
Έχουμε συνηθίσει την κυβέρνηση και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού να 

παρουσιάζουν το άσπρο-μαύρο και να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα όσο 

εξώφθαλμη κι αν είναι. Με το σύνολο των media στο πλευρό τους, έχουν τη 

δυνατότητα αυτή άλλωστε. Σε μια σπάνια όμως δήλωση ειλικρίνειας, γνωστός 

υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε, εμμέσως πλην σαφώς, αυτό που όλη η κοινωνία 

είχε καταλάβει ήδη: Οι παροχές του κράτους σε συνθήκες πανδημίας δεν είναι οι 

γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι κλίνες ΜΕΘ, η επαναλειτουργία 

νοσοκομείων… είναι η ενίσχυση της αστυνομίας, της καταστολής, της βίας, του 

ελέγχου, του φόβου… Έτσι θα αντιμετωπιστεί ο ιός … 

 

    

 

 

 

 

 

       Λίγο παραπάνω από 6 μήνες μετά το πρώτο κύμα πανδημίας, είναι απολύτως 

ξεκάθαρες οι επιλογές του κρατικού μηχανισμού και το τι εξυπηρετεί με αυτές. Όχι μόνο δεν 

έκανε το παραμικρό για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας (μέχρι και την στιγμή που γράφεται 

το κείμενο δεν έχει γίνει σχεδόν καμία αύξηση στις ΜΕΘ με αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη να 

μιλάμε για επιλογή ανάμεσα στους/στις ασθενείς για νοσηλεία) αλλά ταυτόχρονα επέδειξε με 

κυνικό τρόπο ποιους θέλει να «σώσει».Ενώ τον χειμώνα, λίγο πριν ξεσπάσει το κύμα της 

πανδημίας στην χώρα, η κυβέρνηση «δαιμονοποιούσε» τις μεταναστευτικές ροές, βάζοντάς 

τες στο στόχαστρο ως φορείς της μόλυνσης και θωρακίζοντας τα σύνορα, λίγους μήνες μετά 

επιλέγει να τα ανοίξει χωρίς καμία υγειονομική προϋπόθεση για να δουλέψει η βιομηχανία 

του τουρισμού. Παράλληλα, τα εργοστάσια λειτουργούν κανονικά, χωρίς απαραίτητες 

αποστάσεις, μέσα αυτοπροστασίας και μαζικά τεστ για τους εργαζόμενους, δεν έγινε καμία 

βελτίωση στις απάνθρωπες συνθήκες των ΜΜΜ, οι εκκλησίες παρότι χώροι υπερμετάδοσης 

του ιού λειτουργούσαν κανονικά. Ταυτόχρονα, δεν έγινε καμία πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε 

να μειωθούν οι μαθητ(ρι)ες ανά τάξη, καμία υγειονομική πρόνοια για τους/τις έγκλειστους/ες 

σε camps και φυλακές, όπου ήδη εμφανίζονται σε μερικές περιπτώσεις αυξημένα κρούσματα 

και θάνατοι (όπως φυλακές Διαβατών)…  

Εκεί που δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και την πρόνοια, 

υπάρχουν αρκετά για την αγορά πανάκριβου στρατιωτικού εξοπλισμού, για προσλήψεις 

μπάτσων και στρατιωτικών και για χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Και μιας που ποινικοποιήθηκαν οι 

διαδηλώσεις και πάσης φύσεως αντιδράσεις, είναι η ευκαιρία να περάσουν αντεργατικά 

νομοσχέδια, να ενισχύσουν την τηλεργασία με το επισφαλές εργασιακό καθεστώς, να 
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ψηφίσουν τον πτωχευτικό νόμο που θα επιτρέπει την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας και να 

μεθοδεύσουν την παραγραφή των αδικημάτων 5.000 κατηγορούμενων για φοροδιαφυγή με 

χρέη εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο.  Κατά τ’ άλλα, είναι «ατομική ευθύνη» η 

προστασία μας από τον ιό, ενώ η κρατική ευθύνη προορίζεται για ευνοϊκές ρυθμίσεις για το 

μεγάλο κεφάλαιο (με τελευταίο παράδειγμα την εκ νέου κρατικοποίηση της τράπεζας 

Πειραιώς με ζημιά για το δημόσιο 2 δις ευρώ), για προπαγάνδα περί «ανευθυνότητας» και 

φυσικά, για ωμή καταστολή και πλήρη έλεγχο των ζωών μας. Η έκτακτη κατάσταση που το 

κράτος επικαλείται, με πρόσχημα τον κορονοϊό, τελικά χρησιμοποιείται ως όχημα για την 

αναδιαμόρφωση των νόμων σε μια κατεύθυνση κατάργησης εργατικών κατακτήσεων, 

ατομικών και συλλογικών ελευθεριών και ακόμα πιο έντονης εκμετάλλευσης ανθρώπου και 

φύσης.  

Μέσα λοιπόν σε αυτή την ασφυκτική κατάσταση, όπου βλέπουμε 

ένα-ένα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας να μπαίνουν στον 

«πάγο» μέχρι νεοτέρας, όπου οι κοινωνικές μας σχέσεις βάλλονται 

υπό το πρίσμα της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και η επιβίωση 

γίνεται πολλές φορές ακόμα πιο δύσκολη εξίσωση, ο μόνος τρόπος 

να αναπνεύσουμε (και να την παλέψουμε) είναι να υπερασπιστούμε 

την αυτοβουλία μας, να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε συλλογικά για τις ανάγκες μας πέρα 

από και ενάντια σε κάθε παράλογη απαγόρευση. Πάντα έχοντας πυξίδα την κοινωνική 

αλληλεγγύη και την προστασία των ευπαθών ομάδων. Βοηθάμε ο ένας την άλλη, 

επικοινωνούμε τους προβληματισμούς και την οργή μας, προσπαθούμε να σπάσουμε το φόβο 

πρώτα μέσα στα κεφάλια μας. Γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος ιός να αποβεί σε μερικές 

περιπτώσεις επικίνδυνος, αλλά σε κάθε περίπτωση μια ζωή έτσι όπως την προγραμματίζουν οι 

εξουσιαστικές πολιτικές τους θα είναι αβίωτη. 

Ακόμα κι αν περάσει η πανδημία του ιού, καραδοκεί μια εξίσου επικίνδυνη, αυτή του 

ολοκληρωτισμού. Και με αυτήν θα πρέπει να αναμετρηθούμε σε κάθε συνθήκη, χωρίς φυσικά 

να περιμένουμε καμία άδεια γι’ αυτό. 

Βγαίνουμε στους δρόμους για να διεκδικήσουμε μαζί με άλλα αγωνιζόμενα κομμάτια της 

κοινωνίας, ζωή και όχι επιβίωση! 
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