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ήµασταν όλοι τρελοί». Ηρακλής Πουαρό (ταινία 2010), διασκευή από το βιβλίο της Άγκαθα 

Κρίστι «Appointment with death» 

Κεφάλαιο 1ο  

So far, so good (Mέχρι εδώ καλά) 

Αύγουστος 2020 

Δεν έχω αποδεχτεί ακόµη αυτό που περνώ. Είναι έξω από µένα. Από όλα µπορούσα να 

φανταστώ ότι θα νοσήσω, αλλά ποτέ από αυτό. Είναι λέξη από άλλο πλανήτη. Αυτό το 

πραγµατάκι, λοιπόν, ήρθε και θρονιάστηκε στο στήθος µου, ξαφνικά. Το ανακάλυψα ανήµερα 

της Πεντηκοστής. Κυριακή µεσηµέρι. Έκανα ένα ωραίο συγύρισµα στο σπίτι την προηγούµενη 

ηµέρα που έφυγαν για διήµερο η κόρη µου µε τον εγγονό µου, ο γιός µου ήταν ήδη στρατιώτης 

και θα έλειπε σε υπηρεσίες στη µονάδα του. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι µετά από πολλά χρόνια το 

σπίτι επέστρεφε σχεδόν εκεί που ξεκίνησε: µόνοι στο σπίτι. Χωρίς άγχη, χωρίς υποχρεώσεις, 

όλα σε καλό ρολάρισµα. Και βρίσκω αυτό. Μου χάλασε η διάθεση, δεν υπήρχε άλλη σκέψη 

παρά τι ήταν αυτό το µεγάλο πραγµατάκι στο στήθος µου. Δηλαδή δυο ήταν, αλλά το ένα ήταν 



περισσότερο ενοχλητικό. Μετά από λίγες ηµέρες, αφού πια βρήκαµε και το ύφος του και το 

µέγεθός του και όλα τα αηδιαστικά που κουβαλούσε πάνω του, µου ήρθε στο νου ο 

συµβολισµός του. Ο θεόσταλτος συµβολισµός για να µου υπενθυµίσει ό,τι ήταν εν υπνώσει 

µέσα µου: «Τζινούλα, µάλλον σ’ άγαπάει ο Θεός».  

Την ηµέρα της Πεντηκοστής η Ορθοδοξία γιορτάζει τα γενέθλιά της Εκκλησίας. Είναι η 

πρώτη ηµέρα µετά τις πενήντα ηµέρες από την Ανάσταση του Ιησού που οι Απόστολοι έλαβαν 

την Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος. Οι αγράµµατοι Μαθητές του Χριστού µιλούσαν όλες τις 

γλώσσες της Οικουµένης. Είναι η ηµέρα που ο Χριστιανισµός γιορτάζει µε µεγάλη λαµπρότητα 

το Άγιο Πνεύµα που δόθηκε απλόχερα σε µαθητές και Απόστολους για να κηρύξουν τον Λόγο 

Του. Είναι η ηµέρα που θα θυµάµαι ότι βρήκα αυτό το σκασµένο, που ήταν και µεγάλο και 

επιθετικό έτοιµο να καταστρέψει τα πάντα, µα ακόµη τόσο άπραγο, τόσο άτολµο µες στην 

αυθάδειά του, ώστε να µπορώ να αντιστρέψω τους ρόλους. Τουλάχιστον θα προσπαθούσα.  

Κατατρόµαξα, όταν στο υπερηχογράφηµα η αγαπηµένη µου Λιάνα µού είπε κοφτά: «Αυτό το 

πράγµα θέλω να βγει από εκεί µέσα. Άµεσα. Χθες. Δεν το θέλω, δε µου αρέσει». 

Οι διαδικασίες ήταν ταχύτατες. Έκανα την ιστολογική εξέταση, της οποίας το αποτέλεσµα 

διαισθανόµουν. Η ευγενική γιατρός και η βοηθός της µου είχαν κλείσει τα µάτια «για να µην 

πεταχτεί ίσως κάποιο φάρµακο», µου είπαν. Μπούρδες. Δεν ήθελαν απλώς να δω τις εκφράσεις 

των προσώπων τους.  

Ο χειρουργός µου, ο θαυµάσιος γιατρός µου, ο πρώτος επιστήµων που έκανε επέµβαση 

λεµφαδένα-φρουρού στην Ελλάδα εκπαιδεύοντας τους µετέπειτα χειρουργούς της χώρας, ο Δρ 

Τσιφτσής, είχε ήδη φύγει από το γραφείο του. «Πήγαινε σπιτάκι σου, Τζινάκι, και θα δω το 

αποτέλεσµα της ιστολογικής. Ξεκουράσου, θα σου τηλεφωνήσω εγώ». Και η καλή µου η 

Δέσποινα, η Δρ Κατσώχη, που αγαπώ και εκτιµώ βαθιά ως άνθρωπο και ως επιστήµονα - αν 

δεν ήταν η Δέσποινα που η επιµονή της κίνησε γη και ουρανό σε χρόνο µηδέν για το ραντεβού 

µε τον χειρουργό µου και ό,τι ακολούθησε, όλα θα ήταν δραµατικά διαφορετικά - η Δέσποινά 

µου δεν µου τηλεφώνησε. Την απουσία επικοινωνίας µαζί της την εξέλαβα ως τετελεσµένο 

αρνητικό σηµάδι, τρέφοντας ωστόσο και µια τόση δα πάντα ελπίδα ότι όλα είναι καλύτερα από 

ό,τι φαίνονται.  



«Ή είναι ανούσιο και το προσπερνά γιατί έχει σοβαρότερα θέµατα να ασχοληθεί ή µε αφήνει 

σε ελπιδοφόρες συνθήκες µέχρι την επίσηµη απάντηση του εργαστηρίου», έλεγα στην κοινή 

µας  φίλη, τη Λίτσα κατά την αναµονή της πτήσης µου στο Βενιζέλος.  

Και η απάντηση ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίµενα. Από τον χειρουργό µου.  

«Άκου Τζινάκι, είναι κακόηθες το ογκίδιο, πρέπει να το βγάλουµε άµεσα, δηλαδή µέχρι τέλος 

Ιουνίου. Δεν γνωρίζω τα χαρακτηριστικά του. Γι’ αυτό και επείγει η αφαίρεσή του». 

Τουβλιά. Περίπου. Το περίµενα και δεν το περίµενα. Είχα έναν οργανισµό λιοντάρι. Άριστη 

υγεία, άριστη διατροφή. Με χαρακτηριστικά και εργαστηριακά αποτελέσµατα 

εικοσιπεντάχρονης. Πώς συνέβη αυτό; 

Και η επέµβαση έγινε στις 26 Ιουνίου 2020.  

Δεν µπορώ να ξέρω τι µε φόβισε περισσότερο. Η νάρκωση; Η επέµβαση; Το αποτέλεσµα της; 

Πάντως λίγο πριν από την προεγχειρητική προετοιµασία η συζήτηση µε τον γιατρό µου µε 

έφερε προ των πυλών πιθανών προοπτικών: 

«Ό,τι υπάρχει θα το αφαιρέσουµε και θα το στείλουµε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για 

ταχυβιοψία. Ή θα είναι κάτι αδιάφορο, απλά ένα ογκίδιο που δεν θα µας προβληµατίσει άλλο 

και so far, so good. Το αφήνουµε πίσω και πάµε µπροστά. Ή θα είναι αυτό που δεν θέλουµε και 

θα δούµε αν έχει προκαλέσει άλλες βλάβες. Ή θα έχει πειράξει λεµφαδένες που θα 

αφαιρέσουµε και ίσως χρειαστεί να αφαιρέσουµε και το σηµείο που βρίσκεται, αν χρειαστεί 

κάποια παρέµβαση ή αποκατάσταση, θα γίνει αργότερα. Ή θα έχει προκαλέσει µεγαλύτερο 

πρόβληµα από το επιθυµητό, κάτι που απεύχοµαι, γιατί θα µπεις σε άλλο κεφάλαιο ζωής». 

Συγκλονίστηκα. Μαράθηκα.  

… 

Θύµωσα µαζί µου, γιατί µου επέτρεψα να µαλακώσω και να µην κάνω αυτό που ήθελα για 

µένα δίνοντας προτεραιότητα στους άλλους.  

Τι λάθος! Αυτό καλούµαι να πληρώσω.  

Το χωράφι της υγείας µου το άφησα αφύλαχτο. Και µπήκαν στην πόλη οι οχτροί.  

… 

Επιµύθιο 



Διάγνωση CA Μαστού, δηλαδή καρκίνος, έγραφε το βιβλιάριό μου. Ήταν το πρώτο 

καθαρό βλέμμα μου στη διάγνωση της νόσου μου. 

Κοιτούσα επίμονα το CA Μαστού υπό γωνίαν, καχύποπτα και με απορία. «Για μένα 

λέει αυτό;» αναρωτήθηκα καθώς πήγαινα για την αξονική εξέταση. Σκεπτόμουν τη 

Δέσποινα και τη Λαμπάδα που επέμεναν να μου υπενθυμίζουν «είσαι τραυματίας» και 

ταυτόχρονα κοιτούσα το CA. «Δηλαδή εννοεί cancer;» μονολογούσα στο διάδρομο. 

«Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό», είπε ο Νίτσε και τραγούδησε ο Νίκος 

Πορτοκάλογλου. Αυτή ακριβώς η φράση είναι η αταλάντευτη αλήθεια μου. Έπεσα 

πολύ χαμηλά για να πατήσω πιο γερά. Μα την αλήθεια, θα ήθελα να το είχα αποφύγει. 

Κι ας μου είχε πει σε κάποιο από τα τηλεφωνήματά μας ο Δρ Τσιφτσής: «Τζινάκι, ο 

Θεός μας δίνει ό,τι αντέχουμε να σηκώσουμε». 

Ας μην το περνούσα ποτέ κι ας ήμουν λιγότερο δυνατή. 





Εξοµολόγηση σε Δέκα Πράξεις” 
Ωραιοζήλη-Τζίνα Δαβιλά 
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«Δεν υπάρχει τίποτα τόσο κατεστραμμένο στον κόσμο, που να μην μπορεί να 

διορθωθεί από το χέρι του Παντοδύναμου Θεού. Σας προτρέπω να το θυμάστε, γιατί 
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Κεφάλαιο 10 

Όπου η χαρά και το γέλιο βασιλεύουν, 

οι αρρώστιες δε θεριεύουν

«Γιαγιά μου, είσαι άρρωστος. Θα σου δώσει η μαμά ντεπόν, να ξαπλώσεις, να 

κοιμηθείς και θα γίνεις καλά», μου είπε μ’ ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά ο Γιαννάκης 

μου και με εμφανή χαρά, όταν επέστρεψε στο σπίτι μας, αφού είχε απομακρυνθεί για 

ένα διήμερο από κοντά μου. Υπήρχε το ενδεχόμενο μεταστατικής νόσου. Έπρεπε να 

κάνω πυρηνική εξέταση για έλεγχο των οστών και αξονική τομογραφία για έλεγχο των 

ζωτικών οργάνων προτού ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες. Οι εξετάσεις αυτές, η 

πυρηνική μόνο, απαιτούσε τη λήψη φαρμάκου, παρόμοιου με βόμβα για τις μικρές και 

νεαρές ηλικίες. Εξέπεμπα ραδιενέργεια, είχα γίνει κινητό Τσέρνομπιλ. Πόση χαρά 



πήρα, όταν η ευγενική Άννα αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση, συναισθανόμενη την 

αγωνία μου, ήρθε χαρούμενη κοντά μου λέγοντας: «Έχεις δυο οστεόφυτα στον 

αυχένα». Την κοίταξα σαν ούφο, κατατρομαγμένη και με τη μνήμη μου εν πλήρη 

υπνώσει. «Άλατα καλέ, μην τρομάζεις. Δεν ξέρεις τι είναι τα άλατα;» 

Έφυγα περιχαρής σαν ανάλαφρη πεταλούδα. Πού να το φανταζόμουν πόσο θα 

άλλαζαν τα δεδομένα μου. Χαιρόμουν, γιατί αυτό το παλιοπραγματάκι δεν είχε κάνει 

μεταστάσεις. Ανάλογη χαρά πήρα και στην αξονική εξέταση.

«Μανούλα μου, δεν έχει κάνει μετάσταση», είπα στην Μπέττυ μου χαρούμενη. 

«Σώπα, παιδάκι μου, που θα είχε κάνει μετάσταση. Μη λες τέτοια πράγματα», 

απάντησε. Κι όμως, θα μπορούσαν όλα να είναι αλλιώς.  

Δεν ξέρω αν αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας ευσταθεί λογικά, αλλά ποιος μπορεί, εν 

τέλει, να μιλήσει για τη λογική ή ακόμη χειρότερα την «κοινή λογική», όταν όλα στον 

κόσμο λειτουργούν τόσο παράλογα και άδικα; 

Τα συναισθήματα μου, μετά την ανατροπή της υγείας μου, είναι και θα 

εξακολουθήσουν, πιστεύω, να είναι ανάμεικτα. Πόνος, λύπη, αγανάκτηση, παραίτηση, 

κόπωση, θυμός, πένθος, άρνηση, απόρριψη, αγωνία, αμφισβήτηση, ανασφάλεια, 

αποφασιστικότητα. Τελικά, όλο αυτό που περνώ, θα έχει αποτέλεσμα  ή θα με 

ξαναθυμηθεί; Και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα μιας τέτοιας διαδικασίας; Ποιος 

μπορεί να δώσει στατιστικά στοιχεία για τον ύπουλο εχθρό, που παραμονεύει την κακή 

μας ψυχική κατάσταση; Κάθε λύπη, κάθε χαμόγελο ή γέλιο που χάνεται είναι ένα 

βαρίδι στον οργανισμό μας. Μια ανάποδη πεταλιά που κοντράρει τη χαρά και τη ζωή 

μας. Την ύπαρξή μας.  



Πόσες φορές δεν νοστάλγησα τις περιόδους που νόμιζα ότι μου έχει έρθει ο ουρανός 

κατακέφαλα από γεγονότα που ήταν τελικά ανόητα, μικρά ή ανούσια μπροστά σε αυτό 

που βίωνα. Πόσες φορές είπα «Τι καλά που ήμασταν!!!»

*****

Στις 7 Ιουνίου 2020, ανήμερα της Πεντηκοστής, εμφανίστηκε στο σώμα μου αυτό που 

έπρεπε να εξαφανιστεί προτού με εξαφανίσει. Αυτά τα λέω σημάδια. Και προσπαθώ να 

τα ερμηνεύσω σωστά. Δεν μου επιτρέπεται να τα αγνοήσω. Διότι θα ήμουν και ανόητη 

και αχάριστη. Και υπήρξα ήδη πολύ ανόητη επιτρέποντας στον εαυτό μου να νοσήσει. 

Κανένας υγιής οργανισμός δεν αρρωσταίνει, αν δεν το επιτρέψει ο ίδιος ο άνθρωπος. 

Εγώ το επέτρεψα. Κυρίως εγώ.  

[…]

Αν έστω κι ένας από εσάς πειστεί, όχι απλώς για την αξία της χαράς της ζωής, που 

είναι δεδομένη, αλλά για το κυνήγι των συνθηκών που δίνουν χαρά, τούτο το σύντομο 

βιβλίο πέτυχε τον ταπεινό του στόχο. Όλα τα προβλήματα όσο σημαντικά και άλυτα 

και αν δείχνουν, δεν είναι σοβαρότερα από την ασθένεια και δη την άγρια αρρώστια 

που απειλεί τη ζωή μας. Από τη στιγμή που η Επιστήμη, μα και η θέληση του 

ανθρώπου, μπορούν να νικήσουν και τις πιο σκληρές νόσους, θεωρώ απλό να νικηθεί 

οποιοσδήποτε φόβος ή φοβία, ανασφάλεια ή θλίψη που απειλούν έμμεσα ή και 

καθόλου τη ζωή. Το κλειδί είναι στη σωστή αξιολόγηση των δεδομένων. Αν ένα 

γραμμάτιο, μια δουλειά που χάθηκε, μια σχέση που έκλεισε, μια φιλία που χάλασε, μια 

αδικία που διαπράχθηκε, κάτι που καθυστέρησε, αξίζουν περισσότερο από την Υγεία 

σας, τότε πήρατε στο «σωστό» δρόμο του πραγματικού προβλήματος, που όλα τα 

προηγούμενα φαντάζουν μηδαμινά. Τον δρόμο της ασθένειας: της νεοπλασίας, του 

εγκεφαλικού, του εμφράγματος, της κακοήθειας, του αυτοάνοσου νοσήματος, του 

χρόνιου προβλήματος. Μόνο που θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει μπόλικα χρήματα, 

ψυχική δύναμη, πείσμα ατσάλινο, σπουδαίους φίλους και τουλάχιστον μία «Λαμπάδα», 



που θα ανάβει ακούραστα μέρα-νύχτα σε όλο αυτό το σκληρό, επώδυνο, κουραστικό, 

απρόοπτο, οδυνηρό ταξίδι. Προτού αφεθείτε στη λύπη ή την παθητικότητα πρέπει ήδη 

να υπάρχει ο άνθρωπος που θα σας συμπαρασταθεί ενεργά και θα πρέπει να είστε 

πεπεισμένοι ότι δεν θα λυγίσει. 

Αν πάλι δεχτείτε ότι η ζωή μας -που είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρή μέσα στο άπειρο 

του χωροχρόνου- δεν αξίζει να την δηλητηριάζετε, φροντίστε να της δώσετε τη χαρά 

που θα αντλήσετε από τους εαυτούς σας κυρίως. Χορεύοντας, τρέχοντας, 

κολυμπώντας, ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, διασκεδάζοντας, ίσως βάζοντας έναν 

στόχο υψηλότερο κι από τον εαυτό σας. Τον τρόπο εσείς τον γνωρίζετε. Αρκεί να είστε 

χαρούμενοι με ό,τι κάνετε. Γελαστοί και χαρούμενοι. Να γελάτε. Να ξεκαρδίζεστε από 

τα γέλια. Ακόμη και με χαζομάρες. Εκτός από εκτόνωση είναι και μακροζωία.  

Μακαρίσετε  τους εαυτούς σας που είστε αυτοί που είστε, που  μπορείτε να σκέπτεστε 

και να αποφασίζετε στη ζωή σας, ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσετε και ποιο θα 

αφήσετε. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ευλογία. Από τύχη υπάρχουμε εδώ και 

όχι σε μια φυλή που πίνουν νερό από τις λασπο-λακούβες. Εσείς που διαβάζετε αυτές 

τις γραμμές, είστε ήδη ευλογημένοι. Δώρο στον εαυτό σας είναι να το αντιληφθείτε 

νωρίς. Αναλογιστείτε, αν λείπουν από την καθημερινότητά σας η Υγεία και η Ειρήνη, τι 

απομένει στον κόσμο. Βγάλτε ένα από τα δύο και δείτε τι προκύπτει.

 

Καλή Υγεία, λοιπόν. 

Τουλάχιστον γι’ αυτήν μπορείτε να αποφασίσετε εσείς.  

27 Αυγούστου 2020







“Εξοµολόγηση σε Δέκα Πράξεις” 
Ωραιοζήλη-Τζίνα Δαβιλά 

Εκδόσεις Φίλντισι 
 (τα συγγραφικά έσοδα διατίθενται σε οικογένειες µε παιδικό καρκίνο) 

Αφιερωµένο στη Λαµπάδα, στους θεράποντες γιατρούς µου Δρ Τσιφτσή, Δρ Σταυρίδη, 

Δρ Κατσώχη, στην οικογένεια και τους φίλους µου. Με κράτησαν όρθια. 
Γράφτηκε για τους υγιείς µε στόχο να µην επιτρέψουν στους εαυτούς τους να γίνουν 

ασθενείς. 

Εισαγωγή:  

«Δεν υπάρχει τίποτα τόσο κατεστραµµένο στον κόσµο, που να µην µπορεί να 

διορθωθεί από το χέρι του Παντοδύναµου Θεού. Σας προτρέπω να το θυµάστε, γιατί 
χωρίς αυτή τη βεβαιότητα θα ήµασταν όλοι τρελοί». 

 Ηρακλής Πουαρό από το βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι «Appointment with death» 

Κεφάλαιο 10:  

Όπου η χαρά και το γέλιο βασιλεύουν, οι αρρώστιες δε θεριεύουν  

[…] 

Τα συναισθήµατα µου, µετά την ανατροπή της υγείας µου, είναι και θα 

εξακολουθήσουν, πιστεύω, να είναι ανάµεικτα. Πόνος, λύπη, αγανάκτηση, 

παραίτηση, κόπωση, θυµός, πένθος, άρνηση, απόρριψη, αγωνία, αµφισβήτηση, 

ανασφάλεια, αποφασιστικότητα. Τελικά, όλο αυτό που περνώ, θα έχει αποτέλεσµα ή 

θα µε ξαναθυµηθεί; Και ποιο είναι το βαθύτερο νόηµα µιας τέτοιας διαδικασίας; 

Ποιος µπορεί να δώσει στατιστικά στοιχεία για τον ύπουλο εχθρό, που παραµονεύει 

την κακή µας ψυχική κατάσταση; Κάθε λύπη, κάθε χαµόγελο ή γέλιο που χάνεται 

είναι ένα βαρίδι στον οργανισµό µας. Μια ανάποδη πεταλιά που κοντράρει τη χαρά 

και τη ζωή µας. Την ύπαρξή µας.  



Πόσες φορές δεν νοστάλγησα τις περιόδους που νόµιζα ότι µου έχει έρθει ο ουρανός 

κατακέφαλα από γεγονότα που ήταν τελικά ανόητα, µικρά ή ανούσια µπροστά σε 

αυτό που βίωνα. Πόσες φορές είπα «Τι καλά που ήµασταν!!!» 

Δεν γνωρίζω, και για να είµαι ειλικρινής, δεν νοµίζω ότι θα είχα το κουράγιο να 

γράψω αυτό το σύντοµο πόνηµα, αν δεν είχα τόσο ζωντανή την αισιοδοξία και την 

ελπίδα στην ψυχή µου, άλλοτε µε ρίζες αδύναµες και ασθενικές που προσπαθούν να 

βάλλουν βαθιά την ύπαρξή τους µέσα µου, κι άλλοτε τόσο σκληρές και τραχιές που 

δεν µπορεί ούτε µπουλντόζα να τις ξεριζώσει. 

Το να παλεύεις για τη ζωή σου είναι ο πιο σηµαντικός και σκληρός αγώνας 

επιβίωσης. Αξίζει να πολεµήσεις για την ύπαρξή σου για τους εξωγενείς παράγοντες 

από εσένα. Αλλά να προσπαθήσεις να ζήσεις από αυτό που εσύ επέτρεψες να 

δηµιουργηθεί είναι ό,τι πιο ανόητο µπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Να αφήσεις εσύ να 

ωριµάσουν οι συνθήκες, για να δηµιουργηθεί η όποια ύπουλη ασθένεια που διεκδικεί 

τον θάνατό σου. Κι εσύ να πρέπει να παλέψεις µε έναν εχθρό που όµοιός του δεν 

υπάρχει. Από δικό σου λάθος, από δική σου απερισκεψία. Είναι ανόητο και θλιβερό. 

Είναι βλακώδες. Και υπήρξα πολύ ανόητη επιτρέποντας στον εαυτό µου να νοσήσει.  

Κανένας υγιής οργανισµός δεν αρρωσταίνει, αν δεν το επιτρέψει ο ίδιος ο άνθρωπος. 

Εγώ το επέτρεψα. Κυρίως εγώ. 

[…] 

Αν έστω κι ένας από εσάς πειστεί, όχι απλώς για την αξία της χαράς της ζωής, που 

είναι δεδοµένη, αλλά για το κυνήγι των συνθηκών που δίνουν χαρά, τούτο το 

σύντοµο βιβλίο πέτυχε τον ταπεινό του στόχο. 

Όλα τα προβλήµατα όσο σηµαντικά και άλυτα και αν δείχνουν, δεν είναι σοβαρότερα 

από την ασθένεια και δη την άγρια αρρώστια που απειλεί τη ζωή µας. Από τη στιγµή 

που η Επιστήµη, µα και η θέληση του ανθρώπου, µπορούν να νικήσουν και τις πιο 

σκληρές νόσους, θεωρώ απλό να νικηθεί οποιοσδήποτε φόβος ή φοβία, ανασφάλεια 



ή θλίψη που απειλούν έµµεσα ή και καθόλου τη ζωή. Το κλειδί είναι στη σωστή 

αξιολόγηση των δεδοµένων. Αν ένα γραµµάτιο, µια δουλειά που χάθηκε, µια σχέση 

που έκλεισε, µια φιλία που χάλασε, µια αδικία που διαπράχθηκε, κάτι που 

καθυστέρησε, αξίζουν περισσότερο από την Υγεία σας, τότε πήρατε στο «σωστό» 

δρόµο του πραγµατικού προβλήµατος, που όλα τα προηγούµενα είναι µηδαµινά. Τον 

δρόµο της ασθένειας: της νεοπλασίας, του εγκεφαλικού, του εµφράγµατος, της 

κακοήθειας, του αυτοάνοσου νοσήµατος, του χρόνιου προβλήµατος. Μόνο που θα 

πρέπει να έχετε εξασφαλίσει µπόλικα χρήµατα, ψυχική δύναµη, πείσµα ατσάλινο και 

τουλάχιστον µία «Λαµπάδα» που θα ανάβει ακούραστα µέρα-νύχτα σε όλο αυτό το 

σκληρό, επώδυνο, κουραστικό, απρόοπτο, οδυνηρό ταξίδι. Προτού αφεθείτε στη 

λύπη ή την παθητικότητα πρέπει ήδη να υπάρχει ο άνθρωπος που θα σας 

συµπαρασταθεί ενεργά και θα πρέπει να είστε πεπεισµένοι ότι δεν θα λυγίσει. 

Αν πάλι δεχτείτε ότι η ζωή µας -που είναι ούτως ή άλλως πολύ µικρή µέσα στο 

άπειρο του χωροχρόνου- δεν αξίζει να την δηλητηριάζετε µε οτιδήποτε, φροντίστε να 

της δώσετε τη χαρά που θα αντλήσετε από τους εαυτούς σας κυρίως. Χορεύοντας, 

τρέχοντας, κολυµπώντας, ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, διασκεδάζοντας, βάζοντας 

έναν στόχο υψηλότερο από τον εαυτό σας. Τον τρόπο εσείς τον γνωρίζετε. Αρκεί να 

είστε χαρούµενοι µε ό,τι κάνετε. Γελαστοί και χαρούµενοι. Να γελάτε. Να 

ξεκαρδίζεστε από τα γέλια. Ακόµη και µε χαζοµάρες. Εκτός από εκτόνωση είναι και 

µακροζωία. Μακαρίσετε τους εαυτούς σας που είστε αυτοί που είστε, που µπορείτε 

να σκέπτεστε και να αποφασίζετε στη ζωή σας ποιο µονοπάτι θα ακολουθήσετε και 

ποιο θα αφήσετε. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ευλογία. Από τύχη 

υπάρχουµε εδώ και όχι σε µια φυλή που πίνουν νερό από τις λασπο - λακούβες. Εσείς 

που διαβάζετε αυτές τις γραµµές, είστε ήδη ευλογηµένοι. Δώρο στον εαυτό σας είναι 

να το αντιληφθείτε νωρίς. Αναλογιστείτε, αν λείπουν από την καθηµερινότητά σας η 

Υγεία και η Ειρήνη, τι αποµένει στον κόσµο. Βγάλτε ένα από τα δύο και δείτε τι 

προκύπτει.  

Καλή Υγεία, λοιπόν. Τουλάχιστον γι’ αυτήν µπορείτε να αποφασίσετε εσείς.  

Επιµύθιο 



Διάγνωση CA Μαστού, δηλαδή καρκίνος, έγραφε το βιβλιάριό µου. Ήταν το πρώτο 

καθαρό βλέµµα µου στη διάγνωση της νόσου µου.  

Κοιτούσα επίµονα το CA Μαστού υπό γωνίαν, καχύποπτα και µε απορία. «Για µένα 

λέει αυτό;» αναρωτήθηκα καθώς πήγαινα για την αξονική εξέταση. Σκεπτόµουν τη 

Δέσποινα και τη Λαµπάδα που επέµεναν να µου υπενθυµίζουν «είσαι τραυµατίας» 

και ταυτόχρονα κοιτούσα το CA. «Δηλαδή εννοεί cancer;» µονολογούσα στο 

διάδροµο.  

«Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό», είπε ο Νίτσε και τραγούδησε ο Νίκος 

Πορτοκάλογλου. Αυτή ακριβώς η φράση είναι η αταλάντευτη αλήθεια µου. Έπεσα 

πολύ χαµηλά για να πατήσω πιο γερά. Μα την αλήθεια, θα ήθελα να το είχα 

αποφύγει. Κι ας µου είχε πει σε κάποιο από τα τηλεφωνήµατά µας ο Δρ Τσιφτσής: 

«Τζινάκι, ο Θεός µας δίνει ό,τι αντέχουµε να σηκώσουµε».  

Ας µην το περνούσα ποτέ κι ας ήµουν λιγότερο δυνατή.  


