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-δημαγωγική ενότητα

-είναι η ντόλυ ντομάτα; είναι η γτο ντομάτα, ντομάτα; είναι η πλατφόρμα εμβόλιο; είναι ο καρκίνος ιός;

-σχετικά με απόπειρες αμφισβήτησης των βιοτεχνολογικών εταιριών (όχι πολύ παλιά)
“μια φαρμακοβιομηχανία δε μπορεί να έχει ηθική...το περισσότερο που μπορεί να έχει είναι μετόχους”

-μονσαντο-bayer-roundup-καρκινοσ-δισεκατομμυρια



Οι δημαγωγοί, γνωστοί και ως δημοσιογράφοι, ο καθένας
από τη δική του οπτική έχουν μια αποστολή να διεκπεραι-
ώσουν. Να συνεισφέρουν έτσι ώστε οι προσταγές των κυβερ-
νήσεων και των φαρμακοβιομηχανιών να γίνουν δεκτές χωρίς
αμφισβητήσεις και χωρίς να είναι καν απαραίτητο να γίνουν
κατανοητές από το ευρύ κοινό.

Για κάποιους από αυτούς είναι αναμενόμενο καθώς έτσι κι
αλλιώς έχουν δέσει τα συμφέροντά τους (είτε άμεσα είτε μέσω
των εργοδοτών τους) με φαρμακοβιομηχανίες,  αφεντικά άλλων
τομέων αλλά και την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και μια άλλη κα-
τηγορία συγγενής στην πιο πάνω. Είναι μια κατηγορία δημοσιο-
γράφων που έκαναν την καριέρα τους φτιάχνοντας ένα
προοδευτικού τύπου προφίλ μιας αντικειμενικής, ανεξάρτητης
και ενίοτε αντισυστημικής ενημέρωσης. 

Στην παρούσα συγκυρία βέβαια δε μπορεί κάποιος να δια-
κρίνει τη διαφορά τους με τους καθιερωμένους ως συστημι-
κούς. Αντίθετα συμμετέχουν και πλειοδοτούν πολλές φορές
στην κορωνοτρομοεκστρατεία, βασικό κομμάτι της οποίας είναι
να μην είναι σαφή ή γνωστά στο ευρύ κοινό κρίσιμα στοιχεία
για τη διαμόρφωση άποψης. Και συνεισφέρουν ισότιμα με άλ-
λους μεγαδημαγωγούς στη διαμόρφωση μιας χυδαίας αντικοι-
νωνικής προπαγάνδας (βγαλμένης από τα εγχειρίδια της
δυτικής “αντιτρομοκρατίας”) που χαρακτηρίζει “αρνητή” (με τη
νοηματοδότηση που έχει δοθεί προπαγανδιστικά στη λέξη
αυτή) όποιον δε συμφωνεί στο 100% (ακόμα και σε επίπεδο σκέ-
ψης ή απλής αμφιβολίας) με κάποια πτυχή της επιβαλλόμενης
ως πραγματικότητας και της μίας και αδιαμφισβήτητης αλή-
θειας (πάντα με επιστημονικό μανδύα). 

“Αρνητές του ιού,” “αρνητές της πανδημίας”, “αρνητές της κα-
ραντίνας”, “αρνητές των μέτρων”, “αρνητές των εμβολίων”, “αρ-
νητές της μάσκας”. Το ποια χρησιμότητα/σκοπιμότητα έχουν
αυτοί οι όροι νομίζουμε πως φάνηκε πέρα από κάθε απώθηση
που μπορεί ο καθένας να κάνει, στο θέμα με τη μη θετική απάν-
τηση της πλειοψηφίας των υγειονομικών στο νοσοκομείο του
Αγ.ανδρέα στην ερώτηση αν θα εμβολιαστούν. Χαρακτηρίστη-
καν με χυδαίο τρόπο συλλήβδην ως αρνητές των εμβολίων. Κάτι
που έδειξε πως όταν η επιλογή ακόμα και όσων είναι μέλη αυτής
της επιστημονικής κοινότητας δε γίνεται σεβαστή και αντιληπτή
ως ίσως μία διαφορετική επιστημονική προσέγγιση, τότε είναι
μηδενικές οι πιθανότητες που έχουν οι υπόλοιποι μη επιστή-

μονες να γλιτώσουν τη στοχοποίηση και τον κανιβαλισμό. Και
συγχρόνως επιβάλλεται σιωπή στους όποιους υγειονομικούς
έχουν να πουν κάτι διαφορετικό, καθώς η απειλή της διαπόμ-
πευσης και της επαγγελματικής ζημιάς είναι πάντα παρούσα.

Στη συνέχεια και από τα ίδια μέσα, οι κρατικοί επιστήμονες
παρουσιάζονται σαν κάποια ανώτερα όντα που δε γίνεται να
εξηγήσουν το αντικείμενό τους στον απλό λαό. Έτσι ως η μόνη
(και προοδευτική) επιλογή προωθείται το “ακούμε-υπακούμε
τους ειδικούς” χωρίς αμφισβήτηση για τα όσα κάθε φορά υπο-
στηρίζουν. Το αντιπολιτευτικό τους κομμάτι τούς έκανε να “ανα-
καλύψουν” μετά το σεπτέμβρη (μαζί με τη μικρή αλλαγή στάσης
της αντιπολίτευσης σε μια όχι απόλυτα ταυτισμένη με το κράτος
στάση) πως και οι επιστήμονες δεν είναι ουδέτεροι, αλλά μπο-
ρούν να έχουν και πολιτικά κριτήρια στις επιλογές τους και να
γίνουν φερέφωνα κράτους/κυβέρνησης. 

Βέβαια ακόμα και τότε “δεν κατάφεραν” να βρουν την επιρ-
ροή που ενδεχομένως να έχει σε αυτούς το γνωστό και ως κε-
φάλαιο, δηλαδή τα αφεντικά του βιοπληροφορικού και
φαρμακευτικού κλάδου. Και δεν το “κατάφεραν” οι προοδευτι-
κοί και αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί σε κάποιες περιπτώσεις,
καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε το γόητρο και την αποτελεσμα-
τικότητα της ελέω επιστήμης εξουσίας. 

Φανταστείτε για παράδειγμα σε μια επιτροπή για τη δημόσια
και δωρεάν παιδεία να συμμετείχαν μεγαλοκαθηγητές και στε-
λέχη ιδιωτικών σχολείων και ιδιωτικών πανεπιστημίων ή και
άλλοι άνθρωποι που χρηματοδοτούνται από την ιδιωτική εκ-
παίδευση. Θα αναδεικνυόταν ως σύγκρουση συμφερόντων και
ως αστείο να βάζεις κόσμο που έχει όφελος από την αποτυχία
της δημόσιας παιδείας να αποφασίζει για αυτήν. 

Στις μέρες μας αυτό ακριβώς συμβαίνει, αλλά στον τομέα της
υγείας. Αρκετοί επιστήμονες ειδικοί που συμμετέχουν στην κρα-
τική επιτροπή που αποφασίζει για τις ζωές μας έχουν δεμένα
τα ζωτικά τους συμφέροντα (οικονομικά, καριέρα) με τον ιδιω-
τικό τομέα της υγείας και δεν το κρύβουν! Έχουν σχέση με μια
βιομηχανία δισεκατομμυρίων που έχει αδιανόητο όφελος από
το να αφαιρεθεί ως επιλογή η χρήση των δομών της δημόσιας
υγείας από τον πολύ κόσμο. Και εκεί που θα περίμενες ένας αυ-
τοαποκαλούμενος προοδευτικός δημαγωγός έστω να το αναφέ-
ρει αυτό το δεδομένο έτσι ώστε να το λάβει υπόψη του και ο
κόσμος, το μόνο που αναφέρουν είναι αποκλειστικά ό,τι δε θα

δΗμαΓΩΓικΗ ενοτΗτα.
όπως λέγαμε παλιά, ίδια είναι τα αφεντικά δεξιά και αριστερά, ως εκ τούτου 

ίδιοι είναι και οι αντίστοιχων αποχρώσεων, υπάλληλοί ή συνεργάτες τους, δημαγωγοί



χαλάσει το απαραίτητο κύρος των συγκεκριμένων επιστημόνων
και την περίφημη “επιστημονική αντικειμενικότητά” τους (η
οποία είναι πιο πολύ δημιούργημα επιστημονικής φαντασίας).

Αντί να εκτιμήσουμε εμείς ποιο είναι το σκεπτικό βάσει του
οποίου και “προοδευτικοί δημοσιογράφοι” (οι οποίοι γνωρί-
ζουν πράγματα και δεν έχουν χάσει την επαγγελματική τους
ικανότητα για έρευνα και ρεπορτάζ) επιλέγουν κοντά ένα χρόνο
τώρα να μην παραθέτουν τίποτα σχεδόν που θα μπορούσε να
θίξει τον πυρήνα της υγειονομικής τρομοεκστρατείας, θα το
παραθέσουμε όπως το διαβάσαμε στην αριστερή φιλοσύριζα
εφημερίδα “Εφημερίδα των συντακτών” στις 3/10/2020 σε
άρθρο με τίτλο “Covid-19: το κυνήγι της ασφαλούς διάγνωσης”
και στη στήλη που υποτίθεται πως ψάχνει τα σχετικά επιστη-
μονικά ζητήματα: “Εντούτοις όλους αυτούς τους μήνες στις

«Μηχανές του Νου» δεν εξετάσαμε διεξοδικά τα μεθοδολογικά
προβλήματα της έγκαιρης-έγκυρης ιατρικής διάγνωσης (1) και
τα ακόμα δυσεπίλυτα υγειονομικά κενά στην πρόληψη μέσω εμ-
βολίων των μολύνσεων από το νέο κορονοϊό (2). Δεν πρόκειται
ωστόσο για παράλειψη, αλλά για τη συνειδητή επιλογή μας να
μη συμβάλλουμε στη διάδοση ατεκμηρίωτων ή και ψευδών ει-
δήσεων σχετικά με τις επικείμενες και φαινομενικά θαυματουρ-
γές εφαρμογές αυτών των δύο πάγιων ιατρικών πρακτικών για
την αντιμετώπιση των επιδημιών”.

Αυτό είναι σκεπτικό! Δεν αναφέρουν όσα γνωρίζουν και
θεωρούν χρήσιμα (όπως οφείλουν υποτίθεται σα δημοσιογρά-
φοι) γιατί κάποιοι που δεν πρέπει, ίσως με κάποιο τρόπο να
ωφεληθούν από αυτό. “Ξεχνώντας” βέβαια πως συγχρόνως θα
ωφεληθούν και πολλοί περισσότεροι στο να καταλάβουν τι
τους γίνεται και να αντισταθούν στο να τους συμπεριφέρεται
το κράτος σα νήπια που δεν ξέρουν το καλό τους και δεν πρέπει

να έχουν άποψη. Όπως και ότι με τη συνειδητή σιωπή/από-
κρυψη θα ωφεληθούν και τα συμφέροντα των φαρμακοβιομη-
χανιών και η επικράτηση της πληρωμένης από αυτές
προπαγάνδας. 

Θα συμφωνήσουμε βέβαια πως δεν πρόκειται για πα-
ράλειψη αλλά για συνειδητή επιλογή. Ανάμεσα στα
πολλά που κρίθηκε πως πρέπει να ανασταλούν στα πλαί-
σια της “έκτακτης ανάγκης” έπρεπε να συμπεριληφθεί
και ο αντίλογος, ο δημόσιος διάλογος και η “κανονική”
λειτουργία των διάφορων μέσων εξημέρωσης, ανεξάρ-
τητων και εξαρτημένων... 

Και κάπως έτσι στις συνθήκες που ζούμε μια εθνική ενότητα
υγειονομικού τύπου, με το να περιμένει/εμπιστεύεται κανείς
αυτές τις “πηγές πληροφόρησης” θα έχει την ίδια κατάληξη με
όσους και όσες εμπιστεύτηκαν το σύριζα το 2015... Σε αυτές τις
συνθήκες λοιπόν μπορεί να καταλάβει κάποιος γιατί η μόνη
πληροφόρηση που άξιζε από παλιά, της είχε δοθεί το χαρακτη-
ριστικό όνομα της αντιπληροφόρησης. Η δουλειά της αντιπλη-
ροφόρησης είναι δύσκολη στην παρούσα συγκυρία και
υπάρχει πια ένας δρόμος, δύσκολότερος ίσως από ό,τι ήταν συ-
νήθως. Αλλά και αυτός είναι επίσης μια συνειδητή επιλογή. Αυ-
τόνομα και όπου χρειαστεί και ενάντια σε δημαγωγούς και
λοιπούς παρατρεχάμενους (από όπου και αν προέρχονται),
έτσι ώστε να υπάρξει ένα ανάχωμα στο συντονισμένο δημαγω-
γικό βομβαρδισμό των πληθυσμών και την επέλαση και επι-
βολή της “επιστήμης των φαρμακοβιομηχανιών”, της
“επιστήμης του κράτους” και των φερέφωνών τους.

είναι η ντόλυ ντομάτα; είναι η γτο ντομάτα, ντομάτα; 
είναι η πλατφόρμα εμβόλιο; είναι ο καρκίνος ιός;

Μια από τις εκδόσεις που δέχτηκε τη σχετική περιποίηση
από δημαγωγούς (και πατρινούς) και διάφορους παρατρεχά-
μενους ήταν και μια αφίσα με υπογραφή αυτόνομοι/cyborg.
Και της οποίας το κεντρικό σύνθημα/διαπίστωση ήταν σχετικά
με τα προϊόντα γενετικής μηχανικής που αυτοπαρουσιάζονται
ως εμβόλια διεκδικώντας τα νοήματα και τα κεκτημένα των
δοκιμασμένων κλασικών εμβολίων. Και αυτή η διαπίστωση
ήταν το “δεν είναι εμβόλια, είναι πλατφόρμες γενετικής
τροποποίησης κυττάρων”. Οι διάφοροι δημαγωγοί (ακόμα
και ντόπια φυντάνια) βρήκαν μια καλή ευκαιρία να πουν  και
να κάνουν αυτό για το οποίο τόσο καιρό πληρώνονται, δη-
λαδή να εξαφανίσουν την οποιαδήποτε υποψία δημό-

σιου διαλόγου επιτιθέμενοι χυδαία σε όποιον αναφέρει
κάτι μη αρεστό στην κυρίαρχη και σαρωτική προπα-
γάνδα. Οι χαρακτηρισμοί ήταν κατευθείαν οι αναμενόμενοι...
“αντιεμβολιαστές”, “ψεκασμένοι” και άλλα τέτοια. 

Από τη μεριά μας βέβαια τους έχουμε χεσμένους τέ-
τοιους εκβιασμούς και μεθοδεύσεις καθώς διατηρούμε
το δικαίωμα (και την υποχρέωση συγχρόνως) για κρι-
τική σκέψη. Όσο και να προσπαθούν διάφοροι κολαούζοι
και δημαγωγοί και λοιπά τσιράκια των φαρμακοβιομηχανιών
να μας κάνουν να πιστέψουμε πως ως κοινωνία είμαστε νήπια,
εμείς δε θα τους κάνουμε την χάρη. Και η διαδικασία που
υπάρχει για να καταλήξεις είτε ατομικά είτε συλλογικά σε μια



άποψη έχει μείνει ίδια εδώ και αιώνες. Aπό την εποχή που το
“πίστευε και μη ερεύνα” το είχε προλάβει μια άλλη εξουσία (η
“ελέω θεού”) αν και στις μέρες μας το διεκδικεί μια άλλη εξου-
σία (η “ελέω επιστήμης”).

Αρχικά να κάνουμε σαφές πως η δική μας προσέγγιση σε
αυτό το κείμενο είναι η προσέγγιση που οφείλει για εμάς να
έχει απέναντι σε κάθε τεκμηριωμένη θέση που διατυπώνεται
εντός του ευρύτερου κινήματος, όποιος και όποια έχει μια αν-
τικαπιταλιστική στάση και επιλογή. Οπότε και στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση στόχος μας είναι να παραθέσουμε αυτά που
μας κάνουν να θεωρούμε πως είτε ισχύουν όσα διατυπώθηκαν
στη θέση/διαπίστωση από τη μεριά sarajevo/cyborg, ή του-
λάχιστον πως πληρούν τις προϋποθέσεις για να παρατίθενται,
είναι βάσιμο να διατυπώνονται και καθόλου μα καθόλου αβά-
σιμα ή ό,τι χυδαία μαλακία/συκοφαντία θα περάσει από τους
πληρωμένους δημαγωγούς προς κομμάτια της κοινωνίας με
σκοπό να αναπαραχθεί εκεί. Και πως τους αντιστοιχεί να λη-
φθούν σοβαρά υπόψη και να μην απορριφθούν κάτω από μια
κανιβαλική πίεση που δημιουργούν διάφοροι λακέδες των
φαρμακοβιομηχανιών και των κρατών. 

Και αυτά τα υποστηρίζουμε από τη θέση ανθρώπων που
δεν είμαστε στον επιθυμητό βαθμό εξοικειωμένοι με το ζή-
τημα. Αλλά το ότι δεν είμαστε “ειδικοί” δε μπορεί να σημαίνει
πως είμαστε και μαλάκες ή ανίκανοι να κάνουμε ένα βασικό
ψάξιμο για να έχουμε μια (συνεχώς) εξελισσόμενη άποψη (ιδι-
αίτερα για τόσο σημαντικά θέματα). Το ίδιο θεωρούμε πως θα
έπρεπε να ισχύει για όλη την κοινωνία και όχι να την αντιμε-
τωπίζουν ως νήπιο και πως για το καλό της καλύτερα να μην
ξέρει πολλά. Και συγχρόνως όποιον διεκδικήσει το δικαίωμά
του να μάθει παραπάνω από τα κρατικά προβλεπόμενα /επι-
τρεπόμενα να τον περιμένει να τον αγκαλιάσει η επιτηδευμένα
κατασκευασμένη δημαγωγική μαλακία περί αντιεμβολιαστών
και αρνητών. (η εδώ η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου ανησυχεί μήπως πάρουμε πα-
ραπάνω πληροφορίες και αρρωστήσουμε δηλώνοντας:
«βιώνουμε δύο πανδημίες: Την πανδημία του Covid 19 και την παν-
δημία της υπερπληροφόρησης”). 

Εμείς από τη μεριά μας νιώθουμε πως είναι υποχρέωση να
το κάνουμε και για εμάς αλλά και για όσους δεν προτιμούν να
καταπίνουν αμάσητο ό,τι σερβίρεται από την προπαγάνδα.
Διατηρώντας τη στοιχειώδη γνώση/αρχή πως ο λόγος ευαγών
ιδρυμάτων όπως οι φαρμακοβιομηχανίες, των κρατών και των
δημαγωγών δε θα πρέπει να αξίζει μία. Και πως συγχρόνως η
προγενέστερη μη γνώση και ενασχόληση και τα όποια κενά
πάνω σε σοβαρά ζητήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε

τώρα, καθόλου δε σημαίνει πως θα πρέπει να σηκώνουμε τα
χέρια ψηλά και να αφεθούμε να μας παρασύρει ο χείμαρρος
της κυρίαρχης δημαγωγίας.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. 
Καταρχήν για το γεγονός ότι δεν είναι ίδιας τεχνολο-

γίας με τα εμβόλια (vaccines) που υπήρχαν μέχρι και
πριν την covid 19, αυτό το λένε όλοι, ακόμα και ο σκάι.  

Για την ιστορία/προέλευση των εμβολίων διαβάζουμε ότι:
“Οι όροι εμβόλιο (vaccine) και εμβολιασμός (vaccination) προ-
έρχονται από το Variolae vaccinae (ευλογιά της αγελάδας), ο
όρος που επινοήθηκε από τον Edward Jenner (ο οποίος ανέ-
πτυξε την έννοια των εμβολίων και δημιούργησε το πρώτο εμ-
βόλιο) για να υποδηλώσει την ανεμοβλογιά. Χρησιμοποίησε τη
φράση το 1798 για τον μακρύ τίτλο της έρευνάς του σχετικά με
το Variolae vaccinae στο οποίο περιέγραψε την προστατευτική
επίδραση της ευλογιάς της αγελάδας κατά της ευλογιάς. Το
1881, για να τιμήσει τον Jenner, ο Louis Pasteur πρότεινε ότι
οι όροι θα πρέπει να επεκταθούν για να καλύψουν τους νέους
προστατευτικούς εμβολιασμούς (inoculations) που αναπτύσ-
σονται στη συνέχεια.”

Ελπίζουμε να είναι σαφές πώς προσδιορίζονται ιστορικά
τα εμβόλια/vaccines. Στα ελληνικά πήραν το όνομά τους απο
τον τρόπο (έμβολο) που εισάγονται. Αλλά και πάλι η λέξη εμ-
βόλια και εδώ έχει νοηματοδοτηθεί όπως ακριβώς και η λέξη
vaccine. Και επειδή κάποιος θα πεταχτεί να πει τη μαλακία του
πως “αφού είναι έτσι τότε εμείς μπορούμε να τα λέμε εμβό-
λια”, να πούμε πως αν το πάμε έτσι τότε το ίδιο ισχύει και για
τον εμβολιασμό των δέντρων, το γνωστό και ως μπόλιασμα...
Το λέμε αυτό για να μην πέσει χαμηλά το επίπεδο... και πουν
αντιεμβολιαστες και όσους δεν εμβολιάζουν τα δέντρα τους
(κάτι όχι και πολύ απίθανο με τη φόρα που έχουν πάρει οι δη-
μαγωγοί καθώς “εμβόλιο να αποκαλείται και ό,τι νά ‘ναι”).

Στη συνέχεια σχετικά με το ότι είναι πλατφόρμες ούτε και
αυτό είναι κάποια σπουδαία ανακάλυψη και απορούμε γιατί
οι διάφοροι δημαγωγοί εξεγείρονται καθώς έτσι τα αποκα-
λούν οι ίδιοι οι επιστήμονες. Παράδειγμα στον σκάι ο Γώγος

την 1/1/21 αναφέρει: “οι εμβολιασμοί θα γενικευτούν, θα
υπάρχουν πολλές πλατφόρμες ώστε να διατεθούν” (...) καταφέ-
ραμε να έχουμε σε ένα χρόνο εμβόλια ασφαλή και αποτελεσμα-
τικά και μάλιστα από πολλές πλατφόρμες παράλληλα.” Και αν
δε σας κάνει αυτός έτσι μιλάει και ο Fauci στις 16/11/20 ανα-
φερόμενος στο προϊόν της moderna : “επιλύθηκαν πολλές αβε-
βαιότητες σχετικά με την πλατφόρμα mRNA, η οποία δεν είχε
χρησιμοποιηθεί ποτέ για εγκεκριμένο εμβόλιο πριν”.  Και τέλος
ο καθηγητής ιατρικής του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας (υπεράνω
πάσης υποψίας κι αυτός καθώς είναι καλός φίλος του Μπουρλά
της pfizer/biontech και υποστηρικτής της συγκεκριμένης mrna
τεχνολογίας) που δηλώνει στην εκπομπή "αντιθέσεις" στις 6/2:
"δεν είναι στην ουσία εμβόλιο, είναι ένα προ-φάρμακο το οποίο
μπαίνει στον οργανισμό, στοχεύει τα δικά μας κύτταρα, δεν
προσπαθεί να κάνει ανοσία, και τα οποία παράγουν το κυρίως
προϊόν το οποίο βγάζει την ανοσία”.



Οπότε το κλείνουμε και αυτό. Όποιος αναφέρει πως πρό-
κειται για πλατφόρμες συμφωνεί με την επιστημονική κοι-
νότητα οπότε δε στέκουν οι γνωστοί δημαγωγικοί απαξιωτικοί
χαρακτηρισμοί.

Είναι ο καρκίνος ιός;
Έχει επίσης το ενδιαφέρον του πως είναι δικαίωμα των βιο-

τεχνολόγων να μη θέλουν να παρουσιάσουν ευθέως τη νέα τε-
χνολογία και να θέλουν να ταυτιστεί αρχικά με το καλό όνομα
των εμβολίων. Και είναι δικαίωμά τους να λένε εμβόλιο ό,τι
θέλουν. Μας λένε πολλοί πως “παλιό-νέο είναι τα ίδια αφού
έχουν την ίδια λογική/σκοπό”, δηλαδή την πρόκληση ανοσο-
λογικής αντίδρασης από τον ανθρώπινο οργανισμό έναντι
ενός ιού. 

Οι ίδιοι οι επιστήμονες και οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες
όμως -αρέσει δεν αρέσει- δεν το χρησιμοποιούν έτσι. Τώρα
πια εμβόλια αποκαλούνται και οι αντικαρκινικές mrna πλατ-
φόρμες που είναι σε πειραματικό στάδιο για χορήγηση σε
καρκινοπαθείς. Αμέσως αμέσως μια διαφορά, καθώς δε χρη-
σιμοποιούνται για πρόληψη αλλά για θεραπεία σε ήδη ασθε-
νείς. Και επειδή ξέρουμε πως υπάρχουν πολλοί χαρούμενοι,
μέσα στην τυφλή εμπιστοσύνη και την άγνοια που τη συνο-
δεύει, που θα μας πουν με ταχύτητα σκάι ψεκασμένους και
πως διασπείρουμε φέηκ νιουζ θα παραθέσουμε την ανακοί-
νωση της moderna στις 11 νοέμβρη 2020 σχετικά με αυτό που
ονομάζει “Πρόγραμμα Εξατομικευμένων Εμβολίων Κατά
Του Καρκίνου”. Ναι, ναι, και αυτά εμβόλια/vaccines χαρα-
κτηρίζονται. Πού τη βρήκαμε; Μα φυσικά στο επίσημο σάιτ
της εταιρείας στο κομμάτι των ανακοινώσεων προς επενδυτές
και έχει ως εξής (θα παραθέσουμε κομμάτια από την πρωτό-
τυπη ανακοίνωση και κάποια προσπάθεια για μετάφραση
https: //investors.modernatx.com/news-releases/news-release-
details/moderna-announces-clinical-updates-personalized-cancer-vaccine):

“Η Moderna ανακοινώνει κλινικές ενημερώσεις σχετικά με
το Πρόγραμμα Εξατομικευμένων Εμβολίων Κατά Του Καρκί-

νου (PCV)
CAMBRIDGE - Νοέμβριος 11, 2020--Moderna, Inc., (Nas-

daq: MRNA) μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που πρωτοπορεί με
mRNA θεραπείες και εμβόλια για τη δημιουργία μιας νέας γε-
νιάς transformative φαρμάκων (είναι τα φάρμακα που αλλά-
ζουν τη δομή των κυττάρων)  για ασθενείς, σήμερα μοιράστηκε
προσωρινά δεδομένα από την ομάδα επέκτασης της τρέχουσας
μελέτης Φάσης 1 για το εξατομικευμένο εμβόλιο καρκίνου
mRNA της εταιρείας. (PCV) mRNA-4157 (...). Η ομάδα επέκτα-
σης της δόσης περιελάμβανε 10 ασθενείς με HPV (-) καρκίνωμα
πλακώδους κεφαλής και λαιμού (HNSCC) και 17 ασθενείς με
καρκίνο του ορθοκολικού μικρο-δορυφόρου (MSS-CRC). Τα
δεδομένα που κοινοποιήθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το mRNA-

4157 που χορηγήθηκε σε συνδυασμό με Keytruda® είναι
επαρκώς ανεκτό σε όλα τα επίπεδα δόσης και παρήγαγε απο-
κρίσεις (...)

“Μας ενθαρρύνουν αυτά τα προσωρινά δεδομένα από το
Πρόγραμμα Εξατομικευμένων Εμβολίων Κατά Του Καρκίνου,
το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός
μοναδικού εμβολίου για κάθε ασθενή με βάση τον συγκεκρι-
μένο όγκο του”, δήλωσε ο Στίβεν Χόγκ, MD, Πρόεδρος της
Moderna. “Αυτή η μελέτη δείχνει την ικανότητα του εξατομι-
κευμένου εμβολίου καρκίνου mRNA της Moderna να προκαλεί
κλινική δραστηριότητα όταν χορηγείται σε συνδυασμό με  μο-
νοκλωνικα αντισώματα”.

(...)Τα προγράμματα ογκολογίας της Moderna επικεντρώνον-
ται επί του παρόντος σε δύο κύριους τομείς: εμβόλια κατά του
καρκίνου και θεραπείες ενδοογκικής ανοσο-ογκολογίας (I /
O). H Moderna αναπτύσσει αυτές τις πιθανές θεραπείες mRNA
με στρατηγικούς συνεργάτες τις Merck και AstraZeneca. (...)

Ένα πλεονέκτημα της πλατφόρμας mRNA της Moderna είναι
ότι επιτρέπει σε πειραματικά (investigational) φάρμακα που
συνδυάζουν σε μία θεραπεία mRNA αρκετές διαφορετικές προ-
σεγγίσεις για την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος ώστε να επιτεθεί στον καρκίνο, είτε με κωδικοποίηση
mRNA για κοινές πρωτεΐνες όγκου που βρίσκονται σε τύπους
καρκίνου ή πολλαπλές mRNA κωδικοποιήσεις για διάφορες
ανοσορυθμιστικές πρωτεΐνες.

Τα ερευνητικά PCV της Moderna έχουν σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιούν νεοαντιγόνα (αντιγόνα όγκου) που εντοπίζονται από
τον όγκο ενός ατόμου για τον προγραμματισμό του ανοσοποι-
ητικού συστήματος του σώματος ώστε να προκαλέσει μια πιο
αποτελεσματική αντικαρκινική απόκριση. Κατά τον προσδιορι-
σμό της αλληλουχίας του όγκου, οι ιδιόκτητοι αλγόριθμοι της
Moderna προβλέπουν τα νεοαντιγόνα (αντιγόνα που κωδικο-
ποιούνται από μεταλλαγμένα γονίδια ειδικά για όγκο) που είναι
πιο πιθανό να προκαλέσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να επι-
τεθεί σε ένα συγκεκριμένο καρκίνο. Σήμερα, mRNA που κωδι-
κοποιεί έως 34 μοναδικά νεοαντιγόνα μπορεί να χορηγηθεί σε
ένα μόνο εμβόλιο. Η Moderna αναπτύσσει και κατασκευάζει
αυτά τα πειραματικά PCV στην μονάδα εξατομικευμένων εμβο-
λίων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Μασαχουσέτης.

Ακολουθεί το πρωτότυπο
Moderna Announces Clinical Updates on Personalized Cancer

Vaccine ProgramNovember 11, 2020 at 7:09 AM EST
Interim data from Phase 1 dose expansion cohort of mRNA-

4157 in combination with pembrolizumab (...)
CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Nov. 11, 2020-- Mod-

erna, Inc., (Nasdaq: MRNA) a biotechnology company pioneering
messenger RNA (mRNA) therapeutics and vaccines to create a
new generation of transformative medicines for patients, today
shared interim data from the expansion cohort of its ongoing
Phase 1 study of the Company’s mRNA personalized cancer vac-
cine (PCV) mRNA-4157 in combination with Merck’s Keytruda®1
at The Society for Immunotherapy of Cancer's Annual Meeting
(SITC 2020). The dose expansion cohort included 10 patients with
HPV(-) Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) and
17 patients with Micro-Satellite Stable Colorectal Cancer (MSS-
CRC). The data shared today showed that mRNA-4157 given in
combination with Keytruda® is well tolerated at all dose levels
and produced responses as measured by tumor shrinkage by RE-



CIST 1.1 criteria in HPV(-) HNSCC patients. No responses were
observed in the MSS-CRC group of patients.

(...)“We are encouraged by these interim data from our person-
alized cancer vaccine program, which involves designing and man-
ufacturing a unique vaccine for each patient based on their
specific tumor,” said Stephen Hoge, M.D., President of Moderna.
“This study demonstrates the ability of Moderna’s mRNA person-
alized cancer vaccine to elicit clinical activity when given in com-
bination with pembrolizumab. “

About Moderna’s Immuno-Oncology Programs
Moderna’s oncology programs are currently focused on two

main areas: cancer vaccines and intratumoral immuno-oncology
(I/O) therapies. Moderna is developing these potential mRNA
treatments with strategic collaborators Merck and AstraZeneca.
(...)

An advantage of Moderna’s mRNA platform is that it allows for
investigational medicines that combine in a single mRNA therapy
several different approaches to activate the immune system to at-
tack cancer, either with mRNA encoding for common tumor pro-
teins found across cancer types or multiple mRNAs encoding for
various immunomodulatory proteins.

Moderna’s investigational PCVs are designed to use neoantigens
identified from an individual’s tumor to program the body’s im-
mune system to elicit a more effective anti-tumor response. Upon
sequencing the tumor, Moderna’s proprietary algorithms predict
the neoantigens (antigens encoded by tumor-specific mutated
genes) most likely to trigger the immune system to attack a par-
ticular cancer. Today, mRNA encoding up to 34 unique neoanti-
gens can be delivered in a single vaccine. Moderna develops and
manufactures these investigational PCVs at its personalized vac-
cines unit within its Massachusetts manufacturing facility.

Οπότε και πάλι γίνεται σαφές πως η χρήση του όρου εμβο-
λίου από όσους ερευνούν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία
των πλατφορμών mrna είναι πια τόσο διευρυμένη, που σχε-
δόν καμία σχέση δεν έχουν με τα εμβόλια όπως ορίστηκαν όλα
τα προηγούμενα χρόνια. Και όσοι και όσες παριστάνουν τους
μαλάκες δημαγωγώντας χυδαία, το κάνουν ίσως για να απο-
φύγουν να πουν ξεκάθαρα την άποψή τους για τη γενετική μη-
χανική και τις χρήσεις/εφαρμογές της. 

Υπάρχει βέβαια από τη μεριά μας μια λογική απορία που
προκύπτει. Για ποιους λόγους αντί η κουβέντα να γίνεται για
τα προϊόντα της γενετικής μηχανικής προτιμούν να την απο-
φύγουν εξολοκλήρου εμμένοντας στο παραμύθι του “έλα
μωρέ εμβόλια είναι αυτά, τα ξέρουμε, τι να συζητήσουμε
τώρα”... Πιθανώς γιατί γνωρίζουν πως δε θα υπάρξει κοινω-
νική συναίνεση η όλη αυτή τεχνολογία να καθιερωθεί με τόσο
fast track διαδικασίες. Φοβούμενοι συγχρόνως πως το αποτέ-
λεσμα ενός πραγματικού δημόσιου διαλόγου δε θα οδηγήσει
στα επιθυμητά/απαραίτητα ποσοστά αποδοχής.

Κρίναμε πως έχει το ενδιαφέρον του να παραθέσουμε
και το πώς περιγράφει η ίδια η εταιρεία τη νέα αυτή τε-

χνολογία, το οποίο και πάλι μπορεί να το βρει κάποιος
πατώντας στο κεντρικό επίσημο σάιτ της την καρτέλα
με τίτλο: our mRNA platform

(https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-
drug-discovery-development)

“mRNA πλατφόρμα: Κάνοντας δυνατή την ανακάλυψη και
ανάπτυξη φαρμάκων.

Φτιάξαμε τη Moderna με την κατευθυντήρια αρχή ότι εάν η
χρήση του mRNA ως φαρμάκου λειτουργεί για μία ασθένεια,
θα πρέπει να λειτουργεί για πολλές ασθένειες. Και, αν αυτό
είναι δυνατό -δεδομένης της σωστής προσέγγισης και υποδο-
μής- θα μπορούσε να βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον
οποίο ανακαλύπτονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται τα
φάρμακα.

Το Λειτουργικό Μας Σύστημα
Αναγνωρίζοντας την ευρεία προοπτική της επιστήμης

mRNA, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε μια τεχνολογική πλατ-
φόρμα mRNA που λειτουργεί πολύ σαν ένα λειτουργικό σύ-
στημα σε έναν υπολογιστή. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
μπορεί να συνδεθεί και να παίξει (plug and play) εναλλακτικά
με διαφορετικά προγράμματα. Στην περίπτωσή μας, το "πρό-
γραμμα" ή "εφαρμογή" (app) είναι το φάρμακο mRNA μας -η
μοναδική αλληλουχία mRNA που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη.

Έχουμε μια αφοσιωμένη ομάδα αρκετών εκατοντάδων επι-
στημόνων και μηχανικών που επικεντρώνονται αποκλειστικά
στην προώθηση της τεχνολογίας πλατφόρμας της Moderna. (...)

Τα φάρμακα mRNA μας – το "λογισμικό της ζωής" 
(software of life)
Όταν έχουμε μια ιδέα για ένα νέο φάρμακο mRNA και αρχί-

ζουμε την έρευνα, τα θεμελιώδη συστατικά είναι ήδη σε ισχύ.
Γενικά, το μόνο πράγμα που αλλάζει από ένα πιθανό φάρ-

μακο mRNA σε άλλο είναι η περιοχή κωδικοποίησης -ο πραγ-
ματικός γενετικός κώδικας που καθοδηγεί τα ριβοσώματα να
κάνουν πρωτεΐνες. Η χρήση αυτών των συνόλων οδηγιών δίνει
στα διερευνητικά μας φάρμακα mRNA μια ποιότητα που μοι-
άζει με λογισμικού (software-like quality). Έχουμε επίσης τη
δυνατότητα να συνδυάσουμε διαφορετικές αλληλουχίες mRNA
που κωδικοποιούν διαφορετικές πρωτεΐνες σε ένα μόνο πειρα-
ματικό φάρμακο mRNA.

Αξιοποιούμε την ευελιξία που παρέχει η πλατφόρμα μας και
το θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το mRNA στη σύνθεση
πρωτεϊνών για την επιδίωξη φαρμάκων mRNA για ένα ευρύ
φάσμα ασθενειών.”

Και από τα παραπάνω έχει τη σημασία του πως οι φαρμα-
κευτικές και οι επιστήμονές τους κάνουν λόγο για φάρμακα
mrna και πλατφόρμες mrna, άρα προκύπτει το ερώτημα: όλοι
αυτοί που εξέγερθηκαν με την αναφορά στις πλατφόρμες
mrna ως πλατφόρμες (ευαγγελάτος, κανάλι μαρινάκη, θεοδω-
ράκης και λοιποί δημαγωγοί αλλά και ντόπιοι δημαγωγοί και
λοιποί  προοδευτικοί τύπου εφσυν) τι ζόρι τραβάνε; Και ποιό
εντέλει είναι το συμφέρον τους για να κάνουν τέτοια ανήθικη
προσπάθεια και να μην επιτρέψουν καν να γίνει η σχετική κου-
βέντα;  



Το γνωρίζουμε πως ίσως κουράσαμε αλλά δεν υπήρχε
άλλος τρόπος για να δείξουμε από τη μεριά μας όχι κάτι ψαγ-
μένο ή που κουραστήκαμε να το βρούμε μπαίνοντας σε απι-
θανες σελίδες του διαδικτύου, αλλά την πραγματικότητα
όπως την παραθέτουν οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες και οι
ίδιοι οι επιστήμονες. Γιατί για να κρίνεις κάτι και να έχεις μια
άποψη θα πρέπει νομίζουμε να καθοριστεί με σαφήνεια
πρώτα περί τίνος πρόκειται.  

Θα συνεχίσουμε βέβαια  την προσπάθεια να εξοι-
κειωνόμαστε με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα
πράματα και αναφέρονται σε αυτά οι ίδιοι οι επιστήμο-
νες και οι εταιρείες. Έτσι ώστε να μην είμαστε τόσο ευά-
λωτοι στην κυρίαρχη προπαγάνδα και τα κολπάκια της.

Ας τελειώσουμε με ένα χαρακτηριστικό κείμενο από το The
Cornell Alliance for Science που έχει βάση στο Τμήμα Παγκό-
σμιας Ανάπτυξης στο κολέγιο Γεωργίας και Βιοεπιστημών του
Πανεπιστημίου Cornell (νέα υόρκη). Οι άνθρωποι αυτοί είναι
υπέρμαχοι (όπως θα καταλάβετε από τα αποσπάσματα) των
σανεμβολίων και το αναφέρουμε καθώς δε μπορεί κανείς
φίλος των φαρμακευτικών και οπαδών του “ελα μωρέ όλα ίδια
είναι, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα” να τους χαρακτηρίσει
κάπως για να τους ακυρώσει έτσι ώστε να απωθήσει την πραγ-
ματικότητα. Οπότε σε άρθρο τους με ημερομηνία 17/12/2020
(https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/12/yes-some-covid-vac-

cines-use-genetic-engineering-get-over-it/ ) επιτέλους δεν κρύβονται
μονίμως πίσω από χαριτωμένες μαλακιούλες και φθηνούς
λαϊκισμούς και εξυπνακισμούς (αν και δεν αντιστέκονται πλή-
ρως στον πειρασμό) . Ο τίτλος του άρθρου χαρακτηριστικός. 

“Ναι, μερικά εμβόλια COVID χρησιμοποιούν γενετική μη-
χανική. Ξεπέρασέ το.

Θα πάμε κατευθείαν στην καρδιά του θέματος. Όχι, τα εμβό-
λια COVID-19 δεν είναι οχήματα παράδοσης για κυβερνητικά
μικροτσίπ. Δεν είναι μολυσμένα από υλικό από έμβρυα που
έχουν αποβληθεί. Και δε θα μας μετατρέψουν σε ΓΤΟ -αν και
μερικά από αυτά χρησιμοποιούν γενετική μηχανική και όλα
χρησιμοποιούν τη γενετική ευρύτερα. (...)

Νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ κούλ, κάτι για να γιορτά-
σουμε, και όχι να το αποκρύψουμε και να ντραπούμε για αυτό.
Έτσι, κάνουμε τη βαθιά αποκάλυψη για το πώς ακριβώς η γενε-
τική και η βιοτεχνολογία ήταν ένα κεντρικό δομικό στοιχείο
της προσπάθειας εμβολίων.

mRNA: Δε θα επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σας.
Αλλά επαναπρογραμματίζει μερικά από τα κύτταρά σας, κατά
κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν είναι ελάττωμμα, είναι σκόπιμο.”

(Έχουμε βάλει και το λινκ για όποιον θέλει να διαβάσει και το υπόλοιπο
άρθρο, που ανάμεσα στα άλλα έχει και το ενδιαφέρον να ονοματίζει και
έναν εχθρό αποτελούμενο από δύο μέρη, τους αντιεμβολιαστές και τους
αντι-ΓΤΟ, δηλαδή όσους είναι ενάντια στη χρήση γενετικώς τροποποιημέ-

νων οργανισμών στην γεωργία και τη διατροφή.) 

Με ημερομηνία 25 Μάρτη 2020 στο
www.sciencemag.org/news/2017/02/mysterious-2-billion-
biotech-revealing-secrets-behind-its-new-drugs-and-vaccines
διαβάζουμε “Χακάροντας το βασίλειο της ζωής

(...)Εάν μπορείτε να χακάρετε τους κανόνες του mRNA, ου-
σιαστικά ολόκληρο το Βασίλειο της ζωής είναι διαθέσιμο για
να παίξετε μαζί του", λέει ο Hoge, ιατρός με εκπαίδευση που
άφησε μια θέση ως αναλυτής της υγειονομικής περίθαλψης για
να γίνει πρόεδρος της Moderna το 2012. Η προσαρμογή της
μετάφρασης mRNA για την καταπολέμηση της νόσου "δεν είναι
στην πραγματικότητα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου βιολογία",
προσθέτει. "Είναι αυτό που θα έκαναν τα γονίδιά σας αν ήταν
λογικοί ηθοποιοί."

Προς το παρόν θα σταματήσουμε εδώ κρίνοντας πως
σε ένα βαθμό καλύφτηκε ο σκοπός μας.

Άλλωστε υπάρχουν πολλά άρθρα που μιλάνε για την επι-
θυμία των βιοτεχνολόγων για γενετική τροποποίηση των κυτ-
τάρων ή που περιγράφουν ως χακάρισμα την όλη διαδικασία.
Αλλά όπως είπαμε, δεν έχουμε τη συλλογική ικανότητα να επε-
ξεργαζόμαστε με την ταχύτητα που απαιτείται κάποια τέτοια
ζητήματα. Και επειδή και από μεριάς μας δεν έχουμε σκοπό
να πουμε και εμείς τη μαλακία μας να περάσει η ώρα, η προ-
σπάθεια προς την κατεύθυνση μιας ολοένα πιο ολοκληρωμέ-
νης συλλογικής άποψης θα συνεχιστεί και σε επόμενα έντυπα. 

Ένα ενδιαφέρον δεδομένο/ερώτημα που μας προέκυψε
παρακολουθώντας τις διάφορες δημαγωγικές επιθέσεις στην
έκδοση/άποψη αυτή, είναι και η εξής. Όλοι αυτοί που ένιωσαν
την ανάγκη να καταγγείλουν ή και να απαξιώσουν την άποψη
της συγκεκριμένης έκδοσης (ή παρόμοιων με αυτήν), με τη
στάση τους δηλώνουν πως θεωρούν “κακή” τη γενετική τρο-
ποποίηση των κυττάρων; Ή απλά κάνουν μια τρίπλα για να
μη διατυπώσουν θέση για τα προϊόντα της γενετικής μηχανι-
κής; Ο συλλογισμός είναι απλός. Αν έχει κάποιος αρνητική
άποψη τότε τουλάχιστον είναι συνεπής με το να υποστηρίζει
πως η θέση της αφίσας είναι συκοφαντική/επιζήμια από τη
στιγμή που θεωρεί πως δεν ισχύει. Αν όμως έχει θετική άποψη
για τη γενετική τροποποίηση τότε το πολύ που του αντιστοιχεί
να κάνει είναι να διατυπώσει μια κριτική πως η θέση στην
αφίσα είναι λάθος όσον αφορά συγκεκριμένα τα σανεμβόλια.
Αν είσαι δημαγωγός ή άλλου τύπου απατεώνας κρύβεις τη θε-
τική σου άποψη (θεωρώντας ίσως πως οι κοινωνίες δεν είναι
ώριμες ακόμα για αυτό) και φέρεσαι ανήθικα, και αντιδράς
λες και γράφτηκε ότι τα σανεμβόλια θα σου φυτρώσουν ουρά.
Ελπίζουμε να γίναμε κατανοητοί.

Στο ζήτημα θα επανέλθουμε. 



Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι αν δεν είσαι ειδι-
κός και δεν έχεις εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποιο ζήτημα για να
το κατανοήσεις σε κάθε πτυχή του, τότε δε μπορείς να εκφέρεις
άποψη. Ακόμα κι αν αυτό το ζήτημα επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής
σου. Πολύ βολική αντίληψη για όσους θέλουν να επιβάλλουν την
άποψή τους μοστράροντάς μας ένα μάτσο ειδικούς, έρευνες, ακα-
τανόητες πληροφορίες κοκ. προκειμένου να περάσουν χωρίς κα-
νένα αντίλογο τις μεθοδεύσεις τους (μεθοδεύσεις που,
επαναλαμβάνουμε, θα έχουν τεράστιες συνέπειες στις ζωές μας).
Αυτό ζούμε τους τελευταίους μήνες για παράδειγμα με τα παρα-
σκευάσματα γενετικής μηχανικής που ποζάρουν με το αθώο όνομα
“εμβόλια” (για περισσότερα γι’ αυτό στο προηγούμενο κείμενο). Εδώ
θα αναφερθούμε στην προηγούμενη φορά που η βιοτεχνολογία και
οι πρακτικές γενετικής μηχανικής προσπάθησαν (με παρόμοιους
τρόπους και μεθόδους) να επιβληθούν στο σύνολο του πληθυσμού.
Μιλάμε για τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους και τρόφιμα
(τα γνωστά και ως “μεταλλαγμένα”) και την επέλαση των μεγαεται-
ρειών βιοτεχνολογίας στον αγροτικό και διατροφικό τομέα, που από
τη δεκαετία του ’90 επιχειρείται με πολύ έντονο τρόπο.    

Από την αρχή όμως της προσπάθειας επιβολής των γενετικά τρο-
ποποιημένων οργανισμών (γ.τ.ο.) αναπτύχθηκαν τότε ποικίλες αν-
τιστάσεις ενάντια σε αυτούς και τις εταιρείες που τους προωθούσαν
με κάθε τρόπο επιθετικού μάρκετινγκ (όπως κάνουν και οι φαρμα-
κοβιομηχανίες καλή ώρα). Και τότε όσοι εναντιώνονταν στους γ.τ.ο.
(1) και τις εφαρμογές της γενετικής μηχανικής λοιδωρήθηκαν από
τους μηχανισμούς προπαγάνδας των εταιρειών και των κολαούζων
τους ως “οπισθοδρομικοί”, “σκοταδιστές”, “αντιεπιστήμονες”, ακόμα
ακόμα κι ως “συνωμοσιολόγοι” ή “ανήθικοι άνθρωποι που ήθελαν
να πεινάνε οι άνθρωποι στον τρίτο κόσμο” (καθώς και τότε οι εται-
ρείες βιοτεχνολογίας παρουσιάζονταν ως “σωτήρες” των ανθρώπων
-από την πείνα τότε, από την covid σήμερα). Η διαφορά με σήμερα
είναι ότι το κυρίαρχο αφήγημα των βιοτεχνολογικών εται-
ρειών δεν υιοθετήθηκε σε τέτοιο ολοκληρωτικό βαθμό όπως
σήμερα, κι έτσι υπήρχε μεγάλο πεδίο να υπάρξει και να ανα-
πτυχθεί πολιτικά και κοινωνικά και η αντίθετη άποψη και οι
ανάλογες δράσεις ενάντια στους γ.τ.ο. Από ανθρώπους που δεν
είχαν πτυχία και διδακτορικά βιολογίας, αλλά από ανθρώπους
που αρχικά δεν εμπιστεύονταν ότι μεγαεταιρείες με ένα εγ-
κληματικό παρελθόν θα σέβονταν την ανθρώπινη ζωή και το
φυσικό περιβάλλον. Από ανθρώπους που κατανοούσαν ότι οι
εφαρμογές της γενετικής μηχανικής εκτός εργαστηρίου ήταν
ένα πείραμα με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, και δεν τους
αρκούσε να περάσουν 2-3 δεκαετίες για να δουν πώς θα πάει,

αλλά ανέλαβαν δράση από την αρχή. Κάνοντας αρχικά αυτό που
έπρεπε και αυτό που μπορούσαν με τα δεδομένα που είχαν. Κι έτσι
εκεί που το όλο ζήτημα για τις εταιρείες ήταν να επιβληθούν οι γ.τ.ο.
χωρίς πολλή φασαρία και αντιπαράθεση, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
το έκαναν δημόσιο ζήτημα και επέλεξαν να μη δεχτούν τις κα-
θησυχαστικές δηλώσεις των εταιρειών και των διαφόρων
(κρατικών, επιστημονικών, δημοσιογραφικών κλπ.) κολαού-
ζων τους των οποίων τα “επιχειρήματα” για την ασφάλεια και τη
χρησιμότητα των γ.τ.ο. ήταν “έτσι είναι, γιατί έτσι το λέμε” (αν σας
θυμίζει κάτι αυτό, καλώς και σας το θυμίζει).

Μία από τις γιγαεταιρείες γ.τ.ο. σπόρων ήταν π.χ. η Monsanto
που ήταν μπροστάρης σε αυτό τον τομέα. Και αυτό που αρχικά έκα-
ναν όσοι εναντιώνονταν στους γ.τ.ο. και τις εφαρμογές της γενετικής
μηχανικής δεν ήταν να πάνε στο πανεπιστήμιο για πολύχρονες
σπουδές (2) αλλά αρχικά να δουν ποιοι ήταν αυτοί που προ-
ωθούσαν τους γ.τ.ο. και για ποιο λόγο. Θα αναφέρουμε κάποια
αποσπάσματα από την έρευνα “Φάκελος Monsanto” (γενάρης 1999)
της δημοσιογραφικής ομάδας του Ιού της Ελευθεροτυπίας (κάποιοι
από αυτή την ομάδα συνεχίζουν σήμερα στην εφσυν). 

Τίτλος: “Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Φάκελος
"MONSANTO". Το κόστος του "μεγάλου πειράματος"

Το 1998 ήταν ασφαλώς η χρονιά του άλματος για τις εταιρείες παρα-
γωγής και εμπορίας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στον
τομέα της γεωργίας. Παρά τις αντιδράσεις των περιβαλλοντιστών και παρά
τις επιφυλάξεις ορισμένων κυβερνήσεων, σιγά-σιγά η γενετική μηχανική
αρχίζει να εκτοπίζει τους σκεπτικιστές. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαι-
νόμενο παρόμοιο με εκείνο που είχε παρατηρηθεί τη δεκαετία του '60,
όταν εκείνοι που δυσπιστούσαν στη θεοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
υποχρεώνονταν να σωπάσουν μπροστά στον ενθουσιασμό και την ισχύ
εκείνων που επένδυσαν στον νέο τομέα. Ο πρώτος ρόλος σ' αυτή την εκ-
στρατεία επιβολής των ΓΤΟ ανήκει ασφαλώς στην αμερικανική Monsanto,
η οποία εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως η "Microsoft" της βιοτεχνολογίας στη
γεωργία (The New York Times Magazine, 28/10/98). Μετά την καθιέρωσή
της στις ΗΠΑ, με μια καταιγιστική διαφημιστική καμπάνια, κόστους 1,6
εκατ. δολαρίων, η εταιρεία επιχείρησε το 1998 να κάμψει όλες τις αντι-
δράσεις στην Ευρώπη, και να πείσει ότι η γενετική μηχανική -και κατ' επέ-
κταση οι εφαρμογές της στη γεωργία- είναι η λύση στα προβλήματα
υποσιτισμού της ανθρωπότητας.” [τα υπογραμμισμένα στην έρευνα
του Ιού, όπως και παρακάτω, δικά μας] Στη συνέχεια αναφέρεται
στο πλούσιο εγκληματικό ιστορικό της εταιρείας που ξεκίνησε σα
χημική εταιρεία πριν επενδύσει και στη βιοτεχνολογία. Ένα ιστορικό
που περιλαμβάνει απελευθέρωση δηλητηριωδών διοξινών στο πε-
ριβάλλον, ατυχήματα στις εγκαταστάσεις της  που κόστιζαν τη ζωή

σΧετικα με αΠοΠειρεσ αμΦισΒΗτΗσΗσ 
τΩν Γενετικα τροΠοΠοιΗμενΩν ορΓανισμΩν (Γ.τ.ο.), 

τΩν ΒιοτεΧνοΛοΓικΩν εταιρειΩν και τΗσ ΓενετικΗσ μΗΧανικΗσ 
(όχι πριν πολύ καιρό...)



σε εκατοντάδες ανθρώπους, τη συνεργασία με το κράτος των ΗΠΑ
στον πόλεμο του Βιετνάμ παράγοντας το “ζιζανιοκτόνο” Agent Or-
ange που χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικάνικο στρατό (ένα ισχυ-
ρότατο τοξικό που προκάλεσε άγνωστο αριθμό θυμάτων -ίσως
εκατοντάδες χιλιάδες, όχι μόνο μεταξύ των βιετναμέζων, αλλά και
στους αμερικάνους φαντάρους, και η χρήση του θεωρείται ένα από
τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου), την πρόκληση καρκίνων από
βιοτεχνολογικά της προϊόντα, την επιρροή που είχε σε μέλη του FDA
προκειμένου να εγκρίνουν τα προϊόντα της, την εκμετάλλευση εκα-
τομμυρίων αγροτών μέσω του πατενταρίσματος των γ.τ.ο. σπόρων,
και πολλά άλλα που δε θα αναφερθούμε εδώ γιατί δεν είναι αυτός
ο σκοπός μας τώρα. Στη συνέχεια μετά το ιστορικό η έρευνα κατα-
λήγει: “Η ιστορία αυτή του αγροβιομηχανικού κολοσσού που κατέχει την
πρωτοπορία στις εφαρμογές της γενετικής μηχανικής ίσως είναι χρήσιμη
για την πρόβλεψη της συνέχειας. Βρισκόμαστε μπροστά στην εξέλιξη ενός
γιγαντιαίου πειράματος, στο οποίο υποχρεωνόμαστε να μετάσχουμε, θέ-
λοντας και μη. Η προοπτική της μονοπώλησης της παγκόσμιας γεωργικής
οικονομίας και του απόλυτου ελέγχου του κυκλώματος διατροφής είναι
πολύ κοντά μας”.

Στη συνέχεια η έρευνα αναφερόμενη και στην εισαγωγή γ.τ.ο.
στην ελλάδα ορθά ειρωνεύεται τη Monsanto γράφοντας ότι “Δεν θα
είναι δύσκολο άλλωστε να πειστούμε για το καλό του μέλλοντός μας αφού
η εταιρεία μάς διαβεβαιώνει ότι "η σύγχρονη γεωργική βιοτεχνολογία
είναι επέκταση του παραδοσιακού τρόπου βελτίωσης των φυτών"!”. Ό,τι
λένε δηλαδή σήμερα και για τα εμβόλια γενετικής μηχανικής οι διά-
φοροι δημαγωγοί. “Τί το κάνετε ζήτημα ρε; Μία ή άλλη είναι.” Πα-
ραθέτει μάλιστα και μια δήλωση του εν ελλάδι υπεύθυνου της
σχετικής εκστρατείας της Greenpeace για τους γ.τ.ο. ο οποίος ανα-
φέρει: “Είμαστε μπροστά σε μια νέα εκδοχή κινδύνου. Η εισαγωγή των
γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών αλλάζει κάθε γνωστή έννοια κινδύ-
νου. Ως τώρα μετρούσαμε, π.χ. την τοξικότητα. Οι βιομηχανίες αποσπούν
κέρδη, βιάζονται να κατακτήσουν αγορές, δεν αναλαμβάνουν ούτε καν
την ευθύνη για τους κινδύνους. Πολεμούν όλες τις απόπειρες διαχωρι-
σμού των μεταλλαγμένων προϊόντων τους και επισήμως -σε όποιο επίπεδο
γίνεται συζήτηση- αρνούνται να αναλάβουν την λεγόμενη αντικειμενική
ευθύνη των επιπτώσεων. Είναι, νομίζω, ενδεικτικό για το πόσο σίγουρες
είναι οι εταιρείες για την ποιότητα και την ασφάλεια των τόσο διαφημι-
σμένων προϊόντων τους." Η άρνηση τότε των εταιρειών γενετικής μη-
χανικής να αναλάβουν την ευθύνη των επιπτώσεων της
απελεύθερωσης γ.τ.ο. στο περιβάλλον είχε ως λογικό αποτέλεσμα
την ευθεία αμφισβήτηση του κατά πόσο είναι ασφαλή τα γ.τ.ο. προ-
ϊόντα τους (σήμερα η λογική έχει αλλάξει οπότε ας μην το κάνουμε
μεγάλο ζήτημα για τις φαρμακευτικές που έχουν ζητήσει κι έχουν
πάρει νομική ασυλία για ενδεχόμενες παρενέργειες των σκευασμά-
των τους τα επόμενα χρόνια). 

Είναι σαφές ότι όλη η παραπάνω έρευνα σήμερα θα χαρακτηρι-
ζόταν “ψεκασμένη” και οι φορείς της “αρνητές της τεχνολογίας, της
επιστήμης κοκ.”. Δεν υπήρχαν όμως και τότε άνθρωποι που εναν-

τιώνονταν στους γ.τ.ο. όχι από προοδευτική ή αντικαπιταλιστική
σκοπιά, αλλά μιλούσαν για παγκόσμιες συνωμοσίες και ήταν ακρο-
δεξιοί; Υπήρχαν, αλλά αυτό δεν αποτελούσε δικαιολογία/υπεκφυγή
στους όποιους προοδευτικούς κύκλους για να μην κάνεις έρευνες
που εναντιώνονται στη γενετική μηχανική επειδή μπορεί, λέει, να
πάρουν από σένα επιχειρήματα και άνθρωποι αντιδραστικοί. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την περίοδο η επίσημη θέση της
εκκλησίας της ελλάδας εξέφραζε (με ευγενικό-τρόπο-που-σφάζει-
με-το-βαμβάκι βέβαια) ξεκάθαρα την αντίθεσή της στη γενετική μη-
χανική διαμέσου μάλιστα του τότε ακροδεξιότατου και φασίστα
αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου. Κανείς δε διανοήθηκε τότε να ρίξει
στην κοινή δεξαμενή των “συνωμοσιολόγων” και των “ακροδεξιών”
το Χουντόδουλο μαζί με αντιεξουσιαστικές, αριστερές ή απλά προ-
οδευτικές φωνές (ακόμα κι αν η επιχειρηματολογία της εκκλησίας
ενάντια στη γενετική μηχανική έμοιαζε φαινομενικά σε πολλά ση-
μεία με την αντικαπιταλιστική κριτική). Οι μόνοι που θα το έκαναν
αυτό ήταν όσοι είχαν συμφέρον στην προπαγανδιστική τους δου-
λειά υπέρ των γ.τ.ο., δηλαδή οι υπέρμαχοι της γενετικής μηχανικής
και των βιοτεχνολογικών κολοσσών και κανένας άλλος (είτε αυτοί
ήταν η κυβέρνηση, οι ανάλογες εν ελλάδι εταιρείες, οι πληρωμένοι
από τις εταιρείες δημαγωγοί και οι υπέρμαχοι του καπιταλισμού
και του συστήματος). Οι ίδιοι δηλαδή που είχαν συμφέρον να μη
γίνει καν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου το ζήτημα της γενετικής
μηχανικής και το μόνο που θα πρέπει να αντηχεί να είναι οι συνε-
χείς μονόλογοι των εταιρειών και των κολαούζων τους για το πόσο
καλή και χρήσιμη είναι. Και αυτό προσπαθούν μόνιμα να το πε-
τύχουν συκοφαντώντας εκ των προτέρων την όποια αντίθετη
άποψη και ονοματίζοντάς τη κάτι εντελώς διαφορετικό από
αυτό που πραγματικά είναι. 

Αυτό που προσπαθούμε κι εμείς, και αρκετοί άλλοι, σήμερα με
τις μικρές μας δυνάμεις είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά της αμφι-
σβήτησης και να μη δεχτούμε να σιωπήσουμε, παρ’ όλους τους εκ-
βιασμούς να δεχτούμε την κυρίαρχη αφήγηση της
τρομοεκστρατείας. Η οποία θα προχωράει αφενός συνεχώς με συ-
κοφαντίες από τους κάθε είδους δημαγωγούς και απειλές από το
κράτος και αφετέρου με τη διαρκή προσπάθεια της κάθε εξουσίας
να εσωτερικεύσουμε ότι είμαστε ένα μάτσο ηλίθιοι που θα καθοδή-
γουμαστε από τους ειδικούς της (οι οποίοι μάλιστα δε θα κάνουν
καν τον κόπο να εξηγήσουν κάτι στις αδαείς μάζες, γιατί αδαείς, σου
λέει, είναι οι μάζες οπότε που να καταλάβουν τη σοφία ενός Γώγου,
ενός Μαγιορκίνη, ενός ειδικού που καβάτζωσε μια θέση από το κρά-
τος και του δόθηκε το ελεύθερο και το ακαταλόγιστο να παίζει με
τις ζωές μας). Εμείς από τη μεριά μας πάντως (όπως και αυτοί που
αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την προπαγάνδα των βιοτεχνολογικών
εταιρειών για τους γ.τ.ο.) δεν έχουμε σκοπό να περιμένουμε να πά-
ρουμε το ok από τον όποιο ειδικό ούτε να αποκτήσουμε πτυχίο βιο-
τεχνολογίας για να αμφισβητήσουμε την τρομοεκστρατεία, βασικό
και αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η επιβολή της γενετι-



κής μηχανικής χωρίς διαλόγους-διαφωνίες-ενοχλητικές ερωτήσεις
και πολλά πολλά.  

σημειώσεις
(1) Μιλάμε σίγουρα για ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων (που οι από-

ψεις τους συγκρούονταν πολλές φορές) που περιελάμβανε ριζοσπαστικοποι-
ημένους πολιτικά ανθρώπους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, προοδευτικούς
δημοκράτες, αγρότες στις χώρες του λεγόμενου “τρίτου” ή “αναπτυσσόμενου”
κόσμου, ενώσεις καταναλωτών, προοδευτικούς δημοσιογράφους και πολ-
λούς άλλους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ελλάδα μεγάλο κομμάτι του
αναρχικού/αντιεξουσιαστικού/αυτόνομου χώρου στάθηκε ενάντια στις από-
πειρες της βιοτεχνολογικής κυριαρχίας με πορείες, εκδόσεις, αναλύσεις, αφί-
σες και συνεχή παρακολούθηση του ζητήματος (όσοι και όσες επιθυμούν

μπορούμε να τους φέρουμε σε επαφή με αυτό το πλούσιο κινηματικό υλικό). 

(2) Δεν υποστηρίζουμε ότι η όποια γνώση παραπάνω για τη βιοτεχνολογία
και τη γενετική μηχανική είναι άχρηστη. Κάθε άλλο καθώς αυτή η γνώση είναι
βοηθητική για να αντιπαρατεθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά ενάντια στις
εξουσιαστικές μεθοδεύσεις. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι απαραίτητο
προαπαιτούμενο προκειμένου να εκφράσουμε την όποια εναντίωσή μας.
Έτσι κι αλλιώς με τον καιρό όσοι εναντιώνονταν στους γ.τ.ο. (κυρίως οι πιο
οργανωμένες ομάδες) πλούτιζαν όλο και πιο πολύ την ανάλυσή τους όσον
αφορά αυτό το ζήτημα και έβρισκαν περισσότερα επιχειρήματα (πόσο μάλ-
λον που οι συνέπειες της απελευθέρωσης γ.τ.ο. στο περιβάλλον φανέρωναν
από νωρίς τις πρώτες αρνητικές συνέπειες τόσο στο φυσικό και ζωϊκό περι-
βάλλον όσο και σε ανθρώπους). 

“μια φαρμακοβιομηχανία δε μπορεί να έχει ηθική...
το περισσότερο που μπορεί να έχει είναι μετόχους”κ.μ.

μονσαντο-bayer-roundup-καρκινοσ-δισεκατομμυρια
Με αφορμή τη Monsanto μάς δίνεται η ευκαιρία να

μιλήσουμε πάλι για τις φαρμακοβιομηχανίες και τη
σπάνια “ηθική” τους και να παραθέσουμε κι άλλα έν-
δοξα κεφάλαια του εγκληματικού και ανθυγιεινού πα-
ρελθόντος και παρόντος τους. Που κολλάνε τώρα με τη
Monsanto αυτά θα πει κάποιος... Κολλάνε θα πούμε
εμείς καθώς τη Monsanto την αγόρασε πριν δύο χρόνια
η γνωστή φαρμακευτική Bayer. Που μια και ως φαρμα-
κευτική σώζει τους ανθρώπους, μάλλον είπε να σώσει
και τον υπόλοιπο πλανήτη...

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από άρθρο
(www.nytimes.com/2020/06/24/business/roundup-settlement-law-

suits.html) στους καθεστωτικούς και αντιτραμπικούς new
york times με ημερομηνία 24 ιούνη 2020:

“O κατασκευαστής του Roundup είναι να
πληρώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για να

διευθετήσει μηνύσεις για καρκίνο.
Η Bayer αντιμετώπισε δεκάδες χιλιάδες ισχυρισμούς

που συνδέουν το ζιζανιοκτόνο με περιπτώσεις λεμφώ-
ματος non-Hodgkin. Μερικά από τα χρήματα μπαίνουν
στην άκρη για μελλοντικές περιπτώσεις.

Η Bayer, ο μεγαλύτερος παραγωγός σπόρων και πα-
ρασιτοκτόνων στον κόσμο, πρόσθεσε το Roundup στο
χαρτοφυλάκιό της όταν απέκτησε τη Monsanto.

Όταν η Bayer, ο γιγαντιαίος γερμανικός χημικός και
φαρμακευτικός κατασκευαστής, απέκτησε τη Monsanto
πριν από δύο χρόνια, η εταιρεία γνώριζε ότι αγόραζε
επίσης το πιο γνωστό ζιζανιοκτόνο στον κόσμο. Αυτό
που δεν πρόβλεψε ήταν μια καταιγίδα μηνύσεων σχε-

τικά με ισχυρισμούς ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προ-
κάλεσε καρκίνο.

Τώρα η Bayer πάει να ξεπεράσει αυτά τα προβλή-
ματα, συμφωνώντας να πληρώσει περισσότερα από 10
δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει δεκάδες χι-
λιάδες αξιώσεις, ενώ συνεχίζει να πωλεί το προϊόν
χωρίς να προσθέτει προειδοποιητικές ετικέτες για την
ασφάλειά του.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, είναι
μεταξύ των μεγαλύτερων συμβιβασμών που έγιναν
ποτέ σε αστικό δικαστικό αγώνα στις ΗΠΑ. (…)

Η Bayer, η οποία κληρονόμησε την υπόθεση όταν
αγόρασε τη Monsanto για 63 δισεκατομμύρια δολάρια,
έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Roundup είναι
ασφαλές.

Οι περισσότερες από τις πρώτες αγωγές ασκήθηκαν
από ιδιοκτήτες σπιτιών και δασοφύλακες, αν και αντι-
προσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των πωλήσεων
του Roundup. Οι αγρότες είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες,
και πολλές γεωργικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι το
glyphosate, το βασικό συστατικό του Roundup, είναι
ασφαλές, αποτελεσματικό και καλύτερο από τις διαθέ-
σιμες εναλλακτικές λύσεις.

Ο διακανονισμός καλύπτει περίπου 95.000 περιπτώ-
σεις και περιλαμβάνει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια
για πιθανές μελλοντικές αξιώσεις από πελάτες του
Roundup που μπορεί να αναπτύξουν τη μορφή καρκί-
νου που είναι γνωστή ως λέμφωμα non-Hodgkin. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει ένα υπολογισμένο ρίσκο ότι



αυτός ο διακανονισμός ορόσημο θα επιλύσει σε μεγάλο
βαθμό τα νομικά της προβλήματα. (...)

Ο Werner Baumann, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer,
δήλωσε ότι οι δύο αποφασιστικής σημασίας προϋπο-
θέσεις για μια διευθέτηση ήταν να είναι οικονομικά λο-
γική και να επέλθει το τέλος της δικαστικής διαμάχης.

"Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι αυτό κάνει και τα
δύο” δήλωσε ο κ.Baumann σε συνέντευξη την Τετάρτη.
Υπάρχουν χρήματα στην άκρη που διατίθενται για τους
υφιστάμενους ενάγοντες εκτός της συμφωνίας, είπε,
και μια οργάνωση για την αντιμετώπιση μελλοντικών
εναγόντων που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Η Bayer δήλωσε ότι το ποσό που μπήκε στην άκρη για
την επίλυση των τρέχοντων δικαστικών διαφορών
ήταν 8,8 με 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμ-
βανομένου ενός μαξιλαριού για την κάλυψη διεκδική-
σεων που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Είπε ότι ο
διακανονισμός δεν περιελάμβανε αποδοχή ευθύνης ή
παραπτώματος. (...)

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πάνω από ένα χρόνο
πριν με την προτροπή του δικαστή Vince Chhabria του
Επαρχιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Σαν Φρανσίσκο,
ο οποίος επέβλεπε εκατοντάδες ομοσπονδιακές αγωγές
για το Roundup.

Ο δικαστής Chhabria διόρισε τον κ. Feinberg να ηγη-
θεί διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που θα περι-
λαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων
χιλιάδων άλλων που κατατέθηκαν σε κρατικά δικαστή-
ρια και άλλους νομικούς τομείς.

Τα 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια που μπήκαν στην
άκρη για μελλοντικούς ενάγοντες θα χρησιμοποιηθούν
σε μια μαζική αγωγή που κατατίθεται στο δικαστήριο
του δικαστή Chhabria για λογαριασμό εκείνων που
έχουν χρησιμοποιήσει το Roundup και μπορεί αργό-
τερα να έχουν προβλήματα με την υγεία τους.

Μέρος των 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα χρη-
σιμοποιηθεί για τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής
εμπειρογνωμόνων για την επίλυση δύο κρίσιμων ερω-
τήσεων σχετικά με το glyphosate: προκαλεί καρκίνο,
και αν ναι, ποια είναι η ελάχιστη δόση ή το επίπεδο έκ-
θεσης που είναι επικίνδυνο;

Εάν η επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το
glyphosate είναι καρκινογόνο, η Bayer δε θα είναι σε
θέση να υποστηρίξει διαφορετικά σε μελλοντικές περι-
πτώσεις -και εάν οι εμπειρογνώμονες καταλήξουν στο
αντίθετο συμπέρασμα, οι δικηγόροι των μαζικών αγω-
γών θα δεσμευτούν ομοίως.

Η πίεση στην Bayer για μια διευθέτηση χτίζεται όλο

το προηγούμενο έτος, αφότου χιλιάδες αγωγές συσσω-
ρεύτηκαν και οι επενδυτές άρχισαν να διαμαρτύρονται
πιο έντονα και να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για
τη νομική προσέγγιση της εταιρείας.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της
συμφωνίας για την αγορά της Monsanto το 2018, ένα
σώμα ενόρκων σε κρατικό δικαστήριο της Καλιφόρνιας
αποζημίωσε με 289 εκατομμύρια δολάρια τον Dewayne
Johnson, ένα σχολικό φύλακα (στμ: που μέρος της δου-
λειάς του ήταν και να ψεκάζει σχολεία και γήπεδα της
περιφέρειάς του), αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το glyphosate προκάλεσε τον καρκίνο του. Η Monsanto,
δήλωσαν οι ένορκοι, παρέλειψε να προειδοποιήσει
τους καταναλωτές για τον κίνδυνο.

Τον Μάρτιο του 2019, μια δεύτερη δίκη, αυτή τη φορά
στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, πα-
ρήγαγε παρόμοιο αποτέλεσμα για τον Edwin Hardeman,
ιδιοκτήτη σπιτιού που χρησιμοποίησε το Roundup
στην ιδιοκτησία του, και μια ετυμηγορία 80 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων.

Δύο μήνες αργότερα, ένα τρίτο σώμα ενόρκων απο-
φάσισε για μια εντυπωσιακή αποζημίωση άνω των 2 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα ζευγάρι, τους Alva και
Alberta Pilliod, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι δεκαετίες
χρήσης του Roundup τούς προκάλεσαν το λέμφωμα
non Hodgkin. 

"Οι ενάγοντες σήκωσαν το βάρος της ευθύνης τρεις
φορές και πέτυχαν", δήλωσε η κα Engstrom στο Stan-
ford. "Όταν βλέπετε ότι στέλνουν στη δικαιοσύνη μια
χιλιάδα, και χιλιάδες περισσότερες περιπτώσεις είναι
στην αναμονή, αυτό σημαίνει μια πολύ ζοφερή εικόνα
για τη Monsanto.”

Και οι τρεις χρηματικές αποζημιώσεις μειώθηκαν αρ-
γότερα από τους δικαστές και η Bayer άσκησε έφεση
στις ετυμηγορίες, αλλά οι απώλειες αναστάτωσαν τους
επενδυτές και η τιμή των μετοχών κατρακύλησε από-
τομα. Αυτές οι υποθέσεις δεν επηρεάζονται από τον
διακανονισμό της Τετάρτης.

Το Glyphosate εισήχθη το 1974, αλλά το ταξίδι του για
να γίνει το No.1 ζιζανιοκτόνο του κόσμου αναπτύχθηκε
ορμητικά το 1996, αφού η Monsanto ανέπτυξε γενετικά
τροποποιημένους σπόρους που θα μπορούσαν να επι-
βιώσουν από τις έντονες επιθέσεις του Roundup στους
σπόρους.

Οι αγρότες γατζώθηκαν γρήγορα στα γεωργικά προ-
ϊόντα για να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τις
αποδόσεις των καλλιεργειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
για παράδειγμα, το 94% των καλλιεργειών σόγιας και



περίπου το 90% του βαμβακιού και του καλαμποκιού
προέρχονται τώρα από γενετικά τροποποιημένους σπό-
ρους.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με τους
πιθανούς κινδύνους εξερράγησαν το 2015 όταν ο Διε-
θνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, ένας βρα-
χίονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
ανακοίνωσε ότι το glyphosate θα μπορούσε "πιθανώς"
να προκαλέσει καρκίνο.

Η Monsanto κατήγγειλε τα ευρήματα, υποστηρίζον-
τας ότι χρόνια έρευνας σε εργαστήρια και εκτός αυτών
είχαν αποδείξει την ασφάλεια του glyphosate. Οι ρυθ-
μιστικές αρχές σε μια σειρά χωρών στην Ασία, την Αυ-
στραλία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχουν
υποστηρίξει ως επί το πλείστον τη θέση της Monsanto
-και τώρα της Bayer. (…)

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσέφερε περαιτέρω
υποστήριξη με την κατάθεση ενός νομικού ντοκουμέν-
του  υποστήριξης για λογαριασμό του χημικού κατα-
σκευαστή (…) Είπε ότι ο κίνδυνος καρκίνου “δεν
υπάρχει” (…) 

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο, η υπηρεσία (ενν. την
κρατική υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας) εξέ-
δωσε μια άλλη προσωρινή έκθεση, η οποία "κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ανησυχίας
για την ανθρώπινη υγεία όταν το glyphosate χρησιμο-
ποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και ότι δεν είναι καρ-
κινογόνο.” (...)

Οι επικριτές ανταπάντησαν ότι οι ρυθμιστικές αρχές
βασίζουν τα συμπεράσματά τους σε προβληματική και
ελλιπή έρευνα που παρείχε η Monsanto. Αρκετές πόλεις
και περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν απαγορεύσει ή πε-
ριορίσει τη χρήση του glyphosate και ορισμένα κατα-
στήματα έχουν βγάλει αυτό το προϊόν από τα ράφια
τους.

Μέρος της ανακολουθίας μεταξύ των συμπερασμά-
των του διεθνούς οργανισμού (ενν. το Διεθνή Οργανι-

σμό Έρευνας για τον Καρκίνο) από τη μία και πορισμά-
των πολλών άλλων ερευνητών από την άλλη, σχετίζε-
ται με τις διαφορές στις ερωτήσεις που τέθηκαν και τον
τρόπο επιλογής και ανάλυσης των δεδομένων.

Ο διεθνής οργανισμός, στην ουσία, ρωτούσε αν το
glyphosate έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει καρκίνο.
Οι ερευνητές του έκριναν τη χημική ουσία "πιθανώς
καρκινογόνα για τον άνθρωπο" (...) και διέφυγε από μια
ισχυρότερη ταξινόμηση -"καρκινογόνο για τον άν-
θρωπο" (...)

Η επιθετική τακτική της Monsanto να επηρεάσει την
επιστημονική γνώμη και να δυσφημίσει τις όποιες κρι-
τικές υποσκάπτει την αξιοπιστία της εταιρείας. Έχει
βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες ακτιβιστές, επιστή-
μονες, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ακόμη και μου-
σικούς. (...)

"Τη Monsanto δεν φαινόταν να την νοιάζει καθόλου
να βρει την αλήθεια για το αν το glyphosate προκάλεσε
καρκίνο", δήλωσε ο δικαστής Chhabria του αμερικανι-
κού περιφερειακού δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο
όταν επανεξέτασε την ετυμηγορία του Hardeman το πε-
ρασμένο καλοκαίρι.

Με την αγορά της Bayer το 2018, η μάρκα Monsanto
έπαψε να υπάρχει, αλλά οι σκιές πάνω από ένα από τα
κορυφαία προϊόντα της συνέχισαν.

Η Bayer ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα δαπανήσει
ξεχωριστά έως και 400 εκατομμύρια δολάρια για να δι-
ευθετήσει αξιώσεις που προέρχονται από μια άλλη χη-
μική ουσία της Monsanto, τη dicamba, η οποία μπορεί
να εξαπλωθεί αφού ψεκαστεί και να βλάψει άλλες καλ-
λιέργειες. Η Bayer έβαλε επίσης στην άκρη 820 εκατομ-
μύρια δολάρια για να διευθετήσει μακροχρόνιες
αγωγές που σχετίζονται με τοξικές χημικές ουσίες στην
παροχή νερού που είναι γνωστά ως PCBs, οι οποίες
απαγορεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τέσ-
σερις δεκαετίες.

Το παραπάνω άρθρο από τη γνωστή καθεστωτική εφημερίδα, λογικά θα πρέπει να αρκεί για οποιοδήποτε σκεπτόμενο άν-
θρωπο να καταλήξει σε κάποια όχι και τόσο ευχάριστα συμπεράσματα (εκτός βέβαια αν έχει δικά του συμφέροντα να μην το
κάνει). Και συγχρόνως να αντικρύσει τη σκληρή και απωθητική αλήθεια του καπιταλισμού. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν
ιδιαίτερες ζημιές ή συνέπειες αν και όταν τα προϊόντα τους προκαλέσουν θανάτους και άλλα δεινά. Όταν ο διευθύνων σύμβουλος
της Bayer δηλώνει πως θεωρεί λογικό ποσό (!) τα 10 δισεκατομμύρια δολλάρια για συμβιβασμό με τους ενάγοντες (καθώς τα
κέρδη είναι υπερπολλαπλάσια), και συγχρόνως είναι μια κοινότυπη πραγματικότητα πως οι όποιες παρενέργειες (ανεπιθύμητες
ενέργειες, αντίστροφες ενέργειες ή όπως στο διάολο τις ονομάσουν στο μέλλον), ποτέ δεν καταφέρνουν να “αποδειχτούν”, τότε
ποιο είναι το αντικειμενικό συμπέρασμα; Πως δεν είναι προτεραιότητα για αυτές καθόλου αν το προϊόν τους είναι “καλό για τον
άνθρωπο” αλλά τους αρκεί να εξυπηρετεί και να είναι “καλό για το σύστημα”. Ένα συμπέρασμα/διαπίστωση που ισχύει και στις
μέρες μας όσον αφορά και τα προϊόντα γενετικής μηχανικής που παρουσιάζονται όπως όλα τα προιόντα τους ως “αποτελεσμα-
τικά και ασφαλή”. Και κάνει να φαντάζουν τουλάχιστον αφελή και καθησυχαστικά επιχειρήματα που ακούγονται του τύπου πως
“επειδή νοιάζονται για τα κέρδη τους για αυτό το λόγο θα φροντίσουν να είναι σίγουρα ασφαλή και τα προϊόντα τους”...  


