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Σα ζπλωκνηηθά ζελάξηα
ηεο παγθόζκηαο καδηθήο ηξνκνϋζηεξίαο

«44 θξνύζκαηα ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ
επηβεβαηώζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α., ελώ 6 θξνύζκαηα
επηβεβαηώζεθαλ ζην Καλαδά. Δπίζεο ε
Ηζπαλία αλαθνίλσζε ην πξώην θξνύζκα ηεο
αζζέλεηαο ζηελ επηθξάηεηα ηεο, ελώ ππάξρνπλ
ύπνπηα θξνύζκαηα ζηε Νέα Εειαλδία, ηε
Γαιιία, ην Ηζξαήι θαη ηε Σθσηία, πνπ δελ έρνπλ
αθόκε επηβεβαησζεί. Οξηζκέλα απ’ ηα άηνκα
πνπ αζζέλεζαλ είραλ επηζθεθηεί πξόζθαηα ην
Μεμηθό». (Απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν).

Απηά είλαη ηα ηειεπηαία λέα πνπ δεκνζηεχηεθαλ απ' ηα επίζεκα εηδεζεηνγξαθηθά
πξαθηνξεία ηνπ πιαλήηε καο γηα ηελ δήζελ λέα παγθφζκηα απεηιή. Φπζηθά αλακέλνληαη θαη
άιια πνιιά παξαλντθά πνπ ζα αθνπζηνχλ γηα ηελ λέα απηή εθεχξεζε, ηελ πνιχβνπε πιένλ,
γξίπε ησλ ρνίξσλ.
χκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ επηδεκεηνιφγσλ θαη ησλ ινηπψλ «εηδηθψλ» ηεο πγείαο θαη ηεο
αξξψζηεηαο πξφθεηηαη γηα κία ζαλαηεθφξν λφζν πνπ έρεη γίλεη ήδε επηδεκία θαη ζχληνκα ζα
πάξεη ηελ κνξθή παλδεκίαο (κνξθή επηδεκηθήο αζζέλεηαο, πνπ κέζσ ηεο κεγάιεο
κεηνδνηηθφηεηάο ηεο πξφθεηηαη λα πιήμεη εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ αλά ηνλ πιαλήηε), αθνχ
έρεη ήδε κεηαιιαρζεί θαη πεξάζεη πιένλ απφ ηνπο ρνίξνπο ζηνπο αλζξψπνπο. Οη
ηξνκνθξαηεκέλεο θπβεξλήζεηο φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ παίξλνπλ έθηαθηα κέηξα, ζε
ζρνιεία, ζε αεξνδξφκηα, ζε ζηξαηψλεο θαη φπνπ αιινχ ππάξρνπλ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο
πνιηηψλ. Ο ζαλαηεθφξνο ηφο αλακέλεηαη λα κεηαθεξζεί κέζσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Κάηη πνπ έρεη γίλεη ήδε φπσο καο δηαβεβαηψλνπλ ηα media.
Οη γηαηξνί θσλάδνπλ θαη πξνεηδνπνηνχλ γηα ηε λέα θαιπάδνπζα παλδεκία, νη
δεκνζηνγξάθνη σξχνληαη γηα ηνλ θίλδπλν, ν θφζκνο ζηηο «κνιπζκέλεο» ρψξεο θαη θπξίσο
ζην Μεμηθφ θπθινθνξεί κε κάζθεο ζηνπο δξφκνπο, ελψ αξθεηνί ςεθάδνπλ θαη απνιπκαίλνπλ
κε εηδηθά ρεκηθά ηα ζπίηηα ηνπο θαη η' απηνθίλεηά ηνπο. «Δίκαζηε ζε πιήξε εηνηκόηεηα»
δήισζε απνθαζηζκέλνο γηα θάζε ελδερφκελν ν ππνπξγφο Τγείαο ηεο ρψξαο καο Γ.
Αβξακφπνπινο, ελψ δφζεθαλ εηδηθέο «επηζηεκνληθέο» νδεγίεο ζηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο
καο γηα χπνπηεο πεξηπηψζεηο. Οη Δπξσπαίνη ππνπξγνί Τγείαο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.
ζπλεδξηάδνπλ εθηάθησο γηα λα πάξνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα.
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Σαπηφρξνλα ζηα ηαηξηθά εξεπλεηηθά θέληξα νη «επηζηήκνλεο» δνπιεχνπλ
αζηακάηεηα λχρηα θαη κέξα γηα λα βξνπλ ηα λέα θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα, πνπ ζα
ζψζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηνπο άκνηξνπο ρνίξνπο ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Μέρξη
ζηηγκήο ηα αληηγξηπηθά θάξκαθα tamiflou θαη relenza (πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε
κε ηνλ ππνηηζέκελν ηφ) δηαλέκνληαη κε θξελήξε ξπζκφ ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο
ρψξεο θαη η’ απνζέκαηά ηνπο έρνπλ ήδε εμαληιεζεί. «Δίλαη εμάιινπ αθόκα
αβέβαην θαηά πόζν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα αληη-γξηπηθά εκβόιηα θαηά
ηνπ λένπ ζηειέρνπο, ην νπνίν είλαη γελεηηθά δηαθνξεηηθό από άιια ζηειέρε γξίπεο.
Από ηελ άιιε, δελ ππάξρνπλ απνζέκαηα εκβνιίσλ γηα ην λέν ηό. Ακεξηθαλνί
επηζηήκνλεο ήδε εηνηκάδνπλ έλα λέν εκβόιην, όκσο ζα πάξεη ρξόλν γηα λα
ηειεηνπνηεζεί θαη γηα λα παξαρζεί ζε αξθεηέο πνζόηεηεο από ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο, ώζηε λα θαιύςεη ηελ ηεξάζηηα παγθόζκηα δήηεζε - αλ ρξεηαζηεί». (Γηεζλή
εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία).
Η γξίπε ησλ ρνίξσλ είλαη ε λέα επεξρφκελε κάζηηγα πνπ δήζελ ρηππάεη ήδε αιχπεηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Καη θπζηθά φζν νη κέξεο ζα πεξλνχλ ε πζηεξία θαη ε καδηθή ςχρσζε ζα
θνξπθψλεηαη. Καη θάπνηα ζηηγκή φζν μαθληθά ήξζε, έηζη μαθληθά ζα μεραζηεί, φπσο αθξηβψο
έρεη γίλεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παιαηφηεξα. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε γξίπε ησλ
ρνίξσλ δελ έρεη πνηέ πεξάζεη κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο ρνίξνπο ζηνπο αλζξψπνπο, φπσο καο
δηαβεβαηψλνπλ νη ίδηνη νη επηδεκηνιφγνη ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπο: «Μπνξνύλ λα ηελ
θνιιήζνπλ νη άλζξσπνη; Καλνληθά όρη, αλ θαη ζπνξαδηθά απηό έρεη ζπκβεί, ζπλήζσο ζε
όζνπο είραλ ζηελή επαθή κε ρνίξνπο. Σπαληόηαηα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά, πνπ ε γξίπε
ησλ ρνίξσλ έρεη πεξάζεη από άλζξσπν ζε άλζξσπν» (πεγή: health-ana-mpa.gr).

Ο γνπξνπλνηξνκνθξάηεο!

Σα λέα ζπλσκνηηθά ζελάξηα θαηαζηξνθνινγίαο θαη ηξνκνυζηεξίαο εκθαλίζηεθαλ ζην
Μεμηθφ θαη παληνχ ζρεδφλ ζηνλ πιαλήηε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο θαη εμειίζζνληαη ζπλερψο
κέζα απ’ ηα γλσζηά ζθνηεηλά θέληξα παξαπιεξνθφξεζεο. Καη βέβαηα δελ είλαη θαζφινπ
ηπραίν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ιίγν κεηά ηελ ππνηηζέκελε νηθνλνκηθή θξίζε ηχπνπ «ληφκηλν»,
πνπ δήζελ πιήηηεη θη απηή θαηαζηξνθηθά ηελ αλζξσπφηεηα. ε φινλ απηφ ηνλ ζπξθεηφ
εηδήζεσλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ππνηηζέκελε θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε καο ην 2012
ιφγσ ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ ηνπ Ηιηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Γηαηί φκσο
λα ζπκβαίλνπλ φια απηά; Δίλαη απιά ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη ζηεκέλεο θξίζεηο,
ή πξνκελχκαηα γηα ηελ επεξρφκελε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ; Δίλαη κία πξαγκαηηθή παλδεκία
πνπ εμειίζζεηαη επηθίλδπλα, ή έλα θηάζθν πνπ έρεη ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία θαη ηελ καδηθή
θαηαηξνκνθξάηεζε θαη ρεηξαγψγεζε ηνπ θφζκνπ;

2

Μήπσο ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο παγθνζκίσο κέζσ ηεο άζθνπεο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ
θαη εκβνιίσλ, κε απνηέιεζκα δεκηνπξγία λέσλ αξξψζησλ-πειαηψλ; Ξεηπιίγνληαο ηνλ
ζθνηεηλφ απηφ θνπβάξη-κίην ηεο Αξηάδλεο ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε πίζσ απ' ηα παξαζθήληα
ηα πξάγκαηα πσο έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Ο παγθόζκηνο εκβνιηαζκόο όισλ ζρεδόλ
ησλ ρνίξσλ ηνπ πιαλήηε ζα απνθέξεη γηα
αθόκε κία θνξά ηεξάζηηα θέξδε ζηηο
Φαξκαθνβηνκεραλίεο.

Αο πάκε ρξνληθά ηέζζεξα ρξφληα πεξίπνπ πίζσ. πγθεθξηκέλα θαηά ην 2005 φπνπ θαη
θαηαγξάθεθαλ ζηελ αραλή πεξηνρή ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (Κίλα,
Κακπφηδε, Ιλδνλεζία, Σατιάλδε, Βηεηλάκ, Μαιαηζία θ.α.) αλάκεζα ζε 2 δηο αλζξψπσλ
πεξίπνπ, 114 θξνχζκαηα πνπ αζζέλεζαλ απ’ ηνλ ηφ Η5Ν1, πνπ έγηλε γλσζηφο σο ν ηφο ησλ
πνπιεξηθψλ. Οη 59 απφ απηνχο πέζαλαλ, ελψ νη ππφινηπνη ζεξαπεχηεθαλ. Βέβαηα πνηέ δελ
κάζακε αλ ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ αιεζηλά γηα ηα πξαγκαηηθά αίηηα θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ θαη λεθξψλ.
Γηα ην Ακεξηθαληθφ χζηεκα Τγείαο νη αζζέλεηεο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηηο
200.000 θξνχζκαηα αλά ηνλ θφζκν ζεσξνχληαη ζπάληεο, ελψ ζηελ Δπξψπε φηαλ
εκθαλίδεηαη κία αζζέλεηα κε ζπρλφηεηα ίζε ή κηθξφηεξε κε έλα θξνχζκα αλά
10.000 αλζξψπνπο, ζεσξείηαη επίζεο ζπάληα. Αξρηθά απηφ καο δείρλεη μεθάζαξα,
φηη νη πεξηβφεηεο θαη ππνηηζέκελεο γξίπεο «ησλ ρνίξσλ» θαη «ησλ πνπιεξηθψλ»
δελ πθίζηαληαη θαλ ζηε ιίζηα ησλ ζπάλησλ αζζελεηψλ.
Η ιέπξα π.ρ. αζζέλεηα κε πςειφ δείθηε κνιπζκαηηθφηεηαο γηα ηελ νπνία νπδείο νκηιεί
ζήκεξα, κεηξά θάζε εκέξα πνπ πεξλά 90 ζχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ ε βνπβσληθή
παλψιε γχξσ ζηα 5.000 εηεζίσο. Η Ιαπσληθή εγθεθαιίηηδα ζε κία επαξρία ηεο Ιλδίαο
ζθφησζε 900 άηνκα κφλν ην 2005. Ο θαξθίλνο κεηξά θάζε ρξφλν πάλσ απφ 150
εθαηνκκχξηα λεθξνχο, ελψ ηα θαξδηαθά θαη ηα εγθεθαιηθά καδί αγγίδνπλ ηα 250 εθαηνκκχξηα.
Τπνινγίδεηαη, φηη νη αζζέλεηεο, πνπ πξνέξρνληαη κφλν απ’ ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ
θαη ησλ εκβνιίσλ ζθνηψλνπλ αλά ηνλ θφζκν πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη
έρνπλ ππνβαζκίζεη ζνβαξά ηελ πνηφηεηα πγείαο ηνπιάρηζηνλ ζε 1,5 δηο αλζξψπνπο, ελψ
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε φιεο ζρεδφλ ηηο αλίαηεο αζζέλεηεο πνπ εμνληψλνπλ καδηθά ηελ
αλζξσπφηεηα! (Βι. «Αζθένεια: Ο μοναδικός δρόμος για ηην ίαζη και ηην σγεία».) Tα
ζηνηρεία απηά ηζρχνπλ πάληνηε ζχκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ χζηεκα Τγείαο. Βέβαηα απηά
είλαη πξαγκαηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεγνλφηα, πνπ φκσο πνιχ ιίγνη άλζξσπνη ηα
γλσξίδνπλ θαη θπζηθά ε κάδα δελ αλεζπρεί θαζφινπ γη’ απηά. Έηζη αληί λ’ αζρνιεζνχλ νη
«εηδηθνί ηεο αξξψζηεηαο» κε απηά ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ζηαηηζηηθά, φπσο ζα δνχκε,
θαηαζθεπάδνπλ ζελάξηα ηξφκνπ θαη παληθνχ ησλ καδψλ.
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Παγθόζκηεο «παλδεκίεο» θαη «ηξνκνθξαηηθά» ρηππήκαηα:
Η λέα κέζνδνο εμνπζηαζκνύ
Σα ζελάξηα ηξφκνπ πεξί παγθνζκίνπ παλδεκίαο εκθαλίζηεθαλ θαηά ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ εμαπνιχζεθαλ νη πξψηνη παγθφζκηνη ζπλαγεξκνί θαηά
ηνπ ΑΙDS θαη ηνπ Έκπνια (δχν ζαλαηεθφξνη ηνί, πνπ φπσο φια δείρλνπλ ήηαλ
πξντφληα εξγαζηεξίσλ). Σν 2000 ζ’ αθνινπζήζεη ν παγθφζκηνο παληθφο κε ηηο
«ηξειέο αγειάδεο» θαη ηηο εγθεθαινπάζεηεο, πνπ απεηινχζαλ δήζελ άκεζα ηελ
αλζξσπφηεηα, ελψ ηελ 11ε επηεκβξίνπ ηνπ 2001 θηάλνπκε ζην επίζεο ζηεκέλν
θαη εθηαιηηθφ ζελάξην κε ηελ πηψζε ησλ «Γίδπκσλ Πχξγσλ» θαη ηελ δήζελ
επίζεζε ζην Πεληάγσλν. Σα επφκελα ρξφληα ζα αθνινπζήζνπλ ζσξεία
ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν κε πην θνληηλά καο εθείλα ηεο
Μαδξίηεο, ηνπ Λνλδίλνπ θαη πξφζθαηα ηεο Ιλδίαο. Βεβαίσο ηα ζηεκέλα
ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα θαη νη πξνβνθάηζηεο ρηχπεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα
ρηππνχλ θαη ηνλ Μνπζνπικαληθφ θφζκν, κε κπαξάδ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ κε
δήζελ θαθνχο θακηθάδη απηνθηνλίαο. Ο ηξφκνο θαη ν παληθφο έρεη πιένλ
εγθαηαζηαζεί ζηηο ςπρέο ηεο αλζξσπφηεηαο απφ άθξνπ εηο άθξνλ.

Eηθόλα, πνπ δείρλεη ηελ ηξνκνϋζηεξία
ηνπ άλζξαθα. Δύν «εηδηθνί» ληπκέλνη κε
ζηνιέο ρεκηθνύ πνιέκνπ πξνζπαζνύλ λα
εμηρληάζνπλ ηελ άζπξε ζθόλε ηνπ
ζαλάηνπ.

Λίγεο εβδνκάδεο κεηά ηνπο «Γίδπκνπο Πχξγνπο» θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2002 μεζπάεη
κία λέα παγθφζκηα απεηιή, ε ππφζεζε «άλζξαθαο». Δδψ θαίλεηαη, φηη ην ζρέδην
θαηαηξνκνθξάηεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο πεξλά ζηελ θχξηα θάζε ηνπ, ζηα ζελάξηα
παξαπιεξνθφξεζεο. Σαρχηαηα ν παληθφο ηνπ «άλζξαθα» δηαδίδεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν
κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ.. Πεξίεξγνη θάθεινη κε δηαθφξσλ εηδψλ ιεπθέο ζθφλεο ρσξίο απνζηνιέα
ζηέιλνληαλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δεκφζηα πξφζσπα ζε φιν ηνλ θφζκν. ηηο Η.Π.Α.
ζρεδφλ φινη νη ζηξαηησηηθνί ππνρξεψλνληαη λα δερζνχλ ην πεηξακαηηθφ εκβφιην αληηάλζξαθα
κε πνιχ βαξηέο παξελέξγεηεο θαη ζαλάηνπο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθά
αλεξρφκελε Φαξκαθεπηηθή Δηαηξεία Bioshield. ηνλ ππφινηπν θφζκν έγηλε κεγάιε
πξνκήζεηα εκβνιίσλ άλζξαθα, ηα νπνία πνηέ θαη θαλέλαο δελ ρξεζηκνπνίεζε. Η
θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Bayer θαηάθεξε λα μεπνπιήζεη φια ηα απνζέκαηα ηνπ αληηβηνηηθνχ
«Cipro», πνπ ππνηίζεηαη, φηη ζεξάπεπε ηελ κφιπλζε απφ ηνλ άλζξαθα. Υάξηλ ησλ
αζηξνλνκηθψλ πσιήζεσλ ηνπ ζθεπάζκαηνο απηνχ ε Bayer βειηίσζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη
επελδπηηθέο δπλαηφηεηέο ηεο, απέθπγε ηελ νηθνλνκηθή πηψζε ζηελ νπνία ήδε βξηζθφηαλ,
αλεβάδνληαο θαηαθφξπθα ηηο κεηνρέο ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall-Street.
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Καη ελψ ε παξάλνηα ηνπ «άλζξαθα» θαηλφηαλ φηη εμαζζελνχζε, έλαο λένο παγθφζκηνο
ζπλαγεξκφο ρηχπεζε μαθληθά. Απηή ηελ θνξά ήηαλ «ε επινγηά» αζζέλεηα ήδε εμαθαληζκέλε,
ε νπνία ζα κπνξνχζε δήζελ λα δηαδνζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηξνκνθξάηεο, πνπ ζα
ήζειαλ λα πξνθαιέζνπλ καδηθή θαηαζηξνθή. Η είδεζε ρηχπεζε θαη ηελ πφξηα ηεο ρψξαο
καο ρσξίο λα πξνθαιέζεη ηδηαίηεξν παληθφ. ηηο Η.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε ν θφζκνο έθαλε
νπξέο ζηα θαξκαθεία γηα λ’ απνθηήζεη ην εκβφιην «ηεο επινγηάο». Όια η’ απνζέκαηα
εκβνιίσλ θαηά «ηεο επινγηάο» εμαληινχληαη ελψ λέα ηεξάζηηα παξαγσγή ζα ηθαλνπνηήζεη
ηελ κεγάιε δήηεζε. Οη Φαξκαθνβηνκεραλίεο ζα απμήζνπλ θη άιιν ηα θέξδε ηνπο, αθνχ νη
κεηνρέο ηνπο απνηεινχλ πιένλ ηα ηζρπξφηεξα ραξηηά ζηα παγθφζκηα ρξεκαηηζηήξηα. Όηαλ νη
ζπκθσλίεο θιείλνληαη θαη φινη έρνπλ πάξεη ηα κεξίδηά ηνπο ν ζπλαγεξκφο παχεη απηφκαηα.
Σφηε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο παχνπλ λα κηινχλ πιένλ γηα άλζξαθα θαη επινγηά.

Eμώθπιιν ηνπ ΤΙΜΕ,
πεξηνδηθνύ παγθόζκηαο
εκβέιεηαο, πνπ πξνπαγάλδηδε
ηνλ ππνηηζέκελν ηό SARS, πνπ
δελ ήιζε πνηέ.

Μεηαμχ 2003 θαη 2004 θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κία λέα ππφζεζε ζθεπσξίαο κε κία λέα
εθεχξεζε, ην «SARS». Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο πιχζεο εγθεθάινπ πξνβάιινληαλ ζε φιν
ηνλ θφζκν εηθφλεο αλζξψπσλ πξνζηαηεπκέλσλ κε εηδηθέο κάζθεο κηαο ρξήζεο. Οη εηδηθνί
ζπκβνχιεπαλ λα αγγίδνπκε ηνπο δηαθφπηεο ησλ αλειθπζηήξσλ κε γάληηα θαη λα κελ
παξακέλνπκε ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. Η λέα απηή θαηάζηαζε θφβνπ θαη παληθνχ κηινχζε γηα
έλαλ θνληθφ ηφ, φπνπ θαλείο δελ κπνξνχζε λα ππνινγίζεη πφηε ζα έθζαλε, νχηε ηη ζα
κπνξνχζε αθξηβψο λα είλαη, αιιά ν νπνίνο αξγά ή γξήγνξα ζα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη
ζα πξνθαινχζε πνιιέο ρηιηάδεο λεθξνχο.Σελ ίδηα επνρή αξρίδεη λα γίλεηαη πηζηεπηφ, φηη έλα
είδνο γξίπεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πλεπκνλία θαη εκθαλίζηεθε ζηελ Ν.Α. Αζία, ζπλδέεηαη κ’
έλαλ λέν coronavirus (είδνο ηνχ) πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα απ’ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο
παλδεκίαο πνπ φινη πεξίκελαλ. Κιηληθά δίλεηαη ην φλνκα «SARS» θαη ε ππφζεζε απηή ζα
απνηειέζεη ην πξψην ζέκα ζπδεηήζεσλ ζε φιε ηελ Γχζε. Σφηε νη «εηδηθνί» ζέηνπλ ζηνλ
θφζκν ην δίιεκκα εάλ ην «SARS» ζα απνηειέζεη ηελ ηξνκεξή παλδεκία πνπ αλακελφηαλ λα
μεζπάζεη. Με ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνχ ηεο γξίπεο απηήο, νη θαξκαθεπηηθέο
εηαηξείεο πέθηνπλ κε ηα κνχηξα ζηελ έξεπλα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην ζσηήξην εκβφιην.
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Η πζηεξία αλάβεη θφθθηλν, αθνχ φια ηα αεξνδξφκηα ησλ Η.Π.Α. πξφηεηλαλ ζε φινπο
φζνπο είραλ αθηρζεί απφ ρψξεο ηεο Ν.Α. Αζίαο, φηη έπξεπε λα πεξλνχζαλ απφ εμεηάζεηο θαη
λα εκβνιηάδνληαλ, ελψ αλάγγεηιαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηνλ ζηξαηφ γηα λα επηβάιιεη
ηηο θαξαληίλεο, φηαλ ζα θξηλφηαλ αλαγθαίν. ε φιν ηνλ θφζκν νη «εηδηθνί» ηεο πγείαο
πξφηεηλαλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηνπο, πσο έπξεπε λα εκβνιηαζηνχλ κε ην
δηαζέζηκν εκβφιην ηεο επνρηθήο γξίπεο, φπνπ θη αλ δελ είρε θακία ζρέζε κε ηνλ «SARS» θαη
δελ πξνζηάηεπε απ’ απηφλ ήηαλ ρξήζηκν θαη έπξεπε λα γηλφηαλ! Ο θφζκνο ζπζζσξεπφηαλ
ζηα θαξκαθεία, δεκηνπξγήζεθε μαλά ζχγρπζε θαη πνιινί λφκηδαλ φηη ην εκβφιην ελάληηα
ζηελ απιή γξίπε απνηεινχζε ηελ παλάθεηα γηα ηελ ζσηεξία ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο απ’ ηελ
επηθείκελε ζαλαηεθφξα παλδεκία πνπ εξρφηαλ. Καη φηαλ αξθεηέο ρψξεο μεπνχιεζαλ φια ηα
απνζέκαηα ησλ εκβνιίσλ ηνπο θαη παξήγγεηιαλ λέα, ηφηε θαη ν ζπλαγεξκφο έπαςε. Οη
Φαξκαθνβηνκεραλίεο πινχηηζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Ξαθληθά θαη κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα φινη ζα μεράζνπλ ην «SARS».
Οη Φαξκαθνβηνκεραλίεο
θαη νη γξίπεο «ηωλ πηελώλ» θαη «ηωλ ρνίξωλ»
Φηάλνπκε ζην θαινθαίξη ηνπ 2005 φπνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε πεξηβφεηε γξίπε ησλ
πηελψλ. Η γξίπε απηή έρεη παξνπζηαζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ Δπξψπε ήδε απφ ηα κέζα ηνπ
18νπ αηψλα. Πνιινί είλαη νη ηνί πνπ πξνζβάιινπλ ηα είδε ησλ πηελψλ θαη θαηαγξάθνληαη κε
ηηο πεξίεξγεο νλνκαζίεο φπσο Η5Ν2, Η7Ν1, Η7Ν3 θ.α. Όιεο νη πεξηπηψζεηο απηέο εδψ θαη
αξθεηέο δεθαεηίεο αληηκεησπίζηεθαλ απνηειεζκαηηθά κε ηα ζπλήζε θηεληαηξηθά κέηξα, φπσο
ζπκβαίλεη κε ηηο ηππηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηα ππφινηπα θαηνηθίδηα δψα, φπσο
ηνπο ζθχινπο θαη ηηο γάηεο. Όζν γηα ηνπο 59 ζαλάηνπο απφ ηνλ Η5Ν1 νθείινληαη απιά ζηελ
θαθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα νξληζνηξνθεία ηεο Αζίαο. Κάηη πνπ ζπλέβαηλε θαη
εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη θαηά ηειεπηαία 200 έηε απ’ φζν ηνπιάρηζηνλ γλσξίδνπκε. Μέζα
απ’ φινπο απηνχο ηνπο ηνχο νη «εηδηθνί» ηεο πγείαο αλαγλψξηζαλ έλαλ θαη κφλν, έλαλ
ηδηαίηεξα θαθφ, ηνλ Η5Ν1, ν νπνίνο ζχληνκα «ζα» κεηαιιαζζφηαλ θαη «ζα» εμφλησλε καδηθά
ηελ αλζξσπφηεηα. Δδψ μεθίλεζε ε γλσζηή παξαπιεξνθφξεζε ησλ καδψλ πνπ
ζπλνδεπφηαλ πάιη απφ νκαδηθή ςχρσζε.
Σα ζελάξηα ζα κηιήζνπλ γηα επηδεκία γξίπεο πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηζάμηα
κε ηελ Ιζπαληθή ηνπ 1818-19, πνπ ζθφησζε κέζα ζε ιίγνπο κήλεο 50 εθ.
Δπξσπαίνπο. Ο ηφο, πνπ φινη αλαθνίλσζαλ σο άκεζν θαη επηθίλδπλν δελ
κεηαδφζεθε πνηέ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη θπζηθά ήηαλ θαη είλαη ζρεδφλ
αδχλαηνλ λα ζπκβεί. Πξαγκαηηθά, νη ηνί ησλ πηελψλ ππάξρνπλ απφ πνιινχο
αηψλεο θαη είλαη πξαθηηθά αθίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν. «Έλαο λένο ηόο πνπ ζα
γελληόηαλ από ηελ αλαζύλζεζε θαη ηελ κεηάιιαμε ελόο ηνύ ησλ πηελώλ κε έλαλ ηό
ηεο επνρηαθήο γξίπεο δελ ππήξμε πνηέ θαη δελ γλσξίδνπκε αλ πνηέ ζα ππάξμεη».
Απηφ έγξαθε ν Ιηαιφο παηδίαηξνο θαη αλνζηνιφγνο Δξλέζην Μπνχξγθην ζην
δεκνζηεπκέλν άξζξν ηνπ «Νφζνο ησλ πηελψλ. Η αλχπαξθηε παλδεκία», πνπ
δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν ηεο ρψξαο ηνπ. Μφλν ην 2004 ε Roche είρε πνπιήζεη
Tamiflu γηα 300 εθ. επξψ, ελψ νη παξαγγειίεο ησλ θνηλψλ εκβνιίσλ ηεο γξίπεο θαη
άιισλ αληητθψλ θαξκάθσλ ζηελ Δπξψπε άγγημαλ ην 1 δηο επξψ θζάλνληαο ζε
απίζηεπην ξεθφξ πσιήζεσλ. ηηο Η.Π.Α. ν Σδσξδ Μπνπο δήηεζε απ’ ην Κνγθξέζν
λα δηαζέζεη επηά εθαη. δνιιάξηα γηα ηελ απφθηεζε θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ ελψ
ηαπηφρξνλα κίιεζε γηα ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε. Οη Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο, ν
ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Νηφλαιη Ράκζθειη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη ηεο
θπβεξλήζεσο Μπνπο, ν Σφλπ Μπιεξ θαη άιινη πνιηηηθνί επίζεκα κέιε ησλ
Φαξκαθνβηνκεραληψλ, γίλνληαη πάκπινπηνη.
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H δηαθωκώδεζε ηεο «λόζνπ ηωλ πηελώλ» από ηνλ Τδ.
Παλνύζε, ωο «λόζνο ηωλ θηελώλ» πξνθάιεζε
έληνλεο αληηδξάζεηο εθθιεζηαζηηθώλ θπξίωο θύθιωλ κε
πξνεμάξρνληα ην κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, θ. Άλζηκν.

Σν παξαζθήλην
ηα κέζα ηνπ επηέκβξε ηνπ 2005 έγηλε ζηελ Μάιηα κία Παλεπξσπατθή Ιαηξηθή χλνδνο
γηα ηελ γξίπε κε ρνξεγνχο ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο αληηγξηπηθψλ εκβνιίσλ θαη αληητθψλ
θαξκάθσλ. Μεηαμχ απηψλ θαη ε Roche. Δθεί απφ ηα ρείιε ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ) αλαθνηλψζεθε επίζεκα φηη: «Γελ γλσξίδνπκε πόηε
αιιά κία παλδεκία γξίπεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Λείπεη κόλνλ κία ζπλζήθε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο, έλαο ηόο ηθαλόο λα κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε
άλζξσπν». Δπίζεο είπε φηη «ν αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο ζπληζηάηαη, δηόηη ζσξαθίδεη ηνλ
νξγαληζκό θαη ζαλ ςπρνινγηθή ζπλήζεηα». Γειαδή ην θνηλφ εκβφιην θαηά ηεο γξίπεο αλ θαη
δελ βνεζά ηαηξηθά, βνεζά ςπρνινγηθά, σο placebo-ςεπδνθάξκαθν δειαδή! Όκσο ν ηαηξφο
Δξλέζην Μπνχξγθην καο εμεγεί: «Αλ ππάξρεη κία ρξνληά πνπ ην θνηλό αληηγξηπηθό εκβόιην
δελ ζπλίζηαηαη είλαη ηδηαίηεξα εθείλε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη θόβνο παλδεκίαο. Αλ είλαη
αιήζεηα, όηη έλαο εθ ησλ θηλδύλσλ είλαη ν ηόο Ζ5Ν1, απηόο ζα κπνξνύζε λα επαλαζπλδπαζηεί
κε ηελ εκβνιηαζηηθή ξίδα απνθηώληαο ηα αληηγόλα, κε θίλδπλν λα μεζπάζεη ζην εκβνιηαζκέλν
άηνκν έλαο πξαγκαηηθόο θπθιώλαο ζηα θύηηαξά ηνπ. Έλαο θαλόλαο πνπ ππάξρεη ζε
πεξίπησζε παλδεκίαο είλαη, όηη ν πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή πνιύ
επηθίλδπλε». (Βι. "Εμβολιαζμοί: Ωθελούν ή βλάπηοσν;")
Γειαδή αλ θαηά ηελ πξνδξνκηθή πεξίνδν κίαο αζζέλεηαο γίλεη εκβνιηαζκφο
(ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη απφ 4 εκέξεο σο θαη 3 κήλεο ρσξίο
λα εκθαλίδνληαη θαζφινπ ζπκπηψκαηα), ηφηε φπσο ιέεη θαη ν Μπνχξγθην, ηα
απνηειέζκαηα είλαη βαξηέο θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο, ή ζάλαηνο.
Πιεξνθνξηαθά γηα ηνπο γνλείο, πνπ δέρνληαη ηφζν απξφζθνπηα λα εκβνιηάδνπλ
ηα παηδηά ηνπο ή ηνλ εαπηφ ηνπο, θάζε θνξά πξηλ ην πξαγκαηνπνηήζνπλ ζα
πξέπεη λα πξνζεχρνληαη... Απηφ δηφηη ν εκβνιηαζκφο ελδέρεηαη λα ζπκπέζεη κέζα
ζηελ πξνδξνκηθή πεξίνδν ηεο αζζέλεηαο.
Η ζηξαηεγηθή ηνπ marketing ησλ κεγάισλ Φαξκαθνβηνκεραληψλ έρεη πιένλ ζαλ ζηφρν
ηεο ηνπο πγηείο αλζξψπνπο, φζνη ιίγνη έρνπλ πιένλ απνκείλεη. «Γηα λα πνπιεζνύλ ηα
θάξκαθά καο πξέπεη λα εθεύξνπκε αξξώζηηεο», ήηαλ ην δηζέιηδν άξζξν ηεο Γαιιηθήο
εθεκεξίδαο «Le Monde Diplomatique» ηνλ Μάην ηνπ 2006, πνπ ηαξαθνχλεζε ην
θαηεζηεκέλν ησλ Φαξκαθεπηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηελ Δπξψπε. ην άξζξν αλαιχεηαη ε λέα απηή
ηαθηηθή, πνπ ζέιεη λένπο πειάηεο, πνπ λα λνκίδνπλ φηη θηλδπλεχνπλ, γηα λα πσινχληαη ηα λέα
παλάθξηβα θαη επηθίλδπλα θάξκαθα. Καη θπζηθά ηα ρεκηθά θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα δελ
θάλνπλ ηίπνηε άιιν απ' ην λα δηεπξχλνπλ ηελ πειαηεία ησλ Φαξκαθνβηνκεραληψλ
δεκηνπξγψληαο λένπο πειάηεο - αξξψζηνπο ζηελ «Δπηρείξεζε Αζζέλεηα». (Βι.
«Φαρμακοβιομητανίες: η παγκόζμια απειλή»).
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O oίθνο Ρνθθέιιεξ θαη ην «θηιαλζξωπηθό ηνπ ίδξπκα» ρξεκαηνδνηεί
πνιιά πεηξάκαηα γηα λέεο γεληέο ρεκηθώλ θαξκάθωλ. Ο νίθνο απηόο
είλαη ν δεκηνπξγόο ηεο ρεκηθήο Φαξκαθεπηηθήο ζηηο Η.Π.Α.

«Τελ ίδηα ζηηγκή ν Βξεηαληθόο θαξκαθεπηηθόο όκηινο Glaxo Smith Kline
αλαθνίλσζε ζήκεξα, όηη παξέδσζε 100.000 δόζεηο ηνπ αληη-ητθνύ ζθεπάζκαηνο
Relenza ζηηο Μεμηθαληθέο αξρέο, πξνζζέηνληαο όηη αλαδεηεί ηξόπνπο αύμεζεο ηεο
παξαγσγήο ηνπ». Δίλαη ε ηειεπηαία είδεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ
ηχπν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ δηάζεζε ησλ εκβνιίσλ γηα ηελ λέα γξίπε ησλ
ρνίξσλ, πνπ ππνηίζεηαη, φηη πιήηηεη ηελ αλζξσπφηεηα.
Οη Φαξκαθνβηνκεραλίεο ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ ζέζεη ζε πξάμε έλα είδνο εθβηαζκνχ πνπ
ιέεη, φηη ζε πεξίπησζε παλδεκίαο ηα εκβφιηα ζα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, πνπ
θαηαλαιψλνπλ θάζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ απνζεκάησλ ησλ ππαξρφλησλ εκβνιίσλ
ηνπο. Γειαδή θάζε ρξφλν θάζε θξάηνο ζα πξέπεη λα εκβνιηάδεη ην 33% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ
άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο. Όκσο εδψ εκθσιεχεη πάληνηε ν θίλδπλνο γη’ απηέο λα δερζνχλ
δηθαζηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε, πνπ θάπνηνη βιαθηνχλ απ’ ην εκβφιην. χκθσλα κε
πξφζθαην λφκν, πνπ θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ζηελ Δπξψπε ηελ απνδεκίσζε γηα βιάβε
απφ εκβνιηαζκνχο ηελ πιεξψλνπλ ηα θξάηε, ελψ ζηηο Η.Π.Α. πιεξψλνπλ θαηεπζείαλ νη
Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο. Όκσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 ν ηφηε ζπλήζεο χπνπηνο Σδσξδ
Μπνπο κε εηδηθφ νκνζπνλδηαθφ λφκν πνπ ηνλ νλφκαζε «Βηνάκπλα παλδεκηθφ εκβφιην θαη
αλάπηπμε θαξκάθσλ» (Νν S. 1873) επέβαιιε ζηνπο Ακεξηθαλνχο λα εκβνιηαζηνχλ ζρεδφλ
ππνρξεσηηθά ελάληηα ζε κία αζζέλεηα πνπ δελ ππήξρε. Ο λφκνο απηφο έδσζε πιένλ ηελ
απφιπηε θάιπςε ησλ Φαξκαθεπηηθψλ Δηαηξεηψλ απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ εκβνιίσλ,
αθαηξψληαο ην κέρξη ηψξα ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ησλ Ακεξηθαλψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή
ζαλάηνπ. ήκεξα ν παγθφζκηνο ηδίξνο ησλ θαξκάθσλ μεπεξλά ηα 700 ηξηο δνιιάξηα!
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Οη ρνίξνη απνηεινύλ απαγνξεπκέλν δών ζηελ
δηαηξνθή ησλ Μνπζνπικάλσλ. Αιιά θαη ηα
εκβόιηα απνηεινύλ κία απαγνξεπκέλε
κέζνδν πξόιεςεο πγείαο γηα ηνλ
Μνπζνπικαληθό θόζκν. Δπίζεο ζε πνιιέο
Αξαβηθέο ηζηνζειίδεο θπξηαξρεί ε άπνςε, όηη
ηα εκβόιηα απνηεινύλ «Σησληζηηθή
ζπλσκνζία». Μήπσο ηειηθά έρνπλ δίθην;

Πξφθεηηαη γηα κία ππξακίδα δνκεκέλε απφ πινχηε θαη εμνπζία, πνπ ζηελ
θνξπθή ηεο βξίζθνληαη θάπνηα πνιχ ζθνηεηλά θαη άξξσζηα κπαιά, πνπ νη εληνιέο
ηνπο κεηαθέξνληαη ζηνπο εληνινδφρνπο ηνπο δειαδή ηνπο θπβεξλήηεο ησλ
δηαθφξσλ θξαηψλ θαη απφ εθεί ζηα εθηειεζηηθά ηνπο φξγαλα: Κξαηηθνί κεραληζκνί,
Media, Ιαηξηθά Κέληξα (Ιαηξνί Υσξίο χλνξα, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ), Υξηζηηαληθέο
ηεξαπνζηνιηθέο θνηλφηεηεο, Φηιαλζξσπηθέο Δηαηξείεο (Unicef, W.W.F.), θ.ά.
Οη νξγαληζκνί απηνί εκπιέθνληαη ζ’ έλα ζθνηεηλφ θνπβάξη κε ηα νξγαλσκέλα
θαξηέι ησλ Πνιπεζληθψλ φπσο νη Φαξκαθνβηνκεραλίεο, νη Πεηξειατθέο Δηαηξείεο,
νη Σξάπεδεο, ε ππνηηζέκελε Αι Κάτληα θ.ά. Δίλαη γλσζηφ, φηη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο Λάληελ ήηαλ πξνζσπηθνί θίινη ηνπ Σδσξδ Μπνπο θαη θπγαδεχηεθαλ
ζηελ . Αξαβία απφ ηηο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο ησλ Η.Π.Α. ηελ 11ε επηεκβξίνπ.
Αιιά θαη πνιιά κέιε ησλ θπβεξλήζεσλ Η.Π.Α. θαη Μ. Βξεηαλλίαο είλαη
πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ Φαξκαθεπηηθψλ θαη Πεηξειατθψλ Δηαηξεηψλ. Όινη απηνί
εκπιέθνληαη ζ’ έλα ηεξαηψδεο ζχκπιεγκα, πνπ αλ θαη εκθαλίδνληαη σο ερζξνί
κεηαμχ ηνπο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνπο ζηπινβάηεο ηνπ παγθνζκίνπ
εμνπζηαζκνχ. Σαρχηαηα ηα ειεγρφκελα Μ.Μ.Δ. εθηεινχλ ηελ δηάρπζε ηεο
παξαπιεξνθφξεζεο θαη ηνπ θφβνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Άιισζηε θαη νη
εηδήζεηο πνπ καο ζεξβίξνπλ ηειενπηηθέο θαη έληππεο απνηεινχλ έλα θνθηέηι
αξλεηηθφηεηαο, θφβνπ θαη θαηαζηξνθψλ. Απνηέιεζκα ν θφβνο, ν ηξφκνο θαη ηα
κίζε λα έρνπλ πιένλ θσιηάζεη κέζα ζηηο αλζξψπηλεο ςπρέο. Ο άθξαηνο
πινπηηζκφο ησλ ιίγσλ θαη εθιεθηψλ θαη ε θπξηαξρία επί ησλ καδψλ κέζσ ηνπ
θφβνπ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζπλάδεη κε ηηο βηβιηθέο επηηαγέο πεξί θαζππνηάμεσο
φισλ ησλ ιαψλ ηεο γεο: «Τνλ Κύξηνλ ησλ δπλάκεσλ απηόλ αγηάζαηε θαη απηόο αο
είλαη ν θόβνο ζαο θαη απηόο αο είλαη ν ηξόκνο ζαο» (Ηζαΐαο θεθ. Θ , παξ.13).
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Αξηζηεξά λεαξή Μεμηθαλή πξνζεύρεηαη ζηελ Παλαγία ελ όςεη ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ.
Γεμηά ηεξείο ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηεο πόιεο ηνπ Μεμηθνύ πεξηθέξνπλ άγαικα ηνπ Ηεζνύ
ζηνπο δξόκνπο ηεο Μεμηθαληθήο πξσηεύνπζαο, ύζηεξα από δέεζε ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πνηκλίνπ από ηελ γξίπε ησλ ρνίξσλ (θση. εθεκ. «Καζεκεξηλή».) Τν έλα κεγάιν ςέκα
πξνζπαζεί λα πηαζηεί απ’ ην άιιν κεγάιν ςέκα.
Επίινγνο
Η ππνζέζε απηή παξαπιεξνθφξεζεο θαη θαηαηξνκνθξάηεζεο ησλ καδψλ παγθνζκίσο,
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε θαη
απφ ηελ καδηθνπνίεζε ησλ αλζξσπφηεηαο ζε καληξί σο «πνίκληνλ». Πιένλ ε εμαζζελεκέλε
θαη άξξσζηε δσή καο είλαη θάησ απφ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
Μεγάινπ Αδειθνχ-Big Brother. Άιινη θαλνλίδνπλ πιένλ γηα ην πσο ζθεπηφκαζηε, ηη ζα
αηζζαλφκαζηε, ηη ζα πηζηεχνπκε, ηη ζα ηξψκε, ζε ηη ειηθία ζα αξξσζηαίλνπκε θαη πφηε ζα
πεζαίλνπκε. Όπσο θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία Matrix, φπνπ φινη νη άλζξσπνη ηεο γεο
δνχζαλ ππλσηηζκέλνη θαη θαλείο δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έηζη θη
εκείο, νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη, δνχκε σο άιινη δεζκψηεο θάησ απφ έλα αφξαην θαζεζηψο
πιήξνπο ρεηξαγψγεζεο. Αιιά θαη ζηηο ηαηλίεο Zeitgeist 1 θαη 2 (βι. Δλφηεηα ΠΟΛΤΜΔΑ),
πνπ δελ βγήθαλ πνηέ ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο γηα ιφγνπο επλφεηνπο, μεδηπιψλεηαη (ελ κέξεη
κφλν) ε απξφζθνπηε απάηε θαη ε ειεεηλή ρεηξαγψγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηο βάξνο ησλ
αλζξψπσλ.
ην εγγχο κέιινλ ε επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη πιένλ ακθηζβεηήζηκε, εάλ νη
ζπλάλζξσπνί καο ζε φιν ηνλ πιαλήηε δελ μππλήζνπλ γξήγνξα απ' ηνλ ηερλεηφ εθηάιηε ηνπ
Matrix, ζην νπνίν καο έρνπλ βπζίζεη νη δεζκνθχιαθεο εμνπζηαζηέο καο.
28.04.09

Βαζίιεηνο Μαπξνκκάηεο
Οκνηνπαζεηηθφο, κέινο .Ο.Δ.
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