
κρατική αλήθεια. Όλα αυτά επιβλήθη-
καν υπό το στοργικό, πλην ανήσυχο για την 
ανθρωπότητα, βλέμμα της επιτροπής των 
λοιμωξιολόγων, δηλαδή των «ειδικών της 
υγείας». Παρακάτω θα υποστηρίξουμε ότι 
αυτοί οι ειδικοί που έχουμε φάει στη μάπα 
δυο χρόνια τώρα, δεν είχαν ποτέ οποιαδή-
ποτε σχέση με «το καλό μας».

Η δημόσια υγεία είναι δημόσια τάξη
Αυτά τα δύο χρόνια υπήρξαν εξόχως διδα-
κτικά για το πόσο κρατικά χρήσιμο είναι 
το ονομαζόμενο «ιατρικό λειτούργημα». 
Τίποτα όμως από τα τρελά που μας συ-
νέβησαν δεν ήταν τόσο πρωτοφανές όσο 
φάνταζε. Αρκεί να έχει καμία το βλέμμα 
στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση για 
να γλιτώσει από την ασταμάτητη έκπληξη.  
Να κοιτάξει, δηλαδή, τα πρόσφατα επει-
σόδια της πολιτικής για τη δημόσια υγεία 
και πώς αυτά ήταν αδιάσπαστα από τη 
δημόσια τάξη. Στα επεισόδια αυτά δεν θα 
βρει καμία τον διακαή πόθο των γιατρών 
να «σώσουν τη γιαγιά», ούτε αυτοθυσία 

Σίγουρα θα το έχετε αισθανθεί κι 
εσείς: η ρύθμιση της ζωής με βάση 
τον τρομερό ιό και τις μεταλλάξεις 

του έχει αναβαθμίσει την ιατρική αυθεντία 
σε πρωτοφανή βαθμό. Μάλιστα, τέτοια εί-
ναι αυτή η αναβάθμιση που οι απόψεις των 
αυθεντιών δεν εγκλωβίζονται στα στενά 
όρια των αμιγώς ιατρικών ζητημάτων. Όχι 
δα! Η ιατρική επιστήμη έχει πια λόγο για 
όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, και 
ειδικά της κοινωνικής ζωής του πάτου 
αυτής της κοινωνίας. Η λίστα των απαγο-
ρεύσεων και των εντολών που μας επι-
βλήθηκαν «λόγω κορονοϊού» είναι ατελεί-
ωτη. Εν συντομία, να υπενθυμίσουμε πως 
εδώ και δύο χρόνια φάγαμε κατακέφαλα: 
απαγόρευση κυκλοφορίας, υποχρεωτική 
μασκοφορία, απολύσεις, αντικατάσταση 
των μισθών με επιδόματα, απαγόρευση 
της διασκέδασης, διαρκείς εξακριβώσεις 
στο δημόσιο χώρο, κλείσιμο των σχολεί-
ων και αποκλεισμό παιδιών από αυτά. Και 
φυσικά, συκοφάντηση όποιας τόλμησε να 
πει κάτι διαφορετικό από την μοναδική 



«Οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
ασυμπτωματικοί και νεαροί σε ηλι-
κία  και επειδή υγειονομικά δεν μπο-
ρούμε να τους επιστρέψουμε στα σπί-
τια στα οποία μένουν πέντε-πέντε και 
δέκα-δέκα, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 
υγειονομική «βόμβα», τους κρατάμε 
στο νοσοκομείο».2

Με λίγα λόγια, ο υπουργός υγείας ανα-
κοίνωσε ότι οι μετανάστες θα κρατούνταν 
έγκλειστοι στα δημόσια νοσοκομεία της 
χώρας! Είναι σαφές λοιπόν το ποιοι και με 
ποιους (αστυνομικούς) όρους βρίσκονται 
στο επίκεντρο των πολιτικών δημόσιας 
υγείας. 

Δεν εκπλησσόμαστε που η δημόσια 
υγεία πάει χέρι-χέρι με την κρατική βία. 
Όσες επισκεπτόμαστε τα δημόσια νοσοκο-
μεία ξέρουμε καλά ότι εκεί η έμφυλη βία 
και ο ταξικός ρατσισμός ανθίζουν. Ξέρου-
με για την έμφυλη βία που ασκούν καθη-
μερινά οι γυναικολόγοι στα εξεταστήρια, 
για τις ρατσιστικές επιθέσεις σε ρομά 
και μετανάστριες, για το  νοσοκομειακό 
απαρτχάιντ που εξασφαλίζει το διαχω-
ρισμό των νοσηλευόμενων γυναικών με 
βάση τη φυλή και την τάξη, καθώς και για 
τον στιγματισμό και την άρνηση να κάνουν 
έκτρωση στις γυναίκες. Ξέρουμε ότι πάνω 
σε εμάς εκπαιδεύονται οι νέοι γιατροί. 
Χρησιμοποιούν το μότο «σώζουμε ζωές», 
ενώ στην πραγματικότητα είναι οι ίδιοι 
φορείς της κρατικής βίας που ασκείται 
πάνω μας. Και ναι, αυτή η ματιά στην ση-
μερινή μας κατάσταση μπορεί να μην είναι 
η πιο αισιόδοξη. Τουλάχιστον, μας βοηθάει 
να μην μένουμε έκπληκτες ξανά και ξανά 
κάθε φορά που το κράτος και οι ειδικοί 
του ανακοινώνουν όλο και περισσότερα 

μπροστά στην απειλή κατά της ανθρω-
πότητας. Αντιθέτως, θα βρει σκληρούς 
κοινωνικούς διαχωρισμούς, με βάση την 
τάξη, τη φυλή και το φύλο.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. 
Ήταν 2011 όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) 
παρέα με τους μπάτσους, εξαπέλυσαν  επι-
χείρηση σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, 
συλλαμβάνοντας, φυλακίζοντας και λοι-
δορώντας ξεδιάντροπα οροθετικές γυναί-
κες, με την κατηγορία ότι εκδίδονταν και 
μετέδιδαν τον ιό HIV. Το λεγόμενο «σχέδιο 
εκκαθάρισης από την υγειονομική βόμ-
βα» ενορχηστρώθηκε από τα υπουργεία 
υγείας και δημόσιας τάξης. Χαιρετίστηκε 
δε από το σύνολο των σκατόψυχων αυ-
τής της χώρας ως αναγκαίο μέτρο για τη 
δημόσια υγεία. Η δημοφιλής άποψη ότι ο 
τρόπος ζωής των εργατριών του κέντρου 
της Αθηνας αποτελεί απειλή για τη δημό-
σια υγεία, σήμαινε τελικά την αστυνομική 
διαχείριση και την διαπόμπευση αυτών 
των γυναικών.1 Για την εξόντωση αυτή 
δεν άνοιξε ρουθούνι και αξίζει να αναρω-
τηθούμε γιατί. Γνώμη μας είναι ότι η υπο-
τιθέμενη αντικειμενικότητα του ιατρικού 
λόγου κατοχύρωσε έναν αέρα κοινωνικής 
νομιμοποίησης της κρατικής επίθεσης 
κατά των γυναικών αυτών. 

Και αν η υπόθεση των οροθετικών 
μοιάζει σαν μια σκοτεινή παρένθεση στην 
κατά τ’ άλλα ανθρωπιστική ατζέντα του 
κράτους, να υπενθυμίσουμε ένα ακόμα εμ-
βληματικό και πιο πρόσφατο παράδειγμα. 
Ένα χρόνο πριν, κατά το πρώτο επεισόδιο 
της «κρίσης πανδημίας», ο τότε υπουργός 
υγείας Βασίλης Κικίλιας, έκανε μια δήλω-
ση που αφορούσε τους μετανάστες που 
βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό: 



εγκαθιστούν τον γιατρό σε ρόλο επι-
τηρητή της ζωής μας: το «σύνδρομο των 
πολυκυστικών ωοθηκών» κράτα τις γυναί-
κες χρεωμένες από την εφηβική ηλικία, 
για την εμφάνισή τους την κανονικότητα 
της περιόδου τους και πάνω από όλα με 
φόβητρο την μελλοντική υπογονιμότητα· 
το «προεμμηνορροϊκό σύνδρομο» στοχο-
ποιεί τις καθημερινές μας αρνήσεις στη 
δουλειά, στο σεξ, στο σπίτι· ο ιός των κον-
δυλωμάτων δαιμονοποιεί τη σεξουαλική 
ζωή των νεαρών γυναίκων! 

Από μικρές εκπαιδευόμαστε να κρα-
τάμε ιατρικό αρχείο. Να εξεταζόμαστε 
συστηματικά και να αποδεικνύουμε ότι 
το σώμα μας είναι «αμόλυντο» κι «αθώο». 
Να υπακούμε τις ιατρικές εντολές,  χωρίς  
ερωτήσεις, καθώς εμείς «δεν είμαστε ει-
δικές». Και σαν να μην έφταναν αυτά, όταν 
αναζητάμε θεραπεία για κάποιο ζήτημα 
υγείας, καταλήγουμε να φεύγουμε από το 
ιατρείο με ένα κάρο προσταγές. Μην κά-
νεις σεξ, μην πίνεις, μην καπνίζεις, μην 
έχεις πολλούς συντρόφους, πάρε χάπια 
και έλα ξανά, κάνε παιδιά... Και να δεις, σε 
λίγο καιρό αυτός θα είναι υπεύθυνος να 
μας καταγγείλει αν δεν κάνουμε ένα Παπ 
στην ώρα του και να υπογράψει το πρόστι-
μο που θα φάμε! 

Ενάντια στις εντολές τους
Όσα είπαμε παραπάνω είναι τρόποι για 
να κοιτάμε την εποχή που διανύουμε, με 
ένα τρόπο που βγάζει νόημα, έτσι ώστε 
να κρατήσουμε τα μυαλά μας στη θέση 
τους. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που 
μας ταϊζουν σύγχυση με το κουτάλι. Οδη-
γός μας είναι η ίδια μας η εμπειρία ως γυ-
ναίκες, αλλά και η συλλογική μας μνήμη. 

μέτρα περιορισμού της ζωής μας.

Η ιατρική επιστήμη επιτηρεί τις κοινωνι-
κές μας σχέσεις
Η ίδια η κοινωνική εμπειρία μας ως γυναί-
κες μας προσφέρει πολλά εργαλεία αμφι-
σβήτησης της κρατικής αφήγησης. Εμείς 
οι γυναίκες έχουμε πολλούς λόγους να 
είμαστε καχύποπτες απέναντι στην ιατρι-
κή. Πάνω μας έχουν αναπτυχθεί ιατρικές 
πολιτικές και τεχνολογίες. Έχουμε απο-
τελέσει το αντικείμενο μελέτης πολλών 
και διάφορων ειδικών με πρώτο και καλύ-
τερο τον γυναικολόγο. Ο ρόλος αυτού του 
γιατρού όμως δεν είναι καθόλου τυχαίος. 
Ακριβώς γιατί η δουλειά του έχει να κάνει 
κατά βάση με την επιτήρηση της συμπερι-
φοράς μας και των κοινωνικών μας σχέ-
σεων, της σεξουαλικότητάς μας, της ανα-
παραγωγικής μας δυνατότητας. 

Σκεφτείτε μια στιγμή τον ρόλο του 
γυναικολόγου στη ζωή μας. Έχει άποψη 
για το τι κάνουμε στο κρεβάτι μας, πόσα 
παιδιά κάνουμε και πότε, ποιες είναι οι κα-
θημερινές μας συνήθειες. Αυτός δεν μας 
είπε ποιος είναι ο «φυσιολογικός» κύκλος 
περιόδου όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 
κύκλοι μας διαφέρουν κατά πολύ; Αυτός 
δεν μας μπούκωσε χάπια με την πρώτη ευ-
καιρία; Αυτός δεν μας έκανε κήρυγμα για 
το πότε και πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε 
σεξ; Αυτός δεν μας υποτίμησε επειδή δεν 
έχουμε κάνει παιδιά ή επειδή θεωρούμα-
στε «ακατάλληλες» για να έχουμε πολλά 
παιδιά; Αυτός δεν αξιολογεί το σώμα μας 
ως μονιμώς προβληματικό; Αν το παρατη-
ρήσει καμιά όλα αυτά τα προβλήματα  επι-
κρίνουν την κοινωνική μας συμπεριφορά 
και τους τρόπους αναπαραγωγής μας, και 



Χρειάστηκε να υπενθυμίσουμε σε εμάς 
και τις γύρω μας ότι το νοσοκομείο ήταν 
πάντα τόπος πειθάρχησης και ελέγχου, ότι 
ο γιατρός είναι φορέας σεξισμού και ρα-
τσισμού, ότι η ιατρική επιστήμη πάει χέρι 
χέρι με την κρατική βία. Και χρειάστηκε 
να το κάνουμε αυτό σε καιρούς που όλοι 
γύρω μας βροντοφώναζαν το αντίθετο, ζη-
τώντας να εμπιστευτούμε το κράτος και 
τους ειδικούς του, ζητώντας περισσότερα 
μέτρα και περισσότερη πειθαρχία. 

Αυτά τα δύο χρόνια οι ζωές μας έχουν 
έρθει τα πάνω κάτω, ακριβώς επειδή είχε 
ήδη εδραιωθεί ο ρόλος της ιατρικής στον 
έλεγχο της εργασίας και της ζωής μας.  Γι’ 
αυτό κι εμείς πρέπει να επιμείνουμε εκεί 
ακριβώς. Στην πεποίθηση δηλαδή οι πο-
λιτικες δημόσιας υγείας, δεν φτιάχνονται 
για το καλό μας. Νομιμοποιούν επιστημο-
νικά την κρατική παρέμβαση στο σύνολο 
της κοινωνικής ζωής. Ποινικοποιούν ως 
αντικοινωνικές, καθημερινές συμπεριφο-
ρές της εργατικής τάξης. Θα επιμείνουμε 
λοιπόν, στην άρνησή μας να αποδεχθούμε 
ότι η ιατρική επιστήμη είναι ουδέτερη και 
αντικειμενική χωρίς πολιτική ατζέντα. 
Στην πηγαία ταξική μας καχυποψία και τις 
υποστηρικτικές σχέσεις μέσα στις πολυ-
εθνικές μας παρέες. Στην απέχθειά μας 
απέναντι στη ρουφιανιά που ανθίζει τρι-
γύρω μας. Θα πρέπει να το κάνουμε η μία 
για την άλλη, κόντρα στην μοναξιά και τον 
φόβο.

Η προκήρυξη που κρατάς στα χέρια σου γρά-
φτηκε, τυπώθηκε και μοιράστηκε χέρι χέρι 
σε πλατείες, σχολεία και παιδικές χαρές στις 
σε γειτονιές της Αθήνας σε 1100 αντίτυπα. Τη 
μοιράζουμε οι γυναίκες που απαρτίζουμε την 
φεμινιστική ομάδα «Μιγάδα». Ομάδα, δηλαδή 
εργαζόμενες και άνεργες, φοιτήτριες και μά-
νες, ομοφυλόφιλες και ετεροφυλόφιλες που 
βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα από το 2009 και 
συζητάμε τα ζόρια μας. Απόψεις σαν αυτές 
που υποστηρίζει αυτή η προκήρυξη, και πολύ 
ακόμα τροφή για σκέψη, θα βρείτε στους τοί-
χους της πόλης και στο περιοδικό Μιγάδα. 

1.  Περισσότερα για την υπόθεση των 
οροθετικών μπορείτε να βρείτε στο 
κείμενο «Με σύστημα και όχι με σάστισμα: 
η υπόθεση των οροθετικών γυναικών και 
εμείς» στο περιοδικό Μiγάδα #3.

2.  «Τι θα γίνει με τους μετανάστες- θετικούς 
στον κορονοϊό;- Θα αποκλειστούν σε 
ξενοδοχεία καραντίνα.», thetoc.gr, 
22/09/2020.
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Ιδού η τελευταία αφίσα που κολλήσαμε στην 
Αθήνα με θέμα την πειθαρχία που προστάζουν 
τα «νέα υγειονομικά μέτρα» για τις γυναίκες.


