
τα λοκντάουν, τα πρόστιμα, οι διαρκείς πιστοποιήσεις και οι διαχωρι-
σμοί, το ψηφιακό φακέλωμα, ο καθολικός και υποχρεωτικός εμβολια-

σμός, οι καταναγκαστικές ιατρικές πράξεις
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Εδώ και δύο χρόνια η υγιεινιστική τρομοεκστρατεία συνεχίζει ακά-
θεκτη με το ένα πειθαρχικό/απαγορευτικό μέτρο να προστίθεται στο
άλλο. Όλα αυτά με πρόσχημα την προστασία της υγείας. Ή μάλλον πιο
σωστά αυτό που ορίζουν και θέλουν να επιβάλλουν ως “υγεία” το κρά-
τος και οι ειδικοί του, οι δημαγωγοί, οι φαρμακομαφίες και οι περίφημοι
ελεγκτικοί μηχανισμοί-παραμάγαζά τους καθώς και οι οπαδοί της κα-
ραντίνας και των πειθαρχικών μέτρων. Γιατί για να θεωρείσαι υγιής πια
πρέπει να σανεμβολιάζεσαι και να κάνεις τη μία δόση μετά την άλλη
με τα σκευάσματα γενετικής μηχανικής που ποζάρουν με το αθώο
όνομα “εμβόλια”, να αποξενώνεσαι κοινωνικά και να φυλακίζεσαι σπίτι
όποτε σου πει το κράτος, να είσαι συνέχεια τρομοκρατημένος για τον
τάδε ιό και την όποια μετάλλαξή του και σε μια κατάσταση μόνιμου άγ-
χους και ανασφάλειας προσπαθώντας να ανταποκριθείς στα όλο και πε-
ρισσότερα πειθαρχικά μέτρα (τρέχοντας να κάνεις και να δηλώσεις το
ένα rapid test μετά το άλλο) επιβαρύνοντάς όσο δεν πάει τη σωματική
και ψυχική σου κατάσταση. Ε λοιπόν, αν τα παραπάνω φροντίζουν για
κάποια υγεία, αυτή είναι μόνο η υγεία του κράτους και του κεφαλαίου
μέσω της επιτάχυνσης της αναδιάρθρωσής τους με όρους ακόμα χει-
ρότερης εκμετάλλευσης και πειθάρχησης για την εργατική τάξη και τα
κατώτερα στρώματα. 

Τον τελευταίο χρόνο στο επίκεντρο των κρατικών εκβιασμών είναι
το “εμβολιάσου αλλιώς θα τιμωρηθείς (με χίλιους δυο άμεσους και έμ-
μεσους τρόπους)”. Πιο πρόσφατος -και μάλλον όχι τελευταίος- σταθμός
αυτού του εκβιασμού είναι το εξοντωτικό για τη μεγάλη πλειοψηφία
μηνιαίο χαράτσι των 100 ευρώ που θα επιβάλλεται σε όσους άνω των
60 (προς το παρόν) δεν έχουν συναινέσει ακόμα να προβούν σε μια ια-

τρική πράξη παρά τη θέλησή τους. Κι από κοντά η τρομοκρατία του
κρουσματόμετρου και του θανατόμετρου καλά κρατεί, μαζί με τις κα-
θημερινές κραυγές των δημαγωγών και των φίλων της καραντίνας που
ουρλιάζουν για περισσότερα πειθαρχικά μέτρα και περισσότερους δια-
χωρισμούς προωθώντας το σύγχρονο φασισμό όπου το κράτος θα απο-
φασίζει όλο και πιο πολύ ποιανών οι ζωές αξίζει να βιωθούν και πώς,
και ποιανών όχι.

Δεν είμαστε από αυτούς που θα κατηγορήσουν το κράτος για “ανι-
κανότητα” ούτε ότι “παίρνει μέτρα που δε βγάζουν νόημα” κάνοντας
φτηνή αντιπολίτευση. Για να κρίνεις αν ένα μέτρο “βγάζει νόημα” πρέ-
πει να το κρίνεις σε σχέση με τους πραγματικούς σκοπούς που έχει, οι
οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που το κράτος και οι λακέδες
του επικαλούνται, δηλαδή την προστασία της όποιας υγείας. Από την
άλλη τα πειθαρχικά μέτρα μια χαρά “βγάζουν νόημα” όσον αφορά τους
πραγματικούς τους στόχους μερικοί από τους οποίους είναι οι μετασχη-
ματισμοί στην εργασία προς ακόμα μεγαλύτερο όφελος των αφεντικών,
η επιβολή της γενετικής μηχανικής, η βίαιη αλλαγή της αντίληψής μας
για το τι σημαίνει ζωή και υγεία, η κατάργηση στοιχειωδών δικαιωμάτων
που θεωρούνταν αυτονόητα μέχρι πρότινος, η διαρκής πιστοποίηση
προκειμένου να δουλέψουμε ή να υπάρξουμε κοινωνικά, οι διαχωρισμοί
με βάση την υγειονομική κατάσταση, το ακόμα μεγαλύτερο ψηφιακό
φακέλωμα, και γενικά το να εξοικοιωθούμε με μια νέα κανονικότητα
όπου θα ελέγχονται από το κράτος ακόμα και οι πιο μικρές καθημερινές
μας συμπεριφορές. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι ατομική και κοινωνική μας
ευθύνη σαν εργάτες δεν είναι ο εμβολιασμός και η συνεχής πιστοποίησή
μας αλλά η αντίσταση στην υγιεινιστική τρομοεκστρατεία και τα πει-
θαρχικά μέτρα που επιβάλλονται με πρόσχημα την υγεία.

ενάντια στην (άμεση και έμμεση) 
υποχρεωτικότητα ιατρικών πράξεων

ενάντια στα πιστοποιητικά, 
τα πρόστιμα, το ψηφιακό φακέλωμα
και τους διαχωρισμούς


