
Ο Κορωνοϊόσ και θ ξεχαςμζνθ ςου κορϊνα 

 

Στθ μζςθ του πανικοφ 

ςτο μάτι του κυκλϊνα 

προςπάκθςε 

Προςπάκθςε 

«Αναςθκϊςου απάνω από τα πολφβουα κφματα  

και πιάςε μ’ ζνα κλωκογφριςμα του ματιοφ ςου» 

τθν αλικεια 

Όςθ μπορείσ  

Όςθ αντζχεισ 

 

Ο ςτόχοσ προδιαγεγραμμζνοσ 

Ο ιόσ -καταςκευαςμζνοσ ι φυςικόσ- απολφτωσ βολικόσ 

Οι κίνδυνοι αυτοφ -υπερβολικοί ι αλθκινοί- ςτθν υπθρεςία του φόβου 

Άκου, άκου τισ φαινεσ και τουσ γφπεσ που περιμζνουν να ςε ξεςκίςουν 

Τόλμα να ακοφςεισ τον φριχτό ςτο βαςιλιά Φόβο φμνο τουσ: 

«Ω Φόβε, τροφζ κανάτου πριν το κάνατο 

Στάςου ςφμμαχοσ των λίγων ςε αυτόν τον πόλεμο 

Στάςου τθσ κοινωνίασ των πολλϊν “ηωντανϊν - νεκρϊν” δθμιουργόσ 

Εκείνων που δεν τολμοφν πια να ςκεφτοφν 

Εκείνων που μονάχα ακολουκοφν»… 

 

Ο ςτόχοσ προδιαγεγραμμζνοσ 

Αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ αποβλάκωςθσ παντοφ 

Τα παιδιά ςτα κινθτά 

Οι γονείσ ςτα κινθτά 

Τα μάτια και τα μυαλά ακίνθτα 

Δεν ςκζφτονται κι οφτε μιλοφν 

Μονάχα ακοφν και ακολουκοφν 

Κι όποιοσ τολμιςει τον βαςιλιά Φόβο να αμφιςβθτιςει 

κι όποιοσ με τθν κλεμμζνθ φλόγα προςπακιςει τθν αλικεια ςτο φωσ να δείξει 

δεςμϊτθσ Προμθκζασ ςτον Καφκαςο, πάντα για το καλό μασ 

Αποφυγισ παράδειγμα για όλουσ: 

Κοίτα, κοίτα 

αυτι είναι θ κατάλθξθ για όποιον τολμιςει να ςκεφτεί 

Κοίτα τον αετό να του ξεςκίηει κάκε μζρα το ςυκϊτι 

Κι φςτερα ςκζψου 

Αν αντζχεισ 

Αν τολμάσ 

 



Ή μιπωσ είναι καλφτερα να ακολουκιςεισ; 

Χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ 

χωρίσ οφτε καν πρϊτθ 

Δζξου τθν ψευτοκεία κοινωνία τουσ με ευλάβεια 

Επικοινϊνθςζ τθν 

Ο λόγοσ τθσ διαταγι 

Η αμφιςβιτθςι τθσ φβρθσ 

 

Ναι - ναι, καλφτερα ζτςι 

Που καιρόσ τϊρα πια για ςκζψθ… 

Κι φςτερα θ αμφιςβιτθςθ κζλει και ςυμμάχουσ 

αλλιϊσ τρελαίνεςαι 

Κι εςφ δεν κζλεισ να τρελακείσ, ζτςι δεν είναι; 

Κι οφτε να μείνεισ μόνοσ ςου 

 

Ζλα λοιπόν καλζ και εκπαιδευμζνε και επαρκϊσ αποβλακωμζνε αμνζ 

ζλα ςτο αςφαλζσ κοπαδάκι μασ… 

εςφ δεν είςαι πια λιοντάρι 

ζλα καλό μου προβατάκι 

μθ μείνεισ μόνο ςου 

ξζρεισ τι κάνει ο λφκοσ ςε όςουσ δεν αγαπάνε το μαντρί… 

Γι’ αυτό ςου λζω 

ζλα καλό μου προβατάκι 

μαηί με τα άλλα ςτθ γραμμι 

ζτοιμο νεράκι και τροφι 

ζλα να παρακολουκιςεισ τθ ςφαγι 

τθ δικι ςου ςφαγι 

 

Το βλζμμα, θ ςκζψθ και θ καρδιά 

τθν κάκε μζρα ακίνθτα ςτα κινθτά 

Τθν αςφάλεια κθρφςςοντασ,  εξυμνοφν τον Φόβο 

εξαςφαλίηοντασ μία ηωι νεκρι… 

Κοίτα πωσ λίγο - λίγο αιςκάνεςαι καλφτερα ςτθν απομόνωςι ςου! 

Που καιρόσ για ςυναναςτροφζσ… 

«Άνκρωποσ - κοινωνικό ον» και λοιπζσ αθδίεσ… 

«Άνκρωποσ - δουλικό ον» 

Αυτό κθρφςςει ο μεγάλοσ μασ βαςιλιάσ 

Άνκρωποσ - δοφλοσ του Φόβου 

 

Ο ςτόχοσ προδιαγεγραμμζνοσ 

Αυτόσ θ αιτία τθσ υπερβολισ και του πανικοφ 



Οι αφορμζσ -πραγματικζσ ι επινοθμζνεσ- κα παρουςιάηονται 

Εχκζσ, ςιμερα, αφριο 

Κορωνοϊόσ, Αυριοϊόσ, Μεκαυριοϊόσ 

Κορωνοϊόσ, κόρθ βουβι - τυφλόσ μασ γιοσ  

Αφορμζσ αλθκινζσ κα μεγιςτοποιοφνται 

 ψεφτικεσ κα καταςκευάηονται 

Εν ανάγκθ κα παράγονται 

Και το ςχζδιο «ςαν ζτοιμο από καιρό» 

Όλοι οι δρόμοι καταλιγουν ςτο δικό τουσ μονόδρομο 

Όπου και να πασ, ότι και να γίνει 

Αν ο φόβοσ φανεί δίκαιοσ (π.χ. ςτθν περίπτωςθ του Κορωνοϊοφ κατά τθν οποία κα 

ζχουμε πολλά κφματα) 

τότε ο φόβοσ κα επιβεβαιωκεί 

Ζνασ νζοσ κα προετοιμαςτεί 

Θα ανκίςει και κα καρποφοριςει 

Αν ο φόβοσ δεν «ευδοκιμιςει» (π.χ. ςτθν περίπτωςθ του Κορωνοϊοφ κατά τθν οποία 

κα ζχουμε λιγότερα από τα προβλεπόμενα κφματα) 

τότε ο φόβοσ που μασ ϊκθςε να λάβουμε τα απαραίτθτα ςωτιρια μζτρα κα 

επιβραβευτεί 

τότε ο φόβοσ κα επιβεβαιωκεί 

Ζνασ νζοσ κα προετοιμαςτεί 

Θα ανκίςει και κα καρποφοριςει 

 

Και κάπωσ ζτςι, όλα βαίνουν ελεγχόμενα 

βάςθ προγράμματοσ 

Βοφτυρο ςτο ψωμί των λίγων! 

Ο κόςμοσ μαντρωμζνοσ 

Απαγορεφονται οι ςυνακροίςεισ 

Το χριμα πλαςτικό 

Τα πάντα ελεγχόμενα 

Ο φόβοσ φυλάει τα ζρμα… 

Σφνορα υψϊνονται 

πόλεισ απομονϊνονται 

άνκρωποι απομακρφνονται 

Που τόλμθ και καιρόσ για αγκαλιζσ και φιλιά; 

Που καιρόσ για αγάπθ; 

Άλλωςτε, επιςιμωσ: «Απαγορεφεται το ςυγχνωτίηεςκε»! 

Η υποχρεωτικι «απόςταςθ αςφαλείασ» του Οδικοφ Κϊδικα 

τϊρα και ςτον ανκρϊπινο! 

 

 



Και κάπωσ ζτςι, όλα κα βαίνουν ελεγχόμενα 

«καλϊσ εισ βάροσ μασ»… 

Γιατί τι να τθν κάνεισ τθν αςφάλεια χωρίσ τθν ηωι; 

Θα μζνεισ μζςα ςτο ςπίτι 

Θα καταναλϊνεισ ότι ςου ςτζλνουμε 

Delivery! 

Θα τρωσ τα ςυςκευαςμζνα 

Θα πίνεισ τα εμφιαλωμζνα 

Θα ακοφσ τα εγκεκριμζνα 

(κι αν κελιςεισ να κρίνεισ: 

τρζχα-γφρευε για τα κρυμμζνα δεδομζνα…) 

Όλθ θ ηωι ςου ζνα ψζμα 

Τα όνειρά ςου -πριν γεννθκείσ- τακτικά βαλμζνα 

Θα πράττεισ τα προδιαγεγραμμζνα 

Θα ερωτεφεςαι διαδικτυακά και απομονωμζνα 

με τον κακζνα (δθλαδι με κανζνα) 

Και μζςα ςτο τίποτα και ςτον κανζνα κα ψάχνεισ εςζνα  

Τα μάτια του παιδιοφ μεσ ςτον κακρζπτθ ξεχαςμζνα 

 

Και ποια θ αντιπρόταςθ; 

Ποια θ άμυνα; 

Ποιοσ ιλιοσ να υπάρχει πίςω από τα τόςα ςφννεφα; 

 

Γράφοντασ τα παραπάνω  

ςε μια μονάχα λφςθ καταλιγω 

Πρϊτθ ανάγκθ θ κατανόθςθ πωσ είναι κατθφόρα 

Κάκε μζρα κα ‘ναι χειρότερα και γυριςμό δεν ζχει 

Ο κόςμοσ όλοσ άλλαξε και χάλαςε και χάκθκε 

Η πορεία του μεγάλου ςυνόλου από παλιά, ςοφά προδιαγεγραμμζνθ: 

«Πρόςω ολοταχϊσ προσ τθν απομόνωςθ 

ςε μια κακθμερινότθτα ηωντανι - νεκρι» 

Δεφτερθ ανάγκθ φςτερα 

ο αυτοπροςδιοριςμόσ μασ 

Με ζναν φίλο μασ μαηί 

κι φςτερα δυο και πζντε 

ανάπτυξθ και οργάνωςθ δικισ μασ κοινωνίασ 

Δικι μασ να ‘ναι θ τροφι 

δικζσ μασ και οι ιδζεσ 

όςο μποροφμε μακριά 

απ’ τθ δικι τουσ τρζλα 

όςο μποροφμε μακριά 



 

Υγρ.: Διαβάηοντασ τα παραπάνω και ζχοντασ δφο γονείσ που ανικουν ςτισ 

λεγόμενεσ ευπακείσ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου, κα ικελα να διευκρινίςω ότι δεν 

είμαι  ανόθτοσ και ότι αςφαλϊσ και δεν κεωρϊ παράλογο το να προςπακεί κανείσ 

να αποφφγει ζναν κίνδυνο.  (Όπωσ άλλωςτε και τθν κοινι γρίπθ…)  Η υπαρξιακι 

ζνςταςθ αφορά ςτθν αποδοχι του επιβεβλθμζνου πανικοφ και κυρίωσ ςτθ μθ 

κατανόθςθ τθσ νζασ τάξθσ πραγμάτων. 

Θα μποροφςε όλο αυτό με τον Κορωνοϊό να είναι ζνα τεράςτιο κοινωνικό πείραμα 

που να προδιαγράφει μελλοντικζσ εφαρμογζσ… 

Ιδοφ τα ερευνθτικά ςυμπεράςματα: 

«Τα πειραματόηωα αφοφ κατανάλωςαν με επιμζλεια τθν τροφι, υιοκζτθςαν 

πλιρωσ τισ ςυςτάςεισ - διαταγζσ και οικειοκελϊσ αυτοαπομονϊκθκαν.  Στον βωμό 

τθσ αςφάλειασ, αποςκοπϊντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ ηωισ, κυςίαςαν τθν ίδια τθ ηωι.» 

Και θ μθ ηωι ςυνεχίηεται… 


