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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò
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«... Ντρέπομαι που είμαι Ευρωπαίος»
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Π
ρίν λίγες μέρες, στην Ιταλι-
κή εφημερίδα Corriere della 
Sera, ο διευθυντής του γενικού 
δημοτικού νοσοκομείου Αθη-

νών «ΕΛΠΙΣ»  έδωσε μια συγκλονιστι-
κή συνέντευξη και μάλιστα με βάση τα 
επίσημα στοιχεία που διαθέτουν τα νο-
σοκομεία της Ελλάδας, σχετικά με τον 
αριθμό των αυτοκτονιών στην πατρίδα 
μας.  Παραθέτω την συνέντευξη του 
ολόκληρη γιατί αξίζει πραγματικά τον 
κόπο. Συγκεκριμένα είπε :
«Από την αρχή της κρίσης, το 2011, έχα-
σαν την ζωή τους περίπου 10.000 άτομα, 
αυτοκτόνησαν. Είναι μια μεγάλη πόλη, όχι 
ένα χωριουδάκι. Μια μεγάλη πόλη εξαφα-
νίσθηκε από τον χάρτη.  Η τελευταία ήταν 
του γιου μου», δηλώνει σε συνέντευξη του 
στην ιταλική «Κορριέρε Ντέλλα Σέρα» οι δι-
οικητής του νοσοκομείου Ελπίς, Θεόδωρος 
Γιάνναρος.
«Δεν ξέρω με ποιον τρόπο κάποιος μπορεί 
να εξηγήσει αυτό που συνέβη. Πολλά άτο-
μα προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν, αλλά 
τους έσωσαν, ενώ δέκα χιλιάδες έχουν ήδη 
πεθάνει», σημειώνει ο διοικητής του Ελπίς 
που πρόσφατα έχασε τον γιο του όταν εκεί-
νος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του 
πέφτοντας στις γραμμές του μετρό.
«Τώρα οι τράπεζες άρχισαν να παίρνουν τα 
σπίτια μας. Πόσους άλλους νεκρούς χρει-
άζονται για να καταλάβουν;» αναρωτιέται 
ο Θεόδωρος Γιάνναρος και συμπληρώνει: 
«Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία δεν 
είμαι σε θέση να απαντήσω. Το μόνο που 

ξέρω είναι ότι έχουμε όλοι την ίδια καρδιά, 
το ίδιο χαμόγελο, τα ίδια λυπημένα μάτια 
των ανθρώπων του υπόλοιπου κόσμου, 
αλλά είμαστε τόσο κλειστοί μέσα στην Ευ-
ρώπη».
«Αν στην Γερμανία ένα σκυλί πεθάνει με 
άσχημο τρόπο η είδηση προβάλλεται στις 
τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Είδατε να 
γίνεται αναφορά σε δέκα χιλιάδες άτομα 
που αυτοκτόνησαν; Δεν νομίζω, διότι αυτή 
την στιγμή η αξία της ανθρώπινης ζωής εί-
ναι τίποτα. Μπορώ μόνο να πω ότι ντρέπο-
μαι που είμαι Ευρωπαίος».
Η αξία λοιπόν της ανθρώπινης ζωής 
στο βωμό του χρήματος και των κερδών 
του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου, ελά-
χιστη έως καθόλου σημασία δεν έχουν 
για τους Ευρωπαίους εταίρους και τους 
Ελληνες πολιτικούς που κυβερνούσαν 
και κυβερνούν τη χώρα. Τώρα που ο 
κόσμος έχει φτάσει κυριολεκτικά στο 
χτένι, από τη μιά έχοντας μια Ευρώπη 
απρόθυμη να αναλάβει τον αληθινό της 
ρόλο, σαν πηγή προστασίας της δημο-
κρατίας και δεύτερον της ανθρωπιάς, οι 
σκέψεις και τα λόγια του γιατρού απο-
κτούν ιδιαίτερη σημασία.
Περισσότερο ακόμη αν συνδυαστούν με 
την ανακοίνωση του πανελλήνιου ιατρι-
κού συνδέσμου, που έδωσε τα στοιχεία 
των ετησίων αμβλώσεων στην Ελλάδα, 
όπου φαίνεται ότι περίπου 80000 αμ-
βλώσεις έγιναν στη χώρα μας τον τελευ-
ταίο χρόνο. Σε μια γηράσκουσα πλέον 
Ελλάδα, που πλεονάζουν οι  κάθε εί-
δους μετανάστες, διαφόρων θρησκειών 
και κυρίως του ισλάμ, εάν αυτό το κακό 

συνεχιστεί, η χώρα οδηγείται με μαθη-
ματική ακρίβεια στην ισλαμοποίηση και 
αλλοτρίωση της. Βεβαίως και αυτό το 
τονίζω, πρέπει να περισσεύει η ανθρω-
πιά, στους έρημους αυτούς μετανάστες, 
θύματα πολέμου και από την άλλη να 
εξαντλείται η αυστηρότητα του κράτους, 
σε όλους εκείνους που εμφανίζονται ως 
πολιτικού πρόσφυγες και διωκόμενοι, 
καπηλευόμενοι τη δυστυχία των άλλων 
με ιδιοτέλεια και ικανοποίηση των δι-
κων τους συμφερόντων, πέρα από πο-
λέμους η ανθρώπινη δυστυχία. Τα όρια 
είναι ρευστά και ο διαχωρισμός δύσκο-
λος ομως θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται 
σε μια Ελλαδα που ασφυκτικά, πεθαίνει, 
αυτοκτονεί και καταδικαζεται στη χειρό-
τερη μορφή βίας, από τους αποικιοκρά-
τες Ευρωπαίους, των οποίων θεωρητικά 
και εμείς οι Ελληνες είμαστε μέλη στην 
οικογένεια τους.
Ευρωπαίοι λοιπόν, κατ΄ εμμονήν κυ-
ρίως, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας 
πολίτες, εξαναγκαζόμενοι βίαια, στη 
μετανάστευση, στη φτώχεια, στη πείνα 
στην αυτοκτονία. Ευρωπαίοι, παραδο-
μένοι σε ανατολίτικες δοξασίες και σε 
μια μιζέρια και ραγιαδισμό, από την 
οποία στα πλαίσια του προσωρινού μας 
βολέματος, αδύναμοι να αντιδράσουμε 
και να ξεφύγουμε. Υπομένουμε στωϊκά 
τη μοίρα μας και την κακομοιριά μας 
και παρακαλούμε τους Ευρωπαίους της 
αναγέννησης, του διαφωτισμού, των 
γραμμάτων και του πολιτισμού για ένα 
ξεροκόμματο.  Εκείνοι πάλι, οι Ευρω-
παίοι, ως όρνεα, πέρα απο κάθε ιδα-

νικό, μεταλλαγμένοι και αμνήμονες, 
ορμούν να ξεσκίσουν τις σάρκες της 
θνήσκουσας χώρας μας και να διαμοι-
ρασθούν την λεία.
Οι ευαισθησίες τους, όπως ακριβώς λέει 
και ο γιατρός εγκλωβισμένες υποκριτικά 
στον δικό τους μικρόκοσμο, εξαντλού-
νται στην κακοποίηση των οικόσιτων ή 
μη τετραπόδων, ως δείγμα πολιτισμού 
και οικολογικης ευαισθητοποίησης. Η 
ρύπανση που προκαλούν στους φτω-
χούς πληθυσμούς της νότιας Ευρώπης 
και κυρίως της πατρίδας μας, τους αφή-
νει  μακράν αδιάφορους και ο όποιος 
αριθμός αυτοκτονιών μεταφράζεται σε 
αριθμητικά ψηφία στατιστικών, όπου 
ψάχνουν οφέλη και ζημίες. 
Ομως, η Ιστορία, έχει διδάξει ότι σ αυ-
τές τις αυτοκρατορίες ο εχθρός ποτέ δεν 
είναι εξωτερικος, ίσως ο εξωτερικός νά-
ναι η αφορμή ή το πρόσχημα. Οι βασι-
λείες αυτές, όπως αυτή η συγχρονη της 
Γερμανίας, φθείρονται εσωτερικά απο 
σηψαιμία που τρώει και διαλύει το ίδιο 
τους το σώμα, τον ίδιο τους τον κοινω-
νικό ιστό. Η απαξίωση του ανθρώπου 
πόνου και μάλιστα αυτή ταύτη η πρό-
κληση του, ποτέ δεν οδήγησαν σε πρόο-
δο και ηρεμία.  Η κατάρρευση είναι προ 
των πυλών. Μέχρι όμως να γίνει αυτό 
ίσως θα περάσει πολύς χρόνος και μέ-
χρι τότε απο τα έργα και τις μέρες των 
Ευρωπαίων, ένα θα μείνει... Τα λόγια 
του γιατρού...
.... ντρέπομαι που είμαι Ευρωπαίος!


