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η οποία σπουδάζει στην Ευρώ-
πη και ενώ ταξιδεύει με το τρένο 
αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει 
επαρκής έλεγχος εισιτηρίων σε 
κάποια σημεία ελέγχου. Επωφε-
λείται από αυτή τη συνθήκη και 
ταξιδεύει κάποιες φορές χωρίς 
εισιτήριο. Αν και της έχουν βά-
λει πρόστιμο για αυτή την πα-
ρανομία, η ίδια συνεχίζει όπου 
μπορεί και το κάνει. Στα χρόνια 
που περνούν τελειώνει το πανεπι-
στήμιο με εξαιρετικούς βαθμούς 
και ψάχνει για δουλειά. 
Κατά τη διάρκεια μιας πετυχη-
μένης συνέντευξης αντιλαμβά-
νεται ότι είναι αδύνατο να την 
προσλάβουν. Όταν ρωτά τον Δι-
ευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού 
για ποιο λόγο δεν προχωράνε στην 
πρόσληψή της ο ίδιος απαντά ότι 
«τόσο το βιογραφικό σας όσο και 
η συνέντευξη που δώσατε σας 
καθιστούν την ιδανική υποψήφια 
προς εργασία. 
Εντούτοις όταν εξετάσαμε τον 
προσωπικό σας φάκελο αξιολό-
γησης (individual credit record) 
βρήκαμε ότι είχατε αποφύγει 
να πληρώσετε εισιτήρια τρέ-
νων τρεις φορές. Δυστυχώς δεν 
έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι 
θα ταιριάζατε στην εταιρεία μας, 
της οποίας οι ηθικές αξίες είναι 
πάνω από οτιδήποτε άλλο» (Yuan 
Wang 2019).
Αν αυτό το παράδειγμα μας 
φαίνεται μακρινό, δυστοπικό 
και α-διανόητο να εφαρμοστεί 
στα δικά μας συμφραζόμενα ή 
ακόμα αδυνατούμε να παρατη-
ρήσουμε το πώς σχετίζεται με το 

εν λόγω θέμα των προσωπικών 
δεδομένων υγείας, τότε αρκεί 
να αναλογιστούμε το πώς το 
καλοκαίρι του 2021 με εργαλείο 
τον εμβολιασμό για τον Covid-19 
εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά 
το εν λόγω σύστημα πίστωσης 
μέσω των λεγόμενων «προνομίων» 

των εμβολιασμένων. Τα αντίστοι-
χα πιστοποιητικά «ελευθερίας» 
που ήρθαν λίγους μήνες έπειτα 
επιβεβαίωσαν αυτή την εμμονή 
στη διαρκή παρακολούθηση κι-
νήσεων στο κοινωνικό πεδίο κα-
θώς και την επιβράβευση όσων 
έκαναν αρχικά τις δυο δόσεις του 

εμβολίου (και αργότερα τρεις), 
«τιμωρώντας» τους/τις μη-
εμβολιασμένους/ες με υποχρε-
ωτική διενέργεια εβδομαδιαίως 
δυο rapid test μόνο σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια. 
Τέλος, στο ερώτημα κατά πόσο 
είμαστε μέρος ήδη ενός ψηφιακού 
μετασχηματισμού, μιας «ψηφι-
ακής/ψυχρής φλόγας» που μας 
περικυκλώνει από άκρη σε άκρη, 
επιβραβεύοντας την πειθαρχική 
μας στάση στη νέα ηγεμονική νόρ-
μα ή τιμωρεί τη μη πειθάρχηση 
μας με αποκλεισμούς και κοινωνι-
κή εξόντωση, η απάντηση δίνεται 
μέσα και από το πρόσφατο πα-
ράδειγμα της υποχρεωτικότητας 
εμβολιασμού όσων είναι άνω των 
60 ετών. Συγκεκριμένα, το Φλεβά-
ρη του 2022 δημοσιεύτηκε η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Α΄, 
τ. 238) που καθόριζε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις είσπραξης 
του χρηματικού προστίμου για 
όσους/ες είναι άνω των 60 ετών 
που δεν επιθυμούν να εμβολια-
στούν κατά της Covid-19. Μέσα 
στις εξαιρέσεις που αυθαίρετα 
θεσπίζει, υπάρχει μια κατηγορία 
ανθρώπων άνω των 60 ετών που 
δύνανται να αποφύγουν την υπο-
χρεωτικότητα και την «τιμωρία» 
του χρηματικού πρόστιμού· είναι 
όσοι/ες δεν έχουν διενεργήσει 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
την τελευταία 5ετία (άρθρο 1 
παράγραφο 2 περίπτωση στ). 
Μέσα σ’ ένα ήδη ισχύον κοινωνικό 
σύστημα πίστωσης (social credit 
system) μέσα στο οποίο έχουμε 
ήδη εισέλθει –υπό τη σκιά της 
«δημόσιας υγείας»– η ψηφιακή 
πλατφόρμα της συνταγογράφησης 

σήμερα και οποιαδήποτε ψηφιακή 
εφαρμογή προσωπικών δεδομέ-
νων υγείας αύριο αποδεικνύεται 
από τα παραπάνω στοιχεία ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργα-
λειακά, ως μια δεξαμενή δεδο-
μένων όπου ο χρήστης/πολίτης 
θα ελέγχεται και θα βαθμολογεί-
ται είτε μέσω επιβράβευσης είτε 
τιμωρητικά για την κατάσταση 
υγείας του. Στο εν λόγω παρά-
δειγμα, ο πολίτης άνω των 60 
ετών που δεν έχει κάνει χρήση της 
πλατφόρμας συνταγογράφησης 
την τελευταία 5ετία, δηλαδή δεν 
έχει «επιβαρύνει» το σύστημα με 
φάρμακα και εξετάσεις, επιβρα-
βεύεται ως «υγιής» που δεν χρή-
ζει υποχρεωτικής εμβολιαστικής 
κάλυψης λόγω «μη ευπάθειας», 
ενώ τιμωρούνται με χρηματικό 
πρόστιμο όσοι/ες βρίσκονται στον 
αντίποδα αυτής της κατηγοριο-
ποίησης.
Σε αυτά τα συμφραζόμενα τότε 
εύκολα μπορούμε να αντιληφθού-
με σε ποιο σημείο της «επανεκ-
κίνησης» είμαστε ήδη παρόντες/
παρούσες. 
Απέναντι, όμως, σε τέτοια ψη-
φιακά καθεστώτα αδικίας, απο-
κλεισμών και ανισοτήτων που 
χτίζονται μέρα με τη μέρα, δεν 
μπορούμε παρά να επιμένουμε να 
αγωνιζόμαστε για την υπέρβαση 
αυτών των συνθηκών ύπαρξης και 
συσχέτισης, επανεκκινώντας εν 
τέλει τις ζωές μας από την τελευ-
ταία αρχή και όχι από το σκοτάδι 
της δυστοπίας.
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