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Covid & η «βολική» κρατική διαχείριση της υγείας μας



Η έννοια της υγείας είναι ένα από τα βασικότερα διεκυβεύματα  των ημερών. Η κυβέρνηση και οι 
«ειδικοί» της, ακόμη και τώρα, τολμούν να διατείνονται ότι όλα τα κάνουν για την υγεία μας. Δύο χρόνια 
μετά την έναρξη του Covid, που ούτε οι ίδιοι δεν έχουν καταφέρει να μην μπλεχτούν στα ψέμματα που 
μας αραδιάζουν. Με πιο πρόσφατο αποκορύφωμα το κατά κεφαλήν πρόστιμο στους/στις 60+, υπέρ της 
προστασίας τους…. Είναι περιττό, ίσως, να πούμε ότι δεν εμπιστευόμαστε τις κρατικές βλέψεις για την 
υγεία μας. Έτσι, μας απασχόλησε από νωρίς το τι προσπαθεί να κερδίσει το κράτος από αυτήν την, άνευ 
προηγούμενης προσήλωσης, διαχείρισης. Για εμάς τα δύο βασικά κρατικά ενδιαφέροντα πάνω στο ζήτημα 
τις υγείας δεν είναι άλλα από την κερδοφορία και τον έλεγχο των ζωών μας. Σ΄ αυτό το κείμενο, λοιπόν, 
οργανώνουμε τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις μας, με στόχο να ανοίξουν διάλογο και να στηρίξουν την 
ανάλυση και τη δράση μας.

Η έννοια της υγείας
Το πρώτο θύμα για να γίνει αποτελεσματικότερη η 
κρατική διαχείριση της υγείας ήταν η ίδια η έννοια 
και ο ορισμός της. Έτσι ενώ ο ίδιος ο ΠΟΥ έγραφε 
ότι «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, 
νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η 
απουσία νόσου ή αναπηρίας», από την έναρξη της 
covid-υστερίας στα περισσότερα κράτη επέβαλαν 
ως αποκλειστικό δείκτη υγείας την απουσία ή όχι 
της νόσου.
Αυτό κατέδειξαν οι καραντίνες, η απαγόρευση 
κυκλοφορίας, η τρομοκρατία και οι μπάτσοι, τα 
sms, τα πρόστιμα, οι αναστολές, η μετατροπή τόσων 
κλινικών σε covid, η ματαίωση χειρουργείων. Ο 
Covid έχει μονοπωλήσει την υγεία και όλα τα άλλα 
ας πάνε στο διάολο. Τι κι αν πάθαμε καταθλίψεις; 
Τι κι αν οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν, αν έγιναν 

αυτοκτονίες, αν δόθηκε πάτημα στον κανιβαλισμό, 
αν πέθανε κόσμος περιμένοντας να χειρουργηθεί., 
αν ξεπατώνουμε το ανοσοποιητικό μας με stress, 
φόβο και ανασφάλεια, αν μένουμε άνεργες/οι;  
Όμως υπάρχει κάτι ακόμη στον ορισμό του ΠΟΥ 
που πρακτικά έχει αλλάξει. Η «κατάσταση ευεξίας» 
δηλώνει ακριβώς αυτήν την αίσθηση που η κάθε 
μια-καθένας από μας ορίζει για τον εαυτό τους, 
το αν νιώθει, δηλαδή, ή όχι υγιής. Αυτή η πρώτη-
πρώτη κιόλας μορφή ελέγχου που έχουμε πάνω μας, 
γίνεται συνεχής προσπάθεια να εξαλειφθεί, αφού 
αντιμετωπιζόμαστε όλοι ως ένοχοι μέχρι αποδείξεως 
του εναντίου: πιθανοί φορείς, ασυμπτωματικά 
κρούσματα, μελλοντικά κρούσματα κ.ο.κ. Υγιής 
είσαι (αν είσαι ποτέ!) μόνο όταν το λέει το κράτος 
και οι ειδικοί του. 

Η υγεία ως κέρδος
Υγεία σημαίνει κέρδος και ζεστό χρήμα -για τις 
φαρμακοβιομηχανίες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τους γιατρούς, τα ΜΜΕ, 
την εργοδοσία. Το νεοφιλελεύθερο κράτος ως 
φορέας έκφρασης (και) αυτών των συμφερόντων δε 
θα μπορούσε φυσικά να είναι αδιάφορο για αυτή 
την πτυχή. Και ακόμα κι αν είναι υποχρεωμένο να 
παρέχει κάποιο σύστημα πρόνοιας και δημόσιας 
υγείας, το υπονομεύει με κάθε δυνατό τρόπο. 
Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς; Την δυσκολία 
πρόσβασης (που φθάνει έως και αδυναμία 
για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, 
όπως μετανάστες χωρίς χαρτιά ή 
νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους), τα 
δωράκια στους ιδιώτες κλινικάρχες 
ή τη μονοθεματική εστίαση του 
δημόσιου συστήματος υγεία 

στον covid χαρίζοντας εξετάσεις και χειρουργεία με 
το αζημίωτο στον ιδιωτικό τομέα; Το ημιδιαλυμενο 
κράτος πρόνοιας δέχεται επίθεση πιο βάρβαρη από 
ποτέ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υποχωρεί 
και τη θέση του να παίρνει το φαινομενικά ισχυρό 
κράτος ελέγχου.
    Το κέρδος, όμως εφόσον είναι τόσο κυρίαρχος 
στόχος, γίνεται και κύριος παράγοντας για το τι 

ιατρική θα ακολουθηθεί. Έτσι βλέπουμε να 
προκρίνεται η λύση των εμβολίων (που 

απευθύνονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό) 
αντί των φαρμάκων, να δαιμονοποιείται 

η χρήση παλαιών φθηνών φαρμάκων, 
όπως η ινβερμεκτίνη1 για χάρη νέων 
πατενταρισμένων και πειραματικών 
φαρμάκων ή να παρακάμπτονται 
όλες οι χρονοβόρες και κοστοβόρες 



διαδικασίες ελέγχου υπο το καθεστώς μια 
διαρκούς κατάστασης ανάγκης. Το κράτος, 
από την αρχή του covid μας έχει ταράξει 
στην ατομική ευθύνη και στη μονόπλευρη 

διαχείριση της κατάστασης μέσω των 
εμβολίων. Η ευθύνη της υγείας, δηλαδή, 
μετατίθεται από το κράτος πρόνοιας 
και τις δομές του υγείας στον ίδιο τον 
πολίτη, χωρίς να έχουν εξαντληθεί άλλα, 
λιγότερο οικονομικά μέσα: προσλήψεις 
γιατρών, στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας, 
στελέχωση ΜΕΘ, δημιουργία κλινικών κ.λπ. 
Όλο και περισσότερο το βάρος πέφτει στην 
πρόληψη, με αναξιόπιστα και πανάκριβα 
rapid και PCR που τα βάζουμε και από 
την τσέπη μας και όχι στην αντιμετώπιση 
των σοβαρών περιστατικών, που έχουν 
πεθάνει κατά μεγάλους αριθμούς σε 
άσχημες συνθήκες περίθαλψης, από το 
νοσοκομειακό/ υγειονομικό προσωπικό 

που προσπαθεί να ανταπεξέλθει χωρίς ούτε 
καν τον βασικό εξοπλισμό ή ερχόμενο από 
άλλες ειδικεύσεις, σε υποστελεχωμένες 
ΜΕΘ.

     Όμως η κερδοφορία του 
κεφαλαίου δε σταματά στις 
φαρμακευτικές και τις κλινικές. 
Ήδη η επέλαση του υγιεινισμού 
τα τελευταία χρόνια και ακόμα 
περισσότερο η covid-υστερία 
την διετία που διανύουμε, 
έχουν δημιουργήσει το πλαίσιο 
για τεράστια κέρδη: από 
τις εκπομπές, τα άρθρα και 
τις διαφημίσεις στα ΜΜΕ 
μέχρι τα προϊόντα ατομικής 
προστασίας και υγιεινισμού, 
όπως οι μάσκες, τα γάντια, τα 
self /rapid tests, τα αντισηπτικά, 
τα συμπληρώματα διατροφής, 

τα wearable gadgets… Ας θυμηθούμε π.χ. 
τις τεράστιες μάσκες που είχε στείλει 
στην αρχή η Κεραμέως για τα παιδιά στο 
σχολείο, στοίχησαν 6,2 εκατ. ευρώ και ήταν 
από την εταιρεία του Αχιλλέα Νταβέλη, 
φίλου της οικογένειας Μητσοτάκη, τις 
εταιρείες που ίδρυσε η γ. αντεγκληματικης 
πολιτικής, Σοφία Νικολάου με φαστ τρακ 
διαδικασίες για τα αντισηπτικά, τα PCR που 
τα χρυσοπληρώνει ο κόσμος και κάποιοι 
δήμαρχοι και σύλλογοι γονέων τα βρήκαν σε 
πολύ χαμηλότερες τιμές από το κυβερνητικό 
πλαφόν…. Όλα τα απαραίτητα για την 
προστασία και πρόληψη της υγείας μας 
εν μέσω της πανδημίας είναι κοστοβόρα 
εκτός από το εμβόλιο, το μόνο δωρεάν!

Η υγεία ως έλεγχος
Θα ήταν λάθος όμως να εστιάζουμε μόνο 
στο κέρδος. Ακόμα σημαντικότερο για 
το κράτος είναι ότι η υγεία μας, είναι 
και εξαιρετικό πεδίο βιοπολιτικής και 
θανατοπολιτικής. Μεγαλύτερο θέμα 
συζήτησης και από το κέρδος, αλλά ας 
πούμε πέντε βασικά για μας, που αφορούν 
πιο συγκεκριμένα και κυρίως, το κομμάτι 
του ελέγχου. 
Αρχικά, επιμένουμε ότι το κράτος /κεφάλαιο 
δε μας χρειάζεται απόλυτα υγιείς. Προτιμά 
ένα μέρος από μας λειτουργικούς/ες, για να 
παράγουμε την εργασία και την υπεραξία 
που μας υποκλέπτει. Λειτουργικές, μα 

άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο 
ανασφαλείς και φαρμακοεξαρτημένους. 
Ένα μέρος πάλι, το ξεφορτώνεται χωρίς 
δεύτερη σκέψη (τοξικομανείς, μετανάστριες, 
ρομά, συνταξιούχους στα νοσοκομεία /
γηροκομεία…).  
     Σε όποια μερίδα κι αν ανήκουμε, το 
κράτος επιδιώκει να μας ελέγχει, τώρα, πιο 
ξεκάθαρα και απόλυτα από πριν. Η σύνδεση 
των στοιχείων μας σε ενιαίες εφαρμογές 
(όπως ο Gov), η κατηγοριοποίηση του 
υγειονομικού μας προφίλ (ανεμβολίαστοι, 
πρώην εμβολιασμένοι, ληγμένοι 
εμβολιασμένοι, εμβολιασμένοι πρώτης, 

1 .  Η  Ι ν β ε ρ μ ε κ τ ίν η 
είναι ένα ιδιαίτερα 
φθηνό, αμφιλεγόμενο 
αντιπαρασιτικό φάρμακο, 
που χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως σε χώρες της 
Ανατολής και τις Η.Π.Α. 
για την αντιμετώπιση 
του Covid. Στη συνέχεια, 
ο ΠΟΥ απέρριψε τη 
χρήση του φαρμάκου ως 
επίφοβο για παρενέργειες, 
αλλά και  άγνωσ τη 
αποτελεσματικότητα 
σε σχέση με τη νόσο, 
αφού δεν έχει περάσει 
τη λεγόμενη τρίτη φάση 
δοκιμών. Από την άλλη, 
δεν έχουν βγει στη φόρα 
γνωστές παρενέργειες από 
τη χρήση του φαρμάκου 
στη συγκεκριμένη νόσο 
και ακόμη, φαίνεται 
να χρησιμοποιείται 
από κάποιες χώρες, ως 
φαρμακευτική αγωγή. 
Φυσικά, δε γνωρίζουμε 
την αποτελεσματικότητα 
της ινβερμεκτίνης. Ξέρουμε 
όμως ότι και οι εγκρίσεις 
των εμβολίων είναι 
αμφίβολης αξιοπιστίας, ότι 
υπάρχουν καταγεγραμμένες 
παρενέργειες και ότι το 
κόστος της ινβερμεκτίνης 
πρέπει να έπαιξε σοβαρό 
ρόλο στην απόρριψη της, 
στο χαμένο ανταγωνισμό με 
την εμβολιαστική καμπάνια 
των φαρμακοβιομηχανιών..



δεύτερης, τρίτης δόσης…) και ο έλεγχος 
των κινήσεών μας μέσω του rapid και του 
ηλεκτρονικού υγειονομικού πιστοποιητικού, 
ανοίγουν διάπλατα το δρόμο του μαζικού 
φακελώματος, που φυσικά δεν είναι 
καινούργιος. Καινούργιο, όμως, είναι το 
πόσο μέσα στα μούτρα μας γίνεται πλέον 
αυτό και πόσο εύκολα συνηθίζουμε τα 
μεγάλα άλματα που γίνονται.
 Χειρότερα, αυτός ο έλεγχος γίνεται με 
την πλήρη συναίνεση μας σε κατάσταση 
διαρκής αυτοεπιτήρησης, που ξεκινάει με 
τις καραντίνες και τα self-tests και μέχρι 
στιγμής, φτάνει ακόμη και σε mobile 
εφαρμογές αναγνώρισης βήχα.. 
       Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, 
καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, 
γίνονται στατιστικά μεγέθη και χρησιμεύουν 
στη χάραξη και τη στήριξη πολιτικών 
στρατηγικών (με τόσα κρούσματα σε κλείνω, 
με τόσα όχι), ενώ, οι ίδιοι οι «ειδικοί» έχουν 
κατά διαστήματα παραδεχτεί ότι όταν 
δεν τους εξυπηρετούν, τα μαγειρεύουν 

κιόλας (πχ. Tσιόδρας που σε συνέντευξη 
τύπου παραδέχεται ότι στους θανάτους 
καταγράφονται όσοι πέθαναν από ή και 
με covid).
     Όπλο στον μαζικό έλεγχο του 
πληθυσμού, στο πεδίο της υγείας, είναι 
η θανατοτρομοκρατία και η καραμέλα 
της ατομικής ευθύνης, που στην αρχή, 
ειδικότερα (στην Ελλάδα τουλάχιστον) 
μας αποπροσανατόλισε από την πολίτική 
βάση της κατάστασης και παρέλυσε την 
πολιτική κριτική, την οποία το κράτος 
επιτηδευμένα συνέδεσε με την άρνηση 
της επιστήμης, ακόμη κι όταν δεν ήταν 
έτσι. Σε ένα καθεστώς ιατρικής ιεραρχίας 
(κρατικές πολιτικές /επιτροπές + bigpharma 
-> επιστ. περιοδικά -> πανεπιστήμια και 
έρευνα -> μεγαλογιατροί -> απλοί γιατροί 
-> άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας 
-> πληθυσμός), εμείς είμαστε η τελευταία 
τρύπα του ζωναριού. Ταϊστήκαμε φόβο 
και ημιμάθεια, για να υπακούμε χωρίς 
αμφιβολίες και αντιστάσεις.

 2. «Το ιατρικό πείραμα 
που προκάλεσε τον θάνατο 
128 αφροαμερικανών και 
μόλυνε τα παιδιά και τις 
συζύγους τους με σύφιλη. 
Οι υπεύθυνοι αρνούνταν να 
δώσουν τη θεραπεία για να 
μην πάνε χαμένες οι μελέτες 
40 ετών Σύμφωνα με την 
επικρατέστερη ιατρική 
άποψη της εποχής, η οποία 
διαψεύστηκε αργότερα, 
η σύφιλη χτυπούσε την 
καρδιά των μαύρων, ενώ 
στους λευκούς προκαλούσε 
βλάβες στον εγκέφαλο....»

Δ ι α β ά σ τ ε  ό λ ο  τ ο 
άρθρο: http://www.
mixanitouxronou.gr/
to-iatriko-pirama-pou-
prokalese-to-thanato-128-
afroamerikanon-ke-moline-
ta-pedia-ke-tis-sizigous-
tous-me-sifili-i-ipefthini-
arnountan-na-dosoun-t-
i-therapia-stous-asthenis-
giati-den-ithelan-na-pane/

Υγεία και επιστήμη
Μιας και έχουμε αναφέρει κάμποσες 
φορές την επιστήμη της ιατρικής και το 
σύστημα υγείας, να αποσαφηνίσουμε 
λίγο πώς τα βλέπουμε. Για μας, η ιατρική 
επιστήμη δεν είναι ο καλός Θεός που μας 
νοιάζεται. Πάει πακέτο με τον καπιταλισμό, 
από τις έρευνες μέχρι την τακτική μας 
περίθαλψη. Στηρίζεται από το κέδρος και 
το εξυπηρετεί, λαμβάνοντας μέρος στην 
προσπάθεια ελέγχου των ζωών μας και 
αυτό το βλέπουμε άμεσα στις μέρες μας. 
Είναι σίγουρο ότι η ιατρική έχει συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη πλήθους 
ασθενειών και την άνοδο του μέσου όρου 
ζωής, ειδικότερα τον περασμένο αιώνα 
με ανακαλύψεις, όπως η πενικιλίνη ή τα 
παιδικά εμβόλια. Η συμβολή αυτή της 
προσέδωσε ένα σχεδόν θρησκευτικό κύρος 
(δεν είναι βέβαια άσχετο το γεγονός ότι 
πίσω κρύβονται τα τεράστια κέρδη των 
φαρμακοβιομηχανιών, οι χρηματοδοτήσεις 
σε ΜΜΕ και πολιτικούς αλλά και η ανάγκη 
του κράτους να έχει ένα επιστημονικό 
ισοδύναμο της θρησκείας), όπου κάθε 
αμφιβολία, άρνηση, δισταγμός επιφέρουν 
το χλευασμό, τη συκοφάντηση ή και 
χειρότερες τιμωρίες. Όμως δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι παρόμοια και ίσως πιο 

σημαντική συμβολή στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου είχαν άλλες επιστήμες 
ή τεχνολογίες, όπως η αρχιτεκτονική και 
ρυμοτομία, το σύστημα αποχέτευσης των 
μεγάλων πόλεων κλπ. Και επίσης ότι η 
ιατρική έρευνα δεν έχει συνδεθεί μονάχα 
με σωτήριες ανακαλύψεις. Έχει συνδεθεί 
και με πειράματα ευγονικής, πειραματικά 
(κι επικίνδυνα) εμβόλια στον τρίτο κόσμο, 
πειράματα με παρενέργειες σε μειονοτικές 
ομάδες (πχ. το πρόγραμμα Tuskegee2) και 
βασανιστήρια σε ζώα.
Επιπλέον, άλλο η ιατρική επιστήμη, άλλο οι 
ιατρικές επιχειρήσεις και άλλο οι γιατροί. 
Υπάρχουν διαβαθμίσεις, ιεραρχίες και 
διαφορετικά κίνητρα και αντίληψη από 
διαφορετικούς ανθρώπους και ομάδες. 
Υπάρχουν εννοείται,  καλοί υγειονομικοί 
και ομάδες έρευνας με όραμα. Τα 
παραπάνω δεν αλλάζουν ότι παγκόσμια, 
η ιατροφαρμακευτική επιστήμη σχετίζεται 
με την αντίστοιχη βιομηχανία και κινείται 
οικονομικά και πολιτικά. Οπότε, έχουμε 
λόγους να αμφισβητούμε, να διεκδικούμε, 
να κρίνουμε ή να καταγγείλουμε, όταν το 
θεωρούμε βάσιμο. Κι ας πιστεύουμε κι 
εμείς στην επιστήμη. Η τυφλή εμπιστοσύνη, 
όμως, χωρίς περιθώρια και δικαιώματα 



“Σε όλη την ιστορία και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες, οι έννοιες της μιαρότητας και της καθαρότητας 
έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβολή κοινωνικών και πολιτικών διαχωρισμών και τις έχουν 
εκμεταλλευτεί πολυάριθμες άρχουσες τάξεις προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Οι 
ρίζες του φόβου της “μίανσης” βρίσκονται πιθανότατα στους βιολογικούς μηχανισμούς επιβίωσης 
που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ενστικτώδη αποστροφή απέναντι σε πιθανούς φορείς 
ασθενειών όπως τα άρρωστα άτομα και τα νεκρά σώματα. Αν θέλετε να κρατήσετε απομονωμένη 
οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα - γυναίκες, Εβραίους, Ρομά, ομοφυλόφιλους, μαύρους (ή ανυπότακτους-
πολιτικοποιημένους, να συμπληρώσουμε εμείς…), ο καλύτερος τρόπος να το πετύχετε είναι να πείσετε 

τους πάντες ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πηγή μόλυνσης.” 

επιστήμη έχει θεοποιηθεί και είναι ανεξέλεγκτη 
ακόμη και από τη συναίνεσή μας στις τακτικές 
ιατρικές πράξεις.    

αμφισβήτησης είναι αντιεπιστημονική και απλή 
υποταγή. Και ιδιαιτέρως σε μία περίοδο που η ιατρική 

Κι εμείς;
Μέχρι τώρα, η στρατηγική τους έχει αποτελέσματα. 
Μέσα σε ένα συνονθύλευμα φόβου, άμεσου 
εξαναγκασμού, ανασφάλειας έχουμε δεχτεί και 
συνηθίσει πλήθος νέων νορμών και επιβολών 
στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν όμως φωνές 
αντίστασης που πρέπει να δυναμώσουμε. Κυρίως, να 
απεμπλακούμε από τη μονόπλευρη ιατρική σκοπιά 
της υγείας μας και να βγάλουμε στο προσκήνιο 
το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας μας και 
η κρίση που περνάμε με τον Covid είναι πεδία 
εκμετάλλευσης, κερδοσκοπίας και μαζικού ελέγχου. 
Αυτά, μαζί με άλλα, πρέπει να τα αναδείξουμε 

και να τα αντιπαλέψουμε, προσπερνώντας την 
μπανανόφλουδα που μας πέταξαν. Ανάμεσά μας, 
όλες και όλοι μάλλον ανησυχήσαμε για κάποιον 
φίλο ή συγγενή που νόσησε ή ακόμη χειρότερα, 
έφυγε από τη ζωή. Κανείς δε θέλει να πεθάνει. Δε 
θέλουμε, όμως και να ζήσουμε ζωές αβάσταχτες, 
χωρίς δικαιώματα, ελευθερία, με φόβο και έλεγχο 
σε κάθε μας βήμα.   

Για το τέλος, ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από 
το Sapiens, μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου, 
(YuvalNoahHarari):



ΥΓΕΙΑ ως data
Η σύνδεση της υγείας με τη καταγραφή, αποθήκευση, στατιστική ανάλυση, αξιοποίηση δεδομένων δεν 
είναι κάτι το καινούριο. Ήδη από τον 19ο αιώνα η ιατρική είχε προχωρήσει σε ένα μοντέλο που σταδιακά 
εγκατέλειπε τη συνολική θεώρηση του σώματος προκρίνοντας τη μελέτη συγκεκριμένων ποσοτικών δεικτών, 
όπου όρια /τιμές καθόριζαν ποιος είναι υγιής και ποιος όχι. Σε άμεση σχέση με τον ταιηλορισμό στους χώρους 
εργασίας, η κατάτμηση αυτή είχε ως στόχο την καλύτερη αποδοτικότητα μας ως εργάτες /σώματα αλλά και 
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο μας. Η σχέση ασθενή και ιατρού -ιατρικού συστήματος έγινε όλο και πιο 
απόμακρη, περιβεβλημένη με ένα σχεδόν θρησκευτικό δέος. Και την ίδια στιγμή που μας απομάκρυνε και 
αποθάρρυνε από την γνώση του ίδιου του σώματος μας, άρχισε να δημιουργεί (μέσω του υγιεινισμού) το 
πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε ατομική ευθύνη και πρόληψη σε αντιδιαστολή με τη θεραπεία/αντιμετώπιση 
που έπρεπε να γίνει σε κάποια δομή υγείας.
Η ψηφιοποίηση (δηλαδή η κατάτμηση του αναλογικού κόσμου σε διακριτά στοιχεία και η αντιστοίχιση τους 
σε ακολουθίες από 0 και 1) και τα (big) data ήρθαν και κούμπωσαν τέλεια με το μοντέλο αυτής της (κατά 
βάση δυτικής) ιατρικής ήδη εδώ και δεκαετίες. Ο covid με τη σειρά του έγινε η αφορμή και ευκαιρία να 
νομιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες και η πορεία προς την πλήρη ψηφιοποίηση να γίνει αποδεκτή από τον 
πληθυσμό έχοντας τις λιγότερες αντιστάσεις. Και παράλληλα οι φραγμοί που είχαν μπει μέσω του GDPR1 στην 
ανεξέλεγκτη δράση κρατών και εταιρειών σιωπηρά να παραμεριστούν. Το θέμα είναι βέβαια πολύ μεγάλο 
και θα απαιτούσε πολύ περισσότερες σελίδες (και γνώσεις) για να αναλυθεί. Εμείς θα αποτολμήσουμε 
ωστόσο ορισμένες νύξεις με σκοπό τον περαιτέρω προβληματισμό.

Το σώμα /εαυτός μας λοιπόν τεμαχίζεται, ψηφιοποιείται, 
απλοποιείται. Για να γίνει εμπορεύσιμη η υγεία 
πρέπει να είναι μετρήσιμη, συνεπώς χρειάζεται η 
μετάφρασή της σε νούμερα και στοιχεία. Οτιδήποτε 
δεν μπορεί να μετρηθεί (ή ακόμα εξηγηθεί) πετιέται 
στην άκρη ως άχρηστο2 καθιστώντας μας ψηφιακά 
κακέκτυπα του εαυτού μας. 
Βασικά και απόρρητα 
προσωπικά δεδομένα 
υγείας  (και όχι μόνο) 
συλλέγονται και 

διασυνδέονται με δημόσιες μέγα-βάσεις δεδομένων 
των οποίων η διαχείριση είναι στα χέρια κρατών και 
μεγάλων εταιριών πληροφορικής3. Και εδώ αρχίζουν 
οι κίνδυνοι: Ποιος ελέγχει αυτούς που διαχειρίζονται 
τα δεδομένα αυτά και την ασφάλεια τους; Πόσο 
υπαρκτός είναι ο κίνδυνος υποκλοπής τους; Πώς 

διασφαλίζεται ότι δεν αξιοποιούνται 
χωρίς τη θέληση μας;4

Μα ποιον ενδιαφέρει τα 
προσωπικά δεδομένα μου 

υγείας, θα ρωτήσει 
κάποιος αθώα. 

Δυστυχώς, οι 

έν
θε

το



ΥΓΕΙΑ ως data
ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολλοί. 
Έχει ειπωθεί για τα data ότι είναι 
το καινούριο χρυσάφι  στην 4η 
βιομηχανική επανάσταση. Αρκεί να 
δει κανείς την παρακάτω ενδεικτική 
λίστα για να συμφωνήσει:

• Διαφημιστικές
Κάτι που μας είναι ήδη οικείο: 
προσωποποιημένες διαφημίσεις και 
προτάσεις βασισμένες στις συνήθειες 
μας, τη (διαδικτυακή) συμπεριφορά 
μας και ίσως στο μέλλον τα ιατρικά 
μας «προβλήματα». 
• Ασφαλιστικές
Με τη διάλυση των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης, οι 

ιδιωτικές ασφαλιστικές φαίνονται 
σαν μονόδρομος για πολύ κόσμο. 
Και τι χρήσιμο που τους είναι 
να έχουν πρόσβαση στο πλήρες 
(ψηφιοποιημένο) ιατρικό μας 
ιστορικό, καθορίζοντας το ύψος 
των ασφαλίστρων ή τις εξετάσεις 
που θα μας ζητούν να κάνουμε.
• Τράπεζες
Απλό παράδειγμα: Θες δάνειο; Τι 
προβλήματα υγείας αντιμετωπίζεις; 
Έχεις κάνει όλες τις προληπτικές 
εξετάσεις σου; Τα εμβόλια (καλή 
ώρα), τις θεραπείες; Απαντήσεις 
που μπορούν να καθορίσουν το 
ύψος του δανείου, τους όρους του 
ή το αν θα το πάρεις καν.

• Εργοδοσία /αφεντικά
Για να βρούμε δουλειά ή 
να τη διατηρήσουμε ή να 
διαπραγματευτούμε τους όρους 
της θα πρέπει να αποδεικνύουμε 
το αν είμαστε εμβολιασμένοι, αν 
είμαστε άρρωστοι, αν κάνουμε 
τακτικά εξετάσεις κ.ο.κ.
• Big Tech εταιρείες
Συμβόλαια με κράτη για τη διαχείριση 
των δεδομένων, διαπραγμάτευση 
όρων λειτουργίας (και ασυδοσίας) 
πάνω στη βάση της αναγκαιότητα 
τους, πώληση των δεδομένων σε 
άλλους ενδιαφερόμενους (βλέπε πιο 
πάνω), αξιοποίηση των δεδομένων 
(έσοδα από διαφημίσεις, δημιουργία 



εφαρμογών σε κινητά ή wearable gadgets για 
το ευρύ κοινό βάσει στατιστικών αναλύσεων ή 
προσωποποιημένων κλπ)
• Big Pharma
Εξατομικευμένη ιατρική, διαρκής αξιολόγηση 
θεραπειών, παρακολούθηση ασθενών, επιτάχυνση 
διαδικασιών δημιουργίας φαρμάκων
•Κρατικοί μηχανισμοί
Ακόμα μεγαλύτερη στατιστική ανάλυση του πληθυσμού, 
κατηγοριοποιήσεις και διαχωρισμοί, δημιουργία 
μοντέλων πρόβλεψης συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης και εθνικών και παγκόσμιων 
συστημάτων αστυνόμευσης και ελέγχου.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι όλοι οι παραπάνω με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο ενδέχεται να αλληλοεμπλέκονται 
καταλαβαίνει κανείς την πρεμούρα τους για τα 
δεδομένα μας και την αξιοποίηση τους.

Η υγεία ως data, όμως, μας φέρνει όλο και πιο κοντά 
σε ένα νέο μοντέλο ιατρικής, αυτό της τηλεϊατρικής. 
Τα big data, οι πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης 
μέσω 5G, η αποστασιοποίηση (ελέω covid) και 
εξοικείωση μας με τη ψηφιακή διαμεσολάβηση 
εκτός από την τηλε-διασκέδαση, την τηλεργασία 
και  την τηλεκπαίδευση δημιουργούν το έδαφος 
για σταδιακή και μελλοντική αντικατάσταση ιατρών 
από αλγορίθμους, ρομπότ, εφαρμογές (wearables, 
κινητά). Όλα αυτά φυσικά θα παρουσιαστούν με τα πιο 
όμορφα χρώματα: πλέον δεν θα έχουμε ανθρώπινα 
λάθη και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, θα γίνονται 
επεμβάσεις σε σημεία αδύνατα προηγουμένως κ.ο.κ. 5
Όλα αυτά, όμως, αν και όταν έρθουν θα πηγαίνουν 
πακέτο με χιλιάδες απολύσεις υγειονομικού 
προσωπικού, τον υποβιβασμό των υπολοίπων σε 
απλούς χειριστές μηχανημάτων και το περαιτέρω 
κλείσιμο δομών υγείας που ήδη με κάθε ευκαιρία 
συκοφαντούνται και αποδυναμώνονται. Η υγεία θα 
γίνει (αν δεν έχει ήδη αρχίσει να γίνεται) το πεδίο της 
ανεξέλεγκτης δράσης βιοτεχνολόγων και γενετιστών 
που σαν μαθητευόμενοι μάγοι πειραματίζονται με 
πράγματα που δεν καταλαβαίνουν παρά ελάχιστα 
και δημιουργούν μέσω υπολογιστών «θεραπείες», 
των οποίων η ασφάλεια και   αποτελεσματικότητα 
θα προκύπτουν από προγνωστικά μοντέλα και 

αλγορίθμους και όχι από χρονοβόρες και κοστοβόρες 
κλινικές δοκιμές. 
Σε αυτή την νέα κανονικότητα όπου όλα θα 
διαμεσολαβούνται ψηφιακά, δημιουργείται μια 
νέα πρωταρχική συσσώρευση που θα υπηρετήσει 
την καπιταλιστική αναδιάρθρωση, αυτή της ολικής 
απαλλοτρίωσης των φυσικών δυνατοτήτων του 
σώματος μας. Το βλέπουμε ήδη με τη συκοφάντηση 
της φυσικής ανοσίας και του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος και τις γενετικές τεχνολογίες χακαρίσματος 
του. Το σώμα μας γίνεται πεδίο προγραμματισμού, 
όχι μόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών αλλά 
και για την επαύξηση του. Το όνειρο (ή μήπως 
εφιάλτης) του μετα-ανθρωπισμού6 μοιάζει να είναι 
πια εφικτό και είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει 
νέες διαφοροποιήσεις και διαχωρισμούς (κατηγορίες 
«εξελιγμένων» vs απλών ανθρώπων).
Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο σημείο που 
θα θέλαμε να τονίσουμε σχετικά με τα data. Αυτό 
της κρατικής αξιοποίησης τους για τον έλεγχο 
του πληθυσμού. Τα green pass και πιστοποιητικά 
εμβολιασμού δείχνουν ήδη το δρόμο. Το σκανάρισμα 
ενός qr κωδικού συνδέεται με την κατάσταση 
εμβολιασμού μας (ένα απόρρητο ιατρικό δεδομένο) 
αλλά και με υποχρεωτικότητες, πρόστιμα, την 
πρόσβαση σε τοποθεσίες, αγαθά και υπηρεσίες και 



1. Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
protection-eu_el 
2. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το μέρος του DNA, που δεν έχει αποκωδικοποιηθεί και πολύ εύκολα χαρακτηρίστηκε 
ως junk (σκουπίδι) https://en.wikipedia.org/wiki/Non-coding_DNA  
3. Ας θυμηθούμε τη συζήτηση (που γρήγορα ξεχάστηκε) για τη συνεργασία του ελληνικού κράτους με την περιβόητη εταιρεία 
palantir  https://insidestory.gr/article/covid19-i-amfilegomeni-palantir-synergasia-elliniki-kyvernisi 
4. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, η υποκλοπή δεδομένων χιλιάδων εκπαιδευτικών από την εταιρεία cisco (υπεύθυνη του 
προγράμματος τηλεκπαίδευσης) https://vouliwatch.gr/actions/article/cisco-apdpx-gnomodotisi  
5. Ένα άρθρο (χωρίς φυσικά κάποιον προβληματισμό) για το μέλλον των υπηρεσιών υγείας στην μετά –covid εποχή: https://
www.ethnos.gr/health/article/163226/tithaallaxeistisyphresiesygeiasmetatonkoronoiopoiesthapshfiopoihthoyn 
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism 
7. Η γοητεία που ασκεί το κινεζικό social credit system (https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System) στα δυτικά κράτη 
και τις κυβερνήσεις τους είναι πολύ μεγάλη

ακόμα και με την ίδια την εργασία μας. Στο μέλλον 
τέτοια πιστοποιητικά θα μπορούν να συνδέονται με 
τον ψηφιακό φάκελο μας που θα περιέχει δεδομένα 
όχι μόνο υγείας αλλά και συμπεριφοράς, υπακοής στις 
επιταγές του κράτους και των ειδικών του. Η τεχνική 
δυνατότητα υπάρχει ήδη για συνεχή επιτήρηση, 
που άλλωστε δυστυχώς πολλοί διευκολύνουν με 

την οικιοθελή καταγραφή και παραχώρηση των 
δεδομένων τους μέσω εφαρμογών στα κινητά τους 
ή των wearable gadgets. Τα κράτη θα μπορούν 
όχι μόνο να διαχωρίζουν και να τιμωρούν τους 
ανυπάκουους, ανεύθυνους, επικίνδυνους, αλλά 
και να διαμορφώνουν συμπεριφορές με τρόπο πια 
σχεδόν καθολικό.7



Ήτανε λέει, μια φορά κι έναν καιρό ένας γέρος και μια γριά, που δεν είχανε 
παιδιά. Και κάθε βράδυ η γριά προσευχόταν στο Θεό να τους έρθει ένα 

παιδάκι. Και πραγματικώς, ο Θεός τους άκουσε και στα βαθιά γεράματα, 
τους έδωσε ένα αγοράκι. Οι γέροι το καταχάρηκαν και μόλις το βγάλανε, το 

χαριεντίσανε και το φιλήσανε και του δώσανε ό,τι είχανε.

Πέρασε ο καιρός και μια μέρα, λέει ο γέρος στη γρία: «Βρε γυναίκα, πρέπει να 
το βαφτίσουμε το παιδί». «Πού να το βαφτίσουμε, γέρο μου; Εμείς δεν έχουμε 

λεφτά. Είμαστε φτωχοί!». «Μη στενοχωριέσαι, γυναίκα. Θα ψάξω να βρω 
κουμπάρο». 

Την άλλη μέρα, βγήκε ο γέρος στο σεργιάνι, να βρει κουμπάρο. Έτσι όπως 
πήγαινε στο δρόμο, βλέπει μπροστά του το Χριστό. «Πού πας, γέρο;». 

«Χριστούλη μου», λέει ο γέρος, το και το. «Ψάχνω κουμπάρο για τα βαφτίσια». 
«Και γι΄ αυτό στενοχωριέσαι;», λέει ο Χριστός. «Εγώ θα στο 

βαφτίσω». «Όχι, δε θέλω!». «Δε θες; Γιατί;». «Γιατί, εσύ 
είσαι άδικος κι άλλους τους έχεις πλούσιους, άλλους 

φτωχούς, άλλους γερούς, άλλους αρρώστους». 
«Καλά», κάνει ο Χριστός, φεύγει ο γέρος, πάει 

παρακάτω. 

Στο δρόμο που επήγαινε ο γέρος, συναντάει το χάρο. 
«Πού πας, γέρο, πρωί-πρωί;». «Το και το, χάρε μου. 

Ψάχνω κουμπάρο για το παιδί μου». «Και γι΄ αυτό 
στεναχωριέσαι;» του λέει. «Εγώ θα στο βαφτίσω». 

«Α! Τώρα, μάλιστα!», λέει ο γέρος. «Εσένα σε θέλω 
γιατί είσαι δίκαιος και όλους τους παίρνεις. Δεν κοιτάς 

ποιος είναι φτωχός, ποιος πλούσιος, γέρος, νέος». 
«Εντάξει», «εντάξει». Τα συμφωνούνε, πάνε στο σπίτι, 

συμφωνεί και η γριά. Κάνουν τα βαφτίσια. 

 Στα βαφτίσια πάνω, πιάνει ο γέρος το χάρο απ΄ 
τον ώμο και του λέει: «Βρε, κουμπάρε, τώρα που 

κουμπαριάσαμε, μη με πάρεις». «Δε γίνεται», του λέει 
ο κουμπάρος». «Μα, αφού κουμπαριάσαμε!». «Δε 

γίνεται, σου λέω. Έχω εντολές. Μπορώ, άμα, θέλεις 

Παραμύθι
Ο Χάρος κουμπάρος



όμως, όταν θα είναι, να έρθω να σε ειδοποιήσω». «Ας είναι», λέει ο γέρος. 

Περνάει ο καιρός, γυρνάει μια μέρα σπίτι ο γέρος. Τον πόναγε τ΄ αυτί του. «Τι 
έχεις;», του λέει η γυναίκα του. «Τίποτα. Με πονάει τ΄ αυτί μου, λίγο». Χτυπάει σε 
λίγο η πόρτα, ανοίγει ο γέρος, να σου ο κουμπάρος. «Κουμπάρε μου, πώς από ΄δω;». 
«Έλα, του λέει, ετοιμάσου». «Τι να ετοιμαστώ;». «Ήρθα να σε πάρω!». «Βρε, δεν 
είπαμε θα με ειδοποιήσεις;». «Τ΄ αυτί σου πώς είναι;», του λέει ο χάρος. «Ε, πονάει 
λίγο. Γιατί;». «Αυτό είναι το ειδοποιητήριο». «Απαπά!», λέει ο γέρος! «Καλά, να 
σου πω, δως μου τρεις μέρες να χαιρετήσω, να ετοιμαστώ κι έρχομαι μόνος μου». 
«Καλά», του λέει ο χάρος. 

Άμα χάθηκε ο χάρος, έτρεξε ο γέρος, ετοίμασε ένα πουγκί με λίγο φαΐ, λίγο νερό και 
πήρε το δρόμο. Ανέβηκε σ΄ ένα πανύψηλο βουνό, μπήκε μέσα σε μια σπηλιά και 
έκλεισε και το δρόμο με μια μεγάλη πέτρα. Κι έμεινε 
εκεί! Ούτε μιλούσε, ούτε λαλούσε! 

Στις τρεις μέρες απάνω, σπρώχνει ο χάρος 
την πέτρα, μπαίνει μες στη σπηλιά. «Βρε 
του λέει; Με βρήκες;». «Άιντε, έλα τώρα 
να σε πάρω». «Καλά θα ΄ρθω», του λέει ο 
γέρος. «Αλλά η φαμελιά μου; Ποιος θα τους 
φροντίζει;» «Μη νοιάζεσαι! Άστο πάνω μου».

 Και πέθανε ο γέρος και ο χάρος ανάλαβε 
το παιδάκι, που το ΄πανε και Γιάννη και το 
σπούδασε και έγινε τρανός γιατρός. Και όταν 
γύρισε στο χωριό του, τον είχε βοήθεια στη 
δουλειά. 

Τον ορμήνευε ο χάρος και του ΄λεγε, στα σπίτια 
που πήγαινε, στους ασθενείς: «Εγώ θα στέκομαι 
στην πόρτα. Άμα με βλέπεις όρθιο, θα λες, θα 
γιάνει ο άνθρωπος και θα δίνεις φάρμακο. Άμα 
με βλέπεις καθιστό, θα λες, δεν έχει άλλο αυτός, 
δε γίνεται τίποτις».  

...παραμύθι



Στην Covid εποχή, τα δικαιώματά μας σε όλους τους τομείς 
(εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις, πρόσβαση στην 
κοινωνικοποίηση και τον πολιτισμό, στη δωρεάν υγεία, 
στην ελεύθερη βούληση, στη δημοκρατία) συρρικνώνονται 
ή και εξαφανίζονται με ραγδαίους ρυθμούς. Σκοπός της 
συνέλευσής μας είναι να ανοιχτούμε και να συναντηθούμε 
με άτομα, πρωτίστως, της τοπικής κοινωνίας, που θέλουν, 
όπως εμείς, να αγωνιστούν και να αντιδράσουν στον 
ολοκληρωτισμό που μας επιβάλλεται. Φτιάχνοντας 
ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης, να δημιουργήσουμε εστία 
αγώνα, αλλά και να συμμετάσχουμε περιφερειακά σε 
αντίστοιχες δράσεις, που πιστεύουμε ότι αφορούν τη 
συνέλευση.
Ξεκινώντας με δεδομένο ότι το παιχνίδι που παίζεται 
είναι στη βάση του πολιτικό, συναντιόμαστε με στόχο την 
αυτομόρφωση και τις δράσεις. Διαβάζουμε, συζητάμε, 
επιχειρούμε να αναλύσουμε τα όσα συμβαίνουν και 
κάνουμε δικές μας δράσεις ή υποστηρίζουμε περιφερειακά 

δράσεις άλλων ομάδων, οργανώσεων κ.λπ. Οι συναντήσεις 
μας είναι εβδομαδιαίες και η συνέλευση είναι ανοιχτή 
σε άτομα που εμπιστεύονται τα μέλη της και σε άλλα 
άτομα, κατόπιν μιας συνάντησης γνωριμίας με όσους/
ες/α θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα.
Χρειάζεται, ίσως, να διευκρινίσουμε ότι η εναντίωση στην 
“κρατική” διαχείριση, έχει να κάνει αποκλειστικά με το ότι 
ζούμε σ΄ αυτό το κράτος, οι αποφάσεις του οποίου μας 
επηρεάζουν αμεσότερα και όχι με εθνικιστικές ρητορικές. 
Θέλουμε να αγωνιστούμε παρέα με άτομα διαφορετικής 
έμφυλης ταυτότητας, θρησκείας, εθνότητας, υγειονομικού 
προφίλ και απόψεων (από τη στιγμή που δε θίγουν τις 
παραπάνω διαφορετικότητες και φυσικά, πολιτικά δεν 
ασπάζονται δεξιές και φασιστικές ρητορείες).
Για περισσότερες πληροφορίες ή τη μεταξύ μας γνωριμία, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το syros_antigov@
outlook.com

Κοινοί αγώνες ανεμβολιαστων κ΄εμβολιασμενων... ενάντια στις covid-free περιφράξεις...  
ενάντια στην άμεση και έμμεση υποχρεωτικότητα  του εμβολίου... ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ... λέμε όχι σε μια κοινωνία διακρίσεων

Ο φασισμός έρχεται πρώτα για τους άλλους: -άτυπα lockdown για τους ανεμβολίαστους 
-έλεγχος/σκαναρίσματα εμβολιασμένων -απειλές εκβιασμοί -Και τώρα, κατά κεφαλήν 
πρόστιμα -Μετά τι; ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 7/12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 17.00

Η Συνέλευση μας κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να επικοινωνήσει τις απόψεις της στους 
δρόμους της Σύρου. Εκτός από τη συμμετοχή μας στην πορεία για την αναστολή εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών και ένα 
κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το πρόστιμο των 100 ευρώ σε όσους άνω των 60 δεν έχουν εμβολιαστεί έχουμε σηκώσει 
πανό και τοιχοκολλήσει διάφορες αφίσες και αυτοκόλλητα. 
Επίσης έχουμε ήδη τυπώσει και διακινήσει ή ετοιμάζουμε να το κάνουμε στο άμεσο μέλλον, κάποιες μπροσούρες όπου εξετάζουμε 
σε μεγαλύτερο βάθος κάποιες θεματικές σχετικά με την κρατική διαχείριση του covid-19. Οι μπροσούρες αυτές είναι τέσσερις και 
οι θεματικές τους οι εξής: Αντιφάσεις (της κρατικής αφήγησης σχετικά με τον covid), Πειθώ (σε αντιπαραβολή με την Επιβολή), 
Πιστοποιητικό (εμβολιασμού ή φρονημάτων) και η παρούσα. 

Υλικό της Συνέλευσης

Η καθημερινή τρομοκρατία στα ΜΜΕ από δημοσιογράφους, τηλε-ειδικούς και 
κρατικούς αξιωματούχους δικαιολόγησε και οδήγησε στο καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης που ζούμε εδώ και ενάμιση χρόνο. Αυτό το καθεστώς εξαίρεσης δεν έχει 
σαν στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Χρησιμοποιώντας πότε την πειθώ 
και πότε την επιβολή στοχεύει στην πειθάρχηση και εκμετάλλευση μας. Και στις 
δυο περιπτώσεις όμως αυτό που ποτέ δεν αμφισβητείται είναι η υποχρεωτικότητα 
της λύσης που μας επιβάλλεται. Κι έτσι το πιστοποιητικό εμβολιασμού, που είχε 
ξεκινήσει ως απλό προαπαιτούμενο για να ταξιδέψεις, έχει εξελιχθεί σε εργαλείο 
που στοχοποιεί, διαχωρίζει, απομονώνει, απαγορεύει και απολύει. ΚΑΜΙΑ ΠΕΙΘΩ, 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ, ΜΟΝΑΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Συνέλευση Ενάντια στην 
Κρατική διαχείριση του Covid 

Ιθαγενείς, μαύροι, μιγάδες, εβραίοι, πρόσφυγες, παλαιστίνιοι, κομμουνιστές και 
αναρχικοί, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τοξικοεξαρτημένοι, ασθενείς (AIDS, ψυχ. 
νόσοι), άτομα με αναπηρία, μουσουλμάνοι, ρομά, μετανάστες... ανεμβολίαστοι... ο 
ρατσισμός κι οι διαχωρισμοί αλλάζουν συχνά πρόσωπο... υπηρετούν όμως πάντα 
την εκμετάλλευση της εργατικής μας δύναμης...  ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

λίγα λόγια για μας


