
Κομοτηνή, 13/04/2020 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

      Αν και ο 21ος αιώνας αποτελεί μια εποχή πολιτιστικής, τεχνολογικής και επιστημονικής 

ακμής, η ανθρωπότητα διανύει μια δύσκολη και ταπεινωτική περίοδο. Η ραγδαία 

εξάπλωση του θανατηφόρου κορωνοϊού έχει υποχρεώσει τα κράτη να προβούν στη λήψη 

περιοριστικών μέτρων, όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η επιβολή του εγκλεισμού 

στο σπίτι και η αναστολή λειτουργίας υποδομών, που στοχεύουν στην πνευματική 

καλλιέργεια των πολιτών. Αυτά έχουν οδηγήσει στην παγκόσμια επικράτηση των 

συναισθημάτων του φόβου, της θλίψης και της απογοήτευσης. 

      Στη χώρα μας οι πρωταρχικές ανησυχίες των ανθρώπων αφορούν τις επιπτώσεις του ιού 

και των μέτρων εναντίον του περισσότερο σε ψυχολογικό απ’ ό,τι σε σωματικό επίπεδο. 

Επομένως, θα πρέπει να συσπειρωθούμε στις ψυχικές μας δυνάμεις και να αντλήσουμε 

από την ιστορία και την παράδοσή μας παραδείγματα, που θα κατευθύνουν τα βήματά 

μας. Θα βοηθούσε πολύ αν ως έλληνες κάναμε μια σύντομη αναδρομή στο ένδοξο 

παρελθόν μας, όταν οι πρόγονοί μας ήρθαν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες, από 

ασθένειες και λοιμούς μέχρι πολέμους και σκλαβιά, και με την εργατικότητα, τη 

συλλογικότητα και τον ορθολογισμό τους  μπόρεσαν να τις αντιμετωπίσουν.  

      Από την αρχαιότητα οι έλληνες κατάφεραν να καλλιεργήσουν  ιδέες, οι οποίες 

αποδείχθηκαν διαχρονικές ανά τους αιώνες. Μεγάλο επίτευγμα των αρχαίων ελλήνων 

θεωρείται ο ορθολογικός τρόπος προσέγγισης και ερμηνείας του κόσμου και της ζωής. 

Επινόησαν και θεσμοθέτησαν το πολίτευμα της δημοκρατίας και θεμελίωσαν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα της ισότητας, της ισηγορίας, της ισονομίας και της ελευθερίας. Όμως, προτού 

πετύχουν να οδηγήσουν τον πολιτισμό και τις αξίες τους στην κορυφή, είχαν καταφέρει να 

ενωθούν μεταξύ τους. Ανάμεσα στους υπόλοιπους πολιτισμούς και έθνη ξεχωρίζουν γα την 

ομοψυχία, τον πατριωτισμό, το αίσθημα δικαίου και την φιλανθρωπία τους.Έτσι λοιπόν, 

αποδεικνύεται πως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, για να ξεπεράσουμε ομαλά 

αυτήν την αγχωτική περίοδο είναι να αντιμετωπίσουμε τον εγκλεισμό σαν μια ευκαιρία να 

τους μιμηθούμε σε μια προσπάθεια να προστατέψουμε τους συμπατριώτες μας. 

      Προχωρώντας στους αιώνες, φτάνοντας στη νεώτερη ιστορία, το ελληνικό έθνος 

δοκιμάστηκε και από τον τουρκικό ζυγό, με τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς.  Οι έλληνες και 

πάλι παρέμειναν δεμένοι, δρούσαν ομαδικά και σκεφτόταν το συμφέρον της πατρίδας. 

Όπως στην Οδύσσεια ο Οδυσσέας,  αξιοποιώντας την ευφυΐα του, κατάφερε να ξεγελάσει 

τον γιγάντιο Κύκλωπα, έτσι και οι έλληνες χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν την οξυδέρκεια, την 

μυστικότητα και την προσαρμοστικότητά τους εις βάρος του αντιπάλου. Το χαρακτηριστικό 

αυτό σε συνδυασμό με την αρχή που περιγράφεται από τη γνωστή φράση του Ιωάννη 

Μακρυγιάννη«είμαστε εις το ‘’εμείς’’ και όχι εις το ‘’εγώ’’», είναι το μυστικό της Ελλάδας 

για την επιβίωσή της παρόλα τα δεινά, που πέρασε.  

      Ας επικεντρωθούμε στην ευκαιρία που μας παρέχει η νέα αυτή συγκυρία, να 

εστιάσουμε στα άυλα και όχι στα υλικά αγαθά, όπως μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Ας 

μετατρέψουμε την αγωνία και το άγχος μας σε περηφάνια και αυτοπεποίθηση, μιας και 

μας δίνεται η δυνατότητα να τιμήσουμε τους άξιους επιστήμονές μας, οι οποίοι 
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διαπρέπουν παγκοσμίως και αποτελούν το κουράγιο και τους θεματοφύλακές μας. Τέλος, 

ας μην μας πτοούν οι μελλοντικές αρνητικές οικονομικές συνέπειες αυτής της οδυνηρής 

δοκιμασίας, καθώς, όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελύτης, «Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο 

τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα 

τόσα την ξαναφτιάχνεις.» 

συμπατριώτες, φανείτε ψύχραιμοι και δυνατοί! 

Η μαθήτρια της Γ’ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής 
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