδουν σε μεγαλύτερο ποσοστό απο 
τους ανεμβολίαστους. Αν αυτό οφείλεται σε μόνιμες βλάβες του ανοσοποιητικού, σε original 
antigenic sin, στην έλλειψη μέτρων και την κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά των “το έκανα για να
σώσω την τάξη μου” εμβολιολάγνων ή είναι ανησυχητικό προμήνυμα ade, είναι ακόμα υπο 
διερεύνηση.

Αθλητές καταρρέουν μαζικά εν ώρα αγώνα – η μυοκαρδίτιδα θερίζει στις ηλικές 15-35.

Οι εταιρείες και τα μέλη των ελιτ που πρωτοστάτησαν στο πανδημικό αφήγημα, έχουν διπλασιάσει 
ή και τριπλασιάσει την ήδη τεράστια περιουσία τους τα τελευταία δυο χρόνια.

Με ένα μάλλον ανοδικό κύμα θανάτων και με την καμπύλη των μολύνσεων να εξαπλώνεται, το 
αφήγημα της πανδημίας σταματά απότομα στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Μέσα σε λίγες μέρες, το
σκηνκό του κόβιντ αποκαθηλώνεται: τα ίδια μέσα στυγνής προπαγάνδας, ανακαλύπτουν τώρα την 
κοινή λογική. Ίσως τα λοκντάουν να μη βοήθησαν τελικά, τα επόμενα εμβόλια θα΄ναι ακόμη 
καλύτερα, ανοσία αγέλης δεν επιτυγχάνεται τελικά με ταχέως μεταλασόμενους ιούς όπως η γρίπη 
και ο κωρονοιός, κτλ κτλ

Στην ελλάδα με καθημερινά ρεκόρ θανάτων, τα μέτρα σιγά σιγά αποσύρονται.

Σε μεγάλο κομμάτι του κινήματος, καθώς το αδειάζει το κράτος, ακόμα και οι ειδικοί του, 
δημιουργείται η ανησυχητική αίσθηση μιας επερχόμενης “μοναξιάς του μαλάκα” και κάποιοι 
αγχώνονται με το ότι αυτός ο λεκές του “λακέ των ελιτ”, εν τέλει είναι ρετσινιά και δε φεύγει με 
τίποτε. 300 απο δαύτους συμμετέχουν σε μια πορεία ενάντια σε κράτος, συνωμοσιολόγους και 
κεφάλαιο.



Ενδιαμέσω αυξανόμενων ανατιμήσεων και τεράστιων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα 
μέτρα και οι περιορισμοί σιγά σιγά αποσύρονται, ακόμα και πολλοί περιορισμοί για τους 
ανεμβολίαστους. Η αυστρία, πρωτοπόρος στην επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αποσύρει 
τα μέτρα προστίμων κι φυλάκισης στους ανεμβολίαστους.

Στον καναδά για παραπάνω απο 20 ημέρες χιλιάδες φορτηγατζήδες και αλληλέγγυοι 
πραγματοποιούν κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην οττάβα, ζητώντας την κατάργηση των 
πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες παγώνουν τα ποσά των δωρεών στο “κονβόι ελευθερίας” όπως 
ονομάστηκε.

Ο πρωθυπουργός του καναδά, ανασύρει το νομικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης – συμμετέχοντες 
στην κατασκήνωση, αλλά και δωρητές ποσών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, βλέπουν τους 
λογαριασμούς τους να παγώνουν. Στρατός και μπάτσοι διαλύουν την κατασκήνωση, 100δες 
φορτηγά κατάσχονται, και 100 δες συλλαμβάνονται και τα σκυλιά τους στέλνονται σε “καταφύγια 
ζώων” όπου μετά απο 8 μέρες θανατώνονται.

Αντίστοιχες κινήσεις σε βέλγιο και γαλλία δέχονται εκτεταμένη καταστολή.

Το αφήγημα της πανδημίας καταρρέει με γοργούς ρυθμούς και υπερβολικά βιαστικά.

Η ρωσία εισβάλλει στην ουκρανία.

(Η συνέχεια στα κλιματιστικά σας)

1. Τόσο το 2006, όσο και -κυρίως- το 2009, ο ΠΟΥ επιχείρησε την επιβολή μια κατάστασης 
έκτακτης πανδημικής ανάγκης, με δυο ήσσονος σημασίας στελέχη γρίπης.

2. Και πως εξηγούσε τότε την πρωτόγνωρη ιστορικά αντίδραση της κίνας; Μαζική ψύχωση; Ή μια 
μυστήρια τάση των κινέζων υπηκόων, με το που βρεθούν έξω απο το σπίτι τους να αναζητούν τον 
ίδιο, πατρογονικό, μολυσμένο παγκολίνο για να γευτούν ένα κομμάτι του; Άγνωσται αι βουλαί του.

3. Η σύνδεση της ασθένειας του κόβιντ με θρομβώσεις ήταν ήδη σε ένα βαθμό γνωστή.

4. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κάθαρμα, δεν είναι η προφανής ανικανοτητά του. Εδώ και 20 
τουλάχιστον χρόνια, τα μοντέλα του αποτελούν το άλλοθι για την καλλιέργεια τρομουστεριών με 
θανάσιμες συνέπειες:

Το 2001, ήταν αυτός που προέβλεψε 150000 θανάτους απο την αρρώστεια στόματος,χεριών, 
ποδιών (αν δεν την ξέρετε είναι γιατί είναι εξαιρετικά σπάνια στους ανθρώπους και αφορά κυρίως 
τα ζώα) κάτι που οδήγησε στην αναίτια μαζική σφαγή 11 εκατομμυρίων γελάδων και προβάτων.

Ένα χρόνο μετά προέβλεψε 150000 νεκρούς απο τη νόσο των τρελών αγελάδων – εν τέλει 
καταγράφθησαν 177 θάνατοι. Οι αγελάδες φυσικά την πλήρωσαν και πάλι με μαζικές εξοντώσεις.

Για τη γρίπη των πτηνών προέβλεψε το 2005, 150 εκατομμύρια νεκρούς – εν τέλει παγκοσμίως 
καταγράφθησαν 282 νεκροί σε διάστημα τεσσάρων χρόνων.

Για τη γρίπη των χοίρων το 2009 και πάλι ήταν τα δικά του μοντέλα που βγήκαν μπροστά ώστε να 
προωθηθεί ο μαζικός εμβολιασμός (που κατέστρεψε τη ζωή σε πάνω απο χίλια παιδιά προκαλώντας



τους ναρκοληψία): προέβλεπαν 30 εκ νεκρούς παγκοσμίως και 65.000 μόνο για την αγγλία – η 
οποία εν τέλει κατέγραψε 457 νεκρούς.

Το ζήτημα οπότε δεν είναι πως είναι άχρηστος – αλλά πως εδώ και είκοσι χρόνια οι καταφανώς 
υπερφουσκωμένες σε βαθμό αηδίας προβλέψεις τους συνεχίζουν να είναι το άλλοθι για τις 
εκάστοτε κυβερνητικές και φαρμακευτικές εκστρατείες.

5 Antibody Dependent Enhancement (Βελτιστοποίηση μέσω των αντισωμάτων). Συνίσταται 
συνοπτικά στο εξής: ορισμένες φορές τα αντισώματα αν και καλύπτουν τον ιό, δεν τον 
εξουδετερώνουν και ο ιός μπορεί να τα “χρησιμοποιήσει” ως δούρειο ίππο για να μολύνει τα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού προκαλώντας μόνιμη εξασθένηση του ανοσοποιητικού και χρόνιες ή 
και θανάσιμες ασθένειες. Εμφανίστηκε σε προηγούμενες (πλήρως αποτυχημένες) προσπάθειες 
ανάπτυξης εμβολίων για κωρονοιούς και πιθανολογούταν πως η ανοσοποίηση σε ένα και μόνο 
επίτοπο του ιού (την ακίδα του) αυξάνει πολύ τις πιθανότητες εμφανισής της με τη μετέπειτα 
έκθεση στον ιό.

6 Η διαμάχη ώστε να δημοσιοποιηθεί η περιβόητη έκθεση της pfizer πάνω στην οποία στηρίχτηκε 
υποτίθεται η αδειοδοτησή της, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα 
ανακοινωνόταν λίγη-λίγη (να μη μας πέσει βαριά) στα επόμενα εβδομήντα (70!) χρόνια. Μετά απο 
νομικές προσφυγές και εκκλήσεις στην κοινή λογική άρχισε να δημοσιεύεται υλικό με πιο 
γρήγορους ρυθμούς – απ΄όπου και η δήλωση της pfizer.
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