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Κορωνοϊός - Διαπιστώσεις 

 

Ζούμε σε μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα. 

Μια πραγματικότητα που μας επηρεάζει όλους. Πλούσιους, φτωχούς, Άγγλους, 

Γάλλους …Πορτογάλους, δεξιούς, αριστερούς και ...λοιπές δημοκρατικές δυνά-

μεις. 

Μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους εαυτούς μας, τις οικογέ-

νειές μας, τους φίλους μας, την κυβέρνηση, τους πολιτικούς μας, τους πάντες! 

Δυστυχώς γνωρίσαμε και στην Ελλάδα, τη …συμπαθή τάξη των συνωμοσιο-

λόγων  και ιδιαίτερα δε, αυτούς που δεν αναφέρονται στη συνωμοσία της δη-

μιουργίας του ιού, αλλά στη συνωμοσία περί μη ύπαρξής του. 

Έλεος πια!  

Βλέπω πολλούς να κατηγορούν τα …βοθροκάναλα, γιατί παρουσιάζουν τα γε-

γονότα που σχετίζονται με την πανδημία και ταυτόχρονα να συγκρίνουν αυτά 

που αναφέρουν τα κανάλια  με τις πληροφορίες που παρουσιάζονταν στο πα-

ρελθόν περί κατοχής για παράδειγμα από τον Σαντάμ χημικών ή άλλων όπλων, 

οι οποίες αποδείχθηκαν στη συνέχεια αναληθείς.  

Μακάρι να ήταν ψέματα.  

Αλλά είναι ψέμα οι χιλιάδες νεκροί στη γειτονική Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπα-

νία, στην Αμερική; 

Είναι ψέμα ότι πολλοί γνωστοί και φίλοι νόσησαν; 

Είναι ψέματα αυτά που λέγουν όσοι νόσησαν και νίκησαν; 

Είναι ψέματα αυτά που λέγει κάθε απόγευμα ο κ. Τσιόδρας;  

Είναι ψέματα αυτά που λέγουν οι υπόλοιποι γιατροί στην Ελλάδα; 

Είναι ψέματα αυτά που λέγουν οι Έλληνες γιατροί στην Ιταλία και την Αμερική; 

Είναι ψέματα ότι πέθαναν τόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα;  

Είναι ψέματα ότι η ήδη έρημη από κατοίκους Δαμασκηνιά, θρηνεί τον χαμό συ-

μπολιτών και την κατά συνέπεια περαιτέρω ερήμωσή της; 

Επικαλέστηκαν πολλοί ότι αυτά που βλέπαμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης 

ήταν αποτέλεσμα μοντάζ. Ας το δεχθούμε για την οικονομία της συζήτησης και 

ας αναρωτηθούμε τότε, τρελάθηκε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης και 

αποφάσισε κάποιο πρωινό να τιμωρήσει τους συμπολίτες του; Και να επιση-

μάνω ότι στο τέλος το ίδιο έκαναν οι δήμαρχοι στην Πάτρα και στον Βόλο! 

Έλεος! 

Ζούμε δηλαδή σε μια εικονική πραγματικότητα; 
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Κατηγορούν ορισμένοι την κυβέρνηση για την καταπάτηση θεμελιωδών συ-

νταγματικών δικαιωμάτων, με την απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Απαγόρευση η οποία μας επιτρέπει να είμαστε ένα από τα …υγιέστερα! κράτη 

της υφηλίου. Απαγόρευση την οποία αν είχαν ακολουθήσει έγκαιρα τα υπό-

λοιπα κράτη δεν θα θρηνούσαν σήμερα εκατόμβες νεκρών. 

Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Η Ελληνική κυβέρνηση σέβεται την ανθρώπινη 

ζωή, την οποία προτάσσει έναντι του όποιου οικονομικού οφέλους ή ζημίας, 

ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Είναι προφανές ότι δεν συμβαίνει το ίδιο σε άλλα κράτη, όπου ο θεός του χρή-

ματος υπερέχει της αξίας της ανθρώπινης ζωής. 

Σήμερα που καλούμαστε να θυμηθούμε τη Μάχη των Οχυρών του 1941, να 

τιμήσουμε τους ηρωικούς μας νεκρούς, που κλίνουμε ευλαβικά το κεφάλι μας 

μπροστά στην άνανδρη δολοφονία του Λοχία Ίτσιου από τον Γερμανό αξιωμα-

τικό στα Οχυρά, 

σήμερα που η μνήμη παραπέμπει στις Γερμανικές θηριωδίες σε Καλάβρυτα, 

Δίστομο, Χορτιάτη, Υπάτη, Κομμένο Άρτας, Λιγκιάδες και Κεράσοβο Ηπείρου, 

Μουσιώτιτσα Ιωαννίνων, Σόκορο, Σάρχο, Αμάρι, Δαμάστα, Μάραθο, Ηράκλειο, 

Ανώγεια και Κάνδανο Κρήτης, Κερδύλια Σερρών, Μεσόβουνο Κοζάνης, Κλει-

σούρα Καστοριάς, Κλειστό, Κυδωνία και Αμπελόφυτο Κιλκίς, Δομένικο Λάρι-

σας, Μονοδένδρι και Κροκεούς Σπάρτης, Σκοπευτήριο Καισαριανής, Χαϊδάρι, 

Κοκκινιά, Βοσκούς Λεγραινών στην Πάρνηθα, Καλλιθέα, Κορωπί, και δυστυ-

χώς σε τόσα και τόσα άλλα πολύπαθα μέρη της Πατρίδας μας, 

είναι δυνατόν να προβληματιζόμαστε γιατί αυτή η χώρα αδυνατεί να συνδράμει 

την ανθρώπινη δυστυχία; Είναι δυνατόν να προβληματιζόμαστε γιατί αυτή η 

χώρα πρωτοστατεί στη μη λήψη των απαραίτητων οικονομικών μέτρων και 

στην πλήρη απαξίωση της Ευρωπαϊκής ιδέας; Πότε ο υπαίτιος των δύο παγκό-

σμιων πολέμων σεβάστηκε την ανθρώπινη ζωή, για να το κάμει και τώρα; 

Στην Ελλάδα υπάρχει το DNA του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της θυσίας, 

της Πατρίδας, της θρησκείας και του φιλότιμου.  

Σε αυτούς υπάρχει το DNA της υπεροχής, της καταστροφής και της απαξίωσης 

της ανθρώπινης ζωής. 

Τα πρόσφατα γεγονότα στον Έβρο και στη συνέχεια αυτά του κορωνοϊού, μας 

πρόσφεραν ξανά αυτά που είχαμε χάσει: 

• Κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και στιβαρότητα. 

• Πολιτικές δυνάμεις με σοβαρότητα και συναίνεση. 

• Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, σε πλήρη λαϊκή αποδοχή, να 

εκτελούν με απόλυτη επιτυχία την αποστολή τους. 

• Ενότητα. 

• Συνεργασία. 

• Σύμπνοια των επιστημόνων, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό λέγουν 

ακριβώς τα ίδια πράγματα, χωρίς να προκαλούν σύγχυση. 
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• Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό σε πλήρη ετοιμό-

τητα και μέχρις αυταπάρνησης εκτέλεση της αποστολής τους, που δεν 

είναι άλλη από τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. 

• Εθνικούς Ευεργέτες, οι οποίοι αναμόρφωσαν στην κυριολεξία και ενδυ-

νάμωσαν τα σύνορα του Έβρου, αλλά και βελτίωσαν σε μέγιστο βαθμό 

τις δυνατότητες του ΕΣΥ. 

Κάτω από τις διαμορφούμενες σήμερα συνθήκες: 

Επιβάλλεται η κυβέρνηση να είναι αμείλικτα αυστηρή με την εφαρμογή των α-

παγορεύσεων, για να είμαστε όλοι μαζί το καλοκαίρι. 

Επιβάλλεται να απομονώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι βγάζουν τώρα όλο τον 

αρνητικό πολιτικό τους πολιτισμό, ελπίζοντας σε οφέλη, αθροίζοντας νεκρούς 

και απειλώντας. 

Επιβάλλεται να απομονώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι αφελώς μας προτρέ-

πουν να βγούμε αλόγιστα στους δρόμους και να παρακάμψουμε τα μέτρα προ-

στασίας. 

Επιβάλλεται να απομονώσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες της Εκκλησίας 

ή τους θρησκόληπτους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν έξω 

από τις εκκλησίες. Σημασία δεν έχει να κοινωνήσουν τώρα 100, αλλά να κοινω-

νήσουν τον Δεκαπενταύγουστο χιλιάδες! 

Επιβάλλεται να απομονώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι ψάχνουν τρόπο για να 

γιορτάσουν το Πάσχα. Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί το Πάσχα του καλοκαιριού, 

τον Δεκαπενταύγουστο! 

Ας μείνουμε σπίτι!!! 

 

 

 


