


Ο πρόλογος και η μετάφραση δημοσιεύονται υπό την ευθύνη των φίλων των 
παλιών εργοστασίων σε Νάπολη, Τουλούζη και Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου 
του 2020 .



πρόλογος 
Το κείμενο αυτό αποτελεί μετάφραση από τα Ιταλικά του πρώτου Ιογενούς Ημερολογίου 
που γράφτηκε από τους WuMing στα τέλη του Φλεβάρη. Αποτελεί λοιπόν, μία προσπά-
θεια να περιγραφούν οι πρώτες ημέρες μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού (22-25 Φλε-
βάρη) στην πόλη της Μπολόνια και ο αντίκτυπος των κρατικών απαγορεύσεων στους 
κατοίκους της. Αποφασίσαμε να μεταφράσουμε το Ιογενές Ημερολόγιο σε προγενέστερο 
χρόνο λόγω του λογοτεχνικού και καθημερινού ύφους που το διατρέχει, περιγράφοντας 
στιγμές της καθημερινότητας στην πόλη της Μπολόνια επί κορονοϊού, αλλά καθυστερή-
σαμε την δημοσίευση του εξαιτίας κάποιων προβληματισμών. 

Σε πολιτικό επίπεδο το κείμενο έχει ενδιαφέρον καθώς προσπαθεί να αναδείξει τις αντι-
φάσεις των κρατικών μέτρων σε σχέση με τη διαχείριση της επιδημίας. Παρά τον ισχυ-
ρισμό  ότι τα μέτρα προσανατολίζονται στην προστασία του πληθυσμού, βλέπουμε ότι η 
προστασία είναι επιλεκτική, καθώς τα εργοστάσια και άλλοι χώροι εργασίας παρέμεναν 
ανοιχτά  ενώ ταυτόχρονα κάθε χώρος πιθανής κοινωνικής συναναστροφής σφραγίστη-
κε νωρίτερα από οποιαδήποτε επιχείρηση. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι τα κρατικά 
μέτρα στοχεύουν στην αυστηροποίηση του ελέγχου και όχι στην ενίσχυση του δημοσίου 
συστήματος υγείας, το οποίο υπολειτουργεί λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και 
των ιδιωτικοποιήσεων. Επιπλέον, το κείμενο των WuMing προσπαθεί να αναδείξει τη 
σύνδεση των επιπτώσεων του ιού με το οικολογικό ζήτημα και τις επιπτώσεις που θα 
έχει ο ιός στην ήδη επιβαρυμένη υγεία των κατοίκων της πόλης λόγω της εκτεταμένης 
βιομηχανικής μόλυνσης.  

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι το κείμενο των WuMing έχει και αρκετά προβληματικά 
στοιχεία. Ορισμένα από αυτά μπορεί και να οφείλονται στο γεγονός ότι γράφτηκε στην 
αρχή της εξάπλωσης της επιδημίας στην Ιταλία και η ανάλυσή τους έχει σε μεγάλο βαθ-
μό διαψευστεί από τα ίδια τα γεγονότα. Οι συγκρίσεις με την εποχική γρίπη είναι πλέον 
άστοχες, αν όχι και επικίνδυνες. Στο κείμενο των WuMing αναφέρεται πως στην Ιταλία 
μόνο, πεθαίνουν 8000 άτομα τον χρόνο από την εποχική γρίπη. Όταν γράφτηκε το κείμε-
νό τους, οι νεκροί του COVID-19 στην Ιταλία ήταν μόλις 7. Ένα μήνα μετά, ο αριθμός των 
νεκρών έφτασε τους 12000 και συνεχίζει να αυξάνεται. Όσον αφορά την κριτική των 
WuMing στο μέτρο του κλεισίματος των σχολείων, καθώς τα παιδιά φαίνεται να έχουν 
σχεδόν ανοσία στον ιό, αφενός μας φαίνεται προβληματική και αφετέρου έχει δυστυχώς 
διαψευστεί.  Ενώ είναι ακόμα γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι 
πάνω από 60 χρονών και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη επιβαρυμένη υγεία, 
πλέον υπάρχουν και πολύ νεότερα θύματα στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, για 
παράδειγμα πρόσφατα πέθαναν  ένα αγόρι 14 χρονών στην Πορτογαλία και μια έφηβη 
16 χρονών στη Γαλλία.  Επιπλέον, τα παιδιά μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να 



μην εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά μπορούν να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώ-
σουν σε ενήλικες. Μάλιστα, καθώς δεν εμφανίζονται συμπτώματα, τα παιδιά συνεχίζουν 
κανονικά να πηγαίνουν στο σχολείο και μετά στις οικογένειές τους, στους παππούδες και 
στις γιαγιάδες κλπ. Σε έναν κοινωνικό σχηματισμό όπου οι παππούδες έχουν σημαντική 
θέση στην ανατροφή των παιδιών, βλέπουμε πόσο γρήγορα μπορεί να μεταδοθεί ο ιός 
στην περίπτωση της κανονικής λειτουργίας των σχολείων. Τέλος, στο κείμενο παρουσι-
άζεται με αυτοπεποίθηση η αναγνώριση και η κριτική των κινήσεων του κράτους από 
τους πολιτικοποιημένους, αψηφώντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει ο ιός σε ένα 
κομμάτι του πληθυσμού. Η αναζήτηση των μασκών κριτικάρεται ως μικροαστική πρά-
ξη, όσων υπακούν στις επιταγές του κράτους. Ωστόσο, παραβλέπεται το γεγονός ότι η 
προσπάθεια προφύλαξης μπορεί να αποτελεί προσπάθεια προστασίας της ίδιας τους της 
ζωής, ειδικά σε μία αβέβαιη συνθήκη που πλήττεται –σε ιατρικό, αλλά και οικονομικό 
επίπεδο–  ένα μεγάλο μέρος του προλεταριάτου. Παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να συνε-
χίσουμε την επιχειρηματολογία σε σχέση με αυτή τη λογική του κειμένου, καθώς οι ίδιοι 
οι αγώνες των πιο υποτιμημένων κομματιών του προλεταριάτου της Ιταλίας (σε αυτή 
την περίοδο), έχουν ήδη απαντήσει μέσα από την κίνησή τους• μέσα από το κλείσιμο 
των χώρων εργασίας τους, μέσα από τις προσπάθειες για πρόσβαση στην ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, αλλά και μέσα από τις προσπάθειες άρσης του περιορισμού  τους σε 
φυλακές και σε κέντρα κράτησης. 
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Ιογενές ημερολόγιο
Οι μέρες του κορονοϊού στη Μπολόνια

(22-25 Φλεβάρη 2020) 

Οι μάσκες ήταν μέρος της παντομίμας, όχι της πρόληψης. Το μεγαλύτερο μέρος 
του κόσμου το είχε καταλάβει, ή κυριαρχούσε ο φόβος του χλευασμού: από 
πάντα ήταν μια πόλη που της άρεσε να μεταμφιέζεται. Γεγονός αποτελεί ότι οι 
μάσκες εμφανίζονταν μόνο στις εφημερίδες ή σε ενημερωτικές σελίδες στο 
διαδίκτυο. 

Τις πρώτες μέρες, ήταν το ιατρικό προσωπικό, οι νοσοκόμοι, τα άτομα που δού-
λευαν στα νοσοκομεία, έπειτα ήρθε πληθώρα φωτογραφιών με υποτιθέμενο 
«shockvalue»1 (oooooh!): τύποι με μάσκες μπροστά στον Καθεδρικό του Μιλά-
νου ή σε άλλα διάσημα μέρη.

Στη Μπολόνια, η τοπική έκδοση της εφημερίδας Repubblica, κάθε μέρα περιλάμ-
βανε και από μια φωτογραφία κάποιου που τριγυρνούσε κάτω από τις στοές με 
μια μάσκα. Στην πραγματικότητα ήταν πάντα ένας έρμος φασιανός, περιτριγυρι-
σμένος από άλλους και άλλες χωρίς μάσκα που μάλλον τον λυπόνταν.

Εν τω μεταξύ, η Κιάρα, που δούλευε σε ένα φαρμακείο, μας διηγούταν πόσοι 
άνθρωποι έρχονταν και ζητούσαν μάσκες, αφού είχαν προσπεράσει, τουλάχι-
στον, πέντε ταμπέλες, που τους ειδοποιούσαν ότι υπήρχε έλλειψη. Ένας γνώστης 
καυχιόταν ότι είχε αγοράσει online ένα πακέτο των δέκα, για όλη την οικογένεια, 
ήδη από τις αρχές του Φλεβάρη. Το να αγοράζουν μάσκες ήταν ένας τρόπος 
να αισθάνονται αποτελεσματικοί, έτοιμοι για τη μάχη. Αποδεκτοί και άρα πε-
ρισσότερο σίγουροι. Ήταν η επιθυμία ενός αντικειμένου, μόνο και μόνο επειδή 
το επιθυμούσαν οι άλλοι. Ένα μίγμα καταναλωτισμού και παράνοιας. Κλασικός 

1 Στμ: Shockvalue, η δυνατότητα μιας εικόνας, κειμένου, δράσης, ή άλλης μορφής 
επικοινωνία, όπως για παράδειγμα η δημόσια εκτέλεση, να προκαλέσει μια αντίδραση 
έντονης αποστροφής, σοκ, θυμό, φόβο, ή παρόμοια αρνητικά συναισθήματα.



εμιλιάνος2. 

Η μάσκα ήταν το ατομικό ισοδύναμο, το προσωπικό, των «μέτρων πρόληψης» 
που είχαν επιβληθεί στους πολίτες. Δεν υπήρχε η ανάγκη να τη φοράς πραγματι-
κά. Μετρούσε η κίνηση: όπως κάποιοι ηρωινομανείς που παραμένουν εξαρτημέ-
νοι από το τρύπημα, ακόμα και χωρίς να «σουτάρουν» κάποια ουσία. Γυρνώντας 
στο σπίτι, την ξεχνούσες, την πετούσες σε ένα ντουλάπι και χαιρετίσματα. Κα-
θαρά αποτροπαϊκή λειτουργία. Όπως ένα φυλαχτό. Εν τω μεταξύ, περιμένοντας 
στην ουρά του φαρμακείου, θα μπορούσες να έχεις κολλήσει τον ιό. Η αποτροπή 
παράγει αυτό που θα ήθελε να αποφύγει.

Αργά το απόγευμα της 23ης Φλεβάρη επιθεωρήσαμε δύο γειτονιές –τη Navile 
και το Porto– σε αναζήτηση μασκών. Πριν λίγες ώρες είχε έρθει το διάταγμα 
του διοικητή της περιφέρειας Bonaccini, τόσο αυταρχικό, όσο και ασαφές στη 
διατύπωση, ίσως και λόγω ενός ανησυχητικού «και τα λοιπά»:

«Αναστολή πάσης φύσεως διαδήλωσης ή πρωτοβουλίας, εκ-
δήλωσης και κάθε είδους συνωστισμού σε χώρους δημόσι-
ους ή ιδιωτικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς, αθλητικούς 
και τα λοιπά, που γίνεται σε μέρη κλειστά ή ανοιχτά στο κοινό 
[…]».

Δεν έγραψαν «πολιτικά ή συνδικαλιστικά», αλλά στο «και τα λοιπά» πολλοί 
διάβασαν ακριβώς αυτό. «Στις 29 είναι η προγραμματισμένη διαδήλωση 
Orso in Cirenaica ( Όρσο στην Κυρηναϊκή)» ειπώνονταν στις mailing list. 
«Τι θα κάνουν; Θα στείλουν τα ματ να μαζέψουν τους «αλειφτές3»;»

Το διάταγμα συνέχιζε:

«Παύση των εκπαιδευτικών λειτουργιών των νηπιαγωγείων 
και των σχολείων κάθε είδους και βαθμίδας καθώς επίσης 
και των προγραμματισμένων σχολικών δραστηριοτήτων, της 

2 Στμ: Αυτός που προέρχεται από την περιοχή της Emilia-Romagna.
3 Στμ: Δηλαδή, τους ανθρώπους, συνήθως ξένους, που κατηγορούνταν ότι διέσπειραν την 
πανώλη αλείφοντας με δηλητήριο τους τοίχους, και εναντίον των οποίων οργανώνονταν 
μαζικές διώξεις και δίκες  (στο πλαίσιο της διαδεδομένης πεποίθησης ότι για το θανατικό 
φταίνε κάποιοι άλλοι, οι Εβραίοι, οι λεπροί, οι ξένοι κτλ): https://sarantakos.wordpress.
com/2015/09/15/mortu/.



ανώτερης εκπαίδευσης, των επαγγελματικών σπουδών, των 
μεταπτυχιακών, των σπουδών ιατρικών επιστημών  και των 
πανεπιστημίων τρίτης ηλικίας, εξαιρούνται οι γιατροί που 
βρίσκονται στην ειδίκευσή τους και οι πρακτικάριοι ιατρικών 
επαγγελμάτων, όπως και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται από απόσταση […]. Αναστολή της 
λειτουργίας για το κοινό σε μουσεία και άλλα ιδρύματα και 
χώρους πολιτισμού […] όπως επίσης και της ισχύος των τρε-
χόντων κανονισμών για την ελεύθερη ή δωρεάν είσοδο σε 
αυτά τα ιδρύματα ή τους χώρους».

Τα μουσεία… αλλά όχι οι βιβλιοθήκες. Εμείς οι ίδιοι, τις επόμενες μέρες, 
συνεχίσαμε να δουλεύουμε στα αναγνωστήρια των βιβλιοθηκών στις γει-
τονιές μας, που ήταν γεμάτα με κόσμο.

Το διάταγμα ήταν γεμάτο με ασυναρτησίες και κενά, σε σημείο που την 
επόμενη μέρα μια εγκύκλιος προσπάθησε να τα μπαλώσει, με μοναδικό 
αποτέλεσμα να καταστήσει τη συνθήκη ακόμα περισσότερο αντιφατική 
και σουρεαλιστική.

Αλλά λέγαμε για την επιθεώρηση. Στη γειτονιά της Bolognina4 υπήρχε 
πλήθος κόσμου. Στην Piazza dell’ Unità έπαιζαν μπάσκετ και συζητούσαν 
σε παρεάκια, όπως πάντα. Δίπλα, το σουπερμάρκετ ήταν ανοιχτό και γε-
μάτο, όπως συνήθως. Κάποιος θα αγόραζε αποθέματα νευρικά, κάποιος 
θα φορούσε μάσκα. Υπήρχαν ράφια σχεδόν άδεια, αλλά την Κυριακή το 
βράδυ συμβαίνει πάντα.

Πράγματι, στο κινέζικο εστιατόριο, το προηγούμενο βράδυ, υπήρχε μια 
αλλαγή. Ένα συνηθισμένο Σάββατο, θα ήταν αδύνατο να βρεις τραπέζι 
χωρίς να έχεις κάνει κράτηση. Παρόλα αυτά, σε ολόκληρο το μαγαζί, οι 
πελάτες καταλάμβαναν μόνο δύο τραπέζια.

Αντίθετα, οι κινέζοι ήταν παντού, όπως ήταν σύνηθες στη γειτονία της 
4 Στμ: Χαρακτηριστικό της γειτονιάς της Bolognina αποτελεί το γεγονός ότι εκεί ζει και 
κοινωνικοποιείται μεγάλο κομμάτι του μεταναστευτικού πληθυσμού της πόλης, καθώς 
επίσης,  υπήρχαν για χρόνια αρκετές καταλήψεις και στέκια, κοινωνικά κέντρα και 
καταλήψεις στέγης ντόπιων και μεταναστών.



Bolognina, και κανείς δεν τους απέφευγε, ούτε τους φώναζε. Η έκτα-
κτη υγειονομική περίσταση δεν καθιστούσε ρατσιστή, ούτε σινοφοβικό 
όποιον δεν ήταν ήδη. Απεναντίας ανέδιδε έναν προϋπάρχοντα ρατσισμό, 
που χρησιμοποιούσε τον ιό ως αφορμή για να εκτονωθεί.

Η γοητεία ενός ηλιοβασιλέματος, που μας άφηνε άναυδους, χρωμάτιζε 
τον ήλιο πορφυρό και άλικο, εν αντιθέσει με τον σταθμό που φάνταζε 
μαύρος αν τον έβλεπες από τη γέφυρα Matteoti, και μεταμόρφωνε όλο 
τον κόσμο τριγύρω. Την επόμενη μέρα, θα ξαναβλέπαμε τα ίδια χρώματα, 
στην εφημερίδα Repubblica, ως φόντο για τα μπλόκα της αστυνομίας και 
των περαστικών με μάσκες,  σαν την αφίσα μίας αποκαλυπτικής ταινίας 
β’ διαλογής.

Βόρεια της γέφυρας η Bolognina, νότια, η οδός Indipendenza που ανέ-
βαινε μέχρι το σιντριβάνι του Ποσειδώνα. Μπήκαμε στον σταθμό που ήταν 
γεμάτος με κόσμο, μηδέν μάσκες και εκεί. Συναντήσαμε τον De Bellis, μια 
παλιά γνωριμία, ανταλλάξαμε δύο κουβέντες για τη ψύχωση με τον ιό… 
αλλά γύρω μας κανένα ίχνος του δεν υπήρχε.

Κανονικότητα υπήρχε και μέσα στο σούπερ μάρκετ Despar του σταθμού, 
κανείς δεν μάζευε αποθέματα, κάποιος αγόραζε μόνο τρεις μπύρες, κά-
ποια άλλη μια σακούλα Fonzies…Γύρω από την πλατεία Medaglie d’Oro 
υπήρχαν τα συνηθισμένα μπαρ, οι πιτσαρίες, τα παγωτατζίδικα. Όλα δού-
λευαν φυσιολογικά.

Οδός Indipendenza, οδός Mille, πλατεία Piazza dei Martiri, οδός Marconi… 
Εκεί ψηλά, το σκούρο περίγραμμα της Villa Aldini. Πλήθος σωμάτων για 
περίπατο. Παιδιά γυρνούσαν με τους γονείς τους, φορώντας  κουστούμια 
καρναβαλιού,.

Οι γονείς ήταν ήρεμοι και χαρούμενοι. Κι όμως, όπως επιβεβαιώνεται από 
μαρτυρίες άλλων, τα ιντερνετικά chat των γονιών –η πραγματική κόλαση 
του σύγχρονου dark web– είχαν παραδοθεί στην αγκαλιά της τρέλας, 
κορεσμένα από μια αληθινή επιθυμία για προφυλακτικό φασισμό, και με 
τον τρόμο για τη μοίρα των παιδιών.



Ο προπονητής ενός ομαδικού αθλήματος, για να αντιμετωπίσει το κλεί-
σιμο του γυμναστηρίου, πρότεινε στα παιδιά να βρίσκονται σε ένα πάρκο, 
δεδομένης της ανοιξιάτικης ζέστης. Μια μητέρα του απάντησε υπογραμ-
μίζοντας το απόσπασμα του τοπικού διατάγματος που απαγόρευε το συ-
νωστισμό σε χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς. Κι όμως, σε κανένα μέρος 
στον κόσμο, ούτε στο Wuhan, δεν υπήρχαν νεκροί ανήλικοι, αντιθέτως, 
φαίνεται ότι στον νέο ιό τα παιδιά είχαν σχεδόν ανοσία.

Ίσως, όποιος σκόρπιζε στις διαδικτυακές συνομιλίες άγχος και θυμό, μετά 
στον δρόμο να συμπεριφερόταν λογικά. Ίσως και αυτό να ήταν μια απο-
τροπαϊκή κίνηση. Όμοιο και αντίθετο με όποιον υποστήριζε ότι ο ιός ήταν 
μόνο ένα ανέκδοτο ή καλαμπούρι, παραδιδόταν στα μιμίδια και χαζολο-
γούσε συνεχώς. Ο κυνισμός και η παράνοια χέρι-χέρι, θρέφονται από την 
ίδια επιφύλαξη, από την ίδια άρνηση οποιουδήποτε κλειδιού ανάγνωσης 
του κόσμου. Χωρίς κλειδιά δεν μπορείς να μπεις πουθενά. Και αν θελή-
σεις να χέσεις, μπορείς να χεστείς μόνο πάνω σου.

Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος δεν είχε ένα έξυπνο κινητό, γυρνώντας 
τους δρόμους δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Που θα έπρεπε να καταλήξου-
με; Ίσως στο ότι, τουλάχιστον στην Μπολόνια, η παράνοια ήταν σε μεγάλο 
ποσοστό περιθωριοποιημένη στη σφαίρα των μίντια και των κοινωνικών 
δικτύων.

Παρανοϊκή και αγχωτική ήταν, πρώτη από όλες, η κυρίαρχη πληροφορία. 
Δεύτερο –αλλά ταχύτατο– χτύπημα ήταν αυτή η διάθεση που κατέλαβε 
την τάξη των πολιτικών, τις τοπικές διοικήσεις και μια μειοψηφία κοι-
νών ανθρώπων. Ναι, τουλάχιστον σε εμάς φάνηκε μειοψηφία: άνθρωποι 
κυρίως ηλικιωμένοι και μοναχικοί, που πίστευαν στην τηλεόραση ή στο 
facebook και έτρεχαν στο φαρμακείο για να αγοράζουν αντισηπτικό. 

Δημιουργούταν ένα μεγάλο παράδοξο: Η περιοχή της Emilia-Romagna 
διέταξε την παύση λειτουργίας όλων (σχεδόν) των χώρων πολιτισμού 
και κοινωνικοποίησης, εκεί, δηλαδή, όπου θα μπορούσαμε να αντιμετω-
πίσουμε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης συλλογικά –σχολεία, μουσεία, 
θέατρα, σινεμά– απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις με ένα «και τα λοιπά», 
ενώ ο κόσμος συνέχιζε να συσσωρεύεται στους σταθμούς και στους χώ-



ρους του καταναλωτισμού.

Τα εμπορικά κέντρα και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούσαν ως συνήθως. 
Εκείνο το απόγευμα ο Jadel βρέθηκε στο ΙΚΕΑ και κατέγραψε τον αιώνιο 
μαρασμό των σωμάτων που κινούνταν οφιοειδώς, ανάμεσα σε δωμάτια 
εικονικών παιδιών και τραπεζαρίες κατοικημένες από φαντάσματα οι-
κογενειών. Ο Bruno πέρασε από το σουπερμάρκετ Ipercoop Lame: ήταν 
πίτα. Στα γυμναστήρια –μπορούσες να δεις τι συμβαίνει μέσα από τις τζα-
μαρίες– ο κόσμος γυμναζόταν ως συνήθως: ίδρωναν, εισέπνεαν τις μυ-
ρωδιές η μία της άλλης, γδυνόντουσαν και λουζόντουσαν στον ίδιο χώρο.  

Είναι ξεκάθαρο, δεν λέμε ότι θα έπρεπε να τα κλείσουν και αυτά: αντίθετα, 
παρατηρούμε ότι ο σκοπός του διατάγματος δεν ήταν η προφύλαξη. Πέρα 
από αυτή τη κατάσταση, τι προφύλαξη  vût mâi fèr?

Οι διατυμπανισμένες παύσεις λειτουργίας ήταν υγειονομικά άχρηστες, 
όπως ήταν αχρείαστο να σταματήσουν τις πτήσεις, να βάλουν μπλόκα 
στους δρόμους, να βάλουν αστυνομικούς να περπατούν πέρα-δώθε και 
στρατιωτικούς να τους μιμούνται με στολή παραλλαγής.

Η Ιταλία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που σταμάτησε τις πτήσεις 
από την Κίνα. Τίποτα παραπάνω από απλό θέατρο, παρά μόνο ένα συμβι-
βαστικό δώρο στους ηλίθιους και δολοπλόκους που φώναζαν: «Κλείστε 
τα σύνορα!». Ένα μέτρο πολύ εύκολα κατανοητό, αλλά χωρίς καμία χρη-
σιμότητα, αντίθετα αντιπαραγωγικό. Σε κάθε επιδημία γίνονταν τα ίδια 
πράγματα, στον αυτόματο πιλότο, ενώ μάλιστα υπήρχαν μελέτες επί μελε-
τών που αποδείκνυαν ότι ήταν άχρηστα ή ότι προκαλούσαν ζημιές.

Το 2003, στο ζενίθ της επιδημίας SARS, ο Καναδάς είχε σπαταλήσει 
πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε ελέγχους νέων εισερχομένων στη 
χώρα… χωρίς να βρει ούτε ένα κρούσμα. Αυτά τα χρήματα, κατέληγαν οι 
συγγραφείς μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
Emerging Infectious Diseases, θα ήταν καλύτερο να επενδυθούν απευ-
θείας στο σύστημα υγείας.

Έξι χρόνια μετά, στον κόκκινο συναγερμό για τη νόσο των χοίρων, η Αυ-



στραλία έκανε το ίδιο πράγμα: στρατιωτικοποίησε οκτώ αεροδρόμια και 
έλεγξε περίπου δύο εκατομμύρια επιβάτες που αφικνούνταν ή επέστρε-
φαν στη χώρα. Όλο αυτό έγινε για να ταυτοποιήσουν 154 άτομα που 
ίσως είχαν τη νόσο σε ήπια μορφή. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, 
και σύμφωνα με όσους είχαν αναλύσει την κατάσταση, σπαταλήθηκαν 
πολύτιμοι πόροι που θα μπορούσαν να έχουν δαπανηθεί στον τομέα της 
παροχής φροντίδας.

Η ίδια επίδειξη άσκοπης σπατάλης έλαβε χώρα και με τη γρίπη των πτη-
νών, με τον Έμπολα, και τους τελευταίους δύο μήνες, στην Κίνα, με την 
COVID-19.

Και στην Ιταλία επίσης, γίναμε μάρτυρες μιας τεράστιας σπατάλης δημο-
σίου χρήματος: στρατιωτικά έξοδα, μπλόκα της αστυνομίας και διάφορες 
περιπολίες, αντί να χρησιμοποιηθούν για τη δημόσια υγεία –που έχει μα-
ραζώσει μετά από τριάντα χρόνια ιδιωτικοποιήσεων, περικοπών, εξωτε-
ρικής ανάθεσης (outsourcing)– ώστε να καταστεί ικανή να αντιμετωπίσει 
το βάθεμα της κρίσης.

Ακόμα και η υγειονομική αποτελεσματικότητα των εδαφικών «lockdown», 
δηλαδή, των μαζικών καραντινών, αμφισβητείται σε διάφορες μελέτες. 
Αν και φαινομενικά αντιτίθεται στην κοινή λογική, μερικές έρευνες φά-
νηκε να αποδεικνύουν ότι τα lockdown σε περιοχές υψηλού κινδύνου 
αύξαναν τον αριθμό των μολύνσεων και εξάπλωναν την επιδημία.

Όπως και με τις μάσκες, έτσι και εδώ, όλα αυτά ελάχιστα σχετίζονται με 
την προφύλαξη, τουλάχιστον με τη στενή έννοια.





Το «κλείστε τα πάντα» είχε έναν βραχυπρόθεσμο στόχο πολύ διαφορετικό 
από αυτόν που διέδιδαν, και επίσης είχε μια συστημική λειτουργία, αντι-
κειμενική και μακροπρόθεσμη. Την οποία ο Bonaccini και η Περιφερειακή 
Κυβέρνησή του –καθώς και οι ομόλογοί τους σε άλλες περιοχές– υλοποι-
ούν χωρίς την πλήρη επίγνωση της. 

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν θέατρο: η παράσταση «ετοιμότητας» 
και «νεύρου» μπροστά στις κάμερες, η επίδειξη ότι «λαμβάνονται μέτρα». 
Λίγο ενδιέφερε ότι όλα γίνονταν τυχαία και χωρίς συνοχή, το σημαντικό 
ήταν να δράσουμε άμεσα! «Άμεσα» ήταν η μαγική λέξη: «Μπράβο στον 
Bonaccini που κινητοποιήθηκε άμεσα!». Η άλλη άποψη κυρίαρχη φράση 
ήταν: «Καλύτερα πάρα πολύ, από ότι πολύ λίγο». Ακολουθούσαν τα λαïκς.

Την πιο πλαστική εκδοχή αυτής της συμπεριφοράς την παρείχε ο περιφε-
ρειάρχης της περιοχής Marche, ο οποίος μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, 
πρώτα ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας όλων των σχολείων κάθε εί-
δους και βαθμίδας, για να το αναιρέσει επί τόπου στον λόγο του, κατόπιν 
τηλεφωνήματος που δέχτηκε από την κεντρική κυβέρνηση σε απευθείας 
μετάδοση.

Οι δραστικές αποφάσεις χρησίμευαν μόνο για σώσουν τον κώλο τους και 
να συγκαλύψουν την συνήθη προχειρότητα.

Η συστημική λειτουργία, όμως, είχε να κάνει με τη βιοπολιτική, με τη δι-
ακυβέρνηση των σωμάτων και τον έλεγχο του πληθυσμού. Όπως κάθε 
περίπτωση «έκτακτης ανάγκης», μεγεθυμένη  και κατασκευασμένη, έτσι 
και αυτή θα εξυπηρετούσε για να θέσει ένα κάποιο προηγούμενο.

Το «να κλείσουν όλα» ή καλύτερα, το να προσποιούμαστε ότι κλείνουν 
όλα, δεν χρησίμευε σε τίποτα. Μόλις, όμως, θα βελτιωνόταν η κατάσταση, 
οι πολιτικοί θα έδιναν τα εύσημα. Το παραμπαπαμ θα ξανάρχιζε, αλλά με 
πιο πολύ έλεγχο από ότι πριν, περισσότερη επιτήρηση, με την κοινή πεποί-
θηση ότι από μέρα σε μέρα θα μπορούσε να σταματήσει η κουλτούρα, να 
απαγορευτεί κάθε συνάθροιση, οργάνωση, «συγκέντρωση» ατόμων που 



δεν περατώνεται σε σκέτη κατανάλωση, με τη συναίνεση της φοβισμένης 
κοινής γνώμης («Κάτι πρέπει να γίνει»). Ή καλύτερα: με τη συναίνεση των 
μίντια και μιας θορυβώδους μειονότητας κάποιων παρανοϊκών, που δη-
μιουργούσαν την αίσθηση μιας φοβισμένης κοινής γνώμης.

Στο κορυφαίο έργο του Επιτήρηση και Τιμωρία (1975), Ο Michel Foucault 
περιέγραψε μια απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τον 17οαιώνα:

«Παραθέτουμε εδώ έναν κανονισμό του τέλους του 170υ αι-
ώνα πού ορίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα σε περίπτωση εκδή-
λωσης λοιμού σε μια πόλη. Πρώτα πρώτα αυστηρή αστυνό-
μευση τού χώρου: κλείσιμο της πόλης, και φυσικά τού χώρου 
ολόκληρου, απαγόρευση εξόδου με την ποινή τού θανάτου, 
θανάτωση όλων των αδέσποτων ζώων χωρισμός της πόλης 
σε συνοικίες, όπου διορίζεται από ένας επόπτης. Κάθε δρό-
μος μπαίνει κάτω από την εξουσία ενός επιτρόπου πού τον 
επιτηρεί· αν τον εγκαταλείψει, τιμωρείται με θάνατο. Σε μια 
καθορισμένη μέρα, διατάσσονται όλοι να κλειστούν στα σπί-
τια τους: απαγορεύεται ή έξοδος από αυτά με την ποινή τού 
θανάτου. Ό ίδιος ο επίτροπος κλείνει, από τα έξω, την πόρτα 
κάθε σπιτιού· παίρνει το κλειδί και το παραδίδει στον επόπτη 
της συνοικίας· κι αυτός το κρατάει ως το τέλος της υγειονο-
μικής κάθαρσης. Κάθε οικογένεια θα πρέπει να έχει κάνει τις 
προμήθειές της· αλλά για το κρασί και το ψωμί, θα έχουν κα-
τασκευαστεί ανάμεσα στους δρόμους και στο εσωτερικό των 
σπιτιών μικροί ξύλινοι αγωγοί για να διανέμεται το μερίδιο 
τού καθενός χωρίς να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους 
προμηθευτές και στους κατοίκους· για το κρέας, τα ψάρια και 
τα χορταρικά, θα χρησιμοποιούνται τροχαλίες και καλάθια. 
«Αν χρειαστεί, οπωσδήποτε, ή έξοδος από το σπίτι, θα βγαί-
νει με τη σειρά μόνο ένας κάθε φορά, αποφεύγοντας κάθε 
συνάντηση. Οι μόνοι πού κυκλοφορούν είναι οι επόπτες, οι 
επίτροποι, οι στρατιώτες της φρουράς· κι ακόμα, ανάμεσα στα 
μολυσμένα σπίτια, από το ένα πτώμα στο άλλο, τα «κοράκια», 
πού ελάχιστα ενδιαφέρει αν θα πεθάνουν ή όχι: πρόκειται για 
«ουτιδανά όντα πού μεταφέρουν τους άρρωστους, θάβουν 



τούς νεκρούς, καθαρίζουν τούς χώρους και εκτελούν πολλές 
άλλες ταπεινές και αηδιαστικές δουλειές». Χώρος τεμαχισμέ-
νος, ακίνητος, απολιθωμένος. Κάθε άτομο είναι καθηλωμένο 
στη θέση του. Κι αν τολμήσει να σαλέψει, το περιμένει ό θά-
νατος, ή μετάδοση της αρρώστιας ή η τιμωρία»5. 

Η αδιαφορία για κάθε είδος «κορακιών» –νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, 
βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό– συνδέει τους κανονισμούς στην επο-
χή της πανούκλας με εκείνους στην εποχή του COVID-19 στην Ιταλία. 
Λίγους απασχόλησαν οι υπερωρίες στα νοσοκομεία και στα εργαστήρια, 
οι διπλές και τριπλές βάρδιες, η  ψυχοσωματική εξάντληση των ατόμων 
σε έναν τομέα που από καιρό υποφέρει.

Για ποιο λόγο έγραψε ο Φουκώ για την καραντίνα του 17ου αιώνα; Διότι 
αυτή η λογική επιβίωσε και μετά την πανούκλα, η καραντίνα παρέμεινε 
ως δυνατότητα, μια επιλογή που θα μπορούσε πάντα να εφαρμοστεί στη 
σχέση μεταξύ δημόσιας εξουσίας και κοινωνικού σώματος. Αυτή η ρύθ-
μιση του αστικού χώρου, των ζωών και των σωμάτων, άνοιξε το δρόμο 
για την ανάδυση της πειθαρχικής κοινωνίας  του 19ου και 20ου αιώνα:

«Στον λοιμό άπαντα η τάξη –ρόλος της είναι να διαλύει κάθε 
σύγχυση: σύγχυση προκαλούμενη από την αρρώστια πού με-
ταδίνεται όταν σμίγουν τα σώματα· σύγχυση της νόσου πού 
πολλαπλασιάζεται όταν ο φόβος και ο θάνατος καταλύουν 
τις απαγορεύσεις. Η τάξη ορίζει στον καθένα τη θέση του, 
στον καθένα το σώμα του, στον καθένα την ασθένεια του και 
το θάνατο του, στον καθένα τα υπάρχοντα του - αυτό, με τη 
μεσολάβηση μιας πανταχού παρούσας και παντογνώστριας 
εξουσίας πού και η ίδια υποδιαιρείται τακτικά και αδιάλειπτα 
ώσπου τελικά να προσδιορίσει στα άτομα όλα εκείνα πού το 
χαρακτηρίζουν, εκείνα πού του ανήκουν, εκείνα πού του συμ-
βαίνουν. […] η διείσδυση του κανονισμού ως τις λεπτότερες 
πτυχές της ύπαρξης και με τη μεσολάβηση μιας τέλειας ιε-
ραρχίας που εξασφαλίζει την παντού διεισδύουσα λειτουργία 
της εξουσίας· όχι τα προσωπεία που βάζει ή που αφαιρεί κα-

5Foucault, M. (1975), Επιτήρηση και Τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής, μτφ. 
Χατζηδήμου, Κ. και Ράλλη, Ι., Εκδόσεις Ράππα.



νείς, αλλά η απόδοση στον καθένα του «αληθινού» του ονό-
ματος, της «αληθινής» του θέσης, του «αληθινού» του σώμα-
τος και της «αληθινής» του αρρώστιας. Ό λοιμός, ως μορφή 
ταυτόχρονα πραγματική και φαντασιακή της αταξίας, έχει σαν 
ιατρικό και πολιτικό αντίστοιχο την πειθαρχία»6.

Τα «lockdown» του 2019-2020, άχρηστα για τον δηλωμένο σκοπό τους, 
θα ενδυνάμωναν την πνοή του «καπιταλισμού της επιτήρησης», που πραγ-
ματοποιούσε μια σύνθεση της πειθαρχικής κοινωνίας και την κοινωνίας 
του διάχυτου ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ιταλία δεν υπήρξε πανούκλα. Οι λίγοι νεκροί που 
μετρούσε ο COVID-19ήταν άνω των 80 ετών και ήδη έπασχαν και από 
άλλες ασθένειες. Πιθανόν, ο ιός να υπήρχε στην Ιταλία εδώ και μερικές 
βδομάδες, πολύς κόσμος είχε κολλήσει και θεραπευτεί και πιθανόν άλ-
λοι να προσβάλλονται χωρίς να γίνονταν ορατοί από τα ραντάρ. Αν δεν 
ανήκες σε ευπαθή ομάδα, μπορεί να σε πρόσβαλε ο ιός σοβαρά, αλλά το 
ξεπερνούσες. Στην τελική, η κλινική εικόνα ήταν παρόμοια με αυτήν της 
εποχιακής γρίπης –  κάθε χρόνο, μόνο στην Ιταλία, πέθαιναν 8 χιλιάδες 
άτομα, ενώ μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένοι νεκροί του COVID-19 ήταν 
μόνο 7.

Τα μίντια ματαιοπονούσαν για την εύρεση του μυστήριου «Ασθενή μη-
δέν», αλλά ίσως δεν τον έβρισκαν διότι είχε ήδη θεραπευτεί, και θα αγνο-
ούσε για πάντα τη θέση του ως ασθενή νο.1.

Η αναζήτηση του «Ασθενή μηδέν» τι άλλο θα μπορούσε να είναι, πέρα 
από ακόμη μια επίδειξη παράνοιας; Παρανοϊκός είναι όποιος αντί να ανα-
ρωτιέται «τι;», αναρωτιέται «ποιος;». Παρανοϊκός δεν είναι όποιος φοβάται 
ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που ελέγχει τα πάντα, αλλά όποιος το μνη-
μονεύει και το λαχταρά, γιατί νιώθει ότι γύρω του σαπίζει κάθε αυτοπε-
ριορισμός και κάθε ουσία. 

6Ο.π.



Εντωμεταξύ, οι ηλικιωμένοι, δηλαδή τα υποκείμενα που βρίσκονταν σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, αφήνονταν στην 
τρέλα μιας αποκαλυπτικής ενημέρωσης, που τους βομβάρδιζε με εικόνες 
από σουπερμάρκετ άδεια και μπουκάλια αντισηπτικών τζελ δυσεύρετα 
και πολύτιμα, ωθώντας του με αυτόν τον τρόπο να σπεύσουν σε ένα γε-
μάτο εμπορικό κέντρο, στο οποίο θα ήταν πιο πιθανή η μετάδοση του ιού.

Ήμασταν η Ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρού-
σματα, αλλά ίσως να ήταν μόνο και μόνο επειδή κάναμε απανωτά τεστ. 
Όταν σε όλη τη Γαλλία χωρίς να ταράζονται, είχαν κάνει μόνο 800, μόνο 
στην περιοχή του Lodigiano εμείς είχαμε ήδη κάνει τα διπλάσια και υπήρ-
χε ζήτηση για 4000. Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκεις τους 
ασθενείς. Αλλά τα μίντια χτυπούσαν, χτυπούσαν, χτυπούσαν με εξώφυλλα 
σε παραλήρημα, ανησυχητικούς τίτλους που θύμιζαν τη μαύρη πανώλη 
του 1348.

-Τι πρέπει να κάνουμε; Αναρωτηθήκαμε.
-Θα γράψουμε το Δεκαήμερο!
-Κάτι λιγότερο. Θα γράψουμε ένα συλλογικό ημερολόγιο αυτών των ημε-
ρών.

Τα κυρίαρχα μίντια ήταν οι πραγματικοί αλοιφτές.

Μπροστά στον νέο κορονοϊό, η ήδη χείριστη ιταλική ενημέρωση άγγιξε 
για άλλη μια φορά τον πάτο μιας νέας αβύσσου. Όλα τα συνηθισμένα 
«τικ» ενώθηκαν σε μια χιονοστιβάδα που έθρεφε τη ψύχωση.

Ακόμα και οι ειδήσεις που φαινομενικά ήταν καθησυχαστικές, υπεύθυνες, 
«δίχως πανικό», γίνονταν «σάντουιτς» ανάμεσα σε δηλώσεις και μαρτυρί-
ες αντίθετου νοήματος.

wΌπως πάντα, επέμεναν να δίνουν τον λόγο στους «ειδικούς», τους μό-
νους εξουσιοδοτημένους να σκιαγραφήσουν τη λύση του προβλήματος: 



«Ας μην κάνουμε πολιτική, ας αφήσουμε τους επιστήμονες να μιλήσουν»

Αλλά μόλις οι επιστήμονες άνοιγαν το στόμα τους, γινόταν ξεκάθαρο ότι:

Α) κάποιοι, που από καιρό είχαν μεταμορφωθεί σε τηλεοπτικούς γνώστες 
και σταρ των κοινωνικών δικτύων, τελικά δεν ήταν παρά σκλάβοι των 
ίδιων τους των τηλεοπτικών περσόνων και των προσδοκιών του κοινού.

Β) στο τέλος της γιορτής, οι προτεινόμενες λύσεις ήταν πάντα πολιτικές 
και κοινωνικές, γιατί η αντιμετώπιση της επιδημίας με χίλια ή δέκα χιλιά-
δες κρεβάτια στα νοσοκομεία έχει τεράστια διαφορά  και η επένδυση σε 
μπλόκα της αστυνομίας αντί για την αύξηση των κρεβατιών δεν είναι μια 
«τεχνική» απόφαση, ειδικών, αλλά πολιτική, της διοίκησης.

Γ) οι φερόμενοι και αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «ειδικοί» ήταν χιλιάδες και 
οι επεξηγήσεις τους συχνά αλληλοαναιρούνταν, προκαλώντας μονάχα 
μεγαλύτερη σύγχυση και μια ισχυρή προδιάθεση προς την συνωμοσιο-
λογία, γιατί «αν κάνουν πολύ θόρυβο, πρέπει να υποβόσκει κάτι που δεν 
μας λένε».

Ακόμα και οι συνέπειες του «να κλείσουν τα πάντα» ήταν πολιτικές και 
κοινωνικές.

Λίγους τους απασχόλησε το πόσοι άνθρωποι θα έχαναν τον μισθό τους, 
και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τη δουλειά τους. Αντίθετα, επαι-
νούσαν διάφορα κινέζικα μαγαζιά που είχαν αποφασίσει –με δεμένα τα 
χέρια– να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Τι γλυκιά σκέψη! Ο πατερναλι-
σμός  για αυτούς τους «καλούς κινέζους» θύμιζε έντονα εκείνο για τους 
«καλούς μαύρους» που έκαναν εθελοντισμό, δούλευαν τσάμπα και άξιζαν 
τα συγχαρητήριά μας.

Τα σωματεία –όλα: δευτεροβάθμια και βάσης– σημείωσαν ότι οι ασυνέ-
πειες του διατάγματος του Bonacci έβαζαν σε κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος 
των εργατών, και κυρίως των επισφαλών εργατών.



Και η επιλογή του να κλείσουν τα σχολεία για έναν ιό που δεν έπληττε τα 
παιδιά, αλλά απειλούσε κυρίως τους ηλικιωμένους –οι οποίοι, συνήθως, 
δεν συχνάζουν σε σχολικές αίθουσες– δημιουργούσε ένα σωρό προβλή-
ματα. Ένας φίλος δάσκαλος, μας περιέγραψε τις δυσκολίες τους:

«Το να σταματήσεις τη συνέχεια των διδακτικών δραστηρι-
οτήτων σε αυτό το σημείο της σχολικής χρονιάς είναι ένα 
πρόβλημα, σας διαβεβαιώνω. Για τα παιδιά με αναπηρία με 
τα οποία ασχολούμαι… δεν σας λέω. Πρέπει να προσπαθήσω 
αυτές τις μέρες να τους διατηρήσω μια ρουτίνα στο σπίτι που 
με κάποιον τρόπο να είναι παρόμοια με αυτήν του σχολείου. 
Τυπικά, εργασίες που καθημερινά πρέπει να μου αποστέλλουν 
με email…Ήδη ζουν μια ζωή σχεδόν ποτέ συγχρονισμένη με 
τον υπόλοιπο κόσμο.. Φανταστείτε σε αυτές τις καταστάσεις».

Αργά το απόγευμα της 24ης ήρθε εγκύκλιος.

Έμοιαζε γραμμένη από τον Ionesco.

Το κριτήριο με το οποίο κάποιες δραστηριότητες απαγορεύονταν και κά-
ποιες άλλες όχι, έμοιαζε να είναι –μάλλον τυχαία– η «υπερβολική συ-
γκέντρωση ατόμων». Απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις, οι πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες περιπτώσεις οι οποίες συσπείρωναν με-
γάλο κοινό εφάπαξ… αλλά παρέμεναν ανοιχτές οι εβδομαδιαίες λαϊκές 
αγορές. Και συνέχιζε η λειτουργία των αθλητικών κέντρων και των κέ-
ντρων αναψυχής, των ΚΑΠΗ (ενώ συγχρόνως διάφοροι γιατροί συμβού-
λευαν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν σπίτι), παρέμεναν ανοιχτοί οι 
δημοτικοί κήποι (όπου συγκεντρώνονταν κυρίως ηλικιωμένοι) κλπ.

Στην τηλεόραση και στις εφημερίδες όλοι μιλούσαν για ασθένειες και 
νοσοκομεία, αλλά κανείς δεν άδραξε την ευκαιρία για να μιλήσει για το 
πώς διακυβεύτηκε η δημόσια υγεία στην Ιταλία στα τριάντα χρόνια νεο-
φιλελεύθερων «μεταρρυθμίσεων».



Οι νομοθετικές πράξεις του 1992-1993 είχαν εισάγει ιδιωτικά κριτήρια 
και αρχές εταιρικής οικονομικής διαχείρισης στη διεύθυνση των νοσοκο-
μείων και των τοπικών μονάδων υγείας. Τα σημαντικότερα εθνικά νοσο-
κομεία και τα εξειδικευμένα κέντρα είχαν απαγκιστρωθεί από τις τοπικές 
μονάδες υγείας και είχαν μεταμορφωθεί σε «εταιρίες υγείας». Οι USL7 οι 
ίδιες έγιναν εταιρίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μεν, αλλά «με 
επενδυτική αυτονομία» δε, αφαιρώντας έτσι κάθε έλεγχο από πλευράς 
του Δημοσίου. Οι ίδιες νομοθετικές πράξεις προώθησαν την τάση ο κλά-
δος της υγείας να γίνεται τοπικός.

Ουσιαστικά πρόκειται για αντιμεταρρυθμίσεις, που είχαν ως σκοπό να 
βλάψουν τον καθολικό, δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας όπως είχε εδραιωθεί το 1978. Κατόπιν, η αντιμεταρρύθ-
μιση του Bindi το 1999 είχε εφαρμόσει και επιταχύνει κάθε διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης, κατατεμαχισμού, outsourcing και γενικά παρέμβασης 
ιδιωτικών συμφερόντων στο σύστημα υγείας που αποκαλείται δημόσιο.

Οι συνέπειες υπήρξαν καταστρεπτικές: στη βάση της νέας λογικής των 
θετικών ισοζυγίων, αν ένα νοσοκομείο δεν αποκόμιζε κέρδος, έκλεινε. Σε 
όλη την Ιταλία έκλεισαν εκατοντάδες υγειονομικές δομές– σχεδόν πάντα 
στην επαρχία. Επιπλέον έκλεισαν και χιλιάδες εξειδικευμένα εξωτερικά 
ιατρεία. Απαραίτητες υπηρεσίες απομακρύνθηκαν κατά δεκάδες χιλιόμε-
τρα και μερικές εξαφανίστηκαν ολοσχερώς. Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν 
με κατακερματισμένο τρόπο, διότι πλέον το ζήτημα ενέπιπτε στην αρμο-
διότητα κάθε  περιφέρεια. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατέληξε εδώ και 
καιρό, απλά μια ωραία ιδέα.

Η έλλειψη κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ήταν το μοτίβο αυ-
τών των ημερών του κορονοϊού, αλλά αυτή η ανεπάρκεια παρουσιάζο-
νταν ως ένα «φυσιολογικό» γεγονός, ως αναπόφευκτο. Αντί να πουν ότι 
χρειαζόταν να αντιστραφεί η τάση, και να αυξηθούν οι υπηρεσίες και τα 
κρεβάτια, προσκαλούσαν τον κόσμο να μείνει στο σπίτι, ή και όχι, αναλό-
γως, μπορούσαν να πάνε εδώ αλλά όχι εκεί…
7Στμ: Unità Sanitarie Locali (Τοπικές Μονάδες Υγείας) είναι κέντρα διοικητικών 
λειτουργιών συνδεδεμένα με τη Δημόσια Υγεία στην Ιταλία υπό την Εθνική Υπηρεσία 
Υγείας (SSN – Servizio Sanitario Nazionale).



Πάνω από όλα, καμιά τηλεοπτική περσόνα, κανένας διάσημος σταρ που 
έπαιζε τον ρόλο του «ειδικού» δεν μιλούσε για τα συστημικά αίτια των 
πρόσφατων επιδημιών, για την απροσδόκητη μετάδοση των νέων ιών. 
Κάτι τέτοιο θα σήμανε μια ριζοσπαστική κριτική της καπιταλιστικής επίθε-
σης στο περιβάλλον και στα έμβια όντα. 

Η γρίπη των πτηνών, ο SARS, η γρίπη των χοίρων και ακόμα πιο πριν η 
BSE8 είχαν προέλθει από κύκλους της κόλασης στην παγκόσμια ζωοτε-
χνική βιομηχανία. Με λίγα λόγια: από τις εντατικές καλλιέργειες, εξαιτίας 
του τρόπου με τον οποίο μεταχειρίζονταν, και κυρίως, έθρεφαν τα ζώα. Ο 
Έμπολα, ο Ζίκα και ο ιός του Δυτικού Νείλου ήρθαν σε επαφή με τον άν-
θρωπο λόγω της μαζικής αποψίλωσης των δασών και της καταστροφής 
των οικοσυστημάτων.

Αντί να αποτελέσει αφορμή για την κριτική του συστήματος που προκα-
λούσε τις επιδημίες, η κρίση του COVID-19  χρησιμοποιήθηκε ως δικαι-
ολογία για να μην μιλάμε για το περιβάλλον και το κλίμα, την ίδια στιγμή 
που ο πιο ζεστός και ξηρός χειμώνας που έχει υπάρξει, έσπερνε τον θά-
νατο. Το είχαν πει ξεκάθαρα οι Fridays For Future Bologna9:

«Η πόλη κινητοποιείται επειγόντως για την κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης του κορονοϊού, ο πανικός ξεχειλίζει, το πανεπι-
στήμιο είναι κλειστό και πιθανότατα ακυρώνεται κάθε είδους 
εκδήλωση για την εβδομάδα. Μόνο στην Μπολόνια το ημε-
ρήσιο όριο της λεπτής σκόνης μόνο τον Γενάρη ξεπεράστηκε 
πάνω από 11 φορές, ενώ το ημερήσιο όριο των πιο επικίνδυ-
νων για την ανθρώπινη υγεία, μικρών αιωρούμενων σωμα-
τιδίων PM 2.5, που είναι 25 μg/m3, ξεπεράστηκε πάνω από 

8Στμ: BSE (Bovine spongiform encephalopathy), Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των 
Βοοειδών, γνωστή και ως νόσος των τρελών αγελάδων.
9Στμ: Οι λεγόμενες Fridays For Future αποτελούν  μαθητικές κινητοποιήσεις για το 
κλίμα. Μέσω τις αποχής από τα μαθήματα τις Παρασκευές, μαθητές σε διεθνές επίπεδο 
λαμβάνουν  μέρος σε διαδηλώσεις απαιτώντας δράση για να αποτραπεί η περαιτέρω 
υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή.



17 φορές. Κάθε χρόνο είναι πάνω από 30.000 οι νέες περι-
πτώσεις όγκων στην περιοχή της Emilia Romagna, περίπου 
87 ημερησίως. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο οι καθημερινοί 
θάνατοι από καρκίνο στην περιοχή ανέρχονται τους 35-40. 
Και πως συνεχίζουμε; Εγκρίνοντας σχέδια για την επέκταση 
του περιφερειακού και των εθνικών οδών, αυξάνοντας την 
κίνηση στην πόλη με δημόσιες μεταφορές ανεπαρκείς, ακρι-
βές και μόνο γύρω από το κέντρο. Η πραγματικότητα που 
περνά απαρατήρητη είναι ότι η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε 
κάθε μέρα στη Μπολόνια μας σκοτώνει, αλλά αποφασίζεται, 
και πάλι, η επένδυση στον θάνατο, προσποιούμενοι ότι δεν 
συμβαίνει τίποτα και χειραγωγώντας τις ειδήσεις. Γιατί πέφτει 
σιωπή όταν το ζήτημα είναι η κλιματική αλλαγή; Διότι είναι 
πολλά τα συμφέροντα που παίζονται!»

Μερικοί υπογράμμιζαν ότι τα «lockdown» στην Κίνα, είχαν ως αποτέλε-
σμα να μειωθούν οι εκπομπές CO2 παγκοσμίως και ότι είχε βελτιωθεί η 
μυρωδιά του αέρα ακόμη και εδώ. Αλλά ήταν ένα παροδικό αποτέλεσμα 
που δεν επιτιθόταν στις δομικές αιτίες.

Ήταν αναγκαίο να διατρήσουμε τη μεμβράνη μιας εμμονικής πληροφό-
ρησης, να θέσουμε στην ημερήσια διάταξη τα ουσιαστικά προβλήματα 
που αποσιωπούνταν. Χρειαζόταν να επιστρέψουμε στο να ζήσουμε, να 
επικοινωνήσουμε και να παλεύουμε, πέρα από την εικόνα του Burioni 
που επαναλαμβάνονταν και της Giovanna Botteri που αγκομαχούσε, σαν 
ηθοποιός σε δράμα, πίσω από τη μάσκα.

Ενόσω τα σκεφτόμασταν αυτά ο δήμαρχος Merola ανακοίνωσε: «Χρειά-
ζεται να εφαρμόσουμε τα διατάγματα και να μην χάνουμε χρόνο σε συ-
ζητήσεις».

Όπως ήθελε φανεί.
 






