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Στα παγωμένα νερά της λίμνης Παμβώτιδας έπεσε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης
ένας άνδρας ηλικίας 65 με 70 χρονών, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Παρά τις
προσπάθειες του ΕΚΑΒ να τον επαναφέρουν στη ζωή, αφού πρώτα τον έβγαλαν από τη
λίμνη, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Ο ηλικιωμένος βούτηξε κοντά στο σημείο της σπηλιάς του Διονυσίου Φιλοσόφου.
Πληροφορίες λένε πως αρνήθηκε τη βοήθεια που του προσέφεραν περιστατικοί οι οποίοι
τον εντόπισαν και ενημέρωσαν αμέσως την πυροσβεστική.

Το τραγικό αυτό περιστατικό που ήρθε μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση από την
ΕΛΣΤΑΤ της άυξησης των αυτοκτονιών στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες στη χώρα μας ανήλθε σε 508 το
2012, έναντι 477 το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) σε έρευνα για τις αιτίες θανάτου.
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Αύξηση 5% παρουσίασαν οι θάνατοι στην Ελλάδα το 2012, σε σύγκριση με την αμέσως
προηγούμενη χρονιά, και ανήλθαν σε 116.670, (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) έναντι
111.099 θανάτων (57.999 άντρες και 53.100 γυναίκες) το 2011.

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για τις αιτίες θανάτου
στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, κυριότερες αιτίες το 2012 ήταν τα
νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με 49.728 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από
νεοπλάσματα που ανήλθαν σε 28.201, ενώ σε 11.384 ανήλθαν οι θάνατοι που οφείλονται σε
νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.

Σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού
συστήματος στο σύνολο των θανάτων, ανήλθε σε 25% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος
για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και 43% το 2012, από 10% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος
για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία).

Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους, από 4% το 1938, ανήλθε σε
24% το 2012. Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους, από 18,5% των
θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό λιγότερο του 1% το 2012.

Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις
ιατροδικαστικές και ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 508 το 2012, έναντι 477 το 2011.
Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από στοιχεία άλλων φορέων μπορεί να
οφείλονται σε διαφορετική μεθοδολογία ή άλλους παράγοντες, όπως ανάγκη χρονοβόρου
έρευνας από πλευράς ιατροδικαστικών Αρχών για τις συνθήκες θανάτου, θάνατοι συνεπεία
όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.ά
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