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Στο ναυάγιο, οι πνιγμένες (εμείς) προσπαθούμε να πιαστούμε από τα μαλ-
λιά μας. Τον τελευταίο καιρό, γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης αλλαγής η 
οποία έχει σημάνει την «κατάρρευση» του λεγόμενου σύγχρονου κοινωνι-
κού κράτους και την αντικατάστασή του με ένα άλλο μοντέλο, αυτό της βί-

αιης κρατικής διαχείρισης της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ο «εξορθολογισμός του συ-
στήματος πρόνοιας» που αναγγέλθηκε το �0�� από τον τότε Υπουργό Υγείας Λοβέρ-
δο, έχει φέρει έως σήμερα τα εξής καταπληκτικά αποτελέσματα: συλλήψεις οροθετι-
κών γυναικών, εγκλεισμό μεταναστών και, για ένα φεγγάρι, αστέγων σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, κατάργηση του επιδόματος τοκετού στα δημόσια νοσοκομεία, κλείσι-
μο των νοσοκομείων, κατάργηση του επιδόματος αναπηρίας για ορισμένες κατηγορί-
ες χρόνια πάσχοντων. Και πολλά άλλα τα οποία αισθανόμαστε στο πετσί μας.

Οι επικρατούσες «εναλλακτικές» εξηγήσεις που προσφέρει η αριστερά για τους λό-
γους της μεγάλης αυτής κοινωνικής αλλαγής, οι οποίες εκφράζονται μονίμως στα ίδια 
ηχητικά κύματα γκρίνιας, είναι από ανεπαρκείς μέχρι και επικίνδυνες. Τα νοσοκομεία κα-
ταρρέουν λόγω μνημονίου, και όχι επειδή το κράτος διαχειρίζεται τον πάτο της κοινωνί-
ας με εργαλείο την απειλή της εξόντωσης. Οι οροθετικές ήταν θύματα των εκλογών, και 
όχι συλληφθείσες επειδή το κράτος επιστρατεύει τη δημόσια υγεία ως εργαλείο ποινικο-
ποίησης και, παράλληλα, ξεκαθαρίζει τα λημέρια της πορνείας. Οι άστεγοι μπήκαν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα «ανθρώπινης» δια-
χείρισής τους, όχι επειδή ως κοινωνική ομάδα εντάσσονται στις ασκήσεις στρατιωτικής 
διαχείρισης. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μας λένε, έχετε πίστη, το κράτος μπορεί να έχει 
παραστρατήσει αλλά υπάρχει δρόμος επιστροφής (εάν ψηφίσετε συριζα).

Εμείς όμως δε τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Οι πατριωτικές αφηγήσεις της αριστε-
ράς που βλέπουν σε κάθε επιχείρηση καταστολής ένα κράτος χωρίς στρατηγική και σε 
κάθε κρατική απόφαση για πάτημα επί των πτωμάτων μας ένα κράτος «άχρηστο», δε 
μας βοηθά καθόλου να καταλάβουμε τις εποχές που βιώνουμε. Αντίθετα, υποπτευό-
μαστε ότι η κοινωνική αναπαραγωγή δεν έχει αφεθεί στην τύχη της, απλά να καταρ-
ρεύσει, όπως λέει η αριστερά. Τα αφεντικά φαίνεται να παράτησαν το καρότο (κοινω-
νικό κράτος) και έπιασαν το μαστίγιο (πειθαρχία και βία)! Γι’ αυτό και μέσα σε αυτό το 
ναυάγιο, για να πιαστούμε απ’ τα μαλλιά μας, διαβάσαμε για τις απαρχές της διαχείρι-
σης της δημόσιας υγείας από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Παρακάτω θα περιγράψουμε κριτικά δυο βιβλία. Το «Εργασία και Πολιτική στην Ελ-
λάδα του Μεσοπολέμου: Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θε-
σμών» του Αντώνη Λιάκου και το «Όταν η αρρώστια απειλεί, Επιτήρηση και Έλεγχος της 
Υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα» της Μαρίας Κορασίδου. Ο πρώτος 
είναι ιστορικός και η δεύτερη κοινωνιολόγος, και μέσα από τις αριστερές ιδεολογικές 
καταβολές τους επιχειρούν να αφηγηθούν κατ’ αρχάς την απουσία και μετέπειτα τη 
σταδιακή διαμόρφωση ενός συστήματος υγειονομικής διαχείρισης της ελληνικής κοι-
νωνίας από το τότε νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ο Λιάκος επιχειρεί μέσα από το αρ-
χείο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ να σκιαγραφήσει το νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο του ελληνικού κράτους για την δημόσια υγεία και τις αποτυχίες στην εφαρμο-
γή του. Η Κορασίδου εισαγάγει την διάσταση της καταστολής στη διαχείριση της υγεί-
ας και σκιαγραφεί τις απαρχές της ιατρικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, περιγρά-
φοντας με λεπτομέρεια την ανάδυση χώρων απομόνωσης και επιτήρησης των αρρώ-
στων, τη δημιουργία των πρώτων νοσοκομείων, τον έλεγχο της πορνείας και την ιατρι-
κοποίηση της οικογένειας μέσω των παιδιών. Όμως, παρότι βρήκαμε ιδιαίτερα ενδια-
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φέρουσα την διάσταση αυτή σκοντάψαμε, και στα δύο βιβλία, πάνω σε γνωστές και 
χρόνιες αγκυλώσεις αριστερών καταβολών. Οι συγγραφείς αποτυγχάνουν σε πολλά 
σημεία να κατανοήσουν τις επιδιώξεις του νεογέννητου και υπό μεγέθυνση ελληνικού 
κρατικού σχηματισμού. Η βία, ο συστηματικός εγκλεισμός, η οργανωμένη καταγρα-
φή στα σύνορα και η απουσία οποιασδήποτε θεραπείας στη διαχείριση της δημόσιας 
υγείας υποτιμώνται. Και ενώ η κοινωνική αναπαραγωγή είχε τη σημασία και τη βαρύ-
τητα που αντιστοιχούσε στην ιστορική εκείνη περίοδο, η οποία απαιτούσε ένα στρα-
τευμένο με το εθνικό συμφέρον ελληνικό λαό και υγιείς στρατιώτες για το μέτωπο, οι 
συγγραφείς δε φωτίζουν καθόλου αυτή την πτυχή. 

Είναι η αρρώστια που απειλεί;
«Μορφαί μελανείμονες, γεωδώς ωχραί, στηριζόμεναι επί κορμού ασθενικού μετά 
πελώριας προεχούσης κοιλίας και μελών κατεσκληκόντων»1, είναι μία από τις γλαφυρές 
περιγραφές του �907 για την αγροτική τάξη της υπαίθρου που επιχειρεί ο Σύνδεσμος 
Ανθελονοσιακού Αγώνος (κοινώς, οι άνθρωποι ήταν ενάντια στην ελονοσία). Το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του �9ου αιώνα κατατάσσει τα ζητήματα 
υγείας αυτού του «ασθενικού πληθυσμού» στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Εσωτερικών της εποχής. Δηλαδή, η ασθένεια αποτελεί θέμα δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, πολύ περισσότερο από ό,τι θεραπείας. Τα πρώτα υγειονομικά μέτρα που 
πάρθηκαν την οθωμανική περίοδο και μέχρι τους βαλκανικούς πολέμους αφορούσαν 
την αντιμετώπιση των λοιμών: τη χολέρα το �8�8, την πανώλη το �8�7 και ξανά τη 
χολέρα το �854. Το πλαίσιο των ρυθμίσεων αντιμετώπισής τους εξυπηρετούσε 
συγκεκριμένους σκοπούς: 

«Δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο με χαρακτήρα αποτροπής και 
πρόληψης που δεν απομακρυνόταν πολύ από το γενικότερο πνεύμα της εποχής, 
το οποίο δε προέβλεπε εξάλλου για το κράτος καθήκοντα περίθαλψης.»� (η 
υπογράμμιση δική μας). 

Η κύρια κατεύθυνση του κράτους για τη δημόσια υγεία εκείνη την περίοδο ήταν 
η εξασφάλιση της «δημόσιας ησυχίας» και της καθαριότητας. Γι’ αυτό  και το �9�� 
συστάθηκε η «υγειονομική αστυνομία», ένας θεσμός με όνομα ενδεικτικό των 
προθέσεών του�. Όπως μας λέει η Κορασίδου: 

«Η υγειονομική αστυνομία μπορεί ακόμη να οριστεί ως η διαδικασία εκείνη η οποία 
αναπτύσσεται από την γέννηση του νεοελληνικού κράτους και στοχεύει στην προφύλαξη 
ή προστασία του πληθυσμού από την αρρώστια μέσω της διάδοσης και επιβολής του 
κανόνα και του νόμου στο χώρο της υγείας […]»4. Η χωροφυλακή άρχισε να πηγαίνει 
χέρι χέρι με τους γιατρούς δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο ρυθμιστικό σύστημα: 
εγκλεισμός στα λοιμοκαθαρτήρια, απομόνωση χωριών ή γειτονιών, καραντίνες, 
απαγόρευση κυκλοφορίας5. Τόση ήταν η βία που σε ορισμένο σημείο του βιβλίου 
η Κορασίδου περιγράφει ότι οι πολίτες δεν ψήνονταν μία για να «προληφθούν» οι 
ασθένειές τους: «οι ταραχές που συνέβησαν στη Στερεά Ελλάδα δεν επέτρεψαν στο 
νομάρχη να προχωρήσει στην οικοδόμηση των λοιμοκαθαρτηρίων»6. Ακόμη και όταν το 
ελληνικό κράτος αρχίζει να δημιουργεί τα πρώτα νοσοκομεία, αυτά αφορούν κυρίως 
άπορους και κάνουν χρήση τεχνικών εγκλεισμού. Η νοσηλεία αποτελεί δευτερεύουσα 
λειτουργία, όπως περιγράφει ο πλούσιος έμπορος Κωνσταντίνος Μπέλιος που έκανε 
δωρεές στο νοσοκομείο «Ελπίς»: 

H διαχείριση της δημόσιας υγείας το 19ο αιώνα
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«[…] δεν είδε πληρούμενην την υπόσχεσιν του ιατρού καθόλα, και το χειρότερο 
ελυπήθη κατάκαρδα όταν, είδε ασθενή ημιθανή κειτώμενον εις θύραν του 
Νοσοκομείου και περιμένοντα τον ιαρτόν δια αν έλθεη να του συγχωρήσει την 
είσοδον. Έφριξε δε και όταν ερωτήσας πότε έρχεται ο ιατρός έμαθεν ότι κάποτε 
και τρεις μέρες περνώσι και δεν πατεί εκεί».7

Παρότι λοιπόν η Κορασίδου εισαγάγει ως βασικό άξονα στη διαχείριση της δημόσιας 
υγείας την υπαγωγή της κάτω από αστυνομική και όχι ιατρική εποπτεία, η οποία 
συνεπάγεται τελικά πρακτικές απομόνωσης και αποκλεισμού, δεν αναγνωρίζει ότι 
η καταστολή υπερείχε της θεραπείας στη κρατική στρατηγική. Η γιατρειά δεν ήταν 
ζητούμενο του τότε ελληνικού κράτους. Πολύ συχνά δε, η «φροντίδα για τη δημόσια 
υγεία» αποτελούσε μια καλή αφορμή για καταστολή ενάντια σε συγκεκριμένους 
πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα των εργατών και μειονοτήτων του �9ου αιώνα, Γιατί 
όμως συμβαίνει αυτή η (φαινομενική) παράλειψη από μεριάς και των δύο συγγραφέων; 
Ο Αντώνης Λιάκος μας λέει ότι: «Η αδυναμία πραγματοποίησης αυτού του πλαισίου [εννοεί 
της φροντίδας της υγείας] οφειλόταν στην έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού»8. 
Δηλαδή μας λέει ότι το δύσμοιρο κράτος δεν είχε γιατρούς και νοσοκόμες παρότι ήθελε 
να θεραπεύσει! Μα, είναι παντελώς λανθασμένη μια τέτοια εκδοχή της πραγματικότητας 
γιατί αντιφάσκει με τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς:

«Το όργανο που θα αναλάβει τη συστηματική συγκρότηση και εφαρμογή της “υγειο-
νομικής αστυνομίας” στα πλαίσια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είναι το Ιατροσυ-
νέδριο. Το Ιατροσυνέδριο ιδρύεται το 1834, απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και έξι σύνε-
δρους, 4 γιατρούς και δύο φαρμακοποιούς και αποτελεί συμβουλευτικό σώμα, που υπά-
γεται στο Υπουργείο Εσωτερικών»9. Δηλαδή, όπως σωστά αφηγείται η Κορασίδου, οι γι-
ατροί πήγαιναν χέρι χέρι με τη χωροφυλακή. Μάλιστα, η άνοδος των επιστημονικών 
(και όχι εμπειρικών, γιατί υπήρχαν και αυτοί) γιατρών ήταν τεράστια: οι 5 εισαγόμενοι 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το �840 έγιναν ��6 το �894�0. Επομέ-
νως η επίκληση στην έλλειψη ιατρών δε μας δίνει μια εξήγηση γιατί υστερεί τόσο πολύ 
η θεραπεία σε σχέση με την καταστολή. Ούτε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι μαζι-
κής κλίμακας αποκλεισμοί και η καταστολή που βίωσαν οι νοσούντες υπήκοοι του ελ-
ληνικού κράτους ήταν αποτέλεσμα ενός ανοργάνωτου συστήματος, όπως ισχυρίζεται 
ο Λιάκος: «Δεν εκδόθηκαν τα απαραίτητα διατάγματα για την εφαρμογή του νόμου, δεν 
διατέθηκαν πιστώσεις». Θα πρέπει να ψάξουμε την αιτία αλλού και αυτή μάλλον είναι 
πολιτική, όχι ζήτημα ελλείψεων ή λάθος τεχνικών. 

Η συστηματικότητα με την οποία διεξαγόταν την εποχή εκείνη η βίαιη διαχείριση 
του πληθυσμού, ερμηνεύεται από τον σύγχρονο αριστερό νου ως ανημποριά του 
κράτους. Μέσα από το πρίσμα των σημερινών αριστερών αντιλήψεων, το κράτος, την 
περίοδο γέννησής του, δε μπορεί να γίνει αντιληπτό σε καμία περίπτωση ως φύσει 
«κακό». Γιατί εάν ιστορικά η φύση του κράτους είναι «κακή», η αριστερή διανόηση 
σίγουρα δε θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του, όπως κάνει από τη χούντα και μετά. 
Η αριστερά, ως διαμεσολαβητική και καταπραϋντική δύναμη που λειτουργεί και εντός 
των πανεπιστημίων, βλέπει το κράτος ως εγγενώς «καλό», ενώ όταν αυτό γίνεται «κακό» 
υπάρχει η ίδια για να «πιέσει» και να το επαναφέρει στην τάξη. Ιδού η αντίφαση που 
διαπνέει τα δύο βιβλία: από τη μία, το καλό κράτος έχει την πρόθεση να περιθάλψει 
τους φτωχούς δημιουργώντας «θεραπευτικές μηχανές» (νοσοκομεία��), από την άλλη, 
το κακό κράτος συστήνει τα νοσοκομεία ως χώρους απομόνωσης και εγκλεισμού��. 

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική σύγχυση της αριστερής σκέψης. Το κράτος, μας 
λένε οι δύο αναλυτές, θα κατάφερνε τη θεραπεία μια χαρά εάν υπήρχε καλύτερη 
οργάνωση. Το υποστηρίζουν όμως για την ίδια περίοδο που το κράτος επεδείκνυε τις 
οργανωτικές του ικανότητες: εκδίδοντας υποχρεωτικά αστυνομικά βιβλιάρια υγείας 
για ομάδες που αποτελούσαν εν δυνάμει πηγή αναταραχής (πόρνες, εργάτες και 
υπηρέτριες), ενώ «οι παραβάτες των υγειονομικών διατάξεων τιμωρούνταν με θάνατο 
ή ισόβια»��. 

Εδώ ελλάδα εκεί ελλάδα, παντού ελλάδα
Την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων (�9��-��) το ελληνικό κράτος αποκάλυψε τις 
ικανότητές του να θεραπεύει και να προλαμβάνει ασθένειες σε μαζικό επίπεδο εφό-
σον θέλει, δηλαδή, εφόσον “συντρέχει λόγος  εθνικού συμφέροντος”. Η συγκρότηση 
αξιόμαχου και ανταγωνιστικού στρατού επέβαλε την αναβάθμιση των θεμάτων υγεί-
ας όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα χολέρας στα τουρκικά και βουλγαρι-
κά στρατεύματα. Το ελληνικό κράτος, με εμπνευστή τον καθηγητής της Υγιεινής στην 
Ιατρική Σχολή, Κωνσταντίνο Σάββα, προχώρησε σε υποχρεωτικό μαζικό αντιχολερι-
κό εμβολιασμό των στρατευμάτων, αλλά (προσοχή!) και του άμαχου πληθυσμού της 
Μακεδονίας. Οι επεκτατικές ορέξεις του νεοσύστατου ελληνικού κράτους έθεταν την 
υγεία του πληθυσμού σε προτεραιότητα. Ο Λιάκος υποστηρίζει ότι «η έκταση της νο-
σηρότητας του πληθυσμού  αποκαλύφθηκε μέσα από τις επιστρατεύσεις, καθώς οι υγειο-
νομικές ανάγκες της πολεμικής περιόδου 1912-1922 οδήγησαν […] στην ψήφιση του νό-
μου «Περί επιβλέψεως της Δημόσιας Υγείας το 1914». Παρόλα αυτά, πουθενά δεν ανα-
γνωρίζει ότι η ελλάδα είχε επεκτατικές διαθέσεις και ότι η πραγματικότητα ήταν ότι 
μόνο για αυτή της την μεγάλη όρεξη θα έριχνε και μια ματιά στην υγεία των κατοί-
κων στα σύνορά της. Μας λέει ότι «ούτε αυτή [δηλ. ο νέος νόμος του 1914] εφαρμό-
στηκε με συνέπεια και συνέχεια» για τον πληθυσμό εκτός των παραμεθόριων περιοχών 
(γιατί άραγες;), ενώ «επιτυχέστερες προσπάθειες έγιναν στη ζώνη των πολεμικών επιχει-
ρήσεων». Άλλωστε, αν προσέξει κανείς πού ιδρύθηκαν στις αρχές του �0ου αιώνα τα 
πρώτα γραφεία υγιεινής και τα αγροτικά ιατρεία θα δει ότι πολλά από αυτά ήταν στη 
Μακεδονία.

Διαβάζοντας τα δύο βιβλία, μας ήταν εμφανής μια σχεδόν άρνηση των συγγραφέ-
ων να αναφέρουν ότι το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε με πόλεμο και με επεκτατι-
κές στρατηγικές. Να πούμε ότι βασική εστίαση του νεοσύστατου από το �8�0 ελλη-
νικού κράτους ήταν η επέκταση και υπεράσπιση των συνόρων του στη βαλκανική. 
Μέσα στο �9ο και τον πρώιμο �0ό αιώνα, η Ελλάδα προσπάθησε να «προσαρτήσει» 
(ευγενικός όρος για τον πόλεμο) στα εδάφη της όλες τις περιοχές που ακόμη ανήκαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειδικά από το �870 και μετά, η ένταση με την οποία 
«προσαρτούσε» τις περιοχές αυτές περιελάμβανε την φυσική και πολιτισμική εξόντω-
ση μειονοτήτων που ζούσαν εκεί. Εάν οι δύο συγγραφείς παραδέχονταν το γεγονός 
των επεκτατικών αυτών διαθέσεων, θα έβλεπαν διάφορες χρήσεις της δημόσιας υγεί-
ας προς αυτό το σκοπό, όπως την ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων όπου χιλιάδες ταξιδιώ-
τες σε συνοριακές περιοχές της χώρας καταγράφονταν και έμπαιναν σε καραντίνα για 
μέρες από το �8�5 και μετά, αλλά και την απομόνωση πληθυσμών στα σύνορα λόγων 
«λοιμωδών ασθενειών». Δηλαδή, μία επιχείρηση ελέγχου και καταγραφής σε επίπεδο 
μαζικότατο στα σύνορα της ελλάδας, τα οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση. Τι πιο χρή-
σιμο, από την ανάπτυξη ενός στιβαρού μηχανισμού γεμάτου μπάτσους και γιατρούς 

Η Σπιναλόγκα στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη, χώρος απομόνωσης και εξόντωσης εκατοντάδων λεπρών από το 1903. 
Έκλεισε το 1957. 
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σε εδάφη που το ελληνικό κράτος διεκδικούσε; 
Ο επεκτατισμός του ελληνικού κράτους δεν εμφανίζεται βέβαια ξαφνικά την 

περίοδο των πολέμων, αλλά ήταν εξ’ αρχής ζητούμενο. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος 
Φωτήλας, καθηγητής κοινωνικής πολιτικής ολίγον τι φασίστας, που γράφει βιβλίο το 
�9�7 με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που απόλαυσαν 
την κοινωνική ασφάλιση τη δημιουργία ξεχωριστών ασφαλιστικών ταμείων ήταν 
οι απόμαχοι ναυτικοί το �8�6, οι πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού το �86� και 
οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για τις προεξέχουσες κοινωνικές 
ομάδες από τομείς νευραλγικούς έτσι ώστε το ελληνικό κράτος να ολοκληρώσει 
τις γεωπολιτικές του επιδιώξεις: ναυτιλία, στρατός, τράπεζες. Όμως, το τρίπτυχο 
οικονομική ανάπτυξη - γεωπολιτική ισχύς - επεκτατισμός είναι ένα σχήμα που πολύ 
απέχει από την κοσμοαντίληψη των αριστερών. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε 
αφού και η πατριωτική αριστερά δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος ως 
επεκτατικό; Μέσα από το πρίσμα της εθνικής συμφιλίωσης�4, η αριστερά ξαναέγραψε 
την ιστορία και ο ακαδημαϊκός κόσμος που πρόσκεινται σε αυτή ιδεολογικά δε θα 
μπορούσε παρά να υποστηρίξει ότι ο ελληνικός λαός πάλεψε «ενωμένος» τους 
βούλγαρους και τους τούρκους. Έτσι και στα δύο βιβλία τηρείται σιγή ιχθύος για 
τα πτώματα των μειονοτήτων πάνω στα οποία πάτησε η γέννηση του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους. 

Με το βλέμμα στο εσωτερικό της χώρας
Οι επιθετικές διαθέσεις του ελληνικού κράτους δεν είχαν στραμμένο το βλέμμα τους 
μόνο προς τα έξω, πέρα των συνόρων, αλλά και προς το εσωτερικό. Από τη δεκαετία 
του �870 κιόλας αρχίζουν οι πρώτοι απεργιακοί αγώνες, ενώ προχωρώντας στον �0ο 
αιώνα η εργατική τάξη διεξάγει έναν ακήρυχτο εμφύλιο, χωρίς διαμεσολαβήσεις. Το 
κράτος θα αντιμετωπίσει τους απείθαρχους εργάτες με το μαστίγιο, θα συμμαχήσει με 
τις αστές για να γίνουν οι στυλοβάτισσες του έθνους οργανώνοντας άσυλα με κορί-
τσια που έπρεπε να πειθαρχηθούν στις προσταγές του νοικοκυριού και θα προετοιμά-
σει τους στρατιώτες για πόλεμο.

«Εκ των πολλών και χρόνιων νόσων η γενεά εκφυλίζεται βαθμιαίως, οι άνθρωποι […] 
αποβάλλουσι την προς εργασίαν και πόλεμον ικανότητα και την προς την τεκνογονίαν 
δύναμιν, ούτω δε διαφθείρεται και παρακωλύεται η φυσική εξέλιξη και πρόοδος του 
έθνους», γράφει ο αγαπητός καθηγητής Κωνσταντίνος Σάββας πριν το προσφυγικό 
κύμα του �9��. Μάλιστα, «η καθαριότητα αναγορεύεται σε ενέχυρο της ηθικότητας και 
μάλιστα σε εγγύηση της ευταξίας»�5. Σε αυτό το φόντο, η Κορασίδου σκιαγραφεί ένα νέο 
πεδίο κρατικής διαχείρισης των δημόσιων χώρων και των κοινωνικών και σεξουαλικών 
σχέσεων με αφορμή τον πανικό περί λοιμωδών και μεταδοτικών ασθενειών. 
Απομόνωση ολόκληρων περιοχών, κάψιμο των φτωχών καλυβιών όπου διαμένουν 
ασθενείς, εμπέδωση του χαφιεδιλικιού (όλοι οι πολίτες όφειλαν να αναφέρουν στην 
αστυνομία εάν ήταν σε γνώση τους άνθρωπος που προσβλήθηκε από ευλογιά), 
περιορισμός του γάμου και των συνοικεσίων μεταξύ των αρρώστων αλλά και μεταξύ 
αρρώστων και υγιών, εντατική επιτήρηση και έλεγχος των πορνών, καταγραφή των 
υποχρεωτικά εμβολιασμένων και τιμωρία όσων αρνούνται να εμβολιστούν. Το 
«πρόβλημα της αρρώστιας» ήταν μεγάλο! Για ποιον όμως είναι «πρόβλημα», αυτό 
είναι το θέμα. Πουθενά η κοινωνιολόγος δε αναφέρει ποιον αφορά αυτή η πολιτική. 
Το πάει από δω με τους «φτωχούς», το πάει από κει με τους «λεπρούς», πουθενά η 
λέξη «εργάτης». Πιστή στην αριστερή ορολογία περί εθνικής ενότητας (και όχι περί 
ταξικού εμφυλίου) η εργατική τάξη της περιόδου, δε ‘πα να χτυπιέται και να απεργεί 

το προλεταριάτο στον Πειραιά και το Λαύριο, να επαναστατούν οι Νεότουρκοι και οι 
υπάλληλοι των σιδηροδρόμων στη Θεσσαλονίκη, θα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από 
τάξη. Γιατί αυτό για την αριστερή αντίληψη της ιστορίας θα σήμαινε ότι δεν πάλεψε 
όλος ο «λαός-έθνος» στους βαλκανικούς πολέμους για να παρθεί η Θεσσαλονίκη�6. 

Παρόλη την επιθετική κινητικότητα του κράτους προς το εξωτερικό αλλά και το 
εσωτερικό του, το ίδιο χαρακτηρίζεται διαρκώς ως «αδύναμο»:

«Το ελληνικό κράτος που από τη σύστασή του αντιλαμβάνεται την οργάνωση του 
χώρου της υγείας με όρους υγειονομικής αστυνομίας, αδυνατεί να συμπεριλάβει σε αυτή 
την ίδρυση των νοσοκομείων με δική του πρωτοβουλία�7». 

Οι δύο αριστεροί διανοητές συμφωνούν σε αυτό το σημείο και χρησιμοποιούν χα-
ρακτηριστικά όρους όπως «έλλειψη βούλησης για ριζική αντιμετώπιση του προβλή-
ματος», «ακηδία των πολιτικών», «απουσία συνέχειας» «ποικίλοι συμβιβασμοί», σαν 
να έχουν και οι δύο αλλεργία στη φράση «ταξικός ανταγωνισμός» ή, ακόμη, «η αστι-
κή τάξη επιτίθεται». Μάλιστα, και οι δύο συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτε-
ρο μέρος των υγειονομικών υποδομών αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία των φι-
λάνθρωπων αστών. Ε, τώρα! Όποιος ισχυριστεί ότι οι φιλάνθρωποι αστοί έχουν σχέ-
ση με το κράτος, γιατί ούτως ή άλλως το τελευταίο εκφράζει τα συμφέροντά τους, θα 
είναι κακοπροαίρετος. Σύμφωνα με την αριστερή διανόηση, το κράτος είναι ξέχωρο 
από τους αστούς. Είναι μία οντότητα ουδέτερη, η οποία εάν καθοδηγηθεί σωστά θα 
γίνει «καλή». Όταν χάνει ο «λαός» (δηλαδή όταν δε διαμεσολαβεί η αριστερά) τότε το 
κράτος τάσσεται με μαγικό τρόπο με τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Και βέβαια, το 
γεγονός ότι το κράτος στην συντριπτική πλειοψηφία της ιστορίας εξυπηρετεί αυτά τα 
συμφέροντα, έχει να κάνει με το ότι το πάνω χέρι το έχουν οι αστοί, και όχι οι αριστε-
ροί. (Άλλος ένας καλός λόγος για να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ.)

Η αγαπημένη εξήγηση λοιπόν για το γιατί δεν θεραπεύονταν οι ασθενείς το �9ο αιώ-
να είναι η έννοια του «μη συστήματος». Έτσι χαρακτήρισαν την υγειονομική οργάνω-
ση οι άγγλοι διπλωματικοί εκπρόσωποι που ήρθαν στην Ελλάδα το �9�9 για να κατα-
γράψουν τις υγειονομικές υπηρεσίες και να προτείνουν αναδιάρθρωση. Δηλαδή, ότι 
φταίει έλλειψη οργάνωσης, συστηματικότητας, υπολογισμού, προϋπολογισμού που 
το κράτος αφήνει τους υπηκόους του να πεθαίνουν. Αλλά πώς λοιπόν ένα τέτοιο άχρη-
στο και ανοργάνωτο κράτος διεκδικεί σθεναρά τα σύνορά του χτίζοντας σιδηροδρο-
μικές υποδομές προς τη Μακεδονία και οργανώνοντας την πολιτισμική και υλική εξό-
ντωση των μειονοτήτων είναι ένα μεγάλο παράδοξο. Το ότι οι μόνοι που απολάμβα-
ναν προληπτικής θεραπείας με εμβολιασμό ήταν οι στρατιώτες, επίσης, παράδοξο. 

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Λιάκου, η δημόσια υγεία με το πέρας 
�9ο αιώνα άρχισε να γίνεται «αντικείμενο πολιτικής» και να αποκτά «οργανικό 
χαρακτήρα», και όχι να αποτελεί πια φιλανθρωπικό έργο. Όντως, σωστά παρατηρεί 
την πιο οργανωμένη κατεύθυνση που παίρνει η διαχείριση της αναπαραγωγής 
της εργατικής δύναμης μετά το �9��. Αρχίζουν να γίνονται σχέδια επί χάρτου για 
τη συμμετοχή στην διαμόρφωση της υγειονομικής πολιτικής συμβούλων «από τις 
παραγωγικές τάξεις, το στρατό, τα συνδικάτα και την εκπαίδευση»�8, γίνονται εντατικοί 
υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στους πρόσφυγες, ιδρύονται όλο και περισσότερα 
νοσοκομεία, οργανώνονται οι αποχετευτικές και υδροδοτικές υποδομές των πόλεων. 
Κοινώς το κράτος οργανώνει και σχεδιάζει σοβαρά σε επίπεδο πληθυσμού πια την 
αναπαραγωγή. Όμως δεν εξηγεί τι συνέβη. Έφεραν αρρώστιες οι βρωμεροί πρόσφυγες; 
Άρχισε το κράτος να κάνει ψυχοθεραπεία και η αστική τάξη να μαλακώνει; Εκτιμούμε 
ότι μάλλον φταίει που οι εθνικές αφηγήσεις είναι και αταξικές. Το μυωπικό πρόβλημα 
που δε βλέπει την τότε κοινωνία ως ταξική, καταλήγει σε α(δια)νόητα συμπεράσματα, 

Από την φωτογραφική έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για 
τους βαλκανικούς πολέμους, «η αυγή του ελληνικού εικοστού 

αιώνα». Ο ελληνικός στρατός περνά από τα Γιάννενα, στη 
διαδρομή του προς το βορρά.
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όπως το ότι ευθύνονται οι ασθενικοί πρόσφυγες που το κράτος ασχολήθηκε με την 
κοινωνική αναπαραγωγή. Για παράδειγμα, ο Λιάκος συμφωνεί στην «σαφή επιδείνωση 
της υγείας του ελληνικού λαού εξαιτίας του προσφυγικού ζητήματος» (γιατί κατά τα άλλα 
αι έλληναι ήσαν πολύ υγιείς κατά τη περίοδο, ας πούμε, των βαλκανικών πολέμων) 
που αναφέρουν οι μελετητές της περιόδου�9. Μάλιστα η άποψη αυτή έπαιρνε τότε  
διαστάσεις ρατσιστικού παραληρήματος: «{…} εν και ήμισυ εκατομμύριον προσφύγων 
επλήρουν πάσαν γωνίαν της χώρας […]. Ο κοινωνικός ορίζον της Ελλάδος ήτο υπέρποτε 
θολός και επικίνδυνος. Η αναρχία δεν απεκλείετο να εκραγεί�0». Ο Λιάκος πίσω από 
το άκρατο εκείνο ρατσισμό δεν βλέπει παρά μόνο τις ατομικότητες: «Πραγματικοί 
ή φανταστικοί αυτοί οι φόβοι, αδιάφορο. Οι άνθρωποι όμως έτσι καταλάβαιναν όσα 
συνέβαιναν γύρω τους». 

Στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουν;
Οι πολλαπλοί εγκλεισμοί, αποκλεισμοί, απομονώσεις, στιγματισμοί που επεφύλαξε για 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αποτελούν την βα-
σική στρατηγική του ελληνικού κράτους τον �9ο αιώνα για την κοινωνική αναπαραγω-
γή. Οι συγγραφείς που αναλύσαμε, υιοθετώντας τις αριστερές αντιλήψεις περί κοινω-
νικής αναπαραγωγής διέκριναν την ανάδυση ενός αστυνομικού μηχανισμού που λει-
τουργούσε ως κυρίαρχη τακτική διαχείρισης της υγείας. Παρόλα αυτά δε διέκριναν 
σημαντικά σημεία που για εμάς βοηθούν στο να καταλαβαίνουμε την ιστορία της χώ-
ρας αυτής ως μια ιστορία ταξική και όχι εθνική. 

Η εθνική αυτή αφήγηση έχει σε μεγάλο βαθμό καθοριστεί από τον ιστορικό ρόλο 
της αριστεράς σε αυτόν εδώ τον μικρό κουραδότοπο που λέγεται ελλάδα. Ο ρόλος 
αυτός έχει ως δομικά στοιχεία του τη διαμεσολάβηση και τον πατριωτισμό. Είναι από 
αυτή την οπτική γωνία που η κυρίαρχη άποψη που επικρατεί σήμερα για την κατάρ-
ρευση των συστημάτων πρόνοιας είναι ότι το κράτος είναι μπερδεμένο γιατί έχει το 
πάνω χέρι η άρχουσα τάξη του μνημονίου και το κοινωνικό κράτος πρέπει να ξαναχτι-
στεί, λες και κατεδαφίστηκε. Αλλά εμείς λέμε ότι σήμερα, όπως και τον �9ο αιώνα, το 
κράτος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και δεν κατεδαφίζει τίποτα, παρά μεταλλάσει τη δι-
αχείριση της κοινωνικής αναπαραγωγής όπως ταιριάζει σε κάθε ιστορική εποχή και 
όπως αντιστοιχεί στον ταξικό ανταγωνισμό. Εν προκειμένω, τον �9ο αιώνα σε ένα μη-
χανισμό αστυνόμευσης, αποκλεισμού και πειθάρχησης. Και σήμερα, στην ολοκληρω-
τική διαχείριση όλων όσων περισσεύουν. Η μεταπολιτευτική συμφωνία ότι το κράτος 
θα αναλάβει την κοινωνική αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης με όρους πρόνοιας 
και κοινωνικής πολιτικής έχει γκρεμιστεί μονομερώς, καθώς τα αφεντικά έχουν απο-
φασίσει ότι μπορούν να πετύχουν την κοινωνική ειρήνη και με τα χαστούκια. Ο διαμε-
σολαβητικός ρόλος της αριστεράς έχει καταρρεύσει και επομένως κανένα σύστημα 
πρόνοιας δε θα αναδυθεί εκ νέου με την «κατάργηση του μνημονίου». 
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νόμο του �98� περί αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης του ελληνικού λαού ενάντια στα 
στρατεύματα κατοχής. Έτσι, με την αναγνώριση της «εθνικής αντίστασης» εξασφαλίστη-
κε η εθνική ενότητα. Η ιστορική αυτή συνθήκη έδωσε στην αριστερά το διαμεσολαβητι-
κό της ρόλο: τα συμφέροντα της εργατικής τάξης θα εκφράζονται από αυτήν, ως εξομα-
λυντή των ταξικών ανταγωνισμών. Η άποψη αυτή αναλυτικότερα στο Σπουδές στο γαλα-
νόμαυρο, σελ.�9-��
�5 George Vigarello, Το καθαρό και το βρόμικο, Η σωματική υγιεινή από το μεσαίωνα έως σή-
μερα, Αθήνα �000, στο Κορασίδου, σελ.��7.
�6 Για την μεταπολιτευτική αριστερή αφήγηση της ιστορίας, αλλά και τους εργατικούς 
αγώνες μετά τη συντριβή του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, διαβάσαμε στο Σπου-
δές στο Γαλανόμαυρο, Φασίστες και Παρακρατικοί στην Κοιτίδα της Δημοκρατίας, Τόμος Ά, Ο 
ελληνικός φασισμός στον Μεσοπόλεμο: Περί ιστορίας του φασισμού και της σημερινής 
της χρήσης, Antifa Scripta �0��
�7  Κορασίδου, σελ. 99
�8 Σύμφωνα με το Λιάκο, το μέγκα-σχέδιο αναδιάρθρωσης της υγειονομικής πολιτικής 
που πρότειναν οι άγγλοι υγιεινολόγοι ναυάγησε το �9�9 ως μια «χαμένη ευκαιρία», λόγω 
αντιδικιών μεταξύ συλλογικών οργάνων των γιατρών. 
�9  Λιάκος, σελ. ���
�0 Λιάκος, σ.554


