
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
το να πρέπει να αποδεικνύεις διαρκώς

ότι δεν είσαι “μολυσματική” 
στη βάση μιας παρανοϊκής

ιδέας περί “μολυσματικότητας”...
το να εμβολιάζεσαι καταναγκαστικά

και να υποχρεώνεσαι διαρκώς σε τεστ
και ελέγχους για να σου δίνουν

υγειονομικά “πιστοποιητικά”
και “διαβατήρια”...

το να είσαι “πιστοποιημένος”
δηλαδή φακελωμένος ψηφιακά

για να δουλέψεις, να περπατήσεις,
ή να ταξιδέψεις...

το να ζητάς μονίμως την άδεια του
Μεγάλου Πανοπτικού για να υπάρχεις...

είναι ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
με ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΒΙΑ!
ή αλλιώς υγειονομικό απαρτχάιντ

...όπου ένα δυνητικό μέσο επιδημιολογικής 
επιτήρησης

(self test ή όπως αλλιώς το πουλήσουνε)
μετατρέπεται σε ατομικό διαβατήριο για την 

κοινωνική ζωή. Μπρος τεστ και πίσω “εμβόλιο”.
Λες και δεν είχαμε αρκετούς αποκλεισμούς

στην προηγούμενη κανονικότητα...

Η κοινωνική νομιμοποίηση της υποχρεωτικότητας 
των ιατρικών πράξεων σαν προϋπόθεση για τις 
κοινωνικές δραστηριότητες είναι ο προθάλαμος 
για την αποδοχή των βιομετρικών τεχνολογιών 
παρακολούθησης σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

... και δηλαδή θα πρέπει 
να επιδεικνύουμε τη 
μικροσκοπική 
ανάλυση κάθε 

τελευταίας μύξας, βαθιά 
κρυμμένης στη ρουθούνα 

μας, για να βγούμε απ’ 
το σπίτι;

για γνώμες, ραντεβού, ραβασάκια, 
ανώνυμες απειλές, στείλε e-mail: 
fightnewnormal@tutanota.com

για παραπάνω σκάψιμο:
redbandanasthess.wordpress.com

redscarves.net
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...με πρόσχημα την δημόσια υγεία, οι 
κοινωνικές σχέσεις γίνονται πεδίο ελέγχου και 
κερδοφορίας για το το κράτος και τα αφεντικά - 
ειδικά τα ιατροπληροφορικά. Η καθημερινότητά 
μας ιατρικοποιείται, για να περπατήσουμε και 
να ταξιδέψουμε, για να δούμε τους δικούς 
μας ανθρώπους, πρέπει κάθε φορά να 
αποδεικνύουμε οτι είμαστε υγιείς, σύμφωνα 
με τα παράλογα και αυθαίρετα στάνταρ του 
κράτους και των καλοπληρωμένων ειδικών του.

Η καταναγκαστική 
επιβολή των self-test

είναι η βία της εξουσίας

τις κοινωνικές σχέσεις

την εργασία

πάνω στα σώματα

...γιατι τα τεστ είναι μια ιατρική πράξη, η επιβολή 
τους χωρίς συναίνεση είναι εκβιαστική. Όλες οι 
μεθοδεύσεις που συνοδεύουν την αντιμετώπιση 
της Covid-19, χρησιμοποιούν την ασθένεια 
προσχηματικά για να επιτεθούν ενάντια σε 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες.

...το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του ίδιου 
μας του σώματός καταπατάται, τα ανθρώπινα 
και κοινωνικά σώματα γίνονται πεδίο 
πειραματισμού, ελέγχου και επιτήρησης, για 
το κράτος και το σύμπλεγμα φαρμακευτικών 
και εταιριών πληροφορικής. Αν και προς 
το παρόν μας δίνουν το περιθώριο να τους 
«ξεγελάμε» (όπως έγινε με τα εξοδόχαρτα), να 
δηλώνουμε ό,τι θέλουμε για να αποφύγουμε 
το καραντίνιασμα, έχουν ξεκάθαρα τον στόχο 
να μας συνηθίσουν στην ιδέα του ψηφιακού 
πιστοποιητικού υγείας, ως προϋπόθεσης για να 
δουλεύουμε, να μετακινούμαστε, για να ζούμε.

...στη δουλεία για την επιβιωση και στις άθλιες 
συνθήκες εργασίας, στα χαμηλά μεροκάματα 
και τις ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές, μας 
φορτώνουν τον υποχρεωτικό αυτοέλεγχο και 
όλους τους εκβιασμούς που συνεπάγεται: 
τον εκβιασμό οτι αν δεν υπακούσεις στη νέα 
κανονικότητα, όχι μόνο δεν θα δουλέψεις, όχι 
μόνο δεν θα πληρωθείς, αλλά θα φάς και 
πρόστιμό-πακέτο για το σπίτι με την απόλυση.


