οικονομικοι παλμοι
Εὐτυχία καὶ μακροημέρευση.
Γαλήνη Φούρα, δημοσιογράφος
Τὸ μυστικὸ τῆς εὐτυχίας δὲν βρίσκεται τόσο στὸ
χρῆμα καὶ τὴ φήμη, ὅπως πιστεύουμε οἱ περισσότεροι.
Πολυετὴς μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ ἔδειξε ὅτι
ἡ εὐτυχία καὶ ἡ μακροημέρευση συνδέονται περισσότερο
μὲ τὸν ἰσχυρὸ δεσμὸ ποὺ ἔχουμε μὲ τὸ ἕτερον μας ἥμισυ,
τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους μας. Τὸ συγκεκριμένο
ἐρευνητικὸ πρόγραμμα, τὰ συμπεράσματα τοῦ ὁποίου
ἔρχονται νὰ μᾶς παρηγορήσουν ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς
κρίσης, ξεκίνησε τὴν δεκαετία τοῦ 1930 σὲ ἕνα δεῖγμα
φοιτητῶν τοῦ Χάρβαρντ καὶ ἄλλων νεαρῶν ἀπὸ τὶς
φτωχότερες γειτονιὲς τῆς Βοστώνης. Ἡ παρακολούθηση
αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ὁμάδα
συνεχίστηκε γιὰ πολλὲς δεκαετίες. Μὲ τὸ πέρασμα τῶν
χρόνων οἱ νέοι ποὺ συμμετεῖχαν ἔγιναν γιατροί, δικηγόροι,
ἀκόμη καὶ πρόεδροι τῶν ΗΠΑ, ὅπως ὁ Τζὸν Φ. Κέννεντυ.
Πολλοὶ δὲν εὐτύχησαν νὰ σταδιοδρομήσουν, ἄλλοι
δυστύχησαν στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική τους ζωὴ καὶ
ἀρκετοὶ κατέληξαν ἀλκοολικοὶ ἢ ἀνέπτυξαν ψυχικὴ νόσο.
Τὰ συμπεράσματα εἶναι τὰ ἴδια σὲ κάθε ἀξιολόγηση
καὶ ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀξία τῆς συγκεκριμένης ἔρευνας.
Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία: ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος εἶναι πολὺ σημαντικὸς παράγοντας γιὰ
καλὰ γηρατειά… Ἡ κατάχρηση ἀλκοὸλ ἦταν ἡ συχνότερη
αἰτία διαζυγίων καὶ συνδέεται (συνήθως προηγεῖται)
τῶν ἐπεισοδίων κατάθλιψης… Ὅμως ὁ παράγοντας ποὺ
ἐπηρεάζει καθοριστικὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐδαιμονία εἶναι
ἡ σχέση μὲ τὴ σύζυγο, τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους.
Ἡ σχέση αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ ἀσπίδα προστασίας ἀπὸ τὰ
χρόνια νοσήματα, τὶς ψυχικὲς παθήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἐξασθένηση τῆς μνήμης. Ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ σχέσεις αὐτὲς
δὲν εἶναι πάντα ὁμαλὲς καὶ παρουσιάζουν διακυμάνσεις
ἢ τὰ ζευγάρια γκρινιάζουν μεταξύ τους. Σημασία ἔχει νὰ
ξέρουν ὅτι μποροῦν νὰ βασιστοῦν ὁ ἕνας στὸν ἄλλον
ὅταν τὰ πράγματα δυσκολέψουν. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ
τὶς σχέσεις ἐκτὸς σπιτιοῦ. Ὅσοι ἀπόμαχοι της ἐργασίας
ἀπομονώνονται στοὺς τέσσερις τοίχους τοῦ σπιτιοῦ τους
δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ὑγιεῖς καὶ ἱκανοποιημένοι μὲ ἐκείνους
ποὺ μετὰ τὴν συνταξιοδότηση διατηροῦν τοὺς φίλους τους
ἢ ἀποκτοῦν νέους.
Στὴ διάρκεια τῶν δεκαετιῶν ἡ μελέτη Ἀνάπτυξης
Ἐνηλίκων ἐπιβεβαίωνε τὸ ἴδιο συμπέρασμα. Ὅτι δηλαδὴ οἱ
ἄνθρωποι ποὺ στηρίζονται στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους
τά καταφέρνουν καλύτερα. Ἀντίθετα οἱ ἐνδοοικογενειακὲς
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διαμάχες ἔχουν καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γι’ αὐτοὺς
ποὺ μένουν παραπονεμένοι.
Οἱ εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε ψυχικὴ ἠρεμία,
ἱκανοποίηση καὶ στιγμὲς εὐτυχίας εἶναι πάντως πολλές,
λένε οἱ εἰδικοί, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀφεθοῦμε στὸ τέλμα. Νὰ
σηκωθοῦμε ἀπὸ τὸν καναπέ, νὰ κλείσουμε τὸν ὑπολογιστή,
νὰ μιλήσουμε στὸν συγγενῆ μὲ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχουμε
ἀνταλλάξει κουβέντα ἐδῶ καὶ χρόνια, νὰ ξαναβροῦμε τοὺς
φίλους, νὰ ἀνανεώσουμε τὴ σχέση μας μὲ ἕνα περίπατο ἢ
μιὰ βραδινὴ ἔξοδο.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα, ἀφήνεται
ἀνοιχτὴ καὶ μιὰ ἄλλη πιθανότητα. Ἡ ἀνθρώπινη ἐπαφὴ
διασφαλίζει τὴ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία ἢ συμβαίνει τὸ
ἀντίστροφο; Ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ εἶναι γεροὶ καὶ εὐτυχισμένοι
ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ δημιουργοῦν καὶ νὰ συντηροῦν
ὡραῖες σχέσεις, ἐνῶ ἀντίθετα οἱ ἀσθενικοὶ ἀπομονώνονται
καὶ καταλήγουν σὲ διαταραγμένες καταστάσεις;
Διότι ἡ κατάκτηση τῆς αὔξησης τοῦ προσδόκιμου
ἐπιβίωσης στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες μετὰ τὸ 1950 ὀφείλεται
σὲ πολλοὺς παράγοντες μὲ σημαντικότερο τὴν πρόοδο τῆς
ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ἡ πρόοδος αὐτὴ μέχρι λίγο καιρὸ
βασιζόταν στὴν ἔρευνα καὶ στὶς συνεχῶς αὐξανόμενες
δαπάνες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐφαρμογὴ νέων τεχνικῶν
στὴν ἰατρική. Σήμερα ἡ παγκόσμια καὶ ἐγχώρια οἰκονομικὴ
κρίση προκαλεῖ μείωση τοῦ κόστους περίθαλψης στὴν
Ἑλλάδα καὶ στὰ περισσότερα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Στὴν Ἑλλάδα ἡ μείωση τῆς χρηματοδότησης τῶν
δημοσίων νοσοκομείων εἶναι πολὺ μεγάλη, ἴσως ἀγγίζει τὸ
50% ἀπὸ τὸ 2009. Οἱ συνέπειες εἶναι σημαντικές, κυρίως
στὸν πληθυσμὸ τῶν ἐνηλίκων. Σύμφωνα μὲ πρόσφατη
μελέτη ἡ μείωση κατὰ 1% τῶν κρατικῶν δαπανῶν γιὰ
τὴν ὑγεία στὰ 28 κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἔχει
ἀποτέλεσμα σημαντικὴ αὔξηση τῆς θνησιμότητας σὲ
διάρκεια πέντε ἐτῶν. Οἱ ἀπόμαχοι τῆς ἐργασίας, σὲ
συνθῆκες κοινωνικοοικονομικῆς κρίσης, ἀντιμετωπίζουν
ἐπίσης τὴ διάψευση τῶν προσδοκιῶν τους, ὅτι τὸ
ἀσφαλιστικὸ σύστημα θὰ τούς παράσχει ἕνα καλὸ βιοτικὸ
ἐπίπεδο. Ἡ ἀναλογία μεταξὺ ἐργαζομένων καὶ συνταξιούχων
διαρκῶς ἐπιδεινώνεται καὶ πολλὰ συνταξιοδοτικὰ ταμεῖα
ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα ἀνεπαρκοῦς χρηματοδότησης.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ περιβάλλον, ποὺ δὲν εἶναι εὐοίωνο, στὰ
περισσότερα κράτη τοῦ ἀνεπτυγμένου κόσμου, οἱ καλὲς
ἀνθρώπινες σχέσεις ἀποτελοῦν μιὰ ἀληθινὴ ὄαση. 

