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20 Σεπτεμβρίου 2004
Η µέρα που έπαψε να υπάρχει µέσα µου το εγώ. Η µέρα που η
ζωή µου πήρε νόηµα και όνοµα: Αλέξανδρος.
Ο µπεµπουλίνος µας, ο πιο γλυκούλης µπέµπης του κόσµου!
Του έδωσα τα πρώτα του δυο φιλιά στο δεξί του µαγουλάκι κι
ευχήθηκα να είναι πάντα γερός.
Αυτό µόνο! Αυτό!
Τετραπέρατος και δηµιουργικός, έφτιαχνε µανιωδώς παζλ και
κατασκευές. Είπε τις πρώτες του λέξεις µόλις εννιά µηνών και
ενός έτους µιλούσε ήδη.
Έξι υπέροχα χρόνια. Αλλά µετά…
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22 Σεπτεμβρίου 2010
Ένα χρόνο ολόκληρο! Έναν ολόκληρο χρόνο… ΚΑΝΕΙΣ!
«Μαµά, πονάει το πόδι µου», είπε ξαφνικά το βράδυ κι ενώ
κοιµόµασταν αγκαλιά.
Κι ήταν µόλις έξι ετών.
Το πρωί ο πόνος µαλάκωνε σαν να ήθελε να µας ξεγελάσει. Τη
νύχτα όµως πάντα ξύπναγε θυµωµένος, σκληρός, ανελέητος.
« Μαµά, πονάω πολύ! Μαµά, βοήθεια!»
Πόσο άχρηστη νιώθεις! Πόσο! ∆εν θυµάµαι και δεν θέλω να
θυµηθώ σε πόσους και ποιους τον πήγαµε να τον δουν. ∆εν
θέλω.
Θα θυµάµαι πάντα, όµως, τη µορφή αυτής της παιδιάτρου στο
ΚΑΤ.
«Κάντε, αν θέλετε, και µια βιοψία για καλό και για κακό», µας
είπε.
Το έβαλε στο µυαλό µου…και δεν ξαναβγήκε ποτέ.
Με την κοιλίτσα µου να µεγαλώνει και µαζί να µεγαλώνει η
ανησυχία µου, δεν σταµάτησα ποτέ να ψάχνω, ούτε όταν µου
είπε: «Ψυχολογικό είναι, ψέµατα κάνει!»
Πώς τόλµησε; Ποιο παιδί κάνει ψέµατα ότι πονάει;
Ούτε όταν µου είπε: «∆εν θα µε οδηγήσει το άγχος της
εγκυµοσύνης σας σε ένα βεβιασµένο χειρουργείο!»
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«Βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος», είπα στον τότε
διευθυντή της ορθοπεδικής.
Προσβλήθηκε. Αυτό ήθελα. Τότε έψαξε για να επιβεβαιώσει
τον εαυτό του.
Μα …επιβεβαίωσε εµένα!
«Έχουµε εύρηµα, µαµά, έχουµε εύρηµα!» είπε µε τρεµάµενη
φωνή.
«Επιτέλους!» είπα. «Επιτέλους, θα βρούµε ποιον εχθρό
πολεµάµε!»
Δεν ξέρεις τι πολεµάς, απλά πολεµάς. Απλά αγωνίζεσαι.
Δεν έχεις επιλογή, άλλωστε…

11

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

02 Νοεμβρίου 2019
Είναι να µην µπεις, είναι να µην περάσεις αυτή την πόρτα. Αν
την περάσεις, η ζωή σου παύει πια να είναι όπως πριν. Δεν θα
είναι ποτέ πια όπως πριν.
Τίποτα δεν είναι δεδοµένο, τίποτα αυτονόητο. Όλα πια
ασήµαντα, ενώ πριν σηµαντικά. Ξεχνάς τα πάντα. Ένα µόνο
έχει σηµασία, το παιδί σου… να σώσεις το παιδί σου.
Όλα δύσκολα! Κάθε λεπτό βαρύγδουπο!
∆εν το αφήνεις πια να περάσει έτσι. ∆εν ξέρεις πια πόσα έχεις
µαζί του, δεν ξέρεις. Γι’ αυτό θες κάθε λεπτό να είναι όµορφο.
Θες να χαίρεται µε το οτιδήποτε.
Κάνεις τον κλόουν.
Και όποιος κάνει το παιδί σου να
χαµογελάσει, όποιος του δώσει χαρά, είναι για σένα φίλος, είναι
αδελφός, είναι όλα. Αρκεί να δεις το χαµόγελο του! Αρκεί,
πίστεψέ µε!
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10 Σεπτεμβρίου 2010
Εγώ µε τον Αλέξανδρο σ’ ένα δωµάτιο, καθώς δεν µπορούσε να
είναι µπροστά στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι
γιατροί πήραν τον Κώστα στο απέναντι δωµάτιο και από µια
χαραµάδα της πόρτας µπορούσα να διακρίνω το πρόσωπο του.
Τα χέρια του σφιχτές γροθιές σταυρωµένα µπροστά, στάση
άµυνας. Τους κοιτάει στα µάτια. Ξάφνου, γέρνει το κεφάλι του
προς τα κάτω. Κατάλαβα…
«Σας παρακαλώ», είπα στη νοσηλεύτρια, «µπορείτε να µου τον
προσέχετε λίγο να πάω στους γιατρούς κι εγώ;»
«Βεβαίως, µαµά…»
Μαµά; Γιατί όχι µε το όνοµά µου; αναρωτήθηκα.
Δεν ήξερα, βλέπεις, τότε.
Άνοιξα την πόρτα και µπήκα µέσα.
«Έλα, µαµά, κάθισε…»
«Όχι, δεν χρειάζεται!» απάντησα. «Απλά, πείτε το!»
«Μαµά, ξέρεις τελικά τα αποτελέσµατα δεν είναι όπως τα
περιµέναµε…αυτό που βγάλαµε δεν ήταν καλό».
«Και;» απαντώ.
«Καθίστε, σας παρακαλώ», µου ξαναλέει ο γιατρός.
« Σας είπα… όχι!»
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«Ξέρετε… εµείς… δεν περιµέναµε…»
«Εγώ όµως το ήξερα, γιατρέ, και σας το έλεγα. Θυµάστε; Πείτε
µου τώρα πώς θα τον σώσουµε…»
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25 Ιουλίου 2019
Ανάµνηση
Εσύ ξέρεις! Πάντα ξέρεις!
«Θα βγουν οι εξετάσεις αύριο και θα σας ενηµερώσουµε, εάν
συνεχίσουµε...» «Παράγγειλε τα φάρµακα, γιατρέ. Οι εξετάσεις
µας θα είναι καλές!»
«Μαµά, περίµενε να βγουν πρώτα...»
« Όχι, γιατρέ, θα είναι καλές».
«Έτσι δεν είναι, αγάπη µου;» στρέφοµαι προς το µέρος του γιου
µου.
«Ναι, µαµά, θα είναι καλές!».
Η γιατρός µαζί µε τρεις ειδικευόµενους, που µουρµούριζαν
φεύγοντας, βγήκαν από το δωµάτιο.
«Μα, τι λέει η µαµά;» διάβασα στα χείλη µιας ειδικευόµενης.
«Η µαµά ξέρει!» είπε ο Αλέξανδρος και µε κοίταξε µε τόση µα
τόση αγάπη. Ξηµέρωσε καινούρια µέρα. Η γιατρός µαζί µε µια
ειδικευόµενη µπήκε σχεδόν χοροπηδώντας στο δωµάτιο..
«Τέλεια αποτελέσµατα, µαµά. Συνεχίζουµε! Παραγγέλνω τα
φάρµακα».
Τον κοίταξα. Mου χαµογελούσε περήφανος.
«Σας το είπα!» τους είπε. «Η µαµά µου πάντα ξέρει!»
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13 Σεπτεμβρίου 2010
Έπρεπε να ελεγχθεί από την κορυφή µέχρι τα νύχια. Έπρεπε
να ξέρουµε πού έχει κρυφτεί.
Ακτινογραφίες, υπέρηχοι, αξονική, µυελόγραµµα!
Αναµονή…αναµονή…αναµονή.
Πεθαίνεις κι ανασταίνεσαι κάθε φορά. Προσπαθείς να
διαβάσεις τα χείλη τους, τις εκφράσεις τους, όλα.
Κάθοµαι δίπλα στο παράθυρο στα εξωτερικά ιατρεία και
περιµένω τα αποτελέσµατα. Του κρατώ το χέρι και µιλάµε για
τα Gormiti του.
∆εν έχω ιδέα τι έχει πει, αλλά τον κοιτώ και του χαµογελάω.
Αντράκι µου όµορφο!
Ξαφνικά, δίπλα µου µια µαµά βουτάει το γιο της στην αγκαλιά
της κι αρχίζει να ουρλιάζει. ∆εν καταλάβαινα τι έλεγε, δεν
µιλούσε ελληνικά. Όµως, µιλούσε τη γλώσσα των µανάδων.
Της είχαν µόλις ανακοινώσει ότι και ο δικός της γιος είχε
καρκίνο.
«Μαµά, τι έγινε;» µε ρωτάει ο γιος µου.
«Τίποτα, αγάπη µου! Η µανούλα αυτή στεναχωρήθηκε για κάτι
που της είπαν».
«Και, γιατί σφίγγει έτσι το παιδάκι της, µαµά;»
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«Για να ηρεµήσει, αγάπη µου, µε την αγκαλιά του. Μερικές φορές,
αγάπη µου, έχουν και οι µανούλες ανάγκη µια αγκαλίτσα».
«Ε, τότε να σε πάρω κι εγώ µία, µαµά!»
«Ναι, αγάπη µου, να µε πάρεις!»
Τι αγκαλιά, Θεέ µου, τι αγκαλιά!
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09 Νοεμβρίου 2017, Αγγλία.
Μια δύσκολη µέρα σήµερα. Κάναµε έλεγχο να δούµε πώς
ανταποκρίθηκε στο νέο σχήµα χηµειοθεραπειών. Έδειξε πέντε
νέα σηµεία, κουκκίδες µεν, αλλά νέα σηµεία.
Ράκος.
∆εν µπορείς πάντα να κρυφτείς. ∆εν µπορείς!
«Μαµά, µαµά, πού είσαι;» µε φώναξε από το δωµάτιο του.
« Έλα, αγάπη µου, τι έγινε;»
«Τίποτα, µαµά, θέλω να σου πω κάτι. Το βράδυ
κοιµηθούµε αγκαλίτσα».

θέλω να

«Ναι, µωρό µου, ό,τι θέλεις!»
«Και θέλω να θυµάσαι, µαµά, ότι ΟΣΟ έχεις εµένα, δεν σε
πειράζει κανείς...» Βούρκωσα! Είπε ΟΣΟ, δεν είπε ΑΦΟΥ!
«Έλα, έλα να σου δώσω µια προκαταβολή...»
Χύθηκα µέσα στην αγκαλιά του.
Λουκουµάκι µου! Μωρό µου!
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13 Σεπτεμβρίου 2010
Η επιστροφή βουβή και µέσα από τη σιωπή µας ακούγονταν οι
πιο δυνατές κραυγές. Θαρρώ πως ο πόνος δεν µπορεί να
περιγράψει µε λόγια µια τέτοια στιγµή.
Όχι, δεν µπορεί, σου λέω.
Ποιες λέξεις µπορούν, αλήθεια, να περιγράψουν τον πόνο µιας
µάνας, που της λένε ότι το παιδί της έχει καρκίνο;
Θα σου πω εγώ. Καµία λέξη δεν µπορεί να το κάνει!
Φτάσαµε σπίτι. Σαν να είχαµε κηδεία.
Στάδιο πρώτο: Άρνηση.
Όχι, κάνανε λάθος! Όχι το δικό µου παιδί ! Όχι το καµάρι µου!
Τι έφταιξε; Γιατί να τραβήξει όλα αυτά που θα ακολουθήσουν;
Γιατί;
Νευρικός κλονισµός.
«Όλοι το ζήτησαν! Όλοι το ζήτησαν!» φώναζα.
Με κοιτούσαν, δεν καταλάβαιναν τί εννοούσα.
«Όλοι ζήτησαν να το πάρουν, αντί για εκείνον. Όλοι…»
∆εύτερος µονόλογος:
«∆εν στον δίνω πίσω… δεν στον δίνω πίσω, µ’ ακούς;» φώναζα
κοιτώντας τον ουρανό.
Γιατί; Κάποιος να µου πει… γιατί;
19

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

01 Νοεμβρίου 2018
Ανάµνηση
Κοιτάω από το παράθυρο του 216. Μπορώ να σου περιγράψω τι
ακριβώς έχει απέναντι µε κάθε λεπτοµέρεια. Πόσα δέντρα,
πόσα παράθυρα, τι χρώµα έχουν.
Με κλειστά τα µάτια, ναι, µε κλειστά. Γιατί τόσους µήνες έχουν
καταγραφεί στον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου µου.
Κλείνω τα µάτια και λέω θα τ’ ανοίξω και θα βρίσκοµαι σπίτι
µου. Ναι… και όλα θα είναι καλά. Όλα! Τα άνοιξα. ∆εν έγινε
τίποτα. Άλλη µια; ∆εν πιάνει το κόλπο.
Κάθοµαι στην µπλε πολυθρόνα
«Μαµά, τι κοιτάς έξω;»
«Χαζεύω, αγάπη µου...»
«Πότε θα φύγουµε, µαµά;»
«Αν είναι καλές οι εξετάσεις σου, αύριο µωρό µου».
«Εντάξει µαµά...»
Ένα δάκρυ κυλάει από το δεξί µου µάτι. Μόνο από εκείνο το
µάτι…αυτό που είναι από την µεριά του παραθύρου. Να µην το
δει.
Είµαστε εκπαιδευµένες να το κάνουµε αυτό.
αλλά γίνεται.
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Αποκοιµήθηκε. Του χαϊδεύω το κεφαλάκι του, τον φιλώ, τον
σκεπάζω και αφήνοντας την πόρτα µισάνοιχτη, βγαίνω έξω
από το δωµάτιο στον διάδροµο.
Η Μαρία κοιτάει τον τοίχο και δεν σαλεύει.
«Μαρία; Μαρία;»
∆εν απαντά.
«Μαρία, τί έγινε;»
«Έχει πάλι πυρετό, ρε Ματίνα..»
«Υποµονή, κορίτσι µου! Θα περάσει κι αυτό!»
«Κουράστηκα...ακούς; Κουράστηκα! Είµαστε εδώ δύο εβδοµάδες!»
Είµαστε εδώ δύο µήνες, σκέφτηκα ασυναίσθητα. Μα τί να πω....
«Έχεις δίκιο, κορίτσι µου, έχεις δίκιο…»
Είχε κι εκείνη δίκιο.
Έπρεπε να είναι κι εκείνη στο σπίτι της.
∆εν είχε σηµασία πόσο εγώ… πόσο εκείνη. ∆εν έπρεπε να
είµαστε εκεί. ∆εν έπρεπε να είναι κανένα παιδί εκεί. ∆εν έπρεπε.
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14 Σεπτεμβρίου 2010
Στάδιο δεύτερο: Θυµός.
Χτύπησα τα χεριά µου στο τραπέζι. Χτύπησα µε δύναµη τα
µαξιλάρια στο πάτωµα για να µην µ’ ακούσει.
Φταίνε οι γιατροί. Φταίνε, γιατί έναν χρόνο ολόκληρο δεν
µπορούσαν να το βρουν. Φταίνε πιο πολύ, που δεν µε πίστεψαν.
Θα φταίνε αυτοί! Θα φταίει ο Θεός! Θα φταίω εγώ! Θα φταίνε
όλοι, αν µου πάθει κάτι! Όλοι!
Τι δεν καταλαβαίνεις εσύ εκεί πάνω;
∆εν στον δίνω πίσω. Μ’ ΑΚΟΥΣ;

22

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

30 Απριλίου 2018
Αν ήσουν άντρας, θα είχες οντότητα και υπόσταση.
Αν ήσουν άντρας, θα στεκόσουν µπροστά τους, να σε
αντιµετωπίσουν σαν ίσος προς ίσο.
Αν ήσουν άντρας, δεν θα κρυβόσουν σε σκιές.
Αν ήσουν άντρας, δεν θα χτυπούσες όταν δεν σε βλέπαν.
Αν ήσουν άντρας, δεν θα βάραγες έναν λαβωµένο.
Αν ήσουν άντρας, δεν θα άλλαζες µορφή κάθε φορά που
ανακάλυπταν το πρόσωπό σου.
Αν ήσουν άντρας, δεν θ’ άλλαζες θέση να µην σε βρουν.
Αν ήσουν άντρας, θα ντρεπόσουν
Αν ήσουν άντρας, δεν θα τα έβαζες µε παιδιά.
∆εν τα νίκησες, καρκίνε. Οι ήρωες δεν νικιούνται από δειλούς.
Μια µέρα θα σε ξεχάσουν όλοι, να το θυµάσαι. Τα παιδιά µας,
όµως, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ κανείς.
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17 Σεπτεμβρίου 2010
Βάλαµε καθετήρα Ηickman. Έπρεπε να µπει, για να µην τον
τρυπούν άλλο. ∆εν αντέχω να βλέπω να προσπαθούν ξανά και
ξανά να βρουν φλέβα στα µικροσκοπικά του χεράκια κι εκείνος
να ζητάει απελπισµένα βοήθεια.
Μια τρύπα στο µικρό του στήθος, λοιπόν. Ένα καλώδιο,
ξαφνικά, ξεπηδάει από το σώµα του παιδιού µου. ∆εν το άγγιξε
ποτέ κανείς άλλος, εκτός από µένα.
Ποτέ κανείς.
«Μαµά, µόνο εσύ, σε παρακαλώ», έλεγε.
Έτρεµε στην ιδέα να τραβηχτεί.
Το µπάνιο µας µια ολόκληρη διαδικασία. Το µπάνιο, που τόσο
λάτρευε να κάθεται µε τις ώρες και να παίζει στη µπανιέρα του.
Πόσα παιχνίδια κάναµε εκεί, πόσους δεινόσαυρους πνίγαµε!
«Έλα, µπαµπά, να παίξουµε, έλα…», έλεγε.
Πόσες ώρες! Γίνονταν στο τέλος και οι δύο χάλια, µούσκεµα ο
Κώστας, το µπάνιο ...πισίνα.
Μα ποιος νοιαζόταν; Αρκούσε που γέλαγε…αρκούσε…

24

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

15 Νοεμβρίου 2017, Αγγλία.
Εγώ µε τη Νάσια και την µαµά µου κάναµε βόλτα στο πάρκο
και ταΐζαµε τα σκιουράκια. Τι πλάκα είχαν. Έπαιρναν µε τα
µικροσκοπικά τους χεράκια το βελανίδι και το ροκάνιζαν. Πόσο
γέλαγαν τα δυο τους βλέποντας τα, πόσο αγαπιούνται αυτά τα
δυο παιδιά.
Ο Κώστας µάθαινε τον Αλέξανδρο να πετάει το drone. Πόσο
πολύ του άρεσε. Ένιωθε ότι περπατάει ξανά, ένιωθε ότι
ταξιδεύει… η διαφυγή του.
Επιστρέφαµε στο σπίτι, όταν οι δυο τους συνωµότησαν και
ξαφνικά…«Πηγαίνετε εσείς και ερχόµαστε!» µας λένε.
«Για πού το βάλατε εσείς;» τους ρωτώ.
Με κοίταξαν µε πονηρό βλέµµα, χαµογέλασαν κι έφυγαν.
Ο καιρός στην Αγγλία αλλάζει σε δευτερόλεπτα, κι ενώ εµείς
είχαµε επιστρέψει σπίτι, ξαφνικά έπιασε δυνατή βροχή.
Κοίταζα από το παράθυρο.
Δεν µπορεί θα κοπάσει, δεν µπορεί … πώς θα γυρίσουν;
σκεφτόµουν.
Μετά από ώρα ακούω το θυροτηλέφωνο.
« Άνοιξε µας, µαµά! Γρήγορα! Γρήγορα!»
Έτρεξα ν’ ανοίξω την πόρτα.
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Ο Αλέξανδρος στην καρέκλα του γέλαγε ακόµη. Ο Κώστας από
πίσω του ήταν ολόκληρος µούσκεµα. ΄Έτρεχαν νερά από
παντού, αλλά γελούσε κι εκείνος.
«Είχαµε µια οµπρέλα, µαµά, και την κρατούσα εγώ!» είπε.
Κοίταξα τον µπαµπά του περήφανη.
Μπράβο, µπαµπά, έφερες πίσω το παιδί µας στεγνό. Μπράβο,
µπαµπά µας.
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18 Σεπτεμβρίου 2010
Βρισκόµαστε στο νοσοκοµείο έξω από τους υπέρηχους, όπου
κάνουµε έλεγχο αν το υπόλοιπο σώµα του είναι καθαρό. Μόλις
εχθές µας ανακοίνωσαν ότι έχει σάρκωµα Εwing στον αριστερό
του µηρό.
Τη ∆ευτέρα ξεκινάει χηµειοθεραπείες, αλλά είναι τα γενέθλια
του.
Πρέπει
να
του
κάνουµε
πάρτι
γενεθλίων…πρέπει…σκέφτηκα.
Παίρνω το τηλέφωνο στα χέρια µου.
«Καληµέρα, Γιάννη!»
«Καληµέρα, Ματίνα!»
«Είµαι η µαµά του Αλέξανδρου. Ξέρω ότι σε παίρνω τελευταία
στιγµή, αλλά…», κόµπιασα.
«Πες µου, Ματίνα…»
«Να... ξέρεις... είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου τη ∆ευτέρα κι
επειδή σ’ αγαπάει πολύ, ήθελα να σε ρωτήσω αν µπορείς να
έρθεις στο πάρτι του αύριο…»
«Ματίνα µου, λυπάµαι, αλλά έχω δύο πάρτι για αύριο».
∆εν κρατήθηκα άλλο. Ο κόµπος στο λαιµό µου µ’ έπνιγε.
« Πρέπει να έρθεις, Γιάννη, σε παρακαλώ, πρέπει να έρθεις!»
« Ματίνα µου, ξέρεις…αλήθεια… δεν γίνεται».
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«Έχει καρκίνο, Γιάννη! Έχει καρκίνο!» φώναξα.
Σιωπή.
«Τη ∆ευτέρα ξεκινάει χηµειοθεραπείες. Σε παρακαλώ, έλα να
του κάνουµε αύριο πάρτι», είπα κλαίγοντας.
Ένιωσα το λυγµό στην φωνή του που προσπαθούσε να βγει.
«Θα είµαι εκεί», είπε.
Όλοι ήταν εκεί. Το σπίτι γέµισε χαρούµενες φωνές παιδιών και
πιο δυνατή η δική του. Τους κάλεσα όλους… συγγενείς, φίλους,
γειτονιά… όλους.
Χτυπάει το κουδούνι και ανοίγω την πόρτα. Μπροστά µου
χρωµατιστός και χαµογελαστός ο Πεπίτο ο κλόουν. Ο δικός
µας κλόουν...ο Γιάννης.
Τα µάτια του γιου µου πληµµύρισαν από χαρά.
«Πεπίτο, ήρθες;»
« Πώς θα έλειπα εγώ, Αλέξανδρε;»
Έκανε
όλα
του
τα
παιχνίδια,
Θεσσαλονίκη…Θεσσαλία…Θεσσαλονίκη… Θεσσαλία.

όλα!

Πόσο γέλασε! Πόσο!
Ήρθε η ώρα να φύγει, αφού έφτιαξε σε όλα τα παιδιά από ένα
µπαλόνι.
Ο Αλέξανδρος του χάρισε την πιο ζεστή του αγκαλιά.
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Τον συνόδευσα στην πόρτα και άπλωσα το χέρι µου να τον
πληρώσω.
«Σε παρακαλώ, µαµά, µε πλήρωσε ο Αλέξανδρος. Να χαµογελάς
µόνο! Τίποτε άλλο! Όλα θα πάνε καλά!»
Έφυγε κι έµεινα να τον κοιτάζω να ξεµακραίνει νιώθοντας
απεριόριστο ΣΕΒΑΣΜΟ για αυτόν τον… ΚΛΟΟΥΝ!
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18 Απριλίου 2018
Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν νοιάζονται για κανέναν
άλλο, παρά µόνο για τον εαυτό τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν θα συµβεί ποτέ σ’
αυτούς.
Υπάρχουν άνθρωποι που απολύουν την υπάλληλο τους, γιατί
το παιδί της έγινε καλά, αλλά µπορεί να αρρωστήσει ξανά…
οπότε…
Υπάρχουν άνθρωποι που γυρνούν και κοιτούν επίµονα τα
γυµνά κεφαλάκια λες και βλέπουν δεν ξέρω κι εγώ τι.
Υπάρχουν γιατροί που θεωρούν τη µάχη χαµένη, πριν καν
ξεκινήσει.
Να σας πω κάτι όµως;
Υπάρχουν και άνθρωποι που, χωρίς να τους ζητηθεί, σου δίνουν
την καρδιά τους.
Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους περισσεύουν χρήµατα,
αλλά δίνουν το τελευταίο τους πεντάευρω για να ταΐσει ο
διπλανός τους τα παιδιά του.
Υπάρχουν νοσηλευτές που δεν φεύγουν από το προσκέφαλο
του παιδιού σου, µέχρι να σιγουρευτούν ότι είναι καλά.
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Υπάρχουν γιατροί που ξενυχτούν για να βρουν όπλα για να
κερδίσουν την µάχη. Και… υπάρχουν και παιδάκια που δεν
καταλαβαίνουν τίποτε από αυτά.
Κάνουν µέρες να χαµογελάσουν. Θέλουν µόνο να γίνουν καλά.
Γι’ αυτά τα παιδάκια, για ένα τους χαµόγελο, υπάρχουµε εµείς.
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20 Σεπτεμβρίου 2010
Βγάζω µε πόνο ψυχής το ασαράντιστο µωράκι µου από την
αγκαλιά µου και το παραδίδω στη µανούλα µου. Η µπεµπούλα
µου γραπώνει τη µπλούζα λες και ξέρει ότι η µαµά θ’ αργήσει
να γυρίσει σπίτι.
Τα µάτια της µανούλας µου γέµισαν δάκρυα.
«Mπεµπούλα µου, πρέπει η µανούλα να σώσει τον αδελφούλη
σου. Η γιαγιάκα θα σε προσέχει…»
Της δίνω ένα ακόµη φιλί κι ένα στην πιο γλυκιά µαµά του
κόσµου και µπαίνω στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσουµε.
Σήµερα είναι τα γενέθλια του. Σήµερα ξεκινάµε
χηµειοθεραπείες. Στο δρόµο ακούγαµε µουσική, κανείς δεν
µίλαγε. Έπρεπε να τον κάνω να χαµογελάσει.
Έστειλα κρυφά µήνυµα στο ραδιοφωνικό σταθµό και ζήτησα να
του κάνουν αφιέρωση για τα γενέθλια του το αγαπηµένο του
τραγούδι: Ως τον ουρανό είναι λίγο.
Μετά από λίγο, ακούγεται ο εκφωνητής.
«Σήµερα, λοιπόν, ένας πολύ καλός µου φίλος έχει τα γενέθλια
του και θέλω να του αφιερώσω το αγαπηµένο του τραγούδι!»
Ο Αλέξανδρος είχε ξαπλώσει κακόκεφος στα πίσω καθίσµατα.
« Αλέξανδρε, χρόνια σου πολλά! Σ’ αγαπάµε πολύ».
Και αρχίζει το τραγούδι του.
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Πετάχτηκε πάνω και φώναξε: «Εµένα, λέει, εµένα!»
« Ναι, αγάπη µου, ναι, εσένα λέει!»
Το τραγούδησε τόσο δυνατά!
Ως τον ουρανό είναι λίγο…
ακόµα και τ’ αστέρια είναι κοντά
γιατί η δική µας αγάπη …πάει µακριά….
Ξαναξάπλωσε µ’ ένα γλυκό χαµόγελο στο προσωπάκι του και
αποκοιµήθηκε. .Ήταν τα γενέθλια του.
Και τώρα µπορούσα ν’ αφήσω τα δάκρυα µου να τρέξουν.
Μπορούσα να κλάψω, γιατί δεν θα µ’ έβλεπε.
Έκλεισα τα µάτια µου, ώσπου να πληµµυρίσουν και να µην
µπορούν να κρατήσουν άλλο τα δάκρυα.
Τώρα µπορούσα…

33

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

10 Μαΐου 2018
Τώρα µπορείς, µαµά. Τώρα που κοιµάται και δεν σε βλέπει.
Τώρα µπορείς, µαµά. Έχεις δίκιο, κουράστηκες.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί είσαι άνθρωπος κι εσύ κι έχεις το
δικαίωµα να το κάνεις.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί φοβάσαι, τρέµεις στην ιδέα να το
χάσεις.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί άκουγες τα κλάµατα στο διπλανό
δωµάτιο, τις κραυγές και τα παρακαλετά να γυρίσει πίσω. Κι
εσύ έκλεισες µε τα χεράκια σου τ’ αυτιά του να µην ξυπνήσει,
να µην ακούσει τίποτα.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί κρατήθηκες, όταν η διπλανή
µανούλα λιποθύµησε στα χέρια σου.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί έτρεµες ολόκληρη χωρίς να το
θέλεις, χωρίς να το ελέγχεις, στην αναµονή έξω
από το
χειρουργείο.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί ήθελες να του πάρεις τον πόνο και
δεν γινόταν.
Τώρα µπορείς, µαµά, γιατί του υποσχέθηκες, κοιτώντας τον στα
µάτια, ότι όλα θα πάνε καλά.
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Τώρα µπορείς. Κλάψε. Κλάψε, τώρα που κοιµάται και δεν σε
βλέπει, ξέσπασε, κλάψε για όλα.
Μα σιγουρέψου, µαµά, ότι θα σηκωθείς, θα πλύνεις το πρόσωπό
σου και θα συνεχίσεις.
Γιατί είσαι ακόµη ΜΑΜΑ, µαµά.
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20 Σεπτεμβρίου 2010
Μπήκαµε στα εξωτερικά
Παιδάκια, γονείς, χαµός.

ιατρεία

του

ογκολογικού.

Αλλού γέλια, αλλού κλάµατα. Σε µια καρέκλα η µανούλα που
ούρλιαζε δίπλα µου, όταν κάναµε τον έλεγχο, δίπλα της µια
µαµά µε ένα στατό, που από πάνω κρέµονταν δεν ξέρω πόσες
εικονίτσες και φυλαχτά.
Μια κυρία µε βαθιά και γλυκιά φωνή µας καλωσόρισε.
«Είµαι η κυρία Μαρία, πώς σε λένε;» ρώτησε τον Αλέξανδρο.
«Αλέξανδρο!»
«Αλέξανδρε, θέλεις να παίξεις µαζί µας;»
« Ναι, θέλω!» απάντησε.
Τον βοήθησε ο µπαµπάς του να καθίσει στο κεντρικό τραπεζάκι
µαζί µε τα άλλα παιδάκια, καθώς το πόδι του από την πρώτη
επέµβαση ακόµα είχε δυσκολία στην κίνηση.
Κάθισα στο πλάι, να τον βλέπω.
«Μαµά, ελάτε λίγο!» άκουσα µια φωνή. Ήταν η γιατρός.
Μας πήγε σ’ ένα γραφείο και άρχισε να µας εξηγεί τις
διαδικασίες. Δεν άκουγα όµως
τίποτα. Όταν βρισκόµουν
σε σηµείο που δεν µε έβλεπε, έκλαιγα.
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Μα είχα µόλις γεννήσει το δεύτερο µωράκι µου, δεν έπρεπε να
έχουν γίνει έτσι τα πράγµατα, τι έχει γίνει εδώ πέρα; Πού
βρίσκοµαι;
«Μαµά; Μαµά; Με ακούς;»
Η φωνή της γιατρού µε επανέφερε.
«Ναι, σας ακούω!»
«Θα περάσετε να τον ανοίξουν και µετά θ’ ανεβείτε στον πέµπτο
να ξεκινήσετε, µόλις βγουν τα εργαστηριακά σας».
«Να τον ανοίξουν;»
«Εννοώ τον καθετήρα, µαµά».
« Εντάξει».
Βγήκαµε από το γραφείο και δεν µπορούσα να σταµατήσω να
κλαίω.
«Πήγαινε στο παιδί!» είπα στον Κώστα. «Πήγαινε κι έρχοµαι!»
Μια κυρία ήρθε δίπλα µου.
«Ελάτε µαζί µου… είµαι η ψυχολόγος της πτέρυγας και θέλω να
µιλήσουµε λιγάκι. Πείτε µου, πώς νιώθετε;»
Άρχισα να γελάω, το γέλιο που φοβάσαι, όταν το δεις, το γέλιο
της τρέλας.
«Τι µε ρωτάτε; Πώς νιώθω; Το παιδί µου σήµερα έχει γενέθλια κι
έπρεπε να είναι στο σπίτι του να φυσήξει τα κεράκια στην τούρτα
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του… και στο σπίτι είναι ένα µωρό µόλις 56 ηµερών που περιµένει
να το θηλάσω. Τι µε ρωτάτε;»
«Είναι φυσιολογικό να είστε θυµωµένη».
« Εννοείται πως είναι! Και τι θέλετε να κάνω;»
« Σας καταλαβαίνω!»
«Σταµατήστε! Σταµατήστε δεν καταλαβαίνετε
φώναξα κι άνοιξα την πόρτα να βγω.

τίποτα…»,

Πήγα στην άκρη του διαδρόµου κι άρχισα να κλαίω πάλι. Τι
ήθελε; Να µε κάνει χειροτέρα;
Ακούς εκεί καταλαβαίνω…
Ξάφνου, νιώθω ένα άγγιγµα στον ώµο µου. Γυρνάω και
αντικρύζω µια πανέµορφη κοπέλα µε ξανθιές µπούκλες.
« Έλα µαζί µου», µου λέει και απλώνει το χέρι της.
∆εν αντιστάθηκα. Την ακολούθησα µηχανικά. Μπήκαµε σ’ ένα
δωµάτιο κι ένας ξανθός µπεµπούλης, περίπου τριών ετών,
χοροπηδούσε στο κρεβάτι.
«Τον βλέπεις; Είναι ο γιος µου», µου λέει. «Ένα χρόνο πριν ήµουν
εδώ µέσα, όπως εσύ. Μου έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρει και
ότι έχει 1% πιθανότητα να γίνει καλά. Κοίτα τον! Είναι καλά, µ’
ακούς; Είναι καλά! Και ο δικός σου θα γίνει καλά, θα το δεις!»
Άνοιξε την αγκαλιά της και χύθηκα µέσα σαν να ήταν η αδελφή
µου. Έκλαψα, αλλά όχι όπως πριν. Έκλαψα από χαρά.
Θα τα καταφέρει …ναι.
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17 Νοεμβρίου 2018
Ανάµνηση
Όταν ανοίξεις τα µάτια σου, θα είµαι εκεί.
Άλλο ένα πολύωρο χειρουργείο κι εγώ χωµένη µέσα στο χώρο
ανάνηψης του κρατώ το χέρι να µην φοβάται.
«Μαµά, δεν θα καταλάβω τίποτα, το υπόσχεσαι;»
«Ναι, µωρό µου, το υπόσχοµαι!»
«Ήρθε η ώρα, µαµά, θα τον φροντίσουµε εµείς τώρα», λέει ο
νοσηλευτής.
Του δίνω ένα φιλί και του λέω στο αυτί: « Είσαι δυνατός, είµαι
πολύ περήφανη για σένα. Θα είµαι εδώ και θα περιµένω να βγεις.
Σ’ αγαπώ, λουκουµάκι µου!» Μου τον πήραν. Οι πόρτες των
χειρουργείων άνοιξαν και βγήκα έξω αφήνοντας την καρδιά
µου µέσα.
Γνώριµος χώρος αναµονής.
Πόσες φορές...
∆εν ξέρω, κάθε φορά τις µετράω και ποτέ δεν ξέρω ν’ απαντήσω
πόσες. Ξεκινάω: βιοψία...Hickman....αφαίρεση οστού...δεν ξέρω,
δεν ξέρω...10...12... ∆εν ξέρω. Πώς µετριούνται οι φορές;
∆ίπλα µου µια µαµά κλαίει, γιατί βγάζουν τα κρεατάκια στο
παιδί της. Παραδίπλα άλλη µια πηγαίνει πέρα δώθε και
παραµιλάει...για τις αµυγδαλές.
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Μα για στάσου.... Στη γωνία στο παράθυρο µια µανούλα κοιτάει
έξω τον ουρανό. Σιωπηλά κάνει τη δική της προσευχή.
«Πάρε εµένα, σου λέω, πάρε εµένα!»
∆ίκαιη ανταλλαγή, σκέφτηκα.
Μα στάσου, γνωρίζω αυτές τις ξανθές µπούκλες. Την ακουµπώ
διακριτικά στον ώµο.
Γυρνάει… µε κοιτάει....
«Παρακαλώ;» µου λέει.
«∆εν µε γνωρίζεις;» τη ρωτώ.
Σιωπή.
«Μου είπες ότι θα τα καταφέρει. Θυµάσαι;» είπα κι άνοιξα την
αγκαλιά µου.
Χύθηκε µέσα της κι έκλαψε.
«Σταµάτα, µανούλα, θα τα καταφέρει», της λέω..
«Σε θυµήθηκα, ναι, σε θυµήθηκα», µου λέει.
Στη χρωστούσα αυτή την αγκαλιά, µανούλα, από τότε...την
µαγική αγκαλιά των µαµάδων.
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21 Σεπτεμβρίου 2010
Η ώρα έχει πάει δύο το πρωί. Ο Αλέξανδρος κοιµάται, ενώ η
χηµεία τρέχει στις φλέβες του. Εγώ κάθοµαι σε µια µπλε
πολυθρόνα που- κατά τα λεγόµενα τους- γίνεται κρεβάτι. ∆εν
µπορώ να κοιµηθώ, κλαίω πάλι.
∆ίπλα µας στο κρεβάτι κοιµάται ένα γλυκύτατο κοριτσάκι, η
Ηρώ, που ολόγυρα του έχει λούτρινα δελφίνια. Η µαµά της
κοιµάται στην πολυθρόνα και κάποια στιγµή ανοίγει τα µατιά
της, γιατί η αντλία έκχυσης φαρµάκων της µικρής χτυπούσε.
Σηκώθηκε, µα συγχρόνως µπήκε η νοσηλεύτρια.
«Εντάξει, µαµά, ήρθα! Ξάπλωσε!».
Η νοσηλεύτρια έφυγε από το δωµάτιο, µα η µαµά δεν ξάπλωσε.
«Σήµερα ξεκινήσατε;» µε ρώτησε.
«Ναι, πρώτη χηµειοθεραπεία».
«Τι έχει;»
« Σάρκωµα Ewing…»
«Εντάξει, µαµά, γύρνα και ξάπλωσε!».
«Ορίστε;» είπα.
«Γύρνα, µαµά, και ξάπλωσε και µην ξανακλάψεις. Ο γιος σου θα
γίνει καλά, φτάνει να είσαι δυνατή. Σε σένα στηρίζεται».
«Μα…», πήγα να µιλήσω.
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«Μαµά, η κόρη µου έχει µόλις 1% πιθανότητα να ζήσει, αλλά
πολεµάµε… πρέπει να το πολεµήσεις. Όλα θα πάνε καλά,
κοιµήσου να ξεκουραστείς, γιατί σε χρειάζεται δυνατή».
Σηκώθηκα µηχανικά και άνοιξα την πολυθρόνα.
∆εν έχει επιλογή εκείνος, δεν έχω κι εγώ. Έχει δίκιο… σκέφτηκα.
∆εν τον χαρίζω, θα πολεµήσω µε όλες µου τις δυνάµεις. ∆εν τον
δίνω πίσω.
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03 Φεβρουαρίου 2017
Μόλις κλείνεις την πόρτα πίσω σου, δεν χρειάζεται να είσαι
άλλο χαµογελαστή, δεν χρειάζεται άλλο να λες αστεία, δεν
χρειάζεται να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά. Απλά
περπατάς. Απλά αναπνέεις. ∆εν νιώθεις πια. Σ’ έκανε η ζωή
σκληρή.
Μόλις πας να σηκώσεις κεφάλι, σου δίνει µια να ξαναπέσεις.
Μη χαµογελάς. Μη διανοηθείς να χαµογελάσεις. Την πάτησες.
«Θα περάσει κι αυτό», σου λένε οι απ’ έξω.
Αλήθεια; Και µετά τι; Μετά πώς;
Χύνεται η µία στην αγκαλιά της άλλης, γιατί µόνο µεταξύ µας
καταλαβαινόµαστε.
Κοιτάµε ποια βγήκε σήµερα από το δωµάτιο και είναι
συννεφιασµένη.
«Έλα, µπρος, ξεκόλλα, ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωµα να
πέσεις;». Φάνηκε πολύ σκληρό, όταν το ξεστόµισα σε µία µάνα
που ήξερα µόλις δέκα λεπτά, αλλά εδώ είµαστε µια γροθιά, µια
αλυσίδα, που αν ένας κρίκος σπάσει, χαθήκαµε.
« Ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωµα να λυγίσεις;» της είπα.
«∆εν έχει επιλογή ο γιός σου,
δεν έχεις κι εσύ! Κολύµπα!
Κολύµπα και για τους δύο!»
«Τι έπαθα!» λέει και ξαναλέει.
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Την ταρακουνώ από τους ώµους.
« Εσύ τίποτα!» της λέω. «Το παιδί σου το έπαθε! Σύνελθε.... µόνο
εσύ µπορείς να του φυσήξεις δύναµη! Κάν’ το τώρα!».
Σηκώθηκε µηχανικά και σταµάτησε να κλαίει. Σκούπισε τα
µάτια της και χαµογέλασε.
«Σ’ ευχαριστώ!» µου είπε.
«∆ανεικό!» της είπα. « Θυµήσου µε, όταν πέσω!».
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03 Οκτωβρίου 2010
Ξηµερώµατα Κυριακής ανέβασε πυρετό και λόγω απλασίας
από την χηµειοθεραπεία, πήγαµε στο νοσοκοµείο. Μας έβαλαν
σε άλλη πτέρυγα, γιατί ήταν όλα τα κρεβάτια πιασµένα.
Το παλιό ογκολογικό είχε λίγα δωµάτια και πολλές φορές ήταν
δυο και τρία παιδιά µαζί στο ίδιο δωµάτιο.
Ο Κώστας επέστρεψε στο σπίτι στην µπεµπούλα µας. Το βράδυ
δύσκολο, όπως όλα εκεί µέσα.
∆εν κοιµάσαι ποτέ κι αν τα µάτια σου βαρύνουν, θα `ναι µόνο
από το κλάµα.
Ξηµέρωσε. Ήρθαν να του πάρουν αίµα να δούµε πού
βρίσκονται τα εργαστηριακά του.
Ξύπνησε.
«Μαµά, πότε θα φύγουµε;»
«Να βγουν οι εξετάσεις σου, µωρό µου, και θα µας πουν οι γιατροί,
σύµφωνοι;»
«Εντάξει , µαµά. Θέλεις να παίξουµε;»
«Ναι, αγάπη µου, να παίξουµε».
«Μα… δεν έχουµε παιχνίδια εδώ, µαµά».
«Κάτι θα βρούµε», του είπα χαµογελώντας κι άνοιξα την
βαλιτσούλα του.
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Τα µάτια του φώτισαν.
«Μπράβο, µαµά, είσαι η καλύτερη!»
Όσο γρήγορα και ξαφνικά κι αν έπρεπε να φύγουµε, πάντα στη
βαλίτσα έµπαινε κάτι να µπορώ να τον απασχολήσω. Και
πάντα µαζί ο µικρός Τόµπι, ο σκυλάκος.
Παίζαµε µε τα παιχνίδια του, όταν µε φώναξε η γιατρός και
στάθηκα στην πόρτα να µου πει για τις εξετάσεις µας.
«Είναι χαµηλά, αλλά προβλέπεται», είπε η γιατρός. «Μην
ανησυχείς, µαµά. Θα µείνετε λίγο ακόµη… θα του δώσουµε έναν
ενισχυτικό παράγοντα, για να τον βοηθήσουµε».
«Εντάξει, γιατρέ, εσείς ξέρετε», είπα.
Γύρισα να πάω κοντά του και τον είδα να έχει σκύψει το
κεφαλάκι του έξω από το κρεβάτι. Τον έβλεπα από πίσω κι έτσι
δεν καταλάβαινα τι έκανε. Είδα µόνο τα µάτια της διπλανής
µανούλας δακρυσµένα.
Είχε σκύψει στο πλάι, είχε βάλει τα χεράκια µέσα στα µαλλιά
του κι έξυνε µανιωδώς το κεφάλι του. Τούφες ολόκληρες
έπεφταν κάτω, τούφες ολόκληρες.
Από τις πιο σκληρές σκηνές που µπορεί να ζήσει ένας γονιός.
«Τι συµβαίνει, αγάπη µου;» ρώτησα.
«Μ’ ενοχλούν, µαµά, µε τρώνε», είπε. «Γιατί πέφτουν µαµά; Γιατί
φεύγουν τα µαλλάκια µου;»
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«Θα σου πω, αγάπη µου, αλλά πρώτα έλα να ξεφορτωθούµε
αυτές τις ενοχλητικές τρίχες που σε γαργαλάνε».
Του χτένισα τα µαλλάκια του για να φύγουν- όσα ήταν έτοιµακαι µάζεψα τις τρίχες από παντού να µην τις βλέπει.
«Έλα, αγκαλίτσα µου, τώρα να σου πω, µωρό µου!»
« Πες µου, µαµά!».
«Αγάπη µου, θυµάσαι που είπαµε ότι παίρνουµε φάρµακα για να
σκοτώσουµε το µικροβιάκι που έχει κρυφτεί στο ποδαράκι σου και
σε πονάει;»
«Ναι, µαµά…»
«Ναι, αγάπη µου, αλλά αυτά τα φάρµακα κατά λάθος πάνε και
ρίχνουν τις τρίχες σου. Θα βγουν καινούριες, όµως, δεν µας
πειράζει αυτό, αρκεί να µην πονάει το ποδαράκι µας, ναι;»
«Εντάξει τότε, µαµά, έλα να παίξουµε.!»
Έστειλα µήνυµα στον Κώστα για να τον προετοιµάσω για το τι
συµβαίνει. Το µεσηµέρι ήρθε.
Άνοιξε η πόρτα και …ο Αλέξανδρος έβαλε τα κλάµατα
βλέποντας τον. Είχε ξυρίσει όλα του τα µαλλιά!
Αχ, ο µπαµπάς µας, ο άντρας µου, ο άνθρωπος που θα έφτανε
µέχρι την άκρη της γης για να σώσει το παιδί µας. Και έκανε
τα πάντα.
Ο µπαµπάς µας, που πάντα φροντίζει να µη µας λείψει τίποτα,
που φεύγει και µας αφήνει στο νοσοκοµείο αφήνοντας την
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καρδιά του εδώ, γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά και
προσπαθεί να δώσει όσο πιο πολλή αγάπη στην κόρη µας, που
της λείπουµε όλοι.
Που τρέχει µε τις γραφειοκρατικές ανοησίες από γραφείο σε
γραφείο.
Που διαβάζει µέχρι το πρωί για να µάθει γι’ αυτόν τον ύπουλο
εχθρό που λέγεται καρκίνος.
Που µας αγκαλιάζει όλους για να µας προστατέψει, να µη µας
πειράξει κανείς.
«Όχι, µπαµπά, όχι κι εσύ!» είπε ο Αλέξανδρος.
«Αγόρι µου, θα είµαστε ίδιοι», του είπε παίρνοντας τον αγκαλιά.
«Όχι, όχι κι εσύ…», έλεγε και ξανάλεγε.
«Θα βγουν πάλι, αγόρι µου, δεν µας νοιάζουν οι τρίχες».
Χύθηκε στην αγκαλιά του κι έκλαψε. Πιο πολύ τον πείραξε µην
πάθει κάτι ο µπαµπάς του παρά εκείνος.
Έτσι είναι το παιδί µου, έτσι.
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08 Φεβρουαρίου 2017
Ανάµνηση.
Τώρα που το σκέφτοµαι, ήταν πάντα έτσι. Ναι, ναι ήταν πάντα
έτσι, γι’ αυτό στο σχολείο προστάτευε πάντα τα πιο αδύναµα
παιδιά…γι’ αυτό πάντα στο δωµάτιο έµπαινε µε τα πιο
''δύσκολα'' παιδάκια.
«Θέλεις να παίξουµε;» έλεγε.
«Όχι!» έλεγε ο ∆ηµητράκης. «∆ε θέλω!»
Μετά από λίγο…
«Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό το παιχνίδι! Θέλεις να παίξουµε
µαζί;»
«Σου είπα, όχι!»
«Εντάξει! Μα, γιατί είσαι έτσι;»
«Θα µου κάνουν µια ένεση στην πλάτη που πονάει και δεν θέλω».
«Κι εµένα µου έκαναν χειρουργείο στο πόδι µου. Λέιζερ…ναι... για
να σκοτώσουν το µικροβιάκι. Να, κοίτα!».
« Πω πω! Πόνεσες;»
«Όχι, κοιµόµουν! Και τώρα είµαι πιο δυνατός, γιατί είµαι σαν τον
iron-man. Μου είχαν βάλει πολλά καλώδια πάνω µου και πολλά
'τσιµπ' στο πόδι µου και πόνεσα πολύ, όταν τα έβγαλαν, αλλά
τώρα πέρασε».
«Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να µου κάνουν την ένεση!».
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«Αγάπη µου, δεν θα πονέσεις, θα βάλουµε κρεµούλα», παρενέβη
η µητέρα του Δηµήτρη.
« Άσε µε, µαµά!» έκανε ο ∆ηµήτρης.
«Φίλε, έχω µία ιδέα!»
« Τί;»
«Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα είµαι δίπλα σου και θα τα καταφέρεις».
«Εντάξει! Πάµε!».
Ξεκίνησαν…ο ∆ηµήτρης µπροστά και ο Αλέξανδρος από πίσω.
«Μπες, θα είµαι εδώ εγώ. Μη φοβάσαι!»
«Εντάξει…».
Τα κλάµατα του ∆ηµήτρη ακούγονταν µέχρι έξω, αλλά όχι
περισσότερο από τα δύο µικρά χεράκια του Αλέξανδρου που
χτύπαγε την πόρτα και του έλεγε
«Μη φοβάσαι, φίλε! Είµαι εδώ! Μη φοβάσαι!»
Κι έτσι στάθηκε µε το στατό δίπλα του να τρέχει η χηµεία στις
φλεβίτσες του, όση ώρα χρειάστηκε, µέχρι να σταµατήσει ο
∆ηµητράκης. Ναι, ήταν πάντα έτσι ο γιος µου, ο Αλέξανδρος.
Γιατί τα παιδιά του ογκολογικού δεν είναι απλά παιδιά. Είναι
τα πιο χαρισµατικά παιδιά, τα πιο δυνατά. Ο ∆ηµήτρης, ο
τετραπέρατος! Ο Άγγελος, ο σίφουνας! Η Μαρία, η κούκλα! Ο
Παύλος, ο απίθανος! Η Μελίνα, η ζωγραφιά! Ο Βαγγέλης, ο
spiderman! H Kατερίνα, η νεράιδα! Ο Γιώργος, ο πιλότος! Η
Φωτεινή, η υπέροχη!
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∆εν είµαστε
ογκολογικού!

κουκουβάγιες,

όχι.
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11 Οκτωβρίου 2010
Μπήκαµε για τη δεύτερη χηµειοθεραπεία, άλλες πέντε ηµέρες
µέσα. Αυτή τη φορά στο δωµάτιο είµαστε µε ένα πιο µεγάλο
κοριτσάκι, µια κουκλίτσα που όλο χαµογελούσε. Όχι, όµως και
η µαµά της. Τα βράδια δεν κοιµόταν σχεδόν καθόλου και δεν
µιλούσε σχεδόν σε κανέναν. Είχε µονίµως στα αυτιά της τα
ακουστικά και άκουγε µουσική.
Ένα απόγευµα ήρθε ο µπαµπάς της µικρής και καθώς
περνούσα να πάω στην κουζίνα, τον άκουσα να λέει στην
γιατρό.
«∆εν µπορεί να διαχειριστεί την υποτροπή µετά από τόσα χρόνια,
γιατρέ, απλά δεν µπορεί».
«Μα πρέπει, µπαµπά…»
«Είναι εφτά χρόνια µετά, γιατρέ! Δεν µπορεί να το δεχθεί, δεν
θέλει να µιλάει µε κανέναν».
Ήταν η πρώτη φορά, τόσες µέρες σ’ ένα δωµάτιο, που δεν
αντάλλαξα πάρα την τυπική καληµέρα και καληνύχτα µε την
άλλη µαµά. ∆εν ήθελε να µιλήσει και το σεβάστηκα. Η καθεµιά
µας χρειάζεται το χρόνο της…τον δικαιούται…όσος κι αν είναι
αυτός.
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14 Μαρτίου 2019
Ανάµνηση.
Άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ. Μια ξανθιά κοπέλα µε πολύ
σκληρές γραµµές βγήκε. Γύρισα την καρέκλα για να κοιτάει
προς την πόρτα και µπήκαµε µε την όπισθεν. Ενώ οι πόρτες
έκλειναν, τα µάτια µου έπεσαν στην πλάτη της. Η µπλούζα της
έγραφε: ΜΗ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙΣ!
Χαµογέλασα.
«Θέλω κι εγώ µια τέτοια µπλούζα, Αλεξανδράκο µου», είπα..
Χαµογέλασε κι εκείνος.
«Κι εγώ, µαµά», µου απάντησε.
Μπήκαµε στο δωµάτιο µας. Κάθισα στην µπλε πολυθρόνα µου
και κοιτώντας έξω, σκέφτηκα: Τι θα σκέφτονται άραγε οι απ’
έξω που διαβάζουν την µπλούζα της;
∆εν ξέρουν από πού έρχεται αυτή η κοπέλα που πετάχτηκε στο
κοντινό µίνι µάρκετ για να πάρει κάτι για το µικρό της, το
οποίο ζήτησε ξαφνικά κι εννοείται πως δεν µπορεί να του
χαλάσει χατίρι.
∆εν ξέρουν από πού έρχεται αυτή η κοπέλα που µπήκε στο
φαρµακείο για να πάρει το ειδικό αυτοκόλλητο, να ξεκολλάει
εύκολα από το δερµατάκι του και να µην ερεθίζεται από τις
συχνές αλλαγές.
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∆εν ξέρουν από πού έρχεται αυτή η κοπέλα που κάνει βόλτες
γύρω γύρω µόνη της στο πάρκο και κλαίει.
∆εν ξέρουν από πού έρχεται αυτή η κοπέλα που έχει σηκώσει
έναν τεράστιο τοίχο γύρω της όχι για να προστατευτεί, αλλά για
να προστατεύσει...Ναι, για να προστατεύσει.
Κανείς και τίποτα δεν θα επιτρέψει να την κάνουν να πέσει.
Κανείς και τίποτα....
Την αγάπησα αυτήν την κοπέλα.
ΜΗ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙΣ.
Όχι, γιατί δεν ξέρεις τι θα πεις. Όχι, γιατί δεν νοιάζεσαι. Όχι,
γιατί δεν µπορείς να καταλάβεις.
Γιατί δε φταις εσύ. Κανείς δε φταίει. Αλλά… µη µου µιλήσεις.
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02 Νοεμβρίου 2010
Μπήκαµε για την τρίτη χηµειοθεραπεία. Καθόµαστε στον
παιδότοπο µέχρι να βγουν τα εργαστηριακά του και παίζει µε
την κυρία Μαρία και τα άλλα παιδάκια Uno. Η κυρία
Μαρία…πόση υποµονή πόση αγάπη έχει γι' αυτά τα παιδιά.
Κάθε φορά που ήµαστε σε δωµάτιο και δεν µπορούσε να βγει ο
Αλέξανδρος, ερχόταν και του έφερνε πράγµατα να ασχοληθεί.
Πόσες χειροτεχνίες έκαναν µαζί. Ακόµη και το αστέρι στο
δέντρο µας το έφτιαξαν µαζί µε αγάπη και είναι τόσο όµορφο.
«Μαµά, πότε θα φύγουµε;» ακούω ένα αγοράκι δίπλα µου.
«Ό,τι πει ο Θεός», απάντησε η µανούλα.
Από το στατό κρέµονταν αµέτρητα φυλαχτά και εικόνες Αγίων.
Μα τι του απάντησε σκέφτηκα…
Κι εγώ είχα εικονίτσες µαζί µου πάντα και λαδάκι και του έβαζα
κάθε φορά που έκανε κάποια εξέταση.
«Έλα, µαµά, βάλε µου το λαδάκι του παππούλη µας να πάνε όλα
καλά», έλεγε.
Ήταν το λαδάκι που µας είχε δώσει ο πιο γλυκός και καλός
παππούλης του κόσµου, ο θείος µου, ο πατήρ Γεώργιος.
Μα η απάντηση της κάτι έκρυβε.
Ανεβήκαµε στον όροφο να κάνουµε τη θεραπεία µας. Του
έβαλα παιδικά να δει και πήγα γρήγορα στην κουζίνα να βάλω
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στο ψυγείο τα απαραίτητα. Όλες οι νοσηλεύτριες γελούσαν
κάθε φορά που µ’ έβλεπαν.
Πράσινες πιπεριές, ελιές, τέσσερα διαφορετικά φρούτα.
«Α, ρε µαµά διαιτολόγε!» έλεγαν. Μα έτσι έτρωγε πάντα ο
Αλέξανδρος, πάντα υγιεινά…αλλά…
Στην επιστροφή µου για το δωµάτιο µε σταµάτησε µια µαµά
που γνώριζα και συνοµιλούσε µε την µαµά µε τα φυλαχτά.
«Τι κάνετε, µαµά;»
« Καλά είµαστε, µπήκαµε για χηµειοθεραπεία, εσείς;»
« Κι εµείς το ίδιο...»
Η µανούλα µε τα φυλαχτά δεν µιλούσε.
« Είναι δύσκολο το δικό µας, αλλά δεν ξέρει µε ποιον τα έβαλε»,
συνέχισε.
« Το ξέρω, µαµά! Δύναµη!» απάντησα.
«∆ύναµη για όλους!», είπε η µαµά µε τα φυλαχτά.
Επέστρεψα στο δωµάτιο µου και η µαµά αυτή δεν έφευγε από
το µυαλό µου.
Του είπε…ό,τι πει ο Θεός, σκεφτόµουν.
Το βράδυ κι ενώ είχε κοιµηθεί ο Αλέξανδρος, βγήκα από το
δωµάτιο και στάθηκα λίγο εκεί στην πόρτα. Δεν µπορούσα να
κοιµηθώ. Μέσα στην ησυχία της πτέρυγας σαν να άκουγα µια
φωνή να προσεύχεται. Κάνω ένα βήµα ακόµη και κοιτώ στ’
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αριστερά µου. Η µανούλα µε τα φυλαχτά στεκόταν κι εκείνη
έξω από την πόρτα του δωµατίου τους και κρατώντας ένα µικρό
βιβλιαράκι, έλεγε µια προσευχή µε κλειστά τα µάτια. Πήγα
κοντά της. Στάθηκα µπροστά της κι όπως προσεχόταν της
έπιασα το χέρι. Άνοιξε τα µάτια της και µε κοίταξε.
«Να έχεις πίστη», µου είπε.
Μου έπιασε το χέρι, άνοιξε την παλάµη µου και µου έβαλε το
προσευχητάρι της µέσα.
«Όχι, όχι, µανούλα, αυτό είναι δικό σου».
«Θέλω να το πάρεις, δεν το χρειάζοµαι πια!»
Και…
« Ό,τι πει ο Θεός!» ξαναείπε.
Αγκαλιαστήκαµε εκεί έξω από τα δωµάτια τους και επιτρέψαµε
στα δάκρυα µας να τρέξουν.
Ό,τι πει ο Θεός λοιπόν. Είχα καταλάβει.
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24 Απριλίου 2019
Ανάµνηση.
Το 213 µε το 214 µια γυψοσανίδα απόσταση. Η πλάτη του ενός
κρεβατιού από τη µια µεριά και η πλάτη του άλλου από την
άλλη. Ο Μανώλης από τη µια µεριά και ο Αλέξανδρος από την
άλλη.
Ο Μανώλης ούρλιαζε από τον πόνο παρακαλώντας για
βοήθεια. Η µανούλα του του κράταγε το χέρι ανήµπορη να
βοηθήσει.
«Μαµά, αυτό το παιδί δεν κάνει ψέµατα, αλήθεια πονάει», µου
λέει ο Αλέξανδρος.
« Το ξέρω, αγάπη µου, το ξέρω...»
Μετά από ώρα, ο Μανώλης σταµάτησε.
Άνοιξα την πόρτα του δωµατίου µας και στάθηκα κοιτώντας
τον τοίχο απέναντι, µην ξέροντας αλήθεια τι κοιτάζω.
Άνοιξα την πόρτα να πάρω αναπνοή. Ζήσαµε µαζί τον πόνο
του. Έπρεπε να πάρω αναπνοή.
Άνοιξε η πόρτα και η µαµά του Μανώλη έκανε την ίδια κίνηση.
Στάθηκε και κοίταζε τον τοίχο απέναντι.
Κοιταχτήκαµε και είπαµε όσα καµία λέξη δεν θα έλεγε.
Κάνει δύο βήµατα προς το µέρος µου και ξαφνικά βλέπω τα
µάτια της να χάνονται και τα πόδια της να λυγίζουν. Απλώνω
τα χέρια µου και λιποθυµά στην αγκαλιά µου.
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Βρίσκοµαι εκεί, ανάµεσα στα δύο δωµάτια, κρατώντας µε
δύναµη ΜΑΓΙΚΗ στα χέρια µου µια γυναίκα πιο ψηλή από
µένα.
Έτρεξαν τρία άτοµα και την πήραν να την συνεφέρουν.
Κι εγώ; Στεκόµουν τώρα µε τα χέρια απλωµένα κοιτώντας πάλι
τον τοίχο απέναντι.
Μεγάλη Εβδοµάδα ήταν...
«Μαµά, µαµά, πού είσαι;» µου φώναξε ο Αλέξανδρος.
Επανήλθα.
«Εδώ είµαι, αγάπη µου, εδώ είµαι!».
«Έγινε κάτι, µαµά;»
«Τίποτα, αγάπη µου, δεν έγινε. Η µαµά του Μανώλη µου έδωσε
µια αγκαλιά να στην δώσω».
«∆ώσε τη µου τότε, µαµά», είπε χαµογελώντας.
Αργότερα συνάντησα την Μαρία στην κουζίνα.
« Σ’ ευχαριστώ που µ έπιασες», µου είπε.
«∆εν µπορούσα να σ’ αφήσω να πέσεις», απάντησα.
Μεγάλη Εβδοµάδα ήταν.
∆εν πειράζει, αν δεν νηστέψατε. ∆εν πειράζει, αν δεν ήσαστε
πάντα εκεί. Απλά....ΑΠΛΩΣΤΕ τα χέρια σας, όταν ο διπλανός
σας ΠΕΦΤΕΙ.
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25 ∆εκεμβρίου 2011
Έλα να σου δείξω µια τυπική µέρα µέσα στο νοσοκοµείο κι ενώ
το παιδί είναι σε απλασία. Τίποτα δεν θυµίζει Χριστούγεννα, να
ξέρεις.
Χριστούγεννα. Ηµερολόγιο µου,
Η µέρα µας ξεκινάει πίνοντας το γάλα µας και τρώγοντας
πρωινό. Στη συνέχεια πρέπει να κάνει γάργαρες στο στόµα του
και να βάλουµε µικροβιοκτόνο κρέµα. Έπειτα βάζουµε γαζούλα
εµποτισµένη µε υπερµαγγανικό κάλιο στον πωπό και
περιµένουµε µισή ωρίτσα για να δράσει. Μετά βγάζουµε την
γαζούλα και βάζουµε κρέµα στην περιοχή. Αυτά
επαναλαµβάνονται δύο µε τρεις φορές την ηµέρα.
Το απόγευµα κάνουµε µπάνιο και ακολουθούµε ολόκληρη
ιεροτελεστία για να απολυµάνουµε τον κύριο Hickman. Τρέµει
στην ιδέα µην τραβηχτεί κάτι από αυτή την τρύπα που βλέπει
να βγαίνει ένα καλώδιο.
Το στόµα του έχει γεµίσει φουσκάλες και άφθες. ∆εν µπορεί να
φάει τίποτα. Κουνιούνται και τα δύο του µπροστινά δοντάκια.
Ψυχή µου! Θα περάσουν όλα, αγάπη µου, θα το δεις, σκέφτοµαι.
Τρώει µία µία τις αγαπηµένες του πενούλες. Μία µία τις
σπρώχνει µε το χεράκι του για να πάνε κάτω χωρίς ν’
ακουµπήσουν πουθενά µέσα στο στόµα του.

60

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

Τι δυνατό παιδί! Τι θέληση, τι υποµονή! Πόσο σε θαυµάζω, γιε
µου!
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25 ∆εκεμβρίου 2016
Χριστούγεννα. Ηµερολόγιο µου,
Πυρετός από ουρολοίµωξη. Είµαστε µέσα στο νοσοκοµείο και
πάλι. Έχει πάθει οισοφαγίτιδα, πονάει απίστευτα όταν
καταπίνει, δεν µπορεί να ενεργηθεί, έχουµε κάνει δύο φορές
κλύσµα. Κάνει οχτώ µε δέκα εµέτους την ηµέρα. Έχει χάσει
δέκα κιλά σε δέκα µέρες. Η πλάτη του κάηκε από τις
ακτινοβολίες…έγκαυµα κανονικό, πέτσες.
Τον παίρνω αγκαλιά και του σιγοτραγουδώ το νανούρισµα του.
Μόνο έτσι ηρεµεί.
«∆εν µπορώ άλλο, µαµά µου, δεν µπορώ...»
«Θα περάσει κι αυτό, λουκουµάκι µου, θα δεις, θα περάσει!»
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23 ∆εκεμβρίου 2016
Γιορτινές µέρες. Όλα στολισµένα. Ο Μανώλης τον παροτρύνει
να βγει στο διάδροµο να βάλει κι εκείνος µια µπάλα στο
στολισµένο δέντρο.
«∆εν θέλω, Μανώλη, δεν έχω όρεξη…»
«Μα δεν γίνεται αυτό! Πρέπει να βάλεις την µπάλα σου στο
δέντρο!»
« Όχι, δεν έχω όρεξη!»
«Τουλάχιστον, έλα να δεις τι φτιάξαµε…»
∆εν µπορεί ν’ αρνηθεί στον Μανώλη. ∆εν είναι ένας απλός
νοσηλευτής. Είναι ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ.
«Εντάξει», λέει ο Αλέξανδρος.
Ετοιµαστήκαµε, κάθισε στην καρέκλα του και βγήκαµε στο
διάδροµο. Απίστευτο! Απλά απίστευτο!
Όλος ο διάδροµος…όλο το ταβάνι ήταν γεµάτο κρεµασµένες
χειροποίητες µπάλες φτιαγµένες τις προηγούµενες µέρες από
τα παιδιά.
Ναι, αυτά τα παιδιά που νιώθουν τη χηµεία να τρέχει στις
φλεβίτσες τους και βγάζουν τα σωθικά τους, γιατί η ψυχή τους
αντιστέκεται…αυτά τα παιδιά έχουν το σθένος να δηµιουργούν.
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Κάναµε γύρω γύρω τον διάδροµο θαρρώ τέσσερις µε πέντε
φορές κοιτάζοντας το ταβάνι. Καταλήξαµε στο µεγάλο δέντρο
πλάι στο παράθυρο.
«Έλα, λουκουµάκι µου, κρέµασε τη µπάλα σου και κάνε µια
ευχή», είπα. Χαµογελώντας, άπλωσε το χεράκι του κι έβαλε την
µπάλα του σ’ ένα κλαράκι. Μαζί του έκανα κι εγώ τη δική µου
ευχή: Του χρόνου τα Χριστούγεννα να είναι όλα τα παιδάκια
σπίτι τους, γερά κι ευτυχισµένα.
∆εν πραγµατοποιήθηκε. Και φέτος τα Χριστούγεννα κάποια
παιδάκια θα είναι εκεί.
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07 Φεβρουαρίου 2011
Το µεγάλο χειρουργείο σήµερα. Μετά από δική µας επιµονή του
έδωσαν προνάρκωση για να µην κλαίει µόνος του µέσα στο
χειρουργείο, µέχρι να τον πάρουν. Ευτυχώς, τον έπιασε.
«Μαµά, γιατί έχεις τέσσερα µάτια;» µε ρώτησε.
ζαλιστεί.
Από τις οκτώ το πρωί,
απόγευµα.

Είχε ήδη

µας τον επέστρεψαν στις πέντε το

Πόσες ώρες αγωνίας, να βλέπεις να τελειώνουν τα χειρουργεία,
να µπαίνει, να βγαίνει κόσµος κι εσύ ακόµη εκεί. Νύχτωσε έξω
κι εσύ εκεί. Νύχτωσε µέσα µου κι εγώ εκεί.
∆ίπλα µας, όπως πάντα, οι γονείς µου, ο αδελφός µου και η
κυρία Μαίρη µε τον κύριο Μάκη, φίλοι καρδιακοί, καλύτεροι
από συγγενείς. Και η θεία Μαρία… πώς να λείπει άλλωστε.
Εκεί, να µετράµε όλοι µαζί τις ώρες.
∆εν ξέρω, αλήθεια, πόσα καλώδια είχε πάνω του, δεν ξέρω πόσα
µηχανήµατα γύρω του. Ευτυχώς, του έδιναν ισχυρά παυσίπονα,
µορφίνη.
«Εγώ θα µείνω», µου λέει η µαµά µου.
«Όχι, να πας πίσω στο µωρό µου. Πρέπει να πας στο µωρό»,
απαντώ.
«Μα, κοίτα τον! Δεν µπορώ να φύγω!» ξαναλέει.
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«Μαµά, κοίτα µε», της λέω. «Το κακό έφυγε από µέσα του. Το
παιδί µου θα γίνει καλά. Θα τον προσέχουµε εµείς. Πήγαινε, σε
παρακαλώ, στο µωρό».
Άφηνε την καρδιά της εκεί, το ξέρω, αλλά έπρεπε να πάει στο
µωρό. Ήταν η τελευταία φορά, όµως, που θα διάλεγε.
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19 Νοεμβρίου 2017, Αγγλία.
Ήρθε να µας δει για δεκαπέντε µέρες και πέρασαν ήδη δύο
µήνες. ∆εν θέλει και δεν µπορεί να φύγει. Ν’ αφήσει εµένα; Ν’
αφήσει τον Αλέξανδρο; Ν’ αφήσει τη Νάσια; Απλά, δεν γίνεται.
Αυτή η γυναικά είναι η προσωποποίηση της µάνας. Όλα για
εµάς πάντα.
«Γιαγιά, τα
Αλέξανδρος.

ποδαράκια

µου

πονάνε»,

παραπονιέται

«Εγώ, αγόρι µου, εγώ!» έλεγε και καθόταν και του τα
ώρες ολόκληρες µε κρέµα.
Και µόλις σταµατούσε…
«Κουράστηκες, γιαγιά;»
«Όχι, παλικάρι µου, όχι...»
«Να µου τα κάνεις άλλο λίγο;»
« Ναι, παλικαράκι µου, ναι…»
Αυτή είναι η ΜΑΝΑ ΜΟΥ.
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07 Μαρτίου 2011
Έπρεπε να δω το µωρό, αλλά δεν µπορούσα να τον αφήσω.
«Μαζί µπήκαµε µαζί θα βγούµε», έλεγε πάντα.
Ωστόσο εκείνη την ηµέρα, ακούγοντας την αδελφούλα του να
κλαίει στο τηλέφωνο ….
«Πήγαινε να την δεις, θα µείνω µε τον µπαµπά σήµερα», µου λέει.
Η µπεµπούλα ήταν πάντα το ηρεµιστικό µας. Έτσι την λέγαµε
από µωρό και εξακολουθεί να είναι. Έκανα ένα µπάνιο κι
έπαιξα µαζί της, µέχρι που αποκοιµήθηκε στην αγκαλιά µου.
Την έβαλα στην κούνια της και πήγα στην κουζίνα, όπου µε
περίµεναν οι γονείς µου.
«Κάτσε, παιδί µου, να φας κάτι σαν άνθρωπος», µου λέει η µαµά
µου.
Ο µπαµπάς άνοιξε µια µπύρα και µου έβαλε ένα ποτήρι. Έτσι
τα λέµε µε τον µπαµπά µου.
Μόλις δύο µπουκιές είχα προλάβει να φάω, όταν άκουσα το
λυγµό του. Γύρισα και τον είδα να σκουπίζει τα µάτια του.
«Τι κάνεις, µπαµπά;» τον ρώτησα.
«Τι να κάνω, βρε παιδί µου; Στεναχωριέµαι», µου απαντά.
«Πες µου, µπαµπά, µ΄ έχεις δει ποτέ να κλαίω µπροστά στο παιδί
µου;»
« Όχι, κορίτσι µου», απάντησε.
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«Τότε εσύ γιατί κλαις µπροστά στο δικό σου;»
Πάγωσε, κέρωσε, αλλά οι γονείς µας είναι η δύναµη µας.
Έπρεπε να σταθεί όρθιος.
«Παιδί µου, πέτρωσε η καρδιά σου;» µε ρωτά.
«Όχι, µπαµπά, δεν πέτρωσε. Απλά δεν έχω χρόνο για κλάµατα
τώρα… τώρα πολεµάω να σώσω το παιδί µου. Βόηθα µε».
«Έχεις δίκιο…έχεις δίκιο», µου λέει.
Έτσι είναι ο µπαµπάς µου, ένας συναισθηµατικός άνθρωπος
που µας στέκεται πάντα. ∆εν έλειψε ποτέ και από τίποτα.
Πάντα εκεί. Έτσι µεγάλωσα βλέποντας έναν άνθρωπο
αγωνιστή να δουλεύει από το πρωί µέχρι το βράδυ, για να µη
µας λείψει τίποτα. Όσο για τον Αλέξανδρο; Ατέλειωτες ώρες
έχουν παίξει µαζί, από δεινόσαυρους, από παζλ, απ’ ό,τι θες.
Πάντα εκεί…σιωπηλά…εκεί. Αυτός είναι ο µπαµπάς µου.
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12 Αυγούστου 2019

Πολύτιµη σιωπή είναι όταν θέλεις να το βγάλεις όλο από µέσα
σου και ο άντρας σου κάθεται απλά δίπλα σου και σ' ακούει,
χωρίς να σου απαντά.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν µόλις σου ανακοίνωσαν ότι τ’
αποτελέσµατα δεν είναι καλά και ο φίλος σου σ’ ακούει στο
τηλέφωνο να ουρλιάζεις, να ρωτάς ΓΙΑΤΙ και σ’ αφήνει να το
κάνεις.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν περιµένεις έξω από το χειρουργείο
και οι ώρες περνούν και σε µαστιγώνουν όπως έχεις γείρει την
πλάτη σου και εσύ δεν βγάζεις άχνα.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν φεύγει το διπλανό παιδί "ΣΟΥ" κι
εσύ ακούς την µανούλα του να φωνάζει «γύρνα πίσω, µωρό
µου!» και ξανακαταπίνεις τον ίδιο κόµπο στον λαιµό σου και
ζωγραφίζεις ήλιους µαζί του.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν κλαίει στην αγκαλιά σου και σε
ρωτάει «ΓΙΑΤΙ, µαµά, ΓΙΑΤΙ;» κι εσύ του χαϊδεύεις το κεφαλάκι
του και το αφήνεις να κλαίει.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν σου λένε ότι έχουν άγχος και
προβλήµατα και δεν µπορούν να κοιµηθούν το βράδυ. Κι εσύ
δεν κοιµάσαι, αν δεν κουραστείς τόσο πολύ, που πλέον το σώµα
σου να σε αναγκάσει να το κάνεις.
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Πολύτιµη σιωπή είναι όταν το κοιτάς να χαµογελά µε το πιο
απλό πραγµατάκι που του έφεραν, γιατί ένιωσε ότι το
σκέφτηκαν…γιατί ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ εκεί µέσα.
Πολύτιµη σιωπή είναι όταν δεν σε βλέπει, δεν σ’ ακούει µα
παρ’όλα αυτά δεν πέφτεις, δεν λυγίζεις κι αν λυγίσεις δεν
σπας…και οι γονείς σου πνίγουν τα δικά τους δάκρυα γιατί
είναι µπροστά σου.
Πολύτιµη σιωπή είναι αυτή που κάνουν οι άνθρωποι που
πονούν.
Και ξέρεις γιατί είναι πολύτιµη; Γιατί, αν καταφέρεις να την
ακούσεις, τότε θα έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος.
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14 Μαρτίου 2011
Στο 5 της ορθοπεδικής. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ.
∆ύο µήνες σ’ αυτό το δωµάτιο. Το µεγάλο χειρουργείο κράτησε
πάνω από δώδεκα ώρες.
Αφαίρεση του οστού και τοποθέτηση τιτανίου. Τιτάνιος
αγώνας.
Επιπλοκές µετεγχειρητικές µας έφτασαν να µετράµε κοντά 100
µέρες σ’ ένα δωµάτιο. Πλέον η καθηµερινότητα µας
περιοριζόταν σε πέντε τετραγωνικά µέτρα, χωρίς ίντερνετ,
χωρίς ηλεκτρονικά παιχνίδια και σερφάρισµα στο διαδίκτυο.
Του έφτιαχνα κάθε µέρα και διαφορετικό πρόγραµµα εκεί στην
µικρή κουνίτσα για µωράκια, που είχε στη γωνία. Ανέβαινα εκεί
και µπορούσα µέσα από τα κάγκελα να κοιτάζω την αυλή έξω.
Έπινα κάθε πρωί τον καφέ µου και κοιτούσα τον κόσµο που
µπαινόβγαινε. Συγχρόνως έγραφα σ’ ένα µικρό βιβλιαράκι.
Φιλάκια, πρωινό, δοντάκια,πλαστελίνες, διάβασµα, ξεκούραση,
φαγητό, τουβλάκια, ζωγραφική, σνακ.
...... Τον χρόνο του……
Βραδινό.
Γράφουµε στο ηµερολόγιο µας,
νανούρισµα και νάνι.
Και πάλι από την αρχή.
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Κάθε µέρα έσπαγα το κεφάλι µου να βρω κάτι άλλο.
Μόλις ξύπναγε, µε ρωτούσε µ’ ένα τεράστιο χαµόγελο.
«Μαµά, τί θα κάνουµε σήµερα;»
Πόσο δύσκολο; Πολύ! Πάρα πολύ!
Ένα πρωί κι ενώ ο Αλέξανδρος µου είχε πυρετό, οι νοσηλεύτριες
έτρεχαν στον όροφο σαν τρελές.
Σπασµένα πόδια, σπασµένα χέρια... χαµός. Μα ο Αλέξανδρος
είχε πάντα προτεραιότητα. Αποµόνωση και προτεραιότητα
είναι συνώνυµα του ογκολογικού.
Η πόρτα µας άνοιγε µόνο για να µπουν και να βγουν οι
νοσηλεύτριες. Αυτό κινούσε την περιέργεια- η αλήθεια είναιαλλά, όταν έβλεπαν το γυµνό κεφαλάκι µας, δεν ρωτούσαν
γιατί... τουλάχιστον όχι όλοι!
Η Βάσω µπήκε µέσα εκνευρισµένη.
«Τι έπαθες, κορίτσι µου;» της λέω.
«∆εν αντέχω, Ματίνα, µερικές φορές, δεν αντέχω!»
« Καταλαβαίνω! Πολλά παιδάκια ε;»
«Όχι, Ματίνα µου! Δεν αντέχω ορισµένες µαµάδες. Η κυρία στο
απέναντι δωµάτιο, που το παιδί της έβαλε γύψο στο χέρι, µου
έκανε παρατήρηση γιατί έρχοµαι τόσο γρήγορα σ’ εσάς κι όχι σ’
εκείνη. Της είπα ότι είναι σοβαρό περιστατικό και µου απάντησε:
∆εν µ’ ενδιαφέρει!»
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«Μη στεναχωριέσαι, Βάσω µου», της απάντησα. «Θα σου δώσω το
πρόγραµµα της µέρας µας να της το δώσεις. Ίσως έτσι γεµίσει
δηµιουργικά τη µέρα της και πάψει να γκρινιάζει. Κι αν δεν
πειστεί… πες της να έρθει να περάσει µια µέρα µαζί µας. Ίσως
τότε να την ενδιαφέρει!»
Φιλάκια, πρωινό,δοντάκια, πλαστελίνες, διάβασµα, ξεκούραση,
φαγητό, τουβλάκια, ζωγραφική, σνακ.
...... Τον χρόνο του……
Βραδινό.
Γράφουµε
στο
ηµερολόγιο
νανούρισµα και νάνι.
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07 Φεβρουαρίου 2020
Ρώτα µε, λοιπόν! Ρώτα µε ό,τι θες! ∆εν θα σου πω ψέµατα. ∆εν
θα σου θυµώσω. Ρώτα µε ντε! Ρώτα µε πώς.
Θα σου τα πω, όπως ακριβώς είναι, χωρίς φόβο και πάθος.
Αντέχεις όµως;
Όταν του µπήγουν την βελόνα στα τρυφερά του χεράκια, είναι
σαν να έπεσα πάνω σε καρφιά.
Όταν κυλάει η χηµεία στις φλέβες του, είναι σαν να κάνω εµετό
και ζαλίζοµαι.
Όταν τον χειρουργούν για ώρες και είµαι απ’ έξω, είναι σαν να
αιµορραγώ ακατάπαυστα.
Όταν τον ακτινοβολούν, είναι σαν να λιώνει το µέσα µου.
Όταν τον κοιτάς αδιάκριτα, είναι σαν να σκουντουφλάς στην
πρώτη κολώνα που βρίσκεται µπροστά σου και να γελάει µαζί
σου.
Όταν µου λες ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι σαν να
ξέρεις αλήθεια για ποιον λόγο.
Άκου τώρα.
Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, µεταµορφώνεται στον πιο
γενναίο πολεµιστή και η µάνα του γίνεται ο πιο πιστός του
σύµµαχος στην κάθε του µάχη.
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Κανένας οίκτος δεν χωράει εδώ. Δείξε τους το σεβασµό που τους
αξίζει µε πράξεις, σαν… σαν να ήξερες πώς είναι.
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17 Μαρτίου 2011
Μετράω δύο µήνες σχεδόν εδώ µέσα και δεν ξέρω πότε θα
φύγουµε. Νοµίζω µου επιτρέπεται να πω …κουράστηκα.
Θέλω να πάω στο σπίτι µου, θέλω να ξεκουραστεί το παιδάκι
µου απ’ όλα αυτά κι εγώ το ίδιο.
Φτάνει πια.
«∆εν λες ότι δίνεις στον καθένα όσα µπορεί ν’ αντέξει; Φτάνει!»
µονολογώ κοιτώντας από το παράθυρο µε τα κάγκελα την αυλή
του νοσοκοµείου. Κουράστηκα λέµε.
Μας είπαν ότι η βιοψία θα βγει σε δέκα µέρες και έχουν περάσει
σαράντα. Κάθε µεσηµέρι έρχεται από το δωµάτιο ο γιατρός του
για να µας δει.
Κάθε µεσηµέρι τον ρωτάω: «Βγήκε γιατρέ;» « Όχι µαµά, όχι
ακόµα, υποµονή!»
Πόση υποµονή; ∆εν θέλω ν’ ακούω αυτήν τη λέξη πια. Κανένας
γονιός ογκολογικού δεν θέλει ν’ ακούει αυτή την
λέξη…υποµονή… αυτή και κουράγιο.
Τι κουράγιο; Σε ποιον λες κουράγιο; Σ’ αυτόν που αγωνίζεται; Σ’
αυτόν που πολεµάει; Έχεις ακούσει ποτέ στρατηγό να λέει
κουράγιο στο στρατιώτη που πάει στην µάχη;
∆ύναµη, λέµε. Μόνο δύναµη.
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Άνοιξε η πόρτα. Ήρθε ο Κώστας και από πίσω ο γιατρός. Έβαλα
βιαστικά το µπουφάν µου… «έρχοµαι σε λίγο», είπα και βγήκα.
Πνιγόµουν εκείνη τη στιγµή. Ήθελα να τα σπάσω όλα, ήθελα
να χτυπήσω κάτι τόσο δυνατά, να φωνάξω και ν’ ακουστώ
παντού. Να κουνηθεί το κτήριο. ∆εν µπορούσα να το
διαχειριστώ άλλο.
Όταν µ’ έπιανε αυτό, αν ήµουν τυχερή και είχε έρθει κάποιος
να µας δει, πήγαινα στην αυλή του νοσοκοµείου ή έκανα τον
γύρο του πάρκου απέναντι.
Άλλοτε µιλούσα µε τον εαυτό µου, άλλοτε και µε τα περιστέρια.
Δεν θέλει πολύ ο ανθρώπινος νους για να φύγει, δεν θέλει
καθόλου να ξέρεις.
Κατέβηκα από τις σκάλες όπως πάντα. Οι κλειστοί χώροι
φιλοξενούν µικρόβια. Με βήµα ταχύ όδευα προς το πάρκο να
περπατήσω µέχρι να µου φύγει ο θυµός.
Βγαίνω από την πύλη και µόλις κάνω δυο βήµατα, βλέπω
µπροστά µου καθισµένη στο έδαφος µια γυναίκα µε ένα µωρό
στην αγκαλιά και δύο µικρά παιδάκια ρακένδυτα κι εµφανώς
ταλαιπωρηµένα και πεινασµένα. Εκείνη είχε αποκοιµηθεί, µα
το ένα παιδάκι της ήταν ξύπνιο και µε κοίταξε στα µάτια
καρφώνοντας µου µαχαίρι στην καρδιά.
Προχώρησα γρήγορα … στα τρία µέτρα από εκεί κάθε µέρα
ήταν ένας κουλουράς.
«∆ώσε µου πέντε κουλούρια, σε παρακαλώ», του είπα.
Πήγα πίσω και τα έδωσα στον µικρούλη που ήταν ξύπνιος.
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«Φάε, αγοράκι µου», του είπα και του χάιδεψα το κεφαλάκι του.
Η µαµά άνοιξε τα µάτια της και µου έγνεψε ευχαριστώ.
∆εν χρειαζόµουν πια την βόλτα για να ξεθυµώσω. Γύρισα στο
δωµάτιο µας. Παραδόξως ο γιατρός ήταν ακόµη εκεί. Πέρασα
δίπλα του, άνοιξα το ντουλάπι και πήρα τη µικρή κατσαρόλα
και τα µακαρόνια, για να πάω να µαγειρέψω.
Ο Κώστας µε το γιατρό µε κοιτούσαν χαµογελώντας.
«∆εν θα µε ρωτήσεις σήµερα, µαµά, όπως κάθε µέρα;»
«Όχι, γιατρέ, όχι. Κουράστηκα, δεν ξαναρωτάω. Κάθε µάνα
τραβάει το δικό της Γολγοθά. Θα συνεχίσω και δεν θα
ξαναπαραπονεθώ».
Άνοιξα την πόρτα να πάω στην κουζίνα να µαγειρέψω.
«Καλό µεσηµέρι, γιατρέ, τα λέµε αύριο. Καλή ξεκούραση!»
«Μαµά…»
«Ναι, γιατρέ…»
«Βγήκαν τα αποτελέσµατα! Εκατό τοις εκατό, µαµά, βγήκε εκατό
τοις εκατό νεκρός ο όγκος!»
Πέταξα την κατσαρόλα και τα µακαρόνια, έκλαιγα και γέλαγα
µαζί.
Αγκαλιάσαµε τον Αλέξανδρο µαζί µε τον Κώστα και κλαίγαµε
από χαρά. Για πρώτη
φορά κλαίγαµε από χαρά.
«Γιατί κλαίτε;» µας ρώτησε ο Αλέξανδρος τροµαγµένος.
«Το σκοτώσαµε, Αλέξανδρε! Το σκοτώσαµε!»
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21 Φεβρουαρίου 2019
Για τα µικρά που θεωρείς µεγάλα, χαµογέλα.
Για τα µεγάλα που θεωρείς τεράστια, χαµογέλα.
Για εκείνα που νοµίζεις ότι δεν µπορείς να καταφέρεις,
αµογέλα.
Για εκείνα που πιέζεσαι να καταφέρεις,

χ

χαµογέλα.

Γι’ αυτά που σου έδωσαν να κουβαλήσεις, µα οι ώµοι σου
θαρρείς πως δεν βαστούν, χαµογέλα.
Για εκείνα που σου είπαν ότι δεν γίνονται, χαµογέλα.
Γι’ αυτά που νιώθεις… αυτά που διαισθάνεσαι… µα οι άλλοι δεν
µπορούν, χαµογέλα.
Ξέρεις γιατί; Γιατί µπορείς.
«Ζήσε...µια φορά ζεις!» µου είπε κάποιος.
«Όχι! Μία φορά πεθαίνεις!» του απάντησα.
Να ζεις την κάθε σου µέρα. Εκτίµησέ την.
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07 Απριλίου 2011
Πρώτη χηµειοθεραπεία συντήρησης. Είµαστε στον παιδότοπο
του νέου πλέον ογκολογικού νοσοκοµείου. Η κυρία Μαρία,
σταθερή αξία, στη θέση της και παίζει µε τους µικρούς ήρωες
Uno.
Οι µαµάδες καθόµαστε στις καρεκλίτσες αναµονής έξω από
τον παιδότοπο και περιµένουµε καρτερικά τη σειρά µας, για να
δει ο γιατρός τις εξετάσεις του παιδιού.
Ξαφνικά
ακούγονται
κλάµατα,
Κοιτάζουµε η µια την άλλη.

όχι

όµως

παιδιού.

Όχι πάλι…όχι.
∆ύο νοσηλεύτριες βγάζουν µια µανούλα υποβασταζόµενη από
το γραφείο του γιατρού.
Είχαν έρθει για τον τυπικό έλεγχο του τριµήνου. Εκείνον που
δεν αναπνέεις, µέχρι να σου πουν ότι είναι καλά. Εκείνον που
πεθαίνεις, δεν χτυπά η καρδιά σου, τα χέρια σου τρέµουν και
κοιτάς τους γιατρούς από µακριά µήπως καταλάβεις κάτι από
τις κινήσεις τους.
Κάθε λεπτό …αιώνας.
Την έβγαλαν έξω και της έδωσαν νερό. Είχαµε όλες σκύψει το
κεφάλι… να µην κοιταχτούµε, να µην προδώσουν τα µάτια µας
τον πόνο.
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Και ξαφνικά, ενώ το µόνο που ακούγεται είναι το κλάµα της
µάνας από το τέλος του διαδρόµου, βλέπω να βγαίνει από το
γραφείο ο γιός της ο Χαρίλαος.
Θαρρώ πως δεν έχω αντικρύσει ξανά τόση λεβεντιά σε
παλικάρι.
Καµαρωτός, χαµογελαστός και περήφανος περπατάει στο
διάδροµο χωρίς να µπορεί κανείς να διακρίνει- ούτε καν στα
µάτια του- τον πόνο.
Πέρασε από µπροστά µας, κοντοστάθηκε, µας χαιρέτησε µ’ ένα
γλυκό του νεύµα και βγήκε από τα εξωτερικά ιατρεία.
Κι εγώ είχα µείνει να τον καµαρώνω. Τι λεβέντης! Τι δυνατό
παιδί!
Θεέ µου! Πες µου µόνο… γιατί;
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04 Νοεμβρίου 2019
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει πίστη. Μα ύστερα γνώρισα τον
Παναγιώτη, που αντιµετώπισε τα πάντα έχοντας γνώση κι
επίγνωση, κρατώντας στο χέρι του πάντα τον σταυρό του.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει χαµόγελο. Μα ύστερα γνώρισα
τη Μαρία, το µικρό Μαράκι που χαµογελάει µε την καρδιά της.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει αντοχή. Μα ύστερα γνώρισα την
Παναγιώτα, που έκανε εβδοµήντα πέντε χειρουργεία!
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει δύναµη. Μα ύστερα γνώρισα το
∆ηµήτρη, που έχανε τα πόδια του, αλλά σηκωνόταν πάλι και
πάλι..
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει θέληση για ζωή. Μα ύστερα
γνώρισα τον Άγγελο που- αφού ξεπέρασε το πρόβληµα µε την
καρδούλα του- νίκησε και την λευχαιµία!
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει χαρά. Μα ύστερα γνώρισα την
Ηρώ, που τραγουδούσε όλη µέρα και αγκάλιαζε τα δελφίνια
της.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει αποφασιστικότητα. Μα ύστερα
γνώρισα τη Μελίνα, που- αν και έχανε και µια ικανότητα µετά
από κάθε χειρουργείο- πολεµούσε δυνατά.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει γενναιότητα. Μα ύστερα
γνώρισα το Νικόλα, που έχασε τα πάντα και κατάφερε να τ’
ανακτήσει όλα...σαν να ξαναγεννήθηκε.
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Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει τσαµπουκάς. Μα ύστερα
γνώρισα τον Παύλο, που δεν διαπραγµατευόταν τίποτα και
χρειάζονταν τρεις για να τον πείσουν να κάνει κάτι που δεν
ήθελε.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει συνείδηση. Μα ύστερα γνώρισα
τον Χάρη, που είπε στην µανούλα του.. « Σ’ αγαπώ που κάνεις
τα πάντα για µένα…»
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει ηρεµία. Μα ύστερα γνώρισα το
Γιάννη, που τα αντιµετώπιζε όλα σαν να ήταν τίποτα.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει περηφάνεια. Μα ύστερα γνώρισα
τον Χαρίλαο, που του ανακοίνωσαν την υποτροπή και βγήκε
από το ιατρείο χαµογελαστός και καµαρωτός.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει λατρεία. Μα ύστερα γνώρισα
τον Άγγελο, που στα µάτια του καθρεφτιζόταν όλη η αγάπη
του κόσµου.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει µεγαλοπρέπεια. Μα ύστερα
γνώρισα τον Κωνσταντίνο-Εφραίµ, που- ενώ ήταν ένα µωράκιπάλεψε σαν άντρας.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει αγνότητα. Μα ύστερα γνώρισα
τη Στεφανία, ένα γλυκό κοριτσάκι που χαµογελούσε πάντα.
Νόµιζα πως ήξερα τι σηµαίνει ελπίδα. Μέχρι που είδα το γιο
µου τον Αλέξανδρο να πονά, αλλά να δαγκώνει τα χείλη του
και να την µοιράζει απλόχερα στα αλλά παιδιά.
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Νόµιζα πως είναι απλώς παιδιά, µα γελάστηκα.
Είναι παιδιά του ογκολογικού. Εµείς δεν ξέρουµε τίποτα. Εκείνα
µας µαθαίνουν.
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28 Απριλίου 2012
Έχουµε κάνει ήδη τρεις ελέγχους κι όλα πήγαιναν καλά µέχρι
που…
Με είχε πάρει ο ύπνος στα πόδια του και µε το µωρό αγκαλιά,
όταν ξαφνικά φώναξε µέσα στον ύπνο του… «Μαµά, το πόδι
µου».
Τον πήρα στην αγκαλιά µου.
« Αλεξανδράκο µου, τι έπαθες;»
Ξαφνικά τα χέρια του γύρισαν προς τα µέσα, τα πόδια
τεντώθηκαν, τα µάτια κοίταζαν στο κενό… καµία επαφή.
Άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόµα. Έβαλα τις φωνές. Ο
Κώστας πετάχτηκε από την κρεβατοκάµαρα. Τον πήρε στα
χέρια του.
«Γρήγορα, πάρε τηλέφωνο να έρθει ασθενοφόρο!»
∆εν µπορούσα να τους εξηγήσω, για πρώτη φορά τα είχα
χαµένα.
«Γρήγορα, θα τον πάµε εµείς!» είπε ο Κώστας.
Τύλιξα το µωρό µε µια κουβέρτα και µπήκαµε στο αυτοκίνητο.
« Μίλα µου, αγάπη µου, µίλα µου, µην κοιµάσαι, σε παρακαλώ.
Μίλα στη µανούλα, σε παρακαλώ. Πάµε να παίξουµε, µωρό µου;
Μην κοιµάσαι, σε παρακαλώ…», του έλεγα.
«Μα…µα…µα..µα», προσπαθούσε να µου µιλήσει.
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Πήρα τηλέφωνο τους γονείς µου.
«Το παιδί… κάτι έπαθε το παιδί!»
Έτρεµαν στον χτύπο του τηλεφώνου. Πόσα βράδια τους
παίρναµε τηλέφωνο και τους πηγαίναµε το µωρό πακέτο.
Μέχρι να φτάσουµε, είχαν έρθει οι γονείς µου και ο αδελφός
µου. Τους έδωσα το µωρό που είχε τροµοκρατηθεί.
Μπήκαµε στα έκτακτα.
«Όχι ένεση…», είπε ο Αλέξανδρος τραυλίζοντας.
«Όχι, µωρό µου, δεν σε πειράζει κανείς», του είπα.
Η γιατρός ήρθε και έφερε µαζί της κι έναν ορό.
«Μην τολµήσεις!» της είπα και µπήκα µπροστά. «Πρώτα θα
µιλήσεις µε τους γιατρούς του!»
Μας πήραν µε το ασθενοφόρο. Ο Κώστας µε τον αδελφό µου
ήρθαν από πίσω µας µε το αυτοκίνητο.
Η ογκολόγος που εφηµέρευε είπε: «Θα είναι µια πολύ δυσάρεστη
έκπληξη αν υπάρχει κάτι στο κεφάλι του. Δεν έχει
συµβεί
ποτέ σε σάρκωµα».
Την επόµενη κάναµε αξονική στο κεφάλι. Ευτυχώς ήταν εκεί ο
αδελφός µου, πάντα δίπλα µου…. την δεδοµένη στιγµή ήταν ο
µόνος ψύχραιµος…
Ο Αλέξανδρος ζήτησε να µπει µε τον θείο του στη εξέταση. Όλα
καθαρά… αλλά… η ζηµιά είχε γίνει…
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26 Ιουνίου 2012
Ήρθαµε να κάνουµε τον έλεγχο του τριµήνου. Ογκολογικά
καθαρός.
Ουφ! ανάσα. Αλλά…
Τι αλλά; Τι έγινε πάλι;
Είχε πάθει ζηµιά η πρόθεση µέσα στο πόδι του.
«Μα δεν καταλαβαίνω», λέει ο χειρουργός του.
«Έπεσε;» µας ρωτά.
« Όχι, γιατρέ…»
«Χτύπησε κάπου; ∆εν καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό».
Ξαφνικά, όλα έδεσαν.
«Μισό λεπτό, γιατρέ. Πριν από τρεις µήνες ο Αλέξανδρος έκανε
απύρετους επιληπτικούς σπασµούς…. µήπως;»
Ο γιατρός µας κοίταξε µε απόγνωση. Τι θα γίνει µ’ αυτό το
παιδί;
«Ναι, προφανώς, λόγω των σπασµών έγινε ζηµιά στην πρόθεση.
Πρέπει να τον χειρουργήσω πάλι», είπε.
Κι άλλο χειρουργείο; Κι άλλο; Όχι, πάλι, όχι.
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13 Οκτωβρίου 2018
Ήρθε η ώρα, λοιπόν. Ας βάλουµε τα πράγµατα στην θέση τους.
Όλοι κι όλες εµείς που αγωνιστήκαµε και όσοι συνεχίζουν να
αγωνίζονται για το παιδί τους…
∆εν ευχηθήκαµε ποτέ να αρρώσταινε ένα άλλο παιδί αντί για
το δικό µας, γιατί ξέρουµε πόσο πονάει.
∆εν ζητήσαµε ποτέ την βοήθεια κανενός, γιατί θεωρήσαµε ότι
όποιος θέλει την προσφέρει µόνος του.
∆εν παραπονεθήκαµε ούτε µία φορά για εµάς, γιατί δεν είχαµε
και δεν έχουµε το δικαίωµα να το κάνουµε. ..το παιδί µας τα
πέρασε όλα.
∆εν διαπληκτιστήκαµε µε τους γιατρούς χωρίς λόγο, παρά µόνο
όταν µας αντιµετώπιζαν σαν ανεγκέφαλους και υπερβολικούς.
∆εν τα βάλαµε µε την απίστευτη κι ανούσια γραφειοκρατία,
παρά µόνο όταν γινόταν εµπόδιο στο να γίνει κάτι για το παιδί
µας που κανονικά ήταν αυτονόητο.
∆εν κοιµηθήκαµε, όταν το παιδί µας είχε πυρετό, γιατί έπρεπε
να το προσέχουµε.
∆εν δεχθήκαµε να το ξανατρυπήσουν οι ειδικευόµενες
νοσηλεύτριες που είχαν ήδη δοκιµάσει πέντε φορές να του
πάρουν αίµα, γιατί θα έπρεπε να µαθαίνουν αλλού κι όχι στα
παιδάκια.
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∆εν περιµέναµε να επισκεφθούν εµάς, αλλά το παιδί µας, για
να µην νιώθει ότι το ξέχασαν.
∆εν κλάψαµε ποτέ µπροστά του, γιατί δεν γινόταν αυτό. .. απλά
δεν γινόταν.
∆εν πέσαµε ούτε µια στιγµή, γιατί µάθαµε να πολεµάµε
σκληρά.
∆εν προσπεράσαµε την αδιάκριτη µατιά ορισµένων, γιατί το
θεωρήσαµε µικρότητα ψυχής.
∆εν σταµατήσαµε ποτέ να γελάµε, γιατί το είχαν ανάγκη από
εµάς τους ίδιους.
Όσοι λοιπόν κλείνετε τα µάτια και τ’ αυτιά στην ανάγκη ενός
παιδιού για βοήθεια, όσοι αλλάζετε συζήτηση, γιατί σας χαλάει
την ηµέρα, όσοι νοµίζετε ότι σταθήκατε δίπλα µας απλά µε
λόγια συµπόνοιας και παρηγοριάς…. σας έχουµε ένα νέο. Το
µόνο που είχαµε κι έχουµε ανάγκη ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΑΣ.
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19 Αυγούστου 2011
Ήρθε η ώρα να απαλλαγούµε από τον κύριο Hickman. Να
απαλλαγούµε, αλλά ευτυχώς που υπήρχε και γλιτώναµε τα
τρυπήµατα.
Ήρθε η ώρα επιτέλους να νιώσει ελεύθερος, χωρίς καλώδια,
χωρίς τίποτα να τον στεναχωρεί… να κάνει µπάνιο στην
µπανιέρα που τόσο λατρεύει.
«Θα κοιµηθείς, Αλέξανδρε µου ή θα το κάνεις ξύπνιος;»
«Θα κοιµηθώ και όταν θα ξυπνήσω, θα έχω γλιτώσει από αυτό το
καλώδιο».
«Σύµφωνοι!», είπε ο γιατρός.
Ήταν η πρώτη φορά που µπήκε στο χειρουργείο µε χαµόγελο
και η πρώτη φορά που η αναµονή µας απ’ έξω ήταν λαχτάρα,
ήταν χαρά… επιτέλους τελειώσαµε.
Βγήκε ο γιατρός.
« Όλα καλά, µόλις ξυπνήσει θα σας τον φέρουµε», είπε. «Θέλετε
να σας δώσουµε τον κύριο Hickman;»
«Τι να τον κάνουµε, γιατρέ;» «Για ενθύµιο…», απάντησε
διστακτικά.
«Όχι, γιατρέ, σ’ ευχαριστούµε, δεν θέλουµε τέτοια ενθύµια.
Πλέον το µόνο που θα έχει από τον κύριο Hickman θα είναι το
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σηµάδι από την τοµή, αλλά όλοι οι πολεµιστές έχουν σηµάδια
από τη µάχη. Είναι τα παράσηµά τους!».
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27 Οκτωβρίου 2019
Ανάµνηση.
«Θέλω να πάω να παίξω στις κούνιες, µαµά!»
«Ναι, µωρό µου, πάµε…»
Ήταν χειρουργηµένος µόλις έξι µήνες, από τους οποίους τους
δύο µείναµε µέσα στο δωµάτιο της ορθοπεδικής. ∆ύο µήνες
µέσα σ’ ένα δωµάτιο...κι αυτό ήταν µόνο η αρχή.
Ξεκίνησε µε χαρά να παίξει στην παιδική χαρά της γειτονιάς
που µεγάλωσα.
Στις κούνιες καµιά δεκαριά παιδιά έπαιζαν κυνηγητό.
«Ωωωω τέλεια, µαµά, θα παίξω κυνηγητό!»
«Ό,τι θέλεις, αγόρι µου…», απάντησα.
Πήγε, στάθηκε στο κέντρο και µε περίσσεια χαρά είπε:
«Με λένε Αλέξανδρο και θέλω κι εγώ να παίξω µαζί σας».
«Εντάξει...», είπαν τα παιδιά και ξεκίνησαν.
Το ένα πόδι, όµως, δεν ήταν το ίδιο δυνατό µε το άλλο...οπότε
έµενε πίσω...
Κάποια παιδιά δυσανασχέτησαν και ένα από αυτά είπε:
«Καλύτερα να µην παίξεις στην οµάδα µας, γιατί είσαι πολύ
αργός».
«Ούτε στην δική µας», είπε και ο δεύτερος "αρχηγός".
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Έσκυψε το κεφαλάκι του και ήρθε στο παγκάκι που καθόµουν
για να τον βλέπω “διακριτικά”.
« Μαµά…»
«Έλα, αγάπη µου...»
«Πάµε;»
«Γιατί, χαρά µου;»
«∆εν µπορώ να τρέξω γρήγορα, µαµά, και δεν κερδίζουµε
εξαιτίας µου».
«Άκου µε, αγόρι µου», του είπα. «Οι άνθρωποι τον οίκτο τους, να
ξέρεις, στη ζωή σου θα στον χαρίζουν απλόχερα, γιατί τους
κάνει να νιώθουν πιο δυνατοί και σηµαντικοί. Εσύ να µην τον
δέχεσαι ποτέ. Τον σεβασµό τους ν’ αποζητάς και να κερδίζεις.
Πήγαινε πίσω και ξανασυστήσου, λοιπόν».
Έσκυψε και µου έδωσε ένα φιλί.
Περπατώντας µε περίσσεια υπερηφάνεια πήγε, στάθηκε πάλι
στο κέντρο και σήκωσε τη µακριά βερµούδα του δείχνοντας σαν
θαρραλέος πολεµιστής τις λαβωµατιές από τη µάχη… µια τοµή
που διένυε ολόκληρο τον µηρό του και 58 σηµάδια από
συρραπτικό αντί για ράµµατα.
«Είµαι ο Αλέξανδρος και έκανα ένα χειρουργείο που κράτησε
δώδεκα ώρες. Μου έβγαλαν το κόκκαλο και µου έβαλαν τιτάνιο»,
είπε. «Είχα 58 συρραπτικά πάνω στο πόδι µου αντί για ράµµατα.
Είµαι πολύ δυνατός. Ποιος θέλει να έρθει στην οµάδα µου;»
Ένα βήµα µπρος η Μαρία κι έπειτα ο ∆ηµήτρης...
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«Εγώ!» φώναξαν.
Έτσι του άρµοζε. Οι γενναίοι πάνε πάντα µπροστά.
∆εν είχε σηµασία πια η νίκη για τα παιδιά, αλλά ότι είχαν για
αρχηγό τους τον πιο γενναίο, τον πιο δυνατό, κάποιον που άξιζε
να σέβονται.
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10 Σεπτεμβρίου 2012
Επιτέλους, πρώτη µέρα στο σχολείο.
Κάναµε στην πρώτη δηµοτικού κατ’ οίκον διδασκαλία. ∆ύο
εξαιρετικοί δάσκαλοι από το δηµοτικό του προθυµοποιήθηκαν
να έρχονται εναλλάξ και να του κάνουν µαθήµατα στο σπίτι.
Τα πήγε εξαιρετικά, ιδίως µε τον κύριο Γιάννη, στον οποίο είχε
ιδιαίτερη αδυναµία.
Αγιασµός λοιπόν. Βάλαµε το καπελάκι µας, καθώς έπρεπε να
προστατεύεται από τον ήλιο, αλλά και από τα αδιάκριτα
βλέµµατα και πήγαµε όλοι µαζί στο σχολείο.
Πόση χαρά, Θεέ µου!
∆ΕΝ ΠΕΡΠΑΤΑΓΕ…ΕΤΡΕΧΕ!
Καθίσαµε και οι τρεις στο πεζουλάκι στην άκρη.
«Μαµά, να πάω στα παιδάκια;» µε ρώτησε.
«Σε λίγο, αγάπη µου», του απάντησα.
«Μαµά, θέλω να τα γνωρίσω...»
«Ναι, αγάπη µου, σε λίγο».
Φοβόµουν, αλλά έπρεπε να το αντιµετωπίσει αυτό.
∆εν τον ένοιαζε τίποτα, ήταν τόσο χαρούµενος που βρισκόταν
εκεί. Ήταν τόσο χαρούµενος που επιτέλους θα αποκτούσε
φίλους και θα πήγαινε στο σχολείο κανονικά, ώστε δεν τον
ένοιαζε αν τον ρωτούσαν το οτιδήποτε.
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Ξάφνου, ένα πανέµορφο ξανθό κοριτσάκι ήρθε κοντά µας.
«Γεια σου, µε λένε Μαρία-Φωτεινή», είπε. «Θέλεις να έρθεις, να
παίξουµε;»
Γύρισε και µας κοίταξε. Ο µπαµπάς του του εγνεψε
καταφατικά. Έπιασε το χέρι της µικρούλας και έφυγαν
τρέχοντας.
Πόσο χαρούµενος.
Τα µάτια µας γέµισαν δάκρυα, όταν τον είδαµε να στέκεται
καµαρωτός κατά τη διάρκεια του αγιασµού.
Το παλικαράκι µας τα είχε καταφέρει. Νίκησε το θεριό. Ένα
τουλάχιστον απ’ όλα…
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01 Μαρτίου 2020
Ανάµνηση.
Ήταν η τρίτη φορά που ήρθε στο σπίτι και µου περιέγραφε
ανυποψίαστος µε την παιδική του αθωότητα το συνεχές
ενδιαφέρον των συµµαθητών του, γιατί δεν έχει µαλλιά και
γιατί το ένα ποδαράκι είναι αδύναµο.
Σε κάθε διάλειµµα, σε κάθε όµως διάλειµµα, καινούρια
παιδάκια του έκαναν τις ίδιες ερωτήσεις.
Τον είχα θωρακίσει. Τους εξηγούσε και µετά συνέχιζε το
παιχνίδι του χαρούµενος που επιτέλους µπορούσε να είναι κι
εκείνος στο σχολείο.
Και τι φταίνε τα παιδάκια; ... ΤΙΠΟΤΑ ...
Στο πρώτο συµβούλιο γονέων και κηδεµόνων του έτους ήταν
γύρω στα εκατό άτοµα.
Άφησα να λύσουνε τα «σηµαντικά» πρώτα: βάψιµο του
σχολείου, αλλαγή συµβουλίου και εκλογές, πού πήγαν τα
λεφτά από την λαχειοφόρο και άλλα τέτοια.
Έπειτα ζήτησα το λόγο. Σηκώθηκα όρθια και είπα:
«Μήπως προσέξατε ότι στον αγιασµό ένα κεφαλάκι ξεχώριζε
από τ’ άλλα; Και βέβαια το προσέξατε. Ή µήπως νοµίζετε ότι δεν
σας είδα; Κι έχετε απορίες ε; Ναι, και βέβαια έχετε απορίες. Πείτε
µου τώρα… αν έχετε εσείς απορίες δεν θα έχουν και τα παιδιά
σας;
Και βέβαια θα έχουν, γιατί είναι παιδιά, κι εσείς δεν τους
τις λύσατε! Πάµε, λοιπόν, να σας τις λύσω εγώ. Ο γιός µου δεν
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έχει όλα του τα µαλλάκια ακόµη, γιατί έπεσαν από τις δεκαπέντε
χηµειοθεραπείες που έκανε.
Ο γιός µου δεν τρέχει κανονικά, γιατί έχει κάνει επτά
χειρουργεία, τρία εκ των οποίων στο πόδι του. Ο γιος µου δεν
είναι υποχρεωµένος να λύνει τις απορίες των παιδιών σας αντί να
παίζει στο διάλειµµα, γιατί είναι δική σας ευθύνη. Τώρα, λοιπόν,
που ικανοποίησα την περιέργεια σας, αφιερώστε πέντε λεπτά
από τον πολύτιµο χρόνο σας και λύστε τις απορίες που εύλογα
έχουν τα παιδιά σας.
Αν σας φάνηκα σκληρή, λυπάµαι! Λυπάµαι πολύ! Σκεφτείτε,
όµως, πόσο σκληρά γίνονται άθελά τους τα παιδιά σας,
επειδή.....εσείς δεν τους εξηγήσατε!».
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17 Μαΐου 2014
Πηγαίνουµε για έλεγχο κάθε έξι µήνες.
Πόσο δύσκολο είναι να µπαίνουµε εκεί µέσα! Πόσο δύσκολο
είναι να µυρίζω αυτή τη µυρωδιά του αντισηπτικού! Πόσο
δύσκολο είναι να διαπραγµατεύοµαι στο κεφάλι µου την
πιθανότητα να µην είναι καλά!
«Όχι, µαµά, όλα θα είναι καλά», λέω στον εαυτό µου.
Συνήθισα να µου µιλάω… βράδια αξηµέρωτα. Να µου εξηγώ,
να µε µαλώνω, να µε παρηγορώ, να µε αφήνω να κλαίω και
πάλι από την αρχή.
Μα τα βράδια µόνο. Το πρωί έβαζα όµορφα χρώµατα, έφτιαχνα
τα µαλλάκια µου και φορούσα το πιο όµορφο χαµόγελο µου,
εκείνο που είχα, όταν τον πρωτοαντίκρισα µέσα στο µαιευτήριο.
«Λουκουµάκι µου γλυκό, σ’ αγαπώ», του είπα τότε. « Εσύ, λοιπόν,
κλώτσαγες έτσι τη µανούλα; Καρδιά µου, καλώς ήρθες».
«Όλα καλά, µαµά, µπορείτε να πάτε στο σπίτι σας… όλα καλά».
Βάλσαµο τα λόγια του γιατρού.
«Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ», απαντώ.
«Τώρα πού πάµε, µπαµπά;» ρωτά ο Αλέξανδρος.
« Όπου θέλεις εσύ, αγόρι µου».
«Πάµε να πάρουµε τον αδελφό του Τόµπι;»
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Ο Τόµπι είναι το σκυλάκι που µας έκανε παρέα στο νοσοκοµείο.
Ο γιος µας δεν κοιµόταν χωρίς λούτρινο. Όταν ήταν µωράκι,
είχε ένα πολύχρωµο κουνέλι, αλλά µέσα στο νοσοκοµείο
προτιµούσε τον σκυλάκο του.
«Πάµε να τον πάρουµε, ναι!».
«Ζήτωωω! Η καλύτερη µέρα της ζωής µου!» φώναξε. Έτσι
ξεχώριζε τις µέρες.
Η καλύτερη….η χειρότερη…
Μπήκαµε στο πολυκατάστηµα. Είχε πολύ κόσµο. Πήγαµε
κατευθείαν στα λούτρινα.
«Νάτος, τον βρήκα!» φώναξε όλο χαρά.
Τον πήρε αγκαλιά και του είπε: «Πάµε σπίτι, σε περιµένει ο
αδελφός σου ο Τόµπι!»
Κατεβήκαµε τις σκάλες και περιµέναµε στην ουρά στα ταµεία.
Ξαφνικά, ακούµε φωνές.
Μια µαµά φώναζε στο γιο της.
«Σου είπα να πετάξεις µόνο το κυπελάκι και όχι το κουταλάκι!».
Το παιδάκι είχε πάνω κάτω την ίδια ηλικία µε τον Αλέξανδρο.
«Μ΄ ακούς;» συνέχισε. «∆εν σε αντέχω άλλο, όλο ανοησίες
κάνεις. Πήγαινε να το βρεις».
«Μα το πέταξα στα σκουπίδια, µαµά», είπε δειλά ο µικρός.
«∆εν µ’ ενδιαφέρει! Τσακίσου!» φώναξε.
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Ο µικρούλης κοίταξε γύρω του τον κόσµο που
παρακολουθούσε, έσκυψε το κεφάλι του και πήγε να βρει το
κουταλάκι.
Έσφιξα το χέρι του γιου µου. Με κοίταξε στεναχωρηµένος. Του
χαµογέλασα και προχωρήσαµε.
Να ‘ξερε …αχ να ‘ξερε.
Πόσο ήθελα να της φωνάξω: «Πάψε πιαααα….»
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17 Ιουνίου 2017
Πάψε πια. Δεν µπορώ να σε ακούω άλλο, τέλειωσε η υποµονή
µου. Πάψε, σου λέω, µη γκρινιάζεις άλλο.
Σε σένα µιλάω που παραπονιέσαι κάθε µέρα και για κάτι.
Δεν πειράζει που σου πήραν τη σειρά στο ταµείο.
∆εν πειράζει που δεν πέτυχε το χρώµα των µαλλιών σου.
∆εν πειράζει που τα παιδιά σου τρέχουν και φωνάζουν.
Δεν πειράζει που δεν βγαίνει από τη θάλασσα κι εσύ φωνάζεις
σαν υστερική.
Δεν πειράζει που έριξε η κόρη σου κάτω την πορτοκαλάδα στην
καφετέρια.
Δεν πειράζει που δεν τρώει όλο το φαγητό.
Δεν πειράζει που δεν βρίσκεις το φόρεµα που ήθελες.
Δεν πειράζει που καθυστέρησαν να σου φέρουν τον καφέ σου.
Έλα εδώ, δίπλα µου, να σου δείξω τι πειράζει. Μη φοβάσαι, δεν
κολλάει. Άνοιξε τα µάτια σου. Μη γυρνάς απ’ την άλλη. ΄Ανοιξε
τα µάτια σου και κοίτα τι πειράζει!
Πειράζει, που κοιµάται σ’ αυτή τη σκληρή πολυθρόνα νύχτες
αµέτρητες… που καθυστέρησε η µαγνητική και θα µείνει κι
άλλη ώρα νηστικό το παιδί της… που δεν έχει πια µαλλάκια να
χτενίζει το κοριτσάκι της… που πονάει και την εκλιπαρεί για
βοήθεια κι εκείνη δεν µπορεί να κάνει κάτι… που δεν µπορεί να
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µπει στη θάλασσα, γιατί έχει τον καθετήρα στο στήθος… που
το κοιτάς χωρίς καµία διακριτικότητα-λες και βλέπεις
εξωγήινο-και βάζεις το χέρι µπροστά στο µεγάλο στόµα σου για
να πεις στη διπλανή σου «κοίτα…τι κρίµα!».
Πειράζει, που το λυπάσαι, αντί να το σέβεσαι.
Πειράζει, που είναι άρρωστο, αντί για εκείνη. Αυτό πειράζει,
γαµώτο!
Γι’ αυτό πάψε και άκου. Όταν ζητάµε βοήθεια για αίµα, όταν
ζητάµε βοήθεια για αιµοπετάλια, όταν ζητάµε βοήθεια για
µυελό των οστών, τρέξε. Τρέξε, όσο πιο γρήγορα µπορείς. Δώσε
το αυτονόητο, πες το παντού. Δεν σε προσβάλλει αυτό. Εκείνο
που σε προσβάλλει, είναι να το αγνοήσεις.
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20 Μαΐου 2016
Το Σεπτέµβρη κλείναµε πενταετία. Τι όµορφα που ακούγεται.
Πέντε χρόνια υγιής. Πέντε χρόνια έπαιξε, έτρεξε, χάρηκε.
Ήταν παραµονή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, κατ’ εµέ
προστάτη του Αλέξανδρου, αφού τον είχα δει στον ύπνο µου κι
ενώ δεν είχα καν καθυστέρηση, έκανα τεστ και βγήκε θετικό.
Από όταν αρρώστησε είχα κάνει τάµα και πήγαινα στη χάρη
του κάθε χρόνο µε τα πόδια να προσκυνήσω.
Εκείνη τη χρονιά ο Αλέξανδρος µού ζήτησε να περπατήσει µαζί
µου.
«Αγάπη µου, είναι πολλές ώρες, θα κουραστείς», του είπα.
«∆εν καταλαβαίνεις, µαµά», µου απάντησε µε δάκρυα στα
µάτια. «Αυτή τη φορά πρέπει να πάω εγώ».
Μου τον έφερε ο µπαµπάς του µία ώρα πριν φτάσω.
Περπάτησε µε υποµονή και τα κατάφερε.
Άναψε µόνος του την λαµπάδα του.
Τι τον έπιασε φέτος; αναρωτήθηκα.
Εκείνος ήξερε.
«Πρόσεχε τον, Άγιε Ιωάννη, σε παρακαλώ, πρόσεχέ τον», είπα
στον άγιο.
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26 Μαΐου 2017
Μετά από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο, πολλές
φυσιοθεραπείες και απίστευτη προσπάθεια κουνάει τα πόδια
του, µπορεί και κάνει υποβασταζόµενος µερικά βήµατα.
Είναι τόσο δυνατό παιδί…πραγµατικά τόσο δυνατό.
Πήραµε και τα δυο να πάµε ν΄ αγοράσουν µε το χαρτζιλίκι της
λατρεµένης προγιαγιάς τους Νίνας από ένα παιχνίδι. Εγώ
βγήκα από την πίσω πόρτα που καθόµουν και άνοιξα το πόρτ
µπαγκαζ να βγάλω την καρέκλα.
Ο Κώστας ήρθε πίσω µου. Ξαφνικά, ακούω τη µικρή να
φωνάζει: «Μαµά, µπαµπά, τρέξτε».
Τρέξαµε προς την µεριά του συνοδηγού. Τα µάτια µας γέµισαν
δάκρυα. Είχε βγει µόνος του από το αυτοκίνητο και στεκόταν
περήφανος, όρθιος µπροστά µας.
«Τι κάνετε τόση ώρα;» είπε.
Αγκαλιαστήκαµε όλοι µαζί .
Ψυχή µου, λουκουµάκι µου, πόση δύναµη! Παραµονή του Αγίου
Ιωάννη του Ρώσου.
Την επόµενη µέρα κι ενώ έπαιζε µε τους φίλους του ένα
παιχνίδι διαδικτυακά, έβαλε τις φωνές.
«Μαµά…µπαµπά… δεν µπορώ να κουνήσω τα πόδια µου!»
«Ηρέµησε, αγάπη µου!»
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«∆εν µπορώ, σας λέω. Κάτι έγινε…».
Πήγαµε επειγόντως στο νοσοκοµείο. Κατεπειγόντως
µαγνητική. Κι ενώ εκείνος έκανε την εξέταση, εγώ είχα
κάποιους λογαριασµούς να κλείσω.
Μπήκα στο εκκλησάκι που βρίσκεται στην αυλή του
νοσοκοµείου. Ήµουν µόνη. Κοίταξα ολόγυρα.
«Πόσοι πολλοί! Αλήθεια, πόσοι πολλοί! Ένας;» φώναξα.
«Ένας από εσάς να τον σώσει! Ένας µπορεί; Πείτε µου, τώρα!»
Ένας κύριος που σκούπιζε την είσοδο, έµεινε ασάλευτος και µε
κατεβασµένο το κεφάλι.
«Σας µιλααααάω!» φώναξα πάλι, και σείστηκε η εκκλησία
ολάκερη. «Ένας! Ένας να τον σώσει!»
Βγήκα έξω, σκούπισα τα δάκρυά µου και πήγα στο παιδί µου.
Τον πήραµε και πήγαµε στο δωµάτιό του.
Ήρθε η γιατρός. ∆εν χρειαζόταν να µιλήσει. Είδα τα µάτια της.
«Κανείς, Ελένη µου», της είπα .
«Τι εννοείς, µαµά;» µε ρώτησε.
«Κανείς!» ξαναείπα. «Κανείς!»
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27 Αυγούστου 2016
Τον έπιασε ξαφνικά ένας πολύ έντονος πόνος στο νεφρό.
Πήγαµε αµέσως για υπέρηχο.
«Υπάρχει λίγη άµµος, δεν είναι τίποτα», είπε η γιατρός.
Πήρα τηλέφωνο τον παιδίατρο.
«Ματίνα, πηγαίνετε το παιδί µέσα», µου είπε.
«Αντώνη, δεν είναι τίποτα, λίγη άµµος είναι».
« Ματίνα, πηγαίντε τον µέσα. Άκουσέ µε!»
Ο πόνος δεν υποχωρούσε. Πήγαµε εκτάκτως Αθήνα. Μας
κράτησαν µέσα. Ξεκίνησαν εξετάσεις. Έκαναν τα πάντα και
αφού µείναµε µέσα µία εβδοµάδα, ο πόνος υποχώρησε και
βγήκαµε.
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13 Σεπτεμβρίου 2016
Είµαστε στο σπίτι σε αναµονή των αποτελεσµάτων των
εξετάσεων που κάναµε. Ο πόνος έχει καταλαγιάσει, αλλά δεν
έχει φύγει τελείως.
Ζούµε µέσα στην αγωνία για το τι γίνεται. Το πρώτο κοµµάτι
του pet-scan βγήκε καθαρό.
Ανάσα …όλοι, αλλά βουβή.
∆εν µπορούµε να χαρούµε, αν δεν βγει όλη η εξέταση. Όµως ο
Αλέξανδρος ψάχνει µανιωδώς καινούρια τσάντα. Έχει τόση
χαρά που θα πάει Γυµνάσιο.
«Μαµά, αυτή σου αρέσει;»
«Πολύ όµορφη, αγάπη µου».
«Έχω δει κι αυτή µαµά».
«Α, κι αυτή είναι ωραία».
«∆εν είµαι σίγουρος, θα τις ξαναδώ. Μαµά, είµαι πολύ
χαρούµενος που θα πάω Γυµνάσιο».
«Το ξέρω, αγάπη µου, το ξέρω».
Πονάει το µέσα µου, πνίγοµαι από την αγωνία! Θα πάει;
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11 Σεπτεμβρίου 2019
Ενός λεπτού σιγή για την άδεια καρέκλα. Ενός λεπτού σιωπή
για την άδεια καρέκλα. Ενός λεπτού υπόκλιση για την άδεια
καρέκλα.
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, στη θέση σου να χαρείς το
κατάβρεγµα του παππούλη µε τον αγιασµό στο κεφαλάκι σου.
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, να τρέξεις να προλάβεις τη θέση που
θέλεις στην αίθουσα.
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, να πάρεις µε λαχτάρα τα καινούρια
σου βιβλία που µυρίζουν... σχολείο...
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, να ακούσεις το χτύπηµα από το πρώτο
κουδούνι για διάλειµµα.
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, να γελάσεις καθισµένος στο παγκάκι
µε τ’ άλλα παιδιά.
Θα ‘πρεπε να ήσουν εκεί, να παίξεις µπάσκετ µε τους φίλους
σου.
Θα ‘πρεπε να µπορούσες να είσαι εκεί.
Μα είσαι µέσα στο νοσοκοµείο.
Υποµένεις ένα σωρό δυσάρεστες καταστάσεις χωρίς να θέλεις.
Κοιτάζεις από το παράθυρο του δωµατίου και ρωτάς.
« Εγώ, µαµά, δεν θα πάω σχολείο;»
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Η µανούλα δαγκώνεται και από µέσα της ουρλιάζει, αλλά….
«Μη στεναχωριέσαι, αγάπη µου. Εσύ είσαι πολύ τυχερό παιδί.
Θα έρχεται εδώ ο δάσκαλος ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!»

ΕΝΌΣ ΛΕΠΤΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΗ Σ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ.
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14 Σεπτεμβρίου 2016
Ανήµερα του Τιµίου Σταυρού, πήγα στην εκκλησία το πρωί.
Σήµερα περιµέναµε τ’ αποτελέσµατα.
΄Η θα µας σώσει ή θα µας σταυρώσει, σκέφτηκα.
Χτύπησε το τηλέφωνο. Αναγνώρισα τον αριθµό.
«Μόνο ένα πείτε µου…», µπόρεσα να πω.
«Κακοήθεια, µαµά», είπε η γιατρός.
Έκλεισα τα µάτια µου. Στο αριστερό µου χέρι κράταγα σφιχτά
το πουγκί του µε όλα του τα φυλαχτά πάνω στην καρδιά µου
και µε το δεξί το τηλέφωνο.
«Την Παρασκευή βάζετε Hickman και την ∆ευτέρα ξεκινάτε
χηµειοθεραπεία», συνέχισε η γιατρός.
«Εντάξει…», ψέλλισα.
Έκλεισα το τηλέφωνο, κάθισα στην καρέκλα και κοίταζα το
πουγκί.
Μα πού πήγατε όλοι; Σας µιλάω…πού είστε όλοι; Ήρθε µε τα
πόδια να κάνει το τάµα του φέτος. Ένα παιδάκι είναι, ένα
βασανισµένο και πονεµένο παιδάκι. Πέντε χρόνια µετά; Από
πού κι ως πού; Γιατί; Αδικία; Αµαρτία; ∆οκιµασία; Ποιανού; Του
παιδιού; Σε τι έφταιξε; Πείτε µου, πανάθεµα µε! σκέφτηκα.
Ο Αλέξανδρος ήρθε κοντά µου.
«Πες µου, µαµά, πες µου τι έγινε», είπε.
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Κάθισε στην καρέκλα του στο τραπέζι, στη θέση του δίπλα στον
µπαµπά του.
«Αγάπη µου, ένα κύτταρο από το µικρόβιο που είχες έκανε ζηµιά
σ’ ένα σηµείο του σπονδύλου σου. Πρέπει να βάλουµε Hickman και
να κάνεις κάποιες θεραπείες», του είπα.
Άρχισε να κλαίει, καθισµένος στην καρέκλα του.
«Γιατί, µαµά; Γιατί πάλι;»
Τι ν’ απαντήσω; Τι;
«Έλα, αγάπη µου, είσαι δυνατός θα τα καταφέρουµε µαζί».
Τον αγκάλιασα και κλαίγαµε µαζί.
Σηκώθηκε και πήγε στο σαλόνι.
«Μην κλαίτε, γιατί εγώ στεναχωριέµαι πιο πολύ, εντάξει;» µας
είπε.
Του δώσαµε το χρόνο του. Μετά από ένα µισάωρο µε φώναξε
στον καναπέ που καθόταν στο σαλόνι.
«Μαµά, έλα να σου πω».
«Έλα, αγάπη µου».
«Εντάξει, µαµά, θα το κάνουµε. Θα βάλουµε Hickman για να µην
µε τρυπάνε, θα κάνουµε τις θεραπείες και θα το νικήσουµε σαν
την πρώτη φορά».
«Μωρό µου, ψυχή µου, πόσο περήφανη είµαι για σένα. Ναι, µωρό
µου, θα το νικήσουµε. Μαζί», είπα µόνο.
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30 Μαΐου 2019
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν έπρεπε να του ανακοινώσω
ότι είναι άρρωστος και θα µπούµε στο νοσοκοµείο, είπα την
αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν έπρεπε να του εξηγήσω ότι θα
του πάρουν αίµα και θα τον τρυπήσουν, είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν έπρεπε να του εξηγήσω ότι θα
του κάνουν µια τρύπα στο στήθος για να του βάλουν τον κύριο
Hickman, ώστε να µην τον τρυπάνε πια, είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν έπρεπε να µπει στο
χειρουργείο πάλι, για δέκατη φορά… και φώναζε και έλεγε:
«Όχι πάλι...Όχι πάλι...»… είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν θα έµπαινε για δύο ώρες
µαγνητική, είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν µε ρώτησε αν θα βγούµε από
το νοσοκοµείο γρήγορα, είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν υποτροπίασε η νόσος κι
έπρεπε να του πω ότι ξεκινάµε από την αρχή, είπα την αλήθεια.
∆εν του είπα ποτέ ψέµατα. Όταν µε ρώτησε: «Μαµά, εσύ που
πάντα µου λες την αλήθεια… πες µου, θα είναι όλα φωτεινά;»…
είπα την αλήθεια.
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Η µαµά λέει πάντα την αλήθεια, όσο άσχηµη και σκληρή κι αν
είναι, γιατί έτσι χτίζει µια σχέση εµπιστοσύνης και κάνει το
παιδί δυνατό κι έτοιµο ν’ αντιµετωπίσει τα πάντα.
Απλά ρωτάω. Εµένα, της µάνας, γιατί δεν µου είπανε ποτέ την
αλήθεια;
Να ξέρετε… εµείς, οι µάνες, δεν είναι η αλήθεια που µισούµε,
αλλά η ΑΠΟΔΟΧΗ.
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20 Σεπτεμβρίου 2016
∆εν το πιστεύω ακόµη ότι βρίσκοµαι πάλι στην ίδια µπλε
πολυθρόνα του νοσοκοµείου. ∆εν το πιστεύω ότι τώρα χαϊδεύω
τα µαλλάκια του γιου µου και σε λίγες µέρες δεν θα υπάρχουν
πάλι. ∆εν το πιστεύω ότι θα το ξαναζήσουµε όλο αυτό πάλι….
πάλι στα γενέθλια του.
Ποιος µας κάνει πλάκα δεν ξέρω, γιατί δεν γελάει κανείς µας.
Νόµιζε ότι θα κάναµε τα γενέθλια του, όταν θα γυρνούσαµε
σπίτι. Όχι, βέβαια.
Στόλισα τον παιδότοπο, έφερε από τη Χαλκίδα ο Κώστας τη
Νάσια, τους γονείς µου και τη θεία του τη Μαρία.
Μαζευτήκανε όλοι, µαζί και νοσηλεύτριες και παιδάκια που
νοσηλεύονταν.
«Πάµε, αγάπη µου, στην νοσηλεία να σου φτιάξω τον κύριο
Hickman;»
«Γιατί, µαµά, εκεί, αφού πάντα εδώ µου το φτιάχνεις;»
«Να µην κουβαλάω ένα σωρό πράγµατα, λουκουµάκι µου».
«Εντάξει,µαµά…αλλά
µάλλον
αγκαλίτσες. Σήκωσε µε».

ψάχνεις

ευκαιρίες

για

Τον βοήθησα να καθίσει στην καρέκλα του, αφού όντως τον
πήρα µια µεγάλη αγκαλιά και άνοιξα την πόρτα.
Μόλις βγήκαµε από το δωµάτιο, µου λέει:
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«Έχεις δίκιο, µαµά. Γιατί ν’ αφήσουµε για αύριο κάτι που
µπορούµε να κάνουµε σήµερα;»
Πόσο περήφανη µε κάνει αυτή του η ωριµότητα.
Προσπέρασα την νοσηλευτική.
«Μαµά, πού πας; Το περάσαµε...»
Άρχισα να τρέχω µε την καρέκλα στον διάδροµο.
« ∆ραπετεύουµε, λουκουµάκι µου», του είπα γελώντας κι άρχισε
κι εκείνος να γελάει.
Φτάσαµε έξω από τον παιδότοπο. Μόλις τους είδε όλους
µαζεµένους, έβαλε τα κλάµατα.
«Αγάπη µου, µην κλαις. Είναι τα γενέθλια σου, ψυχή µου!»
«Από τη χαρά µου µαµά, κλαίω, από τη χαρά µου!»
Η τούρτα που του είχε φτιάξει η γιαγιά Αθανασία είχε πάνω
τον Μέγα Αλέξανδρο µε το άλογό του.
«Πω πω είναι τέλεια, γιαγιά µου, σ’ ευχαριστώ».
«Τίποτα, παλικαράκι µου, να είσαι καλά θέλω µόνο…»
Η Νάσια χοροπήδαγε γύρω γύρω κι εκείνος την παρατηρούσε
και χαµογελούσε.
«Μαµά, να σου πω…»
«Έλα, αγάπη µου…»
«Θέλω ένα δώρο για τα γενέθλια µου…»
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« Ό,τι θέλεις ψυχή µου…»
«Θέλω να µείνει η αδελφούλα µου και ο µπαµπάς µαζί µας
σήµερα εδώ».
«Η επιθυµία σου διαταγή, Μέγα Αλέξανδρε!» του είπα και
στάθηκα προσοχή.
Γέλαγε κι έκλαιγε µαζί.
«Σ΄ευχαριστώ, µανούλα µου, αυτό είναι το καλύτερο δώρο», είπε
και τέντωσε τα χεράκια του.
«Αγκαλιά, µαµά!»
« Μεγάλη, µωρό µου, µεγάλη».
Εννοείται πως δεν µας είπε κανείς τίποτα. Μείναµε όλοι µαζί
στο 216.
Κοιµήθηκε χαρούµενος εκείνο το βράδυ.
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20 Σεπτεμβρίου 2017, Αγγλία.
Γενέθλια στην Αγγλία, λοιπόν. Ενώ έκανε µάθηµα µουσικής,
εµείς ετοιµάζαµε τον παιδότοπο του νοσοκοµείου.
Μόλις µας είδε όλους µαζεµένους, τρελάθηκε από τη χαρά του.
∆ώρα πολλά, ελληνικά φαγητά, όλα τ΄ αγαπηµένα του,
παστίτσιο, τυρόπιτα, τζατζίκι, ελιές και ως δια µαγείας ο
παιδότοπος γέµισε Έλληνες.
Κι όλοι του είχαν φέρει δώρο. Απίστευτο.
Μα αυτό που του άρεσε πιο πολύ ήταν το δώρο της ψυχολόγου
του, της Νάνα, µία κιθάρα.
Μια ξύλινη κιθάρα που έπαιζε, λες και ήξερε από πάντα! Και µε
τι ενθουσιάστηκε; Με ένα δερµάτινο καπέλο που έφαγα όλο το
Λονδίνο για να το βρω. Έγραφε πάνω: Ι΄ m the boss. Το φόρεσε
περήφανος.
Αλλά τα δώρα δεν σταµατούσαν. Ο καθηγητής των
µαθηµατικών, ο κύριος Μάριος, που έκανε µία ώρα δρόµο από
το σπίτι του, για να κάνει µάθηµα στον Αλέξανδρο,
αφιλοκερδώς, µε τον δικό του µαγικό τρόπο, µία µε
αυτοκινητάκια µία µε περίεργα αντικείµενα κατάφερνε να
κάνει το µάθηµα διασκέδαση.
Το θέµα είναι ότι ο Αλέξανδρος τον αγάπησε αυτό τον
άνθρωπο. Του έκανε, λοιπόν, δώρο ένα µεγάλο drone.
Πηγαίναµε στο πάρκο κι ένιωθε ελεύθερος.
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Και µέσα στο νοσοκοµείο; Τι γίνεται εκεί;
Η µαµά µου του πήρε ένα drone που το ελέγχει από ένα γάντι
που φοράει.
«Καλυφθείτε!» φώναζε.
Πόσο γέλασε. Το χάρηκε.
Όσο µπορούσε, το χάρηκε.
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20 Σεπτεμβρίου 2020
Στην καρδιά της πόλης στο Στρογγυλό της παραλίας Χαλκίδας,
σήµερα στα γενέθλια του θα φτιάξουµε την πιο όµορφη, την πιο
συγκινητική τούρτα γενεθλίων. Χίλια κεριά θα ανάψουν και θα
σχηµατίσουν ακτίνες ηλίου περιµετρικά ενός τεράστιου
µουσαµά, που απεικονίζει το σύµβολο του Αλέξανδρου.
Η εικόνα από τα drone µαγευτική. Ένας τεράστιος, φωτεινός,
πανέµορφος ήλιος.
Οι περαστικοί έριχναν ό,τι ήθελαν στον κουµπαρά για τα
παιδιά µε καρκίνο και έπαιρναν το κεράκι τους, πάνω στο οποίο
έγραφαν τ’ όνοµά τους και το άναβαν. Έπειτα το τοποθετούσαν
σε µια ακτίνα και ο ήλιος µεγάλωνε…και µεγάλωνε…
Έτσι µαγικά σχηµατίστηκε: Ο Ήλιος του Αλέξανδρου.
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01 Οκτωβρίου 2016
Πάλι χειρουργείο. Κι εµείς πάλι στην αναµονή, που σου τρώει
την ψυχή. Τον έβγαλαν στις δώδεκα τη νύχτα.
«Είναι πολύ επιθετικό», είπε ο γιατρός που τον χειρούργησε.
«Έβγαλα όσο µπορούσα. Του είχε πνίξει τον µυελό. Αν δεν τον
χειρουργούσα τώρα, µέχρι το πρωί θα ήταν παράλυτος».
Εντατική, διασωληνωµένος.
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03 Οκτωβρίου 2016
Πήγαµε σε δωµάτιο. Το βράδυ ξαφνικά άρχισε να κλαίει.
«Αγάπη µου, πονάς;»
«Όχι µαµά, δεν πονάω».
«Γιατί κλαις, µωρό µου;»
«Τι γιατί; Τι γιατί, ρε µαµά, καταστράφηκε η ζωή µου!»
«Έχεις δίκιο να νιώθεις έτσι, αλλά είσαι δυνατός και θα τα
καταφέρεις. Μπορείς, αγάπη µου, µπορείς!»
Έκλαψε στην αγκαλιά µου γοερά.
«Κλάψε…κλάψε, µωρό µου, να φύγει», του είπα.
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14 Οκτωβρίου 2016
∆ραµατική νύχτα. Πόνος απίστευτος, αφόρητος, πόνος που
άνθρωπος µεγάλος δεν αντέχει. Ούρλιαζε κι εκλιπαρούσε για
βοήθεια.
Έβαλα τις φωνές. «Κάντε κάτι τώραααα!».
«Βοήθεια, µαµά µου, βοήθεια!» φώναζε.
Της είπα να του δώσει µορφίνη.
« Όχι, πρέπει να περιµένετε την σειρά σας», µου λέει.
Το σώµα µου βρέθηκε ξαφνικά µπροστά στο δικό της σε
απόσταση αναπνοής και τα µάτια µου πέταγαν φλόγες.
«Φέρε τώρα την µορφίνη, πονάει καταλαβαίνεις; ΤΩΡΑΑΑΑΑΑ»,
φώναξα και ένιωσε το ηχόχρωµα της φωνής µου να την
διαπερνάει ως τις άκρες των δαχτύλων της.
Την έφερε. Η καθυστέρηση τραγική και την πλήρωσε το παιδί
µου.
«Θα περάσει, µωρό µου, θα περάσει», του είπα και σκαρφάλωσα
στο κρεβάτι του.
Τον πήρα αγκαλιά και άρχισα να του λέω το νανούρισµα του.
Τι; Επειδή είναι δώδεκα χρονών; ∆εν κοιµάται χωρίς αυτό.
Γαληνεύει.
« Έλα τώρα, είναι αργά. Τα µατάκια σου κλείσε».
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Παραµύθι, δυο φιλιά και…
«Κοιµήσου, είναι αργά. Τα παιχνίδια σου εδώ, στο κρεβάτι σου
δίπλα, σου κρατούν συντροφιά. Κλείσε τα µάτια σου είναι αργά.
Θα ‘µαι δίπλα σου εγώ, µέχρι το όνειρο να’ ρθει. Κλείνω τώρα το
φως. Κλείσε τα µάτια σου. Σ’ αγαπώ!»
Τον έπιασε η µορφίνη. Είχε γίνει µούσκεµα στον ιδρώτα.
Πόσο πόνο έχει ζήσει αυτό το παιδί. Βράδια αξηµέρωτα, µόλις
πέρναγε η επίδραση του φαρµάκου, χτυπιόταν από τον
πόνο.
Γύρισε και µε κοίταξε.
«Σ΄ ευχαριστώ, µαµά µου».
«Για ποιο πράγµα, αγάπη µου;» τον ρώτησα.
«ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΜΑ ΜΟΥ!» είπε.
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24 ∆εκεμβρίου 2018
Ναι, είµαι θυµωµένη, για τις απαντήσεις που δεν πήρα ποτέ.
Ναι, είµαι θυµωµένη, για εκείνες τις στιγµές που σηκώνατε
τους ώµους σας, γιατί δεν ξέρατε ν’ απαντήσετε στις ερωτήσεις
µου.
Ναι, είµαι θυµωµένη, γιατί ξέρατε τις απαντήσεις. Σας
κυνήγαγα από πίσω να µου τις πείτε, µα εσείς δεν υπολογίζατε
την αγωνία µου.
Ναι, είµαι θυµωµένη, για τις φορές που µπήκατε στο δωµάτιο
να τον εξετάσετε για άλλη µια φορά χωρίς διακριτικότητα.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε όσους από εσάς δεν ξέρετε να
ξεχωρίζετε τα πρωτόκολλα και δεν κάνετε τίποτα για να τα
µάθετε.
Ναι, είµαι θυµωµένη που από την αρχή είχατε πάρει την
απόφαση ότι θα χάσουµε, χωρίς καν ν’ αγωνιστείτε.
Ναι, είµαι θυµωµένη, για τις φορές που µου πήρατε τις ελπίδες
µου, χωρίς να έχετε λόγο και δικαίωµα να το κάνετε.
Ναι, είµαι θυµωµένη, γιατί καλύπτατε τη συνάδελφο σας, που
δεν ήταν στην θέση της να διαβάσει τη µαγνητική του και
καθυστερούσε το χειρουργείο.
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Ναι, είµαι θυµωµένη και µε σένα που δεν ήθελες να χαλάσεις
το σερί των επιτυχιών σου, να παρεξηγηθείς µε τους παλιούς
συναδέλφους σου και γι’ αυτό δεν τον ανέλαβες για θεραπεία
Ναι, είµαι θυµωµένη για εκείνη, που εκείνο το βράδυ, όταν
έχασε τα πόδια του και την ούρηση του, αρκέστηκε να ρωτήσει:
«Ούρησε το άλλο;» χωρίς να τον πει µε τ’ όνοµα του.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που δοκίµασες θεραπεία που δεν
υπήρχε πουθενά στα πρωτόκολλα, για να δεις πώς θα
αντιδράσει το κύτταρο. Έτσι είπες.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που δεν ήξερες αν υπάρχει µέρος
στον κόσµο να µπορεί να χειρουργηθεί κι ας ήταν µόλις τρεις
ώρες µακριά.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που σου ζήτησα µια υπογραφή
και µου είπες: «Έχω πιο σηµαντικά πράγµατα να κάνω».
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που- αντί να του ανοίξεις το
οξυγόνο-του άνοιξες σκέτο αέρα και έχασε τις αισθήσεις του.
Ναι, είµαι θυµωµένη µ’ εσάς που δοκιµάσατε όλες να του
πάρετε αίµα τρυπώντας τον επτά φορές και δεν τα καταφέρατε.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που πήγες να τον σηκώσεις από
το φορείο, χωρίς να ξέρεις τον σωστό
τρόπο.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που σου είπα ότι ξεκίνησε να
πονάει, κάνε γρήγορα...κι εσύ άργησες κι εκείνος ούρλιαζε από
τον πόνο.
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Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που σου είπα να προσέξεις το
δερµατάκι του στην αλλαγή κι εσύ του έβγαλες µαζί µε την
γάζα και την πέτσα από το όµορφο προσωπάκι του.
Ναι, είµαι θυµωµένη µε σένα που µου είπες ότι έχω πολύ
σκληρό παιδί, γιατί σου αντιστεκόταν να του βάλεις την
πεταλούδα στο πολυτρυπηµένο του χεράκι και σου ζήταγε
απεγνωσµένα να µ’ αφήσεις, να µπω, να τον κρατάω και δεν µε
άφησες.
Ναι, είµαι θυµωµένη και µε σένα που µε φώναξες να σου πω το
ιστορικό του για την αναισθησία και, επειδή δεν υπέγραφα,
καθώς δεν έγραφες τις αλλεργίες του...µου είπες: «Μη φοβάσαι,
µαµά, δεν θα πάθει τίποτα χειρότερο από αυτό που ήδη έχει».
Ναι, είµαι θυµωµένη που δεν αγωνιστήκατε νυχθηµερόν για να
τον σώσετε, µα αρκεστήκατε σε αυτά που έχετε µάθει.
Ναι, είµαι θυµωµένη. Έχω κάθε δικαίωµα να είµαι. Γι’ αυτό µην
τολµήσεις να µου πεις να τους συγχωρήσω. Γιατί ξέρεις κάτι;
Ο Θεός συγχωρεί. Όχι, η ΜΑΝΑ που έχασε το ΠΑΙ∆Ι ΤΗΣ!
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24 Οκτωβρίου 2016
Ακόµα µέσα στο ίδιο δωµάτιο.
Ζωγράφιζε ήρεµος κι εγώ του καθάριζα καθισµένη δίπλα του
ένα ρόδι.
«Μαµά, πονάω εδώ», λέει ξαφνικά και µου δείχνει το επιγάστριο.
«Πάρε ανασούλες, αγάπη µου!»
«∆εν περνάει, µαµά, δυναµώνει».
Ο Αλέξανδρος έχει απίστευτη αντοχή στον πόνο. Όταν πόναγε,
τον ρώταγα πόσο από το ένα έως το δέκα και έλεγε τρία, ενώ
ήταν στο επτά. ∆εν ήθελε άλλα φάρµακα. Είχε κουραστεί να
καταπίνει όλη µέρα χηµεία. Τον παρακάλαγα να µου το λέει
νωρίς ότι πονάει, να προλαβαίνουµε τον ύπουλο
πόνο του
σαρκώµατος, αλλά δεν ήθελε να πέφτει αµαχητί.
Πάντα αγωνιζόταν µε τον αόρατο και δειλό εχθρό του. Αυτή τη
φορά ήταν απλά το στοµάχι του, οπότε πέρασε εύκολα.
Συνέχισε να ζωγραφίζει.
«Τι φτιάχνεις, αγάπη µου;» τον ρώτησα.
«Έναν άγγελο, µαµά», µου απάντησε.
Σάστισα.
«∆ειξ΄τον µου, µωρό µου, να τον δω», είπα.
Μου τον έδειξε.
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« Είναι πανέµορφος, αγάπη µου...»
«Θέλω να τον βάλεις στον τοίχο µας», είπε.
«Αµέσως!» είπα και τον κόλλησα στον τοίχο απέναντί του, που
είχε γεµίσει ζωγραφιές.
«Μα… δεν µου είπες πώς λένε τον άγγελο σου».
«Το όνοµα ολόκληρο της προγιαγιάς µου στα Γιάννενα πώς ήταν,
µαµά;»
«Βασιλικούλα, αγάπη µου».
«Αυτό, µαµά, είναι το όνοµα του αγγέλου µου. Βάλε την απέναντι
µου να την βλέπω».
Η Βασιλικούλα µας, λοιπόν.
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10 Ιουνίου 2019
Μια δίκαιη ανταλλαγή ζήτησα.
Όχι µ’ εκείνον που σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο. Όχι µ’
εκείνον που βίασε ένα κορίτσι. Όχι µ’ εκείνη που το έπνιξε µε
τα ίδια της τα χέρια. Όχι µ’ εκείνον που λήστεψε. Όχι µ’ εκείνον
που έδωσε στα χέρια τους όπλα να σκοτώνουν αθώες ψυχές.
Όχι µ’ εκείνον που έδωσε φάρµακα που προκαλούσαν
περισσότερο καρκίνο από αυτόν που ήδη είχε.
Ούτε µε κανέναν....
Ζήτησα την ανταλλαγή µ’ εµένα…απλό και δίκαιο.
Να του πάρω τον πόνο, να του πάρω τη ζάλη, να του πάρω τη
ναυτία, να του πάρω τους εµετούς, να του πάρω τα τρυπήµατα,
να του πάρω τα χειρουργεία.
Ζήτησα να πάρω το «κακό» εγώ.
Μια δίκαιη ανταλλαγή ζήτησα. Για να µην τον βλέπω να πονά,
για να µην τον βλέπω να υποφέρει, για να τον δω παλίκαρο να
βοηθάει τον κόσµο, όπως ονειρευόταν.
Μα τι λέω; Η ανταλλαγή έγινε. Του πήρα τον πόνο, του πήρα
τα δάκρυα. Όλα. Τα έχω εγώ όλα. Τα πήρα εγώ. Μα δεν µου είπε
πού είναι ο παλίκαρος µου. Γιατί εκείνος; Αφού τα πήρα; Γιατί
εκείνος δεν είναι εδώ;
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31 Οκτωβρίου 2016
Τα µαλλάκια του πέφτουν ακατάπαυστα. Ωστόσο, η ψυχολογία
του είναι πολύ καλύτερη, καθώς τα πόδια του πάνε όλο και πιο
καλά. Σήµερα κούνησε και τα δάχτυλα του αριστερού του
ποδιού.
Χάζευε στο τάµπλετ του, όταν χτύπησε η πόρτα.
«Καληµέραααα,να µπω;»
Πάντα διακριτικός και χαµογελαστός.
«Να µπεις, να µπεις!».
Ο φυσιοθεραπευτής µας, ο Ηλίας. Ο µόνος φυσιοθεραπευτής
µέσα στο νοσοκοµείο που µπόρεσε να τον κερδίσει. Πολύ
ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήξερε να διαβάζει τους ανθρώπους
χωρίς να του µιλήσουν…µόνο από τα µάτια.
Τον είδε ότι δεν είχε πολλή διάθεση σήµερα. Τα φάρµακα δεν
του το επιτρέπουν µερικές φορές, αλλά ο Ηλίας καταλαβαίνει.
«Για να δω λίγο τα ποδαράκια µας τι κάνουν», είπε και έπιασε το
αριστερό πόδι του Αλέξανδρου.
Το τέντωσε.
«Χµµµ µια χαρά µου φαίνεται αλλά…»
«Τι;» ρωτά ο Αλέξανδρος.
«Αλλά µόλις θυµήθηκα ότι έχω ένα ραντεβού στην εντατική σε
δεκαπέντε λεπτά, οπότε θα προλάβουµε να κάνουµε µόνο τόσο».
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Ο Αλέξανδρος χαµογέλασε πονηρά και κοιτάχτηκαν.
«Ξέρεις…και να θέλεις πιο πολύ δεν γίνεται», λέει ο Ηλίας.
«Χαχαχα, εντάξει, σύµφωνοι», του απαντάει ο Αλέξανδρος.
Έτσι τον κατάφερνε πάντα.
Και τα αποτελέσµατα εξαιρετικά.
«Λοιπόν, πρέπει να φύγω», λέει ο Ηλίας.
« Στάσου, θέλω να σου δώσω κάτι», είπε ο Αλέξανδρος. Μ
έκανε νόηµα να του δώσω κάτι.

ου

«Κοίτα!» του λέει και τεντώνει τα όµορφα χεράκια του. Τα µάτια
του Ηλία γέµισαν δάκρυα.
Του είχε ζωγραφίσει σε καµβά ένα υπέροχο ηλιοβασίλεµα.
«Σ΄ ευχαριστώ τόσο πολύ, µα τόσο πολύ», είπε ο Ηλίας.
Ο Αλέξανδρος τον κοίταζε µε αγάπη, τα µάτια του έλεγαν Εγώ
ευχαριστώ και ο Ηλίας µπορούσε να το διαβάσει.
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19 Οκτωβρίου 2016
Σήµερα κάναµε την ένατη ακτινοθεραπεία. ΄Εχει ακόµα
πολλές. Ήταν ένα δύσκολο δεκαήµερο.
Έφυγε ξαφνικά ο ∆ηµητράκης. Εκείνη την ηµέρα
καθυστερήσαµε πολύ στις ακτινοβολίες και όταν γυρίσαµε είδα
τους γονείς του να φεύγουν αγκαλιασµένοι κλαίγοντας…µε
χέρια αδειανά.
Ανεβήκαµε πάνω και καθώς περνούσαµε από το δωµάτιο του ο
Αλέξανδρος µε ρώτησε:
«Μαµά, πού είναι ο ∆ηµήτρης;»
«Έφυγε, αγάπη µου».
«Αχ, τι ωραία, πήγε επιτέλους σπίτι του…».
«Ναι, ψυχή µου, πήγε σπίτι του».
Τρεις µέρες µετά έφεραν στο διπλανό δωµάτιο έναν µικρούλη.
Οι γονείς και η γιαγιά του δεν έφευγαν καθόλου όλη µέρα και
όλη νύχτα. Ένα απόγευµα βγήκα να πάω στην κουζίνα και η
µανούλα του ήταν εκεί κι έκλαιγε, κοιτώντας τον τοίχο. ∆εν της
µίλησα. Η κάθε µια µας θέλει το χρόνο και το χώρο της και
πρέπει να το σεβόµαστε πάντα αυτό.
∆εν ήταν ώρα για συστάσεις. Είχα καταλάβει τι θα ερχόταν.
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Πέρασα δύσκολη νύχτα, καθώς το οξυγόνο του δεν ήταν καλό
και δεν µπορούσα να κοιµηθώ.
Μετρούσα τις ανάσες του, όπως όταν ήταν µωράκι που πήγαινα
στην κούνια του και ακουµπούσα το αυτί µου στο στηθάκι του
ν’ ακούσω την καρδούλα του και να γεµίσει η καρδιά µου
ευτυχία.
Μεσηµέρι
∆ευτέρας
ο
Αλέξανδρος
αποκοιµήθηκε.
Ξενυχτισµένη όπως είµαι µε παίρνει ο ύπνος στην πολυθρόνα
δίπλα του.
Και τότε…
«Γύρνα! Γύρνα, σε παρακαλώ!» έλεγε στο µωρό της.
Πετάχτηκα από την πολυθρόνα και έκλεισα µε τα χέρια µου τα
αυτιά του Αλέξανδρου να µην ξυπνήσει και το ζήσει αυτό.
Κι έµεινα εκεί….µε τα χέρια µου στ’ αυτάκια του κι εκείνον να
χαµογελάει στον ύπνο του νιώθοντας µε δίπλα του, µη έχοντας
όµως χέρι να µαζέψω τα δάκρυα µου που έτρεχαν.
Κι έµεινα εκεί…να ζω τον πόνο της σαν να ήταν δικός µου.
Έµεινα εκεί, µέχρι που τα δάκρυα µου µούσκεψαν όλο του το
σεντόνι.
Δεν ξέρω πόση ώρα.
Η µανούλα του, ο µπαµπάς του, η γιαγιά του αποχαιρέτισαν ο
καθένας ξεχωριστά µε τον δικό τους τρόπο τον µικρούλη.
Το ίδιο έκανα κι εγώ. Κι ας µην τον γνώριζα.
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19 Οκτωβρίου 2019
Στάσου ένα λεπτό. Στάσου, σου λέω. Μην το χάνεις, αυτό το
λεπτό….πιάσ’ το. ∆εν θα ξανάρθει. ∆εν θα ξαναγυρίσει.
Θα γίνει κι αργότερα αυτή η δουλειά. Θα καθαρίσεις άλλη
στιγµή την κουζίνα. Θα γράψεις πιο µετά αυτό το µέιλ. Θα πας
άλλη στιγµή να ψωνίσεις. Θα συζητήσεις αύριο αυτό που
προέκυψε στη δουλειά σου. Θα δεις αργά, που θα κοιµάται, τα
µηνύµατα σου.
Πιάσ’το...θα φύγει σου λέω.
Αυτό το λεπτό, που σου ζητάει να παίξετε. Αυτό το λεπτό, που
σε κοιτάει στα µάτια και χαµογελάει λέγοντας ασχολήσου µαζί
µου τώρα.
Αυτό το λεπτό, που είναι τριών χρονών και δύο µηνών κι εκείνο
που είναι έξι χρονών και τριών µηνών.
Τι δεν καταλαβαίνεις; ∆εν θα ξανάρθει. Κανένα λεπτό δε
γυρίζει πίσω. Ρώτα εµένα, που τα µετράω ένα ένα.
Ζήσε το παιδί σου. ΖΗΣΕ ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
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11 Φλεβάρη 2017, Αγγλία.
Τα γενέθλια µου.
Είµαστε µέσα στο νοσοκοµείο. Χειρουργήθηκε εδώ. Αφαιρέθηκε
ο σπόνδυλος και έγινε σπονδυλοδεσία. 100% νεκρός ο όγκος.
Πάλι.
Τι παιδί είναι αυτό; Το βαράει, το πολεµάει, το πονάει, κι εκείνο
εκεί…δυνατό, ακλόνητο.
Η ψυχολογία του έχει αλλάξει, µιλάει πιο δυνατά, άλλαξε κι η
όψη του. Σηκώθηκε όρθιος, κάνει τα πρώτα του βήµατα σαν να
γυρίσαµε δώδεκα χρόνια πίσω, όταν ήταν ενός έτους που
πρωτοπερπάτησε ο µπεµπουλίνος µου.
Σήµερα κοιµήθηκε µε το µπαµπά του στο νοσοκοµείο κι εγώ στο
διαµέρισµα. Μόλις µπήκα στο δωµάτιο µε περίµενε µε τα χέρια
ανοιχτά.
«Αγκαλιά, µαµά µου! Χρόνια σου πολλά».
Η πιο γλυκιά αγκαλιά, η πιο όµορφη. Χάνοµαι µέσα της,
αγαλλιάζει η ψυχή µου.
Τον αγκαλιάζω και τρίβεται σαν το κουτάβι, τον φιλώ στο
λαιµουδάκι του και στα υπέροχα µαγουλάκια του και δεν
αντιστέκεται καθόλου, ίσα ίσα το απολαµβάνει.
«Μπαµπά; Πήρες δώρο στη µαµά; Πήρες τούρτα;» ρωτάει τον
πατέρα του.
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«Όχι ακόµη, αγόρι µου. Θα πάω».
«Ε πήγαινε, τι περιµένεις;»
« Καλά ντε, πάω», είπε γελώντας.
Λουκουµάκι µου, το δώρο µου είσαι εσύ. Να είσαι εσύ καλά
θέλω µόνο…τίποτε άλλο.
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07 Ιουνίου 2017
∆εν ξέρω ποιος µπορεί να παίζει και να γελάει µαζί µας, αλλά
δεν το βρίσκουµε αστείο.
Πήγαινε τόσο καλά. Τα πόδια του είχαν τροµερή βελτίωση,
έκανε τεράστιο αγώνα. Βρισκόµαστε στη χειρουργική του
Παίδων πάλι.
Ναι, στη χειρουργική, καθώς χειρουργήθηκε
Μετάσταση σε άλλους σπονδύλους.

εκτάκτως.

Πόνος.
«Βοήθεια, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι, πονάω!»
Όλα τα βράδια ξάγρυπνος.
Μόλις του ανακοινώθηκε ότι θα ξανακάνει χειρουργείο, κανείς
δεν µπορούσε να τον ηρεµήσει.
«Φτάνει πια, φτάνει! Είναι άδικο, το καταλαβαίνετε; Είναι άδικο!»
Φώναζε, το πιο ευγενικό
Τελείωσε η υποµονή του.

παιδί

του

κόσµου

φώναζε.

Ήρθε στο δωµάτιο ο Μανώλης ο νοσηλευτής και φίλος του από
την πρώτη φορά που νόσησε. Κάθισε στην πολυθρόνα δίπλα
του, χωρίς να µιλάει.
«∆ε θέλω να κάνω άλλο χειρουργείο, Μανώλη, µ΄ ακούς; ∆ε
θέλωωω. ∆ε µε νοιάζει τίποτα. ∆εν µπαίνω».
«Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο», του απαντάει.
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«∆εν πάω!» συνεχίζει να φωνάζει.
Βγήκα από το δωµάτιο και τους άφησα µόνους τους.
Έξω από το δωµάτιο βρίσκεται η γλυκιά µου η Αλεξάνδρα, η
νοσηλεύτρια. Στέκεται έξω από την πόρτα και τον ακούει και
κλαίει κι εκείνη. Κάθισε δίπλα µου, ενώ εγώ χτυπούσα µε τις
γροθιές µου τον τοίχο.
Κάθισε δίπλα µου ακούγοντας µε όσο φώναζα κι εγώ πόσο
θυµωµένη είµαι.
Κάθισε δίπλα µου χωρίς να µιλάει. Απλά στάθηκε δίπλα µου
και αυτό έφτανε. Βγήκε ο Μανώλης από το δωµάτιο.
«Μπες µαµά, είναι καλυτέρα», είπε.
Μπήκα µέσα.
«Αγκαλιά, µαµά, αγκαλιά».
Τον έκλεισα µέσα στην αγκαλιά µου και κλάψαµε.
κάθε δικαίωµα να το κάνουµε. Κουραστήκαµε.
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16 Δεκεμβρίου 2018
Η µέρα που βρίσκοµαι πάντα εκεί για εκείνον. Ζήτησα να µου
πουν ποιο παιδί είναι στο 216. Στο δωµάτιο µας.
Η Αλεξάνδρα µε πήρε και µου είπε ότι στο δωµάτιο µας είναι
ένα αγόρι που το λένε Αλέξανδρο, είναι δεκατριών χρονών και
παίζει µε play station.
Απίστευτο! Σ’ αυτό το παιδί, λοιπόν, θα πάω ένα ξεχωριστό
δώρο.
«Αλεξάνδρα µου, µάθε µε τρόπο ποιο παιχνίδι του λείπει», της
λέω.
«Έγινε», µου απαντάει.
Έψαξα σε πέντε µαγαζιά και στο τελευταίο, επιτέλους το
βρήκα. Ετοίµασα µε αγάπη την τσάντα του.
Μοιράσαµε τα δώρα και τις κονκάρδες σε όλο τον όροφο και
τώρα στεκόµουν έξω από το δωµάτιο µας, µη µπορώντας να
κουνηθώ.
«Πάµε, µαµά;» µου είπε, η προϊσταµένη.
«Πάµε», της απαντώ.
Χτυπήσαµε την πόρτα και ένα γλυκό παρακαλώ, ακούστηκε.
Τα φώτα χαµηλωµένα, όπως τα είχε πάντα και ο δικός µου
Αλέξανδρος και έπαιζε playstation.
«Ήθελα να σου δώσω ένα δώρο», είπα.
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Πάτησε το pause. Άνοιξα τη σακούλα κι άρχισα να βγάζω
πράγµατα: ένα ηµερολόγιο, ένα επιτραπέζιο, ένα παιχνίδι
ροµποτικής, ένα χειροποίητο σκουφάκι και -το πιο σηµαντικόη κονκάρδα, το παράσηµο του Αλέξανδρου µου.
Συγκινήθηκε βλέποντας την και την έκλεισε µε αγάπη
ανάµεσα στα χεράκια του.
«Ουπς, Αλέξανδρε, έχει κάτι ακόµα εδώ µέσα», του λέω και
κοιτάζοντας τον στα µατιά βγάζω σιγά σιγά το παιχνίδι για το
play station που ήθελε.
Τα µάτια του πληµµύρισαν δάκρυα και σήκωσε τα χέρια του
ψηλά.
«Μια αγκαλιά», είπε κι εγώ αποσβολωµένη κοίταξα την µαµά
του που µου έγνεψε καταφατικά.
Τον αγκάλιασα µε όλη τη δύναµη της ψυχής µου και ήταν σαν
να ήταν ο δικός µου Αλέξανδρος.
Είπε µια αγκαλιά. Ακούς; Είπε µια αγκαλιά.
Ο Αλέξανδρος µου το έλεγε αυτό. Ο Αλέξανδρος µου.
Τι δύναµη παίρνω από αυτές τις αγκαλιές να ‘ξερες!
Αχ, τι δύναµη!
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4 Αυγούστου 2016
Χηµειοθεραπεία, τρίτη ηµέρα. Κάνει οκτώ µε δέκα εµετούς την
ηµέρα. Έχει πάθει οισοφαγίτιδα, έχασε δέκα κιλά σε δέκα
µέρες.
Κάηκε η πλάτη του από τις ακτινοβολίες. Έγκαυµα κανονικό…
πέτσες. Κάηκε το παιδάκι µου µέσα κι έξω.
Ο µόνος τρόπος για να µην κάνει εµετό είναι να σκύψω πάνω
του να µε πάρει αγκαλιά και να του σιγοτραγουδώ το
νανούρισµα του.
Σκέφτοµαι ότι, απ’ όταν γεννήθηκε, πονάει.
Μωράκι ήταν, θυµάµαι, που πάθαινε τους κολικούς κι έκλαιγε
γοερά για ώρες. Από τις δύο το µεσηµέρι άντε στην καλύτερη
από το απόγευµα µέχρι δώδεκα µε δύο την νύχτα. Το µωράκι
µου τι έχει τραβήξει. Και µετά, έξι χρονών µόλις, στα καλύτερα
του, υποτίθεται, και άρχισε να πονάει τόσο πολύ που φώναζε:
«Μαµά µου, θα πεθάνω, σου λέω, θα πεθάνω, σταµάτα το!»
Γιατί; Πες µου, Παναγίτσα µου, πες µου. Θα µου πεις, εσύ δεν
µπόρεσες να σώσεις το δικό σου παιδί πώς θα σώσεις το δικό
µου; Ναι, αλλά µε καταλαβαίνεις, Παναγίτσα µου. Ξέρεις πως
πονάει, ξέρεις πως πονάω. Βοήθησε τον. Πάρε εµένα, πάρε µε,
να µε πάρει ο διάολος σου λέω. Άφησε τον, λυπήσου τον. Με
εκλιπαρεί για βοήθεια, σου λέω.
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Ήταν Σάββατο πρωί που τον βγάλαµε να καθίσει στη βεράντα
στο σπίτι µας να φάει το πρωινό του. Ξαφνικά τον έπιασαν τα
κλάµατα και µου ζήτησε να πάµε µέσα να µου µιλήσει.
«Μαµά, θέλω να µου το υποσχεθείς», είπε.
«Ποιο, αγάπη µου;»
«Ότι δεν θα είναι σκοτάδι, µαµά, να µην φοβάµαι, ότι θα είναι
φωτεινά, µαµά µου. Σε παρακαλώ, ορκίσου µου ότι θα είναι
φωτεινά».
Πριν µήνες ο Αλέξανδρος ξύπναγε στον ύπνο του κι έκλαιγε.
Τον ρώταγα τι είχε και αν πονάει και µου έλεγε: «Τίποτα,
τίποτα!»
Ώσπου ένα πρωί…
«Μαµά, όταν φεύγουµε, πού πάµε;» µου λέει µε κλάµατα. «Είναι
σκοτεινά; Πού πάµε;»
«Όχι, µωρό µου, δεν είναι. Είναι φωτεινά», του λέω.
«Μαµά, λες αλήθεια;»
«Λέει ποτέ η µαµά ψέµατα, αγάπη µου;»
«Όχι µαµά, δεν λες ποτέ ψέµατα. Μα… εσύ πού το ξέρεις;»
«Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν για λίγο και ξαναγύρισαν, για
λίγα λεπτά µόνο, αυτοί το είπαν, ψυχή µου».
Και συνέχισα µε όση δύναµη ψυχής είχα…
«Δεν σου είπα όµως το καλύτερο…»
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«Τι µαµά;»
«Οι καλύτεροι άνθρωποι, µωρό µου, γίνονται φύλακες άγγελοι
και τριγυρνούν ανάµεσα µας. Απλά δεν τους βλέπουµε, αλλά
τους νιώθουµε…»
Χαµογέλασε και σταµάτησε να κλαίει.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο Σάββατο.
«Μου είπες, µαµά, ότι το είπαν άνθρωποι αυτό. Απόδειξε το µου».
Το προηγούµενο απόγευµα διάβαζα τυχαία ένα κείµενο στο
διαδίκτυο ενός νεαρού που µαρτυρούσε τι είδε, όταν για είκοσι
λεπτά ήταν κλινικά νεκρός.
Πήρα το κινητό, έψαξα το κείµενο και του το έδειξα. Έλαµψαν
τα µάτια του.
«Ναι, µαµά µου, αλήθεια έλεγες να µην φοβάµαι…»
«Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι, αγάπη µου», του απάντησα. «Δεν θα
πάθεις τίποτα. Δεν θα πεθάνεις. Δεν θ’ αφήσει η µανούλα να
πεθάνεις. Εγώ σε γέννησα, εγώ σε έφτιαξα και δεν θα σε πάρει
κανείς από µένα. Θα γίνεις καλά, αγάπη µου. Πίστεψε το».
Τον αγκάλιασα και κλαίγαµε έτσι αγκαλιασµένοι.
Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέµατα στα παιδιά
µου. Κατάλαβες; Δεν στον δίνω.

146

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

19 Ιουλίου 2019
Άσε µε εµένα ΕΔΩ. Άλλωστε ποτέ δεν έφυγα, ποτέ δεν άφησα
το χέρι του. Μαζί όλα, µαζί τα πάντα, από την πρώτη ανάσα
µέχρι την τελευταία. Ποτέ, σου λέω… Στον πόνο του, στη λύπη
του, στην αγωνία του, στις εξετάσεις του, στις εκδροµές του, στις
χαρές του, στα όµορφα. Αχ, στα όµορφα.
Γι’ αυτό σου λέω, άσε µε εµένα ΕΔΩ.
Το ξέρω ότι δεν γίνεται, το ξέρω ότι δεν κάνει. Μα εδώ τον
χαιρέτησα, εδώ του είπα τελευταία φορά το νανούρισµά του,
εδώ άφησα την καρδιά µου σου λέω.
Άσε µε να κάθοµαι ΕΔΩ. Για όσο νοιώθω ότι το χρειάζοµαι, για
όσο νοµίζω ότι του κρατώ ξανά το χέρι.
Θαρρώ ότι µόλις σηκώνοµαι να φύγω, µου φωνάζει: «Στάσου,
µαµά, µη φύγεις».
Δεν υπάρχει για µένα η λέξη ΚΟΥΡΑΓΙΟ, γι’ αυτό µη µου την
ξαναπείς.
Δεν υπάρχει κουµπί να το πατήσω και να σταµατήσει η καρδιά
µου να πονά σε κάθε της χτύπο.
Δεν ακούω πια τον αντίλαλο του χτύπου της, καταλαβαίνεις;
Έφτιαξα την καρδούλα του από την αρχή κοµµάτι κοµµάτι. Την
έµαθα να χτυπά... και είχε ακριβώς τον ίδιο χτύπο.
Δεν ακούω πια τον αντίλαλο του χτύπου της.
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Δεν είµαι δυνατή. Σταµάτα να µου το λες.
Εκείνος ήταν ΔΥΝΑΤΟΣ.
Είµαι ΜΑΜΑ.
Είµαι ακόµη.... ΜΑΜΑ.
Και µ’ έµαθε να µην εγκαταλείπω ΠΟΤΕ...
Γιατί είµαι η ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ.
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07 Αυγούστου 2016
Ογκολογικό νοσοκοµείο. Στο τέλος αυτού του τεράστιου
διαδρόµου υπάρχει ένα παράθυρο (µε κάγκελα εννοείται) από
το οποίο βλέπεις το πάρκινγκ του νοσοκοµείου.
Στάθηκα εκεί µε ανοιχτό το παράθυρο και κλειστά τα µάτια.
Ένα ζεστό αεράκι µου χάιδεψε το πρόσωπο.
«Κοίτα µε, µαµά, κοίτα µακροβούτι που κάνω».
«Μπράβο, αγάπη µου».
Θάλασσα, ήλιος, παιχνίδι και τα µωρά µου παίζουν γελώντας
στην θάλασσα, ενώ εγώ απολαµβάνω τον ήλιο ξαπλωµένη
στην όµορφη αµµουδιά.
Μα ξαφνικά ένα δάκρυ κύλησε από το δεξί µάτι ναι, πάντα αυτό
µου τα χαλάει. Ένα δάκρυ, µόνο ένα και ανοίγω τα µάτια µου.
Κάγκελα, αυτοκίνητα
µαλλάκια.

µπαινοβγαίνουν,

παιδάκια

χωρίς

Ογκολογικό νοσοκοµείο. Ναι, εδώ είµαι και το παιδί µου
κολυµπάει στη χηµειοθεραπεία, κάνει εµετούς, κλαίει και
φωνάζει: «Δεν µπορώ άλλο, µαµά, δεν αντέχω άλλο».
Το καλύτερο παιδί του κόσµου κάνει εµετό και µετά ζητάει
συγγνώµη που δεν κρατήθηκε. Δεκατριών χρονών αντράκι και
αντί να παίζει µπάσκετ µε τους φίλους του, βρίσκεται
καθηλωµένος σ’ ένα κρεβάτι ή σ’ ένα αµαξίδιο.
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Αλήθεια τώρα;
Είµαι πολύ θυµωµένη.
Είµαι εξαγριωµένη.
Είµαι έξαλλη.
Έχει σηκωθεί δύο φορές και τον έριξες και τρίτη; Φτάνει. Ένα
παιδάκι είναι. Σε τι έφταιξε;
Και η δίχρονη Μαρία µε όγκο στον εγκέφαλο; Και ο οκτάχρονος
Δηµήτρης µε λευχαιµία; Και η εννέα µηνών Μέλινα µε όγκο στο
χεράκι της;
Τι είναι αυτά; Πώς τα επιτρέπεις; Γιατί δεν τα διορθώνεις; Γιατί
τ’ αφήνεις να συµβαίνουν; Πες µου, σε παρακαλώ.
Κι εγώ γιατί σου µιλάω; Ε; Γιατί;
Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί σε έχω ανάγκη, γιατί πιάνοµαι από
σένα να πάρω δύναµη να του την δώσω.
Κάποτε σου είπα: φτάνει, δίνεις στον καθένα όσα µπορεί να
αντέξει.
Εγώ τι είµαι; Γιατί δε σταµατάει όλο αυτό;
Ο µονόλογος µου δεν έχει τελειωµό.
Νιώθω ένα χέρι στον ώµο µου. Είναι η φίλη µου η Μαρία.
«Μπρος πάµε, είναι η ώρα… είναι µε τον µπαµπά του;»
«Ναι», της απαντώ.
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«Ωραία… προχώρα».
Ήξερα τι θ’ ακολουθούσε.
Η µικρή βεραντούλα ήταν το καταφύγιο µας. Τρία µικρά
σκαµπουδάκια µε θέα στα άλλα νοσοκοµεία. Δεν µας ένοιαζε,
ήµαστε έξω. Λέγαµε δύο χαζοµάρες η καθεµιά και γελάγαµε.
Ναι, γελάγαµε.
Πώς; Τι πώς; Όπως κάθε άνθρωπος. Για δέκα λεπτά γεµίζαµε η
µία τις µπαταρίες της άλλης και επιστρέφαµε στην µάχη.
Έλα, λοιπόν, δειλέ καρκίνε που τα βάζεις µε τα παιδάκια. Είµαι
και πάλι έτοιµη.
Να θυµάσαι, όταν έρθει η ώρα να φύγω, κανείς µα κανείς δεν
θα βρεθεί να πει ότι τα παράτησα. Όχι… ποτέ δεν τα παράτησα!
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29 Δεκεμβρίου 2018
Έλα να σε µάθω τι σηµαίνει µαµά ογκολογικού.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να µην έχεις κοιµηθεί για µέρες
και να µένεις ξύπνια για να προσέχεις το παιδί σου.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να µην έχεις φάει τίποτα και να
περπατάς αγέρωχη.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να µπορείς να σηκώνεις το παιδί
σου όσα κιλά και να ‘ναι.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει ότι κάνεις τον κλόουν µέσα στο
δωµάτιο για να κερδίσεις ένα του χαµόγελο κι ας θέλεις να
ουρλιάξεις.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να µπορείς να κλαις µόνο από το
ένα µάτι, αυτό που δεν είναι από την µεριά του κρεβατιού του.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να ξέρεις τα φάρµακα, τα
πρωτόκολλα, να διαβάζεις εξετάσεις κι ας µην είσαι γιατρός.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει να µαγειρεύεις στο νοσοκοµείο
ό,τι σου ζητήσει κι όποτε σου ζητήσει.
Μαµά ογκολογικού
κλαις...ΠΟΛΕΜΑΣ.

σηµαίνει

ότι

δεν

πέφτεις...δεν

Μαµά ογκολογικού σηµαίνει ότι γελάς µε τα εµπόδια σαν να
µην υπάρχουν.
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Μαµά ογκολογικού σηµαίνει ότι το διπλανό παιδί είναι και δικό
σου παιδί.
Μαµά ογκολογικού σηµαίνει ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΜΑΜΑ.
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16 Αυγούστου 2017
Δοκίµασα τα πάντα σήµερα για να χαµογελάσει. Δεν έχει
διάθεση… και γιατί να έχει άλλωστε; Δεν θέλει ούτε να
ζωγραφίσουµε, ούτε να παίξει µε τίποτα.
Τον ζουλάω, τον φιλάω. Δεν αντιστέκεται ποτέ σ’ αυτά.
«Έλα, λουκουµάκι µου, έλα να κάνουµε κάτι να περάσει η ώρα
µας», του λέω.
«Δεν θέλω», µου λέει και πιάνει τα χειλάκια του.
Όταν το έκανε αυτό, ήταν προβληµατισµένος για κάτι.
«Αγάπη µου, άσε τα χειλάκια σου, θα πάρεις µικρόβιο».
«Ω ρε µαµααααά…»
«Εντάξει… ήρθε η ώρα …πάµε»…
«Πού να πάµε;»
«Θα δεις…»
«Αφού ξέρεις, µαµά…»
«Ξέρω, αγάπη µου…»
«Δεν µου αρέσουν οι εκπλήξεις, όπως σε σένα».
«Ναι µωρό µου, άλλα έχουµε πει ότι, όταν κάτι δεν πάει, όπως
θέλαµε, τότε;»
«Τότε κάνουµε ό,τι µπορούµε για να περάσουµε καλά, µαµά».
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«Αυτό θα κάνουµε, λοιπόν».
Τον σήκωσα µ’ αυτή τη µαγική δύναµη της µαµάς που µπορεί
να σηκώσει τα πάντα και κάθισε στην καρέκλα του, αφού
πρώτα τον πήρα µια µεγάλη αγκαλιά.
«Πάµε λοιποοοοόν», φώναξα κι αρχίσαµε να τρέχουµε στον
διάδροµο.
«Πού πάτε, µαµά;» ρώτησε, η γλυκιά µας Κωνσταντίνα, η
νοσηλεύτρια.
Δυο µάτια όλο αγάπη και ένας µαγικός τρόπος να σε κάνει να
γελάς, αυτή είναι η Κωνσταντίνα µας.
«Δραπετεύουµεεεεεεεε», φώναξα, ενώ τρέχαµε µε το αµαξίδιο
προς την έξοδο.
Βγήκαµε στην αυλή. Είχε ήλιο, και ο ήλιος είναι φίλος µας.
Τον έφερνα γύρω γύρω, όπως όταν ήταν µικρούλης και
πηγαίναµε βόλτα στο δασάκι µας, στον Φάρο και του έλεγα ότι
ανακαλύψαµε κρυφό µονοπάτι και το ακολουθούσε γεµάτος
ενθουσιασµό.
«Ανννννν αννννννν», έκανα σαν πεντάχρονο και γκάζωνα,
υποτίθεται …µε την καρέκλα!
Γέλαγε! Επιτέλους γέλαγε! Τα είχα καταφέρει!
Άρχισε να φυσάει λίγο περισσότερο.
«Αγάπη µου, ν’ ανέβουµε;»
«Άλλο λίγο, µαµά».
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«Φοβάµαι µην κρυώσεις, χαρά µου, γιατί κρύφτηκε ο ήλιος».
«Καλαααά, πάµε», απάντησε και κατσούφιασε.
«Αααα όχι, δεν θέλω τέτοια….»
Ανεβήκαµε στον όροφο και ενώ νόµιζε ότι θα πάµε στο
δωµάτιο, έστριψα αριστερά στον παιδότοπο.
«Πού πάµε, µαµά;»
«Ώρα για παράσταση», του είπα χαµογελώντας.
Τον έβαλα να κάτσει δίπλα στο τραπέζι και εγώ πήρα το
κουκλοθέατρο.
«Ωχ, µαµά, τι θα κάνεις πάλι;»
«Χαχαχαχα, η παράσταση ο λύκος και τα τρία γουρουνάκια
ξεκινάειιιιι», φώναξα.
Γελούσε και πάλι.
«Αχ, µαµά», είπε γελώντας.
Κι αρχίζω εγώ.
«Σας παρουσιάζω τα τρία γουρουνάκια: ο Μήτσος µε το τούβλινο
σπίτι, ο Κίτσος µε το ξύλινο και ο Φρίξος µε το αχυρένιο».
« Χχαχαχαχχαχχ τι λες, µαµά; Τι ονόµατα είναι αυτά;»
«Τα ονόµατα από το δικό µας παραµύθι, αγάπη µου. Ο καθένας
µας µπορεί να φτιάξει το δικό του παραµύθι, αυτό που θα τον
κάνει χαρούµενο».
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« Χαχαχαχχαα εντάξει, µαµά, συνέχισε, συνέχισε».
«Σας παρουσιάζω το λύκο, το Μητσάρα…»
«Χαχαχαχχαα, µαµά, Μητσάρα; Χαχαχαχαχαχχα» .
Τα γέλια του ακούγονταν ξαφνικά µέχρι έξω.
Άλλαζα τη φωνή µου και βέβαια η πιο µπάσα ήταν του Μήτσου
µε το τούβλινο σπίτι. Έκλαιγε από τα γέλια καθώς
τσακώνονταν τα γουρουνάκια µε τον λύκο και τα έβαζα να
χρησιµοποιούν ακόµη και καράτε.
Ο Δηµητράκης από το διπλανό δωµάτιο άκουσε τα γέλια του
Αλέξανδρου και ήρθε στον παιδότοπο.
«Να δω κι εγώ;» ρώτησε.
«Βεβαίως», του απάντησα. «Το εισιτήριο είναι να χαµογελάσεις
πριν µπεις µέσα».
Μου έδειξε το γλυκό του χαµόγελο από το οποίο έλειπαν δύο
δοντάκια και κάθισε διπλά στον Αλέξανδρο.
Συνέχισα την παράσταση. Τώρα γελούσαν και τα δύο µαζί.
Πριν καν το καταλάβω πέντε-έξι παιδιά βρίσκονταν στον
παιδότοπο και γελούσαν µε τους τσακωµούς ανάµεσα στα
γουρουνάκια και το λύκο.
Οι µαµάδες στέκονταν έξω από το τζάµι στον παιδότοπο και
γελούσαν κι εκείνες.
Απέκτησα το πιο όµορφο κοινό. Γέµισε η καρδιά µου.
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Έριχνα κάθε τόσο κλέφτες µατιές στον γιο µου. Ήταν τόσο
χαρούµενος.
Το βραδύ, την ώρα που του είπα το νανούρισµα του και τον
φίλησα, γυρνάει και µου λέει:
«Τα καταφέραµε, µαµά, περάσαµε καλά».
«Είδες, αγάπη µου; Όσο άσχηµα κι αν είναι µερικές φορές τα
πράγµατα, πάντα θα ξαναβγαίνει ο ήλιος. Να το θυµάσαι, µωρό
µου».
«Θα το θυµάµαι, µαµά», είπε και αποκοιµήθηκε χαµογελώντας.
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06 Απριλίου 2018
Ρώτησαν κάποτε µια µάνα 8 παιδιών πώς µοιράζει την αγάπη
της ισάξια στα τόσα παιδιά της.
«Μα είναι απλό», απάντησε. «Η αγάπη της µάνας δεν διαιρείται,
αλλά πολλαπλασιάζεται. Είµαι η µαµά του Αλέξανδρου, είµαι η
µαµά της Νάσιας. Είµαι όµως και η µαµά της Ηρώς που λάτρευε
τα δελφίνια. Είµαι και η µαµά της Κατερίνας που ήθελε να ‘χει
κούκλες µε µακριά µαλλιά, να τις χτενίζει. Είµαι και η µαµά του
Άγγελου µε τις ξανθιές µπούκλες που του άρεσαν τα φορτηγά.
Είµαι και η µαµά της Μελίνας που της άρεσε να βάφει τα νύχια
της χρωµατιστά. Είµαι και η µαµά του Γιώργου που ήθελε να γίνει
ποδοσφαιριστής. Είµαι και η µαµά του Δηµήτρη που του αρέσει να
οδηγεί γουρούνα. Είµαι και η µαµά της Μαρίας που γελάει και
βγαίνει ο ήλιος ξανά. Για κάθε παιδί που αγκάλιασα, για κάθε
παιδί που έπαιξα µαζί του, για κάθε παιδί που έκλαψα όταν
πόναγε, για κάθε παιδί που τα κατάφερε και τον νίκησε....για τον
Άγγελο για τον Δηµήτρη για την Γεωργία… είµαι η µαµά του».
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09 Σεπτεμβρίου 2016
Παίζει στο δωµάτιο της, χορεύει, τραγουδάει, γελάει.
Καρδούλα µου. Πόσο δυνατό κορίτσι, πόσο συνειδητοποιηµένο
µπορεί να είναι ένα εξάχρονο; Μα την κοιτώ και προσπαθώ να
θυµηθώ µια µέρα, µια φορά που να µου παραπονέθηκε, µία
φορά που να είπε: όχι, δεν θα πας στον αδελφό µου στο
νοσοκοµείο, θα µείνεις εδώ µαζί µου. Όχι, ποτέ.
«Να πας στον αδελφούλη µου, µαµά, να γίνει καλά και να τον
φέρεις πίσω. Να έρθω κι εγώ, µαµά;»
«Στο νοσοκοµείο, αγάπη µου;»
«Ναι, µαµά δεν µε πειράζει. Θα κοιµηθώ µαζί σας».
Πόση αγάπη να χωρέσει αυτή η καρδούλα; Κι όµως χωράει
πολλή.
Μπαίνουµε στο αυτοκίνητο για να την πάµε στους γονείς µου.
Στο δρόµο µας πιάνει το φανάρι.
«Σάιµον, Σάιµον, φτιάξε το γρήγορα πρέπει να πάει η µαµά µε
τον µπαµπά στον αδελφούλη µου. Σάιµοοοοον», φώναζε.
Έκλεισα τα µάτια µου και πήγα έξι χρόνια πίσω.
«Μαµά, πού πάµε; Είναι νύχτα, πάµε πίσω στο σπίτι µας».
«Αγάπη µου, ανέβασες πυρετό πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο».
«Όχι, µαµά µου, θέλω να πάω σπίτι µου».
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«Αυτό µας έλειπε τώρα πάλι κόκκινο φανάρι», µονολογούσε, ο
µπαµπάς µας.
Ο Αλέξανδρος άρχισε να κλαίει, ήταν µόλις έξι ετών άλλωστε.
«Κοίτα, κοίτα Αλεξανδράκο µου, κοίτα από το παράθυρο τον
ουρανό».
«Τι µαµά; Τι;»
«Κοίτα, κοίτα, αγάπη µου, βλέπεις αυτά τα πράσινα και τα
κόκκινα φωτάκια που αναβοσβήνουν στον ουρανό;»
Ο Κώστας µε κοίταζε καλά καλά.
«Ναι, µαµά, τα είδα», είπε σκουπίζοντας τα µατάκια του.
«Είναι ο φίλος µου ο Σάιµον», είπα.
«Ποιος;»
«Ο φίλος µου, ο Σάιµον, αγάπη µου, ο εξωγήινος».
«Αλήθεια, µαµά;»
«Ναι, µωρό µου, κοίτα. Σάιµον, άναψε πράσινο το φανάρι να
φύγουµε».
Ως δια µαγείας το φανάρι άναψε πράσινο και τα µάτια του
µωρού µου φώτισαν.
Άρχισε να γελάει.
«Μαµά, µαµά, λες αλήθεια το έκανε πράσινο».
«Ναι, καρδούλα µου, είδες;»
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Ο Κώστας µε κοίταξε και στα µάτια του καθρεφτιζόταν η
ανακούφιση µου και η δική του µαζί.
«Πες µου κι άλλα, µαµά».
«Λοιπόν ο Σάιµον είναι ένας πολύ γλυκούλης εξωγήινος που είναι
πολύ καλός µου φίλος. Έχει δύο µεγάλα όµορφα µατάκια πράσινα
σαν τα δικά σου και δύο κεραίες στο κεφαλάκι του που
καταλήγουν σε άλλα δύο µατάκια. Έχει κανονικά δύο χέρια και
δύο πόδια, αλλά στις άκρες τον δαχτύλων του έχει βεντούζες.
Είναι µικρούλης και έχει µεγάλο κεφαλάκι. Τον αγαπώ πολύ,
γιατί µε βοηθάει, όποτε τον χρειάζοµαι».
«Πω πω, µαµά σε παρακαλωωωωώ, θα µου τον χαρίσεις; Σε
παρακαλωωωωωώ».
Ο Κώστας γελούσε.
«Ναι, αγάπη µου, από τώρα και στο εξής ο Σάιµον θα είναι δικός
σου φίλος και όποτε θέλεις θα τον φωνάζεις».
«Ζήτωωωωωωω, σ’ ευχαριστώ, µαµά µου».
Είχαµε ήδη φτάσει στο νοσοκοµείο, αλλά δεν τον ένοιαζε πια.
Είχε έναν καινούριο φίλο και ήταν πολύ χαρούµενος.
Τότε, λοιπόν, γεννήθηκε ο Σάιµον, τον οποίο χάρισε µε τη σειρά
του ο Αλέξανδρος στην αδελφή του ένα βράδυ στη βεράντα που
η µικρούλα µας έκανε µια αταξία και την είχα µαλώσει.
Καθόταν στεναχωρηµένη µε σταυρωµένα τα χεράκια της στην
καρέκλα στην βεράντα.
«Νάσια, κοίτα, κοίτα!»
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«Τι Αλέξανδρε;»
«Κοίτα στον ουρανό, κοίτα αυτά τα πράσινα και κόκκινα φωτάκια
που αναβοσβήνουν», της λέει και την παίρνει αγκαλίτσα.
«Τι είναι αυτό, Αλέξανδρε;» τον ρωτάει και τον κοιτάει στα µάτια
γεµάτη λατρεία για τον µεγάλο της αδελφό.
«Είναι ο φίλος της µαµάς, ο Σάιµον που µου τον χάρισε, όταν
ήµουν µικρός».
«Αλήθεια, Αλέξανδρε; Πώς είναι ο Σάιµον; Τι χρώµα; Μιλάει;
Χορεύει; Τραγουδάει;» βοµβαρδισµός ερωτήσεων.
Της τον περιέγραψε, όπως ακριβώς είχα κάνει εγώ εκείνη την
µέρα κι εγώ δεν µπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα µου από
συγκίνηση.
«Αδελφούλη µου, σε παρακαλώ, θα µου τον χαρίσεις;»
«Χαχα», γέλασε ο Αλέξανδρος. Και…
«Εννοείται, δεν τον χρειάζοµαι πια», είπε και µε κοίταξε
χαµογελώντας.
Έσφιξε τα χεράκια της γύρω από τον λαιµό του και τον φιλούσε
ασταµάτητα.
«Εντάξει, φτάνει, φτάνει, µε γέµισες σάλια, βρε µαϊµού», της λέει
γελώντας,.
Γελάσαµε όλοι µαζί. Ο αγαπηµένος µας Σάιµον έκανε πάλι το
θαύµα του.
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12 Νοεμβρίου 2017
Τρεις µήνες µετά, βρισκόµαστε στην Αγγλία και πάλι. Ο
Κώστας κατάφερε να τα γυρίσει όλα τούµπα και µας έφερε
πίσω. Ο µπαµπάς σου, αγάπη µου, ο πολυµήχανος, τα
κατάφερε.
Κάναµε έλεγχο και για κακή µας τύχη βρήκαµε ένα µικρό
σποράκι στο κάτω µέρος της σπονδυλικής στήλης και µια
γραµµή στο κεφάλι του.
Ο γιατρός του είπε να κάνουµε υποµονή, να κάνουµε έναν
ακόµη έλεγχο µετά την χηµειοθεραπεία.
Νέος έλεγχος: µια κουκκίδα στη σπονδυλική στήλη
επιβεβαιώνεται, στο κεφάλι θεωρούν ότι δεν είναι κάτι αλλά
εµφανίζονται τρεις νέες κουκκίδες, µια σε κάθε µηριαίο οστό
και µία στην λεκάνη.
Έλεος! Την ξέρεις άραγε αυτή τη λέξη; Αφού την έχεις ακούσει
τόσες φορές, γιατί δεν κάνεις κάτι;
Δεν µπορώ πραγµατικά να περιγράψω αυτούς τους τρεις µήνες
που έχουν περάσει.
Δεν τρώει, αρνείται να φάει. «Χόρτασα, µαµά», λέει κι έχει φάει
µία µπουκιά.
Έχει χάσει κάθε όρεξη για φαγητό.
«Σε παρακαλώ, λουκουµάκι µου, έλα να φάµε άλλη µία», τον
εκλιπαρώ.
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«Αχ, µαµά, κοίτα την κοιλιά µου», µου λέει κι εγώ µετρώ τα
κόκκαλα του.
Έχει χάσει δώδεκα κιλά. Κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει το
φαγητό, κοιµάται, κάνει εµετό, κλαίει.
«Προσπαθώ, µαµά µου, αλλά το κεφάλι µου δεν ακούει», µου λέει.
Η µανούλα µου έχει έρθει Αγγλία από τις 6 Οκτώβρη,
υποτίθεται για δέκα µέρες, αλλά δεν µπορεί να φύγει. Δεν την
αφήνει ο Αλέξανδρος, είναι η δεύτερη µαµά του. Είναι παιδί της,
πονάει και για εκείνον και για εµένα.
Και….δοκίµασε το τζατζίκι µου! Κι έτσι ξαφνικά η όρεξη του
αποκαταστάθηκε.
Μανιωδώς τζατζίκι. Κάθε µέρα για δεκατιανό και βραδινό τρώει
µια φέτα ψωµί φτιαγµένο από την γιαγιά του αλειµµένο από το
τζατζίκι µου.
Τι χαρά κάνει κι ας είναι στο νοσοκοµείο πάλι. Ναι, στο
νοσοκοµείο.
Ξαφνικά το παιδί άρχισε µέσα στον ύπνο του να κάνει κάτι
περίεργους θορύβους σαν συριγµούς, σαν να µην έχει ανάσα.
«Πάµε στο νοσοκοµείο», λέω εγώ.
«Έλα µην υπερβάλλεις», µου λέει ο Κώστας.
«Μα… κάτι έχουν τα πνευµόνια του σου λέω».
«Τίποτα δεν έχουν, ηρέµησε».
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Πέρασε έτσι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πήγαµε
για εξετάσεις αίµατος. Στο δρόµο ο Αλέξανδρος παραπονιόταν
ότι πονάει το στήθος του και ότι δεν µπορεί να αναπνεύσει.
Φτάσαµε στο νοσοκοµείο.
«Γιατρέ, δείτε το οξυγόνο του δεν νιώθει καλά…»
«Κορεσµός 87! Βάλτε του µια µάσκα τώρα», είπε µε έντονο ύφος
ο γιατρός.
Μόλις την έβαλαν στο προσωπάκι του, άνοιξε διάπλατα τα
µατάκια του και µου λέει:
«Αχ, µαµά, ανέπνευσα!»
Ακτινογραφία, εισαγωγή, πνευµονία! Του έβαλαν ένα δύσκολο
µηχάνηµα, αλλά τον βοήθησε πολύ.
Του έδωσαν και κορτιζόνη.
Ως δια µαγείας ο ήρωας µου σε τρεις-τέσσερις ηµέρες
ανέκαµψε.
Βγήκαµε, αλλά δεν ξέραµε για πόσο.
Έπρεπε να πάρω ανάσα.
Αφού πήγαµε στο σπίτι και τακτοποιήθηκε, βγήκα για λίγο
µόνη µου να κάνω µια βόλτα στο πάρκο.
Περπάτησα, περπάτησα. Κάποια στιγµή έκατσα σ’ ένα
παγκάκι, µη µπορώντας να κρατήσω άλλο τα δάκρυα µου και
έκλαψα, έκλαψα δυνατά χωρίς να µε νοιάζει αν µε βλέπουν ή
αν µε ακούν.
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Κάποιοι µε κοίταζαν περίεργα, κάποιοι δεν έκαναν ούτε αυτό.
Θες από αδιαφορία; Θες από ευγένεια; Πάντως κανείς δεν
έκατσε δίπλα µου να µε ρωτήσει τι µου συνέβη.
Κάνεις δεν θέλει, βλέπεις, να βγει από το παραµύθι του…
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11 Ιουλίου 2019
Έλα τώρα, σε στενοχώρησα; Τι έγινε; Σου χάλασα την όµορφη
καθηµερινότητα σου µιλώντας για αρρώστιες, νοσοκοµεία, και
ενέσεις που ανατριχιάζεις και να τις κοιτάς; Δεν αντέχεις; Τι δεν
αντέχεις; Αυτό που ζουν άλλοι; Τι δεν αντέχεις; Να το ακούς ή να
το διαβάζεις; Σε στενοχώρησα; Συγχώρεσέ µε. Ειλικρινά,
συγνώµη.
Δεν έχω µάθει να κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό µου, δεν έχω
µάθει να χαϊδεύω αυτιά. Και δεν θα το κάνω ούτε τώρα.
Όχι, κάνεις λάθος, δεν µιλάει η πίκρα µου. Άνοιξε τα µάτια και
τα αυτιά σου, κυρίως τα αυτιά σου, γι’ αυτό έχεις δύο, ενώ στόµα
µόνο ένα.
Υπάρχει πόνος εκεί έξω, υπάρχει αγώνας εκεί έξω.
Μη θυµώνεις. Απλά, µάθε να διαχειρίζεσαι το Εγώ σου,
βάζοντας µικρό “ε” µπροστά.
Εντάξει, λοιπόν, πάµε από την αρχή.
Δεν υπάρχουν παιδάκια που πονάνε, δεν υπάρχουν ασθένειες,
δεν υπάρχουν χηµειοθεραπείες, δεν υπάρχουν ακτινοβολίες.
Όλα καλά.
Ο κακός ο λύκος δεν έφαγε τη γιαγιά. Μην κλαις. Ο κακός ο
λύκος δεν υπάρχει.
Υπάρχει ο κακός καρκίνος, όµως, και πρέπει όσοι δεν πιστεύουν
στα παραµύθια να τον νικήσουν.
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Άσε µε να τους θυµίζω πόσο δυνατοί είναι…κι εσύ συνέχισε να
τα διαβάζεις.
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26 Νοεμβρίου 2017, Αγγλία.
Πρέπει να κάνουµε µια εξέταση ακόµη να δούµε αν
ανταποκρίθηκε στη νέα θεραπεία. Έχει κουραστεί όµως πολύ
από αυτά κι έχει δίκιο. Σχεδόν όλες τις φορές, εκτός απ’ όταν
είναι κάτι έκτακτο, στις εξετάσεις µπαίνει ο Κώστας. Τα
µηχανήµατα είναι πολύ θορυβώδη και η φωνή µου δεν έχει τη
δύναµη να τα καλύψει. Νιώθει σιγουριά, άλλωστε, µε τον
µπαµπά του.
Όµως σήµερα ζήτησε να µπω εγώ.
«Εντάξει, λουκουµάκι µου, πάµε µαζί», του απάντησα.
Είχα τη φαεινή ιδέα να πάρω µέσα το τάµπλετ του, εφόσον µου
το επέτρεψαν και ήταν η καλύτερη σκέψη που µπορούσα να
έχω.
Όση ώρα λοιπόν διήρκεσε η εξέταση κάναµε µεταξύ µας
κατάθεση…αγάπης! Του αφιέρωνα εγώ ένα τραγούδι κι έπειτα
εκείνος. Πέρασε έτσι όλη η εξέταση τελείως «ανώδυνα».
Λίγο, πριν έρθει ο νοσηλευτής να µας πει ότι είµαστε εντάξει,
του έβαλα το αγαπηµένο µας… You are my sunshine….κι ένα
δάκρυ κύλησε από τα µάτια και των δυο µας.
Εγώ σκούπισα το δικό του κι εκείνος το δικό µου.
Δεν υπάρχει πιο µεγάλη αγάπη απ’ αυτή. Όχι, δεν υπάρχει.
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You are my sunshine, my only sunshine
you make me happy, when sky is grey,
you never noticed how much I love you.
Please don’t take my sunshine away.
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01 Σεπτεμβρίου 2019
Ανάµνηση.
«Μαµά, σε πέρασα;»,
Ήταν δεν ήταν έξι ετών, όταν τεντώθηκε µπροστά µου όλο
περηφάνια.
«Κοίτα, µαµά. Κοίτα, κοντεύω να σε φτάσω!»
«Αγάπη µου, θα µε φτάσεις και θα µε περάσεις!»
Και τότε άρχισαν όλα. Νυχτερινοί πόνοι επίµονοι, ξυπνήµατα
µέσα στην νύχτα,
«Μαµά, πονάει το πόδι µου».
Τότε ξαφνικά, τα δεδοµένα άλλαξαν. Χωρίς επιλογή, έπρεπε να
πολεµήσουµε για τη ζωή του.
Ένα χρόνο µετά…
Ξαναστάθηκε περήφανος µπροστά µου.
«Κοίτα, µαµά. Κοίτα ...σε φτάνω, σου λέω!»
«Ναι, αγάπη µου, θα µε φτάσεις και θα µε περάσεις».
Πέντε χρόνια ολάκερα ευτυχίας, αλλά και συνάµα αγωνίας
κάθε φορά που είχαµε επανέλεγχο.
Πεθαίνεις κι ανασταίνεσαι, κρέµεσαι από τα χείλη τους.
«Είναι καθαρός, ναι, είναι καθαρός...»

172

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

«Δόξα να’ χει ο Θεός».
Μετά πάλι...βοήθα Παναγιά.
«Έλα, µαµά, βάλε µου το µαγικό λαδάκι του Χριστούλη… να βγει
καλή η εξέταση».
Και πάλι η ίδια αγωνία, ξανά και ξανά.
Κάθε τρεις µήνες µια υπενθύµιση ότι τίποτα δεν είναι δεδοµένο.
Κάθε επανέλεγχος...συµφωνητικό. Μόνο να είµαστε καλά και
τίποτε άλλο.
Πέντε χρόνια µετά, το θεριό ξύπνησε πιο θυµωµένο, πιο κακό,
µα δεν ήξερε µε ποιον τα έβαλε.
Έχασε τα πόδια του, αλλά πολέµησε σαν Σπαρτιάτης και
ξαναπερπάτησε. Και τα ξαναέχασε....και πάλι πολεµούσε....
Και µην µπορώντας να σταθεί µοναχός του πια, καθώς τον
κρατούσα µε ολάκερη τη δύναµη της ψυχής µου όρθιο, µε
ρωτούσε κοιτώντας µε στα µάτια…
«Μαµά, σε πέρασα;»
«Ναι, αγάπη µου, µε πέρασες! Στο είπα, µωρό µου, θα µε φτάσεις
και θα µε περάσεις, στο είπα, ψυχή µου».
Δώστε στα παιδιά µας την ευκαιρία να µας περάσουν.
Επιτέλους, κάντε κάτι! Επιτέλους, βρείτε το… βρείτε το
φάρµακο για τον καρκίνο! Τι κάνετε;

173

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

20 Ιουνίου 2015
Πήγα στο κρεβάτι του. Χάιδεψα τα µαλλάκια του και τον
φίλησα.
«Λουκουµάκι µου, ξύπνα», του είπα.
«Τι έγινε, µαµά;»
«Σήκω, µωρό µου και ντύσου...»
«Γιατί, µαµά, είναι Κυριακή;»
«Γι’ αυτό, µωρό µου… πάµε να παίξουµε µπάσκετ».
«Ωωωω τέλεια!» φώναξε.
Σηκώθηκε πήραµε τη µπάλα και πήγαµε στο γήπεδο. Λάτρευε
το µπάσκετ και εγώ εκείνον.
«Έλα, ρολόι…»
«Αφού θα χάσεις πάλι, µαµά!»
«Ναι, καλά, πάµε».
Σε κάθε καλάθι του έδινα κι ένα φιλί.
Εννοείται πως έχανα πάντα. Από τις ήττες, όµως, που λατρεύεις
να έχεις.
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29 Ιουνίου 2015
Τρώµε πρωινό όλοι µαζί.
«Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχουµε µια πρόταση για σένα», είπε ο
µπαµπάς του. «Ένας γνωστός µας, που είναι προπονητής στο
µπάσκετ, κάνει ένα καλοκαιρινό camp. Μήπως θέλεις να πας;»
«Ναιιιιιιιι!» φώναξε όλο χαρά.
Μας αγκάλιασε και τους δύο και άρχισε να ρωτάει
λεπτοµέρειες. Πότε; Πού; Με ποιους;
«Αύριο ξεκινάτε, αγάπη µου», του είπα.
Έφερνε γύρω γύρω στο σπίτι όλο χαρά.
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30 Ιουνίου 2015
«Ετοίµασε την τσάντα σου, µωρό µου, φεύγουµε!»
«Είµαι έτοιµοοοοοοος», φώναξε και έτρεξε να κατέβει τη σκάλα.
Σε δέκα λεπτά ήµαστε στο σηµείο συνάντησης.
«Καλώς τον! Έχω µάθει ότι είσαι πολύ καλός παίκτης,
Αλέξανδρε, και σε ήθελα στην οµάδα µου», είπε ο Ηλίας ο
προπονητής.
Πόση χαρά ζωγραφισµένη στο πρόσωπο του!
Λόγω του χειρουργείου στο πόδι του, είχε ακόµη µια διαφορά
δύναµης στο αριστερό, αλλά αυτό το παιδί δεν έµαθε ποτέ να
τα παρατάει.
Άλλωστε, όπως είπε και ο Μέγας Αλέξανδρος, τίποτα δεν είναι
αδύνατο για όποιον θέλει να προσπαθήσει.
Μας έκανε µια σφιχτή αγκαλιά από τις δικές του και µπήκε στο
πούλµαν µε τα άλλα παιδιά.
Το µεσηµέρι περίµενα να τον πάρω µε αγωνία.
Μόλις µπήκε στο αυτοκίνητο, άρχισα τις ερωτήσεις.
«Πες µου, αγάπη µου, πώς ήταν;»
«Τέλεια, µαµά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο προπονητής µου, ο
κύριος Ηλίας, είναι φοβερός, κι έκανα πολλούς φίλους».
«Μπράβο, αγάπη µου».
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«Αύριο θα κάνουµε…» και άρχισε να µου περιγράφει µε κάθε
λεπτοµέρεια τι έκανε, τι θα κάνει, τι είπε, τι του είπαν.
Πόση χαρά νιώθεις, όταν είναι το παιδί σου ευτυχισµένο. Πόση
δύναµη αντλείς από το χαµόγελο του, πόσο µάλλον όταν αυτό
το παιδί έχει παλέψει σαν ήρωας πραγµατικός για την ίδια του
την ζωή.
Έχει πονέσει, όσο δεν χωράει ανθρώπινος νους κι όµως, δεν τα
έχει παρατήσει ποτέ. Γιατί αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο
λεξιλόγιο του, δεν ξέρει τι θα πει εγκαταλείπω.
Άλλωστε µε έναν µαγικό τρόπο διαχειριζόταν τον πόνο του σαν
εχθρό και όχι µόνο την αρρώστια. Αντιστεκόταν σθεναρά
πάντα.
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20 Σεπτεμβρίου 2019
Ένα κατάµεστο στάδιο. Παντού εθελοντές µε τις µπλε
µπλούζες της οµάδας του Αλέξανδρου, παντού άνθρωποι που
φορούν την κονκάρδα του.
Οργάνωσα το πρώτο τουρνουά µπάσκετ «Αλέξανδρος 2019»,
προς τιµήν του.
Παιδιά παντού µε τις φανέλες από την οµάδα τους και η οµάδα
του ο Παναθηναϊκός!
Τα παιδιά αγωνίστηκαν για τα παιδιά που αγωνίζονται, για
τους φίλους του µέσα στο νοσοκοµείο.
Τρεις κατηγορίες, δεκαέξι διαφορετικές οµάδες, τρία κύπελλα.
Μα όλα τα παιδιά πήραν το µετάλλιο τους, γιατί σήµερα δε
υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι, σήµερα υπάρχουν µόνο
αγωνιστές.
Στάθηκα στην µέση του γηπέδου.
«Είµαι…. η περήφανη µαµά του Αλέξανδρου Δαρδώνη», είπα και
το πλήθος σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να χειροκροτεί.
Θεέ µου, τι συγκίνηση. Ο αγώνας µου να µεταδώσω το µήνυµα
του, τα κείµενα µου που εξιστορούν την ζωή µας έφεραν όλον
αυτόν τον κόσµο εδώ;
Όχι. Εκείνος τους ένωσε, εκείνος.

178

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

Στο τέλος του τουρνουά, όλοι οι παίχτες όλων των οµάδων
συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και φωνάξανε
αγκαλιασµένοι:
«Ένα, δύο, τρία… Α –ΛΕ- ΞΑ- ΝΔΡΟΣ!».
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02 Αυγούστου 2020
Μέτρα τον πόνο σου από το 1 έως το 10. Αν έσπασες το πόδι σου,
πόσο πονάει;
Πονάει 8; Αν έχασες τη δουλειά σου, πόσο πονάει; Πονάει 6; Αν
τσακώθηκες µε τον φίλο σου, πόσο πονάει; Πονάει 7; Αν σου
τράκαραν το αυτοκίνητο, πόσο πονάει; Πονάει 5;
Μέτρα τον πόνο σου, από το 1 έως το 10.
ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ 10!
«Πόσο πονάς, αγάπη µου;»
«4 µαµά».
«Πόσο πονάς αλήθεια, αγάπη µου;»
«4 µαµά».
«Όταν ο πόνος περνάει το 5 πρέπει να µου το λες, λουκουµάκι
µου».
«Εντάξει, µαµά».
Το σώµα του δεν µπορούσε να σταθεί στο στρώµα απ’ τον πόνο.
Μούσκεµα από τον ιδρώτα… οι κραυγές να διαπερνούν την
ψυχή του και να γράφουν στα µάτια του.... ΕΛΕΟΣ!
Και να ρωτάω πάλι πόσο πονάει και ν’ απαντάει...
«9 µαµά µου... 9!»
Δεν καταλάβαινα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
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Ρώτησα και το Δηµήτρη της Μαρίας, πόναγε 9!
Ρώτησα τον Νίκο της Δήµητρας, πόναγε 9!
Και η µικρή Μαρία της Βίκης, πόναγε 9!
Δεν καταλάβαινα µέχρι τώρα.
Ρωτήστε εµάς τις µανούλες τους πόσο πονάει. Πονάει 10. Εµείς
πονάµε....10!
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16 Νοεμβρίου 2017, Αγγλία.
Πόση χαρά έχει γρατζουνώντας την κιθάρα του και πόσο
καµαρώνει για κάθε τραγούδι που µαθαίνει µαζί µε τη δασκάλα
του στο νοσοκοµείο. Βλέπεις στα µατάκια του την ικανοποίηση,
την εκτόνωση, την περηφάνια.
Χαλαρώνει..αφήνεται….
Έγραψε κι ένα τραγούδι µαζί µε την δασκάλα του και το
πέρασαν σε cd.
Λουκουµάκι µου, πόσο πολύ θέλω να γίνεις καλά, πόσο πολύ
θέλω να µπορέσεις να µεγαλώσεις ήρεµα, όπως όλα τα παιδιά,
πόσο πολύ θέλω να σε δω ν’ ανεβαίνεις την σκάλα του σπιτιού
µας µαζί µε την αδελφή σου, ένα παλικάρι µέχρι εκεί πάνω
όµορφο µε πράσινα µάτια και να έρθεις να µε πάρεις µια
αγκαλιά ….µια αγκαλιά από αυτές τις δικές σου… τις µεγάλες.
Χτύπησε το τηλέφωνο και επανήλθα.
«Ναι;»
«Ξαδέλφη µου;»
«Μάρω, εσύ;»
«Εγώ είµαι, ναι».
«Τι κάνετε;»
«Παλεύουµε, κορίτσι µου, παλεύουµε µε το θεριό».
«Θα πάνε όλα καλά και το ξέρεις».
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«Ναι, κορίτσι µου, θα πάνε».
«Ξέρεις, πέρασε ο µπαµπάς σου από το µαγαζί του µπαµπά µου
και του έλεγε ότι ο Αλέξανδρος ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και
ήθελε να του αγοράσει µια ηλεκτρική γιατί την ήθελε πάρα
πολύ».
«Ναι, Μάρω µου».
«Να ξέρεις, ο άντρας µου αγόρασε κάποια στιγµή µια ηλεκτρική
κιθάρα, άλλα την έχω εδώ και την ξεσκονίζω µόνο και
σκέφτηκα….»
Παύση…από εκείνες τις µεγάλες, από εκείνες που ένας κόµπος
στάθηκε στο λαιµό σου και καταπίνοντας τον γέµισε η καρδιά
σου πεταλούδες πολύχρωµες, αυτές της ανθρώπινης
καλοσύνης.
«Δεν ξέρεις τι µου είπες τώρα, δεν ξέρεις πόσο πολύ θέλει µια
ηλεκτρική κιθάρα».
«Τότε είναι δική του».
«Δεν έχω λόγια, απλά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω».
«Δεν χρειάζεται, τα ευχαριστώ είναι για τους ξένους… εµείς δεν
είµαστε ξένοι, είµαστε οικογένεια».
«Θα σου δώσω το κινητό του να του στείλεις φωτογραφίες από
την κιθάρα, ναι;»
«Ναι αµέ, στείλε µου».
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Ο Αλέξανδρος ήταν ξαπλωµένος στο κρεβάτι του και θα
µπορούσα να πω κακόκεφος, γιατί ο καιρός πάλι δεν βοηθούσε
να βγούµε λιγάκι έξω να πετάξει το drone του.
«Αγάπη µου, θέλω να σου πω κάτι».
«Τι µαµά;»
«Να, θα σου στείλει σε λίγο µήνυµα η θεία η Μάρω, η κόρη του
θείου του Πέτρου».
«Ναι;…Γιατί;»
«Θέλει να σου δείξει κάτι, αν σου αρέσει, γιατί θέλει να στο δώσει,
µωρό µου».
«Τι είναι, µαµά;»
«Δεν ξέρω, αγάπη µου, είπε θα στείλει φωτογραφία».
Ακούστηκε ο ήχος του κινητού του.
Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τη χαρά στο βλέµµα του.
Φώτισε το προσωπάκι του όλο και τα µάτια του πληµµύρισαν
δάκρυα.
«Μανούλα µου, είναι µια ηλεκτρική κιθάρα, µαµαααά είναι και
µαύρη κοίτααααα!»
«Βλέπω, χαρά µου, βλέπω».
«Θα τρελαθώ, µαµά, είναι τέλεια. Πάρε τηλέφωνο την θεία να
της πω ευχαριστώ».
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«Αγόρι µου, η κιθάρα είναι εδώ και σε περιµένει, εντάξει;» την
άκουσα να λέει.
«Ευχαριστώ πολύ, θεία, ευχαριστώ…»
Δεν πρέπει να έχει λιγωθεί η καρδιά της πιο πολύ από
ευχαριστώ, όχι δεν πρέπει.
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01 Δεκεμβρίου 2017
Επιστρέψαµε Ελλάδα µόλις χθες το βράδυ. Η κιθάρα µας
περίµενε στο σπίτι του παππού, ο οποίος είχε φροντίσει να την
έχει εκεί.
Ήταν το πρώτο πράγµα που ήθελε να κάνει. Αχ, πόση χαρά,
πόση χαρά …όλη µέρα έπαιζε.
Αλλά το βράδυ, αυτός ο συριγµός επέστρεψε. Πάλι δεν ανέπνεε
κανονικά.
«Κώστα, κάνε κάτι», είπα πρώτη φορά πανικοβληµένη. «Κάνε
κάτι δεν αναπνέει κανονικά πάλι σου λέω».
«Τι να κάνω; Τι να κάνω;»
Αναγκαστικά έπρεπε να πάµε στο νοσοκοµείο να του βάλουν
οξυγόνο.
Τον ξυπνήσαµε.
«Όχι, όχι πάλι σας παρακαλώ, όχι πάλι!»
«Αγάπη µου, δεν αναπνέεις κανονικά πρέπει να σου βάλουν
οξυγόνο».
Τον βάλαµε στο αυτοκίνητο. Έσκυψα να του βάλω την ζώνη
πριν καθίσω πίσω.
«Μαµά…»
«Τι είναι, αγάπη µου;»
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«Καταστράφηκε η ζωή µου, µαµά, καταστράφηκε…».
Έσκυψα για πρώτη φορά το κεφάλι µου και δεν είπα τίποτα.
Από το νοσοκοµείο Χαλκίδας µας έστειλαν επειγόντως στην
Αθήνα. Μπήκαµε σε δωµάτιο. Όχι στο δικό µας, όχι στο 216,
αλλά σε εκείνο που µισούσα, σε εκείνο που χαιρέτησα την µαµά
του κοριτσιού µε τα δελφίνια, την Ηρώ. Σ’ εκείνο που ήταν ο
Νικόλας, σ’ εκείνο που ήταν και ο Δηµητράκης.
213. Οχι σ’ αυτό …όχι σ αυτό.
Το βράδυ δεν πέρναγε. Εγώ στη µπλε πολυθρόνα και ο Κώστας
στην καρέκλα µέχρι τα ξηµερώµατα να µετράµε τις ανάσες του.
Ήρθαµε από την Αγγλία για µια εβδοµάδα, έχουµε κλεισµένα
εισιτήρια επιστροφής, έχουµε κανονίσει την επόµενη θεραπεία
του.
Θα σκάσουµε και οι δύο, θα τρελαθούµε.
Ξαφνικά ο Κώστας σηκώνεται από την καρέκλα του
κατάχλωµος και το µόνο που πρόλαβε να πει ήταν
«Ματίνα…Ματίνα»
και
σωριάστηκε
λιπόθυµος
στην
πολυθρόνα.
Θεέ µου, τι θα κάνω; Φώναξα αµέσως τους γιατρούς, του πήραν
την πίεση και…. «Πρέπει να τον πας στα επείγοντα», µου λέει ο
γιατρός. «Δεν µου αρέσει η πίεση του».
Πήρα τηλέφωνο τον αδελφό µου. Πάντα εκείνον τρέχουµε και
πάντα τρέχει.
Δεν ρωτάει ποτέ, απλά έρχεται… πάντα εκεί…
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«Τι έγινε;» µε ρωτάει. Του εξηγώ.
« Έρχοµαι, ξεκινάω αµέσως, αδελφή».
Θεέ µου, τι θα κάνω; Σκεφτόµουν.
Σε µια ώρα ήταν εδώ και έµεινε µε τον Αλέξανδρο, καθώς εµείς
φύγαµε για τα επείγοντα. Τον πήραν στα έκτακτα κι εγώ απ’
έξω αποσβολωµένη δεν ήξερα πια από πού να κρατηθώ.
Λυπήσου µας, Θεέ µου, επιτέλους. Δεν καταλαβαίνω
…αλήθεια, δεν καταλαβαίνω, µονολογούσα µέσα µου.
Μετά από µία ώρα αναµονής, τελικά µας είπαν ότι δεν ήταν
κάτι.
Φύγαµε. Επιστρέψαµε στο νοσοκοµείο, όπου ο γιος µας όλο και
χειροτέρευε..
«Θα τον πάµε στην εντατική», µας ανακοίνωσαν. «Εδώ δεν
µπορούµε να τον βοηθήσουµε».
Άδειασα… τώρα άδειασα
γράφω… να γράφω.

και… άρχισα να γράφω… να

Έπρεπε όλο αυτό να βγει έξω χωρίς να κάνει θόρυβο.
Έπρεπε όµως να βγει… Μα δεν φαντάστηκα ποτέ ότι, αν το
έβγαζα, θα άγγιζα τόσες καρδιές, όχι δεν το φαντάστηκα.
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11 Δεκεμβρίου 2017
Ένα δάκρυ µόνο.
Την ώρα που προσπαθούν να του πάρουν αίµα και δεν βρίσκουν
φλέβα στα ταλαιπωρηµένα του χεράκια µιας κι από φόβο
κρύβονται κι αυτές.
Την ώρα που τον παίρνουν για ένα ακόµη χειρουργείο και του
υπόσχεσαι ότι «όλα θα πάνε καλά ...µη φοβάσαι...είσαι δυνατός».
Την ώρα που του βγάζουν τους συνδετήρες που ‘χει αντί για
συµβατικά ράµµατα.
Την ώρα που κάνει µαγνητική και τον κλείνουν σ’ αυτό το
άχαρο, θορυβώδες µηχάνηµα.
Την ώρα που κάνει χηµειοθεραπεία και βγάζει τα σωθικά του.
Την ώρα που προσπαθεί να φάει µακαρόνι µακαρόνι, γιατί έχει
φουσκαλιάσει όλο του το στόµα και ο οισοφάγος.
Την ώρα που προσπαθεί να ξαναπερπατήσει σαν από την αρχή
...ξανά.
Την ώρα που παλεύει για τη ζωή του.
Μόνο ένα δάκρυ µου επιτρέπω, µόνο ένα.
Όχι από στεναχώρια.
Όχι από λύπη.
Από υπερηφάνεια και µόνο, ήρωά µου.
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04 Δεκεμβρίου 2017
Μπήκε στην εντατική.
«Μαµά µου, µη µε αφήνετε µόνο µου εδώ µέσα».
«Δεν µας επιτρέπουν, αγάπη µου, να µείνουµε».
«Θα έχω το τάµπλετ µου;»
«Ναι, µωρό µου, και θα µιλάµε µε µηνύµατα».
«Εντάξει, µαµά».
Βγήκαµε έξω ακόµη µια φορά αφήνοντας την καρδιά µας µέσα.
Ο ήχος των µηχανηµάτων διαπερνούσε το είναι µου.
Κατευθείαν µου έστειλε µήνυµα.
«Μαµά, πεινάω, σε παρακαλώ, θα µου φτιάξεις αστράκι;»
«Ναι, µωρό µου, τρέχω».
«Μα πώς;» µε ρωτά ο Κώστας.
«Θα του φτιάξω, µείνε εδώ, πάω στο σουπερµάρκετ».
Έτρεξα...πήγα πήρα τα µακαρονάκια του και µπήκα στην
κουζίνα του ογκολογικού.
Σε µισή ωρίτσα το είχα κιόλας έτοιµο το φαγητό και το πήγαινα
από εκεί.
Χτύπησα το κουδούνι της εντατικής.
«Δεν έχουµε επισκεπτήριο, µαµά», µου λέει η γιατρός.
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«Ναι, αλλά το παιδί µου πεινάει», απάντησα.
Το βλέµµα µου δεν άφηνε περιθώρια άρνησης, οπότε µε άφησε
να περάσω.
Φώτισαν τα µάτια του, όταν µε είδε.
«Μαµά, τα κατάφερες, σε αφήσανε και µπήκες», µου είπε
γελώντας συνωµοτικά. «Ναι, καρδιά µου, ξέρεις ότι η µαµά για
σένα µπορεί να κάνει τα πάντα».
«Το ξέρω, µαµά µου».
Του έδωσα δύο κουταλιές και πλησίασε ο γιατρός.
«Μαµά, καλυτέρα όχι», µου είπε.
Ο Αλέξανδρος εναντιώθηκε.
«Πεινάω κι η µαµά µου µού έφτιαξε αστράκι», είπε.
«Ναι… ίσως είναι καλυτέρα να µην φας».
«Όχι, θα φάω», απάντησε και τα µάτια του πετούσαν φωτιές.
«Εντάξει», τόλµησε µόνο να πει και αποµακρύνθηκε.
«Χαχαχα, είδες µαµά;»
«Είδα, αγάπη µου. Πάντα να διεκδικείς αυτό που πιστεύεις ότι σου
χρειάζεται ή σου ανήκει, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σένα».
Μπήκε µέσα και ο Κώστας. Είχε έρθει η ώρα του επισκεπτηρίου.
Άρχισε να µην µπορεί να αναπνεύσει. Είχε ήδη δύο µάσκες, τι
άλλο;
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Ο γιατρός ζήτησε να µας µιλήσει.
«Τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα, λυπάµαι …πρέπει να τον
διασωληνώσω», είπε.
«Όχι, όχι», φώναξα. «Όχι, δεν θα το κάνετε αυτό».
«Μαµά, δεν έχω επιλογή, δεν µπορώ να τον αφήσω έτσι, το
οξυγόνο του πέφτει».
Ο Κώστας πήρε κατευθείαν τηλέφωνο στην Αγγλία τον γιατρό
του.
«Όχι, όχι, να µην τον διασωληνώσουν», φώναζε.
«Σας παρακαλώ, µιλήστε του», έλεγε ο Κώστας, προτάσσοντας
το τηλέφωνο στον γιατρό.
«Λυπάµαι», απάντησε ο γιατρός, «αυτή τη στιγµή ο γιος σας είναι
στα δικά µου χέρια και δεν µπορώ να τον αφήσω έτσι… δεν
ανταποκρίνεται, πρέπει να διασωληνωθεί».
Σιωπή.
Μπήκαµε µέσα, κάθισα δίπλα του.
«Μαµά, τι συµβαίνει;»
«Θέλω µια αγκαλιά, µωρό µου».
«Γιατί, µαµά;»
«Κάνε µε µια αγκαλιά, λουκουµάκι µου, σε παρακαλώ».
«Μαµά, πες µου…»
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«Τίποτα, αγάπη µου, θα βγούµε για λίγο έξω να σου βάλουν µια
άλλη µάσκα».
«Όχι, µαµά, όχι, σε παρακαλώ, µην βγείτε...»
«Δεν γίνεται, αγάπη µου, δεν είναι τίποτα, µην φοβάσαι…»
«Όχι, µαµά, όχι».
«Μωρό µου, σου έχει πει ποτέ η µαµά ψέµατα;»
Με κοίταξε στα µάτια.
«Όχι, µαµά, αλλά ίσως… ίσως να µου λες ένα µικρό τώρα».
Με αγκάλιασε.
«Σ’ αγαπώ µέχρι τον Πλούτωνα, λουκουµάκι µου».
«Κι εγώ, µαµά µου», µου απάντησε, αλλά τα µάτια του ήταν
στους γιατρούς.
«Βγείτε, σας παρακαλώ, λιγάκι έξω», µας είπε ο γιατρός.
Βγήκαµε έξω, αλλά σταθήκαµε έξω από την πόρτα νοµίζοντας
ότι δεν χρειάζεται να βγούµε τελείως έξω.
Θεέ µου, Θεέ µου, πόσο πόνο µπορούν να αντέξουν δύο γονείς
αν το βιώσουν αυτό που ζήσαµε.
Ο Αλέξανδρος άρχισε να ρωτάει τι επρόκειτο να του κάνουν,
αλλά κανείς δεν του έδινε µια απάντηση.
Πήγαν όλοι γύρω του κι εκείνος ….εκείνος άρχισε να φωνάζει
βοήθεια.
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«Βοήθεια, µαµά µου. Βοήθεια, µανούλα µου».
Πάλευε να σωθεί από τα χέρια τους, πάλευε και φώναζε. Δεν
ξέρω πώς γίνεται η διασωλήνωση, αλλά το παιδί µου ούρλιαζε
για βοήθεια.
Κι εγώ… .εγώ χτύπαγα την πόρτα να µου ανοίξουν να τον
σώσω.
Έκλαιγα και φώναζα απ’ έξω.
«Το παιδί µου, το παιδί µου, αφήστε το παιδάκι µου».
Έπεσα στο έδαφος και έκλαιγα µε λυγµούς µε την πλάτη στην
πόρτα που µας χώριζε.
Σιωπή.
Η πόρτα άνοιξε.
«Περάστε», µας είπαν.
Μπήκαµε µέσα. Το παιδί µου πλέον κοιµόταν ή έτσι νόµιζαν.
Ένα δάκρυ είχε σταθεί στο µατάκι του. Πήρα µια γάζα και το
σκούπισα.
«Συγγνώµη, µωρό µου, συγγνώµη που για πρώτη φορά σου είπα
ψέµατα», ψιθύρισα.
Μια εικόνα που από µόνη της πονάει. Ένα µηχάνηµα που έκανε
τόσο θόρυβο…τόσο θόρυβο.
Μείναµε εκεί να του κρατάµε το χέρι µέχρι που τελείωσε το
επισκεπτήριο. Στην Αγγλία πάντα µας επέτρεπαν να είµαστε
µέσα στην εντατική, στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι αλλιώς.
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Μας έβγαλαν έξω. Οι γονείς µου και ο αδελφός µου περίµεναν
τόσες ώρες µε αγωνία. Μόλις βγήκα, για πρώτη φορά µόλις µε
ρώτησαν τι έγινε το µόνο που πρόλαβα να πω ήταν ….το παιδί
µου… και λιποθύµησα.
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05 Δεκεμβρίου 2017
Πρωινή ενηµέρωση από τους γιατρούς.
«Λυπάµαι,
γιατρός.

αλλά ο γιος σας έπαθε πνευµοθώρακα», είπε η

«Τι σηµαίνει αυτό;» ρώτησα.
«Ο πνεύµονας του ξεκόλλησε από τα πλευρά του και ξεφούσκωσε
καθώς τρύπησε».
«Και τώρα;» ρωτά ο Κώστας.
«Το επόµενο 24ωρο θα είναι κρίσιµο…»
Βγήκαµε έξω να ανακοινώσουµε τα νέα.
Αναµονή και προσευχή …
Δεν µας µένει κάτι άλλο άλλωστε.
Κι όµως τα κατάφερε, επανήλθε.
«Μπράβο, λουκουµάκι µου», του ψιθύριζα κάθε φορά που
µπαίναµε µέσα να τον δούµε. «Είµαι περήφανη για σένα, µωρό
µου. Να θυµάσαι, µωρό µου, ό,τι είπαµε …ήρεµος και δυνατός…
ήρεµος και δυνατός».
«Δεν σας ακούει», µου λέει η γιατρός και, όπως του κρατώ το
χέρι, ο Αλέξανδρος µου το έσφιξε.
Ξέσπασα σε κλάµατα.
«Τα ακούει όλα τι νάρκωση είναι αυτή; Τα ακούει όλα».
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«Όχι, όχι, είναι αντανακλαστική κίνηση στον ήχο της φωνής σας,
µαµά».
Ο Αλέξανδρος µου ξανάσφιξε το χέρι και ένα δάκρυ κύλησε από
το µάτι του.
«Αγάπη µου, µε ακούς; Είµαι εδώ, µωρό µου, είµαι εδώ».
Κάθε βράδυ του σιγοτραγουδούσα το νανούρισµα του, κάθε
βράδυ πριν φύγω και τον αφήσω πάλι µέσα σ’ αυτό το κρύο
δωµάτιο.
Το επόµενο πρωί η ενηµέρωση της γιατρού νέα µαχαιριά.
«Έπαθε πάλι πνευµοθώρακα, θα είναι κρίσιµο το επόµενο
24ωρο…»
Πάλι τα κατάφερε. Μετά σηψαιµία και πάλι τα κατάφερε
Κι έτσι πολέµησε σαν ήρωας… πολέµησε σαν Σπαρτιάτης
δεκατρείς ολόκληρες µέρες.
Μία από αυτές, µπήκαν µέσα οι γονείς µου να τον δουν. Την
ώρα που άκουσε την φωνή της µαµάς µου, εκείνη την ώρα
ξαφνικά κούνησε την γλώσσα του και πήγε να µιλήσει.
«Το παιδί, το παιδί είναι ξύπνιο», φώναξε η µαµά µου.
«Λουκουµάκι µου, ηρέµησε, καρδιά µου, ηρέµησε», του είπα.
«Ένας γιατρός…ένας γιατρός», φώναξα.
«Μα παίρνει πολύ ισχυρά φάρµακα, δεν µπορεί να ξυπνήσει»,
είπε η γιατρός. Κοιταχτήκαµε µε την µαµά µου.
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«Κοιτάξτε τον, κοιτάξτε τον», ξαναείπα.
Προσπαθούσε να καταπιεί. Προσπαθούσε να µας µιλήσει. Του
δυνάµωσαν τα φάρµακα και ξανακοιµήθηκε.
«Δεν το πιστεύω», έλεγε και ξανάλεγε η γιατρός.
Η φωνή µου, η φωνή της µαµάς µου, µπορούσαν να τον
ξυπνήσουν.
Βγήκαµε έξω.
Καθίσαµε στην αναµονή έξω από την εντατική χωρίς να
µιλάµε. Μια φίλη και µια ξαδέλφη µου ήρθαν να µε δουν. Η
ξαδέλφη µου η Ιωάννα µου έφερε ένα τριαντάφυλλο. Μόλις το
είδα χαµογέλασα, το πήρα και πήγα και κάθισα στο µικρό
παραθυράκι µε τα κάγκελα που είχε αυτό το δωµατιάκι και
έκλεισα τα µάτια µου.
Πήγα πίσω… Και…
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8 Νοεμβρίου 2008
Ο Αλεξανδράκος µου µόνο τεσσάρων χρονών. Έχω την
ονοµαστική µου εορτή.
Έφυγαν µε τον µπαµπά του –δήθεν- γιατί κάτι ξέχασαν..
Χτύπησαν το κουδούνι. Άνοιξα την πόρτα και το αντράκι µου
στεκόταν καµαρωτό απ’ έξω µε τα χεράκια πίσω από την πλάτη
του.
«Χρονιά πολλά, µαµά µου», φώναξε και µου έδωσε ένα
τριαντάφυλλο.
Κάθε χρόνο έφερνε λουλούδια, σε µένα, στην µαµά µου και
στην θεία Μαρία.
Πάντα µας έφερνε λουλούδια.

Το µύρισα και πήγα για λίγο εκεί..
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15 Φεβρουαρίου 2020
Παγκόσµια ηµέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Έχω κλείσει
την αίθουσα δίπλα στο Δηµαρχείο, την έχω στολίσει όλη
πανέµορφα µε τη βοήθεια εθελοντών και βέβαια της
ξαδερφούλας µου της Αναστασίας που είναι σε όλα δίπλα µου.
Όλη η αίθουσα είναι γεµάτη πανέµορφους ηλίανθους από τους
οποίους κρέµεται ένα καρτελάκι µε το σήµα του Αλέξανδρου
και η άλλη του µεριά λευκή για να γράψει ο καθένας την ευχή
του.
Τόσο κόσµο αλήθεια δεν τον περίµενα.
Στον εξωτερικό χώρο της αίθουσας µια µεγάλη έκταση γκαζόν.
Όποιος ήθελε να προσφέρει κάτι στα παιδιά µε καρκίνο, έριχνε
ό,τι ήθελε στον κουµπαρά και έπαιρνε έναν ηλίανθο, στον
οποίο έγραφε την ευχή του λόγω της ηµέρας κι έτσι µαγικά το
βράδυ όλη η έκταση είχε γεµίσει λουλούδια και ευχές.
Ένα γλυκό αεράκι ανέµιζε τα καρτελάκια και νόµιζες ότι
βλέπεις ένα λιβάδι ηλίανθων που µε τον αέρα έστελνε αγάπη
και ελπίδα από άκρη σ’ άκρη του κόσµου.
Ο κήπος των ευχών του Αλέξανδρου.
Ο πιο όµορφος κήπος.

200

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

201

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

11 Δεκεμβρίου 2017
«Σας παρακαλώ, πάρτε αυτά και να τα χρησιµοποιείτε σε κάθε
αλλαγή στο προσωπάκι του και γενικότερα στο σώµα του», λέω
στο νοσηλευτικό προσωπικό.
«Τι είναι αυτά, µαµά; Δεν χρειάζεται, έχουµε εδώ τα πάντα».
«Όχι, όχι, σας παρακαλώ, το δέρµα του είναι πολύ ευαίσθητο
είναι ειδικό µαντηλάκι για να βρέχετε τις γάζες, πριν τις
τραβήξετε και ειδική γάζα για να µην κάνει δερµατίτιδα… πρέπει
να χρησιµοποιείτε µόνο αυτά».
«Εντάξει», µου είπε η νοσηλεύτρια και τα ακούµπησε στο
τραπεζάκι µπροστά του.
Κάθισα δίπλα του.
«Τι είπαµε, αγάπη µου; Ήρεµος και δυνατός, µωρό µου. Όλα θα
περάσουν. Ξέρω ότι µε ακούς, ξέρεις ότι είµαι εδώ».
Μου έσφιξε το χέρι. Δεν µε νοιάζει τι λένε οι γιατροί. Εµένα µε
ακούει πάντα, είµαι η µαµά του.
Μας ζήτησαν να βγούµε.
«Θα είµαι απ’ έξω από την πόρτα ακριβώς, αγάπη µου. Ό,τι
σκέφτεσαι το ξέρω, ό,τι αισθάνεσαι το νιώθω. Είµαι εδώ», του
ψιθυρίζω.
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Βγήκαµε. Καθίσαµε στην αναµονή της εντατικής. Το επόµενο
επισκεπτήριο είναι το απόγευµα, αλλά εγώ µε τον Κώστα δεν
φεύγουµε καθόλου.
Ανοίγει η πόρτα και φωνάζουν τους συγγενείς της Παναγιώτας
που είναι κι εκείνη εντατική.
Η πόρτα κλείνει και βλέπω την αδελφή της, την Ελευθερία, να
κάθεται κάτω στο πάτωµα και να κλαίει και να φωνάζει: θα
πεθάνει…θα πεθάνει…
Η µανούλα της κάθισε δίπλα µου.
«Σε παρακαλώ», µου είπε σφίγγοντας µου το χέρι, «σε
παρακαλώ, βοήθησε την. Εγώ δεν µπορώ, δεν µε ακούει».
«Μα, δεν µε ξέρει…»
«Σε παρακαλώ, εσύ µπορείς», µου είπε, κοιτώντας µε στα µάτια.
«Πώς την λένε;» ρώτησα.
«Ελευθερία», µου λέει.
Σηκώθηκα από την καρέκλα και πήγα έξω από την πόρτα της
εντατικής που καθόταν.
Κάθισα κι εγώ κάτω, δίπλα της.
«Ελευθερία µου, γιατί κλαις;» τη ρωτάω.
Σήκωσε το κεφάλι της µε κοίταξε και µου λέει: «θα πεθάνει, θα
πεθάνει».
«Ελευθερία µου, σε ξαναρωτάω, γιατί κλαις»;
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«Σου είπα θα πεθάνειιιιιι», είπε πιο δυνατά αυτή την φορά.
«Κοίτα µε!», της λέω δυνατά κι επιβλητικά.
Σήκωσε τα µάτια της και πάλι.
«Η αδελφή σου, Ελευθέρια µου, όπως και ο Αλέξανδρος µου, είναι
εκεί µέσα και αγωνίζονται σκληρά για την ζωή τους, παλεύουν µε
όλο τους το είναι, µε ποιο δικαίωµα την κλαις, χωρίς να έχει
πεθάνει; Πες µου, µε ποιο δικαίωµα;»
Η Ελευθερία κοκάλωσε.
«Σκούπισε τα µάτια σου, δεν σου επιτρέπεται να κλαις, όχι, δεν
σου επιτρέπεται, πάρε λοιπόν µια αναπνοή και σήκω πάλεψε µαζί
της, ΤΩΡΑ!»
Σκούπισε τα µάτια της. Σηκώθηκε.
«Εντάξει, θα το κάνω. Θα το κάνω», είπε .
Την πήρα αγκαλιά. Δεν ξανάπεσε ποτέ. Ποτέ. Η πιο δυνατή
Ελευθερία που έχω γνωρίσει.
Ήρθε η ώρα του απογευµατινού επισκεπτηρίου. Μπήκαµε µέσα
αφού απολυµανθήκαµε και βάλαµε ποδιά και µάσκα.
Πλησίασα το µωρό µου και αντίκρυσα κάτι τραγικό. Από το
προσωπάκι του έλειπε το δέρµα όπου είχε τον προηγούµενο
αυτοκόλλητο επίδεσµο.
Ένα ολόκληρο κοµµάτι από το τρυφερό µαγουλάκι του από την
µια µεριά και από την άλλη έλειπε επίσης.
Έβαλα τα κλάµατα.
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«Κοίτα τι έκαναν στο µωρό µας. Αφού της είπα να χρησιµοποιήσει
µόνο αυτά που της έδωσα, γιατιιί;»
Ο Κώστας φώναξε τη γιατρό.
«Τι είναι αυτό που κάνατε στο παιδί µας;»
«Ξέρετε δεν το ήθελε η κοπέλα, απλά έχει πολύ ευαίσθητο
δέρµα!»
Θεέ µου, τι να πω; Τι να πω; Χάιδευα το µαγουλάκι του και του
ζητούσα εγώ συγγνώµη. Ναι, εγώ που δεν ήµουν εκεί να κάνω
εγώ την αλλαγή. Δεν άφηνε άλλωστε ποτέ κανέναν άλλον να
του τις κάνει. Εγώ που δεν ήµουν εκεί να την σταµατήσω. Εγώ
που δεν µπορούσα να πάρω το κακό όλο πάνω µου.
Να µην υποφέρει, να µην πονάει να είναι µόνο ευτυχισµένος,
να µεγαλώσει, να σπουδάσει, να κάνει οικογένεια, να γίνει
µπαµπάς, να γίνει παππούς κι ας…κι ας µην ήµουν εδώ να τον
δω.
Ας ήµουν εγώ στην θέση του… µια δίκαιη ανταλλαγή.
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06 Απριλίου 2019
Πάρε µια αναπνοή!
Αν µόλις σου ανακοίνωσαν ότι το µωρό σου νοσεί, πάρε µια
αναπνοή.
Αν προσπαθούν να πάρουν αίµα και αντιστέκεται και φωνάζει,
πάρε µια αναπνοή.
Αν µπήκε πάλι χειρουργείο βεβιασµένα, πάρε µια αναπνοή...
Αν σου ζητά να κάνεις κάτι να τελειώσει το µαρτύριο και δεν
µπορείς, πάρε µια αναπνοή...
Αν πονάει και κλαίει, ζητώντας βοήθεια, πάρε µια αναπνοή...
Αν τα βράδια βλέπει εφιάλτες και ξυπνάει µούσκεµα στον
ιδρώτα...ζητώντας...ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, πάρε µια αναπνοή.
Αν δεν θέλει να µιλήσει σε κανέναν, θέλει τον χρόνο και τον
χώρο του, πάρε µια αναπνοή...
Αν δεν µπορεί να φάει και το ταΐζεις σαν µωράκι µπουκιά
µπουκιά, πάρε µια αναπνοή...
Αν ζωγραφίζει δράκους κακούς και τέρατα για να τα ξορκίσει
να φύγουν, πάρε µια αναπνοή..
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Ξέρεις γιατί; Γιατί απ’ την αρχή, αυτή την αναπνοή
µοιραζόσασταν. Κι αν την πάρεις, ΘΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ.
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16 Δεκεμβρίου 2017.
Σάββατο. Το ένιωθα. Ναι, σήµερα το ένιωθα.
Ξύπνησα κενή. Πήγαµε στο νοσοκοµείο και περιµέναµε να
µπούµε.
Δίσταζα να κοιτάξω τα µηχανήµατα, κάτι που έκανα µηχανικά
κάθε φορά που έµπαινα µέσα. Δεν ήθελα σήµερα να κοιτάξω
τίποτα.
Σήκωσα εν τέλει τα µατιά µου, η πίεση του ήταν 3,5!
Κοιταχτήκαµε. Ήρθε η γιατρός.
«Γιατρέ, τι είναι αυτό;» ρώτησα.
«Λυπάµαι, δεν µπορούµε πλέον να κάνουµε τίποτε άλλο»,
απάντησε.
Κράταγα το χέρι του σφιχτά και το φιλούσα. Δεν το άφησα ποτέ
άλλωστε.
Βγήκαµε έξω βουβοί, όπου µας περίµεναν ήδη οι γονείς µου, ο
αδελφός µου και η θεία Μαρία.
«Μπορείτε να µπείτε σήµερα, γιατί δεν έχει πολύ κόσµο, αλλά
ένας ένας», µας είπαν.
Τρελάθηκαν. Μπήκαν ένας ένας να τον δουν, να του µιλήσουν,
µα κανείς τους δεν ήξερε ότι τους βάλαµε µέσα για να τον
αποχαιρετήσουν.
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Τελευταία µπήκα εγώ. Του είπα το νανούρισµα του, τον φίλησα
και έσκυψα στο αυτί του.
«Είµαι περήφανη που είσαι γιος µου», του είπα. «Είµαι περήφανη
που πολέµησες τόσο σκληρά. Μα ήρθε η ώρα, αν κουράστηκες,
λουκουµάκι µου, να ξεκουραστείς. Δεν θέλω να πονάς, δεν θέλω
να υποφέρεις άλλο, χαρά µου. Δώσε µου τον πόνο σου. Όχι, άλλο
ψυχή µου. Σ’ αγαπώ µέχρι τον Πλούτωνα, λουκουµάκι µου».
Βγήκαµε έξω στις οκτώ. Καθόµασταν όλοι στην αίθουσα
αναµονής χωρίς να µιλάει κανείς. Ξαφνικά, µια γαλήνη µια
ηρεµία διαπέρασε την ψυχή µου και σήκωσα τα µάτια µου.
Κοίταξα τον αδελφό µου.
«Βασίλη, δεν περπατάει τώρα, τρέχει», είπα και χαµογέλασα.
«Δεν περπατάει µ’ ακούς; Τρέχει το µωρό µου, τρέχει», φώναξα
και όλοι µε κοίταξαν σαστισµένοι.
Σε λίγα λεπτά άνοιξε η πόρτα της εντατικής. Ήταν η γιατρός.
«Έφυγε», είπε.
Μπήκαµε µέσα. Το κορµάκι του δεν χτυπιόταν πια από τα
µηχανήµατα. Ήταν όµως γεµάτος καλώδια.
«Βγάλτε τα όλα! Βγάλτε τα όλα!» είπα έντονα.
Λίγη ώρα αργότερα στεκόµασταν, ανήµποροι να κάνουµε πια
κάτι, πάνω από το άψυχο κορµάκι του γιόκα µας. Τον
αγκάλιασα και του έδωσα τα ίδια δυο φιλιά στο δεξί του
µαγουλάκι, όπως όταν γεννήθηκε.
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Πώς πονάει; Να σας πω πώς πονάει. Είναι, όπως στέκεσαι, να
σου ξεριζώνουν την καρδιά σου κι εσύ απλά να παρακολουθείς,
εσύ απλά να σπαρταράς από τον πόνο µη µπορώντας να κάνεις
τίποτα.
Τίποτα…
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16 Δεκεμβρίου 2009
«Τι ζωγραφίζεις, µωρό µου;»
«Δράκους, µαµά».
«Μπράβο, αγάπη µου, τους έχεις φτιάξει φανταστικούς. Μα γιατί
φτιάχνεις συνέχεια δράκους, µωρό µου;»
«Αχ, µαµά, δεν στο έχω πει; Το λέει το όνοµα µου
…Αλεξαν….Δράκος!»
Τον βούτηξα και τον τρέλανα στα φιλιά κι εκείνος γελούσε και
το απολάµβανε.
«Ναι, καρδιά µου, έχεις δίκιο».
Κάθε βράδυ, πριν κοιµηθεί, δεν διαβάζαµε παραµύθια, αλλά
βιβλία µε δεινόσαυρους. Στην ηλικία µόλις των τεσσάρων
χρόνων ήξερε ήδη όλα τα είδη, το ύψος, τα χαρακτηριστικά
τους, τα πάντα.
Ζωγράφιζε κι έκανε ιστορίες ολόκληρες, µιλούσε µόνος του στο
δωµάτιο του κι εγώ, κρυµµένη να µη µε βλέπει, τον καµάρωνα.
Πόσο τον καµάρωνα…
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15 Νοεμβρίου 2017
Είµαστε στο νοσοκοµείο στην Αγγλία.
Έχει ξεκινήσει και κάνει µερικές συνεδρίες µε τη Νάνα, µια
ξανθιά γλυκιά γυναίκα που µόνο ως ψυχολόγο δεν την έβλεπε.
Κάθε φορά έβρισκε κι άλλον τρόπο να τον κάνει να ανοιχτεί µε
διάφορες χειροτεχνίες, µε πηλό, µε ζωγραφική.
Ο Κώστας την πήρε να της µιλήσει µαζί µε την Αλάννα, µια
εξίσου γλυκιά κοπέλα παιδαγωγό, ώστε να βρουν έναν τρόπο
να µπορέσει ο Αλέξανδρος να εξωτερικεύσει τα συναισθήµατα
του.
Σκέφτηκαν λοιπόν να τον παροτρύνουν να φτιάξει κάτι που να
τον αντιπροσωπεύει, κάτι που να είναι …εκείνος!
«Σαν τι;» είπε.
«Θα µπορούσες να φτιάξεις κονκάρδες», του είπε η Αλάννα.
«Μα τι είναι αυτό;» ρώτησε.
«Είναι µια καρφίτσα που εδώ στην Αγγλία συνηθίζουµε να
φτιάχνουµε για διάφορους σκοπούς…»
«Μπορώ να τη φτιάξω όπως θέλω;» ρώτησε.
«Ναι, εννοείται», του λέει η Νάνα.
«Εντάξει», είπε.
«Μπορείς να τις φτιάχνεις µε ειδικό µηχάνηµα και µπορείς
ακόµα και να τις πουλήσεις, αν θέλεις».
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Μας κοίταξε, εµένα, το µπαµπά και τη γιαγιά του Αθανασία και
τα µάτια του άστραψαν.
«Τι θα ζωγραφίσεις πάνω, Αλέξανδρε;»
«Ένα άλογο», απάντησε και µε κοίταξε.
Το αγαπηµένο µου ζώο, σκέφτηκα.
«Μπορείς να γράψεις κι ένα µήνυµα επάνω, Αλέξανδρε», του είπε
η Νάνα.
«Ναι. Θα γράψω: Να θυµάσαι…. θα ξαναβγεί ο ήλιος!»
Τα µάτια µου πληµµύρισαν δάκρυα. Αυτή την φράση του την
είχα πει µια φορά µόνο, µια φορά µόνο.
Από την επόµενη µέρα κιόλας έπιασε δουλειά, µε τη Νάνα να
του δείχνει πως φτιάχνεται ένα άλογο.
Έφτιαξαν µαζί διάφορα.
Έπειτα φτιάξαµε ένα στρογγυλό σχήµα µε ένα περιθώριο για
να γράψει το µήνυµα του και ζωγράφισε µέσα ένα πανέµορφο
καφέ αλογάκι µε άσπρες βούλες, έναν χαρούµενο ήλιο µε
γυαλιά ηλίου και έγραψε ολόγυρα …
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ…ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ.
Ήταν υπέροχο.
Την επόµενη µέρα του έφερε η Αλάννα το µηχάνηµα και µας
έδειξε πώς να φτιάξουµε τις κονκάρδες.

213

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ

«Αγάπη µου, τελικά τι θα κάνεις µε τις κονκάρδες; Θέλεις να τις
µοιράσεις;»
«Αυτή η κονκάρδα θα είναι το παράσηµο κάθε παιδιού που
παλεύει για τη ζωή του», είπε. «Θα την καρφιτσώνω εγώ ο ίδιος
στα παιδιά για να τους δίνω δύναµη. Αν κάποιος µεγάλος θέλει
να την φορέσει, θα δίνει 2 λίρες και τα λεφτά που θα
συγκεντρώσω θα τα δώσω σε σύλλογο που βοηθάει τα παιδιά».
Δεν είχαµε λόγια…
Αυτό θα είναι, λοιπόν, το παράσηµο των παιδιών µε καρκίνο
και όλων των παιδιών που παλεύουν για την ζωή τους.
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17 Νοεμβρίου 2017.
Οι κονκάρδες ήταν έτοιµες. Κάθισε στο αµαξίδιο και
ξεκινήσαµε. Πήγαµε σε όλα τα δωµάτια, την καρφίτσωσε σε
όλα τα παιδιά κι εκείνα µαγικά …έπαιρναν δύναµη.
«Πάµε, µαµά, πάµε και σε άλλο δωµάτιο να τους δώσω δύναµη.
Μόνο εγώ µπορώ, γιατί ξέρω πώς είναι, µαµά», έλεγε.
Κι έτσι πήγαµε και σε άλλο νοσοκοµείο και ξαναµοίρασε… και
σε άλλο…
Ενώ πονούσε ο ίδιος, ενώ πάλευε για τη δική του ζωή, ήθελε να
διαδοθεί παντού το µήνυµά του, ήθελε να µοιράσει παράσηµα
ανδρείας και δύναµη.
Παντού…..
Και τα κατάφερε.
Πλέον η φράση: Να θυμάσαι θα ξαναβγεί
Αλέξανδρος…είναι συνώνυμο της ελπίδας.
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9 Ιανουαρίου 2021
Είµαι η µαµά Ματίνα, µητέρα ενός αγοριού µε αξιοθαύµαστη
δύναµη, του Αλέξανδρου Δαρδώνη. Ο γιός µου από την ηλικία
των 6 ετών ξεκίνησε να πολεµάει µε το σάρκωµα Ewing.
Πρόκειται για έναν τύπο νεοπλασµατικής ασθένειας.
Πέρασε πολλά: χηµειοθεραπείες, χειρουργεία, ακτινοβολίες,
παρενέργειες. Το να τα γράψω δεν ωφελεί, όλοι µπορούν να
καταλάβουν.
Δεν θα σταθώ εκεί.. Θα σταθώ όµως στην απίστευτη δύναµη και
στον ηρωισµό που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέχναγε τον πόνο
του και βοηθούσε τ’ άλλα παιδιά µε αποκορύφωµα τον αγώνα
του να κρατηθεί στην ζωή και παράλληλα να µοιράζει
κονκάρδες, που έφτιαχνε µε τα χεράκια του, στα παιδιά µέσα
στα νοσοκοµεία για να τους δώσει δύναµη,
« Θα ξαναβγεί ο ήλιος», έλεγε και ξανάλεγε.
Και…
«Πάµε, µαµά, πάµε και σ’ άλλο δωµάτιο, πάµε να σώσω κι άλλο
παιδί…»
Αυτό το ξεχωριστό παιδί έφυγε από την ζωή, γιατί- όπως πολύ
σοφά είπε ο µπαµπάς του- ενώ κατάφερε ν’ ανέβει στο πιο ψηλό
βουνό, µόλις έφτασε στην κορυφή τον πυροβόλησε ένας
ελεύθερος σκοπευτής που απλά τον περίµενε.
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Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του διευθυντή της µονάδας
εντατικής θεραπείας. "Το παιδί σας είναι εκτός ιατρικής
βιβλιογραφίας, είναι απίστευτο πόσο πολεµάει για την ζωή του".
Αυτό το παιδί, λοιπόν, ξεκίνησε έναν αγώνα. Ξεκίνησε να
µοιράζει ελπίδα, δύναµη κι αγάπη µέσα από το αλογάκι του
...τις κονκάρδες του.
Μου άφησε «βαριά κληρονοµιά», όπως πολύ εύστοχα µου είπε
µια άλλη µανούλα.
Δεν έχω όµως καµία πρόθεση να την αποποιηθώ. Γι’ αυτό
έφτιαξα µια οµάδα στο facebook που πλέον αριθµεί σχεδόν δέκα
χιλιάδες ανθρώπους.
Το µήνυµα του πρέπει και θα φτάσει παντού: Να θυµάσαι. Θα
ξαναβγεί ο ήλιος.
Είπε…
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ΔΡΑΣΕΙΣ
1.Κάθε χρόνο στη µνήµη του, την ηµέρα που έφυγε, µοιράζω
στα ογκολογικά νοσοκοµεία όλης της χώρας το µετάλλιο τιµής
και ανδρείας σε όλα τα παιδάκια… στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, καθώς και στην Harley Street Clinic
London και στο Great Ormond hospital London.

2.Την παγκόσµια ηµέρα κατά του παιδικού καρκίνου
διοργανώνω τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου, όπου έναςένας οι παρευρισκόµενοι τοποθετούν σε µια όµορφη περιοχή
έναν ηλίανθο στον οποίο έχω κρεµάσει ένα καρτελάκι κι εκείνοι
γράφουν την ευχή τους. Έτσι, δηµιουργείται ο κήπος των ευχών
του Αλέξανδρου.

3.Στη γιορτή του διοργανώνω παιδικό τουρνουά µπάσκετ
«Αλέξανδρος».

4.Στα γενέθλια του διοργανώνω τον Ήλιο του Αλέξανδρου.
Χίλια και πλέον κεριά πλαισιώνουν την κονκάρδα του που είναι
τοποθετηµένη στο κέντρο της πλακόστρωτης παραλίας
Χαλκίδος και δηµιουργείται, καθώς οι παρευρισκόµενοι τα
ανάβουν-εφόσον πριν έχουν γράψει το όνοµα τους- ο Ήλιος του
Αλέξανδρου.
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Όλα τα έσοδα πηγαίνουν σε σύλλογο για παιδιά µε καρκίνο
στην µνήµη του.
Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωµένο στο γιο µου τον Αλέξανδρο και
στην κόρη µου τη Νάσια.
Αλέξανδρε µου, σ’ ευχαριστώ που µε τίµησες κάνοντας µε µάνα
σου. Σ’ αγαπώ ως τον Πλούτωνα, λουκουµάκι µου.
Νάσια µου, σ’ ευχαριστώ που µου δίνεις ανάσα για να ζω και
λόγο για να συνεχίσω. Σ’ αγαπώ ως τον Πλούτωνα,
πεταλουδίτσα µου.
Συνοδοιπόρε µου, σ’ ευχαριστώ για τα παιδιά που µου χάρισες
και για όλο το ταξίδι µας.
Ευχαριστώ την οικογένεια µου γι’ αυτό που µε έκαναν να είµαι,
για όλη την αγάπη που µου έδωσαν κι έχω τόση για να δίνω.
Τέλος, το αφιερώνω σε όλους τους µικρούς αγωνιστές, τις
αγωνίστριες και τους ακούραστους επίλεκτους γονείς τους µε
αγάπη µαµάς ογκολογικού.

Ματίνα Κυριάκου
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννηµένη στην Χαλκίδα Ευβοίας
στις 11 Φεβρουαρίου 1979,
η Ματίνα Κυριάκου έζησε ήρεµα
και όµορφα παιδικά χρόνια.
Έφυγε το 1996 για να σπουδάσει
Διαιτολογία-Διατροφολογία στην
Αθήνα όπου έζησε και εργάστηκε
µέχρι το 2000 οπότε επέστρεψε στον
τόπο
καταγωγής
της
όπου
εργάζεται στο αντικείµενο της
µέχρι και σήµερα.
Το 2002 παντρεύτηκε τον Κώστα Δαρδώνη µε τον οποίο
απέκτησαν δύο παιδιά.
Το 2004 γέννησε τον Αλέξανδρο και το 2010 την Αθανασία.
Το 2010 και µόλις γέννησε την κόρη της, ο γιος της Αλέξανδρος
νόσησε µε µια µορφή καρκίνου. Τότε ξεκίνησε για εκείνη και
την οικογένεια της ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί το παιδί
τους.
Ένα χρόνο µετά ο Αλέξανδρος ελεύθερος πλέον καρκίνου
ξεκίνησε να ζει σαν φυσιολογικό παιδί.
Η ευτυχία κράτησε πέντε χρόνια οπότε το 2016 η ασθένεια του
Αλέξανδρου επανήλθε.
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Ξεκίνησε ένας ακόµη µεγαλύτερος αγώνας καθώς ο καρκίνος
επέστρεψε πιο επιθετικός αυτή την φορά.
Μαζί µε τον σύζυγο και την µικρή τους κόρη µετέβησαν στην
Αγγλία για να πραγµατοποιηθεί ένα σηµαντικό για τον
Αλέξανδρο χειρουργείο. Εκεί ο Αλέξανδρος αποφάσισε να
δηµιουργήσει ένα µετάλλιο τιµής και ανδρείας για όλα τα
παιδιά που παλεύουν για την ζωή τους. Έτσι ζωγράφισε και
κατασκεύασε µια κονκάρδα µε ένα άλογο έναν χαρούµενο
ήλιο και έγραψε πάνω της: «Να θυµάσαι θα ξαναβγεί ο ήλιος»
και την καρφίτσωνε µε τιµή στα παιδάκια στο νοσοκοµείο.
Το 2017 και αφού η οικογένεια είχε επιστρέψει Ελλάδα ο
Αλέξανδρος έπαθε πνευµονία και µετά από µεγάλη µάχη,
έφυγε.
Η µητέρα του αποφάσισε να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε ο
γιος της και έκτοτε έχοντας δηµιουργήσει την οµάδα
«Αλέξανδρος Να θυµάσαι θα ξαναβγεί ο ήλιος» που αριθµεί
χιλιάδες ανθρώπους και µε την βοήθεια της οποίας
πραγµατοποιεί φιλανθρωπικές δράσεις για να βοηθάει παιδιά
µε καρκίνο. Συγχρόνως ξεκίνησε να γράφει βιωµατικά κείµενα
τα οποία δηµοσιεύει στην οµάδα του γιου της και δίνει δύναµη
στις µαµάδες που αγωνίζονται. Έχει ξεκινήσει µια τεράστια
προσπάθεια και πλέον είναι η µαµά-Ματίνα για όλα τα παιδιά
του ογκολογικού της χώρας καθώς κάθε χρόνο επισκέπτεται
τα παιδιά που νοσηλεύονται και τους καρφιτσώνει το µετάλλιο
τους.
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Όλα αυτά τα χρόνια κρατώντας ηµερολόγιο για όλα όσα βίωνε
ο γιος της στα νοσοκοµεία έγραψε ένα βιωµατικό βιβλίο µε
τίτλο: «Αλέξανδρος Να θυµάσαι θα ξαναβγεί ο ήλιος» ,στο
οποίο εξιστορεί την ζωή της και επιδιώκει να υπενθυµίσει
στους ανθρώπους τι πραγµατικά έχει σηµασία και τι όχι.
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