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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πώς δημιουργήθηκε αυτό το συλλογικό κείμενο 
 

Πώς δηµιουργήθηκε το παρόν κείµενο  

Το κείµενο αυτό αφορά τις συνέπειες της πανδηµίας και την αντίσταση των 

ανθρώπων σε αυτές.  

Το κείµενο αυτό δηµιουργήθηκε από µία οµάδα αφηγηµατικών ψυχοθεραπευτών 

στην Ελλάδα, µελών της Ελληνικής Εταιρείας Αφηγηµατικής Ψυχοθεραπείας & 

Κοινοτικής Πρακτικής. ∆ΕΝ αναφέρονται όµως σε αυτό οι «επιστηµονικές» απόψεις 

των θεραπευτών για το θέµα. Προέκυψε µέσα από συνεντεύξεις που πήραν από 

συνηθισµένους ανθρώπους που βίωσαν την υγειονοµική κρίση στην πρώτη φάση της, 

το Μάρτιο- Μάιο 2020.  

Τι περιέχει 

Η αφηγηµατική θεραπευτική και κοινοτική πρακτική γενικά δίνει ιδιαίτερη έµφαση 

στις γνώσεις των ίδιων των ανθρώπων για τις δυσκολίες της ζωής αλλά και στις 

γνώσεις τους για τους τρόπους µε τους µπορούν να ξαναβρούν τα βήµατά τους στη 

ζωή και να προχωρήσουν προς τι κατευθύνσεις ζωής που επιθυµούν. 

Το κείµενο αυτό περιέχει, λοιπόν, τις βιωµένες γνώσεις των ίδιων των ανθρώπων που 

έζησαν τις δυσκολίες της πανδηµίας στην Ελλάδα. Αφορά όχι µόνο τις συνέπειες 

αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης για όλους µας αλλά και ποιες είναι οι πρακτικές 

και οι αξίες που µπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες 

στιγµές. Πως κρατούν τις ελπίδες τους , στηρίζονται στις αξίες τους, ξεδιπλώνουν τις 

ικανότητες τους και χρησιµοποιούν την επινοητικότητα τους για να ανταπεξέλθουν 

στα δύσκολα  οι άνθρωποι που ζουν την πραγµατικότητα εκ των έσω. 

Το κείµενο περιέχει τα ίδια τα λόγια των καθηµερινών ανθρώπων. Περιλαµβάνει 

ανάµεσα σε άλλα φράσεις µε δυνατό συναίσθηµα,  µε εικόνες που µας 

µεταφέρθηκαν, µε περιγραφές που ξυπνούν τις αισθήσεις  και στόχος του είναι να 

αποτελεί ένα κείµενο µε νόηµα και απήχηση. 

Ακόµη το συλλογικό κείµενο απηχεί τόσο την συλλογική φωνή όσο και την ατοµική που 

εκπληρώνεται µέσα στην κοινότητα γι’ αυτό και  γίνεται παράλληλη χρήση και του 

ενικού  και του πληθυντικού αριθµού στο κείµενο. 

Που απευθύνεται 

Οι συνεντεύξεις τέτοιου τύπου που οδηγούν σε συλλογικά κείµενα συχνά συµβάλλουν 

στη ζωή των ίδιων των ανθρώπων που τους παίρνουν συνέντευξη. Αλλά το συλλογικό 

κείµενο που προκύπτει µπορεί να συµβάλλει επίσης και στη ζωή άλλων ανθρώπων που 

αντιµετωπίζουν παρόµοιες (ή και διαφορετικές) αντίξοες καταστάσεις. Οι άνθρωποι 

που το διαβάζουν µπορούν να συνδεθούν µε τις ιδέες και τα βιώµατα που περιέχει 

αλλά και να έρθουν σε επαφή µε τις δικές τους δυνατότητες αντίστασης στις 

δυσκολίες. 

Μπορείτε απλά να το διαβάσετε, να συζητήσετε µαζί µε άλλους µε αφορµή αυτό. 

Και ακόµη αν είστε  επαγγελµατίες που υποστηρίζουν άλλους ανθρώπους σε αυτή τη 

δύσκολη στιγµή, µπορείτε  να χρησιµοποιήσετε το κείµενο (ή κοµµάτια του) για να 
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ξεκινήσετε ενδιαφέρουσες και ελπίζουµε υποστηρικτικές συζητήσεις µε τους 

ανθρώπους.  

 

Καλή ανάγνωση 

Και θα χαρούµε να πληροφορηθούµε πώς επέδρασε πάνω σας  

 

Η οµάδα anti- covid 19                                                                                              

Βελής Ιωάννης, Κατσικαδέλη Μαργαρίτα, Κατσικαδέλης ∆ηµήτρης, Κορρέ Γεωργία, 

Μιχαλάτου Μαρίνα, Πάντα ∆ήµητρα , Πήτερσεν Κασσάνδρα, Ρέντας Ευάγγελος , 

Σταύρου Νένη, Τράικου Φανή, Χαρβάτης Αδάµ, Χουχουρέλου Αρετή 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο: 

narrativehellas@gmail.com 

(210)9314606 

Και ακόµη να δείτε για τη δουλειά της Ελληνικής Εταιρείας 

Αφηγηµατικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής στο: 

https://www.facebook.com/HANTandCP 

https://www.elafet.gr/ (η ιστοσελίδα αυτή τη στιγµή είναι 

ακόµη υπό κατασκευή) 

 

 

 

  . 
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1. Οι συνέπειες της επέλασης της πανδημίας στις ζωές μας  
 

Ανατράπηκαν όλα τα δεδομένα 

 Όταν ξέσπασε η πανδημία του covid-19 και άρχισαν τα μέτρα της κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και της καραντίνας μας ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα που είχαμε 

τον τελευταίο καιρό. 

Σταμάτησαν οι δουλειές μας, όλες οι κοινωνικές επαφές 

μας. Μηδέν εισόδημα, καμία διάθεση γιατί δεν 

υπάρχουν άμεσοι πόροι για επιβίωση. Αισθάνομαι 

άσχημα, δεν μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία στο 

σπίτι, στους ανθρώπους . 

Βρεθήκαμε όλοι και όλες σε μια σύγχυση. Τι κάνουμε 

τώρα εμείς κλεισμένοι / κλεισμένες στο σπίτι; Ένα 

πρωτόγνωρο αίσθημα ότι μας περιορίζουν. Αίσθημα 

απομόνωσης από τους δικούς μου ανθρώπους. 

Με την επιβολή της καραντίνας ένιωσα ότι δεν υπάρχει 

καμία ελευθερία. Δεν μου άρεσε να κυκλοφορώ με μια βεβαίωση στην τσέπη ή ένα 

SMS για να βγω για δουλειά ή μια βόλτα έχοντας το νου μου στο ρολόι λες και ήμουν 

φυλακισμένος /η. 

 

Αντιμέτωποι/ες με το φόβο 

Για πολλούς και πολλές από εμάς έντονος ήταν και ο φόβος για την υγεία την δική μας 

αλλά και των δικών μας ανθρώπων, του περίγυρου μας. 

Τι θα γίνει αν θα προσβληθώ εγώ και οι γύρω μου. Έσπευσα ν’ ακολουθήσω τα μέτρα. 

Τα μέτρα για κατ’ οίκον περιορισμό για πολλούς / ες ήταν 

ευπρόσδεκτα για την προστασία όλων. 

Ήταν πολύ μαύρα τα πράγματα όπως τα περιέγραφαν τα  

εγχώρια και ξένα ΜΜΕ.  

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι άγνωστες και αυτό 

ενισχύει τον φόβο και την έντονη αίσθηση εξωτερικού 

ελέγχου αλλά και της αυτό επιτήρησης και του θυμού 

απέναντι στην απειθαρχία κάποιων να τηρήσουν τα μέτρα. 
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Σημαντικές αλλαγές σε σημαντικά πράγματα 

 

Τα σχολεία έκλεισαν. Βρέθηκα αντιμέτωπη / 

αντιμέτωπος με το πρόβλημα φύλαξης των παιδιών 

μου.  

Αναγκάστηκα να παραιτηθώ από την δουλειά μου. 

Έμεινα σπίτι. Με είδε το σπίτι αλλά και τα παιδιά!! 

Βρεθήκαμε να ζούμε τη στιγμή που κοιταζόμαστε με 

το εγγόνι μας από μακριά δίχως αγκαλιά και να 

μένουμε στήλες άλατος.  
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2. Κρατώντας την ελπίδα. Η ζωή συνεχίζεται. 
 

Να μην αφεθώ 

Ενώ όμως συνέβαιναν όλα αυτά και μέσα σ’ αυτό το κλίμα κάτι ενεργοποιήθηκε μέσα 

μας και είπε: Η ζωή συνεχίζεται. Και ένα μέλημα πρωταρχικό μας κινητοποίησε 

σύσσωμους και σύσσωμες: Να μην παραλύσουμε, να νιώσουμε ενεργοί και ενεργές 

να προσφέρουμε αλλά και να εξελιχθούμε και οι ίδιοι και οι ίδιες. 

Να μην αφεθώ ήταν το κύριο μέλημα μου. 

Είμαστε η δύναμη των τριών! Ενώναμε τα χέρια, τα βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο και 

φωνάζαμε ρυθμικά: Δεν τα παρατάμε ποτέ.  

 

Συνεχίζουμε …. 

 Κάποιοι / ες από εμάς συνεχίσαμε την δουλειά 

μας διαδικτυακά.  

Συνεχίσαμε την επικοινωνία με τους φίλους 

μας ανταλλάσσοντας καθημερινά ένα 

αισιόδοξο μήνυμα. Συμμετείχα ακόμη και σε 

πάρτι διαδικτυακό φίλης όπου κάποιοι 

χορέψαν, ανταλλάξαν ευχές, ήπιαν το ποτό 

τους.  Μέσα στην καραντίνα, στα μπαλκόνια 

γιορτάσαμε την Ανάσταση, όλα  τα σπίτια 

φωταγωγημένα και οι άνθρωποι να δίνουν το παρόν ενωμένοι και χαρούμενοι.   

 Σε πείσμα του περιορισμού των μετακινήσεων κάποιοι / ες από εμάς συνεχίσαμε την 

άθληση στέλνοντάς SMS για ποδηλατάδα, μια καινούργια συνήθεια, διαδικτυακά 

μαθήματα γιόγκα και πολύ περπάτημα χιλιόμετρα καθημερινά, να σταματάμε για να 

πάρουμε στο χέρι καφέ και ξεκούραση στο παγκάκι.   

 

Αλλάζουμε….. 

Το Πάσχα αυτό είχα ρεπό μετα από 7 χρόνια οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία να 

καταλάβω γιορτές και να τις περάσω σπίτι 

μου και όχι στη δουλειά.  Απέκτησα 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

Το μεγάλο μου στρες, η απολύμανση των 

πάντων όταν γύριζα από το σούπερ 

μάρκετ, το αντιμετώπισα με λιγότερες 

αγορές και αραίωση εξόδων. 
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Κάποιες άλλες πάλι στιγμές χάζευα την άνοιξη από το παράθυρο και άρχιζα να 

γράφω τις σκέψεις μου σε ποιητικό λόγο.  

 Για να απαλλαγώ από την σύγχυση γύρω από την επιδημία βάλθηκα να διαβάσω 

Θουκυδίδη αλλά και Κάφκα και σύγχρονους αναλυτές για να καταλάβω τις σωστές 

διαστάσεις του προβλήματος. 

Στην οικογένεια, να  παίζουμε επιτραπέζια με τα παιδιά  που νομίζουν ότι είναι σε 

διακοπές, για να ξεκολλάνε από το Play station…. Εργάζομαι κυρίως με το τηλέφωνο 

από το πρωί έως το μεσημέρι….  

Έχω καθιερώσει κάτι που δεν έκανα πριν. Μετα την βόλτα με τα παιδιά, την  μπάλα 

στην αλάνα της γειτονιάς πηγαίνω στη μητέρα μου, πίνουμε ένα τσάι, βγαίνουμε μια 

βόλτα μαζί και μου αρέσει πολύ αυτό.  

Τακτοποιώντας τις βιβλιοθήκες ξανάπιασα τις σημειώσεις μου από την εκπαίδευσή 

μου στην ψυχοθεραπεία και ξαναήρθα με ενθουσιασμό σε επαφή με το δικό μου 

ταξίδι αυτογνωσίας. 

Η χρήση της τηλεκπαίδευσης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Απαιτούσε γνώσεις τεχνικές 

και επειδή είχαμε έναν υπολογιστή όταν το ένα μου παιδί έκανε τηλεκπαίδευση  με το 

άλλο έκανα μελέτη. Σκληρή δουλειά!...Τα παιδιά όμως κατάλαβαν  ότι είμαι εκεί να τα 

στηρίζω ενεργά σε όλους τους τομείς.  

Με τις αναφορές στα μέσα δικτύωσης για την ακραία εκμετάλλευση των ζώων από τον 

άνθρωπο και με όλες τις επιπτώσεις στο επίπεδο της ζωής μας αρχίσαμε να 

ακολουθούμε με την σύντροφο μου μια πιο ωφέλιμη διατροφή, περιορίσαμε κι άλλο 

την κατανάλωση κρέατος   και αυτός ο περιορισμός πήγαζε εκ των έσω, μέσα από την 

δική μας γνώση και εμπειρία.   

 

Και γενικά… 

Ο, τι συνέβαινε σίγουρα δεν ήταν επιλογή μας. Όμως θεωρήσαμε κάποιοι /ες από εμάς 

ότι ήταν δικό μας κομμάτι το τι θα κάνουμε με αυτό ανεξαρτήτως των συνθηκών. 

 Άλλοι/ες το είδαμε ως μοναδική ευκαιρία να εκτιμήσουμε, να δούμε τα πράγματα 

αλλιώς. 

Και άλλοι/ες κρατώντας την ελπίδα λέγαμε: Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό! Να 

φροντίζουμε μόνο τον εαυτό μας!!! 
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3. Η αποκτημένη γνώση των ανθρώπων  στην διάρκεια της 

καραντίνας. 

 

Η καραντίνα, η κοινωνική αποστασιοποίηση και ο φόβος ένα αντανακλαστικό που μας 

βγαίνει αλλάξαν πολύ τους ρυθμούς στην ζωή μας. Είχαμε τον χρόνο για να 

συνειδητοποιήσουμε τι μας προσφέρεται σαν ευκαιρία και να το εκμεταλλευτούμε, 

να το απολαύσουμε. 

 

Οι σχέσεις των ανθρώπων 

Βρήκαμε χρόνο προσωπικό αλλά και με τους αγαπημένους μας.  

Πολλοί/ες από εμάς 

βρεθήκαμε σαν οικογένεια. 

Γνώρισα καλυτέρα το παιδί 

μου, είχα την τύχη να έχω 

κοντά μου τον σύντροφο μου 

που δουλεύει σε άλλη πόλη 

γιατί δούλευε διαδικτυακά. 

Μια συνύπαρξη που έφερε 

θύμησες από την γνωριμία 

μας. 

Μερικοί /ες από εμάς κατάφεραν να αναπτύξουν αληθινές σχέσεις γιατί είδαν ποιοι 

είναι οι φίλοι τους που σημαίνουν κάτι γι’ αυτούς και για τους οποίους νοιάζονται 

πέρα από τις οικογενειακές σχέσεις.  

Στην αρχή, υπήρχε ρήξη με τα παιδιά που δεν με είχαν συνηθίσει στο σπίτι να τα 

παρακολουθώ στα μαθήματα, όμως οι κανόνες που βάλαμε και τα καλά 

αποτελέσματα που έβλεπαν μας έφεραν πιο κοντά. Πολλές αγκαλίτσες και φιλιά…Ν’ 

ακούς : Μαμά είσαι η καλύτερη! Τι καλά που ξέρεις να απολυμαίνεις τα ψώνια.   

Αυτό το διάστημα σαν μια βραδυπορία μας βοήθησε να δούμε πού είμαστε και αν 

αντέχουμε τον φρενήρη ρυθμό της καθημερινότητας. Και αυτό αφουγκράζομαι από 

πολλούς/ πολλές ότι είχαμε χαθεί στην δίνη της καθημερινότητας που θολώνει τις 

πραγματικές μας ανάγκες. 
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Μα και η Φύση έπρεπε να πάρει τα πάνω της 

Μια άλλη σημαντική συνειδητοποίηση για πολλούς από 

εμάς  ήταν ότι για την πανδημία μεγάλη ευθύνη 

αποδόθηκε στην κλιματική αλλαγή.  Ο άνθρωπος 

παραβιάζοντας βασικούς κανόνες της φύσης την 

έστρεψε εναντίον του. 

 Μερικοί/ες μίλησαν και για την διατροφή ειδικά των 

Κινέζων, να τρώνε ζώα που δεν τρώγονται. Αυτό είπαν, 

σίγουρα κάτι δημιούργησε, κάτι που τους ξέφυγε και 

έτσι ο ιός  του covid19 απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.  

Θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για την σχέση της πανδημίας με το 

περιβάλλον και πως σχετίζεται η επιδημία ως επίπτωση της οικολογικής καταστροφής 

που προέρχεται από τον άνθρωπο, είπαν κάποιοι/ες.   

Μερικοί /ες από εμάς θέλησαν  να εστιάσουν στην παράπλευρη ωφέλεια που είχε 

αυτή η γενικευμένη καραντίνα στο περιβάλλον, γεγονός που δείχνει ότι έπρεπε να 

γίνει μια αλλαγή στον τρόπο ζωής του ανθρώπου.   

Να διασχίζεις δρόμους χωρίς πολλά αυτοκίνητα και να μεταφέρεσαι σε μέρη με 

καθαρή ατμόσφαιρα και το αεράκι να σου φέρνει ευωδιές από τα δέντρα και τα 

λουλούδια. 

 

Ξανά δέσιμο με τη χώρα μου 

 Ζώντας στο εξωτερικό εν μέσω καραντίνας ενίσχυσα τους δεσμούς με την χώρα μου 

Κάποιοι/ες που ζούσαν στο εξωτερικό 

συνειδητοποίησαν ότι η θέση τους είναι στην χώρα 

τους, κοντά στις οικογένειές τους. Έγινε ξεκάθαρο γι’ 

αυτούς /ες πού ανήκουν, μέσα από την αβεβαιότητα 

και τον φόβο ότι κάτι μπορεί να συμβεί στους δικούς 

τους. 

 

Βάζω τους όρους μου στη δουλειά 

Η επιδημία του κοροναιού και της καραντίνας με δίδαξε κάτι πολύτιμο! Εγώ αξίζω ως 

επαγγελματίας και τα παιδιά μου αξίζουν όμως να έχουν την μαμά τους! Πρέπει να 

θέσω τους όρους μου στη δουλειά. Αποφάσισα και θέλω να έχω τον έλεγχο της ζωής 

μου.  
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4. Ιδιαίτερες δεξιότητες, αξίες, προθέσεις, αρχές, 

δεσμεύσεις, γνώση ζωής και ποιότητες που μας 

βοήθησαν. 

 

Η πρόθεση να μην αφεθούμε 

Η πρόθεση να μην αφεθούμε, να μη μας πάρει από κάτω ήταν κοινή για τους 

περισσότερους/ες από εμάς. Και μόνο που μπορέσαμε μέσα στον περιορισμό να 

βρούμε τρόπο να ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους, να βλέπουμε τα βήματα 

που κάνουν στην ζωή πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να ξαναβρίσκουν 

τα πατήματά τους, αυτό μας έδινε, μας δίνει νόημα. Η εσωτερική μου ανάγκη γι’ αυτού 

του είδους την σχέση με τους άλλους ήταν παρούσα σε όλη μου την πορεία μέχρι 

σήμερα. 

Ένα άλλο περιθώριο αντίδρασης σε όλη αυτή την τρέλα της πανδημίας είναι η σκέψη 

ότι θα αντέξουμε! 

Μια γνώση που κουβαλάω από παιδί. Στη ζωή έχουμε την επιλογή  είτε να 

σταυρώσουμε τα χέρια και να αναρωτιόμαστε τι μας συνέβη, να κλαίμε ή να  

σηκώσουμε τα μανίκια και όρθιοι να παλεύουμε. Δεν τα παρατάμε, δεν χάνουμε το 

κουράγιο μας!  

Η έρευνα μου για την ανεύρεση δουλειάς που να ταιριάζει  στην καθημερινότητα μου 

με τα παιδιά, τηλεργασία και ένα ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μου. 

Είμαι αυτοδημιούργητη   και περήφανη γι’ αυτό. Δεν φοβάμαι  την αλλαγή.. Δεν τα 

παρατάω ποτέ! 

 

Η φροντίδα του εαυτού 

Η αναζήτηση του εαυτού και η δημιουργικότητα, αντίδοτο στις προκλήσεις, μια 

ικανότητα καταγεγραμμένη στο DNA μου. Κρατάει από τους παππούδες μου που δεν 

έχαναν τον μπούσουλα κι ας ξανάρχιζαν  λόγω 

των δύσκολων συγκυριών από το μηδέν. 

Γι’ άλλους /ες ήταν  η σύνδεση με το φως και την 

ενέργεια του σύμπαντος συμμετέχοντας σε 

ομαδικούς διαδικτυακούς διαλογισμούς.  

Και όταν ξαναρχόταν εκείνο το βάρος στο στήθος, 

να προσπαθώ να δω τι μου λέει, να του δίνω 

χώρο, χωρίς να ταυτίζομαι και με την συμπόνοια στον εαυτό μου, την κατανόηση, την 

αγάπη και την αποδοχή να βρισκω την γαλήνη και τις  λύσεις σε ό,τι με απασχολεί. 
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Ήρθαν στο επίκεντρο (πιο) σημαντικές Αξίες 

 

Στο διάστημα αυτό, ένιωσα ακόμη περισσότερη ευγνωμοσύνη για όσα έχω αλλά και 

την εξέφρασα με τον τρόπο μου όπως τόσοι άλλοι, αυτό που λέμε αλληλεγγύη.  

Η έμπρακτη αλληλεγγύη από στοχαστές, καλλιτέχνες, οι διαδικτυακές ομιλίες, ο 

εθελοντισμός, όλα αυτά μας εμπνέουν να κρατάμε την ελπίδα για μια ανθρωπότητα 

πιο συνειδητή που ξέρει να αναγνωρίζει τι αξίζει και τι δεν αξίζει. 

Ήρθε στο επίκεντρο η Αξία, ο Άνθρωπος. Σταμάτησε το ανούσιο, το επιφανειακό.  

Σε μια γενική αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας, συνέβαλε πολύ ότι μπήκε απ΄όλους 

μπροστά η υγεία, ένας ανθρωπιστικός στόχος.   

Αλλά και αλλαγές στην συμπεριφορά των ανθρώπων παρατηρήσαμε. Περισσότερη 

ευγένεια, υπομονή ενώ έπεσαν οι εντάσεις και οι τσακωμοί.  

 

Και άλλα πολλά… 

Το τρολάρισμα, άλλος ένας τρόπος, να γελοιοποιήσουμε την κατάσταση, να κάνουμε 

χιούμορ, να λέω στον σύζυγο μου:  COVID, σήκω να κάνεις καφέ. Covid, τι έχει το μενού 

γι’ αύριο. 

Καλό είναι όμως να έχουμε και μια άκρη για μια ώρα ανάγκης   ένα μαξιλάρι, μια 

ασφάλεια αν κάτι δεν πάει καλά. 
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5. Τι κρατάμε για το μέλλον, μέσα από όλη αυτή την 

περιπέτεια. Τι ευχόμαστε να γίνει, όταν βγούμε από αυτή. 

 

Για τις σχέσεις μας 

Κάποιοι /ες από εμάς θα ήθελαν να κρατήσουν  το αίσθημα της σύνδεσης με τον εαυτό 

τους και να επιδιώξουν αληθινές σχέσεις με τους άλλους. 

Η ζωντανή επαφή με τα παιδιά μας και τα 

εγγόνια μας,  οι αγκαλιές με τους φίλους μας, 

οι ατέλειωτες συζητήσεις με καφέ στην πλατεία  

με τους αγαπημένους μας, αυτά δεν 

αναπληρώνονται με την διαδικτυακή 

επικοινωνία.   

Θα κρατήσω τα καλά, τον ποιοτικό χρόνο που 

περνάμε οικογενειακά.  

 

 Για τη θέση μας στον κόσμο και τις αξίες μας 

 Να μην ξεχνάμε ότι αποτελούμε ασήμαντες υπάρξεις στην απερατότητα του 

σύμπαντος όπου υπάρχουν δυνάμεις που αγνοούμε. 

Να κρατήσουμε την ελπίδα και θα το βρούμε και το μετά 

την  καραντίνα πως θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης και του εγκλεισμού.  

 Η σύνδεση με την αλήθεια μας θα είναι η πυξίδα που θα 

μας δείχνει τον δρόμο σε κάθε επόμενο βήμα.  

 

Παράπλευρες ωφέλειες 

Η παράπλευρη ωφέλεια που είχε η καραντίνα στο 

περιβάλλον γεγονός που δείχνει πως πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον τρόπο ζωής του 

ανθρώπου ( διατροφή, οικολογική συνείδηση, τρόπος ζωής ). 

Η παιδεία που αποκτήσαμε επάνω στο θέμα της τήρησης των μέτρων προστασίας από 

σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στους συμπολίτες μας.  

 Η τήρηση των κανόνων  υγιεινής, μια δική μας κατάκτηση που δεν χρειάζεται  πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου  να μας αναγκάζουν να τους τηρήσουμε.   
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Αποφάσεις και ευχές για το μέλλον 

Εύχομαι για το μέλλον λιγότερη πίεση στη δουλειά, περισσότερες διακοπές και 

ταξίδια.  

Αποφάσισα και θέλω να έχω τον έλεγχο στην ζωή μου γιατί αυτό θα μου προσφέρει 

προσωπική και οικογενειακή ηρεμία και ισορροπία.  

Να συνεχιστεί και να εκφραστεί η  αλληλεγγύη μεταξύ μας γιατί η αλληλεγγύη 

μεγιστοποιεί  την δύναμη την ατομική και την κοινωνική.  Αλληλεγγύη λοιπόν και στην 

μετα κοροναιού εποχή. 

 Να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε σεβασμό στην ζωή και να ζούμε με πληρότητα.  

Τώρα πάνω από όλα γνωρίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να δράσει συμπονετικά όπως 

το έδειξε κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Να τελειώσουν οι μάσκες και τα αντισηπτικά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


