
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Αγαπημένη μου ανιψούλα,   Είσαι μόλις 2 ετών. Πέρασε ένας χρόνος ήδη από την εμφάνιση 

του κορωνοιού, του ιού που μέχρι τότε δεν φανταζόμασταν πόσο μας αλλαξε τη ζωη, την 

καθημερινότητα μας. Καποιες συνηθειες που με αυτες γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Ζω 

σε μια αστική μεγάλη πόλη που οι ρυθμοί και η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι 

οταν βρίσκονται σε κλειστους χώρους, φοράνε μάσκα και κρατάνε αποσταση μεταξύ τους, 

τουλάχιστον 2 μέτρα. Υπάρχει φόβος μην κολλήσουμε. Είμαστε επιφυλακτικοί. Πριν την 

εμφάνιση του ιού, υπήρχε σωματική επαφη. Αναφέρομαι στην χειραψία, σε μια αγκαλιά, 

σε ένα φιλί καλωσορίσματος. Τώρα, παρολο που αυτη η επαφη ειναι εμφυτη στον 

ανθρωπο, ως ενα βιοψυχοκοινωνικό ον......δεν υπάρχει. Ισως θέλουμε....αλλα μας 

σταματαει ο φοβος, η απειλή, οτι θα κολλήσουμε. Οτι ισως ο αλλος εχει τον ιο, ισως τον 

κουβαλάμε και εμείς.....και δεν θελουμε να παρουμε τέτοια ευθυνη. Ισως αρχίζουμε και 

συνηθίζουμε...σε αυτη τη κατάσταση. Κα΄ποιες φορές αυτη η κοινωνική απόσταση....την 

μάθαμε....νιώθουμε οτι μας είναι γνωστή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πιο 

θλιμμένοι....τους βγάινει αυτηή θλίψη απο τον φόβο του άγνωστου. Εχουν χάσει την 

αίσθηση της ελευθερίας τους..... Η πόλη είναι λίγο πιο ηρεμη, μπορείς να ακούσεις τα 

πουλακια, τα δέντρα έχουν ανθίσει και αυτη η ευωδία ισως είναι μια αι΄σθηση ελ΄πιδας 

...οτι η ζωη συνεχίζεται. Η ζωη στον τρόπο που εργαζόμαστε έχει αλλαξει. Πολλά πραγματα 

γινονται απο αποσταση.(αγορες, προμηθεια τροφιμων-ισως ειναι πιο ασφαλές). Οι 

παιδικές χαρές εχουν λιγότερα παιδακια που παίζουν.......Κι όμως στις θαλασσες υπάρχουν 

πιο πολλά ψαρια, αισθάνομαι οτι το περιβαλλον αναπνεει ξανα!!! Ξαναγεννηθηκε...!!! Αυτη 

η συνθηκη βοηθησε να δούμε το περιβαλλον και τη σημαντικοτητα του.....με μια αλλη 

ματια. Ευτυχως ολα πηγαν καλα....η τρικυμια δείχνει να περναει....οι ανθρωποι έδειξαν 

κατανοηση, αυτοπειθαρχησαν, εδειξαν ατομική και κοινωνική ευθύνη και στην Ελλαδα δεν 

πεθαναν πολλοι απο αυτη την εισβολή του ιου. Ειχαμε μια ικανή και αποφασιστική 

κυβέρνηση, που είχε ως επίκεντρο την ανθρωπινη ζωη και οχι το οικονομικο. Μεχρι να 

πεθανω, θα θυμαμαι τον κ. Τσιοδρα. Ισως εσυ να τον ακουσεις αργοτερα ως μερος της 

νεοτερης ιστοριας μας...αλλα για μας υπήρξε πολυτιμος. Ισως ολο αυτο μας επηρέασε στα 

οικονομικα μας.......αλλα φαινεται οτι και σε αυτο υπα΄ρχει ελπιδα και αισιοδοξία. Δεν 

ήρθε η καταστροφή μας. Σου θυμίζω οτι πρεπει στη ζωη να είμαστε δυνατοι....να 

προσαρμοζομαστε γιατι μονο ετσι μπορει να επιβώσουμε.  Κλείνοντας θέλω να σου πω οτι 

και στο παρελθον είχμε αναλογες πανδημιες, οι ανθρωποι το ξεπερασαν , βγηκαν εμβολια 

που μας προσταετευουν. Ετσι θα γίνει και τωρα. Το εμβολιο ειναι κοντά......Ετσι εσυ μαλλον 

δε θα έχεις μνημες από αυτη τη συνθηκη.....και θα το ακους σαν μια ιστορία....Θελω να 

εισαι δυνατη, να εχεις χαρα και αισιοδοξια μεσα σου, οπως εγω τωρα που σου γραφω. Ισως 

αυτη τη δυσκολη περιοδο χασαμε αγαπημενους ανθρωπους, χασαμε για καποιο διαστημα 

την ελευθερια μας, τη κοινωνικοτητα μας, νιωσαμε φοβο....αγχος, στεναχωρια....αλλα ολα 

το μυαλο τα ξεχνα. Και αυτο που μενει ειναι η σημαντική συνεπεια που δειξαμε σαν 

λαος...τη κρισιμη στιγμη....νιωθω περηφανεια για αυτο το κομμάτι. Σιγουρα για ακομη λιγο 

θα προσεχουμε......την καθημερινη μας συμπερφορα.......αλλα δεν εχουμε χασει την 

αισιοδοξία μας και την Ελπιδα μας! 


