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Greklands ekonomiska kris har slagit hårdast 

mot de svagaste grupperna i samhället – de 

fattiga och sjuka.  

Miljontals människor saknar i dag tillgång till 
den offentliga vården sedan staten slutat 
täcka deras mest basala vårdbehov. 

Situationen beskrivs som en humanitär kris. 

Filip Kotsambouikidis och Anton Karlsson har 
besökt landet där ett förlorat jobb kan 
innebära en dödsdom. 
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En efter en smyger atenarna in genom dörren till den kontorslokal som förvandlats till 
mottagning. Det är tisdag eftermiddag och en ny leverans med läkemedel har precis 
kommit in till det namnlösa volontärsjukhuset på Iktiniougatan i den grekiska 
huvudstaden.  

På en av stolarna längs väggen i det lilla väntrummet sitter Athanasia Karapapa. Hon 
behöver blodförtunnande, medicin för sköldkörteln och mot sin artros. Ögonen är vattniga 
och trötta. Athanasia berättar att hon även behöver medicin mot grön starr, en allvarlig 
ögonsjukdom som kräver snabb vård. Inga av dessa läkemedel har hon har råd att köpa på 
egen hand. Ögonmedicinen är särskilt svår att få tag på.  

– Förra gången hittade jag den inte, och nu vet jag inte hur det blir. Om jag inte får min 
medicin riskerar jag att bli blind. Jag har inget jobb, och inga andra medel att leva på. Om 
min situation inte blir bättre så kommer jag att dö, berättar hon och rycker på axlarna.  

Athanasia Karapapas historia liknar många andra grekers. I 37 år drev hon en liten 
tygaffär som började gå dåligt 2011. Den grekiska krisen var då inne på sitt andra år och 
den socialdemokratiskt styrda regeringen ledd av Andreas Papandreou genomförde efter 
påtryckningar från den så kallade Trojkan, samlingsnamnet för EU-kommissionen, 
Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden, en rad hårda 
besparingspaket.  

Bland annat skulle stora delar av sjukvården privatiseras för att minska vad man ansåg var 
en alldeles för stor och kostsam offentlig förvaltning. Vårdpersonal sades upp. Dessutom 
skulle inte staten längre betala för arbetslösa grekers vård. De som hade jobb kunde lösa 
det genom att skaffa sjukförsäkring.  

Två år senare gick Athanasias affär i konkurs. Hon är sedan dess en av Greklands nära tre 
miljoner oförsäkrade.  

* * *  

– I dag skrev grekerna historia! Era röster har stoppat besparingspaketen och sönderfallet. 
Trojkan är nu ett minne blott!  

Den slipslöse partiledaren Alexis Tsipras sträcker händerna i luften. Det är den 25 januari 
2015 och den radikala vänsterkoalitionen Syriza har precis vunnit det grekiska omvalet. 
Under hela hösten hade den tidigare regeringen - en koalition mellan socialdemokraterna 
PASOK och högerpartiet Ny Demokrati - försökt att få sin presidentkandidat godkänd av 
parlamentet utan att lyckas.  

Europeiska hökar som Storbritanniens premiärminister David Cameron och Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel varnade för vad ett omval skulle innebära och vad som 
skulle hända om Syriza vann. Alla ansträngningar, alla åtstramningar, som grekerna 
hittills gjort skulle vara förgäves. Men de grekiska väljarna valde att inte lyssna. 
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När rösterna var räknade hade Syriza fått 149 platser i parlamentet – bara två från egen 
majoritet. David Cameron vägrade gratulera Tsipras till segern.  

De kommande veckorna efter valet blev en kort grekisk glädjeyra. En ny finansminister 
presenterades: den kaxige, motorcykelåkande, och omåttligt populäre Giannis Varoufakis. 
Det var han som skulle representera Grekland i de hårda förhandlingarna med 
Eurogruppen – euroområdets finansministrar och dess ordförande Jeroen Dijsselbloem.  

Det som startade som ett komplicerat läge blev snart ett låst. Syriza lovade sociala 
reformer och en expanderande ekonomi istället för en krympande. Dessutom stoppade 
Syriza utmätningarna av överbelånade grekers hem.  

Men samtidigt hade Grekland flera stora räntebetalningar framför sig under våren och var 
tvungna att hålla sig på på god fot med sina borgenärer. Inställda betalningar skulle 
innebära konkurs och sannolikt ett utträde ur euron. Alexis Tsipras hade hamnat i en 
rävsax.  

* * *  

På en inglasad uteservering vid Mitropoleostorget i östra Aten tar Nikos Malinoglou en 
djup klunk av sin iskaffe. Gnider sin nacke med andra handen. Den senaste tiden har han 
plågats av svår migrän. 
– Förlåt att jag inte kunnat träffa er tidigare. I går kunde jag inte gå ut på hela dagen.  

Nikos Malinoglou är facklig ledare vid tre av de största sjukhusen i Aten - Sismanoglio, 
Fleming och Papadimitriou. De senaste åren har han ägnat hela sin tid åt att kämpa mot 
nedskärningar. Resultatet är svagt: Papadimitriou är helt stängt, och två tredjedelar av 
Fleming är ur drift. På Sismanoglio, där Nikos även jobbar som sjuksköterska, är 
personalbristen påtaglig.  

– 500 ur personalen blivit uppsagda de senaste tre åren. Nu finns bara 1000 kvar men 
sjukhuset har fortfarande lika många vårdplatser som innan, berättar Nikos, som blivit en 
känd företrädare för vårdpersonalen i Grekland sedan han i en tv-intervju gick till hård 
verbal attack mot landets tidigare sjukvårdsminister Adonis Giorgios för ett par år sedan.  

Den grekiska sjukvårdskrisen har eskalerat snabbt de senaste åren. En sjättedel av de 120 
000 läkare och sjuksköterskor som tidigare var anställda inom den offentligt finansierade 
vården har sagts upp och tolv sjukhus har stängt. 
– På kardiologiska mottagningen får patienter ligga utan syrgas och EKG-övervakning. En 
patient som har fått en hjärtattack behöver övervakas med en monitor, men det finns inte, 
de kan få vänta på det i flera dagar. Om inte situationen ändras och någon börjar ta ansvar, 
det vill säga ger pengar till sjukvården och hjälper de oförsäkrade, så kommer det 
obönhörligen att leda till att patienter dör, konstaterar Nikos.  
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Det gör det redan. För tillfället står 200 fullt utrustade intensivvårdsplatser i landet 
tomma. Enligt Dimitris Varnavas, chefen för de grekiska läkarnas fackförbund, leder det 
till 2500 dödsfall varje år. 

* * *  

På volontärsjukhuset på Iktiniougatan sitter Athanasia Karapapa lugnt och väntar. Hon 
har varit här många gånger förut och vet att det kan ta tid.  

För en gammal, sjuk och fattig person som Athanasia Karapapa är de frivilliga krafterna 
sista livlinan. Hon har inte rätt till någon pension, trots att hon har åldern inne. För att 
kunna få sina pensionspengar måste hon betala in uteblivna arbetsgivaravgifter från 2011, 
då affären började gå dåligt. Totalt är hon skyldig den grekiska pensionsmyndigheten över 
100 000 kronor. Hemma har hon en man som befinner sig i samma situation. 
Volontärsjukhusen är parets enda chans att hitta medicin.  

– Jag har inte ens råd att kolla mitt blodsocker. En undersökning på sjukhuset kostar fem 
euro, och det har inte jag. Och hade jag haft fem euro hade jag lagt dem på mat.  

Det namnlösa volontärsjukhuset i Atens stadskärna är en av Greklands cirka 50 
vårdinrättningar som erbjuder gratis medicin, läkarundersökningar och tandvård till de 
mest utsatta. Volontärsjukhusens utbredning är kanske den tydligaste indikatorn på hur 
den ekonomiska krisen har påverkat det grekiska samhället. Från början var de till för 
papperslösa flyktingar, men i dag är ungefär hälften av besökarna greker, och en 
betydande del är personer som tidigare tillhörde den välmående medelklassen. Personer 
som, likt Athanasia, inte längre är välkomna i det sönderfallna sjukvårdssystem som en 
gång tillhörde alla greker.  

I ett rum som är fyllt med mediciner från golv till tak står Sofia Tzitzikou och går igenom 
en lista med mediciner. Hon är chef för volontärsjukhuset och vice generaldirektör för 
Unicef i Grekland. 
– Det finns människor med diabetes och cancer som är helt lämnade åt sitt öde. Vi tar 
emot alla människor som behöver hjälp. Det enda kravet vi har är att de inte ska täckas av 
någon sjukvårdsförsäkring.  

Sortimentet består enbart av det som folk har fått över och skänkt, därför är det inte alltid 
säkert att de mediciner som efterfrågas finns i lager. 
– Det finns ingenting vi inte behöver. Vi tar emot allt från till smärtstillande till mediciner 
för kolesterolrelaterade åkommor. På mottagningen kan patienter hämta insulinsprutor, 
men bara för en dag, säger Sofia.  

Iktiniougatans volontärsjukhus har varit öppet i två år och hjälpt runt 12 000 personer. 
Hyran betalas av solidaritetsgrupper i Frankrike och Belgien, utöver det finns ingen 
finansiering. Medicinerna skänks inte bara från Grekland utan även från andra europeiska 
länder, bland annat Tyskland. All personal jobbar gratis. 
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– Nasi exempelvis är inte apotekare. Hon är arkitekt, säger Sofia Tzitzikou, och pekar mot 
en kvinna som packar upp mediciner.  

Det sociala stigmat slår hårt mot de som tvingas söka hjälp på volontärsjukhusen. Trots att 
antalet greker som befinner sig utanför samhällets skyddsramar har ökat, är det svårt att 
hitta människor som kan tänka sig att bli intervjuade. En kvinna i väntrummet ryggar 
tillbaka när hon ser vår kamera. Hon berättar att hon har släkt i Sverige och vill inte 
riskera att hamna på bild. 

Från ett närliggande rum hörs ljudet från en borr. En kvinna i vit rock kommer ut genom 
dörren. Bläddrar lite i den stora liggaren på skrivbordet. Hon heter Neni Nikolau, är 
tandläkare och har jobbat helt gratis här i ett år. 
– När krisen bröt ut och folk började förlora sina jobb, såg vi att folk inte längre fick vård. 
Någon var tvungen att ta ansvar för att hjälpa människorna, säger hon. 

* * *  

Grekland är en förhållandevis ung demokrati. Efter att den neo-fascistiska militärjuntans 
ledare Georgios Papadopoulos förlorat makten 1974 kunde landet sakta men säkert byggas 
upp enligt de demokratiska principer som Grekland en gång i tiden stolt välsignat världen 
med. Landet välkomnades in i den europeiska gemenskapen och blev 1981 den tionde 
medlemmen i EG. En tid av snabb tillväxt, stora satsningar och höjd levnadsstandard 
följde.  

Efter en period med stadig utveckling under 80- och 90-talet övergav grekerna drachman, 
en valuta som dateras tillbaka till antikens dagar. Övergången till euron den 1 januari 2012 
var landets definitiva anslutning till Europa, och ansågs vara en viktig prestigeseger för 
både kontinentens sammanhållning och grekerna själva. Efter ett dyrt men lyckat OS i 
Aten och en överraskande förstaplats i fotbolls-EM 2004 kändes det som att 
framgångssagan för den lilla men stolta nationen aldrig skulle ta slut. 

Men sen hände något. I november samma år kom det första tecknet på att Grekland hade 
problem med att upprätthålla de hårda krav som ställdes på landet i samband med 
anslutningen till EMU, då landets finansdepartement tvingades erkänna att 
budgetunderskottet aldrig legat under 3 procent sedan 1999, vilket var ett av EU:s mest 
grundläggande krav.  

Marknaden fortsatte dock ha förtroende för den grekiska ekonomin i flera år till och 
eurosamarbetet gjorde att Grekland kunde låna pengar till en väldigt låg ränta, och 
pengarna användes till investeringar och konsumtion. Under 2009 växte oron på 
marknaden efter rapporter om att Grekland skulle ha svårt att betala sina skulder och ha 
stora underskott i statskassan. EU:s statistikorgan Eurostat hade sedan 2004 med jämna 
mellanrum skickat delegationer till Aten för att få bättre insyn i den grekiska 
redovisningen av statsfinanserna, och i januari 2010 avslöjade Eurostat att Grekland 
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fuskat systematiskt med siffrorna för att klara eurozonens krav. Förtroendet för den 
grekiska ekonomin sjönk till botten, räntorna sköt i höjden och krisen var ett faktum.  

För att klara av att betala sina skulder var Grekland i behov av nödlån. För att få dessa var 
landet tvunget att tillmötesgå en rad krav från långivarna, ECB, EU, och IMF – vilket blev 
startskottet för de åtstramningar som har kommit att plåga det grekiska folket under 
krisåren. Det Trojkan utlovade när man påtvingade Grekland räddningspaketet var en 
liten dipp i tillväxten som under 2014 återigen skulle ligga över den storlek på ekonomin 
som fanns 2010 och en maximal arbetslöshet på 15 procent när läget var som värst. I själva 
verket ökade arbetslösheten till 28 procent och ekonomin bara fortsatte att försvagas. 

* * *  

Vid Syntagmatorget i Aten kryllar det av liv. Hit kommer busslaster med turister för att 
flanera längs stadens största turistgata, Ermou. Syntagmatorget har också tjänat som den 
grekiska proteströrelsens samlingsplats under krisen. Vid torget ligger 
parlamentsbyggnaden, och inte långt därifrån sitter Syrizas nyinflyttade ledamöter i 
inrökta kontorslokaler skyddade av metalldetektorer. De två uniformerade vakterna i 
entrén söker noggrant igenom allt vi bär med oss och berättar att många har försökt ta sig 
in i huset på sistone.  

På sjätte våningen, bakom ett stort skrivbord i mörkt trä, sitter Syrizapolitikern Gianna 
Gaitani och rullar en cigarett. Hennes parti har lovat runt 4000 nyanställningar inom 
vården och vill ta bort avgifterna för läkarbesök. Framförallt har de lovat att alla som 
tjänar under 12 000 euro om året ska omfattas av den allmänna vården igen. Det är dessa 
frågor som Gianna Gaitani tampas med som ledamot i sjukvårdsutskottet. 
– Vi försöker först och främst angripa de värsta problemen. Vi vill anställa både läkare och 
annan vårdpersonal så att de värsta hålen kan täckas upp. Bland annat ska de 200 stängda 
intensivvårdsplatserna kunna öppnas igen. I dag får folk åka upp till 10 mil för 
intensivvård.  

Syriza har gjort sig känt för en partiorganisation där olika ideologiska inriktningar, alla 
förstås med vänsterprägel, samsas. Inom partiet ryms allt från socialdemokrater till 
hårdföra stalinister. Gianna Gaitani själv tillhör trotskisterna, en ideologi med utpräglat 
internationalistiska och revolutionära tendenser. Men nu sitter Gianna Gaitani i 
parlamentet och där är den politiska förändringen allt annat än omvälvande för tillfället.  

Positionerna mellan premiärminister Alexis Tsipras och Eurogruppen, som flera gånger 
under våren avfärdat den grekiska regeringens reformförslag som allt för vaga, är fortsatt 
låsta. Inget kan hända innan ett nytt avtal nås i de pågående förhandlingarna.  
– Det kan ta över ett år innan något är färdigt, eftersom de rådande överenskommelserna 
med långivarna förbjuder alla former av nyanställningar, säger hon.  

För ett parti som Syriza, som byggt hela sin framgång på löften om ett slut på 
åtstramningarna, är det helt avgörande att ha kvar opinionen på sin sida – och då måste 
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man kunna uppfylla det man har lovat. Detta vet Gianna Gaitani. Men tiden är knapp, för 
väljarnas tålamod är inte oändligt. Andelen som tycker att regeringens 
förhandlingsstrategi är lyckad har enligt en opinionsundersökning från Makedoniens 
Universitet i Thessaloniki sjunkit från 72 till 35 procent på bara några månader.  

Under tiden anställer Syriza tillfällig vårdpersonal som kontrakteras för ett år – trots att 
partiet egentligen är emot tillfälliga anställningar. Med sjukvårdsbudgeten är tight. 
– Sett över de senaste fyra åren har sjukvårdsbudgeten skurits ned med 60 procent. Förra 
året räckte pengarna fram till september, i år pekar prognosen på att pengarna till 
sjukvården kommer att ta slut redan i juni. Sjukvårdssituationen i Grekland är tragisk, 
avslutar Gianna Gaitani.  

* * *  

På Alexandrasjukhuset i ett av Atens mer välmående områden ligger kroppsdelar i 
formalinburkar på hyllor längs korridorerna. I en av dem ligger ett foster, i en annan en 
hjärna. Vi är här för att träffa Eleni Apostolaki, som är vår kontakt på sjukhuset.  

Det visar sig inte vara helt lätt att få prata med vårdpersonal, dels för att de har mycket att 
göra, men även för att många inte vågar prata på grund av rädsla för repressalier om det 
skulle komma ut att de har sagt något. 
– Vissa är rädda. Jag var hos sjukhusledningen, och de sa att de inte ville medverka i ett 
kritiskt reportage, säger hon.  

En som gått med på att prata med oss är sjuksköterskan Lambros Lambrinos, som vi 
träffar i en trång städskrubb i en avlägsen del av sjukhuset. Han bekräftar bilden av den 
ansträngda situationen, men är tydlig med att han inte vill att det han säger ska “användas 
i politiskt syfte”. 

– Visst har jobbet blivit mycket svårare. Sjukhuset vill åstadkomma lika mycket som 
tidigare, fast med mindre resurser. Vi behöver göra mer arbete än förut faktiskt, fast med 
mindre personal. För innan krisen hade många råd att gå till privata sjukhus. Nu kommer 
fler till den offentliga vården, säger Lambros. 

Som en följd av problemen har många ur personalen slutat på Alexandra. En stor 
anledning till det är lönesänkningarna. 
– De är rädda att pensionerna ska sänkas ännu mer. Alla som stannar kvar riskerar att få 
ännu lägre pension med tanke på det tryck som EU utövar på Grekland. Folk hade 
möjlighet att jobba kvar ytterligare, men de som hade rätt att gå i pension gjorde det.  

Lambros Lambrinos som har fyra års utbildning tjänade tidigare 1450 euro i månaden, nu 
tjänar han 1050. Eleni Apostolaki, som är utbildad psykolog, tjänar lika mycket. Enligt 
Lambros göder de usla lönerna det som han kallar den “parallella ekonomin”, det vill säga 
korruptionen. 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– Skriv om läkarna som tar betalt under bordet för att utföra sitt jobb. I Sverige händer 
inte det, inte vad jag vet i alla fall. Sjuksköterskorna får bara sin lön från staten, men 
hälften av läkarna här tar även betalt privat.  

Menar du inte svart?  

– Man kan inte säga privat kanske, för det är ju svart. Men det är ett sätt för dem att få mer 
betalt för sitt arbete, och det är inte så konstigt att det blir så när de är så underbetalda. 
Om det hade varit privatvård hade man åtminstone fått in en procentsats i skatt till det 
offentliga. Nu får man inte in någonting. Men det är samtidigt fel att säga under bordet, för 
det är inte dolt, utan synligt för alla.  

Det Lambros pratar om kallas i Grekland för “fakelaki” och var ett problem långt innan 
krisen. Ordet betyder fritt översatt “litet kuvert” och är en av de kanske tydligaste 
markörerna för den grekiska kleptokratin. Det lilla kuvertet är förstås fyllt med pengar, och 
ges till doktorer, tandläkare, tjänstemän, poliser och andra viktiga kuggar i samhällets 
maskineri. Det kan handla om exempelvis fulla sjukhus där en säng plötsligt blir ledig, 
eller en fortkörningsbot s0m på ett behändigt sätt går upp i rök.  

– Det spelar ingen roll att vi jobbar ihop, så här funkar systemet. Enligt lagen ska en 
person som blir påkommen med att ta emot mutor bli av med sin läkarlicens, men läkarna 
här skulle ta emot pengar för att operera sin egen mamma, säger Lambros Lambrinos.  

När vi konfronterar Gianna Gaitani med uppgifterna om korruption vill hon inte kännas 
vid att sjukvården skulle ha stora problem. 
– Nej, det är inte sant. Det rör sig om några få läkare på stora kända sjukhus med många 
patienter. Det existerar, men inte i särskilt stor skala. Majoriteten av läkarna jobbar långa 
dagar, träffar jättemånga patienter och har väldigt låg lön.  

Vi går ut för att ta några bilder från balkongen vid Giannas Gaitanis kontor. Bakom henne 
skymtar det sluttande Syntagmatorget med sin högljudda trafik, sina försäljare och den 
lilla parken där en utmärglad gatuhund ligger och svalkar sig i skuggorna. 

Vi kommer att få anledning att återkomma till både psykvården och Syntagmatorget. 

* * *  

Under åttiotalets andra hälft rullade en stor skandal upp inom den grekiska psykvården. 
Till ön Leros i landets allra östligaste delar nära Turkiet hade man skeppat tusentals 
människor. Vissa av dem kom i rullstol, andra i kedjor. Det de hade gemensamt var att de 
på ett eller annat sätt led av psykiska besvär och funktionshinder. På Leros fick de bo 
tillsammans i fängelseliknande institutioner där militärjuntan några år tidigare hållit 
oliktänkande fångna. Tusentals människor, vissa som av staten betraktades som 
lågintelligenta, andra som var våldsamma och psykotiska, alla med rakade huvuden. 
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När förhållandena på institutionen på Leros blev kända väckte det ett internationellt 
ramaskri och anstalten, tillsammans med flera liknande, stängdes av regeringen. 

Antonis Dimakis är psykolog, och har specialiserat sig på att jobba med barn med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fram till 2013 jobbade han på Perivolaki, ett lokalt 
center i Aten för barn med autism, som finansierades av hälsodepartementet.  

2013 fick Perivolaki plötsligt inga anslag längre. Mottagningen fick stänga. 
– Det var ett av många center, både för barn och vuxna, som antingen stängdes ned eller 
genomgick svåra nedskärningar som förstörde verksamheten, berättar Antonis. 

Ända sedan förhållandena på Leros avslöjades har en process pågått för att bättre 
integrera personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i det grekiska 
samhället.  Men så kom krisen och de stränga åtstramningarna. Många av de mindre 
lokala centrerna tvingades stänga ned och satsningarna från statligt håll att öka kunskapen 
om psykiska åkommor bortprioriterades. 
– Det vi hade byggt upp förstördes över en natt, säger han. 

För barnen på Perivolaki blev konsekvenserna stora. För ett barn med autism är 
individualisering väldigt viktigt, berättar Antonis. Om de inte får stöd tidigt kommer 
utvecklingen avstanna och klockan kan sedan inte vridas tillbaka. Barnen från Antonis 
center sitter nu hemma. 
–De flesta av föräldrarna hade inte råd att sätta sina barn någon annanstans, förklarar 
han. 

De senaste åren har många av de psykiskt sjuka börjat börjat behandlas som en enda 
grupp igen, en lösning som för tankarna till situationen på Leros. 
– Diskrimineringen av psykiskt sjuka har börjat igen. Stigmat försvann under alla år vi 
jobbade, men nu kommer det tillbaka. Precis som på 50- och 60-talet är folk inlåsta i sina 
hus, och tillåts inte gå ut bland oss övriga. 

Andra konsekvenser av den raserade psykvården är psykiska sammanbrott, depression och 
våld inom familjen. 
–Det är problem som ökat explosionsartat. Här finns ingen organiserad service som kan 
möta problemen, just på grund av krisen, så det är en ond cirkel.  

Syntagmatorget igen. Den fjärde april 2012 kliver en äldre man ut på torget mitt under 
morgonruschen. Framför turister och morgonpendlare skjuter han sig i huvudet. 
Självmordet var mannens sista desperata försök att göra sin röst hörd. Efter sig lämnade 
han ett brev som förklarade att han inte kunde leva med tanken på att överlämna sina 
enorma privata skulder till sina barn. 
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Enligt Antonis har självmorden ökat lavinartat under krisen. Men det är inte bland de mest 
utsatta som självmorden har ökat mest, det är framförallt bland 40-45 åriga män, som 
förlorat sina jobb och företag – en grupp som skapades av krisen. 
– Det grekiska samhället är väldigt hårt, din status kollapsar om du är en företagare som 
förlorar allt. De här männen kan varken bära sina skulder eller den förlorade sociala status 
som de förlorat, och därför försöker de ta sina liv. 

Grekland har aldrig haft problem med höga självmordstal. Hur mycket självmorden har 
ökat är svårt att säga, särskilt eftersom stigmat är stort och anhöriga ofta skyller på 
olyckor. Men enligt Antonis rör det sig om tusentals självmordsförsök och hundratals 
självmord över hela landet –  både i städer och på landsbygden – varje år. 
– Detta är mord. Om inte de sociala tragedierna tilläts, hade inte dessa människor tvingats 
bortom sin egna gräns. 

I dag befinner sig Grekland vid ett vägskäl. En vänsterregering som säger sig vara på folket 
sida, men som har händerna bundna. Antonis, och många med honom, har röstat på 
Syriza för att Ny demokrati och Pasok ska försvinna. Han känner tvivel nu, för problemen 
är många och man kan inte vara tålmodig för alltid. Pressen på “det nationella 
räddningspartiet”, som Syriza kallar sig, ökar. De har köpt sig tid eftersom de ännu inte 
utfört några nya åtstramningar. Men tiden kommer ta slut och det är då allting avgörs. 

– Regeringen befinner sig på en båt som färdas uppströms. På ena stranden finns folket 
och arbetarna, och på det andra finns överklassen, de superrika, och storföretagen. 
Regeringen befinner sig i mitten. De har fortfarande inte bestämt vilken strand de ska 
lägga till vid, säger Antonis. 

* * *  

Tillbaka till det lilla volontärsjukhuset i centrala Aten. Stolarna längs väggarna börjar 
tömmas på folk. 

– Vi befinner oss i en humanitär kris. Folk dör, på riktigt, och vi måste hitta ett sätt att 
hjälpa alla, säger Sofia Tzitzikou, medan hon går igenom listan över mediciner.  

Det har blivit Athanasias tur vid det lilla skrivbordet som fungerar som apoteksdisk. Hon 
visar upp den tomma förpackningen med ögonmedicin, för att vara säker på att det ska bli 
rätt.  

Men inte heller den här gången finns hennes medicin på Sofias lista. Hon får försöka igen 
en annan dag. 
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