
Covid-19: Σημειώσεις για την υπεράσπιση της κοινής λογικής

1. Δεν έχουμε σκοπό να προβούμε σε ύβρι υποτιμώντας τις απώλειες ζωών και του πόνου που
αυτές επιφέρουν σε συγγενείς/φίλους/γνωστούς/συναδέλφους των θυμάτων. Κάτι τέτοιο θα ήταν
απαράδεκτο. Θέλουμε απλά να επισημάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε χρήσιμα για
την κατανόηση του τί νομίζουμε ότι συμβαίνει αυτούς τους μήνες και, κυρίως, τί επιφυλάσουν για
το μέλλον οι κρατικές πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή τον κορονοϊό. Ξεκινάμε με την
αμείλικτη πραγματικότητα των αριθμών (όσο κουραστικό κι αν φαίνεται) διότι ζούμε σε εποχές
που η γνώση της πραγματικότητας απλά, απλούστατα και χωρίς περιστροφές  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ
α ι : Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έγινε στις 18 Μαρτίου από τον καθ’ ύλην αρμόδιο της
ελληνικής κυβέρνησης Τσιόρδα τα παγκόσμια κρούσματα του ιού ανέρχονται σε 213.547. Από αυτά
θανατηφόρα υπήρξαν τα 8.790, τα 84.314 έχουν ιαθεί πλήρως, άλλα 113.807 βρίσκονται σε ήπια κα-
τάσταση και 6.636 βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Από αυτές τις 6.636 περιπτώσεις
κάποιοι άνθρωπου θα χάσουν τη ζωή τους (ευχόμαστε κανένας!) και πολλοί περισσότεροι θα ια-
θούν. Στην ίδια ενημέρωση εκ μέρους του Τσιόρδα ακούστηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πραγ-
ματάκια, αν και μάλλον το ενδιαφέρον των ΜΜΕ μονοπώλησε το γεγονός ότι δήλωσε  οπαδός του
ολυμπιακού... Ποιά είναι τα ενδιαφέροντα πραγματάκια που ορθώς ανέφερε ο λοιμωξιολόγος; Πρώ-
τον, ότι με βάση τα παγκόσμια δεδομένα  όχι μόνο επί των διαγνωσμένων κρουσμάτων αλλά και
επί  των πολύ περισσότερων αδιάγνωστων όπως υπολογίζονται με αναγωγές των ειδικών, η πραγ-
ματική θνησιμότητα του covid-19  είναι από 0,05%  έως 1% σε παγκόσμια κλίμακα. Δεύτερον, ότι
υπάρχουν δεκάδες άλλοι ιοί που δρουν παγκόσμια αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται γι αυτούς τους
τελευταίους 2,5 μήνες που “έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλια μας”. Τι είπε ο κ. Τσιόρδας; Το αυτο-
νόητο. Πως, για παράδειγμα, πάνω από 650.000 άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από επιπλοκές
της εποχιακής γρίπης κάθε χρόνο! Αν δεν κάνουμε λάθος κάτι παραπάνω από 90 είναι οι περι-
πτώσεις θανάτων εξ αυτού στην ελλάδα φέτος. Παράλληλα αυτές τις μέρες βλέπουμε μεγαλο-
σχήμονες της πολιτικής ζωής να αλληλοκατηγορούνται ότι αποκρύπτουν αριθμούς ή (θα λέγαμε
εμείς με το φτωχό μας μυαλό) σε άλλες περιπτώσεις φουσκώνουν αριθμούς (το άμεσο μέλλον θα
δείξει)... Όπως και να έχει βρισκόμαστε στο φαινόμενο μιας μαζικής επιχείρησης λαθροχειρίας και
δημαγωγίας για συγκεκριμένους σκοπούς. Η ενστάλλαξη φόβου και η θανατολαγνεία (που πάντα
πουλάει...) στοχεύουν κατευθείαν στο μυαλό των υπηκόων. Η ευκαιρία που δόθηκε στα αφεντικά
με την εμφάνιση του ιού είναι πρώτης τάξεως για τα περαιτέρω βήματα εδραίωσης τους σε κάθε
πιθανό πεδίο!
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2. Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πως η επιδημία της βουβωνικής πανώλης (“μαύρος θάνατος”)
του 14ου αιώνα ο οποίος εξολόθρευσε το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού και το 1/2 της ευρώπης
ενίσχυσε ιδιαίτερα την κατάρρευση της φεουδαρχίας και την ανάδυση των καπιταλιστικών σχέ-
σεων και τις μορφές της οικονομίας όπως τις γνωρίζουμε. Προσέξτε: το κλάξον εδώ για κανένα
λόγο δεν υποστηρίζει ότι ο covid-19 (ξαδερφάκι του SARS για όσους θυμούνται) θα είναι τόσο θα-
νατηφόρος όσο η βουβωνική πανώλη. Αυτό που επισημαίνει είναι το σημείο στο οποίο καταλήξαμε
στην προηγούμενη σημείωση: ο ιός είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα αφεντικά ώστε να
προωθηθεί η καπιταλιστική αναδιάρθρωση με τους πλέον ευνοϊκούς όρους. Στο ελληνικό παρά-
δειγμα βλέπουμε ήδη πώς αδράχτηκε αυτή η ευκαιρία. Απολύσεις σωρηδόν (ειδικά στον τομέα του
τουρισμού και επισιτισμού), περαιτέρω ελαστικοποιήση/εντατικοποίηση της εργασίας (άραγε οι
εργαζόμενοι/ες στα super market θα πληρωθούν τις υπερωρίες και τη δουλειά τις Κυριακές; οι
ντελιβεράδες;), οι εργαζόμενοι/ες σε όλους του κλάδους της υγείας που τρέχουν και δεν φτάνουν
(την ώρα που τους χειροκροτάει η madame Μαρέβα από το μπαλκόνι της αυταρέσκειας)θα δουν
χρόνια και χρόνια διεκδικήσεων να γίνονται πράξη; Ήδη, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές
η ελληνική κυβέρνηση άνοιξε δειλά-δειλά τη συζήτηση για ΜΗ καταβολή του δώρου του Πάσχα
υποσχόμενη γενικά κι αόριστα παροχές ψίχουλα. Εδώ όμως, κατά την ταπεινή μας άποψη πάντα,
υπάρχει κάτι χειρότερο και πεδίον δόξης λαμπρό για τους σχεδιασμούς των αφεντικών παντού: Η
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και των εργασιακών σχέσεων. Ο covid-19 και ο γενικευμένος
κοινωνικός φόβος/έλεγχος ανοίγει την πόρτα διάπλατα για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Για
παράδειγμα, η επιτάχυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής ως αναγκαία
απάντηση στην αδυναμία των ανθρώπων να κυκλοφορούν και των εργαζομένων να είναι παρόντες
στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή; Δηλαδή μείωση θέσεων εργασίας και επέκταση της τηλε-εργα-
σίας ως κανόνα πια. Ήδη πλήθος κόσμου διαφόρων ειδικοτήτων “τηλε-εργάζεται” στην παρούσα
φάση “έκτακτης ανάγκης”. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι οι “καταστάσεις εξαίρεσης” δεν φεύ-
γουν ποτέ. Έρχονται για να μείνουν. Αυτές οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κάνουν τους ανθρώ-
πους περισσότερο ανεκτικούς σε μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής. Αυτές οι καταστάσεις
επιβάλλουν στους υπηκόους νέα παραγωγικά παραδείγματα και μοντέλα πάντα εις βάρος τους. Η
ικανότητα των αφεντικών να μετατρέπουν τις κρίσεις σε ευκαιρίες για μεγαλύτερο πλουτισμό και
όσο πιο πολύ γίνεται κοινωνικό έλεγχο σε 24ωρη βάση είναι δεδομένη. Ένας από τους πυλώνες
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (ρομποτική και νέες τεχνολογίες) ήρθαν πριν κάτι χρόνια για
να αλλάξουν άρδην ό,τι γνωρίζαμε. Το επαναλάμβάνουμε: μετά από περιόδους κρίσεων (τεχνητών
ή μη), οι μηχανισμοί έρχονται για να εγγυηθούν δυστοπικό μέλλον, κατακρήμνιση δικαιωμάτων
και όλα αυτά με τους υπηκόους να επιχαίρουν συνηθισμένοι πια στον virtual ψηφιακό κόσμο. To
Κεφάλαιο επιζητά τις- και αναγεννάται από- καταστροφές. Είτε λέγονται πόλεμοι, είτε λέγονται
πανδημίες.
(Σε περίπτωση που θα θέλατε να διαβάσετε κατιτίς παραπάνω για την 4η βιομηχανική επανάσταση παραπέμπουμε
στο 10ο φύλλο του κλάξον, Γενάρης 2017.)

3. Στις 12 Μαρτίου η Μέρκελ ξεστόμισε κάτι πολύ περίεργο. Ενημέρωσε τους υπηκόους της πως
το 70% του γερμανικού πληθυσμού θα νοσήσει. Ας το κάνουμε φραγκοδίφραγκα. Η Μέρκελ προει-
δοποίησε τους γερμανούς ότι 57.000.000  από αυτούς θα πάθουν κορονοντουβρουτζά. Την ώρα
που τα έλεγε αυτά, ως ηγέτιδα προηγμένης, πρωτοσμικής λευκής χώρας, στην Κίνα τα επιβεβαι-
ώμενα κρούσματα ήταν 134.519. Μια τόσο χοντροκομμένη δήλωση υποννοεί διάφορα. Από την ανυ-
παρξία συστήματος πρόληψης/υγείας (που; στη γερμανία;), την ομολογία των από πάνω ότι
ράβουν-ξηλώνουν τα νούμερα κατά πώς τους βολεύει, μέχρι ότι οι πρωτοσμικοί είναι εντελώς
ανίκανοι να φροντίσουν από άποψη υγιεινής τους εαυτούς τους. Μάλιστα.Υπενθυμίζουμε εδώ τους
επίσημους αριθμούς και τη σφοδρότητα της κοινής εποχικής γρίπης σε σχέση με τον τρισκατάρατο
κορονοϊό όπως τη σημειώσαμε πριν (δες σημείωση 1). Με αυτό το δεδομένο η τερατώδης πρόβλεψη
της Μέρκελ, και ενώ αναμένεται η  σταδιακή υποχώρηση του ιού από τις αρχές καλοκαιριού (στην
κίνα και τη νότια κορέα αυτό συμβαίνει ήδη) σημαίνει μάλλον κάτι άλλο: Μπορεί ο covid-19 ή τίποτε
άλλα ξαδερφάκια του να μην εξολοθρεύσουν πληθυσμούς αλλά θα δοκιμάσουν τα όρια αντοχής
των συστημάτων υγείας. Ο γενικευμένος φόβος κι ο πανικός θα δημιουργήσουν ασφυκτικά δεδο-
μένα σε νοσοκομεία και ιατρεία με συνεπακόλουθο κίνδυνο πραγματικής κατάρρευσης.  Η οποία



με τη σειρά της θα σημάνει πολλά πράγματα στο άμεσο μέλλον. Η αναδίπλωση για παράδειγμα
των τωρινών νεοφιλελεύθερων κυβερνώντων στην ελλάδα που ονειρεύονταν να γκρεμίσουν δη-
μόσια νοσοκομεία και τώρα παρακαλάνε για ένταξη στο ΕΣΥ δεν σημαίνει ότι η τωρινή φάση θα
“γίνει μάθημα” για κάτι καλύτερο. Με το πέρας της κρίσης όλη η συζήτηση περί δημόσιων ή μη
νοσοκομείων θα μεταστραφεί (υπό συνθήκες γενικευμένου τρόμου) στη γνώριμη πια στρατηγική
των κρατικοποιήσεων. Μας λέει κάτι; Όπως, ας πούμε, κρατικοποιήσεις ιδιωτικών τραπεζών και
βιομηχανιών που έτσι (εις βάρος μας) διασώθηκαν; Όπως, ας πούμε, στην οικονομική κρίση του
2009 όπου με ανακεφαλαιώσεις κι άλλα τέτοια ωραία βγήκαν λάδι διάφοροι τραυματισμένοι κο-
λοσσοί κι όλο αυτό φυσικά, για το καλό μας; Μήπως μας λέει κάτι, για το πώς ο ιός θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί με το πρόσχημα της αντιμετώπισής του και τη θανατολαγνεία στην ημερήσια
διάταξη για να κρατικοποιηθούν/διασωθούν/κερδοφορήσουν διάφορα συμφέροντα γύρω από την
υγεία; Το παρακάνουμε λέτε; Ίσως. θα δούμε.

4. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση στρεβλώσεων. Στρεβλώσεις οι οποίες είναι
απότοκα μιας γενικευμένης κοινωνικής συνθήκης στην οποία το ατομικό Εγώ έχει καταλάβει κάθε
σπιθαμή του δημόσιου βίου καταργώντας αιώνες συλλογικής ζωής, συλλογικών δράσεων, δια-
στρεβλώνοντας ή υποτιμώντας κατακτήσεις (θεωρητικές και πρακτικές). Εδώ και πολλά χρόνια
τα σώματα αντιμετωπίζονται ως μηχανές, το κυνήγι της αιώνιας νεότητας διαπερνάει την κοινωνία
σε βαθμό που φτάσαμε στην αντιστροφή της πραγματικότητας: θεωρούμαστε ή θεωρούμε πια
τους εαυτούς μας “ασθενείς μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου”. Η γήρανση ξορκίζεται σαν κάτι
εξωπραγματικό, τα πρότυπα υγείας και ομορφιάς ή οι διαστρέβλωση αιτημάτων και πρακτικών
κινημάτων περασμένων δεκαετιών, όλα αυτά και άλλα πολλά, μας φόρεσαν καπέλο την ιδεολογία
του υγιεινισμού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ιδεολογίας: δεν αναγνωρίζει την πραγματικό-
τητα, δημιουργεί και επιβάλλει νόρμες, αποσπά την προσοχή από αναγκαίες διεκδικήσεις του πα-
ρόντος (εργασιακές, κοινωνικές, κοινοτικές), έχει όλα τα εφόδια πλέον για να κ ρ α τ ι κ ο π ο ι θ ε
ί!  Δεν θέλουμε να το παίξουμε ούτε γιατροί, ούτε κοινωνιολόγοι, ούτε οικονομολόγοι. Δεν θέλουμε
να προτείνουμε σε κανέναν και καμία να μην κάτσει σπίτι ή να αψηφίσει τα πάντα και να χυθεί
στους δρόμους (θα προλάβουν έτσι κι αλλιώς οι ντουντούκες της αστυνομίας). Θέλουμε απλώς
να μοιραστούμε μια γνώμη: Όλη αυτή η σκόνη που σηκώνει η παρούσα συνθήκη μπορεί να μην
αφήσει πίσω της εκατόμβες νεκρών, αλλά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια επόμενη μέρα όπου
θα έχουν καταλυθεί τα πάντα και ο κόσμος, ο κλεισμένος και φοβισμένος στα σπίτια του θα φο-
ρέσει με μεγάλη ευχαρίστηση ακόμα περισσότερες αλύσιδες, θα καταρρεύσει ψυχικά και διανοη-
τικά, θα κανιβαλίσει, θα καταναλώσει ακόμα περισσότερα fake news, θα δεχτεί με χαρά τις 5G
υπηρεσίες φορεμένες σαν λουράκι ρολογιού στα χέρια του, όπως τα βραχιολάκια των εξοδούχων
φυλακής, θα δεχτεί τα πάντα για την “επιστροφή στην κανονικότητα”, όπου “υγειονομικές βόμβες”
θα έχουν χαρακτηριστεί μικρά παιδιά και νέοι άνθρωποι... Όπου “υγειονομική βόμβα” θα έχει θεω-
ρηθεί η ίδια η ζωή. Θα ξεχάσει (αν δεν έχει ξεχάσει ήδη) ότι - όχι πολύ παλιά - όταν ανησυχούσαμε
για κάποιον/α του λέγαμε “βγες να σε δει λίγο ο ήλιος”...   Ας κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε με
το κεφάλι στο λαιμό μας!

5. Δεν ξεχνάμε τους πάνω από 20.000 άστεγους μετανάστες του νησιού που δεν μπορούν να “μεί-
νουν σπίτι” γιατί δεν έχουν. Που δεν θα απολυμάνουν πόμολα γιατί δεν έχουν. Που δεν κινδυνεύουν
από συγχρωτισμό σε σχολεία και γυμναστήρια γιατί τους τα κάψανε οι τραμπούκοι παρακρατικοί.
Που οργανώνονται, ενημερώνονται από εθελοντές για τον ιό και ράβουν οι ίδιες τις μάσκες τους. 

και δυο λόγια για μια διαδήλωση...
Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν δύο αντιφασιστικές/ αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στη μυτιλήνη οι οποίες συ-
σπείρωσαν πάνω από 800 άτομα. Λοιδωρήθηκαν από τον ακροδεξιό, μισαλλόδοξο, ναζιστικό εσμό ως “επικίνδυνες
για τη δημόσια υγεία”. Πέρα από αυτούς όμως αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο και από άλλους... από “μετανοη-
μένους”, “κοινωνικά ευαίσθητους” μέχρι “αμεσοδημοκράτες” συγγραφείς που ζήλεψαν κατά πώς φαίνεται τη δόξα
της Σώτης Τριανταφύλλου... Δεν πειράζει. Οι δεύτεροι, θα καταλάβουν σύντομα το μέγεθος της βλακείας τους. Όσο
για τους πρώτους, τους παρακρατικούς μάγκες και τους παρασυρμένους νεαρούς που κυνηγούσαν με λοστάρια ερ-
γαζόμενους ένα πράγμα: Αν τυχόν χρειαστεί να χτιστούν άμεσα ιατρεία και ΜΕΘ επειδή το Βοστάνειο δεν μπορεί, τη
δουλειά θα την κάνουν κάτι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ που ξέρουν απ’ αυτά. Θα αρνηθείτε τη βοήθειά τους ή θα τους
κάψετε τα ιατρεία και τις ΜΕΘ; Ή θα τους κατηγορήσετε αν δεν έρθουν καν; 
Οι άνθρωποι της διαδήλωσης έχουν ήδη απαντήσει στις άναρθρες κραυγές με κείμενο που δημοσιεύτηκε. Παρακάτω
όμως δίνουμε αυτούσιο  κείμενο απάντησης της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ που επίσης συμμετείχαν...



Απάντηση της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Νομού Λέσβου στην Νεολαία της Νέας Δημοκρατίας

«Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα είναι δύσκολες για όλους μας. Είμαστε στην αρχή μιας
πανδημίας που αναμένεται να προσβάλει χιλιάδες, επικίνδυνη ειδικά για τους ηλικιωμένους και
όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Σημείο κλειδί για την ελαχιστοποίηση των θανάτων
είναι η όσο το δυνατόν μείωση του ρυθμού μετάδοσης της νόσου.

Γι αυτό όλοι θα πρέπει να αποφεύγουν το συγχρωτισμό, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Να
αποφεύγουν τις περιττές επισκέψεις στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά
ιατρεία για προβλήματα ήσσονος σημασίας, ώστε να ανακοπεί η μετάδοση της νόσου και οι για-
τροί να μπορέσουν να ασχοληθούν με τους πάσχοντες από την επιδημία.

Τα στοιχεία δείχνουν πως τα κρούσματα ομαδοποιούνται σε συγγενείς και φίλους και στους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, που περιθάλπτουν άδηλα κρούσματα του
κορωνοϊού. Μακριά λοιπόν όσο γίνεται από το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας και προσοχή στις
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του θεράποντα γιατρού.

Το δημόσιο σύστημα υγείας μπαίνει στη μάχη τραυματισμένο, με μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο
δυναμικό και μέσα, από την πολιτική όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων.

Η υποχρηματοδότηση, οι κενές οργανικές θέσεις, οι ελαστικές
σχέσεις εργασίας, οι πολιτικές λιτότητας και η αντιμετώπιση
της υγείας του λαού, ως εμπόρευμα προς εκποίηση στο ιδιω-
τικό κεφάλαιο μέσω των ΣΔΙΤ, έχουν αφήσει ανοχύρωτο το δη-
μόσιο σύστημα υγείας.

Μπαίνουμε στη μάχη της πανδημίας με ελλείψεις στα μέσα
προστασίας και με ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με τα διεθνή
δεδομένα. Έχουμε ελλείψεις σε νοσηλευτές, γιατρούς, οδηγούς
ασθενοφόρων, βοηθητικό προσωπικό και το υπάρχον δυναμικό
είναι σε μεγάλο ποσοστό γερασμένο και καταπονημένο από την
εντατικοποίηση της δουλειάς. Ωστόσο ο λεσβιακός λαός να
είναι βέβαιος πως θα ανταποκριθούμε στο καθήκον μας με αί-
σθημα ευθύνης, όπως το κάνουμε πάντα, γιατί γνωρίζουμε πως
είμαστε το μοναδικό στήριγμα του, στη μάχη κατά της πανδη-
μίας, στη μάχη για να βγει όρθιος και υγιής από αυτή τη δοκι-
μασία.

Αυτή την κρίσιμη ώρα η τοπική κυβερνητική νεολαία, σε ρόλο
λαγού επέλεξε να επιτεθεί κατά της Ένωσης των γιατρών του
ΕΣΥ, ζητώντας τις πειθαρχικές διώξεις μας.

Τη δημόσια υγεία δεν τη θέτουν σε κίνδυνο οι μάχιμοι νοσοκομειακοί γιατροί αλλά οι κυβερνή-
σεις που κατεδάφισαν το ΕΣΥ, που έκλεισαν το ΙΚΑ και τα νοσοκομεία, που άφησαν χωρίς κρεβά-
τια ΜΕΘ τα νοσοκομεία.

Επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία είναι οι αντιεπιστημονικές απόψεις για τους τρόπους μετά-
δοσης του κορωνοϊού, οι συναθροίσεις σε μεγάλους κλειστούς χώρους και εκκλησίες, είναι το
στοίβαγμα δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στο κολαστήριο της Μόριας σε άθλιες
συνθήκες.

Επικίνδυνες για τη δημόσια τάξη στη Λέσβο, δεν είναι οι ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του φα-
σισμού, αλλά οι ακροδεξιές συμμορίες που εδώ και καιρό απειλούν, βιαιοπραγούν και καίνε ανε-
νόχλητες. Δεν μας τρομάζουν ούτε οι απειλές, ούτε οι διώξεις.

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε και το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου να σύρεται
στην ίδια κατεύθυνση αφήνοντας να εννοηθεί ότι απέχουμε από την πρώτη γραμμή της μάχης
ενάντια στην επιδημία. Ευτυχώς ο λαός της Λέσβου γνωρίζει πολύ καλά ποιοί με ανιδιοτέλεια,
υπευθυνότητα και πολλές φορές ξεπερνώντας και τα όρια τους περιθάλπτουν και στηρίζουν
όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

Όμως τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Όταν τελειώσει με το καλό η μάχη που έχουμε να δώσουμε
απέναντι στην πανδημία, ας κριθούμε για τις πράξεις μας, τα σωστά και τα λάθη μας. Καλή δύ-
ναμη, κουράγιο και ψυχραιμία σε όλους τους συναδέλφους υγειονομικούς, στο λαό της Λέσβου,
τους ασθενείς μας και στις οικογένειες τους. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη, μαζί θα νικήσουμε».


