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Η αρχή - Φεβρουάριος 2020

Το αεροπλάνο μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. 
Είχαμε περάσει ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο στην αγαπημέ-
νη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Ως συνήθως, ένα ιατρικό συνέ-
δριο ήταν η αφορμή του ταξιδιού, που εμείς εμπλουτίσαμε με 
επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο, περίπατο στον παραλιακό 
δρόμο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής της συμπρωτεύουσας και 
το βράδυ δείπνο σε ένα από τα φημισμένα εστιατόριά της με 
θέα τον Θερμαϊκό.

Λίγο αργότερα, στην Αθήνα πια, μάθαμε για το πρώτο κρού-
σμα κορωνοϊού σε μια Θεσσαλονικιά που είχε επιστρέψει από το 
Μιλάνο, ήδη γνωστή εστία της νόσου, τη δεύτερη –νομίζω– μετά 
τις ειδήσεις για τη μυστηριώδη επιδημική νόσο με αφετηρία την 
πόλη Γουχάν της μακρινής Κίνας, πόλη που ως τότε πολλοί δεν 
γνωρίζαμε καν πως υπάρχει.

Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε και η δική μας ελληνική αρχή της επι-
δημίας, που εξαπλώθηκε ραγδαία και αναδείχθηκε σε πανδημία.

Πώς ξεκίνησε έτσι ξαφνικά όλο αυτό το κακό και από τόσο 
μακριά και ποια ήταν αυτή η κινεζική πόλη των 11 εκατομμυρί-
ων κατοίκων, δηλαδή με πληθυσμό Ελλάδας, που ως τότε δεν 
γνωρίζαμε την ύπαρξή της;

Κι όμως, ακούγοντας ειδήσεις και διαβάζοντας εφημερίδες 
τη γνωρίσαμε. Είχε λέει, μάλιστα, και ερευνητικά εργαστήρια 
αλλά και υπαίθριες αγορές με ζώα, άγνωστα σε εμάς, εκεί όμως 
τα έτρωγαν.

Τι σχέση είχαμε όλοι εμείς με αυτούς; Πώς; Από πού; Πότε; 
Από τι; Το κυριότερο: από τι;

Κάτι ακούστηκε για νυχτερίδες, για κάποια ζώα ξενιστές ή 
μη και ψίθυροι κυκλοφόρησαν για αστοχίες στα ερευνητικά 
εργαστήρια της πόλης, όμως γρήγορα ομίχλη σκέπασε τις δι-
αδόσεις, που καλύφθηκαν από αερολογίες και, τέλος, σιωπή 
συμβατή με τη γνωστή κρυψίνοια των Κινέζων.
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Το φαινόμενο άρχισε να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. 
Έτσι, ακούστηκε για βαριά αρρώστους, θανάτους και εξαφανί-
σεις ιατρών-ερευνητών, ενώ στη Γουχάν διατάχθηκε εγκλεισμός 
των κατοίκων στα σπίτια τους, που πολλά σφραγίστηκαν, με 
φαινόμενα του είδους να κυνηγούν στον δρόμο με απόχη τους 
παραβάτες!

Τι έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για όλα 
αυτά; Ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος για να κάνει δηλώσεις; Σχολίαζε 
εκφράζοντας μόνο «σαφείς ασάφειες».

Υστερα η Ιταλία πήρε τη σκυτάλη της επιδημίας, μετά από 
κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ βαθμιαία μία προς μία οι 
χώρες άρχισαν να αναγγέλλουν κρούσματα σε όλες τις ηπείρους. 
Σύντομα και στις Η.Π.Α. αναφέρθηκαν κρούσματα και φυσικά 
και εδώ, στην Ελλάδα.

Πού να ξέραμε τότε τι θα περνούσαμε για σχεδόν δύο χρό-
νια  – και βλέπουμε.

Η πανδημία ήταν εδώ.
Μόνο που δεν ήταν η πανώλης του Μεσαίωνα ούτε η γρίππη 

του 1918.
Ήταν, είναι, κάτι πολύ χειρότερο.
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2020
Παραλήρημα στον καιρό  
της πανδημίας
Το πρώτο κύμα είναι εδώ. 

Ο εχθρός είναι ύπουλος κι επιθετικός, παρά την ομορφιά του, 
γεμάτος ακίδες, κάτι σαν αστεράκια που όλα μαζί σχηματίζουν 
μια παρόμοια κορώνα, ναι, «κορώνα», εξού και το όνομά του. 

Από πού μας ήρθε αυτός ο άθλιος; Εικασίες πολλές. Τις έχου-
με όλοι ακούσει.

Είμαι ιατρός και νιώθω τόσο αδύναμη. Θέλω να κάνω κάτι 
θετικό, κάτι χρήσιμο, αν και είμαι πια συνταξιούχος. Δεν ξέρω 
τι μπορεί να είναι αυτό. Να συμβουλεύω, μήπως, τους συμπο-
λίτες μου να τηρούν τα πρέποντα μέτρα; Να σπεύσουν για το 
εμβόλιο, μόλις αυτό κυκλοφορήσει;

Πάλι καλά που πρόλαβα πριν από λίγες μέρες να πάω στον 
τάφο των γονιών μου. Ευτυχώς, δεν ζουν πια.

Η οργάνωση της καθημερινότητας, με μάσκες και γάντια, 
συντελείται σε ελάχιστες δραστηριότητες, κυρίως στο κατα-
φύγιο του σπιτιού μας. Πασχίζω να μαντέψω τις φυσιογνωμίες 
των αραιών διαβατών που συναντώ στον δρόμο, πίσω από τη 
μάσκα τους. Μάταιη η προσπάθεια.

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πώς θα είναι η Δευτέρα;
Διατάζω τον εαυτό μου να μένει σε απόσταση από τον αραιό 

κόσμο, ακόμα και από τους δικούς μου, και ας ζούμε στο ίδιο 
κτίριο, για να μην τους βλάψω, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, 
την αδελφή μου και, βέβαια, τον σύζυγό μου.

Μιλάω στα εγγόνια από το τηλέφωνο. Ακούω την φωνή τους 
και ύστερα κλαίω. Πού και πού μόνο βγαίνω στο κεφαλόσκαλο 
και τα αντικρύζω κάτω ή κατεβαίνω σαν κλέφτης και αφήνω 
στην εξώπορτά τους παιχνιδάκια ή σύνεργα ζωγραφικής που 
έχω απολυμάνει και τους ειδοποιώ ύστερα από το τηλέφωνο 
να ανοίξουν την πόρτα να τα πάρουν και να ακούσω και πάλι 
την φωνή τους.
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Κάπου το 2020
Τι έκανα σήμερα;
Σηκώθηκα. Έκανα την τουαλέτα μου, ετοίμασα για εμάς τους 
δύο πρωινό, συνέχισα το ξεκαθάρισμα και την τακτοποίηση 
των περιεχομένων του σπιτιού μου, βιβλία, CD, πίνακες, ρούχα, 
σερβίτσια και κουζινικά. Αυτά όλα το πρωί.

Το απόγευμα εργάστηκα στο κείμενο μιας ομιλίας που μου 
ζήτησαν να κάνω, δεν ξέρω βέβαια υπό ποιες συνθήκες τώρα 
με τον εγκλεισμό. Ίσως να γίνει «υβριδικά»; Δηλαδή, με φυσι-
κή δική μου παρουσία και λίγων άλλων μετρημένων και τους 
λοιπούς σε τηλεακρόαση. Θα δούμε.

Δεν παραμέλησα ασφαλώς την ενημέρωσή μου για τα νέα 
της ημέρας. Τα «νέα» από την τηλεόραση, τις εφημερίδες αλλά 
και το Διαδίκτυο. Τα «νέα» αυτή η καθημερινή τροφή της άχαρης 
ζωής μας, ίσως και πιο απαραίτητη τροφή από την πραγματική, 
μας βοηθάνε, κάθε μέρα, να συνεχίσουμε να ζούμε ως σκεπτό-
μενοι και πιστοί άνθρωποι.

Λίγες ακόμα επαφές, κυρίως από το τηλέφωνο και όχι διά 
ζώσης. Η οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, αδελφοί, κάποιοι φίλοι. 
Αυτή είναι η ημέρα μου.

Και τώρα, νύχτωσε κι εγώ ετοιμάζομαι για ύπνο.
Ελπίζω να είναι χωρίς διακοπές, χωρίς εφιάλτες. Κάνω μια 

σύντομη προσευχή, «για όλους και για όλα», όπως συνήθισα να 
λέω. Με ακούει, άραγε, ο Θεός, αν υπάρχει; Όπως και να ’ναι, 
εγώ την κάνω την προσευχή, στην οποία όμως δεν αρκούμαι 
στο να ζητώ διάφορα, αλλά φροντίζω και να ευχαριστώ συνά-
μα, μια και είμαστε ακόμη ζωντανοί και υγιείς, προς το παρόν.

Ελπίζω να ’μαστε και όταν ξημερώσει.


