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Η 
στήλη το σώμα μας πεδίο μάχης θα έπρεπε να 
αυτοπυροβοληθεί ή να μεταναστεύσει σε ένα 
μακρινό νησί με όλα αυτά που ακούμε και βλέ-
πουμε τον τελευταίο καιρό, τον καιρό του Co-

vid-19. Γιατροί όλων των ειδικοτήτων χώνουν τις πα-
ραμορφωμένες μουσούδες τους σε τηλεοπτικά πα-
ράθυρα και ρίχνουν γραμμή σε εμάς τους αδαείς και 
αφελείς. Μέσα στις οικίες ακούγεται η φωνή του ιε-
ρέα – γιατρού να κηρύττει με ήσυχη φωνή τον λόγο 
της Επιστήμης και του Κράτους. Ο φόβος του θανά-
του, ο φόβος μιας «ασύμμετρης απειλής», μιας παν-
δημίας, μιας αρρώστιας που δεν έχει γιατρειά και δι-
ασπείρεται με τον αέρα και με την επαφή είναι πραγ-
ματικότητα. Τα νούμερα των «κρουσμάτων» και των 
νεκρών αυξάνονται. Δεν πρόκειται για μια ακόμη 
σκουπιδοσειρά του Netflix. Οι έμμισθοι ειδικοί του 
κράτους εισηγούνται και επιβάλλουν απαγόρευση 
κυκλοφορίας και απαγόρευση συναθροίσεων. Τα μέ-
τρα ως ένα βαθμό πιάνουν, ειδικά αν έχει κακό και-
ρό. Οι βεβαιώσεις κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολι-
τών θυμίζουν την άδεια που ζητούσαμε από την κυ-
ρία στο σχολείο για να βγούμε από την τάξη. Συνο-
ψίζοντας, εντός της οικίας γιατροί και δημοσιογρά-
φοι μας απαγορεύουν, μας νουθετούν, μας συμβου-
λεύουν πώς να περνάμε τον χρόνο μας, τι να κάνου-
με με το σώμα μας, με τα παιδιά μας, με τους κακο-
ποιητικούς συντρόφους (στην ουσία να τους υπομέ-
νουμε), πώς να ψωνίζουμε, πώς να κάνουμε σεξ. Ε-
κτός της οικίας, στους άδειους δρόμους η αστυνο-
μία περιπολεί και διώχνει κόσμο από πλατείες. Το 
κράτος στα καλύτερα του!

Έτσι, από παντού επαναλαμβάνεται σαν μάντρα, 
ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών, δεν αγνοού-
με τις οδηγίες τους, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και 
τους επιστήμονες για την πληροφόρηση μας. Οι για-
τροί με τις πλαστικές στολές και τα λευκά γάντια εί-
ναι οι ήρωες που αξίζουν το χειροκρότημά μας. Την 

Η ανυπόφορη μοναξιά 
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εποχή κορονοϊού ο κρατικός, ιατρικός λόγος έγινε η 
μόνη Αλήθεια, και όποια δεν τον ακολουθεί ευλαβι-
κά είναι ανεύθυνη και αντικοινωνική. Δεν νοιάζεται 
για τη δημόσια υγεία, ούτε καν για τη δική της ατο-
μική υγεία. Είναι κοινωνικά επικίνδυνη. Ο άσσος από 
το μανίκι του κράτους, η κήρυξη κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης επιβεβαιώνει και ισχυροποιεί την εμπι-
στοσύνη της μεσαίας τάξης στο Κράτος της, και την 
Πίστη της ότι κατά βάθος το κράτος είναι καλό και 
ότι νοιάζεται για τους υπηκόους του. Ο εθνικός κορ-
μός της μεσαίας τάξης, από αριστερούς μέχρι δεξι-
ούς κινείται σε ρυθμούς σάμπα #μένουμε σπίτι, αφού 
έχει πειστεί ότι η δημόσια υγεία κινδυνεύει από μια 
«ασύμμετρη απειλή» και ότι χρειάζεται να παρθούν 
δραστικά μέτρα, όπως και καλώς πάρθηκαν. 

Για όσες δεν πειθαρχούν εντελώς στις επιταγές 
του κράτους ή δεν έχουν πεισθεί και τόσο πολύ ότι 
το Κράτος είναι ο μέγας Προστάτης των ζωών μας 
μπορεί και να χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμα 
(από κάποια εκατοντάδες ευρώ μέχρι κάποια χιλιά-
δες). Μπορεί να υποστούν μπούλινγκ στο σούπερ 
μάρκετ και ρουφιανιλίκι που δεν είναι και λίγα πράγ-
ματα εδώ που τα λέμε. Και τι γίνεται με όσες και ό-
σους μπορεί να ασθενήσουν από τον ιό; Προφα-
νώς, η διαχείριση δεν είναι ίδια για όλους. Τι γίνε-
ται με όσες και όσους περισσεύουν, με τις «κοινω-
νικά ευπαθείς ομάδες», όπως ονομάζουν τα κατώ-
τερα στρώματα της εργατικής τάξης οι σύμβουλοι 
του κράτους; Ε, γι’ αυτούς επιφυλάσσεται εντατική 
αστυνομομιντιατρική διαχείριση και επίδειξη κρατι-
κής δύναμης. Κάποια ξεκαθαρίσματα δεν βλάπτουν 
τώρα που και η συγκυρία το επιτρέπει. Στα μίντια οι 
Ρομά διαπομπεύονται και στοχοποιούνται από μπά-
τσους και γιατρούς ως «υγειονομική βόμβα», ως γυ-
ρολόγοι και απείθαρχοι, οι οποίοι γιορτάζουν αρρα-
βώνες εν μέσω κορονοϊού. Το ίδιο και οι μετανάστες 
στα σύνορα του Έβρου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται βι-

ολογικό όπλο της Τουρκίας. Βεβαίως ως «υγειονομική 
βόμβα» στοχοποιούνται και οι μετανάστες των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης λόγω συνωστισμού, ή λόγω 
διαφορετικής θρησκείας και κουλτούρας. Όπως συμ-
βαίνει και με τους Αφροαμερικανούς στις Η.Π.Α,1 το 
γεγονός ότι οι Ρομά, οι μετανάστριες και οι μετανά-
στες χωρίς χαρτιά, οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλ-
μάνες, βρίσκονται μονίμως στο στόχαστρο της δη-
μόσιας τάξης και το γεγονός ότι δεν έχουν πρόσβα-
ση σε νοσοκομεία και σε δομές υγείας, συγκαλύπτε-
ται και συσκοτίζεται. Ευκαιρία λοιπόν για πειθαρχι-
κά μέτρα, για καραντίνες και απαγορεύσεις αφού 
όλοι οι προηγούμενοι (σύμφωνα με το κράτος και 
τους μικροαστούς ακόλουθούς του) είναι μολυσμα-
τικοί και για αυτό ευθύνεται κατά βάσει ο κοινωνικά 
ανεύθυνος τρόπος ζωής τους, οι συνήθειες τους, η 
μη ελληνικότητα τους, η διαφορετική θρησκεία και 
ο πολιτισμός τους, η φτώχεια τους, οι εθισμοί τους 
και άλλα πολλά. 

Τούτη η στήλη λοιπόν απέτυχε παταγωδώς έστω 
να ανοίξει μια μικρή ρωγμή στο οικοδόμημα της τυ-
φλής εμπιστοσύνης προς τους γιατρούς και το Κρά-
τος; Να διαρρήξει έστω και λίγο το ανθρωπιστικό 
προσωπείο των γιατρών και να τους εγκαταστήσει 
έστω αμυδρά δίπλα στους ρουφιάνους δημοσιογρά-
φους; Όταν το 2014 ξεκινήσαμε δειλά δειλά μέσα 
από αυτή τη στήλη να αμφισβητούμε την πανίσχυ-
ρη αυθεντία του γυναικολόγου και την εξουσία του 
πάνω στα σώματά μας, το κάναμε μέσα από συζητή-
σεις και ανταλλαγή των (κοινών) εμπειριών μας. Αρ-
γότερα, αφού βρεθήκαμε όλο και περισσότερες αυ-
τές που συμφωνούσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά κάθε 
φορά που επισκεπτόμαστε το ιατρείο του γυναικο-
λόγου, και ότι αυτό είναι δομικό ζήτημα, ανατρέξαμε 
στη ιστορία της ιατρικής επιστήμης και της ανάδυ-
σης του επαγγέλματος του γυναικολόγου, (το σημα-
ντικότερο) από φεμινιστική και ταξική σκοπιά. Αυτή 
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η ιστορία μας βοήθησε να δούμε ότι τελικά θα έπρε-
πε να αρθρώσουμε μια πολύ μεγαλύτερη αφήγηση. 
Τα κείμενα Παθήσεις και Διαταραχές και Μάγισσες, 
μαίες, νοσοκόμες2 που εκδώσαμε το 2016 και φέτος 
αντίστοιχα, μας βοήθησαν να μιλήσουμε όχι μόνο 
για το ότι «η ιατρική δεν είναι μια ουδέτερη και α-
ντικειμενική επιστήμη» και «δεν έχει ως πρωταρχικό 
της σκοπό να θεραπεύσει»,3 αλλά και για το ότι η ια-
τρική επιστήμη αναπαράγει και εδραιώνει ταξικούς, 
έμφυλους και φυλετικούς διαχωρισμούς με σκοπό 
τον έλεγχο της αναπαραγωγής της εργατικής δύνα-
μης. Τελικά, το ιατρικό κατεστημένο είναι ένας πα-
νίσχυρος μηχανισμός του κράτους, ο οποίος με το 
πρόσχημα της δημόσιας υγείας ασκεί πολιτικές δη-
μόσιας τάξης, επιδιώκοντας τον έλεγχο, την πειθάρ-
χηση ή και την εξόντωση της εργατικής τάξης. Η δη-
μόσια υγεία ταυτίζεται με τη δημόσια τάξη, όπως 
στην περίπτωση της Τυφοειδούς Μαίρης στις Παθή-
σεις και Διαταραχές. Ή στην κοντινή μας περίπτωση, 
όταν το 2012 τα δυο υπουργεία, Υγείας και Δημόσιας 
Τάξης, δηλαδή η φιγούρα του γιατρού μέσα από τα 
κλιμάκια του ΚΕΕΕΛΠΝΟ (τώρα ΕΟΔΥ) μαζί με τη φι-
γούρα του μπάτσου, διαπόμπευσαν και φυλάκισαν 
οροθετικές γυναίκες, χρήστριες και εκδιδόμενες στο 
κέντρο της Αθήνας.4  

Για να το πάρουμε από την αρχή, όλα αυτά τα 
χρόνια αναδείξαμε και συζητήσαμε πώς το γυναι-
κείο σώμα στοχοποιείται, προβληματοποιείται και 
θεωρείται εκ των πραγμάτων νοσηρό από επιστη-
μονικές και άρα υποτίθεται αντικειμενικές θεωρίες. 
Διάφοροι ειδικοί, ερευνητές, γιατροί και ψυχολόγοι 
επιβάλλουν παλιές και νέες πειθαρχήσεις, επιτηρώ-
ντας την αναπαραγωγική μας ικανότητα και τη σε-
ξουαλικότητα μας, και επιδιώκοντας να μας «θερα-
πεύσουν» σε όλες τις φάσεις της ζωής μας.5 Αυτό δη-
λαδή που με τον καιρό συνειδητοποιήσαμε ήταν ότι 
ο ιατρικός λόγος και η ιατρικοποίηση των ζωών μας 

Στην τελευταία μας αφίσα πριν κάποιους μήνες με θέμα τις εκτρώσεις, αυτό 
που λέγαμε ήταν ότι σε καμία περίπτωση δεν εφησυχαστήκαμε με την από-
συρση της διαφημιστικής εκστρατείας στο μετρό ενάντια στην έκτρωση. Μαζί 
με τις δράσεις των «οργανωμένων μισογύνηδων χριστιανοπατριωτών» επιση-
μάναμε τα αμέτρητα εμπόδια που βάζει η ελληνική κοινωνία και το κράτος 
στις γυναίκες που έχουν άποψη για το σώμα τους και την αναπαραγωγική τους 
ικανότητα. Έτσι, στην αφίσα μας μιλήσαμε για το ιατρικό σύστημα και για το 
ότι μια έκτρωση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι πρακτικά αδύνατη, εξαιτί-
ας των σεξιστικών και ρατσιστικών πολιτικών του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας, που δεν επιτρέπει στις γυναίκες της εργατικής τάξης να ελέγχουν οι ίδιες 
τα σώματά τους. Σκοπός είναι το κράτος και οι γιατροί να ελέγχουν τις μήτρες 
των γυναικών. Εξάλλου και ο όρκος του Ιπποκράτη το λέει ξεκάθαρα: όμοίως 
δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω, δηλαδή σε σύγχρονα ελληνικά παρομοί-
ως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Το ξέρατε; Ξεδιά-
ντροπο, έτσι; Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό;
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δουλειά, με μισούς ή και καθόλου μισθούς; Ποιοι έ-
χουν καταφέρει να πάρουν τα 800 ευρώ; Σίγουρα όχι 
όσοι και όσες δουλεύουν μαύρα ή χωρίς χαρτιά ή έ-
χουν απολυθεί. Πιστεύουμε ότι όποια διαβάζει συ-
στηματικά τις σομόν σελίδες των εφημερίδων ή έχει 
προσέξει τις ολονύκτιες τηλεσυνεδριάσεις του Euro-
group ίσως ξέρει κάτι παραπάνω για τις κρίσεις χρέ-
ους των κρατών και γιατί ενώ το 2015 κάναμε ουρές 
χωρίς social distancing στα ATM, τώρα κάνουμε ου-
ρές με social distancing και στα ΑΤΜ και στα σού-
περ μάρκετ. 

με αιχμή το δόγμα της πρόληψης, βαραίνουν ιδιαί-
τερα τις γυναίκες. Ο ιατρικός σεξιστικός λόγος προ-
βάλλει το γυναικείο σώμα ως νοσηρό και μολυσματι-
κό. Η γυναίκα στοχοποιείται και θεωρείται υπεύθυνη 
για τη σωματική και τη γενετήσια της υγειινή, όπως 
και για την υγεία της οικογένειας και του κοινωνικού 
σώματος. Οι γυναίκες θεωρούνται ως υπεύθυνες για 
τη διασπορά των αφροδίσιων νοσημάτων, και μάλι-
στα τις τελευταίες δεκαετίες και για τον καρκίνο επί-
σης. Οι έφηβες προληπτικά εμβολιάζονται και τρο-
μοκρατούνται μαζικά με σκοπό να μην πάθουν καρ-
κίνο ή και να μην διασπείρουν καρκίνο σύμφωνα με 
τις αυθαίρετες θεωρήσεις ότι ο ιός HPV προκαλεί 
καρκίνο.6 Οι γιατροί και η φαρμακευτική βιομηχανία 
πειραματίζονται και κερδοφορούν πάνω στα δικά 
μας σώματα. Οι γυναίκες επιβάλλεται να επισκέπτο-
νται το γυναικολογικό ιατρείο τακτικά, να υποβάλλο-
νται προληπτικά σε ένα σωρό τεστ, εξετάσεις και χει-
ρουργεία. Την ίδια στιγμή αρνούνται να μας κάνουν 
έκτρωση σε δημόσια νοσοκομεία. Η σεξουαλικότη-
τα και η αναπαραγωγική μας ικανότητα τίθενται υπό 
τον έλεγχο του κράτους, μέσω της ιατρικής επιστή-
μης. Συνοπτικά, το ζήτημα της γυναικείας υγείας θε-
ωρείται ζήτημα δημόσιας υγείας.

Την εποχή του κορονοϊού λοιπόν, μια επικίνδυ-
νη όσο και φασιστική ιδέα καλλιεργείται και εφαρ-
μόζεται: όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά οι πάντες πλέον 
θεωρούνται δυνάμει νοσηροί και μολυσματικοί. Βέ-
βαια, δεν έχουν όλοι την ίδια μεταχείριση αν νοσή-
σουν ή θεωρηθούν ύποπτοι ως φορείς του ιού. Άλλο 
να μολυνθεί με Covid-19 ο Αθερίδης και ο Παπα-
δόπουλος, άλλο ένας Ρομά ή μια μετανάστρια. Αρ-
κεί να σκεφτεί καμιά τι σημαίνει και πώς εφαρμόζε-
ται το αίτημα «προληπτικά τεστ για όλους», στα κα-
τώτερα στρώματα της εργατικής τάξης: σημαίνει ε-
πιχειρήσεις από κινητές μονάδες ΕΟΔΥ μαζί με μπά-
τσους και καταναγκαστικά τεστ σε μετανάστριες, 
χρήστριες και εκδιδόμενες στο κέντρο της Αθήνας, 
όπως είδαμε να συμβαίνει το 2012. Σημαίνει διαπό-
μπευση και καραντίνα χωρίς hashtag, αλλά μόνο με 
μπάτσους, σε καταυλισμούς Ρομά και κέντρα κράτη-
σης μεταναστών, όπως έγινε πρόσφατα. Η δημόσια 
υγεία γίνεται το πρόσχημα, και εντέλει ταυτίζεται με 
τη δημόσια τάξη. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουμε να α-
ναρωτιέται κανείς για το εξής «παράδοξο»: την ίδια 
στιγμή που το κράτος-προστάτης εμφανίζεται κάθε 
απόγευμα στις 6 στα σπίτια μας, με κηρύγματα για 
την υγεία των υπηκόων, τα δημόσια νοσοκομεία -ο 
κατεξοχήν υποτίθεται τόπος παροχής κρατικών υ-
πηρεσιών υγείας- δέχονται τα μισά περιστατικά, από 
όσα δέχονταν πριν από την καραντίνα. Χειρουργεία 
που δεν θεωρούνται κατεπείγοντα, μαγνητικές, ρα-
ντεβού στα εξωτερικά ιατρεία κοκ, έχουν παγώσει. 
Το μότο της κρατικής υγιεινιστικής εκστρατείας εί-
ναι…κρατηθείτε μακριά από τα νοσοκομεία!

Όπως και να ‘χει, δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που 
ξέραμε γιατί “τώρα πάνω και πέρα απ’ όλα παίζει κο-
ρονοϊός”! Ούτε θα ξεχάσουμε τις παρεμβάσεις που 
κάναμε πριν κάποια χρόνια στο Έλενα και Αλεξάν-
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την αέναη πρόοδο της ερευνητικής παρατήρησης ή των πειρα-
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δρα, με κεντρικό σύνθημα η ιατρική σας βρωμάει σε-
ξισμό και ρατσισμό, μέσα στο ιατρείο ζητάμε σεβα-
σμό! 7 Θίξαμε εκεί το ζήτημα της ιατρικής εξουσίας 
ως μηχανισμού του κράτους.  Αναδείξαμε το σύστη-
μα δημόσιας υγείας ως ένα πλήρως ταξικό, ρατσι-
στικό, σεξιστικό σύστημα, και τη φιγούρα του για-
τρού ως αφεντικού και ως φορέα κοινωνικής εξου-
σίας: σεξουαλικές παρενοχλήσεις, μαιευτική βία, ρα-
τσιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις για τις γυναί-
κες της εργατικής τάξης, για να θυμίσουμε κάποια 
από αυτά που λέγαμε στις παρεμβάσεις. Η κριτική 
μας τότε είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα, ακριβώς γιατί δεν 
αφορούσε συνδικαλιστικά αιτήματα για περισσότε-
ρες προσλήψεις, αυξήσεις μισθών κλπ στα νοσοκο-
μεία αλλά αφορούσε τις ταξικές και ρατσιστικές πο-
λιτικές που προωθούνται από το σύστημα δημόσι-
ας υγείας.8

Αντίστοιχα λοιπόν και στην παρούσα φάση, το 
αριστερό αίτημα για περισσότερους γιατρούς και 
ΜΕΘ, εκτός από το να εξυπηρετεί τους σκοπούς της 
αντιπολίτευσης που θέλει να γίνει κυβέρνηση στις 
επόμενες εκλογές, απλά σιγοντάρει την τρομοεκ-
στρατεία. Έτσι τελικά, αυτό το τεράστιας κλίμακας 
πείραμα βιοεξουσίας μοιάζει να έχει πετύχει σε ένα 
μεγάλο βαθμό και χωρίς πολλές πολλές αντιδρά-
σεις. Όχι άσκοπες μετακινήσεις λένε οι αρχές, όχι 
κοινωνικές συναναστροφές, βρισκόμαστε σε πόλε-
μο! Πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Λουφάξτε σπίτι 
και φορέστε μάσκες! 

Πείτε μας ό,τι θέλετε, αλλά δεν έχουμε πειστεί για 
τη σοβαρότητα του κινδύνου που επέβαλε ένα τέ-
τοιο υγειονομικό πραξικόπημα. Εξάλλου, φαίνεται 
ότι και οι “ειδικοί” δεν συμφωνούν μεταξύ τους όσον 
αφορά την επικινδυνότητα του ιού και υπάρχουν 
κάποιοι που αμφισβητούν τα μέτρα ως υπερβολικά, 
γελοία. Αν καταλήξουν ας μας ενημερώσουν.9 Από 
την άλλη, υπονοείται από δω κι από κει ότι τα κρά-
τη κάνουν πολιτική με τους νεκρούς. Άνθρωποι που 
πεθαίνουν από άλλες αιτίες, χρεώνονται ως νεκροί 
από τον ιό, επειδή βρέθηκαν θετικοί σε αυτόν. Ψιλά 
γράμματα, ο ιατρικός λόγος διαδίδεται και εμπεδώ-
νεται σαν τον λόγο του Θεού (κανείς δεν καταλαβαί-
νει τίποτα βέβαια). Το μόνο ίσως που έχει αποτυπω-
θεί στους μαθητές του λόγου του Θεού είναι μια sci-
fi εικόνα του ιού με κεραίες βεντουζίτσες στα απο-
γευματινά δελτία των ειδήσεων.  

Το ερώτημα που πλανάται όμως είναι γιατί τώρα; 
Γιατί όχι την εποχή του ιού H1N1 που τουλάχιστον 
είχε εξίσου ή και περισσότερους νεκρούς από ότι 
τώρα; Μήπως λοιπόν είναι η καπιταλιστική οικονο-
μική κρίση που επέβαλλε μια τέτοια κρατική διαχεί-
ριση της αρρώστιας και κατ’ επέκταση και της οικο-
νομίας; Μήπως αυτή η (οικονομική) κρίση θα είναι η 
χειρότερη από όλες μέχρι τώρα; Ο ψάλτης εξάλλου 
μας προειδοποίησε πονηρά ότι αν δεν είμαστε καλά 
παιδιά τα πειθαρχικά μέτρα θα επανέλθουν. Με τη 
γλώσσα του Θεού, αν δεν «επιπεδοποιηθεί» η «επι-
δημική καμπύλη» και αν επανέλθει ο ιός δριμύτερος 
από Οκτώβρη. Βέβαια, πώς θα επιβιώσουμε χωρίς 


