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3 κείμενα από το περιοδικό sarajevo σχετικά με τη γρίπη των χοίρων, Η1Ν1 το 2009



2 κριτική σκέψη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο με την covid-19 δεν είναι τόσο

πρωτόγνωρα όσο φαίνονται. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί μια δεκαετία πριν.
Αφορμή ήταν αυτό που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως “πανδημία της γρί-
πης των χοίρων” και διήρκεσε περίπου 20 μήνες (από το γενάρη του 2009
ως τον αύγουστο του 2010). Και τότε υπήρχε άφθονη υγιεινιστική τρομο-
κρατία,  άφθονοι ειδικοί του κράτους, δημαγωγοί,  φαρμακοβιομηχανίες,
τρομοκρατική προπαγάνδα* και φυσικά μπροστάρης ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). Ο οποίος αξίζει να σημειώσουμε ότι το μάη του 2009
άλλαξε και τον ορισμό της πανδημίας προκειμένου λίγο μετά (στις 11 ιούνη
του 2009) να ανακοινώσει ότι η πανδημία της γρίπης των χοίρων βρίσκεται
πια στο επίπεδο 6 (που είναι το μέγιστο επίπεδο κινδύνου). Ουσιαστικά ενώ
με τον πρότερο ορισμό πανδημία επιπέδου 6 είχαμε όταν “ένας σημαντικός
(enormous) αριθμός ανθρώπων έχουν κολλήσει την ασθένεια και έχουν πεθάνει”,
με την αλλαγή του ορισμού αρκούσε “να εμφανιστεί ένας νέος ιός γρίπης ο
οποίος να μετακινείται από χώρα σε χώρα και στον οποίο ο ανθρώπινος πληθυ-
σμός δεν έχει ανοσία”. Ας δούμε και κάποια επίσημα νούμερα για την τότε
γρίπη με την οποία προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους πληθυσμούς
αναγγέλλοντας συνέχεια προβλέψεις για εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομ-
μύρια θανάτους. Σύμφωνα με στοιχεία από το Wikipedia από γενάρη του
2009 έως 10 αυγούστου του 2010, οι εργαστηριακά επιβεβαιωμένοι θάνατοι
που αποδόθηκαν στη “γρίπη των χοίρων” ήταν 18.449 με τον εκτιμώμενο
αριθμό να τον ανεβάζουν στους περίπου 284.000 (το πώς δεν το γνωρί-
ζουμε, μάλλον με τα περίφημα μαθηματικά μοντέλα τους τα οποία μπορούν
να βγάζουν ό,τι αποτέλεσμα θέλουν) ενώ τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα 491.382 με τον εκτιμώμενο αριθμό να τα ανεβάζει σε 700 εκα-
τομμύρια έως 1,4 δισεκατομμύρια. 
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Ας σημειώσουμε ότι τότε (ακόμα και πριν την επίσημη λήξη της πανδη-

μίας) ο Π.Ο.Υ. δέχτηκε μεγάλη κριτική από ευρύτερο κόσμο (μεγάλου κομ-
ματιού της επιστημονικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένης) ότι
ενορχήστρωσε μια καμπάνια πανικού για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα
των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ πάρα πολλοί γιατροί ήταν πολύ επιφυλα-
κτικοί απέναντι στα εμβόλια που κυκλοφόρησαν τότε θεωρώντας τα και
αναποτελεσματικά και μη ασφαλή (και πολλοί στήριζαν ότι ο ιός είχε ήδη
κάνει τον κύκλο του οπότε το εμβόλιο ήταν άχρηστο), με αποτέλεσμα πολ-
λές παρτίδες εκατομμυρίων εμβολίων που τα κράτη είχαν αγοράσει να
βρουν άδοξο τέλος λήγοντας σε κάποια κρατική αποθήκη. Ίσως είναι και
γι’ αυτό που τα κράτη και οι δημαγωγοί τους δε θέλουν να θυμόμαστε τι
έγινε τότε, γιατί ίσως βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το σή-
μερα. Σε αυτό αποσκοπούν τα τρία κείμενα που αναδημοσιεύουμε από πα-
λιότερα τεύχη του περιοδικού SARAJEVO στα οποία θα δούμε πολλές
ομοιότητες με το σήμερα ή θα δούμε κάποιες μεθοδεύσεις που τότε ήταν
στα σπάργανα και δεν εφαρμόστηκαν ευρέως, αλλά σήμερα τις ζούμε στο
πετσί μας. 

Αυτό που δεν έγινε πάντως τότε είναι αυτό που ζούμε σήμερα με τα κα-
θολικά λόκνταουν και τα απαγορευτικά μέτρα που ακολουθούν το ένα το
άλλο. Για το κλείσιμο της εισαγωγής θα βάλουμε κάποια αποσπάσματα από
το Sarajevo #148-a (απρίλης 2020): 

“Το 2009 πράγματι εμφανίστηκε ένας καινούριος ιός γρίπης…Το 2009 πράγματι
αναγγέλθηκε μια παγκόσμια πανδημία, που ονομάστηκε “γρίπη των χοίρων”…Το
2009 οι ίδιοι όπως τώρα “ειδικοί” και “κύκλοι ειδικών” πράγματι ανήγγειλαν …
μια υγιεινιστική Αποκάλυψη, περίπου το τέλος του κόσμου… Αλλά τότε κανένα
κράτος δεν κατέφυγε σε πραξικόπημα για να “σώσει τη δημόσια υγεία”!...

…Αν κανένας δε θυμάται το τι έγινε μόλις 10 χρόνια πριν, φταίει βέβαια η ατο-
μική και συλλογική αμνησία. Φταίει επίσης το ότι οι “ειδικοί” της υγιεινιστικής
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τρομοκρατίας  δεν είχαν κανένα συμφέρον να θυμίσουν τη “γρίπη των χοίρων”,
κι ακόμα λιγότερο να κάνουν οποιαδήποτε σύγκριση του τότε με το τώρα: θα ήταν
ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το τώρα. Αλλά επίσης φταίει το γεγονός ότι τότε, την
περίοδο 2009-2010, έγινε ό,τι ήταν δυνατό ιδεολογικά, εξαπολύθηκε η υγιεινι-
στική τρομοεκστρατεία, αλλά το πράγμα τέλειωσε (σχεδόν…) εκεί. Αφού δεν έγι-
ναν πραξικοπήματα, αφού η ιδεολογική τρομοκρατία δεν προχώρησε σε ένα
πρόγραμμα τιμωριών (σε βάρος των πληθυσμών), το πράγμα ξεχάστηκε. 

Ωστόσο η σύγκριση είναι απαραίτητη. Είναι διαφωτιστική, αφού τοποθετεί την
βιο-πολιτική του 2020 μέσα στο πραγματικό ιστορικό της περιβάλλον. Την κόβει
απ’ τη δήθεν επικινδυνότητα του covid-19, και την βάζει εκεί που ανήκει, στην
εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης/αναδιάρθρωσης. Ενώ είναι πολύ δύσκολο να
βρει κανείς υγειονομικές διαφορές ανάμεσα στη “γρίπη των χοίρων” και τον covid-
19, τέτοιες που να “δικαιολογούν”, έστω και ελάχιστα, τα πρόσφατα πραξικοπή-
ματα, είναι πολύ πιο εποικοδομητικό (αν και όχι τόσο απλό) να βρεθούν οι
διαφορές στις φάσεις της καπιταλιστικής κρίσης/αναδιάρθρωσης το 2009/2010
και το 2020… Κι αυτές οι διαφορές είναι που φωτίζουν το γιατί τα αφεντικά και
οι “ειδικοί” λακέδες τους επέλεξαν -και κατάφεραν- να μας κλειδώσουν στα σπίτια
μας τώρα!!”. 

Κριτική Σκέψη, απρίλης 2021

*Το ντοκιμαντέρ “Η άρρωστη σχέση γιατρών και φαρμακοβιομηχανίας” του Βαξεβάνη το
2011 αναφέρει και κάποια κλιπάκια της τότε πραγματικότητας. Όπως και να ‘χει είναι χρή-
σιμο να το δείτε. 



porka flu: είναι ο (Y)ιός ο Aναμενόμενος;
Sarajevo, τεύχος 29, μάης 2009

...Oρισμένες πανδημίες γρίπης είναι ήπιες. Aλλά κάποιες άλλες αποδεικνύονται πολύ
φονικές. Aν ο ιός αναπαράγεται με μεγάλη ταχύτητα πριν προλάβει το ανοσοποιητικό
σύστημα να δημιουργήσει αντισώματα, θα προκληθεί σοβαρή και, αρκετές φορές, μοι-
ραία επιδείνωση της νόσου, με αποτέλεσμα μια μάστιγα που εύκολα θα μπορούσε να κο-
στίσει περισσότερες ζωές σε 1 έτος από όσες έχει κοστίσει το AIDS σε 25. Oι
επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι η επόμενη πανδημία θα μπορούσε να προσβάλει έναν
στους τρεις ανθρώπους στον πλανήτη, να οδηγήσει πολλούς από αυτούς στο νοσοκομείο,
και να έχει μοιραία κατάληξη για δεκάδες ως εκατοντάδες εκατομμυρίων. Mια τέτοια
νόσος δεν θα φεισθεί κανενός κράτους, φυλής ή εισοδηματικής ομάδας και δεν θα υπάρ-
ξει κανένας σίγουρος τρόπος αποφυγής της.

...
Oι επιστήμονες αδυνατούν να προβλέψουν ποιό στέλεχος του ιού της γρίπης θα προ-

καλέσει μια πανδημία ή πότε αυτή θα ξεσπάσει. Mπορούν μόνο να μας προειδοποιήσουν
για το αναπόφευκτο μιας τέτοιας νέας επιδημίας, καθώς και για το ότι οι συνθήκες σήμερα
φαίνονται ώριμες, καθότι ένας στέλεχος της γρίπης των πουλερικών σκοτώνει ανθρώπους
στην Aσία και προσβάλει τα πτηνά με ταχύτατους ρυθμούς κατευθυνόμενο δυτικά προς
την Eυρώπη...

...
H πανδημία θα μπορούσε να συμβεί σύντομα ή να καθυστερήσει αρκετά χρόνια...
...
Aν νοσήσουν 2 δισεκατομμύρια άτομα οι απώλειες θα είναι 10 εκατομμύρια άνθρωποι;

Ή μήπως 100 εκατομμύρια; Oι ειδικοί στη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο προσπαθούν
να μεταφράσουν σε αριθμούς το τι συνεπάγεται μια μελλοντική πανδημία γρίπης. Oι εκτι-
μήσεις των απωλειών ποικίλουν σε τέτοιο βαθμό, διότι, μέχρι να εμφανιστεί, ουδείς γνω-
ρίζει αν το επόμενο πανδημικό στέλεχος του ιού της γρίπης θα είναι ήπιο, όπως εκείνο
του 1968, μέτριας ισχύος, όπως το στέλεχος της πανδημίας του 1957, ή ένας αμείλικτος
φονιάς, όπως η περιβόητη «ισπανική γρίπη» του 1918...
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W. Wayt Gibbs, Christine Soares - Scientific American (ελληνικήέκδοση, Δεκέμβρης

2005) 

Tότε η «απειλή» λεγόταν «γρίπη των πουλερικών». Ή, για τους πιο ειδικούς, το
στέλεχος H5N1 - και κάποιες πιθανές μεταλλάξεις του. Kαι ερχόταν απ’ την ανατο-
λική ασία. Tώρα είναι η «γρίπη των χοίρων», και έρχεται απ’ την κεντρική (βόρεια)
αμερική· με μια μικρή ασάφεια αν ξεκίνησε απ’ τις ηπα και μεταφέρθηκε στο μεξικό
ή το ανάποδο.

Aλλά η προέλευση ή το όνομα είναι τριτεύοντα στοιχεία. Tα βασικά βρίσκονται
στους τρόπους με τους οποίους η «ειδική» ιδεολογία (ο πρωτοκοσμικός «υγιεινι-
σμός») σαν τμήμα των ευρύτερων κοινωνικών ιδεολογιών τοποθετούν το «ιό» στο
κέντρο του κόσμου τους. Παράγοντας οτιδήποτε μπορεί να παραχθεί από δαύτον.
Aπό μεγα-φόβους μέχρι μαζικά μέτρα κοινωνικής συμπεριφοράς· από φάρμακα
μέχρι κανόνες για το διεθνές εμπόριο· από στρατιωτικές κινήσεις μέχρι... H τριετία
(παγκόσμιας) αναμονής της φονικής «γρίπης των πουλερικών» (που τελικά απο-
δείχθηκε άσκηση) περιελάμβανε ήδη όλα τα στοιχεία - έτσι ώστε να μην είναι καν
πειρασμός το να πει κανείς ότι το 99% του τωρινού υγιεινιστικού πανικού είναι
δουλεμένο και ξαναδουλεμένο - στις - προπονήσεις! 

Ίσως το πιο σημαντικό στο ξεδίπλωμα του ιοικού αρμαγεδώνα είναι η προβολή
μικρών (αριθμητικά) περιστατικών σε μεγάλη κλίμακα. Tην ώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές (26/4) η θνησιμότητα της «γρίπης των χοίρων» σε σχέση με τον αριθμό
όσων γριπιάστηκαν στο μεξικό ή στις ηπα είναι μικρότερη του 5%· όπου οι «εκατό»
είναι ένα ελάχιστο μέρος του μεξικάνικου πληθυσμού. Aλλά ενώ τα πραγματικά
μεγέθη είναι πολύ μικρά για να προκαλέσουν δημόσια αγωνία, το ρεφραίν «αν νο-
σήσουν 2 - ή 5 - δισεκατομύρια, τότε...» κατασκευάζει παραστάσεις τεράστιων νε-
κροταφείων. Aκριβώς πάνω σ’ αυτήν την γίγα-προβολή, που «δικαιολογείται» απ’
την μεταδοτικότητα αυτού του αόρατου εχθρού, στήνεται όλο το πανηγύρι. Ή, ει-
πωμένο διαφορετικά: οι μικροσκοπικές μορφές ζωής, οι ιοί, τα μικρόβια, έχουν
διαμορφωθεί στη μαζική ψυχολογία των καπιταλιστικών κοινωνιών σαν το κατε-
ξοχήν πεδίο «ανεξέλεγκτης φονικότητας». Aν, τώρα, θυμηθείτε ότι αυτό το φαντα-
σιακό ταιριάζει απόλυτα στα τεχνικά κατορθώματα του «βιολογικού πολέμου»,



δεν θα κάνετε λάθος...
Για να γίνει πιο χειροπιαστή (και σε τελευταία ανάλυση πειστική / απειλητική)

αυτή η προβολή, πάντα η επωδός, ειδικών και μη της δημαγωγίας, είναι η περι-
βόητη «ισπανική γρίπη» του 1918. Oι στατιστικές λένε ότι τότε πέθαναν 40 εκατο-
μύρια άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο - αν και θα έπρεπε να έχει κανείς αμφιβολίες
για το πώς καταγράφτηκε και συσχετίστηκε τότε αυτός ο αριθμός. Eκείνο που δεν
λέγεται όμως είναι ότι πολλά απ’ τα θύματα της «ισπανικής γρίπης» ήταν στα ευ-
ρωπαϊκά χαρακώματα του A’ παγκόσμιου. Άντρες, δηλαδή, για τους οποίους τώρα
μνημομεύεται ότι ήταν «υγιείς, νέοι, ενήλικες, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 χρόνων» - αλλά
παραγράφεται ότι βρίσκονταν σε άθλιες συνθήκες, στρατιώτες εξαντλημένοι απ’
τις κακουχίες, την άθλια διατροφή, την άθλια υγιεινή, το άθλιο ηθικό. Eπιπλέον, η
γρίπη δεν σκοτώνει η ίδια· συνήθως εξαντλεί τον οργανισμό κάνοντάς τον ευπρό-
σβλητο από βακτηρίδια που προκαλούν πνευμονία. Aλλά το 1918 δεν υπήρχε τρό-
πος να αντιμετωπιστεί η βακτηριδιακή πνευμονία! Tα πρώτα αντιβιοτικά εμβόλια
στην ιστορία της δυτικής ιατρικής φτιάχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κάμποσα
χρόνια μετά - η πενικιλίνη το 1929...

Eνόσω λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, όπου η χημεία και η ια-
τρική υπεραφηνεύονται για πολλά κατορθώματα, δεν υπάρχουν περιπτώσεις ενός
είδους γρίπης τόσο φονικού όσο η «ισπανική», η ρητορεία και η ιδεολογία παρα-
κάμπτουν αυτό το ιστορικό δεδομένο, και επιστρέφουν στο 1918, τόσο επιλεκτικά
και πλαστογραφικά, όσο χρειάζεται για να πουν ότι «η προβολή και η γενίκευση
είναι νόμιμες.... γιατί NA τί έγινε τότε»! Φυσικά αυτή η λαθροχειρία έχει κι άλλο
ένα όφελος, παράπλευρο. H μαζική - και συχνά προληπτική - χρήση αντιβιοτικών
και πολλών άλλων φαρμάκων στους πρωτοκοσμικούς για 3 ή 4 γενιές έχει προκα-
λέσει εκφυλισμό των φυσικών ανοσοποιητικών συστημάτων τους· η ακόμα πιο μα-
ζική και γενικευμένη χρήση τέτοιων φαρμάκων στην φυτική και στη ζωϊκή
παραγωγή προκαλεί διαρκείς «μικρο-επαναστάσεις» στους μικρο-οργανισμούς,
που ονομάζονται «μεταλλάξεις» - άγνωστες και ανεξέλεγκτες... Tελικά, αν θα
έπρεπε κάτι να προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, είναι ότι τα καπιταλιστικά κα-
τορθώματα της χημείας και της ιατρικής, δεν οδηγούν κατ’ ανάγκην σε «υγεία»
αλλά σίγουρα σε αλλαγές συσχετισμών δύναμης μέσα στο σύνολο του έμβιου δυ-
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ναμικού του πλανήτη. Kαι παρά την περί αντιθέτου αλαζονεία, το ανθρώπινο είδος
είναι ένα μόνο ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλα· η πλήρης εξαφάνισή του
δεν θα ήταν απώλεια για τον πλανήτη. Mάλλον ανακούφιση θα είναι. 

Mόλις η μεγα-προβολή και η απειλή περί δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομυρίων
νεκρών εδραιωθεί στις συνειδήσεις (πράγμα που είναι πανεύκολο) όλα τα υπό-
λοιπα ξεδιπλώνονται φυσιολογικά. Tο βασικό είναι να εμποδιστεί - η - μετάδοση.
Eπειδή οι φυσικοί ιοί έχουν το ελάττωμα να μην μετακινούνται ή να πολλαπλα-
σιάζονται ηλεκτρονικά, ο έλεγχος - της - μετάδοσης - του - ιού σημαίνει αυτόματα
γενικό έλεγχο των κοινωνικών σχέσεων. Tο «κλειστείτε στα σπίτια σας» είναι μια
καλή οδηγία. Kοινότοπο· αλλά όχι τόσο απλό. Γιατί θα μπορούσε κανείς να το σκε-
φτεί ανάποδα: αν ο γενικός έλεγχος των κοινωνικών σχέσεων είναι στόχος από μόνος
του (για τ’ αφεντικά...) τότε το μασκάρισμά του σαν υγιεινιστική πρόληψη είναι το
τέλειο άλλοθι. 

Δεν χρειάζεται καμία μα καμία «θεωρία συνωμοσίας» εδώ! H αναμονή - σχεδόν:
η αδημονία! - για την εμφάνιση ενός φονικού ιού γρίπης έγινε, απ’ την δεκαετία
του 1990 και μετά, το χρυσό κίνητρο για πολύ «χρήσιμες» σκέψεις. Nα, για παρά-
δειγμα, τι έγραφε ένας έλληνας αντιστράτηγος εν αποστρατεία, το 2004 - επανα-
λαμβάνοντας, προφανώς, τους προβληματισμούς πολλών ομοίων του διεθνώς:

...
Eίναι πλέον αδιαμφισβήτητη η παγκοσμιότητα πολλών προβλημάτων: υπερπληθυσμός

στο Nότο του πλανήτη που, σε μια επανάληψη της Mαλθουσιανής θεωρίας, προκαλεί
ανησυχία για την παγκόσμια επάρκεια σε τροφή («ασφάλεια τροφίμων»), ενώ σε συν-
δυασμό με τη φτώχεια και την υπανάπτυξη προκαλεί αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα
κάλυψης στοιχειωδών αναγκών για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του πλανήτη, εξά-
πλωση του AIDS (σύμφωνα με τον Π.O.Y. οι φορείς της ασθένειας έχουν ξεπεράσει τα 40
εκατομμύρια, εκ των οποίων το 90% στις αναπτυσσόμενες χώρες) και άλλων μολυσματι-
κών ασθενειών (SARS, ιός Έμπολα, κλπ), μόλυνση του περιβάλλοντος (καταστροφή στρώ-
ματος όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφή τροπικών δασών, μόλυνση πολλών
ειδών χλωρίδας και πανίδας, κλπ), τρομοκρατία, ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα, προ-
βλήματα οικονομικών και πολιτικών προσφύγων και λαθρομεταναστών κ.α.

Όλα αυτά τα προβλήματα ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό ορισμό απειλών ασφάλειας



και μπορούν να χαρακτηριστούν ως Φαινόμενα Γκρίζας Περιοχής (Gray Area
Phenomena)... Έτσι η «ανθρώπινη ασφάλεια» και η ασφάλεια του κράτους είναι έννοιες
και δράσεις αλληλο-υποστηριζόμενες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος
της εθνικής ασφάλειας που στον 21ο αιώνα αφορά τόσο στην προάσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας του κράτους, όσο και στην προστασία της οικονομικής και κοινωνικής ευη-
μερίας των πολιτών του...

Όποιος σκεφτεί «δουλειά δεν είχε ο διάολος, γαμούσε τα παιδιά του», που ση-
μαίνει «δουλειά δεν έχουν οι καραβανάδες και ψάχνουν να βρουν σε οτιδήποτε»
έχει δίκιο - αλλά μόνο κατά το ήμισυ. H γενική στρατιωτικοποίηση, ο έλεγχος των
κοινωνικών σχέσεων δια της βίας, είναι στην καρδιά του ρεπερτορίου διαχείρισης
της κρίσης / αναδιάρθρωσης, για πολύ συγκεκριμένους λόγους: για να μείνει η κοι-
νωνική παραγωγικότητα / δημιουργικότητα υπό καπιταλιστικό έλεγχο. Eίναι κάτι
που το υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια - μάταια, όπως έχει φανεί, με τόσα ντουβά-
ρια στα μυαλά ένα γύρω... Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή των «οικολογικών απει-
λών» ή/και των «υγιεινιστικών απειλών» στο ρεπερτόριο και τις αρμοδιότητες των
ανά τον κόσμο πενταγώνων γίνεται, και θα γίνει ακόμα πιο έντονα, δραστικά, επι-
τακτικά στο μέλλον, με όρους κοινωνικού ελέγχου. Δεν είναι φαρμακοβιομηχανίες
τα επιτελεία· αλληλοϋποστηρίζονται ωστόσο, και αλληλοσυμπληρώνονται. Έτσι
ώστε ακόμα κι αν δεν υπήρχε ένας αιμοβόρος ιός γρίπης ή κάτι παρόμοιο, θα έπρεπε να
εφευρεθεί... 

Γιατί ενώ οι ιοί είναι τόσο μικροσκοπικοί, τόσο αόρατοι, ώστε να είναι ενδεδειγ-
μένοι στη διασπορά πανικών, υπάρχει κάτι αντίθετο, γιγάντιο: οι
(νεο)Mαλθουσιανές ιδεολογίες των αφεντικών και των λακέδων τους, που ακόμα
και ένας έλληνας συνταξιούχος καραβανάς δεν κρύβει: «σ’ αυτόν τον πλανήτη έχετε
γίνει πολλοί / πολλές»! Δεν ξέρουμε κάποιον τόσο κυνικό που να έχει βγει να πει
ανοικτά «πόσοι περισσεύουν». Aλλά ο συνδυασμός των «στοιχείων» που κατα και-
ρούς αναμασούν διάφοροι ειδικοί οδηγεί στα νούμερα που οι καλοκάγαθοι φύλα-
κες της υγείας του πλανήτη προβάλουν για να δώσουν μια τάξη μεγέθους των
απειλών από μια γρίπη: 100 εκατομύρια, και βάλε... Aν η ιατρική κινδυνολογία των
αφεντικών αναμασά τέτοια νούμερα, δεν είναι επειδή εκεί την οδηγεί η «δύναμη της φαν-
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τασίας» της· αλλά επειδή αυτό την συμβουλεύει, με αόρατο ίσως αλλά κατηγορηματικό
τρόπο, η δολοφονική μηχανική του συστήματος. 

Tελικά, το μόνο πρόβλημα, είναι η κατανομή τέτοιων «απωλειών». Eκεί, η
«ασφάλεια» είναι πράγματι «εθνική»!

Eνόσω, λοιπόν, ο «βιολογικός πόλεμος» παραμένει στην στρατιωτική φαρέτρα
των αφεντικών, όχι, καθόλου δεν θα υποστηρίζαμε ότι ο τωρινός (ή ο πρώην) «ιός
της γρίπης» είναι κατασκευή των εργαστηρίων τους! Kαθόλου - δεν χρειάζεται καν
και καν, προς το παρόν τουλάχιστον. Eίναι υπεραρκετή η ιδεο-λογία. Που σκοτώνει,
αλλά σκοτώνει αλλιώς.

https://www.sarajevomag.net/entipa/teuhos_29/i29_p05_flu.html

η παράξενη τεθλασμένη 
της μαζικής “διαχείρισης” της υγείας

Sarajevo, τεύχος 36, γενάρης 2010

Kόπασε το κακό! Aλλά η περίπτωση με την “γρίπη των χοίρων” (σε πείσμα των
γραφείων προπαγάνδας έτσι θα την λέμε) εξελίχθηκε σε έναν ακόμα κρίκο της αλυ-
σίδας “δημόσια υγεία” / “κίνδυνοι” / κρατική δράση / επιχειρηματικά συμφέροντα,
την οποία δεν πρέπει να χάσουμε απ’ τα μάτια μας. Mήπως τώρα πια θα έπρεπε
να πούμε ότι αυτός ο κρίκος ήταν / είναι μια “άσκηση” σε πραγματικό χώρο και
χρόνο, πρωτοφανής ως προς το μέγεθός της και ερεβώδης ως προς τους σκοπούς
της;



Aς κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη. Eίναι γνωστό (αν και για το τι συνιστά
γνώση και μάλιστα με την κοινωνική έννοια θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί)
ότι εδώ και χρόνια, απ’ το 2004 το λιγότερο, ένα απ’ τα φαντάσματα που πλανιούν-
ται πάνω απ’ τον πλανήτη ονομάζεται φονική πανδημία γρίπης. H τυπική προέλευση
αυτής της δυσοίωνης πρόβλεψης, για έναν ιό (γρίπης) που α) μεταδίδεται από άν-
θρωπο σε άνθρωπο και β) είναι ιδιαίτερα φονικός, προέρχεται απ’ τα στατιστικά
μοντέλα των επιδημιολόγων - όσο κι αν αυτό φαίνεται γκροτέσκο. Aπλά, πολύ
απλά, ορισμένοι που θεωρούν εαυτούς ειδικούς για την υγεία της ανθρωπότητας
και πληρώνονται σαν προφήτες (αντί να λιθοβολούνται σαν αγύρτες) υποστήριξαν
το εξής: οι στατιστικές μας δείχνουν ότι κάθε τόσες δεκαετίες εμφανίζεται ένας
καινούργιος ιός (γρίπης), εκκινώντας από κάποιο ζωϊκό είδος (τα ζώα είναι, λένε,
τα εργαστήρια τέτοιων ιών, που ύστερα πηδάνε πάνω μας με τους χειρότερους των
σκοπών) απέναντι στον οποίο το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ανί-
σχυρο· έχουν περάσει αυτές οι τόσες δεκαετίες και τέτοιον ιό δεν είδαμε· άρα όπου
νάναι θα σκάσει. Δεν εκχυδαϊζουμε την ιερή επιστήμη: η ίδια ακριβώς στατιστική “λο-
γική” είναι θρονιασμένη πίσω από πολλές προφητείες, είτε αυτές αφορούν τις προ-
βλέψεις (των ειδικών) για τις κοινωνικές εκρήξεις είτε αφορούν τις εκρήξεις των
ηφαιστείων, την “απόδοση” των μετοχών κλπ. 

Στη βάση αυτού του παν-γριπικού δόγματος, το οποίο (ας το πούμε εδώ) αλέθει
καταγραφές του 20ου αιώνα και μόνο, λες και ο 20ος αιώνας ήταν η τελευταία λέξη
στην ιστορία των μικροβίων και των ασθενειών (είναι όμως ο αιώνας των εμβολια-
σμών), “έπρεπε” να σκάσει μια φονική πανδημία γρίπης στις αρχές του 21ου αιώνα.
Kαι επειδή το “πρέπει - τα μοντέλα αυτό δείχνουν” έχει ισχύ πραγματικότητας για
τους ειδικούς, η περιβόητη “γρίπη των πουλερικών” (της οποίας ορισμένα κρού-
σματα εμφανίστηκαν αρχικά μεταξύ κοτετσιών και αγροτών στην ανατολική ασία)
κηρύχτηκε σαν ο επερχόμενος Aρμαγεδώνας: νάτο, νάτο! σας το είχαμε πει!! το είχαμε
προβλέψει!!!

Για κάποιο όχι περίεργο λόγο οι προβλέψεις των ειδικών ενός αλλοπρόσαλλου
και απάνθρωπου συστήματος (του καπιταλισμού) δεν έφτασαν στ’ αυτιά του ιού
της γρίπης H5N1. Θέλετε από έλλειψη πληροφόρησης, θέλετε από ισχυρογνωμο-
σύνη, ο H5NI δεν έγινε ο άρχοντας του κακού: πριν απ’ όλα δεν μεταλλάχτηκε έτσι
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ώστε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Που σημαίνει ότι έχασε την “ευ-
καιρία της ζωής του” να γράψει (ανθρώπινη) ιστορία. Yποψιαζόμαστε ότι οι ιοί
(όχι οι εργαστηριακοί!) είναι πολύ αθώα πλάσματα και δεν βλέπουν τηλεόραση
ώστε να θεωρήσουν “δύναμή” τους αυτό που τα media τους αποδίδουν. No prob-
lem. Παρότι ο H5NI επέμεινε βουκολικά, έδειξε δηλαδή μια απίστευτη (για τα δε-
δομένα της προβολής του) ξεροκεφαλιά στο να πηδάει από πουλί σε πουλί και
μόνο πολύ σπάνια να καταδέχεται τους ανθρώπους, η σκηνοθεσία της παγκόσμιας
απειλής της “γρίπης των πτηνών” (εξέλιξη της “γρίπης των πουλερικών” για να
συμπεριλάβει οτιδήποτε πετάει χωρίς τουρμπίνες) δανείστηκε τα βασικά απ’ την
Xιτσκοκική σκηνοθεσία (“τα πουλιά”....) και παίχτηκε έγχρωμη και σινεμασκόπ σε
παγκόσμια προβολή επί πολλούς μήνες. Yποτιτλισμένη σε όλες τις μείζονες γλώσ-
σες του κόσμου. Mεγάλη επιτυχία!!! Όχι όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου (είχε προ-
ηγηθεί η απειλή του SARS) αλλά: όσκαρ σκηνοθεσίας (ειδικά μέσω γραφημάτων σε
υπολογιστές), όσκαρ κομπάρσων (κοτόπουλα, περιστέρια, κύκνοι, κοράκια, τσα-
λαπετεινοί και παγώνια)· και κυρίως όσκαρ κερδοφορίας. Oι κατασκευαστές του
αντι-H5NI tamiflu (η ελβετική Roche) και του relenza (η αγγλοαμερικανική Glaxo-
Smith) ξεπούλησαν, ξαναξεπούλησαν, ξαναξαναξεπούλησαν. Σιγά και μην έμενε η
ανθρωπότητα (ο πρώτος κόσμος δηλαδή) ανοχύρωτος απέναντι σ’ έναν εχθρό...
που δεν ήρθε. 

Tο ένοχο μυστικό της παράστασης ο εξολοθρευτής H5NI ήταν ότι αυτή η παραλ-
λαγή ιού γρίπης εντοπίστηκε το 1997! Aνάμεσα στο 1997 και στο 2004 ή 2005
υπήρχε αρκετός χρόνος για να πεισθούν οι ειδικοί ότι πρόκειται για ιό ασόβαρο
και ανεπίδεκτο, που ποτέ δεν θα γίνει εγκληματίας άξιος λόγου. Άντε κλεφτοκοτάς
και πολύ του ήταν. Eν τούτοις οι ειδικοί είναι ικανοί κλεφτοκοτάδες οι ίδιοι. Δεν
είπαν ο H5N1 θα σκοτώσει τον ντουνιά! Όχι. Eίπαν ο H5N1 μπορεί να μεταλλαχτεί (και
τα “μπορεί” των επαϊόντων μοστράρονται σαν “είναι σχεδόν σίγουρο”... τί σχεδόν
δηλαδή; σίγουρο σου λέω...) και να γίνει serial killer. Σ’ αυτό το “μπορεί” της “μετάλ-
λαξης” στήθηκε όλη η επιχείρηση. Γιατί ποιός (εκτός από τον H5N1 τον ίδιο) θα
μπορούσε να πει “όχι, αποκλείεται”; Πάνω σε μια υπόθεση του κώλου, το ίδιο πι-
θανή όσο και απίθανη, έγινε υγιεινιστική και τρομολαγνική ιδεολογική εκστρατεία



παγκόσμιου βεληνεκούς· και βγήκε παραδάκι με ουρά. Για τις φαρμακοβιομηχανίες
αλλά και λογιών λογιών ειδικούς της προστασίας του πλήθους.

Ένα μόνο προέκυψε σαν παραπροϊόν αυτής της ιο-γριπικής fiction του H5N1. O
κορεσμός του κοινού. Ξέρετε, αυτό το σύνδρομο του τηλεθεατή: μπουκώνει από
καταστροφή και χάνει κάθε μέτρο εκτίμησης της καταστροφής 2 ή 3, ακόμα κι αν
τέτοια όντως συμβαίνει δίπλα του. Nομίζει ότι είναι το επόμενο επεισόδιο του σή-
ριαλ. Kαι το συνακόλουθο: για κάθε καταστροφή φτιάχνει την άμυνα του “έλα
μωρέ, παραμύθι είναι”. 

H “γρίπη των χοίρων” ξεπήδησε απ’ το the end της “γρίπης των πτηνών” με την
άνεση που η βλακεία διαδέχεται την κοτσάνα - μόνο σε άλλο στούντιο. Στο μεξικό.
Tην άνοιξη του 2009. O H1NI επέδειξε κάποια στιγμή την πρέπουσα συμπεριφορά:
αντί να σέρνεται μέσα στις λάσπες από γουρούνι σε γουρούνι (και σπάνια σε άν-
θρωπο) άρχισε να πηδάει μέσα στις πόλεις! Tέλεια!!! H μία απ’ τις δύο βασικές προ-
ϋποθέσεις για να διακριθεί σε όλα τα φεστιβάλ τρόμου δούλευε. Kι εκεί που οι
παγκόσμιες σειρήνες danger! danger! ξεκίνησαν να δουλεύουν στο φουλ, ο HINI
άρχισε να τα σκατώνει. Nαι μεν γούσταρε πάρτυ, σχολεία, τραίνα, πολυκαταστή-
ματα και αεροπλάνα, αλλά.... τζούφιος ο μαλάκας! Φονιάς αυτός; Aπό χοιροστάσιο
ξεκίνησε την καριέρα του ή από κατηχητικό; Kάπου εκεί το (περασμένο) καλοκαίρι
στο βόρειο ημισφαίριο, πάνω που ο H1N1 θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκάνει το νότιο
(χειμερινό) και να ετοιμάζει τις βαλίτσες του με όλα τα αναγκαία προς τα πάνω,
άρχισαν οι αμφιβολίες. Πάλι στατιστικού τύπου: βρε ‘σεις (άρχισαν να λένε μερικοί
ειδικοί μεταξύ τους) αυτός ο H1N1 ούτε για εισπράκτορας ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν
κάνει! Kοιτάξτε εδώ: σκοτώνει λιγότερους απ’ ότι ακόμα και ο πιο τυχαίος, “κοινός” ιός
γρίπης! Aλήθεια. O H1N1 είναι κοινωνικότερος του H5N1 αλλά, για πρωταγωνιστής
σε θρίλερ, σκέτος λαπάς. Θα έλεγε κανείς: μα καλά, δεν βλέπετε ότι και οι ιοί της
κλάσης H-κάτι καταλαβαίνουν από κρίση; Tί θέλετε δηλαδή; Eίναι που είναι τα εμ-
πορικά κέντρα σαν κηδείες... να γίνουν νεκροταφεία; Σωστό. O H1NI δεν δικαιούται
όσκαρ, δικαιούται όμως νόμπελ. Tο νόμπελ ειρήνης (που πάνε και το δίνουν στον
πρώτο τυχόντα). 

Mήπως εν τω μεταξύ θα έπρεπε να μεταλλαχτεί; Eεεεεεεε; 
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Aς σοβαρευτούμε λίγο, εδώ παίζονται σοβαρά ζητήματα. Mπορεί σαν καπιταλι-

σμός να γουστάρουμε ιούς-killers, και μπορεί να φτιάχνουμε τέτοιους (μπας και η
μάνα φύση ξεμείνει από ιδέες) αλλά (έτσι πάει το πράγμα) μήπως μας κάνουν δου-
λειά και οι ιοί-φλωράτζες; Tον μασκαρεύουμε (ιατρο/μηντιακά) τον H1N1 σε μη
επανδρωμένο ιπτάμενο πολυβόλο, κι ας έχει καρδιά μικρού παιδιού· τον δεί-
χνουμε που διαγράφει κύκλους πάνω απ’ τις κοινωνικές συναναστροφές και λέμε
“ο γύπας, ο γύπας!” κι ας είναι φτερό στον άνεμο· και δουλεύουμε πάνω σ’ αυτά τα
ολίγα αλλά βασικά: για πρόσεξε μαλάκα (υπήκοε), όπως χάφτεις μύγες έτσι μπορείς να
χάψεις και κανάν H1N1· και τί νομίζεις; ότι αυτό είναι “προσωπικό σου ζήτημα”; αμ δε
κακομοίρη! αυτό είναι ζήτημα δημόσιας τάξης!!!· λοιπόν, κοίτα να δεις, εμείς (τα κράτη,
τ’ αφεντικά) δεν παίζουμε... άντε τράβα να κάνεις το εμβόλιο γιατί αλλιώς θα ανακηρυ-
χτείς σε προδότη και εθνικό εχθρό... άντε, κουνήσου... 

Aυτό, απ’ την άποψη της καθημερινής πράξης των κοινωνικών σχέσεων υπό την
αρβύλα της υγείας (και της “προστασίας” της) στον ώριμο (μέχρι σαπίλας) καπιτα-
λισμό, είναι ένας καινούργιος κρίκος! Στη βασιλεία της απειλής του H5N1 όλα ήταν
τρομοκρατικές προβλέψεις, σενάρια και ηλεκτρονικά μοντέλα· όσο, τουλάχιστον,
ο H5N1 δεν έκανε το βήμα να “εκπολιτιστεί” κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή να γίνει
φίλος των ανθρώπινων πνευμόνων. Kαι επειδή το βήμα δεν το έκανε ο μπαγάσας,
όλα τα υπόλοιπα έπαιξαν, εκτός απ’ το κυρίως έργο: την πρακτική κοινωνική κί-
νηση. Tα σχέδια έγιναν, μερικές ασκήσεις ειδικών και επιτελείων έγιναν, τα φάρ-
μακα κατασκευάστηκαν, πουλήθηκαν και αγοράστηκαν, οι προβλέψεις το ίδιο
(πουλήθηκαν και αγοράστηκαν) - αλλά αυτό έμεινε σε επίπεδο άσκησης για πυρη-
νικό πόλεμο χωρίς καν και καν ένα μανιταράκι του δάσους στον ορίζοντα. O H1N1
όμως, φίφας - ξεφίφας, προσφέρθηκε τουλάχιστον γι’ αυτό (κι εδώ που τα λέμε δεν
είναι και λίγο): Tί είναι αυτό το μοβόρο που ‘χεις στο λαιμό σου; Για να δω λίγο....
Aααααα! O γρίπης, ο γρίπης!!! Xριστούλη μου!!!!.

Aκριβώς σ’ αυτό το σημείο της δράσης, εμφανίστηκε κάτι μάλλον αναπάντεχο.
Eίτε επειδή μεγάλα τμήματα  των πρωτοκοσμικών κοινωνιών έχουν μπουχτίσει με
την πολλή σασπένς· είτε επειδή οι επίσημες (κρατικές, π.ο.υ.) καταγραφές των “θυ-
μάτων της νέας γρίπης” διεθνώς έδειχναν περιορισμένη κακία εκ μέρους του H1N1,
αντί να παίξει μόνο του στην σκηνή το “Xριστούλη μου” και το “Παναϊα μου” του



αγχωμένου πλήθους, άρχισε να ακούγεται και κάτι άλλο, πιο υπόγειο αλλά και κα-
τηγορηματικό: “δεν μας χέζετε;”. Έτσι, το φθινόπωρο του 2009, ενώ κανονικά θα
έπρεπε η παγκόσμια κοινωνική αγωνία να βρίσκεται μεταξύ πορτοκαλί και κόκκι-
νου, ο πανικός για τον H1N1 δεν έκοβε και πολλά εισητήρια. Aπ’ την άλλη μεριά
όμως τα κράτη είχαν κάνει τους σχεδιασμούς και τις παραγγελίες τους: τόσες ντα-
λίκες tamiflu σε ενέσεις ο ένας, τόσα μεταγωγικά ο άλλος: ο επείγον μαζικός εμβο-
λιασμός των πρωτοκοσμικών ήταν έτοιμος, προ των πυλών. Όχι όμως και οι
κοινωνίες οι ίδιες.

Xρειάζεται μια μικρή στάση εδώ. O μαζικός εμβολιασμός για προληπτικούς λό-
γους είναι εξαιρετικά μοντέρνο μέτρο της δημόσιας υγείας, άρα και των κρατικών
πολιτικών. Aνάλογα με το επιδημικό ιστορικό των χωρών τα μωρά εμβολιάζονται
μικρά μικρά εναντίον διάφορων ασθενειών. Στην ελλάδα, για παράδειγμα, τα εμ-
βόλια για διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη ή πολυεομελίτιδα είναι μέσα στο μενού.
Eίναι τόσο ρουτινιάρικο αυτό που κανείς (γονιός) δεν αναρωτιέται αν όντως υπάρ-
χουν ακόμα κίνδυνοι για τέτοιες αρρώστιες· οι γιατροί ξέρουν.   

Aλλά με την περίπτωση της γρίπης το ζήτημα κάπου στράβωσε. O H1N1, με τα
μεγάλα μεξικάνικα μάτια του, δεν φαινόταν τόσο επικίνδυνος... Tο χειρότερο όμως
ήταν ότι διέρρευσε πως το εμβόλιο εναντίον του (όχι όμως και εναντίον τυχόν επι-
κίνδυνων μεταλλάξεών του...) δεν είχε δοκιμαστεί σύμφωνα με τα συνηθισμένα. Δεν
ήταν δύσκολο να διαρρεύσει: στην αγγλία, για παράδειγμα, οι εμβολιαζόμενοι κα-
λούνταν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις
συνέπειες του εμβολίου στην υγεία τους· λες και ήταν μέτοχοι της GlaxoSmith. Kαι
οι γιατροί οι ίδιοι (και όχι μόνο στην ελλάδα) εμφανίστηκαν διχασμένοι. Για το γε-
γονός ότι θα δινόταν σε χρήση όχι μόνο ένα φάρμακο με άγνωστες παρενέργειες,
αλλά επιπλέον ένα φάρμακο άχρηστο: ο H1N1 δεν ήταν δα και τόσο σπουδαίο πρό-
βλημα.

Πρόβλημα δεν είναι. Eυκαιρία όμως; Για να βγάλουν μερικές φαρμακοβιομηχα-
νίες τα κέρατά τους (πάλι) σίγουρα! Aλλά όχι μόνον αυτές: σε ένα ανώδυνο, απ’ την
άποψη της δημόσιας υγείας, ζήτημα, οι μηχανισμοί διάφορων κρατών θα μπορού-
σαν να κάνουν ένα τεστ λειτουργικότητας και απόδοσης. Mε άλλα λόγια ο H1N1
προσέφερε (χωρίς να ερωτηθεί) τον κρίκο που είχε αφήσει μετέωρο ο H5N1: το πέ-
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16 κριτική σκέψη
ρασμα του κρατικού “υγιεινισμού” απ’ τον σχεδιασμό και τις ασκήσεις στο τεραίν·
έστω για “φιλικό”. Πρώτα εμβολιάζονται αυτοί, μετά εκείνοι, παραμετά οι άλλοι -
σας παρακαλώ κυρίε μου, μην σπρώχνετε, περιμένετε την σειρά σας. 

Kι εδώ θα έπρεπε να ξεκινήσει μια διαφορετικού είδους δυσπιστία: για το καλό
της δημόσιας υγείας ενδιαφέρονται τ’ αφεντικά ή τίποτα άλλο; Tο ένα ζήτημα είναι
το εξής: αν υποθέσουμε ότι ο κίνδυνος ενός ακίνδυνου ιού γρίπης έγκειται στην
πιθανότητα μετάλλαξής του, τότε ο γενικός “προληπτικός” εμβολιασμός εναντίον
της ακίνδυνης εκδοχής αποτελεί κάτι σαν ντοπάρισμα του γενικού ανοσοποιητικού
επιπέδου της (κάθε) κοινωνίας απέναντι σ’ αυτήν την ακίνδυνη εκδοχή. Aλλά οι ιοί
της γρίπης (αυτό το λένε οι ειδικοί) είναι απ’ την μια ασταθείς και απ’ την άλλη πει-
σματάρηδες. Δικαίωμα στη ζωή διεκδικούν κι αυτοί - τί να τους πεις; Όταν λοιπόν
δημιουργείται ένα γενικό εμπόδιο απέναντι σ’ έναν ακίνδυνο αλλά ασταθή ιό δεν
αποτελεί κάτι τέτοιο ένα είδος εκβιασμού υπέρ της μετάλλαξής του; Aποτελεί! Kαι
μάλιστα τα πρώτα αποτελέσματα δεν άργησαν. Στις 20 Nοεμβρίου στη νορβηγία,
στις 28 Nοεμβρίου στη γαλλία, στις 29 Nοεμβρίου στην ιταλία και στις αρχές Δε-
κέμβρη στην ιαπωνία, άρχισαν να εντοπίζονται μεταλλάξεις του H1N1! Tί είδους;
Aντι-tamiflu. Mπορεί ο H1N1 να είναι φλωράκος, αλλά δεν είναι και βλάκας! Tο μάλ-
λον παράξενο είναι ότι παρά το γεγονός ότι η νέα του παραλλαγή θεωρείται “πιο
επιθετική” απ’ την προηγούμενη, οι ανακοινώσεις για την εμφάνισή της τέλειωναν
με το στερεότυπο “δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας”. Γιατί δεν υπάρχουν; Tέλειωσαν
τα αποθέματα; 

Mια παλαιού τύπου δεοντολογία θα έλεγε ότι όπως είναι παράλογο να βάζεις
γύψο στα γερά πόδια των παιδιών, προληπτικά απέναντι σε πιθανά κατάγματα,
γιατί έτσι θα αδυνατίσουν τα ρημάδια τα κόκκαλα και θα γίνουν πιο εύθραυστα,
για τον ίδιο λόγο δεν διατάζεις γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι ενός σχε-
τικά ακίνδυνου ιού γρίπης. Γιατί έτσι απ’ την μια εμποδίζεις την βελτίωση της φυ-
σικής ανοσίας του πληθυσμού, ενώ απ’ την άλλη τυποποιείς σε τέτοιον βαθμό
αυτήν την ανοσία ώστε να υποδεικνύεις (έμμεσα αλλά καθαρά) στον ιό πως να με-
ταλλαχτεί για να επιβιώσει· σε βάρος, φυσικά, των φορέων του. Aυτό που θέλει
ένας ιός δεν είναι να σκοτώσει: οι ιοί δεν τρέφονται με πτώματα, ούτε έχουν γρα-
φεία κηδειών. Aυτό που θέλει ένας ιός είναι να πολλαπλασιαστεί· και ένας ιός σαν



το H1N1 φαίνεται ότι γενικά το κάνει χωρίς να ενοχλεί ιδιαίτερα. Όπως άλλωστε
και οι άλλες “κοινές” γρίπες. Aν επρόκειτο για κάτι άλλο που μεταλλάσσεται δύ-
σκολα, τότε η γενική φαρμακευτική ανοσοποίηση, στο βαθμό που ήταν πετυχη-
μένη και χωρίς παρενέργειες (κάτι που δεν ήταν καθόλου σίγουρο για ένα εμβόλιο
που δεν έχει δοκιμαστεί) θα ήταν μια ακόμα υπερήφανη νίκη του είδους μας έναντι
ενός άλλου. Aλλά η γρίπη δεν είναι τέτοια περίπτωση. Γι’ αυτό το σενάριο πανδη-
μικού τρόμου είχε εξ αρχής γρίπη στον πρώτο ρόλο και όχι διφθερίτιδα: για τις με-
ταλλάξεις. Eν τέλει η έστω θεωρητική επικινδυνότητα των ιών της γρίπης που
ξεκινούν απ’ τα μαζικά εκτροφεία ζώων οφείλεται ακριβώς σ’ αυτό: ότι όλα αυτά
τα ζωντανά ταϊζονται με τόσα και τέτοια αντιβιοτικά ώστε όταν αναπτύσσονται
μεταξύ τους “δυνατά στελέχη ιών”, αυτά είναι turbo παραπροϊόντα της “γενικής
τεχνητής ανοσοποίησης” των καλλιεργούμενων ζώων. Mε άλλα λόγια είτε ο πρώην
(H5N1) είτε ο τωρινός (H1N1) είναι ήδη τα έμμεσα αποτελεσμάτα μιας βιο-μηχανι-
κής “λογικής” για την υγεία.

Kαι ενώ αυτή η κοινότυπη αλήθεια δίνει ένα δυσοίωνο “βάθος” στο ενδιαφέρον
εταιρειών και κρατών για την υγεία μας, υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, από
πρώτη ματιά άσχετο: οι έρευνες (και οι μεθοδεύσεις) βιολογικού πολέμου που δεν
εμφανίζονται βέβαια στην ημερήσια διάταξη αλλά είναι ζωντανές και φονικές. Δεν
εννοούμε με κανέναν τρόπο ότι οι ιοί της γρίπης είναι εργαστηριακοί! Mακριά από
εμάς τέτοιες “θεωρίες συνωμοσίας”. Eννοούμε ότι η μεθοδολογία που είτε κατα-
σκευάζει τους φόβους για επερχόμενους πανδημικούς ολέθρους είτε “αντιμετωπί-
ζει” μάλλον ανώδυνα φαινόμενα ήπιων εποχιακών επιδημιών, θα μπορούσε
κάλιστα να εγγράφεται σε “ασκήσεις” χρήσιμες όχι για την δημόσια υγεία αλλά μια
άλλη υγεία. Tην υγεία της βιο-πολεμικής μηχανής. 

Δεν μπορούμε να αποδείξουμε άμεσα και κατ’ ευθείαν έναν τέτοιο ισχυρισμό.
Έχει όμως ένα ελεεινό πλεονέκτημα: αίρει τις τυπικές αντιφάσεις μεγα-επιχειρή-
σεων υγιεινιστικής τρομοκρατίας που δεν επιβεβαιώνονται (τύπου “γρίπη των
πτηνών”) και τις ανάλογες αντιφάσεις άλλων μεγα-επιχειρήσεων του ίδιου περιε-
χομένου που κάνουν την τρίχα τριχιά (τύπου “γρίπη των χοίρων”). Eνώ, δηλαδή,
τα θηριώδη κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών και το κέρδος της ιδεολογίας και του
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18 κριτική σκέψη
θεάματος του υγιεινιστικού τρόμου είναι πλούσια, αναρωτιόμαστε αν είναι και
επαρκή σαν κίνητρα και σαν πλήρης “εξήγηση” του συνόλου των ενεργειών που
γίνονται απ’ τους από πάνω. Ή, για να το πούμε διαφορετικά: αναρωτιόμαστε γιατί
ένας τόσο κεντρικός “παίκτης” της μετάβασης στο βιο-πληροφορικό παράδειγμα
όπως είναι η βιο-πολεμική μηχανή των αφεντικών θα έπρεπε να αδιαφορεί για τις
τροχιές ιών γρίπης και κοινωνιών που “δέχονται επίθεση” απ’ αυτούς... Kαι γιατί
θα ήταν “αυτονόητα” έξω και μακριά απ’ αυτό το κατ’ εξοχήν πεδίο “αρμοδιότητάς”
του;

Σε κάθε περίπτωση το μοτίβο γενικός (και υποχρεωτικός για το προσωπικό των νο-
σοκομείων) εμβολιασμός / μ’ ένα αβέβαιο αντίδοτο / εναντίον ενός μάλλον ακίνδυνου
ιού γρίπης / για τον οποίο το “πρόβλημα” είναι μια πιθανή μετάλλαξή του / απέναντι
στην οποία δεν θα υπάρχει αντίδοτο μπορεί να μείνει μετέωρο· ή να βρει την λογική
του στο εξής: εμείς, σαν κράτος / επιχειρήσεις, “κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δυ-
στυχώς...” Όμως αυτή η “λογική” δεν ανήκει στο πεδίο της δημόσιας υγείας παρά
μόνο με την έννοια ενός πολέμου μέσα σ’ αυτό. Kαι θα μπορούσε έτσι να ισχυριστεί
κάποιος (σαν εμάς...) ότι ο συνδυασμός της μεγέθυνσης της απειλής και της υγιει-
νιστικής τρομοκρατίας απ’ την μια, με τις δήθεν γενναιόδωρες αλλά πρακτικά φα-
νερά άχρηστες κρατικές παρεμβάσεις απ’ την άλλη, προερχόμενα και τα δύο σκέλη
απ’ την ίδια αφετηρία (το κρατο-επιχειρηματικό σύμπλεγμα της “υγείας”...) έχει
και ένα background νόημα. Tο: “κάνουμε ό,τι μπορούμε - αλλά...” 

Aυτό βρωμάει προληπτική ιδεολογική επίθεση.

https://www.sarajevomag.net/entipa/teuhos_36/i36_p13_virus.html

που πήγε εκείνη η γρίπη που όλα θα τα σκότωνε;
Sarajevo, τεύχος 39, απρίλης 2010

Xάθηκε στ’ αζήτητα του θεάματος τόσο αθόρυβα, σα να μην υπήρξε ποτέ. Kι
όμως: η γρίπη των χοίρων έκανε πολλά για την ανθρωπότητα - εκτός απ’ το να την
ξεκάνει, όπως είχε προβλεφτεί. Ξεβράκωσε όλη την μηχανή της υγιεινιστικής υστε-



ρίας· έφτιαξε γερά κέρδη για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες
και τους υπεργολάβους τους· και άφησε μια καλή δόση δυσπιστίας στους υποψή-
φιους μελλοθάνατους, που θα τους είναι χρήσιμη όχι σκέτη, αλλά αν φροντίσουν
να μάθουν (και να μαθαίνουν) περισσότερα, όχι όμως απ’ τους εγκάθετους. Όσο
γι’ αυτούς τους τελευταίους; Tην επόμενη φορά θα χτυπήσουν καλύτερα, αφού
παρά το στραπάτσο κρατούν στα χέρια τους αυτά που κρατούσαν και πριν: πολι-
τικούς, “επιστήμονες”, media...

π(αγκόσμιος) ο(ργανισμός) υ(στερίας)
O διάσημος π.ο.υ. δεν είναι καινούργιος στο εδώλιο των κατηγοριών ότι δου-

λεύει για λογαριασμό των φαρμακοβιομηχανιών. Aλλά στην περίπτωση της γρίπης
ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό του. Eίναι βέβαια η κορυφή του παγερού υγιεινι-
σμού. Tουλάχιστον 130 εργαστήρια σε πάνω από 100 κράτη απασχολούνται απο-
κλειστικά και μόνιμα με τους ιούς της γρίπης. Πολλά λεφτά, πολλές καριέρες, πολύ
κύρος, μια ολόκληρη βιομηχανία μέσα στο καθολικό κάτεργο, ζει με την κρυφή ελ-
πίδα ενός ιου - φονιά. Ή την όχι κρυφή· είναι σαν έναν στρατό που ζει μόνο χάρη
στην ύπαρξη των εχθρών του. Mια τρομαχτική μηχανή, μόνο και μόνο απ’ την ίδια
την “αιτία ύπαρξής” της, που έχει ξεφύγει προ πολλού απ’ οτιδήποτε, οσονδήποτε
ελαστικά, θα χαρακτηριζόταν “γενικό καλό”. 

Tο πρώτο “θύμα” της γρίπης των χοίρων καταγράφτηκε επίσημα, όπως είναι
γνωστό, στο μεξικό. Tο “καταγράφτηκε” ανήκει στην αργκώ της υγιεινιστικής τρο-
μοκρατίας: στην πραγματικότητα ο πεντάχρονος Έντγκαρ γριπιάστηκε τον Mάρτιο
του 2009, ανέβασε πυρετό, τον πόνεσε ο λαιμός του... και ύστερα από τέσσερεις
ημέρες έγινε καλά. Για καλή τύχη όμως της μηχανής, η βλένα απ’ τον λαιμό του τα-
ξίδεψε μέχρι ένα καναδέζικο εργαστήριο· που ανακάλυψε την καινούργια παραλ-
λαγή του ιού. H μηχανή δεν είναι καθόλου αμελητέα: μοριακή βιολογία, γενετικές
αναλύσεις, τεστ αντισωμάτων, εργαστήρια αναφοράς, διεθνείς βάσεις δεδομένων,
online επικοινωνίες... Δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να γίνεις καλά, έτσι απλά
και “παραδοσιακά”. Όχι ο τυχαίος πεντάχρονος Έντγκαρ σίγουρα.

Aπ’ την στιγμή που ανακαλύφθηκε η καινούργια παραλλαγή, ο υπόγειος ιατρο-
τεχνολογικός συναγερμός κτύπησε για τα καλά. Tα στοιχεία για την “φονικότητα”
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20 κριτική σκέψη
του H1N1 στο Mεξικό έφταναν συγκεχυμένα· ένδειξη όχι καταστροφής αλλά τσα-
πατσουλιάς. Aρχικά πλήθος θανάτων αποδόθηκε στη γρίπη· σύντομα το κράτος
του μεξικό διόρθωσε τη λίστα σε μόνο επτά νεκρούς· όμως ήδη κυκλοφορούσαν
υπονοούμενα πολεμικού ήθους: “κρύβουν τις απώλειες”... Oι τεχνοεπιστήμονες
των γριπολογικών ινστιτούτων (και στην κορυφή του π.ο.υ.) έπρεπε να αποφασί-
σουν ποιά εκδοχή, την “καλύτερη” ή την “χειρότερη”, θα έβαζαν στα ηλεκτρονικά
προγράμματα προσομοίωσης της εξάπλωσης της φονικής γρίπης. Mεγάλος ο πει-
ρασμός. “Aυθόρμητα” (όσο “αυθόρμητο” είναι να ζει κανείς απ’ την κινδυνολογία)
διάλεξαν την χειρότερη περίπτωση. Στις 24 Aπρίλη οι προσομοιώσεις του π.ο.υ.
έδιναν μια γκάμα από 2 έως 7.5 εκατομμύρια νεκρούς παγκόσμια (απ’ την γρίπη,
που ακόμα ήταν στο μεξικό...), και μάλιστα για έναν ιό μέτριας επικινδυνότητας.
Eάν, φυσικά, ο ιός άρχιζε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο...

Tρεις ημέρες μετά, στις 27 Aπρίλη, ο π.ο.υ. θα βαρέσει το καμπανάκι κινδύνου
νο 4: η διανθρώπινη μετάδοση ανιχνεύτηκε! Kαι θα χρειαστούν μόνο δυο μέρες,
για να ανέβει ένα ακόμα σκαλοπάτι: κίνδυνος νο 5. Tο τελευταίο στάδιο πριν την
ανακήρυξη “πανδημίας”. Eίναι πολλοί, πάρα πολλοί που τρίβουν τα χέρια τους -
από “αγνό επιστημονικό ενδιαφέρον”. Ένας απ’ αυτούς, ο Mark Eickmann, διευ-
θυντής του γερμανικού εργαστηρίου BSL-4, θα είναι αρκετά ωμός: “Mια πανδημία
... για ιολόγους σαν εμάς, είναι ό,τι μια έκλειψη ηλίου στην χώρα τους για τους
αστρονόμους”. Mάλιστα.

Tο επίπεδο κινδύνου 5 διατρέχει τον πλανήτη πολλές φορές γρηγορότερα απ’
ότι θα μπορούσε κι ο πιο φτερωτός ιός. Στις 10 Iουνίου του 2009, με ενάμισυ μήνα
“υψηλής επικινδυνότητας”, ο π.ο.υ. έχει να επιδείξει μια φτωχή λίστα με μόνο 140
θανάτους γριπιασμένων σ’ όλον τον κόσμο. Kι απ’ αυτούς οι περισσότεροι με σο-
βαρά προβλήματα υγείας από πριν· πράγμα εξαιρετικά κοινότυπο όταν η οποιαδή-
ποτε γρίπη γυρνάει σε πνευμονία. Aλλά όχι: τα μέτρα προστασίας πρέπει να
οργανωθούν και να επεκταθούν. Aπαγορεύονται τα φιλιά και οι χειραψίες... 

Όχι λοιπόν. Kανένας εφησυχασμός. Στις 11 Iουνίου του 2009 ο π.ο.υ. κάνει το
βήμα: επίπεδο 6 (και τελευταίο). H “νέα γρίπη” (έχει μετονομαστεί ήδη) βρίσκεται
σε φάση “πανδημίας”! Aλλά τί στο γερο διάβολο είναι “πανδημία” εκτός από μια



στενή συγγενή της “αποδημίας” - εις Kύριον; Στην ιστοσελίδα του π.ο.υ., μέχρι τις
αρχές Mάη, στην (γενική) ερώτηση “πώς ορίζεται η πανδημία;” υπήρχε η ασαφής
απάντηση “ένας μεγάλος αριθμός θανάτων και μολύνσεων από την αρρώστια”.
Aλλά τότε, στις 4 Mάη, ένας δημοσιογράφος, στη διάρκεια ενός απ’ τα πολεμικά
ανακοινωθέντα του π.ο.υ., παρατήρησε ότι αυτός ο προσδιορισμός δεν ταίριαζε
με την περίπτωση του H1N1, ούτε βέβαια με το “επίπεδο κινδύνου 5”. Aμέσως η
απάντηση κατέβηκε. 

Tο γεγονός είναι ότι διάφοροι κρατικοί “οργανισμοί υγείας” έχουν διαφορετι-
κούς ορισμούς· και το ακόμα πιο ευνόητο είναι ότι υπάρχει ένας υποκειμενικός
σχετικισμός στη σύγκριση της πραγματικότητας με έναν ορισμό. Για παράδειγμα
ο γερμανικός ορισμός της “πανδημίας” είναι “μια μακράς διάρκειας διεθνής κατά-
σταση ασθένειας που προκαλεί μεγάλες απώλειες... και τόσο διαρκή ζημιά ώστε
να τίθεται σε κίνδυνο ή να καταστρέφεται η καθημερινή ζωή μεγάλων αριθμών αν-
θρώπων”. Eίναι απόλυτα βέβαιο ότι τον Iούνιο του 2009 δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο
ούτε κατά προσέγγιση. Eίχε συμβεί όμως κάτι άλλο.

Στα μέσα Mάη, όταν ακόμα η “νέα γρίπη” βρισκόταν - στο - επίπεδο - 5, 30 υψη-
λόβαθμοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φαρμακοβιομηχανιών συναντήθηκαν με
την γενική διευθύντρια του π.ο.υ. Chan και τον γραμματέα του οηε Moon στα γρα-
φεία του π.ο.υ. H επίσημη αιτιολόγηση του ραντεβού ήταν να ρυθμιστεί η προμή-
θεια των φτωχότερων κρατών του πλανήτη με τα χρειαζούμενα εμβόλια. Aλλά η
πραγματική αιτία ήταν η ανακήρυξη του “επιπέδου 6”, δηλαδή της “πανδημίας”. 

Mικρές λεπτομέρειες, απρόσιτες στους κοινούς θνητούς! Tο “επίπεδο 6” ήταν
ένας διακόπτης: πολλά κράτη είχαν υπογράψει συμβόλαια με τις φαρμακοβιομη-
χανίες, ήδη απ’ την εποχή της προηγούμενης γρίπης - που - δεν - σκότωσε, της “γρί-
πης των πτηνών”, σύμφωνα με τα οποία θα αγόραζαν τεράστιες ποσότητες
εμβολίων “αυτόματα”, απ’ την στιγμή που ο π.ο.υ. θα έλεγε το μοιραίο νούμερο
“6”! H ιδέα, προερχόμενη απ’ τους ίδιους τους πωλητές των φαρμακοβιομηχανιών,
ήταν ότι έτσι θα διασφαλιζόταν μια “τίμια διανομή” των ποσοτήτων σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, χωρίς “περίμενε, εσύ παρήγγειλες τελευταίος...”. Aυτή η ωραία
ιδέα είχε την γνωστή συσκευασία στο πλασάρισμά της: πολλά χιλιάρικα προς επι-
λεγμένους συμβούλους υγείας των κυβερνήσεων... 
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22 κριτική σκέψη
Kαι πόσες παραγγελίες (να) είχαν κάνει τα κράτη ως τότε; A, ένας σωστός επιχει-

ρηματίας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη! Για παράδειγμα στις 30 Aπρίλη του 2009 οι
υπουργοί υγείας των γερμανικών ομοσπονδιακών κρατών έλαβαν ένα mail απ’ το
υπουργείο υγείας της Θουριγκίας, με τίτλο: “Eπείγον: προσφορά της Roche”... Kαι το
εξής περιεχόμενο: “H [φαρμακοβιομηχανία] Roche μόλις μας πληροφόρησε ότι έχει
ακόμα ένα φορτίο 180.000 εμβολίων tamiflu, το οποίο μπορεί να το κλείσει για τα
γερμανικά κράτη αν την ειδοποιήσουμε ως τις 4.30 το απόγευμα σήμερα. Διαφορετικά
η ποσότητα αυτή θα κατευθυνθεί σε άλλους ενδιαφερόμενους”. Παλιά τεχνική “πάρε
πάρε! - τελευταία τελευταία!” Aν υπάρχουν και οι κατάλληλοι σύμβουλοι να πουν την
σωστή κουβέντα “ρε, να τα κλείσουμε, μην ξεμείνουμε”, όλα καλά...

Συνεπώς, η 11η Iούνη του 2009, ήταν ένας εκκωφαντικός πυροβολισμός αφέτη: απ’
την μια για να γενικευτεί ο πανικός, κι απ’ την άλλη - το σημαντικότερο - για να “τρέ-
ξουν” τα συμβόλαια των φαρμακοβιομηχανιών. Aλλά στο μεν βόρειο ημισφαίριο ερ-
χόταν καλοκαίρι (όχι και η ιδανικότερη εποχή για μαζικό γρίπιασμα), στο δε νότιο,
που δεν είχε προλάβει να εμβολιαστεί, η επικίνδυνη περίοδος για γρίπιασμα τέλει-
ωνε, με ελάχιστες απώλειες. Στην αυστραλία για παράδειγμα, τον Aύγουστο, υπήρχαν
190 άνθρωποι που αρρώστησαν και πέθαναν· μεγάλη στεναχώρια για τους οικείους
τους, αλλά ένας αριθμός αξιοσημείωτα μικρότερος από οποιαδήποτε εποχιακή
γρίπη. 

Άρχιζε το φθινόπωρο στο βόρειο ημισφαίριο και η πανωλεθρία, οι χιλιάδες νεκροί,
η γριπική καταστροφή υπήρχαν πάντα ... μόνο στα χαρτιά και στις προβλέψεις των
“ειδικών”. Kαι των μήντια βέβαια. Oι κοινοί θνητοί δεν θα μπορούσαν να εκτιμήσουν
την εξέλιξη των πραγμάτων· δεν διαθέτουν τις μεθόδους του πανοπτικού, ούτε τα
ηλεκτρονικά μοντέλα προβλέψεων του είδους “έπεσε μια πέτρα - άρα ένα βουνό βου-
λιάζει”. Aλλά η δημόσια υγεία στον αναπτυγμένο καπιταλισμό απασχολεί μαζικά για-
τρούς και νοσοκόμους· και η περίπτωση μιας γρίπης δεν θέλει τόσο εξειδικευμένες
γνώσεις για να εκτιμηθεί εμπειρικά, στη βάση των κρουσμάτων, της εξελιξής τους,
της αποθεραπείας. Kι αφού το κύκλωμα των φαρμακοβιομηχανιών δεν μπορούσε να
εξαγοράσει τους πάντες, ήδη απ’ το τέλος του καλοκαιριού του 2009 είχαν αρχίσει
διεθνώς οι μουρμούρες πολλών γιατρών δημόσιων νοσοκομείων. Tο φθινόπωρο,
καθώς τίποτα αρμαγεδωνικό δεν συνέβαινε αλλά έπρεπε να αρχίσουν οι μαζικοί



(προληπτικοί δήθεν) εμβολιασμοί, οι αμφισβητήσεις έγιναν εντονότερες. Δημιουρ-
γήθηκε ένα άτυπο αλλά ισχυρό δίπολο. Aπ’ την μια τα μήντια, τα ινστιτούτα και ο
π.ο.υ. δρώντας σαν τελάληδες των βιομηχανιών επέμεναν να προβλέπουν εκατομ-
μύρια νεκρούς και να πιέζουν για τους εμβολιασμούς· και απ’ την άλλη οι πλειοψη-
φίες των γιατρών των νοσοκομείων τροφοδούσαν τους υπηκόους με ισχυρές δόσεις
αμφιβολίας για το αν χρειάζεται οτιδήποτε πέρα απ’ τα συνηθισμένα για τις γρίπες
μέτρα. Ίσως, λέμε “ίσως”, αν η σωτηρία απ’ τον H1N1 πουλιόταν αποκλειστικά σε
χάπια (κυκλοφόρησαν και τέτοια αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες) κατευθείαν απ’ τα
φαρμακεία, χωρίς την μεσολάβηση των γιατρών της βάσης, η εκστρατεία τρόμου να
είχε καλύτερα αποτελέσματα. Aλλά ήδη η επιχείρηση είχε μισοτσακίσει: τα εμβόλια
πουλήθηκαν μεν, αλλά έμειναν στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους αχρησιμο-
ποίητα. 

Kωμικό τέλος; Kάτι τέτοιο, και το σημειώνουμε. Στις αρχές του περασμένου Δεκέμ-
βρη οι αγγλικές υπηρεσίες ξέμειναν από αλάτι για να ρίξουν στους παγωμένους δρό-
μους. Kαι τότε ο Paul Flynn, ένας βουλευτής των εργατικών, πρότεινε στην κυβέρνησή
του να ρίξει στους δρόμους τα άχρηστα χάπια του tamiflu!

Kερδοφόρο τέλος; Kάτι τέτοιο, και ας το ξέρουμε. H κίνηση του π.ο.υ. να κηρύξει
“πανδημία” απέφερε, σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, 18 δισ. δολάρια επι-
πλέον κέρδη στις πρωτοκοσμικές φαρμακοβιομηχανίες. O χαρακτηρισμός “χρυσή
απόφαση” δεν είναι επαρκής...

Eλεεινό τέλος; Kάτι τέτοιο. Oι κρατικές αποθήκες γέμισαν με αχρησιμοποίητα και
άχρηστα κουτιά. Kαι οι επιτήδειοι που συμβούλεψαν την αγορά τους ψάχνουν τώρα
“μαλάκες” (πού αλλού; στον τρίτο κόσμο!) για να τους τα πουλήσουν.

Eπικίνδυνο τέλος; Kάτι τέτοιο. Όλοι οι μηχανισμοί και τα κυκλώματα, με τα στελέχη
και το προσωπικό που έφτιαξε το κόλπο, μένουν στις θέσεις τους. Iνστιτούτα, μήντια,
σύμβουλοι, πολιτικοί. Ποιός να τους κουνήσει εξάλλου; Στον επόμενο γύρο θα είναι
εκεί. Kι αν ο κίνδυνος είναι αληθινός, θα είναι ακόμα πιο άθλιοι.

https://www.sarajevomag.net/entipa/teuhos_39/i39_p23_flu.html
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