ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ...

Καλύτερα καὶ περισσότερα ἔτη ζωῆς.
Παῦλος Κ. Τούτουζας
Καθηγητὴς - Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)

Ο

ἱ Ἰάπωνες εἶναι οἱ μακροβιότεροι στὸν
κόσμο, κατὰ μέσον ὅρο ζοῦν 83,4 ἔτη,
δεύτεροι ἔρχονται οἱ Ἰσπανοί, 83,2 ἔτη.
Τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος, 19902000, κατὰ τὸν ΟΟΣΑ Ὀργανισμὸ Οἰκονομικῆς
Συνεργασίας καὶ Ἀνάπτυξης, ἡ Ἑλλάδα ἦταν στὶς
πρῶτες θέσεις. Ὅμως οἱ Ἕλληνες καπνίζουν,
εἶναι καὶ παχύσαρκοι, μάλιστα ἀπὸ τὴν παιδικὴ
ἡλικία. Ἐπιπλέον ἔχουν ὡραῖα αὐτοκίνητα καὶ
συχνὰ τρέχουν στοὺς ἴσιους μεγάλους δρόμους
τόσο πολύ, ὥστε νὰ ἔχουμε πολλὰ τροχαῖα καὶ
νὰ βρισκόμαστε στὴν 5η θέση σὲ θανάτους διεθνῶς. Καὶ ὁ ΟΟΣΑ λέγει ὅτι ἔχουμε κατέβει ἀρκετὰ στὸν πίνακα, στὴν 14η θέση. Στὰ πρωτεῖα οἱ
Ἕλληνες μὲ τὴν νικοτίνη, συνολικὰ καπνίζουν
σὲ ποσοστὸ 39%. Ἀνὰ τὸν κόσμο πρῶτες καὶ οἱ
Ἑλληνίδες καπνίστριες, μὲ ποσοστὸ 35%, μεγαλύτερο ἀπὸ πᾶσαν ἄλλη χώρα τοῦ πλανήτη. Ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ τὴ Σουηδία, τὴν Ἰσλανδία, ἀλλὰ
καὶ τὴν Βραζιλία, μὲ τοὺς πολῖτες νὰ καπνίζουν
σὲ μικρὸ ποσοστό, <13%.
Ἐρωτῶ ἐξεταζομένους ἐὰν καπνίζουν καὶ
συχνὰ ἀπαντοῦν ἄνδρας ἢ γυναῖκα: ἐγὼ δὲν καπνίζω, οὔτε πίνω. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Ἕλληνας πίνει μέτρια, 7,5 λίτρα ἀλκοὸλ κατ’ ἔτος, ἐνῶ
ὁ μέσος ὅρος στὸν ΟΟΣΑ εἶναι 9 λίτρα. Πρῶτοι
ἀναφέρονται οἱ Λιθουανοί, φθάνουν τὰ 14 λίτρα
ἕκαστος τὸ ἔτος. Καπνίζω, λέει, γιὰ νὰ ἀδυνατίσω, ὅμως ἐμεῖς καπνίζουμε καὶ παχαίνουμε. Στὴ
χώρα μας ἡ παιδικὴ παχυσαρκία φθάνει στὸ 44%
τῶν ἀγοριῶν καὶ στὸ 38% τῶν κοριτσιῶν. Ἔχουν
περισσότερα κιλὰ ἀπὸ ὅσο πρέπει. Αὐτὰ τὰ ποσοστὰ στὴν Ἑλλάδα εἶναι πολὺ ὑψηλά, συγκριτικὰ μὲ τὸν μέσον ὅρο τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ,

στὶς ὁποῖες εἶναι σχεδὸν στὸ ἥμισυ, 25% καὶ 22%,
ἀντιστοίχως.
Εἴμαστε, ἐπίσης, ψηλὰ καὶ στὰ ἀγγειακὰ
ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στὴν 3η θέση διεθνῶς
μὲ 106 θανάτους ἀνὰ 100.000 πληθυσμό. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες χῶρες εἶναι μεγάλη, ἀφοῦ
ὁ μέσος ὅρος ἐκεῖ εἶναι σχεδὸν στὸ ἥμισυ, 66 θάνατοι ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Συναγωνιζόμαστε
μόνο δύο χῶρες, τὴ Σλοβακία καὶ τὴν Οὐγγαρία,
οἱ ὁποῖες μᾶς ξεπερνοῦν, φθάνουν τοὺς 137 καὶ
118 θανάτους, ἀντιστοίχως. Χῶρες μὲ τοὺς λιγότερους θανάτους εἷναι μὲ 37 ἡ Ἐλβετία, μὲ 38 ὁ
Καναδᾶς καὶ ἡ Γαλλία.
Οἱ νευρολόγοι δὲν φαίνεται, λοιπόν, στὴ
χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ, νὰ τὰ πάνε τόσο
καλὰ μὲ τὰ ἐγκεφαλικά, ὅσο ἐμεῖς οἱ καρδιολόγοι
μὲ τὰ ἐμφράγματα. Στὴν Ἑλλάδα ἀνὰ 100.000 κατοίκους τὸ 2016 καταγράφονται 83 θάνατοι ἀπὸ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ἐνῶ ὁ μέσος ὅρος, σὲ ὅλες
τὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ, εἶναι 117 ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ.
Ἀλλὰ τὸ θλιβερό τοῦ θανάτου ξεφυτρώνει
καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει. Περνούσαμε καλὰ μὲ τὰ καράβια, τὰ γαϊδουράκια καὶ τὶς
ἅμαξες μὲ ἄλογα, ἐνῶ τώρα ἀπὸ τροχαῖα ἔχουμε
10 θανάτους ἐτησίως ἀνὰ 100.000. Συγκεκριμένα συμβαίνουν 1.000 θάνατοι στὰ 10.000.000 τῶν
Ἑλλήνων, καὶ μάλιστα τὸ 1/3 αὐτῶν ὀφείλεται
στὴν μοτοσυκλέτα. Στὶς ἄλλες χῶρες ὁ μέσος ὅρος
θανάτων εἶναι μικρότερος, 7 ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ. Δὲν ἔχουμε, λέει, καλοὺς καὶ ἀσφαλεῖς δρόμους, ὅπως φαίνεται ὅτι ἔχουν ἡ Δανία, ἡ Σουηδία
καὶ ἡ Ἀγγλία, ὅπου ὁ ἀριθμὸς εἶναι χαμηλότερος,
3 θάνατοι ἀνὰ 100.000 πληθυσμό. Ὅμως στὴν κα-
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τάστασή μας θὰ μπορούσαμε νὰ προλαμβάνουμε
ἀτυχήματα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ χρήση τοῦ λεωφορείου καὶ τοῦ τραίνου μᾶς ἐξυπηρετεῖ, σχεδὸν
τὸ ἴδιο ὅσο καὶ τὸ Ι.Χ. Ἐπιπλέον, φροντίζω τὴν
ὑγεία μου καὶ μὲ τὶς κινήσεις μου. Νὰ βαδίζω ἔστω
καὶ λίγα μέτρα, 500, 1.000 ἢ καὶ περισσότερα. Βαδίζοντας ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ περιβάλλον, ὄχι μόνον τὸν οὐρανὸ καὶ τ’
ἄστρα, ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ συναντοῦμε.
Δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ ἐπιμένουμε, μάλιστα μὲ
συνεχεῖς στάσεις, νὰ φθάσουμε μὲ τὸ αὐτοκίνητο

στὸ κέντρο τῆς πόλης.
Ἀσφαλῶς, θὰ μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε θανάτους ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα, ἐγκεφαλικὸ κ.ἄ., ἂν
προσέχουμε καλὰ τὴν ὑγεία μας. Τὰ παιδιὰ νὰ
μὴν μεγαλώνουν μὲ παχυσαρκία καὶ ὅλοι μας νὰ
προσέχουμε τὶς 24 ὧρες, ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος γιὰ
τὴν ἡμέρα καὶ τὴν νύχτα: ὧρες παραγωγικῆς ἐργασίας, χρόνος ψυχαγωγίας καὶ ἐνημέρωσης καὶ,
βέβαια τὶς ὀκτώ, τουλάχιστον ἑπτὰ ὧρες γιὰ τὸν
ὕπνο.

«Λιβάδι μὲ παπαρούνες στὰ περίχωρα τοῦ Giverny»

Claude Monet

