
 

 

 

Εθελοντικές δράσεις στο χώρο 

της Υγείας και Ανάπτυξη 
«Γραμμή αντι-αυτοκτονικότητας» 

 Σουρής Εμμανουήλ  

Ψυχολόγος MPH Δημόσια Υγεία-Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής 
Παν/μίου Πατρών 

Κοινωνικός Σύμβουλος, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ- 

Εθελοντής –Επιστημονικός Συνεργάτης – Μέλος Δ.Σ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 
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Τυπική και άτυπη κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα 

της κρίσης  

 
• Τυπικοί φορείς: αναγνωρίζονται από το νόμο, π.χ. 

αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία. 

Είναι εθελοντικές οργανώσεις.  

• Άτυποι φορείς: δίκτυα πολιτών και σύνδεσμοι 

πολιτών, χωρίς «νομικό ένδυμα». Εφόσον έχουν 

κατανομή ρόλων, κατατείνουν στην επίτευξη 

σκοπού, έχουν έδρα, τότε επίσης είναι εθελοντικές 

οργανώσεις.  

 

 



 
Βασικές Διαφορές Τυπικών/ Άτυπων Φορέων  

• Οι τυπικές οργανώσεις εστιάζουν περισσότερο σε εξειδικευμένα 

κοινωνικά προβλήματα. Οι άτυποι φορείς εστιάζουν περισσότερο 

στη συνολική κοινωνική κατάσταση και στην ανάγκη πολιτικής 

δράσης  

• Οι τυπικές οργανώσεις τονίζουν περισσότερο τα ελλείμματα του 

κράτους ως προς την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και τις 

διαρθρωτικές αδυναμίες του κράτους πρόνοιας. Οι άτυποι 

φορείς επισημαίνουν ιδιαίτερα τις αξιακές πλευρές της κρίσης 

και τις πολιτικο-ιδεολογικές όψεις της.  



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  

 
• 1η διάσταση: Ο εθελοντισμός ως γενική πρόβα 

πριν την έξοδο ενός αποδέκτη στην ελεύθερη 

αγορά εργασίας. 

• 2η διάσταση : Ο εθελοντισμός ως νόημα ζωής. 

• 3η διάσταση :H εθελοντική ενασχόληση με 

ακτιβισμό  στο χώρο της ψυχικής υγείας. 

(Αντιστίγμα) 



ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Το ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ (Κέντρο Κοινοτικής 

Ψυχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδας) είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο ειδικών 

ψυχικής υγείας το οποίο δραστηριοποιείται στην 

Αχαΐα από το 1994.  

• Το σωματείο έχει επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο και αριθμεί 42 μέλη (ψυχιάτρους, 

παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους, παθολόγους, 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 

λογοπαιδικούς, διαιτολόγους). 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Ομαδική ψυχοθεραπεία (ομάδες πασχόντων από 

καρκίνο και ομάδες πασχόντων από σκλήρυνση 

κατά πλάκας) – από το 2009. 

• Ψυχοεκπαίδευση, συμβουλευτική (ατομική, 

οικογένειας) και ψυχολογική υποστήριξη ψυχικά 

πασχόντων (από το 2010). 

• Συμβουλευτικός σταθμός για το παιδί και την 

οικογένεια (από το 2010). 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Κλινικές παρεμβάσεις κατ' οίκον από 

διεπιστημονική ομάδα που αφορούσαν ενήλικες 

και εφήβους με ψυχικές νόσους και επιβαρυμένο 

ψυχοκοινωνικό προφίλ. Τα αποτελέσματα έχουν 

ανακοινωθεί σε Πανελλήνια Συνέδρια. 

• Επιδημιολογική έρευνα-καταγραφή και 

ταυτοποίηση περιστατικών που έλαβαν φροντίδα 

για ψυχολογικούς λόγους σε όλες τις υπηρεσίες 

υγείας της περιοχής. Τα αποτελέσματα 

ανακοινώθηκαν σε Πανελλήνια Συνέδρια. 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Παρεμβάσεις σε σχολεία με προληπτικού χαρακτήρα 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε 12 Δημοτικά 

Σχολεία της Πάτρας – σε μηνιαία βάση επί 3 έτη – με 

δασκάλους ή/και ομάδες γονέων. 

• Συμμετοχή σε Συμπόσια/Συνέδρια με προφορικές και 

αναρτημένες ανακοινώσεις. 

• Διοργάνωση ημερίδων που αφορούσαν στην Κοινοτική 

Ψυχιατρική. 

• Ενημέρωση φορέων της πόλης για θέματα που αφορούν 

τους ψυχικά πάσχοντες με επικέντρωση στο “στίγμα” 

(κλήρος, αστυνομία, παιδαγωγοί). 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγια που αφορούσαν στο 

“στίγμα” για τους ψυχικά πάσχοντες σε φοιτητές της 

Ιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

• Πρόγραμμα «Ηώς» -πρόγραμμα πρόληψης διαταραχών 

διατροφής σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

• Σεμινάρια σε Γενικούς Ιατρούς εργαζόμενους σε Κέντρα 

Υγείας της περιοχής με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον 

χειρισμό ή/και παραπομπή των ψυχικά πασχόντων. 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 

• Συνεργασία με φορείς όπως το « Χαμόγελο του παιδιού», 

το  Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής 

της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε Αχαΐας 

• Ξενώνας «Ελπίδα»- ομάδα ψυχοογκολογίας  για 

υποστήριξη ατόμων (καρκινοπαθών) στον ψυχολογικό 

τομέα. 

• Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με όλους τους φορείς 

που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ψυχικής υγείας. 

• Συνεργασία με το ΣΟΨΥ Αχαΐας (ομάδες φροντιστών, 

ομάδες εθελοντών). 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ 
 

• Στο Ενοριακό  Κέντρο του Αγίου Ανδρέα σε  

εβδομαδιαία βάση γίνεται ομάδα ψυχοκοινωνικής 

στήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς, που 

αποτελείται από 12 μέλη και 11 θεραπευτές που 

συμμετέχουν εναλλάξ και ομάδα ψυχοκοινωνικής 

στήριξης σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 

που αποτελείται  από 15 μέλη και 10 θεραπευτές 

που συμμετέχουν επίσης εναλλάξ. 

• Ατομικές συνεδρίες σε ωφελούμενους κάθε Τρίτη 

και Πέμπτη 8.00πμ-8.00μμ 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

(ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ) 

• Η ιδέα και η υποδομή του Κοινωνικού Ιατρείου 

(ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ)  ξεκίνησε το 1994 από μια ομάδα 

ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων υγείας. Σήμερα 

λειτουργεί σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο 

Δήμος Ναυπακτίας. 

• Ομάδες ψυχοθεραπευτικής στήριξης ατόμων που 

πάσχουν καρκίνο 

• Ψυχοεκπαίδευση, συμβουλευτική (ατομική, 

οικογένειας) και ψυχολογική υποστήριξη ψυχικά 

πασχόντων 

 



ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

• Λειτουργία Κλιμακίων  Ψυχικής Υγείας σε 

Λευκάδα και Ιθάκη όπου υπάρχουν περιορισμένες 

δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής Υγείας σε 

παιδιά ,ενήλικες και στις οικογένειες τους. 

 



Αυτοκτονικότητα 

 



Αυτοκτονικός Ιδεασμός 

Απόπειρα – Αυτοκτονία  
• Αυτοκτονικός ιδεασμός:  

αναφέρεται στις σκέψεις του ατόμου να τερματίσει τη ζωή 
του 

• Απόπειρα αυτοκτονίας:  
συμπεριφορές που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν το 
θάνατο, αλλά δεν το επιτυγχάνουν 

• Αυτοκτονία:  
συμπεριφορές που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν το 
θάνατο και όντως το επιτυγχάνουν  

 



 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

• Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη: τα ποσοστά 

αυξάνουν (<=45 αυτοκτονίες ανά 100.000 

κατοίκους) 

 

• Νότια Ευρώπη: το ποσοστό κυμαίνεται στις 10 

αυτοκτονίες ανά 100.000 

 

• ΗΠΑ:  10-20% πληθ. αναφέρει αυτοκτονικό 

ιδεασμό τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους  

 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

• ΗΠΑ: 3-5% κάνει τουλάχιστον μια απόπειρα 

αυτοκτονίας  

• Αυτοχειρία: σαφής επικράτηση του ανδρικού 

φύλου (78 από 100 αυτόχειρες  είναι άνδρες και οι 

28 γυναίκες) 

• Απόπειρες αυτοκτονίας : σαφής επικράτηση του 

γυναικείου φύλου διεθνώς (3 φορές περισσότερο) 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

• τα  10% των ατόμων που έχουν κάνει μια 

απόπειρα, κάποτε θα αυτοκτονήσουν 

 

• 10-15 απόπειρες αντιστοιχούν σε μια αυτοκτονία 

 

• Το ποσοστό αυτοκτονίας αυξάνεται σημαντικά και 

για τα δυο φύλα στην εφηβεία και διπλασιάζεται 

ξανά μεταξύ 40 και 75 ετών 

 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

• Στις ΗΠΑ τα όπλα είναι το συνηθέστερο μέσο  

 

• Οι γυναίκες επιλέγουν μια λιγότερο θανατηφόρο 

μέθοδο π.χ. χάπια  

 

• Το να είναι κανείς διαζευγμένος ή χήρος αυξάνει 

τον κίνδυνο  



 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει καταγράψει ΕΛ.ΑΣ. 
σημειώθηκαν στην Ελλάδα 

• Το 2013, 566 αυτοκτονίες και 642 απόπειρες 

• Το 2014, 514 αυτοκτονίες και 579 απόπειρες 

• Το 2015, 613 αυτοκτονίες και 769 απόπειρες 

• Ακόμα, το πρώτο εννιάμηνο του 2016, 349 αυτοκτονίες και 513 
απόπειρες 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία 

• Τα επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα δεν αντικατοπτρίζουν 

την πραγματικότητα 

Το ποσοστό θανάτων από αυτοκτονία κυμαίνεται από 4-

12 ανά 100.000 κατοίκους 

 

• Τα ποσοστά αυτοκτονιών αυξάνονται σημαντικά στην 

εφηβεία τα τελευταία χρόνια 

 



 



Αυτοκτονία 

• Σύνθετη και πολύπλευρη πράξη που κανένα 
μεμονωμένο μοντέλο δεν μπορεί να την 
ερμηνεύσει 
 

• Η μελέτη της αυτοκτονίας αναγκάζει τους 
ανθρώπους να σκεφτούν τις δικές τους απόψεις για 
τη ζωή και το θάνατο  
 

• Προκαλεί παρατεταμένα αισθήματα ενοχής, 
σύγχυσης, ντροπής, αναστάτωσης κ.ά.  

(Kring A.M., Davison G.C., Neale J.M., Johnson S.L., 2010) 

 

 



Μοντέλα για την αυτοκτονία  

 
• Κοινωνικο-πολιτισμικά μοντέλα  

3 είδη αυτοκτονίας: 

1. Εγωιστική αυτοκτονία: 
    Διαπράττεται από άτομα που έχουν ελάχιστους    
    δεσμούς με την οικογένεια και την κοινωνία 
  

2. Αλτρουιστική αυτοκτονία:  
    Διαπράττεται, επειδή το άτομο πιστεύει ότι η πράξη  
    του θα αποβεί σε καλό της κοινωνίας  
    (π.χ. χαρακίρι Ιαπώνων, καμικάζι με εκρηκτικά) 

3. Ανομική αυτοκτονία:  

    Προκαλείται από ξαφνική μεταβολή της θέσης του     

    ατόμου στην κοινωνία (οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π.) 

   (Kring A.M., Davison G.C., Neale J.M., Johnson S.L., 2010) 



Αυτοκτονία – αιτιολογία 

  Ψυχιατρική νοσηρότητα (κυρίως κατάθλιψη) 

  Αίσθημα απελπισίας και αβοήθητου 

  Θυμός 

  Ελλιπής κοινωνική προσαρμογή 

  Σεροτονεργική δραστηριότητα – Γονίδια  

  Χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί 

  Ανεργία 

  Μετανάστευση 

  Μοναξιά 

  Έλλειψη αξιών 

 



Αυτοκτονία και ψυχικές ασθένειες 

 80- 95% όσων αυτοκτονούν εμφανίζουν ψυχιατρική νοσηρότητα 

 5% των αυτοκτονιών έχουν ιδεολογική αιτιολογία  (π.χ. καμικάζι) 

 30% των ατόμων με ετεροεπιθετικότητα έχει αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά 

 20% των ατόμων που αποπειρώνται αυτοκτονία έχουν βίαιη 
συμπεριφορά 

 Από τους χρόνιους ασθενείς αυτοκτονεί  το 25-75% 
 

 Στους ασθενείς με σχιζοφρένεια το ποσοστό αυτοκτονιών 
ανέρχεται στο 10% 

 Στους αλκοολικούς το ποσοστό κυμαίνεται από 10-15% 

   (Kring A.M., Davison G.C., Neale J.M., Johnson S.L., 2010) 

 

 



Αυτοκτονία και ψυχικές ασθένειες  

 
• Άτομα με μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας 

αποπειρώνται συχνά και κάποια το επιτυγχάνουν 
 

• Αυτοκτονούν άνδρες, ώριμης ηλικίας, με μείζονα 
ψυχοπαθολογία, χρησιμοποιώντας βίαιους τρόπους 
 

• Αποπειρώνται αυτοκτονία γυναίκες, νεαρές, με ελάσσονα 
ψυχοπαθολογία, χρησιμοποιώντας μη βίαιες μεθόδους 

 

 
   (Kring A.M., Davison G.C., Neale J.M., Johnson S.L., 2010) 

 



Ψυχολογικά μοντέλα 
Ποικίλες υποθέσεις: 

αποτελεί αντεκδίκηση που έχει ως στόχο να  προκαλέσει 
στους άλλους ενοχή 
 

είναι ένας τρόπος να εξαναγκάσει τους άλλους να του 
δώσουν περισσότερη προσοχή και αγάπη 
 

είναι μια προσπάθεια του ατόμου να απαλλαγεί  
από μη αποδεκτά συναισθήματα 

είναι έκφραση της επιθυμίας του ατόμου να  

επανασυνδεθεί με αγαπημένο πρόσωπο που έχει πεθάνει 

 είναι έκφραση της επιθυμίας του ατόμου να  

 γλιτώσει από συναισθηματικό κενό ή πόνο 

 



Ψυχολογικά μοντέλα 

• Θεωρία :η αυτοκτονία προέρχεται από την έντονη 

επιθυμία του ατόμου να ξεφύγει από μια συνειδητοποίηση 

που τού είναι ιδιαίτερα οδυνηρή 

 

• Δηλ. το άτομο κινδυνεύει όταν θέτει ακατόρθωτους 

στόχους και στη συνέχεια κατηγορεί τον εαυτό του, 

επειδή δεν τους πέτυχε 

 



Ψυχολογικά μοντέλα  

• Αποτυχία επίτευξης στόχων, τελειομανία και 

αυτομομφή είναι παράγοντες που σχετίζονται με 

την αυτοκτονία 

 

• Απελπισία: η προσδοκία του ατόμου ότι η ζωή 

του στο μέλλον δεν πρόκειται να βελτιωθεί 

καθόλου, συγκριτικά με την τρέχουσα κατάσταση 

 

 

 



Ψυχολογικά μοντέλα 

• Υψηλό επίπεδο απελπισίας  τετραπλάσια αύξηση του 
κινδύνου αυτοκτονίας 
 

• Βαρύτητα κατάθλιψης, ηλικία, γενική νοητική λειτουργία  
 

• Θετικά στοιχεία που μπορεί να κινητοποιήσουν κάποιον 
να ζήσει: έγνοια για τα παιδιά και η ευθύνη για την 
οικογένεια 

• Επίπεδο ικανοποίησης του ατόμου από τη ζωή του : όσοι 
είναι δυσαρεστημένοι έχουν 25 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να αυτοκτονήσουν  

 



Πρόληψη της αυτοκτονίας 

• Ανοιχτή συζήτηση γύρω από το θέμα της 

αυτοκτονίας: 

 

α. βοηθάει στην ανακούφιση από μια αίσθηση  

    απομόνωσης 

 

β. επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση του 

κινδύνου  που διατρέχει το άτομο 



Πρόληψη της αυτοκτονίας 

• Ο θεραπευτής πιθανά να γίνει πρόσωπο με ιδιαίτερη 

σημασία στη ζωή του ατόμου με αυτοκτονικό ιδεασμό 

(θεραπευτική συμμαχία, συνεργατικός εμπειρισμός…) 

 

• Αντιμετώπιση των συνοδών ψυχικών διαταραχών: 

με φαρμακευτική αγωγή ή ψυχοθεραπεία ο κίνδυνος 

μπορεί να μειωθεί 3-4 φορές  

 



Πρόληψη της αυτοκτονίας 

• Γνωστικές – συμπεριφορικές προσεγγίσεις: 

Στόχος: 

1. να μειώσουν τον έντονο ψυχικό πόνο 

2. να βοηθήσουν το άτομο να δει κι άλλες 

εναλλακτικές 

3. να ενθαρρύνει το άτομο να πάρει κάποια 

απόσταση από αυτοκαταστροφικές πράξεις 

(επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων) 



Πρόληψη της αυτοκτονίας 

• Ψυχιατρικοί Σύλλογοι – Σύλλογοι Ψυχολόγων : 

υποχρεώνουν τα μέλη τους να προστατεύουν τους 

ασθενείς τους από αυτοκτονία, ακόμη και παραβιάζοντας 

το απόρρητο της σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου  

 

• Κέντρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙ-ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 





Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή 

«ΑΝΤΙ-ΑΥΤΟ» 
• Η συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή «ΑΝΤΙ-ΑΥΤΟ», όπως 

ονομάζεται, με αριθμό 26340-20091, απευθύνεται σε όποιον νιώθει 
την ανάγκη να μιλήσει με επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος 
θα του αφιερώσει επαρκή χρόνο και θα του υποδείξει ένα βασικό 
κύκλο με 3 δωρεάν συνεδρίες με ειδικό. 

• Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης 
Κοινωνικών Φορέων «Πυλώνες Αλληλεγγύης – ΚΩΣΤΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», η οποία ως γνωστόν έχει ιδρυθεί το 
2010 από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.  

• Χρηματοδοτήθηκε από τον Σύνδεσμο VINCI, ως προς την 
προμήθεια του κατάλληλου ως προς τις προδιαγραφές τηλεφωνικού 
κέντρου και υποστηρίζεται από τον Δήμο Ναυπακτίας που παρέχει 
τον χώρο εγκατάστασής του και τα λειτουργικά έξοδα της 
γραμμής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. 



Πώς λειτουργεί το 26340-20091 

 • Στις κλήσεις προς την τηλεφωνική γραμμή 26340-20091 απαντούν 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους ως εθελοντές. 21 τηλεφωνητές και 3 άτομα γραμματειακή 
υποστήριξη 

• Η γραμμή καλύπτει τις περιοχές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. 

• Κλήσεις γίνονται δεκτές από 10 π.μ. έως 10 μ.μ. σε καθημερινή 
βάση. 

• Ο μέγιστος χρόνος συνομιλίας είναι 30 λεπτά. 

• Το απόρρητο της συνομιλίας είναι εξασφαλισμένο. 

• Μετά την συνομιλία κανονίζεται ραντεβού με ειδικό ψυχικής 
υγείας. 

• Μέσα από 3 δωρεάν συνεδρίες προσφέρονται κατευθυντήριες 
γραμμές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανθρώπινου 
αδιεξόδου. 



 



Φορείς – μέλη της Ε.Κ.Φ. «Πυλώνες Αλληλεγγύης – 

«ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
• Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδας 

(ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ), το οποίο έχει την καθοδήγηση του προγράμματος 

• ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Φάρος» Αχαΐας 

• ο Σύλλογος για τη Ψυχική υγεία - ΣΟΨΥ Πάτρας 

• το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΙΚΕΛΟΣ» 

• η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας 

• ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας «Αλκυόνη» 

• το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  

•  το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου, ενώ και άλλοι φορείς της 
περιφέρειας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συνεισφορά. 

 



Παρορμητικότητα,  
δυσκολία στην επίλυση 

 προβλημάτων, τελειομανία 
 

Άγχος Άγχος 

Δυσλειτουργικές ερμηνείες,  
κρίσεις, νοερές εικόνες,  

συμπεριφορές και συναισθήματα 

Ενεργοποίηση σκέψεων  
και συναισθημάτων  
για την αυτοκτονία 

Απελπισία 

Επιλεκτική προσοχή  
σε σχετικά με  

την αυτοκτονία θέματα 
Αυτοκτονικός ιδεασμός 

Απόπειρα αυτοκτονίας 

 

ΟΡΙΟ ΑΝΟΧΗΣ 

Στρεσογόνα γεγονότα 
 ζωής 



 



Η  αυτοκτονία μπορεί 

να παρεμποδιστεί 

100%. 

 Μιλήστε με κάποιον 

ειδικό 




