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Πώς να το κάνουμε, ζούμε σε καιρούς πρωτοφανούς ζό-
φου και σύγχυσης. Όχι ότι είμαστε και τίποτα απαίδευτες 
στον ζόφο και τη σύγχυση βέβαια. Η 10χρονη και βάλε 
καπιταλιστική κρίση που έχει σκάσει στα κεφάλια μας 

φρόντισε να σμιλευτεί το ηθικό και το πνεύμα μας στη μαζική τρέ-
λα και στο διανοητικό ακρωτηριασμό. Παράλληλα όμως, και ίσως 
χωρίς καλά καλά να το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιες, όσο αυτή 
η κρίση βάθαινε τόσο κι εμείς αποκτήσαμε άμυνες και άρα ερμη-
νείες γι’ αυτήν, για τον κόσμο και εν τέλει για το τι διάολο είναι το 
ελληνικό κράτος. Είναι αυτές οι ερμηνείες που μας έσωσαν, για πα-
ράδειγμα, από τη σύγχυση των πλατειών του 2011 όταν ακροδεξι-
οί και ακροαριστεροί μούντζωναν αγκαλιασμένοι τη βουλή ή όταν 
το 2015, οι ίδιοι άνθρωποι, έτρεξαν να ψηφίσουν στο δημοψήφι-
σμα για να προστατέψουν τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και είναι αυτές οι ερμηνείες, που μας συ-
ντροφεύουν μέχρι και σήμερα, χάρη στις οποίες μπορούμε και κα-
ταλαβαίνουμε ότι η επιδημία του κορονοϊού είναι μία αφορμή για 
τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου πειράματος δημόσιας τάξης στα 
χρονικά ή αλλιώς το νέο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης. Οι κα-
ταιγιστικές εξελίξεις του τελευταίου διμήνου που κορυφώθηκαν με 
την απαγόρευση κυκλοφορίας θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν 
κεραυνός εν αιθρία. Ότι ήταν η αναγκαία απάντηση ενός κρατικού 
μηχανισμού που σέβεται τους υπηκόους του μπροστά σε ένα «ανα-
πάντεχο γεγονός». Όσο δελεαστική κι αν είναι αυτή η γνώμη, για-
τί περί γνώμης πρόκειται, τα πράγματα δεν έχουν ακριβώς έτσι. Και 
για να το ξεκαθαρίσουμε εξ’ αρχής: Τα κράτη δεν λειτουργούν με 
«αναπάντεχα γεγονότα» αλλά με μακροχρόνιους σχεδιασμούς και 
συμμαχίες που προσβλέπουν αφενός στη διατήρηση της ισχύος 
τους μέσα στον διεθνή ανταγωνισμό και αφετέρου στον έλεγχο και 
την πειθάρχηση της εργατικής τάξης στο εσωτερικό τους. Τα κρά-
τη και κατ’ επέκταση τα δημόσια συστήματα υγείας δεν ενδιαφέρο-
νται για την υγεία των υπηκόων τους αλλά δεν έχουν κανένα απολύ-
τως πρόβλημα να αφήσουν ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού 
τους να πεθάνει όταν και αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο μπάτσος/γιατρός
Είπαμε, ζούμε σε καιρούς πρωτοφανούς ζόφου και σύγχυσης. Την 
ίδια ώρα που τα αφεντικά μας εξαγγέλλουν με όλους τους τρόπους 
ότι μας έχουν για πέταμα, κόβοντας τους ήδη κουτσουρεμένους μας 
μισθούς στη μέση1 και ενώ η συζήτηση στη βουλή αμφιταλαντεύε-
ται ανάμεσα στο αν το νέο όριο συνταξιοδότησης θα πρέπει να ο-
ριστεί στα 68 ή στα 168 χρόνια,2 το πανελλήνιο βγήκε στα μπαλκό-
νια να χειροκροτήσει το κράτος και τους ευαίσθητους γιατρούς του 
που με αυτοθυσία ρίχτηκαν στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό για να 
σώσουν τους γέρους και τις ευπαθείς ομάδες! Οποία ειρωνεία! Στη 
διάρκεια του τελευταίου μήνα όλοι αυτοί οι τεχνοσακατεμένοι «χει-

άμα ξύσεις τον ειδικό, 
θα βγει ο μπάτσος
Οι κρατικές στρατηγικές δημόσιας υγείας ως 
πειθαρχική εξουσία και έλεγχος της εργατικής τάξης

ροκρότησαν» πολλές φορές από τα σαλόνια τους το 
κράτος που μιλούσε διά στόματος των «ειδικών». Κα-
θώς οι μέρες περνούσαν και τα πραξικοπήματα δια-
δέχονταν το ένα το άλλο συνηθίσαμε όλο και περισ-
σότερο την εικόνα του μπάτσου/γιατρού που δίνει ε-
ντολές από την τηλεόραση και τα social media. Εικό-
να η οποία βρήκε συμμάχους τόσο ακροδεξιούς όσο 
και ακροαριστερούς. Όλοι, σύμφωνοι, διαλαλούν σε 
όλους τους τόνους ότι «πρέπει να ακούμε τους ειδι-
κούς», δηλαδή τους γιατρούς, γιατί αυτοί είναι η μόνη 
μας ελπίδα. Η παρουσίαση των γιατρών ως ουδέτε-
ρων συντελεστών μπροστά στο κακό που βρήκε την 
ανθρωπότητα, ως υπέρμαχων ενός αόριστου «γενι-
κού καλού» και ως αρωγών της δημόσιας υγείας έχει, 
θεωρούμε, τα προβληματάκια της. Έχουμε υποστη-
ρίξει και στο παρελθόν ότι η ιατρική επιστήμη δεν 
είναι ουδέτερη.3 Απεναντίας είναι μία επιστήμη που 
γεννήθηκε δίπλα στο κράτος και πορεύτηκε σύμφω-
να με τις ανάγκες του. Μία επιστήμη που είναι σάρκα 
από την σάρκα του καπιταλισμού και αναπόφευκτα 
φορέας ρατσισμού και σεξισμού. Έχουμε επίσης υ-
ποστηρίξει πως οι διάφορες νομοθεσίες και κρατικές 
στρατηγικές που αφορούν τη δημόσια υγεία στην 
πραγματικότητα είναι στρατηγικές δημόσιας τάξης.4 
Οι στρατηγικές αυτές που αφορούν τα τομάρια μας 
δεν εφαρμόζονται μόνο με το γκλόμπ του μπάτσου 
αλλά και με τη ρόμπα του γιατρού. Και ιδού! Είναι τε-
λικά ο γιατρός που μας υπαγορεύει να μην συναθροι-
ζόμαστε αλλά να κλειστούμε σπίτια μας και να βλέ-
πουμε τηλεόραση. Είναι, τελικά, τα επιστημονικά επι-
χειρήματα που πλαισιώνουν την κρατική παρέμβαση 
στο σύνολο της κοινωνικής ζωής.

Ο υγιεινισμός ως η άλλη όψη  
του σύγχρονου φασισμού
Φυσικά το θέμα «πώς θα γίνει να δέσουμε τη δημό-
σια υγεία με τη δημόσια τάξη» δεν προέκυψε ξαφνι-
κά με την επιδημία του κορονοϊού. Απεναντίας, είναι 
μία ιδέα τόσο παλιά όσο η επιθυμία των καπιταλιστι-
κών κρατών για έλεγχο και πειθάρχηση της εργατι-
κής τους τάξης. Η πιο πρόσφατη μορφή αυτής της ι-
δέας, την οποία τρώμε στα μούτρα με όλο και μεγα-
λύτερη ένταση, είναι ο «υγιεινισμός». Έχουν περάσει 
μόλις δέκα χρόνια από τότε που εξοικειωθήκαμε με 
έννοιες όπως το «παθητικό κάπνισμα», τα «τριγλυκε-
ρίδια» και τη «γλουτένη» και η αλήθεια είναι ότι έ-
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χουν περάσει πολύ λιγότερα από τότε που θεωρείται 
φυσιολογικό ο καθένας από εμάς να φοράει ένα «έ-
ξυπνο ρολόι» που μετράει από το πόσα βήματα κά-
νουμε τη μέρα μέχρι τους καρδιακούς μας παλμούς. 
Οι έννοιες αυτές δεν ξεπήδησαν βέβαια ούτε εν λευ-
κώ ούτε επειδή η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με 
μία κρίση της υγείας λόγω της γενικής και αόριστης 
«καθιστικής ζωής». Κάθε άλλο, γεννήθηκαν μετά τη 
δεκαετία του ’50 στη Βρετανία και την Αμερική  και 
αποτέλεσαν μερικά από τα πολλά επιχειρήματα της 
ιατρικής εξουσίας και της νέας τάξης πραγμάτων 
που ετοιμαζόταν να φορτωθεί στις πλάτες της εργα-
τικής τάξης.

Το «παθητικό κάπνισμα» ή αλλιώς  
η κατασκευή του «δημόσιου κινδύνου»
Οι σημερινές πολιτικές για την προαγωγή της υγεί-
ας έχουν την αφετηρία τους στις απαντήσεις που έ-
δωσε η ιατρική στα μέσα του 20ου αιώνα. Καθώς η 
απειλή των λοιμωδών ασθενειών εξασθενούσε στα-
διακά η ιατρική επιστήμη έστρεψε το βλέμμα της σε 
ασθένειες όπως η στεφανιαία νόσος και ο καρκίνος.5 
Το αποτέλεσμα αυτής της στροφής ήταν ο συσχε-
τισμός του καπνίσματος τσιγάρων με τον καρκίνο 
των πνευμόνων στις αρχές της δεκαετίας του 1950.6 
Ο συσχετισμός αυτός υπήρξε το κορυφαίο επίτευγ-
μα της σύγχρονης επιδημιολογίας  αποτελώντας πα-
ράλληλα το εναρκτήριο λάκτισμα για τις στρατηγι-
κές πρόληψης όπως τις ξέρουμε σήμερα. Η διένε-
ξη γύρω από το κάπνισμα πέρασε από τρεις φάσεις. 
Αρχικά, στη δεκαετία του 1950, η δημόσια συζήτηση 
γύρω από το κάπνισμα ήταν περιορισμένη στο ια-
τρικό επάγγελμα και συνοψιζόταν στα συμπεράσμα-
τα μίας μελέτης για τους Βρετανούς γιατρούς, από 
τον επιδημιολόγο Richard Doll και τον στατιστικολό-
γο Austin Bradford Hill, η οποία απέδειξε πιο πειστι-
κά το δεσμό μεταξύ του καπνίσματος και του καρκί-
νου του πνεύμονα.7 Σε μία δεύτερη έκδοση της έκ-
θεσης του Βασιλικού Κολεγίου Παθολόγων της Βρε-
τανίας(ΒΚΠ), το 1971, το κάπνισμα ενοχοποιήθηκε 
περαιτέρω για άλλες μορφές κακοήθειας, αναπνευ-
στικές και καρδιακές νόσους καθώς και επιπλοκές 
στην εγκυμοσύνη.8Αυτή η έκθεση υπαγόρευσε τον 
σχηματισμό της ομάδας Δράση κατά του Καπνίσμα-
τος και υπέρ της Υγείας η οποία πριμοδότησε το κύ-
ρος του αντικαπνιστικού σκοπού στα ΜΜΕ.9 Η τρίτη 
φάση της συζήτησης αυτής ήρθε το 1980 με την α-
νακάλυψη των «κινδύνων του παθητικού καπνίσμα-
τος» η οποία σήμανε και μία αποφασιστική στροφή 
της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Ο αγώνας ενάντια 
στο κάπνισμα απέκτησε έναν ισχυρό σύμμαχο, τον 
αγώνα ενάντια στο «παθητικό κάπνισμα» και μέχρι 
τη δεκαετία του 1990 «...το κάπνισμα, από επιλογή 
με την οποία θέτει κανείς σε κίνδυνο τον εαυτό του, 
μεταμορφώθηκε σε αντικοινωνική πράξη».10 Καθώς 
το κάπνισμα τσιγάρων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, ει-
δικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβανό-
μαστε πως η ανακάλυψη της σχέσης του με τον καρ-
κίνο επηρέασε σε βάθος τη δημόσια ζωή αλλά και 
τις κρατικές στρατηγικές γύρω απ’ αυτήν. Η σταδια-
κή απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργα-
σίας, στις αεροπορικές πτήσεις αλλά και σε δημόσι-
ους χώρους που ξεκίνησε έκτοτε δεν αναχαιτίστη-
κε ούτε στο ελάχιστο παρά τις έντονες αμφιβολίες 
ή και διαφωνίες διαφόρων ειδημόνων της εποχής,11  
γεγονός που μπορεί να προξενεί έκπληξη στις λιγό-

Το καλοκαίρι που μας πέρασε το ελληνικό κρά-
τος προβληματιζόταν πολύ με το τι θα γίνει με 
τους καπνιστές αυτής της χώρας.12 Όπως και 
περίπου 10 χρόνια πριν έτσι και φέτος ο δημό-
σιος διάλογος πνίγηκε από παιάνες υπέρ της υ-
γείας και των κατάλευκων χαμόγελων. Μια πιο 
προσεκτική ματιά βέβαια στα λόγια των υπέρ-
μαχων της μακροζωίας είναι αποκαλυπτική: 
«Οπως τονίζει στην «Κ» ο καθηγητής Οικονομι-
κών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, το συνο-
λικό κόστος εξαιτίας της καπνιστικής επιδημίας 
έχει υπολογιστεί στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,4% της ε-
θνικής δαπάνης για την υγεία. Σε αυτό υπολογί-
ζονται νοσηλείες, φαρμακευτική δαπάνη και οι 
επισκέψεις σε γιατρό, η απώλεια εισοδήματος 
της οικογένειας λόγω απουσίας από την εργα-
σία καθώς και το κόστος από την απώλεια πα-
ραγωγικότητας.» Και συνεχίζει: «Οπως επισημαί-
νει ο κ. Κυριόπουλος, «η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής για την αντιμετώπιση της καπνιστικής 
συμπεριφοράς απαιτεί την ανάπτυξη μιας ολο-
κληρωμένης δέσμης μέτρων σε βάθος χρόνου, με 
στοιχεία ήπιου πατερναλισμού –κανόνες περιορι-
σμού του καπνίσματος– τεχνικές αποτροπής από 
το κάπνισμα και ενθάρρυνσης προς άλλες επιλο-
γές, όπως η σωματική άσκηση που είναι το “αντί-
θετο” του καπνίσματος, και τεχνικές μείωσης του 
κινδύνου – ακόμα και με υποκατάστατα».13

Να που όλα μπαίνουν στη θέση τους. Το 
κράτος «ανησυχεί» για τις επιπτώσεις του κα-
πνίσματος οι οποίες βασικά συνοψίζονται στην 
«απώλεια παραγωγικότητας», ο καθηγητής Οι-
κονομικών της Υγείας προτείνει μια «ολοκλη-
ρωμένη δέσμη μέτρων σε βάθος χρόνου, με 
στοιχεία ήπιου πατερναλισμού». Βέβαια ξέρει 
πως κάτι τέτοιο θα βρει αντιστάσεις και είναι 
δύσκολο να εφαρμοστεί οπότε προτείνει πε-
ραιτέρω: «Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο οικο-
γενειακός γιατρός είναι υπεύθυνος και για τη δι-
αχείριση των συμπεριφορικών κινδύνων του α-
τόμου. Εάν καταφέρει και σε πείσει να κόψεις το 
κάπνισμα ή να  χάσεις βάρος, ο ίδιος θα έχει κά-

ποιο επιπλέον μπόνους. Αλλά και ο πολίτης μπο-
ρεί να έχει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές υ-
γείας». Και σαν σωστός κρατικός υπάλληλος ε-
πισημαίνει: «η κατανόηση αυτών των επισημάν-
σεων είναι θεμελιώδους σημασίας. Αν το κάπνι-
σμα ήταν μόνο ιατρικό πρόβλημα θα είχε ήδη ε-
πιλυθεί. Ομοίως, αν ήταν μόνο ζήτημα απαγόρευ-
σης. Το ζήτημα δεν είναι να γίνουν οι γιατροί α-
στυνομικοί και οι αστυνομικοί γιατροί. Το ζήτημα 
είναι να υπάρξει τεκμηριωμένη πολιτική ελέγχου 
και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία, στο 
επίκεντρο της οποίας πρέπει να βρίσκεται πρωτί-
στως το κάπνισμα αλλά και η παχυσαρκία και η 
φυσική άσκηση».14 Καταλάβατε; Βασικά, το ζή-
τημα δεν είναι μόνο ιατρικό...αλλά και τι; Εί-
ναι και ζήτημα αστυνομικό, άρα ζήτημα δημό-
σιας τάξης. Είναι θεμελιώδους σημασίας, μας 
λέει, να υπάρξει τεκμηριωμένη πολιτική ελέγ-
χου και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία. 
Νομίζουμε, καταλάβαμε όλες ποιες είναι αυτές 
οι πολιτικές ελέγχου και εν τέλει πόσο μακριά 
μπορούν να φτάσουν από τον υποτιθέμενο κίν-
δυνο του παθητικού καπνίσματος. Γι’ αυτό κι ε-
ξάλλου, η αστυνομική διαχείριση μπήκε ευθύς 
εξαρχής στην κουβέντα: «Η εντολή του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αρμό-
διους υπουργούς είναι να δοθεί πριν από τη λήξη 
του έτους το στίγμα της μηδενικής ανοχής στους 
παραβάτες της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.[...] 
Με εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας έχει ήδη ζητήσει πιο εντατικούς ελέγχους, 
αρχής γενομένης από τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Από τον ερχόμενο μήνα όταν θα αρχίσουν να λει-
τουργούν και οι εσωτερικοί χώροι σε καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναμένεται να 
γίνει εμφανέστατη η παρουσία των ελεγκτών (α-
στυνομία, δημοτική αστυνομία, επόπτες υγείας 
κ.ά.) και σε μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια».15

Η στενή σχέση μπάτσων και γιατρών είναι 
τέτοια λοιπόν που ακόμα και οι κρατικοί αρμό-
διοι φοβούνται μήπως μπερδευτούμε. Ή για να 
είμαστε πιο σαφείς, φοβούνται πως θα καταλά-
βουμε ότι είναι ένα και το αυτό!

Σιγά Που τουΣ ενδιάφερει η υγειά μάΣ!
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τερο προσεκτικές αναγνώστριές μας. Σ’ αυτό το 
σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι. Οι συ-
σχετίσεις αυτές όσο αυθαίρετες κι αν ήταν δεν 
ήταν ουδέποτε ιατρικές, αλλά βαθιά πολιτικές και 
άρα ταξικές μέχρι το μεδούλι. Το φλέγον ζήτημα 
του καπνίσματος και η αντιμετώπισή του που ανα-
δύθηκε σαν τέρας από τα νερά της λίμνης του Λοχ 
Νες καμία σχέση δεν είχε με την υγεία των υπη-
κόων των κρατικών μηχανισμών. Απεναντίας ήταν 
μία απόπειρα (η οποία μπορούμε πλέον να πούμε 
με ασφάλεια ότι πέτυχε) πρόσδεσης της ατομικής 
υγείας με τη δημόσια υγεία. Ήταν η κρατική στρα-
τηγική μέσω της οποίας η ατομική συμπεριφορά 
ή αλλιώς η ατομική ευθύνη μετατράπηκε σε δυνη-
τικό δημόσιο κίνδυνο. Ήταν ένας από τους πιο πε-
τυχημένους τρόπους με τον οποίο τα κράτη απέ-
κτησαν πρόσβαση στο μικροεπίπεδο της κοινω-
νικής ζωής, την κατέγραψαν και την ποινικοποίη-
σαν όποτε χρειάστηκε. Και όλα αυτά τα έκαναν με 
την πολύτιμη -και όχι με το αζημίωτο- συνεισφο-
ρά των γιατρών. Η ιατρική εξουσία αναδύθηκε ι-
σχυρότερη από ποτέ μασκαρεμένη ως το απαύ-
γασμα του ανθρωπισμού αποκτώντας έλεγχο επί 
της καθημερινότητας και επί των σωμάτων μας. 

Είναι αυτή η καθημερινότητα που μπήκε στο 
μικροσκόπιο της ιατρικής εξουσίας κατά τη διάρ-
κεια των προηγούμενων δεκαετιών και η οποία α-
ποτέλεσε το όχημα για την επιβολή της νέας τά-
ξης πραγμάτων που αναφέραμε παραπάνω. Πα-
ρέα με την αντικαπνιστική εκστρατεία δημιουρ-
γήθηκε και ένα νέο πρότυπο ζωής, αυτό του «υγι-
εινισμού». Η γενικά ευαίσθητη ιδέα που το πλαισί-
ωσε, δηλαδή ότι τα κράτη ενδιαφέρονται για την 
καλή ζωή και υγεία μας, απέκρυψε αφενός τον 
βαθιά ελεγκτικό, πειθαρχικό και ρατσιστικό ρόλο 
των γιατρών σε αυτή τη διαδικασία και αφετέρου 
το γεγονός ότι η ίδια η υγεία ήταν και είναι ταξι-
κή. Τι εννοούμε; Μα φυσικά το προφανές! Το ότι 
δηλαδή η υγεία μας εξαρτάται από το τι δουλειά 
κάνουμε, πόσο χρόνο έχουμε να ξεκουραστού-
με, σε τί σπίτι μένουμε και πόσο ποιοτικό φαγη-
τό μας παίρνει να αγοράσουμε. Όλα τα υπόλοιπα, 
η άσκηση, το κόψιμο του καπνίσματος, τα τριγλυ-
κερίδια και η γλουτενοφοβία είναι πέρα από προ-
νόμιο της μεσαίας τάξης, ένας πολύ έξυπνος τρό-
πος ποινικοποίησης των όρων ζωής και αναπαρα-
γωγής του πάτου αυτής της κοινωνίας.

Υπό αυτό το φως οι εντολές των μπάτσων με 
τις λευκές ποδιές που αφορούν από το τι τρώμε, 

τι πίνουμε μέχρι και το πόσο συχνά πρέπει να κάνου-
με σεξ, οι τακτικές επισκέψεις στον γιατρό και η κα-
ταγραφή της σεξουαλικής μας ζωής (στην περίπτω-
ση που είμαστε γένους θηλυκού), ο στρατιωτικός α-
ποκλεισμός του κέντρου Κυριακή παρά Κυριακή για 
την διοργάνωση Μαραθωνίων και τα ρατσιστικά πο-
γκρόμ ενάντια στους μετανάστες του κέντρου της Α-
θήνας κάτω από τον γενικότερο τίτλο «υγειονομική 
βόμβα» δεν είναι πράγματα ασύνδετα. Είναι μερικές 
από τις πολλές λειτουργίες των πολιτικών πειθάρ-
χησης της εργατικής τάξης. Είναι οι ίδιες λειτουρ-
γίες που τέθηκαν σε εφαρμογή το τελευταίο δίμη-
νο, υποστηρίχτηκαν από όλο το φάσμα της πολιτι-
κής σκηνής και διαφημίστηκαν από γιατρούς και δη-
μοσιογράφους. Είναι φυσική και πνευματική επίθε-
ση στην εργατική τάξη. Είναι οι κρατικές στρατηγι-
κές αντιμετώπισης της κρίσης οι οποίες επιχειρούν 
να μας πείσουν πως έχουμε ατομική ευθύνη για όλα 
τα δεινά που μπορεί να μας βρουν αλλά επίσης και 
για τα δεινά των υπολοίπων, την ίδια στιγμή που όλο 
και μεγαλύτερο κομμάτι του πάτου θα πετιέται στα 
σκοινιά. Αυτή εδώ η διαδικασία δεν είναι διόλου α-
σήμαντη. Ενώ αυτοί που περισσεύουμε και χρήζου-
με πειθάρχησης γινόμαστε όλο και περισσότεροι, 
ενώ οι όροι αναπαραγωγής μας θα πάρουν για τα 
καλά την κάτω βόλτα, το κράτος και η ιατρική εξου-
σία θα διεκδικούν όλο και περισσότερη παρέμβαση 
στην «σχετιζόμενη με την υγεία» ατομική συμπερι-
φορά, με το πρόσχημα της δημόσιας υγείας και της 
απειλής της. Είναι με όχημα αυτή τη γνώμη που οι 
συμπεριφορές της εργατικής τάξης στοχοποιούνται 
ως αντικοινωνικές. Η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνι-
σμα, η έλλειψη ζέσης για τακτική άσκηση και προ-
σφάτως το άραγμα στις πλατείες και ο άσκοπος πε-
ρίπατος στο κέντρο. Είναι ο φασισμός που υψώνεται 
μπροστά μας. Και αυτή τη φορά δεν έχει σβάστικα 
αλλά λευκή ρόμπα. 
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Η ενασχόληση της ιατρικής με τα ζητήματα δη-
μόσιας υγείας μας υπενθύμιζε πάντα τη σχέ-

ση της με αυτό που καταλαβαίνουμε ως φασισμό. 
Γι’ αυτό άλλωστε και ήμασταν καχύποπτες από 
νωρίς, προ κορονοϊού και εμφανούς χούντας δη-
λαδή. Να θυμήσουμε μία περίπτωση που είχε πέ-
σει στο ραντάρ μας το πολύ πρόσφατο 2011, αυτή 
του ιού των κονδυλωμάτων και της κρατικής του 
αντιμετώπισης. Ας δούμε τι είχαμε γράψει σε ένα 
κείμενο του περιοδικού τότε: «Δεν είναι η μονα-
δική φορά που η ασθένεια χρησιμοποιείται από το 
κράτος και την αστική τάξη (στην Ελλάδα και στα υ-
πόλοιπα δυτικά κράτη) ως μέσο μαζικής τρομοκρά-
τησης και διασποράς μαζικών φόβων, ως ελεγκτι-
κός και πειθαρχικός μηχανισμός μέσω διαχωρισμού 
της εργατικής τάξης σε «άρρωστους» ή εν δυνάμει 
«άρρωστους» και «υγιείς». Στην υπόθεση του HPV, ο 
πληθυσμός που στοχοποιείται, ως γνωστό, είναι οι έ-
φηβες και νεαρές γυναίκες που έχουν κάνει ή πρό-
κειται να κάνουν σεξ. Καλό ε; Το γυναικείο σώμα ενο-
χοποιείται ως ύποπτος φορέας ασθενειών που σχε-
τίζονται με το σεξ. Οι γυναίκες κουβαλάνε ασθένει-
ες ή θα κουβαλήσουν στο μέλλον, οπότε ας εμβολια-
στούν από μικρές για το καλό τους και των καλό των 
υπολοίπων. Σίγουρα ήδη σκέφτεστε, μα οι άντρες, 
δεν κολλάνε και αυτοί τον ιό; Φυσικά τον κολλάνε και 
γίνονται φορείς του στον ίδιο βαθμό. Τυχόν σκέψεις 
για εμβολιασμό τους δεν προχώρησαν τελικά. Μια 
από τις επίσημες δικαιολογίες που ακούστηκαν εί-
ναι ότι το να εμβολιαστούν οι γυναίκες είναι προτε-
ραιότητα «γιατί στην πραγματικότητα οι γυναίκες εί-
ναι που παθαίνουν τις περισσότερες αρρώστιες που 
συνδέονται με τον HPV». Με άλλα λόγια αφού οι γυ-
ναίκες τα παθαίνουν, αυτές είναι υπεύθυνες για αυτά 
που παθαίνουν.»16 Η αυθαίρετη συσχέτιση του ιού 
των κονδυλωμάτων (ενός ιού τόσο διαδεδομένου 
που υπολογίζεται ότι το 80% του σεξουαλικά ε-
νεργού πληθυσμού θα νοσήσει) με τον καρκίνο 
της μήτρας, πήρε αγκαλιά το μότο «η πρόληψη εί-
ναι καλύτερη απ’ την θεραπεία» και υπαγόρευσε 
το εξής απλό: σεξ=HPV=καρκίνος. Ποινικοποίησε 
δηλαδή τη γυναικεία σεξουαλικότητα και στοχο-
ποίησε τις νεαρές κοπέλες ως νοσηρές. Από επι-
πόλαιες, σεξουαλικά ενεργές και έκλυτες οι νεα-
ρές κοπέλες μετατράπηκαν σε δημόσιο κίνδυνο. 
Sounds familiar ε;

HPV: το γυνάικειο Σώμά 
ώΣ δοκιμάΣτικοΣ ΣώληνάΣ 
γιά Πειράμάτά δημοΣιάΣ 
τάξηΣ.

Δεν ξέρουμε ποιος το σκέφτηκε αλλά δεν θα 

μπορούσαμε να το αποδώσουμε καλύτερα!


