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η δημόσια υγεία  
& οι μηχανισμοί διαχείρισης 
όσων περισσεύουν στα χρόνια 
της κρίσης

Τ
ις τελευταίες εβδομάδες όλη η Ελλάδα τις 
πέρασε συντονισμένη μπροστά από μια ο-
θόνη παρακολουθώντας τις τελευταίες εξε-
λίξεις γύρω από τη λεγόμενη «πανδημία του 

κορονοϊού». Ακόμα και αν κάποιες από εμάς αποφύ-
γαμε το ατελείωτο scroll down στα social media, όλο 
και κάποιος από την οικογένεια, το διπλανό διαμέρι-
σμα ή το απέναντι μπαλκόνι θα άκουγε με προσήλω-
ση τον κ. Χαρδαλιά, τον κ. Τσιόδρα και τους λοιπούς 
ειδικούς σε θέματα υγείας. Με πρόσχημα τη δημόσια 
υγεία, μπάτσοι και γιατροί μας επέβαλαν να μένουμε 
σπίτι, εφαρμόζοντας μια σειρά από μέτρα στρατιω-
τικοποίησης και πειθάρχησης των ζωών μας. Λέξεις 
όπως επιδημία, κρούσματα, υγειονομική απειλή, ανε-
ξέλεγκτη μεταδοτικότητα έχουν νοηματοδοτήσει όλο 
και περισσότερο την καθημερινότητά μας.

Όπως έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν μέσα 
από τη στήλη του περιοδικού «Το σώμα μας Πεδίο 
Μάχης» και από τις μπροσούρες «Παθήσεις και Δι-
αταραχές» και «Μάγισσες, μαίες, νοσοκόμες» η ια-
τρική εξουσία αποτελεί δομικό στοιχείο των κρατών 
και έναν από τους ισχυρότερους κρατικούς μηχανι-
σμούς διαχείρισης και ελέγχου της εργατικής τάξης.1 

Μάλιστα, το ελληνικό κράτος ήδη από τις απαρχές 
της δημιουργίας του συγκρότησε και θέσπισε υγει-
ονομικές πολιτικές με σκοπό τον έλεγχο των πληθυ-
σμών του. Ήδη από τον 19ο αιώνα οι αρχές επέβαλ-
λαν μέτρα όπως η καραντίνα και ο αποκλεισμός ο-
λόκληρων πόλεων. Έτσι, το ελληνικό κράτος με το 
πρόσχημα της προστασίας της «δημόσιας υγείας» ε-
φάρμοσε αστυνομικές πρακτικές πληθυσμιακού ε-
λέγχου, εξασφαλίζοντας την τάξη εντός των συνό-
ρων του (για περισσότερα σχετικά με τον 19ο αιώ-
να δες Παράρτημα). Η «δημόσια υγεία» δεν αποτέλε-
σε ποτέ μονομερές ιατρικό ζήτημα, αλλά ήταν πάντα 
ζήτημα που πήγαινε παρέα με τη «δημόσια τάξη» και 
στόχευε στη διαχείριση και την πειθάρχηση της ερ-
γατικής τάξης. 

Αυτό λοιπόν που έχουμε επανειλημμένα υποστη-
ρίξει είναι ότι η επιστήμη δεν είναι ούτε ουδέτερη 
ούτε αντικειμενική. Αντίθετα με τις κυρίαρχες αντι-
λήψεις, η ιατρική επιστήμη εν προκειμένω δεν απο-
τελεί ένα σύνολο επιστημονικών δεδομένων, ιδε-
ών και πρακτικών, αλλά ένα σώμα πολιτικά στοχευ-
μένων γνώσεων. Σε κάθε ιστορική περίοδο, οι γνώ-
σεις και οι πρακτικές της ιατρικής προσαρμόζονται 
και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κρατικές προ-
σταγές κοινωνικού ελέγχου συγκεκριμένων πληθυ-
σμών. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, όπου τα κρα-

τικά σχέδια επιτήρησης και πειθάρχησης της εργα-
τικής τάξης ήρθαν σε πέρας με τη βοήθεια της ια-
τρικής επιστήμης και των φορέων της. Το ελληνικό 
κράτος χρόνια τώρα χτίζει στρατηγικές, αποκτά όλο 
και περισσότερη τεχνογνωσία και εφαρμόζει σχέδια 
στις πλάτες μας. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο 
που οι γιατροί παρελαύνουν στις οθόνες μας καθη-
μερινά. Δεν είναι, επίσης, καθόλου τυχαία και τα μέ-
τρα που έχουν εφαρμοστεί για την «προστασία» της 
δημόσιας υγείας σήμερα. Το έδαφος για τη διαχείρι-
ση της «πανδημίας» του Covid-19 είχε στρωθεί από 
καιρό. Η καραντίνα, η απαγόρευση κυκλοφορίας και 
οι βεβαιώσεις μετακίνησης αποτελούν μέτρα διαχεί-
ρισης που το κράτος δουλεύει χρόνια τώρα.

ΚΕΕΛΠΝΟ: η άλλη όψη του μπάτσου
Ρίχνοντας μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν και 
συγκεκριμένα στα τελευταία 10 χρόνια, βλέπουμε 
ότι η δημόσια υγεία ταυτίστηκε αρκετές φορές με ό-
ρους όπως η έκτακτη ανάγκη και η δημόσια ασφά-
λεια.2 Η ένταση της καπιταλιστικής κρίσης την τε-
λευταία δεκαετία οδήγησε τα κράτη στην επιβολή 
νεών μέτρων για τη διαχείριση της εργασίας και της 
αναπαραγωγής μας. Από τη χάραξη ενιαίας «εθνικής 
στρατηγικής» για τον έλεγχο της πολυεθνικής εργα-
τικής τάξης δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν η 
επιστήμη και οι υγειονομικοί μηχανισμοί. Τρανταχτό 
παράδειγμα που επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέ-
ση ιατρικής-αστυνομίας-κράτους, αλλά και την α-
ποτελεσματικότητα της κοινής τους δράσης αποτε-
λεί το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η ιστορία του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι μεγά-
λη και οι δράσεις του ακόμα περισσότερες. Αυτό που 
μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί 
τμήμα του Υπουργείου Υγείας που πάντα -μα πάντα 
όμως- δούλευε με τους μπάτσους.  

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ή 
αλλιώς ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, δημιουργήθηκε το 2005 από το 
προϋπάρχον Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων. 
Σήμερα τη θέση του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει πάρει ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).3 Το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
όπως και τώρα ο ΕΟΔΥ, υπαγόταν στην εποπτεία και 
τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Σκοποί 
της δράσης του ήταν μεταξύ άλλων: η «προστασία 
και προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της ενημέρω-
σης του κοινού και η χάραξη εθνικής στρατηγικής για 
την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων… η επιδημι-
ολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων… και η 
υποστήριξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (μετακι-
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νούμενων πληθυσμών & Trafficking)» .4 Πρόκειται δη-
λαδή για ένα φορέα που πάντα είχε σκοπό να συμ-
μετέχει ενεργά στη διαχείριση των «ειδικών πληθυ-
σμιακών ομάδων». Και αυτό έκανε! Έδρασε την εποχή 
όπου τα καπιταλιστικά κράτη αποζητούσαν την ανα-
διάρθρωση του κοινωνικού κράτους, με την παράλ-
ληλη αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης και α-
στυνόμευσης της κοινωνικής αναπαραγωγής σε όλα 
τα πεδία της καθημερινότητας. 

Το σχέδιο «πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας» 
Οι δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκινούν νωρίτερα, εδώ 
όμως θα εστιάσουμε στα γεγονότα που εξελίχθηκαν 
από το 2010 και μετά. Το 2010, το Υπουργείο Υγείας 
και ο τότε υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος ξεκίνησε ένα 
νέο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της δημόσιας υ-
γείας στο κέντρο της Αθήνας. Σε συνεργασία με τον 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπουργό Προστασίας του Πολί-
τη (ναι, και τότε!), το Υπουργείο Υγείας (με μπροστά-
ρη το ΚΕΕΛΠΝΟ) οργάνωσαν το σχέδιο που κωδικά 
θα το λέμε «πρόβλημα στο κέντρο την Αθήνας».5 

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι δεν είναι 
καθόλου τυχαία η εστίαση του σχεδίου στην Ομό-
νοια και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Το ελληνι-
κό κράτος, ήδη από τη δεκαετία του ’90, δημιούργη-
σε γύρω από τις περιοχές αυτές μια αόρατη περιφραγ-
μένη ζώνη, μέσα στην οποία λάμβανε χώρα η διαχεί-
ριση της εργασίας των μεταναστών και των μετανα-
στριών και των κατώτερων στρωμάτων της εργατικής 
τάξης αυτής της κοινωνίας, περιλαμβάνοντας μπόλικη 
βία, ρατσιστική ιδεολογία, μπάτσους και φασίστες.6 
Έτσι, το σχέδιο «πρόβλημα στο κέντρο την Αθήνας» 
δεν έπεφτε σε κοινωνικό κενό, τουναντίον κολύμπησε 
σε γνωστά νερά και είχε την πλήρη στήριξη των μαγα-
ζατόρων, των ιδιοκτητών μπαρ, των νοικοκυραίων και 
των ρατσιστικών επιτροπών κατοίκων που ξεπηδού-
σαν τότε σε διάφορες γειτονιές του κέντρου. Μέσα σε 
ένα διευρυμένο πλέγμα πολιτικών, κοινωνικών και υ-
λικών συμφερόντων χτίστηκε σταδιακά «το πρόβλη-
μα της εγκληματικότητας» που αναφερόταν ακριβώς 
στους μετανάστες εργάτες, τις πόρνες, τους άστεγους 
και τους χρήστες.7

Φαίνεται πως οι επιταγές των καιρών (με δεδομέ-
νη την καπιταλιστική κρίση) επιζητούσαν την ανα-
βάθμιση των πολιτικών δημόσιας τάξης. Στις αρχές 
του 2011, μια νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας ε-
πέβαλε υποχρεωτικό αιματολογικό έλεγχο για λοιμώ-
δη νοσήματα σε όλους τους μετανάστες και αιτού-
ντες άσυλο. Λίγο αργότερα, μια νέα τροπολογία όρι-
σε ότι η ενοικίαση χώρου που δεν πληροί τους κανό-
νες υγιεινής θα διώκεται. Μέσα στο επόμενο διάστη-
μα, η ΕΛ.ΑΣ χέρι με χέρι με το ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρη-
σε σε έλεγχο, καταγραφή και εκκένωση σε κτίρια και 
χώρους που κατοικούσαν ή εργάζονταν μετανάστες, 
σε οίκους ανοχής και πιάτσες.8 Με όπλο την ιδεολο-
γία της «προστασίας της υγείας» εξαπολύθηκε κανο-
νικό κυνήγι μαγισσών στο κέντρο της Αθήνας, με στό-
χο τους «παράνομους» μετανάστες και τις «αδήλω-
τες» πόρνες. Ο κ. Λοβέρδος σε συνέντευξη τύπου α-
νέφερε χαρακτηριστικά: 

«Σας δίνω ορισμένα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που αφορούν 600 οίκους ανο-
χής και studios οι οποίοι ελέγχτηκαν… 7 λειτουρ-
γούσαν νόμιμα και από τα 20.000 περίπου εκδι-
δόμενα άτομα, μόνο τα 1.200 βρέθηκαν δηλωμέ-
να, δηλαδή άτομα τα οποία τα περνάνε από τους 
απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους. Στους 400 από 

Ο Α. Λοβέρδος απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευση των 

φωτογραφιών των εκδιδόμενων γυναικών δήλωσε: «Το 50% της ευθύνης έχει η εκδιδόμενη 

γυναίκα και το άλλο 50% ο πελάτης. Έπρεπε να δημοσιοποιούνται και οι δικές τους 

φωτογραφίες, διότι η απροφύλακτη επαφή με εκδιδόμενες γυναίκες είναι πολύ σοβαρό 

ζήτημα αφενός δημόσιας υγείας αφετέρου κοινωνικής απαξίας. Πρόκειται για θέμα 

βαρύτατης αμέλειας, η οποία συνορεύει απόλυτα με τη γαϊδουριά». Από το άρθρο με τίτλο: 

«Να ποινικοποιηθεί η σεξουαλική πράξη χωρίς προφύλαξη», Το Βήμα, 2/5/2012.

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση για τον Covid-19 στην ΕΡΤ (10/04/20): «Συναγερμό» 

κήρυξαν οι αρχές στην περιοχή της Νέας Σμύρνης της Λάρισας, μετά την εμφάνιση 

ενός κρούσματος σε οικισμό των Ρομά. Ένας θετικός, τεστ σε όλη την οικογένεια του 

και σε ακόμα 20 οικογένειες και τελικά εγκλεισμός όλης της κοινότητας γιατί «έδειχναν 

απείθαρχοι», μας λέει η φασιστορεπόρτερ της πρωινής ενημέρωσης. 

δ η μ ό σ ι α  υ γ ε ί α 
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αυτούς τους 600 οίκους το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει κάνει έ-
ρευνες…Αν δεν γίνουν αυτά…αν δεν λύνουμε τα 
επιμέρους, το όλον δεν θα λυθεί».9 

Το σχέδιο των αρχών εξελισσόταν και τα λεγόμενα 
ζητήματα δημόσιας υγείας άρχισαν να γίνονται το 
κεντρικό αφήγημα, πάνω στο οποίο χτίστηκε ολό-
κληρη η καμπάνια με τίτλο «Δράσεις Δημόσιας Υ-
γείας σε εθνικό επίπεδο». Μάλιστα, τον Δεκέμβρη 
του 2011 ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Υ-
πουργείο Υγείας ανέλαβε τη λειτουργία και την προ-
ώθηση του εν λόγω προγράμματος, προωθώντας το 
μότο «να κερδίσουμε πάλι το κέντρο της Αθήνας». 
Στις δράσεις του προγράμματος αυτού συμπεριλαμ-
βάνονταν οι «Ιδιαίτερες δράσεις (που) αναφέρονται 
στους ασθενέστερους, τους μετανάστες και άλλες ει-
δικές ομάδες (θέματα trafficking, AIDS, εξαρτημένους) 
από ειδικά συνεργεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τις υπηρεσίες του 
ΟΚΑΝΑ και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιο-
χή».10 Σε συνέντευξη τύπου ο τέως δήμαρχος Γ. Κα-
μίνης ανέφερε:

«Έχουμε μια κατάσταση που επί χρόνια δημι-
ουργήθηκε, επιβαρύνεται πια τα τελευταία χρό-
νια δραματικά λόγω της παράνομης μετανάστευ-
σης, της λαθραίας μετανάστευσης και της οικο-
νομικής κρίσης …Υπάρχει ένα πρόβλημα οργα-
νωμένης εγκληματικότητας κυρίως στην Αθή-
να… και το θέμα του εμπορίου των ναρκωτικών 
και το θέμα της παράνομης πορνείας και το θέμα 
του παραεμπορίου, είναι θέματα οργανωμένου 
εγκλήματος».11

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονταν ξανά τα 
κατώτερα στρώματα της εργατικής τάξης, οι μετα-
νάστες, οι χρήστες και οι εκδιδόμενες του πεζοδρο-
μίου. Το «πρόβλημα» του κέντρου της Αθήνας είχε 
πάρει υπόσταση και είχε αποκτήσει ενεργούς ιδεο-
λογικούς συμμάχους. Φυσικά η δημόσια υγεία και 
η δημόσια τάξη δεν είναι ό,τι κάτσει, αν μιλάς για 
«πρόβλημα» το λύνουνε οι μπάτσοι (αγκαζέ με τους 
γιατρούς). Το σχήμα «έχουμε (κατασκευάσει) πρό-
βλημα, ας βρούμε λύση», υιοθετήθηκε από δεξιούς 
και αριστερούς, με την αντίστοιχη ζέση. Οι μεν πρό-
τειναν έλεγχο -δηλαδή βία και πογκρόμ- οι δε μαζι-
κούς εμβολιασμούς και κίνητρα για εργασία, δηλα-
δή ρατσισμό με λίγη φιλανθρωπία. Προτάσεις εξί-
σου παραγωγικές για τα συμφέροντα του κράτους 
και των ταξικών φίλων του. 

Μέσα στους επόμενους μήνες το σχέδιο «κέντρο 
της Αθήνας» κλιμακωνόταν, παίρνοντας μπάλα όλο 
και μεγαλύτερο κομμάτι της εργατικής τάξης αυτής 
της κοινωνίας. Με πρόσχημα την υποτιθέμενη έξαρ-
ση των λοιμωδών και αφροδίσιων νοσημάτων υπο-
γράφηκε από τα κλιμάκια της υγείας και της τάξης υ-
γειονομική διάταξη σχετικά με τις «Ρυθμίσεις που α-
φορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νο-
σημάτων»,12 με βάση την οποία τοποθετήθηκαν κι-
νητές μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο της Αθή-
νας, τον Άγιο Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής 
και το Μεταξουργείο. Το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποίη-
σε υποχρεωτικούς υγειονομικούς ελέγχους και δειγ-
ματοληψίες αίματος σε οίκους ανοχής, σε πιάτσες 
της πορνείας του πεζοδρομίου και σε πιάτσες ναρ-
κωτικών, σε άστεγους, σε σπίτια μεταναστών, εξετά-
ζοντας συνολικά πάνω από 24.000 άτομα.13 Προφα-
νώς ούτε το ΚΕΕΛΠΝΟ ούτε ο δήμος Αθηναίων κό-
πτονταν για την υγεία των πληθυσμών της μητρό-
πολης. Το σχέδιο δράσης γιατρών και μπάτσων κα-

τάφερε να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα φακελώ-
ματος, επίβλεψης και ποινικοποίησης όσων βρίσκο-
νταν στο περιθώριο, όσων έπρεπε να πειθαρχηθούν. 

Στην υπόθεση αυτή έβαλε για ακόμη μια φορά 
το λιθαράκι της και η αριστερά. Η επιτροπή κατοί-
κων του 6ου διαμερίσματος της Αθήνας (με τις πλά-
τες του ΣΥΡΙΖΑ) πρότεινε την εγκατάσταση των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα στην πλατεία Βικτωρίας, ώστε 
να γίνουν εμβολιασμοί και τεστ σε όλους τους με-
τανάστες και τις μετανάστριες της περιοχής, με σκο-
πό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.14 Φυσικά, το 
κράτος δεν άφησε τις καλές ιδέες να πάνε χαμένες. Η 
στρατηγική που προτάθηκε τότε, που κωδικά θα τη 
λέμε εφεξής «τεστ σε όλους» εφαρμόστηκε σε μια 
τεράστια μερίδα του πληθυσμού. Τα τεστ υγειονο-
μικού χαρακτήρα αποτέλεσαν και αποτελούν σημα-
ντικό εργαλείο στα χέρια του κράτους. 

Σήμερα, και με αφορμή την «πανδημία του κο-
ρονοϊού» οι αριστεροί έκρουσαν ξανά τον «κώδω-
να του κινδύνου», επαναφέροντας το αίτημα «τεστ 
σε όλους». Αλλά πόσο αθώο είναι το αίτημα αυτό 
τελικά; Όπως φάνηκε και στο παρελθόν καθόλου! 
Στρέφοντας το βλέμμα στα κέντρα κράτησης μετα-
ναστριών και μεταναστών, αλλά και τους καταυλι-
σμούς Ρομά, το κράτος με τη φυσική και ιδεολογι-
κή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και με πρόσχημα την προ-
στασία της υγείας, πήρε μέτρα για τη διαχείριση των 
πληθυσμών αυτών. Οι κοινότητες των Ρομά στη Λά-
ρισα και τη Ξάνθη έγιναν ο στόχος του σχεδίου αυ-
τού.15 Αφού τις ονόμασαν «υγειονομική βόμβα», έ-
καναν τεστ σε όλους και επέβαλαν ολική απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας από και προς τους καταυλισμούς. 
Μπορεί οι προληπτικές απολυμάνσεις και τα τεστ 
σε καταυλισμούς Ρομά να πλασάρονται, από τους 
κρατικούς θεσμούς και τους αριστερούς τους φί-
λους, ως μέτρα «προστασίας των ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων», για εμάς όμως είναι ξεκάθαρα υγει-
ονομικός φασισμός με τα όλα του. Μια χαρά βόλε-
ψε τη δεξιά κυβέρνηση η υποστήριξη της αριστε-
ράς στα σχέδιά της για διαχείριση των «απείθαρ-
χων» πληθυσμών. 

Αξίζει λοιπόν να επαναλάβουμε πως: τα μέτρα 
«υγειονομικός έλεγχος σε όλους», «τεστ σε όλους» 
και υποχρεωτικοί εμβολιασμοί αποτελούν κομμά-
τι της τεχνογνωσίας και της στρατηγικής του κρά-
τους που εφαρμόζεται χρόνια τώρα στους «ευάλω-
τους» πληθυσμούς (όπως αρέσκονται να τους ονο-
μάζουν οι αριστεροί). Φυσικά, οι «ευάλωτοι» πληθυ-
σμοί δεν ήταν και δεν είναι τυχαίοι. Είναι κομμάτι της 
εργατικής τάξης που οι αρχές ελέγχουν συστηματι-
κά και παρανομοποιούν με κρατικό σχέδιο. Είναι οι 
μετανάστες που το ίδιο το κράτος έχει στοιβάξει στο 
κέντρο της μητρόπολης και σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, οι χρήστες και οι εκδιδόμενες που οι μπά-
τσοι μαζί με τη μαφία ελέγχουν τις πιάτσες τους.  

Η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών
Επιστρέφοντας πάλι στην πρόσφατη ιστορία, κατα-
λαβαίνουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε 
για τα όσα έχουν συμβεί σήμερα και τη μικρή χού-
ντα που έχει σκάσει στα κεφάλια μας. Στις αρχές του 
2012 το ΚΕΕΛΠΝΟ, υποστηρίζοντας ότι η υποτιθέ-
μενη αύξηση του AIDS στο γενικό πληθυσμό οφει-
λόταν στην αύξηση των χρηστών και των εκδιδόμε-
νων στο κέντρο της Αθήνας, ανέλαβε ξανά τον ρόλο 
του μπάτσου. Το Μάιο του ίδιου έτους, το καλά δου-
λεμένο σχέδιο του φασιστικού υγειονομικού μηχα-
νισμού προχώρησε σε μια σειρά επιχειρήσεων που 

Ο κ. Τσιόδρας, τηλεοπτικός σταρ των καιρών 
του κορωνοϊού, είναι παθολόγος με ειδι-

κότητα ειδικού λοιμωξιολόγου. Δηλαδή για-
τρός! Φυσικά, ξέρετε πόσο καχύποπτες είμα-
στε με τα όσα λένε οι γιατροί, ειδικά αυτοί που 
το παίζουν σωτήρες. Βρήκαμε λοιπόν ότι η κα-
ριέρα του κ. Τσιόδρα δεν ξεκίνησε εν μια νυκτή. 
Από το 2001 κατέχει θέση επιστημονικού συμ-
βούλου του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε τμήμα που ασχολεί-
ται με θέματα δημόσιας υγείας και μεταδοτικών 
νοσημάτων. 

Όταν η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει «την παν-
δημία του Η1Ν1», ο Σωτήρης Τσιόδρας ήταν υ-
πεύθυνος για τα ενημερωτικά δελτία του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ σχετικά με την γρίπη και έβγαινε στα κα-
νάλια ως εκπρόσωπος της υγείας. Δεν είχε βέ-
βαια την απήχηση που έχει σήμερα. Μετέπει-
τα, ανέλαβε το τμήμα «στρατηγικού σχεδια-
σμού και πολιτικής» του ΚΕΕΛΠΝΟ, που ήταν ε-
νεργό την διετία 2010-2012, τον καιρό δηλαδή 
που ΚΕΕΛΠΝΟ και μπάτσοι έκαναν σκούπες με-
ταναστών, υγειονομικούς ελέγχους στους «πα-
ραβατικούς» και κυνήγι οροθετικών με πρό-
σχημα την υποτιθέμενη έξαρση των μεταδοτι-
κών νοσημάτων. 

Στον απολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ για το έτος 
2014 διαβάζουμε ότι ο καλός μας γιατρός ανέ-
λαβε την εκπροσώπηση της χώρας σε «Πανευ-
ρωπαϊκή Διυπουργική Συνάντηση των Υπουρ-
γών Υγείας των κρατών μελών ΕΕ και παρουσί-
αση ενημέρωσης για το θέμα των μεταναστών 
και τη Δημόσια Υγεία». Παράλληλα, το ίδιο έτος 
ήταν υπεύθυνος για «(Την) Εκπροσώπηση του 
οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας …σε 
δελτία τύπου, στον έντυπο τύπο και σε ΜΜΕ…
για το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ, ιδιαίτερα για την γρί-
πη, την λύσσα, την ελονοσία και τον Ιό του Δυτι-
κού Νείλου, τον ιό MERS-CoV, τον ιό Ebola αλλά 
και όλα τα μεταδιδόμενα νοσήματα». Τι ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τι ΝΔ ο Τσιόδρας εκεί! Εκεί και στην έξαρση 
του MERS-CoV, εκεί και μετά από κάμποσα χρό-
νια επί Covid-19 να χτίζει στρατηγικές για την 
«προάσπιση της δημόσιας υγείας». Είναι χρι-
στιανός και έχει 7 παιδιά, πώς να μην ενδιαφέ-
ρεται για τη δημόσια υγεία και τα ελληνόπουλα. 
Τι γνώμη λέτε να έχει για την έκτρωση άραγε;!

τι θά κάνάμε 
χώριΣ τον τΣιοδρά;
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πειλεί την «υγιή κοινωνία» και τη ζωή του κέντρου 
της πόλης.21 Με άλλα λόγια, έγινε κάθε προσπάθεια 
από μεριάς του κράτους να αγκαλιάσει τους ταξι-
κούς του συμμάχους, επιβάλλοντας ακόμα μεγαλύ-
τερο έλεγχο και επίβλεψη του δημόσιου χώρου. Πο-
γκρόμ και σκούπες διεξήχθησαν σε όλο το κέντρο 
της Αθήνας, συλλαμβάνοντας χιλιάδες μετανάστες 
και μετανάστριες (πάνω από 6000) και εκδιδόμενες 
γυναίκες.22 Να σημειωθεί ότι όσοι συλλαμβάνονταν 
για παράνομη είσοδο στην χώρα μεταφέρονταν σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσης στην Αθήνα (Αμυγδαλέ-
ζα) ή αλλού (Ξάνθη, Κομοτηνή και Έβρο), τα οποία 
είχαν στελεχωθεί από μέλη του ΚΕΕΛΠΝΟ, χρηματο-
δοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.23 
Έτσι, ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επεισόδιο της πρό-
σφατης ιστορίας μας, όπου οι υγειονομικοί μηχανι-
σμοί αποτέλεσαν το εργαλείο-κλειδί στην εφαρμογή 
στρατηγικών δημόσιας τάξης και πειθάρχησης κομ-
ματιών της εργατικής τάξης. Εργαλείο τόσο ισχυρό 
που αξιοποιήθηκε με τις απαραίτητες προσαρμογές 
μέσα στα επόμενα έτη,24 στρώνοντας το έδαφος για 
τη διαχείριση των «κρίσεων» του μέλλοντος. 

Ίσως να φαίνονται προφητικά τα όσα γράψαμε 
το 2012: «το πάντρεμα της μηχανισμών υγείας με τη 
δημόσια τάξη ετοιμάζεται να δοκιμαστεί στις πλά-
τες περισσοτέρων. Γιατί, ξαναλέμε, οι κρατικοί ιθύ-
νοντες το ξέρουν: ο πάτος αυτής της κοινωνίας ολο-
ένα και θα διευρύνεται. Γι’ αυτό και ετοιμάζουν από 
τώρα τον ιδεολογικό εξοπλισμό και τις τεχνικές με-
θόδους για την επιτήρηση, καταστολή και εξόντωση 
αυτών που περισσεύουν».25 Αν και οι καιροί που ζού-
με φαίνονται πρωτόγνωροι και ίσως βγαλμένοι από 
ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι πέρα για πέρα 
αληθινοί. Το κράτος δουλεύει χρόνια τώρα τη μεθο-
δολογία και αποκτά τεχνογνωσία στις πλάτες ενός 
μεγάλου κομματιού της εργατικής τάξης. Οι γιατροί, 
οι μπάτσοι και τα αφεντικά ήταν πάντα εκεί, φανα-
τικοί εκφραστές της κρατικής ιδεολογίας, να πει-
θαρχούν όσες και όσους πρέπει να πειθαρχήσουν. 
Και ενώ ο πάτος της ελληνικής κοινωνίας διευρύνε-
ται συνεχώς, η κρατική επίθεση όλο και αναβαθμίζε-
ται. Για τις μετανάστριες και τους μετανάστες εργά-
τες αυτό σημαίνει περισσότερος έλεγχος και ποινι-
κοποίηση της ύπαρξης και του τρόπου αναπαραγω-
γής τους. Για την υπόλοιπη εργατική τάξη τι; μισοί μι-
σθοί, ακόμα περισσότεροι μπάτσοι, συνεχής επίβλε-
ψη σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας: στο σπίτι, 
στη δουλειά και στην πλατεία. Από την άλλη βέβαια, 
το κράτος ποτέ δεν έπαιζε μόνο του σε άδειο γήπε-
δο, χωρίς αντιστάσεις. Οι καιροί θα δείξουν τι μέλ-
λει γεννέσθαι.

τελικά οδήγησε στην πυρά δεκάδες εκδιδόμενες, ά-
στεγες και χρήστριες. Είκοσι από τις γυναίκες αυτές, 
υποβλήθηκαν σε υποχρεωτικά διαγνωστικά τεστ για 
τον HIV, βαφτίστηκαν «δημόσιος κίνδυνος», διαπο-
μπεύτηκαν, φυλακίστηκαν και εξοντώθηκαν. Μας εί-
παν ότι ο στόχος της επιχείρησης αυτής ήταν η προ-
φύλαξη της δημόσιας υγείας, των ηθών και της ελλη-
νικής οικογένειας από τον ιό του AIDS, που όπως υ-
ποστήριξαν είχε πάρει «διαστάσεις επιδημίας».16 Έ-
πρεπε να προστατευθεί ο έλληνας πατέρας από το 
φονικό ιό μας είπαν, γι΄ αυτό έβγαλαν στη δημοσιό-
τητα τα πρόσωπα των γυναικών που συνελήφθησαν. 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Υπουργός Προ.Πο. 
Χρυσοχοΐδης «η ζωή και η αξιοπρέπεια των συλλη-
φθέντων γυναικών είναι δευτερεύουσας σημασί-
ας ζήτημα μπροστά στη δημόσια υγεία και ειδικότε-
ρα την υγεία των ανήλικων αντρών που αγοράζουν 
πορνικές υπηρεσίες».17

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εστιάσουμε σε μια 
άλλη πλευρά της ιστορίας: στους μικροαστούς έλλη-
νες οικογενειάρχες, που για άλλη μια φορά το κρά-
τος τους προστάτευσε και τους αγκάλιασε με περισ-
σή αγάπη. Η κρατική αφήγηση για γυναίκες - τέρατα, 
μολυσματικές και κοινωνικά ανεύθυνες (καθώς δε 
φρόντισαν για τη μη μετάδοση του ιού) έβγαλε λάδι 
όλους τους πορνοπελάτες που πάνω από 20 χρόνια 
αποκομίζουν τα οφέλη της πορνείας, λαμβάνοντας 
υπηρεσίες από δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που εργά-
ζονται σε καθεστώς δουλείας. Οι άντρες αυτοί ανή-
κουν σε μια γενιά που μεγάλωσε με ιδανικά και α-
ξίες όπως ο ατομισμός, η εκμετάλλευση των μετα-
ναστριών (στην πορνεία, τον επισιτισμό, την οικια-
κή εργασία) και ο γρήγορος πλουτισμός.18 Με κύριο 
μέλημα την ατομική τους υγεία, οι πατεράδες της ελ-
ληνικής οικογένειας έπαιρναν πανικόβλητοι το κέ-
ντρο του ΚΕΕΛΠΝΟ για οδηγίες και έτρεχαν στα νο-
σοκομεία για να εξεταστούν. Άλλωστε, μπροστά στο 
φόβο του AIDS, ποιος χέστηκε για τις νοσηρές εργά-
τριες. Γιατί σαν πελάτες είχαν και το δίκιο με το μέ-
ρος τους. Ήταν άλλωστε «μεθυσμένοι» και δεν πρό-
σεξαν, όπως μας πληροφόρησαν.19 

Οι έλληνες οικογενειάρχες που αγοράζουν πορ-
νικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό σύμμαχο του 
ελληνικού κράτους. Για την ακρίβεια είναι ένα σεβα-
στό κομμάτι αυτών που και σήμερα συντάσσονται 
πλήρως με τα σχέδια του κράτους, δείχνουν κοινω-
νική υπευθυνότητα, ζητάνε να μείνουμε σπίτι και ε-
μπιστεύονται την «επιστημονική αλήθεια» του κάθε 
Τσιόδρα, καθώς εμπιστεύονται το κράτος για τη σω-
τηρία της τάξης τους.

Η επιχείρηση «Ξένιος Ζεύς» 
Είπαμε ότι το σχέδιο «υγειονομική βόμβα στο κέ-
ντρο της Αθήνας» ήταν καλά μελετημένο και κύριο 
μέλημά του ήταν ο έλεγχος των κατώτερων στρω-
μάτων της εργατικής τάξης «σε καιρούς κρίσης» και 
όχι μόνο. Τον Αύγουστο του 2012, και ενώ δεν είχε 
περάσει καλά καλά ο θόρυβος που προκλήθηκε από 
τη διαπόμπευση των οροθετικών, το κράτος επι-
στράτευσε ξανά του θεσμούς υγείας και τάξης εξα-
πολύοντας ένα νέο σχέδιο, την επιχείρηση «Ξένιος 
Ζευς».20 Αυτή τη φορά, μπάτσοι και ΚΕΕΛΠΝΟ δού-
λεψαν με στόχο τον «περιορισμό των μεταναστών». 
Επικαλούμενοι για ακόμα μια φορά την αξία της δη-
μόσιας υγείας και ασφάλειας, το ζήτημα των «παρά-
νομων» μεταναστών αναδείχτηκε ως «ζήτημα εθνι-
κής ανάγκης και επιβίωσης». Οι μετανάστες βαφτί-
στηκαν πρόβλημα και «υγειονομική βόμβα», που α-
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Η «Υγειονομική Αστυνομία» ρυθμίζει τη 
δημόσια υγεία
Ήδη από το 1830, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος 
εφάρμοζε υγειονομικές πολιτικές που «έμπλεκαν» 
τη δημόσια υγεία με τη δημόσια τάξη. Κατά τη δι-
άρκεια του 19ου αιώνα, και με κύρια αφορμή τις επι-
δημίες της πανούκλας, της χολέρας και άλλων μετα-
δοτικών ασθενειών, δημιουργήθηκε η «Υγειονομική 
Αστυνομία»1 υπό την επίβλεψη του τότε Υπουργείου 
Εσωτερικών. Ουσιαστικά η υγειονομική αστυνομία 
αποτελούσε ένα σύνολο νέων διατάξεων και αρμο-
διοτήτων που όριζαν τους τρόπους με τους οποίους 
θα επιβαλλόταν ο νόμος και η αστυνόμευση της δη-
μόσιας υγείας.2 Μεταξύ αυτών, ήταν η σύσταση και η 
διατήρηση υγειονομικών καταστημάτων σε όλη την 
επικράτεια. Δηλαδή, η δημιουργία τόπων υγειονομι-
κού χαρακτήρα που θα λειτουργούσαν για τον έλεγ-
χο των συνόρων, τον αποκλεισμό μολυσμένων περι-
οχών και την επιβολή καραντίνας σε μεταναστευτι-
κούς πληθυσμούς που θεωρούνταν «μολυσματικοί». 
Επίσης σημαντικός στόχος της υγειονομικής αστυνο-
μίας ήταν η προώθηση και η αναγνώριση του ιατρι-
κού επαγγέλματος ως φορέα του μοναδικού νόμιμου 
σώματος γνώσης και πρακτικής της ιατρικής.3 Στόχος 
που δεν επικεντρωνόταν στην εξέλιξη της ιατρικής 
και τη θεραπεία αρρώστων, αλλά στον αποκλεισμό 
χιλιάδων λαϊκών θεραπευτριών και μαιών και την 
εξάλειψη κάθε εμπειρικής γνώσης και πρακτικής. Με 
άλλα λόγια, το νέο αυτό πλέγμα υγειονομικών ρυθμί-
σεων καθιστούσε το ελληνικό κράτος ως το μοναδικό 
νόμιμο διαχειριστή των ζητημάτων που σχετίζονταν 
με την υγεία και όχι μόνο. 

Τα λοιμοκαθαρτήρια ως τόπος επιβολής 
καραντίνας

Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Μαρίας Κορασί-
δου «Όταν η αρρώστεια απειλεί», τον 19ο αιώνα δη-
μιουργήθηκαν τα λοιμοκαθαρτήρια, οι πρώτοι τόποι 
όπου εφαρμόστηκε το μέτρο της καραντίνας. Τα 
πρώτα λοιμοκαθαρτήρια δημιουργήθηκαν στα σύ-
νορα του κράτους και αποτελούσαν τόπους απομό-
νωσης, επιβολής καραντίνας και κάθαρσης σε ταξι-
διώτες και πρόσφυγες, ζώα και εμπορεύματα, πλοία 
και πληθυσμούς που θεωρούνταν «ύποπτοι» και «πι-
θανή εσωτερική απειλή». Η διάρκεια της καραντίνας 
έφτανε έως τις 14 ημέρες και η διαδικασία της κά-
θαρσης περιλάμβανε την «απολύμανση» όλων με τα 
μέσα που διέθεταν εκείνη την εποχή (πχ. κάπνισμα 
με θειάφι). Η έξοδος από τα λοιμοκαθαρτήρια γινό-
ταν μόνο με την έγκριση του επιθεωρητή, ο οποίος 
κατέγραφε τα στοιχεία εισόδου και εξόδου για κάθε 
περίπτωση και εξέδιδε το πιστοποιητικό εξόδου από 
την καραντίνα.4 Φαίνεται λοιπόν ότι οι μονάδες αυ-
τές λειτουργούσαν ως μέτρο κρατικής επιτήρησης, 
εξυπηρετώντας έναν διπλό ρόλο. Αρχικά, επέβαλ-

λαν τον προσωρινό εγκλεισμό και την καταγραφή 
χιλιάδων προσφύγων και έτσι διατηρούσαν τον 
έλεγχο στη μετακίνηση του εργατικού πληθυσμού 
στο εσωτερικό της χώρας. Κατά δεύτερον, είχαν 
την εποπτεία των εισαγόμενων εμπορευμάτων στη 
χώρα και τη δυνατότητα επιβολής δασμών και φό-
ρων στους εμπόρους που κατέφταναν στα σύνορα. 
Έτσι, τα λοιμοκαθαρτήρια αποτέλεσαν τις πρώτες 
εγκαταστάσεις συνοριακού ελέγχου του εμπορίου 
και της μετακίνησης ανθρώπων προς το εσωτερικό 
της ελληνικής επικράτειας. Μέχρι το 1862, δημιουρ-
γήθηκαν λοιμοκαθαρτήρια σε όλη την χώρα και κυ-
ρίως σε ακριτικές περιοχές, λιμάνια, παραθαλάσσιες 
περιοχές και νησιά. Στις περιοχές αυτές επιβλήθηκαν 
καθ΄ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα καραντίνα και 
αυστηροί περιορισμοί στη διέλευση ανθρώπων και 
εμπορευμάτων, με πρόσχημα την ύπαρξη ή την πι-
θανότητα ύπαρξης ασθένειας. Όσοι θεωρούνταν 
«ασθενικοί» και «νοσηροί» απομονώνονταν και στιγ-
ματίζονταν.5 

Οι γιατροί και η δημόσια υγεία στα χρόνια της 
χολέρας
Στα επόμενα έτη, οι γιατροί συγκροτήθηκαν και 
ανέλαβαν ακόμα μεγαλύτερα καθήκοντα. Σταδιακά 
η ιατρική επιστήμη αναδείχθηκε ως διακριτό και 
θεσμοθετημένο επάγγελμα. Έτσι, η δημόσια υγεία 
αναδιαρθρώθηκε μέσα σε ένα νέο πλέγμα υγειονο-
μικών θεσμών και κανόνων που στόχευαν όχι τόσο 
στην καταπολέμηση των ασθενειών, όσο στον έλεγ-
χο της αναπαραγωγής όσων θεωρούνταν «ύποπτοι». 
Το 1834, δημιουργήθηκε ένα ιατρικό συμβούλιο, το 
Ιατροσυνέδριο, σκοπός του οποίου ήταν η παροχή 
αδειών άσκησης επαγγέλματος και η παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών στις κρατικές αρχές σε πε-
ρίπτωση «έκτακτης ανάγκης». Οι γιατροί αναδείχτη-
καν ως όργανο πολλαπλών καθηκόντων, που παρέα 
με τους χωροφύλακες εφάρμοσαν μια σειρά από 
διατάγματα και νόμους στην καμπούρα μεγάλου 
κομματιού του εργατικού πληθυσμού. Σε όλη την 
επικράτεια του ελληνικού κράτους οι γιατροί αφού 
εξέταζαν και κατέγραφαν τους νοσούντες, ενημέ-
ρωναν τις αστυνομικές αρχές για κάθε περιστατικό, 
προκειμένου να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
για την απομόνωση των υπόπτων.6

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες επιδημίες, 
όπως εκείνες της πανούκλας, του λοιμού και της χο-
λέρας, οι γιατροί συνεργάστηκαν με την αστυνομία 
για την επιβολή μέτρων αστυνόμευσης και «υγει-
ονομικής» επίβλεψης ολόκληρων κοινοτήτων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας αυτής 
αποτελεί το ξέσπασμα της επιδημίας χολέρας στη 
Σύρο και τον Πειραιά το 1854. Στην Ερμούπολη της 
Σύρου, γιατροί και δήμος ανέλαβαν από κοινού την 
αντιμετώπιση της επιδημίας εφαρμόζοντας μέτρα 
όπως ο καθαρισμός των δρόμων, η απαγόρευση 
λειτουργίας των οινοπωλείων και των καφενείων 
μετά το μεσημέρι και η παροχή οικονομικού βοηθή-
ματος και φαγητού. Φιλανθρωπία και απαγόρευση 
της «άσκοπης» κυκλοφορίας καλή ώρα. Μέτρα που 
δεν απευθύνονταν σε όλους, παρά στις οικονομικά 
ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού που παρέμει-
ναν στην πόλη μετά το ξέσπασμα της χολέρας και 
για τις οποίες οι αρχές φοβούνταν ότι θα ξεκινούσαν 
«επανάσταση». Όπως φαίνεται από εφημερίδες της 

εποχής η εργατική τάξη του νησιού είχε τα περισσό-
τερα θύματα, πιθανόν όχι τόσο από την έξαρση της 
χολέρας όσο από την έλλειψη τροφής και τις συνθή-
κες διαβίωσης.7 

Η περίπτωση του Πειραιά αντιμετωπίστηκε από τις 
αρχές με αυστηρότερα «προληπτικά» μέτρα, δηλα-
δή πλήρη απαγόρευση μετακίνησης και αποκλεισμό 
ολόκληρης της πόλης. Με το ξέσπασμα της επιδη-
μίας το ένα τρίτο του πληθυσμού, κυρίως δηλαδή η 
άρχουσα τάξη, εγκατέλειψε την πόλη και κατέφυγε 
στα χωριά και τα νησιά. Όσοι παρέμειναν στην πόλη 
μπορούσαν να μετακινούνται μόνο με «υγειονο-
μικό πιστοποιητικό» που εξέδιδαν οι γιατροί και η 
αστυνομία. Ο γιατρός και εδώ έπαιζε τον ρόλο του 
μπάτσου, αφού παρείχε ιατρικές βεβαιώσεις, κατέ-
γραφε το όνομα, την ηλικία, τον τόπο προέλευσης, 
το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας όλων των 
ασθενών.8 Εν ολίγοις, τα «προληπτικά μέτρα» για την 
προάσπιση της υγείας είχαν αστυνομικό, αυταρχικό 
και πειθαρχικό χαρακτήρα. Επιτήρηση, έλεγχος πλη-
θυσμού, καραντίνα, στιγματισμός και αποκλεισμός 
πόλεων συνόψιζαν τις πολιτικές αντιμετώπισης που 
υιοθέτησε το ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα για την 
εξασφάλιση της δημόσιας τάξης. Πολιτικές που συ-
μπυκνώνουν την τεχνογνωσία που δύο αιώνες τώρα 
εφαρμόζεται στις πλάτες της εργατικής τάξης. 
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