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Μέτρα Πρόληψης για Γιατρούς, Νοσηλευτές και επαγγελµατίες συναφών
ειδικοτήτων του Ιατροφαρµακευτικού κλάδου για την αποτροπή της εξάπλωσης του
Κορωνοιού!
Θα κάνουµε ό,τι επιβάλλει η ελεύθερη αρχή της ατοµικής ευθύνης, η Ιπποκρατική
Ηθική και η Σύγχρονη Επιστήµη. Ωφελέειν ή µη βλάπτειν, Evidence Based Medicine.
Όλοι τηρούµε τα γενικά µέτρα:
Ασηψία-Αντισηψία. Μένουµε στο σπίτι µας.Εργαζόµαστε εξ αποστάσεως.
Εκπαιδευόµεθα στο γραφείο µας.
Αναµονή Καταννόηση Αντοχή και Ελπίδα!
Επί των επάλξεων.Έτοιµοι από καιρό.Θαρραλέοι.
(Έργο της Κωνσταντίνας Βαλερά-Από την ανάρτηση της Ματίνας Γιάγκα)
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Πρώτη Ηµέρα στο Ιατρείο:
1.Μέτρα Πρόληψης :
α.Χειρόκτια (Γάντια)µιας χρήσεως.
β.Χειρουργική Μάσκα µιας χρήσεως.
γ.Αερισµός των χώρων.
δ.Καθαρισµός Χεριών µε αντισηπτικό.
ε.Απολύµανση των χώρων του Ιατρείου Καθηµερινώς.
2.Ιατρικά Μέτρα:
α.Αναβολή της εξέτασης των Χρόνιων Περιστατικών.
β.Ψυχιατρική Συµβουλευτική από Τηλεφώνου,∆ιαδικτύου.
γ.Ψυχοθεραπευτική Θεραπεία µέσω Skype, Viber, Messeger.
δ.Συνταγογράφηση και Αποστολή των συνταγών κατ´οίκον(Ταχυδροµείο ή courier)
3.Σχεδιασµός ∆ηµόσιων Παρεµβάσεων
(∆ηµοσιεύσεις,Συνεντεύξεις,Παραινέσεις,Οδηγίες) στα site στο fb και σε οµαδικές
Ιστοσελίδες.
4.Γενικά µέτρα:
α.Γραµµή υποστήριξης των ασθενών για ανάληψη Ευθύνης και Συµµόρφωσης στα
γενικά µέτρα που προτείνει το Υπουργείο Υγείας. Μένουµε στο σπίτι.
β.Αντιµετώπιση των µοναχικών ανθρώπων µε κλήσεις και εκκλήσεις για επικοινωνία.
γ.Αντιµετώπιση του Πανικού Νόσησης από τους Ηλικιωµένους και τον
Εκσεσηµασµένο Φόβο Θανάτου που ενσκήπτει.
δ.Αντιµετώπιση της Υποχονδρίας και της Γενικευµένης Ψυχαναγκαστικότητας που
συµβαίνει στους πάσχοντες από νευρώσεις.
ε.Τηλεφωνική βοήθεια-Στήριξη στους ανήµπορους, στους αναπήρους στους
πάσχοντες από νοητική υστέρηση και στούς γονείς παιδιών µε αυτισµό, ή
ανεξέλεγκτη συµπεριφορά.
στ.∆ιαβεβαίωση όλων ότι ∆ΕΝ πρόκειται περί πολέµου αλλά για τα µέτρα
αντιµετώπισης µιας ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ που ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ και εάν προσπαθήσουµε τώρα,
µετά θα γίνουµε όλοι ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.
ζ.Σύνεση Σοβαρότης Ψυχραιµία Ευθύνη.
Μπόρα είναι θα περάσει.
Είµαστε Μαζί.Στηρίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Θα αντέξουµε!
η.Μελετάµε συνεχώς το φαινόµενο και αναδιαµορφώνουµε εξακολουθητικά την
στάση µας.
Τηλέφωνα: 26510 26035 και 6944570811.



∆εύτερη Ηµέρα στο Ιατρείο, εν µέσω Μέτρων περιορισµού του επιπολασµού του
κορωνοιού στην κοινότητα.
Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 Αλεξίου Ανθρώπου του Θεού (Γιορτάζει η Ιερά Μονή
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, Μπούρα Λεονταρίου).
1·Ησυχία.
2.Τα µέτρα τηρούνται.
3.Ελάχιστη προσέλευση ασθενών για συνταγογράφηση,ενέσιµη αγωγή,όχι κάτι
δύσκολο.
4.Τηλεφωνικές κλήσεις για ακυρώσεις µακρινών ραντεβού,κλήσεις για αντιφοβική
στήριξη,επεξηγήσεις για το ποιοί ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες.
5.Περιδιάβαση στις ιστοσελίδες Ιατρικών Συλλόγων,ενδιαφέρουσες οι δράσεις του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παρέχει ∆ΩΡΕΑΝ µάσκες µε delivery στα ιατρεία.
6.Πλήρης απουσία του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Ούτε µια αναφορά για τα
µέτρα στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας του.Ούτε µια διευκόλυνση για αγορά
υλικών πρόληψης πχ µάσκες,γάντια, που είναι δυσεύρετα στην αγορά...Ούτε φυσικά
µια στοιχειώδης και ευγενική υπενθύµιση ή ιατρική εποπτεία της τήρησης των
µέτρων και της στήριξης των γιατρών(ιδιαιτέρως των νεωτέρων και άπειρων)να τα
προωθήσουν στους ασθενείς.
7.Πρώτη συνέντευξη στο ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων,µια συνοµιλία µε τον
∆ηµοσιογράφο Γιώργο Γκόντζο. Τόνισα την ανάγκη να εστιάσουµε την προσοχή µας
στο επίπεδο του κορωνοιού ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΡΑ του Υπουργείου
Υγείας,ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,πλένουµε χέρια,αποφεύγουµε συνωστισµό και κοινωνικές
συναθροίσεις, αλλά να εστιάσουµε ΣΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ επίπεδο και να αποφύγουµε
τον ΦΟΒΟ ΝΟΣΗΣΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ των ηλικιωµένων καθώς και τον Πανικό ή
την αβεβαιότητα που επιφέρει η εισβολή ενός απρόβλεπτου και αντί-κοινωνικού ιού
που µας τροµάζει αλλά δεν µπορεί να µας καταβάλλει,γιατί είµαστε µαζί στην
κοινωνία και όλοι νοιαζόµαστε για όλους,η κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα και
ενηµερώνει,οι ειδικοί παρατηρούν µε επιστηµονικό τρόπο το φαινόµενο,οι γιατροί
και οι νοσηλευτές δίνουν τιτάνιο αγώνα Ιπποκρατικής ιατρικής ευπρέπειας στα
νοσοκοµεία, εµείς πρέπει να σκεφτόµαστε τους χρόνιους ασθενείς,τους ψυχικά
πάσχοντες, τους αναπήρους,τους µοναχικούς,τους αναξιοπαθούντες αλλά και τα
παιδιά των ιδρυµάτων,τους πρόσφυγες και τους µετανάστες των καταυλισµών.
8. Μπόρα είναι θα περάσει! Είµαστε µαζί, νοιαζόµαστε τους συνανθρώπους µας τους
συµπολίτες µας.
9. Πρότεινα να γίνει µια Τηλεφωνική γραµµή Υποδοχής Εξήγησης και ∆ιαχείρησης
Ιατρικών Αιτηµάτων υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου επειδή οι άνθρωποι είναι
και πρέπει να είναι αποκλεισµένοι στα σπίτια και λόγω αυτού είναι χωρίς πρόσβαση
σε γιατρούς και επείγοντα.
10. Η προσπάθεια συνεχίζεται!
11. Σηµαντική η συζήτηση µεταξύ των γιατρών στις οµάδες του ∆ιαδικτύου.
Εξαιρετική η συζήτηση στο coronovirus medical group Greece.



Τρίτη Ηµέρα.Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 στο Ιατρείο, επι των επάλξεων,συνεχίζουµε.
1.Με «πολεµική» εκδοχή στο προφίλ όπως αποδόθηκε ως ευγενική δηµιουργία και
ιστόρηση, από της νεαρή ζωγράφο Κωνσταντίνα Κ.
2.Γενικώς το κλίµα είναι ιδιαίτερο, µάλλον µεταβατικό,αδιαφοροποίητο. Όταν
υπάρχει ανάγκη για συµβουλευτική ψυχολογική βοήθεια επικοινωνία µε την γραµµή
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (www.psych.gr)
3. «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάµπο βασιλεύει...» µιας και ετοιµαζόµαστε να
γιορτάσουµε τα 200 χρόνια από τον µεγάλο σηκωµό!
4.Εσωστρέφεια αναπόφευκτη, επεξεργασία,αντοχή.
5.Τήρηση των µέτρων:ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ,ΝΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑΣ
ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
6.Τηλεφωνικές κλήσεις,Οδηγίες,Ακυρώσεις ραντεβού,µηνύµατα,διατήρηση
θεραπευτικής σχέσης. Η συνέχεια στην φροντίδα του ασθενούς να µην µας διαφύγει.
7.Προσπάθεια µετατροπής του ιατρείου σε
e-iatreio. Χρειαζόµαστε κατεπείγουσα ρύθµιση της ηλεκτρονικής υπογραφής στην
συνταγή µε παράδοση στο κινητό του ασθενούς ή του συγγενούς ή του
φαρµακοποιού που επιλέγει. Ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικών πάσης
φύσεως,αδειών,διπλωµάτων,επιτροπών ΚΕΠΑ.Οργάνωση ηλεκτρονικής αντζέντας
για ραντεβού. Ψηφιοποίηση στοιχείων αρχείου για άµεση πρόσβαση στα πρόσφατα
κλινικά στοιχεία του ασθενούς µέσω κινητού τηλεφώνου για e-ρυθµίσεις.
8.Οι ιατρικοί σύλλογοι και οι ιατρικές εταιρείες να συµβληθούν για φθηνές ακριβείς
ασφαλείς και γρήγορες συνδέσεις µε εταιρείες e-
επικοινωνίας(ταχύτητα,κάλυψη,απόρρητο,επεξεργασία αρχείων)
9.∆ιαπίστωση ότι οι ιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΣΥ και του ∆ηµοσίου Τοµέα
υφίστανται άµεσους κινδύνους για την δική τους υγεία.Η Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ από όλους µας.
10. Ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να φροντίσει για την προµήθεια υλικών µέτρων
προστασίας γιατρών νοσηλευτών και υπαλλήλων των ιδιωτικών
ιατρείων(µάσκες,γάντια,αντισηπτικά)
11. Απαιτούνται επίσηµες διευκρινίσεις για την ασφάλεια λήψης ορισµένων
φαρµάκων (αντιπυρετικών και αντιυπερτασικών) από τους ειδικούς για ενηµέρωση
όλων µας.
12.Οργάνωση της ζωής στο σπίτι: Ορισµός υπεύθυνου για την εποπτεία
συµµόρφωσης, την λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων και των εργασιών µε
δίκαιο καταµερισµό, µε πρόγραµµα. Ορισµός ∆ιαχειριστή στην Πολυκατοικία για
διαχείρηση κοινών προβληµάτων λειτουργικότητας ή ασφάλειας και φροντίδας
αδυνάτων ή ηλικιωµένων γειτόνων. Για το θέµα µίλησα µε την δηµοσιογράφο Ελενα
Στάµου στην τηλεόραση του ITV Ιωαννίνων που θα ακουστεί απόψε στις 9.00 το
βράδυ. ∆ιαχείρηση της ζωής στο σπίτι µε συµµόρφωση στην ηγεσία,τήρηση των
κανόνων, µοίρασµα εργασιών, διαµόρφωση προγράµµατος και αποφυγή των
συγκρούσεων.
13.Ο αγώνας Αρχίζει! Αξίζει να είµαστε έτοιµοι!



Τέταρτη ηµέρα Εφαρµογής των αυστηρών µέτρων Αποµόνωσης και Περιορισµού
των ∆ραστηριοτήτων. Είναι Πέµπτη 19 Μαρτίου του πραγµατικά ∆ίσεκτου έτους
2020.
Συνθήκες Πρωτοφανείς για όλους µας.Ζούµε στιγµές πρωτοιδωµένες αδιανόητες
µέχρι πρότινος. Οι άνθρωποι επιδεικνύουν εντυπωσιακή συµµόρφωση στα
επιβληθέντα µέτρα και εξαιρετικά ώριµη στάση αναµονής και υποµονής µέχρι
σήµερα.
Οι πρωταγωνιστές της παρούσης µάχης για την απόκρουση της επικράτησης του
κορωνοιού στην κοινότητα είναι η Κυβέρνηση,οι επιδηµιολόγοι του ΕΟ∆Υ και οι
Πολίτες. Η συνεννόηση είναι καθαρή και αποδίδει,µέχρι στιγµής.
Στην πρώτη γραµµή της θεραπείας των πασχόντων είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές
των νοσοκοµείων, που δίνουν ένα συγκλονιστικό µάθηµα Ιπποκρατικής
Ηθικής,Επαγγελµατικής Ευσυνειδησίας και Ενσυναίσθησης. Οι γιατροί δεν
χάνουν,δεν έχασαν ποτέ, την ανθρωπιά τους και αυτό ο κόσµος το ξέρει.
Οι γιατροί των ιδιωτικών Ιατρείων είµαστε on call,Stand by και βλέπουµε µόνο
εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά που δεν απαιτούν νοσηλεία,τηρώντας τα µέτρα που
προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος(υπό την εξαιρετική προεδρία του
κ.Αθανάσιου Εξαδάκτυλου). ∆ίνουµε συµβουλές,καλούµε τους ανθρώπους µε
δυσκολίες,επικοινωνούµε ψυχοθεραπευτική µέσω skype viber messeger και γραπτώς
µέσω e-mail,sms,fb.
Οι παλαιοί ασθενείς µας είναι οι πιο ανθεκτικοί µε οργανωµένους τρόπους
∆ιαχείρησης των Κρίσεων. Οι νεότεροι δυσκολεύονται περισσότερο και αναζητούν
στήριξη. Υπάρχει µια διάχυτη αγχογόνος και φοβογόνος διεργασία στην κοινωνική
και ατοµική οργάνωση της απόκρουσης του κορωνοιού και αυτό απαιτεί
κινητοποίηση της κοινωνικής αλληλεγγύης για την άρση της αβοηθητότητας και την
εµπέδωση συνθηκών συνύπαρξης και ασφάλειας. Ο εχθρός δεν είναι τόσο αόρατος
και απρόβλεπτος. ∆εν υποχωρούµε,δεν πνιγόµαστε,δεν δείχνουµε αµηχανία,δεν
µένουµε αδρανείς και απροσάρµοστοι. Εργαλείο ενδυνάµωσης είναι η επιστήµη,τα
µέτρα πρόληψης,η επαφή µε τους ανθρώπους. Μένουµε σπίτι κινητοποιώντας
δυνάµεις παλιές και ξεχασµένες. Κινητοποιώ Ανθρώπινα ∆ίκτυα Επικοινωνίας και
Προστασίας.Τηλεφωνώ.Συζητώ.Στέλνω µηνύµατα. Γράφω
ηµερολόγια,σηµειώσεις,µαγειρεύω,
γυµνάζοµαι,τακτοποιώ αρχεία,βιβλία,φωτογραφίες,ρούχα ,συρτάρια,αποθήκες.
Μένουµε στο σπίτι µε την οικογένεια, είµαστε εντός της ασφάλειας αλλά και
µπροστά στις δυσκολίες που κάθε φαµίλια έχει. Στηρίζουµε τους ευάλωτους και τους
αδύναµους. Κατανοούµε τις ιδιαιτερότητες,αναβάλουµε τις
συγκρούσεις,συγκατανεύουνε άρρητα,δίνουµε τόπο στον θυµό και πολύ χώρο στην
οργή για να εξατµιστεί!
∆εν αφήνουµε κανέναν µε την αγωνία της νόσου και τον φόβο του θανάτου,συζητάµε
µε τους υποχονδριακούς,τους ψυχαναγκαστικούς και τους ανθρώπους που
σωµατοποιύν το άγχος.
Προσέχουµε τις πληροφορίες από το γκουγκλάρισµα και αποκρούουµε την διασπορά
ψευδών ειδήσεων που οι επιτήδειοι και οι προκλητικοί διακινούν. Εξηγούµε την
διαδικασία ελέγχου των fake news και ανατρέχουµε σε βοήθεια σε αυτούς που
δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το σηµαντικό από το ασήµαντο, τον πραγµατικό
ατοµικό φόβο από την παγκόσµια εγρήγορση και
ανησυχία.
Η διακοπή του ρυθµού της ζωής δηµιουργεί αποδιοργάνωση και απαιτεί
αναδιαµόρφωση και νέα προσωρινή προσαρµογή. Ο καθένας µας οφείλει να κινηθεί
σε ένα ενδιάµεσο χώρο για να συναντήσει έναν εσωτερικό εαυτό για να προσεγγίσει



την λύτρωση την κάθαρση να ανακαλύψει µηχανισµούς ενδυνάµωσης και να
κινητοποιήσει µηχανισµούς προσαρµογής. Η κοινωνική αποµόνωση είναι
ταυτόχρονη µε την συναισθηµατική εγγύτητα πραγµατική φυσική ή συµβολική.
Έχουµε ευθύνη για τον εαυτό µας αλλά και για τους άλλους. Αλληλέγγυοι και
Συνυπεύθυνοι όπως έγραφε ο Σεφέρης. Μένουµε σπίτι, Είµαστε µακριά,Νοιώθουµε
Μαζί!
Προσέχουµε την Σύγχυση είτε από το άγχος είτε από την ένταση είτε από την χρήση
αλκοόλ!
Προσέχουµε την διατροφή µας µε Λαχανικά,Φρούτα,Όσπρια,Σκόρδο,Ψάρια,
Ξηρούς Καρπούς,Γιαούρτι,Τσάι,Μέλι και άφθονο νερό κανονικής θερµοκρασίας.
Ο αλτρουισµός είναι το καλύτερο µέτρο για την συναισθηµατική µας ηρεµία και την
αντοχή στην ψυχοκαταπόνηση που υφιστάµεθα.
Χρειάζεται να πλαισιώσουµε σωστά τις οικονοµικές δυσκολίες που θα προκύψουν
για πολλούς από όλους µας λόγω της πανδηµίας.
Ανεργία,απώλεια θέσεων εργασίας,εξάρτηση,αναβολή σχεδίων δηµιουργούν
πρόσθετα άγχη που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε σύνεση.
Υπάρχουν δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη µέσω τηλεφώνου ή ∆ιαδικτύου.
Το Αιγινήτειο Νοσοκοµείο και η Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ διαθέτει
τηλεφωνική γραµµή παροχής πρώτων πληροφοριών και βοήθειας:210-7297597.
Every storm runs out of rain!



5η µέρα. Πρώτη εβδοµάδα.Παρασκευή 20 Μαρτίου σωτηρίου έτους 2020. Έρηµη
χώρα.Έρηµη πόλη. «Οι πόλεις αδειάσαν».ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ.
Τρίτοι Χαιρετισµοί της Θεοτόκου µε βωβές άδειες εκκλησίες. Οι πιστοί υπεράνω της
πίστης, σύµφωνα µε την ανθρώπινη προτροπή του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.
Βαρθολοµαίου.
Είµαστε στις θέσεις µας όσο οι αντοχές µας και οι ανάγκες των ασθενών µας
συναντώνται ξανά σε αυτή την γόνιµη συνεργασία. Το Ιατρείο στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας αποτελεί ένα κρίκο ασφαλείας για Συµβουλευτική µε
σκοπό την οργάνωση των αντοχών του Ψυχισµού. Να διακόψουµε, να αποσοβήσουµε
την εξάπλωση του κακού, στο σώµα στην ψυχή,στην οικογένεια, στις ανθρώπινες
σχέσεις.
Ήδη εµφανίστηκαν τα πρώτα κρούσµατα ενδοοικογενειακής βίας και µια περίπτωση
οικογενειοκτονίας. Συστήνουµε έναν γενικευµένο αφοπλισµό είτε των πραγµατικών
όπλων είτε των χειρονοµιών είτε των λέξεων που σε αυτές τις στιγµές «τσακίζουν
Κόκκαλα». Η ώρα της ευθύνης είναι πελώρια,τεράστια. «Κάθε κατεργάρης στον
πάγκο του», µια ύστατη έκκληση για αυτοσυγκράτηση για µια στοιχειώδη ανάληψη
της ∆ιαχείρησης του εσώτερου δύσκολου εαυτού, ως µια κίνηση ενηλικίωσης και
ωρίµανσης, «µέσα σε λίγην ώρα»
Έκκληση στους πάσχοντες από ψυχιατρικά προβλήµατα για σταθερότητα στην λήψη
της αγωγής, για έγκαιρη συνταγογράφηση των φαρµάκων για αποφυγή µετακινήσεων
για προσοχή στην διατροφή,το κάπνισµα,την κατάχρηση καφέ.
Είναι πρώτη προτεραιότητα µετά την αποτροπή του κορωνοιού να διατηρήσουµε το
επίπεδο ψυχολογικής ευεξίας των συµπολιτών και των συνανθρώπων µας. Σιδερένια
νεύρα στον φόβο της µόλυνσης,αλληλεγγύη και καταννόηση στην συνύπαρξη στο
σπίτι,ανοχή στις καθηµερινές µαταιώσεις της χαράς και της απόλαυσης της ζωής που
η νεότης και η άνοιξη σιγά σιγά µας θυµίζουν. Αντοχή στην µαταίωση της επιθυµίας
και της ερωτικής επιθυµίας για λίγο διάστηµα!
∆ιανοητικοποίηση,Εκλογίκευση,Αλτρουισµός.
Η ενεργητική αντιµετώπιση του κύµατος του κορωνοιού και της συνοδού ανησυχίας
παγκοσµίως, κάνει τον κάθε Έλληνα πολίτη να νιώθει ότι συµµετέχει ενεργά και
αποφασιστικά στην αποτροπή ενός παγκόσµιου προβλήµατος έτσι ώστε η απώθηση
της διασποράς του κορωνοιού της πανδηµίας και της διάλυσης του πολιτισµού µας να
γίνει προσωπική υπόθεση και υπόσχεση του καθενός µας!
Μάσκες,Μαντήλια,Λοσιόν,Πλακενίλ,
Κερδοσκοπία κάποιων φαρµακοποιών, µέτρο, χρειάζεται όχι Πανικός, οι άνθρωποι
κρίνονται στα δύσκολα. Άνθρωποι θα είµαστε και τώρα στην κρίση και µετά. Μακάρι
να µας οδηγήσει σε διέξοδο. Ελπίζω να γίνουµε καλύτεροι ως προς την αµετροέπεια
και τον εγωκεντρισµό.
Έκκληση στους γιατρούς και τους νοσηλευτές: «Ιατρέ θεράπευσον εαυτόν πρώτον»
(Λουκά 4,23).
6 σχόλια
5 κοινοποιήσεις
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Στην πέτρα της υποµονής προσµένουµε το θαύµα.»
Γ. Σεφέρης Ερωτικός Λόγος
Ο αγώνας συνεχίζεται. Εναντίον λοιµών,λιµών σεισµών,καταποντισµών, επιδροµής
αλλοφύλων!
Πρώτη εβδοµάδα σκληρών µέτρων κοινωνικής αποµόνωσης και αποτροπής του
κορωνοιού και του κακού !
Πρώτη µέρα της άνοιξης. Παγκόσµια ηµέρα νερού! Παγκόσµια Ηµέρα Ποιητικής.

Πρώτη µέρα της άνοιξης! Πρώτη εβδοµάδα ελπίδας!
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, της Σταυροπροσκυνήσεως της
Μεσοσαρακοστής!Φαίνεται ότι το πρώτο κύµα του κορωνοιού αποκρούεται µε
ενθαρρυντικό δείκτη τις πολύ λίγες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκοµεία που είναι
ένας έµµεσος δείκτης για τον επιπολασµό της νόσου! ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ λοιπόν!
Τηρούµε τα µέτρα!
Σεβόµαστε τις αυστηρές αλλά και ανθρώπινες συστάσεις του Καθηγητή κ.Τσιόδρα
(που είναι ο πιό αγαπητός και δηµοφιλής στην Ελλάδα σήµερα!)
Υιοθετούµε τις προτροπές του διαφηµιστικού σποτ µε τον καταπληκτικό Σπύρο
Παπαδόπουλο που πείθει χάρις στον υψηλού επιπέδου σχεδιασµό(αποφεύγονται
ασπασµοί,Χαιρετισµοί, η αντιστροφή της Πιλάτειας ανευθυνότητας µε το ενεργητικό
Νίπτω τας χείρας µου...και µάλιστα σχολαστικά!)
Σεβόµαστε την υπερπροσπάθεια των Γιατρών των Νοσηλευτών και των
Εργαζοµένων στις υπηρεσίες Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας που αντέχει
κρατάει γερά!!!
Αναγνωρίζουµε ότι ο κόσµος πειθαρχεί : Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει αντιληφθεί ότι
συµµετέχει ΙΣΟΤΙΜΑ σε µια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ προσπάθεια για την αναχαίτιση µιας
ασύµµετρης απειλής και αυτό ΣΥΓΚΙΝΕΙ ιδιαίτερα τους Έλληνες ως ψυχοσύνθεση!
Εµείς αγωνιζόµαστε για την αποτροπή του φόβου, από τις επιπτώσεις του
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: Ο φόβος απώλειας του ελέγχου, ο φόβος προσαρµογής, ο φόβος
νόσησης, ο φόβος του θανάτου, να γίνει ΩΡΙΜΟΣ ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΟΣ φόβος, να
γίνει ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ φόβος µε συµπεριφορές
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!
Αντοχή και Συνέχεια στην προσπάθεια. Προσέχουµε,Μένουµε σπίτι,Σταθερά!



∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Αρχίζουν οι γιορτές για την 25η Μαρτίου. Σαν σήµερα
199 χρόνια πρίν η οµάδα των Επαναστατών µε επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη
απελευθερώνει την Καλαµάτα.
Σήµερα ο Ελληνικός λαός ξεκινά την τελική αντεπίθεση εναντίον του ιού και των
κινδύνων που συνεπιφέρει και προκαλεί µια παροδική ταραχή στην ατοµική ζωή,στην
οικογένεια,στα σχέδια,στην οικονοµία, στην εικόνα του µέλλοντός µας!
Η Ελλάδα αυτοπεριορίζεται. ∆εν φυλακίζεται, δεν εγκλείεται,δεν τιµωρείται.
Η Ελλάδα αµύνεται και αντέχει. Κι όποιος δεν καταλαβαίνει ...δεν ξέρει που πατά και
που πηγαίνει!
Προσοχή όµως στην τήρηση των µέτρων!
Να δείξουµε επιπλέον µια ανθρώπινη περιέργεια για την διαδικασία συνύπαρξης στο
σπίτι τόσες ώρες όλων των µελών. Ακούω πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα και
ορισµένα ανησυχητικά που χρειάζεται κάποιος να βοηθήσει.
Αυτό πρέπει να κάνουµε τώρα! Ο καθένας να λάβει µια υπεύθυνη θέση στην
οικογένειά του και να συνεισφέρει σε ενέργεια αντοχή και ελπίδα!
Ήρθε η ώρα των νέων που είναι υγιείς και απρόσβλητοι από τον ιό να στηρίξουν τους
προγόνους τους!
Ισότιµη ευθύνη εντός µιας ιεραρχηµένης και απόλυτα επιτυχούς δοµής . Ότι και να
λένε οι αποδοµιστές και οι δικαιωµατιστές η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιστρέφει δείχνοντας
την ισχύ της και την ενέργεια να συγκρατεί να προασπίζει και να διασφαλίζει τα µέλη
της!Οσοι έχουν δυσκολίες είµαστε κάποιοι κοντά τους. Ένα τηλεφωνο,τόσες γραµµές
περιµένουν ∆ΩΡΕΑΝ!
Η προσπάθεια συνεχίζεται! Οι δρόµοι είναι άδειοι. Οι οδηγίες των γιατρών
διαθέσιµες.Η ελπίδα µας περιµένει !

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Οι πρώτες 15 ηµέρες επιβολής των µέτρων πρόληψης της
πανδηµίας τηρούνται ικανοποιητικά από τους Έλληνες πολίτες από τον κόσµο,στο
κέντρο και την επαρχία. Φαίνεται ότι επικρατεί η αυτοπειθαρχία που παραπέµπει
στην αυτοσυντήρηση και το χιούµορ που παραπέµπει στην συναισθηµατική ελληνική
αποτίµηση της ζωής!
Τα δεδοµένα είναι τα εξής:
1.Ο κορωνοιός covid-19 είναι σοβαρότερος από τον ιό της γρίπης.
2.Ο κορωνοιός covid-19 είναι µεταδοτικότερος από τον ιό της γρίπης.
3.Ο κορωνοιός covid-19 είναι πιο διαδεδοµένος από τον ιό της γρίπης.
4.Ο κορωνοιός covid-19 επιφέρει όψιµη νόσηση σε σχέση µε τον ιό της γρίπης.
5.Οι ασυµπτωµατικοί και οι ελαφρά πάσχοντες αποθεραπεύονται στο σπίτι άριστα.
6.Η θεραπεία στην ΜΕΘ σώζει ζωές αρκεί να βρεθεί κρεββάτι.
7.Το εµβόλιο θα κυκλοφορήσει σε 18-24 µήνες.
8..Ο αριθµός των νοσηλευόµενων στην Ελλάδα είναι ακόµη µικρός.
9.Η καµπύλη επιπολασµού της νόσου στην κοινότητα είναι σχεδόν αναµενόµενη
δηλαδή ο αριθµός των νέων πασχόντων αυτή την στιγµή στην Ελληνική
κοινωνία,είναι ακόµη µικρός.
10.Κάλλιον το προλαµβάνειν ή θεραπεύειν(Ιπποκράτης).
Κάλιο γαιδουρόδενε παρά γαιδουρογύρευε(Αρκαδική παροιµία).
Τα οποία σηµαίνουν:
α.Τηρούµε τα µέτρα πρόληψης από το κορωνοιό(Πλύσιµο χεριών,γάντια,µάσκες)
β.Μένουµε σπίτι δεν κυκλοφορούµε. γ.Επικοινωνούµε µε τα µέλη της οικογένειας.
δ.Κάνουµε δουλειές από το διαδίκτυο. ε.∆ιαβάζουµε. στ.Σκεπτόµαστε την ουσία της



ζωής που είναι η ελευθερία της υγείας µας: «Η ζωή είναι µέγα καλό και
πρώτο»(∆.Σολωµός).
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Για του Χριστού την Πίστη την Αγία!
Για της Πατρίδος την Ελευθερία!
￼Για όλων των Ανθρώπων την Υγεία!

Πέµπτη 26 Μαρτίου 2020. Τα περιοριστικά µέτρα για την αποτροπή της επίθεσης του
κορωνοιού συνεχίζονται. Μένουµε σπίτι. Φροντίζουµε εαυτούς και αλλήλους.Τα
δεδοµένα:
1. Πέρασαν 4 εβδοµάδες από την καταγραφή του 1ου περιστατικού στην Ελλάδα.
2.Πέρασαν 2 εβδοµάδες από το κλείσιµο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
3.Πέρασαν 10 µέρες από το κλείσιµο των καταστηµάτων και την εισαγωγή του
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
4.Τα µέτρα φαίνεται να αποδίδουν.
Οι καµπύλες συχνοτήτων της πανδηµιας στην χώρα µας έχουν ήπιες ανοδικές κλίσεις.
Ο αριθµός των εισαγωγών στα Νοσοκοµεία-που εκφράζει µε τον πιο ακριβή τρόπο το
µέγεθος του προβλήµατος είναι ακόµη µικρός.
5.Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αποδεικνύεται ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ και έτοιµο να
αντιµετωπίσει µια απότοµη επιδείνωση της κατάστασης.
6.Στην Ήπειρο ο αριθµός των νοσηλευοµένων είναι <4.(Εκ των µικροτέρων).
7.Μεγάλη ανησυχία για τις Οικονοµικές Επιπτώσεις των Μέτρων Αντιµετώπισης της
Πανδηµίας.
8.Σοβαρός Προβληµατισµός για τις Ψυχολογικές και Συµπεριφορικές Επιπτώσεις της
Περιοριστικότητας στην ζωή µας και την ζωή των παιδιών µας.Προτείνουµε:
α.Ο άνθρωπος προσαρµόζεται εκ φύσεως εύκολα.
β.Η εµφάνιση άγχους για την περίσταση της Πανδηµίας είναι ΛΟΓΙΚΗ αντίδραση.
γ.Οι ψυχολογικές και ψυχιατρικές επιπτώσεις αργούν να εµφανιστούν και γι αυτό
ΠΡΕΠΕΙ να τις ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ.
δ.Τα µηνύµατα στην ενδοοικογενειακή επικοινωνία να είναι σαφή κατανοητά και
εφαρµόσιµα.
ε.Να εξοικειωθούµε µε τις αλλαγές των συνηθειών µας.
στ.∆ιευθέτηση εντάσεων µε συµφωνίες.
ζ. Λέµε την αλήθεια µεταξύ µας και στα παιδιά µας.Είµαστε
ειλικρινείς.Λειτουργούµε µε ενσυναίσθηση.
∆ηµοσιεύω µια συζήτηση µε την Βίλιαν Στασινού στο κανάλι ΒΗΜΑ TV την Τρίτη
24/3/2020.
Η προσπάθεια απόκρουσης του κορωνοιού και ο αγώνας για να κρατηθούµε όρθιοι
θα συνεχιστεί!



Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. «Όλοι στα ταµπούρια να µη µας βρει το βόλι» όπως
βροντοφώναζε ο Γέρος του Μωριά!
Τα µέτρα και οι φωνές φαίνεται να κάνουν τον χωροχρόνο να καµπυλώνει για να
αντέξουµε.
Είµαστε φτιαγµένοι για να ξεχνάµε τον θάνατο.
Αντιστεκόµαστε στον φόβο του θανάτου, φροντίζοντας τη ζωή µας, τη ζωή των
αγαπηµένων µας,τη ζωή των άλλων.
Η φροντίδα των ηλικιωµένων κρατήθηκε και πάλι ψηλά. Είναι µια ελληνική
αντίδραση-αντίσταση στην πεισιθάνατη ∆ύση που ιεραρχεί ηλικίες-µια αντίσταση
στην «γοητεία»της ευθανασίας!
Η αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών η αλληλεγγύη µεταξύ των ανθρώπων πρώτιστο
µέληµα όλων µας.
Αντέχουµε. Έχουµε απεκδυθεί πολλά, έχουµε µείνει γυµνοί από επίπλαστες ιδιότητες
στο σπίτι,γυµνοί χωρίς λίµπιντο,που µετουσιώνεται σε ένα υπερβατικό ίσως και
παγκόσµιο κοινοτικό βίωµα ελληνικής κοπής:
∆εν αγγίζω τον άλλο,δεν τον καταναλώνω,δεν τον χαίροµαι όπως πρίν, αλλά τον
νοιάζοµαι όσο ποτέ.
Χαίροµαι τις καµπύλες που λυγίζουν!
Χαίροµαι τα πονεµένα µάτια που βλέπουν µακριά πέρα από την άκρη της απελπισίας!



Σάββατο 28 Μαρτίου 2020. Βράδυ Απόβροχο.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Η διαχείρηση της αγωνίας,το άγγιγµα µε το άγνωστο
εξελίσσεται µε πλαίσιο την αδήριτη συνθήκη αλλαγής της µεγάλης εικόνας:
«Το σανίδωµα θα υποχωρήσει από την πίεση τη µεγάλη του ήλιου».
Να ανακαλύψουµε την ευθύνη, την αλληλεγγύη, την αριστοτελική «αρετή πρός
έτερον»,την οµοψυχία στα βασικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη µας.
Να ανακαλύψουµε τον ουσιαστικό καθηµερινό διάλογο, σε αντίθεση µε τις άγονες
και πολλές φορές υβριστικές αντιπαραθέσεις.
Να ζήσουµε στο σπίτι σκόπιµη και τη χαρά της µοναξιάς! Να συνειδητοποιήσουµε
ότι κλεισµένοι «στις φυλακές µας», στην οικογενειακή µας «σαρκοφάγο» είµαστε
ικανοί, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, για σχεδιασµούς µεγάλων πτήσεων. Η ευτυχία
δεν βρίσκεται αποκλειστικά και µόνο «εκεί έξω».
Είναι τώρα η ευκαιρία για µια αναθεώρηση της σχέσης µας µε όσους βρισκόµαστε
λόγω της πανδηµίας συνυπάρχοντες ή «συνέγκλειστοι»,υπό την «εποπτεία» και τον
επιπολασµό της αγωνίας.
Να αποµυθοποιήσουµε αυτό που χάνουµε,δεν χάνουµε τίποτα αν σωπάσει αυτός ο
θλιβερός θόρυβος του όχλου της δηµόσιας ζωής. Να αντισταθούµε στην αναρχία του
ψηφιακού κόσµου που βίαια εισέρχεται στο σπίτι από το παράθυρο.
Το σπίτι έχει ζωή!
Εκεί χρειάζεται αναδιαµόρφωση,επινοητικότητα,
εφευρετικότητα.
Να ξεγράψουνε τις εικόνες του νάρκισσου εαυτού µας και να αναζητήσουµε µέσω
του διαλόγου της ανάγνωσης ή του αναστοχασµού όταν κάνουµε πράγµατα, τις λέξεις
εκείνες που µας κάνουν ανθρώπινους, χαρακτήρες άφθαρτους, µοναδικούς και
διαχρονικούς. Οι σκιές του µέλλοντος µας δεν είναι µεταφυσικές, είναι το παρόν που
αλλάζει και αναβαθµίζεται!
Ταπεινοφροσύνη,αγάπη,απλότητα,
στωικότητα,χιούµορ,πίστη σε ένα καλύτερο αύριο!
Ο εσωτερικός εαυτός είναι η δύναµή µας, το είναι µας. Να βιώσουµε ότι ζούµε
αλλιώς, ότι υπάρχουµε πάντα και πάλι, πάντα και ξανά!
Τα καλά νέα ισχύουν και διατηρούνται. Είµαστε εντός του καλού σεναρίου, το
αφήγηµα κινείται εντός της καλής προοπτικής! Ο ΕΟ∆Υ τονίζει την θωράκιση του
ψυχισµού και της επικοινωνίας.
Καλό ξηµέρωµα!
(Σεβόµαστε την γνώµη του Ψυχιάτρου Θάνου Ασκητή και τις προσεκτικές συστάσεις
του εξαίρετου Καθηγητή Λοιµωξιολόγου Αθανάσιου Σκουτέλη). Προσέχουµε τι
ακούµε, ελέγχουµε τι υιοθετούµε).



Όµως της συµφοράς είναι να µην της ανοίξεις τον δρόµο. Έτσι και της τον
άνοιξες,δεν σταµατά και ούτε σε ξεχνά.Η συµφορά δεν µας ξεχνά, όταν της
ανοίξουµε τον δρόµο.Και ίσως κάποιοι τον άνοιξαν»
Μαρία Λαµπαδαρίδου-Πόθου. Ποιήτρια. (συνέντευξη στην Ελένη Γκίκα εφηµερίδα
Φιλελεύθερος ΣΚ 28/29 Μαρτίου 2020 σ.72-73.)
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020. «Είπα ∆όξα σόι ο Θεός»,όπως ο ∆.Σολωµός στη Γυναίκα
της Ζακυνθος.
Συνεχίζουµε να ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ γιατί ο µόνος τρόπος για να νικήσεις τον covid-
19 είναι να µην τον αφήσεις να περάσει ...να µην µπει στο κατώφλι σου, να µην έλθει
κοντά σου, να µην µπει µέσα σου!Προηγούµεθα 25 ηµέρες του ιού:Άλµα πιο γρήγορο
από την φθορά!
Η κοινωνία αντέχει. Ο κόσµος συµµορφώνεται στην Αυτοφροντίδα και τον Σεβασµό
της ∆ηµόσιας Υγείας.
Η ένταση πέρασε στους ειδικούς: Οι γιατροί είναι κατάκοποι και εξαντληµένοι
συνεχίζουν όµως απτόητοι παρά τις αναµενόµενες κριτικές η σλληλπκατηγορίες. Η
ευθύνη των επιστηµόνων είναι τεράστια, όλοι οι υπεύθυνοι στέκονται στο ύψος των
περιστάσεων. Ο ΕΟ∆Υ στέκεται όρθιος επιστηµονικά και ηθικά, µε Ιπποκρατική
Σοφία. Ναι γιατί πρέπει να το πούµε: «Χάσαµε την σοφία για χάρη της γνώσης.
Χάσαµε την γνώση για χάρη της πληροφορίας». Και αυτό ισχύει και για την Ιατρική:
Γιατί «Το µέλλον της Ιατρικής είναι λαµπρό,όχι µόνο λόγω της τεχνολογικής
ανάπτυξης αλλά και λόγω της ικανότητας της να θεραπεύει τον ψυχισµό των
ανθρώπων και της κοινωνίας».(Γ.Χρούσος Το µέλλον της Ιατρικής.Τεχνολογία ή
Ιατρική του τρόπου ζωής, ΕΦ.Καθηµερινη 8/3/2020 σ.24).Στηρίζουµε τον Νέο
Επιστηµονικό Ανθρωπισµό. Η µόνη ελπίδα.
Μια παρτίδα σκάκι η σύγχρονη γεωπολιτική.
Σε µας, τι είπε η βροντή: Χάσαµε την “αφανή αρµονίη”κατά Ηρακλειτο. Όλοι εµείς
«Πάροικοι και Παρεπίδηµοι» των σύγχρονων πόλεων κατά τον Ιωάννη τον
Χρυσόστοµο.
Όσον αφορά τα Ιατρικά:
α.Περιµένουµε την αύξηση της φυσικής ανοσίας του πληθυσµού.
β.Περιµένουµε την αποµείωση της λοιµογόνου δύναµης του ιού.
γ.Προσδοκούµε στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής αντίστασης για την
αποδυνάµωση του ιού πχ αύξηση θερµοκρασίας και ηλιοφάνειας.
δ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ και ΠΡΟωΘΟΥΜΕ την µείωση της µετάδοσης του ιού: Κοινωνική
Αποµόνωση,Φυσική Απόσταση,Περιοριστικότητα,Αυτοεγκλεισµός.
Είµαι Ιατρός ενεργός: ∆ιατηρώ το πρόγραµµά µου και στέκοµαι εναντίον της
αποδιοργάνωσης του χρόνου. Προασπίζω ένα υποτυπώδες πρόγραµµα. Οργανώνω
ένα σύστηµα παροχής Ψ-υπηρεσιών σε επίπεδο ψηφιακής και διαδικτυακής
λειτουργίας.
Μίλησα µε πολλούς ανθρώπους: Είχαν κρίσεις άγχους τύπου πανικού και
υποχονδρίας,ηλικιωµένους µε κατάθλιψη και φόβο θανάτου,καταθλιπτικούς σε
έξαρση και έναντιωµένους εναντίον εαυτού και αλλήλων.
Σε επίπεδο πόλης και κοινοτικής ζωής ανησυχώ για την αδιαφορία του ∆ηµάρχου για
την ρυπαρότητα της πόλης των δρόµων των τοίχων και των περιφερόµενων
αβοήθητων αστέγων και των αδέσποτων σκύλων που απειλούν την ζωή µας, καθώς
αυξάνονται.
Στο επίπεδο της εσωτερικής ζωής στο διαµέρισµα, ο φόβος,η αγωνία,η αβεβαιότητα,η
αβοηθητότητα και οι επιπλοκές της περιοριστικότητας σε συνθήκες πολεοδοµικής
ασφυξίας θέτουν νέους ορισµούς για την προσαρµογή ίσως και για µια νέου τύπου
φυσική επιλογή ! Καλή Κυριακή!



∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2020.
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι. Στο σπίτι και στον επαγγελµατικό µας χώρο. Με αγωνία
για τις εξελίξεις. Πέραν της πρωταρχικής ανησυχίας για να βγούµε ζωντανοί από την
πανδηµία αρχίζουν τα υπόλοιπα. Ο πραγµατικός κόσµος εκδικείται: Τα ιατρεία είναι
άδεια,η επαγγελµατική αποδιοργάνωση είναι µια σκληρή πραγµατικότητα,η
τηλεϊατρική είναι µια απροετοίµαστη, ατελής,άβολη και δύσκολη λύση µε ανοικτά
θέµατα για επεξεργασία όπως η άυλη συνταγογράφηση, η ορθή εξέταση των ασθενών
δια ζώσης,η ουσιώδης ανάπτυξη µιας θεραπευτικής σχέσης, οι σαφείς όροι του
θεραπευτικού πλαισίου.
∆ιαπιστώνω ότι η ανθρωπότητα ήταν και είναι και σήµερα απροετοίµαστη για την
αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών:
Λοιµοί,λιµοί,καταποντισµοί,φωτιές,τροµοκρατικές επιθέσεις,ηφαιστειακές
εκρήξεις,σεισµοί,πανδηµίες,τροχαία,συγκρούσεις,συρράξεις,προσφυγικά και
µεταναστευτικά ρεύµατα,ήταν,είναι και θα είναι πάντοτε απρόβλεπτα και αιφνίδια.
ΟΥ∆ΕΙΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Ούτε η στατιστική,ούτε η τεχνητή νοηµοσύνη,ούτε οι οικονοµικοί υπολογισµοί
µπόρεσαν να προβλέπουν αλλά και να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της τωρινής
κρίσης: Η πανδηµία του κορωνοιού έπιασε στον ύπνο όλη την µεταµοντέρνα
διανόηση και διέλυσε τις εικασίες των αποδοµιστών και των λαϊκιστών.Ηρθε η ώρα
της εκδίκησης του πραγµατικού κόσµου στον µετανεωτερικο πολιτισµό. Η
αντιµετώπιση της πανδηµίας γίνεται µε τα ίδια µέτρα που εφαρµόζονταν στον
µεσαίωνα ή στις εποχές της πανούκλας, όπως περιγράφεται από τον Αλµπέρ Καµύ:
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Οι γιατροί θυσιάζονται στα νοσοκοµεία και στα Ιατρεία. Ο
κόσµος,πανικόβλητος αναµένει να γίνει µια άνοση «αγέλη». Αυτό και µόνο
συµβολίζει την κρίση ή το τέλος αυτού του καθησυχαστικού µετανεωτερικου
πολιτισµού της αντιεπιστηµονικής ανευθυνότητας και των αυθαιρέτων κατασκευών
ιδεολογικοποιηµένων πραγµατικοτήτων που οδηγούν σε εκατόµβες αθώων θυµάτων
από έναν απλό κορωνοιό!!!
Ήλθε η ώρα της ευθύνης. Ήλθε η ώρα της ευθύνης των επιστηµόνων που πρέπει να
βροντοφωνάξουν την αλήθεια. Ήρθε η ώρα µας ως πολιτών να αναλάβουµε τις
ευθύνες της ζωής µας. Ήρθε η ώρα των πολιτικών να σχεδιάσουν µια επιστηµονική
και ανθρώπινη κοινωνία.
Στην Ελλάδα, µια χώρα αδίκως ταλαιπωρηµένη από µια δεκαετή κρίση,ο
Πρωθυπουργός και η κοινωνία έκαναν µια βασική επιλογή να στηρίξουν πρώτα τις
ανθρώπινες ζωές και να θέσουν όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη µοίρα.
Είµαστε στην κρίσιµη καµπή. Συνεχίζουµε µόνο µπροστά. Τηρούµε τα επιστηµονικά
προτάγµατα της ιατρικής της επιδηµιολογίας και της φαρµακολογίας.
Η έξοδος από την κρίση θα µας βρει σοφότερους και πιο υπεύθυνους,ως κοινωνία, ως
κράτος, ως έθνος: Να ζήσουµε σε µια ανθρώπινη κοινωνία µε σεβασµό στον πλησίον.
Συνεχίζουµε.



Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 Αποχαιρετισµός στον Μάρτη,αποχαιρετισµός στον Μανώλη
Γλέζο,καλωσόρισµα της Άνοιξης και της ελπίδας.
Η Πανδηµία πλήττει τον ∆ήµο και την Κοινωνική Ηθική, µέσω των περιοριστικών
µέτρων, που έχουν όµως πρωτίστως ληφθεί για την ∆ΙΑΣΩΣΗ των ΣΩΜΑΤΩΝ των
συνανθρώπων µας.
Τα στατιστικά της ηµέρας µε βάση τους δυο σταθερούς και απόλυτους αριθµούς:
1.Αριθµός Νοσηλευοµένων/ανά εκατοµµύριο του πληθυσµού: Ελλάδα :8,1 Ισπανία
:120, Ιταλία:66, Γαλλία:75, Γερµανία:24.
2.Αριθµός Θανάτων/ανά εκατοµµύριο του πληθυσµού:Ελλάδα:4,6 Ισπανία:175,
Ιταλία:191 Γαλλία:45, Γερµανία:3,8
Έχουµε εξαιρετική µέχρι στιγµής επίδοση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η
αποτροπή του επιπολασµού της πανδηµίας από τον κορωνοιό είναι η
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ στην Ελλάδα, η µεγαλύτερη επένδυση στον
ΑΝΘΡΩΠΟ.
Γιατί Υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στην γνώση για τον άνθρωπο και στην πίστη
στον άνθρωπο.
∆είτε την αισιόδοξη καµπύλη της ηµέρας για την οµαλή εξέλιξη της
Πανδηµίας.(Νίκος Τζανάκης Crete ECDC)
Το Καντήλι από τα «Στοιχειώδη» του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου, απ´τ´Αγρίνιο.
Η προσπάθεια συνεχίζεται τον Απρίλη τον σκληρό µε το όπλο παρά πόδα και τον
Σταυρό στο άλλο χέρι!



Τετάρτη 1 Απριλίου 2020. Πρωταπριλιά: «Ψέµατα, πες µου πως είναι ψέµατα», µας
θυµίζει ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Μακάρι να ήταν όλα ψέµατα,αλλά δεν είναι.
Τι έστιν Αλήθεια;
Είναι η νέα επικρατητική πραγµατικότητα,
ο επιπολασµός του κορωνοιού στην Ελληνική κοινωνία και στην Παγκόσµια
Κοινότητα.
Οι εκτιµήσεις για την ανάπτυξη φυσικής ανοσίας στην κοινότητα(ανοσία πλήθους)
στο 50-60%,απαιτούν τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες επιπλέον. Είµαστε εν
αναµονή.
Η νοσηρότητα είναι µικρή, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας οργανώθηκε και λειτουργεί
καλά, η θνησιµότητα στατιστικά αναµενόµενη.
«Η προφητεία της αβεβαιότητας πρέπει να ληφθεί πιό σοβαρά υπόψη από την
προφητεία της ευτυχίας»(Χάνς Γιόνας) και αυτό ζούµε προσπαθώντας να
εισαχθούµε-όχι ως ιατρική κοινότητα- αλλά ως κοινωνία στην µετά λοιµική εποχή
υφιστάµενοι άπαντες αυτό που ονοµάζουµε Μεταλοιµώδες Σύνδροµο Κοινωνικής
Αναδιαπραγµάτευσης:
1.∆ιακοπή του Ανορθολογικού ∆ιαλόγου και της Λογικής µιας Απόλυτης
Προβλεψιµότητας.
2.Νοµιµοποίηση της Εγκράτειας και της Αυτοπεριοριστικότητας.
3.Πίστη στην Μεταφυσική της ∆ιαδυκτιακής Ροής.
4.Ριζοσπαστική Αναδιάταξη της Γνωσιακής Συγκρότησης µε πυρήνα ένα νέο modus
vivendi.
5.Σωµατοποίηση της ∆ιανοητικοποιηµένης Ζωής µε αναγέννηση του Απαρτιωµένου
Ανθρώπου.
6.Ρήξη µε την µετωνυµία και αποκατάσταση των εννοιών. Η αµαρτία ξαναγίνεται
αµαρτία και η αρετή αναδύεται ως αρετή µεγαλοπρεπώς!
Καλό µήνα !



Πέµπτη 2 Απριλίου 2020. Αναµένουµε την σταδιακή και φυσική ανοσοποίηση όλων
µας στον κορωνοιό, ώστε να µην έχουµε σοβαρά κρούσµατα,
εισαγωγές,νοσηλείες,διασωληνώσεις και θανάτους των ευπαθών και των ατύχων.
Η Ελληνική κοινωνία αντέχει και ανθίσταται στον ιό.
Η κυβέρνηση επιβάλει αυστηρά µέτρα για τέσσερις εβδοµάδες εισέτι.
Αυτός είναι µάλλον ένας ικανός χρόνος για την παθητική ανοσία του πληθυσµού -που
θα διαρκέσει τρία χρόνια.
Αυτός είναι επίσης ένας ικανός χρόνος τόσο για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών
θεραπειών όσο και για την παραγωγή εµβολίων για τα στελέχη του κορωνοιού.
Στο µεταξύ η αποδιοργανωµένη ανθρωπότητα ανακαλύπτει την ανθρώπινη
ευθραυστότητα που ήταν µέχρι τώρα εκτοπισµένη στους ευπαθείς, στους
ηλικιωµένους, στους ψυχικά πάσχοντες,στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,στα άτοµα µε
αυτισµό(που τιµούµε σήµερα) και στους αναξιοπαθούντες.
Η καθολική επικράτηση του κορωνοιού αναιρεί την εκλεκτικότητα της νόσησης και
αναδεικνύει ξανά το «κοινόν» και το «οικουµενικόν» της ανθρώπινης συνθήκης.
Αξίζει εποµένως, παρα την πανδηµία να είµαστε ευχαριστηµένοι που αναλαµβάνουµε
ξανά την ατοµική ευθύνη της υγείας µας, της ζωής µας, των σχέσεών µας.
Αξίζει να είµαστε «ευχαριστηµένοι» που µας λείπουν οι φίλοι, οι άνθρωποι που
συναντούσαµε στο δρόµο, οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι, οι Άλλοι και η «χαρά» της
έλλειψής τους.
Πρέπει να χαιρόµαστε για τον ανθρωπισµό της Ιατρικης επιστήµης, την συνεχή
ενηµέρωση, τα µέτρα πρόληψης,τις θεραπευτικές δράσεις,τις ερευνητικές
προσπάθειες. Είναι µπροστά µας ένας ανοικτός επιστηµονικός και ανθρωπιστικός
αγώνας που θα είναι νικηφόρος!
Μπορούµε τώρα,να αγαπήσουµε ξανά, το απρόβλεπτο.
Μπορούµε να «ξαναγεννήσουµε» τον εαυτό µας, να γίνουµε δραστήριοι, είτε από
απελπισία, είτε από πείσµα, είτε επειδή νιώθουµε πως αυτό είναι το µόνο γόητρο για
έναν θνητό!
Συνεχίζουµε.
(Η πεσιµιστική ηθική. Έργο της εκπαιδευόµενης Ζωγράφου Κ.Π. 27-11-2019)



Παρασκευή 3 Απριλίου 2020. Χαιρετισµοί της Υπερµάχου απόψε,Ακάθιστος Ύµνος
για να εκλάµψει η χαρά, να ανακληθούν οι πεσόντες. Πάνδηµη η αίτηση προς την
υψηλωτέραν των ουρανών.
Πάνδηµος ο ύµνος προς την Ωδηγήτρια,Λουκά Ιεροτάτου,Θεόδωρου
Στουδίτου,Ιωάννη ∆αµασκηνού, Ρωµανού του Μελωδού.
´Ο,τι κι αν λέµε-κι ακούγονται τόσο πολλά επαίοντα,επαρµένα και ασπόνδυλα,
ανέξοδα χρεωµένα στο µέλλον-τίποτε δεν αλλάζει προς το καλύτερο αν δεν
διαφυλάξουµε το κριτήριο του καλού κι αν δεν σκύψουµε να θεραπεύσουµε τις
αδυναµίες και τις ανεπάρκειές µας ΕΜΕΙΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ, αν δεν αποφασίσουµε να
υπηρετήσουµε ΕΜΕΙΣ το καλό κι όχι να εξυπηρετηθούµε από αυτό ή από τους
άλλους.
Κανένα καλό δεν προσφέρεται δωρεάν και ακόπως, η πανδηµία επιβεβαιώνει την
απουσία εγρήγορσης για την πρόληψη στην πηγή.
Η αποφυγή της θυσίας διολισθαίνει στο κενό και στο τίποτα όπου εξουσιάζουν και
κρατούν στον αιώνα στίλβοντες και αποθεωµένοι οι εφήµεροι,οι άσχετοι,οι
τυφεκιοφόροι του εχθρού.
Ο φόβος της πανδηµίας συσκοτίζει τα πάντα.
Η επιστήµη αναδύεται, ο επιστηµονικός ανθρωπισµός προτείνεται µε γοητεία και
εξαιρετική αποτελεσµατικότητα
Εµείς,Τι θα βάλουµε όµως από µας; Πως θα δούµε το κάτι απέναντί µας;
Αυτονοµία,Τέχνη,∆έησις,Αλληλοπεριχώρησις.
«Ανοίξω το στόµα µου και πληρωθήσεται πνεύµατι και λόγον ερεύσοµαι τη βασιλιδι
µητρί και οφθήσοµαι φαιδρώς πανηγυρίζων και άσω γηθόµενος ταύτης τα θαύµατα.
Χαράζω τις φλέβες µου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις
γειτονιές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε κρυφά για ν´ ακούν
των ερώτων τα θαύµατα.»
Η Ψυχανάλυση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην κατανόηση του ατοµικού
φαντασιακού πεδίου, µελετά την ανάπτυξη,την σεξουαλικότητα,τον έρωτα,την
καταστροφική επιθετικότητα, το νευρωτικό,διαστροφικό ή ψυχωσικό ενδοψυχικό
σύστηµα.
Η Θεολογία εστιάζει στην αγάπη, την κοινωνία των θείων προσώπων, την κοινωνία
των ανθρώπινων προσώπων,στην διαµόρφωση ενός ήθους και ενός νοήµατος ζωής.
Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός: Ο Ιατρός,η θέωση, ο άνθρωπος.
Συνεχίζουµε!
(Παναγία η Ελεούσα, Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, 17ος αιών.)
25 σχόλια



Σάββατο Κυριακή 4-5 Απριλίου 2020.
Νηνεµία. Το πρώτο κύµα της Κορωναίκης Πανδηµίας αποκρούστηκε επιτυχώς στην
Ελλάδα. Τα συµπεράσµατα:
1.Πανελλήνια Σύµπνοια για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, η για οποιοδήποτε σοβαρό
σύστηµα ∆ηµόσιας Περίθαλψης µε σωστή ∆ιοίκηση και Χρηµατοδότηση.
2.Αφοσίωση όλων στην Ιατρική Επιστήµη και πιστή τήρηση των Ιατρικών Οδηγιών.
3.Αποδοχή των όρων της Πολιτικής Προστασίας και Σεβασµός στα Περιοριστικά
Μέτρα.
4. Το κυβερνητικό επιτελείο εξετέλεσε επιτυχώς το σχέδιο crisis management.
5.Ψηφιοποίηση,Αυτοµατισµός,∆ηµιουργική εργασία από το σπίτι. Αυτοφροντίδα.
Τώρα που ο Θεός «ξέχασε» τον άνθρωπο, µπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος να βρει τον
εαυτό του; Ναι, µπορεί µε την ανάκτηση της Αυτοκυριαρχίας του, όπως διδάσκει ο
Επίκτητος, στο Εγχειρίδιον, αυτός ο σεµνός στωικός φιλόσοφος από την Νικόπολη
της Πρεβέζης, εισηγητής µε το έργο του, της Ψυχοθεραπείας.
∆ιότι, το χάος,η µη προβλεψιµότητα, η εκκεντρικότητα,ο ναρκισσισµός,ο πόνος, η
οδύνη αλλά και η σιωπηρή ψυχοδιανοητική επεξεργασία είναι τα αναπόφευκτα
συστατικά της εµπειρίας όλων µας. Στόχος µας,σε αυτή τη φάση-αυτών κυρίως που
έχουν λόγο ευθύνης, να στηρίξουµε τους ανθρώπους να κατανοήσουν αυτά που
συµβαίνουν και να ζήσουν ξανά την εµπειρία,τόσο του κακού όσο και του καλού.
Ουδέν κακόν αµιγές καλού,συστήνω στους συνοµιλητές µου και επανασυστήνοµαι εξ
υπαρχής.
Να επανασυστηθούµε στις σχέσεις µας.
Να συστηθούµε ξανά και να πούµε ποιός είναι ο καθένας και τι θέλει.
Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να εξωθηθεί σε αυτή τη διαδικασία αρχικά
και πάλι,στο σπίτι, τουλάχιστον στα βασικά και τα στοιχειώδη είτε µε άρρητο, αλλά
προτιµότερο µε σαφή και δηλωµένο τρόπο.
Να προσέχουµε πως µιλάµε ο ένας στον άλλον, να προσέχουµε πως απευθυνόµαστε
στους άλλους.
Να προσέξουµε την απόδοση ευθυνών στους άλλους, να σταµατήσουµε να
«προβάλουµε» τα αίτια των δυσκολιών µας στον άλλον.
Η εµπειρία ως προς την ψυχοκαταπόνηση του πληθυσµού είναι µέχρι στιγµής στα
όρια του ανεκτού. Οι άνθρωποι αντέχουν µε ψυχραιµία και στωικότητα. Λίγα
παράπονα, Λίγες Φωνές, Ελάχιστα έως Αναµενόµενα τα περιστατικά Εντάσεων στην
Οικογένεια, ή Ενδοοικογενειακής Βίας.
Ο κλονισµός της εµπιστοσύνης προς τον δηµόσιο τρόπο της ζωής µας, ανοίγει χώρο
στον ιδιωτικό βίο εντός της οικογένειας, που δείχνει ότι έχει «µυστικές κατακόµβες»
και µεγάλη χωρητικότητα.
Αύριο, αφού επιβιώσουµε από το δεύτερο κύµα της Κορωναίκης Πανδηµίας
µπορούµε να σκεφτούµε από την αρχή, πως θα εργαζόµαστε,πως θα
καταναλώνουµε,πως θα αποταµιεύουµε,πως θα επικοινωνούµε αλλά και πως θα
συνδεθούµε ως κοινωνικά όντα, πως θα διασκεδάζουµε, πως θα ζήσουµε τις παλιές
και τις καινούργιες αγάπες;
Συνεχίζουµε να προχωράµε!
(Το εφιαλτικό σουτ του κορωνοιού στο γάµα και η µνηµειώδης ιατρική απόκρουση-
Σκίτσο του ∆ηµήτρη Χατζόπουλου στην Καθηµερινή της Κυριακής 5/4/2000 σ.2.
Την φωτογραφία µε την επικοινωνία στην πολυκατοικία έστειλε η εξαδέλφη Ντίνα
Βαρδουνιώτη από το Τορόντο. Το Εγχειρίδιον του Επίκτητου είναι πάνω στο γραφείο
µου πάντοτε εδώ και χρόνια).



∆ευτέρα 6 Απριλίου 2020 Βράδυ µε κρύο και παγωµένο αέρα και τα βουνά
χιονισµένα.Ηπειρωτικό τοπίο στην Ήπειρο.
Η περιοριστικότητα συνεχίζεται και ο αυτό-περιορισµός κατ´οίκον φαίνεται όχι µόνο
να αποδίδει-ως προς τις ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙ∆ΗΜΙΑΣ στην ΕΛΛΑ∆Α-αλλά και ως προς την ΑΝΤΟΧΗ της κοινωνίας -από
τα Εξάρχεια και τις Καταλήψεις µέχρι το µικρότερο χωριό κυρίως όµως µε την
Εξαιρετική Οµοιόσταση στις Οικογένειες και την Ικανότητα της Ελληνικής
Οικογένειας (µε όλες τις εκδοχές της, τυπική,πυρηνική,διευρυµένη, ζεύγους,µετά-
οικογένεια) ΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ και να οργανώνεται στο παρόν µε
κλυδωνισµούς-αναπόφευκτους, αλλά και τελική -µέχρι στιγµής -λειτουργική
ισορροπία.
Αρχίζει να µε προβληµατίζει η διαχείρηση της αποκατάστασης µετά το Πάσχα, της
κανονικότητας. Το «∆ικαίωµα στην Τεµπελιά» κατ´οίκον, σε «πολυτελείς συνθήκες»
αναγκαστικά, λόγω της Πανδηµίας, φοβάµαι µήπως εξελιχθεί σε µια µόνιµη
διαστρεβλωτική παλινδρόµηση της κοινωνίας σε µε µορφή παραλυτικής
κρατικοδίαιτης αδράνειας-«ψυχωτικής» καθήλωσης σε µια προοιδιπόδεια
κατάσταση. Γι αυτό τον νουν µας στα παιδιά: Γιατί «τα σηµερινά παιδιά µοιάζουν
στον Τηλέµαχο. Ψάχνουν µε το βλέµµα Αυτόν που θα επιστρέψει από τη θάλασσα,
αναζητούν τον Νόµο που θα τους ανοίξει νέους ορίζοντες. Αναζητούν την λυτρωτική
αλήθεια.Αναζητούν τον Πατέρα. Γιατί ο πατέρας, αν και δεν είναι ο κάτοχος του
Νόµου, αν και δεν γνωρίζει το έσχατο νόηµα της ζωής,καταδεικνύει ωστόσο µε την
σαρκωµένη µαρτυρία της υπαρξής του ότι είναι δυνατόν-ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ
∆ΥΝΑΤΟΝ-να νοηµατοδοτήσει αυτόν τον κόσµο...».
(Massimo Recalcati, Το σύµπλεγµα του Τηλέµαχου-Γονείς και Παιδιά µετά την δύση
του πατέρα, Εκδ. Κέλευθος Αθήνα 2026 σ.15)
Επι των επάλξεων µε ανοιξιάτικη εσωτερική αναβάθµιση,όπως την περιγράφει ο ΤS
ELIOT,στα Τέσσερα Κουαρτέτα,
«...Η πίστη,η αγάπη,η ελπίδα βρίσκονται όλες στην αναµονή... για µας υπάρχει µόνο
η προσπάθεια. Τ´ άλλα δεν µας αφορούν»
Συνεχίζουµε!
Καλή εβδοµάδα!
(Φωτογραφία των Ιωαννίνων από την πλευρά της Λίµνης Παµβώτιδος σήµερα µε τον
αέρα. Κάτω το διάγραµµα του Πνευµονολόγου Νίκου Τζανάκη µε τις ορθές και
αισιόδοξες προβλέψεις για την σταθεροποίηση της κατάστασης-Η καµπύλη είναι ήδη
επίπεδη,αρχίζει να γέρνει, ο ανήφορος το πρωί γίνεται κατήφορος το βράδυ!)



Τρίτη 7 Απριλίου 2020. Βράδυ. Η Πανσέληνος µας «ρούφηξε» και αργήσαµε.
Ηττηθήκαµε.
Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας εναντίον Πανδηµίας σήµερα. Μια απίστευτη και
ακατανόητη σύµπτωση ζούµε σήµερα να «γιορτάζουµε» µε αυταρέσκεια την ηµέρα
Υγείας, την ηµέρα που ταυτοχρόνως είµαστε «υποταγµένοι» παγκοσµίως στον τρόµο
και τον θάνατο που µεταδίδει ο ακατανόητος κορωνοιός, που ως Κρόνο-ιός απειλεί
να µας εξοντώσει.
Ευτυχώς ο Κορωνοιός στην Ελλάδα,
δεν µας «ρούφηξε»,αλλά µας αποδιοργάνωσε τόσο πολύ που µέχρι να επανέλθουµε
στην κανονικότητα,θα διανυθεί µεγάλη απόσταση.
Πρέπει να πούµε: «ουκ ισχύει του θανάτου το κράτος» και να τηρήσουµε τα αυστηρά
µέτρα ώστε να µείνει χαµηλά ο αριθµός των εισαγοµένων στο Νοσοκοµείο,των
διασωληνοµένων στις ΜΕΘ,και των θανόντων.
Υγεία είναι η πλήρης σωµατική,διανοητική,ψυχική και κοινωνική ευεξία.
Οι στόχοι είναι η προαγωγή της υγείας µας,η πρόληψη των νόσων,η αντιµετώπιση
των ασθενειών,η θεραπεία των λοιµώξεων και των επιδηµιών-πανδηµιών,η ίασις των
ψυχικών παθήσεων και η αποκατάσταση των αναπηριών.
Σήµερα, Ζούµε ΜΙΑ ΗΤΤΑ, ως παγκόσµια επιστηµονική Ιατρική κοινότητα, ως
γιατροί και ως πολίτες, ως επιστήµονες και ως άνθρωποι.
Αυτή η ΗΤΤΑ πρέπει να σηµάνει ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ σε όλους µας και ιδιαιτέρως στους
γιατρούς καθώς θα πρέπει να υιοθετήσουµε µια επιστηµονική προσέγγιση στην ζωή
µας,για την υγεία,για την αρρώστια,για την αναπηρία,για το κοινωνικό στίγµα.
Μετά τις δύο αρχές της Ιατρικής, το Ωφελέειν ή µη Βλάπτειν(του Ιπποκράτη)το
evidence based Medicine (του Ορθολογισµού)πρέπει επιτακτικά να αποκτήσει
ουσιαστικό νόηµα και να γίνει πράξη η κοινότοπη ευχή που επιστρέφει µε όρους
άγριας διεκδίκησης, αλλά µε βαθύ και ανθρώπινο κοινοτικό νόηµα: «εις υγείαν»

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020. Τέσσερις εβδοµάδες µε κλειστά σχολεία, συνεχιζόµενη
καραντίνα µε lockdown και κατ´οίκον περιορισµόν. Κοινωνία και
Επιτήρηση,Πειθαρχία και Τιµωρία µε τις λέξεις του Μισέλ Φουκώ, που αναµφίβολα
η ευρωπαϊκή (αλλά όχι η αµερικανική)ερµηνεία της σκέψης του, αποδόµησε
στερεότυπα για την γνώση, την ιατρική, την εξουσία, την γλώσσα και το νόηµα του
πολιτισµού σήµερα!
Νοµίζω ότι επειδή χαρακτήρισα την παρούσα φάση της πανδηµίας ως µια
Εµβληµατική Ήττα της Ιατρικής (αλλά και της σοβαρότητας) θεωρώ ότι η ελάχιστη
επιµένουσα παλαιά γνώση στην ιατρική διαχείρηση των επιδηµιών να επικρατήσει
ξανά και να ξεφύγουµε σιγά σιγά από τον µεσαιωνικό τρόπο αυτοεγκλεισµου και
περιοριστικότητας-που είναι σωστός και αποτελεσµατικός αλλά ταυτοχρόνως είναι
αντιεπιστηµονικός και ειρωνεύεται σαρκαστικά την «προοδευτική πρόοδο» του
πολιτισµού µας!!!
Νοµίζω ότι ήλθε η ώρα της περισσότερο Επιστηµονικής ∆ιαχείρησης της Επιδηµίας
στην Ελλάδα σε επίπεδο ∆ηµόσιας Υγείας µε ενεργειες σε επίπεδο Κοινοτικό και
ατοµικό.
1. ∆ιενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον εντοπισµό των ασυµπτωµατικών φορέων η
των πασχόντων ηπίως στην κοινότητα έτσι ώστε να γίνει ιχνηλάτηση της προέλευσης
του ιού και των ανθρώπων που µολύνθηκαν από τον φορέα. Έτσι θα περιχαρακωθεί η
εξάπλωση της νόσου στον κόσµο και θα ανακουφιστούν πολλοί άνθρωποι µένοντας
ελεύθεροι να εργαστούν και να ζήσουν κανονικά!



2. ∆ιενέργεια µιας επιδηµιολογικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του
πληθυσµού που χρειάζεται µικρό αριθµό ίσως 5000 άτοµα και απαιτεί χρόνο µιας
εβδοµάδος και έχει κόστος 50.000 ευρώ αλλά παρέχει στοιχεία αξιόπιστα για την
εξέλιξη της νόσου στην κοινότητα µετρώντας την συχνότητα της(παλαιά και νέα
κρούσµατα) ώστε να σχεδιαστεί σωστά η Πολιτική Προστασία. Έτσι οι επιχειρήσεις
και τα καταστήµατα µπορούν να ανοίξουν σύντοµα και η ζωή να ξαναρχίσει στην
Ελλάδα µε σοβαρότητα.
3.Πρόληψη της ποιότητας ζωής και πρόληψη των συµπεριφορών ανοµίας. Μέχρι
στιγµής η κατάσταση συµπεριφορικά είναι υπό έλεγχο.Ήδη όµως αρχίζει να
σιγοβράζει το συναίσθηµα της δυσφορίας και πρέπει όσο βελτιώνεται ο καιρός και το
«γλυκύ έαρ» επελαύνει, να ληφθεί υπόψη µια αναδυόµενη και επικείµενη ένταση σε
κάποιο επίπεδο είτε ως internalized είτε ως externalised φαινόµενα ή και τα δύο.
Χρειάζεται διαπραγµάτευση και εκ των άνω αδιαµεσολάβητη συζήτηση µε τους
ανθρώπους. Οι Έλληνες δεν πείθονται από τηλεφωνικές γραµµές υποστήριξης αλλά
θέλουν απευθείας συνοµιλία-διαβεβαίωση-διάγγελµα και δέσµευση από τον
Πρωθυπουργό της χώρας !
Η Επιστήµη απαιτεί καθαρές λύσεις !
Συνεχίζουµε!
(Το φως της χθεσινής Πανσελήνου ευοδώνει και προαγάγει τον βηµατισµό µας...)

Πέµπτη 9 Απριλίου 2020. Προσπαθούµε να επιβιώσουµε. Προσπαθούµε να
αντέξουµε.Προσπαθούµε να εµβαπτιστούµε αξιακά. ∆ιευρύνουµε το λογισµικό για
κατανόηση. Ανυποµονούµε για το ανέλπιστο.
∆υσπιστούµε στον αυταρχικό ροµαντισµό. Αντιστεκόµαστε στον εργαλειακό
οικονοµισµό. Απεχθανόµαστε τον στατιστικό διαλογισµό.Προσευχόµαστε στον
άπειρο Θεό της ∆ικαιοσύνης και της Αλήθειας.
Αποκρούουµε την δυστοκία του τεχνοολοκληρωτισµού.
Ο άνθρωπος βρίσκεται µπροστά σε ένα ΝΕΟ πρόταγµα αυτογνωσίας: Επειδή έχει
καταλάβει -πάρα πολύ καλά και απολύτως -ότι ο καλός Θεός δεν παίζει ζάρια,
οφείλει να αναλάβει το πηδάλιο των εξελίξεων, ο άνθρωπος-όχι οι ιδεολογίες,όχι η
τεχνολογία,όχι ο αυτόµατος πιλότος της τεχνικής νοηµοσύνης- ο άνθρωπος να
αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-και όχι ο υπεράνθρωπος, να
αναλάβει την παγκόσµια ευθύνη για µια λογική ζωή, εαυτών και αλλήλων!
«Για να µην τελειώσει ο κόσµος µε ένα λυγµό».
Όχι να µην τελειώσει!
Όχι να µην τελειώσει ο κόσµος!
Να ξαναρχίσει.
Συνεχίζουµε. Αναδιαµόρφωση.
(Τα γενέθλια της κόρης µου Αφροδίτης γιορτάζω και της εύχοµαι επειδή είναι δυνατή
να ταράξει τον κόσµο!)



Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Η εβδοµάδα κύλησε µε δυσκολία και
εκπλήξεις,κούραση και ευχαρίστηση.
Η πανδηµία είναι καθοδόν συνεχίζει να πολιορκεί.
Ο αριθµός των θανάτων παγκοσµίως είναι µικρότερος των < 100.000.( Νεκροί
:97.236)
Ο αριθµός των θανάτων στην Ελλάδα είναι µικρότερος των <100.(Νεκροί:90)
Ευτυχώς στην Ελλάδα,λίγοι νοσηλευόµενοι,λίγοι νέοι ασθενείς.
Η υγιεινή των χεριών και η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι τα κύρια µέτρα
πρόληψης από την επέλαση του κορωνοιού(Τσιόδρας 10-4-2020).
Η κοινωνική και οικονοµική ζωή δοκιµάζεται σκληρά-είµαστε στα όρια της
εξάντλησης(Ανεπεξέργαστα στοιχεία).
Η Ιατρική και η Ψυχιατρική µεταλλάσσεται σε µια περίεργη τελετουργία αγχώδους
αποφυγής των ασθενών µε βιασύνη και αµηχανία. Η κλινική εξέταση γίνεται
κοπιώδης και επισφαλής εργασία τόσο ως προς την πληρότητα της όσο και ως προς
την µη επικινδυνότητα της(φόβος µετάδοσης του ιού,φόβος ιατρικού λάθους ή
αµέλειας).
Η ενδοοικογενειακή κατάσταση οριακά λειτουργεί προσαρµοστικά.
Ελπίζουµε,δίνουµε οδηγίες για ανοχή,ανεκτικότητα,ευγένεια(Προσωπική µαρτυρία).
Η Τηλεψυχιατρική και η Τηλεψυχοθεραπεία είναι µια πολύ δύσκολη υπόθεση για
κλινικούς και ψυχοθεραπευτές που πίστευαν και κινούνταν θεραπευτικά µε την
δυναµική της ζωντανής θεραπευτικής σχέσης γιατρού-ασθενούς, θεράποντος-
θεραπευόµενου. Το αποτέλεσµα µέχρι στιγµής είναι µια απίστευτη εξάντληση του
θεραπευτή. Μια ψυχοθεραπευτική συνεδρία µέσω ∆ιαδικτύου είναι ως προς την
ψυχική καταπόνηση του θεραπευτή ισοδύναµη µε τρεις κλασικές ζωντανές
συνεδρίες(Εµπειρική διαπίστωση µετά από συζητήσεις µε συναδέλφους)
Νέα δεδοµένα που απαιτούν κινητοποίηση δυνάµεων και σιδερένια νεύρα µπροστά
σε εντελώς καινούργια δεδοµένα.
Πόσο ακόµα! Να «λειτουργείς» δίχως σώµα!!!
Η ελπίδα και η ευχαρίστηση της εβδοµάδας : Οι θερµές ευχές για τα γενέθλια της
Αφροδίτης.
Ευχαριστήρια Μέγιστα και Ειλικρινή καταθέτω!
Συνεχίζουµε.



Σάββατο 11 Απριλίου 2020. Η γιορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου και η αρχή της
εβδοµάδας των θαυµάτων! Τα σύµβολα αναλαµβάνουν περισσότερη ευθύνη για την
ζωή µας,πάντοτε αυτή την εποχή,ηµείς όµως βουλόµεθα.Η Ορθοδοξία φέτος πενθεί
τους ανθρώπους που χάθηκαν από την πανδηµία, στέκεται όµως προστατευτικά
κοντά στους ανθρώπους πειθαρχωντας στα µέτρα ανάσχεσης του ιού στην Ελληνική
κοινωνία. Η θριαµβευτική ανωσις του Πάσχα,αρχίζει µε σκληρότητα και
αυστηρότητα : «Όλοι στα γκολ ποστ. Όλοι στα γκολ πόστ. Γιατί σε λίγο θα αρχίσουνε
να πέφτουνε τα τέρµατα βροχή»(Νικος Εγγονόπουλος).∆εν θα γιορταστεί το Πάσχα.
Τέλος. Ούτε θρησκευτικές τελετές,ούτε δώδεκαΕυαγγέλια,ούτε Επιτάφιος,ούτε
Ανάσταση. Τέλος. Σιγή και περιοριστικότητα. Κοινωνική αποµόνωση και Μένουµε
σπίτι. Πλένουµε τα χέρια µας και τώρα πια....και τις αµαρτίες µας! Νίψον ανοµήµατα
µη µόνας ...χείρας. Εσωτερική ζωή στο σπίτι. Φαίνεται εύκολο,άλλοτε όχι,άλλοτε ναι.
Άρχισα, λόγω του κινδύνου επαγγελµατικής εξουθένωσης που κινδυνεύουν όλοι οι
γιατροί και οι νοσηλευτές, να ρωτάω συναδέλφους, γενικώς, για την πορεία των
πραγµάτων στην ιατρική της πρώτης και της κοινοτικής γραµµής,της κατάστασης των
οικογενειών, για την κατάσταση των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών στο
σπίτι, σε πρωτοφανείς συνθήκες. Βρήκα έναν λαλίστατο συνάδελφο από µια
γειτονική πόλη και µε ενηµέρωσε : «Εσύ δεν γράφεις τα αρνητικά, µου λέει, εσύ τα
ωραιοποιείς τα πράγµατα! Άκου να δεις τι γίνεται στην πόλη µου και γράψτε τα αφού
είσαι καλός σε αυτά....»
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ -4 πράξεις:
1. «Ο Μάρκος είναι 22 χρόνων,τράβηξε πολλά µέχρι να βρει τον δρόµο του, τρόπος
του λέγειν,στις σπουδές βρήκε µια σχολή να ακουµπήσει από τύχη λόγω
αναβάθµισης των ξεχασµένων ΤΕΙ. Με τον πατέρα του είχε δυσκολίες από µικρός.
Στις 27 Μαρτίου την Παρασκευή το µεσηµέρι σηκώθηκε γύρω στις τρεις, είχε
ξενυχτήσει µε τους φίλους του. Ο πατέρας του φοροτεχνικός µε ιδιόκτητο λογιστικό
και απαιτητικό γραφείο, µόλις είχε επιστρέψει, ήταν στο καθιστικό για το
µεσηµεριανό φαγητό. Η µητέρα
, καταπονηµένη, διοικητική υπάλληλος στο νοσοκοµείο, ήταν στην αυλή,φρόντιζε το
κατοικίδιο. Ο Μάρκος γυµνός από την µέση και πάνω µε το σορτσάκι, ξενυχτισµένος
ήθελε να πίνει καφέ. Θα κρυώσεις, ντύσου είπε ο πατέρας, παράτα µε είπε
χαµηλόφωνα και αδιάφορα ο Μάρκος, µε craving για καφέ. Σοβαρέψου,και ντύσου
κυκλοφορούν ιοί, ο κορωνοιός, γυρνάς χωρίς µέτρα µέρα νύχτα, είπε στοργικά αλλά
µεγαλοφώνως ο πατήρ. Είπα σταµάτα αυτό το τροπάριο....λέει ο υιός, δεν υπάρχει ιός
αυτά είναι βλακείες για να µας µαντρώσουν, ού ού ού ....άρχισε να διακωµωδεί τις
παραινέσεις του πατρός, ο Μάρκος. Σκάσε επιτέλους να ουρλιάζεις και ντύσου, λέει,
κάθιδρος, θυµωµένος και κατακόκκινος ο πληγωµένος πατήρ. Ο Μαρκος γυρνάει,
απότοµα και παρασέρνει µε τον αγκώνα τον πατέρα του, τον ρίχνει κάτω στο
πάτωµα,ο γοφός µου, το γόνατο, ο µηνίσκος, η µέση µου φωνάζει, πως θα καθήσω
στο γραφείο.....ευτυχώς δεν χτύπησε. Στο διπλανό γραφείο ήταν ο Γαβριήλ,
µεγαλύτερος γυιός, πιο επιµελής ως φοιτητής και ως νέος,άκουσε την φασαρία,
ανησύχησε, διέκοψε, βγαίνει, τρέχει και προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον έξαλλο
Μάρκο, δέχεται επίθεση,αντιδρά γροθιές στο πρόσωπο,φωνές, άσε κάτω τον πατέρα
ρε,άρρωστε,ο Μάρκος ευέλικτος φεύγει προς την έξοδο, γαµώ τον κορωνοιό σας
φωνάζει, η µάνα του µπαίνει εκείνη την στιγµή, δεν µπορεί να τον σταµατήσει,
φεύγει προς το πάρκινγκ να µείνει στο αµάξι».
2. «Η Ελευθερία, στην µια το πρωί της Πρωταπριλιάς έφυγε από το σπίτι, χωρίς να
την καταλάβει κανείς,κοιµόταν χρόνια στο σαλόνι δεν είχε καλές σχέσεις µε τον
Κυριάκο τον άντρα της που έπινε πολύ και κάπνιζε, τη χτυπούσε και την έβριζε
συχνά. Άφησε και σηµείωµα που έγραφε -φεύγω να σας απαλλάξω από την παρουσία



µου,βαρέθηκα δεν µπορώ άλλο. Το βρήκε η κόρη της, φώναξε την αστυνοµία, πήραν
το γιατρό της, έπασχε από µελαγχολία, ήταν χρόνια αδικηµένη, παρότι είχε τρία
παιδιά, ήταν 56 ετών,είχε και ένα εγγόνι από την χωρισµένη κόρη, το µεγάλωσε
αυτή,έµεναν όλοι µαζί, δεν είχε δείξει κάτι το βράδυ, είπε η Βάνια η κόρη της, αν και
µιλούσαν µέχρι αργά,οι δυο τους. Η Βάνια έπασχε από ψυχοσωµατικά, ο µεγάλος της
γυιός είχε φύγει για δουλειά στην Κύπρο,είχε µια κόρη, χωρισµένος κι αυτός, η µικρή
Ελευθερία αγαπούσε πολύ τη γιαγιά της. Ο µικρότερος γυιός της σπούδασε
οικονοµικά, τέλειωσε το στρατό, αγχώδης και αυτός έπεσαν τα µαλλιά του νωρίς. Το
εγγόνι, είναι λίγο ζόρικο όλο φωνάζει, αθλείται συνεχώς, δεν πάει καλά στην Τρίτη
Λυκείου, αγαπάει πολύ την γιαγιά του, την προστατεύει. Το βράδυ άκουγαν ειδήσεις
για τον κορωνοιό, η Ελευθερία ήταν απόµακρη,ο Κυριάκος είχε γυρίσει µεθυσµένος
φώναζε έβριζε τους Κινέζους... Την Ελευθερία ευτυχώς, την βρήκαν την άλλη µέρα
σε ένα εικονοστάσι λίγο πιο έξω από τα τελευταία σπίτια της πόλης,έβρεχε πολύ
εκείνο το βράδυ ευτυχώς γι αυτή, ήταν ζωντανή, καταπονηµένη, απαισιόδοξη
εξακολουθητικά».
3. «Η Ηλεκτρα γύρισε στο πατρικό της πριν λίγους µήνες,είχε καθυστερήσει αρκετά
τις σπουδές της,έπασχε από µια διαταραχή
αναβλητικότητας,διαβασµένη,γεµατουλα,µοναχική,µοναχοκόρη µε κοντό οξυζεν
µαλλί, συνετή κοπέλλα, είχε πάντοτε κόντρες µε τους γονείς, για εκείνο το ρηµάδι το
διδακτορικό που δεν έλεγε να τελειώσει. Η µητέρα της την στήριζε, ο πατέρας
νευρικός µε όλους -ούτε έναν άντρα δεν µπόρεσες να βρεις, της έλεγε συνέχεια, ενώ
προσπαθούσε να συντονίσει το λαπτοπ του για τα µαθήµατα εξ αποστάσεως-
καθηγητές στη µέση εκπαίδευση και οι δύο γονείς. Την Πέµπτη στις 26 Μαρτίου, η
ένταση του είχε κορυφωθεί : Αυτός ο κορωνοιός µας αποτελείωσε, δεν µας έφταναν
τα δικαιώµατα των γυναικών, φώναζε, ο πατήρ, οι γονείς σου σε διέλυσαν, αντιτείνει
η φιλόλογος σύζυγος, σκάσε εσύ που λες τέτοια και δίνεις αέρα στην κόρη µας, λέει ο
πατέρας και συµπληρώνει, Φεύγω να πάω µια βόλτα , γιατί θα σκάσω εδώ
µέσα,ευτυχώς το µάθηµα ηταν αργότερα,ετοιµάζεται ανοίγει την πόρτα,καλεί το
ασανσέρ περιµένει να κατέβει ο γείτονας -γαµω τα µέτρα κοινωνικής
αποµόνωσης,λέει, διαπιστώνει ότι δεν πήρε την ταυτότητα του και το χαρτί
κυκλοφορίας,γυρνάει πίσω εκνευρισµένος,-ξέχασε την ταυτότητα ο άσχετος- λέει η
Ηλεκτρα γελώντας, ο άντρας έξαλλος αλλάζει πορεία, εγκαταλείπει την έξοδο,
στρέφεται βουστροφηδόν προς την 30 χρονη κόρη του Ηλεκτρα και -ποιον τόλµησες
να βρίσεις- 13 χτυπήµατα µέτρησε στο πρόσωπο και στο σώµα της.... Σύνεση και
αυτοσυγκράτηση πρότειναν οι σύµβουλοι στη γραµµή στήριξης που κάλεσε η
µητέρα».
4. «Ο Φραγκίσκος είχε καφεκοπτείο στο κέντρο, έµεινε ανοιχτός, επειδή είχε
delivery. Σώγαµπρος στην πόλη της γυναίκας του, είχαν µόνιµες συγκρούσεις για το
παραµικρό, από τα µεγάλα,τα οικονοµικά,τα παιδιά,τους συγγενείς,τα κιλά τους. Ο
Φραγκίσκος ήταν ψυχαναγκαστικός, έγινα, έλεγε,Ήσουνα πάντοτε, του έλεγε η
γυναίκα του, αγωνιούσε για την επάρκεια detoll για να καθαρίσει το καφεκοπτείο
του, είδε δυο συσκευασίες στην κουζίνα ετοιµαζόταν να τις πάρει µαζί του,γύρω στις
8.30το πρωί που θα έφευγε, η Παναγιώτα όµως που είχε ξυπνήσει παραδόξως
νωρίτερα εκείνη την ηµέρα -που τα πας αυτά, του λέει µε αυταρχικό ύφος,-στο
µαγαζί, συγγνώµη, ψέλλισε ο δύστυχος-ήταν ψαρωτική η Παναγιώτα,- το µυαλό σου
στον εαυτό σου,στο µαγαζί,και στον κόσµο,εµάς δεν µας σκέφτεσαι,εµείς δεν
υπάρχουµε.... Ε, όχι, εγώ έχω κάνει τόσες θυσίες για σένα και την οικογένεια...λέει ο
Φραγκισκος.Ντροπή σου αχάριστε,ντροπή σου εξυπνάκια,εαυτούλη, µόνο την πάρτη
σου κοιτάς.....οι φωνές είχαν καλύψει όλο το σπίτι και προφανώς όλοι οι γύρω τους,



άκουγαν ξανά να µαλώνουν για πολλοστή φορά. Για το Detol ρε γαµωτο, έλεγε ο
Φραγκίσκος καθοδόν, ούτε για το detoll δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε....».
Είπα στον συνάδελφο, ότι θα τα δηµοσιεύσω, όπως είναι. Κουράστηκα στην
αποµαγνητοφώνηση,φτάσαν οι µικρές ώρες.Τον ευχαρίστησα δεόντως.Πρότεινα
εποπτεία στον ίδιο και υποσχέθηκα τακτικές συνοµιλίες.Η ανοµία στην οικογένεια
είναι ένα πρόβληµα εν όψει του Πάσχα, εν όψει της έντασης που φέρνει το
ανεκπλήρωτο, φέτος,η στέρηση, ο περιορισµός, η γιορτή που δεν θα γίνει, η έξοδος
που θα αποτραπεί,η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ.
Προτείνω ΠΡΟΣΟΧΗ,Μετριοπάθεια, Ευγένεια.Αντοχή.Η οικογένεια οφείλει να
επινοήσει λύσεις και να λειτουργήσει.
(Στη φωτογραφία η νοσηλεύτρια µετά από 6ηµερη εργασία. Εκεί πρέπει να έχουµε
τον νου µας.
Η Ανάσταση του Λαζαρου,από την Μονή Φιλανθρωπηνών, Νήσος Ιωαννίνων 15ος
αιών. Εκεί ας στραφούµε για λίγο.
Το λουλούδι από τις αναρτήσεις του Π. Κακκαβά-φύση,εκεί θα είµαστε όλοι σε ένα
µήνα....).

Κυριακή των Βαίων 12 Απριλίου 2020.
Πανδηµία στην κοινότητα σε εξέλιξη, τον Κορωνοιό covid-19 µε άγνωστη ταυτότητα
να κινείται απειλητικά στην ζωή µας, ώστε να έχει καταφέρει να την αποδιοργανώσει
αρκετά.
Η ζωή αντέχει,η κοινωνία αντέχει,η οικονοµία υποφέρει,η οικογένεια δοκιµάζεται.
Πανδηµία στην οικογενειακή ένταση µε εξάρσεις αιτηµάτων διαφωνιών δυσκολιών
και δυσπροσαρµοστίας.
Ανακαλώ βιβλία, έργα τέχνης, συνοµιλίες, επιθυµίες και προσδοκίες για να κρατήσω
την απόσταση από το ρήγµα που µας απειλεί:remind the gap.
Ελπίδα!
(Βαιφόρος: Μόνη Φιλανθρωπινών στη Νήσο Ιωαννίνων,Παντάνασσα στον Μυστρά
και από την Τζινα Μάσχα-Το Φως των Βαίων).
Ες αύριον τα σπουδαία,τα επιστηµονικά !
Ωστόσο τον µίτο της Αριάδνης οφείλει να αναλάβει ο καθένας µας για να
παραµερίσει η να εξηµερώσει οριστικά τον Μινώταυρο από το κέντρο της υπαρξής
του!



Μεγάλη ∆ευτέρα ! 13 Απριλίου 2020.
Η κοινωνία µε πλοηγό την ηρεµία, την ψυχραιµία και την ενσυναίσθηση, και
διαχειριστές την Επιστηµονική Οµάδα, την Πολιτική Προστασία και τον
Πρωθυπουργό, στην πρώτη γραµµή, κινείται και οργανώνεται.
Εάν κερδίσουµε την µάχη εναντίον της πανδηµίας και είµαστε µαζί, θα
απογειωθούµε, ακόµη και εάν τύχει κάτι άσχηµο η παρατεταµένο. Ευχόµαστε να µην
ευνοηθούν ξανά µόνο οι τυχεροί. Ελπίζουµε να υποστηριχθεί η κοινωνία των
παραγωγικών ανθρώπων. Να µην επιτραπεί, µέσω της πολιτικής, να αδικηθεί ξανά, η
«εφηβεία» της δηµιουργίας, αυτης της κοινωνίας που άρχιζει να αποκτά
αυτοπεποίθηση. Θα πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις, που να σχεδιάζουν και να
περιγράφουν λύσεις ακόµη και για τους πλέον δύσπιστους ή τους πλέον αδρανείς.
Η Πανδηµία είναι υπό έλεγχο µέχρις στιγµής στην Ελλάδα.Κοινωνία,
Κυβέρνηση,Επιστήµη για πρώτη φορά, µετά από πολύ καιρό, µαζί, στην Ελλάδα, που
παίζει µε το σπουδαίο!
Η ευθύνη και η ελευθερία είναι µια υπόθεση σύνδεσης και επικοινωνίας που
ερείδεται στην ολότητα του ανθρώπου, που εξαρτάται από τα γονίδιά του,απο τις
πρωτες αναπτυξιακές διαδικασίες (µέχρι το 5ο έτος) και από τα γεγονότα ζωής!
Ο άνθρωπος παρουσιάστηκε ως απίστευτα και εξαιρετικά θωρακισµένος ως
υποκειµενικότητα στον µετανεωτερικο κόσµο! Αυτό το γεγονός ήταν και είναι η
ελευθερία του, αυτή είναι όµως και η Αχίλλειος πτέρνα του,- λυδία λιθος,η επέλαση
του κορωνοιού !
Είµαστε καταδικασµένοι να είµαστε µαζί όπως στον αρχέγονο αναφορικό κόσµο των
ιδεών του Πλατωνικού κόσµου που αντιστέκεται και µας θυµίζει το κοίταγµα σε
αυτές τις µείζονες πραγµατικότητες και όχι στο ελάχιστο ναρκισσιστικό υπόλοιπο
των καταρρεύσεων του ανθρώπου !
Είµαστε υπάρξεις στις κατοπτρικές νευρωνικές αναπαραστάσεις και στον
Οιδιποδειακό κόσµο των συµβόλων, της ασφάλειας,της επιθυµίας και της κοινωνικής
αισιοδοξίας!
Είµαστε καταδικασµένοι να συνυπάρχουµε :
«Και ψυχή εί µέλλει γνώσεσθαι αυτήν, εις ψυχήν αύτή βλεπτέον» γράφει ο Μέγας και
Πρώτος, Πλάτων, στον Τίµαιο.
Είµαστε συνδεδεµένοι µε ή µέσα από τα γονίδιά µας.
Είµαστε συνδεδεµένοι µέσω του Οιδιποδείου -αυτού του συγκλονιστικού συµβάντος
που θα χρειαστούν έτη φωτός για να κατανοηθεί από την ανθρωπότητα !
Είµαστε συνδεδεµένοι µέσω της γλώσσας -Απόστολος Παύλος και Ludfing
Wittgenstein-δείχνουν τα όρια της νόησης και της σύνδεσης ανθρώπων, νοηµάτων
και κόσµου µέσω της γλώσσας!
Είµαστε συνδεδεµένοι µε τον έρωτα αυτή την παγκόσµια συνθήκη «που κόβει τον
χρόνο µονοκόµατα στα δυο και τον αποσβολώνει»
αυτό που κάνει τον ήλιο,τα βότσαλα, την Παναγία, τα πουλιά και τα εφηβικά κορµιά
να δείχνουν την µάχη εναντίον του θανάτου!
Είµαστε συνδεδεµένοι µε τα βαρύτερα αξιακά προτάγµατα της θνητότητας και πέραν
αυτής !
Είµαστε συνδεδεµένοι µε τον κίνδυνο της απώλειας και της κατάρρευσης - ένας ιός
µας συνδέει για να συνυπάρξουµε - ένας ανύπαρκτος µικροοργανισµός µας απειλεί να
µας εξαφανίσει !



Είµαστε - εάν είµαστε -όσο είµαστε - και τι σηµαίνει να είµαστε, συνυπεύθυνοι για
την ζωή, την κοινωνία, την δράση, την πνευµατικότητα ,την ανάπτυξη, τον έρωτα την
απόλαυση !
Είµαστε, ως ανθρώπινη απόλαυση εντος της συναπόλαυσης του ανθρώπινου
ανθρώπου !
Είµαστε !
Καλή Μεγάλη Εβδοµάδα των Παθών και της Αλήθειας!
Η λύτρωση από την πρόσκαιρη πανδηµία ανατέλλει, αλλά η άλλη ... µένει και
επιµένει!
∆εύτερη ζωή έχει .....η δεν έχει!
Η ζωή συνεχίζεται και η καµπύλη της πανδηµίας τραβάει την κατηφορα! Λύγισαν οι
καµπύλες και γέρνουν. Το σκίτσο του ∆ηµήτρη Χατζόπουλου δείχνει τον αγώνα της
νοσοκοµειακής Ιατρικής εναντίον του παραλογισµού του ιού!
Το ιστόγραµµα και η Στατιστική επεξεργασία του εξαιρετικού επιστήµονα ιατρού
Νίκου Τζανάκη δείχνει την πτωτική πορεία (η µπλε γραµµή)της πανδηµίας στη χώρα
µας!
Λίγο ακόµα,να δούµε τις αµυγδαλιές να ανθίζουν...!

Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020. Η αντιµετώπιση της πανδηµίας ελέγχεται
απολύτως και στηρίζεται στο κοινοτικό επίπεδο,στην προστασία του πληθυσµού -την
περιοριστικότητα και την κοινωνική αποµάκρυνση, τον αυτοεγκλεισµό και την
τηλεργασία,την αποφυγή ενδοοικογενειακών συγκρούσεων και την άσκηση στην
νοερά προσευχή. Εν τω µεταξύ ζούµε την εβδοµάδα των παθών, αναµένουµε την
έξοδο σε µια συνάντηση µε τον συνάνθρωπο, µια αλληλοπεριχώρηση µε τον Άλλο,
την αγκαλιά της γυναίκας µε τον άντρα! Περιµένουµε πράγµατι το Πάσχα!
Σήµερα στην υµνογραφία γιορτάζουµε τη συνάντηση της Κασσιανής µε τον Ιησού,
µια Οιδιποδειακη σύνδεση και ανάσταση της γυναίκας προς την ανθρωποποίηση-
εντός της διάφυλης σχέσης. Η συγκλονιστική συνάντηση, που συνδέει το σώµα του
Ιησού µε το σώµα της γυναίκας παρέχει την υπόσχεση της Ανάστασης της διάφυλης
σχέσης που σήµερα δοκιµάζεται. Αυτή η Υπόσχεση ανοίγει ορίζοντες στον κόσµο,
κερδίζει τον κόσµο,µετατρέπει σε κόσµο,αυτό που δεν είναι ακόµη κόσµος. Αυτό
είναι το χριστιανικό ανάλογο της σηµερινής αναπαράστασης που κορυφώνεται στο
θείο δράµα: πρέπει να πεθάνεις µέσα στη θανάσιµη απόλαυση,πρέπει να πεθάνεις
µέσα στην χωρίς ελπίδα απόλαυση της ενόρµησης του θανάτου, για να µπορέσεις να
αναγεννηθείς, να αναδυθείς σε µια νέα ζωή, στη ζωή της επιθυµίας και της Άλλης
απόλαυσης. Παραδίδεις την ζωή σου στην έρηµο,προκειµένου η ζωή να ανακτηθεί ως
ανθρώπινη. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης δεν πρόκειται για µια κίνηση
ίδιοποίησης αλλά για µια µετάβαση όπου µέσω αυτής της «εξόδου» από την
θανάσιµη απόλαυση, το υποκείµενο πορεύεται προς την ανεπιφύλακτη έκθεση στη
δύναµη της επιθυµίας του Άλλου. Η «εν πολλές αµαρτίες περιπεσούσα» Κασσιανή
«εξαγνίζεται»,απαρτιώνεται σε πρόσωπο και «ερωτικοποιείται» αντικειµενότροπα.
Συνεκδοχικά σχολιάζοντας την σύγχρονη σχέση, το αίτηµα της γυναικείας αγάπης
τρέφεται µε λόγια, γράµµατα, ποίηση,απουσία και κάνει ανίκανο το φαλλό ως όργανο
απόλαυσης,γιατί αυτός δεν θα µπορέσει ποτέ να της προσφέρει το σηµάδι της αγάπης.
Ουκ ισχύει του θανάτου το Κράτος.



Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.Μετά από 6 εβδοµάδες περιοριστικών µέτρων η
Πανδηµία απο τον Κορωνοιό στην Ελλάδα εξελίσσεται σχετικά µε ήπιους
ρυθµούς,γεγονός που αποτυπώνεται απο τους µικρούς αριθµούς
πασχόντων,νοσηλευοµένων,διασωληνωµένων,θανόντων.
Αποµένουν ερωτήµατα αναπάντητα για την πραγµατική επικράτηση του ιού στον
γενικό πληθυσµό,το ποσοστό ανοσίας,την ανάγκη προληπτικών µέτρων,την
αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων,την καταγραφή των παραγόντων κινδύνου.
Ζούµε την κρίση της πανδηµίας και τις επιπτώσεις της ως επιδηµίας στην Ελλάδα:
Η ψυχολογική καταπόνηση είναι µεγάλη
Η Οικονοµική επιβάρυνση είναι µεγάλη
Η Αλλαγή ρυθµού ζωής είναι πρωτόγνωρη και µεγάλη.
Η Νοσοκοµειακή Ιατρική στην Ελλάδα νίκησε χάρις στο υψηλό επίπεδο(κατάρτιση
και ήθος) των Ιατρών, των Νοσηλευτών και χάρις στην κατάκτηση Υποδοµών.
Η Κοινωνία ως ανθρώπινο σύνολο ατόµων µε πραγµατικές και συµβολικές
συνδέσεις, ενωµένη και αλληλέγγυα όσο ποτέ, νίκησε τον πραγµατικό τρόµο της
επέλασης του ιού και αντέχει.
Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Κοινωνικα ∆ίκτυα µας κράτησαν κοντά και
µας επανασύστησαν καλύτερα,η ανθρωπινότητα νίκησε.
Τα ερωτήµατα της αιτιολογίας της Πανδηµίας έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται,οπωσδήποτε η παγκόσµια συνεννόηση θα αναβαθµιστεί,η σχέση των
πολιτών µε την οικονοµία θα αλλαξει,η στάση όλων απέναντι στο ζωικό βασίλειο,τα
ζώα και την διατροφική αλυσίδα οφείλει να αλλάξει,ο άνθρωπος οφείλει να σταθεί
για µια στιγµή -µια ανάσα πριν την Ανάσταση του Θεανθρώπου, ενώπιον του
προσωπικού του Νιπτήρος, µπροστά στα διλήµµατα της ευθύνης του:
"Ετσι σοφός που έγινες θα τό΄χεις καταλάβει
ποιά είναι η θέση των θεών και ποιά ΄ναι των ανθρώπων.
΄Ισως εµείς τους πλάσαµε µε δάκρυα και χώµα
γι αυτό και µας ποτίζουνε τόση χολή και όξος
µα δεν θα ήταν φρόνιµο να ζήσουµε χωρίς τους.
Οταν πεθαίνουν οι θεοί πεθαίνουνε εντός µας
και δηλητηριάζεται το ίδιο µας το αίµα.
Οταν αδειάζει ο ουρανός, αδειάζει ο κόσµος όλος,
οι θάλασσες και οι πηγές και του µατιού το δάκρυ
κι αυτό το φώς το εφτάψυχο όλο και λιγοστεύει....
Όσο σοφός κι αν έγινες δύσκολο να εννοήσεις:
Τί είναι θεός; Τι µη θεός; Και τι τ΄αναµεσό τους;"
(Οµήρου Οδύσσεια,Απόδοση απο τον Μιχάλη Γκανά,Επίλογος,σελ.263,Εκδόσεις
Μεταίχµιο Αθήνα 2016).
Ουκ ισχύει του θανάτου το κράτος!
(Ρενέ Μαγκρίτ -πίνακας Η µεταµόρφωση των υποδηµάτων 1937, Παναγιώτης
Κακαβάς -φωτογραφία, Ο κύκλος της ζωής,2020)



Μεγάλη Πέµπτη 16 Απριλίου 2020.
Πανδηµία και Περιοριστικότητα,Κοινωνική Αποστασιοποίηση και Απορία.Υποµονή
και Αναµονή.
«Εκείνο το λείψανο που φύτεψες στον κήπο σου τον άλλο χειµώνα θα βλαστήσει
φέτος;Και λές στο χρόνο να καρπίσει;Η µήπως η αιφνίδια παγωνιά χάλασε τη βραγιά
σου;»
(T.S.Eliot Η έρηµη χώρα ή η έρηµη γή, Η ταφή του νεκρού,µετ. Σ.Σταµπουλού,
Εκδ.Gutenberg,Αθήνα 2019,σελ.53).
Ο Μυστικός ∆είπνος, η προδοσία του Ιούδα,η άρνηση του Πέτρου,η αυτοκτονια του
Ιούδα,φαινόµενα οµαδικής δυσλειτουργίας και ανοµίας, δείχνουν και σήµερα την
δυσκολία της παγκόσµιας συνεννόησης.Πάντοτε υπάρχουν οι αρνητές των
δεσµεύσεων, πάντοτε εµφανίζονται οι προδότες των συµφωνηθέντων.
«Ηταν µια δύσκολη υποχώρηση κι αυτή ν'αφεθή, κι ο αέρας του βραδιού να του
χτενίζει τα µαλλιά. Τι κι αν εδωσε το τελευταίο φίληµα, ο πυρετός του έκαιγε το
στόµα, τι κι άν τα αργύρια οµορφαίνουν τη ζωή, ο θάνατος ήταν η µόνη
συγκατάβαση».
(Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου,Ιούδας,απο την συλλογή Ο ∆ύσκολος Θάνατος
εκδ.Εγνατία σελ.36)
Τα Πάθη του Θεανθρώπου, τα Πάθη των Ανθρώπων.Η αγωνία της Παγκόσµιας
Κοινότητας. Η αναζήτηση Θεραπείας,
Η Ανάγκη για Καταλλαγή και Συναίνεση.
Η Καταννόηση και Η Ενσυναίσθηση του άλλου. Η ένταση, τα Επικείµενα Πάθη.
(Ο Μυστικός ∆είπνος, από τον Χρυσοκέντητο Επιτάφιο 1857, προσφορά από το
Μπουτόι Ρουµανίας,Μονή Αγίου Στεφάνου Μετέωρα).



Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου 2020. Τα µάτια µας στους κρυµµένους κινδύνους
της πανδηµίας, που επιπολάζει µε λιγότερο επιθετικό τρόπο, ωστόσο απαιτεί
εγρήγορση, κοινωνική αποµόνωση,ατοµική υγιεινή,παραµονή στο σπίτι. Οι αριθµοί
των νοσούντων και των θανόντων ευτυχώς είναι εξακολουθητικά µικροί. Η επιστήµη
αντεπιτίθεται νηφάλια,η κοινωνία αντέχει µε ψυχραιµία,η άνοιξη δείχνει
καρτερικότητα,το Πάσχα µας αναστατώνει.
Σήµερα η Σταύρωση του Χριστού. Μετά από τις επευφηµίες του δήµου, ήλθαν, η
καταδίκη,η προδοσία,η άρνηση,η αρνησιδικία από τον Πιλάτο,οι εµπαιγµοί, οι
εξευτελισµοί,οι προπηλακισµοί από τον όχλο,ο διαµελισµός των ιµατίων,το ακάνθινο
στεφάνι,η προσβλητική έλξη και η ανάβαση προς τον σταυρό, η ενσυναίσθηση του
Σιµωνα Κυρηναίου,η Υποτιµητική ανταλλαγή µε τον ληστή, ο Σταυρικός Θάνατος. Η
κορυφαία στιγµή της Μισαλλοδοξίας στην Ιστορία. Η άκρα Ταπείνωσις. Η απόλυτη
Θυσιαστικότητα. Η εκούσια Άρση των Αµαρτιών του Κόσµου. Η απόλυτη Υποταγή
στον Νόµο του Σύµπαντος Κόσµου,του Πατρός.
Σε αυτόν η Απόλυτη Υποταγή κάθε στοιχείου: Η Σιγή.
«Σήµερα µαύρος ουρανός, σήµερα µαύρη µέρα,σήµερα όλοι θλίβονται και τα βουνά
λυπούνται», σύµφωνα µε τον Νικόλαο Πολίτη.
Το πένθος των τεθνεώτων, των εκλιπόντων.. Τα κοιµητήρια κλειστά όχι «δια τον
φόβον των Ιουδαίων», αλλά για τον φόβο του κορωναιού.
Ηµείς όµως ως «νεανίες»,ως προς την µνήµη και µόνο, γερµένοι από το βάρος των
απωλειών, δεν έχουµε παρά να τους µνηµονεύσουµε. Προσκλητήριο Νεκρών, κάνω
σήµερα, την επιτάφια στιγµή αυτών, όσων µέχρι σήµερα, έζησα.
Χριστάκης Κωνσταντίνος,Κανέλλος Φώτιος,Σταµατοπούλου Πηνελόπη,Νικόλαος
Κανέλλος,Ελένη Χριστοφυλάκη,Αναστάσιος Κανέλλος,Ευστάθιος
Μωρόγιαννης,Γεωργία Κανέλλου,Σωτηροπούλου Κανέλλα,Παύλος
Μαρνέλης,Αφροδίτη Πορφύρη,Άννα Γραβάνη, Μιχάλης Θεοχάρης,Αθανάσιος
Κουλουράς,∆ηµήτρης Αρµάος,Οδυσσέας Μουζάς,Βασίλης ∆ηµητρίου
Μωρόγιαννης,Νίκος Βαδάσης,Αθανάσιος Γεώργιζας,Ασηµίνα Βέλλη,Κωνσταντίνα
Φωτίου Κανέλλου,Αθανάσιος Μωρόγιαννης. Λίγοι ή πολλοί,συγγενείς και
φίλοι.Αυτοί είναι οι κοντινοί µου,νεκροί, «οι καλότυχοι που λησµονάνε τις πίκριες
της ζωής» κατά τον Λορέντζο Μαβίλη. Συνεχίζω «να θρηνώ τους ζωντανούς-που έχω
χάσει- δε βολεί να λησµονήσω...».
Νοερό Μνηµόσυνο... «Όλοι µαζί ζωντανοί και πεθαµένοι αλληλέγγυοι και
συνυπεύθυνοι», αρθρώνει µε σοβαρότητα και θλίψη,αργά ο Σεφέρης, δραπετεύοντας,
στον σκληρό Απρίλη του Έλιοτ -η Ταφή του Νεκρού, σήµερα...σε µια Έρηµη Χώρα.
Σε λίγο η Αποκαθήλωση. «Εµνήσθηµεν, είπον οι Γραµµατείς,ότι εκείνος ο πλάνος
είπε έτι ζών, ότι µετά τρείς ηµέρας εγείρεται (..)και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της
πρώτης».
Αυτή η «πλάνη» µας βασανίζει εισέτι:Αλήθεια.Γνώση.∆ικαιοσύνη.Αγάπη.
Το βράδυ ο Επιτάφιος.
(Τοιχογραφίες από την Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών-
υστεροβυζαντινή ζωγραφική Φράγκου Κατελλάνου -16ος µχ αιών, από την Μονή
Ντίλιου -ζωγραφική των Θηβαίων Ιερέων Φράγκου και Γεωργίου Κονταρή -
1542/1543 µχ.- και από την Μονή Ελεούσας -ζωγραφική Αναστασίου του
Καπεσοβίτη 1759.Μοναστήρια της Νήσου Ιωαννίνων.



Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου 2020. Η κορύφωση της εβδοµάδας των Παθών, η
Ταφή του Χριστού, ο λίθος, η κουστωδία,Τα ΕΓΚΩΜΙΑ-το πλέον δηµοφιλές
στοιχείο της Ορθόδοξης Υµνογραφιας αυτό που είναι ευρέως γνωστό,ίσως ψάλλεται
από πάσες τις γενεές ακόµη και σήµερα,αυτό που µένει από την τελετουργία της
Μεγάλης Παρασκευής, µαζί µε το ανοιξιάτικο αεράκι του Επιταφίου.
Εµείς όµως εδώ στην τρέχουσα συγκυρία Οφείλουµε να αποδώσουµε εγκώµια στους
πρωταγωνιστές της Υγιειονοµικής Κρίσης κυρίως σε αυτούς που προσφέρουν
εξαιρετική ενηµέρωση στους ειδικούς και το κοινό. Εξαιρετικό το coronovirus
medical group µε σοβαρά στοιχεία και δεδοµένα από την κλινική πρακτική.
Σπουδαίες οι αναρτήσεις του Νίκου Τζανάκη για την πορεία της πανδηµίας -
δανείστηκα όλες τις επιδηµιολογικές µελέτες. Εξαιρετικές και αναλυτικές οι
αναρτήσεις του Γιώργου Παππά για την εξέλιξη των θεραπειών και των ερευνών
παγκοσµίως για την αντιµετώπιση του Κορωνοιού.
Η υγιειονοµικη κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλή, τα κρούσµατα λίγα,αναµένουµε
τις επιδηµιολογικές µελέτες για την επικράτηση του ιού στην κοινότητα,την σταδιακή
άρση των µέτρων και την εστίαση της προφύλαξης σε ειδικές οµάδες του πληθυσµού.
Η Ελλάδα προηγείται µαζί µε την Γερµανία στην επιτυχή αντιµετώπιση της
επιδηµίας.
∆υστυχώς φαίνεται ότι σε Γειτονικές Ευρωπαϊκές Χώρες (Ιταλία Γαλλία Ισπανία) και
στις ΗΠΑ τα πράγµατα εξελίσσονται άσχηµα τόσο ως προς την αντιµετώπιση της
επιδηµίας όσο και στην αναζήτησή ευθυνών από την πιθανή πηγή προέλευσης της
πανδηµίας και της εξηγήσεις που ζητούν όλοι από την Κίνα. Οι ανησυχητικές
δηλώσεις του Νοµπελίστα Λυκ Μοντανιέ, υπονοούµενα,εκβιασµοί,
αλληλοχαρακτηρισµοί,µεταξύ των ηγετών δίνουν ένα ανησυχητικό τόνο για τις
επικείµενες µετά την ύφεση της πανδηµίας, κινήσεις,δράσεις. Η παγκόσµια κοινότητα
απαιτεί συνεργασία, καθαρές συµφωνίες και ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.
Στην µετά την Πανδηµια εποχή, ∆εΝ µπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Ήλθε η ώρα
της συνεργασίας και της συνύπαρξης µε όρους και αρχές.
Στο µεταξύ περιµένουµε την Μετάβαση προς την γιορτή, το Πάσχα, την Ανάσταση!
Όλες οι φοβίες για την ζωή την ατοµικότητα,την συµβίωση,την κοινωνική διάσταση
,την οικονοµική πλευρά της ζωής οφείλουν να ιδωθουν µε επινοητικότητα και
εσωτερικότητα ώστε να ληφθεί ένα ελάχιστο µήνυµα αναπνοής µια ανάσα πίστωσης
ελπίδας από την επικείµενη γιορτή.
Είµαστε µαζί σε τούτο το Πάσχα, που είναι Ανορθόδοξο, ως προς την τελετουργία
του και τα συµπαροµαρτούντα (φιλιά,εκκλησίες,καµπάνες,κεριά,φως,οβελίες,κόκκινα
αυγά,εξοχές,χοροί,δηµοτικά). Καθήκον µας να µετατρέψουµε αυτό το ανορθόδοξο
Πάσχα σε Ορθόδοξο, σε µια εσωτερική λαµπρή γιορτή της Ορθοδοξίας. Να κάνουµε
την ανορθοδοξία µας και του κόσµου, σε ορθόδοξη τράπεζα συνύπαρξης και πίστης
στο φως, να κάνουµε την εκκίνηση από σήµερα µιαςΟρθόδοξης Ανθρωπολογίας µε
διάλογο σοβαρότητα αγάπη ευθύνη πίστη ανεκτικότητα.(Ζωγραφική, Η ταφή του
Χριστού,Φραγκος Κατελλάνος, 16ος αιών Μόνη Φιλανθρωπηνών- Ο επιτάφιος
θρήνος,Αδελφοί Κονταρή,1542 µχ, Μόνη Ελεούσας, Νήσος Ιωαννίνων,Το κυκλάµινο
από τις αναρτήσεις του ορειβάτη φίλου Βασίλη Χρήστου).
Καλή Ανάσταση!Παρα το γεγονός ότι ζούµε ανορθόδοξες συνθήκες !



Κυριακή του Πάσχα! 19 Απριλίου 2020.
Ανάσταση του Θεανθρώπου!
Μόνοι στα σπίτια µε κλειστές εκκλησίες!
Ανάσταση!Μια ανορθόδοξη Ανάσταση!Μια απαίτηση για ανάταξη της
εσωτερικότητας, για µια ρηξικέλευθη ηθική και επιστηµονική αναδιαµόρφωση
«ορατών τε πάντων και αοράτων»!
Μια καταβύθιση η Πανδηµία. Ένα σκίρτηµα ζωής η Ανάσταση !
Κάναµε πολλά σωστά στη ζωή µας. Κάναµε όµως και µοιραία λάθη, που απειλούν
την ασφάλεια ακόµη και την ίδια την ζωή µας ! Αναζητούµε ισορροπίες σε ατοµικό
και συλλογικό επίπεδο!
Σήµερα υµνούµε την Ανάσταση! Υµνούµε την Ζωή, την ζωή µας, την έµβια ζωή
στην κοινωνία,στον πλανήτη,την συνύπαρξη όλων των ανθρώπων,την ισόρροπη
πορεία έµψυχων και ζωικών στοιχειών στο φυσικό περιβάλλον!
Ουκ Ισχύει του θανάτου το κράτος!
«-Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος. -Και
αυτός ήταν στην αρχή κοντά στον Θεό, και είναι καθήκον κάθε πιστού να
επαναλαµβάνει κάθε ηµέρα,ψάλλοντας ταπεινά,το µοναδικό αµετάβλητο γεγονός
µιας αδιαµφισβήτητης αλήθειας. Όµως -βλέπουµε τώρα µέσα από καθρέφτη και µε
αινίγµατα- και πριν δούµε την αλήθεια ενώπιοι ενωπίω, δεν αντιλαµβανόµαστε παρα
τα θραύσµατά της-αλίµονο,πόσο δυσκατάληπτα µέσα στο λάθος του κόσµου! Έτσι
οφείλουµε να ψελλίζουµε τα σύµβολα της πίστης, ακόµη κι όταν φαίνονται σκοτεινά
και σαν υφασµένα από µια θέληση ολοκληρωτικά στραµµένη στο Κακό».
(Η αρχή(—)από το κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο της Αναστάσεως-η συνέχεια, η αρχή από
το Όνοµα του Ρόδου, του Ουµπέρτο Εκο.)
Από εδώ επανεκκίνηση! Αλήθεια και Ηθική, Επιστήµη και Αφοβία, Πίστη,Γνώση και
Αλληλεγγύη.
Ανέστη Χριστός και Ζωή Πολιτεύεται.
Ουκ Ισχύει του θανάτου το κράτος!
Κορωνοιός ανεσχέθη! Άδης επικράνθη!
Τα χέρια και τα µάτια στον συνάνθρωπο.
(Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,Φορητή εικόνα του 18ου αιώνα µχ.-Ιερος Ναός
Αγιας Παρασκευής Ανθοχωρίου Ιωαννίνων,αταύτιστος καλλιτέχνης,λογότυπος
Κωνσταντίνου Βλάχου)



∆ευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020.
Χριστός Ανέστη!
Εν µέσω αυτών των συγκλονιστικών συµβάντων, της Πανδηµίας (και του
επαπειλούµενου αφανισµού µας από τον κορωνοιό) και της Ανάστασης(της
υποσχόµενης µεταφυσικής µας παλινόρθωσης) το ερώτηµα «Από που προερχόµαστε
και που οδεύουµε» επιµένει πεισµατικά να παραµένει αναπάντητο.
Υπάρχει σήµερα και σε ποιό βαθµό ανταγωνισµός µεταξύ επιστήµης και θρησκείας;
∆εν είναι καταθλιπτικό να βλέπουµε τις προσπάθειες της ανθρωπότητας να πετύχει
ένα µοναδικό σκοπό, ακολουθώντας δύο διαφορετικά και δύσβατα µονοπάτια που
διαχωρίζονται από τείχη,και προσέγγιση να εµποδίζεται από παρωπίδες;
∆εν είναι απογοητευτικό να µην επιχειρείται ενοποίηση όλων των δυνάµεων αν όχι
για να επιχειρηθεί µια πλήρης κατανόηση του φυσικού κόσµου αλλά για να δοθεί µια
πειστική απάντηση στο ερώτηµα -τι είναι ο άνθρωπος;
∆εν είναι ενίοτε κωµικό,όταν η επιστήµη τραντάζει τις καθιερωµένες θρησκευτικές
πεποιθήσεις,χωρίς ωστόσο να τις αντικαθιστά µε κάτι άλλο, µε αποτέλεσµα να
παρατηρείται το γελοίο φαινόµενο επιστηµονικά καλλιεργηµένοι υψηλού
πνευµατικού επιπέδου άνθρωποι να διαθέτουν µια απίστευτα παιδικη-µη
αναπτυγµένη η υποτυπώδη-φιλοσοφική κοσµοθεώρηση;
∆εν είναι τραγικό να µην ανοίγει η σκέψη,πέραν του οικονοµίστικου υλιστικού
µοντέλου τώρα που η αβεβαιότητα πήρε ξανά την θέση των ασφαλών θεωριών της
ανορθολογικής µετανεωτερικής άνοιξης; ∆εν είναι ανησυχητικό να µην
προβληµατιζόµαστε δεδοµένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απωλέσει την θαλπωρή
και την ασφάλεια της ζωης των;
∆εν είναι εθελοτυφλία να εφησυχάζουµε όταν το πένθος κυριαρχεί τόσο για τους
προσφιλείς νεκρούς όσο και επειδή συνοδεύεται από την έγνοια για ένα ζοφερό
µέλλον τόσο για τα ίδια τα άτοµα/για εµάς τους ίδιους, όσο και για τα παιδιά µας
εφόσον αυτά επιβιώσουν;
Η επιβίωση πλέον,δεν αναφέρουµε την έννοια της συνεχούς προόδου που
κατέρρευσε, σαν χάρτινος πύργος επι κορωνοιού, η επιβίωση πλέον του ανθρώπου
στον σύγχρονο κόσµο,Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ!
Χρειαζόµαστε εποµένως ένα νέο επιστηµονικό ανθρωπιστικό υπόδειγµα για να
συνεχίσουµε!
Θεωρώ ότι ένα ενοποιηµένο καλά διαρθρωµένο,προσεγµένο και προοδευµένο
οικοδόµηµα γνώσεων και σκέψης, θα µπορούσε να είναι το σύστηµα της ελληνικής
φιλοσοφίας που ενοποιεί τον άνθρωπο µε τον κόσµο,σέβεται την υποκειµενικότητα
και την αντικειµενικότητα ταυτοχρόνως,κατανοεί,νοηµατοδοτεί και οργανώνει τόσο
την ∆ηµοκρατία, όσο και την Επιστήµη, καθώς επίσης προαγάγει την Τέχνη!
Μια ιδέα καταθέτω για συζήτηση που
την επανέφερε ο Yuval Noah Harari!
Χρόνια Πολλά!
(∆ηµήτρη Χατζόπουλου, Η µάχη της ζωής εναντίον του κορωνοιού, Κ της Κυριακής
του Πάσχα σ.2)



Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020. Η µνήµη εγκαλεί δύσκολες στιγµές του
παρελθόντος,το παρόν όµως διεισδύει τόσο αισθητά στα κοινωνικά µας σώµατα που
προκαλεί παραλυτικά φαινόµενα,αδράνεια,κούραση,αποθάρρυνση,
στενοχώρια, άρα έµφαση στο εδώ και πέραν. Η έξοδος από τα περιοριστικά µέτρα
αντιµετώπισης της πανδηµίας απαιτεί µια τέχνη διοικητική, επικοινωνιακή και
επιχειρησιακή που να υιοθετεί τα επιστηµονικά δεδοµένα,να σέβεται τους πολίτες και
να πείθει για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.
Τα Πάσχα ήταν εσωστρεφές και έθεσε θέµατα σχέσης µε εαυτό µας,την σχέση µε το
νόηµα και την ηθική της ζωής, την σχέση µε τα αγαπηµένα πρόσωπα, την σχέση
µεταξύ των γενεών, την σχέση µε τις αξίες,την θνητότητα και την θρησκευτικότητα
αλλά και την σχέση µας µε τις αρχές,το κράτος,την διοικητική µηχανή,την πολιτική
προστασία.
Πρυτάνευσε η ψυχραιµία, η λογική,η επίκληση της επιστήµης,η αναζήτησή ευφυών
λύσεων, οι αντιφοβικές συµπεριφορές και η ανεκτικότητα στην οικογενειακή
συνύπαρξη.
Φαίνεται ότι η φετινή άσκηση στην εγκράτεια και την αυτοπειθαρχία ήταν
απαραίτητη αναστοχαστική λειτουργία µε απαιτούµενη περαιτέρω επεξεργασία.
Με οδηγό τα θετικά σενάρια πιθανόν να έχουµε έγκαιρη διάγνωση και σωστή
θεραπεία της νόσου (πιθανότητα 30%),βραδεία εφαρµογή των διαγνωστικών τεστ και
επαρκείς θεραπείες για την νόσο(πιθανότητα 20%),γρήγορα διαγνωστικά τεστ και
αποτελεσµατικές θεραπείες (πιθανότητα 15%) και το πιο αισιόδοξο σενάριο µε πλήρη
διαγνωστικό εντοπισµό της νόσου και αποτελεσµατική θεραπεία µε πιθανότητα 10%(
Γιώργος Παππάς -Προσωπική ανάρτηση 20-4-2020/βλέπε διάγραµµα µε
αλγόριθµους).
Τα σενάρια είναι µάλλον αισιόδοξα και αφορούν την, από εδώ και πέρα ΙΑΤΡΙΚΗ
αντιµετώπιση της Επιδηµίας στην Ελλάδα, µετά την έξοδο από την καραντίνα και την
άρση των µέτρων, καθώς και ΠΡΟ της ανακάλυψης του εµβολίου.
Η ζωή, ο άνθρωπος και οι σχέσεις µας είναι, «µέγα καλό και πρώτο».Απεδείχθη και
εφάνη ξανά!
Η ψυχική υγεία µέσω της αυτοπειθαρχίας και της αυτοφροντίδας κινητοποιεί υγιείς
παρακαταθήκες ισχύος και ενέργειας από τις ανεξάντλητες πηγές της ύπαρξής µας
,που ευτυχώς δεν βάλλεται ναρκισσιστικά-τουναντίον απολαµβάνει µείζονος
κοινοτικού σεβασµού, λόγω της δηµοκρατικής και ανθρωπιστικής οργάνωσης της
κοινωνίας µας.
Η αίσθηση ότι η Ελλάδα επιβιώνει από την επέλαση της πανδηµίας, δηµιουργεί ένα
κύµα αυτοπεποίθησης στους πολίτες που τους κρατά όρθιους.
Η διεθνής αναγνώριση των επιτευγµάτων της Ελλάδας, δηµιουργεί αναβάθµιση της
ατοµικής και συλλογικής αξιοπρέπειας που αποτελούν συνθήκες απαραίτητες στην
αναδόµηση της φυσιολογικότητας µας, στην καθηµερινότητα.
«Η νόσος είναι το αίσθηµα του ανθρώπου ότι είναι
ανίσχυρος,ασήµαντος,αδικηµένος...µε λίγα λόγια, η πεποίθηση του ατόµου ότι είναι
κάτι λιγότερο από άνθρωπος...»( Rollo May Εξουσία και Αθωότητα, Εκδ.Αρµος
2019,Αθήνα,µετ. Ευάγγελία Ανδριτσάνου σ.16)
Ο Ελληνικός τρόπος παρήγαγε ενδιαφέρουσες απαντήσεις!
Συνεχίζουµε!



Τετάρτη του Πάσχα 22-4–2020 Κρύο Βροχή Χειµωνιάτικος Απρίλης πιο Σκληρός
από ποτέ!
Κοινωνική Αποµόνωση,Κοινωνική Αποµάκρυνση, Περιοριστικότητα,Επαγγελµατική
Υπολειτουργία,Υποβαθµιστική ∆ιακοπή της Ιατρικής,Νέες Τεχνολογίες,Ειδικό
Πρόγραµµα Τηλεκατάρτισης.
Άγχος για την προ των θυρών Κοινωνιοφοβία και Αγοραφοβία λόγω της µακράς
Ανθρωποστερησης.
Ως προς την Πανδηµία σήµερα Πανηγυρίζουµε τον αριθµό 0 -ΜΗ∆ΕΝ - των
θανάτων από την Κορωνοίωση.
Όντως,σήµερα, Ουκ ισχύει του θανάτου το κράτος!
Η πανδηµία εισέρχεται στην φάση της Επιδηµιολογικής Επιτήρησης, µε
∆ειγµατοληπτικούς Ελέγχους και ∆ιαγνωστικά Μέσα,Επιδηµική Ετοιµότητα,Έλεγχος
Τοπικών Αναζωπυρώσεων.
Αισιοδοξία.
Αρχή του τέλους. Έξοδος, οσονούπω-από το lockdown σταδιακά και µεθοδευµένα.
Επανεκκίνηση της αντιφοβικής κοινωνικότητας: Η ανθρώπινη φύση ξεκινά από νωρίς
µε ένα ΟΧΙ, µε µια αντιπαράθεση µε το κοινωνικό περιβάλλον, που έχει την έννοια
της διαµαρτυρίας για µια κοινωνία που ∆ΕΝ φτιάξαµε εµείς, µια απαίτηση να
αναγνωριστεί η δική µας βαρύτητα και συµµετοχή σε αυτόν τον κόσµο, µια έκφραση
της βούλησης για ανάληψη ευθύνης, µια πίεση αναδιαµόρφωσης του κόσµου έτσι
ώστε να µας «χωρέσει», να γίνει πιο κατοικήσιµος.
Η σύνδεση µας µε τον κόσµο,προϋποθέτει την άσκηση της όποιας ισχύος έχουµε για
να «επιβάλουµε» την παρουσία µας και παράλληλα να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες
µας. Ισχύς και Εξουσία αποτελούν δυνατότητες µεταξύ ανθρώπων, µεταξύ συνόλων,
µεταξύ κρατών και µπορεί να οδηγήσουν, είτε στη συνεργασία είτε στη βία,ανάλογα
µε το µέτρο και τις περιστάσεις. Ας ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, ενόψει της
αναδιαµόρφωσης των σχέσεων -σε όλα τα επίπεδα, µετά την πανδηµία. Πρέπει να
αρχίσουµε να θεωρούµε την ανάκαµψη, επειδή διαφαίνεται µια απροθυµία για διεθνή
συννενόηση, ως προϊόν πρωτίστως της εθνικής αυτονοµίας και µετά της συνεργασίας.
Στις δύσκολες στιγµές, φροντίζουµε τον εαυτό µας -τα του οίκου µας-και µετά τον
άλλον, επειδή -ουκ αν λαβεις, παρα του µη έχοντος.Πρώτιστο καθήκον η στήριξη των
επαγγελµατιών της πρώτης γραµµής.
Καθήκον όλων µας η αποφυγή της επαγγελµατικής εξουθένωσης και του
µετατραυµατικού συνδρόµου µε προληπτικές και έγκαιρες παρεµβάσεις.
Φροντίδα στους Φροντιστές τώρα!



Tρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020. Η µνήµη εγκαλεί δύσκολες στιγµές του
παρελθόντος,το παρόν όµως διεισδύει τόσο αισθητά στα κοινωνικά µας σώµατα που
προκαλεί παραλυτικά φαινόµενα,αδράνεια,κούραση,αποθάρρυνση,
στενοχώρια, άρα έµφαση στο εδώ και πέραν. Η έξοδος από τα περιοριστικά µέτρα
αντιµετώπισης της πανδηµίας απαιτεί µια τέχνη διοικητική, επικοινωνιακή και
επιχειρησιακή που να υιοθετεί τα επιστηµονικά δεδοµένα,να σέβεται τους πολίτες και
να πείθει για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.
Τα Πάσχα ήταν εσωστρεφές και έθεσε θέµατα σχέσης µε εαυτό µας,την σχέση µε το
νόηµα και την ηθική της ζωής, την σχέση µε τα αγαπηµένα πρόσωπα, την σχέση
µεταξύ των γενεών, την σχέση µε τις αξίες,την θνητότητα και την θρησκευτικότητα
αλλά και την σχέση µας µε τις αρχές,το κράτος,την διοικητική µηχανή,την πολιτική
προστασία.
Πρυτάνευσε η ψυχραιµία, η λογική,η επίκληση της επιστήµης,η αναζήτησή ευφυών
λύσεων, οι αντιφοβικές συµπεριφορές και η ανεκτικότητα στην οικογενειακή
συνύπαρξη.
Φαίνεται ότι η φετινή άσκηση στην εγκράτεια και την αυτοπειθαρχία ήταν
απαραίτητη αναστοχαστική λειτουργία µε απαιτούµενη περαιτέρω επεξεργασία.
Με οδηγό τα θετικά σενάρια πιθανόν να έχουµε έγκαιρη διάγνωση και σωστή
θεραπεία της νόσου (πιθανότητα 30%),βραδεία εφαρµογή των διαγνωστικών τεστ και
επαρκείς θεραπείες για την νόσο(πιθανότητα 20%),γρήγορα διαγνωστικά τεστ και
αποτελεσµατικές θεραπείες (πιθανότητα 15%) και το πιο αισιόδοξο σενάριο µε πλήρη
διαγνωστικό εντοπισµό της νόσου και αποτελεσµατική θεραπεία µε πιθανότητα 10%(
Γιώργος Παππάς -Προσωπική ανάρτηση 20-4-2020/βλέπε διάγραµµα µε
αλγόριθµους).
Τα σενάρια είναι µάλλον αισιόδοξα και αφορούν την, από εδώ και πέρα ΙΑΤΡΙΚΗ
αντιµετώπιση της Επιδηµίας στην Ελλάδα, µετά την έξοδο από την καραντίνα και την
άρση των µέτρων, καθώς και ΠΡΟ της ανακάλυψης του εµβολίου.
Η ζωή, ο άνθρωπος και οι σχέσεις µας είναι, «µέγα καλό και πρώτο».Απεδείχθη και
εφάνη ξανά!
Η ψυχική υγεία µέσω της αυτοπειθαρχίας και της αυτοφροντίδας κινητοποιεί υγιείς
παρακαταθήκες ισχύος και ενέργειας από τις ανεξάντλητες πηγές της ύπαρξής µας
,που ευτυχώς δεν βάλλεται ναρκισσιστικά-τουναντίον απολαµβάνει µείζονος
κοινοτικού σεβασµού, λόγω της δηµοκρατικής και ανθρωπιστικής οργάνωσης της
κοινωνίας µας.
Η αίσθηση ότι η Ελλάδα επιβιώνει από την επέλαση της πανδηµίας, δηµιουργεί ένα
κύµα αυτοπεποίθησης στους πολίτες που τους κρατά όρθιους.
Η διεθνής αναγνώριση των επιτευγµάτων της Ελλάδας, δηµιουργεί αναβάθµιση της
ατοµικής και συλλογικής αξιοπρέπειας που αποτελούν συνθήκες απαραίτητες στην
αναδόµηση της φυσιολογικότητας µας, στην καθηµερινότητα.
«Η νόσος είναι το αίσθηµα του ανθρώπου ότι είναι
ανίσχυρος,ασήµαντος,αδικηµένος...µε λίγα λόγια, η πεποίθηση του ατόµου ότι είναι
κάτι λιγότερο από άνθρωπος...»( Rollo May Εξουσία και Αθωότητα, Εκδ.Αρµος
2019,Αθήνα,µετ. Ευάγγελία Ανδριτσάνου σ.16)
Ο Ελληνικός τρόπος παρήγαγε ενδιαφέρουσες απαντήσεις!



Τετάρτη του Πάσχα 22-4–2020 Κρύο Βροχή Χειµωνιάτικος Απρίλης πιο Σκληρός
από ποτέ!
Κοινωνική Αποµόνωση,Κοινωνική Αποµάκρυνση, Περιοριστικότητα,Επαγγελµατική
Υπολειτουργία,Υποβαθµιστική ∆ιακοπή της Ιατρικής,Νέες Τεχνολογίες,Ειδικό
Πρόγραµµα Τηλεκατάρτισης.
Άγχος για την προ των θυρών Κοινωνιοφοβία και Αγοραφοβία λόγω της µακράς
Ανθρωποστερησης.
Ως προς την Πανδηµία σήµερα Πανηγυρίζουµε τον αριθµό 0 -ΜΗ∆ΕΝ - των
θανάτων από την Κορωνοίωση.
Όντως,σήµερα, Ουκ ισχύει του θανάτου το κράτος!
Η πανδηµία εισέρχεται στην φάση της Επιδηµιολογικής Επιτήρησης, µε
∆ειγµατοληπτικούς Ελέγχους και ∆ιαγνωστικά Μέσα,Επιδηµική Ετοιµότητα,Έλεγχος
Τοπικών Αναζωπυρώσεων.
Αισιοδοξία.
Αρχή του τέλους. Έξοδος, οσονούπω-από το lockdown σταδιακά και µεθοδευµένα.
Επανεκκίνηση της αντιφοβικής κοινωνικότητας: Η ανθρώπινη φύση ξεκινά από νωρίς
µε ένα ΟΧΙ, µε µια αντιπαράθεση µε το κοινωνικό περιβάλλον, που έχει την έννοια
της διαµαρτυρίας για µια κοινωνία που ∆ΕΝ φτιάξαµε εµείς, µια απαίτηση να
αναγνωριστεί η δική µας βαρύτητα και συµµετοχή σε αυτόν τον κόσµο, µια έκφραση
της βούλησης για ανάληψη ευθύνης, µια πίεση αναδιαµόρφωσης του κόσµου έτσι
ώστε να µας «χωρέσει», να γίνει πιο κατοικήσιµος.
Η σύνδεση µας µε τον κόσµο,προϋποθέτει την άσκηση της όποιας ισχύος έχουµε για
να «επιβάλουµε» την παρουσία µας και παράλληλα να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες
µας. Ισχύς και Εξουσία αποτελούν δυνατότητες µεταξύ ανθρώπων, µεταξύ συνόλων,
µεταξύ κρατών και µπορεί να οδηγήσουν, είτε στη συνεργασία είτε στη βία,ανάλογα
µε το µέτρο και τις περιστάσεις. Ας ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, ενόψει της
αναδιαµόρφωσης των σχέσεων -σε όλα τα επίπεδα, µετά την πανδηµία. Πρέπει να
αρχίσουµε να θεωρούµε την ανάκαµψη, επειδή διαφαίνεται µια απροθυµία για διεθνή
συννενόηση, ως προϊόν πρωτίστως της εθνικής αυτονοµίας και µετά της συνεργασίας.
Στις δύσκολες στιγµές, φροντίζουµε τον εαυτό µας -τα του οίκου µας-και µετά τον
άλλον, επειδή -ουκ αν λαβεις, παρα του µη έχοντος.Πρώτιστο καθήκον η στήριξη των
επαγγελµατιών της πρώτης γραµµής.
Καθήκον όλων µας η αποφυγή της επαγγελµατικής εξουθένωσης και του
µετατραυµατικού συνδρόµου µε προληπτικές και έγκαιρες παρεµβάσεις.
Φροντίδα στους Φροντιστές τώρα!



Του Αη Γιωργιού Πέµπτη 23 Απριλίου 2020.
Ο Τροπαιοφόρος επελαύνει και κατατροπώνει τον δράκοντα τόσο στην εξωτερική
πραγµατικότητα όσο και εντός µας τον Μινώταυρο!
Λιµοί,Πόλεµοι, Επιδηµίες. Η Επιδηµία του κορωνοιού είναι υπό έλεγχο στην Ελλάδα.
Ο αγώνας όµως συνεχίζεται µε τα µέτρα επιδηµιολογικής επιτήρησης.
Μια συγκλονιστική και πρωτόγνωρη τραυµατική «εµπειρία» ζούµε σε πραγµατικό
χρόνο, όλοι µας.
Ναοί του Αγίου Γεωργίου και η Εικόνα του:
1. Άγιος Γεώργιος Ρεκίτσας στην Αρκαδία το Μοναστήρι του Παπαφλέσσα.
2. Άγιος Γεώργιος Καµάρας στην Αρκαδία, περίλαµπρος ναός στην Φαλαισία.
3. Εικόνα του Αγίου Γεωργίου Ιερά Μητρόπολις Κύπρου 1599 µχ.δια χειρός
Λουτζίου Φλαγκή από την Λευκωσία.
Ο Ιππότης και ο Θάνατος
Καθώς σε βλέπω ακίνητο
Με του Άκρίτα το άλογο
Και το κοντάρι του Άι Γιωργιού
Να ταξιδεύεις στα χρόνια
Μπορώ να βάλω κοντά σου
Μια νεραντζιά στου φεγγαριού
Τους χιονισµένους κάµπους
Κι αυτά τα σίδερα που φορείς
Μπορώ να σου τα στολίζω
Μ´ένα κλωνί βασιλικό κι ένα µατσάκι δυόσµο
Μα εγώ που είδα τους απογόνους σου σαν πουλιά
Να σκίζουν µιαν ανοιξιάτικη αυγή
Τον ουρανό της πατρίδος µου
Θα βάλω τώρα κοντά σου
Τα πικραµένα µάτια ενός παιδιού
Μέσα στη λάσπη και το αίµα της Ολλανδίας
Αυτός ο µαύρος τόπος
θα πρασινίσει κάποτε
Το σιδερένιο του Γκετς
Θ´αναποδογυρίσει τα µάτια
Θα τα φορτώσει θηµωνιές από κριθάρι και σίκαλη
Και τότε πάλι στις σπηλιές των ποταµιών
θ´αντηχήσουν
Βαριά σφυριά της υποµονής
Όχι για δαχτυλίδια και σπαθιά
Αλλά για κλαδευτήρια κι αλέτρια.
(Νικος Γκάτσος 1976, Από τον δίσκο τα Παράλογα του Μάνου Χατζιδάκι,τραγούδι ο
Ηλίας Λιούγκος)
Για την σηµερινή γιορτή, ευχές στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες!
Χρόνια τους Πολλά!



Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 Ζωοδόχου Πηγής,γιορτάζουν οι εκκλησίες της
Παναγίας κτισµένες σε δυσπρόσιτους βράχους η κρηµνούς για να δείξουν σηµεία
όπου δεν φανταζόµαστε ότι εκεί µπορεί να κατοικεί ο θεός!
Αφήσαµε τον Homo sapiens και κινούµαστε σύµφωνα µε την µετανεωτερική
προσταγή, προς το να γίνουµε homo Deus;Έπαρση; Ύβρις;
Αλλά,Τι συµβαίνει µε την επιστήµη σήµερα ;
1. Είναι η επιστήµη σήµερα ένα καθολικό δόγµα το οποίο δέχεται ότι οι ανθρώπινοι
οργανισµοί είναι αλγόριθµοι και ότι η ζωή είναι µια επεξεργασία δεδοµένων; Οι
ζωντανοί οργανισµοί είναι πράγµατι αλγόριθµοι και η ζωή είναι απλώς µια
επεξεργασία δεδοµένων;
2.Η νοηµοσύνη διαχωρίζεται από την συνείδηση; Τι έχει µεγαλύτερη αξία η
νοηµοσύνη ή η συνείδηση;
3. Μπορεί τώρα η στο µέλλον,οι υψηλής νοηµοσύνης και µη συνειδητοί αλγόριθµοι,
να µας ξέρουν καλύτερα από ό,τι ξέρουµε οι ίδιοι τον εαυτό µας; Η διαφορετικά, τι
θα συµβεί στην κοινωνία, την πολιτική και την καθηµερινή ζωή όταν µη συνειδητοί
αλλά υψηλής νοηµοσύνης αλγόριθµοι θα µας ξέρουν καλύτερα από ό,τι ξέρουµε οι
ίδιοι τον εαυτό µας;
Ενώ λοιπόν η Παγκόσµια Επιστηµονική Κοινότητα ήταν βυθισµένη σε αυτά τα
«ερωτήµατα» «τυφλή τα τε ώτα,τον τε νούν, τα τε όµµατα», ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ άρχισε
να επελαύνει ανά τις ηπείρους µάλλον µε µια επιτάχυνση που θυµίζει την ταχύτητα
του φωτός, ή του σκότους!Και κινδυνεύουµε να µας διαλύσει µε την διεισδυτικότητά
του!
Εποµένως: Η στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρµενίζουµε!
Όπερ µεθερµηνευόµενον απαιτεί κινητοποίηση της ελεύθερης βούλησης των
φιλελεύθερων πολιτών για αλλαγή παραδείγµατος, για εξανθρωπισµό της επιστήµης
και της τεχνολογίας ώστε να γίνει ο κόσµος κατοικήσιµος ξανά.
Όλα τα παλιά και τα καινούργια προβλήµατα είναι εξίσου σοβαρά!
Έκκληση για έναν ψηφιακό ανθρωπισµό.
Στο µεταξύ οι προσεγγίσεις µας θα πρέπει να ενοποιήσουν ακόµη και την εικόνα της
Θεοτόκου για να εκπέµψει το Ζωοδόχο Φως. Παράδειγµα, η εικόνα της Παναγίας
Αγαπητικής και της Παναγίας Μισητικής που πρέπει νοηθεί ενιαία, να γίνει ξανά
ενιαία ως ζωοδόχος ζωηφόρος και παρηγορήτρια!(Φορητή εικόνα -Βυζαντινό
Μουσείο Κύπρου/Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαριου Γ´ Λευκωσία.)



Σάββατο της ∆ιακαινησίµου,της εβδοµάδας µετά την Ανάσταση,παραµονή της
Κυριακής του Θωµά του Άπίστου!
Ο µηδενικός αριθµός θανάτων µας εγκαλεί να θυµηθούµε ότι όντως, «Ουκ ισχύει του
θανάτου το κράτος»,από την επέλαση της πανδηµίας στην Ελλάδα. ∆όθηκε και
δίνεται µεγάλη µάχη και συνεχίζεται. Οι ειδικοί δίνουν την κωδωνοειδή καµπύλη µε
το χρονικό σηµείο στην κάθοδο... «Βγαίνουµε...µωρό µου βγαίνουµε από το
τούνελ....βγαίνουµε µωρό µου βγαίνουµε έξω στο φως....»(Νίκος Πορτοκάλογλου).
Σήµερα ήταν µια ανοιξιάτικη µέρα από κάθε πλευρά.
Φως,Ηλιοφάνεια,Άνοιξη,Ευχάριστες ειδήσεις για την πανδηµία,Αισιόδοξη αίσθηση
από την ανθρώπινη συνθήκη στη χώρα µας. Η κοινωνία αντέχει µε ένα µεγαλοπρεπές
και ηχηρό ΝΑΙ στη ζωή,ΝΑΙ στο µέλλον µας, πέραν της οικονοµίστικης,άθλιας
αστικής και απόκοσµης ζωής που ζούσαµε στην οποία λέει ΟΧΙ και µάλλον δεν θέλει
να επιστρέψει.Οι άνθρωποι µάλλον θέλουµε λιγότερους ανθρώπους δίπλα µας, ο
συνωστισµός και ο συγχρωτισµός µε αγνώστους ενοχλεί και αρρωσταίνει, ο
άνθρωπος των συγκροτηµένων οµάδων και των κανονισµένων συνόλων
επανέρχεται,οι άσκοπες και άπληστες µετακινήσεις των ανθρώπων δεν ευνοούνται -
κάθε κατεργάρης στον πάγκο του....Οι ανθρώπινες συναλλαγές απαιτούν οικειότητα
και εγγύτητα σε βάθος χρόνου γιατί η εµπιστοσύνη αργεί να εγκατασταθεί και απαιτεί
κανόνες,όρια,πλαίσια. Ξεχάστηκαν όλα στο βωµό του homo economicus,του άχρονου
υβριστικού αλαζονικού και βουλιµικού άνθρωπότυπου στις σύγχρονες περιοριστικές
πόλεις.
Ο κορωνοιός µας επανεγκατέστησε στις πραγµατικές σχέσεις και µας οδηγεί στις
«αόρατες πόλεις» των αναπαραστάσεων και των επιθυµιών µας όπου σταδιακά θα
αναδυθεί ένα διαφορετικό µοντέλο συνύπαρξης, επικοινωνίας και συναλλαγής.
∆εν είµαστε ψηφιοποιηµένοι οργανισµοί,δεν είµαστε pdf,δεν είµαστε αλγόριθµοι,δεν
είµαστε ιχνηλατηµένοι φορείς της απούσας ανθρωπινότητας µας!
Είναι οδυνηρή η παλινδρόµηση που υφιστάµεθα.
Ωστόσο,Είµαστε.Υπάρχουµε.Ζούµε.
Η τηλεϊατρική διέλυσε την ανθρώπινη επαφή στην κλινική πράξη,καταργεί την
φυσική παρουσία δυο ανθρώπων σε µια ειδική σπουδαία συνθήκη ιατρικής πράξης
και συνεργασίας,ανέστειλε ακόµη και την χειραψία υποδοχής και αποχωρισµού που
συµβολίζει την σύµβαση συνύπαρξης του σεβασµού και της αποδοχής των
σωµατικών ορίων της συνεργασίας,της αλήθειας και της απολαυστικής κοινοτικής
ελευθερίας των ανθρώπων. Το ανθρώπινο βλέµµα στην τηλεσυνεδρία,εµποδίζεται,
αντανακλά στην οθόνη, γίνεται ουδέτερο «νετρίνο»,χωρίς φώς, ανθρωπιά και
επικοινωνία.
Μένει η φωνή, ενίοτε αγωνιούσα,υπερβολική,υπολειπόµενη πάντοτε ως
διαδικτυακώς ασώµατη. ∆εν γίνεται λόγος για πλαίσιο θεραπείας αλλά για µια
απόλυτη ατέλεια....
Η µνήµη, που αντέχει και η πίεση που µας ασκεί,θα µας κάνει να ονοµάσουµε τα
πράγµατα,τα γεγονότα,τα συναισθήµατα,τις ιδέες µας και τις επιθυµίες µας, ξανά και
ξανά, όπως µας εγκαλεί ο Γκαµπριέλ Γκαρσια Μάρκες στα «Εκατό Χρόνια
Μοναξιάς» για να µην τα ξεχάσουµε, µέχρι να περάσει η κρίση της ανθρώπινης
αποµόνωσης,για να µην λησµονήσουµε τη ζωή και την άνθρώπινη σχέση!
Καλό Σαββατόβραδο!



Κυριακή του Θωµά 26-4-2020. Τέλος διακοπών του Πάσχα προ Πανδηµίας.
Επάνοδος στην Νέα Κανονικότητα-τι σηµαίνει άραγε η έξοδος προς την Αγορά των
υπηρεσιών,των προϊόντων, των αγαθών, των ιδεών,των επιθυµιών, των
περιηγήσεων,των διασκεδάσεων,των συναλλαγών;
Θα είναι εύκολη η επανεκκίνηση της ζωής στον δηµόσιο χώρο;
Η θα συνδυαστεί µε παλινδροµικές φοβίες και αντιστάσεις;
Η καµπύλη της πανδηµίας, είναι σταθερά κωδωνοειδής, και καταγράφει αριθµό
κρουσµάτων µε µονοψήφιο αριθµό.
Στο διαδίκτυο υπήρξαν αξιόπιστοι ερευνητές-εύγε στο coronovirus medical group.
Επανέρχοµαι στη σηµερινή γιορτή του Θωµα που τον τιµάµε ειδικά επειδή µε την
στάση του,θέτει σε διαπραγµάτευση τον τρόπο αναζήτησης,ελέγχου και αποδοχής της
αλήθειας. Ισως η επιµονή του Θωµά «να θέσει τας χείρας του επι τον τύπον των
ήλων», να είναι επιστηµολογικά,η βάση της εισαγωγής του παραδείγµατος του Τόµας
Κούν και της θεωρίας περί διαψευσιµότητας των επιστηµονικών δεδοµένων, από τον
Κάρλ Πόπερ. Η αµφιβολία, η αµφισβήτηση, η µεθοδολογική απιστία του Θωµά, είναι
ένα συγκλονιστικό συµβάν στην ιστορία του πολιτισµού, µε µια τόσο πρώιµη
αµφισβήτηση της αλήθειας,της σκέψης και της λογικής, της επιστήµης και του
ορθολογισµού,της συµβολής της τύχης και του ντετερµινισµού για το σύµπαν,για τον
κόσµο, για τον άνθρωπο.
Ο πολιτισµός που ζούµε, µε τις αρετές και τις σκοτεινές του όψεις, είναι τέκνο του
Θωµά,του εισηγητή της αµφιβολίας και της ψηλάφησης,της διαψευσιµότητας και της
πίστης.
Μακάριοι οι ορθοτοµούντες.

∆ευτέρα 27 Απριλίου 2020. ∆ευτέρα του Θωµά του Αµφισβητία,του Απίστου.
Έξι εβδοµάδες µετά την έναρξη της Κοινωνικής Περιοριστικότητας. Εισαγωγή στην
ελπιδοφόρο έξοδο.
Είµαστε Μια κοινωνία σε απόλυτη παλινδρόµηση, µια κοινωνία «ευηµερούσα» στην
κατοικία της που προβληµατίζεται µόνον για την διαχείρηση της επιθυµίας! Και όχι
της οικονοµίας!Πρώτο αίτηµα η ανθρώπινη επαφή,η χειραψία και η
επαναπροσέγγιση. Μια ενδιαφέρουσα καινοτοµία από ανθρωπολογική σκοπιά που
κάνει την Ελλάδα να προηγείται αξιακά!Και να υπολείπεται οικονοµικά!
«Αυτός ο κορωνοιός είναι ένα ξυπνητήρι για την ανθρωπότητα.Είµαστε αισιόδοξοι
ότι µπορούµε να δώσουµε µια λύση για τον συγκεκριµένο κορωνοιό ως το
φθινόπωρο. Η λύση είναι µια θεραπεία αντισωµάτων που θωρακίζει τον υγιή και
θεραπεύει τον ασθενή. Ο στόχος είναι να µειωθεί κατά πολύ η θνησιµότητα, να
υποχωρήσει η ανασφάλεια και όταν µέσα σε ένα δύο χρόνια παρασκευαστεί το
ΑΣΦΑΛΕΣ εµβόλιο να επιστρέψει η ανθρωπότητα στην κανονικότητα»(Χρήστος
Κυρατσούς,αντιπρόεδρος Ερευνών της Regeneron,συνέντευξη στην Κ της
Κυριακής,26/4/20 σελ.31)
Ας προσθέσουµε τα εν εξελίξει Ιατρικά µέτρα πρόληψης:
α.∆ιαγνωστικοί έλεγχοι στην κοινότητα.
β.Ελεγχος ανοσίας σε ειδικούς πληθυσµούς.
γ.Βελτίωση των θεραπευτικών σχηµάτων σε πάσχοντες(δευτερογενής πρόληψη).
δ.Προληπτικά µέτρα σε οµάδες πρώτης γραµµής(υγιειονοµικό προσωπικό)
ε.Προληπτική Ιατρική εµβολιασµών για άλλους ιούς τον Οκτώβριο.
Ας επισηµάνουµε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν κάποια από τα µη ιατρικά
(κοινωνικά-περιοριστικά) µέτρα για την αντιµετώπιση της επιδηµίας.



Μακάριοι οι ορθοτοµούντες!
Τρίτη 28 Απριλίου 2020,της εβδοµάδας του Θωµα,της προετοιµασιας για
επανεκκίνηση της ζωής µετά το κύµα της πανδηµίας. Τα επιδηµιολογικά δεδοµένα
φαίνονται ασφαλή για σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων, δεν είναι δυνατόν
να νοηθεί ζωή πλέον χωρίς τις πραγµατικές παραµέτρους,την εργασία,την
κοινωνία,την ελεύθερη διακίνηση και τον προγραµµατισµό του µέλλοντος.
Ταπεινά και υποµονετικά αντιµετωπίσαµε την πανδηµία µε τα µέσα της ιατρικής που
διαθέτουµε,τώρα ελπίζουµε ότι η µολυσµατικότητα του ιού θα αµβλυνθεί µε την
αύξηση της θερµοκρασίας,της φωτεινότητας της ατµόσφαιρας και της ακτινοβολίας
του περιβάλλοντος λόγω άνοιξης και θέρους.Ο κορωνοιός κατάφερε ένα ισχυρό
πλήγµα στην αίσθηση παντοδυναµίας που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Στις
προηγούµενες σαρανταπέντε ηµέρες καταλάβαµε ότι είµαστε ευάλωτοι και είναι
καλό να θυµόµαστε που και που ότι η ζωή µας µπορεί να σβήσει και να χαθεί σε µια
νύχτα. Αυτό που βιώνουµε είναι περισσότερο µια µεταφυσική παρα µια υγιειονοµική
εµπειρία. Αποκτήσαµε την έντονη συναίσθηση για την ευαλωτότητα και την
τρωτότητα που µας ορίζει, την αγωνία για το κάθε λεπτό που περνάει ωσάν αύριο να
είναι η τελευταία µας µέρα σε αυτόν τον κόσµο. Η καλύτερη απάντηση στη συνθήκη
της πανδηµίας είναι η φιλοσοφική στάση,η αφοβιά,η χριστιανική και η στωική
φιλοσοφία,η βιωµένη δηµοκρατία,ο αυτοσεβασµός και η συνύπαρξη. Αυτό µας
βοηθάει να ηρεµούµε επειδή είµαστε τυφλοί µπροστά στο καινούργιο. Η προσέγγιση
της αλήθειας-πολλώ δε µάλλον υπό έκτακτες συνθήκες,αποτελεί το πιο σύνθετο
εγχείρηµα.
Η διαχείρηση της παρούσας κρίσης απεδείχθη µέγιστο διακύβευµα για κάθε
κοινωνία. Ο αριθµός των νοσηλευοµένων,των διασωληνωµένων,των θανόντων είναι
σταθερά πολύ µικρός στην πατρίδα µας!
Η Ελληνική κοινωνία νίκησε και στάθηκε όρθια!
Συνεχίζουµε σε συνθήκες λελογισµένης αισιοδοξίας!
Βγαίνουµε από το σπίτι.Μένουµε ασφαλείς.
(Ρευστότητα,έργο του Ιωάννη Χατζηχρήστου 2009. Το Κόκκινο αυγό -µε χλωµή
ικµάδα,που δεν χαρήκαµε φέτος)



Τετάρτη 29 Απριλίου 2020. Η Αντίστροφη πορεία εναντίον της Περιοριστικότητας
και της Προοπτικής Εξόδου προς την Ζωή, ενώπιον του Κοινωνικού µας ρόλου µετά
την πρώτη φάση της επίθεσης του κορωνοιού, αρχίζει!
Η ψυχική ισορροπία απαιτεί ψυχραιµία !
Έκκληση στον δηµοσιογραφικό κόσµο να ελέγξει την ψυχολογική τροµοκράτηση
των πολιτών !
Αίτηµα για αποδυνάµωση του δηµοσιογραφικού βοµβαρδισµού των πολιτών !
Απαίτηση για ένα υποστηρικτικό ανθρωπιστικό ενσυναισθηµατικό και λογικό
δηµοσιογραφικό λόγο!
Μήπως η έννοια της ευθύνης οφείλει να συµπεριλάβει τον αυτοέλεγχο στον
δηµοσιογραφικό λόγο και τον λόγο των δηµοσιολογούντων;
Η Ελληνική Κοινωνία επέδειξε µηχανισµούς αντοχής,προσαρµογής και αισιοδοξίας.
Ωστόσο η ψυχολογία των ανθρώπων έχει στοιχεία ψυχοκαταπόνησης που διαφαίνεται
στις διαπροσωπικές σχέσεις: Πρώτο πλαίσιο που θίγεται είναι η οικογένεια και οι
στενές σχέσεις. Υπάρχει εγγενές θέµα λόγω του κορωνοιού και της αποδιοργάνωσης
αλλά αυτό εντείνεται εξ αιτίας των ανεπίλυτων προσωπικών και διαπροσωπικών
προβληµάτων. Ενώ η ψυχική υγεία δεν απειλείται, υφίσταται κραδασµούς η
οικογενειακή ισορροπία -που διαθέτει ακόµη ισχυρούς µηχανισµούς οµοιόστασης,
αλλά δοκιµάζεται!
Ιδού κάποια πρόσφατα στοιχεία από την προσωπική εµπειρία.
Ο Γιώργος 16 ετών, έσπασε το τζάµι από τα νεύρα του και τραυµατίστηκε.
Ο Βάσος 26 ετών,απειλούσε να χρησιµοποιήσει τα γεωργικά εργαλεία
αυτοκαταστροφικά !
Η Ζήνα 38 ετών,για πρώτη φορά απειλούσε τον αδελφό της µε σοβαρή πρόκληση
βλάβης όταν υποτροπίασε ο αλκοολισµός του!
Η Κασµηρία 32 ετών, διαµαρτυρήθηκε στον εραστή της που τον συνέλαβε να την
απατά και υπέστη ξυλοδαρµό !
Η Χαρούλα 70 ετών κακοποιήθηκε επειδή ζήτησε δανεικά και αγύριστα από τον
ανυπόληπτο ανιψιό της!
Ο Μάκης 23 ετών, αυτη την περίοδο θεωρεί τον φοιτητή αδελφό του που είναι τώρα
στο σπίτι λόγω πανδηµίας εκνευριστική παρουσία και του επιτίθεται!
Ο Αθανάσιος 49 ετών, πατέρας, απειλεί τον 17 χρόνο γυιό του να φύγει από το σπίτι
επειδή ο ίδιος φοβάται να πάει στο σχολείο και δεν θέλει να πάει,αρνείται να
συµµορφωθεί στις ρυθµίσεις της κυβέρνησης.
Απίστευτες Εντάσεις!Το τελευταίο δεκαήµερο.
Επειδή τελειώνει ο Σκληρός Απρίλης και επελαύνει ο εξωστρεφής και επιθετικός
Αγριος Μάης των συγκρούσεων και των αντιπαραθέσεων,των ατύχηµάτων,της
παρορµητικότητας,της επιθετικότητας και της αυτοκαταστροφής,
ΣΥΣΤΗΝΩ σύνεση και αυτοσυγκράτηση!Να προσέχουµε τις λέξεις.Να προσέχουµε
τον άλλον. Αυτοσεβασµός και Σεβασµός!
Άσκηση στην Ελευθερία!
Άσκηση στην ∆ράση στην Ελλάδα και στην Παγκόσµια Κοινότητα!
Άσκηση στην Ατοµική Ευθύνη!
Άσκηση στην Ενσυναίσθηση και ∆ικτύωση µε τους Άλλους!
Ο δρόµος είναι δύσκολος,ενδιαφέρων,αλλά οπωσδήποτε ανθρωπιστικός.



Πέµπτη 30 Απριλίου 2020.
Αποχαιρετισµός στον Απρίλη που είχε πίκρα, πόνο, δάκρυα, αίµα, αποστέρηση,
αγωνία, φόβο και ένα αίσθηµα αβεβαιότητας για το µέλλον της εξόδου.
Χάσαµε τον ανθρωπισµό µας,λέει µια φίλη σχολιάζοντας ότι ζούµε µακριά από τους
ανθρώπους,χωρίς απτική -ίσως και χωρίς οπτική επαφή, χωρίς
χειραψία,άγγιγµα,αγκαλιά...
Ο ανθρωπισµός ευτυχώς δεν χάθηκε,γιατί είναι πρωτίστως προθετικότητα και
αντικειµενότροπος συµπεριφορά σύνδεσης και κατόπιν χειροπιαστή πράξη!
Ο ανθρωπισµός είτε ως κοινωνικός ανθρωπισµός δηλαδή ως αίτηµα
αναδιαπραγµάτευσης του πολιτιστικού µοντέλου που διακινούµε, είτε ως
επιστηµονικός ανθρωπισµός δηλαδή ως εµποτισµός η εµβολιασµός της επιστήµης και
της τεχνολογίας µε την ηθική και την ελευθερία του ανθρώπου,υπάρχει ως πρόταγµα!
«Λησµονηµένες πόλεις, ναυάγια στο βυθό,σβήνουν τα βήµατα στη σκάλα,κανείς...
Αλλάζουν όλα εδώ κάτω µε ορµή,
Τι να καταλάβουµε οι φτωχοί;
Τι να καταλάβουµε οι φτωχοί;»
Να καταλάβουµε ότι κατά βάση η λογική και η ηθική είναι το ίδιο πράγµα: Τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προσέχουµε τον εαυτό µας.
Περιοριστικότητα τέλος. Μπαίνουµε σε νέους θορύβους.Αντίο Πανδηµία!
Ως θεραπευτής καταφεύγω στην αυτοφροντίδα,τον αυτοσεβασµό,την αυτονοµία.
Το µοναστήρι ναν καλά και καλογέρους βρίσκει!
Καλή Πρωτοµαγιά!





Παράξενη Πρωτοµαγιά.
Με αγκάθια πλέκουν σήµερα στεφάνια.
Ήρθε ο καιρός του έχει γειά
Τι να την κάνεις πια την περηφάνεια;
Στα δυό σου µάτια τα χρυσαφιά
σκοτάδι πέφτει και συννεφιά
ποιες µπόρες φέρνεις και ποιες βροχές
σε κουρασµένες νεκρές ψυχές
σε κουρασµένες νεκρές ψυχές.
Παράξενη Πρωτοµαγιά
ο ήλιος καίει το πέλαγο στη δύση
µα της καρδιάς την πυρκαγιά
που θα βρεθεί ποτάµι να την σβήσει.
Στα δυό σου µάτια τα χρυσαφιά
σκοτάδι πέφτει και συννεφιά
ποιες µπόρες φέρνεις και ποιες βροχές
σε κουρασµένες νεκρές ψυχές
σε κουρασµένες νεκρές ψυχές.
Παράξενη Πρωτοµαγιά
µ´ αγκάθια πλέκουν σήµερα στεφάνια
ήρθ´ ο καιρός του ´έχε γειά´
τι να την κάνεις πια την περηφάνεια.
Παράξενη πρωτοµαγιά, παράξενη πρωτοµαγιά.
(Ν.Γκατσος Αθανασία,1976,Μουσική Μάνος Χατζιδάκις)
(Φωτογραφία της Σοφίας Ζήση)
1/5/2020.





Σάββατο 2 Μαίου 2020. Αποχαιρετώντας το σπίτι ετοιµαζόµαστε να δούµε το κακό
της πανδηµίας µε όρους κοινωνικής επαναπροσέγγισης µε όρους επανεκκίνησης της
οικονοµικής,επαγγελµατικής και ψυχοκοινωνικής ζωής. Να ζήσουµε στην οµάδα µε
το σύνολο των ανθρώπων εντός του βιοσυστήµατος που κυκλοφορεί η γνώση και η
χαρά εκεί όπου επιπολάζει ο ιός, εδώ που ιχνηλατείται το κακό. Μια καλή στιγµή για
υποτυπώδη µεταεπιστηµολογικό στοχασµό για την πανδηµία και την επέλαση του
κακού.
Η λογική της φύσης και της ζωής δεν ξεχωρίζει ποιότητες. Ο σεισµός,η αρρώστια,η
φωτιά,η πληµµύρα αφανίζουν τους ανθρώπους το ίδιο, όπως αφανίζουν και τα άλογα
ζώα, χωρίς διάκριση. Η φθορά, ο πόνος, ο πανικός,ο θάνατος είναι συνθήκες της
ύπαρξης ίδιες για όλους µας. Η πανδηµία συγκλονίζει από το ύψος το πλάτος και το
βάθος της.
Πώς συµβιβάζεται και συνυπάρχει η ακατανοησία και η α-λογία του κακού µε την
θαυµαστή λογικότητα, τη σοφία και την οµορφιά της φύσης;
Γιατί να µην υπάρχει πρόνοια της φύσης για τη ζωή, γιατί να µην υπάρχει
εµπράγµατος σεβασµός,για τις αρετές του ανθρώπου, στην σηµερινή «εξελιγµένη»
και αναµφίβολα προηγµένη κοινωνία;
∆υστυχώς,το αίνιγµα του Κακού διατρέχει τους αιώνες, αναπάντητο.
Μπορούµε άραγε να βάλουµε µια λογική τάξη µε αρχές και διάθεση συνεννόησης,
στα ερωτήµατα για το κακό;
Μήπως σοβούσης της Πανδηµίας ζούµε την ανάδυση της θεµελιώδους αρχής του
κακού, συνώνυµης µε την θεµελιώδη αρχή της αντιστροφής και της θεµελιώδους
αρχής της αντιπαλότητας;Στα συστήµατα που έχουν πάρει τον δρόµο για την ολική
θετικοποίηση και άρα για την αποσυµβολοποίηση, το κακό ισοδυναµεί απλώς υπό
όλες τις µορφές του, µε τον θεµελιώδη νόµο της αντιστρεψιµότητας!



Κυριακή 3 Μαίου 2020,των Μυροφόρων γυναικών,που έκαναν την µείζονα
προσφορά,αλλά «ουδενί ουδέν είπον».
Η σιωπηλή δράση,η θυσιαστική υπέρβαση των γυναικών συµβαίνει και σήµερα και
καλό είναι να εκθειάζεται:
Οι γυναίκες νοσηλεύτριες των υπηρεσιών υγείας, οι γυναίκες αναισθησιολόγοι των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,οι γυναίκες τηλεφωνήτριες των κρατικών υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας,οι γυναίκες ταµίες των σούπερ µάρκετ ,οι γυναίκες
σερβιτόρες των take away cafe,οι γυναίκες καθηγήτριες των σχολείων και των ΑΕΙ,οι
γυναίκες φροντιστές ή µητέρες µικρών και µεγάλων υγιών και ασθενών παιδιών,οι
γυναίκες καθαρίστριες των δηµοσίων χώρων και των ιδιωτικών γραφείων.
Εν όψει της εξόδου από την Περιοριστικότητα προς την Νέα Κανονικότητα τα µέτρα
εξακολουθούν να επιβάλλονται(evidence-based) και είναι σωστά:
1.Πρώτη προτεραιότητα η επέκταση των τεστ για την µελέτη του επιπολασµού και
της ανοσίας.
2.Αποµόνωση -Καραντίνα 14 ηµερών των µολυσµένων ατόµων για την πρόληψη της
εξάπλωσης της νόσου.
3.Προσδιορισµός επαφών των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό -
Ιχνηλάτηση των ατόµων από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.
4.Καραντίνα στους ανθρώπους που ιχνηλατούνται ως επαφές µε φορείς ή πάσχοντες.
5. Χρήση µάσκας -απλής µάσκας από όλους µας όταν εισερχόµαστε ή είµαστε σε
κλειστούς χώρους για αγορές συναλλαγές υπηρεσίες. Σε
αίθουσες,τάξεις,καταστήµατα,γραφεία,
ασανσέρ,όπου υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
6.Αποφόρτιση από τις εντάσεις,αποφυγή των συγκρούσεων,ιδιαίτερα στην επαρχία
όπου οι άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο λόγω της Περιοριστικότητας, επειδή δεν
έχουν βιώσει το σπίτι ως χώρο συνεχούς ζωής,πολλοί προτιµούν να ζουν εκτός
σπιτιού στην επαρχία.Υποµονή.
7.Να θυµόµαστε ότι επιτύχαµε στην αντιµετώπιση της πρώτης δύσκολης φάσης
επειδή είµαστε λαός που ξέρει τι θα πει υποµονή(Μάρκ Μαζάουερ).
8.Πειθαρχήσαµε µετά ελευθερίας,Συµπαρασταθήκαµε µετά
αξιοπρεπείας,Νοιαστήκαµε µετά εµπιστοσύνης.Και θα αναστήσουµε τη λαβωµενη
κοινωνία και οικονοµία µας,Ακουµπώντας ο ένας στον άλλον και όχι υπονοµεύοντας
ο ένας τον άλλον(Μαρία Ευθυµίου).
9.Σεβασµός στην Επιστήµη,µε Έξοδο από τον Ανορθολογισµό και τον Λαϊκισµό.
10.Συνεργασία µε σοβαρότητα και ενσυναίσθηση.Χέρια(καθαρά),Απόσταση(στο
χώρο),Μάσκα(απλή σε κλειστούς χώρους)
Επιστρέφουµε Και Προσέχουµε!
Έχουµε συνειδητοποιήσει πολλά καλά που συνέβησαν και έχουµε αρχίσει να µην
ικανοποιούµαστε µε τα λάθη που κάναµε.
Ίσως καταλαβαίνουµε ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν, για πάντα πλέον και αυτό είναι
ιδιαιτέρως αισιόδοξο!
(Στη φωτογραφία,Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας-Η σύγχρονη
όψη της προσφοράς)
Καλή εβδοµάδα! Καλή Προσαρµογή!
Ο κύκλος των καθηµερινών αναρτήσεων έκλεισε. Καλή Επάνοδο σε όλους µας µε
Επιστηµονική Προσοχή και Αξιοπρέπεια.




