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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Α
κόμα πιο ανησυχητικές διαστάσεις λαμ-
βάνει το φαινόμενο των αρνητών της 
πανδημίας, οι οποίοι έχουν φτάσει στο 

σημείο ακόμα και να εισβάλλουν σε νοσοκο-
μεία, προσπαθώντας να παρέμβουν στο έργο 
των γιατρών και να αποτρέψουν διασωληνώσεις 
ασθενών. Πρόκειται για ομάδες οι οποίες σπεύ-
δουν οργανωμένα να υποστηρίξουν συγγενείς 
ασθενών που έχουν πέσει θύματα της συνωμο-
σιολογίας γύρω από την COVID-19 και τον τρό-
πο νοσηλείας όσων νοσούν. 

Το πρώτο περιστατικό εφόδου σε νοσοκο-
μείο σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο, στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν περίπου 15 άτο-
μα εισέβαλαν διαμαρτυρόμενα για τη διασωλή-
νωση ηλικιωμένου. Εκτοτε, τα αντίστοιχα περι-
στατικά έχουν πληθύνει, καθώς έχουν σημειωθεί 
στο Θριάσιο, στο Αττικό, στο Νοσοκομείο Πα-
πανικολάου της Θεσσαλονίκης και αλλού. Μιλώ-
ντας στη Realnews, νοσοκομειακοί γιατροί ζη-
τούν την παρέμβαση του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και καταγγέλλουν ότι οι υγειο-
νομικοί υφίστανται εκφοβισμό και προπηλακι-
σμούς ολοένα και πιο συχνά. «Στην ουσία, πρό-
κειται για οργανωμένες ομάδες “αντιδιασωλη-
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120 Δον Κιχώτες
ΥπάρχοΥν λογής, λογής αρνητές. Και η φύση της άρ-
νησής τους υπαγορεύει όχι μόνο την αντιμετώπιση που 
οφείλει να έχει η πολιτεία απέναντί τους, αλλά και την κα-
τάταξή τους σε… κατηγορίες.
Υπάρχουν εκείνοι που για ιατρικούς λόγους αδυνα-
τούν να εμβολιαστούν. Αν κι εφόσον ο γιατρός τους αυ-
τό τους υποδεικνύει, για αμιγώς ιατρικούς λόγους, τότε 
ορθώς πράττουν. Υπάρχουν οι φοβισμένοι. Εδώ, οφεί-
λουν η πολιτεία, όσοι διαμορφώνουν και εκφράζουν δη-
μοσίως τις θέσεις της πολιτείας, αλλά και οι δημοσιολο-
γούντες να αναλογιστούν αν και τι έχουν κάνει λάθος. 
Και πώς θα το θεραπεύσουν. Υπάρχουν οι «εκ γενετής» 
διαφωνούντες, που σε όλα βλέπουν κάτι ύποπτο. Δεν εί-
ναι μεν γραφικοί, αλλά φανατισμένοι και εμμονικοί στη 
διαφωνία τους που τη βαπτίζουν -για να «αποενοχοποιη-
θούν»- «προβληματισμό και διάθεση βαθιάς έρευνας»…
Υπάρχουν και άλλοι, όμως. Οι «Δον Κιχώτες του άρθρου 
120». Πρόκειται για εφεύρεση των τελευταίων ετών, που 
μοιάζει να δίνει απαντήσεις σε όλα, σαν πανάκεια: διά 
πάσαν νόσον και πάσα μαλακία (σ.σ.: με την έννοια του 

Κατά Ματθαίον). Αυτός ο «τύπος» των αρνητών είτε κα-
θοδηγείται από πονηρούς δικολάβους -που κερδίζουν 
χρήματα- είτε παρασύρεται από κατά φαντασίαν «νομο-
μαθείς» και… αυτοανακηρυχθέντες εκφραστές της «μό-
νης αλήθειας». Δεν μοιάζουν με Δον Κιχώτες επειδή δι-
απνέονται από τον αφελή ρομαντισμό του «Ισπανού ευ-
πατρίδη». Αλλά επειδή μοιάζουν σε όλα τα άλλα: υπο-
δύονται -σαν τον πραγματικό πρωταγωνιστή του Θερβά-
ντες, τον απλό χωρικό Αλόνσο Κιχάδα- κάτι που δεν εί-
ναι, κυνηγούν ανεμόμυλους που δεν υπάρχουν, μιλά-
νε για έρωτα με τη Δουλτσινέα, χωρίς η ίδια να ξέρει οτι-
δήποτε, θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι μαγεμένοι. Και οι 
μόνοι συμπαραστάτες τους είναι ένα καχεκτικό άλογο κι 
ο γραφικός Σάντσο Πάντσα.  Στα βιβλία του Θερβάντες 
ο Δον Κιχώτης και ο σύντροφός του αποτελούν αντικεί-
μενα χλευασμού…
Στα βιβλία! Βεβαίως, στο τέλος του δεύτερου βιβλίου 
υπάρχει η αίσθηση ότι ο Δον Κιχώτης ξαναβρίσκει τα χα-
μένα του λογικά. Λέτε; Να βλέπουμε ένα μυθιστόρημα 
σε αναπαράσταση;
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νωτών”. Εχουμε επισημάνει το θέμα στο υπουρ-
γείο Υγείας και δυστυχώς μας έχουν αγνοήσει. 
Ολους αυτούς τους μήνες υπάρχει κλιμάκωση 
του φαινομένου, καθώς έχουν γίνει εισβολές σε 
αρκετά νοσοκομεία. Τις περισσότερες φορές, 
μάλιστα, αυτά τα περιστατικά δεν γίνονται γνω-
στά ούτε στις νοσοκομειακές διοικήσεις», τονί-
ζει ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝ-
ΓΕ) και νευροχειρουργός στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Νίκαιας Πάνος Παπανικολάου, ο οποίος 
ήταν παρών στην εισβολή που είχε σημειωθεί 
στο νοσοκομείο του. «Πρόκειται για ομάδες με 
ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Λόγω της έντασης 
του φαινομένου έχουμε στείλει σχετική επιστο-
λή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από 
τον Οκτώβριο, χωρίς ακόμα να υπάρξει ανταπό-
κριση. Δεν είναι δυνατόν το προσωπικό των νο-
σοκομείων να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις 
και να αδιαφορούν οι διοικήσεις και η Αστυνο-
μία», δηλώνει ο Π. Παπανικολάου. 

«Απειλούσαν»
Το πιο ενδεικτικό από τα περιστατικά που έχουν 
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