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Ψη φ ί δ ε ς  μ ν ή μ η ς  α π ό  τ ο  Α ρ χ ε ί ο ' 7 1 

Eχουν περάσει δέκα χρόνια από την προηγού-
μενη «πανδημία», αυτή του Η1Ν1, ή αλλιώς 
τη γρίπη των χοίρων. Και δέκα χρόνια από 
τότε που η ομάδα μας ασχολήθηκε με το ζή-

τημα της πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας από 
το κράτος. Η ομάδα μας μετρούσε μόνο ένα χρόνο 
παρουσίας και δεδομένης της τότε υστερίας και ε-
θνικής σύμπνοιας του λαού, πήραμε τα ρίσκα μας: 
παρακολουθήσαμε τον κυρίαρχο τύπο,�1 θέσαμε ε-
ρωτήματα για τη χρησιμότητα του πανικού που μας 
επέβαλαν, σχολιάσαμε με καχυποψία τα μέτρα που 
επιβλήθηκαν. Τέλος, γράψαμε μια προκήρυξη και 
τη μοιράσαμε στο Ιπποκράτειο και το Κρατικό Νί-
καιας. Η προκήρυξη ξεκινούσε κάπως έτσι:

«Ξέρουμε τέλος και την εξής κοινή σε όλους δι-
απίστωση: πως εδώ και αρκετά χρόνια οι πρω-
τοκοσμικοί κάτοικοι αυτού του πλανήτη ουδέ-
ποτε απειλήθηκαν μαζικά από τους ιούς της γρί-
πης. Προφανώς και αρρωσταίνουμε από τη γρί-
πη. Και κάποιοι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες 
(αν έχουν ήδη κάποια άλλη αρρώστια) πεθαί-
νουν. Αλλά αυτό δεν συνιστούσε ποτέ στο πα-
ρελθόν απειλή για την παγκόσμια υγεία! […] Πα-
ρόλα αυτά, το ελληνικό κράτος (όπως και άλλα 
στην Ευρώπη και γενικώς τη Δύση) έχει επιδείξει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της γρίπης».

Ποιος θα το φανταζόταν το 2009 ότι μια προκήρυ-
ξη με τίτλο «Η νέα γρίπη δεν απειλεί την υγεία... α-
πειλεί τη λογική και τις σχέσεις μας»2 θα ήταν τόσο 
μα τόσο ταιριαστή με το σήμερα; Πράγματι η τότε 
επίθεση του γιατρού στο Ιπποκράτειο ότι δήθεν 
«παραπληροφορούμε τον κόσμο» ενώ «επάνω έχει 
κρούσμα με 37 πυρετό που κινδυνεύει!» έμοιαζε 
σαν κάποιος να μας χάιδευε τα αυτιά, σε σχέση με 
τη σημερινή επιθετικότητα και τη ρουφιανιά που 
επικρατεί στο δημόσιο χώρο. Όμως όχι, η ιστορία 
δεν επαναλαμβάνεται. Αν μη τι άλλο αυτό που προ-
έκυψε ως συλλογική γνώση από την τότε δράση της 
ομάδας μας είναι ότι τα κράτη ασχολούνται οργα-
νωμένα με την πολιτική διαχείριση των πανδημιών 
εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Όπως παρατη-
ρήσαμε τότε: «Ποιοι θυμούνται για παράδειγμα την 
περιβόητη γρίπη των πτηνών το 2004; Με τον αντί-
στοιχο ιό «τρομοκράτη» Η5Ν1; Ο θόρυβος γύρω 

από την νέα εκείνη γρίπη έσβησε τόσο απότομα όσο 
θορυβωδώς προπαγανδίστηκε. Ποιοι θυμούνται τον 
SARS του 2003; Με τον αντίστοιχο και πάλι ιό της «ά-
τυπης πνευμονίας», οποίος βαφτίστηκε μάλιστα ο 
πρώτος «ιός φονιάς της χιλιετίας»;».3

Η αναδρομή στο χρονικό του Η1Ν1 μας επιβε-
βαιώνει ότι οι επιδημίες έχουν επανειλημμένα χαρα-
κτηριστεί ως «πρωτοφανείς» στο παρελθόν. Επομέ-
νως, καθόλου πρωτόγνωρη δεν είναι η επιδημία του 
κορονοϊού. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης που εγκαινι-
στηκαν στην περίπτωση του ιού Η1Ν1 ήταν δουλε-
μένες από πριν από τους ειδικούς, όπως και σήμερα 
συμβαίνει επί κορονοϊού. Δεν ήταν, ούτε είναι έκτα-
κτα μέτρα όπως μας λένε, αλλά πολιτικές διαχείρισης 
του πληθυσμού δουλεμένες από το κράτος και τους 
γιατρούς του. Γι’ αυτό, όπως φαίνεται και παρακάτω, 
η διαχείριση της επιδημίας το 2009-10 είχε κοινά χα-
ρακτηριστικά με αυτή του κορονοϊού, πλην όμως 
πολύ πιο ήπια. Τότε τα μέτρα προτάθηκαν με μια 
σχετική δειλία στο δημόσιο λόγο και εφαρμόστηκαν 
σε πιλοτική θα λέγαμε μορφή.  

Σήμερα, που για πρώτη φορά μετά τη μεταπολί-
τευση η απαγόρευση κυκλοφορίας δικαιολογείται 
με το φόβο του θανάτου όλων ανεξαιρέτως, είναι 
χρήσιμο να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει ιστορι-
κό βάθος και επαναληψιμότητα στην εμφάνιση των 
«πανδημιών». Κυρίως όμως υπάρχει μια σταδιακή ε-
ξέλιξη στην πολιτική τους διαχείριση, η οποία εντεί-
νεται με κάθε επιδημία. Και στην περίπτωση του κο-
ρονοϊού αγγίζει μέχρι στιγμής τα πρωτεία όσον αφο-
ρά τη λήψη ολοκληρωτικών υγειονομικών μέτρων 
και τη στρατιωτική διαχείριση του πληθυσμού. Πα-
ρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα χρονικό της επιδη-
μίας του Η1Ν1, βασισμένο στη μπροσούρα Φύ(λ)λο 
και φτερό (μια πρώτη περιήγηση στις νέες πειθαρχή-
σεις), που εκδώσαμε τον χειμώνα του ‘09.

Επαγρυπνείτε! (καλοκαίρι - φθνινόπωρο 2009)
Το φθινόπωρο του 2009 είχαμε ΠΑΣΟΚ. Ήδη από το 
καλοκαίρι του ίδιου έτους σποραδικά δημοσιεύμα-
τα ανακοίνωναν ένα ένα τα κρούσματα στην Ευρώ-
πη. Στις 11 Ιούνη του 2009 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ο 
Η1Ν1 είναι παγκόσμια πανδημία.4 Πλήθος δημοσι-
ευμάτων παρουσίαζαν τον Η1Ν1 σαν έναν πολύ ε-
πικίνδυνο ιό, εξηγώντας ότι  προκαλεί θρομβώσεις 

Tο εξώφυλλο της προκήρυξης για τη νέα γρίπη H1N1  
που μοιράσαμε σε νοσοκομεία τον Νοέμβριο του 2009.
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ποπτες, αλλά αυτή η καραμέλα με την ανεπάρκεια 
των ΜΕΘ κρύβει κάποιο κωδικοποιημένο μυστικό! 
Από τη μία δε λύθηκε μέσα σε ολόκληρη τη δεκαε-
τία που πέρασε (ήταν απασχολημένοι με τα «μνημό-
νια»), από την άλλη εμφανίζεται ξανά και ξανά στο 
δημόσιο λόγο, όταν το κράτος υπονοεί την πικρή α-
λήθεια που από μόνες μας ξέρουμε, ότι χέστηκαν αν 
θα ψοφήσουμε. Όσο και να αυξηθούν τα κρεβάτια, 
όσο και να έχουν επαρκές υλικό και προσωπικό τα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι ίδιοι γιατροί, με την ίδια ε-
πίδειξη αυθεντίας και τις ίδιες κρατικές οδηγίες, θα 
διαχειρίζονται με τον ίδιο ρατσιστικό και σεξιστικό 
τρόπο όλες και όλους εμάς που δεν έχουμε λεφτά. 
Στην άποψη αυτή δεν καταλήξαμε έτσι εύκολα και α-
ναίμακτα. Κάνουμε λοιπόν την αυτοκριτική μας για 
την προκήρυξη που μοιράσαμε το 2009 στα δημό-
σια νοσοκομεία. Τότε είχαμε ψελλίσει κι εμείς, όπως 
κάνει σήμερα σύσσωμη όλη η αριστερά και κομμά-
τια του αντιεξουσιαστικού χώρου, ότι το πρόβλημα 
είναι ότι «το κράτος αντί να επενδύει σε προσλήψεις 
γιατρών και νοσηλευτών επενδύει πχ. σε σεκιουρι-
τάδες». Μας πήρε δύο εκδόσεις για την ιστορία της 
ανάδυσης της ιατρικής επιστήμης και ένα σωρό άρ-
θρα στο περιοδικό για 3-4 χρόνια μέχρι να καταλά-
βουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ελλείψεις, οι γά-
ζες και τα κρεβάτια, αλλά το ότι οι γιατροί είναι σφι-
χταγκαλιασμένοι με το ελληνικό κράτος και τους 
σκοπούς του. 

Ενδιαφέρον επίσης έχε ότι εκείνη την περίοδο α-
νακοινώθηκε η εκπόνηση μιας ιδιαίτερης επιδημιο-
λογικής μελέτης για τη νοσηρότητα και τη θνησιμό-
τητα του πληθυσμού του νομού Κοζάνης. Το νομαρ-
χιακό συμβούλιο Κοζάνης πήρε την απόφαση και η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Πνευμονολογική 
Κλινική του ΑΠΘ.19 Η μελέτη έγινε εκεί γιατί τα κρού-
σματα με ιό Η1Ν1 ήταν συγκριτικά πολλά στην περι-
οχή, όπως άλλωστε είναι και τώρα με τον κορονοϊό. 
Γιατί η Κοζάνη, μπορεί να αναρωτιέται κανείς. Μην εί-
ναι οι κοζανίτες «αντικοινωνικοί»; Μην είναι τα γονί-
διά τους πιο ευαίσθητα; Όχι φυσικά. «Η περιοχή αυτή, 
μαζί με την Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, αποτε-
λούν τα δύο μεγαλύτερα λιγνιτοφόρα κέντρα της Ελ-
λάδας».20 Στην περιοχή της Πτολεμαϊδας παράγεται 
το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από λι-
γνίτη, ο οποίος προκαλεί χρόνια αναπνευστικά νοσή-
ματα. Όχι βέβαια ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί 
παραδοχή της μελέτης, τα αποτελέσματα της οποί-
ας δημοσιεύτηκαν το 2010 και αποδίδουν τα πνευ-
μονολογικά προβλήματα στο κάπνισμα ενώ «η ατμο-
σφαιρική ρύπανση της περιοχής δεν φαίνεται να επι-
δρά»!21 Τώρα το πώς εξηγείται ότι εκεί που υπάρχουν 
πολλά πνευμονολογικά θέματα λόγω των εργοστασί-
ων λιγνίτη υπάρχουν συγκριτικά πολλά κρούσματα 
ιού Η1Ν1 και κορονοϊού, είναι κάτι το εντελώς ανε-
ξήγητο για τους επιστήμονες. Η επιστημοσύνη τους 
σταματά εκεί που ξεκινούν οι ταξικές αιτίες.

και πνευμονολογικά προβλήματα. Η τότε υπουργός 
Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (τώρα ΣΥΡΙ-
ΖΑ) δήλωσε ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί 
«φαρμακοεπαγρύπνησης» και διαχείρισης κινδύ-
νου.5 Μη μας ρωτήσετε τι είναι η «φαρμακοεπαγρύ-
πνηση» γιατί θα γίνουμε κακεντρεχείς και θα θυμί-
σουμε ότι τα εμβόλια αξίας εκατομμυρίων που τους 
έμειναν αμανάτι το 2010 είχαν σχέση ακριβώς με 
αυτή την επαγρύπνηση. Κάποια σχολεία στη Βόρεια 
Ελλάδα έκλεισαν. Νέες οδηγίες εισήχθησαν τότε για 
τον περιορισμό του Η1Ν1 στα σχολεία: τα θρανία το-
ποθετήθηκαν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από-
σταση μεταξύ τους, οι μαθητές προαυλίζονταν με α-
ποστάσεις μεταξύ τους και έπρεπε να αποφεύγουν 
τις χειραψίες και τα φιλιά.6  Όχι στα γλωσσόφιλα λοι-
πόν προ δεκαετίας, όταν και έγιναν τα πρώτα πειρά-
ματα social distancing στο δοκιμαστικό σωλήνα του 
παιδικού πληθυσμού. 

Παρότι το κράτος έδειξε αποφασιστικότητα, οι 
επιστήμονες διαφωνούσαν μεταξύ τους. Ο μαζικός 
εμβολιασμός θεωρήθηκε από ορισμένους «υπερβο-
λικό μέτρο», καθώς το 70% του πληθυσμού δεν ε-
πρόκειτο ούτως ή άλλως να νοσήσει.7Οι κινδυνολο-
γία ωστόσο, δια στόματος του ΚΕΕΛΠΝΟ, έδινε και έ-
παιρνε: «Μέχρι τον ερχόμενο Μάιο(δηλαδή σε ένα ο-
χτάμηνο) στην ελλάδα θα νοσηλευτούν 20.000 εώς 
30.000, θα μολυνθούν 2 με 3 εκατομμύρια άνθρω-
ποι, θα χάσουν τη ζωή τους 2.000 με 3.000».8

Εν τω μεταξύ, οι ηπα (με πρόεδρο τον Ομπάμα) 
κήρυξαν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, 
για... προληπτικούς λόγους.9 Η πρόληψη όμως είχε 
συγκεκριμένη χρησιμότητα σε αυτό το πλαίσιο. Ο 
Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η κήρυξη έκτακτης α-
νάγκης θα επιτρέψει στους δημόσιους φορείς, τους 
γιατρούς και τα νοσοκομεία να παρακάμψουν κά-
ποιους κανονισμούς. Τις επόμενες μέρες μετά την α-
νακοίνωση, ο FDA (ο αμερικάνικος εθνικός οργανι-
σμός για τα τρόφιμα και τα φάρμακα) έκανε ξεκάθα-
ρο το πώς θα έβρισκε εφαρμογή αυτή η «παράκαμ-
ψη»: οι δημόσιοι φορείς θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν φάρμακα που βρίσκονταν ακόμη υπό δο-
κιμή (μη εγκεκριμένα δηλαδή), όπως το peramivir, σε 
ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.10 

Ευγενικές παροτρύνσεις και οι πρώτες 
αντιδράσεις στο εμβόλιο (Νοέμβρης 2009)
Στην ελλάδα τα μέτρα ενάντια στον Η1Ν1 αυστηρο-
ποιήθηκαν, αλλά παρέμειναν ως συστάσεις, δεν έγι-
ναν νόμος του κράτους. Οδηγός του ΚΕΕΛΠΝΟ σύ-
στηνε  να αποφεύγεται η προσωπική επαφή και να 
γίνεται εκτεταμένη χρήση του ίντερνετ ή του τηλε-
φώνου, να αποφεύγονται οι χειραψίες, να αποφεύ-
γεται ο δανεισμός προσωπικών αντικειμένων.11Το 
Υπουργείο Υγείας έκανε εκστρατείες ενημέρωσης 
στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο για την πρέπου-

σα συμπεριφορά στους χώρους δουλειάς, στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, και εν γένει για τις καθημερινές 
μας συνήθειες.12 Η αισθητική της εκστρατείας είχε 
ως κυρίαρχη εικόνα τα πράσινα φωσφοριζέ μπαλά-
κια που πετάγονταν από το στόμα κάποιου υπαλλή-
λου γραφείου όταν αυτός φτερνιζόταν Το Υπουρ-
γείο επίσης μας ζητούσε να είμαστε σε εγρήγορση 
ακόμη και αν νιώθαμε υγιείς, και να είμαστε καχύ-
ποπτες όταν ερχόμασταν σε κοντινή επαφή με τους 
γύρω μας. Οι συστάσεις για μαζικό εμβολιασμό πε-
ρίσσευαν, αλλά δεν έπιασαν τόπο: το 58% των για-
τρών και το 90% των νοσηλευτών αρνήθηκαν να εμ-
βολιαστούν.13Οι έγκυες επίσης δεν δέχθηκαν να εμ-
βολιαστούν. Η Υπουργός Υγείας παρόλα αυτά εμβο-
λιάστηκε για να δώσει το καλό παράδειγμα. 

Εμβόλια με το καντάρι (Δεκέμβρης 2009)
Προς το τέλος του χειμώνα 2009, ο ΠΟΥ κατηγορή-
θηκε ως κινδυνολόγος που κήρυξε τον Η1Ν1 «παν-
δημία». Η γενική διευθύντρια του Οργανισμού δι-
αβεβαίωσε ότι «ο ΠΟΥ δεν επηρεάζεται ούτε από 
κράτη, ούτε από τη φαρμακευτική βιομηχανία την 
ώρα που καλείται να λάβει αποφάσεις», και πέρασε 
στην αντεπίθεση λέγοντας ότι «όλος ο κόσμος περί-
μενε ότι η νέα πανδημία θα οφειλόταν στον ιό της 
γρίπης των πτηνών H5N1 που σκοτώνει το 60% των 
προσβληθέντων. Τελικά η νέα πανδημία ξεκίνησε 
από έναν πολύ πιο ήπιο ιό».14 Ήταν όλα δηλαδή μια 
παρεξήγηση.

Ενώ τα κρούσματα άρχισαν να μειώνονται, τα εμ-
βόλια που είχαν παραληφθεί από το ελληνικό κρά-
τος ήταν υπερβολικά πολλά. Πόσο μάλλον που μέχρι 
τότε δεν είχε εκδηλωθεί ιδιαίτερος ζήλος για εμβολι-
ασμό: «πέντε εβδομάδες από την έναρξη του σχετικού 
προγράμματος είχαν εμβολιαστεί συνολικά 340.526 ά-
τομα στη χώρα μας, αριθμός πολύ μακριά από τον στό-
χο που έχουν θέσει το υπουργείο Υγείας και οι ειδικοί 
γιατροί. Για να δημιουργηθεί ασπίδα προστασίας του 
πληθυσμού έναντι της νέας γρίπης θα πρέπει να εμβο-
λιαστεί το 30% του πληθυσμού της χώρας».15 Εν τω με-
ταξύ, το γεγονός ότι καταγράφηκαν περισσότερες 
από 300 ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο της 
νέας γρίπης δεν βοήθησε καθόλου στο να αλλάξει 
γνώμη ο πληθυσμός όσον αφορά το μαζικό εμβολι-
ασμό.16 Έτσι, το Υπουργείο Υγείας ρίχτηκε στη μάχη 
ακύρωσης της παραγγελίας των 12,3 εκατομμυρίων 
δόσεων εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρίες 
και στην προσπάθεια εξοικονόμησης περίπου 80 ε-
κατομμυρίων ευρώ.17

Άξιο να σημειωθεί είναι ότι το 2010, όπως γίνεται 
και σήμερα με τον κορονοϊό, ο πρωθυπουργός της 
χώρας Γιώργος Παπανδρέου είχε ασχοληθεί ιδιαίτε-
ρα με τις ΜΕΘ και είχε μάλιστα υποσχεθεί 1500 νέες 
προσλήψεις γιατρών για να αντιμετωπιστούν οι «ελ-
λείψεις των νοσοκομείων».18 Πείτε μας (πάλι) καχύ-
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Η γρίπη φεύγει, η κρίση έρχεται (Φεβρουάριος 
– Μάρτιος 2010) ...και όντως ήρθε
Και φυσικά όπως όλα τα παραμύθια, κάπου και αυτό 
της γρίπης του Η1Ν1 έφτασε στο τέλος του. Ο απο-
λογισμός από τον Αύγουστο 2009 ως το Μάρτιο 
2010 στην Ελλάδα είχε ως εξής: 139 οι νεκροί, από 
τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία µε χρόνι-
ες ή άλλες παθήσεις. Νούμερο το οποίο για κανένα 
λόγο δεν ήταν ικανό να δικαιολογήσει την κρατικά 
οργανωμένη διασπορά πανικού και τις νέες στρα-
τηγικές επιτήρησης και πειθαρχίας που μπήκαν σε 
εφαρμογή. Ούτως ή άλλως τα νούμερα αυτά παρέ-
μεναν ίδια για τα επόμενα έτη, χωρίς να γίνει αντί-
στοιχος ντόρος. Για παράδειγμα, κατά την περίο-
δο 2015-2016 καταγράφηκαν 435 κρούσματα επι-
βεβαιωμένης γρίπης, από τα οποία 197 κατέληξαν, 
84% αυτών ήταν άτομα που ανήκαν σε ομάδα υψη-
λού κινδύνου.22 Το 2016 δεν έγινε κάποια εθνική εκ-
στρατεία από το Υπουργείο Υγείας. 

Το 2010 όμως η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση 
ήδη μαινόταν και μάλιστα χτυπούσε και την πόρτα 
του ελληνικού κράτους. Η τεχνογνωσία που κερδή-
θηκε από την πειραματική διαχείριση της «πανδη-
μίας του Η1Ν1» δεν πήγε χαμένη. Σήμερα μπορού-
με να πούμε ότι η τεχνογνωσία αυτή έχει αναβαθμι-
στεί σε βαθμό που ξεπερνάει το επίπεδο πειράμα-
τος. Απεναντίας αξιοποιείται σε βαθμό ενιαίας κρα-
τικής στρατηγικής δημόσιας τάξης με το πρόσχημα 
της δημόσιας υγείας.

Οι μακροχρόνιοι κρατικοί  
σχεδιασμοί στον αφρό 
Η ενασχόληση των κρατών με τις πανδημίες είναι 
συστηματική και στοχευμένη. Δεν είναι τυχαίο άλ-
λωστε που ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη συ-
στάθηκε ειδικό συνέδριο, όπου εκπρόσωποι των 
δυτικών κρατών βρέθηκαν για να συζητήσουν 
τις προοπτικές μιας ενδεχόμενης πανδημίας.23 Το 
«Event 201» όπως ονομάστηκε, φιλοξένησε υψη-
λά στελέχη από παγκόσμιους οργανισμούς, φαρ-
μακευτικές εταιρείες και κράτη ώστε να συμμετέ-
χουν σε μία μεγάλης κλίμακας «άσκηση πανδημί-
ας», προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι οικονομι-
κές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στόχος του συνεδρί-
ου ήταν, ανάμεσα σε άλλους, να δώσει οδηγίες προς 
τα κράτη, οι οποίες αφορούν την επικοινωνιακή δι-
αχείριση προς τους πολίτες αλλά και το τι θα γίνει με 
τα εμπορεύματα και γενικά με το εμπόριο και τους 
δασμούς. Τέτοια συνέδρια βέβαια, όπου συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι κρατών, μεγάλα αφεντικά και επι-
στήμονες, οι οποίοι συζητούν για το μέλλον αυτού 
του κόσμου γίνονται συνέχεια. Άλλο που εμείς δεν 
ασχολούμαστε πάντα με αυτά.

Η διαχείριση της επιδημίας του Η1Ν1 από το ελ-
ληνικό κράτος ήταν ένα δοκιμαστικό επεισόδιο σε 
μία σειρά επεισοδίων που αφορούσαν τη διαχείρι-
ση της δημόσιας υγείας με όρους δημόσιας τάξης. 
Με άλλα λόγια, τα επεισόδια αυτά αποσκοπούσαν 
στο να τεστάρουν την αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων. Ήδη από το 2009 μπορούμε να διακρίνουμε 
τις πρώτες εφαρμογές των μέτρων ασφαλείας με ε-
πίκεντρο τα σχολεία καθώς και την απόπειρα ενοχο-
ποίησης των επαφών χωρίς social distancing. Σίγου-
ρα δεν πήγαν όλα κατ’ ευχήν για το ελληνικό κρά-
τος. Για παράδειγμα, το ότι ο μαζικός εμβολιασμός 

δεν πέτυχε, με αποτέλεσμα τα 12,3 εκατομμύρια 
δόσεων εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρίες, 
που κόστισαν γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ, να 
μπουν στον πάγο, είναι γεγονός που προσμετρήθη-
κε στους κρατικούς υπολογισμούς. Σίγουρα, δεν τα 
βρήκαν μεταξύ τους, όπως φάνηκε στο τέλος από 
την καταγγελία του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η 
«πανδημία» του Η1Ν1 αποτέλεσε παγκόσμιο σκάν-
δαλο.24 Σίγουρα επίσης κάποια σενάρια δούλεψαν 
όπως αναμενόταν και άλλα όχι. Αυτό που έχει ση-
μασία όμως να δούμε είναι ότι αυτές οι ιδέες και οι 
πρακτικές που είδαμε να ξετυλίγονται εμπρός μας 
τον τελευταίο καιρό έχουν δουλευτεί εδώ και χρό-
νια. Χρειάστηκε η δεκάχρονη εξοικείωση της ελλη-
νικής κοινωνίας με τους όρους της δημόσιας υγείας, 
του «εγγενούς δημόσιου κινδύνου που βρίσκεται 
μέσα μας», της αστυνομικής διαχείρισης του πάτου 
της εργατικής τάξης και του στρατιωτικού αποκλει-
σμού του κέντρου της μητρόπολης για να εφαρμο-
στούν ανεμπόδιστα και επιπλέον αποσπώντας την 
κοινωνική συναίνεση.

Τα κράτη γνωρίζουν πολύ καλά ότι όσο σημαντι-
κή είναι η εξωτερική πολιτική και ο πόλεμος άλλο 
τόσο σημαντική είναι η εσωτερική τους συνοχή. Η ι-
ατρική επιστήμη αποτελούσε πάντα την πειθαρχική 
και ελεγκτική μορφή της εξουσίας που επιφύλασ-
σαν τα κράτη για το εσωτερικό τους. Έχουμε σχολι-
άσει και στο παρελθόν τη ζωτική σχέση που έχουν 
τα σύγχρονα δυτικά κράτη με την ιατρική εξουσία 
και συγκεκριμένα έχουμε μιλήσει για την ιστορία 
της σύστασης του ελληνικού κράτους πλάι στην ια-
τρική επιστήμη.25 Επίσης, ξέρουμε πως τα γυναικεία 
σώματα υπήρξαν ο δοκιμαστικός σωλήνας μέσα 
στον οποίο γεννήθηκαν οι ιδέες και οι αντιλήψεις 
για την υγεία και την ασθένεια ευρύτερα. Τέλος, ξέ-
ρουμε από την ίδια την εμπειρία μας πως δεν έχου-
με κανένα λόγο να ελπίζουμε σε μια πιο ανθρωπι-
στική ή αποτελεσματική διαχείριση της υγείας μας. 
Η ίδια η ταξική και έμφυλή μας εμπειρία, μας έχει δι-
δάξει να βλέπουμε στο πρόσωπο των γιατρών τους 
φορείς της εξουσίας επί των σωμάτων μας. Δεν εί-
μαστε λοιπόν απλά επιφυλακτικές απέναντί τους. 
Τους μισούμε όσο και τους μπάτσους! 
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