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Όταν έπιασα στα χέρια μου το καινούριο 

βιβλίο της Γιόλας Δαμιανού-

Παπαδοπούλου ήξερα πως θα διάβαζα 

ένα κείμενο εξαιρετικά καλογραμμένο. 

Μετά τον «Αργό Χορό» δεν περίμενα 

τίποτε λιγότερο. Ωστόσο η ανάγνωση 

του «Η ζωή είναι αγάπη» υπήρξε ένα από 

τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει 

στη ζωή μου. 

Το βιβλίο μας διηγείται τη ζωή της Ιάνθης. Μιας νέας κοπέλας, που τα έχει 

όλα και είναι γεμάτη όνειρα. Η υπέροχη οικογένειά της την στηρίζει και η 

ίδια, πανέμορφη και χαρισματική, είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της και 

να πετάξει προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Όμως ένα λάθος, μια «κακή 

στιγμή», της στερούν τα πάντα όταν η Ιάνθη καθίσταται τετραπληγική. Ή 

μάλλον έτσι νομίζουν οι υπόλοιποι. Η Ιάνθη και η κυρία Δαμιανού-

Παπαδοπούλου ωστόσο έχουν αντίθετη γνώμη. 

Η αναπηρία είναι απλώς μία κατάσταση που η ηρωίδα του βιβλίου καλείται 

να αντιμετωπίσει. Μαζί με την οικογένεια και τον περίγυρο της, 

προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι άνθρωποι με τετραπληγία, αλλά κυρίως καλούνται να διαχειριστούν το 

στίγμα, την αδιαφορία της πολιτείας, την «καλοσύνη των ξένων». Γιατί η 

Ιάνθη ξέρει πως, όσο δύσκολο κι αν είναι, η τετραπληγία δεν την καθορίζει 

απόλυτα, δεν την κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό 

της. Εξακολουθεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν το ατύχημα. 

Κάνει όνειρα, έχει σκέψεις, επιθυμίες και πάνω από όλα, ζει. 

Πέρασα στιγμές που δεν μπορούσα να συνεχίσω την ανάγνωση γιατί δε 

ξεχώριζα τα γράμματα εξαιτίας των δακρύων μου. Πέρασα στιγμές που ενώ 

σκεφτόμουν να προχωρήσω στο διάβασμά μου, απλώς δεν ήθελα να το 

κάνω, επιθυμώντας να επιβραδύνω την εμπειρία της ανάγνωσης. Πέρασα 

στιγμές που σκέφτηκα πως εάν ένα βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, το 

«Η ζωή είναι αγάπη» είναι ένα τέτοιο λογοτεχνικό δημιούργημα. Δεν 

έκλαψα από οίκτο για την πρωταγωνίστρια ή τις καταστάσεις. Δεν 

επιβράδυνα εξαιτίας κάποιου αισθήματος συμπόνιας ή στεναχώριας. Απλώς 

ήρθα αντιμέτωπη με την αλήθεια του. Μέσα στις συγκεκριμένες σελίδες δεν 

υπήρξε ούτε ένα συναίσθημα που δεν θα είχε η οικογένειά μου, η 

οικογένεια του οποιουδήποτε. Δεν υπήρξε ούτε μία σκέψη που δεν θα 

έκαναν οι φίλοι μας, ο περίγυρός μας. Που δεν θα κάναμε εμείς. 

Ταυτόχρονα, το βιβλίο «Η ζωή είναι αγάπη» υπηρετεί έναν συγκεκριμένο 

σκοπό. Σε μια χώρα που έχουμε μάθει να κρίνουμε και να επικρίνουμε ότι 
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θεωρούμε διαφορετικό από εμάς, σε μια κοινωνία που μας εκπαιδεύει για το 

τι είναι καλό και κακό και θέτει κανονιστικά πρότυπα για τον ευτυχισμένο 

και τον δυστυχισμένο, θεωρώ πως λογοτεχνικά κείμενα όπως της Γιόλας 

Δαμιανού-Παπαδοπούλου είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να 

νοηματοδοτήσουμε με έναν πιο ειλικρινή και ισότιμο τρόπο την ίδια τη ζωή. 

Διαβάστε αυτό το βιβλίο γιατί είναι ότι πιο αληθινό, όμορφο και 

συγκλονιστικό μπορείτε να διαβάσετε. Μια σπουδαία πένα, ένα 

αριστουργηματικό δημιούργημα που σου αρπάζει την καρδιά, στην 

κομματιάζει και στην ξανακολλά λίγο-λίγο, ώστε να σε ελευθερώσει.  

 

Κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις Ψυχογιός 

 


