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Το lockdown ως (μη) αφετηρία
«Ένα γεγονός είναι ιστορικό, όταν προκαλεί μεταβολή στις υπάρχουσες δομι-

κές σχέσεις», έγραφε κάποιος, στην προσπάθειά του να εκθέσει τις συνέπειες 
που θα είχε για τη θεωρία της ιστορίας ο προσδιορισμός του αντικειμένου της 
πολιτικής οικονομίας. Οπωσδήποτε, σε κάποιο άλλο κείμενο, θα μπορούσε να 
συζητηθεί αν το έργο του ίδιου και της σχολής του (αναφερόμαστε στον λουί 
αλτουσέρ) διαθέτει το ίδιο μια ιστορικότητα –είτε ως η πρώτη συστηματική 
προσπάθεια της μαρξιστικής ορθοδοξίας να αντιπαρέλθει τις πολιτικές προ-
κλήσεις της μεταπολεμικής περιόδου είτε ως η κατεξοχήν μαρξιστική θεωρη-
τική προβληματική, με την οποία πρέπει αναπόφευκτα να αντιπαρατεθεί κά-
θε μεταγενέστερη που θέλει να είναι άξια του τίτλου της– και αν μπορεί η κα-
τάθεση θεωρίας, όσο επεξεργασμένη κι αν είναι, να είναι περισσότερο ιστορι-
κή από τις ίδιες τις κοινωνικές αντιφάσεις, οι οποίες την παρήγαγαν και τις ο-
ποίες επεδίωξε να εκφράσει και να ξεκαθαρίσει. Η πραγματικότητα είναι, πά-
ντως, πως, αν κάτι σίγουρα παραμένει αμετάβλητο στον χρόνο, αυτή είναι η 
ίδια η αβεβαιότητα για το ποιο είναι το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας, 
το περίγραμμα και το βεληνεκές του, το περιεχόμενο και η δομή του, τα όρι-
α και οι προϋποθέσεις του. Σε κάθε περίπτωση, παρόλα αυτά, είναι δύσκολο 
να αρνηθεί κανείς τη διαχρονική αξία που έχει αποκτήσει αυτή η συζήτηση, 
για όσους συνεχίζουν να τη διεξάγουν, από τη στιγμή που η ίδια έχει οριστικά 
καταστεί αντικείμενο του εαυτού της· ή, διατυπωμένο αλλιώς, σπανίως απο-
τελεί αντικείμενο συζήτησης αυτή η ίδια η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό 
του θεωρητικού αντικειμένου και η καθόλα βέβαιη αναπαραγωγή της, πέρα 
και πάνω από κάθε σύνδεση με την ιστορική συγκυρία. 

Αυτή η, ας το πούμε ευθέως, καθήλωση της σκέψης στον κλειστό χώρο της 
ακαδημαϊκά, πλέον και σοσιαλμηντιακά, ανατρεπτικής συζήτησης, η οποία 
φέρει εντός της τα μέσα και τη δυναμική της αναπαραγωγής του μύθου της, 
κατασκευάζει το ίδιο το ιδεολογικό παρόν της. Ένα παρόν εγελιανό, αιώνιο, ό-
που κάθε στοιχείο αναγκαστικά αποτελεί τμήμα του όλου και φέρει εντός του 
την ουσία του, η οποία το επικαθορίζει οριστικά και αμετάκλητα. Πρόκειται 
για το επιβλητικό παρόν, υπό το βάρος του οποίου η ιστορία οφείλει να υπο-
βιβαστεί σε μια «όμορφη συνέχεια δίχως τομές, [που] παύει να δημιουργεί το 
παραμικρό πρόβλημα». Εντός ενός τέτοιου περιβάλλοντος, όπου η διάκριση 
χώρου και χρόνου έχει θολώσει και οι απειροελάχιστες διαφοροποιήσεις απο-
κτούν ιλιγγιώδη ταχύτητα και αντίστοιχη ιστορική σημασία, καταργείται έ-
να από τα ουσιαστικά καθήκοντα κάθε θεωρητικής εργασίας που επιζητά μια 
συσχέτιση με την ιστορική συγκυρία: η απόδοση στο ιστορικό γεγονός του 
ορισμού που του αντιστοιχεί. Υπάρχουν πιθανώς πολλές απαντήσεις σε ένα 
ερώτημα, απλές ή σύνθετες, άμεσες ή πλάγιες, που το τέμνουν εγκάρσια ή το 
διατρέχουν απλώς επιφανειακά· κανένα ερώτημα δεν μπορεί, όμως, να απα-
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ντηθεί χωρίς να έχει καν τεθεί. 

Αυτός ο τόπος της αδυναμίας θέσης και, προφανώς, απάντησης ενός ερωτή-
ματος είναι ο χώρος της σιωπής, ηθελημένης ή μη είναι αδιάφορο προς το πα-
ρόν, είναι ένας χώρος κενός. Ή, σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση, είναι ιδε-
ολογικά πλήρης, καθώς η ιδεολογία απεχθάνεται τα κενά διατρέχοντας πέρα 
ως πέρα τα καραντινιασμένα τοιχώματα που τα περιβάλλουν. Τι άλλο θα μπο-
ρούσε να καλύψει αυτό το κενό πέρα από την κυρίαρχη «φυσική» ιδεολογία 
του εμπειρισμού, αν βέβαια παραλείψουμε την αυτοφυή αλαζονεία-της-αυθε-
ντίας που ενδημεί σε αυτόν τον κλειστό χωροχρόνο και που απλά γυρνά αλ-
λού το μασκοφορεμένο πρόσωπό της; Όσο αυτάρκης κι αν εμφανίζεται, ο ε-
μπειρισμός καταλαμβάνει αυτό το πεδίο και το γεμίζει με τους δικούς του ο-
ρισμούς, εμφανώς προσδεμένος σε ένα καθεστώς διαφορετικό από αυτό των 
αρχικών απαιτήσεων, δίνοντάς τους έναν άλλο ρόλο «πρακτικό», κατάλλη-
λο μόνο για «κοινή χρήση» απευθυνόμενος στον αιώνια λατρεμένο «κοινό 
νου», «έναν ρόλο γενικής επισήμανσης δίχως την παραμικρή θεωρητική λει-
τουργία», έναν ρόλο κρυστάλλινο, διάφανο στην ακτινοβολία κάθε εγκεφά-
λου. Υπό αυτή την έννοια, δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το ιδεο-
λογικό κενό ως lockdown της κριτικής αποτελεί τη μήτρα του εμπειρισμού;

Ο εμπειρισμός, λοιπόν, παράγει αφαιρέσεις, σε μεγάλη ποσότητα λόγω και 
των νέων τεχνολογιών, και με μοναδικό θεωρητικό περιεχόμενο της έννοιας, 
τις συγκεκριμένες προφάνειες του ιδεολογικού χρόνου, τον πρακτικό υπαινιγ-
μό να φορέσεις τη μάσκα σου και να παραμείνεις θεωρητικά εγκλωβισμένος 
υπό την ευλογία της υγιεινιστικής λειτουργίας της κυρίαρχης ιδεολογίας. Τα 
υπόλοιπα ας μείνουν στα χέρια των επαγγελματιών, άλλωστε ποιος μπορεί να 
διακρίνει καλύτερα τις υγιεινές από τις ανθυγιεινές σκέψεις και να αστυνο-
μεύσει καλύτερα τις  αφαιρέσεις που αυτές παράγουν;

Σε πείσμα κάθε ηθελημένης υπεραπλούστευσης, δεν υπάρχουν αντικειμενι-
κά γεγονότα, των οποίων η ουσία θα ήταν δοσμένη μια για πάντα στις αισθή-
σεις ή στη συνείδηση, ούτε καθήκον της Θεωρίας είναι να συνενώνει δυο επι-
μέρους θεωρίες: την εξωτερική, των ακατέργαστων γεγονότων που δεν έχουν 
αναχθεί στην ουσία τους, και την εσωτερική, τη μόνη επιστημονική που συν-
δέει μεταξύ τους τις ουσίες. Η διερεύνηση πάνω στην ιστορική συγκυρία και 
το νόημά της δεν μπορεί να κλείνει στο όνομα της αναζήτησης των βέλτιστων 
μεθοδολογικών εργαλείων ποσοτικής σάρωσης· μπροστά σε μια σιωπή ή ένα 
θεωρητικό κενό, η ιδεολογία τείνει να το κλείσει στο όνομα μιας κατάστασης 
εξαίρεσης, ενώ η κριτική συζήτηση να το αφήσει ανοιχτό, φτάνοντας την τρέ-
χουσα έρευνα στα όριά της, στα ακρότατα σημεία της. Αμφισβητώντας, αν 
χρειαστεί, τα ίδια τα θεμέλιά της.

Ένα τέτοιο πέρασμα, για να παραμείνει ανοιχτό, χρειάζεται ένα εφαλτήρι-
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ο, μια αρχική ώθηση, κι αυτή δεν είναι άλλη από την αμφιβολία απέναντι στη 
μετρησιμότητα και την ποσοτικοποίηση, από τον σχηματισμό εννοιών που 
δεν αποσκοπούν εξαρχής να καλύψουν τις ανάγκες μιας «λειτουργικότη-
τας», που δεν αρνούνται την πιθανότητα να αναφέρονται σε κάτι εξωοικονο-
μικά ποιοτικό, ή ποιοτικά εξωοικονομικό, αν προτιμάτε. Έννοιες που δεν προ-
δικάζουν το περιεχόμενο του αντικειμένου τους και που, μπροστά σε μια λέξη 
που μένει ξεκρέμαστη ή σε έναν ειρμό της σκέψης που μένει ανολοκλήρωτος, 
δεν βλέπουν μια δήθεν κρίση συνοχής που πρέπει να αποσοβηθεί με κάθε κό-
στος. Αλλά, αντίθετα, μια κρίση, η οποία πρέπει να μετεξελιχθεί σε κριτική, 
σε αμφισβήτηση κάθε αντικειμένου που εμφανίζεται ως συγκροτημένο και 
«χωρισμένο από την αλήθεια με ένα λεπτό διάφραγμα ιστορικής σχετικότη-
τας», και η οποία δεν διστάζει να δει στην απουσία μιας λέξης ή μιας έννοιας 
ακόμα και την απουσία μιας ολόκληρης προβληματικής που να τη στηρίζει. 

Υπό μια τέτοια συνθήκη, η απόρριψη του μοντέλου του συνεχούς και ομοι-
ογενούς χρόνου –και της συνακόλουθης αντίληψης ότι αν κάνουμε μια χει-
ρουργική τομή μια οποιαδήποτε στιγμή της συγκυρίας, τότε θα μπορέσουμε 
να αντιληφθούμε όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες– καθίσταται προϋπόθεση ε-
πιβίωσης, γιατί μόνο τότε το παρόν δεν θα υποκαθίσταται από την άμεση ύ-
παρξη και θα μπορεί να θεωρηθεί ιστορικός χρόνος, ιστορικό παρόν· μόνο τότε 
θα είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τη διαδικασία ανάπτυξης των διαφόρων ε-
πιπέδων του όλου που συγκροτεί ένας κοινωνικός σχηματισμός. Ο τύπος ι-
στορικής ύπαρξής τους δεν ταυτίζεται, γιατί κάθε επίπεδο έχει τον δικό του 
σχετικά αυτόνομο χρόνο. Κάθε μια από αυτές τις ιστορίες των διάφορων επι-
πέδων είναι ιδιάζουσα, έχει τους δικούς της ρυθμούς και μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή «μόνο υπό τον όρο ότι θα έχει οριστεί η έννοια της ιδιαιτερότητάς της ι-
στορικής χρονικότητας και των ρυθμών της (συνεχής ανάπτυξη, επαναστάσεις, 
τομές κλπ.)». Κάθε μια από αυτές τις ιστορίες έχει μια σχετική αυτονομία, αλ-
λά κάτι τέτοιο δεν δημιουργεί χώρους ανεξάρτητους από το όλο: η διαφορι-
κότητα όμως καθενός από αυτούς τους χρόνους και καθεμιάς από αυτές τις ι-
στορίες στηρίζεται σε έναν ορισμένο τύπο συνάρθρωσης εντός του όλου· κά-
θε επίπεδο διαθέτει τον δικό του βαθμό εξάρτησης και ανεξαρτησίας, τη δι-
κή του έννοια του χρόνου, η οποία δεν υπάρχει εκ των προτέρων και πρέπει 
να κατασκευαστεί. 

*

Μακριά από το να υποδεικνύουν μια ενιαία θεωρητική προβληματική, τα 
κείμενα που ακολουθούν έχουν στόχο να αναρωτηθούν για την πιθανότητα 
το lockdown –υπό τη μορφή της υποχρεωτικής ή προτεινόμενης από τις αρ-
χές παραμονής στο σπίτι, της καραντίνας και της απαγόρευσης κυκλοφορί-
ας που βίωσαν τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι σε εκατό χώρες του πλα-
νήτη– να παρήγαγε μια ασυνέχεια στη συγκυρία που διανύουμε, συνιστώ-
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ντας το ίδιο ένα ιστορικό γεγονός. Είναι αναπόφευκτο, για μια κριτική ανά-
γνωση που σέβεται τον εαυτό της, να ελέγχει τις έννοιες που προτείνει, όπως 
αυτή του lockdown, με βάση τη θεωρητική βάση και τα εργαλεία που ήδη 
διαθέτει· αυτός ο φαινομενικός κύκλος βρίσκεται στην καρδιά κάθε παραγω-
γής γνώσης και δεν θα επιδιώξουμε να τον αποφύγουμε, υπαινισσόμενοι ότι 
σε αυτά που γράφουμε αντανακλάται άμεσα η εμπειρική πραγματικότητα. Η 
κατανόηση του ιστορικού βάθους της καραντίνας, προγόνου του σημερινού 
lockdown, αποτελεί πολύπλοκη διασταύρωση διαφόρων χρόνων, ρυθμών, α-
νακατατάξεων κ.α. που, όπως και κάθε άλλη έννοια, δεν δίνεται ποτέ άμεσα 
στην ορατή πραγματικότητα. Το αποφασιστικό σημείο είναι η διάκριση με-
ταξύ πραγματικού και σκέψης, μεταξύ διαδικασιών του πραγματικού και του 
πραγματικού ως όλου και διαδικασιών της σκέψης και νοητικής ολότητας. 
Άλλο οι πραγματικές σχέσεις και άλλο οι σχέσεις που αποκαθίστανται γνω-
στικά με τη βοήθεια της σκέψης. Η σχέση ανάμεσα στα δυο παραμένει για ε-
μάς ανοιχτή, και οπωσδήποτε πέρα από τη δυνατότητα της επιστήμης να την 
απαντήσει, καθώς παραμένει συγκροτητικός πόλος της ανυπέρβλητης σχέ-
σης μεταξύ εξουσίας και γνώσης. 

*

Τα κείμενα που ακολουθούν δεν έχουν στόχο να διορθώσουν ή να συμπλη-
ρώσουν το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας. Αυτό ας παραμείνει μέλη-
μα όσων συνεχίζουν να παραβλέπουν τα ελλείμματα της μαρξιστικής θεωρί-
ας του κράτους και να το εμφανίζουν ως μια ελάσσονα στιγμή στη θεωρία της 
αναπαραγωγής της σχέσης κεφάλαιο, χωρίς ιδιαίτερη δομή και ιστορική δυ-
ναμική συγκρότησης. Δεν αναμένουμε να πειστούν ούτε από την απότομη 
μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 15% μέσα σε μερικούς μήνες, η οποία συ-
ντελέστηκε υπό το βάρος του lockdown που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος 
ως προτεραιότητα απέναντι στην εκτίμηση των συνεπειών που θα είχε τυ-
χόν πανδημία covid-19 στη χώρα. Ποια θεωρία μίλησε ποτέ για αυτήν την, 
με βαριές συνέπειες αν και χρονικά σύντομη, προτεραιότητα της δημόσιας υ-
γείας σε βάρος της οικονομίας ή της εκκλησίας; Το lockdown, καθώς οξύνει 
την αντίθεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού καθιστώντας την οικία κεντρικό 
κόμβο στη διαχείριση του πληθυσμού, εντείνει τις τριβές μεταξύ πόλης και υ-
παίθρου, ενώ παράγει και νέες αντιθέσεις μεταξύ π.χ. περιφερειών που διαπερ-
νώνται από ροές ανθρώπων και εμπορευμάτων και περιφερειών που δεν δια-
θέτουν τέτοια χαρακτηριστικά ή τροποποιεί τις ήδη υπάρχουσες μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων του κρατικού μηχανισμού. Πάνω από όλα, όμως, οι στρα-
τηγικές πρόληψης απέναντι στις μεταδοτικές ασθένειες πηγαίνουν κατευθεί-
αν στην καρδιά του λεγόμενου κοινωνικού συμβολαίου, καθώς απαιτούν την 
άμεση και βίαιη χάραξη του ορίου μεταξύ των συμφερόντων του ατόμου και 
των συμφερόντων της κοινότητας, εντός ενός ανταγωνιστικού πεδίου εκμε-
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τάλλευσης και καταπίεσης. 

*

Στις δύο τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου 2020, οι κινέζικες αρχές ανα-
κοινώνουν στους κατοίκους της πόλης Wuhan, όπου πρωτοεμφανίστηκαν 
κρούσματα του ιού sars-cov-2, ότι από τις δέκα το πρωί αναστέλλεται η λει-
τουργία κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου, του αεροδρομίου, του σιδηροδρο-
μικού σταθμού, του μετρό, ενώ απαγορεύεται η έξοδος από την πόλη χωρίς ά-
δεια από τις αρχές. Στις οκτώ ώρες που μεσολαβούν, περίπου τριακόσιες χι-
λιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την πόλη, ανεβάζοντας σε πέντε εκατομμύ-
ρια τον αριθμό των ανθρώπων που την είχαν εγκαταλείψει από τη στιγμή που 
άρχισε να γίνεται γνωστή η ύπαρξη του ιού, το νωρίτερο στις 10 Ιανουαρίου· 
μετανάστες και μετανάστριες, στην πλειοψηφία τους, κρίνοντας από το γε-
γονός ότι η Wuhan αποτελεί ίσως το επίκεντρο του κατασκευαστικού τομέα 
και δεδομένου του καθεστώτος hukou στην Κίνα, το οποίο στερεί την πρό-
σβαση σε βασικές κρατικές υπηρεσίες σε όσους διαθέτουν καθεστώς διαμο-
νής, και άρα δικαιώματα, σε πόλη διαφορετική από αυτή που εργάζονται. Το 
ποια ήταν η ρατσιστική αντιμετώπισή τους σε διάφορα σημεία της κινέζικης 
επικράτειας, ως μιας σύνθεσης κοινωνικού ελέγχου και κρατικής πειθάρχη-
σης, καταγράφεται μεταξύ άλλων στο Βλέποντας με τα μάτια της κατάστα-
σης εξαίρεσης1:

Όμως πώς συγκρότησε η Κίνα την «οπτική της θέση» απέναντι στο ξέ-
σπασμα του COVID-19; Στις αρχές της επιδημίας, τότε ακόμα που η προ-
έλευση του ιού εντοπιζόταν στην Κεντρική Αγορά Θαλασσινών Τροφίμων 
Χουανάν, στην Ουχάν (κάτι που τώρα πια αμφισβητείται), η ανίχνευση 
του ιού επαφιόταν σε κάποιους ανήσυχους πολίτες που εφάρμοζαν παραδο-
σιακές μορφές επιτήρησης – αυτό που θα αποκαλούσαμε «το μάτι της γει-
τονιάς»: οι άνθρωποι φωτογράφιζαν τις πινακίδες των αυτοκινήτων και 
τις μοιράζονταν στα κοινωνικά μέσα, προειδοποιώντας ο ένας τον άλλον για 
την ύποπτη παρουσία κατοίκων της Ουχάν στη δική τους πόλη ή περιοχή. 
Καθώς δεν υπήρχαν επίσημα μέτρα ή συστάσεις, το μόνο που είχαν στη δι-
άθεσή τους ήταν οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων και οι ατελείς γεωε-
ντοπιστικές δυνατότητες που τους παρείχαν οι πινακίδες. Αυτή η στρατη-
γική υιοθετήθηκε γρήγορα από τις αρχές, που άρχισαν να παρακολουθούν 
την κίνηση των αυτοκινήτων από τη μια επαρχία στην άλλη. Αποσπάσμα-
τα τέτοιων καταγγελιών αναπαράχθηκαν και κυκλοφόρησαν ως ειδήσεις ή 
φωτογραφίες, καλλιεργώντας ένα γενικευμένο κλίμα φόβου απέναντι στους 
κατοίκους της Ουχάν. Για παράδειγμα, ένα σχόλιο στην εφαρμογή WeChat 
ισχυριζόταν ότι, σύμφωνα με δεδομένα από το Σύστημα Δημόσιας Ασφά-
λειας της Σεντζέν και από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, εντοπίστηκαν 
60.000 άνθρωποι να εισέρχονται στη Σεντζέν από την Ουχάν. Οι τοπι-
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κές αρχές θορυβήθηκαν και εξέδωσαν ειδοποίηση που προέτρεπε τον ντόπι-
ο πληθυσμό να αποφεύγει τις μετακινήσεις και να προετοιμαστεί για να πε-
ράσει το Φεστιβάλ της Άνοιξης στο σπίτι.

 Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις σύντομα αναπροσάρμοσαν τις πλατφόρμες 
τους ώστε να εξυπηρετούν αυτήν τη δια-επαρχιακή επιτήρηση, βασιζόμενες 
σε αλληλοδιασταυρούμενες ροές δεδομένων: όπως προειδοποιεί ένα άλλο μή-
νυμα στο WeChat, η Alibaba υποτίθεται ότι εντόπισε, σε μία μόνο μέρα, 
6.000 κατοίκους της Ουχάν να επιχειρούν να πραγματοποιήσουν συναλλα-
γές στη Σαγκάη, μέσω Alipay, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι επρόκειτο 
για μαζική έξοδο από την πόλη, που θα απειλούσε την παράκτια μεγαλού-
πολη. Πολλοί αντιλήφθηκαν ότι αυτή η αναπροσαρμογή ενός αστικού τρό-
που ζωής που βασιζόταν πια σε «ευφυή» συστήματα και πλατφόρμες, δεν 
ήταν παρά η αναμενόμενη επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της κρατικής ε-
πιτήρησης. Όπως πειστικά γράφει η Liza Lin στην Wall Street Journal, 
ο εντοπισμός της κίνησης μολυσμένων ή ευπαθών ατόμων ήταν μια ήδη δι-
αθέσιμη δυνατότητα του κινεζικού συστήματος επιτήρησης, που εκτείνεται 
από τους δρόμους μέχρι το μετρό και από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα κοι-
νωνικά μέσα, ενώ συνδυάζει την οπτική ταυτοποίηση με τον γεωεντοπισμό, 
καθώς και άλλα ίχνη δεδομένων.

Οποιοδήποτε θεωρητικό αντικείμενο δεν μπορεί να μελετηθεί επαρκώς, ό-
ταν επιβάλλει τις δικές του ιδιότητες πάνω στα μεθοδολογικά εργαλεία· η 
γνώση της ζάχαρης ούτε πρέπει ούτε μπορεί να είναι η ίδια γλυκιά. Από την 
άλλη, όμως, πρέπει να είναι σαφές ποιος και πώς διατυπώνει τα πραγματικά 
διλήμματα, προκαλεί τις διαμάχες και θέτει τα διακυβεύματα. Και αυτή δεν 
είναι η θεωρία, αλλά η ίδια η πραγματική κίνηση του προλεταριάτου, το οποίο 
θέτει και απαντάει μόνο του τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του, χωρίς να 
έχει ανάγκη καμία υπόδειξη· αυτονομία που εκδηλώνεται τόσο μέσα όσο και 
έξω από την παραγωγή. Και είναι επί των πρακτικών επιπτώσεων της προ-
λεταριακής κίνησης, ατομικής και μαζικής, που καλούνται όλοι οι θεωρητικοί, 
κάθε απόχρωσης και προφίλ, να τοποθετηθούν. Οπωσδήποτε, μια για πάντα, 
έξω από το πεδίο της υγιεινής και της ηθικής της. 

Η διαχείριση της κινητικότητας, και γενικότερα των συνθηκών ζωής, των 
επικίνδυνων τάξεων βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορικής διαχείρισης της ε-
πιδημίας και της επακόλουθης υγειονομικής συγκρότησης του κράτους. Μέ-
χρι τώρα, η συζήτηση έχει κυριαρχηθεί από το κρατικό βλέμμα της δημόσιας 
υγιεινής και ασφάλειας – αποφεύγοντας την επικέντρωση στη συνάρθρωση 
του ρατσισμού με τη δημόσια υγεία και τον λόγο ύπαρξης του κράτους. Τι νό-
ημα όμως θα είχε η ιχνηλάτηση του  lockdown ως ιστορικού γεγονότος χω-
ρίς τη διασύνδεσή του με τα αποτελέσματα και τις προϋποθέσεις του αγώνα 
των προλετάριων για ελευθερία;



Ο Giorgio Agamben ως 
καταλύτης μιας διαμάχης

Στην αοριστία της έννοιας αντιστοιχεί πλήρως η αοριστία του όρου. Στην 
παρούσα μελέτη η φράση «κατάσταση εξαίρεσης» θα χρησιμεύσει ως τε-
χνικός όρος για να περιγράψει το συναφές σύνολο των νομικών φαινομένων 
που πρόκειται να εξεταστούν. Ο όρος αυτός, συνήθης στη γερμανική θεωρία 
– Ausnahmezustand, αλλά και Notstand, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
–, δεν είναι οικείος προς την ιταλική και γαλλική θεωρία, που προτιμούν να 
μιλούν για επείγοντα διατάγματα και για κατάσταση πολιορκίας (πολιτι-
κή ή πλασματική, état de siège fictif ). Αντίθετα, στην αγγλοσαξωνική θε-
ωρία επικρατούν οι όροι στρατιωτικός νόμος και εξουσίες έκτακτης ανάγκης 
(martial law και emergency powers). Αν, όπως προτάθηκε, η ορολογία εί-
ναι πραγματικά η ποιητική στιγμή της σκέψης, τότε οι ορολογικές επιλογές 
δεν μπορούν ποτέ να είναι ουδέτερες. Με αυτή την έννοια, η επιλογή του ό-
ρου «κατάσταση εξαίρεσης» συνεπάγεται μια σαφή στάση απέναντι στη 
φύση του φαινομένου που πρόκειται εδώ να εξεταστεί και στην καταλληλό-
τερη για την κατανόησή του λογική. Ακόμη κι αν έννοιες «κατάσταση πο-
λιορκίας» και «στρατιωτικός νόμος» παρουσιάζουν κάποια συνάφεια με 
την εμπόλεμη κατάσταση, που όχι μόνο υπήρξε ιστορικά καθοριστική, αλ-
λά και εξακολουθεί να υφίσταται, αποδεικνύονται ωστόσο ανεπαρκείς για 
τον καθορισμό της καθεαυτό δομής του φαινομένου, με αποτέλεσμα να χρει-
άζονται προσδιορισμούς όπως «πολιτικό» ή «πλασματικό», που κι αυτοί 
όμως είναι κατά κάποιο τρόπο παραπειστικοί. Η κατάσταση εξαίρεσης δεν 
είναι μια μορφή δικαίου (όπως το δίκαιο του πολέμου), αλλά, όπως η ανα-
στολή της ίδιας της έννομης τάξης, προσδιορίζει το κατώφλι της ή, αλλιώς, 
την οριακή έννοια της… 

Μια επαναλαμβανόμενη ιδέα θέτει στα θεμέλια της κατάστασης εξαίρε-
σης την έννοια της ανάγκης. Σύμφωνα με ένα λατινικό απόφθεγμα που ε-
πιβεβαιώνεται επίμονα…necessitas legem non habet, η ανάγκη νόμους δεν 
γνωρίζει, που μπορεί να ερμηνευτεί με δυο τελείως διαφορετικούς τρόπους: 
«η ανάγκη δεν γνωρίζει κανέναν νόμο» και «η ανάγκη δημιουργεί τους δι-
κούς της νόμους» (nécessité fait loi). Εντούτοις, και στις δυο περιπτώσεις η 
θεωρία της κατάστασης εξαίρεσης μετασχηματίζεται πλήρως σε θεωρία του 
status necessitatis, έτσι ώστε το ζήτημα της νομιμότητάς της να εξαντλεί-
ται στην κρίση για την υπόστασή της. Συνεπώς, μια πραγματεία για τη δο-
μή και τη σημασία της κατάστασης εξαίρεσης προϋποθέτει ανάλυση της νο-
μικής έννοιας της ανάγκης. 

 Giorgio Agamben Κατάσταση Εξαίρεσης: Όταν η «έκτακτη ανάγκη» με-
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τατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ.16-17, 
46. 

*

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, εν μέσω της λήψης μέτρων  περιορισμού της 
κυκλοφορίας από το ιταλικό κράτος, ο Giorgio Agamben γράφει στο προ-
σωπικό του blog ένα σύντομο άρθρο με τίτλο Η επινόηση μιας επιδημίας. Η 
διαμάχη που ακολούθησε πάνω στα σύντομα, αλλά μη αμελητέα, λεγόμενά 
του απέκτησε σχετικά μεγάλες διαστάσεις και μια δική της δυναμική αυτοϊ-
κανοποίησης, αποφεύγοντας να διερευνήσει πρώτα από όλα τις ίδιες τις προ-
ϋποθέσεις της· γι’ αυτό και, στο μεγαλύτερο μέρος της, υπήρξε γνήσια μηντια-
κή ως τέτοια. Γυρνώντας πίσω σε αυτό το εναρκτήριο μικροϊστορικό γεγονός, 
και πέρα από την ακούσια εμπιστοσύνη που ο συγγραφέας έδειξε σε εσφαλ-
μένα στοιχεία των ιταλικών κρατικών υπηρεσιών, μπορούμε με τη σειρά μας 
να του προσάψουμε ότι εμφάνισε τις ίδιες τις θεωρητικές έννοιές του να αντι-
στοιχούν στην επιφάνεια των πραγμάτων, ότι τους στέρησε το βάθος και την 
αξίωση να περιγράφουν κάτι συστημικά δομικό, όταν έγραψε πως «αν αυτή 
είναι η πραγματική συνθήκη, γιατί τα μήντια και οι αρχές κάνουν τα πάντα για 
να διασπείρουν ένα κλίμα πανικού, προκαλώντας έτσι μια αυθεντική κατάστα-
ση εξαίρεσης με σοβαρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις και την αναστολή της 
συνηθισμένης λειτουργίας των συνθηκών ζωής και εργασίας σε ολόκληρες περι-
οχές;». Δεν μπορούμε, παρόλα αυτά, να αποφύγουμε τις συνέπειες της θεωρί-
ας του για την κατάσταση εξαίρεσης· όπως και ο ίδιος, εκτιμούμε ότι βρίσκει, 
και οφείλει να βρει, τη διέξοδο και την εφαρμογή της στο πεδίο της ερήμου 
του πραγματικού των τελευταίων μηνών. Αυτή η συγκεκριμένη διερεύνηση 
του lockdown ως κατεξοχήν θεωρητικού αντικειμένου, η Ρώμη που όλοι οι 
δρόμοι της αναζήτησης οδηγούν προς τα εκεί, αποτελεί έλλειμμα μιας συζήτη-
σης μόνο για όσους θέλουν να το αναγνωρίσουν ως τέτοιο· οι υπόλοιποι μπο-
ρούν απλά να μιλήσουν, στην καλύτερη περίπτωση, για την κρίση που προη-
γήθηκε και για την κρίση που έρχεται, αλλά όχι για την κρίση που παράχθη-
κε. O Agamben διέγνωσε έγκαιρα ότι παράγεται μια ασυνέχεια, κάτι εξαιρε-
τικό με αφορμή τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού sars-cov-2, εγκλείοντας α-
μέσως, όμως, την προέλευσή της στο περιβάλλον των εξαγγελιών και των α-
νακοινωθέντων, αποδίδοντας στις αρχές τον πλήρη ορισμό του κυρίαρχου. Η 
επιδημία δεν ήταν απλά ένα «ιδεατό πρόσχημα», μια επινόηση κατά βούλη-
ση, γιατί κάθε μηχανισμός και κάθε συλλογικό υποκείμενο διαπερνάται από 
αντιφατικές κοινωνικές σχέσεις. Και, φυσικά, διαθέτει τη δική του ιστορία. 

*

Ο Agamben δημοσίευσε κι άλλα άρθρα εναντίον του lockdown και, γενι-
κότερα, των μέτρων έκτακτης ανάγκης που υιοθέτησε το ιταλικό κράτος ε-
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ναντίον αυτού που ονομάστηκε «πανδημία covid-19». Η κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης και οι προϋποθέσεις για την επίκλησή της, η γυμνή ζωή, η βιο-
πολιτική, η απόφαση του κυρίαρχου πάνω στη ζωή και τον θάνατο των υπη-
κόων του, η κριτική στην επιστήμη ως νέα θρησκεία, το αίτημα για μια πιο ρι-
ζοσπαστική δημοκρατία, όλες αυτές οι έννοιες, κομβικές για την άρθρωση της 
πολιτικής και φιλοσοφικής θεωρίας του, έλαβαν τη θέση που τους αντιστοιχεί 
σε μια πολεμική διακήρυξη θέσης εντός, εκτός και εναντίον της καθήλωσης 
των σωμάτων εξαιτίας του lockdown, καθόλου εικονικού και με βαριές αντι-
κειμενικές και υποκειμενικές συνέπειες. Πριν από οποιονδήποτε άλλο, ο ίδιος 
ο Agamben διέγνωσε τη συγκυρία ως τον χώρο και τον χρόνο επαλήθευσης 
των αξιώσεων κριτικής που εγείρουν τα ίδια τα γραπτά του· συνταγμένα –
ως επί το πλείστον, είναι η αλήθεια–  δεκαπέντε και πλέον χρόνια νωρίτερα. 
Φόβος για το μέλλον που δεν προδιαγράφεται ευοίωνο; Ματαιοδοξία σε συν-
δυασμό με απλή δυσανεξία στη μαλακή πολυθρόνα, εξαιτίας του υποχρεωτι-
κού οικιακού περιορισμού; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα πίσω από την α-
πόφαση για δημοσίευση εκείνης της μικρής σειράς σχολίων και συνεντεύξεων 
που του χάρισαν ευκαιριακή δημοσιότητα, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση. 
Μαζί με τον Agamben, αναζητούμε εκείνη τη σύνδεση ανάμεσα σε όσα λέ-
γαμε και γράφαμε το προηγούμενο διάστημα και σε αυτό που αποκαλέστηκε 
πρωτεϊκά lockdown, καραντίνα, απαγόρευση κυκλοφορίας, (αυτο)πειθάρ-
χηση, εγκλεισμός, καθήλωση των σωμάτων· αναμφισβήτητα, επίκεντρο και 
άξονας περιστροφής όλων όσων βιώθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Και τη 
βρίσκουμε λειψή.

*

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιδέες του Agamben γίνονται γνωστές σε έ-
να ευρύτερο κοινό πέρα από το στενό κύκλο των αναγνωστ(ρι)ών του. Εικά-
ζουμε ότι τα πρώτα κείμενα του Agamben μεταφράζονται στα ελληνικά το 
1999 από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα. Στο γύρισμα της δεκαετίας 
του 2000, εκδίδονται τα πρώτα βιβλία του, ενώ την ίδια περίοδο αρχίζουν να 
εμφανίζονται μεταφρασμένα άρθρα του σε εκσυγχρονιστικά ακαδημαϊκά πε-
ριοδικά: «Αφθονούν σήμερα τα σχέδια για την αντιμετώπιση κάθε λογής έκτα-
κτων καταστάσεων (οικολογικών, ιατρικών, στρατιωτικών), απουσιάζουν όμως 
οι πολιτικές για την αποτροπή τους. Αντιθέτως, μπορούμε να πούμε ότι η πο-
λιτική σήμερα απεργάζεται την παραγωγή έκτακτων καταστάσεων», γραφό-
ταν π.χ. το καλοκαίρι του 20021. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, μια λέκτο-
ρας Ιστορίας γράφει ένα άρθρο με αφορμή την επέτειο δύο χρόνων από την ε-
πίθεση στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, όπου ο Agamben έχει την 
τιμητική του: «Στο έργο του Homo Sacer [ο Agamben] επανέκαμψε στο ε-
ρώτημα της σύνδεσης της πολιτικής με τη ζωή για να επιχειρηματολογήσει πε-
ρί της εγγενούς συνάφειας της έννοιας της κυριαρχίας με την παραγωγή του βί-
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Θέματα, τεύχος 80, 
Ιούνιος 2002.

1



18

ου και τη νοηματοδότηση του βιοπολιτικού υποκειμένου στη δυτική σκέψη»2. 
Μερικούς μήνες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στη μόνιμη στήλη της εφη-
μερίδας για το βιβλίο και τη διακίνηση ιδεών, υπάρχει ήδη η εκτίμηση ότι «ο 
Τζόρτζιο Αγκάμπεν είναι ένας από [τους] πιο γνωστούς και πρωτότυπους ευ-
ρωπαίους στοχαστές των ημερών μας, που πράγματι δικαιούνται να αποσπούν 
την προσοχή μας»3. Κάτι επομένως απασχολεί, ή και γοητεύει κιόλας, την εκ-
συγχρονιστική ελληνική διανόηση και προβάλλει τα έργα του ιταλού, ψάχνο-
ντας να βρει τη θέση και τον ρόλο της στη συγκυρία κοινωνικής και προσω-
πικής ανέλιξης που έχει ήδη διαμορφωθεί· ήδη από τις αρχές του 2001, το ελ-
ληνικό κεφάλαιο έχει πετύχει την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ πετυχαίνο-
ντας σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια (3,9% το 
2000, 4,1% το 2001, 3,9% το 2002, 5,8% το 2003, 5,1% το 2004), η Ελλά-
δα έχει προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο του 2003 
εν μέσω του πολέμου στο Ιράκ και έχει φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής στη 
Θεσσαλονίκη, κατά την οποία τέθηκαν τα θεμέλια για το Ευρωσύνταγμα, τη 
διεύρυνση της Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την αντιμετώπιση των μετανα-
στ(ρι)ών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οπωσδήποτε ο εθνικός στόχος της διορ-
γάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων έχει στεφθεί με επιτυχία.  

*

Στην Εποχή, κάπου το φθινόπωρο του 2004, 
δημοσιεύεται ένα άρθρο με τίτλο «No Bor-
der: Μια “επιστημολογική τομή” στο μετα-
ναστευτικό κίνημα». Πρόκειται για ένα εισα-
γωγικό σχόλιο πάνω στο editorial ενός φυλ-
λαδίου του Δικτύου Frassanito, με την ευκαι-
ρία της τότε συμμετοχής του στο 3ο Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Φόρουμ στο Λονδίνο, όπου ο ε-
πιμελητής επιχειρηματολογεί υπέρ της καινο-
τομίας, την οποία ο ίδιος εκτιμά ότι το δίκτυ-
ο No Border κομίζει στο ευρύτερο ανταγωνι-
στικό κίνημα: 

«Η παρέμβαση του No Border έρχεται 
σε ρήξη και με τις δυο αυτές απαντήσεις και 
θεωρεί ότι καμία τους δεν είναι πλέον ικα-
νοποιητική στις συνθήκες του μεταφορντι-
κού καπιταλισμού… Ο μεταπολεμικός κό-
σμος οργανώθηκε γεωπολιτικά με βάση το 
σύστημα των συνόρων και της λαϊκής κυ-
ριαρχίας, στο συλλογικό επίπεδο, και με βάση την ιδιότητα του πολίτη ως 
μόνης πηγής δικαιωμάτων και αναγνώρισης στο ατομικό επίπεδο. Με μό-

Έφη Γαζή, «Βιο-
πολιτική, η επιστρο-
φή στο μέλλον», Το 
Βήμα, 7.9.2003.

2

Γιώργος Τζιρτζι-
λάκης, «Φιλοσο-
φία με νότες ακτι-
βισμού», Το Βήμα, 
25.6.2004. 

3
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νη την ύπαρξη και την κίνησή τους, οι μετανάστες εμπράκτως υπονομεύ-
ουν αυτό το σύστημα και απειλούν να το αχρηστεύσουν και να το μπλοκά-
ρουν…migrant είναι αυτός που απλώς μετακινείται, αποδημεί, χωρίς στην 
κίνησή του να αποδίδεται μια απόλυτη προέλευση ή να προδιαγράφεται ένα 
καθορισμένο τέλος. Πρόκειται για μια ροή, για μια κίνηση που κατανοείται 
με όρους μηχανικής των υγρών και όχι των στερεών…δεν θα ήταν υπερβολή 
να πούμε ότι το No Border μεταφέρει εμπράκτως το «θεωρητικό κεκτημέ-
νο» από την ανάλυση του Μισέλ Φουκώ για τη φυλακή και το εφαρμόζει 
στα σύνορα: όπως ο Φουκώ είπε ότι «η αποτυχία της φυλακής είναι η ίδια 
η λειτουργία της», ότι η φυλακή δεν επινοήθηκε για να καταστέλλει και να 
εξαφανίζει την εγκληματικότητα αλλά για να την ομαλοποιεί, να τη ρυθμί-
ζει και να τη διοχετεύει, έτσι και τα σύνορα και τα στρατόπεδα φύλαξης δεν 
έγιναν (μόνο) για να αφήνουν κάποιους απ’ έξω, αλλά κυρίως για να διαπλά-
θουν παραγωγικά αυτούς που είναι ήδη ή πρόκειται να μπουν μέσα. Με αυ-
τόν τον τρόπο όμως οι θεωρητικοί αυτοί πηγαίνουν πέρα και από τον Φου-
κώ και συναντάνε αιφνιδιαστικά τον σύγχρονο ιταλό φιλόσοφο Τζόρτζιο 
Αγκάμπεν, βασική θέση του οποίου είναι ότι βασική «μήτρα» της πολιτι-
κής στη νεωτερικότητα δεν είναι η φυλακή, αλλά το στρατόπεδο»4. 

Αν κάτι ορίζει την αριστερά ως τεχνολογία διακυβέρνησης είναι το know-
how που αντλεί από τη διαχείριση των κοινωνικών κινημάτων με στόχο την 
πρόσδεσή τους στο κράτος· ο δρόμος όμως για την ανανέωσή της μέσα από 
την εκπροσώπηση των αναγκών των μεταναστών θα αποδειχθεί δύσβατος, 
αλλά χρήσιμος. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Σύριζα, ο οποίος ιδρύεται εκείνη 
την περίοδο, είναι ότι κατέχει και εφαρμόζει τέτοιου είδους φουκωικά εργα-
λεία στην ίδια την εξέλιξή του. 

*

Η σύγκλιση της κήρυξης του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» και 
της συνακόλουθης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε πλανητική κλίμακα με 
την εμφάνιση μαζικής μετανάστευσης από τις χώρες που χτυπήθηκαν περισ-
σότερο από αυτόν (Ιράκ, Αφγανιστάν, αλλά και Πακιστάν, Σουδάν, Σομα-
λία) αφήνει έντονο αποτύπωμα στο λεγόμενο «κίνημα κατά της παγκοσμι-
οποίησης», στο οποίο συνυπάρχουν τόσο η έμφαση στην καταγγελία των 
«παγκοσμιοποιημένων ελίτ» όσο και η προτεραιότητα της οργάνωσης των 
«παγκοσμιοποιημένων αντιστάσεων»  –εν γένει, ενός συνασπισμού εκπρο-
σώπων του μικρού κεφαλαίου και των μεγάλων συνδικάτων, υπερασπιστών 
μιας εθνικής/πολιτιστικής ιδιαιτερότητας υπό αριστερή ηγεμονία· ειδικά την 
επαύριο των διαδηλώσεων σε κάθε πόλη, σημείο καμπής των οποίων ήταν οι 
μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στο Ιράκ που μπόρεσαν να συ-
ντονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι ιστορικά πρωτοφανές. Είναι στο ε-
σωτερικό, και μάλλον στο περιθώριο, αυτού του κινήματος που οι μετανάστες 

 Αναρτημένο στο 
http s : / / ath ens .
indyme d ia .org/
post/302919/, ό-
που και το βρήκα-
με. Το ερώτημα, στο 
οποίο αναφέρεται ο 
συγγραφέας είναι το 
«γιατί, πού και πώς 
θεμελιώνεται το χρέ-
ος μας να συμπαρα-
στεκόμαστε στους 
μετανάστες;» και οι 
απαντήσεις, με τις ο-
ποίες ανακοινώνει ό-
τι έρχεται σε ρήξη 
το No Border είναι 
η χριστιανική και η 
λενινιστική. 

4



20

και τα προβλήματά τους βρήκαν μια θέση· και βρήκαν αυτή τη θέση μιας και 
ο ρατσισμός σπάνια προβληματοποιήθηκε ως τέτοιος από τα ανταγωνιστικά 
κινήματα. Η κυκλοφορία κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργασιακής δύναμης, 
ιδεών, συμβόλων υπό αυξημένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, μετα-
φρασμένη ως συνεχής ροή, θέτει επιτακτικά επίδικα και προτεραιότητες με-
τασχηματίζοντας το πεδίο διεξαγωγής της συζήτησης εντός των ριζοσπαστι-
κών χώρων και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συγκροτούνται. Η διεθνοποίη-
ση του (ελληνικού) καπιταλισμού παράγει αντίστοιχες διαδικασίες ανοίγμα-
τος-προς-τα-έξω για όλα τα πρόσωπα και πράγματα που κουβαλάει μαζί του, 
οπωσδήποτε όμως δεν προκαταλαμβάνει τον βαθμό εξωστρέφειας κάθε πο-
λιτικής τάσης. Διεθνοποίηση, λοιπόν, με προσαρμογή στα στάνταρ μιας διε-
θνούς αγοράς κεφαλαίων, εμπορευμάτων, ιδεών κλπ. ή σχετικό κλείσιμο των 
συνόρων και προστατευτισμός; Αυτή είναι η πρώτη βαθιά διαιρετική τομή, 
από την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ από το 1989 και μετά, που ανοί-
γεται μπροστά τα μάτια όλων και έκτοτε θα περάσει από διάφορες διακυμάν-
σεις χωρίς όμως να εξαφανιστεί ποτέ, γιατί ο ορισμός του εθνικού συμφέρο-
ντος ενδιαφέρει τους πάντες, όλες τις  υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις. 

*

 «Στρατόπεδα συγκέντρωσης» για μετανάστες. Στην Ελλάδα τα “κέντρα 
προσωρινής φιλοξενίας” είναι ουσιαστικά “κέντρα κράτησης”»5. Η ναυαρχίδα 
των εκσυγχρονιστικών μήντια και στυλοβάτης των κυβερνήσεων του ΠΑ-
ΣΟΚ υιοθετεί αίφνης αγκαμπενική φρασεολογία· είναι θέμα πειθούς ή, μόλις 
χαθούν οι εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα, όλα μπορούν να αλεστούν στον μύ-
λο της αντιπολίτευσης; Οι δημοσιογράφοι του ιδρύματος Λαμπράκη θα συ-
νεχίσουν πάντως τα ολοσέλιδα αφιερώματα στον Agamben6, ενώ προοδευτι-
κοί καθηγητές Νομικής θα παραπέμπουν σε αυτόν όσον αφορά στη «νέα “βι-
οπολιτική σχέση” που διαμορφώνεται ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος»7. 
Όπως και να ’χει, η ρευστότητα των νέων συνθηκών και η αναζήτηση νέας 
θέσης στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας επιβάλλει ορισμένα νέα καθή-
κοντα και, αν μη τι άλλο, την ανανέωση της εκπλήρωσης των παλιότερων· 
εξ’ ου και η ανάδυση της συζήτησης πάνω στο ζήτημα των κέντρων κράτη-
σης, του χαρακτήρα και της αποτελεσματικότητάς τους, σχεδόν από το που-
θενά. Η διαχείριση των, πλέον ονοματισμένων ως, «μεταναστευτικών ρο-
ών» φαίνεται να αποκτά μια ιδιόμορφη κεντρικότητα και θα εξελιχθεί σε υ-
πόβαθρο κάθε κοινωνικής και πολιτικής συζήτησης, φανερής ή κρυφής. Για 
αυτό και τα κέντρα κράτησης πρέπει να αποκτήσουν «ύπαρξη», με μορφή 
και περιεχόμενο.

*

Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή8, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα κέ-

 Το Βήμα, 31.10.2 
004. Στην ίδια σε-
λίδα ο τότε εκπρό-
σωπος Τύπου του υ-
πουργείου Δημόσιας 
Τάξης, και τωρινός 
υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολί-
τη, Λευτέρης Οικο-
νόμου μπορούσε να 
γράφει ότι «το θέ-
μα της λαθρομετα-
νάστευσης αποτε-
λεί ουσιαστικά ένα 
διεθνές πρόβλημα» 
και να επικαλείται 
την ιδιαίτερη βα-
ρύτητα της συνερ-
γασίας «με την ΕΕ 
στην κατεύθυνση ε-
νεργοποίησης κοινού 
φορέα των επικεφα-
λής των συνοριακών 
αρχών, για τον επι-
χειρησιακό συντονι-
σμό και την καλύτε-
ρη διασυνοριακή συ-
νεργασία, καθώς και 
τη διαμόρφωση μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής πο-
λιτικής».

5

Βλέπε τη βιβλι-
οπαρουσίαση του 
Ρούσσου Βρανά στα 
Νέα, 11.6.2005. Ε-
κτενές άρθρο βιβλι-
οπαρουσίασης έχει 
γράψει και ο επίκου-
ρος καθηγητής Φι-
λοσοφίας Διονύσης 
Καββαθάς μια εβδο-
μάδα νωρίτερα, ενώ 
μικρότερο παρόμοι-
ο άρθρο, γραμμένο 
από «ποιητή», θα 
δημοσιευτεί και στις 
αρχές του 2006.

6
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ντρα κράτησης ενταγμένα σε μια διατυπωμένη πολιτική διαχείρισης, κρα-
τικής ή διακρατικής προέλευσης. Όσο άτυπος κι αυθαίρετος κι αν ήταν ο ε-
γκλεισμός των μεταναστών χωρίς χαρτιά σε τέτοιους χώρους, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν δημιούργησε ένα καθεστώς διαρκείας. Ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, για όσους μετανάστες από τα Βαλκάνια και τις χώρες 
του πρώην ανατολικού μπλοκ συλλαμβάνονταν χωρίς νομιμοποιητικά έγγρα-
φα, μισθώθηκαν χώροι όπως γήπεδα μπάσκετ, ραδιοφωνικοί σταθμοί, θέα-
τρα, κάμπινγκ, ξενοδοχεία για την προσωρινή φυλάκισή τους. Στη συνέχεια, 
και με την έλευση του δεύτερου κύματος μεταναστών από την Ασία και την 
Αφρική περίπου δέκα χρόνια αργότερα, για τον σκοπό αυτό επιστρατεύτη-
καν πρώην σιταποθήκες, containers, Σχολές της Αστυνομίας, ΚΤΕΟ κ.α.· 
αφήνοντας στην άκρη μερικές δεκάδες αστυνομικά τμήματα, Γενικές Αστυ-
νομικές Διευθύνσεις και κελιά αεροδρομίων που ήταν ανά πάσα στιγμή δια-
θέσιμα να παίξουν αυτόν τον ρόλο, για αυθαίρετα απροσδιόριστο χρονικό δι-
άστημα. Από τις αρχές του 2000, εικάζεται ότι ήδη υπάρχουν τουλάχιστον 
εννιά άτυπα στρατόπεδα κράτησης στα κρατητήρια των Τμημάτων Συνορι-
ακής Φύλαξης στον Έβρο, στη Σάμο και αλλού, χωρίς να είναι προσδιορισμέ-
νος ο ακριβής χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους· για να υπάρχει ένα μέτρο 
σύγκρισης, η Ηλιάδη απαριθμεί είκοσι οκτώ ενεργά τέτοια στρατόπεδα κρά-
τησης στις αρχές του 2015, λίγο πριν την έλευση του κύματος προσφύγων ε-
ξαιτίας του πολέμου από τη Συρία. Παρόλη την εγγενή προσωρινότητα των 
χώρων που «φιλοξενούν» τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, αυτοί δημιουργού-
νται σε σημεία κοντά στα ανατολικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα της επι-
κράτειας, καθώς και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου πραγματοποιούνται οι 
γνωστές επιχειρήσεις-σκούπα9. 

*

Κατά τη χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει, εκλείπει σταδιακά η προχει-
ρότητα στην κατασκευή και εγκατάλειψη των κέντρων κράτησης, τα οποί-
α στήνονταν «μέσα σε ένα βράδυ στα σύνορα» και συνέχιζαν να λειτουρ-
γούν για χρόνια: 

«Από το 2005 και μετά με το Αλλοδαπών της Πέτρου Ράλλη (τα κρα-
τητήρια του οποίου ουσιαστικά λειτουργούν ως άτυπο στρατόπεδο πολυ-
μηνης κράτησης μεταναστών μέχρι σήμερα) και το Φυλάκιο Έβρου (που 
τότε ονομάστηκε “Πρότυπο Κέντρο Υποδοχής και Διαμονής Λαθρομετα-
ναστών”) άρχισε να διαμορφώνεται μια πιο συγκεντρωτική τάση με βάση 
την οποία, στο στρατιωτικοαστυνομικό πρότυπο, οι μετανάστες θα κρα-
τούνταν για λίγες μέρες εκεί όπου θα συλλαμβάνονταν και στη συνέχεια θα 
μεταφέρονταν για την έκτιση της διοικητικής κράτησης σε περισσότερο ορ-
γανωμένους χώρους όπως οι προαναφερόμενοι. Προφανώς, η παραπάνω ε-
πιλογή συνδέεται με τα πρόστιμα από διεθνείς οργανισμούς που επιβάρυ-

 Όσα ακολου-
θούν, προέρχονται 
από τη διπλωματι-
κή εργασία της Ιου-
λίας Ηλιάδη με τίτ-
λο Τεχνολογία χώ-
ρου και πληθυσμια-
κή διαχείριση: από 
το λοιμοκαθαρτήριο 
στο στρατόπεδο κρά-
τησης μεταναστών, 
Μάρτιος 2015· αρ-
κετά κατατοπιστι-
κή, κατά τη γνώμη 
μας, για οποιαδήπο-
τε συζήτηση επί του 
θέματος. 

8

Αναδεικνύοντας, 
θα προσθέταμε, την 
εστίαση του βλέμ-
ματος της κρατι-
κής προστασίας από 
(και προς) την Ανα-
τολή και την Τουρ-
κία. 

9

Γρηγόρης Καλ-
φέλης, «Βιομετρι-
κά διαβατήρια, Ό-
χι στο βιοπολιτικό 
τατουάζ», Τα Νέα, 
16.5.2005. 
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ναν το ελληνικό κράτος λόγω των ακατάλληλων συνθηκών κράτησης στα 
στρατόπεδα»10. 

Μπορούμε να κατανοήσουμε τις πιέσεις που δέχεται το ελληνικό κράτος α-
πό τα άλλα κράτη, με τα οποία συντονίζεται και συνεργάζεται, για προσαρμο-
γή της πολιτικής του στις νέες συνθήκες, όμως μπορεί να μην χρειάζεται επι-
πλέον νομιμοποίηση από τους υπηκόους του; Αντίστοιχα, αυτοί με τη σειρά 
τους μπορούν να μην τη νομιμοποιήσουν, στον βαθμό που τους αναλογεί ανά 
τάξη, φύλο, ηλικία κ.α. αλλά και στο βαθμό που αποτελούν τμήμα του συνολι-
κού πληθυσμού της επικράτειας; Οι αρνητικές απαντήσεις προετοιμάζουν ρή-
ξεις ή ενδυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες, όμως ο ελληνικός κοινωνικός σχη-
ματισμός, μετά από χρόνια σταθεροποίησης, σύγκλισης συμφερόντων και ευ-
ρωστίας μοιάζει να έχει βρει μια επωφελή δυναμική ισορροπία. Και κάθε νέα 
προσαρμογή οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της αυτή την ισορροπία, αν 
θέλει πράγματι να αποδίδει στους εσωτερικούς συσχετισμούς την προτεραι-
ότητα που τους αντιστοιχεί. 

*

 Τον Απρίλιο του 2008, εκδίδεται η διαδρομή των δράσεων, μαζί με τα κεί-
μενα που τις πλαισίωσαν και τις αφίσες των καλεσμάτων, του Πανελλαδικού 
Συντονιστικού Αναρχικών και Αντιεξουσιαστών για την Αλληλεγγύη σε Με-
τανάστες και Πρόσφυγες, το οποίο δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2005. 

Δεν θα αναπαράξουμε εδώ τα περιεχό-
μενα μιας πολύπλευρης πορείας, η οποί-
α, αν μη τι άλλο, αποτελεί μια πολύτιμη 
ιστορική παρακαταθήκη για όσους και 
όσες πιστεύουν πως ό,τι πολεμήσαμε εί-
ναι ακόμα εδώ… Για το ζήτημα που μας 
απασχολεί εδώ, όπως και για κάθε ζήτη-
μα κοινωνικού ανταγωνισμού, η οπτική 
γωνία του πολιτικοποιημένου δρόμου εί-
ναι αναντικατάστατη. 

*

Έχοντας προηγουμένως γραφτεί ότι το 
ελληνικό κράτος, ως σύνορο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά 

στα μέτωπα του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία», αποτελεί τόπο προ-
ορισμού ή διέλευσης για αυξανόμενο αριθμό μεταναστών από τη Μέση Ανα-
τολή και την Κεντρική Ασία, διαβάζουμε στην εισαγωγή της έκδοσης τα ε-
ξής: 

 Στο κείμενό της 
με τίτλο «Κέντρα 
Κράτησης μετανα-
στών: «Παρανομο-
ποίηση», Πειθάρ-
χηση, Αντίσταση», 
γραμμένο τον Μά-
ιο του 2013, η Όλ-
γα Λαφαζάνη θα υ-
ποστηρίξει ότι «τα 
πρώτα «πρότυπα» 
κέντρα κράτησης 
στην ελληνική επι-
κράτεια λειτούργη-
σαν το 2007-2008 
στο Βαθύ της Σά-
μου και στο Φυλά-
κιο του Έβρου. Τα 
νέα αυτά κέντρα 
κράτησης φτιάχτη-
καν εν μέρει ως α-
πάντηση στις κα-
ταγγελίες αντιρα-
τσιστικών ομάδων, 
Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων αλλά 
και θεσμικών φορέ-
ων της Ε.Ε. για τις 
συνθήκες κράτη-
σης», υπονοώντας 
ότι μια κάποιου τύ-
που αντιρατσιστι-
κή νίκη(;) ενσωμα-
τώθηκε στην αλλα-
γή στρατηγικής του 
ελληνικού κράτους. 

10
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«Απέναντι στα νέα δεδομένα της δεκαετίας που διανύουμε, τα ΜΜΕ εν-
σωμάτωσαν στη ρατσιστική προπαγάνδα τους τον αντι-αραβισμό και ευ-
ρύτερα τον αντι-μουσουλμανισμό…στοχοποιώντας έτσι τον νέο “εχθρό” και 
συμβάλλοντας τόσο στο “στοίχημα” για “ασφαλείς ολυμπιακούς αγώνες”, το 
2004, στην Αθήνα, όσο και στο κλίμα διεθνούς “αντι”τρομοκρατικής υστε-
ρίας που ακολούθησε τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ, στο 
μετρό της Μαδρίτης και στο μετρό του Λονδίνου. Την ίδια περίοδο, το ελλη-
νικό κράτος (με δεδομένη τη συμμετοχή του στην “αντι”τρομοκρατική εκ-
στρατεία…), σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., προχώρησε 
σε μια ακόμα σκληρότερη αντι-μεταναστευτική πολιτική: αιματηρή θωρά-
κιση των συνόρων (…), μηδενική παροχή πολιτικού ασύλου και προσωρι-
νών αδειών παραμονής, εγκλεισμός των μεταναστών σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης… Ειδικά για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, η Ε.Ε. 
προωθεί τη διεύρυνση του ορίου κράτησης από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα τη 
χώρα (που έτσι κι αλλιώς δεν τηρούταν), σε 18 μήνες, στο πλαίσιο ευρύτε-
ρων θεσμικών αλλαγών, που αφορούν στην αριθμητική και επιχειρησιακή 
ενίσχυση των σωμάτων συνοριακής φρούρησης (FRONTEX), στην εντα-
τικότερη ηλεκτρονική καταγραφή (και με βιομετρικά δεδομένα) των “πα-
ράνομων” μεταναστών, στην καλύτερη διασύνδεση των ηλεκτρονικών βά-
σεων δεδομένων των κρατών της Σένγκεν και στην “αποτελεσματικότερη” 
πολιτική απελάσεων, όχι μόνο προς τις χώρες προέλευσής τους πλέον αλλά 
και σε “όμορα κράτη”. Το μήνυμα προς τους σύγχρονους παρίες είναι σαφές: 
ή νεκροί / ή έγκλειστοι / ή δούλοι». 

Είναι εμφανές ότι το αίτημα για ασφάλεια υπερκαθορίζεται από την ανα-
γκαιότητα διεξαγωγής του πολέμου, αν και οπωσδήποτε δεν μένει εκτός α-
νάλυσης η στάση που κρατάει απέναντι στους μετανάστες ο ντόπιος πληθυ-
σμός, ο διάχυτος ρατσισμός του οποίου θεωρείται ότι αποτελεί προϊόν «της 
κυριαρχικής προπαγάνδας, των τάσεων γενικότερης συντηρητικοποίησης αλλά 
και επιμέρους παραγόντων –υλικών  (μικροαστικά συμφέροντα), ιδεολογικών 
(“εθνική ανωτερότητα”) ή ψυχολογικών (η ύπαρξη κάποιου “κατώτερου” προ-
σφέρει επιβεβαίωση “ανωτερότητας”)». 

Πρόκειται για μια φαινομενικά τουλάχιστον αντιφατική πολεμική συνθή-
κη: από τη μια, εγείρεται ο φόβος της απειλής του θανάτου με σαφή υπόδειξη 
του μετανάστη φορέα τους· από την άλλη, αυτός ο φορέας δεν πρέπει να θα-
νατωθεί, δεν συνιστά πλήρη εχθρό, γιατί χρησιμεύει ως φτηνό εργατικό δυνα-
μικό, ως αντίδοτο στη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού κ.α. Ο πόλεμος 
πρέπει τότε να υπαχθεί στις ανάγκες μιας πληθυσμιακής διαχείρισης που τον 
υπερβαίνει, τον μετασχηματίζει και τον φέρνει πλησιέστερα στην ανάγκη δι-
αφύλαξης της δημόσιας τάξης. Η βιοπολιτική κάνει τον στρατό να μοιάζει πι-
ο πολύ με αστυνομία και τανάπαλιν. Η θανατοπολιτική είναι παραγωγική.  



24

*

Η αγκαμπενική ορολογία θα αποτελέσει μια προνομιακή οδό για την είσο-
δο στο προσκήνιο μιας σειράς φουκωικών προβληματικών, οι οποίες θα α-
φήσουν αυξανόμενα το θεωρητικό και πολιτικό βάρος τους μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας, για πρώτη ίσως φορά στο εσωτερικό του αναρχικού/αντιε-
ξουσιαστικού χώρου. Είτε ως ορολογία είτε ως προβληματική, παρόλα αυτά, 
θα παραμείνουν υπαγμένες στην κατεξοχήν πολιτική διαμάχη της περιόδου, 
η οποία αφορά το ποιος (πρέπει να) φέρει την 
τελική ευθύνη για τη χάραξη της μεταναστευ-
τικής πολιτικής: τα εθνικά κράτη ανάλογα με 
τα συμφέροντά των αφεντικών στο εσωτερικό 
τους ή οι υπερεθνικοί οργανισμοί στα πλαίσι-
α μιας ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των κρατών 
στα πλαίσια της θεωρίας του ιμπεριαλισμού; 
Και αντίστοιχα: είναι η θεωρία της παρανο-
μοποίησης του μεταναστευτικού προλεταριά-
του καταλληλότερη για περιγράψει τη διαχεί-
ριση τους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα 
του ελληνικού κράτους ή η θεωρία της Ευρώ-
πης-Φρούριο; Πού πρέπει να δοθεί το πολιτι-
κό βάρος: στο ότι πολλοί μετανάστες κατορ-
θώνουν και περνάνε τα σύνορα για να κατα-
λήξουν δυνητικά εκμεταλλεύσιμη εργασιακή 
δύναμη ή στο ότι πολλοί δολοφονούνται στην 
προσπάθειά τους αυτή; Ποιος είναι ο ρόλος 
που επιτελούν πραγματικά τα κέντρα κράτη-
σης; Όχι πάντως εκείνος της αναβίωσης των, οπωσδήποτε ιστορικά μονα-
δικών11, στρατοπέδων συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, λέμε εμείς. 
Εκείνη την περίοδο η τάση να θεωρούνται τα πάντα παγκοσμιοποιημένα ή 
παγκοσμιοποιήσιμα υποτίμησε το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος διέθετε ή-
δη μια εμπειρία αφενός δέκα χρόνων στη διαχείριση μεταναστευτικών πλη-
θυσμών, αφετέρου μια εμπειρία εκατόν εβδομήντα χρόνων διαχείρισης μειο-
νοτικών πληθυσμών και, άρα (αυτή η τάση) υπερτίμησε τη δυνατότητα των 
νεοδιατυπωμένων δογμάτων ασφάλειας να επιβάλλουν τη λογική τους μετά 
το 2001 ενώ ταυτόχρονα υποτίμησε την ιστορική πορεία εξόντωσης και πε-
ριορισμού των εβραίων, των πομάκων, των τσάμηδων. Σε κάθε περίπτωση, η 
συζήτηση περί υγειονομικής συγκρότησης του (ελληνικού) κράτους ήδη πριν 
από 180 χρόνια δεν έγινε ποτέ, αν και η φουκωική θεωρία διαθέτει εκείνα τα 
εργαλεία που αναδεικνύουν την ασφάλεια της δημόσιας υγείας σε  πρωταρχι-
κό επίπεδο διαμόρφωσης της κρατικής μορφής. Θα πρέπει να περάσουν αρ-
κετά χρόνια, για μπορέσει μια μεταγενέστερη ιδέα να προταθεί ως επίλυση 

Η μοναδικότητα 
αυτή, η οποία έχει 
και πολιτικές προ-
εκτάσεις που όμως 
δεν θα εξεταστούν 
στο παρόν κείμενο, 
σχετίζεται αναπό-
φευκτα με τον αντι-
σημιτισμό.  

11
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της διαμάχης: 

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: η συνθήκη Σένγκεν δεν αφορούσε το ερμητι-
κό κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα ε-
μπόδια που υποτίθεται ότι ήταν (και είναι) τόσο ψηλά ώστε μόνο ορισμένοι 
άνθρωποι να μπορούν να τα υπερπηδήσουν –όσοι είναι σωματικά και δια-
νοητικά ικανοί, έχουν κάποια λεφτά και προσωπικούς ή οικογενειακούς πό-
ρους, είναι αφοσιωμένοι και διαθέτουν υψηλό κίνητρο»12. 

*

«Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η παγκοσμιότητα πολλών προβλημάτων: 
υπερπληθυσμός στον Νότο του πλανήτη… εξάπλωση του AIDS… και άλ-
λων μολυσματικών ασθενειών (SARS, ιός Έμπολα κλπ.), μόλυνση του πε-
ριβάλλοντος… τρομοκρατία, ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα, προβλήμα-
τα οικονομικών προσφύγων και λαθρομεταναστών κ.α. Όλα αυτά τα προ-
βλήματα ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό ορισμό απειλών ασφάλειας και 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως Φαινόμενα Γκρίζας Περιοχής… Έτσι η 
“ανθρώπινη ασφάλεια” και η ασφάλεια του κράτους είναι έννοιες και δρά-
σεις αλληλοϋποστηριζόμενες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος 
της ασφάλειας που για τον 21ο αιώνα αφορά τόσο στην προάσπιση της εδα-
φικής ακεραιότητας του κράτους, όσο και στην προστασία της οικονομικής 
και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών του»13. 

Από τη στιγμή που η εύρυθμη λειτουργία των πάντων γίνεται συνώνυμη με 
την υγεία τους, τότε ποια είναι πιο πρόσφορη αναπαράσταση του εκτεταμέ-
νου κινδύνου από αυτή της μολυσματικής ασθένειας; Πράγματι, όπως υπο-
στηρίζεται και στην εισήγηση, ο φόβος της επιδημίας δεν είναι ανεξήγητος, 
μέχρι ποιο βαθμό, όμως, μπορεί να είναι παραγωγικός; Η προέλαση της βαρ-
βαρότητας και η επιτάχυνση της βίας έχουν όρια και από τις δυο πλευρές: α-
πό τη μια, δεν μπορεί να θίγουν επ’ αόριστον ούτε την ανάγκη αναπαραγω-
γής του κεφαλαίου σε διευρυμένη κλίμακα ούτε τη συνοχή του εκάστοτε κα-
πιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού· από την άλλη, η διαφύλαξη της υγεί-
ας ως πρακτική πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ιδεολογία τόσο σε 
ατομικό όσο και σε κοινωνικό/μαζικό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο απαγορεύσε-
ων όσο και σε επίπεδο αυτοεπένδυσης. Όσο σημαντικό είναι ο φόβος της επι-
δημίας να επενεργεί στο εσωτερικό «σαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 
στρατιωτικοποίησης» και σαν «ιατρικομιλιταριστικό σύμπλεγμα», άλλο τό-
σο είναι να υφίσταται ένα σταθερό επίπεδο υγειονομικής συγκρότησης του κρά-
τους και των ατομικών συνειδήσεων, το οποίο σκόπιμα να εμφανίζεται ως μέ-
ριμνα για το κοινό καλό, συνώνυμη με την παροχή φροντίδας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να έχει τη συναίνεση 

Wildcat, Μετα-
νάστευση,προσφυγιά 
και εργασία, σελ.12, 
μπορεί να βρεθεί στο 
ajanib.espivblogs.
net. 

12

Απόσπασμα από  
έρευνα(;) του Ελλη-
νικού Ινστιτούτου 
Αμυντικών Μελε-
τών, το οποίο παρα-
τίθεται, χωρίς κά-
ποια χρονολογική 
ένδειξη, στην εισή-
γηση των Βαλκά-
νιων Προλετάριων 
στα πλαίσια της εκ-
δήλωσης «Από το 
aids μέχρι τη νόσο 
των πουλερικών, ο 
φόβος των επιδημι-
ών φυλάει τις διατα-
γές» που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Α-
θήνα τον Νοέμβρι-
ο του 2006. Μπο-
ρεί να βρεθεί στο 
antifacommunity.
gr.

13
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του πληθυσμού ως τέτοιου, η υγειονομική αστυνομία πρέπει να εμφανίζεται 
ως προέκταση του κράτους πρόνοιας. 

*

Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο υ-
γιεινισμός είχε και αυτός την τιμητική του: 420 α-
στυνομικοί, 474 υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνο-
μίας, 215 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
216 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και 154 υπάλληλοι του υ-
πουργείου Ανάπτυξης συγκρότησαν 420 μεικτά κλι-
μάκια πραγματοποίησαν ελέγχους την περίοδο αμέ-
σως πριν τους αγώνες, προκειμένου «τοξικομανείς, 
λαθρομετανάστες, άστεγοι και ζητιάνοι», αλλά και 
περιπλανώμενοι με ψυχικές παθήσεις, να αποθηκευ-
τούν σε μια Ολυμπιακή Φυλακή, στην παλιά αμερι-
κάνικη βάση στο Θριάσιο. Για να μη αποτελούν αι-
σθητικό πρόβλημα για την εικόνα της πόλης.  

*

Μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ονόματα για να περι-
γραφεί η λειτουργία των κέντρων κράτησης («καταυλισμός προσφύγων», 
«κέντρο προσωρινής φιλοξενίας», «κέντρο προσωρινής διαμονής/υποδο-
χής λαθρομεταναστών», «κέντρο απελάσεως», «κέντρο πρώτης διαχεί-
ρισης λαθρομεταναστών», «προαναχωρησιακό κέντρο», «κέντρο προ-
σωρινής υποδοχής μεταναστών», «ειδικός χώρος παραμονής αλλοδαπών», 
«κέντρο καταγραφής μεταναστών»), αλλά το lockdown που εφαρμόστηκε 
στην περίπτωση της covid-19 μάλλον έθεσε τα θεμέλια για τη δυνατότητα 
μελλοντικής εμφάνισης μιας τεχνολογίας διαχείρισης πληθυσμού σε μητροπο-
λιτικό πεδίο, ενός lager χωρίς συρματοπλέγματα, όπου τα σύνορα θα έχουν 
μεταφερθεί αμετάκλητα εδώ. Χρειάζεται, όμως, να είμαστε συγκεκριμένοι: εί-
ναι η απότομη είσοδος του παγώματος της κυκλοφορίας των δικών μας σω-
μάτων, ως επακόλουθο του τρέχοντος ορισμού της υγείας που συμπυκνώθηκε 
στις «βεβαιώσεις κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης πολιτών», η οποία μας ωθεί να 
νοηματοδοτήσουμε εκ νέου το παρελθόν της συγκυρίας εμφάνισης των στρα-
τοπέδων κράτησης, και του λόγου γύρω από αυτά. Είναι το βάρος της σύ-
μπτωσης της ανάγκης που δεν γνωρίζει νόμους με την ανάγκη που φτιάχνει 
τους δικούς της νόμους, μέσω της αναγωγής της ζωής μας σε έναν περιορισμέ-
νο αριθμό αναγκών, που μας ωθεί να τοποθετήσουμε το κοινωνικό και πολιτι-
κό βάρος της διαχείρισης της επιδημίας του SARS το 2003 στη θέση που της 
αντιστοιχεί. Δεν είναι μόνο ότι έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός υγει-
ονομικού μηχανισμού έτοιμου να τεθεί σε επιφυλακή, άσχετα αν επίσημα δεν 
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υπήρξε κάποιο κρούσμα· η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού τα προη-
γούμενα χρόνια δημιούργησε μια πολυπληθή μεσαία τάξη, η οποία έκτοτε κα-
τορθώνει να καταστήσει ηγεμονικές τις δικές της αντιλήψεις για το πώς πρέ-
πει να νοείται η υγεία του εθνικού σώματος. Παράλληλα, η ιατρικοποίηση της 
ζωής επιταχύνεται, ενώ ο υγιεινισμός μετασχηματίζεται σε μαζική ιδεολογία 
και πρακτική, απαράκαμπτη κοινωνική δυναμική νομιμοποίησης της κρατι-
κής πολιτικής. Και αν συνυπολογιστεί ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί λαμβά-
νουν χώρα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ίσως μπορέσει να γίνει αντιληπτή σε 
όλο το εύρος της η κοινωνική νομιμοποιητική βάση της μετέπειτα πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα κέντρα κράτησης και γενικότερα 
της διαχείριση των λεγόμενων «μεταναστευτικών ροών».

*

«Το δεύτερο θέμα της ατζέντας που απασχολεί τον 
Πρωθυπουργό είναι να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 
για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Και, 
ειδικά, τα μέτρα χρηματοδότησης, από τα οποία θα ω-
φεληθεί ιδιαίτερα η Ελλάδα, ως η χώρα με το μεγαλύ-
τερο ρεύμα παρανόμων μεταναστών», γραφόταν στο 
ρεπορτάζ των Νέων στις 17.6.2003, ενόψει της γνω-
στής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Χαλκιδική, όπου θα αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η δα-
πάνη 140 εκατ. ευρώ «για την ενίσχυση των εξωτερι-
κών συνόρων της ΕΕ και την αντιμετώπιση της λαθρο-
μετανάστευσης» κατά τη διετία 2004-06. Αυτό που 
είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι στην ίδια Σύνοδο θα 
απορριφθεί η βρετανική πρόταση για τη δημιουργία 
«ζωνών προστασίας προσφύγων σε [τρίτες] χώρες που 
συνορεύουν με τις εστίες δημιουργίας προσφύγων ώστε 
η οι αιτούντες άσυλο να φιλοξενούνται εκεί όσο χρονι-
κό διάστημα εξετάζεται η αίτησή τους στην Ευρώπη» 
με τον εκπρόσωπο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών να χαρακτηρίζει 
«στρατόπεδα συγκέντρωσης» αυτές τις ζώνες προστασίας: αγκαμπενισμός 
ανωτάτου επιπέδου ή απλά κυνισμός ενόψει της επικείμενης αλλαγής θέσης 
της χώρας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας και της στρατηγικής ανά-
θεσης, από κοινού με άλλες μεσογειακές χώρες, της διαχείρισης του μετανα-
στευτικού προλεταριάτου και μέσω του πολλαπλασιασμού των κέντρων κρά-
τησης, αυτή τη φορά εντός της ελληνικής επικράτειας;



Ευτυχείς συγκυρίες και τυφλά σημεία
Μια από τις αδιαμφισβήτητα ευτυχείς συμπτώσεις για τους χριστιανούς, 

κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος, ήταν το βίωμα της Καραντί-
νας εν μέσω της νηστείας της Σαρακοστής1· δεν είναι μικρό πράγμα η έννοι-
α να ταυτίζεται με την πραγματικότητά της και να χάνεις τον εαυτό σου ε-
ντός της. Παράλληλα, μέσω της ιατρικοποιημένης μηντιακής Αποκάλυψης 
που πήρε το όνομα «Συνεχής ανταπόκριση για την Επιδημία covid-19», 
μπόρεσε εκ των πραγμάτων ο καθένας να υποθέσει, ενδεχομένως και να απο-
δεχτεί, ότι καλείται από μια τσιοδριοχαρδάλειας μορφής υπερβατική δύνα-
μη να μετατραπεί ο ίδιος σε έναν μικρό Ιησού, έγκλειστο μεν στο σπίτι αλλά 
συνδεδεμένο με το διαδικτυακό άπειρο· και τα λόγια του να ψηφιοποιηθούν 
αυτόματα ως σύγχρονο αυθεντικό ευαγγέλιο. Ομολογουμένως πληθωρικό το 
σχήμα, αλλά αποδείχτηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει στη διατήρηση 
της κοινωνικής σταθερότητας· ακόμα κι αν, από κάθε άποψη απρόσμενα, α-
παγορεύτηκε η λειτουργία των εκκλησιών και μετακινήθηκε το ίδιο το Πά-
σχα(!), στερώντας τη Σαρακοστή από τον λυτρωτικό στόχο της Ανάστασης 
του Θεανθρώπου. Αρκεί που ο τελευταίος είχε τη δυνατότητα να πολλαπλα-
σιαστεί ηλεκτρονικά. 

*

Αναδεικνύοντας απότομα την υγιεινιστική πλευρά του, το ελληνικό κράτος 
εμφανίστηκε να κάνει στην άκρη το γεγονός ότι, κατά τη συνταγματική ίδρυ-
σή του στην Επίδαυρο το 1822, έλληνες ορίστηκαν «όσοι αυτόχθονες κάτοι-
κοι της Επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν», στρεφόμενο προς 
έναν από τους ίδιους τους ιστορικούς πυλώνες του, την Εκκλησία μαζί με το 
παράλληλο δίκτυο ενοριών και ναών που διαθέτει, και ουδετεροποιώντας τον 
στο όνομα της δημοκρατικά ίσης μεταχείρισης των υπηκόων και της διατή-
ρησης της κανονικότητας. Δεν θα έπρεπε οι απανταχού φιλελεύθεροι, open-
minded αριστεροί κ.α. να χαιρετίσουν επιτέλους τον, οριακά ιδανικό, εξευρω-
παϊσμό του ελληνικού κράτους που προωθεί εμπράκτως τον διαχωρισμό κρά-
τους-εκκλησίας; Μπορεί, πράγματι, όπως προβλέπει η φουκωική προβλημα-
τική, να πρόκειται για πιστοποίηση της μετάβασης σε μια βιοπολιτική δια-
χείριση του πληθυσμού, προϋπόθεση της οποίας είναι ο περιορισμός και ο με-
τασχηματισμός της κυβερνητικότητας που ασκεί ο κληρικός στις ψυχές των 
πιστών του. Κράτος και εκκλησία στη δυτική Ευρώπη υπήρξαν ανταγωνι-
στές σε αυτό το ζήτημα, αρκετούς αιώνες πριν, αλλά από ό,τι φαίνεται έπρεπε 
να φτάσουμε στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα για 
να εκφραστεί τόσο ανοιχτά στα ιερά αυτά χώματα. Όμως, βιώνοντας σήμερα 
την ευτυχή συγκυρία της δεύτερης επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε ε-
πίπεδο πόλης, μετά την καραντίνα σε Αθήνα και Πειραιά εξαιτίας της επιδη-
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του, η οποία έπαιρνε 
τη μορφή της αρρώ-
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1



29

μίας χολέρας σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές το 1854, μπορούμε να συ-
γκρίνουμε το κενό που κάλυψε τότε η εκκλησιαστική εξουσία και να συμπε-
ράνουμε γιατί δεν ήταν δυνατόν σε αυτή τη φάση να της αφεθεί ένας τέτοιος 
ρόλος και ένα παρόμοιο περιθώριο κινήσεων. 

Ξεκινώντας από τον Πειραιά τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, διαβάζουμε ό-
τι «πραγματικός πανικός κατέλαβε τους κατοίκους και όλους τους εκεί παρα-
θεριστές, όταν διαδόθηκε η είδηση της μόλυνσης από χολέρα δώδεκα στρατιω-
τών των αγγλικών και γαλλικών συμμαχικών δυνάμεων κατοχής του Πειραιά. 
Αμέσως, σχεδόν, η επιδημία εξαπλώθηκε και στην πόλη της Αθήνας, όπου μέ-
σα σε πέντε μήνες αποδεκάτισε κυριολεκτικά τον πληθυσμό της»2. Από τους 
20.000 κατοίκους της Αθήνας, χάνονται περισσότεροι από 1.000, ενώ πάνω 
από το ένα τρίτο την εγκαταλείπουν. Πιο συγκεκριμένα, από τους 8.000 κα-
τοίκους των φτωχών συνοικιών, μόνο 1.500 κατορθώνουν να φύγουν, οπότε 
όσοι απομένουν θα πληρώσουν το πιο βαρύ τίμημα. Η μαρτυρία του Νικόλα-
ου Δραγούμη, μέλους της Επιτροπής προστασίας των ενδεών, θα προσδώσει το 
ακριβές νόημα στον όρο «παράλυση των δημόσιων αρχών και των ιατρικών 
υπηρεσιών» γράφοντας στις αναμνήσεις του ότι «νόμους, αστυνομίαν, νοσο-
κομεία, ιατρούς, πάντα και πάντας είχον παραλύσει ο φόβος και ο θάνατος, υ-
πουργοί δε και νομάρχης και πολλοί εκ των δημοσίων λειτουργών, καταλίποντες 
αυτογνωμόνως τας θέσεις, κατέφυγον εις όρη και νήσους». Ομοίως έπραξαν 
και τα μέλη της Επιτροπής που ανήκε ο Δραγούμης, δυο μόνο εκ των οποίων 
παρέμειναν στην πόλη «διασχίζοντες καθ’ εκάστην την πόλιν, παρεμυθούντο 
και ενεθάρρυνον τους δυσέλπιδας» μαζί με το βασιλικό ζεύγος. Όταν τον Νο-
έμβρη οι θάνατοι αυξάνονται κατακόρυφα, οι κάτοικοι των φτωχών συνοικι-
ών θα στραφούν για παρηγοριά στη μόνη εξουσία, της οποίας την παρουσί-
α αναγνωρίζουν στο έδαφος εκείνη τη στιγμή. Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου, 
πολύς κόσμος συγκεντρώνεται έξω από το σπιτι του μητροπολίτη αθηνών 
«όπως αναγκάση αυτόν να συνοδεύση τας αγίας εικόνας εις την πόλιν». Το νε-
οσύστατο, τότε, υπουργείο Εσωτερικών αναγκάζεται να διαλύσει το πλήθος 
χωρίς χρήση βίας, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που αποτελεί για τη δημόσια 
τάξη η εμφάνιση της μάζας στον δρόμο, «ειδικά μέσα σε κλίμα γενικευμένου 
πανικού, τρόμου και αδιαφορίας». Η επιδημία χολέρας του 1854 συνιστά ση-
μείο καμπής, γιατί κάνει απότομα ορατό τον κίνδυνο που αποτελούν για το 
καθεστώς οι επικίνδυνες τάξεις της εποχής· την ανυπαρξία, όμως, οργανωμέ-
νου συστήματος δημόσιας πρόνοιας, θα σπεύσουν να την καλύψουν τα μεσαί-
α στρώματα της εποχής, αναλαμβάνοντας ευρεία εξυγιαντική δράση απένα-
ντι στη φτώχεια και τους κινδύνους που αυτή φέρει μέσω συστηματικής φι-
λανθρωπικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο δυνητικής πα-
ρέμβασης για το κράτος.

*
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Σε ένα παλιότερο βιβλίο του3, ένας γνωστός καθηγητής πολιτικής οικονο-
μίας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος και η διαδοχική διεύρυνση 
των εδαφών και των πληθυσμών που οφείλει να ελέγξει το ελληνικό κράτος 
καθόρισαν τη δυναμική μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων στο ε-
σωτερικό του. Δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί κανείς τον θεμελιακό χαρακτήρα 
αυτής της δυναμικής –η οποία, σύμφωνα με ορισμένες αφηγήσεις, φέρεται να 
ανακόπηκε είτε 150 χρόνια (αποτυχία της ένωσης της Κύπρου με την Ελλά-
δα) είτε 170 χρόνια (αποτυχία της προσάρτησης της τότε Γιουγκοσλαβικής 
Μακεδονίας) μετά την ίδρυσή του– ούτε την εμπειρία εκμετάλλευσης και κα-
ταπίεσης που έχει συσσωρευτεί σε βάρος κάθε υποκείμενης κοινωνικής ομά-
δας. Αν υπάρχει κάποιος λόγος να αναφερθούμε σε αυτό το βιβλίο είναι γιατί, 
όπως και πολλά άλλα, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το γεγονός ότι το ελ-
ληνικό κράτος έχει συγκροτηθεί και υγειονομικά. 

Ο Μηλιός, παρόλα αυτά, στα πλαίσια της εκτεταμένης κριτικής που κά-
νει σε άλλους αριστερούς θεωρητικούς όσον αφορά τις λανθασμένες απόψεις 
τους πάνω στη φύση της μορφής του κράτους, θα υποστηρίξει ότι το «ιδιαί-
τερο πολιτικό βάρος των λαϊκών μαζών στο εσωτερικό του νεοελληνικού [sic] 
σχηματισμού» συνιστά βασικό παράγοντα οποιασδήποτε απόπειρας ερμη-
νείας, αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του τη διεθνή σύγκριση, εντοπίζοντας 
δυο παράγοντες που τον καθιστούν σαφή: η μεγάλη κυκλοφορία του Τύπου 
(ο οποίος εμφανίζεται το 1831, ενώ μέχρι το 1843 θα εκδοθούν εξήντα δύο δι-
αφορετικές πολιτικές εφημερίδες) και η πρώιμη εγκαθίδρυση της κοινοβου-
λευτικής τάξης με σχετικά μεγάλη συμμετοχή του ανδρικού πληθυσμού στις 
εκλογές. Παράλληλα, η διατήρηση ενός «υπερσυγκεντρωτικού κράτους» ως 
το 1862 γίνεται αντιληπτή στα πλαίσια της ανάγκης σταθεροποίησης της α-
στικής εξουσίας στο εσωτερικό της χώρας, η οποία δεν είναι δυνατόν να καθι-
ερώσει το κοινοβουλευτικό σύστημα αμέσως μετά τον νικηφόρο εθνικοαπε-
λευθερωτικό αγώνα. Η απολυταρχική εξουσία της οθωνικής μοναρχίας θα ο-
δηγηθεί σε κρίση νομιμοποίησης κυρίως επειδή, καθώς οι νέες σχέσεις εξουσί-
ας οικοδομούνται πάνω στους δικούς της θεσμούς, δεν θα μπορέσει να ενσω-
ματώσει τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων. 

*

Η ρουτίνα της καραντίνας θα ήταν οπωσδήποτε περισσότερο δυσβάστα-
κτη, και δυσνόητη, αν δεν συγχρονιζόταν με την ανάγνωση ενός βιβλίου που 
ήδη από τις πρώτες σελίδες του παραπονιέται για την «ανυπαρξία ιστορικού 
ενδιαφέροντος για την αστυνομία»4 ενώ δεν διστάζει να χαρακτηρίσει Κράτος 
της Αστυνομίας το καθεστώς του Όθωνα. Βάζοντας μπροστά τη φουκωικής 
προέλευσης έννοια της αστυνομίας-ως-λογική-διακυβέρνησης, επιχειρεί να α-
ναδείξει τη δημόσια υγεία ως βασική διάσταση της διαδικασίας συγκρότη-
σης του κράτους, πώς η αστυνομία συγκροτεί το ίδιο το κράτος, το οποίο δεν 
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προϋπάρχει αυτής. Καθώς η διαδικασία υγειονομικής συγκρότησης του πο-
λιτικού γίνεται πιο ξεκάθαρη σε περιόδους κρίσης, και σε μια τέτοια βρέθηκε 
ο βαυαρός βασιλιάς να είναι υπεύθυνος για την κατασκευή ενός νέου κράτους 
σχεδόν εκ του μηδενός, έχει μια σημασία να δούμε τις δυνάμεις εκείνες που κι-
νητοποίησε για να πετύχει τους στόχους του. 

Καταρχήν, απαιτήθηκε μια θεωρία και μια πρακτική, η οποία θα αποτελού-
σε τη βάση για τη συνοχή της νέας διακυβέρνησης· αυτή δόθηκε από τον γερ-
μανικό καμεραλισμό, ο οποίος «δεν περιορίζεται σε μια οικονομική θεωρία, αλ-
λά με αφετηρία μια τέτοια θεωρία [τον μερκαντιλισμό], στηρίζεται στην αστυ-
νομία προκειμένου να πετύχει τη συγκέντρωση όλων των δυνάμεων μιας συλλο-
γικότητας προς όφελος του Kämergut, του συμβουλίου του θησαυροφυλακίου 
του πρίγκιπα». Στα πλαίσια αυτού, έννοιες όπως υγεία, αρρώστια, τάξη, α-
σφάλεια, ευδαιμονία αποκτούν κεντρική σημασία, καθώς μεταβαίνουν στο ε-
πίπεδο των αρχών διακυβέρνησης, του περιβόητου raison d’état. Το ακριβές, 
όπως και να ’χει, περίγραμμα και περιεχόμενο αυτών των αρχών κατέστη α-
κριβέστερο στα πλαίσια της διαλεκτικής με το αντίθετό της, την αντιμετώπι-
ση των «υγειονομικών α-ταξιών». 

Καθώς βασική φιλοδοξία του καμεραλισμού ήταν να δώσει περιεχόμενο 
στην έννοια της κυκλοφορίας ώστε αυτή να μπορεί να παραμείνει ελεγχόμε-
νη και εύτακτη, στο επίκεντρο τέθηκε ο δημόσιος χώρος και η οργάνωσή του. 
Άτομα, εμπορεύματα, ζώα, αλλά και ο αέρας, το φως, το νερό έπρεπε να κατευ-
θύνονται προς τα εκεί που πρέπει, χωρίς προσκόμματα, χωρίς να προκαλού-
νται προβλήματα και χωρίς να παραβιάζεται ο κανόνας του μέτρου. Καθώς 
έπρεπε να γίνεται διάκριση μεταξύ καλής και κακής κυκλοφορίας, μια πλημ-
μύρα, αλλά και μια λιτανεία ή γενικά τα ασκόπως περιφερόμενα άτομα ή η ζη-
τιανιά νοούνταν ως διαταραχές της ισορροπίας, η οποία έπρεπε να επανέλθει 
το συντομότερο. Επίσης, «προκειμένου να τονιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας της 
α-ταξίας και η κυκλικότητα της ασφάλειας», η κυρίαρχη αστυνομική αντίλη-
ψη συνέδεε τις διάφορες μορφές α-ταξίας μεταξύ τους και θεωρούσε τη μια ως 
πιθανή αιτία εμφάνισης της άλλης, σε έναν φαύλο κύκλο. Αυτονόητα, εκείνη 
την εποχή, η ιατρική εγγραφόταν εντός αυτής της αστυνομικής διαχείρισης 
μελετώντας τα αίτια και τις συνέπειες αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί 
αρρώστια με τα κριτήρια της εποχής. 

Καθώς η διάλυση του στρατού, μετά το τέλος του πολέμου της ανεξαρτησί-
ας, προκάλεσε την εμφάνιση στο εσωτερικό του νεοσύστατου κράτους μιας 
καθόλου αμελητέας μάζας αποδεσμευμένων –κυρίως άτακτες ομάδες στρατι-
ωτών, αλλά και των οικογενειών τους, που βρέθηκαν αποκλεισμένοι από τις 
περιοχές στις οποίες διέμεναν μετά τη χάραξη των πρώτων συνόρων– το ζή-
τημα των περιπλανώμενων πληθυσμών μπήκε εξαρχής ψηλά στην ατζέντα 
της νέας διακυβέρνησης. Πλέον, η κυριαρχία εγγράφεται στον χώρο και οφεί-
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λει να οριοθετηθεί γεωγραφικά προσδιορίζοντας πλήρως τις ροές, τίθεται συ-
νεπώς ζήτημα χάραξης συνόρων και κατάλληλων διαδρομών τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά. 

Αρχικά, η οικογένεια και η κοινότητα θα αποτελέσουν τις βασικές δομές με 
τις οποίες θα επιτυγχάνεται ο έλεγχος του ατόμου, θα διασφαλίζεται η επιβί-
ωσή του και η υγεία του θα είναι εγγυημένη. Ενισχύεται, επομένως η εξουσί-
α του πατέρα, ενώ παράλληλα δεν νοείται πλέον κάποιο άτομο που να μη δε-
σμεύεται χρονικά και χωρικά από ένα δημοτικό πλαίσιο: όχι μόνο από τη δη-
μοτική αστυνομία, που ιδρύεται άμεσα, αλλά και από την υποχρεωτική εγ-
γραφή του στο δημοτολόγιο για να μπορεί να απολαμβάνει τα όποια δικαιώ-
ματά του ως πολίτης του κράτους. Προτεραιότητα για το νέο καθεστώς έχει 
η σύναψη εγγύτερων τοπικών σχέσεων αντί της απόπειρας αποκατάστασης 
περισσότερο αφηρημένων σχέσεων απευθείας με τον υπό συγκρότηση κρατι-
κό μηχανισμό. Κατά συνέπεια, μόνο οι εγκατεστημένοι διέθεταν το προνόμι-
ο της προικοδότησης, της ένταξης στα προγράμματα εποικισμού, της έναρ-
ξης επαγγέλματος και της ανέγερσης ενός κτίσματος. «Η σκοπιμότητα ήταν 
ξεκάθαρη. Τα άτομα και όφειλαν αλλά και είχαν κέρδος να ενταχθούν στην το-
πική υγειονομική τάξη. Αναγνωρίζοντας την προστατευτική αξία των σχέσε-
ων εγγύτητας και φοβούμενα μη βρεθούν εκτός, τα άτομα “πείθονταν” να εντα-
χθούν σε έναν δήμο». Απαραίτητο συμπλήρωμα αυτής της πολιτικής είναι η 
εκδίωξη μεγάλου αριθμού ζητιάνων από την Αθήνα, οι οποίοι δεν είχαν εγγρα-
φεί στα μητρώα του δήμου, ήδη από το 1834, ενώ το ίδιο θα επαναληφθεί κα-
τά την πτώχευση του κράτους το 1843· το 1849, επίσης, μια σειρά αστυνο-
μικών διατάξεων θα επιδιώξουν να ελέγξουν οποιονδήποτε επιθυμούσε να ει-
σέλθει στην πρωτεύουσα. 

Στις 28 Μαρτίου 1835, δημοσιεύεται το βασιλικό διάταγμα Περί εσωτερι-
κών διαβατηρίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοτική αστυνομία επιτρέπει τη 
μετακίνηση μόνο σε άτομα που είναι γραμμένα στο μητρώο του δήμου ή της 
κοινότητας, ενώ παράλληλα της δίνεται το δικαίωμα «να ελέγχει τα διαβατή-
ρια ή τα διαμονητήρια των εισερχομένων εντός των ορίων της τάξης της». Η 
καμεραλιστική αντίληψη επιδιώκει να δεσμεύσει τα άτομα σε έναν χώρο α-
ναγκάζοντάς τα να συγκροτήσουν μια υγειονομική τάξη, τέτοια ώστε να κι-
νητοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 
επίτευξη του μέγιστου πλούτου. Το διάταγμα αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για 
περίπου πενήντα χρόνια ακόμα. 

Σε ένα τέτοιο συγκείμενο, η ασθένεια εμφανίζεται ως παράγοντας διάλυσης 
και απονομιμοποίησης του καθεστώτος, γι’ αυτό και το άρρωστο σώμα χρή-
ζει άμεσης παρακολούθησης και επέμβασης. Τα μέτρα που υιοθετούνται προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι τόσο υγιεινιστικής (αερισμός σπιτιών και αντι-
κειμένων, απολύμανση με ποικίλους τρόπους, αραίωση του πληθυσμού) όσο 
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και καραντινιστικής κατεύθυνσης (απομόνωση του άρρωστου από την υπό-
λοιπη κοινότητα). Η διαχείριση των επικίνδυνων τάξεων και η συντήρηση 
των κυρίαρχων δομών του καθεστώτος βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των 
μέτρων. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ειπωθεί ότι, στην Ελλάδα, η κυριαρχία 
της υγειονομικής αντίληψης είναι τόσο έντονη που ο υποχρεωτικός εμβολια-
σμός εισάγεται μόλις το 1835, όταν στην ανεπτυγμένη βιομηχανικά Αγγλία 
θα προβλεφθεί το 1840 και στη Γαλλία το 1902. 

*

 Η έμφαση του οθωνικού καθεστώτος στην εσωτερική υγειονομική τάξη, ό-
που επικρατούσε η λογική της κατά προτεραιότητα τακτοποίησης των κοι-
νωνικών σχέσεων εντός της χώρας, φαίνεται να υπονοεί ότι μια υγειονομική 
τάξη εξωτερικού τύπου δεν ήταν επιθυμητή στον ίδιο βαθμό. Πρέπει να φτά-
σουμε στα 1845 ώστε με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών Κωλέττη 
να θεσπιστεί μια σειρά νόμων που επιδιώκουν να ελέγξουν την κυκλοφορία 
ανθρώπων και εμπορευμάτων στα εξωτερικά όρια της επικράτειας, καθιστώ-
ντας τα μη διαπερατά σύνορα με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Αυτό θα κα-
ταστεί εφικτό με τη συγκρότηση ενός δικτύου υγειονομείων και λοιμοκαθαρ-
τηρίων κατάλληλα χωροθετημένων, όπου η λογική της καραντίνας θα έρθει 
να μετουσιωθεί σε έναν λειτουργικό μηχανισμό ασφάλειας. Δεν είναι μόνο η 
φύση της μορφολογίας του εδάφους που καθυστέρησε την εφαρμογή αυτού 
του σχεδιασμού, με τη συνεπαγόμενη δυσκολία να ακολουθηθούν οι πάσης 
φύσεως ροές (οικονομικές, ληστρικές, προσφυγικές) ώστε να μπορέσουν, κα-
τά το δυνατόν, να ελεγχθούν. Είναι, κυρίως, οι συνέπειες που θα είχε ο έλεγ-
χος του εξωτερικού εμπορίου με άλλες χώρες, καθώς ο βαθμός αυστηρότητας 
κατά την εφαρμογή της καραντίνας εξαρτιόταν από τις εκάστοτε πολιτικές 
προτεραιότητες και δεν υπαγορευόταν από κάποια ιατρική αντικειμενικότη-
τα. «Η Ελλάδα ανήκε σε έναν χώρο που θεωρούνταν “ακάθαρτος” γιατί η πα-
νώλη, κυρίως, ενδημούσε. Με όρους της εποχής, ανήκε στην “ανατολίτικη” γεω-
γραφία και έπρεπε να αποδείξει στα δυτικοευρωπαϊκά κράτη ότι είχε οργανώσει 
μια χρηστή αστυνομία. Η Ελλάδα έπρεπε να πείσει ότι άφηνε την “ανατολίτι-
κη” μοιρολατρία και έπαιρνε στα χέρια της τη μοίρα της». Αυτό, επομένως, που 
καθορίζεται το 1845 είναι η υγειονομική διάκριση από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία και η σύνδεση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό· γι’ αυτό και στον πα-
ρακάτω χάρτη όλα τα λοιμοκαθαρτήρια προσανατολίζονταν προς την “ακά-
θαρτη” Ανατολή, υποδεικνύοντας την έννοια του συνόρου-ως-κάθαρση προ-
κειμένου να διαφυλαχθεί η ευρωστία της εθνικής επικράτειας. Αυτό που κα-
θορίζει τη διπλή κίνηση χάραξης των εξωτερικών συνόρων και επιβολής της 
δημόσιας τάξης στο εσωτερικό είναι η αναζήτηση της ευδαιμονίας ως «ολι-
στική εξήγηση» που εκφράζει ιδεατά το διακύβευμα της κυριαρχίας σε εκεί-
νη τη φάση. 
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*

Στην περί-
πτωση του λοι-
μοκαθαρτηρίου 
της Σύρου, α-
ναδεικνύεται, ί-
σως, πιο υλικά 
από κάθε άλ-
λη περίπτωση 
η συνθετότητα 
των αντιφάσε-
ων που συμπυ-
κνώνονται σε έναν τέτοιο υγειονομικό θεσμό, ο απόηχος του οποίου φτάνει 
μέχρι και τις μέρες μας: η σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο διαφωνία του Κω-
λέττη με τον Μαυροκορδάτο, όσον αφορά την ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων, 
καθώς ο δεύτερος, ως Φαναριώτης, εκπροσωπούσε αντίστοιχα συμφέροντα 
της αστικής τάξης της διασποράς και ήταν περισσότερο διατεθειμένος να δι-
ατηρήσει απρόσκοπτους τους εμπορικούς δεσμούς με την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία· η εμφανής συσχέτιση της ιατρικής με την πολιτική, καθώς ο Κω-
λέττης ήταν γιατρός στην αυλή του Αλή Πασά, ο οποίος ήταν ένας από τους 
πρώτους Οθωμανούς αξιωματούχους που εφάρμοσε τις καραντίνες, και γνώ-
ριζε πόσο σημαντικές αυτές ήταν ως μέσο πολιτικής ρήξης με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία· η αντίθεση των εμπόρων της Σύρου στην επιβολή υγειονομι-
κών κανονισμών, οι οποίοι εμπόδιζαν τις συναλλαγές με την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, στο όνομα της ανάγκης ξεπεράσματος της οικονομικής κρίσης 
του 1836-39 και της ανάγκης ελευθερίας του εμπορίου· η υπαγωγή της κυρί-
αρχης τάξης των εμπόρων της Σύρου στα συμφέροντα του υπό διαμόρφωση 
κεντρικού κράτους με τον συνακόλουθο περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων 
των τοπικών παραγόντων, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να λησμονήσουν 
γρήγορα τα προνόμια που τους παρείχε το όχι και τόσο παλιό οθωμανικό κα-
θεστώς· η υπεράσπιση, όσο ευκαιριακή κι αν ήταν, των αρχών του φιλελευ-
θερισμού εκ μέρους των εμπόρων απέναντι στον περιορισμό της καραντίνας 
που επέβαλε η λειτουργία του λοιμοκαθαρτηρίου. Μπορεί ο Μπαρλαγιάννης, 
ορθώς, να επισημαίνει ότι, για να μπορέσουν να ιδρυθούν λοιμοκαθαρτήρια, 
έπρεπε ο Όθωνας να πάψει να είναι «ελέω θεού» μονάρχης –ως αποτέλεσμα 
της συνταγματικής αλλαγής που επέβαλε δια της βίας το αστικό κίνημα της 
3ης Σεπτεμβρίου 1843– πιστεύει, όμως, ότι το ελληνικό κράτος εκείνη την 
περίοδο είναι ένα αστυνομικό κράτος, όπου ο φιλελευθερισμός είναι τουλάχι-
στον ασθενής. Ο Μηλιός βλέπει καλύτερα ότι «αυτή ιστορικά πρώτη μορφή 
“μοναρχικού”, μη κοινοβουλευτικού, υπερσυγκεντρωτικού κράτους δεν θα πρέ-
πει να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης της αστικής επανάστα-
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σης ή της παλινόρθωσης του “παλιού κοινωνικού καθεστώτος”. Αντίθετα, εκ-
φράζει την πρώτη φάση σταθεροποίησης της αστικής εξουσίας, στη βάση, ό-
μως, αναγκαστικά, των ήδη υπαρχουσών απολυταρχικών μορφών». Το αμάλ-
γαμα είναι η αναπαράσταση που εκφράζει τη μετάβαση στις νέες κοινωνικές 
σχέσεις, οι οποίες οικοδομούνται αρχικά πάνω και όχι στη θέση των προϋ-
παρχουσών κοινωνικών μορφών. 

*

Λόγω της διεθνοποιημένης αστικής τάξης της, κυρίως από τον χώρο των ε-
φοπλιστών, των εμπόρων αλλά και του ευρωπαϊκού προφίλ που ήθελε να έ-
χει η οθωνική διακυβέρνηση, η Ελλάδα θα συμμετάσχει από την αρχή στην 
προσπάθεια συντονισμού, καταρχήν των ευρωπαϊκών κρατών, απέναντι στα 
προβλήματα που προκαλεί η διάδοση των επιδημιών. Ήδη, λοιπόν, από την 
αρχή, από το πρώτο Διεθνές Υγειονομικό Συνέδριο στο Παρίσι το 1851, 
μπορούμε να αντιληφθούμε πώς οι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους πα-
ρουσιάζουν τον εργοδότη τους απέναντι στους όμοιούς τους:

Ο γιατρός Costi [γιατρός της Ελληνικής Μεγαλειότητας, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών] συμφωνεί κατά μεγάλο μέρος με τον κύριο Bet-
ti [καθηγητή ιατρικής και χειρουργικής, επιβλέποντα των νοσοκομείων 
της Τοσκάνης]. Στην καθιέρωση των υγειονομικών ζωνών αντιπαρατέθη-
κε η αδυνατότητά τους σε πολλές περιστάσεις· αλλά αυτό που είναι αδύνατο 
στους μεν είναι δυνατό στους δε· και εξάλλου, αν δεν μπορούμε πάντα να ε-
γκαθιστούμε ζώνες, μπορούμε πάντοτε να εγκαθιδρύουμε καραντίνες τόσο 
για τις προελεύσεις από γης όσο και τις προελεύσεις από θαλάσσης: αρκεί, 
για αυτό, να κατασκευάσουμε λαζαρέτα [ λοιμοκαθαρτηρια] επί γης σε επι-
λεγμένα περάσματα από τα οποία όλος ο κόσμος θα πρέπει να περάσει για να 
μπει στη χώρα, όπως όλες οι προελεύσεις από θαλάσσης πρέπει να εισέλθουν 
από ορισμένα λιμάνια, και να επιβάλλονται αυστηρές ποινές ενάντια σε ο-
ποιονδήποτε θα περνούσε από άλλα σημεία. Μέσω παρόμοιων μέτρων, μπο-
ρούμε να καταφέρουμε να εμποδίσουμε την ανάπτυξη της επιδημίας, όπως 
αυτή που ήρθε στο νησί του Πόρου. Στις 6 Μαΐου 1837, η ελληνική Κυβέρ-
νηση έμαθε ότι στις 31 Μαρτίου, ένα ποριώτικο καράβι, προερχόμενο από 
τη Μακεδονία, έφερε την πανώλη στο νησί, και ότι από εκείνη τη στιγμή 
δεν λήφθηκε καμία προφύλαξη. Απέστειλε αμέσως μια ειδική επιτροπή και 
γιατρούς· μια υγειονομική επιτροπή εγκαταστάθηκε στο νησί, την οποία 
φύλαγαν κανονιοφόροι, την ίδια στιγμή που μια τριπλή υγειονομική ζώνη 
δημιουργήθηκε στην ξηρά σε αντίστοιχα σημεία, και καραντίνες παντού ό-
που υπήρχε ανάγκη. Ένα αυστηρό σύστημα υιοθετήθηκε για να εμποδιστεί 
η έξοδος από το νησί και για να διαχωριστούν οι άρρωστοι, οι ύποπτοι και 
τα πρόσωπα που δεν ήταν ούτε ύποπτα ούτε μολυσμένα. Τα σπίτια και όλα 
τα ευπαθή υπάρχοντα καπνίστηκαν και πλύθηκαν. Οι άρρωστοι μεταφέρ-
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θηκαν όλοι στο νησί Heidek, όπου φροντίστηκαν από έναν γιατρό που εί-
χε αφοσιωθεί σε αυτή την αποστολή. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση έπαιρ-
νε μέτρα για να γίνει κύριος των μικροβίων της επιδημίας τα οποία μπορεί 
να είχαν μεταφερθεί στο υπόλοιπο του βασιλείου. Χάρη σε αυτές τις προφυ-
λάξεις, η αρρώστια δεν επεκτάθηκε εκτός του νησιού. Στον ίδιο τον Πόρο, η 
πανώλη έπληξε καταρχήν τα μέλη του πληρώματος, τα οποία ήταν 4 σε α-
ριθμό, μετά τους γονείς τους, και επεκτάθηκε τελικά στους υπόλοιπους κα-
τοίκους. Από τις 17 Απριλίου, μέρα της πρώτης επίθεσης, μέχρι τις 23 Ιου-
νίου, επήλθαν 150 νεκροί σε έναν πληθυσμό 3.316 κατοίκων, και, από ό-
σους επλήγησαν, μόνο 20 διέφυγαν [τον θάνατο]. Από τις 23 Ιουλίου, δεν υ-
πήρχε κανέναν νέο κρούσμα, και εκείνη η μέρα ορίστηκε ως έναρξη της κα-
ραντίνας των 42 ημερών στην οποία υπεβλήθη το νησί. Ενώ η πανώλη εί-
χε εντελώς σταματήσει, κρίθηκε καλό να παραμείνει ο Πόρος σε καραντίνα 
παρατήρησης πολλών μηνών. Αυτό που έλαβε χώρα σε αυτήν περίπτωση α-
ποδεικνύει ότι η πανώλη μπορεί να μεταφερθεί από μια μολυσμένη περιοχή 
σε μια υγιή περιοχή, και ότι μέσω κατάλληλων μέτρων μπορούμε να εμποδί-
σουμε την εισαγωγή της5. 

 Δεκατέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα που περιγράφονται, είναι δεδομέ-
νο ότι η επιδίωξη εντυπωσιασμού των συνομιλητών υπερβαίνει την ακρίβεια 
της περιγραφής και συναντάει τα όρια της επιλεκτικής μνήμης. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να έχεις ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πιο αποστασιοποιη-
μένες εφημερίδες των ημερών είχαν παρουσιάσει τους κατοίκους του νησιού 
ως «αναίσθητους», γιατί «ενώ μαστίζονται από την φθοροποιάν ταύτην της 
πανώλης μάστιγα, φιλονεικούν και ξυλίζονται εις τας δημαιρεσίας των», ανα-
γκάζοντας την κυβέρνηση να αποστείλει χωροφύλακες στο νησί για να επι-
βάλουν την τάξη· όπως, επίσης, μπορεί να μην έχεις αντιληφθεί πόσο εύκολα 
μπορούν οι φίλοκαθεστωτικές εφημερίδες να θολώσουν τα όρια του ποιος εί-
ναι έλληνας και ποιος όχι: 

Καμμία προφύλαξις εκ μέρους των [σ.σ. των κατοίκων του Πόρου], καμμί-
α συνδρομή εις τους απεσταλμένους της Κυβερνήσεως, διά να λάβουν τα α-
παιτουμένα μέτρα εις την εξάλειψιν του κακού. Αν όλα ταύτα ήναι αληθή, 
οι κάτοικοι του Πόρου αποδεικνύονται ανάξιοι να αποτελώσι μέρος της Ελ-
ληνικής οικογενείας, ήτις λαμβάνει τόσην συμπάθειαν υπέρ αυτών. Εκθέτ-
τοντες την ζωήν των και τας ημέρας των γυναικών και τέκνων των εις προ-
φανή κίνδυνον, ως και όλον το Ελληνικόν Κράτος, δίδουν τρανώτατα δείγ-
ματα, ότι αν ελευθερώθησαν από την τυραννίαν των Τούρκων, δεν απεχω-
ρίσθησαν όμως και από τα ήθη, τας ιδέας και τας συνηθείας των τυράννων 
των. Έμειναν Τούρκοι, εν ω ονομάζονται Έλληνες6.

Όπως και να το κάνουμε, όμως, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να υποκρι-
θείς ότι η καραντίνα στην Ύδρα το 1828, με αφορμή παρόμοια επιδημία πα-

Από τα πρακτι-
κά του πρώτου δι-
εθνούς υγειονομι-
κού συνεδρίου, το 
οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι 
το 1851, προσβά-
σιμα στο https://
en.wikisource.org/
wiki/Portal:Inter-
national_Sanitary_ 
Conferences. Ο 
δεύτερος εκπρόσω-
πος της ελληνικής 
κυβέρνησης ήταν ο 
Βιτάλης, πρόξενος 
στη Μάλτα.

5

«Όταν η πανώ-
λη αποδεκάτισε τον 
πληθυσμό του Πό-
ρου την άνοιξη του 
1837», διαθέσι-
μο στο http://ola-
ta-kala.blogspot.
c o m / 2 0 1 4 / 0 8 /
blog-post_18.html.

6
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νώλης, και οι μεγάλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον εμπορικό κό-
σμο του νησιού εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης Καποδίστρια, δεν υ-
πήρξε ποτέ.

*

Για ιστορικούς λόγους, παραθέτουμε στη συνέχεια το περιεχόμενο της ενα-
σχόλησης μιας από τις βασικές επιτροπές προετοιμασίας του συνεδρίου, στις 
οποίες συμμετέχει ο γιατρός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, για να 
καταστεί σαφές, ακόμα και στον πιο δύσπιστο, πόσο μακριά μπορεί να φτά-
σει η σύλληψη του ιατρικού επαγγέλματος εκείνη περίοδο. 

Αυτή η επιτροπή, στην οποία συμμετέχει μόνο ο Costi από ελληνικής πλευ-
ράς, έχει ως αποστολή να είναι «συμφιλιώσει» από τη μια, «πριν από όλα και 
πάνω από όλα, την εμφάνιση της δημόσιας υγείας, αυτό το πρωταρχικό συμφέ-
ρον, αυτό το ιερό συμφέρον, ιερό όπως η ζωή, απαραβίαστο όπως αυτή, μπροστά 
στο οποίο όλα υποκλίνονται, μπροστά στο οποίο κάθε άλλο συμφέρον, όσο με-
γάλο κι αν είναι, δεν μπορεί παρά να είναι ένα δευτερεύον και υποδεέστερο συμ-
φέρον» και από την άλλη «τη θέση της ελευθερίας της επικοινωνίας, αυτή την 
άλλη ανάγκη των λαών, με όλα όσα συνδέονται ή προκύπτουν από αυτή, και 
αυτό σε μια εποχή μεγάλου πολιτισμού, συνεχών αλλαγών, ολοένα και περισσό-
τερο πολλαπλών και γρήγορων αλλαγών»... «Η πρώτη, στο όνομα της ανθρω-
πότητας, απαιτεί προστασία ενάντια στους κινδύνους που την απειλούν· η δεύ-
τερη, στο όνομα του εμπορίου και των σχέσεων, αναζητεί να απελευθερωθεί από 
τους περιορισμούς με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπη». 

Σκοπός της επιτροπής, που αποτελείται από τέσσερις γιατρούς και τρεις 
προξένους, είναι να καταλήξει σε έναν αριθμό θέσεων, επί των οποίων επρό-
κειτο να διεξαχθεί η συζήτηση στην ολομέλεια των αντιπροσώπων και στη 
συνέχεια να ψηφιστούν με τη μορφή άρθρων· σημειωτέον, οι αντιπρόσωποι 
ψηφίζουν κατά συνείδηση και όχι στη βάση του έθνους που εκπροσωπούν, ε-
νώ ο έλεγχος των εκάστοτε κυβερνήσεων ασκείται μέσω των γραπτών πρα-
κτικών που τηρούνται. Αυτές οι προκαταρκτικές θέσεις είναι: 

i. Αποκλεισμός της πολιτικής από το συνέδριο.

ii. Αποφεύγονται οι συζητήσεις περί επιστήμης και θεωριών.

iii. Η κύρωση των άρθρων επαφίεται στις εκάστοτε Εξουσίες.

iv. Η αρχή των υγειονομικών μέτρων τίθεται εκ των πραγμάτων, χωρίς συ-
ζητήσεις και επί της αρχής αποδοχή, και τα εξαγγελλόμενα μέτρα είναι 
υποχρεωτικά για όλους. 

v. Επί της αρχής τα μέτρα έχουν ενιαίο χαρακτήρα.
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vi. Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τη διάδοση ασθενειών από ξηράς. 

vii. Ορισμός των ασθενειών στις οποίες εφαρμόζονται καραντίνες (η συζή-
τηση διεξάγεται πάνω σε τέσσερις περιπτώσεις: πανώλη, κίτρινος πυρε-
τός, τύφος, και, κυρίως, χολέρα). 

viii. Τα υγειονομικά μέτρα θα εφαρμόζονται και σποραδικά και σε περίπτω-
ση επιδημίας;

ix. Ορισμός των υγειονομικών μέτρων (καραντίνες, λoιμοκαθαρτήρια, α-
πομόνωση, υγειονομικά μέτρα γενικά).

x. Καθαρή φορολόγηση της Ανατολής: να ενταχθεί στην ελεύθερη διακί-
νηση εμπορευμάτων;

xi. Πώς καθιερώνεται και επιβεβαιώνεται το καθεστώς προέλευσης ενός ε-
μπορεύματος. 

xii. Εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων σε κτίρια και εμπορεύματα, σε κο-
πάδια και υπάρχοντα, σε επιστολές και έγγραφα. Περί της διάκρισης 
των εμπορευμάτων. 

xiii. Πότε πρέπει να ξεκινούν και πότε να τελειώνουν τα υγειονομικά μέτρα;

xiv. Διάρκεια της καραντίνας. 

xv. Καραντίνες παρατήρησης, αυστηρές καραντίνες.

xvi. Υγειονομικά τέλη.

xvii. Μεταχείριση των υπαλλήλων που συνδέονται, με όποιον τρόπο, με τις 
υγειονομικές διοικήσεις.

xviii. Ενιαίες εισαγγελίες ή υγειονομικές αρχές θεμελιωμένες στη διπλή αρχή 
του ενός διοικητικού υπευθύνου και ενός τοπικού συμβουλίου.

xix. Εισαγωγή του συμβουλευτικού στοιχείου εντός των υγειονομικών αρ-
χών.

xx. Επίσημος υγειονομικός κώδικας της Μεσογείου.

xxi. Ίδρυση μηχανισμού διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών.

Ο δεύτερος εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν θα είναι τόσο δραστήριος, παρό-
λαυτα θα διατυπώσει ξεκάθαρα τη γραμμή:

Σίγουρα, δεν μου αντιστοιχεί να μιλάω εδώ για ζητήματα εντελώς ξένα 
στις σπουδές μου και τα οποία δεν είναι της ειδικότητάς μου, σίγουρα γύρω 
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από τη χολέρα, της οποίας μόνο το όνομα γνωρίζω· αλλά οφείλοντας να πά-
ρω μέρος στην ψηφοφορία, και, κατά συνέπεια, να αναλάβω πάνω μου μια 
μεγάλη ευθύνη, θα σας ζητούσα την άδεια να με αφήσετε να σας εξηγήσω ει-
λικρινά αυτό που μου προτείνει η συνείδησή μου. 

Έχοντας ακούσει με προσοχή και ενδιαφέρον τους καταπληκτικούς λόγους 
που εξέφεραν οι τιμημένοι συνάδελφοί μου, και ιδίως οι γνώστες γιατροί που 
ανέπτυξαν διαδοχικά τα υπέρ και τα κατά του ζητήματος, παρατήρησα ότι 
οι απόψεις των μεν είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές των δε.

Θα σας πω επομένως ειλικρινά, Κύριοι, ότι εν μέσω αυτής της ποικιλίας α-
πόψεων, δεν βλέπω πώς θα καταλήξουμε να αποκαταστήσουμε την καρα-
ντινιστική ομοφωνία, και η λύπη θα ήταν έντονη αν το έργο της αποστολής 
μας παρέμενε άκαρπο εξαιτίας των αντιτιθέμενων απόψεων.

Ο μόνος σκοπός της συνάντησής μας, έχοντας στο μυαλό το ιερό συμφέρον 
της δημόσιας υγείας, είναι να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας σε ένα πνεύ-
μα συμφιλίωσης και καλής συμφωνίας, για να φτάσουμε μέσω ενός είδους 
φιλικής συναλλαγής να συμφωνήσουμε στην αμοιβαία ισότητα των καρα-
ντινιστικών κανόνων, μέχρι σήμερα τόσο δυσανάλογων, και κατά συνέπει-
α προκατειλημμένων απέναντι στο εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, και να τους 
συντονίσουμε με τρόπο ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν 
την κύρωση των αντίστοιχων κυβερνήσεών μας. Έτσι ε-
πομένως, Κύριοι, σεβόμενος εντελώς τις διαφορετικές από-
ψεις των τιμημένων συναδέλφων μου, βρίσκω ότι θα άξι-
ζε πολύ περισσότερο να υιοθετήσουμε μια ακριβώς μέση ο-
δό. Οι καραντίνες επιτήρησης όπως αυτές που προτείνει ο 
συνάδελφός μου κ.Costi μου φαίνεται ότι παρουσιάζουν ε-
παρκείς εγγυήσεις απέναντι στη χολέρα· και όπως τοποθε-
τώ όλη την εμπιστοσύνη μου στο δικό σας καλό πνεύμα, 
Κύριοι, και στο ενδιαφέρον που φέρετε όλοι για τη δημό-
σια υγεία, θα λάβετε υπόψη, θέλω να πιστεύω, τον τρόπο 
σκέψης μου, και θα μοιραστείτε αυτή την άποψη, η οποί-
α μου φαίνεται η πιο κατάλληλη για τον σκοπό που προ-
τείνουμε όλοι. 

Σημειώνουμε μόνο επιπλέον ότι ο γιατρός Costi θα συμ-
μετάσχει και στην επιτροπή που θα συντάξει τον αναλυτι-
κό ανανεωμένο κανονισμό λειτουργίας των λοιμοκαθαρτηρί-
ων, στην οποία συμμετέχει και ο εκπρόσωπος της Τουρκίας. 

*

Στο επόμενο συνέδριο, μετά από οκτώ χρόνια, στην ίδια πόλη, ο μοναδικός 
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εκπρόσωπος Δεληγιάννης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, θα παρέμβει πολ-
λές φορές για διόρθωση και συμπλήρωση άρθρων που αφορούν το υγειονο-
μικό καθεστώς του πλοίου, του πληρώματος και των επιβατών του, της χώ-
ρας προέλευσης κ.λπ. Κάτι που, αν μη τι άλλο, δείχνει το αυξημένο ενδιαφέ-
ρον του ελληνικού κράτους για το καθεστώς διεξαγωγής του ναυτιλιακού ε-
μπορίου. Είναι υπέρ της προαιρετικής καραντίνας. Όταν στις 17-5-1859 η 
πλειοψηφία των συνέδρων θα ψηφίσει μια παράγραφο σύμφωνα με την οποί-
α «Οι γείτονες χώρες στην οθωμανική αυτοκρατορία διατηρούν το δικαίωμα να 
πάρουν, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου, σχετικά με προελεύσεις 
αυτής της αυτοκρατορίας, τέτοια μέτρα που θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για 
τη διατήρηση της δημόσιας υγείας», ο έλληνας εκπρόσωπος θα προτείνει την 
προσθήκη της απαγόρευσης στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει αντίμετρα, ε-
ξηγώντας ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο «για να αποφευχθεί η αναζωπύρω-
ση παλιών αντιπαλοτήτων», προσθέτοντας κάθε φορά που «για πολύ καλά 
θεμελιωμένους λόγους υγείας, η Ελλάδα θέλησε να βάλει σε καραντίνα τις προ-
ελεύσεις από ένα ή περισσότερα οθωμανικά λιμάνια, οι υγειονομικές αρχές της 
Τουρκίας έκαναν το ίδιο στις ελληνικές προελεύσεις, διατεινόμενες ότι, για κά-
θε λόγο, πίστευαν ότι είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αντίποινα απένα-
ντι στην Τουρκία· και, κάθε φορά που η κυβέρνηση της Αθήνας έκανε παράπο-
να στην Οθωμανική Πύλη, αυτή απαντούσε ότι το υγειονομικό συμβούλιο της 
Κωνσταντινούπολης είναι το μόνο υπεύθυνο για τις πράξεις του, η ίδια δεν είχε 
κανένα δικαίωμα παρέμβασης να ασκήσει εκ μέρους του». 

Διαβάζοντας τα πρακτικά, φαίνεται ότι ο Δεληγιάννης είναι «νευρικός», 
επιθετικός, παρεμβατικός και δηλώνει αρκετές φορές ότι δεσμεύεται από τα 
όρια που του έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να γνωρίζου-
με, παρόλα αυτά, τα κίνητρά του όταν, για παράδειγμα, τοποθετείται υπέρ 
της αυστηρής καραντίνας στο βαμβάκι, το λινάρι και την κάνναβη ούτε ό-
ταν κάνει θέμα τον ορισμό της «ύποπτης» ή «πληττόμενης» χώρας από 
μια επιδημία. Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η Μεσόγειος 
και το νευρικό της σύστημα, η ναυτιλία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζή-
τησης· κάτι που βαραίνει και στις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης δεδο-
μένης της σημασίας της στα εγχώρια πράγματα, αλλά και της συγκυρίας ε-
κείνης της περιόδου:

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις βασικές προϋποθέσεις του νεωτερισμού ως 
θεμελιώδους στοιχείου του καπιταλισμού… Αυτές ακριβώς συνδυάζονταν 
στην περίπτωση των ελλήνων πλοιοκτητών και συνιστούσαν μείζον συ-
γκριτικό πλεονέκτημα στην αρένα του μοντέρνου καπιταλιστικού ανταγω-
νισμού. Με τις πληροφορίες για νέες γνώσεις και τεχνικές που τους παρείχαν 
τα δίκτυα τους, ενημερώνονταν εγκαίρως στα ζωτικά παιδιά της τεχνολο-
γίας, ναυπηγικής, μηχανολογικής και επιχειρηματικής… Δυο παραδείγμα-
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τα θα είναι εδώ χρήσιμα. Το πρώτο αφορά στις νέες ναυτιλιακές τεχνολογίες. 
Στον ύστερο 19ο αιώνα, οι έλληνες πλοιοκτήτες μπόρεσαν εγκαίρως να αντι-
ληφθούν τη σημασία της καινοτομίας του ατμού. Κατά συνέπεια, ήταν από 
τους πρώτους που προσαρμόστηκαν και επωφελήθηκαν στις τεχνολογικώς 
καθυστερημένες περιοχές όπου δρούσαν, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και τα λιμάνια του Ευξείνου και του Δούναβη. Το αποτέλεσμα ήταν η τα-
χύτατη μεγέθυνση της ελληνόκτητης ναυτιλίας μεταξύ 1860 και 1914… 
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στην οργανωτική επιχειρηματική τεχνολογί-
α. Στον 19ο αιώνα, ο καραβοκύρης ήταν συχνότατα και έμπορος, ενίοτε και 
καπετάνιος. Ήδη από τη δεκαετία το 1860, η μεταφορική λειτουργία είχε 
πλέον αυτονομηθεί από την εμπορική, οι καραβοκύρηδες και οι εμποροκα-
πετάνιοι μεταλλάσσονταν σε εφοπλιστές με τη σύγχρονη έννοια του όρου7.

Στο τέλος του συνεδρίου, ο Δεληγιάννης θα δηλώσει ότι ο ρόλος του ήταν 
μόνο να συμμετάσχει στη συζήτηση, ότι δεν υπογράφει ένα σχέδιο απόφασης 
που δεν έχει «χαρακτήρα διπλωματικού εργαλείου» και θα απέχει από την έ-
γκριση της νέας σύμβασης, μαζί με την Τουρκία και την Τοσκάνη. 

Υστερόγραφο: Όταν ο εκπρόσωπος της Σαρδηνίας θα θέσει θέμα βελτίω-
σης των συνθηκών ζωής και μεταφορά των μεταναστών, οι οποίοι είχαν ήδη 
ξεκινήσει να διέρχονται από το ευρωπαϊκό έδαφος για να κάνουν υπερατλα-
ντικά ταξίδια, ο Δεληγιάννης (όπως και άλλοι) θα θεωρήσουν ότι το θέμα της 
μετανάστευσης δεν έχει θέση στο Συνέδριο. 

*

Το 1874, στη Βιέννη, σταθερά υπέρ της καραντίνας8, ο Oρφανίδης ως μο-
ναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, γιατρός και καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών και πρόεδρος του Υγειονομικού Συμβουλίου, θα αναπτύξει λίγο πι-
ο καθαρά την ελληνική ιδιαιτερότητα όσον αφορά την επιτήρηση του πλη-
θυσμού:

Κύριοι, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αν δεν ήμουν πεισμένος την Ελλάδα, εξαι-
τίας της γεωγραφικής της θέσης, προσφέρεται καλύτερα από πολλές άλλες 
χώρες για τη μελέτη της επώασης της χολέρας. Χώρα περιορισμένη σχεδόν 
από παντού από τη θάλασσα, έχοντας ένα μεγάλο αριθμό νησιών και έναν 
πληθυσμό μικρής πυκνότητας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης από κοντά των ατόμων που έφυγαν από νοικοκυριά προσβλημένα 
από χολέρα. Μπορέσαμε να μάθουμε τη διαδρομή που ακολούθησαν, τους 
χώρους που βρέθηκαν, τα άτομα μετά οποία ήρθα σε επαφή, ποια στιγμή η 
ασθένεια εκδηλώθηκε σε αυτά τα τελευταία κ.λπ. Είναι ακριβώς αυτό που 
ο υπουργός Εσωτερικών φρόντισε να κάνει την περίοδο 1854–1855 κατά 
τη διάρκεια της μεγάλης εισβολής της χολέρας στην Ελλάδα.

 Γ.Β. Δερτιλής, Ι-
στορία του ελληνι-
κού κράτους 1830-
1920, Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Όγδοη 
Έκδοση, Ηράκλει-
ο, 2014, σελ. 94-95. 

7

Το ελληνικό κρά-
τος θα μετατοπιστεί 
από αυτή τη θέση 
αρκετά χρόνια αρ-
γότερα, όταν θα πει-
στεί να δεχτεί την 
καραντίνα επιτήρη-
σης στη θέση της 
καραντίνας απομό-
νωσης. 

8
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Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται, όπως θα αποκαλύψει αργότερα στο 
συνέδριο της Βενετίας το 1892 ο τότε έλληνας εκπρόσωπος, στο υπουργείο 
Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα στην Κεντρική Διεύθυνση Δημόσιας Υ-
γείας. Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, απέναντι σε 
έναν σοβαρό αποσταθεροποιητικό παράγοντα όπως η επιδημία, συσσωρεύει 
εμπειρία, την οποία ενσωματώνει στη λειτουργία του και την εγγράφει στον ί-
διο τον εξελικτικό μηχανισμό του. Μπορεί, όπως έγραψε ο Φουκώ, το κράτος 
να μην έχει σπλάχνα, έχει όμως ιστορία, αποτελεί το ίδιο την αποκρυστάλλω-
ση μιας κοινωνικής εμπειρίας διαχείρισης, η οποία μετατράπηκε σε πολιτική. 
Τα ξερονήσια-λοιμοκαθαρτήρια, όπως μας θυμίζει ο λόγος του Ορφανίδη, έ-
χουν το δικό τους βαρύ υγειονομικό παρελθόν:

Η Ελλάδα, όπως όλος ο κόσμος, εξεπλάγη από την εισβολή της χολέρας, 
παρά τις καραντίνες και τις υγειονομικές ζώνες, κατά την πρώτη εμφάνισή 
της στην Ευρώπη. Μελέτησε τις επιδημίες χολέρας, που είχε το 1848 στη 
Σκιάθο, το 1854 στον Πειραιά, στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις· 
το 1855 στην Ακαρνανία [υπό οθωμανική κατοχή] πείστηκε ότι η χολέρα 
μπορεί να μεταδοθεί σε μια ορισμένη απόσταση και από το ένα σπίτι στο άλ-
λο, χωρίς η μετάδοση να μπορεί να ερμηνευθεί από το νερό, την αποχέτευση 
ή κάθε άλλη σχέση μεταξύ των κατοίκων των δύο σπιτιών. Κατά συνέπεια, 
δεν μπορούσε πλέον να έχει καμία εμπιστοσύνη στο παλιό σύστημα καρα-
ντίνας ενάντια στην πανώλη, και κατασκεύασε σε μικρά, ακατοίκητα νη-
σιά, σε υπαίθριο χώρο και σε απόσταση μερικών μιλίων από τα λιμάνια, ε-
λαφρές κατασκευές τοποθετημένες κατά ομάδες. Εντός κάθε ομάδας, σε α-
πόσταση πενήντα έως εκατό μέτρων και μερικές φορές περισσότερο, δεν γί-
νεται δεκτή, για να κάνει την καραντίνα της των έντεκα ημερών, παρά μό-
νο μια προέλευση. Μια παρόμοια κατασκευή, σε μια μεγαλύτερη απόστα-
ση, χρησιμεύει για νοσοκομείο. Με αυτόν τον θεσμό, του οποίου το θεμελι-
ώδες σημείο είναι η πλήρης απομόνωση κάθε προέλευσης σε ένα ξεχωριστό 
λοιμοκαθαρτήριο, για να το πούμε έτσι, δεν θα μπορούσαμε να προστατεύ-
σουμε τους εαυτούς μας από τη χολέρα του 1865.

Από την άλλη βέβαια, ο Haardt, ένας από τους εκπροσώπους της Αυστρίας 
και σύμβουλος του αυστριακού υπουργείου Εμπορίου, θα δώσει μια διαφορε-
τική εικόνα για την ελληνική συνθήκη:

Οφείλω να καταθέσω ότι αυτές οι κατασκευές της Ελλάδας, τις οποίες επι-
σκέφθηκαν αυστριακοί υπήκοοι, έδωσαν υλικό για σοβαρά παράπονα βασι-
σμένα στο γεγονός ότι οι καραντίνες βρίσκονται επί απομονωμένων νησιών 
και ότι η υποχρεωτική παραμονή εκεί διαρκεί έντεκα μέρες. Επίσης αμφι-
βάλλω πολύ ότι αυτές οι κατασκευές, στην παρούσα κατάστασή τους, μπο-
ρούν να εμποδίσουν τη διάδοση της επιδημίας. Πιστεύω περισσότερο ό,τι η 
πρόνοια γλίτωσε την Ελλάδα από τις λυπηρές αποδείξεις της επίσκεψης της 
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μάστιγας. Θα σας υπενθυμίσω, Κύριοι, ότι η απομόνωση της Ελλάδας μέσω 
υγειονομικών ζωνών μου φαίνεται εικονική, αν λάβω υπόψιν ότι οι δυνάμεις 
αυτής της χώρας δύσκολα επαρκούν για να καταστείλουν τη ληστεία. Ε-
ντούτοις είμαι πεισμένος ότι οι καραντίνες επί εδάφους, συνδυασμένες με τις 
θαλάσσιες, μπορούν να είναι σε ορισμένα σημεία επαρκείς για την Ελλάδα· 
αλλά είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω ότι δεν μπορώ να είμαι οπαδός παρό-
μοιων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά παράπονα που έχουν εγερθεί 
γι’ αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις καραντίνες γενικά, επιτρέπω στον εαυτό 
μου να καλέσω την προσοχή του Συνεδρίου σε ένα σημείο στο οποίο δεν είδα 
να γίνεται αναφορά μέχρι τώρα, Δηλαδή τη δυνατότητα λαθρεμπορίου η ο-
ποία δεν σταματά μπροστά ακόμα και από τις πιο καλά οργανωμένες ζώνες 
αποκλεισμού. Δεν πιστεύω ότι οι καραντίνες μπορώ να είναι καλύτερα ορ-
γανωμένες από τις ζώνες αποκλεισμού απέναντι στο τελωνειακό λαθρεμπό-
ριο. Θα δούμε ότι τελικά εμφανίζονται γεγονότα που συνήθως παρατηρού-
νται στην περίπτωση του λαθρεμπορίου. Όσο περισσότερο αυστηρά είναι τα 
μέτρα, τόσο περισσότερες περιπτώσεις λαθρεμπορίου υπάρχουν. Όσον αφορά 
τις καραντίνες, μπορώ να σας διηγηθώ, Κύριοι, τα γεγονότα που έχω κρατή-
σει από ταξιδιώτες. Ορίστε λοιπόν: πρόσωπα ανώτερων κοινωνικών στρω-
μάτων συχνά εξαιρούνται από τις καραντίνες, και σε πλούσια πρόσωπα επι-
βάλλονται σημαντικές χρεώσεις9.

Ίσως, με την πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία να συσσωρεύεται σε δι-
άφορες πλευρές των συνόρων, τα περιθώρια διπλωματικών ελιγμών στενεύ-
ουν για το ελληνικό κράτος και οι εκπρόσωποί του αναγκάζονται να είναι πε-
ρισσότερο ειλικρινείς και ακριβείς στις περιγραφές τους. Ίσως, από την άλλη, 
όσο βαθαίνει η συνεργασία μεταξύ των κρατών να πρέπει οι συζητήσεις με-
ταξύ τους να είναι πιο βαθιές, και άρα πιο πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση, και 
δεδομένης της αστάθειας που διακρίνει τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό 
σχεδόν σε όλον τον 19ο αιώνα, οφείλουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασί-
α στην «κοινή γνώμη», δηλαδή στην αφηρημένη αποκρυστάλλωση των κοι-
νωνικών συσχετισμών σε εθνικό επίπεδο, ως παράγοντα που βαραίνει κατε-
ξοχήν στις αποφάσεις των κυβερνώντων. Με τα λόγια του Αργυρόπουλου, 
έλληνα διπλωμάτη στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του στο 
συνέδριο της Βενετίας το 1892:

Δεν αγνοείτε, Κύριοι, ότι η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν καραντινιστική 
χώρα. Έχοντας διαφύγει τη μάστιγα από το 1855, ο πληθυσμός της δεν α-
ποδίδει αυτό το όφελος παρά μόνο στην αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμο-
γή των καραντινιστικών μέτρων. Είναι αλήθεια ότι, στις μέρες μας, η επι-
στήμη, με την τεράστια πρόοδό της, είναι σε θέση να αμφισβητήσει την ε-
πάρκεια παρόμοιων μέτρα, τα οποία κατατάσσει ως απαρχαιωμένα και υ-
περβολικά. Η επιστήμη των ημερών μας είναι σε θέση να εξαλείψει επιτό-

 Για την σχέση α-
νάμεσα στα λοιμο-
καθαρτήρια, το λα-
θρεμπόριο και την 
ίδρυση του νοσο-
κομείου, μεταξύ άλ-
λων, μιλάει και ο 
Φουκώ στη διάλε-
ξη του με τίτλο «Η 
ενσωμάτωση του νο-
σοκομείου στη σύγ-
χρονη τεχνολογί-
α», η οποία μπο-
ρεί να βρεθεί εδώ: 
https://thersitis.
espiv.net/images/
photo-arthra-37/
metafrash_foucau 
lt_nosokomeio.
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που τα μικρόβια της μάστιγας· και αυτό είναι που μας κάνει όλους σήμερα 
να συμφωνούμε στο να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τον κίνδυνο 
διάδοσης με μέτρα βασισμένα στην απολύμανση η οποία λειτουργεί όπως η 
καραντίνα. Αλλά θα παραδεχόσασταν, Κύριοι, ότι είναι δύσκολο να περά-
σεις από το ένα άκρο στο άλλο, ότι είναι δύσκολο να εξημερώσεις έναν πλη-
θυσμό, να τον προσηλυτίσεις, για να το πούμε έτσι, στην ιδέα μιας μεταρ-
ρύθμισης τόσο ριζικά αντίθετης με το παλιό καραντινιστικό καθεστώς. Ή-
δη, Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο της Αθήνας τρομοκρατήθηκε κά-
πως από τα μέτρα καινοτομίας που υιοθέτησε το αυστροαγγλικό πρωτόκολ-
λο. Όλα μας οδηγούν να πιστέψουμε, κατά συνέπεια, ότι ο αγγλογαλλικός 
συμβιβασμός θα προκάλεσε τη γέννηση, στην Αθήνα, πολύ σοβαρών δι-
σταγμών.

Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος θα χαλαρώσει την σκληρή καραντίνα α-
πό τις αρχές της δεκαετίας του 1890 και μετά αποδεχόμενο τη σημασία του 
επιτόπιου ελέγχου από ιατρικούς επιθεωρητές. Οπωσδήποτε, οφείλουμε να 
είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις προσπάθειες των διπλωματών να ωραι-
οποιήσουν την κατάσταση στο εσωτερικό για να την πουλήσουν στους ομό-
λογούς τους. Το 1862, λόγου χάρη, καταργήθηκαν οι περιφερειακές υγειο-
νομικές υπηρεσίες, εξέλιξη που υποτίθεται ότι αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια 
αργότερα ως «καίριο πλήγμα στη θωράκιση της χώρας απέναντι στον κίνδυνο 
εξάπλωσης επιδημικών ασθενειών»10. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μοιράζο-
νταν όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι την ίδια αντίληψη για αυτό που αποκα-
λείται υγειονομική πραγματικότητα. Αυτό που είναι σίγουρο, πάντως, είναι ό-
τι «κατά την περίοδο 1864-1914 παρατηρείται μια τελμάτωση των εξελίξεων 
στο χώρο της υγείας, κυρίως λόγω της ανάγκης εξασφάλισης πόρων και ανθρώ-
πινου δυναμικού προς συγκρότηση αξιόμαχων ενόπλων δυνάμεων»11. 

Η ομιλία του S. Caldo, γιατρού, μέλους της ελληνικής βασιλικής διπλωμα-
τικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, στο Διεθνές Υγειονομικό Συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε εκεί το 1903, νομίζουμε ότι δίνει την πληρέστερη δυνατή 
εικόνα των κινήτρων που υπαγορεύουν την ελληνική κρατική πολιτική, πέ-
ρα και πάνω από οποιαδήποτε υποτιθέμενη καθολικότητα της αντιμετώπι-
σης μιας επιδημίας, δήθεν υπαγορευμένης από τη αντικειμενικότητα μιας ο-
ποιασδήποτε επιστήμης: 

Στο συνέδριο της Βενετίας το 1897 σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος στα 
ζητήματα διεθνούς υγιεινής. Πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε ότι με 
μια θαυμαστή διορατικότητα, πριν από κάθε επιστημονική διαβεβαίωση, 
το συνέδριο της Βενετίας διέκρινε την αλήθεια και υπαγόρευσε τους κανο-
νισμούς, τους οποίους η επιστημονική έρευνα και η παρατήρηση της κατά-
στασης δικαίωσαν εν τέλει πλήρως την περίσταση. Ένας ορισμένος αριθμός 
αυτόν τον κανονισμών έλαβε έμπρακτη κύρωση και έδωσε ευτυχή αποτελέ-

Κατσάπης Κων-
σταντίνος, «Δημό-
σια Υγεία και Πρό-
σφυγες στην Ελλά-
δα κατά το Μεσοπό-
λεμο», από τον συλ-
λογικό τόμο Πέρα α-
πό την καταστροφή:  
Μικρασιάτες πρό-
σφυγες στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου, Ί-
δρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού, β΄έκδοση: 
2007, σελ. 41-73. 
Περίληψη του άρ-
θρου μπορεί να βρε-
θεί στο διαδίκτυο.
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σματα, αντίστοιχα με τις προβλέψεις του Συνεδρίου. Όντας έτσι τα πράγ-
ματα, κάποιος μπορεί να εκπλαγεί (και το είδαμε πράγματι να συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας), κάποιος μπορεί να εκπλαγεί, λέω, 
βλέποντας ότι η Ελλάδα, η οποία από την οπτική γωνία του εμπορίου κα-
ταλαμβάνει μια τόσο σημαντική θέση στη Μεσόγειο, όχι μόνο δεν συμφώ-
νησε με τη Σύμβαση της Βενετίας, αλλά επέμεινε στα παλιά μέτρα προφύ-
λαξης και διατήρησε το σύστημα της καραντίνας, χωρίς καμία τροποποίη-
ση. Η έκπληξη που προκλήθηκε από αυτή την επιμονή με έκανε να αποφα-
σίσω να πάρω τον λόγο για να εκθέσω τις αιτίες που τη δικαιολογούν, και η 
αποφασιστικότητα μου δεν θα φανεί, πιστεύω, άχρηστη. Οι επιτροπές που 
θα συσταθούν, περισσότερο διαφωτισμένες σε ορισμένα σημεία, θα μπορέ-
σουν να αναζητήσουν εκείνο το μέσο που θα κάνει, ίσως, την Ελλάδα να υι-
οθετήσει τις υγειονομικές Συμβάσεις τις οποίες εσείς κληθήκατε να κυρώσε-
τε. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα είναι ο πρώτος ενδιάμεσος 
σταθμός, το πιο κοντινό λιμάνι στην Ανατολή, και εξαιτίας αυτού η περισ-
σότερο εκτεθειμένη περιοχή, σε σχέση άλλες μεσογειακές χώρες, στις επιδη-
μίες της χολέρας και της πανώλης: όχι μόνο η εγγύτητα του καναλιού του 
Σουέζ αποτελεί για αυτήν κίνδυνο, αλλά η κυκλοφορία των πλοίων του, η 
παράκτια ναυσιπλοΐα τους στη Μεσόγειο, οι σχέσεις τους με την ακτή της 
μικράς Ασίας, της Συρίας, κ.λπ. αποτελούν επίσης αιτίες που διευκολύνουν 
την εισαγωγή επιδημιών. 

Ο τρόμος που προκαλεί η επιδημία της χολέρας και οπωσδήποτε αυτή 
της πανώλης, μεταφράζεται στην κοινή γνώμη ως ένα συναίσθημα ευνοϊκό 
στην καραντίνα· αυτή η εύνοια δικαιολογείται εξάλλου από την επάρκεια 
αυτού του μέτρου το οποίο, εδώ και πολλά χρόνια, προστατεύει την χώρα α-
πό αυτές τις δύο ασθένειες. Χωρίς αμφιβολία θα είναι εύκολο, με την πάρο-
δο λίγου χρόνου, να τροποποιηθεί η κοινή γνώμη αξιολογώντας τα πλεονε-
κτήματα των υγειονομικών κανονισμών που θα ψηφιστούν και της αδιαμ-
φισβήτητης επάρκειας τους· αλλά, προς το παρόν, η εφαρμογή μέσων πρό-
ληψης, τόσο εύκολης στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, εμποδίζεται στην Ελλάδα 
από μεγάλες δυσκολίες. Η εργαλειοθήκη, πολύ ακριβή, απουσιάζει πλήρως· 
δεν υπάρχει προσωπικό ικανό να μπει μέσα σε λειτουργία. Το κοινό δεν θα 
αργήσει, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να κατανοήσει και να ευχηθεί, 
πέρα από την επίσημη δράση, την εφαρμογή των νέων ανακαλύψεων. Δεν 
θέλω να πω εδώ, κύριοι, ότι το Υγειονομικό Συμβούλιο της Ελλάδας παρέ-
μεινε ξένο στις νέες υγειονομικές οπτικές. Ο πρόεδρος του, ο ιατρός Χατζημι-
χάλης, καθιέρωσε μια αυστηρή στατιστική, βασισμένη στην καταμέτρηση 
των περιστατικών των ελληνικών λοιμοκαθαρτηρίων, στα οποία, εδώ και 
50 χρόνια, επί 30.000 απομονωμένων προσώπων, δεν καταγράφηκε κανέ-
να κρούσμα χολέρας ή πανώλης. Αυτή η διαπίστωση τροποποίησε σημαντι-
κά στο μυαλό του τις πεποιθήσεις που θα μπορούσε κάποιος να έχει σχετι-
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κά με την επάρκεια της καραντίνας. Είναι εντελώς ακριβές ότι το 1902, με 
την ευκαιρία της πανώλης της Αλεξάνδρειας, η Ελλάδα μείωσε στο μισό την 
παραμονή στο λοιμοκαθαρτηρίων, μειώνοντας έτσι σε μια απλή επιτήρηση 
την κλασσική καραντίνα· και εντούτοις αυτό το μέτρο, σύμφωνο αυτή τη 
φορά με τις Συμβάσεις της Βενετίας, προκάλεσε επίθεση στο ελληνικό εμπό-
ριο, όπως θα πω παρακάτω. 

Στην πραγματικότητα, κύρια αιτία της διατήρησης της καραντίνας στην 
Ελλάδα, Κύριοι, είναι ένα εμπορικό ζήτημα. Τα εμπορικά συμφέροντα της 
Ελλάδας εγγράφονται στη λεκάνη της Μεσογείου, και η κυκλοφορία [των 
πλοίων] της, οι ανταλλαγές της πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά 
με την τουρκική Αυτοκρατορία. Απ’ αυτό προκύπτει ότι είναι υλικά ανα-
γκασμένη, στο ζήτημα της καραντίνας, να ακολουθεί την Τουρκία και να 
ρυθμίζει την απομόνωση στα λαζαρέτα της, σε αντιστοιχία με τις αποφάσεις 
παίρνει αυτή η Δύναμη, σε περίπτωση επιδημίας. Όταν η Ελλάδα, πράγμα-
τι, πλήττει τις προελεύσεις από χώρες που είναι ύποπτες ή μολυσμένες με τον 
ίδιο αριθμό ημερών όπως η Τουρκία, της επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευ-
ση παντού στην Τουρκία, το εμπόριο της δεν υποφέρει καθόλου· στην αντί-
θετη περίπτωση, βλέπει να πλήττεται η ίδια, εκ μέρους της Τουρκίας, από 
μια συμπληρωματική καραντίνα που επιφέρει καθυστέρηση στις εμπορικές 
λειτουργίες της, ανάλογες με αυτή την καραντίνα. Η προκατάληψη είναι 
έκδηλη και χωρίς καμία αποζημίωση, εξαιτίας, ακριβώς, της φύσης των ε-
μπορικών συμφερόντων της… 

Το Υγειονομικό συμβούλιο της Ελλάδας λυπάται που είναι αναγκασμέ-
νο να απορρίψει την πλήρη κατάργηση της καραντίνας, και αυτό για διά-
φορους εύκολα κατανοητoύς λόγους και επειδή γιατί η κατάργηση της κα-
ραντίνας [και η αντικατάσταση της] από την ατομική επιτήρηση των τα-
ξιδιωτών είναι δύσκολη στην Ελλάδα για τοπικούς λόγους…Εν κατακλεί-
δι, Κύριοι, η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η φύση του εμπορίου 
της, η κοινή γνώμη, η έλλειψη εργαλειοθήκης και κατάλληλου υλικού, και 
υπεράνω όλων οι εμπορικές σχέσεις της με την οθωμανική Αυτοκρατορία, 
είναι οι αιτίες που αναγκάζουν την Ελλάδα να επιμένει στο παρόν σύστημα 
καραντίνας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι, την ημέρα που οι Συμβάσεις 
της Βενετίας θα υιοθετηθούν από  την Τουρκία, η Ελλάδα θα είναι η πρώ-
τη που θα βαδίσει στον δρόμο της προόδου, σίγουρα εάν, όπως πιστεύω, η ε-
μπειρία δείξει την αποτελεσματικότητα τους.

*

Κατά την περίοδο την οποία μελετάει (1833-1845), και σε αντανάκλαση 
των διλημμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Μπαρλαγιάννης διακρίνει σωστά 
τη συνύπαρξη δύο τάσεων διακυβέρνησης κατά την υγειονομική συγκρότη-
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ση του ελληνικού κράτους: υγιεινιστικές παρεμβάσεις στον χώρο, από τη μί-
α, εμπνευσμένες από τις νεοϊπποκρατικές θεωρίες του μιάσματος· κράτος της 
αστυνομίας, από την άλλη, μαζί με την τάση ιατρικοποίησης των κοινωνικών 
σχέσεων που το συνοδεύει. Δρα, όμως, παραπλανητικά από τη στιγμή που 
δεν εξηγεί γιατί επικρατεί κατά βάση η δεύτερη τάση και γράφει απλά ότι «σε 
όλο τον 19ο αιώνα η Ελλάδα θα είναι σταθερά στο πλευρό χωρών που εφάρμο-
σε τις καραντίνες». Καθώς ισχυρίζεται ότι έχει διαβάσει τα πρακτικά των διε-
θνών υγειονομικών συνεδρίων, προκύπτει ένα σοβαρό θέμα υποβάθμισης του 
τι λένε οι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους· και, κυρίως, παράβλεψης του 
τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις είναι ήδη 
ενεργοί κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζει. Μπορεί, πράγματι, «οι 
διακρίσεις των μορφών διακυβέρνησης να είναι σε μεγάλο βαθμό αναλυτικά ερ-
γαλεία και όχι ιστορικές πραγματικότητες», όμως το ερώτημα της σύνδεσης 
με την ιστορική εξέλιξη είναι πάντα παρόν και δεν χωράει προβολές από το 
κεφάλι του οποιουδήποτε ακαδημαϊκού. Και στην περίπτωση του ελληνικού 
κράτους το ζήτημα που ίσως υπερκαθορίζει όλα τα υπόλοιπα είναι η οικοδό-
μηση και διατήρηση της συνοχής του, η κατασκευή ενός εθνικά ομοιογενούς 
κοινωνικού σχηματισμού που θα μπορέσει να αποτελέσει έναν πληθυσμό-υ-
πό-διαχείριση. Αυτό το «βλέμμα προς τα μέσα» ήταν στραμμένο τόσο στη 
συγκρότηση της εργατικής τάξης όσο και στους πολυεθνικούς πληθυσμούς 
που ζούσαν στην επικράτειά του.

*

Το Διεθνές Υγειονομικό Συνέδριο της Βιέννης το 1874 συνιστά τομή από 
πολλές απόψεις, γιατί στις αποφάσεις του θα καταγραφεί η καμπή μιας επο-
χής. Τα ευρωπαϊκά κράτη, λαμβάνοντας υπόψη μια πραγματικότητα η οποί-
α απουσιάζει από το ελληνικό πλαίσιο, θα θέσουν  στον εαυτό τους το ερώτη-
μα αν πρέπει να κατασκευαστούν καραντίνες και επί του εδάφους, δεδομέ-
νης της ραγδαίας ανάπτυξης των σιδηροδρόμων (μόνο στη Γερμανική Συνο-
μοσπονδία θα κατασκευαστούν πάνω από 25.000 χιλιόμετρα ράγες μεταξύ 
1835 και 1870), του οδικού δικτύου (μόνο στην Πρωσία το συνολικό μήκος 
των δρόμων θα αυξηθεί από 13.000 σε 83.000 χιλιόμετρα μεταξύ 1837 και 
1895), αλλά και του αριθμού των μετακινούμενων πληθυσμών γενικότερα: 
διασταυρούμενοι υπολογισμοί δείχνουν ότι, μεταξύ 1815 και 1930, μόνο ο 
αριθμός των ευρωπαίων προλετάριων που διασχίζουν τον Ατλαντικό από τα 
δυτικά ευρωπαϊκά λιμάνια (ένα πολύ μεγάλο μέρος τους διανύει πολύ μεγάλες 
αποστάσεις για να φτάσει μέχρι εκεί) είναι περίπου 50 με 60 εκατομμύρια, α-
φήνοντας στην άκρη τη συνεχώς διογκωμένη μετανάστευση εντός της ηπεί-
ρου για οικονομικούς και άλλους λόγους12. Την ίδια περίοδο, η διάρκεια του υ-
περατλαντικού ταξιδιού από το Αμβούργο στις ΗΠΑ έχει μειωθεί από 44 σε 
14 ημέρες, εξαιτίας της αντικατάστασης του ιστιοφόρου από το ατμόπλοιο, 

  Τα στοιχεία προ-
έρχονται από το βι-
βλίο του Klaus J. 
Bade, Migration in 
European History, 
Blackwell Publish-
ing, 2003.

12



48

επιταχύνοντας την κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων, αλλά και επιδημι-
ών, μεγεθύνοντας τις απειλές αστάθειας για κάθε κοινωνικό σχηματισμό. Σε 
αυτό το συνέδριο –εφαρμόζοντας τα μέτρα που είχαν προταθεί από το προη-
γούμενο συνέδριο της Κωσταντινούπολης το 1866, το οποίο είχε συγκληθεί 
αμέσως μετά το ξέσπασμα της επιδημίας χολέρας το 1865– θα προωθηθεί η 
κατασκευή καραντίνων στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Κασπία Θάλασσα 
με στόχο «την πρόληψη νέας εισβολής της χολέρας στην Ευρώπη». Οι καρα-
ντίνες θα είναι πλήρεις, αυστηρές και με βάση τα υψηλότερα στάνταρ υγιει-
νής, ενώ παράλληλα θα συγκροτηθεί η Μόνιμη Διεθνής Επιτροπή Επιδημιών. 
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των καπιταλιστικών σχέσεων και των ανα-
γκών διαχείρισης του προλεταριάτου οδηγεί τα μεμονωμένα κράτη στο βάθε-
μα του συντονισμού κινήσεων, ο οποίος καταρχήν βασίζεται στην ανταλλαγή 
και επικύρωση μια σειράς στατιστικών στοιχείων· ας μην ξεχνάμε ότι ιστορι-
κά η στατιστική υπήρξε η πρώτη επιστήμη του κράτους (Statistik). Όμως, 
το πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο επικυρώνεται η διεθνής συνεργασία 
και η διαρκής υγειονομική συγκρότηση των κρατών είναι η αστυνομική επί-
βλεψη των μετακινήσεων των επικίνδυνων τάξεων. Για αυτό, στο όνομα της 
λήψης προληπτικών μέτρων, καθιερώνεται καταρχήν πλανητικός έλεγχος 
στις εξής ναυτιλιακές συνδέσεις: Καλκούτα-Μαυρίκιος, Αλεξάνδρεια-Μάλ-
τα, Αλεξάνδρεια-Μασσαλία, Σαουθάμπτον-Βόρεια Αμερική, Αμβούργο-Νέ-
α Υόρκη, Σιγκαπούρη-Άντεν-Τζέντα, Καλκούτα-Άντεν-Τζέντα, Βομβάη-Ά-
ντεν-Τζέντα, Νάπολη-Βενετία. Η νέα αντίληψη, η οποία θα προσπαθήσει να 
συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της υγιεινιστικής και τις καραντινιστικής προ-
σέγγισης, θα αντλήσει από την πρακτική εμπειρία των κρατικών αξιωματού-
χων στα τελωνεία, τις αποικίες και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και δημόσι-
ας τάξης προσφέροντας τη βάση μιας νέας συναίνεσης, γνωστής και ως νεο-
καραντινισμός. 

*

Με την επιδημία του 1865, και τη συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζουν 
στη διάδοση της χολέρας τα διεθνή καραβάνια μουσουλμάνων προσκυνητών 
στη Μέκκα, η διάκριση μεταξύ πολιτισμένης Ευρώπης και Ανατολής-ως-πη-
γή-ασθενειών ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο. Καθώς η αιτία για το ξέσπασμά της 
αποδίδεται σε προσκυνητές από την Ιάβα και τη Σιγκαπούρη –ενώ παράλλη-
λα τριάντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από την Αλεξάνδρεια μέσα σε 
λίγες βδομάδες από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων, μεταφέροντας 
την ασθένεια στα λιμάνια της Μεσογείου– τίθεται το ερώτημα τι θα συμβεί 
μετά την επικείμενη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ τέσσερα χρόνια αργό-
τερα. Η νέα στρατηγική πρόληψης και ελέγχου θα είναι διττή: αφενός, ανα-
γνώριση και αποδοχή του γεγονότος ότι η επικινδυνότητα της κυκλοφορί-
ας ανθρώπων και εμπορευμάτων επιβάλλει την μετατόπιση των πρακτικών 
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λοιμοκαθαρτηρίου στο εσωτερικό του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματι-
σμού, τη χάραξη των συνόρων εντός του· αφετέρου, τη διαβάθμιση της επιτή-
ρησης και του ελέγχου εντός και εκτός των εξωτερικών εθνικών συνόρων, τη 
λήψη σκληρών μέτρων απολύμανσης ειδικά απέναντι στις διεθνείς ροές αν-
θρώπων. Τυπικό παράδειγμα χώρας που ακολουθεί αυτήν την τακτική είναι 
η Μεγάλη Βρετανία, η οποία για δεκαετίες θα εφαρμόσει υγιεινιστικά μέτρα 
στο εσωτερικό της –εξελισσόμενη στη συνέχεια σε πρωτοπόρο της νεοκαρα-
ντινιστικής προσέγγισης– ενώ στις μεσογειακές αποικίες της (Μάλτα, Κύ-
προς, Γιβραλτάρ και Ιόνια νησιά) θα υιοθετεί σκληρά καραντινιστικά μέτρα, 
καθώς αυτές, από επιδημιολογική άποψη, βρίσκονται πιο κοντά στην Ανατο-
λή. Αν, δε, συμπεριλάβουμε στο κάδρο την Πορτογαλία, την Ισπανία, τις αρ-
χές της Μασσαλίας (υπό γαλλική διοίκηση), το βασίλειο της Τοσκάνης και το 
βασίλειο των δύο Σικελιών (πριν από την ενοποίηση της Ιταλίας), το Βατικα-
νό και την Ελλάδα (χώρες που αποτελούν τον πυρήνα των καραντινιστικών 
κρατών), αλλά και την Κρήτη (υπό οθωμανική διοίκηση), μπορούμε ίσως να 
συνθέσουμε την αναπαράσταση της Μεσογείου ως μιας καραντινιστικής λε-
κάνης καθ’ όλη τη διάρκεια των εθνικών επαναστάσεων και της ανόδου του 
ειδικά καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής τον 19ο αιώνα. Είναι η εγγύτητα 
με την πηγή προέλευσης της ασθένειας, στη βάση της νέας κρατικής πολιτι-
κής, που καταρχήν θα διαχωρίσει τις ευρωπαϊκές χώρες σε μεσογειακές και 
ατλαντικές, σε χώρες του βορρά και σε χώρες του νότου. 

Ήδη από το 1847, το γαλλικό κράτος έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ιατρι-
κών παρατηρητών στη Μέση Ανατολή με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίη-
ση σε περίπτωση ξεσπάσματος επιδημίας πανώλης. Μετά από σχεδόν είκοσι 
χρόνια, στο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης, το σφράγισμα των συνόρων 
απέναντι στην ασθένεια περνάει από την πρόταση για δημιουργία σταθμού 
επιτήρησης και καραντίνας στο νησί Perim στην είσοδο της Ερυθράς Θά-
λασσας· αυτό το όραμα αποτροπής θα πάρει τελικά σάρκα και οστά το 1881, 
όταν θα φτιαχτεί ένα λοιμοκαθαρτήριο στο νησί Kamaran της Eρυθράς Θά-
λασσας, όπου οι προσκυνητές αντιμετωπίζονταν ως μολυσμένοι ασθενείς και 
απομονώνονταν τουλάχιστον για δέκα μέρες. Μετά από το συνέδριο της Ρώ-
μης το 1885, όλα τα πλοία που μετέφεραν προσκυνητές από και προς τη 
Μέκκα επιτηρούνταν στενά, ελέγχονταν επανειλημμένα από ιατρικούς ε-
πιθεωρητές και απειλούνταν με απολύμανση και καραντίνα σε περίπτωση 
εύρεσης κρούσματος. Λίγα χρόνια αργότερα, τα μέτρα γίνονται ακόμα πιο 
σκληρά, καθώς τα πλοία με προορισμό το Σουέζ ή τη Μεσόγειο συνοδεύο-
νταν από ατμόπλοια αστυνομικής επιτήρησης ενώ παράλληλα ένοπλοι καμη-
λιέρηδες στην ξηρά είχαν εντολή να πυροβολούν όποιον προσπαθούσε να πη-
δήξει από το πλοίο και να διαφύγει. Τα περιοριστικά μέτρα απέναντι στους 
μουσουλμάνους προσκυνητές θα αρθούν οριστικά από τη διεθνή νομοθεσία 
υγείας μόλις το 1957· με άλλα λόγια, θα πρέπει να περάσουν περίπου ενενή-
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ντα χρόνια από το συνέδριο του 1866, όπου μια σειρά χωρών, συμπεριλαμβα-
νομένης και της Ελλάδας, είναι υπέρ της επιβολής περιορισμών στη Μέση Α-
νατολή με σκοπό να παραμείνει η Ευρώπη υγιής. 

Για την ιστορία, να προσθέσουμε μόνο ότι δεν ήταν όλα τα ευρωπαϊκά κρά-
τη σύμφωνα με την πλήρη διεθνοποίηση του καθεστώτος διαχείρισης της κυ-
κλοφορίας ανθρώπων και εμπορευμάτων στο Σουέζ. Η Μεγάλη Βρετανία, η 
μεγαλύτερη αυτοκρατορία του πλανήτη εκείνη την περίοδο, σε ένα ρεσιτάλ 
υπεράσπισης του φιλελευθερισμού, του εμπορίου και της αντιαποικιοκρατι-
κής ιδεολογίας στο συνέδριο της Βενετίας το 1892, θεωρούσε ότι η Αίγυπτος 
έπρεπε μόνη της να υπερασπίσει τα ανεξάρτητα συμφέροντα της απέναντι 
στον κίνδυνο της επιδημίας και να μην μετατραπεί στο λοιμοκαθαρτήριο της 
Ευρώπης· άλλωστε, έχοντας έναν μουσουλμανικό πληθυσμό εξήντα εκατομ-
μυρίων υπό τον έλεγχό τους στην Ινδία, οι άγγλοι αποικιοκράτες αδυνατού-
σαν να υποστηρίξουν καραντινιστικά μέτρα υπό το φόβο των ταραχών στο 
εσωτερικό της αποικίας-κλειδί. Παράλληλα, βέβαια, την ίδια περίοδο, ορι-
σμένα ευρωπαϊκά κράτη διαμαρτύρονται για τους ελέγχους που επιβάλλουν 
οι αμερικάνοι στην είσοδο μεταναστών εργατών κατά την αναχώρηση τους 
από τα ευρωπαϊκά λιμάνια, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη 
μετατρέπεται σε λοιμοκαθαρτήριο της Νέας Υόρκης και της Νέας Ορλεάνης.

*

Παραφράζοντας τον Κλαούζεβιτς, αποτελούν τα μέσα προφύλαξης απένα-
ντι σε μια επιδημία συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα; Υπάρχει ευθεία 
σύνδεση ανάμεσα σε καθεστώτα που περιορίζουν τις ανθρώπινες ελευθερίες, 
που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι απολυταρχικά, και στη χρήση κα-
ραντίνας; Αυτά είναι, συνοψίζοντας, τα βασικά ερωτήματα από τα οποία ξε-
κινάει ο Peter Baldwin στο ιδιαίτερα χρήσιμο βιβλίο του13, αποδεικνύοντας 
για μια ακόμη φορά ότι οι απαντήσεις που δίνει κανείς εξαρτώνται πρώτα και 
κύρια από τις ερωτήσεις που έχει θέσει στον εαυτό του. Το κεντρικό δίλημμα 
της κρατικής πολιτικής απέναντι στις επιδημίες «καραντίνα ή υγιεινισμός» 
θα ιδωθεί μέσα από αυτό το πρίσμα, αναγνωρίζοντας την ιστορική ιδιαιτερό-
τητα του διλήμματος που απασχόλησε τους κρατικούς αξιωματούχους για 
πάνω από έναν αιώνα, τονίζοντας, παράλληλα, τον αυτοτελή πολιτικό χαρα-
κτήρα της όποιας συζήτησης θέλει να διεξάγεται πάνω σε αυτή τη βάση· ακό-
μα και αυτής που, τηρουμένων των αναλογιών, έγινε στους λεγόμενους ανα-
τρεπτικούς κύκλους τους προηγούμενους μήνες. Μόνη προϋπόθεση πλήρους 
συμμετοχής στη συζήτηση είναι η παραδοχή ότι η διαχείριση των επιπτώσε-
ων μιας επιδημίας αναδιατάσσει τις σχέσεις μεταξύ ατομικού και συλλογικού 
συμφέροντος, πλήττοντας την καρδιά του κοινωνικού συμβολαίου, όπως κι 
αν το εννοεί κάνεις.
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Επιπλέον, όσο κι αν το δίλημμα «σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης ή βελτί-
ωση των περιβαλλοντικών συνθηκών» επηρεάστηκε από τις επιστημονικές 
ανακαλύψεις της εποχής, κυρίως τη βακτηριολογική επανάσταση στον τομέ-
α της βιολογίας αρχικά από τον Παστέρ και στη συνέχεια από τον Κωχ, η α-
πάντησή του εξαρτήθηκε από τις πολιτικές προτεραιότητες κάθε καθεστώ-
τος, γιατί στην πράξη μεταφράζεται ως δίλημμα απόδοσης ευθύνης για την 
πρόκληση της ασθένειας: οι άνθρωποι έναντι του χώρου και, κατ’ επέκταση, 
των σχέσεων ιδιοκτησίας. Δεν πρόκειται για κάποιο υποτιμημένο δίλημμα, 
χωρίς αξία ή έρεισμα στις ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις. Σε αντίθεση 
με τις φυσικές καταστροφές, η διάδοση των επιδημιών καθορίζεται από πο-
λιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες και πλήττει με διαφορετικό τρόπο τις 
κοινωνικές ομάδες, όποια κριτήρια και αν χρησιμοποιήσει κανείς για τον ορι-
σμό τους, προκαλώντας την ανάδυση ενός μεγάλου εύρους απαντήσεων απέ-
ναντι της· και μαζί του, καθώς πάντα οι ασθενέστεροι υφίστανται το μεγαλύ-
τερο κόστος, την ανάδυση των κρυμμένων κοινωνικών εντάσεων και της ε-
πακόλουθης απειλής για την κοινωνική συνοχή. 

Υπό αυτή την έννοια, ο υγιεινισμός διαφέρει σε κάτι πολύ σημαντικό από 
την καραντίνα: καθώς συνδέθηκε με την ανερχόμενη μεσαία τάξη, όχι μόνο 
στην κρατική διοίκηση αλλά και ευρύτερα κοινωνικά, και την τάση της να δι-
αφοροποιείται πολιτικά τόσο από τις επικίνδυνες τάξεις όσο και από τους με-
γαλοαστούς, μπόρεσε ο υγιεινιστικός μετασχηματισμός του περιβάλλοντος 
χώρου να αποκτήσει χαρακτηριστικά κοινωνικού οράματος που αντιλαμβά-
νεται την κοινωνική μεταρρύθμιση και τα ζητήματα υγείας ως κάτι ενιαίο, να 
συνδεθεί με ηγεμονικά πρότυπα και αξίες για την υγεία και την καθαριότητα, 
να αποκτήσει ισχυρό έρεισμα ως κοινωνικό κίνημα και να αγκαλιάσει πολλές 
πτυχές της κοινωνικής ζωής. Δεν πρόκειται απλά για μια διαφορετική αντίλη-
ψη για τη φύση –επικίνδυνη και ικανή να καταστρέψει τις ζωές των ανθρώ-
πων για τον καραντινισμό, πηγή μιας χαμένης αρμονίας για τον υγιεινισμό– 
αλλά για μια αντίφαση που διαπερνά τις παραδοσιακές διακρίσεις μεταξύ α-
ριστεράς και δεξιάς, φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού κ.α. Η απόρριψη της 
ταύτισης της καραντίνας με την απολυταρχία και του υγιεινισμού με την υ-
περάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων γίνεται στη βάση της αντίληψης ότι 
δεν υπάρχουν έτοιμες, προϋπάρχουσες και συμπαγείς πολιτικές αντιλήψεις, 
οι οποίες προκαθορίζουν τις πολιτικές που θα υιοθετήσει ένα κράτος· αντίθε-
τα, είναι η έμπρακτη εφαρμογή μιας κρατικής πολιτικής που δίνει τη γλώσσα 
και το ακριβές περιεχόμενο σε μια πολιτική ιδεολογία ή στρατηγική. Αυτό α-
ποδεικνύεται ιστορικά ακριβές στην περίπτωση της αντιμετώπισης των επι-
δημιών, καθώς η αναγνώριση του σχετικά αυτόνομου επιπέδου της δημόσι-
ας υγείας υπήρξε ένας από τους κατεξοχήν παράγοντες που συγκρότησαν τα 
κράτη και τους μηχανισμούς τους βήμα-βήμα.
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*

Υιοθετώντας μια οριακά αντί-ιδεολογική προσέγγιση, ο αμερικανός ιστο-
ρικός θα παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία, με την οποία τα κράτη 
συσσωρεύουν εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική διαδρομή της ε-
πιδημίας, την απόσταση από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, τον τρό-
πο με τον οποίο τα κράτη της πρώτης γραμμής προσπάθησαν να αντεπεξέλ-
θουν στον κίνδυνο, τις επιστημονικές αντιλήψεις της εποχής, τα όρια της λο-
γικής του να προετοιμάζεσαι με βάση το χειρότερο σενάριο. Πυρήνας, όμως, 
της συλλογιστικής του είναι ότι τα κράτη διαθέτουν κάποιου είδους υγειονο-
μική μνήμη, την οποία και ανασύρουν κάθε φορά που έρχονται αντιμέτωπα 
με κάποια επιδημία. Με την εμφάνιση της χολέρας στη Ρωσία στα τέλη δεκα-
ετίας του 1820, όλα σχεδόν τα κράτη, ανέγγιχτα από μεγάλες επιδημίες για 
πολλές δεκαετίες, εφαρμόζουν καραντινιστικά μέτρα στη βάση της αμέσως 
προηγούμενης εμπειρίας διαχείρισης της πανώλης· τα κράτη εμφανίζονται να 
διαμορφώνουν από κοινού μια βάση κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της ασθένειας, διαβαθμισμένων ίσως μόνο στο βαθμό σκληρότητας. Το 
καίριο ερώτημα που θέτει, όμως, είναι γιατί αυτή η αρχικά ομοιογενής στάση 
θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, πέρα και πάνω από το αντικειμενικό 
περίγραμμα δράσης με βάση την ιατρική αναπαράσταση της ασθένειας. Η 
αρχική πίστη, λοιπόν, στην καραντίνα και στη δυνατότητα των κεντρικών 
κυβερνήσεων να διαχειριστούν αποτελεσματικά την κρίση θα δώσει τη θέση 
της στη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών και τη μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων σε τοπικό επίπεδο. Αν και μόνο σε ορισμένες περιοχές οι βίαιες τοπικές 
αντιδράσεις απέναντι στην καταστολή του καραντινισμού θα προκαλέσουν 
την εμφάνιση του στρατού για την αποκατάσταση της τάξης, εντούτοις ό-
λα τα κράτη θα υιοθετήσουν εν τέλει νεοκαραντινιστικές προσεγγίσεις, μετα-
βαίνοντας σε έναν συνδυασμό καραντίνας και υγιεινιστικών μεταρρυθμίσεων 
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Στο μόνο που διέφεραν 
ήταν η ταχύτητα και το εύρος της μετάβασης όχι μόνο στα μυαλά το κρατι-
κών υπαλλήλων, αλλά και στη συνείδηση των υπηκόων. 

*

Ήδη από τη δεκαετία του 1830 –μελετώντας τα μέτρα απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας που είχαν υιοθετηθεί στις δύο πλευρές του Ρήνου, αλλά και ευρύ-
τερα τις καραντινιστικές πρακτικές της Αυστρίας και της Πρωσίας μετά την 
εμφάνιση της πρώτης επιδημίας χολέρας– ο γάλλος στρατιωτικός Moreau  
de  Jonnès θα παρατηρήσει ότι τα απολυταρχικά κράτη είχαν πρόβλημα λα-
ϊκής νομιμοποίησης και για αυτό δεν μπορούσαν να υιοθετούν μέτρα περιορι-
σμού των ελευθεριών, και γενικότερα να ζητούν θυσίες από τους πολίτες τους, 
σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα φιλελεύθερα καθεστώτα. Έχοντας φυσικά 
στο μυαλό του την επανάσταση του 1830 στη Γαλλία, θα καταλάβει ότι ο φό-
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βος της εξέγερσης ήταν πιο σημαντικός από το φόβο της επιδημίας, για αυτό 
και κάθε προληπτικό μέτρο έπρεπε να ρυθμιστεί προσεκτικά με τον φόβο ώ-
στε να μην προκληθεί αντίδραση από τις λαϊκές μάζες. Όμως, όπως ήδη είχε 
παρατηρηθεί, η πίεση που ασκήθηκε στον πληθυσμό είχε προκαλέσει το μέ-
χρι τότε αδιανόητο: την πρόκληση ταραχών εντός του καλύτερα ρυθμισμέ-
νου κράτους της εποχής, της Πρωσίας. Το κύμα επαναστάσεων του 1848, α-
ντίστροφα, θα δώσει την τελική ώθηση ώστε η σύνδεση μεταξύ διαχείρισης 
επιδημίας και πιθανότητας εξέγερσης να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ των κρατών σε ένα υπερεθνικό επίπεδο· δεν είναι τυχαίο ό-
τι μόλις τρία χρόνια αργότερα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Διεθνές Υγειο-
νομικό Συνέδριο στην πόλη-σύμβολο της επανάστασης εκείνη την περίοδο. 
Η όποια συζήτηση περί κανονικοποίησης και περιορισμού της καραντίνας 
στα μεσογειακά λιμάνια, και γενικότερα περί συμφιλίωσης της επικοινωνίας 
και του εμπορίου με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας, θα έχει ως υποχρε-
ωτικό υπόβαθρο αυτή την πιθανότητα που εκδηλώθηκε ήδη από την πρώτη 
εμφάνιση της χολέρας στην Ευρώπη με τις ταραχές, τις επιθέσεις σε γιατρούς 
και νοσοκομεία και την καταστροφή ιδιοκτησίας που λαμβάνει χώρα σε δι-
άφορες πόλεις της Ρωσίας, το  Κönigsberg, το Stettin και το Memmel της 
Πρωσίας το 1831, αλλά και σε πόλεις της Βρετανίας όπως το Έξετερ, η Γλα-
σκώβη, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ έναν χρόνο αργότερα. 
Οι λαϊκές μάζες δεν αντιλαμβάνονται τη χολέρα ως μια άγνωστη ασθένεια, 
αλλά ως μια απόπειρα μείωσης του αριθμού των φτωχών μέσω της δηλητηρί-
ασής τους, διαμεσολαβημένη οπωσδήποτε από την αντίθεση στη χρήση βα-
ριάς καταστολής, στον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ασθενών στα λοιμοκα-
θαρτήρια, στη βεβήλωση των εθίμων ταφής των νεκρών εκ μέρους των κρα-
τικών αξιωματούχων. 

*

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η σύνδεση μεταξύ επιδημίας και απειλής της συ-
νοχής του κοινωνικού σχηματισμού ήταν πλέον σαφής. Αν και υπάρχουν συ-
σχετίσεις ανάμεσα στην οικονομική κρίση και στη διάδοση της χολέρας, ε-
ντούτοις η πείνα και η σπάνη δεν αποτελούν από μόνες τους επαρκείς προ-
ϋποθέσεις ξεσπάσματος μιας επιδημίας, όσο παραμένουν χρονικά και χωρι-
κά περιορισμένες· η διάδοση προϋποθέτει έναν φορέα που μετακινείται. Ιστο-
ρικά, όμως, δεν έχουν στιγματιστεί ούτε όλοι οι φορείς ούτε όλοι με τον ίδιο 
τρόπο, ενώ η ίδια επιλεκτικότητα παρατηρείται και για τον χαρακτηρισμό ε-
νός μαζικού χώρου συνεύρεσης ως επικίνδυνου. Ενώ πολλές φορές οι αγορές 
εμπορευμάτων έχουν αποτελέσει κόμβους πολλαπλασιασμού των κρουσμά-
των, κακοχαρακτηρίζονται πάντοτε λιγότερο από τα πανηγύρια ή τις γιορτές. 
Επιπλέον, μια μαζική συνάθροιση ανθρώπων δεν θα θεωρηθεί το ίδιο επικίν-
δυνη με τη μαζική μετακίνησή τους. Καθώς ξεκινάει μια επιδημία, δημιουργεί 
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την ίδια τη δυναμική της επέκτασής της, από τη στιγμή που χιλιάδες εγκατα-
λείπουν τα σπίτια τους προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις· ποτέ, όμως, μια 
στρατιωτική εκστρατεία δεν θα περιγραφεί ως μεταφερόμενος δημόσιος κίν-
δυνος, μολονότι ιστορικά η διεξαγωγή του πολέμου προκαλούσε το ξεκλήρι-
σμα τόσο των φαντάρων όσο και των κατοίκων των περιοχών, από τις οποίες 
αυτοί περνούσαν, λόγω της εμφάνισης επιδημιών.

*

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ίσως έχει ένα ιδιαίτερο νόημα να εκτεθούν 
σε αυτό το σημείο ορισμένες όψεις της υγειονομικής συγκρότησης του γερ-
μανικού κράτους:

• Ένα μήνα πριν την αναμενόμενη εμφάνιση της χολέρας στη Βαρσο-
βία τον Μάιο του 1831, οι πρωσικές αρχές συστήνουν την Immediat 
Kommission, μια επιτροπή έκτακτης ανάγκης θα λέγαμε, ανεξάρτη-
της από τον συνήθη κρατικό μηχανισμό. Το σύστημα λήψης και εφαρ-
μογής κυβερνητικών εντολών που δημιουργείται έχει αυταρχική δο-
μή και περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινών επιτροπών από αστυνομι-
κό και ιατρικό προσωπικό σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιφορτίζονται με 
την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων. Οι τοπικές επιτροπές συνα-
ντώνται καθημερινά και, στη βάση μιας καθαρής ιεραρχικής αλυσίδας, 
επιβλέπουν τη συμμόρφωση όλων, ακόμα και του τελευταίου χωριού, 
στη βούληση της ηγεσίας του Βερολίνου. Αυτές οι επιτροπές αναφέρο-
νται σε εβδομαδιαία βάση στους ανωτέρους τους, τις περιφερειακές αρ-
χές, οι οποίοι με τη σειρά τους αναφέρονται στον περιφερειακό κυβερ-
νήτη και αυτός στην Immediat Kommission. 

• Τα προληπτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν καταρχήν στο έδαφος της 
σημερινής Πολωνίας δεν θα εμποδίσουν την εμφάνιση κρουσμάτων 
χολέρας στο Γκντασκ, στο οποίο για πρώτη φορά θα περιβληθεί από 
μια στρατιωτική και υγειονομική ζώνη. Τότε, οι πρωσικές αρχές θα επι-
βάλουν ένα ειδικό καθεστώς ταυτοποίησης και χορήγησης εγγράφων 
σε όλους όσους προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, ανεξάρτητα από 
το αν διαθέτουν ήδη διαβατήριο ή όχι.

• Όταν η χολέρα θα εμφανιστεί στο Βερολίνο, ο περιορισμός το ζητιά-
νων, των αστέγων και γενικότερα των «βρωμιάρηδων» θα θεωρηθεί 
αρετή κατά τη διάρκεια της επιβολής της καραντίνας. Στην ίδια κα-
τεύθυνση διαφύλαξης της κοινωνικής ειρήνης, θα απαγορευτεί αργότε-
ρα στους ξένους εργάτες και τεχνίτες η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας 
που μπορούν να καταληφθούν από ντόπιους.

• Η διαμάχη μεταξύ υποστηρικτών της καραντίνας και υποστηρικτών 
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του υγιεινισμού πήρα ανοιχτά πολιτικά χαρακτηριστικά και συνδέθη-
κε με τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις του ενιαίου γερμανικού κρά-
τους, το οποίο αρχίζει να κατασκευάζεται ως τέτοιο λίγο μετά τα μέσα 
του 19ου αιώνα και για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η αντίθεση μεταξύ της φιλελεύθερης αστι-
κής τάξης του Αμβούργου και της κεντρικής εξουσίας του Βερολίνου. 
Χρειάζεται να αναφερθεί ότι στη Γερμανία ο υγιεινισμός απέκτησε τα 
χαρακτηριστικά κοινωνικού κινήματος.

• To 1897, εισάγεται η νομοθεσία περί καθαρισμού των προσώπων, η ο-
ποία επιτρέπει την παροχή δωρεάν μέσων καθαριότητας σε όσους με-
τανάστες διέρχονταν από το γερμανικό έδαφος, σε μια προσπάθεια κα-
τευνασμού του ρατσισμού απέναντι τους. Το 1905, εισάγεται η νομο-
θεσία περί ξένων, η οποία περιορίζει τον αριθμό των λιμανιών που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μετανάστευση, κυρίως προς τη 
Βρετανία και τις ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί, πέντε χρόνια νωρίτερα, η ε-
πιβολή ειδικών μέτρων απέναντι στους μετανάστες από τη Ρωσία, ει-
δικά τους εβραίους. Προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη διέλευση 
των συνόρων, δεν απαγορευόταν η είσοδός τους στη χώρα αλλά εξετά-
ζονταν από γιατρούς στα σύνορα, τους επιβαλλόταν υποχρεωτικό μπά-
νιο και απολύμανση των αποσκευών τους, ενώ οι άρρωστοι απομονώ-
νονταν· αντίθετα, οι υγιείς μεταφέρονταν σε άλλες γερμανικές πόλεις 
με ειδικά τρένα που δεν σταματούσαν καθόλου κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής τους, παρά μόνο για παροχή τροφής σε μια ειδική περιοχή έ-
ξω από το Βερολίνο προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με 
τους κατοίκους. Ειδικά κέντρα απομόνωσης των μεταναστών πριν αυ-
τοί αναχωρήσουν με το πλοίο θα δημιουργηθούν και στα λιμάνια. Αυ-
τονόητα, η στάση των γερμανικών αρχών διαφοροποιείτο ανάλογα με 
την χώρα προέλευσης των μεταναστών. Από τις συνέπειες του ρατσι-
σμού δεν θα ξεφύγουν ούτε οι κάτοικοι του Αμβούργου, οι οποίοι επι-
χειρούσαν να διαφύγουν από την επιδημία χολέρας. 

• Ο Κωχ, με την ιδιότητα του διευθυντή του Πρωσικού Ινστιτούτου 
Μολυσματικών Ασθενειών, αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιδημίας 
στο Αμβούργο το 1892 ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Η εμπειρία 
που αποκομίζει θα αποδειχθεί καθοριστική στην οριστική διατύπωση 
των γενικών κριτηρίων βιολογικού προσδιορισμού της σχέσης ανάμε-
σα στο μικρόβιο και την ασθένεια, υποδεικνύοντας έμμεσα πώς μπορεί 
να φωτιστεί με πολιτικό τρόπο η ανάπτυξη της βιολογίας. 

Εμφανίζεται αντίστοιχου τύπου κρατικός και κοινωνικός ρατσιστικός οδη-
γός δράσης στην Ελλάδα την ίδια χρονική περίοδο; Η συγκριτική μελέτη 
μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών αποκαλύπτει πολύ περισ-
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σότερα από μία μονοδιάστατη μελέτη μιας συγκεκριμένης συνθήκης, όσο ε-
ξαντλητική και αν αυτή η τελευταία είναι.

*

Σε ένα παλιότερο άρθρο του14, ο Νίκος Ποταμιάνος, αναφερόμενος στην 
στάση του ελληνικού κράτους και των πολιτών του απέναντι στους αλλοδα-
πούς (ομογενείς ή μη) που έρχονταν να δουλέψουν στη χώρα, αναφέρει ότι:

Σε γενικές γραμμές η παρουσία εργατών που δεν ήταν ντόπιοι, ακόμη κι ό-
ταν δεν επρόκειτο για ομοεθνείς, εμφανίζεται κατά τον 19ο αιώνα αυτονό-
ητα αποδεκτή, είτε απέληγε σε μόνιμη εγκατάσταση είτε επρόκειτο για ε-
ποχικές μετακινήσεις πχ εργατών γης στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Η 
μετακινούμενη βιοτεχνική εργασία συνέχιζε να αποτελεί μια κανονικότητα 
για τις ορεινές περιοχές των Βαλκανίων, και το ελληνικό κράτος έναν από 
τους τόπους προορισμού· η αγροτική ανάπτυξη ως τα τέλη του 19ου αιώνα, 
καθώς και η αραιοκατοίκηση της Θεσσαλίας δημιουργούσαν σταθερά ζήτη-
ση εργατικών χεριών (ιδίως εποχική)· σε διάφορες συγκυρίες κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα εμφανίστηκε στενότητα εργατικής δύναμης 
στον δευτερογενή τομέα, ενώ τα μεγάλα δημόσια έργα της δεκαετίας του 
1880 βασίστηκαν σε αλλοδαπούς εργάτες σε βαθμό μάλλον μεγαλύτερο απ’ 
όσο θα δικαιολογούσε η κατοχή εξειδεικευμένων γνώσεων. Απέναντι σε αυ-
τούς τους αλλοεθνείς εργάτες στην κατασκευή των σιδηροδρόμων διατυπώ-
νονται το 1890 οι πρώτες διαμαρτυρίες Ελλήνων ανταγωνιστών τους που ε-
ντοπίσαμε, σχηματίσαμε πάντως την εντύπωση ότι δεν είχαν συνέχεια. 

Επρόκειτο, ακόμα, για μιαν εποχή χωρίς ταυτότητες και διαβατήρια. Βε-
βαίως το κράτος (ιδίως το οθωνικό) επιχειρούσε να διατηρεί έναν έλεγχο της 
κινητικότητας του πληθυσμού· δεν έχουμε εικόνα για το πώς λειτουργούσαν 
στην πράξη τα διάφορα «διαμονητήρια», δεν πρέπει όμως να απέτρεπαν 
τις μετακινήσεις. Οι πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, επίσης, πρέπει να λει-
τουργούσαν χωρίς προβλήματα αν κρίνουμε από το πλήθος των καταγόμε-
νων από την Οθωμανική αυτοκρατορία ψηφοφόρων. Ο αυτοχθονισμός της 
πρώιμης οθωνικής περιόδου κόπασε αφού το 1844 διευθετήθηκαν τα ζητή-
ματα των πολιτικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος απασχόλησης «εις 
τα δημόσια επαγγέλματα», και η Μεγάλη Ιδέα διαμόρφωνε ένα περιβάλλον 
θετικών στάσεων απέναντι στους αλύτρωτους· οι αρνητικές αναπαραστά-
σεις των ομογενών επιχειρηματιών που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα από 
τη δεκαετία του 1870 κ.ε., και οι οποίες αποκτούσαν κάποτε τη χροιά του 
αποκλεισμού τους από το έθνος, δεν αφορούσαν τις λαϊκές τάξεις. Συναντά-
με, έτσι, μορφές όπως αυτή του Ηπειρώτη χτίστη που εγκαταστάθηκε στο 
Κορωπί, έγινε «νοικοκύρης» εκμεταλλευόμενος τον μύλο του χωριού και 
στις αρχές του 20ού αιώνα έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος.

Νίκος Ποταμιά-
νος, «Ντόπιο πρά-
μα!». Το αίτημα 
«εθνικής/εθνοτικής 
προτίμησης» και οι 
στρατηγικές ελέγχου 
της αγοράς εργασί-
ας από τα εργατικά 
σωματεία της Αθή-
νας και του Πειραιά 
στις αρχές του εικο-
στού αιώνα, διαθέ-
σιμο στο διαδίκτυ-
ο. Στο άρθρο δια-
βάζουμε επίσης ότι 
«το αίτημα εθνικής 
προτίμησης συνιστά 
μια μορφή πολιτικο-
ποίησης ορισμένων 
από τους ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα σε ε-
θνοπολιτισμικές ο-
μάδες: όπως το θέτει 
ο Μπαλιμπάρ, δεν 
πρόκειται για μια δυ-
αδική σχέση (ανάμε-
σα στον Εαυτό και 
τον Άλλο) αλλά για 
μια τριαδική, με α-
ναγκαία την παρου-
σία του κράτους α-
πό το οποίο ζητείται 
μια κοινωνική/πολι-
τισμική διαφορά να 
μεταφραστεί σε κρα-
τική πολιτική».  

14
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Μέχρι τις αρχές 20ου αιώνα, φαίνεται ότι η αναδυόμενη αντίφαση κεφαλαί-
ου-εργασίας δεν προκαλεί από μόνη της την εμφάνιση ρατσισμού σε κοινωνι-
κό επίπεδο· αυτοί που δέχονται συστηματικά την επίθεση από τον τύπο, αλ-
λά και ορισμένες κομματικές παρατάξεις, είναι οι ομογενείς επιχειρηματίες ως 
υπεύθυνοι για την «κατάντια» της χώρας15. Ακολουθώντας, όμως, τη συλ-
λογιστική του Ποταμιάνου, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση θα ενταθεί κατά 
την άνοδο του μαζικού εθνικισμού, σημείο καμπής του οποίου είναι η επανά-
σταση του 1909 στο Γουδί. Συνεχίζει ο Ποταμιάνος:

Τη δεκαετία του 1910 οι επιθέσεις στους «ξένους» θα αποκτήσουν νέα έ-
νταση. Σε μια πρώτη φάση υψηλοί τόνοι θα υιοθετηθούν από εκπροσώπους 
της παλιάς πολιτικής ελίτ ενάντια στον Βενιζέλο και τους ομογενείς αστούς 
που τον πλαισίωναν, και θα συνδυαστούν με αντιπλουτοκρατικά μοτίβα… 
Ο λόγος αυτός στα συνθήματα αντιβενιζελικών διαδηλωτών το 1912 έ-
παιρνε κάποτε τις διαστάσεις της αντίθεσης εν γένει στους «ξένους», ενώ 
σύντομα θα συγχωνευτεί με αισθήματα εχθρικά απέναντι στους πρόσφυγες 
από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη που συνέρρευσαν στην Αθήνα το 1914. 
Οι «αστράτευτοι πρόσφυγες» που υποστηρίζουν την εμπλοκή της Ελλά-
δας στον παγκόσμιο πόλεμο θα γίνουν ένα σταθερό μοτίβο στον αντιβενιζε-
λικό τύπο, και η στρατολόγηση πολλών απ’ αυτούς στη λεγόμενη «αστυνο-
μία της Αντάντ» (που λειτουργούσε παράλληλα με την ελληνική και με τις 
ένοπλες περιπολίες των επιστράτων) δεν θα τους κάνει πιο δημοφιλείς. Ό-
ταν ξανακουστεί το σύνθημα «ντόπιο πράμα», στη μεγάλη αντιβενιζελι-
κή διαδήλωση του Αυγούστου του 1916, θα έχει αποκτήσει πλέον κοινωνι-
κό βάθος κι έναν σαφή αντιπροσφυγικό χαρακτήρα· στο ανακοινωθέν του 
Πανελληνίου συνδέσμου επιστράτων λίγες μέρες μετά εξαπολύεται μια βίαι-
η επίθεση στους «Ελληνόφωνους ξενόδουλους και ξενόπληκτους πρόσφυ-
γες»· θα ακολουθήσουν οι εκτελέσεις δεκάδων προσφύγων στα Νοεμβρια-
νά και ο εκτοπισμός χιλιάδων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το ελληνικό κράτος επεκτείνεται μεν 
αναίμακτα –παραχώρηση-δώρο των Επτανήσων από την Αγγλία το 1864 ως 
δώρο στο νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος, προσάρτηση της Θεσσαλίας κατό-
πιν συνεννόησης των Μεγάλων Δυνάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία (και παροχής αντιτίμου εκ μέρους της Ελλάδας;) το 1881– τα ζητήματα 
ενσωμάτωσης των νέων περιοχών παραμένουν σημαντικά και δεν μπορούν 
να παρακαμφθούν. Απαιτείται, όμως, μικρός βαθμός εμπλοκής του προϋπάρ-
χοντος ντόπιου πληθυσμού στα κρατικά σχέδια· η Μεγάλη Ιδέα υλοποιείται 
σταδιακά χωρίς μαζικό εθνικισμό. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με την πολε-
μική δεκαετία 1912-1922, όπου:

Η εθνική ιδεολογία όχι μόνο αποκτά ιδιαίτερη ένταση και πρωτοφανή υ-
λικότητα, αλλά και βρίσκεται σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού στην 

Η ανοιχτή ενα-
ντίωση στον κοινο-
βουλευτισμό φαί-
νεται να αποτελεί 
τον κύριο άξονα συ-
γκρότησης της δεξι-
άς στις διάφορες τά-
σεις της εκείνη την 
περίοδο, όπως προ-
κύπτει από το βι-
βλίο του Αθανασί-
ου Μποχώτη Αντι-
κοινοβουλευτισμός, 
συντηρητισμός και 
ανολοκλήρωτος φα-
σισμός στην Ελλά-
δα 1864-1911, ενώ  
ο ρατσισμός απένα-
ντι στους ξένους ερ-
γάτες στερείται της 
βαρύτητας που θα 
αποκτήσει στη συ-
νέχεια ως συγκροτη-
τικό κοινωνικό στοι-
χείο της. 

15
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οποία εμπλέκονται τόσο το κράτος και οι διανοούμενοι όσο και οι μεγάλες 
μάζες του πληθυσμού, μέσα από τα προβλήματα που θέτουν η ενσωμάτω-
ση μεγάλων πληθυσμών αλλοθρήσκων και αλλοεθνών, ο διχασμός για τους 
προσανατολισμούς της εξωτερικής πολιτικής, η ίδια η επιστράτευση και ο 
πόλεμος, οι λιποταξίες και οι βαρβαρότητες κατά αμάχων, όπως βέβαια και 
η προσφυγιά ομογενών που δεν διέθεταν την ιδιότητα του πολίτη. Δεν θα έ-
πρεπε να βλέπουμε την «εθνική εξόρμηση» του 1912-22 μόνο ως φυσική 
συνέχεια, καθότι απόρροια, δεκαετιών α-
λυτρωτισμού του ελληνικού κράτους, αλλά 
και ως μια περίοδο κατά την οποία εγκαθι-
δρύονται σημαντικές ασυνέχειες τόσο στην 
κρατική πολιτική όσο και στις λαϊκές αντι-
λήψεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την οριο-
θέτηση της εθνικής κοινότητας.

Σε αντίθεση με τον γερμανικό κοινωνικό 
σχηματισμό, και πάντα κάτω από την απο-
σταθεροποιητική επιρροή των τεράστιων, για 
τα ελληνικά δεδομένα, μεταναστευτικών κυ-
μάτων, ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός 
αναγκάζεται να (ανα)συγκροτηθεί στη βάση 
της υποτίμησης και της άσκησης βίας μετα-
ξύ ομοεθνών, μεταξύ ανθρώπων που προσδι-
ορίζονται από κοινού ως έλληνες. Γι’ αυτό και 
η Ελλάδα θα είναι ίσως η μόνη χώρα όπου θα 
λάβουν χώρα δύο διαδοχικοί εμφύλιοι πόλεμοι 
μεγάλης έκτασης και έντασης, αν και με αρκε-
τά διαφορετικά χαρακτηριστικά και σχημα-
τοποιημένα μπλοκ ο καθένας, με κατάληξη τη δομική ιεράρχηση των πολι-
τών σε λιγότερο και περισσότερο έλληνες και κατ’ επέκταση τη δομική αστά-
θεια του καθεστώτος. Στο φύλλο του Ριζοσπάστη της 8ης Δεκεμβρίου 1923 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε έμμεσα τη μοίρα των ηττημένων του κοινωνι-
κού εμφυλίου, ο θάνατος των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την κάθαρση 
του νέου κοινωνικού σχηματισμού που γεννιέται: 

Προκήρυξη στις εργαζόμενες προσφυγικές μάζες

Πεινασμένοι κι εμείς, κάτω στα υπόγεια, άρρωστοι και γυμνοί, στενάζο-
ντας κάτω από την απάνθρωπη εκμετάλλευση της ντόπιας πλουτοκρατίας, 
εμείς οι εργάτες και αγρότες της Ελλάδος, νιώθουμε πολύ καλά πως και σεις 
στενάζετε κάτω από την πίεση και την εκμετάλλευση της ντόπιας κεφαλαι-
οκρατίας, ξεσπίτωτοι, δίχως γης, δίχως εργαλεία, δίχως γιατρούς και ιατρι-
κά, πεταμένοι σαν πρόβατα στους διάφορούς σταθμούς, στους σακάτικους 
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κάμπους της Μακεδονίας, στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος δίχως δουλειά, 
δίχως τίποτα. Μονάχα οι πεινασμένοι και οι δυστυχισμένοι μπορούνε να 
καταλάβουνε τι είναι η πείνα και η γύμνια… ολόκληρη η Μακεδονία, Θεσ-
σαλία κλπ. κατάντησε πέρα πέρα το νεκροταφείο των προσφύγων. Πεθαί-
νουν αράδα οι προσφυγικές μάζες… Οι αρρώστιες θερίζουνε τις προσφυγικές 
μάζες, αυτοί κοιτάζουν τα κέφια τους. Αυτοί φάγανε 50(;) χιλιάδες πρό-
σφυγες [στα λοιμοκαθαρτήρια και στα στρατόπεδα όπου τους ανάγκασαν 
να μένουν] στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα κλπ. Αυτοί 
φάγανε 40.000 πρόσφυγες στη Μακρόνησο, στην καραντίνα, κάνοντας τη 
σκέψη πως όσο περισσότεροι πρόσφυγες πεθαίνουν για αυτούς είναι συμφέ-
ρον, δεν θα ’χουνε σκοτούρες στο κεφάλι τους. Αυτοί ήταν εκείνοι που ψευ-
τοκλαίγανε, όταν σκοτωθήκανε 15 πρόσφυγες πάνω στο φρούριο της Κέρ-
κυρας, από τους ιταλούς φασίστες, δεν μας είπανε τους γιατί τους κρατάγανε 
τους πρόσφυγες πάνω στο φρούριο, για ταμπούρωμα; Δεν υπάρχουν σπίτια 
κάτω στην πόλη; Υπάρχουν αλλά πού να ανησυχήσουνε τους πλουτοκράτες.

*

Το λοιμοκαθαρτήριο της Μακρονήσου, το οποίο θα εξελιχθεί στη συνέχεια 
σε στρατοπεδικό χώρο εξορίας, συνοψίζει την υγειονομική συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους, καθώς φιλοξενεί διαδοχικά τούρκικους και βουλγάρικους 
πληθυσμούς μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, πρόσφυγες από τη Μικρά Α-
σία και αριστερούς πολιτικούς κρατούμενους· όλοι τους ξένο σώμα για τις α-
νάγκες της εθνικής συνοχής. Αποτελεί, όμως, και σύμβολο της υγειονομικής 
συγκρότησης της ίδιας της Αριστεράς με Α κεφαλαίο, η οποία, διακρίνοντας 
τα πολιτικά από τα κοινωνικά υποκείμενα, επιλέγει τους νεκρούς που είναι ά-
ξιοι πολιτικής διαχείρισης και μνήμης, καταδικάζοντας τους υπόλοιπους σε 
πολιτικό θάνατο· για να μη μιλήσουμε για τη βία των εσωτερικών εκκαθαρί-
σεων στο όνομα της εκάστοτε ιδεολογικής καθαρότητας.

*

Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι, μόλις πέντε χρόνια με-
τά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα,

Οι πρώτες εκδηλώσεις μέτρων κρατικής μέριμνας αφορούσαν στη σύ-
σταση της «Ανωτάτης Διευθύνσεως Περιθάλψεως» στη Θεσσαλονίκη το 
1917 και στη συγκέντρωση των διάσπαρτων υπηρεσιών υγείας και πρόνοι-
ας σε αυτόνομο Υπουργείο με την επωνυμία «Υπουργείον Περιθάλψεως», 
κατά το ίδιο έτος. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο εντάχθηκαν οι αρμοδιότη-
τες της μέριμνας για την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου, των ορ-
φανών και των προσφύγων, καθώς και των οικογενειών των επιστράτων16.

ενώ πολύ γρήγορα οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν:

Θεόδωρος Ι. Δαρ-
δαβέσης, ό.π. Σε αυ-
τό το άρθρο, αν γρα-
φειοκρατικά γραμ-
μένο, μπορεί κανείς 
να αντιληφθεί γιατί 
η γλώσσα έχει ιστο-
ρία και γιατί τα ο-
νόματα δεν είναι α-
σύνδετα με τις κοι-
νωνικές και πολιτι-
κές πραγματικότη-
τες που εκφράζουν.

16
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Στις 27 Αυγούστου 1922, η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη ψήφισε το 
νόμο 2882/1922 «περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργεί-
ου της Περιθάλψεως, μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Προ-
νοίας». Σύμφωνα με το νόμο, το Υπουργείο διαρθρώθηκε από τις Διευθύν-
σεις Διοικητικού, Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοσίας Αντιλήψεως, Θυμάτων 
Πολέμου, Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Υγιεινής. Διαρθρώθηκε, επί-
σης, από μια Γενική Υγειονομική Επιθεώρηση, έξι ειδικές Υγειονομικές Ε-
πιθεωρήσεις, Περιφερειακές Υγειονομικές Επιθεωρήσεις και το «Ιατροσυ-
νέδριον», το οποίο μετονομάστηκε σε «Ανώτατον Υγειονομικόν Συμβού-
λιον». Το σημαντικό αυτό νομοθέτημα, το οποίο αποτελεί ορόσημο στην ι-
στορία του ελληνικού κράτους και αφορά στην ίδρυση του πρώτου Υπουρ-
γείου Υγείας στη χώρα, δεν τέθηκε σε εφαρμογή λόγω της Μικρασιατικής 
καταστροφής, που συνέπεσε λίγο μετά την ψήφισή του και των σοβαρών 
γεγονότων που τη συνόδευσαν. Στις 14 Δεκεμβρίου 1922 η κυβέρνηση Σ. 
Γονατά εξέδωσε νομοθετικό διάταγμα «περί ιδρύσεως Υπουργείου Υγιεινής, 
Προνοίας και Αντιλήψεως», στο οποίο ενσωματώθηκε το ιδρυθέν το 1917 
«Υπουργείον Περιθάλψεως». Στο Υπουργείο συγκροτήθηκε Γενική Διεύ-
θυνση Υγιεινής με προϊστάμενο ιατρό υγιεινολόγο, ενώ ακολούθησε η έκ-
δοση σειράς νομοθετημάτων, τα οποία ρύθμιζαν τη λειτουργία του Υπουρ-
γείου... Η δικτατορία Θ. Πάγκαλου προχώρησε στην κατάργηση του «Υ-
πουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» και στην ίδρυση «Ανω-
τάτης Διευθύνσεως Προσφύγων». Παράλληλα, η Διεύθυνση Υγιεινής και 
το Τμήμα Προστασίας Απόρων του καταργηθέντος Υπουργείου μεταφέρ-
θηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αγαθοεργών Ιδρυμάτων στο 
Υπουργείο Παιδείας και το Τμήμα Προστασίας Θυμάτων Πολέμου στο Υ-
πουργείο Στρατιωτικών.

Ο Κατσάπης θα κάνει, εντούτοις, την απαραίτητη κυνική προσθήκη:

[Πριν την ίδρυση του υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως] 
Είχε προηγηθεί ο αποδεκατισμός των συμμαχικών στρατευμάτων κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη. Το 1916 περίπου 30.000 
στρατιώτες είχαν παρουσιάσει κρούσματα ελονοσίας. Το 1917 παρουσιά-
στηκαν περίπου 70.000 περιστατικά, ενώ το 1918 κάπου 55.000 άντρες 
ασθένησαν, υποχρεώνοντας τον αρχηγό των συμμαχικών στρατευμάτων να 
αναφέρει στους προϊσταμένους του ότι «η στρατιά της Ανατολής διατρέχει 
κίνδυνο διαλύσεως εκ της ελονοσίας». Η έλευση προσφύγων από τις περιο-
χές του Καυκάσου μετά το 1919 αποτέλεσε για τις κρατικές υπηρεσίες μια 
πρώτη και χρήσιμη εμπειρία για τις επιπτώσεις που επρόκειτο να έχει στο 
χώρο της δημόσιας υγείας η εγκατάσταση εξαθλιωμένων προσφυγικών μα-
ζών σε περιοχές που ήδη παρουσίαζαν κρούσματα επιδημικών ασθενειών. Ο 
εξανθηματικός τύφος που εμφανίστηκε από το 1919 μέχρι το 1921 χτύπη-
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σε τους πληθυσμούς αυτούς και προϊδέασε τους αρμοδίους για τα προβλή-
ματα που θα ακολουθούσαν, όταν σε λίγα χρόνια το ελληνικό κράτος θα γι-
νόταν υποδοχέας πολλαπλάσιων κυμάτων προσφύγων. Λίγο αργότερα, το 
1922, οι πρώτες αφίξεις των προσφύγων προκάλεσαν επιδημία τύφου και έ-
ξαρση της ελονοσίας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Υπό αυτές τις συνθή-
κες, η ίδρυση το 1922 αυτόνομου υπουργείου Υγείας επιχείρησε να επιτελέ-
σει διπλή λειτουργία: να υπογραμμίσει δηλαδή την οξύτητα του προβλήμα-
τος και να ενοποιήσει διάσπαρτες μέχρι τότε υπηρεσίες και αρμοδιότητες17.

Έχει ειπωθεί πως η ίδρυση αυτοτελούς υπουργείου Υγείας αποτελεί ένδειξη 
ότι η βιοπολιτική διαχείριση έχει αποκτήσει ιδιαίτερο έρεισμα στον κρατικό 
μηχανισμό και ότι, κατά συνέπεια, μπορούμε να μιλάμε, με ιστορικούς όρους, 
για βιοπολιτική διαχείριση ως τέτοια. Παρόλα αυτά, όπως ίσως φάνηκε και 
από ό,τι έχει γραφτεί έως τώρα σχετικά με την υγειονομική συγκρότηση του 
(ελληνικού) κράτους, αλλά και από την ίδια τη φουκωική θεωρία όπως αυτή 
εκφράζεται στη σειρά διαλέξεων με τίτλο Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, 
η βιοπολιτική οπτική γωνία δεν μπορεί να εννοηθεί ούτε χωρίς αναφορά στα 
σώματα που την υφίστανται ούτε χωρίς την αναγκαία ανάλυση του πώς ένα 
κίνημα εθνικής απελευθέρωσης μετασχηματίζεται σε κρατικό και κοινωνικό 
ρατσισμό. Σε ένα μοντέλο περιοδολόγησης της κρατικής μορφής, οπωσδήπο-
τε η βιοπολιτική διαχείριση αποτελεί ένα από τα αναγκαία στάδια της, το ο-
ποίο όμως δεν μένει αμετάβλητο στον χρόνο εξαιτίας της δυναμικής του κοι-
νωνικού ανταγωνισμού που τη διαπερνά σε όλα τα επίπεδα.

*

Ζούμε σε ένα παρόν που διατρέχεται από αόρατους στο γυμνό μάτι ιστορι-
κούς χρόνους και οι ευτυχείς συγκυρίες είναι πολλές: διακόσια χρόνια από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους, σαράντα χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκατόν εξήντα έξι χρόνια από την εμφανισή της χο-
λέρας στο λιμάνι του Πειραιά, ταυτόχρονη εμφάνιση του covid-19 και του 
«προβλήματος» των μεταναστών στον Έβρο, το οποίο περιγράφηκε με ό-
ρους ασύμμετρης απειλής, όπως ακριβώς και ο ιός18. Και καμιά τους δεν είναι 
τυχαία, γιατί καμιά τους δεν έχει παρέλθει. 

Κω ν σ τα ν τ ί ν ο ς 
Κατσάπης, ό.π. Ση-
μειώνεται ότι η φυ-
ματίωση προκαλού-
σε μεγάλα προβλή-
ματα και στην υγεί-
α των εργατών, με 
αποτέλεσμα να α-
πειλείται η σταθερή 
παρουσία τους στο 
εργοστάσιο και κατ’ 
επέκταση η στα-
θερότητα της ίδιας 
της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης. Είναι 
άξιο απορίας, πά-
ντως, πως σε όποια 
κείμενα κοιτάξαμε 
απουσιάζει η ανα-
φορά στην ισπανική 
γρίπη, η οποία προ-
κάλεσε τον θάνατο 
πάνω από 40 εκα-
τομμυρίων ανθρώ-
πων μεταξύ 1914 
και 1918.

17

Περισσότερα για 
την ευθεία αναλογί-
α ανάμεσα στην ε-
θνική απειλή που 
συνιστούν οι μετα-
νάστες και την εθνι-
κή απειλή που συνι-
στά ο ιός – άρα και 
τη συναρμογή της 
δημόσιας υγείας με 
τον ρατσισμό – στο 
πλαίσιο του ελλη-
νικού έθνους-κρά-
τους, μπορούν να 
βρεθούν στο «Η α-
συμμετρία δύο ασύμ-
μετρων πολέμων (ή 
η πρόβα τζενεράλε 
ενός κανονικού)», 
0151#20, σελ.2-21 
(06/2020). 
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Ο P.S. ως αριστερό υστερόγραφο
Αν κάποιος επιδιώξει να ασκήσει κριτική στον Παναγιώτη Σωτήρη αντι-

λαμβανόμενος τον εαυτό του ως φορέα μιας αναρχικής/ αντιεξουσιαστικής 
ταυτότητας, τότε τα πράγματα μοιάζουν εύκολα: τι πιο απλό από ένα πέσιμο 
σε έναν «αριστερό»; Οι ταυτότητες είναι, υποτίθεται, διαφανείς και η ίδια η 
κριτική μάλλον θα έπρεπε να παραπεμφθεί στις καλένδες ως μάταιη και άνευ 
νοήματος, γιατί όλα έχουν απαντηθεί εκ των προτέρων, η ταυτότητα που φέ-
ρει ο καθένας είναι αποτέλεσμα επιλογής και η σύγκρουση ταυτοτήτων μπο-
ρεί να έχει μόνο ένα αποτέλεσμα: την επικράτηση της ισχυρότερης. Το μόνο 
τότε που αξίζει τον κόπο είναι να ψάχνεις για την ταυτότητα του νικητή και 
αυτό οπωσδήποτε δεν προκύπτει μέσω διαβάσματος, αλλά μέσω προσαρμο-
γής στο κυνήγι της επιβολής. Έτσι κι αλλιώς το ματσιλίκι, δηλαδή η επίλυση 
των διαφωνιών μέσω της βίας, είναι της μόδας. Πρόκειται για την πεμπτουσί-
α της ad hominem επίθεσης που περνιέται για κριτική.

Όταν στη συζήτηση μπαίνει το ζήτημα της μισθωτής εργασίας, τα πράγ-
ματα μπλέκονται λίγο. Μέχρι πιο σημείο μας ενδιαφέρει τι δουλειά κάνει αυ-
τός, στον οποίο ενδιαφερόμαστε να ασκήσουμε κριτική; Αν είναι να γράφει 
κάτι και ως κριτική να του επιστρέφουμε ότι «αυτά τα λες επειδή δουλεύεις 
για τον Μαρινάκη», τότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να απαντη-
θεί ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε: είναι εκ των προτέρων μαλακίες ό-
λα όσα γράφουν οι υπάλληλοι του Μαρινάκη; Αν ναι, τότε περισσότερο ενδι-
αφέρον έχει να μπορέσουμε να ασκήσουμε κριτική σε αυτό το «εκ των προ-
τέρων» πάρα στα όσα συγκυριακά γράφει σε μια συγκεκριμένη στιγμή· και 
αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, δηλαδή να βρεις και να αναλύσεις τη σύνδε-
ση ανάμεσα σε αυτό που εμφανίζεται ως προσωπικό άρθρο γνώμης και τη δε-
δομένη υπαλληλική σχέση. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται καθόλου, βέβαια, α-
πλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά· αναδεικνύεις αυτή τη σύν-
δεση και μετά τέλος, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να επανέλθεις. Να προσθέ-
σουμε, βέβαια, ότι, επειδή η μισθωτή εργασία είναι βαρύ πράγμα, αυτός που 
ασκεί κριτική οφείλει να έχει στο μυαλό του ότι το ίδιο επιχείρημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναντίον του: και αυτά που γράφεις εσύ προκαθορίζονται α-
πό τη σχέση που έχεις με τη μισθωτή εργασία. Η συνήθης κατάληξη μιας τέ-
τοιας πρόχειρης συλλογιστικής είναι ότι ένας εργάτης, ειδικά αν είναι αριστε-
ρός ή αναρχικός/αντιεξουσιαστής, ανάλογα με τα γούστα, διαθέτει οπωσδή-
ποτε καλύτερη άποψη πάνω σ’ ένα οποιοδήποτε ζήτημα από οποιονδήποτε 
άλλον. Ευτυχώς, για όλους μας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η κριτική στην υπαλληλική σχέση αποτελεί μια αναγκαία, αλλά όχι επαρ-
κή συνθήκη, γιατί είναι άλλο πράγμα να ασκείς κριτική στο χάσμα χειρωνα-
κτικής και διανοητικής εργασίας κι άλλο πράγμα να θες να καταργήσεις τη 
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διανοητική εργασία μετατρέποντας την σε χειρωνακτική, σε χυδαίο πρακτι-
κισμό. Από τη στιγμή που εκτιμάς ότι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που 
γράφονται οφείλουν ως τέτοια να αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής, τότε εμ-
φανίζεται στο προσκήνιο κάτι διαφορετικό από την υπαλληλική σχέση: η α-
ξία χρήσης του ίδιου του κειμένου, προϊόν της σχετικής αυτονομίας του περι-
εχόμενου του, για την κριτική.

Στο άλλο άκρο, θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί τις ταπεινώσεις και 
τους εξευτελισμούς που είναι υποχρεωμένος ο καθένας να βιώνει προκειμέ-
νου να βγάζει το μεροκάματο. Δεν είναι υποχρεωμένος να γράφει αυτά που 
γράφει; Και σε αυτή την περίπτωση, παρόλα αυτά, καλούμαστε να αφήσου-
με στην άκρη τα σκεπτικά που κατατίθενται και να χορηγήσουμε άλλοθι και 
άφεση αμαρτιών μετατρέποντας τους εαυτούς μας σε συνένοχους και παπά-
δες. Η ηθική απεχθάνεται την κριτική, ισχύει όμως στο ακέραιο και το αντί-
στροφο.

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι οι δημοσιογράφοι και οι ακαδημαϊκοί, κατηγο-
ρίες στις οποίες εμπίπτει ο P.S., πολύ σπάνια θα παρουσιάσουν τους εαυτούς 
τους να υποφέρουν εντός της υπαλληλικής σχέσης τους· το αντίθετο μάλιστα, 
παρουσιάζουν τον κλάδο τους ως κατ’ εξοχήν φορέα ελευθερίας της σκέψης 
και της έκφρασης γνώμης, υποτίθεται χωρίς τη στήριξη του κράτους ή του 
κάθε Μαρινάκη, οι οποίοι εμφανίζονται ως εγγυητές αυτών των ελευθεριών, 
αντί για εργοδότες που τις περιορίζουν. Ανεξάρτητα από τους συγκεκριμέ-
νους κάθε φορά όρους της σύμβασης εργασίας, επειδή αυτή η δουλειά συμπε-
ριλαμβάνει το να θέλεις να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου και αυτούς στους ο-
ποίους απευθύνεσαι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούν να την κάνουν 
όλοι με επιτυχία. Και για να μένει στη θέση του τόσο καιρό, ο P.S. ανήκει α-
ναμφίβολα σε αυτή τη κατηγορία. Ας δούμε πώς συμβαίνει αυτό.

Στις 12 Μαρτίου, ο P.S. δημοσιεύει ένα άρθρο στο προσωπικό του blog με 
τίτλο Against Agamben, is a democratic biopolitics possible?, το οποίο εμφα-
νίζεται να αποτελεί απάντηση στο γνωστό άρθρο του Agamben με τίτλο Η 
επινόηση μιας επιδημίας, πρόκληση για πολλούς υποστηρικτές της καραντί-
νας όπως αποδείχτηκε, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του έχει δημοσιευτεί στο in-
.gr από τις 5 Μαρτίου με τίτλο Υπάρχει δημοκρατική βιοπολιτική;. Καθώς το 
άρθρο του ιταλού δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου, αναρωτιόμαστε για-
τί επιλέγει τέτοια διεθνούς αναφοράς κριτική στον Agamben στο δεύτερο 
άρθρο του, ενώ στο πρώτο, στις 5 Μαρτίου, θα τον αναφέρει θετικά ως συγ-
γραφέα που έχει αναδείξει τις «σύγχρονες βαναυσότητες» και κυρίως «τον 
τρόπο που διαμορφώνονται οι σύγχρονες “καταστάσεις εξαίρεσης”». Γιατί 
αυτή η διπλή γλώσσα; Τι έχει μεσολαβήσει μεταξύ 5 και 12 Μαρτίου; Υπάρ-
χει περίπτωση να τον εγκάλεσε κάποιος και να έσπευσε να συμμορφωθεί με 
την αντι-αγκαμπενική γραμμή; Έπαιξε κάποιο ρόλο το κλείσιμο των σχολεί-
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ων, ίσως η πρώτη ευρεία εφαρμογή του lockdown σε ελληνικό έδαφος στις 
10 Μαρτίου; 

Είναι οι παλινωδίες μέρος του επαγγέλματος; Αν ναι, τότε σίγουρα θέλει γε-
ρά κότσια για να συνεχίζει κανείς. Το ίδιο ισχύει και στην πιο βαριά εκδοχή 
του να προσαρμόζεις τα γραπτά σου με βάση πολιτικές σκοπιμότητες, δικές 
σου ή της κυβέρνησης που υποστηρίζει ο εργοδότης σου. Αυτή η διαφοροποί-
ηση ανάμεσα στo γραπτό του προσωπικού blog και στο γραπτό του in.gr εί-
ναι σημαντική ή παίζουμε με τις λεπτομέρειες; Ή μήπως ένας influencer για 
να είναι καλός και περιζήτητος θα πρέπει να καλύπτει όλη την γκάμα των α-
πόψεων και να ικανοποιεί όλα τα γούστα; 

Να υποθέσουμε ότι, λόγω της έκτακτης συνθήκης, ο P.S. όπως και πολύς 
άλλος κόσμος μπορεί να φοβήθηκε και να μην ήξερε τι επίκειται; Ήξερε, όμως, 
τι να αποφεύγει και με τι χρειάζεται να αντιπαρατεθεί σε εκείνη τη φάση, έ-
πρεπε να αποδειχτεί «κοινωνικά υπεύθυνος» χωρίς να χρειαστεί να αντιπα-
ρατεθεί με την κρατική πολιτική· έπρεπε απλά να συμβάλει στη χάραξη της 
διαχωριστικής γραμμής από τους «ανεύθυνους» εντός του αριστερού στρα-
τοπέδου και δεν πιστεύουμε ότι έλαβε κάποια ειδική εντολή για κάτι τέτοιο. 

Ας δεχτούμε ότι τα διαπιστευτήρια υπευθυνότητας αποτέλεσαν μια σπα-
σμωδική αντίδραση, μια στιγμιαία αγανάκτηση απέναντι στην πιθανότητα 
να αυξηθεί ο κίνδυνος και το ρίσκο να γίνει δυσβάσταχτο. Δεν θα έπρεπε κά-
τι τέτοιο να αντανακλάται στο ύφος γραφής, να μην είναι όλες οι λέξεις δια-
λεγμένες, αλλά να διαφαίνεται κάπως η αγωνία του συγγραφέα; Τίποτα πε-
ρισσότερο απίθανο, η σιγουριά για τα λεγόμενα και η αυτάρκεια των νοη-
μάτων μάλλον ανάβλυζαν από παντού. Δεν πρόκειται για έκφραση κάποιου 
ψυχικού πόνου, αλλά για κάτι πιο πεζό και συνηθισμένο: το κατέβασμα της 
γραμμής στις καραντινιασμένες μάζες μέσω του πιο παλιού ειδησεογραφικού 
portal στην Ελλάδα.

Επειδή για να κατεβάσεις γραμμή χρειάζεται να αντλείς από κάπου αυτοπε-
ποίθηση ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, και επειδή στην περίπτωση του P.S. δεν 
υπάρχει η μεγάλη μαζική οργάνωση που θα του προσφέρει πλάτες, έρχεται η 
θεωρία να παράσχει τα αναγκαία στηρίγματα: απευθύνομαι στις μάζες για-
τί ξέρω τι συμβαίνει, έχω ανάλυση που ερμηνεύει τη συγκυρία καλύτερα α-
πό τους άλλους. Και αυτό πράγματι ισχύει: ο P.S. έχει γράψει ένα απρόσμε-
να χρήσιμο κείμενο με τίτλο «Πολιτικές τις αρρώστιας και του φόβου. Ση-
μειώσεις για την πολιτική και ιδεολογική διαχείριση της πανδημίας γρίπης 
Η1Ν1»1 εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Δεν το βρίσκουμε, όμως, πουθενά ως 
αναφορά στα σημερινά κείμενά του. Μπορεί να θέλει να ξεχάσει ότι το έχει 
γράψει, εμείς όμως δεν θα αφήσουμε τη λήθη να υπερισχύσει.

Είναι θεμιτό να αλλάζει κάνεις άποψη, αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, μια ετοι-

 Γράφτηκε για λο-
γαριασμό του περι-
οδικού Θέσεις στα 
τέλη του 2009 και 
μπορεί να βρεθεί στο 
διαδίκτυο.

1
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μότητα προσαρμογής των αναλυτικών εργαλείων στην εκάστοτε συγκυρί-
α και μια προδιάθεση (αυτο)κριτικής πέρα από ιδεολογικές προσκολλήσεις. 
Δεν πρέπει, παρόλα αυτά, να εξηγείται η όποια θεωρητική μετατόπιση για να 
μπορούν να καταλάβουν όλοι για ποιο λόγο συνέβη; Ειδικά μάλιστα όταν στο 
παρελθόν είχες κάνει τον Φουκώ σημαία και χρησιμοποιούσες προχωρημένα 
μαρξιστικά επιχειρήματα του τύπου «θα μπορούσε κανείς εδώ να παρατηρή-
σει μια ιδιότυπη αναλογία ανάμεσα στην ανάδυση της έννοιας της ζωής και τη 
γενίκευση της εμπορευματικής μορφής. Σε αυτό το επίπεδο είναι που μπορεί κα-
νείς να πει ότι πλάι στο φετιχισμό του εμπορεύματος εμφανίζεται και ένας φε-
τιχισμός της ζωής, που οδηγεί και σε όλες τις παραλλαγές βιταλιστικών ιδεολο-
γιών», στα οποία υπογραμμίζεται η βαθιά διαφορά σκεπτικού με τα γραπτά 
του σήμερα. Άλλο πράγμα να πουλάς εντυπώσεις στους αναγνώστες σου και 
άλλο πράγμα το να πιστεύεις αλαζονικά ότι δεν χρειάζεται να δώσεις λογα-
ριασμό σε κανέναν, πέρα από τον εργοδότη σου φυσικά. Για κάποιους, φυσι-
κά, αυτά τα δύο μπορούν και να ταυτίζονται. Οφείλεις, λοιπόν, να εξηγήσεις 
γιατί το 2009 γράφεις ότι 

Έχει ενδιαφέρον ότι προς το τέλος της ζωής του ο Φουκώ αφήνει κατά μέ-
ρος την έννοια της βιο-πολιτικής και εισάγει την έννοια των τεχνολογιών ε-
αυτού (Foucault 2001). Αυτή προκύπτει μέσα από την ενασχόλησή του με 
όλη την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή αντίληψη για την επιμέλεια εαυτού 
ως τέχνη βίου, όλο το σύνολο των πρακτικών με τις οποίες το άτομο / υπο-
κείμενο αναλαμβάνει να φροντίσει για την ορθή διαχείριση της ίδιας του της 
ύπαρξης. Παρότι σε αρκετά σημεία – και αυτό μάλλον με επιλογή και του 
ίδιου του Φουκώ – το όλο ζήτημα παραπέμπει και στη δυνατότητα μιας η-
θικής ή αισθητικής της ύπαρξης, εντούτοις έχει τη θεωρητική χρησιμότητα 
να εντοπίζει τη σημασία που έχουν οι εξατομικευμένες, υποκειμενοποιημέ-
νες και εσωτερικευμένες μορφές των βιοπολιτικών επιταγών (συχνά και με 
έντονη φαντασιωτική φόρτιση). Ας αναλογιστούμε πώς και στις μέρες μας 
πλάι στις κάθε είδους πειθαρχικές πρακτικές σε σχέση με τη δημόσια υγεί-
α, ή τις πρακτικές διαχείρισης της ασφάλειας αναπαράγεται, περισσότερο έ-
ντονα παρά ποτέ, και μια ολόκληρη σειρά τεχνολογιών εαυτού σε σχέση με 
την υγεία (δίαιτα, γυμναστική, εμμονή στην υγιεινή διατροφή κλπ.).

Σε αυτή τη βάση είναι που μπορούμε να δούμε και την αξία που έχουν τέ-
τοιες διακρίσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας 
γρίπης και να αναδείξουμε τον πολιτικό χαρακτήρα που έχουν στον πυρήνα 
τους. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι ο πυρήνας μεγάλου μέρους της συζή-
τησης και της πρακτικής αφορά την αποτύπωση πολιτικών στρατηγικών 
και όχι απλώς τεχνικών αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Θεωρούμε δηλα-
δή ότι γύρω από την πανδημία γρίπης ξεδιπλώνεται ένα σύνολο από πρακτι-
κές πειθαρχίας, πρακτικές ασφάλειας και τεχνολογίες εαυτού, καθώς και έ-
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να σύνολο πολιτικών και ιδεολογικών αναπαραστάσεων που δεν αφορούν 
την πανδημία καθαυτή αλλά πολύ περισσότερο την τρέχουσα συγκυρία του 
ταξικού συσχετισμού δύναμης.

και σήμερα υποστηρίζεις ότι

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το γεγονός ότι για τον Φουκό, στοχαστή που 
μάλλον δεν πίστευε στην ουτοπία μιας κοινωνίας χωρίς εξαναγκασμό αλλά 
στη δυνατότητα κοινωνιών με περισσότερες ελευθερίες, η έννοια της βιοπο-
λιτικής δεν διατυπώνεται μόνο με όρους δυστοπίας, το ερώτημα που προκύ-
πτει είναι εάν μπορεί να υπάρξει μια δημοκρατική βιοπολιτική. Είναι δηλα-
δή το ερώτημα εάν μπορούμε να έχουμε συλλογικές πρακτικές που να προ-
άγουν αυτό που θα λέγαμε υγεία μεγάλων πληθυσμών, χωρίς αυτό να είναι 
το αποτέλεσμα μιας παράλληλης επέκτασης των μορφών εξαναγκασμού και 
επιτήρησης.

Ο ίδιος ο Φουκό στο ύστερο έργο του δείχνει να προσφέρει έναν δρόμο γύ-
ρω από την έννοια της αλήθειας, της παρρησίας και της επιμέλειας εαυτού. 
Σε έναν ιδιότυπο διάλογο με την αρχαία φιλοσοφία παραπέμπει σε μια εναλ-
λακτική πολιτική του βίου που συνδυάζει την ατομική και συλλογική μέρι-
μνα με όρους που δεν παραπέμπουν στον εξαναγκασμό.

Αυτό θα σήμαινε ότι οι αποφάσεις για τον αυτοπεριορισμό της κίνησης 
στη διάρκεια μιας επιδημίας ή για την αποφυγή του καπνίσματος σε κλει-
στούς χώρους ή για την επιλογή ατομικών και συλλογικών πρακτικών που 
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, δεν λαμβάνονται υπό τον φόβο της τιμωρί-
ας αλλά στο πλαίσιο μιας δημοκρατικά συζητημένης συλλογικής απόφασης. 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση από τη συμμόρφωση περνάμε στην ευθύνη, πρώ-
τα και κύρια έναντι των άλλων και στη συνέχεια ως προς εαυτόν και από 
τη λογική της αναστολής της κοινωνικότητας στη συνειδητή προσαρμογή 
της. Σε μια τέτοια συνθήκη, αντί για τον διαρκή εξατομικευμένο φόβο, που 
μπορεί να διαλύσει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής, περνάμε στη συλλογι-
κή προσπάθεια, τον συντονισμό και την αλληλεγγύη εντός μιας μάχης που 
τη δίνουμε από κοινού, στοιχεία που μπορεί να αποδειχτούν και πιο κρίσιμα 
από την αμιγώς ιατρική παρέμβαση.

Μπορεί η θεωρία του Φουκώ να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίσταση; Είναι 
τόσο ελαστική που μπορεί να πάρει το σχήμα τόσο της κριτικής όσο και της 
υπεράσπισης της καραντίνας; Εμείς για τους εαυτούς μας μπορούμε να μι-
λήσουμε χωρίς να έχουμε πίσω μας μια θεωρητική και φιλοσοφική αυθεντία, 
φαίνεται όμως ότι ο P.S. πρέπει υποχρεωτικά να βάλει κάποιον άλλον να μι-
λάει στη θέση του. Όπως και να ’χει, το εγχείρημα μετατροπής του Φουκώ 
σε υπερασπιστή των περιοριστικών μέτρων είναι ιδιαίτερα τολμηρό, το ρίσκο 
είναι υψηλό και δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε τον P.S. για την απόπει-
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ρα σοβαρού ξεκουνήματος του ανώνυμου φουκωικού από την πολυθρόνα του.

Δημοκρατική βιοπολιτική λοιπόν; Να μια υποσχόμενη καινοτομία που θα 
μπορούσε να συγκινήσει τους ακαδημαϊκούς κύκλους, και όχι μόνο, αυτή την 
περίοδο της κλεισούρας· να, όμως, και μια υπόγεια οδός να συμβάλεις στην 
αποδόμηση του πυρήνα της φουκωικής θεωρίας, η οποία βρέθηκε στο επίκε-
ντρο της λυσσασμένης επίθεσης εκ μέρους όλου σχεδόν του πολιτικού φά-
σματος το προηγούμενο διάστημα, γιατί όλοι κατάλαβαν γρήγορα πως, για 
να μπορέσουν να βρουν ένα αναπαυτικό πολιτικό κάθισμα περιμένοντας τον 
covid-19 να περάσει, έπρεπε πολύ απλά να μην κριτικάρει κανένας το κρά-
τος για βιοπολιτική διαχείριση. Το κράτος έπρεπε να αφεθεί να κάνει τη δου-
λειά του· αυτή ήταν η πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έπρεπε να 
αποδεχτούν και να υλοποιήσουν όλες οι συνιστώσες του, κρυφές και φανερές, 
παλιές και νέες.

Πριν κατεβάσει το βαρύ πυροβολικό των εννοιών στο χαρτί, ο P.S. θα έπρε-
πε να αναρωτηθεί αν έχει υπάρξει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, αν η ιστο-
ρία έχει να προσφέρει κάποιο προηγούμενο, έστω και κατ’ αναλογία. Και τα 
διδάγματα για την κατευναστική στάση της σοσιαλδημοκρατίας εν μέσω ε-
πιδημίας είναι υπαρκτά, όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο μεταξύ Αυ-
γούστου και Σεπτεμβρίου 1892 στο Αμβούργο:

Ο Ρόμπερτ Κωχ, επιφανής μικροβιολόγος και υποστηρικτής της (σήμε-
ρα αποδέκτης) θεωρίας της μεταδοτικότητας της ασθένειας, στάλθηκε στο 
Αμβούργο από την γερμανική κεντρική κυβέρνηση για να ελέγξει το ξέσπα-
σμα [της χολέρας]. Αλλά αρχικά έπρεπε να αντιμετωπίσει το καθεστώς του 
Αμβούργου, το οποίο υποστήριζε την κυρίαρχη θεωρία περί «μιάσματος». 
Κατ’ αυτή, η ασθένεια ήταν προϊόν ενός μιασματικού σύννεφου που ανερχό-
ταν από το έδαφος, ειδικά οι εκεί που οι συνθήκες ήταν βρώμικες, μια ερμη-
νεία την οποία προτιμούσαν στο Αμβούργο, όχι εξαιτίας της επιστημονικής 
αξίας της, αλλά επειδή σημαίνει ότι το βάρος μπορούσε να πέφτει στους τε-
μπέληδες, βρώμικους και ανεύθυνους φτωχούς ανθρώπους αντί για τις αρ-
χές της πόλης.

Ο Κωχ επέμεινε σε μια ποικιλία μέτρων – συμπεριλαμβανομένης της ε-
πιβολής καραντίνας, της απολύμανσης και του καθαρισμού δημόσιων χώ-
ρων και σπιτιών, της παροχής δωρεάν, μη μολυσμένου νερού και της δημό-
σιας καμπάνιας ενημέρωσης για το πώς να σταματήσει η εξάπλωση –την 
οποία οι αξιωματούχοι του Αμβούργου δέχτηκα απρόθυμα να εφαρμόσουν.

Ακόμα και τότε, η υγεία απείχε πολύ από το να είναι η πρώτη τους προτε-
ραιότητα. Η μαζική καμπάνια πληροφοριών για τον έλεγχο της ασθένειας, 
για παράδειγμα, υλοποιήθηκε μόνο μετά από μια εβδομάδα από την ημερο-
μηνία που είχε συμφωνηθεί. Αυτή η καθυστέρηση δεν ήταν μόνο θανάσιμη, 
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ήταν και πολιτική. Η Γερουσία, καθώς δεν είχε την απαραίτητη λαϊκή υπο-
στήριξη για την εφαρμογή του ίδιου του μέτρου, αναγκάστηκε να καταπιεί 
την περηφάνια της και να καλέσει την μόνη δύναμη που την είχε: το τοπικό 
παράρτημα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας.

Αλλά οι μέρες περνούσαν πριν υπάρξει επικοινωνία με το κόμμα, μιας και, 
υποστηρίζει ο Evans, «είναι πιθανόν η καμπάνια να έπρεπε να λάβει χώ-
ρα την επόμενη διαθέσιμη Κυριακή (28 Αυγούστου) για να αποφευχθεί ο-
ποιαδήποτε διατάραξη της εργασίας, με την επακόλουθη απώλεια κέρδους 
για τους εργοδότες. Αν η καμπάνια λάμβανε χώρα στις 26 ή τις 27, χιλιάδες 
εργάτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος –κυρίως χειρώνακτες– θα έ-
πρεπε να πάρουν ρεπό από τη δουλειά» και κατά παράκληση των αρχών να 
μην τιμωρηθούν από τα αφεντικά τους γι’ αυτό. Κάτι τέτοιο θα έσωζε ζωές, 
αλλά σε βάρος των πάντοτε σημαντικών κερδών…Το παράρτημα του κόμ-
ματος στο Αμβούργο ήταν συντηρητικό ακόμα και με τα κριτήρια του Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ήταν παρόλα αυτά ικανό να συνδεθεί 
με την λαϊκή οργή που δημιούργησε η επιδημία2.

Μπορεί πάλι ο P.S. να μη θέλει να ασχοληθεί κανείς μαζί τους λόγω μεγά-
λης χρονικής και γεωγραφικής απόστασης. Αφήνοντας στην άκρη το γεγο-
νός ότι μόλις πρόσφατα οι αριστεροί ακαδημαϊκοί ασχολήθηκαν με την ιστο-
ρία της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, διαβλέποντας φαίνεται κάποιες ευκαι-
ρίες καριέρας, η ιστορία του Συνδέσμου για την καταπολέμησιν της φυματιώ-
σεως μπορεί επίσης να αποδειχτεί χρήσιμη για τον τρόπο που εκείνη την πε-
ρίοδο οι γιατροί ασχολήθηκαν με το κοινωνικό ζήτημα και τις συνέπειες της 
ασθένειας επί αυτού. Είναι γνωστή η διαδρομή του γιατρού Πατρίκιου, ο ο-
ποίος αποτέλεσε τον θεμελιωτή της ιατρικής στατιστικής για λογαριασμό του 
κράτους και ιδρυτή του Συνδέσμου κατόπιν εντολής του 1ου Πανελληνίου Συ-
νεδρίου Ιατρικής, και ο οποίος προτείνει την  ίδρυση «λαϊκών σανατορίων» 
για την αντιμετώπιση της φυματίωσης στις κατώτερες τάξεις, ενώ ταυτόχρο-
να εκφράζει εθνικές ανησυχίες για την «εξαφάνιση της φυλής» και τον κίν-
δυνο απώλειας κοινωνικού κεφαλαίου «ακριβώς την ώρα που θα έπρεπε να 
αποδώσει κέρδη στην πολιτεία»3; Είναι στη σωστή κατεύθυνση ο υγιεινιστι-
κός προσανατολισμός του Συνδέσμου επιτροπών σε πολλές πόλεις της Ελλά-
δας, των οποίων κύρια αποστολή ήταν η «διαπαιδαγώγηση του κοινού» με 
την παροχή «υγιεινών παραγγελμάτων και προφυλάξεων»; Αν ναι, γιατί δεν 
πάρθηκε καμία πρωτοβουλία π.χ. για την ίδρυση λαϊκών επιτροπών εναντίον 
της covid-19 με τη συμμετοχή των τόσων πολλών γιατρών που διαθέτουν οι 
αριστερές οργανώσεις;

Ίσως, από την άλλη, να προταθεί ο ισχυρισμός ότι ο ελληνικός κοινωνικός 
σχηματισμός υπέστη βαθιά τομή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου και του εμφύλιου που ακολούθησε και ότι οργανώθηκε με διαφορετικό 

Απόσπασμα από 
άρθρο «Socialism, 
c a p i t a l i s m , 
and cholera in 
1 9 t h - c e n t r u r y 
H a m b u r g » τ η ς 
Louise O’Shea, δι-
αθέσιμο στο διαδί-
κτυο.

2

Αναλυτικότερα 
για τον τρόπο που η 
προοδευτική μεσαί-
α και ανώτερη τάξη 
της εποχής αναλαμ-
βάνει δράση «υγι-
εινιστικού διαφωτι-
σμού» των κατώτε-
ρων τάξεων, στο άρ-
θρο της Βάσως Θε-
οδώρου με τίτλο Οι 
γιατροί απέναντι στο 
κοινωνικό ζήτημα, 
Ο αντιφυματικός α-
γώνας στις αρχές του 
20ού αιώνα (1901-
1926), διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο.

3
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τρόπο στη συνέχεια. Παρόλα αυτά, στα Νέα της 13ης Αυγού-
στου 1957, και στην περίπτωση εμφάνισης «ασιατικής γρίππης 
εις παιδικήν κατασκήνωσιν» όπου «εσημειώθησαν μέχρι στιγμής 
150 κρούσματα», πολλά από τα βασικά συστατικά που συνθέ-
τουν την υγειονομική διαχείριση είναι εδώ: παιδιά (μόνο κορί-
τσια) των «επικίνδυνων τάξεων» που κάνουν κατασκήνωση, 
υγειονομικός συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες, καραντίνα ό-
σων έχουν συμπτώματα, διερεύνηση των επαφών και των μετα-
κινήσεων κάθε νοσούσας, υγειονομικός έλεγχος στα σύνορα, λή-
ψη δείγματος από τις πάσχουσες για εργαστηριακή έρευνα, με-
τάδοση της γρίπης στους υγειονομικούς υπαλλήλους· προσοχή, 
οπωσδήποτε, στο πώς η διαπίστωση «δεν υπάρχει φάρμακον» 
συνυπάρχει με το «θα γίνει εμβολιασμός, όταν θα παρασκευαστεί 
το εμβόλιο» και τη σύσταση του Υπουργείου Προνοίας προς το 
κοινό «όπως διατηρήση την ψυχραιμία του δεδομένου ότι η μορφή 
της επιδημίας είναι άνευ συνεπειών». Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στον τρό-
πο με τον οποίο κινήθηκε το ελληνικό κράτος; Υπάρχει πρόβλημα δημοκρα-
τικότητας στη βιοπολιτική που ασκεί η δεύτερη κυβέρνηση του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή; Γενικότερα μιλώντας, διαπιστώνουμε πρόβλημα στη στρα-
τηγική αντιμετώπισης της ελληνικής κυβέρνησης, όταν, στις 24.9.1957, δια-

βάζουμε στο άρθρο του 
Βήματος με τίτλο «Συ-
νέρχεται αύριον το Α-
νώτατο Υγειονομικόν 
Συμβούλιον δια το ζή-
τημα της γρίππης. Η 
αλλαγή του καιρού ευ-
νοεί την επέκταση της 
επιδημίας – απαιτείται 

μεγάλη προφύλαξις» ότι υπάρχει διαφωνία για την αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου μεταξύ των ειδικών, ότι «περί λήψεως γενικών προφυλακτικών μέ-
τρων δεν δύναται να γίνη λόγος» αν και παρατηρείται επέκταση της επιδημί-
ας από την Αθήνα προς την επαρχία και εκτιμάται ότι «με την αλλαγή του 
καιρού προς το ψυχρότερον αναμένεται έξαρσις της επιδημίας». Παράλληλα, 
μαθαίνουμε ότι ο νεκρός στη Λάρισα «έπασχε μεν εκ γρίππης, απέθανεν ό-
μως εξ εγκεφαλικής προσβολής» και ότι «είναι πάντως φυσικόν, λόγω της ε-
πιδημίας, να κυκλοφορούν φήμαι και ωρισμένοι θάνατοι που οφείλονται ουσι-
αστικώς εις άλλας ασθενείας να αποδίδωνται εις την γρίππην», την ίδια στιγ-
μή που καταγράφονται 1813 κρούσματα στον Πειραιά και το ΙΚΑ εμφανί-
ζει «πλήρη ανεπάρκεια» και η διακοπή των σχολικών μαθημάτων «μέχρις 
στιγμής τουλάχιστον» αποκλείεται· και όλα αυτά τη στιγμή που σε Ευρώπη 
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και Αμερική «η επιδημία της γρίπης προσλαμβάνει ανησυχητικές δι-
αστάσεις». Ποια γνώμη πρέπει να σχηματίσουμε για τους δημοσι-
ογράφους των Νέων, όταν, τρεις μέρες αργότερα, συγκρίνουν την 
κατάσταση στη χώρα με την ισπανική γρίπη, εκφράζουν μια πρώ-
ιμη εκδοχή της θετικότητας που έχει η ανοσία αγέλης και υποστη-
ρίζουν ότι η οικονομική ζωή της χώρας θα παραλύσει αν προσβλη-
θούν ομαδικά οι εργαζόμενοι;· για να μη μιλήσουμε για την πρώτη, 
ενδεχομένως, ιστορικά εμφάνιση του οριενταλιστικού μοτίβου περί 
προέλευσης του ιού από την Κίνα, η οποία για δύο μήνες δεν ενημέ-
ρωνε για την εμφάνιση της επιδημίας. Πρέπει οι αριστεροί διανοη-
τές και μάχιμοι αντικαπιταλιστές αγωνιστές να ενημερώνουν τους 
αναγνώστες τους για το επιδημιολογικό παρελθόν της χώρας τους 
και τη στάση που κράτησε η Αριστερά της χώρας τους εδώ και εξή-
ντα χρόνια για αυτό το ζήτημα; Υπήρξε ποτέ μια προοδευτική ορ-
γάνωση οπαδός της καραντίνας και, αν ναι, πότε και υπό ποιες συνθήκες συ-
νέβη αυτό; Ή μήπως η σημερινή καραντινιστική αριστερά πρέπει να εκλη-
φθεί ως το επίκεντρο της Ιστορίας;

Δεν είμαστε της γνώμης ότι η ύπαρξη ή μη του εμβολίου δρα τόσο καθορι-
στικά, ώστε να μετατρέπει την εκάστοτε κρατική βιοπολιτική διαχείριση μιας 
ασθένειας σε «επιστημονική αντιμετώπιση ένας αντικειμενικά υπαρκτού κίν-
δυνου». Όμως ο P.S. μπορεί να έχει αντίθετη γνώμη. Για αυτό και πρέπει να 
τον ρωτήσουμε, αν, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς στη Γιουγκο-
σλαβία το 1972, η καραντίνα στους εισερχόμενους στην Φλώρινα και οι υ-
ποχρεωτικοί εμβολιασμοί του τοπικού πληθυσμού των νομών στα βόρεια της 
χώρας –ακόμα και των ελλήνων εργατών που επιστρέφουν από τη Γερμανία 
εξαιτίας της πιθανής συναναστροφής τους με γιουγκοσλάβους εργάτες εκεί– 
αποτελεί τμήμα αυτής της επιστημονικής αντιμετώπισης ή το δικτατορικό 
καθεστώς απλά δείχνει υπερβάλλοντα ρατσιστικό ζήλο. Αν και ο P.S. μπορεί 
να δηλώσει ότι δεν στερείται αντιρατσιστικών ευαισθησιών, ίσως να πρέπει 
να του υποδειχθεί επιπλέον, και πιο συγκεκριμένα, ότι δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιείται ένα κομμάτι του πληθυσμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
οι κάτοικοι στα βόρεια σύνορα της χώρας (εκ των οποίων πολλοί μειονοτικοί) 
ως ασπίδα προστασίας του υπόλοιπου πληθυσμού και να δίνεται αριστερό άλ-
λοθι σε αυτό· ούτε φυσικά να αποκρύπτονται τα πολλά προβλήματα που προ-
καλεί ο ίδιος ο εμβολιασμός στο ανθρώπινο σώμα.

 Δεν είναι εδώ ο χώρος να θυμίσουμε τις μη αμελητέες θεωρίες και πρακτική, 
τις οποίες ανέπτυξε το ανταγωνιστικό κίνημα κατά τη διάρκεια του λεγόμε-
νου ’68 απέναντι σε αυτό που σχηματικά θα μπορούσε να αποκαλεστεί κυ-
ρίαρχος ορισμός της ασθενείας και της υγείας και τις οποίες η σημερινή αρι-
στερά σε όλες εκδοχές της υποκρίνεται ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Μπορεί βέβαια 
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ο  P.S. αδιαφορεί για αυτά τα ζητήματα και να το παίζει σκληρός εργατιστής. 
Θα πρέπει, όμως, τότε να ρωτήσουμε τον P.S. ποια στάση κράτησαν οι όμοι-
οί του τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν η διεύθυνση των υπηρεσιών 
υγείας της Νέας Υόρκης κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», εν μέσω 
επιδημίας γρίπης, εξαιτίας της απεργίας των μεταφορέων πετρελαίου κεντρι-
κής θέρμανσης, οι οποίοι αρνήθηκαν να δουλέψουν υπερωρίες ή να εργαστούν 
ανήμερα τα Χριστούγεννα: ήταν «κοινωνικά ανεύθυνοι» οι απεργοί, έφται-
γαν αυτοί που «πολλοί κινδύνευαν να πεθάνουν από το κρύο»4; Συνιστά αυτή 
η στάση των απεργών μια θεωρητική και πρακτική αντίληψη για τη βιοπολι-
τική, για την ίδια την ασθένεια και τις κοινωνικές αιτίες και επιπτώσεις της; 
Ή κακώς δεν έλαβαν υπόψη την άποψη των γιατρών για αυτά τα ζητήματα; 
Και σε έναν ευρύτερο ορίζοντα, πρέπει να πάρουμε ως δεδομένη τη βιοπολι-
τική διαχείριση και να αλλάξει κάτι στο τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμα-
στε τις απεργίες και τις διαταραχές που προκαλούν στην κανονικότητα του 
κεφαλαίου και του κράτους; 

Στα Νέα της 8ης Μαΐου 1973, μαθαίνουμε ότι υ-
πεύθυνες για τις επιδημίες είναι οι αεροπορικές συ-
γκοινωνίες και το αποτελεσματικότερο όπλο απέ-
ναντι τους, ο εμβολιασμός, ενώ πρέπει να περιμέ-
νουμε έξι ακόμα χρόνια, στο Βήμα της 9ης Δεκεμ-
βρίου 1979, για να παρουσιαστούν το νέφος και η 
φωτοχημική ρύπανση ως μόνιμοι παράγοντες υπο-
βάθμισης της υγείας και να συσχετιστούν όχι μό-
νο με προβλήματα του αναπνευστικού συστήμα-
τος, αλλά και με την εμφάνιση κρουσμάτων γρί-
πης. Αυτή η συσχέτιση, η οποία τόσο υποτιμήθη-
κε το προηγούμενο διάστημα στην περίπτωση της 
covid-19 και της συζήτησης για τους παράγοντες 
που συμβάλλουν στη διάδοσή της, έχει ένα μεγά-
λο βάθος χρόνου πίσω της από τη στιγμή που πρωτοδιατυπώθηκε. Είναι δυ-
νατόν τα καθεστωτικά μήντια της μεταπολίτευσης να είναι πιο προοδευτικά 
από τα αριστερά έντυπα του σήμερα, από τη στιγμή που συμμετέχουν στον 
εντοπισμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλ-
λουν στη διάδοση μιας ασθένειας;

Αν, δε, συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ήδη από τις 16.3.1980 καταγρά-
φεται στην εν λόγω εφημερίδα ειδική στήλη για θέματα γρίπης, κάτι που ση-
μαίνει ότι οι επιπτώσεις της ασθένειας αυτής συζητιούνται ήδη πολύ σε κοι-
νωνικό επίπεδο, μπορεί ίσως να γίνει κατανοητό σε ποιο βαθμό η πρόληψη 
και αντιμετώπιση της γρίπης θεμελιώνει την κοινή αντίληψη περί υγιεινής 
στην μεταπολιτευτική Ελλάδα συμβάλλοντας με τον τρόπο της στην καλπά-

 «Grippe asiat-
ique et pénurie de 
mazout contraig-
nent la municipal-
ité de new-york à 
déclarer l’état d’ur-
gence», Le Monde, 
28. 12.1968. 

4
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ζουσα ιατρικοποίηση της ζωής όλα τα επόμενα χρό-
νια μέχρι σήμερα· το διπλανό σκίτσο από τα Νέα 
της 17ης Οκτωβρίου 1991, με τον πεζό που φοράει 
μάσκα-μυρμήγκι είναι κυνικά προφητικό. Από αυ-
τή την άποψη, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο ιός 
sars-cov-2 δεν έχει καμία σχέση με τον ιό της γρί-
πης; Πόσο πρέπει να μας ενδιαφέρει αν έχουν το ί-
διο γενετικό υλικό ή όχι και πόσο πρέπει να μη μας 
ενδιαφέρουν τα πρότυπα υγιεινής, πάνω στα οποία 
βασίζεται η έμπρακτη αντιμετώπισή τους;

Ο P.S., ως όψιμος καραντινιστής (αλλά από τους αριστερούς για να μη ξε-
χνιόμαστε) ίσως γνωρίζει ότι οι υγειονομικές αρχές της χώρας τίθενται σε ε-
πιφυλακή, συντονιζόμενες με αρκετές άλλες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τη 
γρίπη ήδη από το 2000, αν και «η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώ-
ρες η οποία, προς το παρόν, δεν αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα», όπως δια-
βάζουμε στο Βήμα της 10ης Ιανουαρίου 2000, όπου υπονοείται ότι το να έχουν 
500.000 βρετανοί πυρετό είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι καλή αυτή η επιφυ-
λακή για τη χώρα και την ασφάλεια της υγείας των κατοίκων της; Έπρα-
ξαν καλά οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας που ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις 
τους, τις οποίες είχαν προγραμματίσει πριν τις γιορτές; Γιατί ο γενικός διευ-
θυντής Υγιεινής του υπουργείου Υγείας κύριος Γ. Παπουτσάκης «αντιτάσσει 
στον πανικό που έχει δημιουργηθεί, το ότι ο αριθμός των μέχρι σήμερα ιώσεων 
είναι ο αναμενόμενος για την εποχή αυτή και τα κρούσματα οφείλονται σε δι-
άφορους ιούς που προσβάλουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα»; Από την 
πλευρά μας, δυσκολευόμαστε να βρούμε τη σύνδεση ανάμεσα στη δημιουρ-
γία πανικού, την επιφυλακή και τη δημοκρατικότητα της βιοπολιτικής που 
επαγγέλλεται ο P.S. Όταν, πάντως, το καλοκαίρι του ίδιου έτους, τίθεται σε 
καραντίνα όλος ο νομός Έβρου εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώ-
δους πυρετού σε ζώα, αυτό δείχνει ήδη από τότε προς τα που θα πήγαιναν τα 
πράγματα αν οξυνόταν υγειονομικά η κατάσταση στις πόλεις με την εμφάνι-
ση μιας επιδημίας.

Ανάλογες καταστάσεις θα προκύψουν και κατά 
την εμφάνιση του ιού sars το 2003, μόνο που τότε 
γίνεται πιο φανερό το προχώρημα στην υγειονομι-
κή συγκρότηση του (ελληνικού) κράτους: στο Βή-
μα της 18ης Μαρτίου 2003 εμφανίζεται η πρώτη φω-
τογραφία επιβάτιδος από το αεροδρόμιο του Χονγκ 
Κονγκ, η οποία φοράει μάσκα, ενώ το τότε νεοϊδρυ-
θέν Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων σπεύδει για ελέγ-
χους στα αεροδρόμια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
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κλείσουν. Μια εβδομάδα, αργότερα, μαθαίνουμε ότι η κατασκευή διαγνωστι-
κού τεστ για την αντιμετώπιση του sars συμβαδίζει με την ανάπτυξη συστή-
ματος παρακολούθησης των κρουσμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας· και μό-
νο το απλό ξεφύλλισμα των εφημερίδων εκείνης της άνοιξης δείχνει πως τα α-
πολυμαντικά μαντηλάκια και τα ειδικά τζελ με οινόπνευμα, το κλείσιμο σχο-
λείων και πανεπιστημίων, η πρόταση για ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολού-
θησης σε όσους νοσήσουν, το social distancing, οι ουρές στα σουπερμάρκετ 
δεν είναι επινοήσεις του σήμερα, αλλά έχουν παρελθόν ως κομμάτια του πα-
γκόσμιου παζλ των αντιδράσεων απέναντι στην επιδημία sars. Ισχύει ότι η 
είδηση περί επιβολής καραντίνας σε ολόκληρο το Χονγκ Κονγκ θα χρησιμο-
ποιηθεί για την πρωταπριλιάτικη φάρσα της εφημερίδας;

Υπάρχουν όμως και σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τη νέα συ-
γκυρία: εμφάνιση της επιδημίας sars εν μέσω της διεξαγωγής του πολέμου 
στο Ιράκ· οι tour operators που πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω· επικείμενη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων· προεδρία της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση από την αρχή του έτους. Επηρεάζουν όλοι αυτοί παράγοντες 
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται την αντίδρασή του το ελληνικό κράτος; 
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε 
σχέση με το σύνδρομο είναι η υπερβολική ανησυχία, που, ορισμένες φορές, οδη-
γεί σε αδικαιολόγητες αντιδράσεις», δηλώνει ο έλληνας υπουργός υγείας, προε-
δρεύων στο συμβούλιο υπουργών υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
που πραγματοποιείται στις 6.5.2003, τρεις και πλέον μήνες μετά την εμφάνι-
ση των πρώτων κρουσμάτων στην Κίνα. Στις 9.5.2003, ο τότε υπουργός υ-
γείας Στεφανής προειδοποιεί τους ξενοδόχους να είναι σε επιφυλακή για τους 
«ασιάτες τουρίστες», τέσσερις μέρες, όμως, αργότερα το editorial του Βήμα-
τος θα του ασκήσει κριτική λέγοντας ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να ελέγ-
χει την πιθανότητα ύπαρξης κρουσμάτων και όχι των ξενοδόχων, προσθέτο-
ντας ότι η ασφάλεια στην καθημερινή ζωή των πολιτών έχει παραμεληθεί από 
την πολιτεία, ενώ η «ανασφάλεια» αυξάνεται. Στις 14.5.2003, φαίνεται ό-
τι η ένταση μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι αυξημένη, γεγονός που 
αναγκάζει την ναυαρχίδα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη να 
τοποθετηθεί εκ νέου:

Σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι θα μάθουμε, και στην Ελλάδα, τις διακρί-
σεις ανάμεσα σε ύποπτο περιστατικό για SARS/ άτυπη πνευμονία, σε πι-
θανό κρούσμα και (ύστερα από μακρές εξετάσεις) σε διαγνωσμένο κρούσμα. 
Το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο η Ελλάδα να λειτουργήσει μέχρι τέλους σαν 
νησί. Ενώ δεν ήταν και δύσκολο να καταλάβουμε – χθες ακόμη – ότι τάσεις 
άρνησης και αποστασιοποίησης των αρμοδίων από την ευθύνη, είτε με εξορ-
κισμούς του κακού είτε με πρόσκληση προς ξενοδόχους να αστυνομεύσουν 
τον εισερχόμενο τουρισμό, αύριο προς εργοδότες να προσέχουν ποιον απασχο-
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λούν, μεγαλώνουν, αντί να συμμαζεύουν, το πρόβλημα.

Τώρα, όμως, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά στην ώρα της ευθύνης: 
και μάσκες χρειάζεται να υπάρξουν (κατάλληλες) και θάλαμοι νοσοκομεί-
ων για καραντίνα (με απόλυτη ασφάλεια) και 
νοσηλευτικού προσωπικού άμεση προετοιμασί-
α (και εξασφάλιση συναίνεσης). Όλα αυτά τώ-
ρα και ουσιαστικά. Όχι αύριο και φιλολογικά.

Ίσως ακόμα περισσότερο χρειάζεται οι ηγεσί-
ες να παλέψουν για να ανακτήσουν την αξιο-
πιστία που στην αρχή φάνηκε να έχουν, μιλώ-
ντας ανοιχτά – αλλά ύστερα την έδιωξαν μα-
κριά τους με τη στάση του «παρελθέτω απ’ ε-
μού το ποτήριον τούτο». Η ενημέρωση της 
κοινής γνώμης με αλήθεια και με σταθερότη-
τα, η σοβαρή πληροφόρηση για τους κανόνες α-
τομικής υγιεινής και τις αντενδείξεις συλλογι-
κής συμπεριφοράς, αυτοί είναι οι μόνοι τρόποι 
για να μην έχουμε φαινόμενα πανικού. Που δεν 
είναι άγνωστα, ήδη, διεθνώς. Αν χρειαστούν 
μέτρα περιορισμό ταξιδιών, και αυτό με μετρό 
και με ευθύνη και με ευθύτητα ας γίνει: επίσημα, από το κράτος.

Τα αντανακλαστικά άρνησης, δε, όπως κάποια που αναπτύχθηκαν – έ-
στω κατανοητά – από χώρους όπως αυτοί της προετοιμασίας των Αγώνων 
του 2004, ας αυτοτιθασευθούν. Δεν βοηθούν. Ίσως επιβαρύνουν το κλίμα. 

Ο P.S. θα έπρεπε να γνωρίζει ότι από τις 16.5.2003, όπως μας πληροφο-
ρούν τα Νέα, σε 16 νοσοκομεία της Αττικής διεξάγονται «ασκήσεις προ-
σομοίωσης» ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα σε περίπτωση εμφά-
νισης κρούσματος άτυπης πνευμονίας, ενώ δυο μέρες αργότερα το Βήμα θα 
κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία – η κυ-
βερνητική προπαγάνδα τότε εστίαζε στη λειτουργία ή μη θαλάμων αρνητι-
κής πίεσης. Έχει κάνει κάποια βήματα από τότε το ελληνικό κράτος ή το δη-
μόσιο σύστημα υγείας είναι δομικά ελλιπές όχι μόνο απέναντι στο ενδεχόμενο 
επιδημίας, αλλά γενικά απέναντι στις ανάγκες των κατώτερων τάξεων; Και 
αφού πολλή κουβέντα γίνεται για βιοπολιτική από τα κάτω, πώς πρέπει να 
κρίνουμε την τότε αυθόρμητη(;) σύσταση κοινής επιτροπής από πνευμονο-
λόγους, λιμενικούς και εκπροσώπους των επαγγελματικών τάξεων στο «επι-
κίνδυνο» λιμάνι του Ηρακλείου; Ήταν περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη α-
πό τη ματαίωση της προγραμματισμένης απεργίας των νοσοκομειακών για-
τρών εξαιτίας της εμφάνισης «ύποπτου κρούσματος» και της μεταφοράς του 
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στο Σισμανόγλειο, όπως μας πληροφορούμαστε από το Βήμα μερικές μέρες 
νωρίτερα; Ή μήπως, τελικά, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι της πλάκας μπρο-
στά στην ανάλυση του Ντόκου από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος, σε άρθρο του 
στο Βήμα στις 25.5.2003, σκιαγραφώντας το νέο περιβάλλον των ασύμμε-
τρων απειλών, καταθέτει προτάσεις προς το ελληνικό κράτος μεταξύ των ο-
ποίων ξεχωρίζουν η πρόταση για σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
και η πρόταση για κεντρικό συντονιστικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας· μιλάμε για την ίδια Πολιτική Προστασία, της οποίας 
τη λειτουργία τόσο εκτίμησε ο P.S. και οι φίλοι του. Τελι-
κά, μάλλον το κράτος εφαρμόζει την καλύτερη βιοπολιτι-
κή από όλους.

Αυτονόητα, φυσικά, δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση 
από τον κατά τα άλλα φουκωικότατο P.S. για το αν η εμ-
φάνιση διαφόρων ειδών ρατσισμού εκείνη την περίοδο (α-
νησυχία των κατοίκων των Ιωαννίνων από την πιθανή δι-
έλευση αλβανών εργατών που θα επέστρεφαν στα σπί-
τια τους, μείωση κατανάλωσης του κινέζικου φαγητού ε-
ξαιτίας του φόβου πιθανής μόλυνσης, περίεργα βλέμματα 
απέναντι σε κινέζους, ανησυχία του υπαλλήλου καφετέ-
ριας δίπλα στο Σισμανόγλειο για την «ύποπτη» αερο-
συνοδό που νοσηλεύεται εκεί) συνιστά κομμάτι κάποιου 
είδους βιοπολιτικής από τα κάτω, πάντα με δημοκρατι-
κή και κοινωνικά υπεύθυνη διάθεση. Και αν, κατά βάθος, 
σύμφωνα με τις συνέπειες της συλλογιστικής του P.S., υ-
πάρχει κάτι που θα έπρεπε να μας ενώνει ακόμα και με τους συγκεκριμένους 
ρατσιστές, δηλαδή η «ανησυχία» για τις επιπτώσεις της άτυπης πνευμονί-
ας, τότε ποια θα έπρεπε να είναι αντίδραση μας απέναντι στους δεκάδες χι-
λιάδες αγωνιστές εναντίον της παγκοσμιοποίησης που κατέκλυσαν τη Θεσ-
σαλονίκη τον Ιούνιο του 2003 ενόψει της Συνόδου Κορυφής στη Χαλκιδι-
κή5; Πώς κατέστη δυνατόν να αγνοήσουν έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο όπως η 
πιθανότητα να κολλήσουν ή να μεταδώσουν έναν ιό; Μήπως τελικά αυτά τα 
θέματα δεν συζητήθηκαν ποτέ στην αριστερά και μόλις εμφανίστηκαν με τη 
μορφή που τους αντιστοιχεί έσπευσαν ο P.S. και οι φίλοι του να δώσουν πνο-
ή και εμβέλεια στο πρωτοφανές στην ιστορία φαινόμενο του αριστερού κα-
ραντινισμού, προσπαθώντας μάλιστα να μας πείσουν ότι καραντίνα και κομ-
μουνισμός ταυτίζονται; 

Και τότε, όπως και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν στην επιβολή 
της καραντίνας· αυτό έχει καταγραφεί τόσο σε κινέζικο όσο και σε καναδικό 
έδαφος. Ακόμα περιμένουμε τον P.S. να μας πει ποια καραντίνα ήταν καλύτε-
ρη: του φιλελεύθερου Καναδά, όπου το κράτος δεν δέχτηκε να αποζημιωθούν 

Παρεμπιπτόντως, 
δεν είχαν άραγε εκ-
φραστεί διαμαρτυ-
ρίες εκ μέρους αυ-
τών των αγωνιστών 
για τη χορήγηση ει-
δικής κάρτας μετα-
κίνησης στους κα-
τοίκους της Χαλκ-
δικικής από τον τό-
τε, και νυν, υπουργό 
Δημόσιας Τάξης, ο 
οποίος στην τωρινή 
φάση γενικεύει εκεί-
νο το μοντέλο ελέγ-
χου του πληθυσμού;

5
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πλήρως οι εργαζόμενοι για τις μέρες υποχρεωτικής απουσίας από τη δουλειά, 
ή του αποικιοκρατικού, ακόμα τότε, Χονγκ Κονγκ που έγινε το αντίθετο, πα-
ρόλο που το sars  φαίνεται ότι ξεκίνησε από εκεί; Πού οι πι-
θανότητες ανάπτυξης μιας «λαϊκής» απάντησης στην ε-
πιδημία ήταν μεγαλύτερες: στο αποκλεισμένο Οντάριο, ό-
που την ευθύνη της καραντίνας στην πράξη την είχαν οι 
περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες ή στη Σαγκάη, όπου 
την ευθύνη ανέλαβε πια το κεντρικό κράτος μετά τα μαζι-
κά ξηλώματα κρατικών αξιωματούχων από διάφορα πόστα 
ευθύνης; Και τι στάση θα έπρεπε να κρατήσουν οι αντικα-
πιταλιστές σαν τον P.S., όταν ο δήμαρχος του Τορόντο δι-
αμαρτυρόταν απέναντι στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας ότι άδικα επιβάλλει απαγορεύσεις πτήσεων και μετακι-
νήσεων προς το Οντάριο μιας και η κατάσταση είναι ελεγ-
χόμενη, σπρώχνοντάς τον ουσιαστικά να επιβάλει ακόμα 
σκληρότερα μέτρα καραντίνας, για να αποδειχτεί ο ίδιος υ-
πεύθυνος απέναντι στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους 
του, αλλά και απέναντι στους επενδυτές;

Μήπως τελικά το κινέζικο κράτος επέβαλε καραντίνες πόλης το 2020, τις 
οποίες υιοθέτησε αμέσως η ελληνική κυβέρνηση και με τόση άνεση αποδέ-
χτηκε ο P.S., και επειδή το 2003 έλαβαν χώρα ρατσιστικές εμπρηστικές επι-
θέσεις απέναντι σε σχολεία, όπου αρχικά είχε επιτάξει για την περίθαλψη των 
ασθενών από την άτυπη πνευμονία, αλλά κι αυθόρμητοι  από τα κάτω απο-
κλεισμοί χωριών από τους ίδιους τους κατοίκους τους; Συνιστά κάτι τέτοιο 
πρότυπο προς μίμηση, σύμφωνα με τη συλλογιστική του P.S.; 

Τα ερωτήματα είναι πολλά, πράγματι, αλλά και η συγκυρία κρίσιμη, όπως 
και να το κάνουμε. Μήπως, στην τελική, αυτό που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα 
στα δύο κείμενα του P.S. είναι η είσοδος της Ελλάδας στο μνημόνιο και η άνο-
δος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία; Με άλλα λόγια, η υπεράσπιση του εθνικού 
συμφέροντος, ως αρχή που οφείλει να υπερκαθορίζει στρατηγικά τον πολιτι-
κό προσανατολισμό, και η αναβάθμιση των ακαδημαϊκών σε οργανική διανό-
ηση του κράτους, ως διαιτητών που τους αντιστοιχεί «με επιστημονικά κρι-
τήρια» να προΐστανται οποιασδήποτε κριτικής του υπάρχοντος αναγορεύο-
ντας οτιδήποτε άλλο σε φλυαρία και σκουπίδια;

P.S. (Postscriptum) 1: Έπρεπε να φτάσει το τέλος Μαΐου, με το άρθρο του 
Η σύγκρουση με τον φόβο, για να πιστοποιηθεί συγκαταβατικά από τον P.S. 
ως θεμιτή η ιστορική σύγκριση με προηγούμενες περιπτώσεις επιδημιών και 
τον τρόπο, με τον οποίον τα κράτη και οι κοινωνίες τους τις διαχειρίστηκαν. 
Γνωρίζοντας, φυσικά, ότι αυτή η ενασχόληση είχε προταθεί πολλές φορές ως 
κριτική αφετηρία απέναντι στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, και 
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όχι μόνο, σπεύδει, με τον αέρα του καραντινιστή που στήριξε μέχρι τέλους 
την εθνική προσπάθεια (επιτυχημένη και με την βούλα των διεθνών οργανι-
σμών), να δείξει σε κάθε είδους αναγνώστη ότι δεν είναι μονοκόμματος· ότι, 
αν χρειαστεί, μπορεί να είναι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλα-
κα· ότι αυτό που μετράει τελικά είναι να μπορείς να μιλήσεις επί παντός επι-
στητού και να μπορείς να το κάνεις καλύτερα ακόμα από αυτούς, με τους ο-
ποίους διαφωνείς, στερώντας τους οποιαδήποτε δυνατότητα αυτοτελούς ύ-
παρξης. Γιατί όλα τελικά πρέπει να γυρνάνε σε εσένα, ως αυθεντία με κύρος6. 

Ξεκινάει, λοιπόν, ως εξής:

Τώρα που ειδικοί, αλλά και το ευρύ κοινό, στρέφονται προς προηγούμενες 
υγειονομικές κρίσεις αναζητώντας αναλογίες ή μαθήματα, με ενδιαφέρον δι-
απιστώνει κανείς ότι στον 20ό αιώνα, πέραν της «Ισπανικής Γρίπης», που 
άφησε τραυματική μνήμη, είχαμε δύο πανδημίες γρίπης, το 1957 – 1958 
και το 1968 – 1969, που παρά το σημαντικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές 
δεν προκάλεσαν το ίδιο κλίμα φόβου, ούτε έμειναν στη μνήμη ως παραδείγ-
ματα συλλογικού τρόμου.

Στα Νέα της 29ης Δεκεμβρίου 1995, και αφού είχαν περάσει 25 χρόνια α-
πό τα ίδια τα γεγονότα, μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι η επιδημία γρίπης 
στη Γερμανία προκάλεσε το θάνατο σε 40.000 άτομα «μέσα σε λίγες εβδομά-
δες», εννοώντας τον χειμώνα 1969-70. Δεν είμαστε πεισμένοι για τα κριτή-
ρια μέτρησης του φόβου και της αξίας της ανθρώπινης ζωής που χρησιμοποι-
εί ο P.S. και οι φίλοι του και δεν θα ακολουθήσουμε τις εκτιμήσεις τους. Αυτό 
που ενδιαφέρει πιο πολύ είναι αν μπορούμε να βρούμε κάτι χρήσιμο για εμάς 
σήμερα, ακολουθώντας την εξέλιξη της αντιμετώπισης της γρίπης εκείνη την 
περίοδο, αλλά και για τον ίδιο τον P.S. και το όραμα του για μια δημοκρατι-
κή βιοπολιτική. 

Σε ένα άρθρο του7, ο Wilfried Wittel γράφει:  

Κατά την ίδρυση των αμερικάνικων “Centers for Disease Control 
(CDC)” στη δεκαετία του 1950, ο επιδημιολόγος Alexander D. Lang-
muir (1910-1993) επινόησε την έννοια της επιτήρησης ως παρακολού-
θηση της πορείας των ασθενειών, και όχι των ατόμων-ασθενών που είχαν 
νοσήσει. Παρά τις επιμέρους διαφορές στο περιεχόμενο, «η επιτήρηση της 
δημόσιας υγείας» καθιερώθηκε σε διεθνές επίπεδο τη δεκαετία του 1960. 
Μετά τις ΗΠΑ, η Τσεχοσλοβακία αποτέλεσε κέντρο του κινήματος, όπου 
ο επιδημιολόγος Karel Raška προώθησε την ιδέα. Η 21η Διεθνής Διάσκε-
ψη για την Υγεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 1968 κωδικοποί-
ησε την επιτήρηση ως μια κεντρική έννοια της επιδημιολογίας (συστημα-
τική συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, επιδημιολογικές αναφορές).
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Αυτή είναι και η 
σκοπιμότητα, η δι-
ασφάλιση της περ-
σόνας P. S. και ό-
χι η κριτική συζή-
τηση, πίσω από το 
κείμενο με τίτλο Ε-
πιστρέφοντας στη 
«Δημοκρατική Βι-
οπολιτική», το ο-
ποίο θα γραφτεί εν 
είδει αυτοκριτικής 
στις 24.5.20. Εκεί, 
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π.χ. ότι «τα μέτρα 
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παρκτό οικονομικό 
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νων» χωρίς ποτέ να 
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Όταν η επιδημία της γρίπης του Χονγκ Κονγκ φτάνει στη διαιρεμένη ακό-
μα τότε Γερμανία, αναδεικνύονται ανάγλυφα οι διαφορετικές στρατηγικές με-
ταξύ Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. Και ενώ στο δυτικό κομμάτι (ΟΔΓ) η γρίπη αφήνεται να δρά-
σει χωρίς εν πολλοίς να καταγράφεται καθώς, π.χ. τα εξωτερικά ιατρεία ανα-
τίθενται σε ιδιώτες, στο ανατολικό κομμάτι (ΛΔΓ), όπου ήδη από το 1964 υ-
πάρχει ένα κεντρικό εργαστήριο ιών του αναπνευστικού συστήματος, δημι-
ουργείται ένας συγκεντρωτικός μηχανισμός διαχείρισης, μοναδικοί υπεύθυνοι 
του οποίου ήταν κάποιοι τεχνοκράτες. Παράλληλα, «ενώ για την ΛΔΓ τα λι-
γοστά ευρήματα ιών σε σχέση με τους μεγάλους ρυθμούς εξάπλωσης έμοιαζαν να 
είναι η κορυφή του παγόβουνου, οι αρχές της ΟΔΓ όρισαν τα ευρήματα ιών ως 
ατέλεια εντός ενός κύματος ασθενειών που σχετίζονταν με το κρύωμα», όπως 
υποστηρίζει ο David Rengeling στο βιβλίο του8, όπου καταγράφεται ο αντί-
κτυπος της γρίπης στον κρατικό μηχανισμό της Γερμανίας από την ισπανι-
κή γρίπη έως σήμερα. Το κράτος της ΛΔΓ θα αποκομίσει με αυτό τον τρόπο 
σημαντική εμπειρία, την οποία και θα μοιραστεί καταρχήν με τους «συντρό-
φους» της Σοβιετικής Ένωσης, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μιας σχετικής 
αντιπροσωπείας τον Δεκέμβριο του 1971, ενώ ήδη εδώ και καιρό υπήρχε συ-
νεργασία με την ρωσική αντιπροσωπεία της ΠΟΥ στη Μόσχα. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, είναι η σύνταξη ενός «διαχειριστικού κειμένου» ήδη από τον Νο-
έμβριο του 1970, στο οποίο καταγράφονται τα «στάδια μιας κατάστασης ε-
πιδημίας»: βασικό (επίπεδο ισορροπίας μεταξύ δύο επιδημιών), προεπιδημι-
κό, επιδημικό. Πρόκειται για την πρώτη φορά, όπως βεβαιώνει ο Rengeling, 
που σε πολιτικό επίπεδο ορίζεται η έννοια της επιδημίας και της πανδημίας, 
δεκαετίες πριν συνταχθούν παρόμοια κείμενα από την ΠΟΥ, και οι κινήσεις 
στις οποίες πρέπει να προβεί ο κεντρικός μηχανισμός διαχείρισης προκειμένου 
να φέρει σε πέρας την αποστολή του. 

Πώς κατέστη εφικτό, σε μια περίοδο ψυχρού πολέμου, η υγειονομική εμπει-
ρία του ανατολικού μπλοκ να βρει τέτοια ανταπόκριση σε επίπεδο διεθνούς 
συντονισμού και να αποτελέσει έναν κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο 
θα περιστραφεί η κατανόηση της αντίστοιχης εμπειρίας των υπολοίπων κρα-
τών; Τι παραπάνω είχαν τα κράτη του ανατολικού μπλοκ που δεν είχαν τα υ-
πόλοιπα; Κατά τη γνώμη μας, δεν πρόκειται για κάτι άλλο πέρα από την ευ-
ρεία τεχνική διαχείρισης πληθυσμών, επιτήρησης μετακινήσεων, αναγκαστι-
κής μετανάστευσης, χορήγησης εσωτερικών διαβατηρίων, στέρησης ατομι-
κών δικαιωμάτων στο όνομά του λαϊκού συμφέροντος, επιβίωσης ενός καθε-
στώτος χωρίς ανεπτυγμένη και διαφοροποιημένη κοινωνία πολιτών. Με άλ-
λα λόγια, πρόκειται για πλεονέκτημα βιοπολιτικού τύπου, και μάλιστα με τη 
σφραγίδα του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Καθησυχάζουμε, λοιπόν, τον P.S. Η ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να συνδυ-
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άσει την τυπική κοινοβουλευτική δημοκρατία δανειζόμενη τεχνικές επιτήρη-
σης πληθυσμού από ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει σήμερα επί του θέματος: το 
κινεζικό καθεστώς. Η προσαρμογή, παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσε να «κου-
μπώσει» καλά, αν το ίδιο το ελληνικό κράτος δεν ήταν υγειονομικά συγκρο-
τημένο από την ίδρυσή του και αν δεν είχε ειδικευθεί για τουλάχιστον δύο δε-
καετίες στη διαχείριση των λεγόμενων μεταναστευτικών ροών και για άλλες 
δεκαπέντε στη διαχείριση των λεγόμενων μειονοτήτων (που σε πολλές πε-
ριπτώσεις ήταν πλειονότητες). Επομένως, και αυτό μπορεί να το μεταφέρει 
άφοβα στο Διοικητικό Συμβούλιο του φημισμένου μαρξιστικού περιοδικού 
Historical Materialism στο οποίο ανήκει, ότι υπάρχει η υλική βάση για να 
στηριχτεί η θεωρία περί δημοκρατικής βιοπολιτικής σε αυτόν τον τόπο. Η 
πρωτοπόρα οργάνωση αναζητείται ακόμα.

P.S. (Postscriptum) 2: Και το 1848, και το 1871, και το 1917, και το 
1968, η λεγόμενη ανατρεπτική δράση των μαζών συνοδεύτηκε από λιγότερο 
ή περισσότερο εκτεταμένες επιδημίες. Τι κάνει τον P.S. και τους ομοίους του 
να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει επανάσταση υπό συνθήκες καραντίνας; 
Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα ανατροπής 
των κυρίαρχων σχέσεων εντός της διαγραφόμενης υγειονομικής ζώνης συσ-
σώρευσης του κεφαλαίου;
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