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 Από το 2009 η ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό-
οικονομική και πολιτιστική κρίση 

 Επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

κρίσης  

 Ενδογενείς χρόνιες οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και πολιτιστικές στρεβλώσεις 

 Επικράτηση του «νεοφιλελεύθερου» μοντέλου   

 Η πλειοψηφία των Ελλήνων σε ατομικό & 
συλλογικό επίπεδο βιώνουν καταστάσεις που 

προκαλούν βαθύ ψυχικό πόνο & απόγνωση 

 



• Εξασθενεί τους προστατευτικούς παράγοντες που 
συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της 
ψυχικής υγείας 

• Ενισχύει και αυξάνει τους παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση ψυχικών διαταραχών 
– εργασιακή ανασφάλεια 

– εισοδηματική αβεβαιότητα 

– Ανεργία 

– ελαστικές μορφές εργασίας 

– υπερχρέωση νοικοκυριών 

– άστεγοι, στεγαστική αβεβαιότητα 

– αύξηση κοινωνικών ανισοτήτων,  

– φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός 

– αδυναμία ελέγχου της ζωής του ατόμου και αβεβαιότητα για τη 
μελλοντική του κατάσταση 



• Αύξηση του επιπολασμού της μείζονος 
κατάθλιψης από 3.3 % το 2008 σε 8.2% το 2011. 
Ιδιαίτερα αύξηση στους νέους κάτω των 24 
ετών. 

• Αύξηση του ποσοστού αποπειρών αυτοκτονίας 
κατά 36% από το 2009 ως το 2011. 

• Ο αριθμός των νέων περιστατικών σοβαρής 
αυτοκτονικής απόπειρας και αυτοκτονίας 
ανήλθε σε 3,124 από το 2009 ως το 2012. 

 

 
  

 

 

Economou et al J Affect Disord 145(3):308-314, 2013 
Economou et al Lancet 378(9801):22–28, 2012 



Οικονόμου και ςυν. Ψυχιατρικι 23 (1), 2012 

Γραμμι βοικειασ για τθν κατάκλιψθ 



Kontaxakis et al Psychiatriki 24 (3), 2013 

Αυτοκτονίεσ ςτθν Ελλάδα: 2001-2011 



 Σημαντική συσχέτιση ανεργίας και επισκέψεων σε 
εξωτερικά ψυχιατρικά τμήματα (R2 = 0.40, p = 0.001) 
και τμήματα επειγόντων περιστατικών (R2 = 0.49, p = 
0.0002).  

 Τα ποσοστά ανεργίας κατά την περίοδο 1981–2008 
συσχετίζονται σημαντικά με τον αριθμό 
ανθρωποκτονιών (R2 = 0.16, b = 0.000049, p = 0.03) 
και διαζυγίων (R2 = 0.20, b = 0.005, p = 0.02)  

 Οι επισκέψεις σε εξωτερικά ψυχιατρικά τμήματα, 
τμήματα επειγόντων και ψυχιατρικές κλινικές 
αυξήθηκαν κατά 120% από το 2009 έως το 2012 
σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 

Giotakos et al Psychiatriki 22, 2011 

Anagnostopoulos & Soumaki Eur Child Adolesc Psychiatry 22(2), 2012 



• Η ιδεολογία του μονόδρομου 

- Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πέραν και έξω από τον 
προτεινόμενο - πολύ συγκεκριμένος κάθε φορά 

• Η κατασκευή του κακού Άλλου 

- Η κατασκευή ενός εχθρού στον οποίο θα προβληθούν τα 
δεινά & θα εκτονωθεί η επιθετικότητα 

- διάσχιση σε καλούς & κακούς, κατ’ αναλογία της 
υποκειμενικής διάκρισης σε καλές και κακές πλευρές-
ιδιότητες του εαυτού 

• Η σημασία της αποπροσωποποίησης  

- επιβολή του «απρόσωπου» πάνω στα ανθρώπινα 
πράγματα-ο ρόλος της έννοιας της «Αγοράς» 

• Ο μηχανισμός δημιουργίας ενοχής 

- Καλλιεργείται από εξωτερικούς παράγοντες, αφυπνίζει 
συγκεκριμένες περιοχές του ψυχισμού  

 

 

 



• Μελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα υπηρεσιών σε Αθήνα, Πειραιά 
και Θεσσαλονίκη (σύγκριση ετών 2007 και 2011) αύξηση: 

– των νέων περιστατικών εφήβων που επισκέπτονται δημόσιες 
υπηρεσίες για εξωτερική ψυχιατρική περίθαλψη κατά 25.5% 

– των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων κατά 40% 

– των διαταραχών διαγωγής κατά 28% 

– των αποπειρών αυτοκτονίας κατά 20% 

– της σχολικής άρνησης κατά 25% 

– του εκφοβισμού κατά 22 % 

– της χρήσης παράνομων εθιστικών ουσιών κατά 19 % 

– της οικογενειακής δυσαρμονίας κατά 51 % 

– του αριθμού εισαγωγών για ψυχιατρική νοσηλεία κατά 84 % 

 

Anagnostopoulos & Soumaki Eur Child Adolesc Psychiatry 22(2), 2012 



Kokkevi et al Child Youth Care Forum 43, 2014 

Φυγζσ από το ςπίτι και απόπειρεσ αυτοκτονίασ εφιβων 
το 2011 ςτθν Ελλάδα (n = 23,279) 

Δεν παρατηρήθηκε αφξηςη των ποςοςτών ςε ςχζςη με το 2007 



Zavras et al Eur J Public Health 23(2), 2012 

Υποκειμενικά αντιλθπτι υγεία των Ελλινων ςτα 
χρόνια τθσ κρίςθσ 



Διαχρονικζσ τάςεισ των ποςοςτϊν αυτοκτονίασ ςτθν 
Ελλάδα (1968-2011) 

Η πτώςη των ποςοςτών αυτοκτονίασ ςτα παιδιά και τουσ εφήβουσ από το 2000 
ςτο 2009 φαίνεται να οφείλεται κυρίωσ ςτην ενίςχυςη των οικονομικών 
βοηθημάτων ςτισ ευπαθείσ κοινωνικζσ ομάδεσ την περίοδο αυτή 

Antonakakis & Collins Soc Sci Med 112, 2014  



 Αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες 

 Αποδόμηση των θεσμών 

 Διαρκής ματαίωση 

 Έλλειψη ορίων 

 Σύγχυση ρόλων 

 Σοβαρές συγκρούσεις και η δυσαρμονία στην 

οικογένεια 

 Υποβάθμιση της σχολικής λειτουργίας 



Παγκόςμια  
οικονομικά  
προβλιματα 

Οικονομικι κρίςθ 
ςτθν Ελλάδα 
 

Ανεργία 
Αφξθςθ χρζουσ και τιμϊν 
Περικοπζσ ςτα κοινωνικά βοθκιματα και υπθρεςίεσ 

Οικονομικι δυςπραγία 

Προβλιματα ψυχικισ υγείασ των γονζων 

Σχζςεισ του ηευγαριοφ 

Γονικι λειτουργία  

Ανάπτυξη των παιδιϊν/εφήβων 
και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Ανεργία και μείωςθ του ειςοδιματοσ 

Solantaus et al Dev Psychology 40, 2004 

Σχολείο 



 Οι διαταραχές διαγωγής, η αυτοκτονική 
συμπεριφορά και ο εκφοβισμός σημειώνουν 
ιδιαίτερη αύξηση στους εφήβους στα χρόνια της 
κρίσης.  

 Η παραπτωματικότητα και οι συμπεριφορές 
εκδραμάτισης γίνονται συχνά ο κύριος μηχανισμός 
για την έκφραση της εφηβικής ψυχοπαθολογίας 
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  

 Η αποδοχή της ωμής βίας εκ μέρους μίας 
περιορισμένης ομάδας εφήβων εναντίον του 
«άλλου» ή του «διαφορετικού» είναι, επίσης, 
ανησυχητική.  



 Διάσωση των βασικών θεσμών/υπηρεσιών 

που σχετίζονται με την οικογένεια, το σχολείο, 
τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική ζωή των 

παιδιών/εφήβων 

 ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες 

› Οικογένειες με μικρά παιδιά 

› έφηβοι 

› νεαροί ενήλικες 



• Συμπερίληψη της οικονομικής κατάστασης στον 
διαγνωστικό και θεραπευτικό σχεδιασμό των ασθενών 
μας 

• Να εξετάζουμε την κατάσταση ολόκληρης της 
οικογένειας 

– Ανησυχίες των γονέων 

– Σχέσεις του ζευγαριού 

– Κοινωνικός αποκλεισμός 

• Να υποστηρίζουμε τη σχέση του ζευγαριού και τη 
γονική λειτουργία 

– Διευκόλυνση της ανοικτής, εποικοδομητικής 
συζήτησης για την ανεργία και τα οικονομικά 
προβλήματα  

• Υποστήριξη των κοινωνικών δικτύων 

• Συμμετοχή των νέων στην αναζήτηση λύσεων 
 

 

 



 Κοινοτική δράση και ενίσχυση της κοινωνικής 
ευθύνης 

› Δέσμευση (πολιτική και οικονομική) της 
κοινωνίας σε θεραπευτικά και προληπτικά 
προγράμματα για την ψυχική υγεία των νέων 

 Αντιμετώπιση του ψυχιατρικού στίγματος – 
είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα… 



 Απαραίτητη προϋπόθεση: αποκατάσταση της 
ψυχολογικής ακεραιότητας τόσο στο ατομικό όσο 

και στο συλλογικό-διανθρώπινο επίπεδο. 

 Να αναδείξουμε την αξία του υποκειμένου 

 επανακαθορίζοντας τη σχέση με τον εαυτό μας 
στη βάση των ανθρώπινων αξιών 

 αποκαθιστώντας τη σχέση με τον Άλλον 

δημιουργώντας στέρεες συλλογικότητες στη βάση 
του κοινού συμφέροντος 

  δίνοντας τη δική μας μορφή και περιεχόμενο τόσο 

στην ατομική όσο και στην κοινωνική μας ζωή, 

σφραγίζοντας την με τη δική μας ταυτότητα. 
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