ύλεζε θαη πλαίλεζε κεηά ηηο εθινγέο.
πλέληεπμε ζηνλ Βιάζζε Νηόθα, Σειεόξαζε ITV Γειηίν Δηδήζεσλ Σξίηε 3/2/2015

Να μεθηλήζνπκε κε ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη λα δνύκε πόζν έρεη επεξεάζεη ηελ
ςπρηθή πγεία ησλ Διιήλσλ ε θξίζε.Ση ζηνηρεία έρνπκε γηα απηά ηα 5 ρξόληα;
-Σα πξάγκαηα επηπρώο είλαη ζηάζηκα, δελ έρνπκε θάπνηα επηδείλσζε ηεο
θαηάζηαζεο. Τπάξρεη επηβάξπλζε γηαηί ζε θάζε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη παξαηεξεζεί
δηαπνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά όηη ππάξρεη κηα ςπρνθαηαπόλεζε ηνπ πιεζπζκνύ.
Πξνθαλώο ε αλεξγία είλαη κηα αηηία, όπνπ δεκηνπξγείηαη άγρνο θαη θαηαζιηπηηθά
ζπκπηώκαηα, όπσο θαη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζεηο κε ζπκπεξηθνξέο όπσο
πηζαλόλ ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο, θαη θάπνηα
παξαβαηηθόηεηα ζην θνηλσληθό επίπεδν πνπ επηπρώο δελ θάλεθε ηόζν έληνλα ζηελ
Διιάδα.
Δίλαη κεηξήζηκε ε θξίζε ζηελ ςπρηθή πγεία; Έρνπλ απμεζεί νη αξηζκνί ηεο
θαηάζιηςεο;
-Σα πξόζθαηα δείγκαηα πνπ έρνπκε είλαη από ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Έρνπκε αύμεζε
ησλ δεηθηώλ ςπρνθαηαπόλεζεο ζε πνιύ επαίζζεηεο πεξηνρέο όπσο ζηνλ Πεηξαηά θαη
ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο λαππεγνθαηαζθεπαζηηθήο δώλεο, ζε πεξηνρέο δειαδή πνπ
έρνπλ πιεγεί από ηελ αλεξγία, όπνπ ε πξνζέιεπζε ζηηο ππεξεζίεο είλαη πνιύ
κεγαιύηεξε. Έρνπκε ζηνηρεία από ηελ πξνζέιεπζε αλζξώπσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, αύμεζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ θαη ησλ αγρσδώλ ζδπκπησκάησλ.
Έρνπκε κηα δεύηεξε κεγάιε έξεπλα από ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο πνπ έθαλε ην
ΔΠΗΨΤ, δείρλεη αύμεζε ηεο θαηάζιηςεο ζε άληξεο ειηθίαο 30 -55 εηώλ. Γηα πξώηε
θνξά ην επηδεκηνινγηθό πξνθίι ηεο θαηάζιηςεο ζε παγθόζκην επίπεδν έρεη αιιάμεη,
όπνπ νη άλδξεο έρνπλ πνζνζηά αγρσδώλ θαη θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ίζα κε
απηά ησλ γπλαηθώλ.
Πνπ νθείιεηαη ην γεγνλόο απηό;
-Σελ θξίζε ηελ πθίζηαληαη νη άλδξεο ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο αιιά θαη
ηεο κεγάιεο θξίζεο δαλεηζκνύ. Ο άλεξγνο άλδξαο πιήηηεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ
άλεξγε γπλαίθα, ε νπνία έρεη πνιιαπινύο ξόινπο θαη πνιιαπιά επίπεδα αλαδήηεζεο
ιύζεο Οη άλδξεο ηελ θξίζε ηελ βηώλνπλ ζε επίπεδν ζπκπησκάησλ θαη νη γπλαίθεο
ηελ βηώλνπλ ζηελ πξάμε. Οη γπλαίθεο θάλνπλ θνβεξή δνπιεηά ζηελ θξίζε, έρνπλ
επηζηξέςεη ζην ζπίηη, έρνπλ αλαζθνπκπσζεί, θξνληίδνπλ παηδηά, θξνληίδνπλ ηα
πάληα θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηηο ππεξεζίεο πγείαο, αλαιώκαζη ησλ ηαηξηθώλ
ηνπο πξνβιεκάησλ θαη ηεο παξακέιεζεο ηεο πγείαο ηνπο. Οη γπλαίθεο ζε απηήλ ηελ
θάζε ηεο θξίζεο, είλαη εξσηθέο θαη πξαγκαηηθά ηνπο αμίδεη κηα κεγάιε ηηκή γηα ηε
εξσηθή ζηάζε πνπ επέδεημαλ ζηελ ζέζε απηή. Σν εληππσζηαθόηεξν όισλ,
κεηώζεθαλ ηα δηαδύγηα, κεηώζεθαλ νη γάκνη, αιιά κεηώζεθαλ θαη ηα δηαδύγηα.
Μεηώζεθε επίζεο θαη ε ελδννηθνγελεηαθή βία ζηελ Διιάδα, ππάξρεη κηα δηάζεζε γηα
ζπλαίλεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη απηό αληαλαθιάηαη θαη ζηελ θνηλσλία.
Απμήζεθαλ νη απηνθηνλίεο;

Γηα λα θιείζσ ην πξνεγνύκελν ζέκα, δελ έρνπκε ζηνηρεία επηδεκηνινγηθά από ηνλ
γεληθό πιεζπζκό γηα κηα θξίζε ςπρνπαζνινγίαο. Θα ην δνύκε απηό, γηαηί ηα παηδηά
πνπ γελλήζεθαλ ζε νηθνγέλεηεο κε θξίζε, λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζην
κέιινλ. Απμήζεθαλ νη απηνθηνλίεο, αιιά ζηνηρεία επίζεκα δελ έρνπκε θαη επνκέλσο
δελ κπνξώ λα κηιάσ ρσξίο ζηνηρεία.
-Δπνκέλσο δελ είλαη αθξηβέο όηη απμήζεθαλ νη απηνθηνλίεο, ή κπνξεί λα κελ
απμήζεθαλ ιόγσ θξίζεο αιιά λα νθείιεηαη ζε κηα πεξηνδηθόηεηα ησλ αξηζκώλ;
Σν πεξίθεκν ζέκα ησλ απηνθηνληώλ είλαη πνιύ ζνβαξό θαη έγηλε κεγάιε ζπδήηεζε
θαη δπζηπρώο ζηελ πξώηε θάζε ηεο θξίζεο, 2011, 2012, 2013 έγηλε κεγάιε
δηαθήκηζε, ιππάκαη πνπ ην ιέσ απηό, θαλέλαο δελ αληέδξαζε πνιηηηθά θόκκαηα ην
εθκεηαιιεύηεθαλ πνιηηηθά.
-Έγηλε ζπέθνπια;
-Ννκίδσ πσο λαη, έγηλε κηα «θαηαζθεπαζκέλε» δηαθήκηζε ησλ απηνθηνληώλ, δελ
ζέισ λα κηιάσ γηα απηό, γηαηί καο παξαθνινπζνύλ νη άλζξσπνη πνπ είλαη επάισηνη
θαη επαίζζεηνη ζηα κελύκαηα πνπ παίξλνληαη. Σα κελύκαηα πνπ βγαίλνπλ από ηελ
ηειεόξαζε πξέπεη λα είλαη κελύκαηα ζηαζεξνπνίεζεο. Γελ απμήζεθαλ
νη
απηνθηνλίεο ζηνλ ξπζκό πνπ ιέγεηαη. Μηιάλε γηα έλαλ αξηζκό 3-4 ρηιηάδσλ
απηνθηνληώλ πνπ είλαη εληειώο ςέκκα. ηελ Διιάδα έρνπκε 400 πεξηπηώζεηο
απηνρεηξίαο θαη ζηε θξίζε είρακε 477 θαη ην 2012, 508.Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από
ηελ δηεζλή ζηαηηζηηθή ππεξεζία. Τπάξρεη κηα κηθξή αύμεζε, ράζακε 150 αλζξώπνπο
απηά ηα ρξόληα, αιιά γηα ην 2013 θαη ην 2014, δελ έρνπκε ζηνηρεία.
-Απηό νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή ζηελ πεξηνδηθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ;
αθέζηαηα ζπκβάιιεη θαη ε θξίζε γηαηί επεξεάδεη επάισηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη
πάζρνπλ από πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Οη επάισηνη πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θξίζεο θαη ηα άηππα αξλεηηθά κελύκαηα θαη από ηα θόκκαηα, αιιά θαη από ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο. Ζ επζύλε ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη ηεξάζηηα, δελ πξέπεη λα
δηαθεκίδνληαη νη αξλεηηθέο πξάμεηο ζηελ θνηλσλία. Καη εκείο από ηελ πιεπξά ησλ
ςπρηάηξσλ αιιά θαη εζείο νη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα είκαζηε εδώ γηα λα δίλνπκε
ζεηηθά κελύκαηα ζηνλ θόζκν.
-Οη δεκνζηνγξάθνη θαηαγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
-Ναη αιιά λα κελ ηελ παξαπνηνύλ.
-Τπάξρνπλ δεκνζηνγξάθνη πνπ ηελ παξαπνηνύλ ζπλεηδεηά γηα πνιιαπινύο ιόγνπο. Ο
θάζε δεκνζηνγξάθνο έρεη ην δηθό ηνπ ζηπι ηελ δηθή ηνπ αηζζεηηθή θαη θξηλόκαζηε
θαζεκεξηλά από ηνλ θόζκν.
-Οη αξηζκνί είλαη κηθξνί επνκέλσο ιέηε γηα αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ;
Τπάξρεη κηα αύμεζε ζε πνζνζηό 15-20%, αύμεζε πηζαλόλ ιόγσ ηεο θξίζεο, αξηζκόο
πνπ είλαη ινγηθόο γηα ηα παγθόζκηα δεδνκέλα, όζν κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη
ινγηθό, έλα ηόζν αξλεηηθό θαη δπζάξεζην ζπκβάλ λα ράλνληαη άλπζξσπνη. Όρη όκσο
λα θάλνπκε δηαθήκηζε θαη λα πεξλάκε ηόζν αξλεηηθά αιιά θαη ςεπδή κελύκαηα
ζηνλ θόζκν.

Έγηλε ζπέθνπια ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηνθηνλίαο θαη από πνιηηηθνύο θαη από
δεκνζηνγξάθνπο θαη από θόκκαηα
-Γελ έγηλε θακκία πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο πγείαο, λα βνεζήζνπκε
δειαδή απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα, λα ηνπο ζηεξίμνπκε λα
βξεζνύλ όξζηνη. Απελαληίαο δελ ηνπο ζηεξίμακε θαη θάπνηνη πξαγκαηηθά πέζαλε.
Δίλαη επζύλε όισλ καο.
Αο πάκε ζε πνην ειαθξά ζέκαηα. Ζ ςπρνινγία ηνπ θόζκνπ κεηά ηηο εθινγέο, έρεη
αιιάμεη, ήζειε ν θόζκνο πην αηζηόδνμα κελύκαηα. Οη δεκνζθνπήζεηο δείρλνπλ όηη ε
ςπρνινγία ηνπ θόζκνπ έρεη αιιάμεη .Θεηηθά βιέπνπλ ηελ λέα θπβέξλεζε νη 7 ζηνπο
10 Έιιελεο. Πώο είλαη ην κεηεθινγηθό θιίκα;
-Καηαξράο λα πσ πσο ν ειιεληθόο ιαόο έδεημε κηα απίζηεπηε ςπρξαηκία θαη
σξηκόηεηα ηα 4-5 ηειεπηαία ρξόληα ηεο θξίζεο θαη απηό επηβεβαηώλεηαη κε ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή πνπ έκεηλε αιώβεηε. Μηα πξσηνθαλήο αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ
πνιηηώλ εθδειώζεθε κε ηελ ζηήξημε ησλ αδπλάησλ, ησλ αλζξώπσλ πνπ ππέζηεζαλ
ηα πνιύ έληνλα ζεκάδηα ηεο θξίζεο. Δπνκέλσο έρνπκε ςπρξαηκία, ζνβαξόηεηα,
αιιειεγγύε θαη έρνπκε θαη ζπλνρή. Σα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία δείρλνπλ ηνλ
πνιηηηζκό κηαο θνηλσλίαο θαη θξαηήζεθαλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη Έιιελεο είλαη
θύζεη αηζηόδνμνη άλζξσπνη.
-Καη απαηζηόδνμνη από ηελ άιιε; Από ην έλα άθξν ζην άιιν;
-Γελ ηζρύεη απηό. Οη Διιελεο είλαη αηζηόδνμνη άλζξσπνη θαη κέζα ζηελ θξίζε
θξάηεζαλ ηελ ςπρξαηκία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο πιεπξά θαη ηηο
ηαθηηθέο ζηνπο. Γελ είλαη ηπραίν όηη ηα λνηθνθπξηά άληεμαλ παξά ηηο δπζθνιίεο, νη
λένη νξγαλώζεθαλ θαη βξήθαλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ησλ ηαιέλησλ ηνπο, ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο. Κάπνηνη άιινη βγήθαλ ζην
εμσηεξηθό. Απηό είλαη επινγία γηαηί ε ρώξα εμάγεη αλζξώπηλν δπλακηθό πςεινύ
επηπέδνπ. Απηνί ζα δηαπξέςνπλ ζην εμσηεξηθό, απηνί ζα απνθηήζνπλ πινύην, απηνί
ζα είλαη νη πξεζβεπηέο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξώπε.
-Καπνηνη άιινη ην βιέπνπλ αιιηώο, Φεύγνπλ από ηελ ρώξα ηα θαιύηεξα κπαιά,
θεύγνπλ ηα παηδηά ηνπο..
-Μα έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα. Σα Γηάλλελα απέρνπλ από ηελ Αζήλα 6 ώξεο ελώ ε
Βηέλλε απέρεη 3 ώξεο. Έρνπλ αιιάμεη ηα πξάκαηα, γηαηί λα δεη ζηα Γηάλλελα θαη λα
πεγαίλεη ζηελ Αζήλα θαη γηαηί λα κελ δεη ζηελ Βηέλλε θαη κέζα ζε ηξεηο ώξεο λα
έξρεηαη ζηελ Αζελα, όπνπ ην ζ/θ βιέπεηο ηνπο θίινπο ζνπ θαη παο θαη ζέαηξν. Οη
Έιιελεο ήηαλ πάληα θνζκνπνιίηεο. Οη άλζξσπνη απηνί είλαη επηζηήκνλεο, γηαηξνί
κεραληθνί. Απηνί ζα θαηαιάβνπλ ζπνπδαίεο ζέζεηο εθεί.
Γηαηί λα κελ πξνζθέξνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο; Δδώ εθπαηδεύηεθαλ, ν Έιιελαο
θνξνινγνύκελνο πιήξσζε γηα λα εθπαηδεπηνύλ.Σα παηδηά ηνπο ηα ζέινπλ θνληά.
-Οη Διιελεο πηζηεύνπλ ζην «πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε, πάληα ηα έζλε».
-Ναη αιιά όηαλ έξρεηαη ε θξίζηκε ζηηγκή ε κάλα κνηξνινγεί ην παηδί πνπ πάεη ζηα
μέλα.
- Τπάξρεη πόλνο, αιιά αληέρεη θαη ν έλαο θαη ν άιινο.

Δίζαη αηζηόδνμνο γηα απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ρώξα; Πνιηηηθή επηζηεκνληθή άπνςε
ζα ήζεια.
-Αλ δερηνύκε ηα δεδνκέλα κηαο ρώξαο πνπ βξέζεθε ζε κηα θξίζε όρη κόλν
νηθνλνκηθή αιιά θαη θξίζε πνιηηηζκνύ, ιέσ κπξάβν ζην όηη αθόκε είκαζηε όξζηνη.
Γίλσ εύζεκα ζηνλ ειιεληθό ιαό θαη ζε όια ηα θόκκαηα πνπ σξίκαζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θξίζεο.
Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ πνπ ζνπ θάλεθε; Κέξδηζε ε ειπίδα ηνλ θόβν;
-Ννκίδσ όηη θέξδηζε ε ζύλεζε .Ο θόζκνο ήζειε ηα πξάγκαηα λα κπνπλ ζε κηα
δηαθνξεηηθή ηξνπή θαη λα ιεθζεί ππόςε ε θνηλσλία ησλ αδπλάησλ πνπ
παξακειήζεθε από ηε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε .
Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη απηνδπλακία ν ΤΡΗΕΑ ζεκαίλεη θάηη ή είλαη θάηη ηπραίν;
-Με ηα δεδνκέλα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ν ΤΡΗΕΑ αλ ήηαλ πξαγκαηηθά
ξηδνζπαζηηθό θόκκα ζα είρε πάξεη 50%. Αιιά επεηδή είλαη ζπληεξεηηθό θόκκα θαη
έρεη κέζα ηνπ ηζηνξηθνύο αλαρξνληζκνύο θαη ηελ θαθνδαηκνλία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
ζην 36% θαη ε ΝΓ, ζην 28%. Ζ ζπλαίλεζε θαη ε ζύλεζε πνπ έβγαιε ν ειιεληθόο
ιαόο ιεηηνύξγεζε κνξθνπιαζηηθά. Δδώ έρνπκε έλα αληίζηξνθν ςπρνινγηθό
θαηλόκελν πνπ κπνξώ λα ζην πεξηγξάςσ. Δλώ παιηά είρακε ηελ θιαζηθή
ρεηξαγώγεζε ησλ θνκκάησλ επί ηεο θνηλσλίαο, ηώξα ε θνηλσλία ιεηηνπξγεί
κνξθνπιαζηηθά ζηα θόκκαηα. Ζ θνηλσλία αιιάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνκκάησλ
θαη ηηο θάλεη λα ζνβαξεπηνύλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Με απηήλ ηελ
έλλνηα ην ζεσξώ έλα βήκα σξίκαλζεο.
-Γε είκαζηε ξηδνζπάζηεο, είκαζηε ζπληεξεηηθνί, ζέινπκε Μεζζίεο ή αλζξώπνπο πνπ
λα βγάδνπλ ην θίδη από ηελ ηξύπα; Να ηνπο ςεθίδνπκε θαη λα ηνπο απνθαζειώλνπκε;
-Σα ζαδνκαδνρηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλνύ κε ηελ εγεζία είλαη γλσζηά ζηελ ηζηνξία,
είλαη παγθόζκην θαηλόκελν θαη όρη κόλν ειιεληθό. Ζ ζρέζε ιανύ-εγέηε είλαη
ζαδνκαδνρηζηηθή, πξώηα ηνλ αλεβάδεηο θαη κεηά ηνλ ξίρλεηο ζηελ ππξά. Αο
ζπκεζνύκε ηνλ Βεληδέιν, ηνλ Καξακαλιή, ηνπο κεγάινπο εγέηεο, ηνλ Εαραξηάδε.
Έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα πνπ από ηελ δόμα πέζαλε ζην ζθνηάδη θαη ππέζηεζαλ
ηελ θαηαθξαπγή. Αλ δελ ζηαζνύκε εληόο ηεο αλάπηπμεο, ηεο εξγαζίαο, ηεο ζπλνρήο
πξαγκαηηθά θηλδπλεύνπκε λα αξλεζνύκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα κπνύκε ζηνλ
κεγαιντδεαηηζκό πνπ πεξηέγξαθα ηελ παξακνλή ησλ εθινγώλ. ηνλ κεγαιντδεαηηζκό
ράλνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα καο, ράλνπκε ηελ
ηθαλόηεηα λα βξνύκε ηελ ηαπηόηεηά καο ε νπνία ζα καο ζώζεη.

