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∆
ιπλή έφοδος της Realnews στις «εµπό-
λεµες ζώνες» των πιο µεγάλων νοσοκο-
µείων της Αττικής. ∆ύο ιστορικών νο-

σοκοµείων: του «Τζάνειου», που συµπλήρωσε 
50 χρόνια στον Πειραιά, και του Γενικού Κρατι-
κού, που φέρει το βαρύ όνοµα «Γεώργιος Γεν-
νηµατάς». Πρωί και ντάλα µεσηµέρι στο «Τζά-
νειο». Βράδυ, µεσάνυχτα και µεταµεσονύχτια 
στο Γενικό Κρατικό. 

Συµπέρασµα: Από τα νοσοκοµεία µας λεί-
πουν οι µισοί γιατροί και οι µισοί νοσοκόµοι 
που χρειάζονται. Το ότι λειτουργούν είναι ένα 
θαύµα. Και το έργο που γίνεται εκεί είναι και 
αυτό µια θαυµατουργία. Το θαύµα έχει ονο-
µατεπώνυµο και οφείλεται στον καλύτερο Ελ-
ληνα γιατρό. Το όνοµά του; Το φιλότιµο. Αυ-
τό κυριαρχεί στα Επείγοντα και στις Εντατικές. 
Αυτό σώζει ζωές. 

Εµπόλεµη ζώνη
Αλησµόνητες εικόνες στα Επείγοντα του Γενι-
κού Κρατικού, µόλις προχθές, στα «γερµανι-
κά νούµερα» 2 µε 4 µετά το µεσονύχτι και 4 
µε 6 το πρωί. Εικόνες που θυµίζουν τα πρόχει-
ρα ιατρεία στις εµπόλεµες ζώνες της Ασίας και 
της Αφρικής. Καθώς περνάει η ώρα και τα πε-
ριστατικά συσσωρεύονται, καθώς γεµίζουν οι 
θάλαµοι και τα κρεβάτια τελειώνουν, το µαρτύ-
ριο όλων παίρνει δραµατική διάσταση. Τραυ-
µατίες που αιµορραγούν, µε κόκκινα βαµµέ-
να τα ρούχα και τις κουβέρτες τους, ξαπλω-

Ζωές 
στα ράντζα

Αυτοψία-σοκ της Realnews στο «Τζάνειο» και 
στο «Γεώργιος Γεννηµατάς». Τριτοκοσµική 
κατάσταση µε ασθενείς αβοήθητους στους 
διαδρόµους, καθώς λείπουν γιατροί, νοσηλευτικό 
προσωπικό, µηχανήµατα και υλικά
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µένοι σε φορεία. ∆ίπλα, σε ανα-
πηρικά καροτσάκια, ανήµποροι 
ηλικιωµένοι µε κλειστά τα µάτια. 
Εξω, µια ατέλειωτη µεγαλόσωµη 
κίτρινη κάµπια, τα ασθενοφόρα 
του ΕΚΑΒ, που καταφθάνουν το 
ένα µετά το άλλο. Και µέσα δυο-
τρεις γιατροί και δύο νοσοκόµοι! 

Η µάχη µε τον χρόνο είναι 
αµείλικτη. Μπαίνεις από τον κή-
πο, µε την έρπουσα και ενοχλη-
τική υγρασία και ξαφνικά, µέσα 
στα Επείγοντα, θερµοκρασίες 
υψικαµίνου. 

Μάχες για τη ζωή εκ του συ-
στάδην. Γιατροί και νοσοκόµοι 
σε φρενήρεις ρυθµούς. Κυρίως 
νέοι. Αυτό είναι µια µεγάλη πα-
ρηγοριά. Μέσα σε πέντε λεπτά 
µπορεί να «σκάσουν» δέκα επεί-

γοντα περιστατικά. Μερικές φο-
ρές, ανθρώπων που δίνουν µάχη 
για τη ζωή τους. Χαρακτηρίζω τις 
µάχες των γιατρών και των νοσο-
κόµων ως «µικρή εποποιία», γε-
µάτη αυταπάρνηση και ηρωισµό. 

Οταν γεµίσουν οι θάλαµοι, έρ-
χεται η ώρα των ράντζων. Ατµό-
σφαιρα χαώδης. Φορεία µετακι-
νούνται παλαβά από δω κι από 
κει. Αλλά το κυρίαρχο; Οι φωνές. 
Βογγητά, πότε-πότε ουρλιαχτά, 
παράπονα, ευχές, παρακάλια. 
Ενα χαρµάνι. Και πού και πού, 
σε έναν-δύο, καθώς πλησιάζεις, 
ακούς εκείνο το άγριο µουσούνι-
σµα που σου δείχνει ότι αυτός ο 
άνθρωπος βρίσκεται στο επέκεινα 
και δίνει τη µάχη µε τον αµείλικτο 
εχθρό. Μερικούς τούς γυρίζουν 
πίσω στη ζωή. Σπάνια, έναν-δύο 
τους χάνουν. Τσακίζουν οι για-
τροί και οι νοσοκόµοι. Αλλά εκεί, 
ακατάβλητοι, συνεχίζουν. Η ζωή 
συνεχίζεται. Αν είσαι επισκέπτης, 
δεν αντέχεις πάνω από 15 λεπτά. 
Αν είσαι δηµοσιογράφος, άντε να 
αντέξεις µισή ώρα...

Στις ώρες που γίνεται χαµός, 
διαπιστώνεις ότι µέσα στη βαριά 
ατµόσφαιρα οι γιατροί για λίγο 
γίνονται δικαστές. ∆ικαστές ζω-
ής ή θανάτου. Και τότε, αποφα-
σίζουν. Ο νέος, ή ο παππούς εκεί, 
που κινδυνεύει κι αυτός θανάσι-
µα; Μέσα σε όλο αυτό το χαρο-
κόπι υπάρχουν και κάποια ασή-
µαντα περιστατικά, που δηµιουρ-
γούν µια χαλαρή ατµόσφαιρα. 
Οι κατά φαντασίαν ασθενείς. Οι 

∆ΙΚΑΣΤΕΣ
Στις ώρες που 
γίνεται χαµός, 
διαπιστώνεις ότι 
µέσα στη βαριά 
ατµόσφαιρα οι 
γιατροί για λίγο 
γίνονται δικαστές. 
∆ικαστές ζωής 
ή θανάτου. Και 
τότε, αποφασί-
ζουν. Ο νέος, ή 
ο παππούς εκεί, 
που κινδυνεύει κι 
αυτός θανάσιµα; 

«µονιµάδες». Ετσι τους λένε σκωπτικά. Για ψύλλου πήδηµα, 
να ’σου στα Επείγοντα! «Τι έχεις;». «Εχω, γιατρέ, υψηλό πυρε-
τό». «Πόσο έχεις;», «40»! Ο γιατρός βάζει το θερµόµετρο και 
διαπιστώνει µε έκπληξη ότι ο πυρετός είναι 37,8. Ο ασθενής 
ρωτάει: «Γιατρέ, µήπως έχω Η1Ν1;». «Μην ανησυχείς, πή-
γαινε σπίτι σου, δεν έχεις πρόβληµα». Οι γιατροί τούς καλ-
µάρουν κι αυτούς, αλλά είναι µπελάς. 

∆ελτίο θυέλλης
Είχα πολλά χρόνια να βγω στα ανοιχτά ενός ρεπορτάζ µε 
δελτίο θυέλλης και το χάρηκα. Ξανάγινα ρεπόρτερ και είχα 
δίπλα µου δύο θαυµάσια νέα παιδιά, τον Γιώργο Παγάνη, 
στιβαρό ρεπόρτερ, ψύχραιµο, οργανωτικό, και έναν φωτο-
ρεπόρτερ, τον Μιχάλη Καραγιάννη, ό,τι πρέπει να είναι ένας 
φωτορεπόρτερ. Η φωτογραφία βγαίνει, η µηχανή δεν πα-
ραδίδεται ποτέ! 

Το πρώτο βράδυ, όταν γύρισα σπίτι µου, έκανα τη σούµα. 
Σκέφθηκα την Υγεία στην Ελλάδα. Πήγε το µυαλό µου στον 
Ιπποκράτη τον Κώο, 2.500 χρόνια από τότε που µεγαλούρ-
γησε ο «Μέγας ∆άσκαλος», ο «Πατέρας της Ιατρικής». Τι θα 

αισθανόταν ο Ιπποκράτης αν γύριζε σήµερα και έµπαινε σε 
έναν τέτοιο προθάλαµο, όπως µπήκαµε εµείς; 

Την ταλαιπωρούµε την Υγεία. Οι αρχαίοι τη λάτρεψαν σαν 
θεά. Ερατή, πολυθάλµεια, παµβασίλεια, µακάρια, φερόλβια, 
µητέρα απάντων την αποκαλούσαν. ∆ηλαδή ποθητή, βασί-
λισσα, µακάρια, αξιαγάπητη, µητέρα όλων. 

Ο Γ. Παγάνης ανέσυρε µια τροµερή ιστορία στο ρεπορ-
τάζ. Εναν γέροντα πάνω σε κάποιο φορείο, που δούλευε 60 
χρόνια στο Γενικό Κρατικό. Καθόταν µε στωικότητα και του 
εξιστορούσε ότι δεν άλλαξαν πολλά πράγµατα.

Η συντονίστρια διευθύντρια της Γ’ Παθολογικής Κλινικής, 
Ματίνα Παγώνη, του λέει ότι οι ελλείψεις είναι τεράστιες τα 
τελευταία πέντε χρόνια. Λείπουν 6.000 κλίνες και πάνω από 
20.000 νοσοκόµοι στη χώρα. Εχουν να προκηρυχθούν θέσεις 
από το 2010. «Για σκεφθείτε, πώς µπορεί να ανταποκριθεί ένα 
νοσοκοµείο που πάνω του πέφτει όλος ο κόσµος της Αττικής, 
όταν του λείπουν 70 γιατροί και περίπου 400 νοσηλευτές;». 

συνέχεια στις σελ. 28-29  »

Τρεις πρώην υπουργοί 
Υγείας µιλούν για τα επτά 

µεγάλα προβλήµατα

ΜΙΛΗΣΑ με τουλάχιστον τρεις 
πρώην υπουργούς Υγείας. Δεν 
θέλω να γράψω τα ονόματά 
τους, γιατί έχω πάρει ολόκλη-
ρες συνεντεύξεις και θα τις δη-
μοσιοποιήσω σύντομα. Κατα-
θέτω, όμως, το καταστάλαγ-
μα από τα συμπεράσματα στα 
οποία και οι τρεις φαίνεται να 
συμφωνούν:

1 Τα νοσοκομεία μας πά-
σχουν, γιατί δεν έχουν τη 

δυνατότητα να προσλαμβά-
νουν ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Αυτή είναι η «αχίλ-
λειος πτέρνα». Για παράδειγ-
μα, προχθές στη Ρόδο δύο δη-
μοσιογράφοι νοσηλεύθηκαν 
με έμφραγμα, αλλά επειδή δεν 
μπορούσαν να έχουν την κα-
τάλληλη νοσηλεία τούς έστει-
λαν στην Αθήνα άρον-άρον. 
Ακόμα και στην Αττάλεια μπο-
ρεί να πάει κανείς για να νοση-
λευθεί. 

2 Οι συνταξιούχοι που φεύ-
γουν από τα νοσοκομεία 

δεν αντικαθίστανται. Συνεπώς, 
γέρνει η πλάστιγγα προς τη με-
ριά της έλλειψης δυναμικού. 
Ομοίως, οι νοσηλευτές. Στις 
Εντατικές, τα ίδια και χειρότε-
ρα. Δεν έχουν κρεβάτια. Δεν 
έχουν προσωπικό. Ράντζα και 
εδώ. Αλλά τα ράντζα δεν είναι 
Εντατική. Από το δεύτερο μνη-
μόνιο και μετά κόπηκαν με μα-
χαίρι οι προσλήψεις. 

3 Μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, γί-
νεται μία λανθασμένη πο-

ρεία. Στέλνει γιατρούς διορι-
σμένους για έναν χρόνο στα 
νοσοκομεία. Αυτοί δεν είναι 
σταθεροί. Στέλνουν όποιον 
βρουν μπροστά τους. Αυτούς 
τους ονομάζουν «πυροσβεστι-
κούς γιατρούς». Δεν μπορεί να 
στηριχθεί ένα σοβαρό σύστη-
μα υγείας έτσι. 

4 Η χώρα έχει ανάγκη από 
έναν χάρτη υγείας που 

θα κρατήσει πολύ λιγότερα με-
γάλα και πλήρους απασχό-
λησης νοσοκομεία, αλλά όλα 
τα άλλα θα συμπληρώνουν το 
ένα το άλλο. Γιατί έτσι όπως 
λειτουργούν σήμερα, τα επαρ-
χιακά νοσοκομεία δεν μπο-
ρούν να προσφέρουν τις ανα-
γκαίες υπηρεσίες. Λειτουρ-
γούν πλημμελώς. 

5 Σήμερα, το πρόβλημα δεν 
φαίνεται οξύ, γιατί ένα με-

γάλο μέρος των ασθενών δι-
οχετεύεται πλέον στα ιδιω-
τικά νοσοκομεία. Εκεί, ο κο-
σμάκης καταθέτει και τον τε-
λευταίο οβολό από τα χρή-
ματα που έχει ανάγκη. Παρά-
δειγμα, όποιος ζητεί μία θερα-
πεία για τον καρκίνο στα κρατι-
κά νοσοκομεία και του δίνουν 
ραντεβού σε 3-4 μήνες, ο καρ-
κίνος επιδεινώνεται. Κι αυτός 
ο ασθενής μαζεύει ό,τι λεφτά 
μπορεί και πηγαίνει στο ιδιω-
τικό. Είναι η χρυσή εποχή των 
ιδιωτικών νοσοκομείων. Αλ-
λά τη δυνατότητα να πληρώ-
σει δεν την έχει παραπάνω από 
ένα 30%. Που και αυτό βρίσκει 
απεγνωσμένους τρόπους για 
να τα βγάλει πέρα. 

6 Τα μεγάλα επαρχιακά νο-
σοκομεία θα πρέπει να 

κάνουν επείγοντα περιστατι-
κά κάθε λογής και να μην υστε-
ρούν σε αυτό. Αν πάθεις έμ-
φραγμα στην Κοζάνη ή στη 
Φλώρινα, μπορούν να το αντι-
μετωπίσουν, αλλά για τα περαι-
τέρω χρειάζονται ένα κεντρικό 
μεγάλο νοσοκομείο. Το ασθε-
νοφόρο μπορεί να σε πάει στη 
Θεσσαλονίκη μέσα σε μία ώρα. 

7 Πρέπει να λάβουμε υπ’ 
όψιν μας ότι η κρίση χει-

ροτέρεψε τα πράγματα. 

Πώς μπορεί να ανταποκριθεί 
ένα νοσοκομείο που πάνω 
του πέφτει όλος ο κόσμος 
της Αττικής, όταν του λείπουν 
70 γιατροί και περίπου 400 
νοσηλευτές;

αναρωτιέται η συντονίστρια 
διευθύντρια της Γ’ Παθολογικής 

Κλινικής του νοσοκομείου 
Γεώργιος Γεννηματάς», 

Ματίνα Παγώνη
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 ΤΟ «ΤΖΑΝΕΙΟ» απ’ έξω σου δίνει την αί-
σθηση ότι ρουθουνίζει σαν ένα τεράστιο θα-
λασσινό µαλάκιο. Η άνοιξη έχει καταλάβει εξ 
εφόδου το νοσοκοµείο και η θάλασσα του Πει-
ραιά στέλνει τις αύρες της. Απ’ έξω, βλέπεις ει-
κόνες και χαµογελάς. Μια µαύρη χαρτορίχτρα, 
που έχει αποκοιµηθεί πάνω στο πεζοδρόµιο 
και στα χέρια της κοιµάται η τράπουλα µε την 
οποία περιπαίζει τον κόσµο. Πιο δίπλα, ένας 
κουλουρτζής µε τον ταµπλά του. Ενας γέρος 
µε κοµµένα πόδια. Στο «έµπα», µε το πρώτο 
βήµα µέσα στο ιστορικό νοσοκοµείο, τα κόκκι-
να φώτα χτυπάνε στα µάτια σου και τα πρώτα 
αναπηρικά καροτσάκια, στοιβαγµένα µπροστά 
από το γραφείο του Πρωτοκόλλου, που κανο-
νίζει τις λεπτοµέρειες και τα ραντεβού, σε βά-
ζουν σε άλλο κόσµο. 

Ενας µακρύς διάδροµος και στο βάθος η κρη-
µνώδης διαφορά. Εκεί, στον διάδροµο, στοι-
βαγµένοι σε µικρούς χώρους, ασθενείς µε µά-
σκες, ορούς, κοπέλες πάνω σε καροτσάκια, άλ-
λοι µε αναπνευστήρα. 

Ράντζα, πολλά ράντζα. Και ανάµεσα σε όλο 
αυτό το παρδαλό πλήθος, άσπρες και πράσι-
νες µπλούζες που µε ρυθµό Βέγγου τρέχουν 
και προσφέρουν ό,τι µπορούν παντού. Οι «50 
αποχρώσεις του πόνου» σε γνήσιες εικόνες 
µπροστά στα µάτια σου.

Αλληλοσπαραγµός
Μερικές φορές σκεπτόµουν ότι πιο σοβαρός 
είναι ο αλληλοσπαραγµός των ανθρώπων αυ-
τών µε τον χρόνο, παρά αυτό καθαυτό το βά-
σανό τους. Μια γριά Ροµά, µε πράσινη µάσκα, 

µε αναγνωρίζει. Από τους «Ρεπόρτερς». Μόνο 
που δίπλα µου δεν είναι ο Χαρδαβέλλας και ο 
∆ηµαράς. Είναι ο Γιώργος και ο Μιχάλης... Ο 
τελευταίος οπλίζει και πυροβολεί. ∆εν θα είχα-
µε αυτές τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες, εάν 
δεν παραβιάζαµε και εµείς τον κώδικα και την 
απέραντη ευγένεια του διευθυντή του νοσοκο-
µείου, Χρήστου Παπαχρήστου, που µας έδω-
σε την άδεια να περάσουµε µέσα. Οµως, αυ-
τό είναι η δηµοσιογραφία. Να υπερβαίνει τα 
εσκαµµένα και τις άδειες. Με κανόνες δεοντο-
λογίας που δεν τους παραβήκαµε. 

Ατµόσφαιρα ιλίγγου και αµηχανίας. Και εδώ 
φωνές, πολλές και διαφορετικές φωνές. Η Ρο-
µά βήχει. Και βρίζει. Και µιλάει µε µια υπέρο-
χη µπάσα φωνή, που την έχει άγρια σταµπά-
ρει το τσιγάρο.

 Γιατί φοράτε μάσκα;
Γιατί έχω πρόβληµα µε το αναπνευστικό.

Καλούνται να αποφασίσουν ποιους ασθενείς 
θα σώσουν και ποιους θα αφήσουν

Γιατροί-ήρωες 
σε... εµπόλεµη ζώνη«  συνέχεια από τις σελ. 26-27

Η κόρη δίπλα της φωνάζει και την καρφώνει: «Εχει πρόβληµα 
και καπνίζει και εδώ µέσα τσιγάρα». Η Ροµά της χαϊδεύει τα µαλ-
λιά και της λέει: «Σήµερα δεν κάπνισα πολλά, κάπνισα πέντε».

Ολόκληρο το ισόγειο είναι µια γεωµετρία της κοινωνίας και 
της µάχης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Εντύπωση προκαλεί 
ότι λίγο πριν µπεις στο Ουρολογικό, δύο µεγάλα ΑΤΜ σε προ-
σγειώνουν στο πνεύµα της εποχής. ∆ίπλα από τα ΑΤΜ η προ-
τοµή του Νικήτα Τζανή, 1801-1864. 

«Οι γιατροί είναι ήρωες»
Οι ασθενείς είναι όλοι ευχαριστηµένοι από τους γιατρούς: «Οι 
γιατροί είναι ήρωες. Οι γιατροί κάνουν µεγάλη προσπάθεια. 
Ευτυχώς που έχουµε καλούς γιατρούς». Αλλά έχουν παράπονα 
από τις ώρες που περιµένουν. Και µερικές φορές και από τον 
τρόπο µε τον οποίο τους αντιµετωπίζουν. Υπάρχουν µορφωµέ-
νοι. «Η Υγεία που έχουµε δεν µας αξίζει, κύριε. Οι γιατροί µπο-
ρεί να κάνουν θαύµατα, αλλά εδώ είναι το δεύτερο σπίτι µου 
και, πιστέψτε µε, είναι ένα σπίτι που δεν σου δίνει παρηγοριά». 

«Είµαι από την Αυστραλία. Οι γονείς µου µετανάστες, µας φέραν 
στην Ελλάδα. Ηρθα το 1980. Εµεινα µέχρι το 1990, που έκανα και 
το µωρό. Κακώς. Επρεπε να µείνω εκεί. Το παιδί µου πέρασε στο πα-
νεπιστήµιο και τώρα είναι εξόριστο».

Ενας βαρύς τύπος σε µια γωνιά µε αναγνωρίζει. «Εγώ είµαι 

68, εσύ είσαι 73. Βλέπεις εσύ εικόνες για να 
είσαι ικανοποιηµένος µε την περίθαλψη; Μή-
πως έγινες κι εσύ Τσίπρας;». Η κοπέλα πάνω 
στο αναπηρικό καροτσάκι έσπασε τη µέση της. 
Είναι ένα υπέροχο κορίτσι, σαν τα κρύα τα νε-
ρά, γαϊτανόφρυδο, µε κερασιά χείλη. Εντροµο 
περιµένει να µάθει τι ακριβώς έχει. 

 Είσαστε νοσηλευόμενη εδώ; 
Ελπίζω όχι. Πρώτη µου φορά µπήκα. Τα βλέ-
πω αυτά που βλέπω και τροµάζω. 

Η ∆ήµητρα Καΐλη χαρακτηρίζει την κατάστα-
ση «άθλια»: «Παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα χάλια. 
Οι γιατροί δεν φταίνε. Ξεπερνάνε τον εαυτό τους. 
Πάλι καλά που αντέχουν». 

Προχωρώ στον διάδροµο. Περνάω το Ου-
ρολογικό και πέφτω πάνω στο πρώτο ράντζο. 

 Από πού είστε;
Μικρασιάτης. 
 Πώς νιώθετε εδώ;
Ψύχραιµος. Καλύτερα εδώ, παρά στο χώµα. 

Ολόκληρο το ισόγειο στο 
«Τζάνειο» νοσοκοµείο είναι 
µια γεωµετρία της κοινωνίας 
και της µάχης της ζωής 
απέναντι στον θάνατο
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 Μικρασιάτης είπατε. Πώς βλέπετε το προ-
σφυγικό;

Σκατά κι απόσκατα. 

Λίγο πιο κάτω, µας «συλλαµβάνουν» δύο γε-
ροδεµένα νέα κορίτσια, που είναι security. ∆ι-
ατυπώσεις, διαδικασίες, διάλογος, µέχρι να τη-
λεφωνήσουµε και να πάρουµε τη συγκρατη-
µένη άδεια για να συνεχίσουµε το ρεπορτάζ. 

Στο βάθος, όµως, του διαδρόµου τα πράγ-
µατα είναι πιο δύσκολα. Είναι σαν να φτάσαµε 
στον βυθό. Μια γυναίκα που µοιάζει να βρί-
σκεται σε κώµα, µόλις βγήκε από την Εντατι-
κή και δεν την έχουν τοποθετήσει ακόµα κά-

που. Της χαϊδεύω τα µαλλιά. Ανοίγει τα µάτια, 
τα γουρλώνει λίγο και µου σηκώνει τρία δά-
χτυλα. ∆εν καταλαβαίνω τίποτα. Φωνάζω την 
κόρη της και τη ρωτάω: 

 Γιατί η μητέρα σας μου δείχνει συνέχεια 
τα τρία δάχτυλά της;

Γιατί σας ξέρει από τους τρεις «Ρεπόρτερς» 
και σας αναγνώρισε. 

Ενας κύριος που δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτε-
ρο πρόβληµα µου λέει: «Κύριε Λιάνη, τι τα θέ-
λετε; Στα νοσοκοµεία έχει ξεφύγει ο τρολές 
από το σύρµα και τώρα δεν µπορούν να προ-
χωρήσουν». 

Φεύγοντας, για να πάω µέσα σε κάποιον θά-
λαµο, κατάλαβα, βλέποντας όλη αυτή τη συ-
γκεχυµένη εικόνα, ότι εκεί µέσα δυο-τρεις εί-
ναι οι κάτοικοι: ο πόνος, ο φόβος και η ελπί-
δα. Ο πόνος και ο φόβος γεµίζει τους ανθρώ-
πους και η ελπίδα είναι οι γιατροί και οι νοσο-
κόµοι. Φοβάται κανείς. Νιώθει εγκλωβισµένος. 

Σκέφτοµαι ότι ένα κράτος πρέπει να είναι 

υγεία
«Η Υγεία που 
έχουµε δεν µας 
αξίζει, κύριε. Οι 
γιατροί µπορεί να 
κάνουν θαύµατα, 
αλλά εδώ είναι 
το δεύτερο σπίτι 
µου και, πιστέψτε 
µε, είναι ένα σπίτι 
που δεν σου δίνει 
παρηγοριά», λέει 
µε παράπονο ένας 
ασθενής

παρανοϊκό για να έχει παραµελήσει τόσο πο-
λύ και µε τόση ευκολία την υγεία των πολιτών 
του. Μια τέτοια ευκολία µοιάζει σαν ασωτία 
απέναντι στην ύπαρξη. Ο τελευταίος ασθενής 
που συνάντησα πριν φύγω από το «Τζάνειο» 
ήταν βαριά τραυµατισµένος και ανήσυχος. «Εί-
µαι από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε κά-
ποια πράγµατα και είµαι από τους ανθρώπους 
που θα µπορούσαν να δώσουν τη ζωή τους 
ακόµη και σε ένα συλλαλητήριο. Αλλά τώρα, 
είµαι βέβαιος ότι ακόµη και αν βγω έξω, αυτό 
δεν θα µπορέσω να το κάνω ποτέ».

Στην εξώπορτα και ένα χαριτωµένο περι-
στατικό. 

Κάτι µου θυµίζεις.
 Εναν παλιό δημοσιογράφο.
Καλέ, ο ∆ηµαράς είσαι;
 Οχι, ο Λιάνης.
Α, ναι. Ο ∆ηµαράς ήταν πολύ όµορφος. 
 Ευχαριστώ...

Λίγο πριν φτάσω στο Γενικό Κρατικό, πέρασα 
µπροστά από το «Σωτηρία». Και είπα ότι την 
άλλη εβδοµάδα θα περάσω από εκεί για να κά-
νω ρεπορτάζ, θα πάρω την άδεια από την εφη-
µερίδα για να έρθω να δω τι απέµεινε σε αυ-
τό το νοσοκοµείο, απ’ όπου πέρασαν όχι µό-
νο ταπεινοί και καταφρονεµένοι, αλλά και µε-
γάλοι ποιητές, όπως ο Ρίτσος και η Μαρία Πο-
λυδούρη, καθώς και καλλιτέχνες, όπως ο Μί-
κης και η Μπέλλου. 

«ΤΑ ΒΛΕΠΩ αυτά που βλέπω και τρομάζω», 
λέει η κοπέλα που έσπασε τη μέση της

«ΣΗΜΕΡΑ δεν κάπνι-
σα πολλά τσιγάρα, 

μόνο πέντε»

«ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
έχει ξεφύγει ο τρο-

λές από το σύρμα και 
τώρα δεν μπορούν 

να προχωρήσουν», 
λέει ένας κύριος

«ΚΑΛΕ, ο ∆η-
μαράς είσαι;»


