
Καταστρεπτικός διχασμός! 

O  νέος διχασμός των Ελλήνων, με τον διαχωρισμό τους σε εμβολιασμένους 

και ανεμβολίαστους, με την τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης και των πολιτι-

κών κομμάτων, αλλά ιδιαίτερα των ΜΜΕ, γιγαντώνεται. Η σκοτοδίνη των  

παθών κατατίθεται καθημερινά, σχεδόν μονομερώς στα πολύχρωμα τηλεο-

πτικά παράθυρα όπου παρελαύνουν οι «ειδικοί» πρωταγωνιστές του «υγειο-

νομικού» δράματος, καθώς και με αρκετή δόση λογοκρισίας στο διαδίκτυο 

και ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα! 

Είναι νομοτελειακά βέβαιο, ότι μετά από λίγο καιρό, ο κονιορτός του «παν-

δημικού» στροβίλου θα έχει καταπέσει. Το μόνο που θα μείνει θα είναι οι 

ραγισμένες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που μέχρι χθες ήσαν οικογένεια, φί-

λοι, συγγενείς, συνάδελφοι, γείτονες, συνεργάτες, συγχωριανοί, συντοπίτες, 

συμπολίτες! Η «κοινωνική αποστασιοποίηση» θα έχει επιτελέσει στο ακέραιο 

το έργο της. 

Η κυριαρχία των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, παγκοσμίως αλλά 

και στη χώρα μας, δεν πρόκειται να παύσει να υπάρχει. Η καθημερινότητά 

μας όμως θα έχει αλλάξει σημαντικά. Πώς θα κοιτάξουμε, πώς θα μιλήσουμε, 

πώς θα συνεργαστούμε με αυτούς που η ιδιότυπη αυτή πόλωση μας μετέ-

τρεψε σε μισητούς αντιπάλους; Η «υγειονομική» παλαίστρα θα έχει συντρί-

ψει, θα έχει καταστρέψει τις ανθρώπινες σχέσεις μας. 

Ας ακολουθήσει ο καθένας μας όποια διαδρομή θέλει. Γιατί να προσπαθεί με 

πάθος να πείσει τους άλλους να πράξουν το ίδιο; Γιατί να φτάνουν οι εμβο-

λιασμένοι να εύχονται να πάθουν κάτι οι ανεμβολίαστοι, αλλά και το αντίθε-

το; Αυτό δεν είναι ολοκληρωτική συμπεριφορά; Αυτό δεν είναι φασισμός; 

Αυτό δεν είναι άκρατος εγωισμός; Πού είναι οι ελληνορθόδοξες αξίες που 

πρέπει να μας διακατέχουν; Γιατί επιτρέπουμε στους πολιτικούς να εργα-

λειοποιούν τις προσωπικές μας επιλογές; 

Φαίνεται ότι οι κακοί δαίμονες ζήλεψαν την δόξα της όμορφης και πλούσιας 

χώρας μας και, εκμεταλλευόμενοι τα πάθη μας, ταλανίζουν σήμερα την ελ-

ληνική κοινωνία με ένα νέο ιδιότυπο και άκρως «καταστρεπτικό διχασμό». Ας 

μην τους δώσουμε κι εμείς χείρα βοηθείας. Ας μείνουμε ενωμένοι! Ας βοη-

θήσουμε ο ένας τον άλλο να ξεπεράσουμε και αυτή τη λαίλαπα! 
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