
Η απόφαση 

Αφηγητής/τρια: 

Ένας Εβραίος γιατρός, που φροντίζει ασθενείς με κορωνοϊό στην Καλιφόρνια, 
περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στα χέρια του ένας άνδρας με ναζιστικά τατουάζ 
στο σώμα του. Ο Τέιλορ Νίκολς περιέγραψε αυτή την εμπειρία με διαδοχικές 
αναρτήσεις στο Twitter. Όταν ο ασθενής έφτασε στο νοσοκομείο, ήδη δυσκολευόταν 
να αναπνεύσει. Την ώρα που τον προετοίμαζαν, ο Εβραίος γιατρός, μαζί με μία 
μαύρη νοσηλεύτρια και έναν ασιατικής καταγωγής ειδικό για αναπνευστικά 
προβλήματα, είδαν τα τατουάζ.  

https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-
astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz 

 

Γ= Γιατρός 

Ν = Νοσοκόμα 

Β = Βοηθός 

ΝΖ = Ασθενής 

 
 

 

Γ: Τι έχουμε εδώ; 

Ν: ΄Αντρας, περίπου 45,  με δύσπνοια και πυρετό 

Β: Με το ζόρι αναπνέει, οξυγόνο χαμηλό, πυρετός σταθερά πάνω από 38, 

επικοινωνεί με το περιβάλλον, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα 

Γ: Τεστ για Covid θετικό να υποθέσω 

Β: Τσεκ, θετικό.  

Γ: Ας τον δούμε το φιλαράκο μας….ωωωωπ! Τι είναι αυτό;  

Ν: Δεν το πιστεύω…. 

ΝΖ: Τι κοιτάς  γιατρέ, τι δεν σ΄ αρέσει; 

Γ: Τη σβάστικα….Αυτά έχουν τελειώσει… 

Ν: Τέιλορ, αν έχεις θέμα να τον στείλουμε στο Πνευμονολογικό…δεν είναι δικό μας 
πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος 

Β: Έχει δίκιο, περιμένουν τόσοι άλλοι έξω, ας μην ασχοληθούμε. Τι θα έκανε αυτός 

στη θέση μας φαντάζεσαι; 
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ΝΖ: Φίλε μου, πού έπεσα;  Γιατρέ, μην ακούς…,  μην το κάνεις αυτό σε παρακαλώ, 
μη μη αφήσεις να πεθάνω…. 

Γ: Φοβάται σα μωρό, ένας Ναζί… 

ΝΖ: Φύγετε  απο πάνω μου! Όλοι σας, τι μαζευτήκατε και με κοιτάτε έτσι γαμώτο;  

Ν: Γιατί άραγε να βοηθήσουμε έναν Ναζί;  

Β: Αν περνούσε απ’ το χέρι μου, θα τον έδιωχνα...ένας ρατσιστής λιγότερος Τέιλορ… 

Γ: Ο ένας μου παππούς χάθηκε στο Άουσβιτς…Τη μητέρα την έκρυψαν  και γλύτωσε. 

Τον πατέρα της όμως τον έπιασαν. Ζούσαν στη Θεσσαλόνίκη. Μετά τον πόλεμο, όσοι 

από την οικογένεια επέζησαν, ήρθαν στην Αμερική.   

ΝΖ: Γεμίσαμε Εβραίους… Απαιτώ έναν κανονικό γιατρό! Δε σας εμπιστεύομαι. 

Γυρεύετε εκδίκηση! Φοβάμαι…. 

Γ: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, παραμένει ασθενής… 

Ν: Εμείς μαζί σου Τέιλορ… 

Γ: Έχουμε ορκιστεί… 

Β: Δεν ξέρω για σας αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δε θυμάμαι λέξη από τον όρκο μου 

Ν: Σκέφτομαι πόσο πόνο, δυστυχία και κακό προκάλεσαν οι ομοϊδεάτες  του σε 

εκατομμύρια αθώους 

Γ: Είναι  αυτός λόγος να αφήσεις έναν άνθρωπο, να πεθάνει στα χέρια σου; 

Β: Οι μετρήσεις του δεν είναι καλές, ίσως χρειαστεί διασωλήνωση… 

Γ: Όχι ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει… 

Ν: Τέιλορ;  

Β: Ό,τι πεις Τέιλορ…. 

ΝΖ: Μη με εγκαταλείπετε τώρα….πονάω…νυστάζω….θέλω να κοιμηθώ… 

Β: Όνειρα γλυκά και φιλιά στον Αδόλφο…. 

Γ: Πρώτη φορά στη ζωή μου βρίσκομαι σε παρόμοια θέση. Νιώθω συγκλονισμένος! 

Ν: Για όλους μας είναι δύσκολο, όμως ο χρόνος περνάει.. 

Β: Σε λίγο θα πέσει σε λήθαργο και ίσως είναι αργά… 

Ν: Πρέπει κάτι να κάνουμε ΤΩΡΑ Τέιλορ! 

Β: Ή να μην κάνουμε, όχι εμείς τουλάχιστον… αν εμείς πέφταμε στην ανάγκη του, 

δεν θα έκανε  το ίδιο. 

Ν: Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από τα τατουάζ…. Ένα σώμα  γεμάτο μίσος….. 



Γ: Δε μεγάλωσα με μίσος 

Ν: Ξέρεις όμως κάτι, ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει την 
δουλειά μας. Για μας, όλοι  είναι ίσοι.   

Β: Ωραία, πάμε χάνουμε χρόνο. Είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι…. Τέτοιες στιγμές, 
θολώνει η κρίση σου. 

ΝΖ: Πονάω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, πνίγομαι. Βοήθησέ με! 

Γ: Μπροστά σε μια ανθρώπινη ζωή όλα μοιάζουν ασήμαντα. 

Β:  Ποτέ δε θα μάθουμε τι θα έκανε ο φίλος μας στη θέση μας…αν και έχω μια ιδέα. 

Γ: Ας συνεχίσουμε. Μας περιμένουν κι άλλοι. Στο θάλαμο 76, ΜΕΘ, πάμε! 

Β: Έρχομαι. Αν και με βαριά καρδιά…. 

Ν: Μην γίνεσαι σαν αυτούς! 

Β: Δίκιο έχεις! Σημασία δεν έχει τι πιστεύει αυτός αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ.  

Γ: Πάμε, ομάδα, πριν είναι αργά! Ένας άνθρωπος περιμένει να τον κάνουμε καλά. 

Ν: Ο άνθρωπος! 

 

 

 

 

Αφηγητής/τρια: 

 

Μετά από αυτή την έντονη συζήτηση, οι τρεις τους, άνοιξαν την πόρτα της ΜΕΘ 

και έκαναν τα ‘’μαγικά τους’’ για να μείνει ζωντανός ο ασθενής παρά τα ναζιστικά 
του τατουάζ και το φριχτό παρελθόν που αντιπροσώπευε… 

 

  

 

  

 

 

 


