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Σ
αββάτο 6 Φεβρουαρίου 2016.  Aθήνα. 
Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
ένα 28χρονο κορίτσι, η Ντένια, γνωρίζει 

πως κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά της. Μετρά 
τους παλμούς της ζωής της  αλλά υπάρχει και η 
ελπίδας  μέσα της ότι το κακό μπορεί ακόμη να 
ανατραπεί. 
Η Ντένια νοιώθει  την  μοίρας  της και  αισθάνεται 
βαριά την σκιά της.  Η Ντένια ελπίζει ότι αν κοι-
νοποιήσει το πρόβλημα της, ίσως υπάρξει κάποια 
αχτίνα φωτός μέσα στην κακή οικονομική συγκυ-
ρία της Ελλάδας. Πιστεύει από ένστικτο ότι το πρό-
βλημα της θα ακουστεί  μέχρι τα πέρατα της γης. 
Οπότε αρχίζει  να γράφει:
 «Είμαι η Διονυσία Παράσχη. Όσοι με ξέρετε, με 
φωνάζετε Ντένια. Το Μάρτιο γίνομαι 28. Έχω δι-
αγνωστεί με μια σπάνια μορφή καρκίνου κοντά 
στην καρδιά. Όλοι λένε ότι η μάχη με τον καρκίνο 
είναι άνιση, πόσο μάλλον όταν δεν έχεις την οικο-
νομική δυνατότητα να σε θεραπεύσουν οι κατάλ-
ληλοι γιατροί. Ζητώ να μου προσφέρετε ό,τι είναι 
δυνατόν, ένα βήμα που θα με φέρει πιο κοντά στην 
ελπίδα. Να με βοηθήσετε να συνεχίσω να ονειρεύ-
ομαι, να συνεχίσω να ζω. Δεν είναι του χαρακτήρα 
μου να δραματοποιώ καταστάσεις, όμως στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση η κάθε θετική σκέψη, η πιο 
μικρή συνδρομή, θά μου δώσουν πνοή να συνεχί-
σω. Σας ευχαριστώ απο καρδιάς!»  Ξαναδιαβάζει 
το κείμενο, κι ύστερα, παίρνει βαθιά ανάσα, πατά 
το πλήκτρο του υπολογιστεί το οποίο θα δώσει την 
εντολή ώστε μέσα του υπολογιστη της να μπορούν 
να το διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και 
σβήνει το φως.    ‘Οχι πολύ ώρα μετά, δεκάδες, 
χιλιάδες, εκατομμύρια προβολείς πέφτουν επάνω 
στην ιστορία αυτού του κοριτσιού που ξεκίνησε 
πριν από 28 χρόνια στο Μουζάκι Ζακύνθου...
Η πρώτη της επίσκεψη σε καρδιολόγο της περιοχής 
δεν δείχνει τίποτε ανησυχητικό. Εκείνη ωστόσο 
υποφέρει από τις αρρυθμίες που μέρα με την μέρα 
επαναλαμβάνονται όλο και πιο συχνά. Χρειάζεται 
μια δεύτερη γνώμη, μία ακόμη άποψη, ένα επιπλέ-
ον “δεν έχεις τίποτα” για να μπορέσει να ησυχάσει. 
Και κάπως έτσι, στις 25 Ιανουαρίου περνά με την 

οικογένειά και τον σύντροφό της τότε,   την  πόρτα 
του Ωνάσειου...    

Οι γιατροί στο Ωνάσειο, από την πρώτη κιόλας 
στιγμή, αντιλαμβάνονται ότι “υπάρχει πρόβλη-
μα”. Ο υπέρηχος δείχνει “κάτι σαν μόρφωμα στην 
καρδιά”. Η Ντένια υποβάλλεται στην συνέχεια σε 
αξονική και μαγνητική τομογραφία με την τελευ-
ταία να μαρτυρά καθαρά το μόρφωμα, μία σπάνια 
περίπτωση στα ιστορικά χρονικά. Οι γιατροί μετά 
από συμβούλιο αποφασίζουν ότι δεν μπορούν να 
αναλάβουν την περίπτωσή της καθώς είναι ιδιαί-
τερα σπάνια και σοβαρή στέλνοντας τις εξετάσεις 
της στο εξωτερικό. 
Το μόρφωμα στην καρδιά της Ντένιας μπορεί να 
είναι θύμωμα, λέμφωμα ή σάρκωμα, κάτι που θα 
οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα στην κρισιμότητα 
της κατάστασής της και που μόνο η βιοψία μπορεί 
να δείξει. Το κατώφλι του Ωνάσειου περνά μετά 
από λίγες ημέρες και θωρακοχειρουργός ο οποίος 
προτείνει να γίνει η βιοψία σε μεγάλο ιατρικό κέ-
ντρο των Αθηνών.
Οι γονείς της Ντένιας δεν συμφωνούν επιμένοντας 
ότι “η βιοψία πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένο νο-
σοκομείο της Βοστώνης.” Κι εκεί ακριβώς ξεκινά 
ένας αγώνας επιμονής και υπομονής. Το Υπουρ-
γείο Υγείας εγκρίνει την μετάβαση της Ντένιας σε 
νοσοκομείο του Λονδίνου αλλά όχι των ΗΠΑ. Οι 
γονείς πάλι δεν συμφωνούν. Κάθε δευτερόλεπτο 
του χρόνου φαντάζει πλέον απειλητικό για την 
οικογένεια Παράσχη η οποία δεν έχει την οικο-
νομική δυνατότητα για το πολυδάπανο ταξίδι στις 
ΗΠΑ. Και τότε, η Ντένια, παίρνει την απόφαση να 
γνωστοποιήσει σε ολόκληρο τον κόσμο την κατά-
στασή της ζητώντας χείρα βοηθείας. Μία χείρα που 
ο κόσμος θα τείνει απέναντι στην 28χρονη κοπέλα 
με έναν τρόπο πρωτοφανή και βαθιά συγκινητικό.
 Μόλις λίγες ώρες μετά την κοινοποίηση της κατά-
στασής της σε σελίδα του facebook, το “ΙΟΝΙΑΝ tv” 
και πολλά τοπικά sites ”παίζουν” ξανά και ξανά την 
έκκληση της της Ντένιας με τους Ζακυνθινούς να 
σχηματίζουν ουρές μπροστά στα δύο υποκαταστή-
ματα της Εθνικής Τράπεζας του νησιού. Η έκκληση 
βοηθείας δεν αργεί να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του 
κόσμου, η ανταπόκριση ξεπερνά κάθε προσδοκία, 

τα μηνύματα συμπαράστασης κάνουν τους πάντες 
να δακρύσουν και τα χρήματα που μαζεύονται εί-
ναι αρκετά για το μεγάλο ταξίδι της ελπίδας. 

Η εβδομάδα που ακολουθεί την ανάρτηση της 
Ντένιας αποδεικνύει με τον πιο τρανό τρόπο πως 
ακόμη υπάρχουν άνθρωποι την στιγμή που ο πα-
τέρας της καλωσορίζει συγκινημένος την εν λόγω 
ανθρωπιά με τα παρακάτω λόγια: «Είμαστε τόσο 
συγκινημένοι όσο και έκπληκτοι με την αμεσότατη 
ανταπόκριση και στήριξή σας. Γι’ αυτό, θέλουμε να 
είμαστε έντιμοι απέναντι σε όλους εσάς που μας 
στηρίξατε. Το ποσό που έχετε μέχρι τώρα συγκε-
ντρώσει πιστεύουμε ότι είναι προς το παρόν αρ-
κετό για τη δαπάνη της νοσηλείας της Ντένιας. Γι’ 
αυτό θα σας παρακαλούσαμε να σταματήσετε να 
συνεισφέρετε οικονομικά από εδώ και πέρα. Τα 
έσοδα από τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη διοργα-
νωθεί, θα παρακαλούσαμε να δοθούν για κάποιον 
άλλο καλό σκοπό. Το ακριβές ποσό που έχει συλ-
λεγεί, θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες (λόγω 
εμβασμάτων από το εξωτερικό), έτσι ώστε να έχετε 
μια πλήρη εικόνα. Αναμένουμε να διευθετηθούν 
κάποια διαδικαστικά θέματα και ελπίζουμε ότι κα-
λώς εχόντων των πραγμάτων σύντομα να βρεθού-
με στη Βοστώνη. Οι λέξεις ίσως δεν αρκούν για να 
εκφραστεί η ευγνωμοσύνη μας απέναντι στον κα-
θέναν από εσάς που βοήθησε να κρατηθεί ζωντανή 
η ελπίδα της Ντένιας...”
Όλα τα παραπάνω το γράφω γιατί και από εδώ στο 
Σίδνει ανταποκρίθηκαν άμεσα αλλά με διακριτικό-
τητα άτομα που είχαν μάθει σχετικά με αυτήν την 
υπόθεση. Και  αναφέρομαι στον σύλλογο Ζακυνθί-
ων Ν.Ν.Ο.  Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα 
τότε με τον  πρόεδρο του συλλόγου  κο Δημήτρη 
Γκούσκο με  είχε ενημερώσει ότι μερίμνησαν και 
έστειλαν ένα ποσό για να βοηθήσουν την Ντένια. 
Και εκεί διαπίστωσα ότι τα αντανακλαστικά των 
Ελλήνων όπου γής διατηρούν ακόμα την ανθρω-
πιά   τους. Σημασία δεν έχει μόνο  το ποσό αλλά  
και η εγρήγορση μιάς και ο σύλλογος είχε λειτουρ-
γήσει πολύ γρήγορα μιάς και ο χρόνος για την Ντέ-
νια πίεζε ασφυκτικά.  

Ιούνιος  2016 Ζάκυνθος. 
Στο αγαπημένο της νησί τη Ζάκυνθο επέστρεψε 
την περασμένη Πέμπτη, μετά από πολύμηνη πε-
ριπέτεια με την υγεία της. Έχοντας πλέον ολοκλη-
ρώσει τη θεραπευτική αγωγή που της συνέστησαν 
οι γιατροί στην Αμερική, καθώς και τις απαιτούμε-
νες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη θετική εξέλιξη 
της υγείας της, βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου 
της, των γονιών, συγγενών και φίλων. ( Η Ντέ-
νια παντρεύτηκε τον σύντροφό της στο Ωνάσειο). 
Στο σπίτι της στη Ζάκυνθο, στήθηκε γλέντι για την 
επιστροφή της αφού όλοι ήθελαν να τη σφίξουν 
στην αγκαλιά τους και να της ευχηθούν να είναι 
πάντα σιδερένια. Η ίδια χαμογελά ξανά, συνεχίζει 
να ονειρεύεται, να ζει την καθημερινότητά της μετά 
από ένα δύσκολο χρονικό διάστημα αναμονής και 
προσμονής. 

Η Ζακυνθινιά με την μεγάλη καρδιά  
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΡΑΣΧΗ 
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Η Ντένια Παράσχη


