
Ζούμε σε μέρες που ο φόβος, η ασθένεια, η απειλή της νόσησης 
διαμεσολαβούν κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής. Ένα διαρκές 
σφυροκόπημα από υγιεινιστικές επιβολές και πειθαρχήσεις, υπό τα 
καθημερινά στατιστικά ανακοινωθέντα-νεκρολογίες που αναπαράγουν 
τον τρόμο. Μια αχανής επικράτεια κινδύνου. Στις κλινικές κόβιντ 
συμπυκνώνεται το δυστοπικό παρόν: άνθρωποι απομονωμένοι, σαν 
τιμωρημένοι, χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους στο πλάι τους, όπως 
θα ήθελαν σε κάθε πτυχή της ζωής τους, με περίθαλψη στρατιωτικού 
τύπου. Πρόκειται για την κατάβαση στο σημείο μηδέν της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης: άνθρωποι-ποσοτικές καταμετρήσεις για τα 
συστήματα υγείας, με τη σωματική τους κατάσταση να γίνεται 
πεδίο χειρισμών, εργαλειοποίησης και νομιμοποίησης των 
κυρίαρχων επιβολών. Ανανεωμένος ο ρατσιστικός λόγος 
συνοδεύει τις αντίστοιχες υγειονομικές πολιτικές: 
στοχοποιεί, περιθωριοποιεί στη βάση της κοινωνικής 
ανευθυνότητας όσες και όσους δεν επιλέγουν 
να εμβολιαστούν. Οι ανεμβολίαστοι -μια 
ανύπαρκτη, μέχρι πρόσφατα, κοινωνική 
κατηγορία, επινοημένη σήμερα καθαρά 
με όρους στατιστικού ορισμού 
του κρατικού συμφέροντος- 
συνοψίζουν το μιαρό, το 
ανορθολογικό, το επικίνδυνο 

σώμα. Η ανάγκη εσωτερικής υποτίμησης παίρνει σάρκα και οστά 
με σκληρούς αστυνομικούς όρους ελέγχου και αποκλεισμού στη 
γνωστή και μελετημένη βάση της μετατροπής κοινωνικών ομάδων 
και σχέσεων σε περιττές, άρα επικίνδυνες και μη κανονικές -συνθήκη 
στην οποία βεβαίως βρίσκονται εδώ και δεκαετίες οι μετανάστ(ρι)
ες. Αυτό υποδεικνύουν και τα πρόστιμα, η αναστολή-εκδίωξη 
χιλιάδων εργαζομένων από τις υποδομές περίθαλψης, όπως και η 
διαμόρφωση παράλληλων καθεστώτων εξαίρεσης στους χώρους 
εργασίας, όπου αναμετράσαι με τον εκβιασμό του εμβολιασμού 
προκειμένου να προσληφθείς ή να μην απολυθείς από τη δουλειά σου. 

Η εποχή του υγειονομισμού ήρθε για να μείνει. Με την αστυνομία, 
τον έλεγχο, τον φόβο, τις φαρμακευτικές εταιρείες να τζογάρουν 

στα σώματά μας με θεραπείες, τα επιστημονικά επιτελεία να 
νομιμοποιούν κρατικές πολιτικές, τις παροχές περίθαλψης 

να υποτιμώνται διαρκώς, τα αφεντικά να στήνουν νέες 
γαλέρες γιατί “το απαιτούν οι δύσκολοι καιροί”, τις 

συνθήκες διαβίωσης να ορίζονται από πλάνα 
καπιταλιστικής ανάπτυξης που λεηλατούν 

γη, νερό και αέρα. Και εμείς, οι υποτελείς 
τάξεις, να οριζόμαστε, αξιολογούμαστε, 

οριοθετούμαστε από την προσαρμογή και 
τη συναίνεση στις νέες κανονικότητες.

κανονικότητα είναι να επιβιώνεις ως αναλώσιμη/ος 
κάτω από το βλέμμα επιτελείων, μπάτσων και ειδικών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

30/1 6/26/2ΚΥΡΚΥΡ ΚΥΡΚΥΡ
1μμ 11πμ

για τον σύντροφο Χ. που απολύθηκεγια τον σύντροφο Χ. που απολύθηκε
για την άρνησή του να «πιστοποιηθεί υγειονομικά»για την άρνησή του να «πιστοποιηθεί υγειονομικά»

“Νέα πειθαρχικά-υγειονομικά μέτρα και αποκλεισμοί. “Νέα πειθαρχικά-υγειονομικά μέτρα και αποκλεισμοί. 
Αντιστάσεις των δύο τελευταίων χρόνων.”Αντιστάσεις των δύο τελευταίων χρόνων.”

ΘΕΡΣΙΤΗΣΘΕΡΣΙΤΗΣ
χώρος ραδιουργίας και ανατροπήςχώρος ραδιουργίας και ανατροπής

ΝΕΣΤΟΡΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΙΛΙΟΝΝΕΣΤΟΡΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΙΛΙΟΝthersitis.esthersitis.espiv.netpiv.net

να επιτεθούμε στην κανονικότητα

να σταθούμε αλληλέγγυα η μία πλάι στον άλλονα σταθούμε αλληλέγγυα η μία πλάι στον άλλο

ενάντια στον έλεγχο και τον φόβο ενάντια στον έλεγχο και τον φόβο 
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