
Η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης δεν πρέπει να είναι απούσα στο ζήτημα του 
παγιδευμένου βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητες της Pfizer
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Ένα βίντεο που πάρθηκε από κρυμμένη κάμερα, στο οποίο εμφανίζεται ένα στέλεχος της Pfizer να 
καυχιέται για το πώς η εταιρεία του διερευνούσε παραλλαγμένα στελέχη του ιού της COVID 19, 
που είχαν υποστεί προηγουμένως κατάλληλη βιοτεχνολογική επεξεργασία στα εργαστήριά της, 
ώστε να μεταλλαχθούν προκειμένου να αποκομίσει κέρδη από τη παραγωγή μελλοντικών εμβολίων
mRNA, έχει κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόσφατα. 

Στο βίντεο, ο Jordon Trishton Walker, που αναφέρεται ως Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Στρατηγικών Επιχειρήσεων και Επιστημονικού Σχεδιασμού mRNA της Pfizer, ισχυρίζεται ότι η 
εταιρεία του διερευνά έναν τρόπο να «μεταλλάξει» το COVID μέσω της «Κατευθυνόμενης 
Εξέλιξης» για να προλάβει την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων. Το εν λόγω στέλεχος μίλησε σε 
δημοσιογράφο του Project Veritas, σχετικά με το σχέδιο της Pfizer για τα εμβόλια κατά της 
COVID, ενώ αναγνώρισε ότι στον κόσμο δεν θα άρεσε καθόλου αυτή η πληροφορία, σε 
περίπτωση που γινόταν γνωστή στη δημοσιότητα. 

Η Pfizer την Παρασκευή εξέδωσε ανακοίνωση ως απάντηση λέγοντας ότι «κατά τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του εμβολίου COVID-19 της Pfizer-BioNTech, η Pfizer δεν έχει διεξάγει «έρευνα 
κέρδους λειτουργίας»1 ή με σκοπό την «κατευθυνόμενη εξέλιξη», αλλά πρόσθεσε: "Σε 
περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όταν ένας ιός δεν περιέχει γνωστές μεταλλάξεις ενισχυμένης 
λειτουργικότητας, ο ιός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί γενετικά κατάλληλα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η μελέτη της αντι-ιικής δραστηριότητας του οργανισμού σε κυτταρικό επίπεδο». 

Το βίντεο έχει προκαλέσει ευρύτατη ανησυχία στο κοινό με πάνω από 41,2 εκατομμύρια 
προβολές μόνο στο Twitter. 

Ο Walker δήλωσε επίσης ευθέως στο βίντεο ότι η COVID θα αποτελέσει μια «αγελάδα μετρητών» 
για να μπορεί να αρμέγει η Pfizer για αρκετό καιρό στο μέλλον. Μήπως λοιπόν η Pfizer 
χειραγωγεί πράγματι τη COVID-19 με στόχο την κερδοφορία και το κάνει αυτό κρυφά; Πόσο 
μακριά έχει προχωρήσει η έρευνα; Τι κινδύνους θα επιφέρει; Το κοινό έχει φυσικά πολλά 
ερωτήματα και απαιτεί απαντήσεις. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης 
των ΗΠΑ και της Δύσης, όπως και οι πολιτικοί των ΗΠΑ έχουν κρατήσει συλλήβδην σιγή ιχθύος 
για το θέμα που αποκαλύπτεται στο βίντεο. Αυτό είναι αρκετά ασυνήθιστο στο αμερικανικό 
πεδίο της κοινής γνώμης που είναι γνωστό για την ποικιλομορφία του.
Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Μπροστά στις αμφιβολίες της κοινής 
γνώμης, δεν θα έπρεπε λοιπόν η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), οι 
νομοθέτες και τα μέσα ενημέρωσης να διεξάγουν περαιτέρω έρευνες και να δώσουν εξηγήσεις 
στο κοινό;

Μέχρι στιγμής, η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και των 
πολιτικών παριστάνουν ότι αγνοούν το θέμα. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιμονή 
τους να υπερτονίσουν τις πιθανότητες νέων μεταλλάξεων του ιού της COVID μετά τη 
βελτιστοποίηση των πολιτικών της Κίνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικά στο θέμα 
που αφορά μια μεγάλη αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία, φαίνεται ότι τα αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης, είναι στο σύνολό τους  πολύ πιο «επαγγελματικά και ορθολογικά», απ' ότι σε 

1 Σημ. μετ Η έρευνα Gain-of-function (έρευνα GoF ή GoFR) ή έρευνα κέρδους λειτουργίας, είναι η ιατρική έρευνα 
που τροποποιεί γενετικά έναν οργανισμό με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές λειτουργίες του



άλλες περιπτώσεις . Δείχνουν αρκετή σύνεση, προκειμένου να βγάλουν οποιοδήποτε 
συμπέρασμα.

Εάν ένα παρόμοιο μυστικό βίντεο αποκαλύπτονταν στην Κίνα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
ότι το κινεζικό κοινό και οι Κινέζοι αξιωματούχοι θα το έπαιρναν πολύ σοβαρά υπόψη τους. 
Όχι μόνο η εμπλεκόμενη εταιρεία πρέπει να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις, αλλά και οι 
αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γρήγορα έρευνα για να βρουν την αλήθεια. 

Ο Tucker Carlson, παρουσιαστής του Fox News, αποτέλεσε μια σπάνια εξαίρεση μεταξύ των 
εκπροσώπων των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι αναφέρθηκε 
στο θέμα. «Σε αυτή τη χώρα, οι φαρμακευτικές εταιρείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για λόμπι
στο Κογκρέσο από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη 
βιομηχανία και δεν το κάνουν τυχαία. Το κάνουν επειδή αυτό αποδίδει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Tucker.   

Σύμφωνα με στοιχεία της Pfizer, περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια εμβόλια Pfizer-BioNTech
κατά της COVID-19 στάλθηκαν σε 181 χώρες σε όλο τον κόσμο μέχρι τα τέλη του 2022. Πριν 
από λίγο καιρό, ο Albert Bourla, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, αντιμετώπισε μια σειρά 
σκληρών ερωτήσεων από έναν δημοσιογράφο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
κατά της COVID-19 στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο 
Νταβός.

«Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν υπερασπίζονται την αλήθεια, αλλά είναι προσανατολισμένα 
στην απόκτηση του κέρδους», δήλωσε στους Global Times ένας Κινέζος εμπειρογνώμονας που 
ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. «Όι πάντες γνωρίζουν ότι οι μεγάλες αμερικανικές 
φαρμακευτικές εταιρείες και τα ελεγχόμενα από το κεφάλαιο κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης 
συνδέονται άρρηκτα με τα μεγάλα συμφέροντα. Η σιωπή πολλών μέσων ενημέρωσης 
απέναντι στο βίντεο, αντανακλά για άλλη μια φορά την υποκρισία των αμερικανικών μέσων 
ενημέρωσης».


