
Υγεία: φτηνό, πειθαρχικό και 
(προσφάτως) do-it-yourself φιξάρισµα ή  

πεδίο αγώνα;  
!!!!
Τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία; 
Πάνω από 22.000 Ιταλοί εργαζόµενοι στον τοµέα της υγείας αρνούνται τον υποχρεωτικό 
εµβολιασµό !
Αρκετά δηµοσιεύµατα εµφανίστηκαν πρόσφατα στον ιταλικό τύπο σχετικά µε µια νέα σελίδα στο 
Facebook ονόµατι liberta di scelta (ελευθερία επιλογής). Η σελίδα έχει περισσότερα από 22 
χιλιάδες µέλη που όλα εργάζονται στον τοµέα της υγείας. Ο αριθµός τους µάλιστα φαίνεται να 
αυξάνεται µέρα µε τη µέρα. Στην πρωτοβουλία συµµετέχουν γιατροί, νοσοκόµες, κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι από όλη την Ιταλία, όλοι ενωµένοι στον αγώνα όχι µόνο ενάντια στην 
Covid-19, αλλά και ενάντια στα εµβόλια.  !
Ενωµένη από την επιθυµία να εναντιωθεί στο νοµοθετικό διάταγµα που επιβάλλει σε αυτές τις 
κατηγορίες εργαζοµένων τον υποχρεωτικό εµβολιασµό, η πρωτοβουλία προµηνύει έναν γενικό 
ξεσηκωµό ανακοινώνοντας διαδήλωση στη Ρώµη στις 21 Απριλίου. !
Πριν από λίγες ηµέρες µια άλλη ανάρτηση που ενόχλησε πολλούς έλεγε: «Δεν θα κερδίσουµε µέσω 
των δικηγόρων, αλλά µε την απουσία µας από τη δουλειά. Μια αιφνίδια απόσυρση του 
προσωπικού από όλες τις υπηρεσίες υγείας αξίζει περισσότερο από 100 άχρηστες και ακριβές 
αγωγές!». !
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ιταλικού νοµοθετικού διατάγµατος 44/1-4-
2021 που επέβαλε τον υποχρεωτικό εµβολιασµό στους υγειονοµικούς: «Ο εµβολιασµός είναι 
βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος και την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
παρέχονται από αυτούς που είναι υποχρεωµένοι να εργαστούν». Μόνο όσοι µπορούν να 
αποδείξουν ότι η υποβολή τους σε εµβολιασµό θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους µπορούν να την 
αρνηθούν χωρίς αυτό να έχει συνέπειες για τη δουλειά τους.  !
Επειδή πρόσφατα, τρεις εργαζόµενοι στον χώρο της υγείας παραπέµφθηκαν σε εξεταστική 
επιτροπή µετά τον θάνατο ενός εµβολιασθέντα µε το ερώτηµα της ανθρωποκτονίας εξ αµελείας, ο 
νέος νόµος παρέχει νοµική προστασία στους εµβολιαστές-γιατρούς από πιθανές καταγγελίες 
συγγενών εµβολιασθέντων ασθενών που παρουσιάζουν επιπλοκές µετά τον εµβολιασµό. Είναι 
ευνόητο ότι το κρατικο-φαρµακευτικό κύκλωµα δεν θα µπορούσε να µεταθέσει τις ευθύνες του σ’ 
αυτούς που θέλει να µετατρέψει σε απλούς εκτελεστές-υπαλλήλους του και ταυτόχρονα σε 
πειραµατόζωα χωρίς εργατικά δικαιώµατα σε περίπτωση εµβολιαστικού εργατικού ατυχήµατος! 
!



Εµβόλια και self-test!
Ένας χρόνος πέρασε από τότε που η ήδη µίζερη καπιταλιστική κανονικότητα διακόπηκε µε την 
εφαρµογή του πρώτου λοκντάουν. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, το καπιταλιστικό κράτος 
εφάρµοσε µια σειρά πειθαρχικών µέτρων και οδηγιών –αντιφατικών πολλές φορές– στο όνοµα 
της προστασίας της δηµόσιας υγείας, της προστασίας της εργασιακής µας δύναµης δηλαδή, µε 
στόχο φυσικά την αξιοποίησή της µε όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο. Ωστόσο, το δεύτερο 
πειθαρχικό λοκντάουν που είναι σε ισχύ από τον προηγούµενο Νοέµβριο αλλά και η αυξανόµενη 
ένταση του ταξικού ανταγωνισµού τόσο πριν από αυτό, όσο και κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγούµενων µηνών αποκάλυψαν µεταξύ άλλων τον διπλό χαρακτήρα της καπιταλιστικής 
βιοεξουσίας. Με άλλα λόγια, έδειξαν ότι η βιοπολιτική διαχείριση του προλεταριάτου δε γίνεται 
µόνο µε όρους προστασίας της εργασιακής δύναµης αλλά ταυτόχρονα έχει και κατασταλτικό 
χαρακτήρα. Η ολοένα αυξανόµενη αστυνοµική περίφραξη της δηµόσιας σφαίρας µε 
αποκορύφωµα την επίθεση των µπάτσων στην πλατεία της Νέας Σµύρνης και τον ξυλοδαρµό 
µέλους της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Νέας Σµύρνης, οδήγησε εν τέλει στην έµπρακτη 
αµφισβήτηση τουλάχιστον αυτής της πτυχής της κρατικής διαχείρισης της πανδηµίας. Κορυφαία 
στιγµή αυτής της αµφισβήτησης αποτέλεσε η νύχτα της 9ης Μάρτη στη Νέα Σµύρνη η οποία 
απέκτησε τα χαρακτηριστικά µιας µίνι εξέγερσης και συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών 
υποκειµένων, έστω αποσπασµατικά και µέσα σε συνεχιζόµενες συνθήκες εγκλεισµού. 
   
Ο φόβος ότι η αµφισβήτηση αυτή της πιο ορατής πλευράς των πειθαρχικών λοκντάουν, της 
µπατσοκρατίας, µπορούσε να πάρει τα χαρακτηριστικά µιας γενικευµένης άρνησης των 
προϋποθέσεων εφαρµογής της, του ίδιου του λοκντάουν, καθώς και µιας συνολικότερης 
ανυποταξίας, ανάγκασε το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου να προσανατολιστεί προς µια 
δηµοκρατικότερη βιοπολιτική διαχείριση και να αποσύρει, έστω και προσωρινά, τους µπάτσους 
από τον δηµόσιο χώρο. Συνεπικουρούµενο από τις δυνάµεις της δηµοκρατικής βιοπολιτικής, οι 
οποίες αφού έκαναν το καθήκον τους και περιόρισαν την όποια οργισµένη προλεταριακή 
απάντηση στη συνθήκη του εγκλεισµού σ’ ένα αντιδεξιό µέτωπο ενάντια στην αστυνοµική 
αυθαιρεσία και ενάντια στην «περιστολή των δηµοκρατικών ελευθεριών» (από την υπεράσπιση 
των οποίων εξαιρούνται όλες εκτός από το δικαίωµα στη συνάθροιση!), έρχεται τώρα να 
υπερασπιστεί και το ύψιστο δικαίωµα στην (αυτό)πειθάρχηση. Ωστόσο, για τη δεξιά φράξια του 
κεφαλαίου ένα πράγµα παραµένει ξεκάθαρο: δηµοκρατική ή όχι, η διαχείριση της καταλυτικής 
πανδηµικής κρίσης ως αυτό που είναι, δηλαδή, ως συνέχιση και αναβάθµιση της δεκάχρονης 
πολιτικής των µνηµονίων, δεν µπορεί να εκτροχιαστεί προς µια κατεύθυνση αύξησης των 
αναπαραγωγικών δαπανών. Μέσα σ’ ένα κλίµα παραινέσεων από τους κάθε λογής 
µενουµεσπιτιστές να κάτσουµε και πάλι σπίτι µας λόγω της αύξησης των κρουσµάτων και των 
νοσηλειών, το κράτος ενδυναµώνει την ιδεολογία της ατοµικής ευθύνης και οδεύει προς την 
άρση του περιορισµού της κυκλοφορίας µετακυλίοντας σταθερά την ευθύνη σε κάθε άτοµο 
ξεχωριστά. !
Σύµβολα της φθηνής διαχείρισης της πανδηµίας σ’ αυτόν τον νέο κύκλο αυτοπεριορισµού και 
(αυτό)πειθάρχησης, προστιθέµενα στις µάσκες, είναι από τη µία το «πολυπόθητο» εµβόλιο και η 
προώθηση του εµβολιασµού του µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού ως πράξη ύψιστης ευθύνης 
κι από την άλλη η πιστοποίηση της ικανότητας για εργασία µέσω των self-test. !
Ο µαζικός εµβολιασµός για την COVID-19 διαφηµίστηκε από την έναρξη της πανδηµίας ως η 
µοναδική και οριστική λύση και απελευθέρωση από αυτήν, σε µια προσπάθεια να αποσιωπηθεί και 
να κατασιγαστεί οποιαδήποτε αµφισβήτηση γύρω από τη διαχείριση της πανδηµίας. Πιο 
συγκεκριµένα, η υπερπροβολή της εµβολιαστικής «πανάκειας», στόχευσε στο να παραµεριστεί η 
συζήτηση τόσο για τις αιτίες της πανδηµίας όσο και για την αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια 



περίθαλψη και γενικότερα των κοινωνικών αναπαραγωγικών δαπανών. Συζήτηση που 
αναµενόµενα έχει ξεκινήσει και έχει εκφραστεί, µέχρι στιγµής και πιο οργανωµένα, στις 
κινητοποιήσεις των υγειονοµικών εδώ και έναν χρόνο και από το κίνηµα των µαθητικών 
καταλήψεων το φθινόπωρο του 2020. Ως µέτρο προστασίας του εµπορεύµατος εργασιακή δύναµη, 
ο µαζικός εµβολιασµός εξαντλείται σε µια ιατρική πράξη ανά άτοµο, αφού το εµβόλιο 
καταναλώνεται σε µία του χρήση, πλασάρεται ως εγγύηση για την «ταχεία», έστω και 
βραχυχρόνια, θωράκιση και συνεπώς την απρόσκοπτη εκµετάλλευση της εργασιακής δύναµης και 
βασίζεται σε αµφιβόλου ποιότητας εµβόλια, η ανάπτυξη και διανοµή των οποίων είναι ιδιαίτερα 
επικερδής για τις φαρµακοβιοµηχανίες. Για τους παραπάνω λόγους, το µέτρο του µαζικού 
εµβολιασµού προσπερνά τις δικές µας ανάγκες για µια συλλογικά αυτοκαθοριζόµενη έννοια της 
υγείας και ταυτόχρονα είναι βολικό για τους καπιταλιστές. Γι’ αυτό άλλωστε και οι (υπερ)κρατικοί 
αρµόδιοι ρυθµιστικοί µηχανισµοί παρακάµπτουν τις τυπικές διαδικασίες έγκρισης των εµβολίων 
µε ανεπαρκείς διαδικασίες «έκτακτης ανάγκης» και γι’ αυτό προωθείται η υποχρεωτικότητα του 
εµβολιασµού για συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι εντός 
κοινωνιών οργανωµένων από την καπιταλιστική βιοεξουσία και ενώ η συνεχιζόµενη κρίση 
αναπαραγωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων βαθαίνει µε τη νέα κρίση που έχει και 
υγειονοµικό χαρακτήρα, ο µαζικός εµβολιασµός, όπως και κάθε µέτρο υποτιθέµενης «προστασίας» 
από την πανδηµία, δεν έχει καµία αντικειµενική και αυταπόδεικτη αξία. Αντίθετα, στον βαθµό που 
θα γίνει µάλιστα και υποχρεωτικός, συνιστά άλλη µια βίαιη επέµβαση πειθαρχικού χαρακτήρα, η 
άρνηση της οποίας θα σηµαίνει περιορισµένα δικαιώµατα µετακίνησης, πρόσβασης σε υπηρεσίες, 
κοινωνικό στιγµατισµό ακόµα και απόλυση!  !
Τα self test από την άλλη λειτουργούν για το κράτος αφενός σαν µια ακόµα πιο φθηνή λύση από τις 
ήδη υπάρχουσες για την καταµέτρηση των «κρουσµάτων» και αφετέρου σαν µια επίταση της 
αυτοπειθάρχησης, καθώς στηρίζονται απόλυτα στην ατοµική ευθύνη και εκβιάζουν τη συνέπεια 
και προθυµία που απαιτείται από τους/τις εργαζόµενους/ες - για το καλό του αφεντικού, πάντα. Η 
διάχυτη πλέον έµπρακτη αµφισβήτηση του λοκντάουν σε συνδυασµό µε τον διακηρυγµένο κρατικό 
στόχο του εκ νέου ανοίγµατος κλάδων όπως η εστίαση και ο τουρισµός, κατέστησαν αναγκαία 
τόσο τη χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και των ελέγχων όσο και µια γενναία αύξηση 
δόσεων ατοµικής ευθύνης µε τα self test για ισοφάριση. Στην ουσία, µε τα self test και ολόκληρη τη 
διαδικασία που αυτά απαιτούν, κανονικοποιείται η µαζική αυτοεπιτήρηση, η συνεχής αναφορά της 
κατάστασης της υγείας των εργαζοµένων στο αφεντικό µέσω των αποτελεσµάτων της αυτο-
διάγνωσης -καταργώντας έτσι το ιατρικό απόρρητο- αλλά και η περαιτέρω ατοµικιστική 
προσέγγιση της υγείας. Το µέσο για όλα αυτά είναι το αυτοδιαγνωστικό τεστ που οι ίδιοι πρέπει να 
προµηθευτούν από το φαρµακείο µε τον ΑΜΚΑ και µε το οποίο, εβδοµαδιαία, πιστοποιούν ότι 
είναι αρνητικοί στην covid19 και άρα ικανοί/ές να εργαστούν και να βγουν από το σπίτι. Αυτό 
ισχύει για όλους τους δηλωµένους εργαζόµενους κλάδων όπως η εκπαίδευση, οι µεταφορές, η 
εστίαση, το λιανεµπόριο, οι υπηρεσίες καθαρισµού, τα κοµµωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα 
αισθητικής, οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων κ.α. Σε περίπτωση που οι 
εργαζόµενοι/ες δεν επιθυµούν να υποβληθούν στο test και άρα να αυτοπειθαρχηθούν, θα 
τιµωρούνται. Στον ιδιωτικό τοµέα, η άρνηση των τεστ ισοδυναµεί µε απλήρωτη παύση εργασίας, 
στην πράξη δηλαδή µε απόλυση, έως ότου οι εργαζόµενοι/ες υποκύψουν και κάνουν τα τεστ, αλλά 
και µε πρόστιµο αν εργαστούν ενώ δεν το έχουν κάνει, σε περίπτωση ελέγχου από το κράτος. Στον 
δηµόσιο τοµέα, η άρνηση επισύρει µέχρι και περικοπή µισθού. Σε κάθε περίπτωση, αν οι 
εργαζόµενοι/ες συµµορφωθούν και το αποτέλεσµα του self test είναι θετικό, τότε υποχρεούνται να 
µεταβούν σε µονάδα του ΕΟΔΥ για δωρεάν rapid ή/και µοριακό test ή σε ιδιωτικό διαγνωστικό 
κέντρο µε έξοδα δικά τους ή (σπανίως) του εργοδότη. Οι µαθήτριες και οι µαθητές ειδικότερα, σε 
περίπτωση που αρνηθούν να υποβληθουν σε αυτοεξέταση της υγείας τους, αποκλείονται από την 
αλληλεπίδραση µε τις συνοµήλικές τους και στιγµατίζονται κοινωνικά, καθώς δεν τους εκδίδεται 
σχολική κάρτα και άρα δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στα σχολεία. 



Kαι τώρα τι κάνουµε; 
Αντιλαµβανόµαστε ότι στην ιατρική συναντάµε την ίδια αντιφατική φύση που χαρακτηρίζει το 
κοινωνικό κράτος εν γένει και µοιραία έχουµε µια εξίσου αντιφατική σχέση µε αυτήν: όσο η 
ικανοποίηση των αναγκών µας και η επιθυµία µας για ευεξία και για την ίδια τη ζωή θα περνάνε 
µέσα από τη συναίνεση στον έλεγχο του σώµατος και του νου και την προσαρµογή στην 
αλλοτριωτική καπιταλιστική µορφή της ιατρικής, η τελευταία θα παραµένει πεδίο διεκδικήσεων, 
ανταγωνισµού και αµφισβήτησης του περιεχοµένου της επιτήρησης. !
Να µην αφήσουµε, λοιπόν, να επικρατήσει αυτό που θέλουν τα αφεντικά µας: την εξαφάνιση από 
τη δηµόσια σφαίρα ενός δικού µας ταξικού λόγου πάνω σε όσα µας συµβαίνουν. Να αποκτήσουµε 
έλεγχο πάνω στην υγεία που µας παρέχεται µέσα από κοινές συνελεύσεις υγειονοµικών-χρηστριών 
υπηρεσιών υγείας, να έχουµε λόγο για το σώµα µας, την αρρώστια, το τι µας συµβαίνει και πάνω 
απ’ όλα να έχουµε λόγο πάνω στο τι είναι υγεία, πάνω στους ορισµούς που θέτουν οι «ειδικοί» και 
τους οποίους το καπιταλιστικό κράτος µετατρέπει σε επιβολή πάνω στο σώµα µας. Να µην τους 
αφήσουµε µε φόντο µια πανδηµία και µια δήθεν προστασία µας από αυτήν να στρώσουν το χαλί 
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης πάνω µας. 

Απρίλης 2021 

Συνέλευση ενάντια στη Βιοεξουσία και την κλεισούρα 

!
!
!
!

Για επικοινωνία: 

https://againstbiopowerandconfinement.noblogs.org/ 

koinonika.antisomata@autistici.org 

fb: Ιστορίες Προλεταριακής Κλεισούρας

★ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ 
ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΙΑ 

★ ΟΥΤΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΥΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ 

★ Η ΤΑΞΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ  

★ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙΚΟ 
ΟΥΤΕ ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ 

★ ΜΙΣΕΣ ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΕΤΣΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ


