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Ά
νθρωποι από όλα τα 
κοινωνικά στρώματα 
και όλων των ηλικι-
ών γίνονται «αποδέ-
κτες» της σύγχρονης 

πραγματικότητας και αυτό αντικα-
τοπτρίζεται στα συναισθήματα και 
στον τρόπο σκέψης τους. Η ανερ-
γία, ο φόβος της απόλυσης, η αβε-

βαιότητα και το άγχος για τη δια-
τήρηση της δουλειάς κατακλύζουν 
τους Έλληνες με συναισθήματα κα-
τάθλιψης και μελαγχολίας. Ο φό-
βος, η ανασφάλεια και η απαισιοδο-
ξία των Ελλήνων δεν περιορίζονται 
μονάχα στον τομέα εργασίας, αλλά 
μεταφέρονται και στα σπίτια μέσω 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

  Τα περισσότερα δελτία ειδήσε-
ων είναι πλέον «μάντεις κακών», 
ενώ αναπόφευκτα οδηγούν σε φαι-
νόμενα ομαδικής απόγνωσης και 

απογοήτευσης. Συν τοις άλλοις οι 
πολίτες φοβούνται ακόμη και για 
την ίδια τους τη ζωή, με τη βία και 
την εγκληματικότητα να έχουν αυ-
ξηθεί ραγδαία, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνονται καχύποπτοι 
και να απομονώνονται. 

«Συντροφιά» των 
Ελλήνων η… κατάθλιψη

Εν τω μεταξύ η γραμμή βοήθειας 
για την κατάθλιψη (210-6515600), 
που εγκαινίασε το 2008 το Ερευ-

νητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), έχει πά-
ρει κυριολεκτικά «φωτιά» το πρώ-
το 6μηνο του 2011, με τις μισές 
και πλέον κλήσεις να ζητούν βοή-
θεια για την καταπολέμηση της κα-
τάθλιψης και τα συμπτώματά τους 
να προκαλούν ανησυχία. Το 83,3% 
που ζήτησε βοήθεια έχει κακή διά-
θεση, το 67% έχει έντονες διατα-
ραχές ύπνου λόγω της κατάθλιψης, 
ενώ 51,4% εμφανίζει κρίσεις πα-
νικού εξαιτίας του έντονου άγχους. 

Πάντως, τα πιο σημαντικά ευ-
ρήματα του ΕΠΙΨΥ ανακαλύφθη-
καν μέσα από τη μελέτη που διε-
ξήγαγε από τον Φεβρουάριο μέχρι 
και τον Απρίλιο του 2011 σε δείγ-
μα 2.256 ατόμων πανελλαδικά, ηλι-
κίας 18 ετών και άνω, με τη μέθο-
δο της τηλεφωνικής συνέντευξης. 
Στόχος της έρευνας, εκτός των άλ-
λων, ήταν να αναδείξει τη διαφο-
ρά στην ψυχολογία του νεοέλληνα 
το 2011 σε σύγκριση με το 2009. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΠΙ-
ΨΥ, το ποσοστό των ερωτηθέντων 
που ένιωσαν μελαγχολία σε καθη-
μερινή βάση για τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες άγγιξε το 54,4%, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 
ήταν 47,2%. 

Επιπλέον, το 8,2% των Ελλήνων 
εμφανίζει πλέον συμπτώματα κλι-
νικής κατάθλιψης που χρήζει ψυχι-
ατρικής φροντίδας, εν αντιθέσει με 
το 2009 που το ποσοστό ήταν στο 
6,8%. Σίγουρα όμως, το πιο «σο-
καριστικό» στοιχείο όλων είναι το 
γεγονός ότι 21,2% των Ελλήνων 
που βρίσκονται σε μεγάλη οικονο-
μική δυσπραγία έχει κάνει σκέψεις 
αυτοκτονίας, ενώ το ποσοστό πα-
ραμένει εξίσου υψηλό και για όσους 
είναι σε μικρή οικονομική δυσπρα-
γία (7,4%).  

Ψυχολόγοι: «Οι αρνητικές 
ειδήσεις καλλιεργούν 
τον φόβο και την 
εσωστρέφεια…»

Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν ένα 
εφιαλτικό σκηνικό, στο οποίο η οι-
κονομική κρίση παίζει πλέον καθο-
ριστικό ρόλο. Πώς εξηγούνται όμως 
όλα αυτά και πως αντιμετωπίζονται; 
«Ένας από τους πιο σημαντικούς 
λόγους που εξηγεί τη θετική συσχέ-
τιση της ψυχικής ασθένειας και της 
οικονομικής κρίσης είναι το έντονο 
και ξαφνικό αίσθημα της απώλει-
ας και η βίαιη οικονομική, κοινωνι-
κή και ψυχική αποσταθεροποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο αντι-
λαμβανόμενο ότι έχασε την προσω-
πική του ασφάλεια και σταθερότη-
τα εισέρχεται απότομα σε μια φάση 
πένθους! Δύο τυπικά χαρακτηριστι-
κά αυτής είναι η άρνηση (της πραγ-
ματικότητας) και ο θυμός…Αν μπο-
ρέσει να διαχειριστεί αυτά και να 
προχωρήσει στα επόμενα στάδια, 
ώστε να ξεπεράσει την προσωπική 
του κρίση, τότε θα αποδεχθεί την 
«νέα» πραγματικότητα και θα προ-
σαρμοστεί ομαλά σε αυτή» επιση-
μαίνει η Βασιλική Μαργέτη, Ψυχο-
λόγος-Ψυχοθεραπεύτρια MSc, ει-
δικευμένη στη Θεραπεία Συμπε-
ριφοράς των Διαταραχών Άγχους, 
για να συμπληρώσει: «Διαφορετικά, 
θα παραμένει εγκλωβισμένος στην 
άρνηση και τον θυμό και σταδιακά 
θα νιώθει ολοένα και πιο απελπι-
σμένος και αβοήθητος, με εμφανή 

πια τα σημάδια της κατάθλιψης και 
άλλων ψυχικών διαταραχών, συνο-
δευόμενα με πράξεις απελπισίας και 
αυτοκαταστροφής, όπως αυτοκτο-
νικές απόπειρες ή/και κατάχρηση 
ουσιών και αλκοόλ».

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες 
νιώθουν φοβισμένοι και σε αυτό 
συμβάλλουν καταλυτικά τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, που διεκτρα-
γωδούν σε ορισμένες περιπτώσεις 
τα γεγονότα. Μιλώντας στην «ΑΤΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ο Στέφανος Κα-
τσάρας, ψυχολόγος MSc, τόνισε ότι 
«τα ΜΜΕ σε πολλές περιπτώσεις 
καλλιεργούν τον φόβο στους αν-
θρώπους, μετατρέποντάς τους σε 
υποκείμενα χειρισμού με συνέπεια 
ο μέσος άνθρωπος να αισθάνεται 
ότι χάνει τον έλεγχο από τα χέρια 
του και αυτό τον κάνει να αναζη-
τά ακόμη περισσότερη ενημέρω-
ση, προκειμένου να ανακτήσει τον 
έλεγχο». Καταλήγοντας, ο κ. Κατσά-
ρας μας ανέφερε ότι  «η εγκλημα-

Η οικονομική κρίση, 
στο ευρύ φάσμα της, 
χτύπησε εκτός από την 
τσέπη και την… πόρτα 
της ψυχής του Έλληνα 
πολίτη, καθώς σύμφωνα 
με σχετικές έρευνες που 
έγιναν τους τελευταίους 
μήνες, οι μισοί Έλληνες 
είτε θα είναι μελαγχολικοί, 
είτε καταθλιπτικοί. 
Μάλιστα, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, 
ο καθημερινός 
«βομβαρδισμός» 
του μυαλού μας με 
αρνητικές ειδήσεις 
παίζει καταλυτικό ρόλο 
σε αυτό το νέο σκηνικό 
που διαμορφώνεται 
τους τελευταίους μήνες, 
δημιουργώντας ανάλογα 
ένα κλίμα ανασφάλειας, 
άγχους και θλίψης στην 
ελληνική οικογένεια. 

✑ Από τον ΚΩσΤΑ ΜΟσχΟλιΟ
mosxolios@attikipress.gr

«Κλειστόν»
λόγω μελαγχολίας…
•  1 στους 2  Έλληνες πάσχει από συμπτώματα κατάθλιψης 

και μελαγχολίας, ενώ 1 στους 5 έχει σκεφτεί να αυτοκτονήσει…

Ανεργία, απεργιακές 
κινητοποιήσεις, 
πορείες, βία, 
πτωχεύσεις, μείωση 
μισθών και ακρίβεια 
συνθέτουν πλέον την 
καθημερινότητα των 
Ελλήνων.
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τικότητα, οι σκηνές αποσάθρωσης 
της λειτουργίας του κράτους και η 
βία, από όπου και αν προέρχεται, 
επιδρούν αρνητικά στην ψυχολο-
γία του ανθρώπου, με αποτέλεσμα 
να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και 
να κλείνεται στο σπίτι του». 

«Θύματα» της…
ανασφάλειας, τα παιδιά

  Ο παιδοψυχολόγος Παναγιώ-
της Σιδέρης επισημαίνει από την 
πλευρά του ότι «τα παιδιά αποτε-
λούν τα "θύματα" όλης αυτής της 
κατάστασης, καθώς εκτός του ότι 
βιώνουν το επισφαλές και αβέβαιο 
κλίμα, νιώθουν φόβο και θυμό, χα-
ρακτηριστικά τα οποία μπορεί να 
αλλοιώσουν τον χαρακτήρα τους 
και να τα οδηγήσουν στην εσω-
στρέφεια». Παράλληλα ο κ. Σιδέ-
ρης προτείνει στους γονείς να ακο-
λουθήσουν τις εξής πέντε απλές, 
αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες συμβου-
λές, προκειμένου τα παιδιά να μεί-
νουν όσο το δυνατόν πιο μακριά 
από την γκρίνια και τις επιπτώ-
σεις της οικονομικής κρίσης.   

Βασιλική Κ. Μαργέτη, MSc
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

BSc in Psychology with Criminology, University of Luton, UK
MSc in Psychology and Health, University of Middlesex, UK

Ανατολής 9-15, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 142-31 (πλησίον ΗΣΑΠ), 3ος όροφος 
Τηλ: 210 2797653 | Κιν.: 6932 915808 (∆έχεται κατόπιν ραντεβού)

www.psy-therapy.gr | psymargeti@yahoo.com

Ψυχοθεραπεία
Εφήβων και Ενηλίκων

Οµάδες Προσωπικής 
Ανάπτυξης και Ευεξίας 
(αυτογνωσία-διαχείριση άγχους 
& θυµού-χαλάρωση-βελτίωση 
διαπροσωπικών σχέσεων)

Συµβουλευτική και
Καθοδήγηση µέσω
τηλεφώνου και e-mail

Θεραπεία Ζεύγους
και Θεραπεία
Οικογένειας

Ψυχοεκπαιδευτικά-
Βιωµατικά Σεµινάρια
(για γονείς, φοιτητές παραϊατρικών 
επαγγελµάτων και ειδικούς 
θεραπευτές)

Συµβουλευτική
(ατόµου και οικογένειας)

Περιορισµός των ωρών θέασης τηλεόρασης 
και ιδιαίτερα σκηνών βίας. 
Κριτική επιλογή των προγραµµάτων και των 
ειδήσεων, που παρακολουθεί το παιδί.
Ορθή ψυχαγωγία του παιδιού µε ανάγνωση 
βιβλίων και παιχνίδι, είτε µόνο του, είτε 
ακόµη καλύτερα µε άλλα παιδιά.
Οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο µε το 
παιδί τους και να προσπαθούν να 
µην το εµπλέκουν στα όποια 
προβλήµατα αντιµετωπίζουν.
Κριτική µε µέτρο, 
ενθάρρυνση της 
προσπάθειας και των κόπων 
του παιδιού και σαφής ένδειξη 
της αγάπης των γονιών προς το 
πρόσωπό του.

Οι παιδοψυχολόγοι
συµβουλεύουν τους γονείς

Στα «μαλακά» πέφτουν οι 
Έλληνες αγρότες, καθώς οι 
απώλειες στις κοινοτικές επιδοτήσεις 
για την περίοδο 2014-2020 δεν θα 
υπερβαίνουν το 3-4%. Το ποσό που 
αναλογεί στους Έλληνες αγρότες είναι 
14,3 δισεκατομμυρια ευρώ. Η βασική 
ενίσχυση θα δίνεται στους γεωργούς με τη 
μορφή δικαιωμάτων και θα καταβάλλεται 
για όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις, με βάση 
το περιφερειακό μοντέλο.

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκαν 
έμποροι ναρκωτικών από τη Θεσπρωτία, 
προκειμένου να διακινούν την... πραμάτειά 
τους χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Τα 
ναρκωτικά που προμηθεύονταν από την 
Αλβανία, τα μετέφεραν μέσω Σουλίου στο 
Γαρδίκι Θεσπρωτίας, όπου ένας από τους 
κατηγορουμένους διατηρούσε τυροκομείο. Εκεί 
τα συσκεύαζαν αεροστεγώς, τα τοποθετούσαν 
σε δοχεία τυριού και τα έστελναν στη Σουηδία 
με μεταφορικές εταιρείες.

Για πρώτη φορά θα έχουμε, 
τους επόμενους μήνες, φάρμακο 
ειδικά για καρκινοπαθείς, με ένδειξη 
την αντιμετώπιση της «φλεβικής 
θρομβοεμβολής», μιας απειλητικής 
για τη ζωή επιπλοκής του καρκίνου, 
η οποία πλήττει έναν στους πέντε 
ασθενείς, καθώς ταυτόχρονα η έναρξη 
χημειοθεραπείας αυξάνει περαιτέρω 
αυτόν τον κίνδυνο σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 60%.
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Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  
οι εγγραφές σε Αει και Τει 

Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Οκτω-
βρίου η προθεσμία για τις εγγραφές 

των εισαχθέντων στα τμήματα και τις σχο-
λές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλ-
ληλα, από την πρώτη εφαρμογή του ηλε-
κτρονικού μηχανογραφικού δελτίου φέτος 
διαπιστώθηκε μικρός αριθμός υποψηφίων, 
που δήλωσε ότι ανήκει σε ειδική περίπτωση 
πολυτέκνου, τριτέκνου ή κοινωνικών κρι-

τηρίων, επικαλούμενοι δικαιολογητικά, τα οποία δεν ήταν συμβατά με τα απαιτούμε-
να από τον Νόμο. Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται αντιμε-
τώπιση του προβλήματος κατ’ εξαίρεση μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, σύμ-
φωνα με την οποία οι υποψήφιοι αυτοί θα εισαχθούν στην αντίστοιχη Σχολή της γενι-
κής κατάταξης με βάση την βαθμολογία τους.

σύλληψη αστυνομικού για 
συμμετοχή σε σπείρα ληστών 
Τέσσερις Έλληνες συνελήφθησαν για ληστείες σε πολίτες στο δρό-

μο, μεταξύ των οποίων και ένας αστυφύλακας. Οι δράστες, ηλικίας 35, 35, 
43 και 37 χρονών, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, που διέπραττε ληστείες 
σε πολίτες στο δρόμο. Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος συμμετείχε ως 
τσιλιαδόρος, είναι αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής. Η 
συγκεκριμένη σπείρα είχε συγκροτηθεί πριν τρεις μήνες και ευθύνεται για μια 
ληστεία στις 11 Οκτώβρη στην Εκάλη, όταν χρησιμοποίησαν βαριοπούλα ακι-
νητοποιώντας 75χρονο, από τον οποίο αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά έγ-
γραφα, καθώς και για μια ληστεία στο Μοσχάτο στις 14 Οκτώβρη, όταν με την 
απειλή όπλου ακινητοποίησαν 66χρονο και με χρήση σωματικής βίας του αφαί-
ρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά 
αυτοκινήτου, με το οποίο και διέφυγαν. Όπως ήταν φυσικό ο 37χρονος αστυφύ-
λακας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του Ένορ-
κη Διοικητική Εξέταση.




