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Μικέλα Μούρτζια: «Έχω καρκίνο, μου μένουν λίγοι 
μήνες ζωής», αποκάλυψε η Ιταλίδα συγγραφέας

«Έζησα 10 ζωές κι ας είμαι 50»
«Είμαι πενήντα ετών, αλλά έζησα δέκα 
ζωές. Έκανα πράγματα τα οποία η μεγά-
λη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν κάνει 
ούτε σε μια ολόκληρη ζωή. Πράγματα που 
δεν γνώριζα ούτε καν ότι επιθυμούσα, 
έχω πολύτιμες αναμνήσεις», λέει η Ιταλί-
δα διανοούμενη. 
Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι αν 
περιέλθει σε κατάσταση που δεν θα της 
επιτρέπει να επικοινωνεί με το γύρω πε-
ριβάλλον, τα αγαπημένα της πρόσωπα θα 
επιλέξουν την οδό της ευθανασίας.
« Δεν είμαι μόνη, έχω δέκα ανθρώπους 
κοντά μου, μια «queer οικογένεια». Αγό-

Η 
γνωστή Ιταλίδα  συγγραφέας Μι-
κέλα Μούρτζια αποκάλυψε σε συ-
νέντευξή της στην Corriere della 
Sera ότι έχει καρκίνο του νεφρού 

με τους γιατρούς να εκτιμούν πως έχει λί-
γους μήνες ζωής.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνέντευξή 
της στην ιταλική εφημερίδα συγκλόνισε 
το κοινό με χιλιάδες χρήστες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και δημόσια 
πρόσωπα, να μιλοούν για δύναμη ψυχής 
που συγκινεί και συγχρόνως χαρακτηρί-
ζεται από απόλυτη αξιοπρέπεια.
«Ο καρκίνος δεν είναι κάτι που έχω, είναι 
κάτι που είμαι, είναι σύμμαχος της πολυ-
πλοκότητάς μου, δεν είναι ένας εχθρός 
που πρέπει να εξουδετερωθεί. Δεν μπο-
ρώ, δεν θέλω να πολεμήσω το σώμα μου, 
τον εαυτό μου», υπογραμμίζει η Μικέλα 
Μούρτζια. Προσθέτει, δε, ότι «επέλεξε 
την ανοσοθεραπεία, με βιο-φάρμακα, τα 
οποία δεν πλήττουν την ασθένεια, αλλά 
ευνοούν την αντίδραση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος και μπορεί να της επιτρέ-
ψει να κερδίσει χρόνο».
Όπως εξηγεί η συγγραφέας, στη φάση 
αυτή, «δεν θα είχε νόημα να υποβληθεί 
σε επέμβαση, διότι υπάρχουν ήδη πολλές 
μεταστάσεις».

«Είμαι πενή-
ντα ετών, αλλά 
έζησα δέκα 
ζωές. Έκανα 
πράγματα τα 
οποία η μεγά-
λη πλειοψηφία 
των ανθρώπων 
δεν κάνει ούτε 
σε μια ολόκλη-
ρη ζωή.

ρασα σπίτι με δέκα κρεβάτια, για να μεί-
νουμε όλοι μαζί και το μόνο που με στε-
ναχώρησε είναι ότι μου αρνήθηκαν το 
στεγαστικό δάνειο, επειδή είμαι άρρω-
στη. Έκανα όλα όσα χρειάζονταν και τώρα 
παντρεύομαι. Με έναν άνδρα, αλλά θα 
μπορούσε και να είναι μια γυναίκα. Το να 
φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, για εμάς, 
δεν ήταν ποτέ θέμα φύλου», λέει στην 
Corriere della Sera.
H συγγραφέας, η οποία ανήκει στον 
χώρο της αριστεράς πρόσθεσε ότι «ελπί-
ζει να πεθάνει όταν η Τζόρτζια Μελόνι 
δεν θα είναι, πλέον, πρωθυπουργός», 
διότι θεωρεί ότι «η κυβέρνησή της είναι 
φασιστική».

Βασιλιάς Κάρολος: Ο εκνευρισμός του πριν από τη στέψη

που προηγήθηκαν, με έναν ιερωμένο 
που συμμετείχε στην τελετή να λέει στο 
Sky News ότι «υπήρξαν ένα-δύο πράγ-
ματα που δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχε-
διάσει». Ωστόσο ο ίδιος, πρόσθεσε «δεν 
θα κατονομάσω κάποιον συγκεκριμένα».
Όσοι είδαν την τελετή παρατήρησαν 
ότι ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι 
χρειάστηκε αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι 
να τοποθετήσει με ασφάλεια στο κεφάλι 
του βασιλιά Καρόλου το στέμμα του Αγί-
ου Εδουάρδου.

Π
αρά τις εντυπωσιακές εικόνες 
από τη στέψη του βασιλιά Κα-
ρόλου το Σάββατο, φαίνεται ότι 
η τελετή δεν ήταν εντελώς «ανέ-

φελη», όπως αποκαλύπτει ένα βίντεο 
που κατέγραψε την απογοήτευση και τον 
εκνευρισμό του νέου βασιλιά της Βρετα-
νίας.
Σύμφωνα με το Sky News ο βασιλιάς 
Κάρολος είπε στην βασίλισσα Καμίλα 
«είναι βαρετό» ενώ περίμενε για περί-
που πέντε λεπτά έξω από το Αββαείο του 
Γουεστμίνστερ μέσα στην άμαξα.
Κατά την ίδια πηγή «υπεύθυνοι» για το 
«στήσιμο» του βασιλιά Καρόλου ήταν ο 
γιος του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και η οικο-
γένεια του η οποία καθυστέρησε με απο-
τέλεσμα να μην είναι στο Αββαείο την 
ώρα της άφιξης του βασιλιά.
Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, ειδι-
κοί στο διάβασμα των χειλιών είπαν στο 
Sky News ότι ο βασιλιάς Κάρολος είπε 
στην βασίλισσα Καμίλα: «Δεν μπορούμε 
να είμαστε ποτέ στην ώρα μας. Πάντα 
κάτι συμβαίνει. Είναι βαρετό αυτό». Αρ-
κετοί στα βρετανικά μέσα αποδίδουν τον 
εκνευρισμό αυτό στην αναμονή για τη με-
γαλύτερη στιγμή στη ζωή του βασιλιά Κα-
ρόλου ο οποίος περίμενε για πάρα πολλά 
χρόνια μέχρι τη στέψη του.
Αυτή, πάντως, δεν ήταν η μοναδική 
στιγμή που κάτι πήγε στραβά, παρά τις 
εξαντλητικές πρόβες και προετοιμασίες 

Αρκετοί στα 
βρετανικά 
μέσα απο-
δίδουν τον 
εκνευρισμό 
αυτό στην 
αναμονή για 
τη μεγαλύτε-
ρη στιγμή στη 
ζωή του

Στο βίντεο φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος 
του Κάντερμπουρι να κάνει αρκετές δι-
ορθώσεις στην τοποθέτηση του στέμ-
ματος μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν θα 
υπήρχε ούτε μια πιθανότητα το στέμμα 
να πέσει από το κεφάλι του βασιλιά Κα-
ρόλου. Σε αυτά τα αγωνιώδη οχτώ δευ-
τερόλεπτα ο ιερωμένος πλησίασε αρκετά 
τον βασιλιά Κάρολο και επιθεώρησε μια 
τελευταία φορά το στέμμα προκειμένου 
στη συνέχεια να αναφωνήσει «God save 
the king». 


