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Abstract 

Υπόβαθρο: Οι χώρες που βρίσκονται στη φάση οικονομικής ύφεσης χαρακτηρίζονται 

από υψηλά ποσοστά ανεργίας, μείωση των εισοδημάτων και μείωση του επιπέδου ζωής 

και ευημερίας των πολιτών τους. Ο παραπάνω συνδυασμός επιδρά στη σωματική και 

ψυχική υγεία του πληθυσμού. Η παρούσα συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

εξετάζει τα αποτελέσματα της μακρόχρονης οικονομικής ύφεσης στη ψυχική υγεία των 

κατοίκων της Ελλάδας μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διενεργηθεί. 

Μεθοδολογία: Έγινε ανασκόπηση των διαθέσιμων ερευνητικών εργασιών μέσω των 

βάσεων   PubMed,  PMC, SciELO και EBSCO. Εξετάστηκαν μόνο πρωτότυπες μελέτες 

που δημοσιεύτηκαν από το 2009-2017. 

Αποτελέσματα: Από την μελέτη των ερευνών προέκυψαν 51 πρωτότυπες ερευνητικές 

εργασίες που συμμετέχουν στη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι η ανεργία, η μείωση τους εισοδήματος, το 

υψηλό προσωπικό χρέος σχετίζονται σημαντικά με τη πιθανότητα εκδήλωσης 

κατάθλιψης, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και αυτοκτονικότητας. 

Συμπέρασμα: Η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο σωματικής και 

ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Οι πιο έντονες επιδράσεις εντοπίζονται στις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η καλλιέργεια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στον πληθυσμό μαζί με την οικονομική ανάπτυξη της οικονομίας. 

Background: Countries in economic recession are characterized by high 

unemployment rates, lower incomes and lower levels of life and well-being for their 

citizens. The above combination affects the physical and mental health of the 

population. This systematic bibliographic review examines the results of the long-term 
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economic downturn in the mental health of Greek residents through the results of the 

research carried out. 

Methodology: An overview of the available research work was made through the 

PubMed, PMC, SciELO and EBSCO bases. Only original studies published from 2009-

2017 were considered. 

Results: From the study of the researches resulted 51 original research papers 

participating in the systematic bibliographic review. Survey results have shown that 

unemployment, falling incomes, high personal debt are significantly related to the 

likelihood of depression, psychosomatic symptoms and suicide. 

Conclusion: The economic downturn has negatively affected the level of physical and 

mental health of the population. The most intense effects are found in vulnerable social 

groups. It is therefore necessary to cultivate the mental resilience of the population with 

the economic development of the economy. 

Keywords: Economic Recession, Mental Health, Suicidality, Greece, Unemployment.  
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1. Εισαγωγή 

Μετά τη κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 ξέσπασε η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση που είχε αρχίσει το 2007 στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα ήταν 

ανάλογα με εκείνα της Μεγάλης Ύφεσης που ξεκίνησε το 1929. Όπως τότε έτσι και 

τώρα οι χώρες με τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές ισορροπίες υπέστησαν τις σοβαρότερες 

απώλειες, χώρες όπως η Ισλανδία, η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία  

στην ευρωπαϊκή ήπειρο.  

 Στην Ελλάδα η χρηματοπιστωτική κρίση μεταλλάχθηκε σε κρίση δημοσίου 

χρέους. Η χώρα θα δανειζόταν με επαχθείς οικονομικούς όρους, οι οποίοι σταδιακά 

έγιναν απαγορευτικοί. Στις αρχές του 2010 έγινε πλέον σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να 

καλυφθούν τα ελλείμματα με χρηματοδότηση από τις αγορές χρήματος. Τον Απρίλιο 

του 2010 η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε αίτημα χρηματοδότησης από τις χώρες της 

ΟΝΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τον Μάιο του 2010  υπογράφηκε το 

Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών. Η υπογραφή της 

συμφωνίας σηματοδότησε την αρχή μιας απότομης οικονομικής προσαρμογής η οποία 

διαρκεί μέχρι τη παρούσα χρονική στιγμή. 

 Η απότομη οικονομική προσαρμογή συνεχίζεται να εφαρμόζεται με υψηλό 

κόστος για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολλές 

και σύνθετες. Στο επίπεδο αύξησης του ΑΕΠ, ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ για 

το 2017. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης, η ύφεση δηλαδή, έχει σοβαρές οικονομικές 

επιπτώσεις στον πληθυσμό μιας χώρας.  
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Πηγή: [73] https://www.slideshare.net/tutor2u/prospects-for-the-greek-economy 

Η εκδήλωση της κρίσης είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της ανεργίας 

και την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Η εργασιακή κρίση στην χώρα προήλθε 

από τη πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Οι αποδοχές των εργαζομένων 

μειώθηκαν (35% -45%) διαμέσου των ατομικών συμβάσεων και της ευέλικτης μορφών 

απασχόλησης. Το 2015 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ήταν περίπου 1.400.000 

άτομα. Από αυτούς το 40%, 550.000 εργαζόμενοι απασχολούνται με ευέλικτη μορφή 

απασχόλησης. Επίσης, παρατηρούνται καθυστερήσεις τη πληρωμή των αποδοχών, 

850.000 εργαζόμενοι αναφέρουν ότι αμείβονται με καθυστέρηση από 1-12 μήνες [69]. 

     

Πηγή: [74]  http://www.financialsense.com/contributors/michael-shedlock/virtues-germany-vs-vices-

greece 

https://www.slideshare.net/tutor2u/prospects-for-the-greek-economy
http://www.financialsense.com/contributors/michael-shedlock/virtues-germany-vs-vices-greece
http://www.financialsense.com/contributors/michael-shedlock/virtues-germany-vs-vices-greece
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 Όπως παρατηρείται στο παραπάνω διάγραμμα η ανεργία με  την εισαγωγή της 

χώρας στην ύφεση αυξήθηκε ραγδαία.  Το Φεβρουάριο του 2015 το ποσοστό της 

ανεργίας ανήλθε στο 25,4%. Οι απασχολούμενοι τον ίδιο μήνα ήταν 3.549.166 άτομα, 

οι άνεργοι 1.205.857 και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.358 

άτομα [69].   Μια χώρα με πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας είναι δείκτης μεγάλων 

κοινωνικών ανισοτήτων. Γενικότερα η μείωση του εισοδήματος μειώνει την ευημερία 

του πληθυσμού και ωθεί μεγάλα τμήματα του στη φτώχεια. Η φτώχεια είναι 

γενεσιουργός αιτία των εξαρτήσεων, της εγκληματικότητας και των ψυχικών 

διαταραχών [54].  

 Στο επίπεδο του εισοδήματος οι κάτοικοι της Ελλάδας βίωσαν μια μεγάλη 

μείωση των εισοδημάτων τους μετά το 2008. Με τη υπογραφή της πρώτης συμφωνίας 

για χρηματοδοτική στήριξη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συντάξεων, τη μείωση 

των αποδοχών των εργαζομένων και τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Από τις 

μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας εξοικονομήθηκαν πόροι οι 

οποίοι απορροφήθηκαν από τις απώλειες του συστήματος από την εισφοροδιαφυγή, την 

πληρωμή βοηθημάτων ανεργίας, αλλά και το ρυθμό αύξησης των συνταξιούχων. 

 Το 2013 στην Ελλάδα το 0,05% του πληθυσμού κατείχε το 1/3 του ΑΕΠ και το 

1/3 του πληθυσμού βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας  [70]. Αυτά τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική 

ανισότητα. Η κοινωνική ανισότητα είναι γενεσιουργός αιτία άλλων κοινωνικών 

προβλημάτων που δεν προάγουν την ευημερία και ενότητα μιας κοινωνίας. 

 

  Στη παρούσα συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται η προσπάθεια 

συγκέντρωσης όλων των μελετών που ασχολούνται με τη ψυχική υγεία και την 
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οικονομική κρίση στην Ελλάδα από το 2009-2017. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να πείσει για την αναγκαιότητα ύπαρξης προγραμμάτων ενίσχυσης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στον ενήλικο πληθυσμό. Άλλες συστηματικές επισκοπήσεις όπως οι 

[55], [56], [57] αναφέρονται στην επίδραση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στη ψυχική υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως έχουν γίνει και αξιόλογες εργασίες 

ειδικότερα για τη περίπτωση της Ελλάδας, όπως η [58], [59], [60]. 

 Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση των ερευνών δίνει μια γρήγορη ματιά 

στις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία στην Ελλάδα από το 2009-

2017. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των πρωτότυπων ερευνών που 

σχετίζονται με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία από την 

1/1/2009-30/9/2017. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται παρέχουν  στοιχεία για τη 

κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοκτονικότητα στον πληθυσμό που κατοικεί στην 

ελληνική επικράτεια σε συνάρτηση με την οικονομική ύφεση.  

2. Μεθοδολογία  

 Για την άντληση των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν 4 βάσεις:  PubMed,  PMC, 

SciELO και EBSCO. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των 

μελετών ήταν: Ελλάδα και ψυχολογική υγεία ή και /ψυχική υγεία ή και κατάθλιψη/ή 

και άγχος/ή και ψυχικές διαταραχές ή και/ αυτοκτονίες στην οικονομική κρίση ή και 

/οικονομικό σοκ ή και /οικονομική ύφεση ή και /οικονομική υποβάθμιση. Η 

δημοσίευση των ερευνών ήταν από το 2009-2017. 

  Τα κριτήρια περίληψης των ερευνών στη βιβλιογραφική επισκόπηση ήταν:  

1) Τα δεδομένα να αφορούν την Ελλάδα.  

2) Να μελετάται ο γενικός πληθυσμός χωρίς τη παρουσία εξαρτήσεων. 
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3) Η γλώσσα των κειμένων να είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά. 

4) Να αναφέρονται συσχετισμοί στις μελέτες μεταξύ της οικονομική ύφεσης/ 

κρίσης,  κοινωνικοοικονομικών όρων και αποτελεσμάτων ψυχικής υγείας. 

5)  Οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται να αναφέρονται στα έτη 2009-2017.               

      Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν:  

1) Μελέτες που διερευνούν χρονικά διαστήματα πριν το 2008.  

2) Το κείμενο της μελέτης δεν είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 

3) Μελέτες με γενικά αποτελέσματα της φτώχειας/ ανεργίας χωρίς άμεση σύνδεση 

με την οικονομική κρίση. 

4) Δεν είναι πρωτότυπες έρευνες. 

Οι έρευνες που επιλέχθηκαν είναι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Ο 

λόγος που δεν συμπεριλήφθηκαν και άλλες μορφές ερευνών ήταν ότι οι δεύτερες 

αναπαράγουν τα αποτελέσματα των πρώτων. Η αξιολόγηση των πρωτότυπων 

ερευνών που συμμετέχουν στην επισκόπηση έγινε με μια προσαρμοσμένη εκδοχή 

του GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) 

χρησιμοποιώντας 5 κριτήρια [52]: 

1. Περιορισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης. 

2. Μη αμεσότητα των αποδείξεων. 

3. Ανεξήγητη ετερογένεια. 

4. Ανακρίβεια αποτελεσμάτων. 

5. Υψηλή πιθανότητα μεροληψίας της έκδοσης.  

Η αξιολόγηση GRADE τοποθετεί τη ποιότητα των αποτελεσμάτων των 

ερευνών σε 4 κατηγορίες: υψηλή, μέτρια, χαμηλή και πολύ χαμηλή. Οι μελέτες που 

συμμετέχουν στην επισκόπηση είναι μελέτες παρατήρησης και κατά κανόνα αυτού 
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του είδους οι μελέτες ξεκινούν με χαμηλή βαθμολογία [71]. Ωστόσο, ακόμη και οι 

μελέτες παρατήρησης μπορούν να αναβαθμιστούν αν αναφέρουν μεγάλες 

επιδράσεις και δεν υπάρχουν φαινόμενα μεροληψίας. Στη παρούσα έρευνα δεν έχει 

αναβαθμιστεί καμία μελέτη. 

 Ομοίως οι μελέτες μπορεί να υποβαθμιστούν. Οι συγγραφείς των συστηματικών 

ανασκοπήσεων δεν αξιολογούν τη συνολική ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων 

πέρα από τα αποτελέσματα [72]. Επίσης, οι συγγραφείς συστηματικών ανασκοπήσεων 

δεν θα πρέπει να μειώνουν την ποιότητα των μελετών βάση των επιθυμητών και 

ανεπιθύμητων συνεπειών, δεν είναι η δική τους αρμοδιότητα να κάνουν εκτιμήσεις 

αξίας και προτίμησης [72]. Οι μελέτες που υποβαθμίστηκαν θα πρέπει να επεξηγείται ο 

λόγος που μειώθηκε η ποιότητα τους [71].  
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3. Αποτελέσματα. 

Από τη PubMed αντλήθηκαν 56 άρθρα, από τη PMC αντλήθηκαν 463 άρθρα 

και από τη SciELO και EBSCO από τις περίπου 17.000 αναφορές  τα 126 περιείχαν 

αναφορά στην Ελλάδα. Επίσης μέσω της βιβλιογραφίας αντλήθηκαν 23 μελέτες. Μετά 

την αφαίρεση των διπλότυπων προέκυψαν 101 μελέτες από τις οποίες εξαιρέθηκαν 2 

λόγω ότι ήταν σε άλλη γλώσσα από τα αγγλικά και ελληνικά. Από τις εναπομείναντες 

99 μελέτες εξαιρέθηκαν 6 γιατί αφορούσαν δεδομένα πριν το 2009, 7 μελέτες γιατί 

αφορούσαν την Ευρώπη και δεν έδιναν ξεχωριστά αποτελέσματα για την Ελλάδα, μια 

μελέτη μελέτες γιατί αφορούσε τα νησιά της Μεσογείου και δεν έδιναν ξεχωριστά 

αποτελέσματα για την Ελλάδα, 8 μελέτες γιατί δεν σύνδεσαν τη ψυχική υγεία με 

οικονομικούς παράγοντες, 7 μελέτες γιατί δεν περιείχαν σύνδεση της ύφεσης με την 

υγεία και 19 μελέτες που δεν ήταν πρωτότυπες έρευνες αλλά εργασίες που 

αναφέρονταν στις πρότυπες. Τελικά, προέκυψαν 51 πρωτότυπες έρευνες που 

συμμετέχουν στην ανασκόπηση. 
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Temporary PRISMA Flow Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή ο όγκος των πρωτότυπων ερευνών που συμμετέχουν στη επισκόπηση 

ήταν μεγάλος έγινε για ομαδοποίηση ανάλογα με τους παράγοντες που μελετούσαν. 

Έτσι προέκυψαν 4 κατηγορίες στις οποίες διαιρούνται οι μελέτες. Η πρώτη κατηγορία 

Μελέτες  που αντλήθηκαν από 

την αναζήτηση σε βάσεις. 

(n =620) 

Μελέτες που αντλήθηκαν από τη 

βιβλιογραφία 

(n = 23 ) 

Μελέτες μετά την αφαίρεση των διπλότυπων 

(n=101) 

Μελέτες που ξεδιαλέχτηκαν 

(n =101) 

Μελέτες που ήταν σε 

άλλη γλώσσα εκτός 

Αγγλικά και 

Ελληνικά 

(n =2) 

Έρευνες που ελέχθησαν για το αν 

πληρούν τις προϋποθέσεις. 

(n =99) 

Άρθρα που εξαιρέθηκαν με 

αιτιολόγηση 

(n =48   ) 

Δεδομένα πριν το 2009:6, 

Δεδομένα για Ευρώπη και όχι 

ξεχωριστά αποτελέσματα για 

Ελλάδα: 7, Αναφέρονταν στα 

νησιά της Μεσογείου και όχι 

αποτελέσματα ξεχωριστά στην 

Ελλάδα:1, Όχι σύνδεση με 

οικονομικά φαινόμενα: 8, Όχι 

σύνδεση οικονομικής ύφεσης με 

υγεία: 7, Όχι πρωτότυπες μελέτες: 

19   

 

 

 

Μελέτες που 

συμπεριλαμβάνονται στην 

επισκόπηση 

(n = 51  ) 
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περιλαμβάνει  οι έρευνες μελετούν μια περίοδο ετών και παρέχουν αποτελέσματα για 

πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 

έρευνες που μελετούν μακροοικονομικούς παράγοντες όπως ο ρυθμός μεγέθυνσης, το 

ΑΕΠ, το ποσοστό δημοσίου χρέους της χώρας σε σχέση με τη ψυχική υγεία. Η τρίτη 

κατηγορία ασχολείται με τις επιπτώσεις της ανεργίας στη ψυχική υγεία. Αν και η 

ποσοστό ανεργίας αποτελεί οικονομικό παράγοντα κρίθηκε αναγκαία η διαφοροποίηση 

λόγω του μεγάλου αριθμού μελετών που αναφέρονται σε αυτή αποκλειστικά. Η 

τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει έρευνες που αναφέρονται σε κοινωνικούς παράγοντες 

όπως το κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνική τάξη κλπ. 

3.1 Αποτελέσματα ερευνών για πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομική κρίσης. 

Πίνακας 1. Σύνοψη των ερευνών που συγκρίνουν δεδομένα πριν και κατά τη διάρκεια 

της ύφεσης. 

Α/Α Μελέτη Τύπος Μελέτης/ 

Τοποθεσία 

 

Ν, έτη, 

ηλικίες 

Παράγοντες Αποτελέσματα 

ψυχικής υγείας 

1 Drydakis, N. 

(2015) 

Κοορτής/ Ελλάδα Ν= 17.713, 

2008-2013, 

μ.ο. ηλικίας 

39, 41 έτη  

Εργασιακό 

καθεστώς, 

εισόδημα, 

αυτοαναφερ

όμενη υγεία, 

ψυχολογική 

ευημερία, 

ψυχική 

υγεία, 

ανεργία. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά τη 

διάρκεια της 

οικονομικής 

κρίσης. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
τη περίοδο 2008-2013 

οι άνεργοι βίωναν 

χαμηλότερο επίπεδο 

υγείας. 

Άλλα αποτελέσματα: 
οι διαφορές στην υγεία 

μεταξύ εργαζομένων 

και ανέργων ήταν 

μικρότερες το 2008-

2009 από τη περίοδο 

2010- 2013. 

Συμπεράσματα: 
Αρνητική σχέση 

μεταξύ ανεργίας και 

ψυχικής/ σωματικής 

υγείας. 

2 Chang S.S. et 

al (2013) 

Οικολογική/ σε 54 

χώρες 

2000-2009 

Ηλικίες 

από 15-85. 

Ανεργία, 

αυτοκτονίες, 

κατά 

κεφαλήν 

εισόδημα. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά τη 

διάρκεια της 

Βασικό αποτέλεσμα: 

Το 2009 σημειώθηκαν 

4884 περισσότερες 

αυτοκτονίες από αυτές 

που αναμένονταν στις 

54 χώρες που εξετάζει 

η μελέτη.  

Άλλα αποτελέσματα: 
οι αυτοκτονίες στην 
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οικονομικής 

κρίσης. 

Ευρώπη αυξήθηκαν 

κατά 4,2% κυρίως 

στους άντρες 15-24. 

Στις αμερικάνικες 

χώρες οι αυτοκτονίες 

αυξήθηκαν κατά 6,4% 

στους άντρες 45-64. 

Στην Ελλάδα ανέμεναν 

17 αυτοκτονίες και 

σημειώθηκαν 46, 

παρατηρείται αύξηση 

182% 

Συμπέρασμα: Μετά 

τη κρίση του 2008 

αυξήθηκαν οι 

αυτοκτονίες στους 

άντρες που κατοικούν 

σε χώρες με υψηλό 

ποσοστό ανεργίας.  

 

 

3 Zavras D. et 

al (2012) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική μελέτη/ 

Ελλάδα 

Ν 

(2006)=4.0

03 

Ν(2011)= 

6.569 

Έτη: 2006 

και 2011 

Ηλικία:>18 

ετών 

Αυτοαναφερ

όμενη 

επίπεδο 

υγείας, 

εισόδημα, 

μόρφωση, 

εργασιακό 

καθεστώς, 

ψυχολογική 

ευημερία, 

αυτοαναφερ

όμενη 

ψυχική 

υγεία. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά τη 

διάρκεια της 

οικονομικής 

κρίσης. 

Βασικό συμπέρασμα: 

Το αυτοαναφερόμενο 

καλό επίπεδο υγείας 

μειώθηκε από το 71% 

το 2006 στο 68,8% το 

2011 (p>0,05). 

Άλλα αποτελέσματα: 

Οι μεγαλύτερης 

ηλικίας άνθρωποι, 

άνεργοι, συνταξιούχοι, 

νοικοκυρές και αυτοί 

που υποφέρουν από 

χρόνια νοσήματα  

δηλώνουν χαμηλό 

επίπεδο υγείας. Η 

καλύτερη κοινωνικό-

οικονομική κατάσταση 

αποτελεί παράγοντα  

υψηλότερου επίπεδου 

υγείας. 

Συμπέρασμα: Σε 

περιόδους οικονομικής 

ύφεσης οι κοινωνικό-

οικονομικά αδύναμοι 

δηλώνουν χαμηλό 

επίπεδο υγείας λόγω 

άγχους. 

4 Vandoros S. 

et al (2013) 

Επαναλαμβανόμεν

η συγχρονική 

μελέτη, έλεγχος 

περιπτώσεων/ 

Ελλάδα και 

Πολωνία 

Ν= 54.120 

περιπτώσει

ς. 136.952 

έλεγχοι.  

Έτη: 2006-

2009 

Αυτοαναφερ

όμενο 

επίπεδο 

σωματικής 

και ψυχικής 

υγείας, 

άγχος. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά τη 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Σε σχέση με τον 

πληθυσμό ελέγχου 

(Πολωνία), στην 

Ελλάδα υπάρχει 1,16 

μεγαλύτερη 

πιθανότητα  αναφοράς 

κακής υγείας μετά την 

οικονομική κρίση.   

Άλλα αποτελέσματα:  
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διάρκεια της 

οικονομικής 

κρίσης.  

 Οι εργαζόμενοι 

βιώνουν ανησυχία 

λόγω εργασιακής 

ανασφάλειας. Η 

επίδραση της ύφεσης 

είναι περισσότερο 

εμφανής στους άντρες 

στην Ελλάδα. 

Συμπέρασμα: Το 

αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

μειώθηκε στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής ύφεσης.   

5 Economou M. 

et al (2013b) 

Επαναλαμβανόμεν

η συγχρονική 

μελέτη/Ελλάδα 

Ν(2008)= 

2.197 

Ν(2011)= 

2.256 

Έτη: 2008 

και 2011. 

Ηλικίες: 

18-69 

ετών. 

Ψυχολογικοί 

και 

οικονομικοί 

δείκτες, 

κατάθλιψη, 

εκλαμβανόμ

ενη 

οικονομική 

στενότητα. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά την 

οικονομική 

κρίση. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Ο επιπολασμός της 

κατάθλιψης το 2011 

βρέθηκε στο 8,2% σε 

σύγκριση με το 2008 

που ήταν στο 3,3%. 

Άλλα αποτελέσματα: 

Οι νέοι άνθρωποι, τα 

άτομα που ανησυχούν 

για την οικονομική 

τους κατάσταση και 

αυτοί που λαμβάνουν 

φαρμακευτική αγωγή 

είναι πιο πιθανό να 

εμφανίσουν 

κατάθλιψη. 

Συμπέρασμα: Θετική 

συσχέτιση μεταξύ 

κατάθλιψης και 

οικονομικών 

δυσκολιών. 

6 Madianos M. 

et al (2011). 

Επαναλαμβανόμεν

η συγχρονική 

έρευνα/ Ελλάδα. 

Ν(2008)= 

2.197 

Ν(2009)= 

2.192 

Έτη: 2008 

και 2011. 

Ηλικίες: 

18-69 

ετών. 

Ψυχολογικοί 

και 

οικονομικοί 

δείκτες, 

κατάθλιψη, 

εκλαμβανόμ

ενη 

οικονομική 

στενότητα. 

Δεδομένα 

πριν και 

κατά την 

οικονομική 

κρίση. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Ο επιπολασμός των 

καταθλιπτικών 

επεισοδίων το 2009 

ήταν 6,8% έναντι 3,3% 

το 2008. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Τα άτομα με μεγάλο 

βαθμό στον δείκτη 

οικονομικής 

δυσχέρειας είναι πιο 

πιθανό να βιώσουν 

καταθλιπτικό 

επεισόδιο. 

Συμπέρασμα: Όταν τα 

άτομα εκτίθενται σε 

ακραίες και αγχωτικές 

οικονομικές 

καταστάσεις ενέχουν 

υψηλό κίνδυνο 

εμφάνισης 

καταθλιπτικού 

επεισοδίου. 
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7 Economou et 

al (2016a) 
Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα/ 

Ελλάδα. 

Ν(2009)= 

2.192 

Ν(2011)= 

2.256 

Έτη: 2009 

και 2011. 

Ηλικίες: 

18-69 

ετών. 

Ψυχολογικοί 

και 

οικονομικοί 

δείκτες, 

αυτοκτονίες, 

εκλαμβανόμ

ενη 

οικονομική 

στενότητα 

(Index of 

Personal 

Economic 

Distress) 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Ο ρυθμός 

αυτοκτονικού 

ιδεασμού αυξήθηκε 

από το 5,2% το 2009 

σε 6,7% το 2011.  

Άλλα αποτελέσματα: 
οι άντρες πλήττονται 

περισσότερο (7,1% 

έναντι 1,9%) και 

ιδιαίτερα οι ηλικίες 55-

64. 

Συμπέρασμα: Ο 

αυτοκτονικός ιδεασμός 

και οι απόπειρες 

αυτοκτονίας 

αυξάνονται σε μια 

χώρα που 

αντιμετωπίζει βαθιά 

οικονομική ύφεση. 

 

 
10 Economou M. 

et al, (2014a) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα/ 

Ελλάδα. 

Ν2009=2.1

92, 

 Ν2011= 

2.256 Έτη: 

2011. 

Ηλικίες: 

18-69 

ετών. 

Ψυχολογικοί 

και 

οικονομικοί 

δείκτες, 

αυτοκτονίες, 

εκλαμβανόμ

ενη 

οικονομική 

στενότητα 

(Index of 

Personal 

Economic 

Distress) 

Βασικό αποτέλεσμα: 

Η επικράτηση ενός 

μήνα μείζονος 

κατάθλιψης αυξήθηκε 

κατά 20,6% το 2011 

σε σχέση με το 2009. 

Άλλα αποτελέσματα: 
αυξάνονται σημαντικά 

οι πιθανότητες για 

επιπολασμό μείζονος 

κατάθλιψης σε όλες τις 

υπό-ομάδες. Η 

επικράτηση 

Διαταραχής 

Γενικευμένου Άγχους 

παραμένει στα ίδια 

επίπεδα. 

Συμπέρασμα: Δεν 

πλήττεται μόνο η 

ψυχική υγεία των 

ανέργων λόγω της 

ύφεσης αλλά και των 

εργαζομένων. 

17 Economou M. 

et al, (2016b) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα/ 

Ελλάδα. 

Ν= 2.188 

Έτη: 2013. 

Ηλικίες: 

18-69 

ετών. 

Ψυχολογικοί 

και 

οικονομικοί 

δείκτες, 

αυτοκτονίες, 

εκλαμβανόμ

ενη 

οικονομική 

στενότητα 

(Index of 

Personal 

Economic 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Σε σύγκριση με τα 

δεδομένα του 2011 

βρέθηκε αύξηση του 

επιπολασμού ενός  

μήνα μείζονος 

κατάθλιψης κατά 

12,3% και μείωση της 

αυτοκτονικότητας 

κατά 2,8%. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Ο γυναικείος 
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Distress) πληθυσμός, οι 

κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών, 

τα άτομα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο, οι 

άνεργοι και αυτοί που 

αντιμετωπίζουν 

οικονομικά 

προβλήματα έχουν 

περισσότερες 

πιθανότητες να 

αναπτύξουν μείζονα 

κατάθλιψη. 

Συμπέρασμα: 
Συνεχίζεται η αύξηση 

του επιπολασμού της 

μείζονος κατάθλιψης.    

18 Fountoulakis 

N et al 

(2014a) 

Οικολογική/ σε 29 

χώρες της 

Ευρώπης. 

Έτη: 2000-

2011 

Οικονομικές 

μεταβλητές, 

ΑΕΠ, 

πληθωρισμό

ς, ποσοστό 

ανεργίας, 

ποσοστό 

αυτοκτονιών

. 

Βασικό Αποτέλεσμα: 
Οι αυτοκτονίες στην 

Ελλάδα μετά από το 

2007 εμφάνισαν 

ανοδική πορεία. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Οι αυτοκτονίες των 

αντρών σχετίζονται με 

όλες τις οικονομικές 

μεταβλητές εκτός του 

ΑΕΠ. Οι αυτοκτονίες 

των γυναικών στην 

Ελλάδα σχετίζονται με 

την ανεργία. 

Συμπέρασμα: Οι 

αυτοκτονίες στην 

Ελλάδα ακολούθησαν 

μια ανοδική πορεία τα 

χρόνια της ύφεσης. 

20 Kontaxakis V. 

et al, (2013) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα/ 

Ελλάδα. 

Έτη: 2001-

2011 

Ρυθμός 

αυτοκτονιών 

με ιδιαίτερη 

έμφαση στα 

χρόνια της 

οικονομικής 

κρίσης 

2008-2011. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης 

σημειώθηκε 

στατιστικά σημαντική 

αύξηση του Δείκτη 

Αυτοκτονιών (SSR) 

κατά 26,9% στους 

άνδρες και 28,5% στις 

γυναίκες. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Στατιστικά σημαντική 

αύξηση σημειώθηκε 

στους άντρες (t= 2,31 

p=0,047) και ιδιαίτερα 

στις ηλικίες 50-54 των 

αντρών (t=3,43 

p=0,007). 

Συμπέρασμα: Είναι 

σαφής η αύξηση της 

θνησιμότητας τις 

χρονιές της 
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οικονομικής ύφεσης.  

22 Γιωτάκος O, 

Καράμπελας 

Δ, Καυκάς Α. 

(2011) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα/ 

Ελλάδα. 

Μέσο 

εισόδημα: 

1989- 

2009. 

Δείκτες 

ψυχικής 

υγείας: 

1999- 

2009. 

Ανεργία, 

Μέσο 

Εισόδημα, 

Εισαγωγές 

σε 

ψυχιατρικές 

κλινικές, 

Επισκέψεις 

σε επείγοντα 

και 

εξωτερικά 

ιατρεία 

ψυχιατρικών 

κλινικών, 

θνησιμότητα

, διαζύγια, 

αυτοκτονίες, 

ανθρωποκτο

νίες. 

Βασικό Αποτέλεσμα: 
Το μέσο εισόδημα και 

η ανεργία 

συσχετίζονται 

σημαντικά με τις 

επισκέψεις στα 

τμήματα επειγόντων 

περιστατικών και στα 

εξωτερικά ιατρεία 

ψυχιατρικών κλινικών, 

με τις αυτοκτονίες, τις 

ανθρωποκτονίες και τα 

διαζύγια. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Το μέσο χαμηλότερο 

εισόδημα συσχετίζεται 

με το υψηλό ποσοστό 

ατόμων που 

επισκέφτηκαν τα 

επείγοντα και των 

τεσσάρων 

νοσοκομείων που 

συμμετέχουν στη 

μελέτη. Επίσης, το 

μέσο χαμηλότερο 

εισόδημα συσχετίζεται 

με την αύξηση των 

αυτοκτονιών και το 

υψηλότερο μέσο 

εισόδημα συσχετίζεται 

με λιγότερους 

θανάτους στις ηλικίες 

15-70 ετών. Βρέθηκε 

θετική συσχέτιση 

μεταξύ ανεργίας και 

ανθρωποκτονιών. 

Συμπέρασμα: η 

οικονομική κρίση 

ακόμα και στα πρώτα 

έτη εκδήλωσης της 

επιδρά επιβαρυντικά 

στη ψυχική υγεία των 

ελλήνων.  

23 Hessel, P., 

Vandoros, S., 

& Avendano, 

M. (2014). 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική μελέτη, 

έλεγχος 

περιπτώσεων/ 

Ελλάδα, Ιρλανδία 

και Πολωνία. 

Έτη: 2006-

2010 για 

Ελλάδα 

και 

Πολωνία, 

2006-2009 

για 

Ιρλανδία. 

Ηλικίες:≥1

8. 

Αυτοαναφερ

όμενο 

επίπεδο 

υγείας, 

οικονομική 

κρίση. 

Βασικό Αποτέλεσμα: 
Παρατηρείται μια 

χειροτέρευση του 

επιπέδου 

αυτοαναφερόμενης 

υγείας στην Ελλάδα 
(OR=1,216, CI=1,11 – 

1,32). 

Άλλα αποτελέσματα: 
Δεν παρατηρείται 

κάποια μεταβολή στο 

επίπεδο 

αυτοαναφερόμενης 

υγείας στην Ιρλανδία 
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(OR=0,97,  CI=0,81-

1.16). 

Συμπέρασμα: Η υγεία 

στην Ελλάδα 

χειροτέρευσε μετά την 

οικονομική κρίση. 

25 Rachiotis, 

G.,et al (2015) 

Συγχρονική έρευνα.  

Ελλάδα. 

Έτη: 2003-

2012 

ΑΕΠ, 

Ανεργία, 

Αυτοκτονίες

. 

Βασικό αποτέλεσμα: 

Ο μέσος ρυθμός 

αύξησης των 

αυτοκτονιών μεταξύ 

του 2010-2012 ήταν 

35%. Από 

3,37/100.000 

κατοίκους στο 2010 

αυξήθηκε σε 4,65. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Οι αυτοκτονίες στους 

άντρες αυξήθηκαν από 

5,75 τη περίοδο 2003-

2010 σε 7,43/100.000 

το 2012 (p<0,01). Στις 

γυναίκες επίσης 

αυξήθηκαν οι 

αυτοκτονίες από 1,17 

(2003-2010) σε 

1,55/100.000 

κατοίκους (2012) 

(p=0,03). Η αύξηση 

των αυτοκτονιών 

παρατηρήθηκε στις 

παραγωγικές ηλικίες 

20-59 ετών. Η αύξηση 

της ανεργίας κατά μια 

μονάδα επιφέρει 

αύξηση στις 

αυτοκτονίες κατά 

0,19/100.000 

κατοίκους (95% CI 

0,11 σε 0,26) στις 

παραγωγικές ηλικίες 

των αντρών. 

Συμπέρασμα: Η 

μείωση του ΑΕΠ και η 

ανεργία επέφερε 

σημαντικό πλήγμα 

στην ψυχική υγεία των 

παραγωγικών ηλικιών 

με αποτέλεσμα την 

αύξηση των 

αυτοκτονιών.  

26 Filippidis et al 

(2017) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική μελέτη/ 

Ελλάδα 

Έτη: 2006-

2015, 

n2006= 

1.005, 

n2008=149

0, 

n2010=1.0

00, 

Θνησιμότητ

α, δείκτες 

υγείας, 

αυτοκτονίες, 

οικονομική 

ύφεση. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Το ποσοστό της 

θνησιμότητας από 

αυτοκτονίες (p<0,001) 

και η βρεφική 

θνησιμότητα 

(p=0,003) αυξήθηκε 

από το 2010 έως το 
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n2011=1.0

08, 

n2015=1.0

01.  

Ηλικίες: 

≥18. 

 

2015. 

Άλλα αποτελέσματα: 
Μειώθηκε η 

θνησιμότητα από 

ασθένειες του 

αναπνευστικού 

συστήματος (p=0,053) 

και τα τροχαία 

ατυχήματα (p=0,067). 

Οι καπνιστές 

μειώθηκαν (42,6% σε 

36,5%, RR=0,86) και 

ο καθιστικός τρόπος 

ζωής (43,4% σε 29%, 

RR=0,69). Οι μη 

καλυπτόμενες ανάγκες 

υγειονομικής 

περίθαλψης 

αυξήθηκαν από 10% 

σε 21,9% (RR=2,10) 

και οι προσωπικές 

δαπάνες για 

υγειονομική 

περίθαλψη από 34,4% 

σε 58,7% (RR=1,69). 

Συμπέρασμα: Ο 

αντίκτυπος της ύφεσης 

είναι ακόμη πιο 

έντονος από ότι 

αναφέρουν οι 

προηγούμενες έρευνες 

γιατί διαχέεται σε 

ευρύτερο φάσμα 

παραγόντων. 

29 Fountoulakis, 

K. et al (2016) 

Οικολογική έρευνα, 

29 χώρες της 

Ευρώπης 

2000-2011 Οικονομικές 

συνθήκες, 

κλιματικές 

συνθήκες, 

αυτοκτονίες. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Για τη περίπτωση της 

Ελλάδας οι 

αυτοκτονίες και στα 

δύο φύλα αυξήθηκαν 

από το 2008 έως το 

2011 σε συνάρτηση με 

τις οικονομικές 

μεταβλητές. Οι 

κλιματικές μεταβλητές 

δεν επέδρασαν.  

Άλλα αποτελέσματα: 
Οι αυτοκτονίες στους 

άντρες το 2008 ήταν 

4,3/100.000, το 2009 

ήταν 4,7/100.000, το 

2010 ήταν 4,6/100.000 

και το 2011 ήταν 

5,5/100.000. Στις 

γυναίκες 2008 ήταν 

0,9/100.000, το 2009 

ήταν 0,8/100.000, το 

2010 ήταν 0,6/100.000 

και το 2011 ήταν 
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1,3/100.000 

Συμπέρασμα: Στην 

Ελλάδα επηρεάζουν το 

ποσοστό αυτοκτονιών 

οι οικονομικές 

μεταβλητές.  

30 Elstad, J. I. 

(2016). 

Συγχρονική 

Επαναλαμβανόμενη

, 30 χώρες της 

Ευρώπης.  

2008-2013 Ηλικίες: 30-

59 
Βασικό αποτέλεσμα: 

στην Ελλάδα 

αυξήθηκε το ποσοστό 

των ανθρώπων που 

απόφυγαν την 

ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη 6,6% στα 

άτομα με αναπηρία 

και 2,7% στους 

υπόλοιπους το 2013 σε 

σύγκριση με το 2009. 

33 Kentikelenis 

A et al (2011) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική μελέτη, 

Ελλάδα. 

n2007= 

12.346 

n2009= 

15.045. 

Έτη: 2007 

και 2009. 

Ανεργία, 

ΑΕΠ, 

ιατροφαρμα

κευτική 

περίθαλψη. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Υπάρχουν άτομα που 

δηλώνουν ότι δεν 

επισκέφτηκαν ιατρό ή 

οδοντίατρο ενώ ήταν 

ανάγκη.  

Άλλα αποτελέσματα: 
Αυξήθηκε το ποσοστό 

των ανθρώπων που 

αναφέρουν ότι η υγεία 

τους είναι κακή έως πολύ 

κακή. Οι αυτοκτονίες το 

2009 αυξήθηκαν κατά 

17% σε σύγκριση με το 

2007. Αυξήθηκαν οι νέοι 

φορείς HIV. 

Συμπέρασμα: Η 

οικονομική κρίση δρα 

επιβαρυντικά για το 

επίπεδο υγείας του 

πληθυσμού. 

36 Zavras D. et al 

(2016) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική, 

Ελλάδα 

Ν= 3.120, 

μ.ο. 

ηλικίας:45 

Έτη: 2006 

και 2011  

Μη λήψη 

υγειονομική

ς φροντίδας, 

μορφωτικό 

επίπεδο, 

εργασιακή 

κατάσταση, 

δημόσια και 

ιδιωτική 

ασφάλιση. 

Βασικό αποτέλεσμα: το 

28,65% ανέφεραν ότι δεν 

έλαβαν υγειονομική 

φροντίδα λόγω 

οικονομικής στενότητας, 

το 71,35% δεν έλαβε 

υγειονομική φροντίδα 

για άλλους λόγους. 

Άλλα αποτελέσματα: Η 

μη χρήση υγειονομικών 

υπηρεσιών ήταν 44% πιο 

πιθανή το 2011 από το 

2006. Η χαμηλότερη 

εισοδηματική ομάδα 

ήταν 2,65 φορές πιο 

πιθανό να μη λάβει 

υγειονομική φροντίδα 

από την αμέσως επόμενη 

ομάδα (OR=2,65). Σε 

σχέση με το μορφωτικό 
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επίπεδο οι αναλφάβητοι 

ήταν 1,73 φορές πιο 

πιθανό να μην λάβουν 

ιατρικές υπηρεσίες 

(OR=1,73) και οι 

απόφοιτοι δημοτικού 

2,09 φορές   (OR=2,09). 

Οι άνεργοι ήταν 49% πιο 

πιθανό να μην λάβουν 

υγειονομική φροντίδα. 

Τα ποσοστά ήταν 

χαμηλά στα άτομα με 

ιδιωτική ασφάλιση 

(OR=0,71) και ακόμη 

πιο χαμηλά σε αυτούς με 

δημόσια (OR=0,45).  

Συμπέρασμα: Το 

δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον οδήγησε σε 

αύξηση του ποσοστού 

των ατόμων που δεν 

λαμβάνουν ιατρικές 

υπηρεσίες λόγω 

οικονομικής στενότητας.  

38 Fountoulakis, 

K. et al 

(2014b) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα, 

Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα. 

Έτη: 2000-

2012 

Ν=919 

άτομα 

Ηλικίες: 

15-95 

Απόπειρες 

αυτοκτονίας, 

αυτοκτονίες, 

ανεργία. 

Βασικό αποτέλεσμα: Οι 

αυτοκτονίες σχετίζονται 

θετικά με την ανεργία 

και οι απόπειρες 

αυτοκτονίας αρνητικά. 

Άλλα αποτελέσματα: Η 

τάση απόπειρας 

αυτοκτονίας ήταν 16,69-

40,34/100.000 κατοίκους 

για τους άντρες και 

41,43-110,82 για τις 

γυναίκες. Οι αυτοκτονίες 

μετρήθηκαν ως τάση από 

3,62- 5,47/100.000 

κατοίκους για τους 

άντρες και από 0,19-1,95 

για τις γυναίκες. Οι 

απόπειρες των ανδρών 

σχετίζονται αρνητικά με 

την ανεργία (-0,63) και 

των γυναικών το ίδιο (-

0,72). Για το 15,34% η 

απόπειρα επαναλήφθηκε, 

το 50% ανέφερε ότι 

ξαναεπιχείρησε να 

τερματίσει τη ζωή του 

μέσα στον ίδιο χρόνο και 

το 75% μέσα σε δύο 

χρόνια. Το 95% έλαβε 

φαρμακευτική αγωγή. 

Συμπέρασμα: Η ανεργία 

επιδρά στις αυτοκτονίες 

αλλά δεν ισχύει το ίδιο 

για τις απόπειρες. 
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46 Γιωτάκος και 

συνεργάτες 

(2012).  

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική, 

Ελλάδα. 

Έτη: 2002-

2009 

Ρυθμός 

αυτοκτονιών

, αριθμός 

ειδικών 

ψυχικής 

υγεία και 

αριθμός 

ειδικών 

πρωτοβάθμι

ας υγείας. 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Υπάρχει σημαντική 

αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στους δείκτες 

αυτοκτονιών και στον 

αριθμό των δομών 

υγείας, στο επίπεδο των 

γεωγραφικών 

περιφερειών τη περίοδο 

2007-2009, με αριθμό 

νευρολόγων- ψυχιάτρων 

(rho=−0,71, p<0,05) και 

ψυχολόγων ιδιωτικής 

απασχόλησης 

(rho=−0,56, p<0,05), των 

παθολόγων δημόσιας 

απασχόλησης 

(rho=−0,73, p<0,01), 

καθώς και με τον αριθμό 

των δημόσιων δομών 

ψυχικής υγείας 
(rho=−0,73, p<0,01) . 

Άλλα αποτελέσματα: Η 

αύξηση των δεικτών 

αυτοκτονιών το 2009 

έναντι της περιόδου 200-

2009 παρατηρήθηκε στη 

Κρήτη (4,76 έναντι 

3,65), στη Θράκη (4,45 

έναντι 2,02) στη Στερεά 

Ελλάδα (3,61 έναντι 

1,39)και των Νησιών του 

Αιγαίου (3,03 έναντι 

1,28). 

Συμπέρασμα: Σε 

επίπεδο Νομού, 

Διοικητικής και 

Γεωγραφικής 

Περιφέρειας 

της Ελλάδας, οι δείκτες 

αυτοκτονίας σχετίζονται 

αντίστροφα με τον 

αριθμό των δημόσιων ή 

ιδιωτών 

ειδικών ψυχικής υγείας, 

τον αριθμό των 

δημόσιων δομών 

ψυχικής υγείας, καθώς 

και των ειδικών γενικής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας. 
47 Stavrianakos 

K. et al 

(2014). 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική έρευνα, 

Αθήνα, Ελλάδα. 

Ν2007=70 

Ν2011=95 

 

Απόπειρες 

αυτοκτονιών

, εργασιακή 

κατάσταση, 

οικογενειακ

ή 

κατάσταση, 

Βασικό αποτέλεσμα: 
Από το 2007 έως το 2011 

οι απόπειρες 

αυτοκτονίας αυξήθηκαν 

35,71%.  

Άλλα αποτελέσματα: το 

2011 οι απόπειρες των 
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ύπαρξη 

ψυχικής 

διαταραχής. 

γυναικών αυξήθηκαν 

κατά 24% και των 

αντρών κατά 64%. Η 

μέθοδος απόπειρας σε 

όλο το δείγμα (Ν=165) 

ήταν η 

αυτοδηλητηρίαση. Ο μ.ο. 

ηλικίας το 2007 ήταν 

35,9 ±16,93, το 2011 

ήταν 41,01•±17,94 

(t=0,06, ns). Με ψυχική 

διαταραχή διαγνώστηκαν 

95 άτομα. Οι άνεργοι 

ήταν 92 άτομα (55,8%) 

όπως επίσης το ίδιο 

ποσοστό βρέθηκαν και 

άγαμοι (53,8%).  

Συμπέρασμα: Οι 

απόπειρες αυτοκτονιών 

το 2011 αυξήθηκαν και 

το μεγαλύτερο ποσοστό 

κατείχαν οι έγγαμοι, 

χήροι ή διαζευγμένοι και 

οι άνεργοι.  

49 Benioudakis 

ES et al 

(2017) 

Οικολογική έρευνα, 

Ελλάδα. 

n 

αντρών=13

1  

n 

γυναικών= 

305. 

Έτη: 2008-

2015. 

Απόπειρες 

αυτοκτονίας, 

ποσοστό 

ανεργίας, 

οικονομική 

ύφεση. 

Βασικό αποτέλεσμα: Οι 

απόπειρες αυτοκτονίας 

από το 2008 έως το 2012 

αυξάνονταν και 

κλιμακώθηκαν το 2012 

από τότε έμειναν σε 

υψηλά επίπεδα. 

Άλλα αποτελέσματα: Η 

πιο συχνή μέθοδος 

απόπειρας ήταν η 

αυτοδηλητηρίαση με 

φάρμακα (74,4%). Οι 

παράγοντες που 

ενίσχυσαν την 

αυτοκτονικότητα ήταν τα 

οικογενειακά και 

ανάμεσα στα ζευγάρια 

προβλήματα (40,2%). 

Παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ 

ποσοστού ανεργίας και 

απόπειρας αυτοκτονιών 

(RR: 1.08; 95% CI, 1.07-

1.09). 

Συμπέρασμα: Η 

οικονομική κρίση 

αυξάνει τις απόπειρες 

αυτοκτονίας. 

50 Laliotis I. et al 

(2016) 

Οικολογική έρευνα, 

Ελλάδα. 

Έτη:2001-

2013 

Ρυθμός 

γενικής 

θνησιμότητα

ς, ρυθμός 

θνησιμότητα

Βασικό αποτέλεσμα: Οι 

μέσοι ρυθμοί 

θνησιμότητας μειώθηκαν 

σημαντικά μετά την 

έναρξη της ύφεσης και 
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ς ανά αιτία, 

οικονομική 

κρίση.  

στα  δύο φύλα σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες. 

Άλλα αποτελέσματα: Η 

μείωση του συνολικού 

ποσοστού θνησιμότητας 

δεν ήταν σταθερή στα 

χρόνια μετά το ξέσπασμα 

της οικονομικής κρίσης. 

Το ποσοστό 

θνησιμότητας μειωνόταν 

με βραδύτερους 

ρυθμούς, ιδιαίτερα στις 

γυναίκες. Οι θάνατοι από 

ασθένειες του 

κυκλοφοριακού 

συστήματος, μειώθηκαν 

σε μικρότερο βαθμό πριν 

την κρίση. Οι θάνατοι 

που σχετίζονται με 

τροχαία ατυχήματα, 

καρκίνο, εγκυμοσύνη, 

τοκετό και μολυσματικές 

ασθένειες μειώθηκαν με 

ταχύτερο ρυθμό. Οι 

μέσες τιμές 

θνησιμότητας από 

αυτοκτονίες, 

ανθρωποκτονίες, 

ψυχικών νοσημάτων, 

νευρικού και πεπτικού 

συστήματος αυξήθηκαν 

σε σύγκριση με τη 

περίοδο πριν την κρίση. 

Επίσης, αυξήθηκαν οι 

θάνατοι από 

παρενέργειες κατά τη 

διάρκεια της ιατρικής 

περίθαλψης στη περίοδο 

μετά την ύφεση. 

Συμπέρασμα: Ο ρυθμός 

θνησιμότητας μετά την 

οικονομική κρίση 

μειώθηκε συνολικά, 

όμως διαφοροποιείται 

ανάλογα με την ηλικία, 

το φύλο και την αιτία 

θανάτου.    

51 Christodoulou 

C. et al 

(2017b) 

Επαναλαμβανόμενη 

συγχρονική, 

Ελλάδα. 

Ν= 510 

Έτη: 2009 

και 2014. 

Απόπειρα 

αυτοκτονιών

, ανεργία, 

εισόδημα, 

επιπτώσεις 

δημοσιονομι

κής 

λιτότητας   

Βασικό αποτέλεσμα: Τα 

άτομα που προέβησαν σε 

απόπειρα αυτοκτονίας 

παρουσίασαν υψηλότερο 

βαθμό απελπισίας (Μ=9) 

από το πληθυσμό 

ελέγχου (Μ=3) τη 

περίοδο 2009-2010.  

Άλλα αποτελέσματα: Η 

ηλικία των ασθενών 

σχετίζεται θετικά με την 
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απελπισία (𝑟𝑠 = 0,35, 

p<0,001). Δεν βρέθηκε 

διαφορά στο επίπεδο 

απελπισίας στα υγιή 

άτομα που εξετάστηκαν 

το 2009-2010 με αυτά 

που εξετάστηκαν το 

2013-2014. Οι γυναίκες, 

οι άνεργοι, τα άτομα με 

χαμηλό μορφωτικό και 

εισοδηματικό επίπεδο 

και τα νεότερα άτομα 

παρουσίασαν αυξημένο 

επίπεδο απελπισίας τη 

δεύτερη περίοδο. 

Συμπέρασμα: Η βαθιά 

οικονομική ύφεση που 

βιώνει η χώρα επηρεάζει 

το επίπεδο 

απόγνωσης/απελπισίας 

κάποιων υποομάδων. 

 

Επεξήγηση μελετών. 

1] Ο Drydakis N. (2014) δημοσίευσε τη διαχρονική μελέτη The effect of 

unemployment on self-reported health and mental health in Greece from 2008 to 2013: 

a longitudinal study before and during the financial crisis, που είχε ως σκοπό την 

εξέταση των αποτελεσμάτων της ανεργίας σε σχέση με το επίπεδο σωματικής και 

ψυχικής υγείας στην Ελλάδα με αυτοαναφορές. Είναι μια έρευνα που εξετάζει 

δεδομένα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η έρευνα χρησιμοποίησε 

δεδομένα της περιόδου 2008-2013 τα οποία αντλήθηκαν από τη διαχρονική μελέτη της 

αγοράς εργασίας (LLMS). Η διαχρονική μελέτη εργασίας (LLMS) ξεκίνησε το 2008 

και για την Ελλάδα διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, μέσω 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων.  Στην έρευνα μελετήθηκαν το εργασιακό καθεστώς, το 

εισόδημα, το κατακεφαλήν εισόδημα του νοικοκυριού σε σχέση την αυτοαναφερόμενη 

σωματική και ψυχική υγεία των συμμετεχόντων. Το δείγμα N= 17.713, ο μέσος όρος 

ηλικίας των ερωτώμενων ήταν 39,41  (sd = 8,83). Τα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν 
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ότι τη περίοδο 2008-2013 οι άνεργοι βίωναν χαμηλότερο επίπεδο σωματικής (3,21 

έναντι 2,45 t= 8,34, p=0,0) και ψυχικής υγείας ( 12,67 έναντι 9,39 t= 12,28, p=0,0) σε 

σχέση με τους εργαζόμενους. Οι διαφορές στην υγεία μεταξύ εργαζομένων και ανέργων 

ήταν μικρότερες το 2008-2009 από τη περίοδο 2010-2013. Άλλα συμπεράσματα της 

έρευνας είναι ότι η ακούσια ανεργία επιδρά αρνητικά στη σωματική και ψυχική υγεία, ο 

γυναικείος πληθυσμός πλήττεται περισσότερο αρνητικά από τους άντρες, η ανεργία 

επιδρά αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε περιόδους υψηλής ανεργίας. Από τα 

συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι η ανεργία επέδρασε αρνητικά στην σωματική 

και ψυχική υγεία των ελλήνων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2013.  

2] Οι Cheng S.S. et al (2013) στην έρευνα Impact of the 2008 global economic 

crisis on suicide: time trend study in 54 countries, μελέτησαν τον αντίκτυπο της 

παγκόσμιας κρίσης του 2008 σε σχέση με τους διεθνείς ρυθμούς αυτοκτονιών και 

ταυτοποίησαν ποια ηλικιακά γκρουπ, φύλο και χώρες επηρεαστήκαν περισσότερο. Η 

μελέτη αποτελεί μια ανάλυση των τάσεων συγκρίνοντας τις αυτοκτονίες που 

σημειώθηκαν το 2009 , σε σχέση με αυτές που αναμένονταν βασιζόμενοι σε τάσεις των 

δεικτών πριν τη κρίση (2000-2007). Μελετήθηκαν 54 χώρες, 27 χώρες της Ευρώπης, 18 

χώρες της Αμερικής, 8 ασιατικές χώρες και ια από την Αφρική. Τα δεδομένα για τις 53 

χώρες αντλήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για τις Η.Π.Α. από τη 

βάση CDC. Ο πληθυσμός που μελετήθηκε ήταν άτομα από 15 ετών και άνω. Η έρευνα  

μελετά τις αυτοκτονίες σε συνάρτηση με την ανεργία στο διάστημα 2000-2009. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες το 2009 κατά κύριο 

λόγο στους άντρες. Στην Ευρώπη αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες στις ηλικίες 15-24 στους 

άντρες (4,2%), ενώ για τις γυναίκες δεν παρατηρήθηκε μεταβολή. Στις αμερικάνικες 

χώρες επίσης σημειώθηκε αύξηση των αυτοκτονιών στους άντρες στις ηλικίες 45-64 



27 
 

(6,4%), ενώ στις γυναίκες η αύξηση ήταν πολύ μικρή (2,3%). Στην Ελλάδα σύμφωνα 

με τις τάσεις των δεικτών αναμένονταν 17 αυτοκτονίες το 2009 και σημειώθηκαν 46, 

παρατηρείται μια αύξηση επί των εκτιμήσεων κατά 182%. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της έρευνας, μετά την οικονομική κρίση του 2008 οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν ιδιαίτερα 

στους άντρες και σε χώρες με υψηλό ποσοστό ανεργίας.  

3] Οι Zavras D. et al (2012), δημοσίευσαν τη μελέτη Impact of economic crisis 

and other demographic and socio-economic factors on self-rated health in Greece, που 

διερευνούσε τη σχέση μεταξύ αυτοαναφερούμενου επιπέδου υγείας, οικονομικής 

κρίσης σε συνάρτηση με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και τους παράγοντες 

ενίσχυσης της νόσου στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η 

πρώτη φάση διενεργήθηκε το 2006 και η δεύτερη το 2011. Το 2006 έλαβαν μέρος 4.003 

άτομα και το 2011 συμμετείχαν 6.569 άτομα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Τα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι το ποσοστό των 

ατόμων που δήλωσαν ότι βιώνουν καλό επίπεδο υγείας το 2006 ήταν 71% και το 2011 

μόλις 68,8%. Η καλύτερη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση αποτελεί παράγοντα για 

καλύτερο επίπεδο υγείας. Οι φοιτητές, οι στρατιώτες και οι άντρες δηλώνουν πιο υψηλό 

επίπεδο υγείας. Οι  μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι νοικοκυρές, οι άνεργοι και αυτοί 

που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα δηλώνουν χαμηλό ποσοστό υγείας. Η ύπαρξη 

δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι ευάλωτες 

ομάδες δηλώνουν χαμηλό ποσοστό υγείας λόγω άγχους και αβεβαιότητας. 

4] Οι Vandoros S. et al (2013) στο Have health trends worsened in Greece as a 

result of the financial crisis? A quasi-experimental approach, ερεύνησαν το 

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας της Ελλάδας και της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια των 
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ετών 2006-2009. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έρευνα της ΕΕ για το εισόδημα και 

τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC). Επιχειρήθηκε μια οιονεί πειραματική προσέγγιση 

ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο DID (difference in 

differences). Ο πληθυσμός της Πολωνίας χρησιμοποιήθηκε σαν πληθυσμός ελέγχου. Η 

Πολωνία το 2009 ανέφερε θετικούς ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης και τα επίπεδα 

αυτοαναφερόμενης υγείας ήταν παρόμοια με αυτά της Ελλάδας πριν την οικονομική 

κρίση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι έλληνες είχαν 1,16 μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αναφέρουν χαμηλό ποσοστό υγείας από τους πολωνούς. Στην Ελλάδα το 

2009 αυξήθηκε το άγχος ή οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αλλάζει η ψυχική υγεία του 

πληθυσμού. Ανησυχία δεν νιώθουν μόνο οι άνεργοι αλλά και οι εργαζόμενοι λόγω 

εργασιακής ανασφάλειας και οικονομικής αβεβαιότητας. Οι άντρες βιώνουν πιο 

επώδυνα τις επιδράσεις από ότι οι γυναίκες.  

5] Οι Economou M. et al (2013b) με τη μελέτη τους Major depression in the era 

of economic crisis: a replication of a cross-sectional study across Greece, 

προσπάθησαν να μετρήσουν τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία 

των ελλήνων. Επίσης αναγνώρισαν δυνητικούς παράγοντες που ενισχύουν τη 

κατάθλιψη. Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων το 

2008 και το 2011. Το δείγμα του 2008 ήταν Ν= 2. 197 και του 2011 ήταν Ν= 2.256 

άτομα. Η ύπαρξη κατάθλιψης διερευνήθηκε με τη Structural Clinical Interview (SCI) 

και οι οικονομικές δυσκολίες με τον Index of Personal Economic Distress (IPED). Τα 

ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι το 2011 ο επιπολασμός ενός μήνα κατάθλιψης 

ήταν 8,2% σε σύγκριση με το 2008 που ήταν 3,3%. Οι νέοι άνθρωποι, τα άτομα που 

διακατέχονται από ανησυχία για τα οικονομικά τους και αυτοί που λαμβάνουν χρόνια 

αγωγή εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από κατάθλιψη. Οι συγγραφείς 
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προσθέτουν ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία του πληθυσμού 

είναι διάχυτος και ότι οι υπηρεσίες και οι επιστήμονες της υγείας θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στη πρόληψη της κατάθλιψης καθώς και στην έγκαιρη αναγνώριση και 

θεραπεία. 

6] Οι Madianos M. et al (2011) στη μελέτη Depression and economic hardship 

across Greece in 2008 and 2009: two cross-sectional surveys nationwide, ερεύνησαν 

τις επιπτώσεις της οξείας οικονομικής πτώσης σε σχέση με τον επιπολασμό των 

καταθλιπτικών επεισοδίων (MDE) τα έτη 2008 και 2009. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Το 2008 συμμετείχαν 2.197 και το 2009 2.192 

άτομα ηλικιών 18-69 ετών. Στις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν η Δομημένη Κλινική 

Συνέντευξη (SCID I module) και ο δείκτης Οικονομικής Δυσχέρειας (IPED). Τα 

ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι ο επιπολασμός των καταθλιπτικών επεισοδίων το 

2009 ήταν 6,8% έναντι 3,3% το 2008. Τα άτομα με μεγάλο βαθμό στον δείκτη 

οικονομικής δυσχέρειας είναι πιο πιθανό να βιώσουν καταθλιπτικό επεισόδιο. Όταν τα 

άτομα εκτίθενται σε ακραίες και αγχωτικές οικονομικές καταστάσεις ενέχουν υψηλό 

κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικού επεισοδίου. 

7] Οι Economou et al (2016a) στη μελέτη,  Suicidal ideation and reported 

suicide attempts in Greece during the economic crisis: an update , ερεύνησαν τις 

επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στη ψυχική υγεία των πολιτών. 

Μελετήθηκαν τα έτη 2009 και 2011. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 

παρατηρείται μια τάση αύξησης του επιπολασμού της κατάθλιψης σε όλες τις ομάδες 

του πληθυσμού. Περισσότερο κινδυνεύουν τα άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας 

των 45 ετών, χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, έγγαμοι, κάτοικοι Αθηνών. Μπορεί 

να πλήττονται περισσότερο οι άνεργοι αλλά δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους 
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εργαζόμενους γιατί οι δεύτεροι νιώθουν εργασιακή ανασφάλεια. Η Διαταραχή 

Γενικευμένου Άγχους πλήττει κυρίως τους άντρες, άτομα υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου, έγγαμα άτομα, κάτοικους Αθηνών και εργαζόμενους. Τα παντρεμένα άτομα 

υποφέρουν από έντονο οικογενειακό στρες. 

10] Οι Economou M et al (2014a), στη μελέτη τους με τίτλο Economic crisis 

and mental health: effects on the prevalence of common mental disorders, μελέτησαν 

την επίδρασης της επιδεινούμενης οικονομικής ύφεσης στην επικράτηση της μείζονος 

κατάθλιψης και της Γενικευμένης Αγχώδης Διαταραχής τα έτη 2009 και 2011. Τα 

δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το 2009 και το 2011. Για τη 

μέτρηση της ΓΑΔ και της μείζονος κατάθλιψης  χρησιμοποιήθηκε η Δομημένη Κλινική 

Συνέντευξη (SCID I module) και ο Δείκτης Οικονομικής Δυσχέρειας (IPED) για τη 

μέτρηση της οικονομικής δυσχέρειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας : Η 

επικράτηση ενός μήνα μείζονος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά 20,6% το 2011 σε σχέση 

με το 2009. Αυξήθηκαν σημαντικά οι πιθανότητες για επιπολασμό μείζονος κατάθλιψης 

σε όλες τις υπό-ομάδες. Η επικράτηση Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους παρέμεινε 

στα ίδια επίπεδα. Δεν πλήττεται μόνο η ψυχική υγεία των ανέργων λόγω της ύφεσης 

αλλά και των εργαζομένων. 

17] Οι Economou M et al (2016b), στη μελέτη τους με τίτλο Enduring financial 

crisis in Greece: prevalence and correlates of major depression and suicidality, 

μελέτησαν τον επιπολασμό της μείζονος κατάθλιψης και της αυτοκτονικότητας σε 

σχέση με την οικονομική ύφεση. Η έρευνα ανήκει σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων 

συγχρονικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν το 2008, 2009, 2011 και 2013. Το έτος 

που μελετάται στη συγκεκριμένη μελέτη είναι το 2013. Σε σύγκριση με τα ευρήματα 

του 2011 το 2013 παρατηρήθηκε  αύξηση του επιπολασμού ενός  μήνα μείζονος 
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κατάθλιψης κατά 12,3% και μείωση της αυτοκτονικότητας κατά 2,8%. Επίσης, ο 

γυναικείος πληθυσμός, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, τα άτομα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι και αυτοί που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μείζονα κατάθλιψη. 

18] Οι Fountoulakis K. et al (2014a) στη μελέτη του με τίτλο Relationship of 

suicide rates to economic variables in Europe: 2000-2011,διερεύνησαν τη σχέση 

οικονομικών μεταβλητών με το ποσοστό αυτοκτονιών σε 29 χώρες της Ευρωπαϊκής 

ηπείρου. Οι οικονομικές μεταβλητές που μελετήθηκαν σε σχέση με το ποσοστό των 

αυτοκτονιών ήταν ο πληθωρισμός, το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας και ο ρυθμός 

οικονομικής μεγέθυνσης. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις επίσημες στατιστικές αρχές 

των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα ευρήματα της μελέτης για την Ελλάδα 

είναι ότι μετά το 2007 οι αυτοκτονίες ακολουθούν μια ανοδική πορεία, σύμφωνα με 

μεταγενέστερες έρευνες υποστηρίζει η μελέτη το 2012 ήταν η χρονιά με τις 

περισσότερες αυτοκτονίες. Μετά το 2012 παρατηρείται μια πτωτική πορεία και τέλος 

ισορρόπηση σε ποσοστά πριν την ύφεση.  

20] Οι Kontaxakis V. et al, (2013) στη μελέτη τους με τίτλο Suicide in Greece: 

2001-2011, διερεύνησαν τις αλλαγές στις αυτοκτονίες τη δεκαετία 2001-2011 με 

έμφαση στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης 2008-2011. Η έρευνα αποτελεί μια 

οικολογική μελέτη και τα δεδομένα αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας σε όλο το διάστημα 2001-2011 σημειώθηκαν 4.133 

αυτοκτονίες. Από αυτές οι 3.423 αφορούσαν άντρες (82,8%) και 710 (17,2%) 

γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης σημειώθηκε στατιστικά σημαντική 

αύξηση του Δείκτη Αυτοκτονιών (SSR) κατά 26,9% στους άνδρες και 28,5% στις 

γυναίκες. Στατιστικά σημαντική αύξηση σημειώθηκε στους άντρες (t= 2,31 p=0,047) 
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και ιδιαίτερα στις ηλικίες 50-54 των αντρών (t=3,43 p=0,007). Τη χρονιά 2011 

σημειώθηκαν 477 συνολικά αυτοκτονίες (SSR= 4,22) και από αυτές οι 393 

διαπράχθηκαν από άντρες (SSR αντρών=7,02). Από τα ευρήματα της έρευνας 

παρατηρείται μια σαφή αύξηση της θνησιμότητας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα.  

22] Οι Γιωτάκος O, Καράμπελας Δ, Καυκάς Α. (2011), στη μελέτη τους με 

τίτλο  Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα, διερεύνησαν 

την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία των ελλήνων. Για το σκοπό 

αυτό συγκεντρώθηκαν δεδομένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Γενικό κρατικό Αθηνών και τον Ευαγγελισμό. Τα 

δεδομένα συγκεντρώθηκαν το διάστημα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2010 και 

αφορούν το μέσο εισόδημα και το ρυθμό ανεργίας των ετών 1989-2009, σε συσχέτιση 

με τις εισαγωγές/ επισκέψεις σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, τις ανθρωποκτονίες, τις 

αυτοκτονίες και τα διαζύγια των ετών 1999-2009.  Από τα ευρήματα της έρευνας 

προκύπτει ότι το μέσο εισόδημα και η ανεργία συσχετίζονται σημαντικά με τις 

επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα εξωτερικά ιατρεία 

ψυχιατρικών κλινικών, με τις αυτοκτονίες, τις ανθρωποκτονίες και τα διαζύγια. Το 

μέσο χαμηλότερο εισόδημα συσχετίζεται με το υψηλό ποσοστό ατόμων που 

επισκέφτηκαν τα επείγοντα και των τεσσάρων νοσοκομείων που συμμετέχουν στη 

μελέτη. Επίσης, το μέσο χαμηλότερο εισόδημα συσχετίζεται με την αύξηση των 

αυτοκτονιών και το υψηλότερο μέσο εισόδημα συσχετίζεται με λιγότερους θανάτους 

στις ηλικίες 15-70 ετών. Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και 

ανθρωποκτονιών, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τις αυτοκτονίες. 
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23] Οι Hessel, P., Vandoros, S., & Avendano, M. (2014) στη μελέτη του με 

τίτλο The differential impact of the financial crisis on Health in Ireland and Greece: A 

quasi-experimental approach, μελετούν την επίδραση της χρηματοοικονομικής κρίσης 

στο αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας της Ελλάδας και της Ιρλανδίας. Επίσης, 

χρησιμοποιείται ως πληθυσμός ελέγχου η Πολωνία η οποία είχε παρόμοια 

χαρακτηριστικά με τις άλλες δύο χώρες αλλά δεν επηρεάστηκε το ίδιο από την 

οικονομική ύφεση. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη European Union Statistics of 

Income and Living Conditions τα έτη 2006-2010 για την Ελλάδα και Πολωνία και 

2006-2009 για την Ιρλανδία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Παρατηρείται μια 

χειροτέρευση του επιπέδου αυτοαναφερόμενης υγείας στην Ελλάδα (OR=1,216, 

CI=1,11 – 1,32). Δεν παρατηρείται το ίδιο στο επίπεδο αυτοαναφερόμενης υγείας στην 

Ιρλανδία (OR=0,97,  CI=0,81-1.16).  Η υγεία στην Ελλάδα χειροτέρευσε μετά την 

οικονομική κρίση. 

25] Οι Rachiotis et al (2015), στη μελέτη τους με τίτλο What has happened to 

suicides during the Greek economic crisis? Findings from an ecological study of 

suicides and their determinants (2003–2012), μελέτησαν τη σχέση της οικονομικής 

λιτότητας, της ανεργίας και της μείωσης του ΑΕΠ σε σχέση με την αύξηση των 

αυτοκτονιών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.  Η έρευνα 

αποτελείτο από δύο υπό- έρευνες, η πρώτη περίοδος αφορούσε το διάστημα 2003-2010 

και η δεύτερη το διάστημα 2011-2012. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι ο 

μέσος ρυθμός αύξησης των αυτοκτονιών μεταξύ του 2010-2012 ήταν 35%. Από 

3,37/100.000 κατοίκους στο 2010 αυξήθηκε σε 4,65. Οι αυτοκτονίες στους άντρες 

αυξήθηκαν από 5,75 τη περίοδο 2003-2010 σε 7,43/100.000 το 2012 (p<0,01). Στις 

γυναίκες επίσης αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες από 1,17 (2003-2010) σε 1,55/100.000 
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κατοίκους (2012) (p=0,03). Η αύξηση των αυτοκτονιών παρατηρήθηκε στις 

παραγωγικές ηλικίες 20-59 ετών. Η αύξηση της ανεργίας κατά μια μονάδα επιφέρει 

αύξηση στις αυτοκτονίες κατά 0,19/100.000 κατοίκους (95% CI 0,11 σε 0,26) στις 

παραγωγικές ηλικίες των αντρών. Η μείωση του ΑΕΠ και η ανεργία επέφερε σημαντικό 

πλήγμα στην ψυχική υγεία των παραγωγικών ηλικιών με αποτέλεσμα την αύξηση των 

αυτοκτονιών. 

26] Οι Filippidis et al (2017) στη μελέτη τους με τίτλο Medium-term impact of 

the economic crisis on mortality, health-related behaviors and access to healthcare in 

Greece, μελέτησαν το αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης σε ένα βασικό σύνολο 

δεικτών υγείας. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε η ανάλυση της διακοπτόμενης 

χρονικής σειράς (ITS) για τη σύγκριση των τάσεων με βάση την αιτία για το διάστημα 

πριν και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Τα δεδομένα για τη θνησιμότητα αντλήθηκαν 

από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Hellas Health Survey που διενεργείται στα ελληνικά 

νοικοκυριά. Τα  κύματα της  Hellas Health Survey που χρησιμοποιήθηκαν ήταν του 

2006, 2008, 2010, 2011 και 2015. 

29] Οι Fountoulakis, K. et al (2016) στη μελέτη με τίτλο Relationship of suicide 

rates with climate and economic variables in Europe during 2000–2012, μελέτησαν την 

επίδραση των οικονομικών και κλιματικών μεταβλητών στις αυτοκτονίες σε 29 χώρες 

της Ευρώπης. Τα δεδομένα για τις αυτοκτονίες και τις οικονομικές μεταβλητές 

αντλήθηκαν από τη Παγκόσμια Τράπεζα και οι κλιματικές μεταβλητές από το ημερήσιο 

σύνολο δεδομένων E-OBS. Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι οι κλιματικές 

και οι οικονομικές μεταβλητές ενισχύουν τις αυτοκτονίες.  
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30] Elstad, J. I. (2016) στη μελέτη με τίτλο Income inequality and foregone 

medical care in Europe during The Great Recession: multilevel analyses of EU-SILC 

surveys 2008–2013, διερεύνησε την αποφυγή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

λόγο οικονομικής στενότητας, σε 30 χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της περιόδου 

2008-2013. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα έξι κυμάτων της 

EU-SILC survey.  

33] Οι Kentikelenis A et al (2011) στη μελέτη τους με τίτλο Health effects of 

financial crisis: Omens of a Greek tragedy, διερεύνησαν τις συνέπειες της οικονομική 

κρίσης στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έρευνα 

της Ε.Ε. σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες ζωής (EU-SILC) για τα έτη 2007 και 

2009. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν εκθέσεις από Ινστιτούτα ιατρικών ερευνών, 

νομαρχιακές επιτροπές υγείας και Μ.Κ.Ο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν 

επιδημιολογικούς δείκτες, δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές σε νοσοκομεία και 

αναφορές σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας και την κατάσταση ευάλωτων 

ομάδων. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια η 

οικονομική ύφεση επιδρά αρνητικά στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού της χώρας. 

36] Οι Zavras D. et al (2016) στη μελέτη τους με τίτλο Economic crisis, 

austerity and unmet healthcare needs: the case of Greece, διερεύνησαν τη μη λήψη 

υγειονομικής φροντίδας σε σχέση με το εισόδημα, το εργασιακό καθεστώς, την ύπαρξη 

ιδιωτικής ή δημόσιας ασφάλισης. Για το σκοπό αυτό έγινε η ανάλυση  χρονολογικής 

σειράς των δεδομένων της EU- SILC από το έτος 2004-2011. Η χρονολογική σειρά 

χωρίστηκε σε τρεις υποπεριόδους: α) 2004-2007 πριν την οικονομική κρίση, β) 2008-

2009 ξεκινά η οικονομική κρίση αλλά δεν υπάρχουν μέτρα λιτότητας και γ) 2010-2011 

οικονομική κρίση με λιτότητα που επηρεάζει το εισόδημα και την ανεργία. Επίσης, 
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χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των δύο συγχρονικών ερευνών της  Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Υγείας που διενεργήθηκαν το 2006 και το 2011. Από αυτές τις δύο έρευνες 

συλλέχθηκαν 3.120 άτομα που δήλωσαν ότι δεν έλαβαν υπηρεσίες υγείας ενώ τις είχαν 

ανάγκη. 

38] Οι Fountoulakis, K. et al (2014b) στη μελέτη τους με τίτλο Rate of suicide 

and suicide attempts and their relationship to unemployment in Thessaloniki Greece 

(2000–2012), υπολόγισαν τις τάσεις των αυτοκτονιών και της απόπειρας αυτοκτονίας 

σε σχέση με την ανεργία στη Θεσσαλονίκη. Η χρονολογική σειρά αφορούσε  τα έτη 

2000-2012. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το ποσοστό ανεργίας, τις αυτοκτονίες και το πληθυσμό της πόλης. Για 

τις απόπειρες αυτοκτονίας χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία εισαγωγής έκτακτων 

περιστατικών των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, Γεώργιος Γεννηματάς και Άγιος Παύλος. 

Από τα αρχεία βρέθηκε ότι έγιναν 910 εισαγωγές στα επείγοντα που αφορούσαν 919 

άτομα.  

46] Οι Γιωτάκος και οι συνεργάτες του (2012) τη μελέτη τους με τίτλο 

Αυτοκτονίες και υπηρεσίες παροχής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, διερεύνησαν τη 

συσχέτιση των δεικτών αυτοκτονίας/100.000 κατοίκους με τον αριθμό ειδικών ψυχική 

υγείας, των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών υγείας παροχής 

πρωτοβάθμιας υγείας στην Ελλάδα, τη περίοδο 200-2009. Τα δεδομένα για την 

πραγματοποίηση της έρευνας αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την ιστοσελίδα του 

Χρυσού Οδηγού και την απογραφή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Έκθεση 

Ψυχαργώ του Υπουργείου Υγείας. Για να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στους ρυθμούς 

αυτοκτονιών και στον αριθμό των δομών παροχής ψυχικής και πρωτοβάθμιας 
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φροντίδας υγείας χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Spearman. Η ανάλυση έγινε σε επίπεδο 

νομού, διοικητικών και γεωγραφικών περιοχών.  

47] Οι Stavrianakos K. et al (2014) στην έρευνα τους με τίτλο Attempted suicide 

during the financial crisis in Athens, διερεύνησαν αν υπάρχει αύξηση των αυτοκτονιών 

από το 2007 έως το 2011, λόγω οικονομικής κρίσης. Επιλέχθηκε το νοσοκομείο 

Σωτηρία στην Αττική και μελετήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών λόγω απόπειρας 

αυτοκτονίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την επεξεργασία των τυποποιημένων 

–ημιδομημένων ιστορικών των αποπειραθέντων.  Το ιστορικό των ατόμων που 

προέβησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας είχε ενημερωθεί με τις επαναλαμβανόμενες 

συνεντεύξεις των ψυχιάτρων του νοσοκομείου.   

48] Οι Benioudakis ES et al (2017) στη μελέτη τους με τίτλο Suicide attempts 

and their interrelation with the economic crisis in Chania, Greece: a time-series 

analysis of the period 2008-2015, διερεύνησαν την επίδραση της οικονομική ύφεσης 

που βιώνει η χώρα από το 2009 στις απόπειρες αυτοκτονίας σε συνδυασμό με το 

επίπεδο ανεργίας. Για τη πραγματοποίηση της έρευνας μελετήθηκε η χρονολογική 

σειρά από 1/1/2008-31/12/2015 των επειγόντων περιστατικών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χανίων. Για το επίπεδο της ανεργίας τα δεδομένα αντλήθηκαν από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Συνολικά καταγράφηκαν 436 απόπειρες αυτοκτονίας, από αυτές οι 305 

διαπράχθηκαν από γυναίκες και οι 131 από άντρες. 

50] Οι Laliotis I. et al (2016) στη μελέτη του με τίτλο Total and cause-specific 

mortality before and after the onset of the Greek economic crisis: an interrupted time-

series analysis, μελέτησαν το συνολικό ρυθμό θνησιμότητα και ανά αιτία την περίοδο 

πριν και μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.  και αφορούσαν μηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό θανάτων κατά 
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τη περίοδο 1/1/2001-31/12/2013. Τα δεδομένα εξετάστηκαν κατά ηλικία, φύλο, 

περιφέρεια και αιτία θανάτου. Υπολογίστηκε ο μέσος ρυθμός θνησιμότητας ανά 

περιοχή και κατά 100.000 κατοίκους. Η χρονολογική σειρά χωρίστηκε σε δύο 

περιόδους πριν (1/1/2001-31/8/2008) και μετά (1/9/2008-31/12/2013). Η διακοπτόμενη 

χρονολογική σειρά περιείχε δεδομένα από 13 περιοχές για 156 μήνες και 2.028 

παρατηρήσεις. 

51] Οι Christodoulou C. et al (2017b) στη μελέτη τους με τίτλο A case-control 

study of hopelessness and suicidal behavior in the city of Athens, Greece. The role of 

the financial crisis, μελέτησαν τη πιθανή επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στην 

απελπισία/ απόγνωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν την ελληνική έκδοση της 

κλίμακας απόγνωσης του Beck (BHS), και εξετάστηκε η ικανότητα πρόβλεψης της 

BHS ειδικά σε όρους ηλικίας και οικονομικής ύφεσης στην απόγνωση. Το δείγμα 

αποτελείτο από 510 άτομα συνολικά. Οι 340 συμμετέχοντες υποδιαιρούνται μια ομάδα 

170 ατόμων (122 γυναίκες και 48 άντρες) που επιχείρησαν απόπειρα αυτοκτονίας και 

νοσηλεύτηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο τα έτη 2009-2010, και 170 υγιείς (118 γυναίκες 

και 52 άντρες). Τα έτη 2009-2010 δεν είχαν φανεί τα αποτελέσματα της ύφεσης τόσο 

έντονα. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 170 υγιή άτομα (105 γυναίκες και 65 

άντρες) που συμπλήρωσαν την BHS το 2013-2014, που τα μέτρα της δημοσιονομική 

λιτότητας ήταν αισθητά. Η ελληνική έκδοση της BHS έδειξε ικανοποιητικές 

ψυχομετρικές ιδιότητες και επαρκή βαθμό εσωτερικής συνοχής. 
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3,2. Έρευνες που εξετάζουν τους μακροοικονομικούς παράγοντες σε σχέση με 

τη ψυχική υγεία. 

Πίνακας 2. Σύνοψη των ερευνών που αφορούν μακροοικονομικούς παράγοντες. 

Α/Α Μελέτη Τύπος 

Μελέτης/ 

Τοποθεσία 

 

Ν, έτη, 

ηλικίες 

Παράγοντες Αποτελέσματα 

ψυχικής υγείας 

8 Norström, 

T., & 

Grönqvist, 

H. (2015). 

Οικολογική 

Διεθνική 

Μελέτη, 

Ευρώπη, Β. 

Αμερική 

και 

Αυστραλία 

1960-2012 Μακροοικον

ομικοί 

Δείκτες, 

ποσοστό 

ανεργίας, 

ρυθμοί 

αυτοκτονιών  

Βασικό 

Αποτέλεσμα: Ο 

μέσος όρος 

ανεργίας στην 

Ελλάδα από το 

1983-2012 ήταν 

9,83%. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Ο μέσος ρυθμός 

αυτοκτονιών 

την ίδια περίοδο 

ήταν 1,95% για 

τις γυναίκες και 

6.01% για τους 

άντρες στην 

Ελλάδα. 

Συμπέρασμα: 
Η αύξηση του 

ποσοστού 

ανεργίας έχει 

επιζήμιες 

επιπτώσεις για 

τη ψυχική υγεία 

και οδηγεί σε 

αυτοκτονίες, 

ειδικά σε χώρες 

που δεν έχουν 

ανεπτυγμένη 

κοινωνική 

προστασία κατά 

της ανεργίας. 

13 Reeves A 

et al, 

(2015). 

Οικολογική 

Διεθνική 

Μελέτη σε 

20 χώρες 

της Ε.Ε. 

Έτη 1981-

2011 

Μακροοικον

ομικοί 

Δείκτες, 

ποσοστό 

ανεργίας, 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Η 

ανδρική 

αυτοκτονία 

αυξάνεται κατά 
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ρυθμοί 

αυτοκτονιών 

0,94% με κάθε 

αύξηση μιας 

μονάδας της 

ανεργίας των 

αντρών. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 

Η αύξηση του 

ποσοστού 

ανεργίας έχει 

επιζήμιες 

επιπτώσεις για 

την ψυχική 

υγεία και οδηγεί 

σε αυτοκτονίες. 

Ιδιαίτερα σε 

χώρες που δεν 

έχουν 

ανεπτυγμένη 

προστασία κατά 

της ανεργίας. 

Συμπέρασμα: 
Η ανεργία 

πλήττει 

περισσότερο 

τους άντρες σε 

ψυχολογικό 

επίπεδο.  

14 Antonakak

is N, 

Collins A. 

(2014) 

 

Οικολογική 

έρευνα, 

Ελλάδα. 

Έτη: 

1968-

2011. 

Μακροοικον

ομικοί 

δείκτες, 

εθνικός 

ρυθμός 

ανεργίας, 

κυβερνητικές 

δαπάνες,  

Βασικό 

αποτέλεσμα: 
υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση 

μεταξύ ρυθμού 

ανεργίας και 

αυτοκτονιών. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Η αύξηση της 

ανδρικής 

ανεργίας κατά 

μια μονάδα 

αυξάνει τις 

αυτοκτονίες 

κατά 0,45%. 

Συμπέρασμα: 
μέτρα λιτότητας 

και η ύφεση 

αυξάνουν την 
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ανδρική 

αυτοκτονία. 

15 Madianos 

MG et al 

(2014) 

Οικολογική 

μελέτη. 

Ελλάδα. 

Έτη: 

1991-2011 

Αυτοκτονικές 

συμπεριφορέ

ς, ρυθμός 

αυτοκτονιών, 

ανεργία, 

ΑΕΠ. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Ο 

ρυθμός 

αυτοκτονιών για 

τη περίοδο 

2007-2011 

αυξήθηκε κατά 

55,8% ενώ η 

θνησιμότητα  

1,1%. 

 Άλλα 

αποτελέσματα: 
Η συσχέτιση 

ανεργίας και 

αυτοκτονιών 

βρέθηκε να 

είναι ισχυρή (r. 

0,64). 

Συμπέρασμα: 
Οι ρυθμοί 

αυτοκτονιών 

σχετίζονται 

θετικά και 

σημαντικά με το 

εθνικό χρέος ως 

ποσοστό του 

ΑΕΠ και την 

ανεργία.    

16 Fountoula

kis K et al 

(2013) 

Οικολογική 

μελέτη, 

Ελλάδα 

Έτη: 

2000-2010 

Μακροοικον

ομικοί 

δείκτες, 

ρυθμός 

ανεργία, 

ρυθμός 

οικονομικής 

ανάπτυξης, 

αυτοκτονικές 

συμπεριφορέ

ς, εθνικό 

ποσοστό 

αυτοκτονιών. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Η 

συσχέτιση 

μεταξύ ρυθμού 

οικονομικής 

μεγέθυνσης και 

τάσης 

αυτοκτονιών 

ήταν σχεδόν Ο. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Δεν βρέθηκε 

αύξηση των 

τάσεων 

αυτοκτονίας 

στην Ελλάδα 

κατά τη 

διάρκεια της 
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ύφεσης. Δεν 

βρέθηκε σχέση 

μεταξύ ρυθμών 

αυτοκτονίας και 

ρυθμού 

ανεργίας.  

Συμπέρασμα: 

Μέχρι το 2010 η 

ύφεση δεν έχει 

επηρεάσει η 

ύφεση τις 

αυτοκτονίες. 

21  Faresjö Å 

et al 

(2013) 

Συγχρονική 

συγκριτική 

μελέτη. 

Ελλάδα και 

Σουηδία. 

n 

ελλήνων= 

124 

n 

σουηδών= 

112. 

 Έτος: 

2013 

Επίπεδο 

κορτιζόλης 

σε νεαρούς 

ενήλικες. 

Σύγκριση δύο 

πληθυσμών  

που 

επηρεάστηκα

ν σε 

διαφορετικό 

βαθμό από 

την 

οικονομική 

ύφεση. 

Βασικό 

Αποτέλεσμα: 
Οι έλληνες 

ανέφεραν 

υψηλότερο 

επίπεδο άγχους 

(p<0,001), είχαν 

βιώσει πιο 

σοβαρά 

γεγονότα ζωής 

(p=0,002), ήταν 

λιγότερο 

αισιόδοξοι για 

το μέλλον 

(p<0,0001) και 

είχαν σημαντικά 

περισσότερα 

συμπτώματα 

κατάθλιψης 

(p<0,0001) και 

άγχους 

(p<0,001), από 

τους σουηδούς. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Οι έλληνες 

είχαν 

χαμηλότερα 

επίπεδα 

κορτιζόλης 

(p<0,0001) από 

τους σουηδούς. 

Συμπέρασμα: 
Στους έλληνες 

έχει πιθανόν 

ενεργοποιηθεί 



43 
 

ένας 

μηχανισμός που 

ρυθμίζει το 

επίπεδο 

κορτιζόλης σε 

χαμηλό επίπεδο 

αν και τα άτομα 

έχουν εκτεθεί 

για μεγάλο 

χρονικό 

διάστημα σε 

οικονομική και 

κοινωνική 

πίεση. 

24 Branas, C. 

et al 

(2015) 

Οικολογική 

μελέτη.  

Ελλάδα. 

Έτη: 

1983-2012 

Αυτοκτονίες, 

γεγονότα που 

προάγουν την 

ευημερία, 

δημοσιονομικ

ή λιτότητα. 

Βασικό 

Αποτέλεσμα: 
Μετά την 

έναρξη της 

δημοσιονομικής 

λιτότητας από 

τον Ιούνιο του 

2011 

παρατηρήθηκε 

μια απότομη και 

διαρκή αύξηση 

στις αυτοκτονίες 

(+35,7%, 

p<0,001). 

Άλλα 

αποτελέσματα: 

Οι αυτοκτονίες 

των αντρών από 

το 2008 

αυξάνονταν 

σταθερά 

(+13,1%, 

p<0,01), στις 

γυναίκες από 

τον Μάιο του 

2011 επίσης 

παρατηρήθηκε η 

ίδια τάση 

(+35,8%, 

p<0,05). Το 

γεγονός που 

προήγαγε την 

ευημερία ήταν η 

είσοδος της 
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χώρας στο 

ενιαίο νόμισμα 

το 2002 που είχε 

ως αποτέλεσμα 

μια απότομη 

αλλά προσωρινή 

μείωση των 

αντρικών 

αυτοκτονιών 

(−27.1%, 

p<0.05). 

34  Rachiotis, 

G. et al 

(2014) 

Συγχρονική 

έρευνα 

N= 303. 

Έτος: 

2013. 

 

Ελλείψεις 

ιατρικού 

υλικού, 

Σύνδρομο 

εξάντλησης 

εργαζομένων 

στο τομέα 

της υγείας, 

περικοπές 

χρηματοδότη

σης δημόσιας 

υγείας. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: 
Το 44,5% των 

εργαζομένων 

δήλωσαν 

συναισθηματικά 

εξαντλημένοι, 

το 43,2% 

νιώθουν 

αποπροσωποποί

ηση και το 

51,5% έχει την 

αίσθηση 

χαμηλής 

επίτευξης. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Οι ελλείψεις 

ιατρικών 

προμηθειών 

σχετίζεται 

σημαντικά με τη 

συναισθηματική 

εξάντληση και 

την 

αποπροσωποποί

ηση των 

εργαζομένων 

στην υγεία. 

Συμπέρασμα: 
Οι περικοπές 

στο δημόσιο 

σύστημα υγείας 

έχουν επηρεάσει 

την υγειονομική 

περίθαλψη στη 

χώρα και την 
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υγεία των 

εργαζομένων σε 

αυτή. 

39 Karra, A 

et al 

(2016) 

Συγχρονική 

μελέτη, 

Κόρινθος, 

Ελλάδα. 

Ν=579 

Ηλικίες: 

20-60 

ετών. 

Εργασιακό 

stress, 

εργασιακή 

απόδοση, 

οικονομική 

κρίση, 

λειτουργικότ

ητα. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: 
Το 53,3% 

θεωρεί ότι η 

οικονομική 

ύφεση 

επηρεάζει την 

απόδοση στην 

εργασία τους 

και το 44,5% 

δηλώνει ότι η 

οικονομική 

κρίση αποτελεί 

τον βασικό 

παράγοντα 

stress. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Οι στρεσογόνοι 

παράγοντες 

ήταν 57,5% ο 

μεγάλος φόρτος 

εργασίας, 51,9% 

οι αντίξοες 

συνθήκες, 

44,5% το 

κυλιόμενο 

ωράριο. 

Συμπέρασμα: 
Οι εργαζόμενοι 

στον τομέα 

υγείας 

εμφάνισαν 

υψηλά επίπεδα 

εργασιακού 

stress που 

αφορούσαν 

παράγοντες 

όπως οι 

συνθήκες 

εργασίας, τη 

λειτουργικότητα

, το περιβάλλον, 

την απόδοση και 

την οικονομική 
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ύφεση. 

43 Pelekasis 

P. et al 

(2017). 

Συγχρονική 

επαναλαμβα

νόμενη 

μελέτη, 

Ελλάδα. 

Ν2010=50 

Ν2015=50  

Καταθλιπτικά 

συμπτώματα, 

οικονομική 

κρίση, 

γυναίκες 

ασθενείς με 

καρκίνο. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: 
Τα ευρήματα 

της  έρευνας 

δείχνουν ότι οι 

γυναίκες που 

λάμβαναν 

χημειοθεραπεία 

τον Σεπτέμβριο 

του 2015 είχαν 

λιγότερα 

καταθλιπτικά 

συμπτώματα 

από αυτές που 

ρωτήθηκαν τον 

Δεκέμβριο του 

2010. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Δεν βρέθηκαν 

στατιστικά 

σημαντικές 

διαφορές στο 

ιατρικό ιστορικό 

και στα 

δημογραφικά 

στοιχεία. Η 

μέση τιμή της 

IDS-C30 το 

2010 ήταν 28.07 

(CI, 25.91–

31.60), ενώ το 

2015 ήταν 18.00 

(CI, 16.92–

20.60). Οι 

διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων 

ήταν στατιστικά 

σημαντικές (p = 

<.001), 

δηλώνοντας 

ισχυρό 

αποτέλεσμα (r = 

0.53). 

Συμπέρασμα: 
τα χαμηλότερα 

ποσοστά 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649


47 
 

καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων 

πιθανόν να 

οφείλονται σε 

προσωπικούς 

και κοινωνικούς 

παράγοντες. 

   

44 Breuer C. 

(2014) 

Οικολογική 

μελέτη 

Έτη: 

1999-2010 

Μακροοικον

ομικοί 

δείκτες, 

ποσοστό 

ανεργίας. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Η 

αύξηση του 

ρυθμού 

ανεργίας κατά 

μια μονάδα έχει 

ως αποτέλεσμα 

την αύξηση των 

αυτοκτονιών 

κατά 0,79% στις 

ηλικίες 

μικρότερες των 

65 ετών.  

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Μια αύξηση 

μεγαλύτερη των 

3 μονάδων στο 

επίπεδο 

ανεργίας έχει ως 

συνέπεια την 

αύξηση των 

αυτοκτονιών 

κατά 4.45 % σε 

ηλικίες 

μικρότερες των 

65 ετών και 

28% θανάτους 

από αλκοόλ. Ο 

ρυθμός 

οικονομικής 

μεγέθυνσης 

επιδρά στις 

αυτοκτονίες 

αντρών σε 

παραγωγική 

ηλικία.  

Συμπέρασμα: 

Η ανεργία αν 

και επιδρά 
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επιβαρυντικά 

στις 

αυτοκτονίες, η 

επίδραση 

διαφοροποιείται 

ανάμεσα στα 

φύλα και στις 

ηλικιακές 

ομάδες.  

 

Επεξήγηση. 

 8] Οι Norström, T.και  Grönqvist, H. (2015), στη μελέτη τους The Great 

Recession, unemployment and suicide, ερεύνησαν το ρυθμό αυτοκτονιών σε σχέση με 

το ποσοστό ανεργίας. Η έρευνα αυτή έχει οικολογικό χαρακτήρα. Τα δεδομένα για το 

ποσοστό ανεργίας αντλήθηκαν από την Eurostat και τα δεδομένα για τη θνησιμότητα 

από τον WHO.  Για τη περίπτωση της Ελλάδας τα ξεχωριστά δεδομένα που δίνονται 

είναι το ποσοστό ανεργίας από το 1983-2012 που είναι 9,83%. Οι ρυθμοί αυτοκτονιών 

την ίδια περίοδο για τις γυναίκες είναι 1,95% και για τους άντρες είναι 6,01% σε 

100.000 κατοίκους. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας έχει επιζήμιες επιπτώσεις για τη ψυχική υγεία και οδηγεί σε 

αυτοκτονίες, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν έχουν ανεπτυγμένη κοινωνική προστασία κατά 

της ανεργίας όπως η Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 

13] Οι  Reeves A. et al (2015), στη μελέτη τους με τίτλο Economic shocks, 

resilience, and male suicides in the Great Recession: cross-national analysis of 20 EU 

countries, μελέτησαν τη σχέση μεταξύ αυτοκτονιών και εθνικών ποσοστών ανεργίας σε 

20 χώρες της Ε.Ε, τη περίοδο 1981-2011. Για την Ελλάδα και τη περίοδο της κρίσης 

αναφέρεται ευρήματα της έρευνας ότι το 2008 αναμένονταν 275 συνολικά και 

σημειώθηκαν 308.  Η αύξηση του ρυθμού ανεργίας την ίδια περίοδο ήταν -0,1%. Οι 
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αυτοκτονίες λόγω ανεργίας ήταν 0. Το 2009 αναμένονταν 271 αυτοκτονίες και 

σημειώθηκαν 333. Το ίδιο έτος ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας ήταν 1,8% και η 

αυτοκτονίες λόγω αυτού ήταν μόλις 6. Το 2008 η αύξηση της χρήσης κατοικίας ήταν 

2,3% και το 2009 ήταν -0,4%. Ο ρυθμός αύξησης των υπερχρεωμένων ανθρώπων το 

2008 ήταν -2% και το 2009 ήταν 4,3%. Οι αυτοκτονίες λόγω του οικονομικού σοκ το 

2008 ήταν 1 και το 2009 ήταν 10.  

14] Οι Antonakakis N, Collins A. (2014), στη μελέτη τους με τίτλο The impact 

of fiscal austerity on suicide: on the empirics of a Modern Greek tragedy, εξέτασαν τα 

αποτελέσματα της δημοσιονομικής λιτότητας σε σχέση με τις αυτοκτονίες τη περίοδο 

1968-2011 στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τον WHO το 2012. Από τα 

ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η δημοσιονομική λιτότητα επηρεάζει μόνο τον 

ανδρικό πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ηλικίες 45-89 ετών λόγο περικοπών στο μισθό και 

τις συντάξεις. Τα χρηματικά εμβάσματα δείχνουν ότι μειώνουν τις αυτοκτονίες στους 

νέους και στις γυναίκες. Το 2009-2010 έχουν σημειωθεί 551 θάνατοι λόγω 

κυβερνητικής λιτότητας. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η χαμηλή κυβερνητική δαπάνη, 

η υπογεννητικότητα και οι αρνητικοί αριθμοί οικονομικής ανάπτυξης οδηγούν σε 

σημαντική αύξηση του ρυθμού αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Η κατανάλωση αλκοόλ και 

τα διαζύγια δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική επίδραση στους συνολικούς ρυθμούς 

αυτοκτονιών.  

15] Οι Madianos MG et al (2014), στη οικολογική μελέτη τους με τίτλο Suicide, 

unemployment and other socioeconomic factors: evidence from the economic crisis in 

Greece, διερεύνησαν τις αλλαγές στις αυτοκτονίες και τη πιθανή σύνδεση αυτών των 

αλλαγών με μακροοικονομικούς και συμπεριφοριστικούς παράγοντες. Τα δεδομένα της 

μελέτης αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 1990-2011. Από τα ευρήματα της 
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έρευνας προκύπτει ότι ο ρυθμός αυτοκτονιών για τη περίοδο 2007-2011 αυξήθηκε κατά 

55,8% ενώ η θνησιμότητα μόνο 1,1%. Στο ίδιο διάστημα παρατηρείται σημαντική 

αύξηση του ρυθμού αύξησης του δημοσίου χρέους, του ποσοστού ανεργίας, της 

κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών και διαζυγίων ανά 1000 άτομα. Επίσης, 

παρατηρήθηκε αύξηση στις ανθρωποκτονίες και αύξηση των φορέων του HIV ανά 

100.000 άτομα. Η συσχέτιση ανεργίας και αυτοκτονιών βρέθηκε να είναι ισχυρή (r. 

0,64). Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που χάνουν την εργασία τους ή 

μέρος από το εισόδημα τους βιώνουν δύσκολες καταστάσεις λόγω της δημοσιονομικής 

λιτότητας και της περιοριστικής πολιτικής στην υγεία. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τα 

άτομα ευάλωτα στην εμφάνιση κατάθλιψης και στην απόπειρα αυτοκτονιών.   

16] Οι Fountoulakis K et al (2013), στη μελέτη τους με τίτλο Trends in 

suicidality amid the economic crisis in Greece, μελέτησαν τη σχέση μεταξύ ρυθμού 

οικονομικής ανάπτυξης, ποσοστού ανεργίας και ποσοστού αυτοκτονιών για τα έτη 

2000-2010. Η μελέτη είναι οικολογική και τα δεδομένα αντλήθηκαν από τον WHO και 

την ΕΛΣΤΑΤ. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι  υπάρχει σχεδόν μηδενική 

συσχέτιση μεταξύ ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και αυτοκτονιών. Επίσης, δεν 

βρέθηκε αύξηση των τάσεων αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της  ύφεσης και καμία 

σύνδεση μεταξύ ποσοστού ανεργίας, ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και ρυθμού 

αυτοκτονιών. Η μελέτη ασχολείται με τα πρώτα χρόνια της ύφεσης και δεν μπορεί να 

αποτυπώσει τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της ύφεσης. 

21]  Οι  Faresjö Å et al (2013) στη μελέτη τους με τίτλο  Higher Perceived 

Stress but Lower Cortisol Levels Found among Young Greek Adults Living in a 

Stressful Social Environment in Comparison with Swedish Young Adults, διερεύνησαν 

τη πιθανότητα διαφορετικών επίπεδων υγείας και άγχους ανάμεσα σε νεαρούς ενήλικες 
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στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2013 και το δείγμα 

αποτελείτο από 124 φοιτητές στην Αθήνα και 112 φοιτητές από το Linkoping της 

Σουηδίας. Για τη μέτρηση της κορτιζόλης χρησιμοποιήθηκε ένας νέος βιοδείκτης που 

ανιχνεύει τα επίπεδα της ορμόνης στα ανθρώπινα μαλλιά. Η οικονομική ύφεση 

αποτέλεσε παράγοντα μελέτης ανάμεσα στις δύο χώρες επειδή η Σουηδία δεν 

επηρεάστηκε τόσο έντονα από την οικονομική κρίση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη 

μορφή ερωτηματολογίου και βιολογικού υλικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 

οι έλληνες ανέφεραν υψηλότερο επίπεδο άγχους (p<0,001), είχαν βιώσει πιο σοβαρά 

γεγονότα ζωής (p=0,002), ήταν λιγότερο αισιόδοξοι για το μέλλον (p<0,0001) και είχαν 

σημαντικά περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης (p<0,0001) και άγχους (p<0,001), 

από τους σουηδούς. Όμως οι έλληνες είχαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης (p<0,0001) 

από τους σουηδούς. Αυτό το παράδοξο εύρημα μπορεί να εξηγηθεί με την οπτική ότι 

στους έλληνες έχει πιθανόν ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που ρυθμίζει το επίπεδο 

κορτιζόλης σε χαμηλό επίπεδο, αν και τα άτομα έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε οικονομική και κοινωνική πίεση. 

24]  Branas, C. et al (2015) στη μελέτη τους με τίτλο The impact of economic 

austerity and prosperity events on suicide in Greece: a 30-year interrupted time-series 

analysis, διερεύνησαν τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής λιτότητας και των γεγονότων 

που προάγουν την ευημερία στις αυτοκτονίες. Το διάστημα που μελετήθηκε ήταν η 

περίοδος 1983-2012. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο διάστημα 1983-

2012 σημειώθηκαν 11.505 αυτοκτονίες συνολικά. Από αυτές τις αυτοκτονίες οι 9.079 

έγιναν από άντρες και 2.456 από γυναίκες.  Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 

έτος που σημειώθηκαν οι περισσότερες αυτοκτονίες ήταν το 2012.  Μετά την έναρξη 

της δημοσιονομικής λιτότητας από τον Ιούνιο του 2011 παρατηρήθηκε μια απότομη και 
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διαρκή αύξηση στις αυτοκτονίες (+35,7%, p<0,001).Οι αυτοκτονίες των αντρών από το 

2008 αυξάνονταν σταθερά (+13,1%, p<0,01), στις γυναίκες από τον Μάιο του 2011 

επίσης παρατηρήθηκε η ίδια τάση (+35,8%, p<0,05). Το γεγονός που προήγαγε την 

ευημερία ήταν η είσοδος της χώρας στο ενιαίο νόμισμα το 2002 που είχε ως 

αποτέλεσμα μια απότομη αλλά προσωρινή μείωση των αντρικών αυτοκτονιών 

(−27.1%, p<0.05). 

34)] Οι Rachiotis, G. et al (2014) στη μελέτη τους με τίτλο Medical Supplies 

Shortages and Burnout among Greek Health Care Workers during Economic Crisis: a 

Pilot Study, ερεύνησαν τη συχνότητα της έλλειψης ιατρικών προμηθειών σε δύο 

δημόσια νοσοκομεία και αξιολόγησαν το πιθανό αντίκτυπο τους στην εξουθένωση των 

εργαζομένων στην υγεία. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το δείγμα 303 εργαζομένων σε 

δύο νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ένα νοσοκομείο είναι στην Αθήνα 

που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και το δεύτερο στη Θεσσαλία που είναι 

αγροτική περιοχή. Η εξουθένωση μετρήθηκε από τη Maslach Burnout Inventory (MBI) 

και δόθηκε ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, διάστημα 

απασχόλησης, νυχτερινές εφημερίες, τύπος ιατρικών προμηθειών σε έλλειψη και τον 

αντίκτυπο των ελλείψεων στη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. 

39] Οι Karra, A. et al (2016) στη μελέτη τους με τίτλο Work related stress in 

health care professionals in the economic crisis, διερεύνησαν την ύπαρξη εργασιακού 

stress στους επαγγελματίες υγείας σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση. Η μελέτη 

αφορούσε επαγγελματίες υγείας της Κορίνθου που εργάζονται σε δομές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Τα δεδομένα αντλήθηκαν με τη μορφή 

ερωτηματολογίων και το δείγμα αποτελείτο από 579 εργαζομένους. 
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43] Οι Pelekasis P. et al (2017), στη μελέτη τους με τίτλο Depressive symptoms 

during adverse economic and political circumstances: A comparative study 

on Greek female breast cancer patients receiving chemotherapy treatment, διερεύνησαν 

τα αποτελέσματα των δυσμενών οικονομικών και πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν 

το 2010 και 2015 σε σχέση με τα καταθλιπτικά συμπτώματα γυναικών που λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία. Η δειγματοληψία του 2010 μετράει την επίδραση της εισόδου στο 

πρώτο μνημόνιο και η δειγματοληψία του 2015 μετρά την επίδραση της απειλής 

πτώχευσης της χώρας, του δημοψηφίσματος και των capital controls. Το δείγμα και στα 

δύο έτη ήταν 50 γυναίκες και στις δυο εφαρμογές του ερωτηματολογίου που λάμβαναν 

αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Η πρώτη δειγματοληψία έγινε τον 

Δεκέμβριο του 2010 και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του 2015.   

44] Breuer C. (2014) στη μελέτη του με τίτλο  Unemployment and suicide 

mortality: evidence from regional panel data in Europe, μελέτησε την επίδραση της 

οικονομικής δραστηριότητας στον ρυθμό των αυτοκτονιών σε 29 χώρες της Ευρώπης. 

Για τη πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα  περιφερειακά δεδομένα σε 

επίπεδο NUTS-2, και βασίζεται στην περιφερειακή στατιστική βάση δεδομένων της 

Eurostat της  περιόδου 1999-2010. περιλαμβάνονται 275 περιφέρειες σε 29 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ-27 και της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),με εξαίρεση τη Δανία και το Λιχτενστάιν. Επίσης, 

έγινε διαχωρισμός μεταξύ παραγωγικών ηλικιών και μη. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649
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3,3 Έρευνες που μελετούν την επίδραση της ανεργίας στη ψυχική υγεία. 

Πίνακας 3. Αξιολόγηση των ερευνών που συσχετίζουν την ανεργία και τη ψυχική 

υγεία. 

Α/Α Μελέτη Τύπος 

Μελέτης/ 

Τοποθεσία 

 

Ν, έτη, ηλικίες Παράγοντες Αποτελέσματα 

ψυχικής υγείας 

9 Economou et 

al, (2012) 

Συγχρονική, 

Ελλάδα. 

2010-2011. Εργασιακή 

κατάσταση, 

ανεργία, 

εισόδημα, 

κατάθλιψη, 

άγχος. 

Βασικό 

Αποτέλεσμα: 
Λόγω 

οικονομικής 

ύφεσης 

αυξήθηκαν οι 

κλήσεις για 

βοήθεια στη 

τηλεφωνική 

γραμμή βοήθειας 

του ΕΠΙΨΥ 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Οι άνεργοι 

κινδυνεύουν 

περισσότερο να 

εκδηλώσουν 

κατάθλιψη και οι 

εργαζόμενοι να 

εκδηλώσουν 

γενικευμένη 

αγχώδη 

διαταραχή. 

Συμπέρασμα: Η 

αύξηση του 

ποσοστού 

ανεργίας έχει 

επιζήμιες 

επιπτώσεις για τη 

ψυχική υγεία. 

11 Mechili E.A. et 

al, (2017). 

Συγχρονική, 

Ελλάδα, 

Αθήνα. 

Ν= 396, έτος: 

2015 μ.ο 

ηλικίας: 33,8 με 

SD= 12,3.  

Ποιότητα 

ζωής, υγεία, 

ανεργία, 

φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό 

επίπεδο. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Η 

πιθανότητα 

χαμηλής 

κατάστασης 

αυτοαναφερόμεν

ης φροντίδας 

υγείας είναι 
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υψηλότερη για 

τους ανέργους. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 

οι άνεργες 

γυναίκες 

εμφανίζουν 

καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Η 

μεγαλύτερη 

ηλικία είναι 

σημαντικός 

δείκτης ΣΥΠΖ. 

Συμπέρασμα: Η 

ανεργία και η 

κακή ποιότητα 

ζωής είναι στενά 

συνδεδεμένες 

μεταξύ τους. 

12 Economou et 

al, (2011). 

Συγχρονική, 

Ελλάδα 

Ν= 2.256, 2011, 

ηλικίες 18-69 

Ανεργία, 

οικονομικές 

δυσκολίες, 

κατάθλιψη, 

απόπειρες 

αυτοκτονίας. 

Βασικό 

Αποτέλεσμα: 
Παρατηρήθηκε 

αύξηση κατά 

36% των 

ερωτωμένων που 

δήλωσε ότι έχει 

επιχειρήσει να 

αυτοκτονήσει σε 

σχέση με το 2009. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Σημαντικό 

ποσοστό με IPED 

μεγαλύτερο του 

15 και άνω έχει 

επιχειρήσει να 

αυτοκτονήσει σε 

σχέση αυτούς με 

χαμηλό IPED, 

(27[10%] έναντι 

7[0,06%], 

p<0,001). 

Βασικό 

συμπέρασμα: Οι 

οικονομική 

δυσπραγία οδηγεί 

σε χειροτέρευση 

της ψυχικής 
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υγείας και 

απόπειρες 

αυτοκτονιών. 

32 Vandoros, S., 

& Kavetsos, G. 

(2015). 

Συγχρονική 

Case- 

control, 

Συγχρονική 

Ελλάδα. 

1/1/2010-

31/10/2011. 

Ανεργία, 

αυτοκτονίες, 

Ανακοινώσει

ς μέτρων 

δημοσιονομικ

ής λιτότητας. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: οι 

αυτοκτονίες δεν 

ακολουθούν μετά 

την ανακοίνωση 

των μέτρων 

δημοσιονομικής 

προσαρμογής. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Η αυτοκτονία σαν 

σκέψη βρίσκεται 

για μεγάλο 

διάστημα πριν 

γίνει 

πραγματικότητα 

και δεν είναι 

αυθόρμητη. Η 

αύξηση μιας 

μονάδας ανεργίας 

έχει ως 

αποτέλεσμα την 

αύξηση των 

αυτοκτονιών 

κατά 1,8 

ανθρώπων το 

μήνα. 

Συμπέρασμα: οι 

αυτοκτονίες 

μπορούν να 

αποφευχθούν με 

κατάλληλη 

ψυχική βοήθεια. 

35 Panagopoulou 

N et al (2015) 

Μελέτη 

προοπτικής 

συγχρονική. 

n εργαζομένων 

σε 

κινητικότητα=3

6 

n εργαζομένων 

σε μη 

κινητικότητα= 

26 

n εργαζομένων 

νοσοκομείου= 

28 

Άγχος, 

κατάθλιψη, 

ψυχοσωματικ

ά 

συμπτώματα, 

εργασιακή 

ανασφάλεια. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Οι 

υπάλληλοι με 

εργασιακή 

ανασφάλεια 

βίωναν 

υψηλότερο 

επίπεδο άγχους, 

ανησυχίας, 

κατάθλιψης και 

περισσότερα 

αρνητικά 
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συναισθήματα σε 

σχέση με τους 

υπαλλήλους που 

δεν βρέθηκαν 

υπεράριθμοι. 

Άλλα 

αποτελέσματα:  
Οι υπάλληλοι σε 

κινητικότητα 

ανέφεραν 

λιγότερη 

κοινωνική. 

Ανέφεραν 

υψηλότερη 

συχνότητα 

κοινών 

σωματικών 

συμπτωμάτων 

όπως πόνοι στο 

στήθος, 

ταχυπαλμία, 

αίσθηση πνιγμού, 

συμπτώματα που 

είναι ενδεικτικά 

καρδιαγγειακής 

βλάβης. Τα άτομα 

με εργασιακή 

ανασφάλεια 

κάπνιζαν 

περισσότερο, 

γυμνάζονταν 

λιγότερο, 

κοιμόντουσαν 

λιγότερο από 6 

ώρες τη νύχτα και 

κατανάλωναν πιο 

συχνά παυσίπονα. 

Δεν 

παρατηρήθηκε 

διάχυση των 

αρνητικών 

συνεπειών της 

κινητικότητας 

στους άλλους 

υπαλλήλους. 

Συμπέρασμα: η 

εργασιακή 

ανασφάλεια 
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επιδρά αρνητικά 

στο επίπεδο 

υγείας των 

εργαζομένων.  

37 Mechili AE et 

al (2015) 

Συγχρονική 

έρευνα, 

Ελλάδα 

Ν= 1.049 

Ηλικίες: ≥ 18 

ετών 

Ποιότητα 

ζωής, 

εργασιακή 

κατάσταση, 

μορφωτικό 

επίπεδο. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Το 

μορφωτικό 

επίπεδο και το 

εισόδημα 

συσχετίζονται 

σημαντικά θετικά 

με τη ποιότητα 

ζωής. Οι 

συμμετέχοντες με 

υψηλότερο 

μορφωτικό 

επίπεδο και 

εισόδημα 

απολάμβαναν 

υψηλότερη 

ποιότητα ζωής, 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Οι ερωτώμενοι με 

βασική μόρφωση 

είχαν σημαντικά 

χαμηλότερη 

βαθμολογία στη 

σωματική υγεία 

σε σχέση με τους 

απόφοιτους 

Λυκείου (p= 

0,001), 

πανεπιστημίου 

(p<0,001) και 

κατόχους 

μεταπτυχιακού/ 

διδακτορικού  

(p<0,001). Όσο 

τα άτομα 

μεγαλώνουν και 

μειώνεται το 

εισόδημα τους το 

επίπεδο 

σωματικής και  

ψυχικής τους 

υγείας μειώνεται. 

Οι άνεργοι 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mechili%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26152994


59 
 

βιώνουν χαμηλά 

επίπεδα 

ποιότητας ζωής. 

Συμπέρασμα: Η 

ηλικία, το 

μορφωτικό 

επίπεδο, το 

εισόδημα και το 

εργασιακό 

καθεστώς 

επιδρούν στη 

ποιότητα ζωής.  

 

Επεξήγηση μελετών. 

9] Το 2012 οι Economou et al (2012) στην έρευνα Depression telephone 

helpline: Help seeking during the financial crisis,μελέτησαν το περιεχόμενο των 

τηλεφωνικών κλήσεων της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας του ΕΠΙΨΥ τα έτη 2010-

2011. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική 

κρίση και στην ψυχική υγεία. Από το πρώτο εξάμηνο του 2010 παρατηρήθηκε μια 

κατακόρυφη αύξηση στις κλήσεις της Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας με άμεση ή 

έμμεση αναφορά στην οικονομική κρίση. Τα ευρήματα της έρευνας αντλήθηκαν από 

την ανάλυση του περιεχομένου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της Τηλεφωνικής 

Γραμμής Βοήθειας. Οι άνεργοι εμφανίζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα καταθλιπτική 

συμπτωματολογία t(653)=-2,03, p<0,005. Οι εργαζόμενοι λόγω οικονομικής 

επισφάλειας εμφανίζουν αγχωτική συμπτωματολογία t(176)=-2,71, p<0,01. Επίσης, δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη κατάχρηση ουσιών και την 

αυτοκτονικότητα ανάμεσα στους ανέργους και εργαζόμενους.  

11] Οι Mechili et al (2017), στη μελέτη Health related quality of life in the 

unemployment population during the financial crisis, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ 
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σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ανέργων στην Ελλάδα. Τα δεδομένα 

αντλήθηκαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου SF-36v2. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 396 άνεργα άτομα (55,1% γυναίκες και 44,9% άντρες) που ζούσαν 

στην Αθήνα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το 2015. Από τα ευρήματα της έρευνας 

προκύπτει ότι οι άνεργες γυναίκες απολαμβάνουν υψηλότερη ΣΥΠΖ από τους άντρες. 

Επίσης από τα ευρήματα της έρευνας δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ ΣΥΠΖ και εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για το μορφωτικό επίπεδο, τα άτομα 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου είχαν κατά πολύ χαμηλότερη βαθμολογία στη διάσταση 

Ζωτικότητα από αυτούς με χαμηλότερο. Η ανεργία και η κακή ποιότητα ζωής είναι 

στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνήθως, η κακή υγεία οδηγεί στην ανεργία. Στην 

Ελλάδα ισχύει το αντίθετο γιατί η κατάσταση υγείας επιδρά αρνητικά στο επίπεδο 

υγείας και στη ποιότητα ζωής. 

12]  Οι Economou et al (2011), στη μελέτη τους Increased suicidality amid 

economic crisis in Greece, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ βαριών καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων και κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών. Η έρευνα διενεργήθηκε 

τηλεφωνικά σε δείγμα 2.256 ατόμων και ολοκληρώθηκε τη 1η Μαΐου 2011. Η 

αυτοκτονικότητα μετρήθηκε με τη Structured Clinical Interview για  DSM-IV Axis I 

Disorders και η οικονομική δυσπραγία μετρήθηκε από Δείκτη Προσωπικής 

Οικονομικής Δυσπραγίας (IPED). Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει 

μια αύξηση κατά 36% των συμμετεχόντων δήλωσαn ότι έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας 

μέχρι και ένα μήνα πριν την έρευνα σε σύγκριση με το 2009 στην έρευνα του Madianos 

et al (2011). Το 2009 ανέφεραν απόπειρα αυτοκτονίας 24 άτομα (1,1%) και το 2011 34 

άτομα (1,5%) Σημαντικό ποσοστό με IPED μεγαλύτερο του 15 και άνω έχει επιχειρήσει 

να αυτοκτονήσει σε σχέση αυτούς με χαμηλό IPED, (27[10%] έναντι 7[0,06%], 
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p<0,001). Επίσης παρατηρείται σημαντική αύξηση του αυτοκτονικού ιδεασμού σε 

άτομα με υψηλό βαθμό στο Δείκτη Οικονομικής Δυσπραγίας από αυτούς που 

σημείωσαν χαμηλό βαθμό (58[21,2%] έναντι 86[7,4%], p<0,001). 

32] Οι  Vandoros, S., & Kavetsos, G. (2015), στη μελέτη τους με τίτλο  Now or 

later? Understanding the etiologic period of suicide, διερεύνησαν αν οι αυτοκτονίες 

στην Ελλάδα τη περίοδο της κρίσης ακολουθούν μετά την ανακοίνωση των 

οικονομικών μέτρων ή αν είναι μια απόφαση που βρίσκεται κάποιο διάστημα ως σκέψη 

πριν πραγματοποιηθεί. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

ημερήσια δεδομένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το διάστημα 1/1/2010- 31/10/2011 σε 

συνδυασμό με την ανακοίνωση 14 ανακοινώσεων δημοσιονομικής λιτότητας. Το 

μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την οικονομετρική παλινδρόμηση ήταν:    

𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝛽0 + ∑

5

𝜄=1

𝑎𝑛𝑛𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝛽6 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡

+ ∑ 𝛽𝑘𝑑𝑎𝑦 + ∑ 𝛽𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ

𝑚𝑘

+ 𝜀𝑡 

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αυτοκτονίες δεν είναι αυθόρμητές και ως εκ 

τούτου μπορούν να αποφευχθούν.  

35] Η Panagopoulou N et al (2015), στη μελέτη τους με τίτλο Consequences of 

Job Insecurity on the Psychological and Physical Health of Greek Civil Servants, 

εξέτασαν τον αντίκτυπο της εργασιακής ανασφάλειας σε σχέση με το άγχος, τα 

ψυχοσωματικά και  μυοσκελετικά συμπτώματα, σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΑΠΘ. 

Οι υπάλληλοι κρίθηκαν υπεράριθμοι και τους ανακοινώθηκε το πλαίσιο κινητικότητας 

τους. Επίσης, η μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα της εργασιακής ανασφάλειας σε 
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εργαζομένους που δεν θεωρούνται υπεράριθμοι. Τα δεδομένα της έρευνας 

συλλέχθηκαν 2 μήνες μετά την ανακοίνωση της κινητικότητας των υπαλλήλων.  Το 

δείγμα της μελέτης αποτελείται από 36 διοικητικούς υπαλλήλους σε κινητικότητα, 36 

υπαλλήλους που δεν υπόκεινται σε κάποια αλλαγή και 28 διοικητικούς εργαζομένους 

σε ακαδημαϊκό νοσοκομείου που επίσης δεν επηρεάζεται η εργασιακή τους ασφάλεια. 

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου χρησιμοποιούνται σαν πληθυσμό ελέγχου. Οι 

διοικητικοί υπάλληλοι που δεν συμμετέχουν στην κινητικότητα χρησιμοποιούνται για  

να υπολογιστεί το αποτέλεσμα διάχυσης των αρνητικών συνεπειών της εργασιακής 

ανασφάλειας της πρώτης ομάδας.    

37] Οι Mechili AE et al (2015) στη μελέτη τους με τίτλο Greece Financial 

Crisis and Quality of Life, διερεύνησαν την ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 

Short Form 36 Health Survey Questionnaire που μετρά τη ποιότητα ζωής μέσα από 8 

παράγοντες. Αυτοί οι 8 παράγοντες αναφέρονται στη σωματική και ψυχική υγεία. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 1.049 άτομα, το 52,7% ήταν γυναίκες και το 47,3% ήταν άντρες. 

Το βασικό κριτήριο επιλογής ήταν να είναι εργαζόμενοι και οι άνεργοι να μην 

απασχολούνται σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 37,1 με 

sd=11,8. Το 62,4% ήταν εργαζόμενοι και 37,6 άνεργοι. Επίσης το 9% δεν ήταν έλληνες 

υπήκοοι και το 91% ήταν γηγενείς. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mechili%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26152994
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3,4 Μελέτες που σχετίζονται με κοινωνικούς, διάφορους άλλους παράγοντες 

και τη ψυχική υγεία. 

Πίνακας 4. Σύνοψη των ερευνών που διερευνούν τη σχέση με κοινωνικών και άλλων 

παραγόντων με τη ψυχική υγεία υπό το πρίσμα της οικονομικής στενότητας.  

Α/Α Μελέτη Τύπος 

Μελέτης 

Ν, Έτη, 

Ηλικίες 

Παράγοντε

ς 

Αποτελέσματα 

Ψυχικής Υγείας 

19 Economou 

et al 

(2014b) 

Συγχρονική, 

Ελλάδα. 

Ν= 2.256 Κοινωνικό 

Γνωστικό 

Κεφάλαιο, 

Μείζονα 

Κατάθλιψη, 

Γενικευμέν

η Αγχώδη 

Διαταραχή, 

Οικονομική 

Δυσχέρεια.  

Βασικό 

Αποτέλεσμα: Η 

διαπροσωπική και 

θεσμική 

εμπιστοσύνη 

συνιστούν 

προστατευτικούς 

παράγοντες έναντι 

της μείζονος 

κατάθλιψης. 

Άλλα 

Αποτελέσματα: Σε 

άτομα που 

αντιμετωπίζουν 

υψηλή οικονομική 

πίεση η θεσμική 

και διαπροσωπική 

εμπιστοσύνη δεν 

σχετίζεται με καμία 

από τις δύο 

διαταραχές. Για τα 

άτομα που 

αντιμετωπίζουν 

σχετικά χαμηλή 

οικονομική πίεση η 

διαπροσωπική και 

θεσμική 

εμπιστοσύνη δεν τα 

προστατεύει από τη 

ΓΑΔ. 

Συμπέρασμα: Η 

επίδραση του 

κοινωνικού 

κεφαλαίου δεν 

είναι ομοιόμορφη 

και στις δύο 

διαταραχές.  

27 Charonis Επαναλαμβανό n2002= Αυτοαναφε Βασικό 
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et al 

(2017). 

μενη 

Συγχρονική, 

Ελλάδα.  

926, 
n2006=4.0
03,n 
2011= 
6569, 
n2015= 
2012. 
Ηλικίες: 
≥18 ετών.  

ρόμενο 

επίπεδο 

υγείας, 

υποκειμενικ

ή κοινωνική 

θέση, 

κοινωνικός 

κύκλος, 

οικονομική 

ύφεση.  

αποτέλεσμα: Το 

επίπεδο της 

αυτοαναφερόμενης 

υγείας έχει 

χειροτερεύσει και 

το ποσοστό του 

πληθυσμού που 

δηλώνει ότι είναι 

καλά ή πολύ καλά 

έχει μειωθεί. 

Άλλα 

αποτελέσματα: Η 

ηλικία, οι παρουσία 

χρόνιων παθήσεων, 

το εύρος του 

κοινωνικού κύκλου 

και η υποκειμενική 

κοινωνική θέση 

επιδρούν στο 

επίπεδο 

αυτοαναφερόμενης 

υγείας. 

Συμπέρασμα: Οι 

ανισότητες στην 

υγεία μπορούν να 

αποδοθούν σε 

μεγάλο βαθμό στις 

κοινωνικές 

ανισότητες. Το 

δυσμενές 

οικονομικό κλίμα 

έχει επιπτώσεις 

στις κοινωνικό- 

οικονομικές 

διαφορές που με τη 

σειρά τους 

επηρεάζουν το 

επίπεδο υγείας. 

28 Christodo

ulou C. et 

al (2017a) 

Μελέτη 

κοορτής, 

Ελλάδα. 

Έτη 

2008-

2012 

Αυτοκτονίε

ς, 

κοινωνικό 

κλίμα, 

οικονομικό 

κλίμα. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Οι 

αυτοκτονίες τη 

περίοδο 2008-2010 

αυξήθηκαν 

σημαντικά 

(σχετικός κίνδυνος 

RR= 1,36) και τη 

δεύτερη περίοδο 

2011-2012 
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ενισχύθηκε αυτή η 

τάση (RR=1,69). 

 Άλλα 

αποτελέσματα: Τη 

περίοδο 2011-2012 

διαπιστώθηκε η 

μεγαλύτερη 

αύξηση στους 

άντρες (RR=1,75), 

σε άτομα από 45 

ετών και άνω 

(RR=1,75) και σαν 

το πιο συχνό τρόπο 

τον απαγχονισμό 

(RR=1,96). 

31 Magklara, 

K, et al 

(2010). 

Συγχρονική, 25 

Λύκεια της 

Ελλάδας 

Ν= 5.614 

Ηλικίες: 

16-18 

ετών. 

 

Κοινωνικό- 

οικονομικοί 

παράγοντες, 

αυτοαναφερ

όμενη 

ψυχική 

υγεία, 

αυτοαναφερ

όμενη 

ψυχική 

υγεία. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Το 

10% των εφήβων 

δηλώνει ότι δεν 

απολαμβάνει καλή 

σωματική υγεία και 

το 32% δηλώνει ότι 

βιώνει κακή 

ψυχολογική υγεία. 

Άλλα 

αποτελέσματα: 
Για τον 

προσδιορισμό της 

υγείας σε μη καλή 

βρέθηκαν ισχυροί 

συσχετισμοί με τις 

οικονομικές 

δυσκολίες στην 

οικογένεια και τη 

λιγότερο καλή 

σχολική απόδοση. 

Η λιγότερο καλή 

ακαδημαϊκή 

επίδοση  

συνδέθηκε με τη 

ψυχική υγεία με 

ποιό γραμμικό 

τρόπο. 

Συμπεράσματα: 
Οι κοινωνικό- 

οικονομικές 

ανισότητες 

επιδρούν ακόμη 
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και στην εφηβεία 

και σε εποχές 

οικονομικής 

ύφεσης 

μεγεθύνονται. 

40 Saridi M. 

et al 

(2017) 

Συγχρονική 

μελέτη, 

Κόρινθος 

Ν= 609 Προκαταλή

ψεις και 

στάσεις 

επαγγελματι

ών υγείας. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Οι 

επαγγελματίες 

υγείας 

διατηρούσαν 

προκαταλήψεις 

σχετικά με τους 

ασθενείς που 

υπέφεραν από 

κατάθλιψη. 

Άλλα 

αποτελέσματα: Οι 

συμμετέχοντες 

χαρακτήρισαν τις 

ψυχοκοινωνικές 

και 

ψυχοθεραπευτικές 

παρεμβάσεις ως τις 

πιο 

αποτελεσματικές 

μορφές 

(74,4%), υγιεινή 

διατροφή και 

σωματική 

δραστηριότητα 

(67,9%), 

ψυχανάλυση 

(60,6%), 

τις τεχνικές 

χαλάρωσης 

(60,5%) και την 

παροχή συμβουλών 

(53,2%), 

καταγράφοντας 

αμφιλεγόμενες 

στάσεις απέναντι 

στα ψυχιατρικά 

φάρμακα, 

αμφισβητώντας την 

αποτελεσματικότητ

ά τους. Η 

οικονομική κρίση 

είχε άμεσο 
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αντίκτυπο και 

στους 

επαγγελματίες του 

τομέα της υγείας, 

καθώς και 

επιβάρυνε 

την ψυχή τους 

(78,3%) και 

δημιούργησαν 

προβλήματα στην 

καθημερινή 

εργασία (86,7%). 

Συμπέρασμα: Οι 

επαγγελματίες 

υγείας 

στιγματίζουν τους 

ασθενείς που 

υποφέρουν από 

κατάθλιψη. 

41 Lazaratou 

H. et al 

(2017). 

Συγχρονική 

έρευνα, Αθήνα 

Ν= 2.159 

Ηλικίες: 

12-19 

Επιθετική 

συμπεριφορ

ά, 

οικονομικοί 

παράγοντες. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Οι 

μαθητές που 

βίωσαν 

ανασφάλεια 

σχετικά με το 

φαγητό τις 

τελευταίες 4 

εβδομάδες πριν 

από τη 

συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου 

σημείωσαν 

υψηλότερη 

βαθμολογία στο 

AQ. 

Άλλα 

αποτελέσματα: οι 

έφηβοι που τους 

τελευταίους 6 

μήνες είδαν μια 

μείωση στο 

χαρτζιλίκι τους 

είχαν υψηλότερη 

βαθμολογία στο 

AQ. 

Συμπέρασμα: Η 

έλλειψη βασικών 

αγαθών λόγω 
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οικονομικής 

στενότητας 

σχετίζεται με την 

ύπαρξη επιθετικής 

συμπεριφοράς των 

εφήβων.  

42 Rotarou 

Elena 

S.και 

Dikaios 

Sakellario

u (2017) 

Συγχρονική, 

Ελλάδα. 

Ν= 9,223 

Ηλικίες: 

≥15 ετών. 

Έτος: 

2014 

Ανεκπλήρω

τες ανάγκες 

ιατρικής 

περίθαλψης, 

λιτότητα, 

μεταρρυθμί

σεις στην 

υγεία. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Τα 

άτομα με αναπηρία 

δηλώνουν 

αυξημένο ποσοστό 

ανεκπλήρωτων 

ιατρικών 

υπηρεσιών σε 

σχέση με τον 

υπόλοιπο 

πληθυσμό. 

Άλλα 

αποτελέσματα: Οι 

μεγάλες ουρές 

αναμονής και το 

κόστος της 

μετακίνησης είναι 

τα πιο σημαντικά 

εμπόδια στη μη 

λήψη ιατρικών 

υπηρεσιών για τα 

άτομα με 

αναπηρία. Η βίωση 

των εμποδίων 

πιθανόν σχετίζεται 

με τη χαμηλή 

κοινωνικό- 

οικονομική 

κατάσταση. 

Συμπέρασμα: Ένα 

τμήμα του 

πληθυσμού που 

έχει αυξημένη 

ανάγκη ιατρικών 

υπηρεσιών 

αντιμετωπίζει 

σοβαρά εμπόδια 

για τη λήψη τους. 

 

45 Zissi 

Anastasia 

& Stalidis 

Συγχρονική 

μελέτη, 

Θεσσαλονίκη, 

Ν= 300. 

Έτος: 

2013 

Κοινωνική 

τάξη, 

ιδιοκτησία 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Η 

ψυχική δυσφορία 
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George, 

(2014). 

Ελλάδα.  περιουσιακ

ών 

στοιχείων 

που 

αποφέρουν 

εισόδημα, 

ανεργία, 

ανεργία. 

διαφοροποιείται 

σημαντικά 

ανάμεσα στις 

κοινωνικές τάξεις 

και στις διάφορες 

οικιστικές 

περιοχές. 

Άλλα 

αποτελέσματα: Οι 

άνεργοι και οι 

ανειδίκευτοι 

εργαζόμενοι 

αποτελούν την πιο 

ευάλωτη ομάδα 

μέσα στην 

οικονομική ύφεση. 

Το χρόνιο άγχος 

αποτελεί 

παράγοντα 

ενίσχυσης της 

κακής ψυχική 

υγείας και 

συνδέεται με τη 

χαμηλή 

ικανοποίησης από 

το γάμο, την 

έντονη οικονομική 

επιβάρυνση και τις 

φτωχές συνθήκες 

στέγασης. 

Συμπέρασμα: Η 

ψυχική υγεία 

σχετίζεται 

σημαντικά με τη 

κοινωνική τάξη. Τα 

άτομα που 

αντιμετωπίζουν την 

μείωση ή την 

απώλεια του 

εισοδήματος τους, 

ανεργία και 

αναπηρία 

διατρέχουν υψηλό 

κίνδυνο να 

βιώσουν φτώχεια, 

περιθωριοποίηση 

και ψυχολογική 

δυσφορία.  
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48 Frangos, 

Ch. et al 

(2012) 

Συγχρονική, 

Αθήνα, 

Ελλάδα. 

Ν=1350 

μ.ο. 

ηλικίας: 

23,4 έτη 

(SD=3,8) 

Στάσεις 

νέων, 

οικονομική 

κρίση. 

Βασικό 

αποτέλεσμα: Οι 

σημαντικοί 

παράγοντες 

ακαδημαϊκής 

αποτυχίας λόγω 

οικονομικής 

ύφεσης είναι οι 

αρνητικές στάσεις, 

η απώλεια 

εμπιστοσύνης 

στους δημόσιους 

θεσμούς, το 

αυξανόμενο κόστος 

διαβίωσης και η 

ισχυρή επιθυμία 

για μετανάστευση. 

Άλλα 

αποτελέσματα: Οι 

σημαντικότεροι 

παράγοντες που 

ωθούν τους νέους 

να απευθυνθούν σε 

ψυχολόγο ή 

ψυχίατρο είναι η 

εργασιακή 

ανασφάλεια, η 

αίσθηση 

εγκατάλειψης, τα 

αρνητικά 

συναισθήματα και 

ο μηδενισμός. 

Συμπέρασμα: Η 

επίδραση της 

οικονομικής 

ύφεσης είναι 

αρνητική στους 

νέους ανθρώπους 

με συνέπεια τις 

αρνητικές στάσεις 

και την επιθυμία 

για μετανάστευση. 
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Επεξήγηση μελετών. 

19] Οι Economou M. et al (2014b) στη μελέτη τους με τίτλο Cognitive social 

capital and mental illness during economic crisis: a nationwide population based study 

in Greece, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του γνωστικού κοινωνικού κεφαλαίου, της 

μείζονος κατάθλιψης και γενικευμένης διαταραχής άγχους υπό την επίδραση της 

οικονομικής δυσχέρειας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 2.256. ηλικίας από 18-

69 ετών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Για τη διαπίστωση 

ύπαρξης μείζονος κατάθλιψης και ΓΑΔ χρησιμοποιήθηκε η Δομημένη Κλινική 

Συνέντευξη, για την διαπροσωπική και θεσμική εμπιστοσύνη χρησιμοποιήθηκαν οι 

σχετικές ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ESS) και για την οικονομική 

δυσπραγία ο Δείκτης Οικονομικής Δυσπραγίας (IPED). Από τα ευρήματα της έρευνας 

προέκυψε ότι  η διαπροσωπική και θεσμική εμπιστοσύνη συνιστούν προστατευτικό 

παράγοντα έναντι στην παρουσία μείζονος κατάθλιψης, δεν επιδρούν το ίδιο στη ΓΑΔ 

σε άτομα που βιώνουν χαμηλή οικονομική πίεση. Επίσης, σε άτομα που βιώνουν υψηλή 

οικονομική πίεση το γνωστικό κοινωνικό κεφάλαιο δεν σχετίζεται με καμία από τις δύο 

διαταραχές, δηλαδή δεν αποτελεί προστατευτικό παράγοντα.    

27] Οι Charonis A. et al (2017), στη μελέτη τους με τίτλο Subjective social 

status, social network and health disparities: empirical evidence from Greece, μελετούν 

τη σχέση μεταξύ της υποκειμενικής κοινωνικής θέσης, του κοινωνικού κύκλου και το 

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας. Για την άντληση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

4 κύματα της συγχρονική έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (έτη: 2002, 

2006, 2011, 2015), ενώ για την εμπειρική έρευνα τα στοιχεία αφορούν την έρευνα του 

2015 (Health + Welfare Survey GR). 
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28] Οι Christodoulou, C.et al (2017a) στη μελέτη τους με τίτλο The Economic 

Crisis in Greece and Its Impact on the Seasonality of Suicides in the Athens Greater 

Area,μελέτησαν τον αντίκτυπο της οικονομική κρίσης στην εποχικότητα των 

αυτοκτονιών στη περιοχή της Αττικής. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το 

Ιατροδικαστικό Τμήμα Αθηνών και αφορούν δύο υπό- περιόδους το 2008-2010 και 

2011-2012. 

31] Οι Magklara, K, et al (2010), στη μελέτη τους με τίτλο Socioeconomic 

inequalities in general and psychological health among adolescents: a cross-sectional 

study in senior high schools in Greece, διερεύνησαν τις κοινωνικό- οικονομικές 

ανισότητες σε σχέση με το επίπεδο υγείας των εφήβων. Στην έρευνα συμμετείχαν 25 

σχολεία από την Αττική, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και τη Πάρο. Τα δεδομένα 

αντλήθηκαν με ερωτηματολόγια για την αυτοαναφερόμενη σωματική και ψυχική υγεία. 

Επίσης, η ψυχική υγεία διερευνήθηκε με τη συνέντευξη CIS-R. 

40] Οι Saridi M. et al (2017), στη μελέτη τους με τίτλο Attitudes of health 

professionals towards the stigma surrounding depression in times of economic crisis, 

κατέγραψαν τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στα άτομα με κατάθλιψη, 

στην εποχή της οικονομικής ύφεσης. Το δείγμα αποτελούνταν από 609 επαγγελματίες 

υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα φαίνεται ότι οι επαγγελματίες υγείας διατηρούν 

προκαταλήψεις έναντι στους ψυχικά ασθενείς και οι προσδοκίες τους για την ίαση της 

ασθένειας είναι ελάχιστες. 

41] Οι Lazaratou H. et al (2017) στη μελέτη τους με τίτλο Socioeconomic crisis 

and aggressive behavior of Greek adolescents, εξέτασαν τη συσχέτιση ανάμεσα στην 
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επιθετική συμπεριφορά των εφήβων σε σχέση με τους οικονομικούς παράγοντες. Είναι 

γνωστό ότι η έλλειψη βασικών αγαθών επιδρά επιβαρυντικά στη ψυχική υγεία των 

εφήβων. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.159 έφηβοι μαθητές της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας. Το Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ) χρησιμοποιήθηκε για να 

μετρήσει τη συσχέτιση. 

42] Οι Rotarou Elena S.και Dikaios Sakellariou (2017) στη μελέτη τους με τίτλο 

Access to health care in an age of austerity: disabled people’s unmet needs in Greece 

διερευνούν τις ανάγκες για ιατρικές υπηρεσίες που δεν καλύφθηκαν στα άτομα με 

αναπηρία στην Ελλάδα. Η παραπάνω μελέτη προσμετρά το πλαίσιο των 

μεταρρυθμίσεων της λιτότητας στη χώρα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη European 

Health Interview Survey (EHIS, Wave 2) για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έρευνα 

μετρά το επίπεδο υγείας των χωρών της Ευρώπης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

συλλέχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 και περιλαμβάνουν 8.223 παρατηρήσεις. 

45] Οι Zissi Anastasia & Stalidis George (2014) στη μελέτη τους με τίτλο Social 

class and mental distress in Greek urban communities during the period of economic 

recession, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και ψυχικής δυσφορίας υπό 

το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης.  Τα δεδομένα αντλήθηκαν με τη μέθοδο της κατά 

πρόσωπο δομημένης συνέντευξης που κάλυπτε τις συνθήκες ζωής, τα μεγάλα γεγονότα 

της ζωής, τους χρόνιους παράγοντες άγχους, και τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Το 

δείγμα αποτελούνταν από 300 άτομα από διάφορα κοινωνικό- οικονομικά στρώματα 

και περιοχές της Θεσσαλονίκης. Για τη τυποποίηση της κοινωνικής τάξης 

χρησιμοποιήθηκε η τυπολογία του Erik Olin Wright και βασίστηκε στην ιδιοκτησία 

κατοικίας και κατοχή περιουσιακών στοιχείων που αποδίδουν εισόδημα. Για την 
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περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Πολλαπλής 

Ανάλυσης Αντιστοιχιών (MCA).  

48] Οι Frangos, Ch. et al (2012) στη μελέτη τους με τίτλο “The effects of the 

Greek economic crisis on eating habits and psychological attitudes of young 

people: a sample survey among Greek University students”, διερεύνησαν τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής διαφθοράς στις στάσεις, 

στην ακαδημαϊκή πρόοδο και στις συνήθειες τροφής των νέων ανθρώπων.  Για τη 

πραγματοποίηση της έρευνας διενεργήθηκε μια δειγματοληπτική έρευνα 1350 νέων 

που φοιτούσαν σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο που τους 

δόθηκε μετρούσε 10 παράγοντες. Από τους 1350 συμμετέχοντες οι 571 ήταν άντρες 

και οι 779 γυναίκες. Επίσης, οι 1185 ήταν γηγενείς και οι 157 ήταν οικονομικοί 

μετανάστες από τις βαλκανικές χώρες. 
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3,5. Αξιολόγηση των ερευνών που συμμετέχουν στην επισκόπηση.  

Πίνακας 5 . Αξιολόγηση των ερευνών του Πίνακα 1. 

Α/Α Μελέτη Περιορισμοί 

στον 

σχεδιασμό 

Ασυνέχεια ή 

Ετερογένεια 

Εμμεσότητα 

(PICO και 

δυνατότητα 

εφαρμογής)  

Ανακρίβεια 

Αποτελέσμα

τος 

Μεροληψία 

της 

Έκδοσης 

Δυνατά Σημεία Περιορισμοί Βαθμός 

ποιότητας 

1 Drydakis, 

N. (2015) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Τα 

αποτελέσματα 

δείχνουν 

αρνητική σχέση 

μεταξύ ανεργίας 

και ψυχικής 

υγείας. 

Θεωρεί ότι 

επηρεάστηκαν 

το ίδιο την ίδια 

στιγμή. Τα 

ευρήματα είναι 

χρήσιμα μόνο 

στη περίπτωση 

της Ελλάδας, 

δεν μπορούν 

να 

γενικευθούν. 

Χαμηλή 

2 Chang 

S.S. et al 

(2013) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Συνδέει την 

αύξηση των 

αυτοκτονιών με 

το μέγεθος της 

ανεργίας. 

Το πλεόνασμα 

των 

αυτοκτονιών 

αποδόθηκε εξ’ 

ολοκλήρου 

στην 

οικονομική 

κρίση. 

Πολύ 

Χαμηλή. 

3 Zavras D. 

et al 

(2012) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αποτελεί δύο 

συγκρίσιμες 

έρευνες σε δύο 

Είναι 

συγχρονική 

έρευνα και δεν 

Χαμηλή 
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χρονικές 

περιόδους. 

επιτρέπει την 

εξαγωγή 

αιτιώδους 

συμπεράσματο

ς. Τα 

ευρήματα 

περιορίζονται 

στο 2011. 

4 Vandoros 

S. et al 

(2013) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Είναι 

διακρατικός ο 

σχεδιασμός και 

η Πολωνία 

χρησιμοποιείται 

ως πληθυσμός 

ελέχγου. 

Αποτελείται από 

δύο συγκρίσιμες 

έρευνες πριν και 

μετά τη κρίση. 

Η φύση της 

έρευνας δεν 

επιτρέπει την 

εξαγωγή 

αιτιώδους 

συμπεράσματο

ς. Τα στοιχεία 

μελετούν τη 

περίοδο 2006-

2009 δεν είναι 

δυνατή η 

μελέτη των 

μακροχρόνιων 

επιπτώσεων 

της ύφεσης. 

Πολύ 

Χαμηλή. 

5 Economo

u M. et al 

(2013) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Η έρευνα 

αποτελείται από 

δύο συγκρίσιμες 

έρευνες που τα 

δεδομένα 

εξάχθηκαν σε 

δύο 

διαφορετικές 

χρονικές 

Είναι 

τηλεφωνική 

έρευνα. Η 

χρονική 

περίοδος που 

μελετάται 

είναι 

περιορισμένη 

και δεν 

Χαμηλή 
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περιόδους πριν 

και μετά την 

οικονομική 

κρίση. 

υπάρχει η 

δυνατότητα 

διερεύνησης 

των 

μακροπροθέσμ

ων 

επιπτώσεων 

της ύφεσης. 

6 Madianos 

M. et al 

(2010). 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Η έρευνα 

αποτελείται από 

αντιπροσωπευτι

κά δείγματα και 

συγκρίσιμες 

έρευνες σε δύο 

διαφορετικές 

χρονικές 

στιγμές. 

Περιορισμένη 

περίοδο, 

αδυναμία 

μελέτης 

μακροχρόνιων 

επιπτώσεων. 

Χαμηλή 

7 Economo

u et al 

(2013) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αντιπροσωπευτι

κό δείγμα. Η 

μελέτη παρέχει 

αποδείξεις 

σχετικά με τον 

επιπολασμό του 

αυτοκτονικού 

ιδεασμού και τις 

καταγεγραμμένε

ς απόπειρες 

αυτοκτονίας.  

Τηλεφωνική 

έρευνα. Οι 

αναφερόμενοι 

αυτοκτονικοί 

ιδεασμοί 

μπορεί να 

προκαλέσουν 

τυπικό 

σφάλμα ή τη 

πιθανότητα 

απροθυμίας 

αποκάλυψης 

τέτοιων 

ευαίσθητων 

πληροφοριών.  

Χαμηλή 



78 
 

Η γενίκευση 

των 

συμπερασμάτ

ων αφορά 

μόνο την 

Ελλάδα. 

10 Economo

u M. et al, 

(2014a) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Η έρευνα 

αποτελείται από 

αντιπροσωπευτι

κά δείγματα και 

συγκρίσιμες 

έρευνες σε δύο 

διαφορετικές 

χρονικές 

στιγμές. 

Τηλεφωνική 

έρευνα. Η 

γενίκευση των 

συμπερασμάτ

ων αφορά 

μόνο την 

Ελλάδα. 

Χαμηλή 

17 Economo

u et al 

(2016) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αντιπροσωπευτι

κό δείγμα. Η 

μελέτη παρέχει 

αποδείξεις 

σχετικά με τον 

επιπολασμό της 

μείζονος 

κατάθλιψης και 

της 

αυτοκτονικότητ

ας. 

Τηλεφωνική 

έρευνα. Η 

γενίκευση των 

συμπερασμάτ

ων αφορά 

μόνο την 

Ελλάδα. 

Χαμηλή 

18 Fountoula

kis N et al 

(2014a) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Εξετάζει τα 

δεδομένα της 

χωρών της 

Ευρωπαϊκής 

Ηπείρου σε 

περιόδους πριν 

Είναι 

οικολογική 

έρευνα. 

Αιτιώδη 

συμπεράσματα 

δεν μπορούν 

Πολύ 

Χαμηλή 
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και μετά την 

ύφεση. 

να εξαχθούν.    

20 Kontaxak

is V et al, 

(2013) 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ν/Α ΟΧΙ ΟΧΙ Παρατηρεί την 

πορεία του 

Δείκτη 

Αυτοκτονιών 

πριν και μετά 

την οικονομική 

ύφεση. 

Είναι 

οικολογική 

έρευνα. 

Αιτιώδη 

συμπεράσματα 

δεν μπορούν 

να εξαχθούν. 

Δεν μπορεί να 

αποτυπώσει 

τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

ύφεσης. 

Χαμηλή 

22 Γιωτάκος 

και 

συνεργάτ

ες (2011) 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ν/Α ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά το μέσο 

εισόδημα και 

τον ρυθμό 

ανεργίας της 

εικοσαετίας 

1989-2009 με 

τους 

ψυχολογικούς 

δείκτες της 

δεκαετίας 1999-

2009. 

Είναι 

οικολογική 

έρευνα. Τα 

αποτελέσματα 

αφορούν μόνο 

το πρώτο έτος 

της 

οικονομικής 

ύφεσης και δεν 

αποτυπώνουν 

τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

στη ψυχική 

υγεία. 

Χαμηλή 

23 Hessel, 

P., 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Είναι 

διακρατικός ο 

Η φύση της 

έρευνας δεν 

Πολύ   

χαμηλή 
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Vandoros, 

S., & 

Avendano

, M. 

(2014). 

σχεδιασμός και 

η Πολωνία 

χρησιμοποιείται 

ως πληθυσμός 

ελέχγου. 

Αποτελείται από 

δύο συγκρίσιμες 

έρευνες πριν και 

μετά τη κρίση. 

επιτρέπει την 

εξαγωγή 

αιτιώδους 

συμπεράσματο

ς. Τα στοιχεία 

μελετούν τη 

περίοδο 2006-

2010 δεν είναι 

δυνατή η 

μελέτη των 

μακροχρόνιων 

επιπτώσεων 

της ύφεσης. Οι 

διαφορές στις 

διάφορες 

κουλτούρες 

δεν λήφθηκαν 

υπόψη. 

25 Rachiotis, 

G.et al 

(2015) 

OXI OXI OXI OXI OXI Παρουσιάζει 

δεδομένα και 

αποτελείται από 

δύο συγκρίσιμες 

έρευνες πριν και 

μετά την ύφεση. 

Είναι 

συγχρονική 

έρευνα. Δεν 

μπορούν να 

εξαχθούν 

αιτιώδη 

συμπεράσματα

. Δεν διερευνά 

τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

ύφεσης. 

Χαμηλή 

26 Filippidis 

et al 

OXI OXI OXI OXI OXI Μελετά 

διαχρονικά ένα 

Τα 

συμπεράσματα 

Χαμηλή 
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(2017) βασικόσύνολο 

δεικτών υγείας. 

Έχει δεδομένα 

για πριν και 

μετά την ύφεση. 

αφορούν μόνο 

τη περίπτωση 

της Ελλάδας, 

δεν μπορούν 

να 

γενικευτούν. 

29 Fountoula

kis, K. et 

al (2016) 

OXI ΝΑΙ OXI OXI OXI Μελετά τις 

αυτοκτονίες 

διακρατικά σε 

συνάρτηση με 

τις οικονομικές 

και κλιματικές 

μεταβλητές. 

Παρέχει 

δεδομένα πριν 

και κατά τη 

διάρκεια της 

ύφεσης 

Υπάρχουν 

διαφορές στις 

κουλτούρες 

όπως και στο 

κλίμα. 

Επικεντρώνετ

αι στις 

ανδρικές 

αυτοκτονίες. 

Πολύ 

χαμηλή 

30 Elstad, J. 

I. (2016). 

OXI ΝΑΙ OXI OXI OXI Παρουσιάζει 

διακρατικά την 

αποφυγή της 

ιατροφαρμακευτ

ικής περίθαλψης 

λόγω 

οικονομικής 

στενότητας. 

Δεν 

αποτυπώνει τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

ύφεσης. 

Χαμηλή 

33 Kentikele

nis A et al 

(2011) 

OXI OXI OXI OXI OXI Παρέχει 

αποτελέσματα 

για πριν και 

κατά τη 

διάρκεια της 

κρίσης. 

Δεν 

αποτυπώνει τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

ύφεσης. Η 

φύση της 

Χαμηλή 
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έρευνας δεν 

επιτρέπει τη 

γενίκευση. 

36 Zavras D. 

et al 

(2016) 

OXI OXI OXI OXI OXI Διερευνά το 

φαινόμενο της 

μη λήψης 

ιατρικών 

υπηρεσιών για 

οικονομικούς 

λόγους πριν και 

κατά τη 

διάρκεια της 

οικονομικής 

ύφεσης. 

Δεν 

αποτυπώνει τη 

περίοδο 2012-

2015 που 

παρατηρείται 

μεγαλύτερη 

μείωση στα 

εισοδήματα 

και αύξηση 

της ανεργίας. 

Η φύση της 

έρευνας δεν 

επιτρέπει τη 

γενίκευση. 

 

Χαμηλή 

38 Fountoula

kis, K. et 

al 

(2014b) 

OXI ΟΧΙ OXI ΝΑΙ OXI Είναι η πρώτη 

μελέτη στην 

Ελλάδα που 

εξάγει τάσεις 

αυτοκτονιών 

από τα αρχεία 

νοσοκομείων. 

Παρέχει 

δεδομένα για 

πριν και κατά τη 

διάρκεια της 

οικονομικής 

κρίσης.  

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν 

αποκλειστικά 

τη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης 

δεν μπορούν 

να γενικευτούν 

στον 

πληθυσμό ή σε 

άλλες χώρες. 

Πολύ 

χαμηλή 

46 Γιωτάκος OXI OXI OXI OXI OXI Παραθέτει του Δεν Χαμηλή 
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και 

συνεργάτ

ες (2012).  

ρυθμούς 

αυτοκτονιών 

/100.000 

κατοίκους στην 

Ελλάδα πριν τη 

περίοδο της 

ύφεσης και στην 

αρχή της.  

αποτυπώνει 

την 

μακροχρόνια 

επίδραση της 

ύφεσης στο 

ρυθμό 

αυτοκτονιών. 

47 Stavriana

kos K. et 

al (2014). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μελετά 

δεδομένα πριν 

και μετά την 

οικονομική 

κρίση. 

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

ένα μεγάλο 

δημόσιο 

νοσοκομείο 

και δεν 

μπορούν να 

γενικευτούν. 

Πολύ 

χαμηλή 

48 Beniouda

kis ES et 

al (2017) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Παρέχει 

διαχρονικά 

αποτελέσματα 

και αποτυπώνει 

τις 

μεσοπρόθεσμες 

συνέπειες της 

βαθιάς ύφεσης 

στις απόπειρες 

αυτοκτονίας. 

Η φύση της 

μελέτης δεν 

επιτρέπει τη 

γενίκευση των 

αποτελεσμάτω

ν. Αφορά μόνο 

το νομό 

Χανίων που 

δεν είναι 

αντιπροσωπευ

τικός της 

ελληνικής 

επικράτειας. 

 

Πολύ 

χαμηλή 

50 Laliotis I. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Παρέχει Τα Χαμηλή 
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et al 

(2016) 

διαχρονικά 

αποτελέσματα 

σχετικά με τον 

γενικό ρυθμό 

θνησιμότητας 

και κατά αιτία. 

αποτελέσματα 

της έρευνας θα 

πρέπει να 

ερμηνεύονται 

με προσοχή. 

Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα 

γενίκευσης 

των 

αποτελεσμάτω

ν.  

51 Christodo

ulou C. et 

al 

(2017b) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι η πρώτη 

έρευνα για την 

απόγνωση στην 

εποχή της 

οικονομικής 

λιτότητας στην 

Ελλάδα. 

Τα 

αποτελέσματα 

της έρευνας θα 

πρέπει να 

ερμηνεύονται 

με προσοχή.  

Πολύ 

χαμηλή 

 

Οι έρευνα των Cheng S.S. et al (2013) [2], Vandoros S. et al (2013) [4], Fountoulakis K. et al (2014a) [18], Hessel, P., Vandoros, S., & 

Avendano, M. (2014) [23], Fountoulakis, K. et al (2016) [29] και Elstad, J. I. (2016) [30] υποβαθμίζονται γιατί υπάρχει ετερογένεια των 

πληθυσμών και διαφορές αντιμετώπισης των καταστάσεων στις διάφορες κουλτούρες. Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά σε αυτές τις μελέτες η 

εισοδηματική τάξη πριν τη κρίση και θεωρείται δεδομένο ότι οι πληθυσμοί βρίσκονταν σε μεσαίο ή υψηλό εισοδηματικό επίπεδο πριν την 

οικονομική κρίση. 
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Η έρευνα των   Fountoulakis, K. et al (2014b) [39] υποβαθμίστηκε διότι αναφέρεται μόνο στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαφορετικές 

περιοχές στην ίδια χώρα αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο απέναντι  στις καταστάσεις. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια αστική περιοχή με 

μειωμένη ποιότητα ζωής και υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δεν μπορούν τα ευρήματα της έρευνας να γενικευτούν. 

Η έρευνα των Stavrianakos K. et al (2014) [47] υποβαθμίστηκε γιατί τα ευρήματα της αφορούν μόνο τις εισαγωγές ενός δημόσιου 

νοσοκομείου στην Αθήνα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων. Επίσης το δείγμα ήταν πολύ μικρό (Ν=165).  

Η έρευνα των Benioudakis ES et al (2017) [49] υποβαθμίστηκε γιατί τα ευρήματα της αφορούν μόνο το νομό  Χανίων, δεν 

αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, δεν γίνεται διαχωρισμός αστικού, ημιαστικού και αγροτικού πληθυσμού στα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Η έρευνα των Christodoulou C. et al (2017b) [51] υποβαθμίστηκε γιατί τα ευρήματα της αφορούν μόνο ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο 

της πρωτεύουσας. Θεωρεί ότι η επίδραση της οικονομικής ύφεσης τα έτη 2009-2010 δεν ήταν αισθητά. Χρησιμοποιείται η ομάδα των 

ανθρώπων που διέπραξαν αυτοκτονία της πρώτη περίοδο (2009-2010) και τη δεύτερη περίοδο δεν εξετάζεται. 
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Πίνακας 6. Αξιολόγηση των μελετών του Πίνακα 2. 

Α/Α Μελέτη Περιορισμοί 

στον 

σχεδιασμό 

Ασυνέχεια ή 

Ετερογένεια 

Εμμεσότητα 

(PICO και 

δυνατότητα 

εφαρμογής)  

Ανακρίβεια 

Αποτελέσματος 

Μεροληψία 

της 

Έκδοσης 

Δυνατά Σημεία Περιορισμοί Βαθμός 

ποιότητας 

8 Norström, 

T., & 

Grönqvist, 

H. (2015). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μεγάλη 

διεθνική έρευνα 

που καλύπτει 

περίοδο 52 

ετών. 

Είναι 

οικολογική 

μελέτη τα 

δεδομένα δεν 

μπορούν να 

αντληθούν. 

Τα ευρήματα 

θα πρέπει να 

ερμηνεύοντα

ι με προσοχή 

γιατί μπορεί 

να 

εμπλέκονται 

και άλλες 

μεταβλητές, 

εκτός από τις 

οικονομικές 

στην αύξηση 

των 

αυτοκτονιών. 

Πολύ 

Χαμηλή 

13   Reeves 

A. et al 

(2015) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μεγάλο 

διεθνικό δείγμα 

χωρών που 

καλύπτει 30 

χρόνια. 

Επικεντρώνε

ται μόνο 

στην 

αυτοκτονία 

των αντρών. 

Η ερμηνεία 

Πολύ 

Χαμηλή 
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των 

αποτελεσμάτ

ων θέλει 

μεγάλη 

προσοχή. 

14 Antonakak

is N, 

Collins A. 

(2014) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αξιολογεί 

συγκεκριμένα 

αποτελέσματα  

της 

δημοσιονομικής 

λιτότητας μαζί 

με 

κοινωνικοοικον

ομικές 

μεταβλητές και 

ποσοστά 

αυτοκτονιών. 

Είναι 

οικολογική 

μελέτη και 

τα 

συμπεράσμα

τα πρέπει να 

ερμηνεύοντα

ι με 

προσοχή.  

Χαμηλή 

15  Madianos 

MG et al 

(2014) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αναλύει τις 

τάσεις σε εθνικό 

επίπεδο και 

καλύπτει τη 

περίοδο της 

ύφεσης και τις 

μακροοικονομικ

ές διακυμάνσεις 

του ΑΕΠ, 

εθνικού χρέους 

μαζί με το 

ποσοστό 

ανεργίας.  

Είναι 

οικολογική 

μελέτη και 

τα 

συμπεράσμα

τα θα πρέπει 

να 

ερμηνεύοντα

ι με 

προσοχή. Η 

χρονολογική 

σειρά 

περιορίζεται 

σε 10 χρόνια.  

Χαμηλή 

16 Fountoula ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αξιολογεί Είναι Χαμηλή 
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kis K et al 

(2013) 

συγκεκριμένες 

επιδράσεις της 

ανεργίας, του 

ρυθμού 

οικονομικής 

ανάπτυξης και 

του ποσοστού 

ανεργίας.  

οικολογική 

μελέτη και 

τα 

συμπεράσμα

τα θα πρέπει 

να 

ερμηνεύοντα

ι με 

προσοχή. Η 

χρονολογική 

σειρά 

περιορίζεται 

σε μια 

δεκαετία. 

21 Faresjö Å 

et al 

(2013) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά δύο 

πληθυσμούς 

ίδιας ηλικίας, 

διαφορετικής 

κουλτούρας και 

διαφορετικής 

επίδρασης της 

οικονομικής 

κρίσης.  

Το δείγμα 

αποτελούντα

ν από 

νεαρούς 

ενήλικες που 

ήταν 

φοιτητές. 

Υπάρχει 

αδυναμία 

διεξαγωγής 

αιτιατών 

συμπερασμά

των λόγο 

φύσης της 

έρευνας. 

Πολύ 

Χαμηλή 

24 Branas, C. 

et al 

(2015) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά τη 

περίοδο 30 

χρόνων. Είναι η 

Τα 

συμπεράσμα

τα ισχύουν 

Χαμηλή 
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πρώτη 

πολυδεκαετή 

ανάλυση των 

αυτοκτονιών για 

την Ελλάδα. 

μόνο για την 

περίπτωση 

της Ελλάδας. 

Είναι 

οικολογική 

έρευνα και 

δεν μπορούν 

να εξαχθούν 

αιτιώδη 

συμπεράσμα

τα. Δεν 

αποτυπώνει 

τις 

μακροπρόθε

σμες 

συνέπειες 

της ύφεσης. 

34 Rachiotis, 

G. et al 

(2014) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αντιπροσωπευτ

ική μελέτη 

γιατί μελετά 

αστική και 

ημιαστική 

περιοχή. 

Μικρό 

δείγμα 

έρευνας. 

Χαμηλή 

39 Karra, A et 

al (2016) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μελετά τους 

παράγοντες που 

ενισχύουν το 

εργασιακό 

στρες στους 

επαγγελματίες 

υγείας. 

Περιορίζεται 

μόνο στη 

περιοχή της 

Κορινθίας, 

έτσι τα 

συμπεράσμα

τα 

αναφέρονται 

μόνο σε αυτή 

Πολύ 

Χαμηλή 
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τη περιοχή. 

43 Pelekasis 

P. et al 

(2017) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μελετά τις 

ασθενείς που 

λάμβαναν 

χημειοθεραπεία

. 

Δεν 

περιλαμβάνει 

τις 

επιπτώσεις 

της 

μεταρρύθμισ

ης του 

Εθνικού 

Συστήματος 

Υγείας. 

Αφορά μόνο 

αστική 

περιοχή 

(Αθήνα). 

Αποτελείται 

από μικρό 

δείγμα 

(Ν=100). 

Μελετά 

μικρό αριθμό 

γεγονότων 

γεγονότα. 

Δεν μελετά 

το 

οικογενειακό 

εισόδημα και 

τον αριθμό 

και ηλικία 

των παιδιών 

(αν 

υπάρχουν).  

Πολύ 

χαμηλή 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649
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44 Breuer C. 

(2014) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Είναι μελέτη 

διεθνικού 

επιπέδου που 

αναλύει 

διαχρονικά τις 

τάσεις τη 

περίοδο πριν 

και κατά τη 

διάρκεια της 

ύφεσης. 

Δεν 

λαμβάνει 

υπόψη τις 

διαφορές στη 

κουλτούρα 

της κάθε 

περιοχής. 

Θεωρεί ότι 

όλοι ήταν 

εργαζόμενοι 

στα έτη πριν 

τη κρίση. Ο 

δείκτης 

οικονομικής 

μεγέθυνσης 

της 

οικονομίας 

δεν επιδρά το 

ίδιο σε όλες 

τις 

εισοδηματικέ

ς τάξεις.  

Πολύ 

χαμηλή 

 

Η έρευνα των Norström, T., & Grönqvist, H. (2015) [8] υποβαθμίστηκε από χαμηλή σε πολύ χαμηλή λόγω ετερογένειας των 

πληθυσμών. Διαφορετικές κουλτούρες αντιδρούν διαφορετικά σε αντίξοα γεγονότα. 



92 
 

Η έρευνα των Reeves A. et al (2015) [13] υποβαθμίστηκε σε πολύ χαμηλή γιατί δεν λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες ετερογένειας 

όπως οι κλιματικές συνθήκες, η διαφορετική κουλτούρα των χωρών και το προϋπάρχον βιοτικό επίπεδο πριν τη κρίση που βίωνε η κάθε χώρα. 

Η έρευνα των Faresjö Å et al (2013) [21] υποβαθμίστηκε λόγω ότι δεν έλαβε υπόψη τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, τη 

κουλτούρα και τη πρότερη κοινωνικό- οικονομική κατάσταση των φοιτητών πριν από τη κρίση σε Ελλάδα και Σουηδία. 

Η έρευνα των  Karra, A et al (2016) [39] υποβαθμίστηκε γιατί αφορά μόνο τη περιοχή της Κορίνθου, η οποία δεν αποτελεί 

αντιπροσωπευτική περιοχή για όλη την επικράτεια. Τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι δυνατό να γενικευτούν. 

Η έρευνα των Pelekasis P. et al (2017) [43] υποβαθμίστηκε γιατί  δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. Αφορά μόνο αστική περιοχή (Αθήνα). Αποτελείται από μικρό δείγμα (Ν=100). Μελετά μικρό αριθμό γεγονότων γεγονότα. 

Δεν μελετά το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό και ηλικία των παιδιών (αν υπάρχουν). 

Η έρευνα του Breuer C. (2014) [44] υποβαθμίστηκε γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στη κουλτούρα της κάθε περιοχής. Θεωρεί 

ότι όλοι ήταν εργαζόμενοι στα έτη πριν τη κρίση. Ο δείκτης οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας δεν επιδρά το ίδιο σε όλες τις 

εισοδηματικές τάξεις. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelekasis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28398649
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Πίνακας 7. Αξιολόγηση των μελετών του Πίνακα 3. 

Α/Α Μελέτη Περιορισμοί 

στον 

σχεδιασμό 

Ασυνέχεια 

ή 

Ετερογένεια 

Εμμεσότητα 

(PICO και 

δυνατότητα 

εφαρμογής)  

Ανακρίβεια 

Αποτελέσμ

ατος 

Μεροληψία 

της 

Έκδοσης 

Δυνατά 

Σημεία 

Περιορισμοί Βαθμός 

ποιότητας 

9 Econom

ou et al, 

(2012) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

την 

αύξηση 

των 

κλήσεων 

στην  

Γραμμή 

Βοήθειας 

σε 

περίοδο 

οικονομι

κής 

ύφεσης 

Τα ευρήματα 

θα πρέπει να 

ερμηνεύονται 

με προσοχή 

γιατί μπορεί 

να 

εμπλέκονται 

και άλλες 

μεταβλητές, 

εκτός από τις 

οικονομικές 

στην έξαρση 

της 

συμπτωματολ

ογίας. 

Χαμηλή 

11 Mechili 

E.A. et 

al, 

(2017). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι η 

πρώτη 

έρευνα 

που 

διερεύνη

σε τη 

σχέση 

ΣΥΠΖ 

και 

Μικρό δείγμα 

πληθυσμού. 

Συγχρονική 

μελέτη οπότε 

αδυναμία 

εξαγωγής 

αιτιωδών 

σχέσεων. 

Χαμηλή 
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ανεργίας 

μέσα στο 

πλαίσιο 

της 

οικονομι

κής 

ύφεσης 

στην 

Ελλάδα. 

12 Econom

ou et al, 

(2011) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Συνδέει 

την 

οικονομι

κή 

δυσπραγί

α με την 

αυτοκτον

ικότητα. 

Τηλεφωνική 

έρευνα. Λόγο 

ότι είναι 

συγχρονική 

δεν μπορούν 

να εξαχθούν 

αιτιώδη 

συμπεράσματ

α. 

Χαμηλή 

32 Vandor

os, S., 

& 

Kavetso

s, G. 

(2015) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

την 

αύξηση 

των 

αυτοκτον

ιών σε 

σχέση με 

την 

ανακοίνω

ση 

μέτρων 

Είναι μια 

έρευνα που τα 

αποτελέσματ

α της 

αφορούν 

μόνο την 

Ελλάδα, δεν 

μπορεί να 

γίνει 

γενίκευση. 

Χαμηλή 
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και 

χρησιμοπ

οιεί 

οικονομε

τρικό 

μοντέλο. 

35 Panago

poulou 

N et al 

(2015) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

την 

αλλαγή 

στην 

εργασιακ

ή 

ασφάλεια 

σε ένα 

δείγμα 

εργαζομέ

νων που 

συγκρίνο

νται με 

μια άλλη 

ομάδα 

που δεν 

παρουσία

σαν 

αλλαγή 

στην 

εργασιακ

ή 

ασφάλεια 

τους. 

Δεν 

χρησιμοποιήθ

ηκε 

υποκειμενικό 

μέτρο της 

εργασιακής 

ανασφάλειας 

για την 

αξιολόγηση 

της 

εργασιακής 

ανασφάλειας. 

Η μελέτη 

πραγματοποιή

θηκε 2 μήνες 

μετά την 

ανακοίνωση 

της 

κινητικότητας 

και δεν 

αναδεικνύει 

τις 

μακροχρόνιες 

συνέπειες της 

Χαμηλή 
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εργασιακής 

ανασφάλειας. 

37 Mechili 

AE et al 

(2015) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

τη 

ποιότητα 

ζωής σε 

σχέση με 

κοινωνικ

ό- 

οικονομι

κούς 

παράγοντ

ες. 

Δεν υπάρχει 

δυνατότητα 

εξαγωγής 

αιτιωδών 

συμπερασμάτ

ων λόγω ότι 

της φύσης της 

έρευνας. 

Χαμηλή 

 

Η έρευνα των Mechili E.A. et al, (2017) [11], υποβαθμίστηκε γιατί αφορούσε τη ποιότητα ζωής της υγείας στη περιοχή της Αθήνας. 

Είναι γνωστό ότι οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων δεν βιώνουν καλή ποιότητα ζωής λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος .η μελέτη έχει μικρό 

δείγμα (Ν=396) Επίσης, δεν μελετάται πληθυσμός που κατοικεί σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mechili%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26152994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mechili%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26152994
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Πίνακας 8. Αξιολόγηση ερευνών του πίνακα 4 

Α/Α Μελέτη Περιορισμοί 

στον 

σχεδιασμό 

Ασυνέχεια ή 

Ετερογένεια 

Εμμεσότητα 

(PICO και 

δυνατότητα 

εφαρμογής)  

Ανακρίβεια 

Αποτελέσματος 

Μεροληψία 

της Έκδοσης 

Δυνατά 

Σημεία 

Περιορισμοί Βαθμός 

ποιότητας 

19 Economou 

et al 

(2014b) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Είναι η 

πρώτη 

έρευνα 

που 

μελετά το 

γνωστικό 

κοινωνικό 

κεφάλαιο 

σε σχέση 

με τη 

ψυχική 

υγεία 

στην 

Ελλάδα. 

Είναι 

τηλεφωνική 

έρευνα. Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

την περίπτωση 

της Ελλάδας. 

Χαμηλή 

27 Charonis, 

A. et al 

(2017). 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Είναι η 

πρώτη 

έρευνα 

που 

μελετά το 

εύρος του 

κοινωνικο

ύ κύκλου 

σε σχέση 

με το 

αυτοαναφ

ερόμενο 

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

τη περίπτωση 

της Ελλάδας 

και δεν υπάρχει 

η δυνατότητα 

γενίκευσης. 

Χαμηλή 
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επίπεδο 

υγείας 

στην 

Ελλάδα 

28 Christodou

lou C. et al 

(2017a) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

την 

εποχικότη

τα των 

αυτοκτονι

ών στη 

περιοχή 

της 

Αθήνας 

που 

συγκεντρ

ώνει 

περισσότε

ρο από το 

1/3 του 

πληθυσμο

ύ.  

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

τη περιοχή της 

Αττικής. 

Πολύ 

Χαμηλή 

31 Magklara, 

K, et al 

(2010) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

αντιπροσ

ωπευτικό 

δείγμα 

από 

διάφορες 

περιοχές 

τις χώρας. 

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

την περίπτωση 

της Ελλάδας. 

Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα 

γενίκευσης 

λόγω της φύσης 

της μελέτης. 

Χαμηλή 

40 Saridi M. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά Τα Πολύ 
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et al (2017) τις 

προκαταλ

ήψεις και 

προσδοκί

ες των 

επαγγελμ

ατιών 

υγείας 

απέναντι 

στους 

ψυχικά 

ασθενείς. 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

τη περιοχή που 

εξετάζεται. Δεν 

υπάρχει η 

δυνατότητα 

γενίκευσης. 

Χαμηλή 

41 Lazaratou 

H. et al 

(2017). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

την 

επίδραση 

της 

ύφεσης 

στην 

εμφάνιση 

επιθετική

ς 

συμπεριφ

οράς 

στους 

έφηβους.  

Αφορά μόνο 

την περιοχή της 

Αθήνας. Δεν 

υπάρχει η 

δυνατότητα 

γενίκευσης 

Πολύ 

Χαμηλή 

42 Rotarou 

Elena S.και 

Dikaios 

Sakellariou 

(2017) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μελετά 

ένα έτος 

που έχουν 

φανεί οι 

μεσοπρόθ

εσμες 

συνέπειες 

Δεν παρέχει 

διαχρονικά 

στοιχεία. Δεν 

γίνεται 

σύγκριση για 

πριν την κρίση 

και κατά τη 

Χαμηλή 



100 
 

της 

ύφεσης. 

διάρκεια. 

45 Zissi 

Anastasia 

& Stalidis 

George, 

(2014). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Τα 

ευρήματα 

συμφωνο

ύν με τις 

παραδοχέ

ς της 

Οικονομι

κής 

Θεωρίας. 

Αντιπροσ

ωπευτικό 

το δείγμα 

των 

κοινωνικ

ών 

τάξεων. 

Τα 

συμπεράσματα 

αφορούν μόνο 

τη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης 

και πρέπει να 

ερμηνεύονται 

με προσοχή. 

Χαμηλή 

48 Frangos, 

Ch. et al 

(2012) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μετρά 

την 

επίδραση 

της 

ύφεσης 

στους 

νέους. 

Αναφέρεται 

μόνο σε άτομα 

που είναι 

φοιτητές και 

φοιτούν στην 

Αθήνα. Δεν 

μελετά 

ξεχωριστά τους 

οικονομικούς 

μετανάστες. 

Πολύ 

χαμηλή 
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Η μελέτη των Christodoulou, C.et al (2017) [28] υποβαθμίστηκε λόγω ότι 

αναφέρεται μόνο στη περιοχή της Αθήνας. Ακόμη και ανάμεσα στη ίδια χώρα 

υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση των αντίξοών γεγονότων. 

Η έρευνα των Saridi M. et al (2017) [40] υποβαθμίστηκε γιατί αναφέρεται 

αποκλειστικά στη περιοχή της Κορίνθου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι 

αντιπροσωπευτική σε σχέση με την επικράτεια. 

Η μελέτη των Lazaratou H. et al (2017) [41] υποβαθμίστηκε γιατί αφορά μόνο 

τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Μελετά μόνο το αστικό περιβάλλον της 

πρωτεύουσας της χώρας. Οι αγροτικές περιοχές μια οι ημι- αστικές πιθανόν να 

επιδείξουν διαφορετικά αποτελέσματα. 

Η μελέτη των Frangos, Ch. et al (2012) υποβαθμίστηκε γιατί διερευνά τις 

στάσεις μόνο φοιτητών στην Αθήνα. Δεν περικλείει φοιτητές σε άλλες πόλεις ή 

μη φοιτητές. Επίσης, οι οικονομικοί μετανάστες θα πρέπει να μελετηθούν σαν 

ομάδα ξεχωριστά γιατί ήδη έχουν βιώσει την αποστέρηση στο παρελθόν. 
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4. Συζήτηση 

 Τα στοιχεία της επίδρασης των οικονομικών κρίσεων στην υγεία είναι 

ανάμεικτα. Από τη μια μεριά κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων 

διενεργούνται περικοπές στις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη με συνέπεια τη 

μείωση του επίπεδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα 

τη χειροτέρευση του επιπέδου υγείας. Ακόμη, οι περικοπές στο διαθέσιμο εισόδημα 

των νοικοκυριών μειώνουν την ικανότητα τους  δαπανήσουν για υπηρεσίες υγείας. Η 

μείωση των επιπέδων υγείας παρατηρούνται πιο έντονα σε χώρες με ασθενέστερη 

κοινωνική πρόνοια. Από την άλλη μεριά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η 

φορολογία του αλκοόλ και του καπνού οδηγεί τα άτομα στην υιοθέτηση πιο υγιεινού 

τρόπου ζωής. Επίσης, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώνονται όσο αυξάνεται η 

ανεργία, ως απόρροια της μη χρησιμοποίησης αυτοκινήτων [54]. 

 Η οικονομική κρίση αν και άρχισε στην Ευρώπη το 2008, στην Ελλάδα οι 

επιπτώσεις της ύφεσης φάνηκαν από το 2010 και μετά, όταν υπεγράφη το Μνημόνιο Ι 

και επιβλήθηκαν μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας [5]. Από το 2010 και ύστερα έχουν 

βρεθεί θετικές σχέσεις ανάμεσα στην ανεργία, απώλεια εισοδήματος και στη μείωση 

του επιπέδου ψυχικής υγείας του πληθυσμού [1], [63], ενώ έχει αυξηθεί οι ρυθμοί 

επιπολασμού της κατάθλιψης, αυτοκτονικότητας και της απόπειρας αυτοκτονιών [7].  

 Σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων συγχρονικών ερευνών από το 2002-2015 

αναφέρεται ότι το επίπεδο αυτοαναφερόμενης υγείας του πληθυσμού  έχει μειωθεί 

και συνεχίζεται η πτωτική πορεία [27]. Οι περικοπές των δημοσίων δαπανών 

αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το 

οποίο έχει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση από τη μείωση εισοδήματος του 

πληθυσμού. Στην Ελλάδα, τα δημόσια νοσοκομεία αγωνίζονται να νοσηλεύσουν ένα 



103 
 

μεγάλο αριθμό ασθενών ενώ οι διαθέσιμοι πόροι τους περικόπτονται έως και 40% 

[61], μέσα στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του ΕΣΥ. Οι επαγγελματίες υγείας αν και 

αναφέρουν αρνητικές απόψεις δεν λείπουν και αυτοί που βλέπουν τις μεταρρυθμίσεις 

ως ευκαιρία για την εξυγίανση του συστήματος υγείας [53]. 

 Η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών παραγόντων των οικονομικών 

κρίσεων και αρνητικών αποτελεσμάτων σωματικής υγείας έχει τεκμηριωθεί 

διαχρονικά. Αυτή η σχέση αποτυπώνεται καλύτερα στη σύνδεση μεταξύ ανεργίας και 

αυξανόμενου ρυθμού θνησιμότητας [62]. Υπάρχει μια σαφή σύνδεση μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων [61], στην 

Ελλάδα αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι η υγεία τους είναι 

κακή ή πολύ κακή. Στην ίδια έρευνα [61] αναφέρεται η αύξηση της χρήσης ηρωίνης 

και των θανάτων από αυτή. Οι φορείς του HIV αυξήθηκαν προσθέτοντας και αυτή τη 

παράμετρο στη μείωση του επιπέδου υγείας [33]. Όμως, αντίθετα με τις άλλες χώρες 

παρατηρήθηκε στην Ελλάδα μείωση στη κατανάλωση αλκοόλ, με συνέπεια τη 

μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.  

 Ανεξάρτητα από την ύπαρξη δημοσιών δομών περίθαλψης υπάρχουν άτομα 

που δηλώνουν ότι δεν επισκέφτηκαν ιατρό ή οδοντίατρο, ενώ υπήρχε ανάγκη. [33]. 

Το 28,65% δεν έλαβε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω οικονομικής στενότητας 

και το 71,35% για άλλους λόγους [36].  Πιο πιθανό να μην λάβουν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά 49% οι άνεργοι και τα άτομα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο.  

 Οι μέσοι ρυθμοί θνησιμότητας μειώθηκαν από το 2009 και μετά και στα δύο 

φύλα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, όμως οι θάνατοι από ασθένειες του 

κυκλοφοριακού συστήματος, μειώθηκαν σε μικρότερο βαθμό πριν την κρίση. Οι 
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θάνατοι που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα, καρκίνο, εγκυμοσύνη, τοκετό και 

μολυσματικές ασθένειες μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό. Οι μέσες τιμές θνησιμότητας 

από αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες, ψυχικών νοσημάτων, νευρικού και πεπτικού 

συστήματος αυξήθηκαν σε σύγκριση με τη περίοδο πριν την κρίση. Επίσης, 

αυξήθηκαν οι θάνατοι από παρενέργειες κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης 

στη περίοδο μετά την ύφεση [50].  

 Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και σε μια μεταγενέστερη μελέτη. Το 

ποσοστό θνησιμότητας βρεφική θνησιμότητα και  αυτοκτονίες αυξήθηκε από το 

2010-2015. Μειώθηκαν οι καπνιστές, ο καθιστικός τρόπος ζωής και μειώθηκε η 

θνησιμότητα από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος  και τα τροχαία 

ατυχήματα [26].   

 Οι συνέπειες της οικονομικής στενότητας στον ψυχισμό δεν πρέπει να 

υποεκτιμούνται. Η απώλεια οδηγεί στην απόσυρση και στη κατάθλιψη, ενώ ο θυμός 

οδηγεί στην επιθετικότητα [62]. Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν συνδεθεί με ψυχικά 

προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκτονιών. Αν και η ύπαρξη 

προσωπικού χρέους από μόνη της δεν προεξοφλεί την ύπαρξη ψυχικής ασθένειας, 

ωστόσο έχει τεκμηριωθεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος τόσο περισσότερο 

πιθανό είναι τα άτομο να υποφέρει από θλίψη [61], ενώ το υψηλό εισόδημα αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα έναντι της αυτοκτονικότητας [22]. 

 Το εισόδημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ψυχικής υγείας. Η ψυχική 

υγεία σχετίζεται σημαντικά με τη εισοδηματική τάξη που ανήκει το άτομο[45]. Τα 

άτομα που αντιμετωπίζουν την μείωση ή την απώλεια του εισοδήματος τους, ανεργία 

και αναπηρία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να βιώσουν φτώχεια, περιθωριοποίηση και 
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ψυχολογική δυσφορία. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι πρώτοι που 

επηρεάζονται είναι τα άτομα των κατώτερων εισοδηματικών τάξεων.  

 Η σύνδεση μεταξύ ψυχοπαθολογίας και φτώχειας έχει  μελετηθεί  

επανειλημμένα σε πολλές κουλτούρες και με συνέπεια στο χρόνο. Οι μεγάλες 

οικονομικές απώλειες λόγω οικονομική κρίσης στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

στην Ασία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και των αυτοκτονιών [64]. 

Το ίδιο ισχύει και για τη περίπτωση της Κίνας, όπου οι κοινωνικοοικονομικές 

μεταρρυθμίσεις των 30 τελευταίων ετών συνοδεύτηκαν από αύξηση των αυτοκτονιών 

[65]. Οι μαζικές αυτοκτονίες αγροτών στην Ινδία μετά την αγροτική μεταρρύθμιση 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 [66]. Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραδείγματα 

αύξησης της απελπισίας λόγω οικονομικής αποστέρησης ή μεγάλου προσωπικού 

χρέους. 

 Ο πιο σοβαρός παράγοντας εκδήλωσης ψυχοπαθολογίας σε εποχές 

οικονομική ύφεσης είναι η ανεργία. Η ανεργία και κατά συνέπεια το μειωμένο 

εισόδημα σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές [67], προβλήματα εξάρτησης και 

χρήσης ουσιών, την υιοθέτηση ενός λιγότερου υγιεινού τρόπου ζωής, όπως η 

κατανάλωση φθηνής τροφής με μικρή θρεπτική αξία, κάπνισμα και κατανάλωση 

αλκοόλ [68]. Όμως στη περίπτωση της Ελλάδας μειώθηκε η κατανάλωση αλκοόλ και 

καπνού την εποχή της ύφεσης [26], [36].  

 Στο επίπεδο των αυτοκτονιών μέχρι το 2010 η ύφεση δεν είχε επηρεάσει τις 

αυτοκτονίες [16]. Μετά τη υπογραφή του Μνημονίου Ι η χώρα εισέρχεται σε 

δημοσιονομική παρατήρηση και λιτότητα με άμεση συνέπεια τη περικοπή των 

δημοσίων δαπανών. Από αυτό συνεπάγεται ότι η μείωση των κυβερνητικών δαπανών 

συνετέλεσαν στην ύφεση, λόγο της ιδιομορφίας της ελληνικής οικονομίας. 
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 Οι περισσότερες έρευνες που συμμετέχουν στην επισκόπηση αναφέρουν 

αύξηση του επιπολασμού της κατάθλιψης στην Ελλάδα από το 2009 και ύστερα. Μια 

έρευνα που μετρά την απόγνωση αναφέρει ότι οι υγιείς άνεργοι, οι γυναίκες, τα 

άτομα με χαμηλό εισόδημα, χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και οι νέοι κατέχουν 

αυξημένο επίπεδο απόγνωσης το 2014 σε σύγκριση με τη μέτρηση που έγινε το 2009 

[51]. Εδώ παρατηρούνται οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. 

 Στη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας του  ΕΠΙΨΥ παρατηρήθηκε μια μεγάλη 

αύξηση της έμμεσης ή άμεσης αναφοράς στην οικονομική κρίση [9], οι περισσότεροι 

που κάλεσαν είχαν καταθλιπτικά συμπτώματα και ήταν άνεργοι. Ο γυναικείος 

πληθυσμός έχει επηρεαστεί πιο αρνητικά από την ανεργία στη ψυχική υγεία σε 

σύγκριση με τους άντρες [1].  

        Παρατηρείται μια αύξηση στις απόπειρες αυτοκτονίας [12] και στις 

επιτυχείς αυτοκτονίες από το 2009 και μετά [33]. Από το 2007 έως το 2011 οι 

απόπειρες αυτοκτονίας αυξήθηκαν 35,71%. Οι απόπειρες αυτοκτονιών το 2011 

αυξήθηκαν και το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι έγγαμοι, χήροι ή διαζευγμένοι και 

οι άνεργοι [47].  Η ανεργία σχετίζεται θετικά με τις αυτοκτονίες. Η αύξηση μιας 

μονάδας του ποσοστού ανεργίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αυτοκτονιών 

κατά 0,79%. , Μια αύξηση μεγαλύτερη των 3 μονάδων στο επίπεδο ανεργίας έχει ως 

συνέπεια την αύξηση των αυτοκτονιών κατά 4.45 % σε ηλικίες μικρότερες των 65 

ετών και 28% θανάτους από αλκοόλ [44]. Η αύξηση της ανδρικής ανεργίας κατά μια 

μονάδα αυξάνει τις αυτοκτονίες κατά 0,45% [14]. Εκτός από τις αυτοκτονίες η 

ανεργία επιδρά και στις ανθρωποκτονίες [22], που σχεδόν ο ρυθμός τους 

διπλασιάστηκε στην Ελλάδα τη περίοδο 2007-2009 [61].    
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 Εκτός από τον ενήλικο πληθυσμό η οικονομική ύφεση επιδρά και στις 

νεότερες γενιές. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι οι κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες της οικονομική κρίσης μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και τη 

ψυχική υγεία των παιδιών, ανεξάρτητα αν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν. Αυτή 

η επίδραση που διαπερνά τις γενιές θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο τους ειδικούς 

αλλά και τη κοινωνία [62]. Απόδειξή αποτελεί το ότι το 10% των εφήβων δηλώνει ότι 

βιώνει κακή σωματική υγεία και το 32% κακή ψυχολογική υγεία [31].  Για τον 

προσδιορισμό της υγείας σε μη καλή βρέθηκαν ισχυροί συσχετισμοί με τις 

οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια και τη λιγότερο καλή σχολική απόδοση. Η 

λιγότερο καλή ακαδημαϊκή επίδοση  συνδέθηκε με τη ψυχική υγεία με ποιό γραμμικό 

τρόπο. Η έλλειψη βασικών αγαθών λόγω οικονομικής στενότητας σχετίζεται με την 

ύπαρξη επιθετικής συμπεριφοράς των εφήβων [41].  

 Μια έρευνα που έγινε σε νέους φοιτητές στην Αθήνα αναφέρει ότι η βαθιά 

οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα τη καλλιέργεια αρνητικών στάσεων, την 

απώλεια εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, 

το αίσθημα μηδενισμού και την ισχυρή επιθυμία για μετανάστευση και εγκατάσταση 

στο εξωτερικό [48]. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. 

Σε μια έρευνα που μελέτησε το επίπεδο κορτιζόλης σε νεαρούς έλληνες και 

σουηδούς βρέθηκε ότι οι έλληνες είχαν βιώσει σοβαρά γεγονότα ζωής, ανέφεραν 

υψηλότερο επίπεδο άγχους, ήταν λιγότερο αισιόδοξοι για το μέλλον, και είχαν 

περισσότερα συμπτώματα θλίψης από τους σουηδούς [21]. Όμως, είχαν χαμηλότερα 

επίπεδα κορτιζόλης από τους σουηδούς ομότιμους τους. Προφανώς , έχει 

ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που ρυθμίζει το επίπεδο κορτιζόλης σε χαμηλό 

επίπεδο αν και τα άτομα έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οικονομική 

και κοινωνική πίεση, σύμφωνα με τους ερευνητές [21].  
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5. Συμπεράσματα 

 Η οικονομική κρίση αποτελεί μια χρόνια έκθεση του πληθυσμού σε 

καταστάσεις άγχους και είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν ψυχολογικές και 

ψυχοπαθολογικές διαταραχές [62]. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από 

κανονική θλίψη μέχρι κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Η διαχείριση των 

ψυχολογικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης αποτελεί μια απαραίτητη ενέργεια 

γιατί δεν επιδρά μόνο στη ψυχική υγεία των ενήλικων (χωρίς να απαξιώνεται η 

σημαντικότητα τους) αλλά και στις νεότερες γενιές με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες. 

Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δυσμενώς τη 

σωματική και ψυχική υγεία του πληθυσμού σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά.  

 Η ανεργία, η φτώχεια και το χρέος συνδέονται με τη ψυχική παθολογία και τη 

ροπή για αυτοκτονία. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για το μετριασμό και την 

εξάλειψη τους. Η Κοινωνική Πρόνοια μπορεί να περιορίσει τη ψυχολογική  μέσω 

προγραμμάτων εργασίας και υποστήριξης των οικογενειών. Σε καταστάσεις 

τραυματικών γεγονότων όπως μια φυσική καταστροφή μεγάλης έντασης, 

τρομοκρατικά χτυπήματα, βαθιές οικονομικές υφέσεις κλπ, επιβάλλεται οι 

παρεμβάσεις ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας που στοχεύει τον ενήλικο 

πληθυσμό. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η εκστρατεία ενίσχυσης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας που πραγματοποιήθηκε από τον APA ( American 

Psychological Association) το 2002 [64]. 

 Μετά από τις επιθέσεις τις 11/09/2001 οι κάτοικοι των ΗΠΑ βίωναν μια 

χρόνια αίσθηση άγχους και αβεβαιότητας. Τον Αύγουστο του 2002 η APA οργάνωσε 

τη δημόσια εκπαιδευτική εκστρατεία The road to Resilience. Ένα βασικό στοιχείο της 

εκπαιδευτικής εκστρατείας ήταν ότι οι ψυχολόγοι θα ενημέρωναν τις κοινότητες 
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μέσω της πληροφόρησης για την ανθεκτικότητα. Η APA θεωρεί ότι οι ψυχολόγοι 

αποτελούν τους βέλτιστους εκπαιδευτές για την ανθεκτικότητα (όπως παραπάνω). 

 Εκτός από την ενημέρωση από τους ψυχολόγους, τυπώθηκε ενημερωτικό 

φυλλάδιο, διενεργήθηκαν σεμινάρια και γυρίστηκε ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με το 

Discovery Health Channel κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ 

Aftermath: The road to Resilience. Στο ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν τα γεγονότα 

της 11/9/2001, ως εφαλτήριο για να παρουσιάσει την ανθεκτικότητα ως χρήσιμο 

εργαλείο στην αντιμετώπιση των αντίξοων καταστάσεων όπως η ανεργία ή το χαμό 

ενός αγαπημένου προσώπου [64]. 

 Ένα ειδικό γεγονός για την εκστρατεία Road to Resilience πραγματοποιήθηκε 

στις 9 Σεπτεμβρίου 2002, στην πόλη  Bethesda του Maryland. Ο APA σε συνεργασία 

με τον Maryland Psychological Association το Discovery Health Channel και τον  

Mental Health Association of Montgomery County του Maryland διοργάνωσαν 

εκδήλωση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση 

παρουσιάστηκε  το ντοκιμαντέρ και ύστερα ακολούθησε συζήτηση. Στο πάνελ των 

ομιλητών συμμετείχε και μια γυναίκα από το Maryland, η οποία έχασε τον σύζυγό 

της από τις επιθέσεις στο αμερικάνικο πεντάγωνο (όπως παραπάνω). 

 Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις έδωσαν τη δυνατότητα στον APA να στείλει 

τους ψυχολόγους στις κοινότητες. Σαν μέρος της εκστρατείας οι ψυχολόγοι είχαν 

εφοδιαστεί με μια εργαλειοθήκη, η οποία προσέφερε βήμα- βήμα οδηγίες για να 

ξεπεράσουν οι κοινότητες το τραύμα. Οι ψυχολόγοι σε όλη τη χώρα χρησιμοποίησαν 

την εργαλειοθήκη της εκπαιδευτικής εκστρατείας για να επιμορφώσουν τους πολίτες 

και να ενισχύσουν τη ψυχική ανθεκτικότητα τους. Επίσης εκδόθηκε ενημερωτικό 
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φυλλάδιο που εξηγούσε την έννοια της ανθεκτικότητας και δέκα τρόπους ενίσχυσης 

της [64]. 

 Οι δέκα τρόποι ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον APA 

περιλαμβάνεται «η δημιουργία καλών σχέσεων, η αποφυγή αντιμετώπισης των κρίσεων 

ως ανυπέρβλητων καταστάσεων, η αποδοχή ότι η αλλαγή είναι μέρος της ζωής, η 

δράση έναντι στις αντίξοες καταστάσεις, η αναζήτηση ευκαιριών για ανακάλυψη του 

αυτού του, η ενίσχυση της θετικής άποψης για τον εαυτό, η εστίαση στην ευρύτερη 

εικόνα, η διατήρηση της αισιοδοξίας και η φροντίδα του εαυτού» [64]. Κρίνοντας το 

σημερινό επίπεδο ψυχικής υγείας της χώρας, αυτοί οι δέκα τρόποι ενίσχυσης θα ήταν 

χρήσιμο να ακολουθηθούν από τον πληθυσμό.  

6. Συνεισφορά της έρευνας. 

 Η παρούσα έρευνα δίνει μια γρήγορη ματιά στις επιδράσεις της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα από το 2009-2017. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση 

των πρωτότυπων ερευνών που σχετίζονται με την επίδραση της οικονομικής κρίσης 

στη ψυχική υγεία από την 1/1/2009-30/9/2017. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται 

παρέχουν  στοιχεία για τη κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοκτονικότητα στον 

πληθυσμό που κατοικεί στην ελληνική επικράτεια σε συνάρτηση με την οικονομική 

ύφεση.      

7. Περιορισμοί της έρευνας. 

 Η γλώσσα των συμπεριλαμβανομένων μελετών ήταν τα Αγγλική και η 

Ελληνική γλώσσα, το οποίο μειώνει αρκετά τον όγκο των ερευνών και των στοιχείων 

της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα. Η περίοδος που μελετάται είναι 

1/1/2009-30/9/2017 στην οποία αποτυπώνεται η περίοδος της οικονομικής ύφεσης. 
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Εδώ να σημειωθεί ότι και πριν την ύφεση υπήρξε υστέρηση στα οικονομικά και 

κοινωνικά μεγέθη της χώρας. Απλά, η οικονομική κρίση αύξησε το μέγεθος που 

πληθυσμού που επηρεάστηκε αρνητικά από τις οικονομικά συμβάντα. Οι μελέτες που 

συμπεριλαμβάνονται στην ανασκόπηση είναι συγχρονικές και οικολογικές μελέτες   

που εμπίπτουν στη κατηγορία των μελετών παρατήρησης. Ως εκ τούτου η ποιότητα 

των αποτελεσμάτων τους είναι στη καλύτερη περίπτωση χαμηλή εκτός ελαχίστων 

περιπτώσεων. 
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