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Σωτήρης Σούλης:  
Μόλις το 50% του 
πληθυσμού εφαρμόζει 
σωστά την Καραντίνα  
 

Από Politisonline 20 Δεκεμβρίου 2020 

Με τον τρόπο και το βαθμό που εφαρμόζουμε τα μέτρα, είμαστε πολύ τυχεροί 

με τις επιδημιολογικές εξελίξεις. Λίγο όμως ακόμη και θα γίνουμε ΗΠΑ.  

Υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε από μορφωτική 

αδυναμία δεν αντιλαμβάνονται την επιδημιολογική επικινδυνότητα, είτε ζουν σε συνθήκες 

απόλυτης φτώχειας, είτε είναι νέοι με μηδενιστικές αμφισβητήσεις, είτε είναι νέοι που έχουν 

μεγάλες ανάγκες να εξωτερικευτούν ψυχοσυναισθηματικά, είτε, είτε, …… συνθέτουν ένα 

πληθυσμιακό παζλ που ξεπερνάει το 50%.  

Η εικόνα του πρωινού της περασμένης Κυριακής 13-12-2020 σε βόρειο προάστιο όπου 

ακουσον – ακουσον, ανεξάρτητα ηλικίας, το 50% «βολτάριζε» χωρίς μάσκα. Και το άλλο το 

τόσο ρομαντικό θέαμα αλλά και τόσο ολέθριο. «Συναντιούνται και πλησιάζουν δύο φίλοι, 

δύο συνάδελφοι, δύο γνωστές και αντί όσο πλησιάζουν να τοποθετούν τη μάσκα ακόμη 

καλύτερα, στο αποκορύφωμα της απόστασης αναπνοής, την τοποθετούν χωρίς άγχος κάτω 

από το σαγόνι και διαλέγονται με γλυκύτητα μεν, αλλά εντόνως δε. Κουβέντα στην κουβέντα 

να και ο καφές, να και το τσιγάρο. Σχεδόν σαν μόδα το σενάριο αυτό επικρατεί λες και 

θέλουμε να δείξουμε ότι ο φόβος και οι νόρμες είναι γι’ αυτούς που τους λιγοστεύουν τα 

συναισθήματα και να ο πολλαπλασιασμός των διασωληνωμένων και να η μετάβαση μίας 

απλής καθημερινής έκφρασης στην υπερβατική ελπίδα, ποιος από τους δύο εισαγόμενους 

στις ΜΕΘ θα είναι ο τυχερός να μην απωλέσει τη ζωή.  

Ας δούμε μερικές κατηγορίες του πληθυσμού και περιπτώσεις κακής εφαρμογής των μέτρων. 

Οι αμετανόητοι ιδεολογικά που εξισώνουν τις αντικειμενικά ολέθριες υγειονομικές 
επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης με την υποκειμενική αντίληψη της υπαρξιακής τους 
υπόστασης στην μικροκοινωνική ομάδα της μηδενιστικής αμφισβήτησης.  

Πληθυσμιακές ομάδες που ζουν σε αντικειμενικές συνθήκες αδυναμίας κατανόησης και 
εφαρμογής των προληπτικών μέτρων όπως μετανάστες (γλώσσα, συνθήκες διαβίωσης, 
οικονομικοί πόροι, κ.ά.), εξαρτημένα άτομα από ναρκωτικές ουσίες, άστεγοι, Ρομά, κ.ά.. 

Ποσοστό νεόπλουτων χαμηλής βιωματικής κουλτούρας και υποκουλτούρας κακέκτυπων 
πολιτισμικών προτύπων που εκφράζονται ακόμη και με παράνομο τρόπο σε κλειστούς 
χώρους διασκέδασης.  
 



 
2 

Πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές και θεωρούν ότι το 
υγειονομικό φαινόμενο δεν τους αφορά. 
 
Άτομα με βεβαρυμμένη ψυχολογική ανισορροπία 
 
Άτομα με υψηλή ψυχοσυναισθηματική έλλειψη λόγω αναγκαστικής απόστασης από 
συγγενικά πρόσωπα που σπάνε την καραντίνα 
 
Αλλοδαποί που εισέρχονταν στη χώρα με πλαστά υγειονομικά έγγραφα 
 
Εργαζόμενοι σε χειρωνακτικές εργασίες και μεταφορές που δυσκολεύονται αντικειμενικά 
να εφαρμόσουν απόλυτα τα μέτρα 
 
Ο πληθυσμός που έρχεται σε επαφή με ταχυμεταφορείς χωρίς την παραμικρή προφύλαξη 

Άτομα χαμηλής αυτοεκτίμησης με μόνιμη κοινωνική αντιδραστικότητα σε κάθε 
«εξουσιαστική εντολή» όπως υπερσυντηρητικοί, ακρο-ιδεολογιστές, απογοητευμένοι και 
εκπαραθυρωμένοι κοινωνικά (όχι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι αλλά οι αποτυχημένοι 
μεγαλομανείς)  
 
Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων εικόνες από εσωτερικές διαδηλώσεις. 
Χωρίς επαρκή εξαερισμό, χωρίς προτεραιότητα και σεβασμό στα όρια του αριθμού των 
πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά.  Νυν υπέρ πάντων αγών διασποράς του ιού. 

Και αυτοί που θυμηθήκαν φέτος να παν στην εκκλησιά. Σε αυτό το εορτολόγιο άδειες 
σχεδόν οι εκκλησίες τις άλλες χρονιές στα μεγάλα αστικά κέντρα αντίθετα με το Πάσχα. 
Γιατί αλήθεια, γιατί;  
 
Σαν να μην έφταναν αυτές η κατηγορίες, ενυπάρχουν και οι αντιεμβολιαστές που είναι σε 
εμπόλεμη ιδεολογική εγρήγορση να μειώσουν το βαθμό αποτελεσματικότητας στο 
σύνολο του  πληθυσμού. Η τελευταία δημοσκόπηση της Alco καταγράφει μόνο τους 
αντιεμβολιαστές στο 19% του πληθυσμού, ενώ η έρευνα της Kάπα Research ανεβάζει το 
εν λόγω ποσοστό στο 27%.   
  

 

Πολλές οι αιτίες που αγγίζουν συνήθως την αδυναμία ολιστικής προσέγγισης ενός θέματος, 

χωρίς διεπιστημονική προσέγγιση που να καταλήγει σε οργανωτικές προτάσεις 

καινοτόμου χαρακτήρα, εμπόδια γραφειοκρατικά ορθολογικού έγκαιρου 

χρονοπρογραμματισμού, πολιτική και κοινωνικοπολιτισμική μειονεξία, συνθέτουν το 

αρνητικό αιτιολογικό παζλ της εξέλιξης του δείκτη θνησιμότητας από Covid-19. Λίγο τον 

τρόπο της ζωής ν’ αλλάξουμε, λίγο την πολιτική πρακτική και λίγη ακόμη υπομονή και οι 

χαρές μπροστά μας. Κρίμα να τις στερηθούμε και είναι πολλές.  

Το εμβόλιο σε λίγο ξεκινά, εχέγγυα ελπίδα που επαυξάνει την αισιοδοξία ως τη μοναδική 

προϋπόθεση επιμήκυνσης για ακόμη λίγο του χρόνου υπομονής. 

 

 


