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Αγαπητη κυρια Βαρβαρεσου .. ειχα την τυχη και την ευχαριστηση να διαβασω το κειμενο σας «τοσο λ

Με συνεπηρε η γλαφυροτητα και η σωστη προσεγγιση των καταστασεων .. πριν και τωρα .. στην πολ

Εχω ζησει και εγω την Νεα Υορκη πολλα χρονια .. απο παλια που ολα εμοιαζαν μαγικα .. μεχρι και πρ

με ολες τις συνεπειες της .. οι ανθρωποι φοβηθηκαν .. η ανεργεια εκτοξευτηκε .. οι θανατοι
χιλιαδες .. οπως σε ολον τον κοσμο φυσικα .. τα αγρια ενστικτα της επιβιωσης .. η βια .. το
πλιατσικο .. το μισος των μη εχοντων .. σε οσους ειχαν .. η αστυνομικη αγριοτητα συνεπεια
της γενικης αγριοτητας .. και οι πολιτικες αντιπαραθεσεις

λογω και των προσεχων εκλογων στην Αμερικη .. οξυναν ακομα περισσοτερο το κλιμα .. με
αποτελεσμα οχι μονο η Νεα Υορκη .. αλλα και ολη η Αμερικη .. οπως και ολος ο κοσμος
γενικα .. να ζει σε μια συνεχη αβεβαιοτητα και σε ενα διαρκες αγχος ..

Η μονη λυση το ΕΜΒΟΛΙΟ .. οι οικονομικες αξιες αλλαζουν ... και οποιος καταλαβει ..
καταλαβε

.. Αγαπητη Κυρια Βαρβαρεσου .. πιστευω πως θα ξαναζησουμε την Νεα Υορκη του χθες ..
οπως τοσο σωστα την περιγραψατε .. και ισως να την ευχαριστηθουμε περισσοτερο και να
αφεθουμε στην μαγεια της .. γνωριζοντας πια καλα πως τιποτα δεν ειναι σιγουρο σε αυτην
την ζωη .. ουτε καν αυτη η δικη μας ζωη ..

Σας ευχαριστω πολυ που με ταξιδεψατε με το υπεροχο λογοτεχνικο σας κειμενο .. και
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περιμενω ... το επομενο

Υγ εχω διαβασει πολλα δικα σας στο παρελθον .. κριμα να μην τα εκδοσετε .. με ταξιδεψαν
ολα ...

Καλη συνεχεια σε ολους μας .. με υγεια και .. τυχη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ .. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12/7/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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