
2020 - μια χρονιά ... αλλιώς !

Η κυρία Χριστίνα κόντευε τα 80 πια. Κι όμως, τα μάτια της κρατούσαν 
μια παιδική ζωντάνια κι ανεμελιά. Το, μόνιμα ζωγραφισμένο στο πρόσωπο, 
χαμόγελό της, σε συνδιασμό με τη χαριτωμένη κίνησή της, τη μεταμόρφωναν 
στην έφηβη που κάποτε υπήρξε. Σήμερα όμως φαινόταν λίγο αφηρημένη, 
ίσως κάπως νευρική. Θα κρατούσε την εγγονή της για μερικές μέρες και αυτό
που την άγχωνε ήταν ότι δεν την είχε συναντήσει, παρά ελάχιστες φορές, από 
τότε που μετακόμισε η κόρη της στο εξωτερικό. Η πολυεθνική εταιρία, οι 
δυσκολίες στην Ελλάδα, οι προοπτικές εξέλιξης, οδήγησαν όλη την οικογένεια 
στην ξενιτιά. Τώρα όμως η κυρία Χριστίνα δε γνώριζε τι να πει στην εγγονή 
της, πώς να περάσουν την ώρα τους, τα ενδιαφέροντά της ... Υπήρχε όμως κι 
άλλος ένας λόγος. Πλησίαζε 5 Μαρτίου κι αυτό της έφερνε δυσάρεστες 
αναμνήσεις από τα παλιά. Το 2020. Το νοσοκομείο. Την Έλενά της ...

Απότομα την επανέφερε στην πραγματικότητα το κουδούνι της 
εξώπορτας. Η Έλενα, η εγγονή της, είχε φτάσει. Με το που την είδε, της 
κόπηκε η ανάσα. Τόση ήταν η αγωνία αλλά και η προσμονή της ! Μίλησε για 
λίγο με την κόρη της, τη μητέρα της Έλενας, η οποία έφυγε βιαστικά για να 
προλάβει την πτήση της. Τώρα όλη της η προσοχή στράφηκε στην εγγονή της. 
Ήταν ψηλή, με σταρένιο δέρμα και φωτεινά πράσινα μάτια, γεμάτα ζωντάνια. 
Τα μάτια της Χριστίνας τώρα βούρκωσαν. Δε μπόρεσε να συγκρατήσει τη 
σύγχυσή της και ξέσπασε σε λυγμούς. Η Έλενα σάστισε και έμεινε να κοιτά τη 
γιαγιά της να κλαίει σα μικρό παιδί. Η μητέρα της της είχε αναφέρει ότι η 
γιαγιά τώρα περνούσε δύσκολες μέρες, αλλά αυτό δεν το περίμενε. Η γιαγιά 
τώρα προσπαθούσε να ηρεμήσει, να εξηγήσει και να καθησυχάσει το παιδί, 
αλλά δεν έβρισκε τα λόγια, ούτε και τη δύναμη να τα προφέρει. Αφού τελικά 
κατάφερε να πνίξει τα αναφιλητά της, κοίταξε την εγγονή της και είπε :

- Είναι παράξενο, το ξέρω. Είναι μεγάλη ιστορία, αν τη μοιραστώ όμως μαζί 
σου ίσως να ελαφρώσει το βάρος που νιώθω. Θα είσαι η πρώτη που την 
ακούς, αν το θέλεις κι εσύ παιδί μου.

Η Έλενα έγνεψε καταφατικά.

Άρχισε το 2020, με την επιδημία του Κοροναϊού. Στην αρχή, που δε μας 
επηρέαζε, το θεωρούσαμε ασήμαντο. Τα θύματα ήταν μόνο νούμερα για μας. 
Μετά ήρθε πιο κοντά, ήρθε σε εμάς. Κόλλησα στο τέλος του 2020. Ήρθα 
αντιμέτωπη με το άγνωστο. Με έναν εχθρό που δεν ξεχωρίζει ανθρώπους και 



φυλές, που είναι αόρατος. Καλούμουν να πολεμήσω χωρίς όπλο. Κάθε ανάσα 
μου θα μπορούσε να είναι η τελευταία, η ζωή μου παιζόταν κορώνα - 
γράμματα. Στην αρχή χειροτέρευα γρήγορα, μετά σχεδόν καθόλου, η κατάστασή
μου όμως ήταν ήδη δύσκολη. Ήμουν μόνη στο θάλαμο και προσπαθούσα να 
σκοτώσω την ώρα μου. Μέχρι τη μέρα που γνώρισα την Έλενα. Ήταν σαν 
εσένα, σου έμοιαζε τόσο πολύ. Εκτός από τα μαλλιά. Αυτά, ίσα που είχαν 
αρχίσει να ξεπροβάλλουν στο κεφάλι της. Είχε μόλις περάσει χειρουργείο στον 
πνεύμονα από καρκίνο και είχε κολλήσει τον ιό, κάτι που σχεδόν ισοδυναμούσε
με θάνατο. Κι όμως δε φαινόταν καθόλου να την απασχολεί. Τις πρώτες μέρες 
με παρατηρούσε με ένα διαπεραστικό βλέμμα, χωρίς όμως να κάνει τίποτε 
άλλο, ώσπου κάποια στιγμή με ρώτησε :

- Κάνεις και τίποτα στη μέρα σου, εκτός από να ξαπλώνεις ;

Η φωνή της είχε έναν ειρωνικό, σαρκαστικό τόνο που με φούρκισε.

- Σαν τι θες να κάνω ; Να τρέξω, να παίξω ;
- Ναί, μου απάντησε !
- Μέσα σ' ένα νοσοκομείο, που δεν ξέρω αν θα ζω το επόμενο λεπτό ;
- Το θέμα δεν είναι αν θα ζεις, μου είπε, αλλά πώς θα ζεις ! Το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε είναι ζόρικο. Αν αλλάξεις τον τρόπο που το βλέπεις όμως, θα
γίνει ευκολότερο. Πρέπει να ζεις κάθε στιγμή, να μην σταματήσεις να ζεις, 
από φόβο να μην πεθάνεις. Μπορεί να μη μπορείς να τρέξεις, αλλά μπορείς, 
σίγουρα, να μιλήσεις, να δημιουργήσεις, να χαρείς. Να νιώσεις ξανά άνθρωπος.

Τα λόγια της με έκαναν να καταλάβω τι είχα κάνει στον εαυτό μου, πώς 
είχα παραιτηθεί από τη ζωή μου, πως άφηνα το πρόβλημά μου να 
γιγαντώνεται μέσα στο μυαλό μου. Και τότε ένιωσα ντροπή. Η ζωή της 
Έλενας κινδύνευε 100 φορές παραπάνω από τη δική μου και παρ' όλα αυτά 
προσπαθούσε να της δίνει νόημα.

Απο εκείνη τη μέρα περνούσαμε τις μέρες μας δημιουργικά. Γράφαμε 
ιστορίες, μιλάγαμε για τις ζωές μας, ζωγραφίζαμε και οραματιζόμασταν μαζί. 
Κάναμε και σχέδια για να μετακομίσει, όταν θα βγαίναμε από το νοσοκομείο, 
να είμαστε συνέχεια μαζί. Η Έλενα ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερή μου 
φίλη, η πιο αληθινή, η μόνη που με καταλάβαινε και με στήριζε, στην πιο 
δύσκολη στιγμή της ζωής μου, ώς το τέλος ...

Όλα κυλούσαν ήρεμα και χαρούμενα, αλλά δυστυχώς η Έλενα ξαφνικά 
άρχισε να χειροτερεύει. Πολύ ! Κάθε εξέταση χειρότερη από την προηγούμενη. 



Τώρα, το κελαρυστό γέλιο της έλειπε από το δωμάτιο. Ήταν τόσο εξαντλημένη
από την αρρώστια που, πολλές φορές, κοιμόταν μέρες ολόκληρες. Το τέλος 
πλησίαζε. Το ένιωθα ! Ήταν 5 Μαρτίου του 2021. Με κοίταξε με τα 
εκφραστικά μάτια της και μου είπε :

- Ζήσε Χριστίνα. Ζήσε για εμένα και κάθε θύμα αυτής της πανδημίας. Ζήσε 
για εσένα. Μη με αφήσεις να πεθάνω. Κράτα με ζωντανή στην καρδιά σου. Σ' 
αγαπώ, φίλη μου !

Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια. Από τότε ορκίστηκα να μη χαραμίζω 
τη ζωή. Έμαθα να δίνω αξία στην κάθε στιγμή. Εύχομαι να μη χρειαστεί να 
χάσεις κάποιον για να το μάθεις αυτό.

Η Έλενα, συγκινημένη, αγκάλιασε τη γιαγιά της.

- Μακάρι να σε γνώριζα νωρίτερα γιαγιά. Ξέρω ότι δε θα βοηθήσει πολύ, αλλά
είμαι σίγουρη ότι η φίλη σου θα είναι περήφανη για σένα κι εγώ νιώθω πολύ 
τυχερή που είσαι η γιαγιά μου.
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