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Όχι απλώς δεν υποχωρεί το φαινόμενο των αυτοκτονιών στη Δυτική Ελλάδα, αλλά
αντιθέτως εντείνεται. Από το 2009, δηλαδή από την χρονιά που ξεκίνησε η κρίση, μέχρι και
σήμερα, έχουν καταγραφεί 250 απόπειρες και τελεσθείσες αυτοκτονίες

Τις τελευταίες δύο ημέρες η περιοχή συγκλονίστηκε από άλλες τρεις αυτοκτονίες, δύο εκ
των οποίων είχαν και ιδιαίτερα δραματική πλοκή.

Ένας 60χρονος άνδρας, που έμενε μόνος του στην Πάτρα, στις 3 τα ξημερώματα
προειδοποίησε με μήνυμα τη σπιτονοικοκυρά του ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας
σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, φέρεται να υποστήριξε πως ένιωθε μόνος και
εισέπραττε αδιαφορία. Η γυναίκα είδε το μήνυμα όταν ήταν αργά. Ο άτυχος άνδρας
βρέθηκε νωρίς το πρωί κρεμασμένος στη γέφυρα του Άνω Αλισσού.

Μια ακόμη τραγική αυτοκτονία που συντάραξε την περιοχή του Αγρινίου αλλά και όλη τη
Δυτική Ελλάδα ήταν αυτή ενός 47χρονου άνδρα που ειδοποίησε την Αστυνομία ότι έχασε
τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο στον
Κουβαρά και να τραυματιστεί ο συνεπιβάτης ανηψιός του.
Ο 47χρονος ενημέρωσε για το τροχαίο και ο ανηψιός του μεταφέρθηκε άμεσα στο
Νοσοκομείο Αγρινίου.
Ωστόσο, ο θείος του και οδηγός του οχήματος βρέθηκε λίγη ώρα μετά το τροχαίο νεκρός και
εκτιμάται ότι αυτοκτόνησε υπό το σοκ του τραυματισμού του ανιψιού του για τον οποίο
θεώρησε υπεύθυνο τον εαυτό του.

Προ δεκαετίας, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα γίνονταν μεγάλη είδηση καθώς συντάρασσαν
το πανελλήνιο λόγω της σπανιότητάς τους. Τελευταίως έχουν αρχίσει να περνούν στα
«ψιλά» των εφημερίδων και των άλλων μέσων ενημέρωσης, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά η
συχνότητά τους - όπως άλλωστε ισχύει και για πολλά περιστατικά ασθενειών που
σχετίζονται εν πολλοίς με την κρίση και τα άγχη της. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, οι
αυτοκτονίες έχουν αρχίσει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων.
Ωστόσο, η ανησυχητική αύξηση του φαινομένου απασχολεί την επιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα με δεδομένα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, τη
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ν τελευταία τριετία έχει σχεδόν διπλασιαστεί η συχνότητα των αυτοκτονιών
στην Ελλάδα (6,5 από 3,4 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους). Αύξηση κατά 20%
καταγράφεται και στα περιστατικά κατάθλιψης.
Στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, δείχνουν ότι από την 1η
Ιανουαρίου 2009 έως τις 23 Αυγούστου 2012 οι τελεσθείσες αυτοκτονίες ή απόπειρες έχουν
ανέλθει σε 3.124. Τα περιστατικά αυτοκτονιών ανήλθαν σε 677 το 2009, 830 το 2010, 927
το 2011 και 690 από την 1η Ιανουαρίου έως τις 23 Αυγούστου του 2012.
Τα περισσότερα περιστατικά αυτοκτονιών καταγράφονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής και
στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική αύξηση όμως παρατηρείται και άλλες περιοχές, όπως στη
Ροδόπη (από 7 το 2009, 13 το 2011 και 10 το 2012), στο Κιλκίς (από 5 το 2009, 20 το 2011
και 13 το 2012), στην Πιερία (από 7 το 2009, 19 το 2011 και 14 το 2012) και στις Σέρρες
(από 7 το 2009, 15 το 2011 και 14 το 2012). Επίσης, στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν τρία
περιστατικά το 2009 και 12 το 2012.
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