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Εισαγωγή

Υπάρχουν µεγάλα και σοβαρότατα προβλήµατα, τα οποία
προτιµάµε να µην αναλύουµε ή να µην κάνουµε προτάσεις για
διέξοδο, συνήθως για δύο λόγους : πρώτον, είναι οδυνηρά θέµατα και τ΄ αποφεύγουµε και δεύτερον είναι δύσκολο να βρεις λύσεις ή να προτείνεις. Ένα τέτοιο θέµα είναι η αυτοκτονία. Επώδυνο και δύσκολο θέµα. Κι όµως, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποφεύγουµε να τα φέρουµε στην επιφάνεια, να ρίξουµε άπλετο
φως, (αν µπορούµε βέβαια), και να τοποθετηθούµε στο πρόβληµα.

Η αυτοκτονία και τα αίτιά της
Αυτοκτονία είναι η δολοφονία του εαυτού σου. ∆ολοφονία,
γιατί υπάρχει µορφή δόλου, είναι προσχεδιασµένη και εσκεµµένη. Η αυτοκτονία σήµερα έχει πάρει µορφή επιδηµίας σε πολλές
χώρες. Τα επίσηµα στοιχεία των κρατών, παρότι είναι φοβερά,
είναι πολύ µικρότερα από την πραγµατικότητα. Σε κάθε δηλωµένη αυτοκτονία, ίσως αντιστοιχεί και µία αδήλωτη. Ποιος από εµάς
θα δήλωνε σαν αυτοκτονία το θάνατο συγγενούς του ; είναι
ντροπή! Έτσι, µόνο αν δεν καλύπτεται αλλιώς ο θάνατος, δηλώνεται σαν αυτοκτονία.
Πρώτη χώρα στον κόσµο (λίγοι το ξέρουν) σε αυτοκτονίες,
είναι η Ιαπωνία. Όχι, τώρα µόνο, αλλά από χιλιάδες χρόνια. Εκεί
η αυτοκτονία έχει άλλη έννοια και συµβολισµό απ΄ ότι σε µας
τους άλλους. Σήµερα όµως, νοµίζω ότι και στην Ιαπωνία έχει την
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ίδια έννοια και σηµασία µε εµάς : αδιέξοδο, απόγνωση, ψυχολογικά προβλήµατα κ.λ.π. Οι Βορειοευρωπαίοι έρχονται δεύτεροι
σε αυτοκτονίες (Σουηδία, Φιλανδία, ∆ανία κ.λ.π.). Το παράξενο
είναι ότι ενώ όλοι νοµίζουµε ότι στην Ελλάδα του γαλάζιου ουρανού και του ήλιου, οι αυτοκτονίες είναι λίγες, είναι πλάνη. Είναι
και εδώ ανησυχητικός ο αριθµός αυτοκτονιών.
Σε µια άλλη έρευνα πάλι, οι Νεοζηλανδοί έρχονται πρώτοι
σε αυτοκτονίες. Εν πάσει περιπτώσει δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία
αυτό. Τα αίτια είναι που µας ενδιαφέρουν. Γιατί έχει πέσει επιδηµία αυτοκτονιών στον κόσµο ; Γιατί γίνεσαι αυτόχειρας σήµερα ;
Πριν ψάξουµε την απάντηση, να πούµε ότι οι αυτοκτονίες
σήµερα, σ΄ όλο τον κόσµο, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σε µερικές
χώρες το θέµα έφθασε στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Υπάρχουν χώρες που µαστίζονται κυριολεκτικά από τις αυτοκτονίες, (Γερµανία, Γαλλία κ.λ.π.). Πρόσφατα µάλιστα (µέσα στο
2000), ανακοινώθηκαν τροµακτικές στατιστικές για αυτοκτονίες
στη Γαλλία, που έχει θορυβηθεί από το κύµα αυτοκτονιών που
σαρώνει τη χώρα. Άρα ψάχνοντας τα αίτια, θα πρέπει να βρούµε
και τι έχει αλλάξει σήµερα, ώστε να µιλάµε για «κύµα αυτοκτονιών».
Κατ΄αρχήν σήµερα είναι σε φοβερή έξαρση τα ψυχολογικά
προβλήµατα, προβλήµατα που δεν είχε ο άνθρωπος πριν το
1960. Άλλωστε αν δούµε στα ψιλά των εφηµερίδων, όταν ανακοινώνεται µια αυτοκτονία, καταλήγει η ανακοίνωση : ο αυτόχειρας
έπασχε από ψυχολογικά προβλήµατα.
Πρώτη αιτία αυτοκτονιών σ΄ όλο τον κόσµο, αυτό όλοι το
ξέρουµε, είναι τα ψυχολογικά προβλήµατα του σύγχρονου αν-
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θρώπου. Τι σηµαίνει ψυχολογικά προβλήµατα ; η σχιζοφρένεια,
οι ανίατες ψυχώσεις ; Όχι, δεν εννοούµε αυτά τα «ψυχιατρικά»
προβλήµατα, εννοούµε τα ψυχικά αδιέξοδα, τις έµµονες ιδέες
των νευρωτικών που πολλές φορές είναι απίστευτα βασανιστικές,
τα διαζύγια, οι θάνατοι προσφιλών προσώπων, επαγγελµατικές
χρεοκοπίες, αφόρητη µοναξιά, µελαγχολία, συνήθη ως πολύ βαριά, ερωτικές απογοητεύσεις και πάει λέγοντας. ∆ηλαδή ψυχολογικά προβλήµατα, σηµαίνει ότι το µυαλό είναι φυσιολογικό, το
άτοµο δεν µπορεί να ξεπεράσει τα προβλήµατα, ενώ στις ψυχώσεις (σχιζοφρένεια κ.λ.π.), εκεί το µυαλό είναι αποσυγκροτηµένο.

Απόπειρες αυτοκτονίας
Ευτυχώς, δεν καταλήγει συνήθως το άτοµο στην αυτοκτονία. Κάτι γίνεται και την τελευταία στιγµή σώζεται. Έτσι µιλάµε για
απόπειρα αυτοκτονίας.
Έχει παρατηρηθεί όµως, ότι όταν ένας κάνει µια απόπειρα,
είναι πιο εύκολο να κάνει και δεύτερη. Έχει δηλαδή σπάσει πια
το προστατευτικό φράγµα του ενστίκτου αυτοσυντήρησης. Άλλη
παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες κάνουν περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας και όχι αυτοκτονίες, ενώ ο άνδρας καταλήγει πιο
εύκολα στο θάνατο, γιατί οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί είναι πιο
αποτελεσµατικές. Θα φανεί παράξενο, αλλά υπάρχει µία κατηγορία αυτοκτονιών, όπου σπανίζουν οι απόπειρες : οι παιδικές αυτοκτονίες που κι αυτές κάνουν θραύση : µόνο στην Ελβετία πέρυσι αυτοκτόνησαν 300 παιδιά (εξαιτίας διαζυγίων γονέων κ.λ.π.
συνήθως). Αυτό συµβαίνει διότι το µικρό παιδί, αν ξεκινήσει τη
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διαδικασία, δεν ξέρει να προστατευθεί, να ζητήσει βοήθεια ή πώς
να σωθεί.

Αυτοκτονίες στο στρατό
Είναι σχετικά αρκετές. Άλλωστε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, έχει οµολογήσει επίσηµα για υψηλό (σχετικά πάντα), αριθµό αυτοκτονιών στον Ελληνικό Στρατό. Εδώ µάλιστα ισχύει η
ίδια κατάρα που αναφέραµε πριν. ∆εν έχουµε απόπειρες, έχουµε
αυτοκτονίες. Ο φαντάρος στη σκοπιά, (εκεί γίνονται οι αυτοκτονίες, στη σκοπιά τη νύχτα), έχει χρόνο να τοποθετήσει κατάλληλα
την κάννη, ώστε να επέλθει το µοιραίο. Και εδώ τα αίτια επισήµως είναι ψυχολογικά προβλήµατα των συγκεκριµένων στρατιωτών, αδυναµία προσαρµογής στις στρατιωτικές συνθήκες κ.λ.π.
Ένας λόγος που αυξήθηκαν οι άδειες στο στρατό είναι και αυτός.
Ανώτατοι αξιωµατικοί του στρατού όµως, αναφέρουν ότι τα ψυχολογικά προβλήµατα προϋπήρχαν του στρατού και επιδεινώθηκαν µε τη στράτευση. Πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια, όχι δικαιολογία του Γ.Ε.Σ.

Οµαδικές ή µαζικές αυτοκτονίες
Συνήθως σε «περίεργες» αιρέσεις γίνονται οι οµαδικές αυτοκτονίες, κάτω από την πίεση του αρχηγού της. Μαζικές είχαµε
στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου χιλιάδες στρατιώτες και αξιωµατικοί της Ιαπωνίας, αυτοκτονούσαν µε χαρακίρι σε µια νύχτα,
(χαρακίρι σηµαίνει : βυθίζω το σπαθί µόνος µου στην κοιλιά).
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Έτσι στη νήσο Οκινάουα βρέθηκαν 8.000 Ιάπωνες που έκαναν χαρακίρι. Στη νήσο Ιβοζίµα άλλοι 10.000 Ιάπωνες στρατιώτες και αξιωµατικοί έκαναν χαρακίρι (είχαν καταλάβει ότι έχασαν τη µάχη και από µία «περίεργη αξιοπρέπεια» αυτοκτονούσαν).

Μία βαθύτερη προσέγγιση της αυτοκτονίας
Οι περισσότεροι από εµάς ξέρουµε ότι στην αυτοκτονία το
άτοµο επιζητεί λύτρωση µε το θάνατο, γενικά επιδιώκει αποκλειστικά το θάνατο. Πρόκειται για πλάνη. Σε πολλές αυτοκτονίες,
ναι, είναι αυτό. Σε άλλες όµως, το άτοµο δεν επιδιώκει ακριβώς
το θάνατο, αλλά διάφορα πράγµατα : π.χ. να «διαµαρτυρηθεί» µε
έντονο και εντυπωσιακό τρόπο για όσα του συµβαίνουν, να εκδικηθεί τη ζωή του λόγω των πολλών ατυχιών, να εκδικηθεί την
κοινωνία που πιστεύει ότι τον περιφρόνησε, να ζητήσει την αγάπη και το ενδιαφέρον των γύρω του, γι΄ αυτό και πολλές φορές
ενώ δεν µπλοφάρει, δεν τα δίνει όλα για όλα ώστε να πεθάνει,
π.χ. παίρνει δύο κουτιά χάπια, δεν παίρνει όµως 4 ενώ υπήρχαν
στο συρτάρι. Να πεθάνει προσπαθεί, αλλά αφήνει και ένα παραθυράκι πολύ µικρό να γλιτώσει. Συµφοιτητής της µου στη Νοµική,
µου εξοµολογήθηκε ότι σε δύο απόπειρες που έκανε µε πολλά
χάπια, κατά βάθος δεν ήθελε να πεθάνει και τις δύο φορές. Να
διαµαρτυρηθεί στο περιβάλλον του το οικογενειακό µε ένα θάνατο επεδίωκε, αλλά κατά βάθος ήθελε να ζήσει.
Τα παραπάνω είναι ευχάριστα διότι έτσι εξηγείται ότι οι
απόπειρες είναι πολύ περισσότερες από τις αυτοκτονίες. Εδώ
δεν αναφέροµαι στις «ψευδείς απόπειρες» γυναικών που το κά-
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νουν για να φέρουν πίσω τον σύντροφό τους («απόπειρες γάµου» τις ονοµάζουν κάποιοι γιατροί). Πιστεύω όµως ότι εκείνοι
που πραγµατικά επιδιώκουν µόνο το θάνατο, είναι οι πάσχοντες
από βαριά κατάθλιψη, αυτοί δεν θέλουν να ζήσουν όντως, αφού
η ζωή τους φαίνεται επίγεια κόλαση.

Το κράτος απέναντι στους αυτοκτονούντες
Στη

Γερµανία

20.000

άτοµα

αυτοκτονούν

ετησίως

και

200.000 είναι οι απόπειρες. Αγαπηµένος τρόπος αυτοκτονίας εκεί, είναι να πέφτουν στις γραµµές του Μετρό, όταν πλησιάζει το
τραίνο. Ήµουν στον ηλεκτρικό του Μονάχου και βλέποντας µια
παράξενη αφίσα, ρωτώ το φίλο µου που ήξερε Γερµανικά τι λέει
και µου τη διάβασε : «παρακαλούµε, µην επιλέγετε το Μετρό για
αυτοκτονία. Συνήθως δεν πεθαίνετε, αλλά µένετε ανάπηροι».
Έφριξα ! Του λέω του φίλου µου, γιατί το έγραψαν αυτό και µου
είπε : γίνονται πολλές αυτοκτονίες στο Μετρό, οπότε το κράτος
µετά δίνει άδεια στο µηχανοδηγό για ψυχική οδύνη και µάλιστα
τον πληρώνει αδρά για τον ίδιο λόγο. Γι΄ αυτό, λοιπόν, τους
στέλνει αλλού να αυτοκτονήσουν ! Πάνω από όλα δηλαδή µήπως
και δε λειτουργήσει τέλεια το κράτος.
Ειπώθηκε κάποτε να επιβάλλεται τιµωρία (έως και φυλάκιση) σ΄αυτόν που κάνει απόπειρα, γιατί διαταράσσει την ησυχία
και αναστατώνει τους άλλους. Φρίξον ήλιε !!!
Πάνω απ΄όλα η κρατική µηχανή και µετά η ανθρωπιά και ο
οίκτος. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν λειτουργούµε έτσι, αν και εδώ
ακούσθηκαν ανάλογες προτάσεις, δηλαδή να πληρώνει αποζηµίωση για ηθική βλάβη ο υποψήφιος αυτόχειρας κ.λ.π.
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Για να είµαστε όµως δίκαιοι, πρέπει να δούµε και µια άλλη
πλευρά. Θυµάµαι µια νύχτα στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης όπου είχα πάει για µια ενόχληση, «είχαν έρθει 8 κορίτσια µέσα σε µια νύχτα για απόπειρα αυτοκτονίας και τα 8 για
συναισθηµατικούς λόγους». Ένας γιατρός αγανακτισµένος (και
δικαιολογηµένα άλλωστε), τον ακούω να λέει σε δύο από αυτές
σε έντονο ύφος : «ακούστε κορίτσια, µ΄αυτές τις απόπειρες σας,
το ξέρετε ότι αφήσαµε ανθρώπους µε εµφράγµατα και πνευµονικά οιδήµατα για να σώσουµε εσάς, που τα προκαλείτε µόνες σας;
τι φταίνε οι άλλοι ασθενείς να πληρώνουν τα δικά σας τα σπασµένα;». Θυµάµαι ότι συµφώνησα µέσα µου µε το γιατρό εκείνο.
Είχε δίκιο. Και σίγουρα απ΄ τα 8 κορίτσια τα µισά ίσως να έκαναν
απόπειρα για επιστροφή του φίλου τους, απασχολώντας όµως το
Νοσοκοµείο µε το λίγο νυκτερινό προσωπικό.

Μπορεί ο υποψήφιος αυτόχειρας να νικήσει τις σκέψεις περί
αυτοκτονίας ;
∆ύσκολο αλλά µπορεί. Αρκεί να θέλει να δει πιο καθαρά και
νηφάλια τα πράγµατα. Κατ΄ αρχήν σε ένα συνέδριο ιατρικό µε
θέµα την αυτοκτονία, ειπώθηκε κάτι σοφό : αν ο αυτόχειρας που
«κατέληξε», είχε λίγο περισσότερη υποµονή, αν περίµενε λίγο
ακόµα, τα προβλήµατά του θα λύνονταν. Μάλιστα αυτό θα συνέβαινε σε ποσοστό 95% των αυτόχειρων. Άρα λύσεις υπάρχουν,
σ΄όλα τα προβλήµατα, αλλά πρέπει κανείς να περιµένει. Το δε
5% που δεν θα λύνονταν το πρόβληµά του, αναφέρονταν σε ανίατες νόσους (προχωρηµένους καρκίνους µε αφόρητους πόνους
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κ.λ.π.). Ο αυτόχειρας όµως δεν έχει υποµονή άλλη. Έτσι λέει ο
ίδιος. Κι όµως έχει µέσα του, αλλά δεν το ξέρει. Πάντοτε τονίζω
τη σοφή φράση : «δεν υπάρχει πρόβληµα σ΄αυτό τον κόσµο, χωρίς τη λύση του». Λύση όµως δεν εννοούµε τη «µαγική», αλλά
αυτή που έρχεται µετά από αγώνα και προσπάθεια. Νοµίζω (δεν
έχω φυσικά στοιχεία), ότι οι περισσότεροι από εµάς σε κάποια
στιγµή της ζωής µας, έστω για 15" σκεφθήκαµε την αυτοκτονία
σαν λύση σε ένα πρόβληµα, αλλά αµέσως την απορρίψαµε γιατί
καταλάβαµε ότι δεν λύνει κανένα πρόβληµα.
Πράγµατι, ο αυτόχειρας δεν λύνει το πρόβληµα, το παίρνει
µαζί του στην αιωνιότητα. Ποιος του είπε ότι µε το θάνατο απαλλάσσεται από το πρόβληµά του ή έστω λυτρώνεται από την «κολασµένη ζωή» ; Αυτό είναι ένα θέµα που σηκώνει µεγάλη συζήτηση, διότι µη ξεχνάµε ότι η Εκκλησία µας θεωρεί τον αυτοκτονούντα ως ήδη κολασµένο και δεν τον κηδεύει, όχι γιατί είναι µεγάλη αµαρτία η αυτοκτονία (έτσι νοµίζει ο λαός), αλλά γιατί θεολογικά ο αυτόχειρας θεωρείται αµετανόητος, άπιστος στην αγάπη
του Θεού κ.λ.π. Γι΄αυτό αν εξελιχθεί σε απόπειρα, συγχωρείται
κανονικά. Επειδή έχει ευκαιρία µετάνοιας. Άρα δε συγχωρεί την
αυτοκτονία η Εκκλησία επειδή τη θεωρεί αµετανοησία τελική και
όχι µεγάλη αµαρτία. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι µεγαλύτερη αµαρτία, αλλά µπορεί να µετανόησε ο δολοφόνος, γι΄αυτό
τον κηδεύει η εκκλησία. Βέβαια, η τελική κρίση ανήκει στο Θεό.
Θα απορούν πολλοί άνθρωποι, ποια τέλος πάντων είναι
αυτά τα ψυχολογικά προβλήµατα που οδηγούν σε αυτοκτονία.
Είναι διάφορες έµµονες ιδέες που έρχονται µε ισχυρό καταναγκασµό, δεν µπορεί ν΄ απαλλαγεί το άτοµο απ΄ αυτές και επειδή
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η ζωή του γίνεται κόλαση, αποφασίζει «δυναµική» λύση. Η επόµενη ερώτηση του απλού ανθρώπου, σίγουρα θα είναι : µα τι είδους έµµονες ιδέες έχει, τι του λένε αυτές οι ιδέες ; Μπορεί να
του µπήκε έµµονη ιδέα ότι είναι βαριά άρρωστος, (ας του λένε οι
γιατροί ότι είναι υγιέστατος), µπορεί να του µπήκε ιδέα ότι του
έκαναν µάγια και γι΄ αυτό όλα του πάνε στραβά, µπορεί να πιστεύει ότι είναι ένα τίποτα, ένας αποτυχηµένος που δεν αξίζει τίποτα, ούτε ακόµα και να ζει. Μπορεί ακόµα να έχει «ενοχική συνείδηση», να έχει ενοχές για πράγµατα, για τα οποία δε φταίει,
αλλά είναι πολύ ευαίσθητος και βασανίζεται από ψευδείς ενοχές
(η ενοχική συνείδηση, είναι νευρωτικό σύµπτωµα). Ιδέες ότι κανείς δεν τον αγαπά, όλοι τον επιβουλεύονται κ.λ.π. Είναι τόσες οι
έµµονες ιδέες που θέλουµε ένα µεγάλο κατάλογο για να τις αναφέρουµε (και πάλι δε θα τις αναφέρουµε όλες).
Οικογενειακά προβλήµατα (διαζύγιο, ανάπηρο παιδί, υποψίες για απιστία του συζύγου του, πραγµατική ή φανταστική, πολύχρονη ανεργία που τον κάνει να νιώθει άχρηστος στην οικογένειά του, ασθένεια ανίατη δική του, που τον κάνει να νιώθει βάρος στην οικογένεια κ.λ.π.). Και τα είδη των οικογενειακών προβληµάτων είναι ατελείωτα, ο φυσιολογικός άνθρωπος τα ξεπερνά, στον ευαίσθητο όµως µπορεί να του εξελιχθούν σε ψυχολογικά προβλήµατα (από οικογενειακά) και να µη µπορεί να τ΄ αντέξει.
Στις φυλακές επίσης έχουµε συχνές αυτοκτονίες, ο κόσµος
νοµίζει ότι αυτές εκεί γίνονται λόγω του εγκλεισµού, αλλά οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι απ΄ αυτούς αυτοκτονούν λόγω αφό-
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ρητων τύψεων και ενοχών για ό,τι έκαναν, (συνήθως όταν δολοφονούν στενά τους πρόσωπα).
Παραδόξως, εν καιρώ πολέµου, οι αυτοκτονίες µειώνονται
αισθητά (ίσως γιατί η προσοχή συγκεντρώνεται στον πόλεµο και
όχι στο εσωτερικό του ανθρώπου και γιατί τα προβλήµατα επιβίωσης, δεν αφήνουν χρόνο και χώρο για ψυχολογικά προβλήµατα.
Συµπέρασµα : όταν διαβάζουµε «αυτοκτόνησε λόγω ψυχολογικών προβληµάτων», ας έχουµε υπόψιν ότι αυτά είναι ατελείωτα σε αριθµό. Εδώ βέβαια να πούµε ότι αφόρητα ψυχολογικά
προβλήµατα που οδηγούν κάποιους σε αυτοχειρία, για άλλους
είναι «αστεία», ούτε που θα τα έδιναν σηµασία. Αυτό άλλωστε
σηµαίνει και ψυχολογικό πρόβληµα : γιγαντιοποίηση ενός προβλήµατος και δώσιµο σ΄αυτό διαστάσεις που δεν τις έχει.

Σκέψεις θετικές, που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος αυτόχειρας για ν΄ απαλλαγεί από τη «µοιραία πράξη»
Πρέπει ν΄ αναπτύξει τον στενό ορίζοντα της σκέψης του και
να κρίνει αλλιώς πράγµατα και γεγονότα. Ν΄ αρχίσει να φιλοσοφεί αισιόδοξα : έτσι είναι αυτή η ζωή, είναι όλο προβλήµατα και
τραγωδίες, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τέτοια προβλήµατα αλλά τα ξεπερνούν, κάνουν υποµονή και συνεχίζουν τη ζωή.
Π.χ. οι περισσότεροι χάνουν ένα στενό συγγενικό τους πρόσωπο, αλλά δεν «πεθαίνουν» µαζί του. ∆εν είναι ο µόνος που βασανίζεται. Εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο, βασανίζονται πολύ περισσότερο απ΄ αυτόν, έχουν πολλά αδιέξοδα, αλλά ελπί-
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ζουν, χαίρονται, δεν το παίρνουν κατάκαρδα. Η ζωή είναι όµορφη
ακόµα και µε τις τραγωδίες που δηµιουργεί.
Εξάλλου να σκέπτεται, ότι ό,τι πρόβληµα και να έχει, η ζωή
είναι τόσο σύντοµη, µα τόσο σύντοµη, που δεν κρατάνε για πάντα οι τραγωδίες, τα αδιέξοδα, τα προβλήµατα. Σε λίγο θα βγούµε από τη φυλακή του σώµατος και ελεύθερες οι ψυχές µας θα
πετάξουν για το ∆ηµιουργό µας «ένθα ουκ έστι πόνος, ου στεναγµός». Κι αν ακόµα δεν µπορεί να ξεπεράσει το πρόβληµά του,
ας συζήσει µ΄ αυτό, ας συµφιλιωθεί µαζί του κι ας ζήσει µαζί του,
έστω µια δυστυχισµένη ζωή για ένα διάστηµα. Μετά «πάντα κάτι
γίνεται, πάντα κάτι έκτακτο συµβαίνει, µη αναµενόµενο» και ξεπερνά το πρόβληµά του. Ας θυµηθεί ότι σ΄όλο τον κόσµο, ειδικά
Νότια Αµερική και Αφρική, η φτώχεια, οι αρρώστιες, η πείνα, η
δίψα, οι θάνατοι προσφιλών ανθρώπων και µικρών παιδιών βρίσκονται σε απίστευτη έξαρση κι όµως δεν λυγίζουν. Πέθανε ένα
στενό πρόσωπό του και δεν µπορεί να ξεπεράσει το θάνατό του;
Ας σκεφθεί πόσοι γονείς, ειδικά στην Αφρική, χάνουν κάθε µέρα
τα παιδιά τους από ασιτία κ.λ.π. και όµως συνεχίζουν τον ανήφορο του «Γολγοθά της ζωής».
Η κοπελίτσα των 17 ή 16 ετών ή και 15, παίρνει χάπια γιατί
την άφησε ο Γιώργος ή ο Νίκος, τι θάκανε αν την άφηνε το παιδί
της ξεψυχώντας στην αγκαλιά της από αβιταµίνωση ; κι όµως αυτό είναι καθηµερινό φαινόµενο στην άτυχη µαύρη ήπειρο. Ίσως
ντραπεί για τον εαυτό της, αν κάνει τέτοιες σκέψεις.
Θα τονίσω και το εξής : ο ίδιος ο άνθρωπος όταν υποψιάζεται «ναρκοπέδιο», ας φεύγει µακριά, ας µην προκαλεί τους κινδύνους. Π.χ. όταν ένας δανείζεται από τοκογλύφο ή παίζει όλες
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τις οικονοµίες µιας ζωής στο Χρηµατιστήριο χωρίς να γνωρίζει
από Χρηµατιστήριο ή µια γυναίκα τα φτιάχνει µε ένα ωραίο άνδρα, αλλά αλήτη, βάζουν σε κίνδυνο όλοι αυτοί τον εαυτό τους.
Όλοι αυτοί ίσως αύριο να είναι οι νέοι αυτόχειρες. ∆εν φταίει η
«µαύρη µας η τύχη» για ανοησίες δικές µας.
Αλλά κι αν ακόµα γίνει η ανόητη και άφρων πράξη, πρέπει
το άτοµο να µη γκρεµίζεται ψυχικά, αλλά να συνεχίζει τη ζωή του
και τότε ένα µεγάλο µέρος του κακού που τον βρήκε, θα διορθωθεί. Πάντοτε υπάρχει παρηγοριά για όποιο µεγάλο κακό και αν σε
κτυπήσει. Έχασες όλη σου την περιουσία στο καζίνο ή στα χαρτιά; Σκέψου ότι έτσι κι αλλιώς, όλοι κάποτε θα φύγουµε απ΄ αυτόν τον «µάταιο κόσµο», χωρίς να πάρουµε δραχµή µαζί µας.
Άρα, λοιπόν, όλα θα χαθούν µια

µέρα, σε σένα συνέβη νωρίτε-

ρα, αυτό ήταν όλο. Γυµνοί βγήκαµε απ΄ την κοιλιά της µάνας µας
και γυµνοί θα φύγουµε όπως λέει και η Αγία Γραφή.
Ο υποψήφιος αυτόχειρας πιθανότατα να σκεφθεί : όλα αυτά
είναι παρήγορα λόγια και τίποτα περισσότερο. Όχι, φίλε µου, κάνεις λάθος. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι το παιγνίδι και αυτοί είναι οι κανόνες του. ∆εν είναι παρήγορα λόγια, είναι οι κανόνες
του παιγνιδιού της ζωής. Ίσως σκεφθεί : και γιατί στους άλλους
δεν συνέβη αυτό το κακό που συνέβη σε µένα ; Εξάλλου, αν θέλεις να είσαι δίκαιος, σκέψου ότι το «κακό» που σε βρήκε, δεν
βρήκε και αυτούς, ρωτάς όµως τι άγνωστες σε σένα τραγωδίες
αντιµετώπισαν που εσύ δεν τις ξέρεις, γιατί ο κόσµος κρύβει τα
βάσανά του ; Μήπως είσαι εγωιστής και εσύ θέλεις νασαι ο µόνος στον πλανήτη που δεν θα αντιµετωπίσει έστω και µία τραγωδία ;
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Έχω συζητήσει µερικές φορές µε άτοµα που έπασχαν από
νευρωτική κατάθλιψη. Πραγµατικά, είναι δύσκολο να πεισθεί να
αγωνιστεί. Θέλει επίµονη συζήτηση και υποµονή όταν συζητάς
µαζί του. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ένας Γολγοθάς αλλά µε διαλείµµατα και ευχάριστες
συγκινήσεις. Ας µη θέλουν όλα να είναι εύκολα. Είναι εγωισµός
αυτό. Όλοι οι άνθρωποι σήµερα αντιµετωπίζουµε σοβαρά προβλήµατα και αδιέξοδα. Αλλά δεν αφήνουµε τα προβλήµατα «να
µας πάρουν από κάτω».
Πολλοί αυτόχειρες οδηγούνται στο «µοιραίο» από υπερβολικό εγωισµό. «Ακούω στην τηλεόραση ότι ο τάδε γνωστός ηθοποιός αυτοκτόνησε γιατί δεν του έδιναν πια πρωταγωνιστικό ρόλο όπως παλιά, ή δεν τον καλούσαν στην Τηλεόραση να παίξει
όπως παλιά. Τον «ξέχασαν». Μα είναι φυσικό, εσύ δοξάσθηκες,
έγινες γνωστός, τόσοι άλλοι χιλιάδες ηθοποιοί άγνωστοι, να µη
γίνουν κι αυτοί ελάχιστα έστω γνωστοί;» Όλα δικά σου ; Για πάντα πρωταγωνιστής εσύ, ακόµα και στα γεράµατά σου ;
Κάποιος έγραψε : οι αυτόχειρες πάνω απ΄ όλα δεν είναι
ρεαλιστές, να δεχθούν τη ζωή όπως είναι µε τα καλά και µε τα
κακά της. Το «συνυπογράφω» : δεν είναι ρεαλιστές.
∆ιάβασα κάπου ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Τιτανικός» έκανε απόπειρα αυτοκτονίας γιατί δεν έδωσαν σ΄αυτόν το
Όσκαρ αλλά στην πρωταγωνίστρια. Κέρδισε εκατοµµύρια απ΄ την
ταινία, έγινε διάσηµος και τελικά για ένα Όσκαρ έκανε απόπειρα... Εκνευριστικές περιπτώσεις αυτοχειρίας ή απόπειρας. Τέτοιοι είναι πολλοί, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
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Η απειλή της αυτοκτονίας ως εκβιασµός
Πολλά άτοµα (κυρίως γυναίκες), όταν πρόκειται να χάσουν
ή να επαναφέρουν το σύντροφό τους, φθάνουν στην απαράδεκτη
απειλή : αν φύγεις, στο υπόσχοµαι θ΄ αυτοκτονήσω. Στις περισσότερες περιπτώσεις µπλοφάρει. Αλλά ο άλλος έρχεται σε τροµερό αδιέξοδο : αν µπλοφάρει, εντάξει, αν όµως όχι, θα έχω τύψεις στην υπόλοιπη ζωή µου σκέπτεται. Τι κάνω ; εδώ ο καθένας
αντιδρά ανάλογα µε την προσωπικότητά του και τον τρόπο που
βλέπει και κρίνει τα πράγµατα. Πρόκειται πάντως για απάνθρωπο, εγκληµατικό εκβιασµό.

Ένας ύπουλος και παράξενος κίνδυνος
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ένας ύπουλος κίνδυνος στην περίπτωση του καταθλιπτικού ατόµου. Όταν βρίσκεται
σε βαριά κατάθλιψη, δε βρίσκει δυνάµεις για ν΄ αυτοκτονήσει,
αλλά µόλις συνέρχεται λίγο, τότε αυτοκτονεί. Το αναφέρω αυτό
για να το έχουµε υπόψιν αν έχουµε στην οικογένειά µας καταθλιπτικό άτοµο.

Η αυτοκτονία ως εθισµός ή ως EXTREM SPORT
Έχω ακούσει για ανθρώπους που έχουν κάνει όχι µία, όχι
δύο αλλά 7 ή και 8 απόπειρες αυτοκτονίας. Τι να πω! Πρέπει να
τους έγινε εθισµός ή να την βλέπουν σαν εξτρίµ σπορ και να απολαµβάνουν µια αλλόκοτη ηδονή κάνοντας τέτοιες ασταµάτητες
απόπειρες. Ηδονή που φυσικά δε νιώθει και η µάνα ή ο πατέρας
ή τ΄ αδέλφια τους, που θα έχουν σπάσει τα νεύρα τους από τις
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συνεχείς εντάσεις και αγωνία. Αυτοί βέβαια δεν το βλέπουν καθόλου σαν εξτρίµ σπορ.

Το µέλλον των αυτοκτονιών
Αν κρίνω ότι ο κόσµος όλο και περισσότερα προβλήµατα
αντιµετωπίζει και η ζωή όλο και πιο δύσκολη γίνεται, φοβάµαι για
το µέγεθος των αριθµών στο µέλλον. Γι΄ αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Μια σχετική αγωγή, να µαθαίνουµε από το Γυµνάσιο ακόµα
στα παιδιά, ότι η αυτοκτονία δεν είναι λύση, αντίθετα, ο αυτοκτονών παίρνει όλα τα προβλήµατα στην αιωνιότητα άλυτα.

Ηρωισµός ή δειλία ;
Μερικοί υποστηρίζουν ότι η αυτοκτονία είναι πράξη τόλµης
και θάρρους γιατί δεν µπορεί να το κάνει ο καθένας. Θέλει τόλµη
για να ξεπεράσεις το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που είναι πανίσχυρο. Ούτε λίγο ούτε πολύ µου θυµίζουν το στίχο του Κάλβου
(λίγο παραφρασµένο) «θέλει αρετή και τόλµη η αυτοκτονία!».
Ε, όχι, η αυτοκτονία είναι 100% πράξη δειλίας και ανικανότητας να ξεπεράσεις τα εµπόδια της ζωής. Όσο για την τόλµη
που επικαλούνται κάποιοι φιλόσοφοι σύγχρονοι, φιλόσοφοι της
υποκουλτούρας, δεν πρόκειται για τόλµη, γιατί όταν το άτοµο είναι σε απόγνωση και κατάθλιψη, το εύκολο γι΄αυτό το άτοµο είναι να πηδήσει απ΄ το µπαλκόνι. Το δύσκολο και τολµηρό, είναι
να πει : όχι, µπαίνω πάλι στο δωµάτιο και θα προσπαθήσω να
λύσω το πρόβληµά µου κι αν δεν µπορέσω µόνος µου, θα επι-
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σκεφθώ δύο τρεις καλούς φίλους να το συζητήσω µαζί τους, ίσως
µου βρουν τη λύση αυτοί.
Αυτό θάθελα να το τονίσω ιδιαίτερα, όσο αφορά τις µαθητικές αυτοκτονίες. Αρκετοί µαθητές και κυρίως µαθήτριες, προσχωρούν στην υποκουλτούρα της αυτοκτονίας που λέει ότι είναι
τολµηρή και ηρωική πράξη, διότι περιφρονείς το σύστηµα και τον
κόσµο της αδικίας. Τον φτύνεις ! Έχουν γραφεί και βιβλία φιλοσόφων για την τόλµη της αυτοκτονίας, αναρχοφιλοσόφων του
προηγούµενου αιώνα, αλλά και τώρα όλο και κάποιος τέτοιος
εµφανίζεται, µε εγκληµατική επίδραση στους νέους. Σ΄ όποιον
φυσιολογικό άνθρωπο κάνεις την ερώτηση : είναι τόλµη ή δειλία;
όλοι θ΄ απαντήσουν : δειλία 100%. Κι έχουν δίκιο. Η αυτοκτονία
είναι η προβολή της δειλίας, το χειρότερο αποτέλεσµα της δειλίας.

Επίλογος

Η σύγχρονη µάστιγα της κοινωνίας µας, (αν και γεµίσαµε
πια από µάστιγες), η αυτοκτονία, απειλεί όλες τις ηλικίες, (και η
γεροντική αυτοκτονία κάνει θραύση). Στο µέλλον νοµίζω ότι θάναι χειρότερα τα πράγµατα. Ας µάθουµε στο νέο άνθρωπο ότι οι
γενναίοι δεν φοβούνται ούτε ψυχολογικά προβλήµατα ούτε τ΄ αδιέξοδα της ζωής. Για τους γενναίους αυτά όλα είναι ευκαιρίες
για ηρωικές πράξεις. Οι δειλοί όµως, οι µη σκληραγωγηµένοι άνθρωποι, δεν αντέχον τις εντάσεις, τα σοβαρά προβλήµατα της
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ζωής και κάνουν το ίδιο που κάνουν και στον πόλεµο : λιποταξία
εν ώρα µάχης. Εν καιρώ πολέµου η ποινή είναι θάνατος µε απόφαση του Στρατοδικείου, τι σύµπτωση, και εν καιρώ ειρήνης η
λιποταξία (αυτοκτονία) εν ώρα µάχης, είναι πάλι θάνατος. Ας
προβληµατισθεί πάνω σ΄ όλα αυτά ο άνθρωπος που κάνει «µαύρες σκέψεις» και είµαι σίγουρος ότι θα νικήσει και θα διώξει µακριά αυτές τις σκέψεις για πάντα.
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