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■ Ἀμβλώσεις-Αὐτοκτονίες 

Μία τραγικὴ διάσταση τῶν Μνημονίων*

«Ντρέπομαι ποὺ εἶμαι Εὐρωπαῖος »

Μανώλη Μηλιαράκη

Περὶ τὶς 400.000 ὑπολογίζονται 
οἱ ἀμβλώσεις ποὺ ἔχουν πραγ-

ματοποιηθεῖ στὴν Χώρα μας, τὴν 
πενταετία τῶν Μνημονίων!...

Στὸν ἀριθμὸ αὐτὸ πρέπει νὰ 
προσθέσουμε καὶ τὶς περίπου 
10.000 αὐτοκτονίες.

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα ἤλθαν 
στὸ φῶς ἀπό:

● Τὸ 1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικῆς στὴν Μαιευτι-
κὴ Γυναικολογία μὲ θέμα: «Προσεγγίζοντας τὴν ψυχικὴ διάστα-
ση τῆς γυναίκας», ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη Κλινικὴ 
τοῦ Α.Π.Θ. καὶ πραγματοποιήθηκε στὶς 13-6-2015 στὴν Συμπρω-
τεύουσα. 

Στὰ συμπεράσματα τοῦ Σεμιναρίου ἀναφέρεται ὅτι:
«Τουλάχιστον 80.000 ἐκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στὴν 

Ἑλλάδα. 
● Μία στὶς τέσσερις γυναῖκες ποὺ κάνουν ἄμβλωση εἶναι ἔφηβη. 
● Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ὁ δηγεῖ ὅλο καὶ περισσότερα ζευγάρια νὰ 

βάζουν τέλος “στὶς ἀνεπιθύμητες κυήσεις”».

* * *
● Ὁ Διοικητὴς τοῦ Νοσοκομείου «Ἐλπίς» κ. Θεόδωρος Γιάν-

ναρος ἔδωσε συνέντευξη, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὴ διαδικτυακὴ 
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ἔκδοση τῆς ἰταλικῆς ἐφημερί-
δας «Κορριέρε Ντέλλα Σέρα» μὲ 
τίτλο: 

«Δέκα χιλιάδες αὐτοκτονίες σὲ 
πέντε χρόνια, ἡ τελευταία ἦταν 
τοῦ παιδιοῦ μου».

«Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης», 
ἀναφέρει ὁ κ. Γιάνναρος, «τὸ 
2011, ἔχασαν τὴν ζωή τους πε-

ρίπου 10.000 ἄτομα, αὐτοκτόνησαν. Εἶναι μιὰ μεγάλη πόλη, ὄχι 
ἕνα χωριουδάκι. Μιὰ μεγάλη πόλη ἐξαφανίσθηκε ἀπὸ τὸν χάρτη, 
ὁ γυιός μου ἦταν ἕνας ἀπὸ αὐτούς».

«Δὲν ξέρω μὲ ποιὸν τρόπο κάποιος μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει αὐτὸ 
ποὺ συνέβη. Πολλὰ ἄτομα προσπάθησαν νὰ αὐτοκτονήσουν, ἀλλὰ 
τοὺς ἔσωσαν, ἐνῶ δέκα χιλιάδες ἔχουν ἤδη πεθάνει».

«Τώρα οἱ Τράπεζες ἄρχισαν νὰ παίρνουν τὰ σπίτια μας... Πό-
σους ἄλλους νεκροὺς χρειάζονται γιὰ νὰ καταλάβουν;»..., ἀνα-
ρωτιέται ὁ Θεόδωρος Γιάνναρος, ἀναφερόμενος στὰ χρέη τῶν πο-
λιτῶν, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κρίσης, καὶ συμπληρώνει:

«Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἐρώτηση, στὴν ὁποία δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ ἀπαν-
τήσω. Τὸ μόνο ποὺ ξέρω εἶναι, ὅτι ἔχουμε ὅλοι τὴν ἴδια καρδιά, 
τὸ ἴδιο χαμόγελο, τὰ ἴδια λυπημένα μάτια τῶν ἀνθρώπων τοῦ ὑπό-
λοιπου κόσμου, ἀλλὰ εἴμαστε τόσο κλειστοὶ μέσα στὴν Εὐρώπη».

«Ἂν στὴν Γερμανία ἕνα σκυλὶ πεθάνει μὲ ἄσχημο τρόπο, ἡ εἴδη-
ση προβάλλεται στὶς τηλεοράσεις καὶ στὶς ἐφημερίδες... Εἴδατε 
νὰ γίνεται ἀναφορὰ σὲ δέκα χι-
λιάδες ἄτομα ποὺ αὐτοκτόνη-
σαν;... Δὲν νομίζω, διότι αυτὴ 
τὴν στιγμὴ ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς εἶναι τίποτα. Μπορῶ 
μόνο νὰ πῶ ὅτι ντρέπομαι ποὺ 
εἶμαι Εὐρωπαῖος», ὑπογραμμί-
ζει, τέλος, στὴν συγκινητική 
του μαρτυρία, ὁ Διοικητὴς τοῦ 
Νοσοκομείου «Ἐλπίς». 

(*) Ἐφημερ. «Χριστιανική», ἀριθμ. 943(1256) /18.6.2015, σελ. 12. Ἐπι-
μέλ. ἡμετ.


