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Ενα σπίτι, 
ένα έθνος,
ιστορίες εγκλεισμού 
και ,εθνικής ενότητας,,

Μ ια ωραία μέρα μας ανακοίνωσαν ότι όλοι πρέπει να μεί-
νουμε σπίτια μας.
Μέσα σε μια νύχτα, η αφήγηση περί βιολογικής απειλής 

επέβαλε μια νέα πραγματικότητα όπου ξαφνικά έπρεπε όλοι να 
ενωθούμε σαν μια μεγάλη «εθνική» οικογένεια, απέναντι στον 
νέο μας κοινό εχθρό, τον κορονοϊό.

Ένα σωρό σελέμπριτι έσπευσαν να μας θυμίσουν από τις ο-
θόνες των τηλεοράσεων να κλειστούμε σπίτια μας και να πλέ-
νουμε τα χέρια μας. Οι ειδικοί επιδημιολόγοι του κράτους μας 
είπαν ότι έχουμε την ευθύνη να μην κολλήσουμε (και άρα να 
μην πεθάνουμε) και γι’ αυτό πρέπει όχι μόνο να ταμπουρωθού-
με σπίτια μας, αλλά να επιτηρούμε ο ένας την άλλη στο δρό-
μο και στο σούπερ μάρκετ, και να ρουφιανεύουμε τους γείτο-
νες μας από τα μπαλκόνια. Όλα αυτά καθώς τα μίντια μας βομ-
βαρδίζουν με εικόνες τρόμου και αριθμούς, αριθμούς, αριθ-
μούς φρικτών θανάτων κυρίως υπερήλικων ανθρώπων που νό-
σησαν από κορονοϊό.  

Κι έτσι ξαφνικά όλοι μαζί σ’ ένα κλίμα σύμπνοιας έπρεπε να 
ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, να κλειστούμε πρώτα οικειοθε-
λώς κι ύστερα εξαναγκαστικά (υπό την επιτήρηση της αστυ-
νομίας) στα σπίτια μας, για να γλιτώσουμε εμείς και οι κοντινοί 
μας. Ο καθένας στο σπιτάκι του, ο καθένας στην οικογενειακή 
μονάδα του. 

Μια συνθήκη εγκλεισμού με το «σπίτι» να παίρνει κεντρικό 
ρόλο στην διαχείριση της δημόσιας τάξης. Το σπίτι να πλασά-
ρεται ως μέτρο προφύλαξης, ως χώρος ασφάλειας για να «τα-
μπουρωθούμε» απέναντι στην εξωτερική απειλή, ενώ ταυτό-
χρονα να επισημοποιείται (για άλλη μια φορά) ο ρόλος του σπι-
τιού και άρα της οικογένειας, στην πειθάρχηση του πληθυσμού 
στην απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλε το κράτος.  

Στα πλάνα της πανέμορφης βίλας του Σπύρου Παπαδόπου-
λου -που σαν καλός μπαμπάς μας μαθαίνει τη σωστή και κρα-
τικά εγκεκριμένη συμπεριφορά εν καιρώ πανδημίας-προωθεί-
ται ξεκάθαρα το πρότυπο του μεσοαστικού σπιτιού ως συμβό-
λου του καλού ευσυνείδητου πολίτη, μέλους μιας πειθήνιας ελ-
ληνικής οικογένειας. 

Σ’ αυτήν την εκδοχή του «σπιτιού» βεβαία, δεν χωράνε οι πε-
ρισσότερες από εμάς. 

Δεν χωράμε γιατί η ταξική μας θέση δεν μας έκανε τη χάρη να 
ζούμε σε ευρύχωρα σπίτια. Δεν χωράμε γιατί η ελληνική οικο-
γένεια και το σπίτι της είναι για εμάς τόποι βίας και πειθάρχησης 

από την οποία προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Δεν χωράμε γιατί οι κοινότη-
τες στις οποίες ανήκουμε φτιάχτηκαν στον δημόσιο χώρο κι όχι πίσω από τις 
κλειστές πόρτες του ελληνικού σεξιστικού και ετεροκανονικού νοικοκυριού. 

Όσο λοιπόν και να προσπαθεί το κράτος να μας πείσει ότι το σπίτι θα μας 
κρατήσει υγιείς, εμείς ξέρουμε ότι η κρατική προσταγή να #μένουμε σπίτι εί-
ναι πολύ πιο απειλητική από οποιονδήποτε ιό που μπορεί να προσβάλει την 
υγεία μας. Κι αυτό όχι επειδή δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να αρρωστήσουμε 
(από κορονοϊό ή ό,τι άλλο), αλλά επειδή δεν πιστεύουμε ότι η πολιτική του 
εγκλεισμού στο σπίτι έχει ως πραγματικό στόχο την προστασία της υγείας 
μας. Ας ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά.

Σπίτι vs. δημόσιος χώρος
Ο εξαναγκαστικός εγκλεισμός στο σπίτι, παρανομοποίησε με μεγάλη ένταση 
ένα σωρό κοινωνικές φιγούρες οι οποίες χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο 
καθημερινά και δεν έχουν πρόσβαση σε «σπίτι» τόσο ως ντουβάρια, όσο και 
ως μεσοαστικό κοινωνικό πρόταγμα. Δεν μπορείς να κλειστείς σπίτι αν δεν έ-
χεις σπίτι: οι άστεγοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 20.000 άτομα, η πλειοψηφία 
των οποίων βρίσκεται στο νομό Αττικής.1 Αυτοί είναι προϊόν δέκα χρόνων βί-
αιης καπιταλιστικής κρίσης και επίθεσης στις ζωές μας που μέτρησε και ακό-
μα μετράει χιλιάδες θύματα. 

Αν είσαι μετανάστρια/ης, το ελληνικό κράτος έχει εξασφαλίσει για σένα 
λαμπρές συνθήκες διαβίωσης σε υγρά υπόγεια και σε ξενοδοχεία του κέ-
ντρου της Αθήνας, όπου για να  αντεπεξέλθεις στα νοίκια που ζητούν οι έλ-
ληνες ιδιοκτήτες πρέπει να στοιβάζεσαι με άλλους 5, 10, 20 ανθρώπους σε 
χώρους 10-20-40 τετραγωνικών. Σε μια τέτοια συνθήκη, η πλατεία και ο δρό-
μος είναι επέκταση του σπιτιού σου γιατί το σπίτι δε σε χωράει όλες τις ώρες 
τις ημέρας. Η νέα πολιτική εγκλεισμού στο «σπίτι» και η κρατική ρητορική 
περί διαχείρισης της δημόσιας υγείας έχουν, για άλλη μια φορά, στοχοποιή-
σει την καθημερινή ζωή των μεταναστών και τους τρόπους αναπαραγωγής 
τους, τόσο στο σπίτι, όσο και στο δημόσιο χώρο. 

Έτσι κι αλλιώς, το ελληνικό κράτος, εδώ και τριάντα χρόνια, έχει εξασφα-
λίσει ότι η ύπαρξη των μεταναστών είναι παρανομοποιημένη και στο στόχα-
στρο της αστυνομικής διαχείρισης.  Η συνθήκη της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας και της αστυνόμευσης του δημόσιου χώρου επιδεινώνει τον ασφυκτικό 
κλοιό παρανομοποίησης για τους μετανάστες εργάτες που  δουλεύουν μαύ-
ρα σε κλάδους που, παρεπιπτόντως, λειτουργούν μια χαρά και σε συνθήκη 
καραντίνας. Μιλάμε φυσικά για βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομί-
ας όπως η αγροτική παραγωγή και η κατασκευαστική βιομηχανία στην περί-
πτωση των αντρών μεταναστών, η οικιακή εργασία και η φροντίδα παιδιών 
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και ηλικιωμένων στην περίπτωση των γυναικών. 
Κι έτσι δεν είναι τυχαίο ότι οι μετανάστες βρίσκονται 

στο στόχαστρο της πλειοψηφίας των αστυνομικών επι-
χειρήσεων κατά την περίοδο της απαγόρευσης κυκλο-
φορίας: καθημερινά πεσίματα σε πλατείες οπού αρά-
ζουν, πρόστιμα και διώξεις κατά τις μετακινήσεις τους 
μέσα στην πόλη.

Για τους έγκλειστους μετανάστες φυσικά η κρατική 
αφήγηση περί «επιδημίας» σημαίνει περαιτέρω πειθάρ-
χηση, βία και στρατιωτική διαχείριση με υγειονομικούς 
όρους μέσα στα στρατόπεδα.2 Ταυτόχρονα, τόσο η δε-
ξιά όσο και η αριστερή αφήγηση γίνεται με όρους «υ-
γειονομικής απειλής», και η όλη συζήτηση επικεντρώ-
νεται στο πώς θα αποτραπεί η μετάδοση της νόσου 
από τους μετανάστες στους ντόπιους. Μέχρι εκεί φτά-
νει η «ανθρωπιστική» μέριμνα άλλωστε. Ούτως ή άλ-
λως, η κοινωνική νομιμοποίηση των στρατοπέδων συ-
γκέντρωσης τόσα χρόνια σ ’αυτή τη χώρα έχει εξασφα-
λίσει βία, εγκλεισμό και θάνατο για χιλιάδες μετανάστες 
σε καθημερινό επίπεδο, πόσω μάλλον τώρα που όλη η 
χώρα συνασπίζεται ενάντια στην «απειλή» του ιού.

Το σπίτι ως «όαση»
Αλλά ακόμα και για όσες από εμάς έχουν σπίτι, τι α-
κριβώς σημαίνει για τις ζωές μας η προσταγή να 
#μένουμεσπίτι;

Όσο κι αν μας βομβαρδίζουν κράτος και μίντια με 
το πόσο ωραία μπορούμε να την περάσουμε σπίτι μας, 
όσο κι αν προβάλλονται οι ζωές μεσο-μεγαλοαστών 
που έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους σε «όαση», τόσο 
μας έρχεται να σπάσουμε την τηλεόραση και να πάρου-
με τους δρόμους και τις πλατείες για να βρούμε τους δι-
κούς μας ανθρώπους. Γιατί εμείς δε ζούμε στην ευρύ-
χωρη βίλα του Σπύρου με τα φωτεινά, ευάερα δωμά-
τια, η καθεμιά μας με τον προσωπικό της χώρο για να 
απομονωθεί αν θελήσει, τους εξωτερικούς χώρους και 
τις αυλές για να προαυλίζεται με στυλ και χάρη. Η πλει-
οψηφία των κατοίκων αυτής της πόλης είναι στοιβαγ-
μένη σε μικρά διαμερίσματα μόνοι ή με άλλους ανθρώ-
πους (οικογένεια, συγκατοίκους κτλ). Ο εγκλεισμός στο 
σπίτι για τις περισσότερες από εμάς σημαίνει εγκλωβι-
σμό και ασφυξία σε τέσσερα ντουβάρια (άντε να παί-
ζει και κανένα μπαλκόνι). Όσες μένουμε μόνες βιώνου-
με τη μοναξιά και την απομόνωση από τις κοινότητές 
μας, μαζί με το άγχος και τον φόβο για το τι θα ξημε-
ρώσει και πώς θα επιβιώσουμε στη συνθήκη ανεργίας 
και κρίσης που όλο και επιδεινώνεται γύρω μας. Όσες 
από εμάς ζουν με άλλους, πρέπει να διαχειριστούμε και 
να μοιραστούμε τον λίγο χώρο του σπιτιού, έτσι ώστε 
αυτό να χωρέσει όλες τις ανάγκες και τις δραστηριότη-
τες των μελών του, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Ο εγκλεισμός στην ελληνική οικογένεια
Για όσες από εμάς ζούμε με τις οικογένειές μας, τα 
πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Κι αυτό γιατί το 
σπίτι σ’ αυτή την κοινωνία είναι η αρένα της πυρηνι-
κής, ετεροκανονικής, σεξιστικής ελληνικής οικογένει-
ας. Ο ρόλος της οικογένειας ως εργαλείο ελέγχου και ε-
πιτήρησης των μελών της είναι πιο έντονος από ποτέ, 
με το κράτος να θέτει ρητά το «σπίτι» και άρα την οι-
κογένεια στην πρώτη γραμμή για τη διασφάλιση της 
δημόσιας τάξης. Κι έτσι η οικογένεια ελέγχει πιο πολύ 
από ποτέ αν βγαίνεις, πού πας, πότε γυρνάς, με ποιους/
ες ήρθες σε επαφή. Πολλές από εμάς είμαστε στο στό-
χαστρο της οικογένειας λόγω σεξουαλικότητας ή ταυ-
τότητας φύλου, λόγω πολιτικών απόψεων ή επιλογών 
ζωής που ξεφεύγουν από τα μικροαστικά πρότυπα του 

«καλού κοριτσιού». Λόγω καραντίνας, βρεθήκαμε απο-
κομμένες από τις κοινότητές μας και άρα από τις στρα-
τηγικές επιβίωσής μας, και άρα στο έλεος της οικογέ-
νειας και της άποψής της για εμάς. Πόσο μάλλον, χω-
ρίς τη δυνατότητα να συζητήσουμε μεταξύ μας και να 
οργανώσουμε τον αντίλογό μας στις άπειρες επιθέσεις 
που μας απευθύνει το κράτος.

Για όσες από εμάς ζουν σε συζυγικές σχέσεις με παι-
διά, τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα. Ο εγκλεισμός 
στο σπίτι σημαίνει πιο πολλή εργασία- με τα παιδιά, με 
την καθαριότητα, με τις ουρές στα σούπερ μάρκετ. Ερ-
γασία που ούτως ή άλλως είναι υποτιμημένη και αό-
ρατη, τώρα εντατικοποιείται υπό το βάρος του εγκλει-
σμού και του άγχους για το τι θα ξημερώσει με τις δου-
λειές και τους μισθούς. Ο ρόλος της γυναίκας στο σπί-
τι ως βασικής διαχειρίστριας και εγγυήτριας της ομα-
λής λειτουργίας του νοικοκυριού, της διαχείρισης του 
άγχους των μελών της οικογένειας, και της φροντίδας 
και καθημερινής απασχόλησης των παιδιών, σημαίνει 
ότι οι γυναίκες φορτωνόμαστε μια ιδιαίτερα μεγάλη 
μερίδα της ψυχολογικής και συναισθηματικής εργασί-
ας που πρέπει να γίνει για να μην φρικάρουν όλοι στη 
συνθήκη του εγκλεισμού.

Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας για πολλές από εμάς σημαίνει  εγκλωβισμός σε 
ένα κακοποιητικό περιβάλλον με πατεράδες, συζύγους 
και γκόμενους που επιβάλλουν την εξουσία τους μέσω 
βίας από την οποία δεν μπορούμε πια να διαφύγουμε. 
Η λεγόμενη «ενδοοικογενειακή βία» δεν είναι κάποιο 
περιθωριακό φαινόμενο που απαρτίζεται από μεμο-
νωμένα περιστατικά, αλλά είναι δομικό συστατικό της 
πυρηνικής οικογένειας και του νοικοκυριού της. Ούτως 
ή άλλως οι ζωές πολλών γυναικών απειλούνται καθη-
μερινά από την συμβίωση με τους κακοποιητές τους. 
Χρόνια τώρα, η έμφυλη βία μέσα στην ελληνική οικο-
γένεια είναι ένα ευρέως γνωστό «μυστικό» της ελληνι-
κή κοινωνίας. Η εκκλήσεις την περίοδο του κορονοϊ-
ού για «ειρήνη στο σπίτι» του γενικού γραμματέα του 
ΟΗΕ, όπως και η συμβουλή Τσιόδρα στον επίδοξο κα-
κοποιητή να πάει μια βόλτα για να ξεθυμάνει κι ας φάει 
και πρόστιμο, μας αηδιάζουν αλλά δε μας εκπλήσσουν. 
Το κράτος συνομιλεί ξεκάθαρα με τους κακοποιητές ά-
ντρες ζητώντας τους να κάνουν κράτει και να ελέγξουν 
τον κατά τ’άλλα «δικαιολογημένο» θυμό τους την πε-
ρίοδο του εγκλεισμού. Οι αναφορές στα μίντια για τις 
δολοφονίες γυναικών εν μέσω καραντίνας ήδη ξεπλέ-
νουν τους κακοποιητές λέγοντας ότι τρελάθηκαν λόγω 
της «αναγκαστικής συγκατοίκησης», δολοφόνησαν ε-
πειδή ήθελαν «να δουν τα παιδιά τους» και άλλα τέ-

τοια ωραία, υπονοώντας ότι ήταν κι ίδιοι θύματα των 
μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και του εγκλει-
σμού στο σπίτι.3 Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχου-
με και την αριστερά να κάνει αντιπολίτευση με φεμινι-
στικό πρόσχημα και να ζητάει από το κράτος να βάλει 
κι άλλες υπηρεσίες, ψυχολόγους και μπάτσους να δι-
αμεσολαβήσουν τη βία μέσα στα σπίτια. Κάτι δηλαδή 
που ήδη κάνει το ελληνικό κράτος χρόνια τώρα υπέρ 
των κακοποιητών. Η κρατική αντιμετώπιση της βίας 
στην οικογένεια, φέρνει τις γυναίκες αντιμέτωπες με 
μπάτσους, κοινωνικούς λειτουργούς και δικαστές που 
όχι μόνο αμφισβητούν τις μαρτυρίες τους, αλλά πιέ-
ζουν στο να διαμεσολαβηθεί η σχέση με τον κακοποιη-
τή τους και να διατηρηθεί η «συνοχή» της οικογένειας. 
Βρείτε τα κι ας σε βαράει δηλαδή.4

Να μας συγχωρείτε λοιπόν αν η προσταγή #μέ-
νουμεσπίτι μας φοβίζει πολύ περισσότερο από τον 
κορονοιό. 

Ο εγκλεισμός ως ατομική ευθύνη και ως ευθύνη 
προς την κοινωνία
Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι ο εγκλεισμός στο 
σπίτι και στην οικογένεια γίνεται στο όνομα της προ-
στασίας των ηλικιωμένων και σοβαρά πασχόντων. 
Σπεύσαμε όλοι να κλειστούμε σπίτια μας για να προ-
στατεύσουμε τους κοντινούς μας, μέσα σε ένα παρα-
λήρημα περί ατομικής ευθύνης που (όπως μας λέει το 
κράτος) αποτελεί ένδειξη της ευθύνης μας προς το σύ-
νολο της κοινωνίας και άρα προς τη γιαγιά μας, τον πα-
τέρα μας, τον χρόνια πάσχοντα. 

Τι ισχύει όμως για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ή 
σοβαρά πάσχοντες σ’ αυτή τη χώρα; Πριν τον κορονο-
ϊό, οι συνθήκες διαβίωσης για τους ηλικιωμένους και 
τους χρόνια πάσχοντες στην ελλάδα ήταν ούτως ή άλ-
λος τραγικές. Χρόνια τώρα, χιλιάδες συνταξιούχοι ζουν 
σε συνθήκες ανέχειας λόγω του ότι αφενός, οι συντά-
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που αν κλείσω την πόρτα μου θα προστατευτώ εγώ 
και η οικογένειά μου. Η υγεία είναι προϊόν υλικών συν-
θηκών διαβίωσης και αποτέλεσμα συσχετισμών εξου-
σίας μέσα στην κοινωνία. Όσο μένουμε σπίτια μας οι 
συνθήκες διαβίωσής μας χειροτερεύουν, οι μισθοί και 
οι συντάξεις μας μειώνονται, οι κοινότητες και οι δο-
μές που αντιστέκονται στον σεξισμό και τον ρατσισμό 
αποδεκατίζονται. 

Η κανονιστική αφήγηση περί ατομικής ευθύνης για 
την υγεία συσκοτίζει ένα κάρο ταξικές, φυλετικές και 
έμφυλες παραμέτρους που επηρεάζουν την υγεία μας, 
και συνεχίζουν να την επηρεάζουν παρότι έχουμε κλει-
στεί σπίτια μας. 

Όχι, δε νιώθουμε καμία ασφάλεια με το να #μέ– 
νουμεσπίτι. 

ξεις έχουν φτάσει στον πάτο (πώς να τη βγάλει κάποια 
με 300€;) και αφετέρου σε ένα περιβάλλον ανεργίας 
και επισφάλειας, η σύνταξη ενός ηλικιωμένου σε πολ-
λές περιπτώσεις πρέπει να στηρίξει όλα τα υπόλοιπα 
μέλη μιας οικογένειας (παιδιά, εγγόνια κτλ).5 Κι έτσι η 
λαμπρή ελληνική οικογένεια συχνά αντιμετωπίζει τους 
ηλικιωμένους της ως πορτοφόλι (στην περίπτωση της 
σύνταξης του παππού), ή ως πηγή τζάμπα εργασίας για 
τη φροντίδα του νοικοκυριού και των εγγονιών (στην 
περίπτωση της γιαγιάς). Άλλωστε η μοίρα της καλής 
ελληνίδας μάνας (και στη συνέχεια της γιαγιάς), είναι 
να δουλεύει για την οικογένεια μέχρι που να μη τη ση-
κώνουν άλλο τα πόδια της.6 Κι όταν πια οι γέροι/ γρι-
ές δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εργαστούν άλλο 
για την οικογένεια, η ελληνική κοινωνία χέστηκε για το 
πώς θα περάσουν τα «μη παραγωγικά» τους χρόνια. 
Συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται ως ένα «βάρος»,7 το ο-
ποίο πέφτει στις πλάτες (ποιων άλλων;) των γυναικών 
μεταναστριών που καλούνται να φροντίσουν, να κά-
νουν συντροφιά, να κρατούν στη ζωή τους ηλικιωμέ-
νους αυτής της κοινωνίας υπό συνθήκες όμοιες με συν-
θήκες δουλείας για τις ίδιες.8

Για να μη πούμε για το σύστημα υγείας αυτής της 
χώρας, το οποίο ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί ένα θε-
σπέσια δαρβινικό σύστημα διαλογής ασθενών με τους 
παππούδες να είναι στον πάτο της λίστας προτεραιο-
τήτων των γιατρών. Οι ηλικιωμένοι γίνονται αποδέκτες 
εξευτελιστικής συμπεριφοράς από κάθε λογής ιατρικό 
προσωπικό που όχι μόνο αμελεί την υγεία τους αλλά 
ενοχλείται και από τις πολλές «ανάγκες» τους. Τρέξιμο 
από γιατρό σε γιατρό για συνταγές φαρμάκων, πολύω-
ρη αναμονή σε νοσοκομεία και υπηρεσίες, αμέλεια και 
παραμέληση από το ιατρικό προσωπικό: μια βόλτα σε 
ένα δημόσιο νοσοκομείο ή φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ τη 
μακρινή εποχή προ-κορονοιού (πριν έναν μήνα δηλα-
δή), θα έπειθε και τον πιο πιστό φίλο της ιατρικής για το 
πόσο χαμηλή προτεραιότητα είναι η επιβίωση των ηλι-

κιωμένων για το σύστημα υγείας. 
Αντίστοιχα σκληρή εμπειρία αντιμετωπίζουν και οι 

χρόνια πάσχοντες που βιώνουν την  ταξική ιεράρχηση 
του συστήματος υγείας στο πετσί τους: όποιος δεν έχει 
να πληρώσει για φακελάκι ή για θεραπεία σε ιδιωτική 
κλινική, και ανάλογα με το κοινωνικό του/της στάτους 
(πχ. αν είσαι μετανάστης ή Ρομά ασ’ το καλύτερα), έχει 
να αντιμετωπίσει ακραίες αναμονές και καθυστερήσεις 
σε ζωτικής σημασίας θεραπείες9. Αντίστοιχα πρέπει να 
ζει με το καθημερινό άγχος του να προμηθευτεί η ίδια 
τα φάρμακά ή την αγωγή της από τα φαρμακεία και τις 
επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, συχνά με υποχρεωτική συμμε-
τοχή (έως και 25% σε κάποιες περιπτώσεις) στην πλη-
ρωμή του κόστους των φαρμάκων. Και όλο αυτό το 
τρέξιμο στις ουρές και στα ιατρεία παράλληλα με τον 
σωματικό και ψυχολογικό πόνο που ήδη διαχειρίζονται 
οι χρόνια πάσχοντες.

Και τώρα πρέπει να πιστέψουμε ότι κράτος και για-
τροί ενδιαφέρθηκαν ξαφνικά για την υγεία και την επι-
βίωση των ηλικιωμένων και των χρόνια πασχόντων; Εί-
ναι ξεκάθαρο ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας και ο ε-
γκλεισμός στο σπίτι καμιά σχέση δεν έχουν με τη δια-
τήρηση της ζωής. Ίσα ίσα με τα μέτρα «προστασίας» 
κατά του κορονοϊού το δημόσιο σύστημα υγείας φαί-
νεται να καταστρέφεται  –βασικές υπηρεσίες, κλινικές 
και νοσοκομειακά τμήματα σταμάτησαν να λειτουρ-
γούν, αναστάλθηκαν τακτικά χειρουργεία και επεμβά-
σεις, αυξήθηκαν οι ουρές στα φαρμακεία και στις κλι-
νικές του ΕΟΠΠΥ, χιλιάδες ηλικιωμένοι και σοβαρά πά-
σχοντες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν για βασικά 
αναγκαία προβλήματα τα οποία μπορεί να απειλούν 
άμεσα την υγεία τους. Παράλληλα, η προσταγή του 
ΕΟΔΥ σε όσους νοσούν με συμπτώματα κορονοϊού να 
#μένουνσπίτι, μαζί με το πινγκ πονγκ που παίζουν τα 
δημόσια νοσοκομεία με τα «ύποπτα» κρούσματα, ση-
μαίνει ότι διάφοροι μπορεί ήδη να… #πεθαίνουνσπί-
τι, όχι από κορονοϊό, αλλά από απλά πράγματα, όπως 
πχ. άσθμα.10 Το παραμύθι ενός «υπερφορτωμένου» συ-
στήματος υγείας δε μας πείθει: με την δικαιολογία του 
κορονοϊού οι περισσότεροι γιατροί της χώρας δουλεύ-
ουν ακόμα λιγότερο απ’ότι συνήθως, είτε λόγω της α-
ναστολής βασικών υπηρεσιών είτε λόγω των πολλών 
αδειών ειδικού σκοπού που έσπευσαν να πάρουν για 
να μην κολλήσουν οι ίδιοι.

Αυτό που επιβεβαιώνεται λοιπόν από όλα αυτά, εί-
ναι ότι το κράτος δεν νοιάζεται για την υγεία μας. Τα μέ-
τρα κατά του κορονοϊού είναι μέτρα δημόσιας τάξης 
και είναι ξεκάθαρο ότι δεν αποσκοπούν στο να διαφυ-
λαχθεί η υγεία μας.

Κι αυτό γιατί η υγεία δεν είναι μια ατομική ευθύνη 
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