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Το ντοκυμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε, 
με τίτλο «από την εθνική ασφάλεια στη 
βιοασφάλεια», δημιουργήθηκε από τον καναδό 
ανεξάρτητο δημοσιογράφο James Corbett, 
που αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικός και 
διατηρεί ιστοσελίδα με τίτλο Corbett Report, με 
βασικά θέματα την 11η Σεπτέμβρη του 2001, το 
ολοκληρωτικό κράτος, την ευγονική, την παγκόσμια 
γεωπολιτική, τις απάτες των τραπεζών, τις κρατικές 
προβοκάτσιες, και την τελευταία χρονιά, με την 
covid19. 

Λίγα λόγια για το βίντεο.

Μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, 
στις 11 Σεπτέμβρη 2001, ο κόσμος μπήκε σε 
μια “νέα κανονικότητα”. Με αφορμή αυτές τις 
επιθέσεις, εγκαταστάθηκαν νέες πρακτικές 
και τεχνολογίες επιτήρησης και καταστολής 
σε όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού 
χώρου, που ακύρωσαν τις μέχρι τότε δεδομένες 
πολιτικές ελευθερίες. Ο “πόλεμος ενάντια στην 
τρομοκρατία” επέβαλε την έκτακτη επιστράτευση 
στους σκοπούς της διαχείρισης της “ισλαμικής 
απειλής”, η οποία (έκτακτη επιστράτευση/ανάγκη) 
στην συνέχεια μονιμοποιήθηκε. Πάντα στο όνομα 
της “ελευθερίας”… 

Αν στις παραδοσιακές ρητορικές μίσους ο 
«Άλλος» (αλλόθρησκος, αλλοεθνής, διαφορετικός) 
ήταν απειλή, πλέον βιώνουμε με οδυνηρό τρόπο 
τη γέννηση ενός καινούργιου κόσμου στον οποίο, 
για τη ρητορεία της κυριαρχίας, αποτελεί απειλή 
ο συνάνθρωπος εν γένει. Το παλιό δίλημμα 
«ελευθερία ή ασφάλεια», αφού έχασε την 
τρομοκρατική ισχύ του, και συνακόλουθα έπαψε 
να αποτελεί νομιμοποιητική αρχή της εκάστοτε 
εξουσίας, αντικαθίσταται από το καινούργιο 
δίλημμα «υγεία ή ελευθερία». 

Στις μετανάστριες, τους τρομοκράτες, στους 
ασταθείς πλεονάζοντες πληθυσμούς, στα κινήματα, 
στις φυσικές καταστροφές, προστίθενται πλέον και 
οι καθημερινοί ασυμπτωματικοί φορείς ιών και 
μικροβίων, όλα βαφτισμένα ασύμμετρες απειλές 
που χρήζουν στρατιωτικής διαχείρισης.

Συχνά τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο ερμηνεύονται ως μια (καλή ή κακή) 
διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης – τελεία. 
Σαν να πέρασε απαρατήρητη η επιστράτευση 
πολεμικής ορολογίας από την πλευρά κρατών και 
κυβερνήσεων. Σαν να είναι αόρατες οι τρομακτικές 
αλλαγές που γίνονται σε όλα τα επίπεδα: στην 
εκπαίδευση, στην εργασία, στις σχέσεις και την 
κοινωνικότητα, στην υγεία, στην δημόσια τάξη και 
τους νόμους. Και αν αυτές οι αλλαγές δέχονται μια 
κάποια κριτική, παραμένουν να αντιμετωπίζονται 
ως προσωρινές. 

Δεν επιλέξαμε τυχαία τη σημερινή ημέρα για αυτήν 
την εκδήλωση. Αύριο τα sms σταματούν, click away 
και click inside κομμένα, το ωράριο κυκλοφορίας 
επεκτείνεται, οι υπερτοπικές μετακινήσεις 
ανοίγουν, υποδεχόμαστε τουρίστες, και γενικότερα 
μπαίνει μια περίοδος που θα νιώθουμε στον αέρα 
μια ψευδαίσθηση ελευθερίας και χαλάρωσης, 
χάρη στην άρση των προηγούμενων (και καλά)
προσωρινών μέτρων. Παίρνοντας το ντοκυμαντέρ 
ως αφετηρία, καλούμαστε να σκεφτούμε πόσο 
προσωρινή μπορεί να είναι μια νέα κανονικότητα. 
Ας αναρωτηθούμε πόσο ελεύθερες μπορούμε 
να νιώθουμε όταν με την άρση των μέτρων 
εμφανίζονται μπάτσοι να φυλάνε τις πλατείες, 
πιστοποιητικά υγείας, εκβιαστικοί εμβολιασμοί 
και  υποχρεωτικά self test σαν ατομικά 
διαβατήρια στην κοινωνική ζωή, και άλλοι 
τέτοιοι αποκλεισμοί που φαίνεται πως αποτελούν 
βασικό στοιχείο της ζωής από δω και μπρος. 

Ελπίζουμε το βίντεο να αποτελέσει τροφή για μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση.



καταργείται η αγάπη
στο όνομα της υγείας

έπειτα θα καταργηθεί και η υγεία

καταργείται η ελευθερία
στο όνομα της ιατρικής

έπειτα θα καταργηθεί και η ιατρική

καταργείται ο θεός
στο όνομα της λογικής

έπειτα θα καταργηθεί και η λογική

καταργείται ο άνθρωπος
στο όνομα της ζωής

έπειτα θα καταργηθεί και η ζωή

καταργείται η αλήθεια
στο όνομα της πληροφόρησης

αλλά δεν καταργείται η πληροφόρηση

καταργείται το συνταγμα
στο όνομα της έκτακτης ανάγκης

αλλά δεν καταργείται η έκτακτη ανάγκη

για γνώμες, ραντεβού, ραβασάκια, 
ανώνυμες απειλές, στείλε e-mail: 
fightnewnormal@tutanota.com

για παραπάνω σκάψιμο:
redbandanasthess.wordpress.com

redscarves.net
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