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Κώστας Γρίµπιλας: Ένα µήνυµα 
από τη χώρα των Αγγέλων

Ο 
Κώστας Γρίµπιλας πήγε δύο φορές µέχρι 
την πύλη του κάτω κοσµού. Την δεύτε-
ρη φορά κρατούσε από το χεράκι και µό-
λις εννέα µηνών κόρη του. Σε µια εποχή 

που κανείς δεν πιστεύει στα θαύµατα, ο Κώστας 
επέστρεψε αποφασισµένος να µοιραστεί µε τους 
συνανθρώπους του  την αγάπη που έλαβε από το 
παιδί του. Πήρε το µήνυµα των αγγέλων της παρα-
δείσου, άκουσε τη φωνούλα της κόρης του και µε 
οδηγό την πίστη του στη βοήθεια του θεού και της 
Παναγίας αποφάσισε να βοηθήσει µε έργα αγαθά 
όσους έχουν ανάγκη και όσους έχουν αφιερώσει 
την ζωή τους και την επιστήµη τους στην ανακού-
φιση και τη γιατρειά των συνανθρώπων µας.

Η ιστορία του κ. Γρίµπιλα είναι γνωστή. Συγκί-
νησε και κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία. Όποιος την ακούει για 
πρώτη φορά δεν µπορεί να πιστέψει πόσες δυσκο-

λίες µπορεί  να αντιµετωπίσει ένας άνθρωπος και 
παρόλα αυτά να µην χάσει την πίστη του στους αν-
θρώπους και στην δύναµη της αγάπης.

∆ηµοσιογράφος αγαπητός από τους συναδέλφους 
του και το κοινό, αντιµετώπισε σοβαρό πρόβλη-
µα υγείας που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο 
Κώστας έπασχε από διατατική µυοκαρδιοπάθεια.  
Τον Αύγουστο του 2008 ο Ντουζόν Ζάµιτ, ένα νε-
αρό παιδί από την Αυστραλία, είχε πάει για δια-
κοπές στη Μύκονο. Εκεί δυστυχώς έχασε τη ζωή 
του µετά από εγκληµατική επίθεση. Ο πατέρας 
του παιδιού αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του 
γιου του. Ο Κώστας Γρίµπιλας δέχτηκε αυτό το 
σπουδαίο δώρο ζωής και σώθηκε. Η περίπτωση 
του έγινε η αφορµή να επηρεαστούν χιλιάδες άν-
θρωποι. Με συνεντεύξεις, οµιλίες και κάθε δυ-
νατό τρόπο ο Κώστας κατάφερε να δείξει πόσο 
σηµαντική είναι η δωρεά οργάνων.

Έχοντας κάνει µια καινούργια αρχή µια δεύτερη 
χαρά ήρθε να προστεθεί στην πρώτη, καθώς η σύ-
ζυγος τους Πόπη έφερε στον κόσµο ένα πανέµορφο 
κοριτσάκι. Και τότε δέχτηκε το σκληρότερο χτύπηµα 
της µοίρας. Η µόλις εννέα µηνών κορούλα του έχα-
σε ξαφνικά την ζωή της αφού πρώτα είχε παλέψει 
για δύο µέρες στην εντατική του Νοσοκοµείου Παί-
δων του Ράντγουικ, στο Σίδνεϊ.

Για τους περισσότερους ανθρώπους σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις η ζωή τελειώνει. Κλείνονται στον εαυτό 
τους, κλείνονται έξω από τον κόσµο. Γίνονται, όπως 
το έθεσε ο ίδιος στην οµιλία του στο Λα Μοντάζ 
πριν από µερικές ηµέρες, µε την σύζυγο του δίπλα 
του, «ζωντανοί-νεκροί». Ο Κώστας και η Πόπη, στά-
θηκαν όρθιοι «έστω και κουτσοί» και αποφάσισαν 
να αφιερώσουν την ζωή τους στη βοήθεια των συ-
νανθρώπων τους. Αποφάσισαν να µοιραστούν την 
αγάπη που πήραν από την µικρή Κωνσταντίνα. 
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«Κάποιοι άνθρωποι ονειρεύονται του Αγγέλους,  
εµείς κρατήσαµε έναν στην αγκαλιά µας»


