
Ο Γιώργος Περιβολάρης είναι 
γνωστό από παλιά μέλος της 
παροικίας μας - όπως λέει ο 

ίδιος, εργαζόταν σε «γυράδικο» στο 
Μάρικβιλ. Τα τελευταία χρόνια η 
υγεία του δεν είναι σε καλή κατά-
σταση κι αναγκάζεται να παίρνει 
22 διαφορετικά χάπια ημερησίως. 
Τους τελευταίους 13 μήνες έχασε 
89 κιλά και «φλέρταρε» αρκετές 
φορές με τον θάνατο (τρεις φορές 
κοινώνησε για να αποδημήσει). 
Τον Σεπτέμβριο του 1984 είχε ένα 
τρομερό ατύχημα στην Ελλάδα, 
καθώς τον πλάκωσε ένα δένδρο κι 
έκτοτε έχει σοβαρά προβλήματα με 
την υγεία του. 

Επειδή έχει προβλήματα κίνη-
σης τηλεφώνησε πριν από τρεις 
περίπου μήνες στη ραδιοφωνική 
εκπομπή του Γιάννη Κρητικού 
στον 2ΜΜ, «Το χθες και το σήμε-
ρα». Επιθυμία του κ. Περιβολάρη 
ήταν να βρεθεί μία αυτοκινούμενη 
αναπηρική καρέκλα. Μία άλλη εκ-
πομπή του 2ΜΜ, οι «Αγγελιοφό-
ροι» διαφήμισαν την προσπάθεια 
εξεύρεσης ανάλογης καρέκλας για 
περίπου δύο μήνες. Επειδή στο 
διάστημα αυτό δεν είχε υπάρξει 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την 

Πρωτομαγιά ο Γιώργος Περιβο-
λάρης τηλεφώνησε εκ νέου στην 
εκπομπή του Γιάννη Κρητικού, ο 
οποίος το ανέφερε αμέσως στην 
εκπομπή του. Δεν πέρασαν δέκα 
λεπτά και τηλεφώνησε στον σταθ-
μό μία κυρία που προσφέρθηκε 
να βοηθήσει καθώς εργαζόταν σε 
εταιρία με αναπηρικά καροτσάκια. 
Μετά τις απαραίτητες διευκρινί-
σεις ανέφερε ότι υπήρχε αυτό που 
ζητούσαν κι ο Γιάννης Κρητικός 
της ζήτησε να ετοιμάσει τα σχετι-
κά για να αγορασθεί. Μετά από 
λίγα λεπτά τηλεφώνησε εκ νέου 
στον Γιάννη Κρητικό η ίδια κυρία 
για να του πει ότι ο ιδιοκτήτης της 
εταιρίας “Mogol”, κ. Κάλαχαν, πα-
ραχωρούσε το καροτσάκι δωρεάν. 
Σημειωτέον ότι κι ο ίδιος ο κ. Κά-
λαχαν βρίσκεται σε αναπηρικό κα-
ροτσάκι. Λίγο αργότερα ο Γιάννης 
Κρητικός συνομίλησε με την σύ-
ζυγό του, Γκέιλ Κάλαχαν, η οποία 
του εξήγησε ότι το καροτσάκι ήταν 
στη διάθεσή του. Από εκεί και 
πέρα η απόκτησή του ήταν θέμα 
χρόνου. Την περασμένη Δευτέρα, 
7 Μαϊου, ο Γιάννης Κρητικός πήγε 
με τον φίλο του Γιάννη Τσουνιά 
και το πήρε. Χρειαζόταν καινούρια 

μπαταρία, για την αγορά της οποί-
ας βοήθησαν τρεις φίλοι που θέ-
λουν να παραμείνουν ανώνυμοι. 
Την περασμένη Παρασκευή έγινε 
κι η παράδοσή του στον κ. Περι-
βολάρη. Ο Γιάννης Κρητικός τον 
επισκέφθηκε στο σπίτι του, μαζί με 
κάποιους φίλους. «Ο ΚΟΣΜΟΣ» 
ήταν εκεί για να αποθανατίσει 
αυτήν την ανθρώπινη στιγμή που 
ήλθε μέσα από την αγάπη για τον 
συνάνθρωπο και την ανθρώπινη 
διάσταση των παροικιακών ΜΜΕ.

«Ευχαριστώ»
Εμφανώς συγκινημένος ο Γιώρ-

γος Περιβολάρης μας είπε την Πα-
ρασκευή λίγο μετά την παραλαβή 
της αναπηρικής αυτοκινούμενης 
καρέκλας: «Ευχαριστώ πρώτον απ’ 
όλους τον Γιάννη Κρητικό. Αυτό 
που έκανε δεν το κάνει κανείς. 
Μόλις του είπα στο τηλέφωνο το 
πρόβλημά μου σκίστηκε για να βο-
ηθήσει. Και δεν έχω μαζί του ούτε 
νταραβέρια ούτε τραπεζώματα. Γι’ 
αυτό τον ευχαριστώ κι αυτόν και 
την οικογένειά του μέσα από την 
καρδιά μου. Του το είπα και στον 
ραδιοφωνικό αέρα. Όταν έκλαψε 
εκείνος, έκλαψα κι εγώ. Του λέω, 

φίλε ο θεός να σε φωτίζει, όπως με 
κρατά κι εμένα γιατί είμαι τίμιος. 
Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον 
Γρηγόρη Γαβριηλίδη, τον Δημήτρη 
Αυγερινό και τον Γιάννη Μεράβο-
γλου, την οικογένεια Κάλαχαν και 
τους φίλους που δώρισαν την μπα-
ταρία, καθώς κι εσένα Παναγιώτη 
και τον ΚΟΣΜΟ».

Συγκινημένος και χαρούμενος 
ήταν κι ο Γιάννης Κρητικός, ο οποί-
ος μας είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω 
όλο το ακροατήριο, τα φιλαράκια 
που αγόρασαν την ολοκαίνουρια 
μπαταρία και θέλουν να παραμεί-

νουν ανώνυμοι. Θέλω επίσης να 
ευχαριστήσω εσένα Παναγιώτη και 
τον «ΚΟΣΜΟ» για τον χρόνο που 
διέθεσες. Επίσης, τους ανθρώπους 
του 2ΜΜ, τον κ. Γαβριηλίδη, τον 
κ. Αυγερινό και τον κ. Μεράβο-
γλου που μου έδωσαν την άδεια 
να κάνω τον ραδιοέρανο, ο οποίος 
τελικά δεν χρειάσθηκε να γίνει. Ο 
Γιώργος ζαλίζεται όταν περπατάει, 
έχει προβλήματα και προσπαθήσα-
με να τον βοηθήσουμε σαν συνάν-
θρωπό μας. Είμαστε χαρούμενοι 
που μπορούμε να προσφέρουμε 
αυτό που χρειάζεται».
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Προσφορά στον συνάνθρωπο
Του Παναγιώτη νικολαου

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΜΕ

ο γιώργος Περιβολάρης
(αριστερά) 

με τον γιάννη κρητικό 
(δεξιά), 

έναν καλό φίλο 
και το αναπηρικό 

καροτσάκι.


