
Μ
ια συγκλονιστική συνέντευξη που εξα-
σφάλισε αποκλειστικά ο Ευρυτανικός 
Παλμός, του Ευρυτάνα γιατρού που ζει 
και εργάζεται στην καρδιά των δραμα-

τικών γεγονότων που βιώνει η Ιταλία τις τελευταίες 
εβδομάδες με την εξάπλωση του Covid19. 
Η Ιταλία έρχεται πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε 
νεκρούς από τη φονική πανδημία και ο Δρ Αλέ-
ξανδρος Μπομποτσιάρης, γέννημα θρέμμα Καρ-
πενησιώτης, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη 
μέσα από την καραντίνα, μας μιλά για τα τραγικά 
γεγονότα που αντιμετωπίζει η Ιταλία, όπως τα βιώ-
νει από τη θέση του γιατρού, τα λάθη που έγιναν, 
το πώς αξιολογεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην 
Ελλάδα και το πώς βλέπει την εξέλιξη της πανδη-
μίας. Στέλνει καθαρό μήνυμα για το πόσο κρίσιμη 
είναι η κατάσταση, μιας και βρέθηκε και ο ίδιος 
θετικός στον ιό.

ΕΠ. Κύριε Μπομποτσιάρη όλος ο κόσμος 
βρίσκεται σε ΣΟΚ μπροστά σε όλη αυτή την 
κατάσταση που μαθαίνουμε ότι αντιμετωπί-
ζετε στην Ιταλία. Αρχικά θα ήθελα να μου 
περιγράψετε την εικόνα που βιώνετε εσείς.
ΑΜ. Πολύ φοβάμαι ότι θα δώσω μια ίσως πιο 
δραματική διάσταση, μιας και εδώ και μια βδο-
μάδα βρίσκομαι σε κατ’οίκον περιορισμό, διότι 
είμαι κι εγώ θετικός στον ιό. Δυστυχώς κόλλησα 
παρ’ όλα τα αυστηρά μέτρα που προσπάθησα να 
παίρνω στο νοσοκομείο και δεν κατάφερα να μην 
κολλήσω.

ΕΠ. Τα ειλικρινή μας περαστικά. Έχετε εκ-
δηλώσει τα συμπτώματα;
ΑΜ. Ναι κάποια απ’ αυτά. Τα συμπτώματα που 
προκαλεί αυτός ο ιός δεν είναι πολύ φυσιολογικά. 
Εγώ είχα 4-5 μέρες πυρετό, μετά είχα τρομερούς 
πόνους στις αρθρώσεις και στους μυς και τώρα 
δεν έχω γεύση και όσφρηση. Ευτυχώς μέχρι τώρα 
δεν είχα τα αναπνευστικά προβλήματα.

ΕΠ. Ακολουθείτε το πρωτόκολλο της χώ-
ρας, όπως στην Ελλάδα;Απομονώνεστε 
από όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς 
σας;
ΑΜ. Ακριβώς, έχω μια εβδομάδα μέσα στο υπνο-
δωμάτιο, σε απομόνωση από όλους .

ΕΠ. Θεωρητικά και σύμφωνα με όσα λέγο-
νται για τον ιό, σε λίγες μέρες θα είστε από 
αυτούς που θα έχουν ανοσία σε αυτόν;
ΑΜ. Και αυτό είναι υπό έλεγχο. Δυστυχώς ακό-
μη δεν υπάρχουν σίγουρες μελέτες, οι οποίες  να 
επιβεβαιώνουν 100% ότι υπάρχει ανοσία στον ιό, 
ούτε για τον πόσο χρόνο, επειδή είναι κάτι καινού-
ριο και δεν υπάρχουν σίγουρα νέα ότι ο οργανι-
σμός δημιουργεί αντισώματα και αφού νοσήσεις 
μετά έχεις ανοσία.

ΕΠ. Δώστε μας λίγο την εικόνα για την ει-
δικότητα και την περιοχή που εργάζεστε 
μιας και είναι πόλη του βορρά, όπου έχουν 
παρουσιαστεί τα περισσότερα κρούσματα.
Ποια ήταν η εικόνα στις αρχές του μήνα 

εκεί;
ΑΜ. Είμαι Επεμβατικός Ακτινολόγος, ζω σε μια 
πόλη που λέγεται Βερτσέλι και είναι 50χλμ μακριά 
από το Μιλάνο. Εργάζομαι μόνιμα στο δημόσιο 
νοσοκομείο της πόλης, ’Ospedale Sant’Andrea. 
Στις αρχές του μήνα όταν και ξεκινούσε όλο αυτό 
το δράμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, δυστυ-
χώς έγιναν πολλά λάθη από την Ιταλική Κυβέρ-
νηση, διότι είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας με 
θέματα ασυμφωνίας για το τι έπρεπε και τι δεν 
έπρεπε να γίνει.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί 
πολύτιμος χρόνος και σιγά σιγά ο ιός να έχει μια 
πολύ μεγάλη διασπορά στην περιοχή της Λομ-
βαρδίας. Η Κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα, παρόλο 
που οι Περιφερειάρχες εδώ είχαν προειδοποιήσει 
ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα πολύ σκληρά 
αμέσως.Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα που 
θα μπορούσα να σας πω είναι ότι στα μέσα Φε-
βρουαρίου ερχόταν από την Κίνα χιλιάδες παιδιά 
των Κινέζων που ζουν μόνιμα στην Λομβαρδία, 
επιστρέφοντας από την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. 
Όλοι εδώ είχαν πει ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε 
να μπουν σε κατ΄οίκον περιορισμό για 14 ημέρες, 
αλλά δυστυχώς δεν ακούστηκαν από την Κυ-
βέρνηση, με την αιτιολογία ότι πιθανά ένα τέτοιο 
μέτρο να θεωρηθεί ως ρατσιστική αντιμετώπιση. 
Επίσης στα τέλη Φεβρουαρίου έγινε στο Μιλάνο 
η Εβδομάδα Μόδας, την οποία επισκέπτονται απ’ 
όλο τον κόσμο, και εκεί βρέθηκε και ο ασθενής 
‘0’, η γυναίκα από την Θεσσαλονίκη που διαγνώ-
στηκε πρώτη στην Ελλάδα.

ΕΠ. Ποια είναι η εικόνα σήμερα εκεί;
ΑΜ. Είναι χιλιάδες τα κρούσματα και με την τε-
λευταία μελέτη που διάβαζα χτες είναι ότι για κάθε 
έναν που ανακαλύπτεται θετικός υπάρχουν έντε-
κα που έχουν μολυνθεί (1 προς 11).Μπορείτε να 
καταλάβετε γιατί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα 
πήρε την έκταση που πήρε αυτή τη στιγμή. Οι πε-
ρισσότεροι γιατροί ‘’επιστρατεύτηκαν’’ άσχετα από 
τις ειδικότητές τους, προκειμένου να είναι στην 
πρώτη γραμμή, αν και δεν έχουν ανακληθεί απ΄ 
όσο γνωρίζω όλες οι άδειες.Το νοσοκομείο που 
εργάζομαι είχε 1.700 κλίνες και με την οικονομική 
κρίση, εξαιτίας της μείωσης του προϋπολογισμού 
για την υγεία,τις κλείναμε και φτάσαμε στις 300-
350 ενεργέςκλίνες.Το νοσοκομείο δεν έχει καμία 
άλλη δραστηριότητα, έχουν σταματήσει όλα τα 
χειρουργεία, τα καθημερινά ιατρεία, είναι όλο το 
νοσοκομείο Covid 19. Όλα τα υπόλοιπα περιστα-
τικά πηγαίνουν ή σε άλλα νοσοκομεία ή σε ιδιωτι-
κήκλινική που υπάρχει εδώ στην πόλη και συνερ-
γαζόμαστε πλέον. Αν κάποιος διαγνωστεί θετικός 
και δεν έχει συμπτώματα, γυρίζει σπίτι του σε κατ 
οίκον περιορισμό, διότι αλλιώς δεν φτάνουν ούτε 
τα 400, ούτε τα 500, ούτε τα 1.000 γιατί είναι 
πάρα πολλοί άνθρωποι θετικοί. Μένουν στο νο-
σοκομείο μόνο όσοι έχουν ανάγκη από οξυγόνο.

ΕΠ. Όλο αυτό το διάστημα φαντάζομαι πολ-
λοί από τους ασθενείς που είχατε, έχουν 

χάσει τη ζωή τους. Πώς αποτυπώνεται σε 
σας αυτή η σκληρή εμπειρία;
ΑΜ. Μέχρι τώρα όσοι έχασαν τη ζωή τους στο 
δικό μας νοσοκομείο, είναι άνω το 65 ετών και τα 
πιο δραματικά γεγονότα ήταν, ότι έφεραν 40αρη-
δες που είχαν αναπτύξει πνευμονίες και χρειάστη-
καν να διασωληνωθούν.Το πιο σκληρό είναι ότι 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι τους στα νοσο-
κομεία διότι κανένας συγγενής δεν μπορεί να πάει 
κοντά τους, πεθαίνουν μόνοι τους, μόνο με τους 
γιατρούς και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπι-
κό μπορούν να μιλήσουν. Προσπαθούν οι γιατροί 
μέσω των δικών τους κινητών μέσω skype ή κάτι 
άλλο να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς, αλλά 
όπως φαντάζεστε όταν ο αριθμός γίνεται τόσο 
μεγάλος και αυτό γίνεται δύσκολο. Αυτό νομίζω 
είναι το πιο δραματικό, ότι δυστυχώς πεθαίνουν 
μόνοι τους και όταν πεθάνουν ούτε οι δικοί τους 
δεν μπορούν να τους κλάψουν διότι αμέσως κλεί-
νονται στα φέρετρα χωρίς καν να τους δουν και 
φεύγουν οι περισσότεροι για καύση ή για κηδεία 
που και εκεί πάνω από 2-3 άτομα δεν μπορούν 
να πάρουν μέρος. 

ΕΠ. Αυτό που μου περιγράψατε πριν λίγο, 
ότι προσπαθούν δηλαδή οι γιατροί μέσα 
από κλήσεις μέσω Skypeνα επικοινωνή-
σουνμε τους συγγενείς των ανθρώπων 
πριν χάσουν τη ζωή τους το έχω διαβάσει 
σε άρθρα, και αναρωτιέμαι πως είναι δυνα-
τόν ένας άνθρωπος που φαντάζομαι έχει 
πόνοκαι υποφέρει ή είναι σε καταστολή, να 
καταλαβαίνει ότι πεθαίνει και να ζητά την 
επικοινωνία;
ΑΜ. Δεν ισχύει για τους διασωληνωμένους ασθε-
νείς αυτό, αφού δεν έχουν επαφή με το περιβάλ-
λον, είναι σε φαρμακευτικό κώμα. Ισχύειγια τους 
ασθενείς που φοράνε σανκάσκες σε όλο το κε-
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φάλι, που είναι για να τους δίνει πολύ 
οξυγόνο και έχουν ακόμη τις αισθήσεις 
τους. Φυσικά δεν είναι ότι ξεκινάνε 
συζήτηση με τους δικούς τους, απλά 
με τα μάτια τους χαιρετούν και ακούνε 
δυο λόγια από τους δικούς τους, μια 
απλή επαφή. Απλά για να τους δείξουν 
ότι είναι μαζί τους και τους σκέφτονται 
για να τους δώσουν λίγο κουράγιο.

ΕΠ. Οι εικόνες που βλέπουμε με 
τα τεθωρακισμένα να κυκλοφο-
ρούν στους δρόμους της Ιταλίας, 
είναι πάρα πολύ σοκαριστικές, 
μια εικόνα πολέμου. Πως βιώνετε 
εσείς αυτή την πραγματικότητα;
ΑΜ. Στην πόλη μας έως σήμερα δεν 
έχουμε τόσους πολλούς νεκρούς έτσι 
ώστε να χρειαστεί να φεύγουν από το 
νοσοκομείο τα φέρετρα με στρατιωτικά 
οχήματα, όπως συμβαίνει στο Μιλάνο. 
Ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το 
σημείο εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς η 
κατάσταση αυτή είναι σε κοντινές πό-
λεις. Στο Μπέργκαμο αλλά και σε άλλα 
χωριά με 10.000-15.000 κατοίκους, 
έχουν αποδεκατιστεί.  Όταν ακούμε 
κάθε απόγευμα στις 6μμ την γενική 
ανακοίνωση και ακούμε για 600-700 
νεκρούς κάθε μέρα, είναι πραγματικά 
πόλεμος. Εγώ είμαι 47 ετών και βλέπω 
ειδήσεις από μικρός μιας και ο πατέρας 
μου ήθελε να βλέπουμε ειδήσεις να 
γνωρίζουμε τι γίνεται στον κόσμο. Δεν 
θυμάμαι κανέναν πόλεμο έως σήμε-
ρα με 600-700 νεκρούς μέσα σε μια 
μέρα, κάθε μέρα, τόσες μέρες. 

ΕΠ. Ακούμε συναδέλφους σας 
εκεί να μιλούν για ένα ΄πολεμι-
κό’ πρωτόκολλο επιλογής ασθε-
νών που θα ζήσουν ανάλογα με 
την ηλικία τους και την χορήγηση 
μορφίνης σε βαριά ασθενείς που 
τους επιφέρει τον θάνατο. Πώς 
το σχολιάζετε αυτό; 
ΑΜ. Δυστυχώς ακούω πολλούς συ-
ναδέλφους να λένε όλα αυτά τα πράγ-
ματα και θα πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί διότι εδώ δεν υπάρχει η 
ευθανασία, είναι ποινικό αδίκημα και 
δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, ούτε μπο-
ρείς να επιλέξεις ποιος ζει και ποιος 
πεθαίνει, χωρίς να μπορώ να πω αν 
συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Όπως μου 
είπε εδώ και ο Γενικός Εισαγγελέας της 
περιοχής ή 5 χρονών ή 105 χρονών 
για το νόμο είναι όλοι ίδιοι. Μας έχει 
σταλεί εγκύκλιος στο νοσοκομείο που 
μας απαγορεύουν να δημοσιοποιούμε 
καταστάσεις και ηλικίες. 

ΕΠ. Ο πληθυσμός εκεί έχει πει-
θαρχήσει στα μέτρα;
ΑΜ. Εδώ στην Ιταλία όπως και στην 
Ελλάδα έχουμε πολύ γερασμένο πλη-
θυσμό και αυτό δυστυχώς είναι ένα 
άλλος παράγοντας που πεθαίνουν τό-
σοι πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα 
πολλοί ηλικιωμένοι και δυστυχώς ούτε 
εδώ προσέχουν και οι νέοι κόλλησαν 
τους περισσότερους ηλικιωμένους. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μή-
νυμα που πρέπει να περάσει είναι εάν 
πέρα από τον εαυτό μας αγαπάμε τους 
γονείς μας, και όποιος έχει παππού, 
γιαγιά, καλό είναι να μείνει σπίτι του, 
διότι είναι πραγματικά επικίνδυνο. Και 
μόνο αυτό εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει 
να μένουμε σπίτι. 

ΕΠ. Στην Ελλάδα τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί, κάποιοι τα θεώρη-
σαν στην αρχή πρώιμα ή πολύ αυ-
στηρά, κάποιοι σωστά. Εσείς θε-
ωρείτε ότι ορθώς έχουν ληφθεί 
τόσο άμεσα;
ΑΜ. Παρακολουθώ τι γίνεται στην 
Ελλάδα και είναι πάντα στην καρδιά 
μου. Καθημερινά παρακολουθώ ειδή-
σεις από το ‘95 που ήρθα στην Ιταλία.
Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι από 
τις λίγες φορές στα τόσα χρόνια που 
πραγματικά είμαι υπερήφανος για το 
πώς αντιδρά το ελληνικό κράτος, και 
δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση η 
άποψή μου. Είναι σαν να υπάρχει κρά-
τος. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι 
να υπάρχει κράτος, ήταν όλα αφημένα  

στην τύχη. Είναι η πρώτη φορά που 
το κράτος προσπαθεί να προλάβει τις 
εξελίξεις και να μην είναι πίσω από τις 
εξελίξεις. Διότι αν χαθεί χρόνος μετά 
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μετά 
γινόμαστε θεατές σε κάτι το οποίο  δεν 
μπορείς να πολεμήσεις, μετά απλά 
παρακολουθούμε όπως και εδώ τα 
νούμερα. Πόσοι νεκροί και πόσοι θετι-
κοί του ιού. Είναι η πρώτη φορά που η 
Ελλάδα αντέδρασε πάρα πολύ σωστά 
και ελπίζω και ο κόσμος από δω και 
πέρα να το καταλάβει και να αντιδράσει 
σωστά. Γιατί και εδώ που υπάρχει αυτή 
η κατάσταση πολύς κόσμος δεν το έχει 
καταλάβει. Ακούμε ότι 10.000 άν-
θρωποι που τους έπιασε η αστυνομία 
και τους έβαλε πρόστιμο 500 ευρώ, 
ήταν αυτοί που χωρίς λόγο και χωρίς 
αιτία πήγαιναν βόλτες ή με το σκύλο 
τους 12 χιλιόμετρα μακριά από την κα-
τοικία τους. 

ΕΠ. Τι μαθαίνετε για τους συγγε-
νείς και φίλους σας που ζουν στο 
Καρπενήσι. Αντιμετωπίζουμε με 
σοβαρότητα τους περιορισμούς; 
ΑΜ. Το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού πιστεύω έχει καταλάβει, αλλά 
δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Έμαθα σή-
μερα για κοντινή κωμόπολη της Φθιώ-
τιδας, ότι ήταν όλοι στην λαϊκή αγορά, 
όλοι αγκαλιάζονταν και χαμογελού-
σαν. Αυτό πιστεύω το μικρό μέρος του 
πληθυσμού που δεν έχει καταλάβει 
είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά στο 
υπόλοιπο. 

ΕΠ. Ποιο θα ήταν το μήνυμά σας 
για την Ευρυτανία που έχει γερα-
σμένο πληθυσμό, αν έρθει εδώ ο 
πληθυσμός από τις μεγάλες πό-
λεις;
ΑΜ. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει 
και στα χωριά, όταν σε 15 μέρες θα εκ-
δηλωθεί ο ιός. Το πιο καθαρό μήνυμα 
που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι 
αν αγαπάνε τους δικούς τους να μεί-
νουν σπίτι. Τα πρώτα περιστατικά που 
είχαμε εδώ με κορωνοϊό συνέβησαν 
σε κάποια χωριά, στα 2,5 με 3 χιλιά-
δες μέτρα με κόσμο που πήγε να κάνει 
σκι. Μιλάμε για πληθυσμό 100 ατό-
μων απομονωμένα χωριά στις Άλπεις 
που εκεί λες αποκλείεται να φτάσει ο 
ιός. Κι όμως τα πρώτα περιστατικά που 
ήρθαν στο νοσοκομείο μας ήταν από 
κόσμο που μένει σε αυτά  τα χωριά 
και ήρθαν σε επαφή με τουρίστες που 
είχαν πάει για σκι. Γι’ αυτό όπως και 
το Καρπενήσι καλό θα είναι μεγάλη 

προσοχή διότι θα φτάσει και εκεί.

ΕΠ. Πώς αντιμετωπίζει η οικογέ-
νειά σας την καραντίνα σας;
ΑΜ. Με δυσκολία, όπως είναι φυσικό. 
Έχω δυο παιδιά 7 και 8  ετών. Έρχονται 
έξω από την πόρτα και με ρωτάνε πότε 
θα σε αγκαλιάσουμε μπαμπά, πότε θα 
σε φιλήσουμε, γιατί δεν κάνει; Επειδή 
τους λέμε πάντα την αλήθεια έχουν 
καταλάβει, θέλουν να με δουν, αλλά 
μένουν μακριά.

ΕΠ. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν 
μετά από το τέλος της πανδημίας, 
πράγματα πρακτικά, στην ψυχο-
λογία μας, στην κοσμοθεωρία 
μας; 
ΑΜ. Λυπάμαι αλλά εγώ πιστεύω δεν 
θα αλλάξει τίποτα, γιατί η άγνοια και 

η αμάθεια βασιλεύει στον κόσμο. Αν 
αυτοί που μας διοικούν, δεν κατα-
λάβουν ότι πρέπει να αλλάξει όλο το 
παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης, 
δεν υπάρχει ελπίδα.Το ότι δεν έχουμε 
ιατρικές μάσκες ή στολές είναι διότι τα 
τελευταία χρόνια έφυγε όλη η παρα-
γωγή της Ευρώπης και πήγε στην Κίνα. 
Εάν δεν αρχίσουμε να το καταλαβαί-
νουμε αυτό, ότι για κάποια πράγματα, 
όχι για όλα, για την καθημερινότητα, 
θα πρέπει να παράγονται στο σπίτι μας, 
το οποίο θεωρώ την Ευρώπη. Αν και 
μετά από αυτό τον πόλεμο τον οποίο 
ζούμε και δεν ξέρω για πόσο χρονικό 
διάστημα ακόμη θα το ζούμε διότι εγώ 
δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα τελειώ-
σει τόσο εύκολα, από εκεί και πέρα αν 
δεν το καταλάβουμε αυτό σημαίνει ότι 
δεν έχουμε καμία ελπίδα. 

‘Αν αγαπάμε 
τους δικούς μας,
μένουμε σπίτι’

‘Θα μπορούσα να 
σας πω ότι είναι 
από τις λίγες 
φορές στα 
τόσα χρόνια που 
πραγματικά είμαι 
υπερήφανος 
για το πώς 
αντιδρά το 
ελληνικό κράτος’

Το δημόσιο νοσοκομείο Ospedale Sant’Andrea 
όπου εργάζεται ο Δρ. Μπομποτσιάρης, 
νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID 19

Οι άδειοι δρόμοι και η έρημη κεντρική Piazza Cavour
στην πόλη Βερτσέλι της Βόρειας Ιταλίας,

όπου ζει μόνιμα ο Δρ. Μπομποτσιάρης


