
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 

2ο κύμα…. 2ο lockdown 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

δεν είναι πια τόσο πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε με το 2ο κύμα της πανδημίας και των 

περιοριστικών μέτρων. Πρακτικά, θα λέγαμε πως, αν και καταπονημένοι, είμαστε ίσως πιο 

εξοικειωμένοι με το πρόταγμα «Μένουμε Σπίτι» και με την αναγκαιότητα της τηλε – 

εργασίας. Όμως, τα νούμερα και οι αλγόριθμοι του επιδημικού κύματος μας καθηλώνουν! 

Η απειλή παίρνει διαστάσεις και προκύπτει η ανάγκη κάποιας επεξεργασίας, προσωπικής 

και συλλογικής, που θα αφομοιώνει ψυχικά – ως ένα βαθμό τουλάχιστο - το τραυματικό 

φορτίο. Έτσι, μαζί με τις ευχές «να είμαστε καλά και να παραμένουμε ασφαλείς», μαζί με 

την υπόμνηση των «οδηγιών» της ΠΕΕ – ΕΝΩΨΥΠΕ της περασμένης άνοιξης, σας 

προτείνουμε να μοιραστείτε μαζί μας μια ενδεικτική διαδρομή σχετικών αναφορών, από 

την ιστορική μυθιστοριογραφία, στη ματιά μιας καλλιτεχνικής έκφρασης, στον λόγο ενός 

επιστημονικού ριζοσπαστικού στοχασμού, και ξανά στο «εδώ και τώρα» της 

παιδοψυχιατρικής την εποχή του Covid - 19. 

 

ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΝΟ …ΧΤΕΣ: 

Ο Λοιμός στην αρχαία Αθήνα τα τελευταία χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου 430, 429 

& 2ο κύμα: 427/426 π.Χ.    Τύφος? Τυφοειδής πυρετός? Αιμορραγικός πυρετός Ebola? 

Εκτιμάται πως σκότωσε από το 1/4 έως το 1/3 του πληθυσμού της πόλης ο οποίος 
ανερχόταν σε 300.000.  

«Άνεμοι Πολέμου» 

Στίβεν Πρέσσφιλντ, εκδ. Πατάκη, 2002, σελ. 83 

Υλικό βασισμένο στην περιγραφή της επιδημίας από τον Θουκυδίδη: 

«Είχε εισβάλει ένας νέος εχθρός, πιο αδυσώπητος από τους Πέρσες, πιο άσπλαχνος από τις 

φάλαγγες της Λακεδαίμονας. Δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί κανείς μαζί του ή να τον 

εξαγοράσει με χρυσό. Δεν ευνοούσε κανένα στρατόπεδο. Δεν τον έπειθαν σημάδια 

υποταγής να κάνει πίσω. Προχωρούσε στο σκοτάδι και στο φως της ημέρας και κανενός 

σκοπού η φωνή δε μπορούσε να σημάνει συναγερμό. Τα πέτρινα τείχη δεν τον 

σταματούσαν. Δεν απαντούσε σε θεούς, αδιαφορούσε για τις σπονδές…... 

…..Ο Λοιμός δεν έκανε χάρη σε κανέναν. Το αθόρυβο δρεπάνι του θέριζε επιφανείς και 

αφανείς, καλούς και κακούς. Κάθε μέρα ακούγαμε την πένθιμη κωδωνοκρουσία του. Στο 

γυμναστήριο, στο θάλαμο του συντρόφου, ……..  Τη νύχτα τα κάρα με τους νεκρούς 

περνούσαν μπροστά από τις πόρτες μας. Μέσα στον ύπνο ακούγαμε το βογκητό των 

τροχών τους. Ο τρόμος στοίχειωνε ακόμα και τα όνειρά μας. Στην αυτοαπομόνωσή της η 

Αθήνα σφάδαζε κάτω από τη μάστιγα, σιωπηλή και αόρατη. Κανείς δεν ήταν άτρωτος ή 

απρόσβλητος από την καταστροφική επέλασή της».  

 

 



ΣΗΜΕΡΑ, με τη ματιά του Milos Manara 

 

ΑΥΡΙΟ ? 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Διονύσης Τζαρέλλας 

τοπικά ιθ΄ 

«Εν μέσω πανικού, καταμέτρησης νεκρών και κρουσμάτων, βίαιης αποκοινωνικοποίησης 
και περιορισμού των κοινωνικών σχέσεων, πόσο εφικτό είναι η κριτική σκέψη να 
παραμείνει κριτική; Να μπορεί δηλαδή με τόλμη να ξεχωρίσει το δομικό από το 
συγκυριακό, το πραγματικό από τη θεαματική αναπαράστασή του, να υπερβεί το στείρο 
εμπειρισμό αλλά και την κενή θεωρητική επανάληψη ταυτολογιών, ώστε να κατανοήσει 
στην ολότητά της, την καταστροφική δυναμική της κρίσης που συμπυκνώνει ο κορονοϊός; 

Μοιάζει πολυτέλεια και ευσεβής πόθος να διατηρήσει κανείς την ικανότητα του 
αναστοχασμού και της κριτικής ανάλυσης των βαθύτερων τάσεων και των δομικών 
παραγόντων που αλληλεπιδρούν στην τωρινή συγκυρία. Μοιάζει με την απέλπιδα 
προσπάθεια σύνθεσης ενός παζλ σε πραγματικό χρόνο με κομμάτια που δίνονται με τυχαία 
σειρά και χωρίς να υπάρχει πρότυπη εικόνα. 

Ωστόσο, αυτή η επίπονη θεωρητική προσπάθεια είναι η προϋπόθεση κάθε ουσιαστικής 
κριτικής στο υπάρχον, μια κριτική πάντα απαραίτητη, ειδικά τους επόμενους μήνες που θα 
τεθεί επί τάπητος, πολύ πιεστικά, το γνωστό, επώδυνο, πολιτικό εν τέλει, ερώτημα: ποιες 
και ποιοι θα πληρώσουν την κρίση; ….. σ. 309 



Ωστόσο, σημειώνει συγγραφέας, «…… Η κρίση και η πανδημία …… μας επιτρέπουν …. να 
αναδείξουμε την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας κόντρα στον 
άκρατο ανταγωνισμό.…. 

…..δια της έλλειψης, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αληθινός πλούτος του ανθρώπου είναι οι 
ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις, ο ελεύθερος χρόνος και η άδολη επαφή με τη φύση, αγαθά 
και μορφές ζωής που δεν μπορούν να τα εγγυηθούν ούτε η αγορά, ούτε το κράτος, ούτε η 
τεχνολογική δυστοπία της ψηφιακής επιτήρησης…..» σ. 315 

Ο Διονύσης Τζαρέλλας είναι διδάκτωρ πολιτικής κοινωνιολογίας και διδάσκει κοινωνική 
θεωρία και ιστορία πολιτισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 

ΣΤΟ “ΕΔΩ και ΤΩΡΑ” της Παιδοψυχιατρικής την εποχή του Covid-19 

Η προ-δημοσίευση στο MedRxiv της μελέτης της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών: 

“Impact of COVID-19 pandemic and lockdown measures on mental health of children 
and adolescents in Greece” 

Konstantina Magklara,1* Helen Lazaratou,1* Anastasia Barbouni,2 Konstantinos Poulas,3 
Konstantinos Farsalinos2,3 – Coronavirus Greece Research Group  
1 First Department of Psychiatry, Medical School, University of Athens, Athens, Greece.  
2 School of Public Health, Department of Public and Community Health, University of West 
Attica, Athens, Greece.  
3 Department of Pharmacy, University of Patras, Rio, Greece. 

Στην προ-δημοσίευση αυτή οι ερευνητές σημειώνουν πως:  
Το 1/3 των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά 
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη 
χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της 
φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές 
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη 
ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των 
παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
παιδιών. 
 

https://doi.org/10.1101/2020.10.18.20214643 

 

 

 


