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Μια λαµπρή καριέρα υπό το φως των προβολέων, έχει ακριβό τίµηµα… σε 
πολύτιµα χρόνια ζωής, υποστηρίζουν τώρα αυστραλοί επιστήµονες.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί από τα Πανεπιστήµια Κουίνσλαντ και Νέας Νό-
τιας Ουαλίας µε δηµοσίευσή τους στην επιθεώρηση «QJM: An International 
Journal of Medicine», οι διασηµότητες, όπως όλα δείχνουν, ζουν λιγότερο 
από τους υπόλοιπους.

Οι ερευνητές µελέτησαν συγκεκριµένα 1.000 νεκρολογίες που είχαν δη-
µοσιευθεί στην αµερικανική εφηµερίδα «The New York Times» από το 2009 
ως το 2011.

∆ιαπίστωσαν λοιπόν, ότι τα άτοµα που εξετίθεντο στη δηµοσιότητα, π.χ. 
ηθοποιοί, τραγουδιστές, µουσικοί αλλά και αθλητές, είχαν την τάση να πε-
θαίνουν κατά µέσο όρο στα 77 έτη - πολύ νωρίτερα δηλαδή από τους υπό-
λοιπους.

Ως πιο συχνό αίτιο θανάτου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόµων που 
κατατάσσονταν στην κατηγορία των «performers», οι ειδικοί προσδιόρισαν 
τον καρκίνο και συγκεκριµένα του πνεύµονα.

Συγγραφείς, συνθέτες και καλλιτέχνες πέθαιναν στην ηλικία των 79 ετών. 
Ακαδηµαϊκοί, συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών και των οικονοµολό-
γων, ζούσαν µέχρι τα 82 ενώ όσοι ασχολούνταν µε τον κόσµο των επιχειρή-
σεων και της πολιτικής έφταναν µέχρι την ηλικία των 83 ετών κατά µέσο όρο.

Αρκετοί είναι πάντως οι επιστήµονες που θεωρούν ότι τα αποτελέσµατα της 
µελέτης δεν αποδεικνύουν κάτι.

Ο ∆ρ Ρίτσαρντ Επστάιν, ογκολόγος στο Νοσοκοµείο St. Vincent του Σίδνεϊ, 
έσπευσε να σχολιάσει ότι αντίθετα τα ευρήµατα αυτά εγείρουν κάποια ενδια-
φέροντα ερωτήµατα.

«Πρώτον, αν κάτι τέτοιο ισχύει, ότι δηλαδή οι επιτυχηµένοι performers 
και αθλητές τείνουν να ζουν λιγότερο από τους υπόλοιπους, τότε αυτό άραγε 
σηµαίνει ότι για αυτό φταίνε οι κακές επιλογές που έκαναν αφότου έσβησε 
η επιτυχία τους; ‘Η µήπως οι υψηλές προσδοκίες για µεγάλες επιτυχίες οδη-
γούν σε αυτοκαταστροφικές τάσεις των διασήµων κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους; Ή πάλι, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που σχετίζονται µε 
ριψοκίνδυνες συµπεριφορές π.χ. τσιγάρα, αλκοόλ, ναρκωτικά, οδηγούν στη 
βραχυπρόθεσµη µόνο βελτίωση των επιδόσεών τους;» αναρωτιέται ο ειδικός.

Η ψυχολόγος ∆ρ Χάνι Λάνγκαστερ-Τζέϊµς πάλι σχολίασε πως: «Τα αποτε-
λέσµατα είναι ενδιαφέροντα µε την έννοια ότι υπογραµµίζουν τον κίνδυνο 
που συνοδεύει µια καριέρα στη δηµόσια σφαίρα και ότι δείχνουν πως τελικά 
η λάµψη που περιβάλλει τα άτοµα αυτά δεν αποτελείται από... χρυσό».

Το χάσµα ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχότερες 
πολιτείες της χώρας, αυξάνεται συνεχώς, σύµφωνα µε 
την τριµηνιαία έκθεση του οικονοµικού οργανισµού 
CommSec για την οικονοµική κατάσταση των πολιτειών 
της χώρας. Σύµφωνα µε την έκθεση, η ∆υτική Αυστρα-
λία συνεχίζει να αποτελεί τον οικονοµικό φάρο της χώ-

ρας, λόγω της ισχυρής βιοµηχανίας εξόρυξης µεταλλευ-
µάτων που έχει. Πολύ καλές οικονοµικές επιδόσεις έχει 
και η Βόρεια Επικράτεια, που διαθέτει επίσης ισχυρή 
εξοτρυκτική βιοµηχανία.

Την ίδια ώρα όµως, µεγαλώνει το χάσµα των ισχυ-
ρών οικονοµικά πολιτειών µε αυτές που θεωρούνται 

«φτωχότερες», δηλαδή τη Νότια Αυστραλία και την Τα-
σµανία.

Στην έκθεση τονίζεται ότι οι υπόλοιπες πολιτείες, 
Ν.Ν.Ουαλία, Βικτόρια και Κουίνσλαντ, που είναι πλη-
θυσµιακά οι µεγαλύτερες της χώρας, «χρειάζονται πε-
ραιτέρω βελτίωση στον οικονοµικό τοµέα».

Η Δυτική Αυστραλία «οικονομικός φάρος» της χώρας

H δηµοσιότητα «κόβει»... χρόνια!
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