Μία αυτοκτονία κάθε 3 μέρες

Η αυτοκτονία του 77χρονου συνταξιούχου φαρμακοποιού με μια σφαίρα στο κεφάλι
στη μέση της πλατείας Συντάγματος στις 4 Απριλίου «ταρακούνησε» την χώρα και
έκανε αντιληπτό ότι πλέον ο αυτόχειρας δεν είναι ένας «διαταραγμένος»
άνθρωπος.

Στην Ελλάδα της κρίσης και του Μνημονίου είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο
άνθρωπος που είναι πνιγμένος στη «μέγγενη» των χρεών και των «χαρατσιών», ο Έλληνας
που έχει χάσει την αξιοπρέπεια του.

Τα στοιχεία του ΕΚΑΒ σοκάρουν. Ένας αυτόχειρας κάθε 3 μέρες κατά μέσο όρο για το
2012. Δύο άτομα την ημέρα μόνο για το δίμηνο Ιούνιος – Ιούλιος. 354 απόπειρες
αυτοκτονίες μόνο τον Ιούνιο εκ των οποίων οι 50 ήταν δυστυχώς... επιτυχημένες. Στις 7
πρώτες μέρες του Ιουλίου, 7 αυτοκτονίες μόνο στην Αττική. Και δεν φαίνεται πουθενά «φω
ς στο τούνελ»
.

Τα αίτια των αυτοκτονιών είναι κυρίως ψυχολογικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα
περιστατικά αυξήθηκαν διότι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα που λάμβαναν
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φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορούσαν να πάρουν τα φάρμακά τους λόγω των κλειστών
φαρμακείων και των προβλημάτων στον τομέα της υγείας.

Φυσικά, για τις μικρότερες ηλικίες, οι απόπειρες γίνονται για οικονομικούς λόγους. Ανεργία,
αδυναμία συντήρησης της οικογένειας, οικονομικό αδιέξοδο, δυσβάστακτα χρέη σε
τράπεζες και ιδιώτες. Τα σημειώματα που αφήνουν πίσω αποδεικνύουν το αδιέξοδο.
«Εύχομαι τα εγγόνια μου να μην γεννηθούν στην Ελλάδα»
, είχε γράψει σε σημείωμα προς τη γυναίκα του, ένας 60χρονος που κρεμάστηκε σε δασάκι
στη Νίκαια στις 30 Μαΐου, αποτυπώνοντας το δράμα που βίωνε στην Ελλάδα του ΔΝΤ

Η χώρα μας ανακηρύσσεται «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη σε ποσοστιαία αύξηση
αυτοκτονιών
,
σημειώνοντας κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός
των ανθρώπων που αποφασίζουν να προχωρήσουν στο απονενοημένο διάβημα στην Ελλάδα
είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, σύμφωνα με τις τελευταίες
σοκαρίστηκες καταγραφές της ΜΚΟ «Κλίμακας».

Πιο αναλυτικά, από το 2009 μέχρι το 2011, οι αυτοκτονίες ή οι απόπειρες έφτασαν στις 1.7
27
,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το προφίλ του αυτόχειρα

Κάποτε η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε ότι είχε να κάνει με
τις αυτοκτονίες. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όχι μόνο σκαρφαλώσαμε στις
υψηλότερες θέσεις, αλλά όπως λένε οι ειδικοί τα επόμενα χρόνια οι αυτοκτονίες θα
αποτελούν δεύτερη αιτία θανάτου στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τους ψυχίατρους, το συνηθισμένο προφίλ του αυτόχειρα είναι άντρας στην
ηλικιακή ομάδα των 40-49 ετών. Ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας, που ξαφνικά
ανοίχτηκε επικίνδυνα και δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις ή έχασε τη
δουλειά του. Η απελπισία και η απόγνωση τον έκανε να φθάσει στα
άκρα
... Τα στατιστικά στοιχεία λένε πως επιλέγουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους
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«βουτώντας»
στο κενό από το σπίτι ή το γραφείο τους, να απαγχονιστούν ή να αυτοπυροβοληθούν.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι γυναίκες κάνουν τις περισσότερες απόπειρες, αλλά
οι περισσότεροι θάνατοι από αυτοκτονίες είναι
άνδρες
.
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