
Από πόςα ρατςιςτικά διαχωριςτικά και τόνουσ υγειονομικοφ 

φαςιςμοφ χτίζεται το “τείχοσ ανοςίασ”; 

 

Τον τελευταίο ενάμιςθ χρόνο ηοφμε υπό τθ ςκιά μιασ πανδθμικισ βιοτρομοκρατίασ:   

ο εργαςτθριακόσ ιόσ βγικε από τθν επαρχία τθσ Γιουχάν και ςτρατολογικθκε 

αμζςωσ ςτα χακί ςε όλεσ τισ πολεμικζσ βάςεισ ανά τθν υφιλιο. Ζγινε ο «αόρατοσ 

εχκρόσ» και ο θγεμόνασ ανά χϊρα κιρυξε τον «πόλεμο» εναντίον του, ορίηοντασ τθν 

ίδια ςτιγμι τθν κατάςταςθ εξαίρεςθσ που κα του επζτρεπε αφ’ενοσ να εξαιρζςει τα 

πάντα από τισ ηωζσ μασ, αφετζρου να μασ τισ επιςτρζψει με φειδϊ. 

Σε   αυτό   το   ςκθνικό   πολζμου   αναςτείλαμε   τθ   ηωι   μασ   μζςω 

αλλεπάλλθλων και αναποτελεςματικϊν λοκνταουν, προκειμζνου να τθν 

«προςτατεφςουμε».   Κακθλωκικαμε-Μείναμε   ςπίτι   με   επιδόματα,   με δανεικά, 

με ενδοοικογενειακι βία, με ςωματικι/ψυχικι εξάντλθςθ, με τθλεργαςία, με 

τθλεκπαίδευςθ και ψθφιακι βιοαςφάλεια, με κακιλωςθ ςε οκόνεσ και ψθφιακζσ 

επαφζσ, με ανάπτυξθ και επιδείνωςθ νοςθμάτων (πζραν του κοβιντ) χωρίσ 

περίκαλψθ ςτο μονοκεματικό ΕΣΥ και όταν βγικαμε από το καβοφκι μασ περίμενε θ 

πλιρθσ αποδιοργάνωςθ των εργαςιακϊν   ςχζςεων   και   ωραρίων,   τα   «ρεπο»,   θ   

πανεπιςτθμιακι αςτυνομία, τα λουκζτα, θ επιςφάλεια, θ ανεργία και τα 

υπερςφγχρονα και υπεροργανωμζνα Εμβολιαςτικά Κζντρα.  

Όταν κλείςαμε τθν πόρτα τθσ επίπλαςτθσ ςπιτικισ βιοαςφάλειασ, άνοιξε θ πόρτα 

του εμβολιαςτικοφ κζντρου, των φαρμακείων, προκειμζνου να προμθκευόμαςτε 

υποχρεωτικά ςελφ τεςτ διαρκϊσ για να αποδείξουμε μζςα ςτθν παράνοια ότι δεν 

ζχουμε κανζνα ςφμπτωμα, οι απειλζσ απόλυςθσ από τα αφεντικά αν δεν ζχει 

προγραμματιςτεί ραντεβοφ εμβολιαςμοφ,   διπλζσ   μάςκεσ   παντοφ   με   κάκετθ   

ιατρικοποιθμζνθ παρζμβαςθ   ςε   κάκε   ανάςα   μασ.   Οι   ςελφι   με   τθ   ςφριγγα   

και   τα χρωματιςτά   πιςτοποιθτικά   παραβίαςθσ   προςωπικϊν   δεδομζνων   και 

ιατρικοφ   απορριτου   ζγιναν   θ   νζα   κανονικότθτα   χτίηοντασ   τθ   νεα 

«κακαρι»,   «αμιγι»   ταυτότθτα,   παραπζμποντάσ   μασ   ςε   ςκοτεινζσ ναηιςτικζσ 

ιδεολογίεσ.  

Τϊρα πια που βγικαμε «ζξω» πλζον ζχει προςτεκεί δίπλα ςτον αόρατο ιογενι   

εχκρό,   ο   ορατόσ   εςωτερικόσ   εχκρόσ:   οι   ανεμβολίαςτοι,   ωσ «εγωκεντρικά» 

και «ανεφκυνα», «μθ αλλθλζγγυα» υποκείμενα που δεν δζχονται   ςτθ   νζα   

κρθςκεία   τον   κοςμικό   αγιαςμό.   Το   αίτθμα   για «ςυλλογικι   ανοςία»   με   

πειραματικά   εμβόλια   αμφίβολθσ αποτελεςματιικότθτασ και αςφάλειασ, που οφτε 

οι φαρμακευτικζσ τουσ δεν εγγυϊνται τθ μθ μετάδοςθ του ιοφ και νόςθςθ όςων τα 

προτιμιςουν, ζγινε το νζο λάβαρο ςταυροφορίασ ςε όλο το πολιτικό φάςμα. Οι 

ςοβαρζσ και βαριζσ βλάβεσ μζχρι και οι κάνατοι από αυτά ζγιναν μια ςτατιςτικι 

μονάδα ανάξια πζνκουσ, αφοφ «τα οφζλθ υπερτεροφν των κινδφνων» κι ασ 



ανεβοκατζβαιναν τα θλικιακά κριτιρια. Τα ατομικά δικαιϊματα   τθσ   

αυτοδιάκεςθσ   του   ςϊματοσ   ζγιναν   μπροςτά   ςτο κοινωνικό αίτθμα του 

«τείχουσ ανοςίασ» πολυτζλεια με εγωκεντρικι χροιά και θ ςυλλογικι ανοθςία και 

διαςτρζβλωςθ είχε ιδθ επιτευχκεί. 

Όμωσ, ςε αυτό το δυςτοπικό ςθμείο που κα βρεκοφμε από τισ 15 Ιουλίου, το 

πολεμικό ςκθνικό εμφυλίου αποκτά πρϊτθ φορά μετά το Γ’ Ράιχ ειδικι ςιμανςθ. Οι 

«κακαροί από κοβιντ»/«αμιγείσ» χϊροι κα φιλοξενοφν «κακαροφσ   από   

κοβιντ»/«αμιγείσ»   πελάτεσ   και   θ   νεα   ευγονικι κακαρότθτα κα 

ξαναηωντανζψει. Οι κοινωνικζσ ςχζςεισ κα διαχωρίηονται πριν πάνε για καφζ, οι 

εργαςιακζσ ςχζςεισ κα αποδιοργανϊνονται ακόμα πιο πολφ υπό τον εκβιαςμό 

ζμμεςων ι άμεςων ιατρικϊν πράξεων, το ςφςτθμα υγείασ κα ιδιωτικοποιείται 

ολοζνα και περιςςότερο και οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ κα αυξάνουν το τηίρο τουσ 

ςτα χρθματιςτιρια, γελϊντασ με το ανζκδοτο για απελευκζρωςθ τθσ πατζντασ. 

Ο πόλεμοσ δεν είναι με τον ιό, κα ιταν γελοίο να αναπαράγουμε μια τζτοια 

ορολογία. Δεν κα μποροφςαμε ποτζ να ζρκουμε ςε αντιπαράκεςθ με 

μικροοργανιςμοφσ που χριηουν αποτελεςματικοφ και οργανωμζνου ςυςτιματοσ   

υγείασ   με   αποτελεςματικι   και   αςφαλι   κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ. 

Σε αυτι τθ βιοτρομοκρατία αυτι τθ ςτιγμι απειλοφμαςτε από ζναν γνωςτό και 

διαρκϊσ παρόντα και μεταλλαςςόμενο με διάφορεσ μορφζσ ιό:   Αυτόν   του   

φαςιςμοφ,   του   ρατςιςμοφ,   των   διακρίςεων,   των αποκλειςμϊν,   των   

διαιρζςεων   και   τθσ   νζο   ναηιςτικισ-ευγονικισ φανταςίωςθσ «κακαρϊν 

ταυτοτιτων».  

Δεν ιρκαμε τϊρα από τθν απζναντι πλευρά, ιμαςταν πάντα εδϊ για να 

υπεραςπιςτοφμε τισ ηωζσ μασ μζχρι να τςακίςουμε και τισ τελευταίεσ 

όψεισ/μεταλλάξεισ του. 

 

- Διεπιςτημονικθ Ζνωςη Υπεράςπιςησ τησ Δημοκρατίασ και τησ Βιοηιικθσ 
(dimobio.gr) 
 
- CONTRA DYSTOPIA  

(contradystopia.gr) 

 
- Επιςτθμονεσ για την Υγεία και την Ελευιερία  
(eyewideopen.org) 

- World Freedom Alliance – Greece 

- Φωνθ Ελευιερίασ Και Παγκόςμιασ Συμμαχίασ 

 


