
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε 10 2/ωρεσ ςυςκζψεισ με κζμα « πρόληψη και 

δικτφωςη για την αυτοκτονικότητα». 
Σχετ. 1) Το Πλαίςιο Αντίλθψθσ και ςυνεργαςίασ για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων αγωγισ και 

προαγωγισ υγείασ  μεταξφ τθσ 7θσ Υγειονομικισ Περιφζρειασ Κριτθσ και τθσ Περιφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

2) Το ΠΔ 201/98, άρκρο 14, παρ. 2 

 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
Το τελευταίο διάςτθμα παρατθρείται μία ςυςτθματικι αυξανόμενθ τάςθ τθσ 

αυτοκτονικότθτασ ςτθν περιοχι τθσ Σθτείασ. Τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ υπιρξαν 
ουςιαςτικά αυτοκτονίεσ περί το ζνα άτομο ανά μινα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι 
παλαιότερα θ Κριτθ και θ Σθτεία δεν αντιμετϊπιηε τζτοιου είδουσ φαινόμενα.  

Ο κόςμοσ όμωσ ςιμερα ζχει μία τάςθ ουςιαςτικά να αποδίδει το φαινόμενο 
τθσ αυτοκτονικότθτασ ι τον επιπολαςμό τθσ αυτοκτονικότθτασ ςε παράγοντεσ που 
αφοροφν τθν οικονομία. Δεν είναι ζτςι ακριβϊσ. Επί τθσ ουςίασ αυτό που ςυμβαίνει 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντεσ τίκενται μζςα από ζνα πλαίςιο 
νοθματοδότθςθσ, δθλαδι όταν ουςιαςτικά το νόθμα τθσ ηωισ μασ βρίςκεται 
αποκλειςτικά ςε οικονομικά μεγζκθ, κι όταν αυτά εκλείπουν ξαφνικά ο άνκρωποσ 
βρίςκεται ζρμαιο τθσ ζλλειψθσ νοιματοσ τθσ ηωισ του και καλείται ουςιαςτικά να 
εφαρμόςει μία προςαρμοςτικότθτα ςτα νζα του δεδομζνα.  Αυτό ουςιαςτικά που  
παρωκεί ςτθν αυτοκτονικότθτα είναι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ διάλογοσ που ξεκινάει με 
αφορμι τισ οικονομικζσ αντιξοότθτεσ και που ουςιαςτικά περιλαμβάνει τθν ζλλειψθ 
νοιματοσ ςτθ ηωι μασ, τθν ζλλειψθ ςυντροφικότθτασ, τθν κοινωνικι ςυνιςτϊςα, 
δθλαδι το φαινότυπο, το πϊσ ουςιαςτικά ζχουμε μάκει να ςχετιηόμαςτε με τουσ 
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ςυνανκρϊπουσ μασ και τθν ζλλειψθ αυτισ τθσ ςυνκικθσ. Το να δυςκολεφεται ζνασ 
άνκρωποσ πραγματικά να ςχετιςτεί με τουσ ανκρϊπουσ και να βρει νόθμα μζςα 
από αυτιν τθν ανκρϊπινθ επαφι. 

Η ενθμζρωςθ και θ αποβολι του φόβου, είναι ηθτοφμενο. Όλοι μασ 
δυνθτικά κα μποροφςαμε να ζρκουμε αντιμζτωποι με μία αγχϊδθ διαταραχι, με 
ζνα κατακλιπτικό επειςόδιο, δθλαδι όλοι οι άνκρωποι ζχουμε το δικαίωμα να 
βιϊςουμε από δυςαρζςκεια μζχρι μορφζσ ψυχικισ πακογζνειασ. Κανζνασ 
άνκρωποσ όμωσ δεν μπορεί και δεν πρζπει να είναι μόνοσ του ςε αυτό. Αυτό είναι 
το ςθμαντικότερο που πρζπει να καταλάβουν οι πολίτεσ τθσ περιοχισ. Κανζνασ δεν 
είναι ουςιαςτικά μόνοσ του, αρκεί να το επιλζξει. 

Ειδικότερα για τα παιδιά και τουσ εφιβουσ ζνα ψυχοπιεςτικό γεγονόσ 
μπορεί να προκαλζςει αυτοκαταςτροφικι διάκεςθ και ςυμπεριφορά ςε παιδιά που 
ζχουν κάποια ψυχικι διαταραχι, όπωσ θ κατάκλιψθ. 

Τα παιδιά που διατρζχουν κίνδυνο αυτοκτονικοφ ιδεαςμοφ μπορεί να είναι 
ςε κατάκλιψθ ι να διακατζχονται από άγχοσ, απζχουν από ςυνικεισ 
δραςτθριότθτεσ, μπορεί να μιλοφν για κζματα που ςχετίηονται με το κάνατο, ι 
ξαφνικά αλλάηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ. Τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και φίλοι κακϊσ 
και το ςχολείο  κα πρζπει να λαμβάνουν όλεσ τισ απειλζσ αυτοκτονίασ ι απόπειρεσ 
ςοβαρά. 

Διάφοροι παράγοντεσ αλλθλεπιδροφν ςυνικωσ πριν από τισ αυτοκτονικζσ 
ςκζψεισ και πριν αυτζσ εξελιχκοφν ςε αυτοκτονικι ςυμπεριφορά. Πολφ ςυχνά, 
υπάρχει μια υποκείμενθ διαταραχι τθσ ψυχικισ υγείασ και ζνα ψυχοπιεςτικό 
γεγονόσ που προκαλεί τθ ςυμπεριφορά. 

Τα ςτρεςογόνα γεγονότα περιλαμβάνουν: 
- Ο κάνατοσ ενόσ αγαπθμζνου προςϊπου. 
- Μια αυτοκτονία ςτο ςχολείο. 
- Απϊλεια ενόσ φίλου ι φίλθσ. 
- Μια ζντονθ παρενόχλθςθ από το γνϊριμο περιβάλλον (όπωσ οικογζνεια, 

ςχολείο ι τθ γειτονιά) ι φίλουσ 
- Ταπείνωςθ, υποτίμθςθ από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ι από φίλουσ. 
- Θφμα εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο 
- Η αποτυχία ςτο ςχολείο 
- Πρόβλθμα με το Νόμο 
Ωςτόςο, και παρόλο που ψυχοπιεςτικά γεγονότα είναι αρκετά ςυχνά ςτθν 

ηωι των παιδιϊν, αυτά ςπάνια οδθγοφν ςε αυτοκτονικι ςυμπεριφορά εάν δεν 
υπάρχουν άλλα υποκείμενα προβλιματα. 

Τα πιο κοινά υποκρυπτόμενα προβλιματα είναι τα ακόλουκα: 
- Κατάκλιψθ: Οι ζφθβοι που πάςχουν από κατάκλιψθ ζχουν ςυναιςκιματα 

απόγνωςθσ και αδυναμίασ, που περιορίηουν τθν ικανότθτα τουσ να εξετάςουν 
εναλλακτικζσ λφςεισ ςτα άμεςα προβλιματα τουσ. 

- Αλκοόλ ι ναρκωτικά: Η χριςθ αλκοόλ ι ναρκωτικϊν μειϊνει τισ αναςτολζσ 
ςτισ επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ και μειϊνει τθν επίγνωςθ των ςυνεπειϊν. 

- Κακόσ ζλεγχοσ των παρορμιςεων. 
- Παιδιά και ζφθβοι που επιχειροφν απόπειρα αυτοκτονίασ είναι ςυχνά 

κυμωμζνοι με τα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ ι φίλουσ, δεν είναι ςε κζςθ να 
επεξεργαςτοφν τθν οργι τουσ, και τελικά τθν μετατρζπουν ςε οργι ενάντια ςτον 



εαυτό τουσ. Μπορεί να επικυμοφν να χειραγωγιςουν ι να τιμωριςουν τουσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ ("Θα το μετανιϊςετε μετά που κα με δείτε νεκρό"). 

Μερικζσ φορζσ θ αυτοκτονικι ςυμπεριφορά είναι αποτζλεςμα μιμθτιςμοφ. 
όταν δθλαδι ζνα παιδί μιμείται τισ ενζργειεσ των άλλων. Για παράδειγμα, 
απόπειρεσ αυτοκτονίασ διαςιμων ειδϊλων τθσ νεολαίασ, αλλά και άλλων γνωςτϊν 
προςϊπων, ςυχνά ακολουκοφνται από αυτοκτονίεσ ι απόπειρεσ αυτοκτονίασ 
παιδιϊν. Ομοίωσ, μιμθτικζσ αυτοκτονίεσ ςυμβαίνουν μερικζσ φορζσ ςτα ςχολεία. Η 
αυτοκτονία παιδιϊν είναι πιο πικανό να επιςυμβεί ςε οικογζνειεσ ςτισ οποίεσ 
υπάρχουν διαταραχζσ τθσ διάκεςθσ (κατάκλιψθ) ςε κάποιο μζλοσ, ειδικά μάλιςτα 
αν υπάρχει οικογενειακό ιςτορικό αυτοκτονίασ ι άλλεσ βίαιεσ ςυμπεριφορζσ. 

Εμείσ οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να εντοπίςουμε τα 
παιδιά που μπορεί πικανά να επιχειριςουν αυτοκαταςτροφικι πράξθ, ιδιαίτερα 
εκείνα που είχαν κάποια πρόςφατθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. Παιδιά και 
ζφθβοι ςυχνά εμπιςτεφονται μόνο ςυμμακθτζσ τουσ, οι οποίοι κα πρζπει να 
ενκαρρφνονται να μθν κρατιςουν ζνα τζτοιο μυςτικό που κα μποροφςε να 
οδθγιςει ςτο τραγικό κάνατο του φίλου τουσ. 

Τα παιδιά που εκφράηουν προφανείσ ι ςυγκεκαλυμμζνεσ ςκζψεισ 
αυτοκτονίασ, όπωσ "Μακάρι να μθν είχα ποτζ γεννθκεί" ι "Θα ικελα να πάω για 
φπνο και να μθν ξυπνιςω”, βρίςκονται ςε κίνδυνο, αλλά ακόμα και τα παιδιά με πιο 
ιπια ςθμάδια, όπωσ κοινωνικι απόςυρςθ, απότομθ επιδείνωςθ τθσ επίδοςθσ ςτο 
ςχολείο, ι αποχι από προθγοφμενεσ αγαπθμζνεσ αςχολίεσ και χόμπυ, ζχουν ςαφείσ 
παράγοντεσ κινδφνου εκδιλωςθσ αυτοκαταςτροφικοφ ιδεαςμοφ. 

Η άμεςθ αναηιτθςθ με ερωτιςεισ για αυτοκτονικζσ ςκζψεισ μποροφν να 
εξωτερικεφςουν ςθμαντικά κζματα που προκαλοφν και ςυντθροφν τα άγχθ του 
παιδιοφ. Ο εντοπιςμόσ αυτϊν των ηθτθμάτων μπορεί, με τθ ςειρά του να οδθγιςει 
ςε ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ. 

Δεδομζνων των παραπάνω και ςε ςυνεργαςία με τθν Κινθτι Μονάδα 
Ψυχικισ Υγείασ Λαςικίου οργανϊνουμε ςειρά 2/ωρων ςυςκζψεων με κζμα τθν 
αυτοκτονικότθτα ςτθν οποία ςυμμετζχουν επίςθσ εκπρόςωποι από τθν Αςτυνομία, 
τθν Πυροςβεςτικι, το ΕΚΑΒ, τισ κλινικζσ του Νοςοκομείου Σθτείασ, τον Διμο Σθτεία 
και τθν τοπικι Εκκλθςία. 

Τθν ομάδα ψυχοεκπαίδευςθσ αναλαμβάνει ο κλινικόσ νευρο-ψυχολόγοσ 
Δθμιτρθσ Γιαγκιόηθσ και οι ςυνεδρίεσ κα πραγματοποιοφνται κάκε Δευτζρα ςτο Γ.Ν. 
Σθτείασ, ςτο χϊρο του αμφικεάτρου 11.30 π.μ.- 1 μ.μ. 

Απϊτεροσ ςκοπόσ αυτισ τθσ οργανωμζνθσ ψυχοεκπαίδευςθσ είναι να 
μπορζςουμε να δθμιουργιςουμε μία ενδοομάδα ςτθν οποία κα λειτουργιςουν οι 
επιμζρουσ φορείσ. Στο πλαίςιο αυτό κα καταβλθκεί προςπάκεια και προςομοίωςθσ 
κατά κάποιο τρόπο πραγματικϊν γεγονότων για αυτοκτονικότθτα και τρόποσ 
δυνθτικισ διαχείριςθσ αυτϊν. 
Με βάςθ το ΠΔ 201/98, άρκρο 14, παρ. 2, καλοφμε να ςυμμετζχουν ςτισ  10  2/ωρεσ 
αυτζσ ςυςκζψεισ τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ: 

1. Κουφάκθ Μαρία, 1ο Δ.Σ. Σθτείασ 
2. Μαντοφδθ Παναγιϊτα, 2ο Δ.Σ. Σθτείασ 
3. Κολοκυκά Ίρισ, 3ο Δ. Σ. Σθτείασ 
4. Γαιτανάκθσ Δθμιτριοσ,  4ο Δ.Σ. Σθτείασ 
5. Αραμπατηι Σμαροφλα, Δ.Σ. Πιςκοκεφάλου 

 



ημ.  
1) Ημερομηνίεσ ςυναντήςεων: Δευτέρα 20/2/2017, 13/3/2017, 20/3/2017, 

27/3/2017, 10/4/2017, 24/4/2017,  8/5/2017, 15/5/2017, 22/5/2017, 
και 29/5/2017.   

2) Παρακαλούμε για την έγκαιρη προςέλευςη. 
3) Οι ςυμμετέχοντεσ κατά την πρώτη ςυνάντηςη να έχουν μαζί τουσ τον 

αριθμό ΑΜΚΑ 
4) Οι ςυμμετέχοντεσ θα λάβουν βεβαίωςη παρακολούθηςησ του 

προγράμματοσ. 
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