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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η 10η Σεπτεµβρίου καθιερώθηκε ως 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Αυτοκτονίας 
µε απόφαση της Παγκόσµιας Οργάνω-
σης Υγείας, προκειµένου να εστιάσει την 
παγκόσµια προσοχή σε ένα δυσάρεστο 
γεγονός: Την απώλεια 1 εκατοµµυρίου 
ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοκτονίες. 
Κάθε µέρα περίπου 3.000 κάνουν από-
πειρα αυτοκτονίας και αυτοί που τελικά 
πετυχαίνουν τον σκοπό τους έχουν κάνει 
προηγουµένως 20 ή και περισσότερες 
απόπειρες.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2006 
σηµειώθηκαν 394 θάνατοι από αυτοκτονί-
ες (326 άντρες και 68 γυναίκες). Ο αριθµός 
όµως των καταγεγραµµένων υπολείπεται 
του πραγµατικού, επειδή κάποιες συ-
γκαλύπτονται για λόγους «στιγµατισµού» 
(π.χ. πτώση από ύψος, δηλητηρίαση κλπ). 
Λόγω της αύξησης των αυτοκτονιών κατά 
15% µετά την οικονοµική κρίση, ο αριθµός 
των θανάτων από αυτοκτονία στη χώρα 
µας το 2010 υπολογίζεται στους 500.
Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, τα τελευταία 45 
χρόνια υπάρχει αύξηση του αριθµού των 
αυτοκτονιών κατά 60% σε παγκόσµιο επί-
πεδο. Η αυτοκτονία σε µερικές χώρες 
και στις ηλικίες 15-44 ετών αποτελεί µια 
από τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου και 
τη δεύτερη αιτία στην οµάδα ηλικιών από 
10-24 ετών. Αυτά τα στοιχεία δεν περι-
λαµβάνουν και τις απόπειρες, οι οποίες 
είναι περισσότερο από 20 φορές πιο συ-
χνές από την ίδια την αυτοκτονία σαν τελι-
κό αποτέλεσµα. Ως το 1998 οι αυτοκτονίες 
αντιπροσώπευαν το 1,8% του παγκόσµιου 
«φορτίου» ασθενειών και , σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΠΟΥ, ως το 2020 θα αποτε-
λεί το 2,4% στις χώρες που έχουν χαρα-

κτηριστεί ως σοσιαλιστικές οικονοµίες. Ο 
δείκτης παγκόσµιας θνητότητας είναι 16 
ανά 100.000, δηλαδή ένας θάνατος κάθε 
40 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα και πάντα 
σύµφωνα µε τον ΠΟΥ ο δείκτης είναι πε-
ρίπου 4 ανά 100.000 ανά έτος.
Η αναλογία αυτοκτονιών είναι παραδοσι-
ακά µεγαλύτερη στους ηλικιωµένους άν-
δρες, ενώ στους νεότερους ανθρώπους 
παρουσιάζει αυξητική τάση και κατ΄ επέ-
κταση αποτελούν σήµερα και την οµάδα 
µε τον υψηλότερο κίνδυνο στο ένα τρίτο 
των χωρών τόσο των αναπτυσσόµενων, 
όσο και των αναπτυγµένων. 
Οι ψυχικές διαταραχές, κατά κύριο λόγο η 
κατάθλιψη και οι συνέπειες από την χρή-
ση αλκοόλ και ουσιών, είναι ο υπ’ αριθµόν 
ένα παράγοντας κινδύνου για αυτοκτονία 
στην Ευρώπη και την Βόρεια Αµερική. 
Ωστόσο στις Ασιατικές χώρες ένα πολύ 
σηµαντικό ρόλο παίζει η παρορµητική 
συµπεριφορά. Στην αυτοκτονία παίζουν 
ρόλο ένα σύνολο από παράγοντες όπως 
ψυχολογικοί, κοινωνικοί, βιολογικοί, πο-
λιτιστικοί και περιβαλλοντικοί.

Ανεπαρκής κρίνεται από τον ΠΟΥ η πρό-
ληψη των αυτοκτονιών σε παγκόσµιο 
επίπεδο εξ αιτίας της απουσίας επαγρύ-
πνησης και της παραδοχής (ταµπού) ότι 
πρόκειται για ένα µείζον πρόβληµα. Στην 
πραγµατικότητα, ελάχιστες χώρες έχουν 
συµπεριλάβει την πρόληψη της αυτοκτο-
νίας στις προτεραιότητες τους.
Η πρόληψη απαιτεί παρεµβάσεις καινοτό-
µες και µεγάλου εύρους µε πολυτοµεακή 
προσέγγιση, η οποία θα περιλαµβάνει 
εκτός από τον τοµέα της υγείας και άλλους 
όπως την εκπαίδευση, την απασχόληση, 
τη δικαιοσύνη, τη θρησκεία, τη νοµολο-
γία, την πολιτική και τα ΜΜΕ. Επί πλέον 
η αναφορά και η καταγραφή σε σταθερή 
βάση αποτελεί ένα ζήτηµα που επιδέχεται 
βελτίωση. 
Εξάλλου το κόστος της αυτοκτονίας 
είναι τεράστιο καθώς εκτός από την 
απώλεια σε ανθρώπινες ζωές υπάρ-
χουν και σηµαντικές ψυχολογικές επι-
πτώσεις για την οικογένεια και το φι-
λικό περιβάλλον αλλά και οικονοµικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1611: Αποτυχηµένη επανάσταση στην Ήπειρο από τον 

µητροπολίτη Λάρισας και Τρίκης ∆ιονύσιο τον Φιλόσοφο, 

τον αποκληθέντα από τους Οθωµανούς «Σκυλοφιλόσοφο». 

Ο ∆ιονύσιος θα συλληφθεί και θα γδαρθεί ζωντανός.

1823: Ο Σιµόν Μπολιβάρ, που οδήγησε τους 

Νοτιαµερικανούς στην ανεξαρτησία από την Ισπανία, 

ανακηρύσσεται πρόεδρος του Περού.

1827: Οι ναύαρχοι Κόδριγκτον της Αγγλίας και ∆εριγνί 

της Γαλλίας ανακοινώνουν µε έγγραφό τους στον 

Ιµπραήµ πασά ότι σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Λονδίνου 

απαγορεύεται κάθε κίνηση στρατευµάτων.

1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερµανού (Σεν 

Ζερµέν), µεταξύ των νικητών του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου 

και της νεοσύστατης ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει 

τέλος στην Αυτοκρατορία της Αυστροουγγαρίας. Με τη 

συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, 

της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του Κράτους των 

Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων.

1925: Υπογράφεται και δηµοσιεύεται το πρώτο Σύνταγµα 

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Αβασιλεύτου), που τίθεται 

αµέσως σε ισχύ.

1931: Ογκώδεις διαδηλώσεις και αναταραχές στο Λονδίνο, 

µετά την απόφαση του βρετανικού Κοινοβουλίου για 

αύξηση των φόρων και περικοπή των µισθών, που έγιναν 

για να περιοριστεί το έλλειµµα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1169: Αλέξιος Β’ Κοµνηνός, αυτοκράτορας 

του Βυζαντίου. (Θαν. 24/9/1183)

1908: Κώστας Μπαλτάσης, σέντερ χαφ 

του Παναθηναϊκού. Είχε παίξει στο 

8-2 των πρασίνων επί του 

Ολυµπιακού το 1930 και 

µαζί µε τον αδελφό του 

Μήτσο αποτελούσαν 

ισχυρό δίδυµο στα 

προπολεµικά χρόνια. 

Τα δύο αδέλφια 

διατηρούσαν 

κρεοπωλείο στην 

Κεντρική Αγορά 

Αθηνών. (Θαν. 20/7/1974)

1956: Γιάννης Μπέζος, 

ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1827: Ούγκο Φόσκολο, (Ούγος Φώσκολος), ελληνικής 

καταγωγής ιταλός ποιητής. (Γεν. 6/2/1778)

1898: Ελισάβετ, γνωστότερη µε το χαϊδευτικό Σίσσυ, 

αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας. (Γεν. 24/12/1837)

1976: Ντάλτον Τράµπο, αµερικανός σεναριογράφος και 

συγγραφέας, ένας από τους δέκα µαυροπινακισµένους 

του Χόλιγουντ. (Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του) (Γεν. 9/12/1905)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

«Σιωπήσαµε όταν βλέπαµε το τσουνάµι να έρχεται», είπε 
ο Κ. Σηµίτης, µιλώντας στα, παρά ένα, σαράντα του ΠΑΣΟΚ. 
Αλλά το «τσουνάµι» ερχόταν από τότε που ο ίδιος κυβερ-
νούσε. Τότε που πηγαίναµε φουλ για το -κοµµένο και ραµ-
µένο στα µέτρα της «δηµοσιονοµικής πειθαρχίας»- ευρώ 
και πληρώσαµε ένα σκασµό λεφτά στην Goldman Sachs 
και σε άλλους αετονύχηδες, για να µας µάθουν τις πατέντες 
της «δηµιουργικής λογιστικής», ώστε και να µπούµε στη 
ζώνη του. Αρχιτέκτονας αυτού του παρά φύσιν (λογιστικού) 
δηµιουργήµατος ήταν ο ίδιος ο Κ. Σηµίτης, παρέα µε εκλε-
κτούς του φίλους, όπως ο Γ. Παπαντωνίου, ο Λ. Παπαδήµος 
και ο Γ. Στουρνάρας! 

«Το 2009 θέλαµε να αλλάξουµε τις δοµές και να συ-
γκρουστούµε µε τα κατεστηµένα και αντί γι’ αυτό πετύχαµε 
τη χορήγηση οξυγόνου για να µην καταστραφεί η χώρα, κά-
ναµε όσα δεν έκανε καµία άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια», 
απάντησε ο Γ. Παπανδρέου. Αλλά αντί για τις δοµές, άλλα-
ξε τα... φώτα. Οχι βέβαια στο «κατεστηµένο» (αυτό ζει και 
βασιλεύει) αλλά στον ελληνικό λαό, εις βάρος του οποίου 
πράγµατι «έκανε όσα καµία άλλη κυβέρνηση». 

Επειτα από τέτοιες συγκλονιστικές τοποθετήσεις, µόνο 
ένας Βενιζέλος θα µπορούσε να επισκιάσει τη βραδιά. «Οι 
διαφορές ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν.∆. είναι ιστορικές, 
ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας, παρά τη συνεργασία 
µας στο σχήµα εθνικής ευθύνης», τόνισε ο νυν πρόεδρος 
του εναποµείναντος ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιστορική και ιδεολο-

γική διάσταση στο παζάρι για το ποιοι ηµέτεροι θα πάνε στη 
∆.Τ., αν θα πάρουν κάποια ψίχουλα αποζηµίωσης οι υπό 
απόλυση των ΕΑΣ - ΕΛΒΟ - ΛΑΡΚΟ ή όχι, αν θα γίνουν 
πολλοί ή λιγότεροι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας, αν θα 
απολυθούν 15 ή 14 χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι, αν θα πά-
ρουν και πόσα δάνεια, ενισχύσεις, απαλλαγές οι τραπεζίτες, 
οι µεγαλοεκδότες, οι µεγαλοκαρχαρίες. 

Το «συµπόσιο» ξαναζέστανε και τη σούπα της «Κεντροα-
ριστεράς». Φτου κι απ’ την αρχή. Επιστρατεύονται πολιτικοί 
ογκόλιθοι του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ, φωνάζουν τα δια-
πλεκόµενα πρωτοσέλιδα των µεγασυνεταίρων, κόπτονται 
ανήσυχοι (πλην καλοβολεµένοι) γραφιάδες, πελάτες της 
πρεσβείας ή απλοί φίλοι. Αλλά η σούπα «κόβει». 

Κι όµως, η σωστή συνταγή είναι δίπλα τους. Και είναι 
στην πρεσβεία (που λέγαµε)! Αρκεί ο τωρινός ένοικος να 
διδαχθεί από τα πεπραγµένα τού προ 52 ετών ενοίκου. Να 
καλέσει όλους τους «κεντροαριστερούς» και να µην τους 
αφήσει να φύγουν, αν δεν συµφωνήσουν. Οπως και τότε, 
έτσι και τώρα, ένας Παπανδρέου και ένας Βενιζέλος θα εί-
ναι οι πρωταγωνιστές. Με τις ευλογίες, όπως και τότε, κά-
ποιου (ή και κάποιας) Μητσοτάκη. 

Οπως τότε γεννήθηκε η Ενωση Κέντρου και υποχώρη-
σε η Ε∆Α, έτσι και τώρα µπορεί να γεννηθεί η «Ενωση 
Κεντροαριστεράς» και να µην κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να 
γλιτώσουν και ο Πάγκαλος µε τον Ψαριανό τη µετανάστευ-
ση στην Αλβανία... 

Ενωση Κεντροαριστεράς
Του ΚΩΣΤΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

 Γιάννης Μπέζος


