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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  

 Έλα κεγάιν κέξνο κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε,    

κεηαμχ παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλεξγία, θαη ε 

πνηφηεηα πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη επηπέδσλ λνζεξφηεηαο, θαηάζιηςεο, απηνθηνληθφηεηαο θαη 

ζλεηφηεηαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Οη βαζηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ πιεζπζκφ είλαη θπξίσο ε 

αλεξγία θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ε δξαζηηθή 

πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ πγεία θαζψο θαη κηα γεληθεπκέλε ξεπζηφηεηα θαη αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. 

Έηζη ζε θαζεζηψο  νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ρακειφηεξα θαη θησρφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, απνηεινχλ κηα νκάδα θηλδχλνπ, θαζψο είλαη απηνί πνπ πεξηζζφηεξν 

πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε.  Δπηπξνζζέησο, ηα άηνκα πνπ ήδε είλαη αζζελείο ςπρηθψλ 

λνζεκάησλ, εληάζζνληαη επίζεο ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ.  

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ θχθινπ, φπνπ ε 

θηψρεηα ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ακθίδξνκα, 

ην αληίζηξνθν. ην πιαίζην απηφ, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε θπβέξλεζε ε ρψξα 

ηεο νπνίαο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηδίσο ησλ αηφκσλ 

ηα νπνία  βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ην θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη άξα είλαη 

εθηεζεηκέλα ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν. Απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ζε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή  θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ηα νπνία ζα παξάζρνπλ αζθάιεηα θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ απηψλ.  

Δίλαη σζηφζν γεγνλφο φηη θαίξην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαη θαηά πφζν είλαη επάισην ή φρη 
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ζηηο ζνβαξέο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο απεηιέο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη 

αληηκέησπν, ελ΄φςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θξάηνο ζα 

πξέπεη λα θξνληίζεη ζπλεπψο λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο λέεο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.  

Μπνξεί σζηφζν λα εηπσζεί, φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί λα εθιεθζεί θαη 

σο κηα ζεκαληηθήο ηάμεο επθαηξία, ηελ νπνία νθείιεη λα αλαιάβεη ην θξάηνο ψζηε λα 

ζέζεη σο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αηδέληα ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ,  ηελ 

πξνζηαζία νπζησδψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη θαη αθνξνχλ 

επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, λα εληζρπζεί ην θξάηνο πξφλνηαο θαη λα αλαιεθζνχλ 

παξεκβαηηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο ε θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο ιεγφκελεο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, 

ε εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, θαη θπξίσο γηα ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηαηξηθήο θχζεο, ε αλάπηπμε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηαηαξαρψλ ςπρηθήο πγείαο φπσο ε θαηάζιηςε θαζψο επίζεο θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο πξφζβαζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηδίσο ησλ 

αηφκσλ εθείλσλ ηα νπνία εληάζζνληαη   ζηηο ιεγφκελεο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζην   

ζχζηεκα παξνρήο ςπρηθήο πγείαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: νηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, ςπρηθή πγεία, δεκφζηεο πνιηηηθέο 

ςπρηθήο πγείαο,  νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ   
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Abstract 

 

The majority of academic research, which examine the impact of the economic 

crisis on the quality of life of people, show a significant degree of correlation between 

economic indicators such as unemployment and the quality of mental health of the 

general population. In particular, they point to a correlation between the economic 

crisis and the levels of morbidity, depression, suicide and mortality of the general 

population. 

The main effects of the economic crisis on the population are mainly 

unemployment and the resulting reduction in household incomes, drastic cuts in 

public spending, including health spending, as well as generalized liquidity and 

uncertainty for the future. Thus, in a situation of economic crisis, the poorest and 

poorer sections of society are a risky group, as they are the ones most affected by the 

crisis. In addition, people already suffering from mental illness are also included in 

high-risk groups. 

The result of all this is the creation of a vicious circle where poverty causes 

the onset of mental illness, as well as two-way, vice versa. In this context, a key 

priority for any government whose country is facing a major economic crisis is the 

development of policies to protect the quality of life of the general population, 

especially those facing the poverty spectrum, and hence are exposed to greater Risk. 

The main policy priorities in such a case should be the development and 

implementation of social networks that will provide security and improve the quality 

of life of these individuals. 

But it is a fact that the individual's individual personality features play a key 

role, and whether or not he or she is vulnerable to the serious psychological and social 

threats it faces in the face of the economic crisis. It is obvious that the state should 

therefore take care to respond satisfactorily to the new changing circumstances. 

It can be said, however, that the economic crisis can also be seen as an 

important class opportunity, which the state has to take to prioritize the public policy 
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agenda, the protection of essential social services, addressed and relevant Vulnerable 

groups in society, strengthen the welfare state and take intervention initiatives such as 

the registration of social groups that are part of so-called high-risk groups, tackling 

unemployment, security Job creation for the long-term unemployed, especially for 

people with psychiatric problems, the development of public policies to tackle mental 

health disorders such as depression, as well as ensuring optimum access for the 

general population, and in particular those belonging to the High-risk groups in the 

mental health system. 

 Key words: economic crisis, unemployment, mental health, public mental 

health policies, high risk groups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Πποβλημαηική και ενδιαθέπον για ηην εκπόνηζη ηηρ επγαζίαρ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη δε ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ κε ην 

ζέκα εξεπλψλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελείο πεγέο. 

Δπί ηεο νπζίαο ζα κειεηεζεί ην αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δπν παξακέηξσλ (νηθνλνκηθή θξίζε/ςπρηθή πγεία) θαη κε πνηνπο ηξφπνπο 

ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηε δεκφζηα πγεία αιιά θαη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο 

πγείαο.  Θα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ή επηδείλσζεο ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Δηδηθφηεξα ζα αλαιπζνχλ παξάγνληεο 

φπσο ε   αλεξγία, νη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ην επίπεδν ηεο  αλαζθάιεηαο, 

θαζψο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, νη νπνίνπ ζπληείλνπλ ψζηε ην  λα βηψζεη 

απμεκέλε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, επηηείλνληαο ηελ απφγλσζε θαη ηνλ ςπρηθφ ηνπ 

πφλν.  

 

1.2 Μεθοδολογία ηηρ επγαζίαρ και ζκοπόρ 

 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, έγηλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε 

ην ζέκα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν δεπηεξνγελείο πεγέο, ηφζν έληππεο 

έληππεο φζν θαη ειεθηξνληθέο, ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο.  Η 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη ζπιινγή θαη γξαπηή ζηε ζπλέρεηα γξαπηή 

πεξίιεςε βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ηελ πθηζηάκελε έξεπλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πεδίν κειέηεο. Ο κειεηεηήο, 

νξγαλψλεη ηελ βηβιηνγξαθία ζε ζέκαηα, ηα κειεηά θαη ζηελ ζπλέρεηα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα κέζσ ζπγθξηηηθήο  αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεμε (Morse, 

1991).  
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 Η παξνχζα έξεπλα, ζα αθνινπζήζεη ηελ κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο ζηάδηα ηα νπνία είλαη 

(Creswell, 2011:114): 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ-θιεηδηψλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο  

2. Δληνπηζκφο ηεο βηβιηνγξαθίαο κέζα απφ ηελ έξεπλα   πεγψλ, φπσο 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αιιά θαη ζπγγξακκάησλ.    

3. Κξηηηθή αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηεο   βηβιηνγξαθίαο ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ κειέηε 

4. Οξγάλσζε βηβιηνγξαθίαο θαηά ηνκείο έξεπλαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε έξεπλα   

5. Μειέηε ζπιιερζέλησλ πεγψλ, ζπγθξηηηθή θαη ζπλζεηηθή ηνπο 

αλάιπζε θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο 

Σα παξαπάλσ βήκαηα, αλαπαξηζηνχλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

αθνινπζήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαη πξνθεηκέλνπ 

επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη.  Χζηφζν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηεκνληθήο 

απηήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη επηπιένλ θαη θξηηηθή καηηά θαη αμηνιφγεζε ηνπ  

εξεπλεηή, ε νπνία είλαη θξίζηκε, θαζψο κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ζα είλαη 

δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο σο 

πξνο ηα θχξηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα.  

 Απηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηα   πιαίζηα ηήξεζεο δενληνινγηθά 

νξζήο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο  πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα κελ έρνπλ πξνθχςεη 

κέζσ κηαο επηζηεκνληθά ιαλζαζκέλεο πξνθαηάιεςεο ηνπ εξεπλεηή (θαηλφκελν 

αξθεηά ζπρλφ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαζψο νη εξεπλεηέο ζπρλά ππνπίπηνπλ ζε 

επηζηεκνληθέο πξνθαηαιήςεηο) φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ. Απηή ε 

αξρή, ηεξήζεθε ηφζν θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ππφ κειέηε επηζηεκνληθψλ 

ζηνηρείσλ φπνπ ππήξμε κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή εξεπλψλ πνπ εξεπλνχλ ην δήηεκα ζε 

θάζε πηπρή ηνπ θαη δηαηππψλνπλ ζπγθιίλνπζεο αιιά θαη απνθιίλνπζεο 

επηζηεκνληθέο απφςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, φζν θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο 
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ηεο κειέηεο κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρε ζηελ 

δηάζεζή ηνπ ν εξεπλεηήο.      

Λέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζνχλ νη 

θαηάιιεινη φξνη κε ηνπο νπνίνπο έγηλε απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ δεπηεξνγελψλ πεγψλ ήηαλ:  «νηθνλνκηθή 

θξίζε», «αλεξγία», «ςπρηθή πγεία», «δεκφζηεο πνιηηηθέο ςπρηθήο πγείαο»,  «νκάδεο 

πςεινχ θηλδχλνπ». Πξηλ ηελ εχξεζε ησλ   ιέμεσλ-θιεηδηψλ δηαηππψζεθε έλα βαζηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν βνήζεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ εξεπλψλ. Σν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε αξρηθά ήηαλ: Ποια η ζσέζη μεηαξύ ηηρ οικονομικήρ 

κπίζηρ και ηυν δημόζιυν πολιηικών ςγείαρ και δη ηηρ τςσικήρ ςγείαρ; 

 

1.3 Γομή ηηρ επγαζίαρ 

  

Η εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε πέληε βαζηθά θεθάιαηα. Μεηά ην πξψην 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην,  αλαιχεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηα αίηηα 

αλάπηπμή ηεο. ηε ζπλέρεηα θεθάιαην αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη παξάγνληεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα ε νπνία απνηειεί ηελ αηηία 

αλάπηπμεο ςπρηθψλ λνζεκάησλ. ηε επφκελν θεθάιαην παξαηίζεληαη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηηο πνιηηηθέο πγείαο θαη 

γεληθφηεξα  ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ε ζρέζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ςπρηθήο 

λνζεξφηεηαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηνληψλ θαη ηελ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. Δπίζεο  αλαιχνληαη νη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο. Σέινο 

ζα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζα δηαηππσζνχλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1.Γενικό πλαίζιο και αίηια ηηρ ελληνικήρ οικονομικήρ κπίζηρ 

 

ηα ηέιε ηνπ 2009,  ην  δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο, έθιεηζε   ζε 

επίπεδα πνιχ πάλσ απφ απηά πνπ ζα θαζηζηνχζαλ βηψζηκν ην δεκφζην ρξένο. Δίραλ 

πξνεγεζεί ζπλερείο αιιεπάιιειεο αλαζεσξήζεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ δξακαηηθή κείσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ελψ, παξάιιεια ε ηθαλφηεηα απηή, ππνβαζκηδφηαλ βαζκηαία απφ 

ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο
1
.    

Βέβαηα δελ είλαη άκνηξν ζπλεπεηψλ ην γεγνλφο, φηη είρε πξνεγεζεί ε  

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ηα ζεκάδηα ηεο νπνίαο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2007. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ πεξίνδν εθείλε  ε ηηκή ηνπ βαξειηνχ 

πεηξειαίνπ είρε αλέβεη εληππσζηαθά εθείλε ηελ πεξίνδν, κε απνηέιεζκα  λα 

παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ, παγθνζκίσο.   

Οη Σξάπεδεο ζηηο ΗΠΑ, κε δίλνληαο ζεκαζία ζηελ πιαζκαηηθή αλνδηθή 

πνξεία πνπ εκθάληδαλ νη αγνξέο, θαη πξνβιέπνληαο φηη ζα απνθφκηδαλ κεγάια θέξδε, 

ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ θιάδν, ρνξεγψληαο ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε άηνκα κε ρακειφ 

εηζφδεκα, άξρηζαλ λα ηα ρνξεγνχλ αθεηδψο κε απνηέιεζκα λα εθηακηεπζνχλ κεγάια 

πνζά απφ ηηο Σξάπεδεο.   Όκσο ε αχμεζε ησλ αμηψλ ησ αθηλήησλ, είρε σο 

απνηέιεζκα φζνη είραλ ιάβεη ζηεγαζηηθά δάλεηα λα κελ κπνξνχλ λα ηα 

απνπιεξψζνπλ θη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα δαλεηνδνηεζνχλ επηπιένλ, ππνζεθεχνληαο 

ηελ  επηπξφζζεηε αμία ησλ δαλείσλ, πξνο εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδψλ (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 2012). 

ηε ζπλέρεηα άξρηζε  ζηηο ΗΠΑ ε θαηαθφξπθε πηψζε ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ 

θιάδν κε κεγάιε πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ.   Οη δαλεηνιήπηεο κε ρακειά 

εηζνδήκαηα, δελ ήηαλ ζε ζέζε πιένλ λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο, κε 

                                                           
1 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ βλ. Δίκαιοσ Ελευθζριοσ, Δίκαιο, Οικονομία και πολιτική ςτην εποχή 

των Μνημονίων, Εκδόςεισ άκκουλα Αθήνα- Θεςςαλονίκη, 2012 

 



11 

 

απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο πνπ ηα είραλ ρνξεγήζεη, λα αξρίζνπλ λα θαηάζρνπλ 

θαηνηθίεο, καδηθά.  Όηαλ φκσο ζηε ζπλέρεηα, ρξεηάζηεθε λα δηαζέζνπλ ηα αθίλεηα 

απηά ζηελ αγνξά, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ξεπζηφηεηα, ε  πξνζθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηνηθίαο απμήζεθε θαηαθφξπθα,  κε απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ λα 

ζεκεηψζνπλ πεξαηηέξσ πηψζε.  Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ κεγάιε πηψζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ηα ελππφζεθα δάλεηα  (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, ηνηρεία γηα ηελ Κξίζε Παγθνζκίσο, ρεηηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο, 

2012). 

Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, είρε σο ζπλέπεηα  ηελ δεκηνπξγία 

αζθπθηηθνχ θιίκαηνο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ ηξαπεδψλ θαη 

ζπλαθφινπζα ζην λα πιεγεί ζεκαληηθά ν παξαγσγηθφο ηνκέαο. Έηζη έσο ζήκεξα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ζεκαληηθήο ηάμεο κείσζε ζηε δήηεζε 

δηεζλψο. Σν πιένλ θξίζηκν φκσο είλαη φηη εθείλε ηελ πεξίνδν, δεκηνπξγήζεθε έλα 

θιίκα παληθνχ ην νπνίν επεθηάζεθε ζε πνιιά θξάηε, κε απνηέιεζκα νη θπβεξλήζεηο 

ηνπο λα ζπεχζνπλ λα εληζρχζνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπο ηδξχκαηα, ψζηε λα  

πεξηνξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεγάιεο αζθπμίαο ζηηο αγνξέο (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνηρεία γηα ηελ Κξίζε Παγθνζκίσο, ρεηηθέο 

Μειέηεο θαη Έξεπλεο, 2012). 

Καζψο ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ δηεζλψο, ζηελ Διιάδα απφ ηελ  

άλνδν ησλ  spreads, κπξνζηά ζηνλ άκεζν θίλδπλν ζηάζεο πιεξσκψλ  αιιά θαη ηελ 

αδπλακία ηεο ρψξαο λα έρεη πξφζβαζε γηα δαλεηζκφ   απφ ηηο αγνξέο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηεο,   ε ρψξα θαηέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο επίζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ππνβάιινληαο αίηεκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ( ΔΜΔΟ). 

 Έηζη ε ρψξα νδεγήζεθε ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο 

( ΓΓ) θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ   κλεκνλίνπ.   ηηο 2/5/2010 ππνγξάθεθε ε    

χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο Διιάδνο ελψ ιίγεο κέξεο κεηά, ζηηο 6/5/2010, 

ππνγξάθεθε ην “Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη 

Μλεκφλην πλελλφεζεο” ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ ππνρξέσζε, φηη ε Διιάδα ζα 
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ιάκβαλε άκεζα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη εμπγίαλζεο, σο   

αληηζηάζκηζκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ επξσπαίσλ 

εηαίξσλ ζηε ρψξα.    

  Δθηφο απφ ηα κέηξα, πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία επνπηηθψλ ζεζκψλ, ζρεηηθά 

κε ηελ πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ απφ ηελ 

Διιάδα. Έηζη,  δεκηνπξγήζεθε ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξσδψλεο (EFSM), ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) θαη ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Γεκνζηνλνκηθήο 

ηαζεξφηεηαο (ESM). 

Καζψο φκσο ππήξμε αδπλακία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ππήξμε αλάγθε γηα αλαπφθεπθηε   αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, 

γεγνλφο ην νπνίν απνηεινχζε πξναπαηηνχκελν  γηα ηε ζχλαςε κίαο λέαο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ ΓΝΣ, γηα ηελ    δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο 

ρψξαο. Έηζη κεηά ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηνλ 

Ινχιην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, αλαπηχρζεθε ν κεραληζκφο ηνπ  PSI θαη ε  ιήςε 

λέσλ επψδπλσλ κέηξσλ.  

Η απνηπρία ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ λα εμπγηάλεη ηελ δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, νδήγεζε ζηελ ζχγθιηζε Δθηάθηνπ πκβνπιίνπ Κνξπθήο ζηηο 

21/7/2011, ζην νπνίν απνθαζίζηεθε ε δαλεηνδφηεζε ηεο ρψξαο   κε   πνζφ   109 δηο 

επξψ, ψζηε λα απνθεπρζεί ζηάζε πιεξσκψλ. Σν ελ ιφγν πνζφ ρνξήγεζαλ ζηε ρψξα 

ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ην ΓΝΣ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ   

Απγνχζηνπ 2011 θαη   Γεθεκβξίνπ 2014. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ,   νη αηηίεο ηεο ζνβαξήο ειιεληθήο   θξίζεο ρξένπο ζα 

πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη ζε έλα ζχλνιν επηπιένλ παξαγφλησλ. Δηδηθφηεξα ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ κείσζε κε δξαζηηθφ 

ηξφπν ησλ  θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πνιηηηθέο ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ φιεο νη   

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, πξηλ λα μεζπάζεη ε θξίζε γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία.   

Δπηπιένλ, νθείινληαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία 

φληαο λενθηιειεχζεξε απέθιεηε ή ζε θάζε πεξίπησζε κείσλε ζεκαληηθά ηελ ελίζρπζε 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο κε απεπζείαο δαλεηζκφ απφ ηελ 
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Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ππνρξεψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο θπβεξλήζεηο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο ειιεληθέο, λα  εμαζθαιίδνπλ δάλεηα, κφλν κέζσ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ   θαη γεληθφηεξα κέζσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, κε 

απνηέιεζκα λα εθηηλαρζνχλ ζηα χςε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, σο απνηέιεζκα ηεο 

θξίζεο.   

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ζπλέηεηλε ζηελ θαηάζηαζε απηή ήηαλ ε εκκνλή ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε  λενθηιειεχζεξσλ ζπληαγψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδνληαλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε.    Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, 

φηαλ νη ρξεκαηαγνξέο έπαςαλ λα δείρλνπλ εκπηζηνζχλε πξνο ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ε Διιάδα λα βγεη απφ ηηο αγνξέο θαη ηα επηηφθηα   δαλεηζκνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ λα εθηηλαρζνχλ ζε δπζζεψξεηα χςε.  

Μεηά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ  2010, φηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηακφξθσζε 

ην παθέην δαλεηαθήο ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ θνηλνχ κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ππφ ηνλ φξν φηη ε ρψξα ζα αθνινπζνχζε έλα πνιχ 

απζηεξφ πξφγξακκα πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κέζσ θπξίσο κεηψζεσλ ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ε θπβέξλεζε πεξηφξηζε καδί κε ηνπο κηζζνχο θαη ηηο 

ζπληάμεηο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ελψ παξάιιεια ζέζπηζε κέηξα 

γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο, θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ.  Οη πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ήηαλ ηέηνηεο 

ψζηε έπιεμαλ ζεκαληηθά εθηφο απφ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ηηο ζπληάμεηο αιιά θαη 

ηνπο κηζζνχο, θαη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.   

H ελ ιφγσ θαηάζηαζε ε νπνία νδήγεζε ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηελ 

ρψξα,  είρε αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαζψο θαη ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

θαη δε ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο. Η αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ 

πξνβιεκάησλ εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο απφ νπζίεο, ησλ απηνθηνληψλ θαη ηεο 

ζλεζηκφηεηαο απφ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, απνηεινχλ κφλν κεξηθέο απφ ηηο πιένλ 

ζεκαληηθέο  επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηηο   πην αδχλακεο θνηλσληθέο ηάμεηο  (Κπξηφπνπινο θαη 

Σζηάληνπ, 2010). 
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Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί   πξνβιήκαηα ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ θάιπςε ησλ ηπρψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, απεηιψληαο επζέσο ηε βησζηκφηεηά ηνπ, 

ελψ επηβαξχλεη ππέξκεηξα θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. Πεξαηηέξσ, ε νηθνλνκηθή νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ ζε ηαηξνχο θαη 

ζε νδνληηάηξνπο, ζε κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ (Kentikelenis et al., 2014). 

H νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ινηπφλ ζεκαληηθέο ζπλεπαγσγέο θαη επηπηψζεηο θαη 

ζηελ ςπρηθή πγεία. Η απαζρφιεζε είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο νη νπνίνη 

πιήηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη ε   απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ πεξαηηέξσ σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, πξνβιεκάησλ εμάξηεζεο θαη εζηζκνχ ζε νπζίεο 

θαζψο θαη πηνζέηεζε κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο κε απμαλφκελε θαηαλάισζε ηξνθήο 

ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, θαπλνχ θαη νηλνπλεχκαηνο (Stuckler et al, 2009).    ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ν ηξφπνο πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε, επεξεάδεη ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ηηο ζρεηηθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Πξψηα φκσο ζα αλαιπζνχλ νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θηψρεηα ε νπνία ιφγσ ηεο 

αλαζθάιεηαο κε ηελ νπνία επηβαξχλεη ην άηνκν, είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε   βαζηθή 

αηηία γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ   

  

3.1. Κοινυνικοί παπάγονηερ πος ζςνδέονηαι με ηη θηώσεια 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2015) ππάξρνπλ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηα νπνία θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ 

ζε θαζεζηψο θηψρεηαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη νη αθφινπζνη:  (ΔΛΛ.ΣΑΣ, 

Γείθηεο Φηψρεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, πγθεληξσηηθά 

ηνηρεία 2000 – 2014, 2015). 

 Ο παξάγνληαο, ηνπ κεγέζνπο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σα λνηθνθπξηά κε κεγάιν 

αξηζκφ κειψλ, θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο. 

Δηδηθφηεξα νη πεληακειείο νηθνγέλεηεο, αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

έλα κφλν άηνκν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΛ.ΣΑΣ ηα λνηθνθπξηά κε πέληε 

κέιε, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ θίλδπλν θηψρεηαο, θαζψο ηα εμαξηψκελα κέιε, είλαη 

πεξηζζφηεξα, αλαθνξηθά κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Σα άηνκα κε κφλν έλα κέινο 

επίζεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο, ιφγσ επίζεο ηεο εηζξνήο ζην 

λνηθνθπξηφ εηζνδήκαηνο κφλν απφ έλα άηνκν (ΔΛΛ.ΣΑΣ, Γείθηεο Φηψρεηαο θαη 

Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, πγθεληξσηηθά ηνηρεία 2000 – 2014, 

2015).   

 Ο παξάγνληαο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο, παξνπζηάδνπλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΛ.ΣΑΣ, ηα 

πςειφηεξα επίπεδα θηψρεηαο. Δηδηθφηεξα, ηελ πεξίνδν 2000 -2014 ζηελ 

Διιάδα, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο,  θζάλνπλ ζε πνζνζηφ  27,6%, ελψ ηα 

παξαηεξνχκελα πνζνζηά θηψρεηαο ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, είλαη κεγαιχηεξα 

απφ ηα λνηθνθπξηά ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ δπν ελειίθνπο γνλείο θαη ηα 

παηδηά ηνπο.    

  Ο παξάγνληαο ηνπ θχινπ.  Σελ πεξίνδν  ηε   2008-2013  ην 

πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο ζχκθσλα ήηαλ κεγαιχηεξν γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο άλδξεο. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο πνπ 
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ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, δηαθνξέο νη νπνίεο 

κάιηζηα απμάλνληαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο γηα ηηο γπλαίθεο.    

 Ο παξάγνληαο ηεο ειηθίαο. Οη ειηθησκέλνη θαη ηα παηδηά, 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο. 

Απηφ εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ νη νπνίεο 

κεηαθέξνληαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά.      

 Ο παξάγνληαο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Σν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ζρεηίδεηαη επζέσο κε ηηο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ.  Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, επεξεάδεη ηηο 

ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλαθφινπζα θαη ην επίπεδν ηεο  επεκεξίαο 

ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην δήηεκα ησλ 

αληζνηήησλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Γειαδή ην πξφβιεκα νμχλεηαη 

ηδηαηηέξσο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο ζηελ Διιάδα, 

κε ην πξφβιεκα λα παξνπζηάδεηαη νμχηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο   

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Ο παξάγνληαο ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ ξαηζηζκνχ 

θαη ηεο μελνθνβίαο. χκθσλα κε ηελ ΔΛΛ.ΣΑΣ νη παξάγνληεο απηνί 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θηψρεηαο. Η αδήισηε απαζρφιεζε ησλ 

αιινδαπψλ είλαη ην δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηιπζεί ελ πξνθεηκέλσ, 

γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ αλζξψπσλ απηψλ, 

ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε θαη επηπιένλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, κε 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

 

3.2. Οικονομικοί  παπάγονηερ πος ζςνδέονηαι με ηη θηώσεια 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΛ.ΣΑΣ ζπληξέρνπλ έλα ζχλνιν 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ αληζνηήησλ θαη 

ζπλαθφινπζα ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο απφ ην 2008 θαη εληεχζελ ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο.  Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 
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αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη αχμεζε   ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο. ηνλ πίλαθα 1 

θαίλνληαη νη δείθηεο αληζφηεηαο ζηελ ΔΔ, γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2010.  

 

Πίλαθαο 1 Γείθηεο αληζφηεηαο ζηελ ΔΔ, γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2010 (έξεπλα, 2011). 

Πεγή: (ΙΝΔ-ΓΔΔ, 2013). 

  

Δίλαη πξνθαλέο φηη  ε ζέζε ησλ αηφκσλ ηα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη   ήδε 

θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, είλαη πνιχ πην δεηλή.  Οη παξάγνληεο απηνί πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηα παξαπάλσ ελδερφκελα είλαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΛ.ΣΑΣ 

(ΔΛΛ.ΣΑΣ, Γείθηεο Φηψρεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, 

πγθεληξσηηθά ηνηρεία 2000 – 2014, 2015), νη αθφινπζνη:  

 Ο παξάγνληαο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ σο απνηέιεζκα 

πιεζσξηζκνχ.  Ο πςειφο ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, απμάλεη ηηο νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο, θαζψο πιήηηεη ηελ    αγνξαζηηθή δχλακε. Καζψο απμάλνληαη νη 

ηηκέο ησλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο θαη παξάιιεια κεηψλνληαη ηα εηζνδήκαηα, 

ν θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηα άηνκα είλαη πνιχ πηζαλφο. Παξ΄φια απηά ν 

παξάγνληαο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε θηψρεηα, 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Έηζη ηα ρακειά απφ 
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άπνςε εηζνδεκάησλ, νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δνκήο ηεο  θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη 

ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ δηαξθψο 

αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ.   

 Ο παξάγνληαο ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

πςειή θνξνιφγεζε, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΛ.ΣΑΣ, ηελ πεξίνδν 2004-

2008 ην ζχλνιν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο αλήιζε ζην  35,6% ζηελ Διιάδα, (ελψ ην 2006 ήηαλ 

32,5%) ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. ήηαλ 41,1%. Απμεκέλνη είλαη 

νκνίσο νη δείθηεο θαη ζην πεδίν ηεο   άκεζεο θνξνινγίαο θαζψο ε έκκεζε 

θνξνινγία ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2007, αλήιζε ζε πνζνζηφ 42,9% 

γηα ην ζχλνιν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο.  

 Ο παξάγνληαο ηεο θνξνδηαθπγήο.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΛ.ΣΑΣ (2015), ε θνξναπνθπγή, απνηειεί έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο εθηφο 

απφ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο    δεκνζηνλνκηθέο   ζπλέπεηεο, ζπκβάιιεη επηπιένλ 

θαη ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ζε βάξνο ησλ κηζζσηψλ αιιά θαη 

φζσλ θνξνδηαθεχγνπλ.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη φηη πεξηνξίδνπλ 

αζθπθηηθά ηηο δπλαηφηεηεο άζθεζεο πνιηηηθψλ γηα κηα νπζηαζηηθή θαη επί ηεο 

νπζίαο  θνηλσληθή θαηαλνκή. Δπηπιένλ ε θνξνδηαθπγή ιεηηνπξγεί σο 

ηξνρνπέδε ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηεο   νηθνλνκίαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΗΑ   

 

4.1. Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

 

Οη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία, κε δπν 

ηξφπνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηαξράο ε νηθνλνκηθή θξίζε, πιήηηεη 

ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ε νπνία ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ πγείαο. 

Πεξαηηέξσ απμάλεη ζεκαληηθά ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Έηζη, παξάγνληεο φπσο ε αλεξγία, ε αλαζθάιεηα, νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ηειηθά ε θηψρηα, ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Σν άηνκν, φληαο αδχλακν 

λα ειέγμεη ηε δσή ηνπ θαη βηψλνληαο ζνβαξφηαηε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηνπ,  

παξσζείηαη   ζε θαηάζηαζε απφγλσζεο θαη ςπρηθνχ πφλνπ.      

 Η δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο, ψζηε ην άηνκν λα κελ βξεζεί ζηελ 

αλεξγία, δελ απνηειεί πάλησο ηε κνλαδηθή ιχζε ψζηε λα κελ αληηκεησπίζεη ην 

θάζκα ηεο θηψρεηαο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ 

ζηελ δεκηνπξγία θηψρεηαο αθφκα θαη κέζα ζηελ εξγαζία,   φπσο ε κε ζηαζεξή 

εξγαζία, ε νηθνγελεηαθή δνκή, ηα ρακειά επίπεδα κηζζψλ, ηα ρακειά θέξδε ησλ 

επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ε πξνβιεκαηηθή ελ γέλεη αγνξά εξγαζίαο (ΙΝΔ-ΓΔΔ, 

2013). 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο   Eurostat  ηα νπνία αθνξνχλ ηελ  

πεξίνδν 2000-2007, ε Διιάδα εληάζζεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο ζε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ  βαζκφ.    

(Παπαζενδψξνπ, Γαθέξκνο, 2010). Πξηλ σζηφζν αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη δπζκελψο ηελ ςπρηθή πγεία θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  
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4.2. Ζ έννοια ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ   

 

Με ηνλ φξν ππεξεζίεο πγείαο ή   πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο λνείηαη ην ζχλνιν  

ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο ηαηξηθψλ θξνληίδσλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ, φπσο 

επίζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.  

(Γεξνζηάζεο, 2003). 

Πεξαηηέξσ, σο ζχζηεκα πγείαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, πνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κέζα απφ κηα πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ηνπ πιπζεζκνχ (Ληαξφπνπινο 1991). 

Η Τγεία ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν θνηλσληθνχ ζπλφινπ είλαη 

απφ ηα βαζηθά θαη ζεκειηψδε αγαζά. Πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη αλαξσηηνχληαη πνην 

είλαη ην κεγαιχηεξν αγαζφ θαη πάληνηε θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα, ηελ Τγεία. 

Γη’ απηφ ε πξφζβαζε ζηα κέζα θαη ζηνπο ηξφπνπο δηαηήξεζήο ηεο ή θαη απφθηεζήο 

ηεο, αλ γηα θάπνην ιφγν έρεη θινληζηεί, είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε θάζε 

επλνκνχκελεο θνηλσλίαο. ην ζέκα ηεο πγείαο εκπιέθνληαη ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο, 

ν Πνιίηεο ή κε άιια ιφγηα ν αζζελήο, ν Γηαηξφο θαη ην Κξάηνο. Καη νη ηξεηο απηνί 

παξάγνληεο έρνπλ βαζηθφ ξφιν (Οηθνλφκνπ, 2012). 

 Πξψηνλ ν πνιίηεο, γηαηί απηφο, πξψηα απφ φινπο ηνπο άιινπο είλαη ν 

άκεζα ελδηαθεξφκελνο. Ο πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζε φια πνπ ηνλ 

αθνξνχλ θαη ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε πγεία ηνπ. Η πγεία είλαη βαζηθφ αγαζφ γηα ηε 

δσή ηνπ, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα απαηηεί ην 

αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπ γηα θαιχηεξε πγεία, φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 Γεχηεξνλ ν γηαηξφο, γηαηί απηφο είλαη ν βαζηθφο παξάγσλ ζηελ παξνρή 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη έηζη ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί. Ο γηαηξφο, σο βαζηθφο 

παξάγσλ, έρεη ηεξή ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ λα είλαη φρη κφλν επαξθήο ζηηο ηαηξηθέο 

γλψζεηο, αιιά θαη λα έρεη γεληθφηεξε κφξθσζε, άκεκπηε εζηθή ππφζηαζε, άςνγε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ αζζελή θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία (Γεσξγφπνπινο, 

2010). 
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 Σξίηνλ ην θξάηνο, ην νπνίν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζεη φιε 

ηελ ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ρξεηάδεηαη. Σν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

φρη κφλν λα δεκηνπξγήζεη έλα ζσζηφ ζχζηεκα πγείαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη 

λα ελεκεξψλεη ηνλ πνιίηε ζε φια ηα ζέκαηα πγείαο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Αθφκε ζα 

πξέπεη λα δψζεη ζηνλ πνιίηε ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα ηεο επηινγήο ηνπ γηαηξνχ 

ηνπ, γηα λα κελ αηζζάλεηαη φηη είλαη αλαγθαζκέλνο λα θάλεη φηη νη άιινη απνθαζίδνπλ 

γη απηφλ. 

Οη κνξθέο ησλ νξγαληζκψλ πγείαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα κε ηελ 

λνκηθή κνξθή ηεο ιεηηνπξγίαο ζε (α) ηδησηηθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρνπλ θνξέα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ ή θπζηθφ πξφζσπν. Ιδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ νξγαληζκφο είλαη έλα Ννκηθφ 

Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ή θπζηθφ πξφζσπν θαη (β) ζε δεκφζηεο φπνπ θνξέαο 

ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ παξνρήο πγείαο είλαη ην Γεκφζην ή νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο παξέρνληαη ππεξεζίεο ηζφηηκα 

ζε φινπο ηνπο αζζελείο, αλεμάξηεηα κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε,   

ηελ Διιάδα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέρξη θαη πξφηηλνο, απνηεινχληαλ απφ 

πνιιά αζθαιηζηηθά ζρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ 

ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο αζθάιηζεο. Κάζε αζθαιηζηηθφ ζρήκα 

ιεηηνπξγνχζε κε δηαθνξεηηθή λνκνζεζία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο θαη παξνρέο. 

Με ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα έηε 2011-2012 έγηλε 

ζπγρψλεπζε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ηακείσλ δειαδή ηνπ ΙΚΑ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ, 

ΟΠΑΓ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ππφ ηε επνπηεία νπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, ελψ ζηελαλψηεξε βαζκίδα δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ηνπ ΔΤ βξίζθεηαη ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηελ πγεία, ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ 

πγείαο.   

Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην ν  Ν. 2716/99  γηα ηελ «Αλάπηπμε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο» είλαη ην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηελ 

πνξεία ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη κεξηκλά αθελφο 
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γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησ αζζελψλ, αθεηέξνπ δε γηαηί 

ζέηεη ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αλάπηπμε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία.  

  

4.3.  Ζ επίδπαζη ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηα ζςζηήμαηα ςγείαρ 

 

Κεληξηθφο άμνλαο θαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ χπαξμε βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ 

θαη δνκψλ πγείαο, είλαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαζψο θαη 

ζε απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη εηζξνέο. Η εμαζθάιηζε απηψλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ, 

απαηηεί ηελ δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ζε 

θηίξηα, ζε θνλδχιηα γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ, θαξκάθσλ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ.   

Όπσο πξναλαθέξακε νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζήκεξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, θαη ηδηαηηέξσο ηεο Διιάδαο, ηελ νπνία ε θξίζε έπιεμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο ζπλερνχο πίεζεο εμ΄αηηίαο ησλ δξακαηηθά πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο αλάγθεο θαη δήηεζεο γηα παξνρέο πγείαο. Αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη κε βάζε φζα ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα φηη ε δήηεζε γηα 

παξνρέο ςπρηθήο πγείαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλεξγία έρεη 

θαηαθφξπθα απμεζεί, κπνξεί θαλείο εχθνια λα αληηιεθζεί ηελ αζθπμία πνπ ππάξρεη 

ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηηο δνκέο ηεο ρψξαο.  

Όζνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξσηνβνπιία ράξαμεο 

πνιηηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, έρνπλ ηξεηο δηαζέζηκεο επηινγέο αλάκεζα ζε 

άιιεο. Να θξνληίζνπλ λα  ζπγθξαηήζνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, λα 

απμήζνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ή θαη ηα δπν καδί. Απφ ηα 

κέζα ήδε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αλαπηχρζεθε εθηεηακέλνο δεκφζηνο δηάινγνο, γηα 

ηελ αλάγθε έγθαηξεο θαη επείγνπζαο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ δαπαλψ πγείαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (Mossialos & Le Grand, 

1998, 2002). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην δεδνκέλν φηη ν δεκφζηνο δαλεηζκφο απνδείρζεθε φηη 

δελ πξνζθέξεη καθξνπξφζεζκα, αληίζεηα νδεγεί ζε θαηαζηάζεηο φπσο απηή πνπ 
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βηψλεη ζήκεξα ε ρψξα,   ε αλεζπρία πιένλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα γίλεηαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ βηψζηκεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο.    (Mossialos et al., 2002). 

  

4.4. Οι δαπάνερ ςγείαρ ζηην Δλλάδα ηηρ κπίζηρ 

 

Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ππφ ην θαζεζηψο ηεο αζθπθηηθήο πίεζεο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ην θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα, άξρηζε λα θζίλεη 

ζηαδηαθά θαη ζπλερψο, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ  θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

γηα   ππεξεζηέο πγείαο. Βέβαηα νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ φιεο ηηο 

θπβεξλήζεηο ηα   ρξφληα πξνεγήζεθαλ ζπλέβαιαλ ζηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, αθνχ πξψηα ζπλέβαιιαλ ζηελ δηφγθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν Μαηζαγγάλλεο (2011) ε πνιηηηθή θνηλσληθψλ παξνρψλ, ε νπνία 

αθνινπζήζεθε ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ   

επξσπατθνχ Νφηνπ είρε σο απνηέιεζκα φηη νδήγεζε ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δαπάλε πγείαο γηα ηε Διιάδα, σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 

1980 ήηα 5.9%, ην 2009 είρε δηπιαζηαζηεί θαη ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 10.6% (πίλαθαο 2). 
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Πίνακαρ 2: Γαπάλε πγείαο ζηνλ ΟΟΑ σο % ηνπ ΑΔΠ 1980-2010. Πεγή: OECD, 

Health Data 2012. 

 

ηελ ηδησηηθή δαπάλε πγείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηηο νπνίεο 

ηα λνηθνθπξηά μνδεχνπλ γηα πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πεξίζαιςε, ηφζν ζε 

θξαηηθέο φζν θαη ηδησηηθέο δνκέο παξνρψλ πγείαο,    ζηηο νπνίεο δαπάλεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζεο δελ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθά ηακεία.   Οη 

ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πεξηιακβάλνπλ απφ ηε κία ην ζχλνιν 

ησλ επελδχζεσλ ζην ρψξν ηηο πγείαο θαη απφ ηελ άιιε, ηελ θαηαλάισζε   ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

Οη Δζληθνί ινγαξηαζκνί πγείαο απνηεινχλ κηα   κεζνδνινγία, κέζσ ηεο 

νπνίαο παξαθνινπζνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη φιεο νη ξνέο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο (δεκφζηεο, ηδησηηθέο ,δαπάλεο θαηαβιεζείζεο ζην εμσηεξηθφ) 

(Κνπζνπιάθνπ, Βίηζνπ 2008).  

Μέζσ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ πγείαο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: γηα ηηο πήγεο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ παξαγσγή, 

δειαδή γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

(λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη γηαηξνί, θηίξηα,   ηαηξηθφο θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο) 

φπσο επίζεο γηα ηελ θαηαλάισζε, δειαδή πνηεο κνξθέο ππεξεζηψλ πγείαο ζα 

αγνξαζηνχλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο.   ην ζχζηεκα απηφ, πξνθεηκέλνπ ην 

ζχζηεκα λα είλαη ηζνξξνπεκέλν ζα πξέπεη λα ηζρχεη ε ηζφηεηα: ρξεκαηνδφηεζε = 

παξάγσγε = θαηαλάισζε. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ,  νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ζηελ Διιάδα, επί καθξφλ θαη θπξίσο ηελ  ηειεπηαία δεθαεηία έβαηλαλ ζπλερψο 

απμαλφκελεο.    

Δπηπιένλ ζε επίπεδν επξσπατθήο έλσζεο, ε ρξήζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο, 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ πνπ ηα θξάηε κέιε δηνρεηεχνπλ ζε παξνρέο γίλεηαη 

ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ,  κέζσ ηεο πιαηθφξκαο   

ESSPROS.  χκθσλα κε ην ζχζηεκα ESSPROS, ηα θνλδχιηα δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ πγείαο, απνηεινχλ ηελ ρνξήγεζε κεηξεηψλ ζηα άηνκα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, θαη αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα απφ ηελ νπνία 
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πάζρνπλ. Θα πξέπεη δε λα ζεκεησζεί φηη ε αλαπεξία ζπληζηά δηαθξηηή θαηεγνξία 

θηλδχλνπ.  Οη   δαπάλεο απηέο (π.ρ επηδφκαηα ηνθεηνχ) ιεηηνπξγνχλ αληηζηαζκηζηηθά 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηα άηνκα. 

Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ην Λνπμεκβνχξγν, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 

ηάζεηο γηα αχμεζε θάζε ρξφλν, ηε ζηηγκή πνπ ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιζπαλία 

βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο.   (εηθφλα 3). 

 

Πίλαθαο 3   Δμέιημε δαπαλψλ πγείαο αλά θάηνηθν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην δηάζηεκα  

2002-2012.  Πεγή: Eurostat 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε αχμεζε πνπ 

παξνπζηάδεη ε Ιξιαλδία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα γηα ην 

δηάζηεκα απφ 2002 έσο  2009 έρεη θαηαγξαθεί κηα    αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία, ζε πνζνζηφ   9,6%, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο γηα ην ζχλνιν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηαλ   3,6%. Απφ ην 2009 πνπ άξρηζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

κέρξη ην 2009, ζηελ Διιάδα ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο κεηψζεηο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

δαπαλψλ, ζε πνζνζηφ 12,67%,   (Πίλαθαο 4) 
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Πίλαθαο 4  Μέζνο φξνο εηήζηαο κεηαβνιήο   δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα  ην δηάζηεκα 

2002-2012. Πεγή: Eurostat. 

 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ πιαηθφξκα   ESSPROS, ζηηο ρψξεο 

ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ,   νη δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, φπσο εμάιινπ θαη 

νη ππφινηπεο δαπάλεο πγείαο, είλαη ρακειφηεξεο απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ.    

 

 Η θξίζε είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο πγείαο. Σν 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην νπνίν δαπαλάηαη απφ ην θξάηνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο,  

κεηψζεθε δξακαηηθά κε απνηέιεζκα φηη ηελ πεξίνδν   2003-2015 λα κεησζεί ζε 

πνζνζηφ   60%  (Πίλαθαο 7). 

 

Πίλαθαο 5  Δμέιημε ηεο δαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ηα έηε 2003 έσο 2015 

Πεγή OECD 2015 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

5.1. Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

 

Η ζεκαζία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ θαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε) γηα ηε δεκφζηα πγεία θαηαδεηθλχεηαη απφ ην φηη 

θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο αηηίεο πξφθιεζεο ζεκαληηθήο αληθαλφηεηαο γηα 

ην άηνκν. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζνπλ θαηαθφξπθε αχμεζε ζην εγγχο κέιινλ θαη κέρξη ην 2020, λα 

απνηεινχλ ηηο δεχηεξεο θαηά ζεηξά ζε ζπρλφηεηα αηηίεο κεηά   ηελ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα (WHO, 2001). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κεγάινπ αξηζκνχ εξεπλψλ, ηνλίδεηαη ν 

θεθαιαηψδεο αληίθηππνο πνπ είρε ζηελ ςπρηθή πγεία ε νηθνλνκηθή θξίζε.    Αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη φηη  νη γεληθνί δείθηεο πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ή ε ζλεζηκφηεηα, δελ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε,   επεξεάδνληαη παξ΄φια απηά, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ηα νπνία  

ζπλδένληαη κε εηδηθά αίηηα.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, παξνπζηάδεηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ, 

θαηαρξήζεσλ, αλζξσπνθηνληψλ, αιθννιηζκνχ, επαηηθψλ θηξξψζεσλ ιφγσ 

απμεκέλεο ρξήζεο αιθνφι θαη      ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, πεξηπηψζεηο πνπ 

θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαθφξπθε αχμεζε ζε ζπλζήθεο αλεξγίαο πνπ είλαη απνηέιεζκα 

νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο απηή πνπ βηψλνπκε ζήκεξα δηεζλψο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Διιάδα (Marmott and Bell, 2009).   

πλεπψο, εθθξάδνληαη ζνβαξέο αλεζπρίεο απφ ηνπο εηδηθνχο, γηα ηηο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο  επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ζηελ ςπρηθή πγεία, ελψ 

παξάιιεια επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε εηνηκφηεηαο ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο λα αληηκεησπίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην θαηλφκελν. Όπσο ηνλίδεη ην Stuckler 

(2008),     αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε θαη κάιηζηα ζεκαληηθή ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

επεηζνδίσλ θαζψο θαη ηεο απηνθηνληθφηεηαο. 
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 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν ζην  Ηλσκέλν Βαζίιεην αλακέλεηαη λα 

ηξηπιαζηαζηνχλ  ηα επφκελα ρξφληα ηα ςπρσηηθά επεηζφδηα, ελψ λα δηπιαζηαζηνχλ ηα 

πνζνζηά αιθννιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη λα ηξηπιαζηαζηνχλ ηα θαηαζιηπηηθά 

επεηζφδηα (Samaritans Report, 2009).  Παξάιιεια, άιιεο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη 

ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ζηελ πθηζηάκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιαπσλία(Ryall, 2009). 

Απφ ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ Διιάδα είλαη εκθαλέο φηη ππήξμε 

θαηαθφξπθε αχμεζε θαξκάθσλ γηα ςπρηθέο λφζνπο (πίλαθαο 8) ελψ νη απηνθηνλίεο 

απμήζεθαλ επίζεο πνιχ (πίλαθαο 9)  

 

Πίλαθαο 6 Καηαλάισζε θαξκάθσλ γηα ςπρηθέο λφζνπο ηελ πεξίνδν 2006/2011 

Πεγή: Κπξηφπνπινο θ.ά., 2012 

ζει.6

 

Πίλαθαο 7 Θάλαηνη απφ απηνθηνλίεο γηα ηα έηε 2000 θαη 2000-2013 

Πεγή Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014 

 

5.2.Ζ αύξηζη ηηρ τςσικήρ νοζηπόηηηαρ ζηοςρ ενήλικερ 

 

Όια παξαπάλσ, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο 

λνζεξφηεηαο ησλ αηφκσλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάιινπ 

είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν δηαρξνληθά, κέζσ ηεο εθπφλεζεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα παξφκνησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, δηεζλψο. Όπσο έρεη πξνθχςεη 

κέζα απφ έξεπλεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία νδεγεί ζε αλεξγία θαη εξγαζηαθή 
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αλαζθάιεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε αθελφο ησλ απνπεηξψλ 

απηνθηνλίαο, αθεηέξνπ δε ησλ ζπλνιηθψλ πνζνζηψλ   θαηάζιηςεο  (Economou et al., 

2011).   

χκθσλα κε ηνπο  (Economou et al., 2011), πξφζθαηε έξεπλα, ζε είθνζη έμη 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηέδεημε φηη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ  1,1% ζπλδέεηαη κε  αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηνθηνληψλ θαηά 0,97%.. 

Η αχμεζε ηεο αλεξγίαο δε, ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ   3% έρεη σο απνηέιεζκα ηελ  

αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηνθηνληψλ θαηά 4,5%.  

Δθηφο απφ ηα πςειά πνζνζηά απηνθηνληψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλεξγία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο,  απνδίδνληαη θαη ζηνλ 

αιθννιηζκφ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζχλδεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο κε   

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Η ίδηα έξεπλα κε θξηηήξην ην θχιν θαη ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, 

θαηέδεημε φηη ε  αχμεζε ηεο αλεξγίαο πξνθαιεί πνιχ κεγάιε αχμεζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο ιφγσ απηνθηνληψλ θαη ηζραηκηθψλ θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ ζηνπο άλδξεο 

έσο 60 εηψλ θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ εμήληα εηψλ 

(Δconomou, et al., 2009). 

ρεηηθή κειέηε ησλ Economou et al. (2019), νδεγείηαη ζηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπγγξαθείο δηελήξγεζαλ έξεπλα ζε δεθαηξείο  επξσπατθέο ρψξεο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία έδεημαλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ αλεξγίαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. Δηδηθφηεξα φπσο επηζεκαίλνπλ νη ζπγγξαθείο,  ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1% νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ζλεζηκφηεηαο 

θαηά 2,81, δειαδή 2,81 ζαλάηνπο αλά 100.000 πιεζπζκνχ.  Παξάιιεια ε κειέηε 

θαηέδεημε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεξγία θαη ηελ ζλεζηκφηεηα ιφγσ 

ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ θαξδηνπάζεηαο.   

Άιιεο κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζην επίπεδνπ ηνπ  

πινχηνπ πνπ παξάγεη κηα ρψξα, θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ  

πιεζπζκνχ ηεο (Kentikelenis et al., 2011; Μπνχξαο θαη Λχθνπξαο, 2011).   Aξθεηέο  

έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο ηνλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ θηψρεηαο θαη 

θαηάζιηςεο (Butterworth et al., 2009, Scutella,  Wooden, 2008). Kάπνηεο κειέηεο 

κάιηζηα, έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ   
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θαη ηεο εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ θαη πξνδηάζεζεο θαηάζιηςεο, ζε 

δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ (Araya et al., 2003).  

Απφ ηα πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ζηελ Διιάδα, 

επηβεβαηψλνληαη νη παξαπάλσ ηάζεηο. Δηδηθφηεξα νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αληαλαθιψληαη ζηνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο.      Γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο 

ησλ θιήζεσλ  πνιηηψλ ζε γξακκέο βνήζεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξνρή βνήζεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ   απηνθηνλία   παξνπζίαζαλ θαηαθφξπθε αχμεζε ζε πνζνζηφ 70%. 

Παξάιιεια θαη ηα    πνζνζηά απηνθηνληψλ δηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2008, 

απφ 2,8% ην 2008, ζε   5,2%   ην 2010 (αξηζκνί αλά 100.000 πιεζπζκνχ) (Γησηάθνο 

θ.ά.,2011).  

χκθσλα κε ηελ  Δπηδεκηνινγηθή Μειέηε Φπρνπαζνινγίαο Δλειίθσλ 

(Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, 2010) ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

απηνθηνληθφηεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, φπσο επίζεο θαη ζηελ εκθάληζε ζνβαξψλ 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ θαη αλεξγίαο.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο έξεπλαο, έλαο 

ζηνπο έμη  Έιιελεο ειηθίαο 18-70 εηψλ, παξνπζηάδεη θάπνηα κνξθή ήπηαο ςπρηθήο 

λφζνπ,     ελψ έλαο ζηνπο δψδεθα Έιιελεο έρεη αλαπηχμεη ζνβαξφηεξε κνξθή 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ.   Σν ηδηαηηέξσο θξίζηκν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

Δπηδεκηνινγηθή κειέηε, είλαη φηη ην  75% ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

θάπνην βαζκφ ςπρνπαζνινγίαο, δελ ιακβάλνπλ θάπνηα αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. 

Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη αλαπφηξεπηα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πγείαο, θαζψο παξαηεξείηαη φηη ελψ νη απαηηήζεηο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ   ςπρηθήο θξνληίδαο έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά, ε παξνρή 

ηνπο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ παξνρψλ πξνο ην θνηλσληθφ 

θξάηνο θαη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο.  Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δηαξθήο φμπλζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ   πνπ ρεηξνηεξεχεη ζε έλαλ θαχιν θχθιν ζπλερψο, ην επίπεδν ςπρηθήο 

πγείαο   (Triantafyllou, Angeletopoulou, 2011).  

 

5.2.1. Οικονομική κπίζη και αςηοκηονία  
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ε κηα κειέηε ηνπο νη Chang et al (2009) εξεχλεζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ εηψλ 1997 θαη 1998, σο πξνο ην 

θαηλφκελν ησλ απηνθηνληψλ, ζε ρψξεο φπσο ε Ιαπσλία, ε Νφηηα Κνξέα,  ε Σατβάλ,  

ην Υνλγθ Κνλγθ,  ε Σαυιάλδε θαη  ε ηγθαπνχξε. Οη εξεπλεηέο αληηπαξέβαιιαλ ζηα 

ζηνηρεία πνπ εμήγαγαλ, δεδνκέλα γηα ηηο απηνθηνλίεο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, ζηελ 

πεξίνδν 1985 έσο 2005.   

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζλεζηκφηεηα ιφγσ απηνθηνληψλ, έδεημε λα 

ειαηηψλεηαη απφ γχξσ ζηα κέζα θαη θπξίσο  ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έσο 

θαη ηηο   αξρέο ηνπ 1990, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζε ζηαδηαθή αχμεζε θαη 

κάιηζηα αηζζεηή, ζε φιεο ηεο ρψξεο, εθηφο ηεο ηγθαπνχξεο ε νπνία αληίζεηα 

εκθάληδε κηθξφηεξα πνζνζηά απηνθηνλίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Δηδηθφηεξα 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν,   ηα πνζνζηά απηνθηνληψλ ησλ αλδξψλ 

απμήζεθαλ ην 1998 θαηά 37% ζηελ Κνξέα θαη θαηά 34% ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη 46% 

ζηελ Ιαπσλία, κε ηηο γπλαίθεο πάλησο λα εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

αχμεζεο.   

Απφ ηελ κειέηε έγηλε εκθαλέο φηη ζηελ Ιαπσλία ην 1998, ε  νηθνλνκηθή θξίζε 

είρε σο απνηέιεζκα 10.00 πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο, ζε ζρέζε κε ην 1997, ελψ ην 

ίδην ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνξέαο αιιά θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. ηελ 

ηγθαπνχξε αιιά θαη ζηελ Σατβάλ, δελ παξνπζηάζηεθαλ ηέηνηνπ είδνπο απμήζεηο ησλ 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην φηη ζηηο ρψξεο απηέο ε   νηθνλνκηθή θξίζε είρε 

κηθξφηεξεο ζπλέπεηεο ζηελ αλεξγία θαη ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ.  Δίλαη 

γεγνλφο φηη απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κεγάιεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο, πξνθχπηεη 

επζεία ζπζρέηηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζηηο 

ελ ιφγσ αζηαηηθέο ρψξεο κε ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ απηνθηνλίεο (Uutela, 

2010). 

ε κηα ζρεηηθή κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηελ Κίλα, 

απφ ηνπο Philips et al., (1999), έδεημε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δξακαηηθή κείσζε 

ησλ εηζνδεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην    απμεκέλν θφζηνο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο επίζεο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο 

ηηο πφιεηο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, ζπλέβαιιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ ξαγδαία άλνδν 

ησλ απηνθηνληψλ ιφγσ ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ.  
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Η κειέηε έδεημε επίζεο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ζεξαπεία, ιφγσ αθξηβψο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  Ο Sundar (1997) ζε κηα παξφκνηα 

κει΄ηε ηνπ ζηελ Ιλδία, θαηέδεημε ην θαηλφκελν ησλ καδηθψλ απηνθηνληψλ ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δξακαηηθήο κείσζεο 

ησλ εηζνδεκάησλ.   

Tέινο ζε κηα ζρεηηθή κειέηε ηνπο νη Stuckler et al (2009) ζε είθνζη έμη 

επξσπατθέο ρψξεο γηα ην δηάζηεκα απφ ηα κέζα ηνπ 1970 έσο θαη ην 2006, 

θαηέδεημαλ φηη νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζηηο ρψξεο απηέο, 

επεξέαζαλ επζέσο ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο απφ 

απηνθηνλίεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζηελ Δπξψπε. Δηδηθφηεξα απφ ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε φηη απμήζεθαλ δξακαηηθά νη απηνθηνλίεο θάησ ησλ 65 εηψλ, ελψ 

παξφκνηα αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη αλζξσπνθηνλίεο. Σέινο ε έξεπλα θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο, αλ θαη απμεκέλα, δελ θάλεθε λα έρνπλ θακία 

επίπησζε ζην πνζνζηφ ησλ  απηνθηνληψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη άλεξγνη 

εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο.  

   

5.3.Οι επιπηώζειρ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηην τςσική ςγεία ηυν παιδιών και 

εθήβυν 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εθηφο απφ ηνπο ελειίθνπο είλαη 

ηδηαηηέξσο εκθαλή αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο. Απηφ δηφηη θαζψο ην  

αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο απμάλεη ζπλερψο, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

επεξεαζκφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο δξάζεο ησλ ελειίθσλ.   Δηδηθφηεξα θαζψο 

δηακνξθψλεηαη έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ελειίθνπο, απηφ έρεη επζεία 

επίπησζε ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ,  νη 

νπνίνη είλαη ε πιένλ εππαζήο θνηλσληθή νκάδα  (Eurochild, 2011). 

 Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαζψο ην παηδί απφ ηελ γέλλεζή ηνπ 

αλαπηχζζεη ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπ, θαη κε 

δεδνκέλν φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα  αιιειεπηδξνχλησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη 
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θνηλσληθνχ ζπγθείκελνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, πξνθαιεί θξίζε 

ζηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα κέιε ηεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα βηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηα, απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα φηη αιιάδεη θαη ην πιαίζην ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ. 

Έηζη ν γνλέαο πνπ βηψλεη θαηάζιηςε δελ είλαη ζε ζέζε λα ζηαζεί 

ππνζηεξηθηηθά δίπια ζην παηδί ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηθέο ηνπ    αγσλίεο, θαη λα 

ηνπ  παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη απηή ε 

θαηάζηαζε νδεγεί ζε ζνβαξή ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ξφισλ γνλέσλ θαη παηδηψλ 

αληίζηνηρα θαη ζηελ δηακφξθσζε κηαο θαηάζηαζεο ε νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ην 

παηδί. Ο γνλέαο γίλεηαη ελνρηθφο θαη κεηαθέξεη ζηε ζπλέρεηα ηα δηθά ηνπ άγρε θαη 

αγσλίεο ζην παηδί, ην νπνίν θαηαθιχδεηαη απφ αληηθαηηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ην 

γνλετθφ ξφιν θαη   αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα.  

Οη κεηαβνιέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ νηθνγέλεηα, 

νδεγνχλ ζπρλά ζε ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ην 

παηδί ζε κηα ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε, ληψζνληαο φηη νη γνλείο ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε 

ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπο, λα είλαη ππνζηεξηθηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνζηαηεπηηθνί. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ηα παηδηά λα παξακεινχληαη θαη λα κελ 

σξηκάδνπλ, πξνηάζζνληαο άκπλεο γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, θαη νξγή, ε νπνία 

εθδειψλεηαη ζπρλά κε βία θαη αληίδξαζε.    

Γηα ηνπο εθήβνπο ην πξφβιεκα θαίλεηαη λα είλαη αθφκα πην δχζθνιν θαζψο 

βξίζθνληαη ζε ελαξγείο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο.  Σα πξφηππα θαηαξξένπλ, θαζψο νη γνλείο εκθαλίδνληαη αλίθαλνη λα 

ελεξγήζνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ θαη νη νπνίνη δέρνληαη παζεηηθά 

ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ εθήβσλ νη νπνίνη δξνπλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

απηνλφκεζήο ηνπο (νπκάθε θ.ά., 2008). 

 

5.4. Οι επιπηώζειρ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηιρ ςπηπεζίερ παποσήρ ςγείαρ και 

ζηη γενικόηεπη   κλινική εικόνα   
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Η νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη ζπλεπψο νδεγήζεη αθελφο ζηελ δξακαηηθή αχμεζε 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ςπρηθήο λνζεξφηεηαο, θαη ζπλαθφινπζα ζηελ αχμεζε ηεο  

δήηεζεο   ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη 

Anagnostopoulos θαη Soumaki  (2013) νη πεξηπηψζεηο ςπρηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ 

έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί απνηειψληαο ζήκεξα ηελ βαζηθή θαηεγνξία ησλ λέσλ 

πεξηζηαηηθψλ. Παξάιιεια, είλαη γεληθεπκέλεο νη πεξηπηψζεηο, νξηαθψλ πεξηπηψζεσλ 

παζνινγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ε νπνία έρεη 

εμαπισζεί ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ηδίσο ζηα ζρνιεία, θαη ε εθδήισζε   

ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη bulling.   

 Η ςπρνπαζνινγία, ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, εθδειψλεηαη επηπιένλ 

κέζα απφ ηελ θαζαξή βία, απέλαληη ζε νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο νη κεηαλάζηεο, ηα 

άηνκα κε ςπρηθά πξνβιήκαηα θιπ.    

Η γεληθεπκέλε πεξηθνπή ησλ  δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηηο παξνρέο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο έρεη νδεγήζεη αλαπφηξεπηα ζηελ  πεξαηηέξσ  ζπξξίθλσζε ησλ 

ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, θαη ζηελ θαηάξγεζε ζπρλά 

πνιηηηθψλ κέξηκλαο γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο γηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θιπ.  Η παξνρή ςπρηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζε κνλάδεο απνθαηάζηαζεο,  έρεη πιεφλ κεησζεί δξακαηηθά ελψ θάπνηα 

απφ απηά ηα θέληξα έρνπλ ήδε αλαζηείιεη ηε ιεηγνπξγία ηνπο ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο γηα παηδηά. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θάπνηα πξφηππα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα 

εθήβνπο αλέζηεηιαλ ήδε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο  ν ζεξαπεπηηθφο μελψλαο εθήβσλ    

ηεο Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ- ΔΦΤΠΔ, ν 

νπνίνο ήηαλ ε κνλάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ρψξα γηα ηε ζεξαπεία θαη ηε 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε εθήβσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

θνηλφηεηα. Δθηφο απηνχ θάπνηεο άιιεο πξφηππεο δνκέο, κε έρνληαο επαξθή 

νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ην θξάηνο, δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, 

θαη έρνπλ ήδε αλαζηείιεη θαίξηεο   δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

Οη ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά κε  ηδηαηηέξσο κεησκέλν 

αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ηε ζηηγκή πνπ ε δήηεζε γηα παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ, έρεη 

απμεζεί θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε   γεσκεηξηθή πξφνδν ιφγσ ηεο θξίζεο,  ιφγσ 
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θαη ηεο απνδφκεζεο  ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαη ηεο αδπλακίαο ησλ αηφκσλ λα 

απεπζπλζνχλ ζε ηδησηηθά θέληξα παξνρήο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο. Όια ηα 

παξαπάλσ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ   αχμεζε ηεο ιίζηαο αλακνλήο αζζελψλ, φπσο 

επίζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. (Anagnostopoulos, Soumaki, 2013).  
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ΔΠΗΛΟΓΟ ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

 

Αλ θαη νη απφςεηο γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε  νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ γεληθή 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, ζπρλά είλαη αληηθξνπφκελεο, σζηφζν  ε πιεηνςεθία ζρεδφλ 

ησλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ πξνο έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα. Όηη δειαδή ε   ε ςπρηθή 

πγεία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά, θαη θπζηθά δπζκελψο, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.   Τπάξρεη βεβαησκέλε αλεζπρία φηη ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ςπρηθή πγεία, αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ θαη ζηελ πθηζηάκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο 

Τγείαο ζε πξφζθαηε έθζεζή ηεο φηη    «Γε ζα πξέπεη λα εθπιαγνχκε αλ δνχκε 

αχμεζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη απηνθηνληψλ, νη θησρνί θαη νη επάισηνη ζα είλαη νη 

πξψηνη πνπ ζα ππνθέξνπλ θαη ε πξνάζπηζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πγεία ζα γίλεη πην 

δχζθνιε» (Stuckler et al., 2009). 

 Όπσο αλαπηχρζεθε εθηελψο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νη ελ ιφγσ 

θφβνη εληζρχνληαη θαη απφ έλα ζχλνιν επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο 

θαηαδεηθλχνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ νδεγεί ζε 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, ή αλεξγίαο θαη λνζεξφηεηαο ςπρηθήο πγείαο (Catalano et 

al., 2005,  Murphy et al., 1999).   

Όπσο επίζεο αλαιχζεθε εθηελψο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, ζε πεξηφδνπο κεγάισλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, νη ππεξεζίεο πγείαο, 

επεξεάδνληαη άκεζα θαη ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ,  ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

ρνξεγνχκελσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 

θαζψο θαη δνκψλ απνθαηάζηαζεο.   

Δπηπξφζζεηα, ε κεγάιε αλεξγία, ε κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ, ε 

έιιεηςε αζθάιηζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ. Απνηέιεζκα απηνχ, ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη φηη ηα ςπρηθά λνζήκαηα δελ ζεξαπεχνληαη, 

ή ππνζεξαπεχνληαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ξαγδαία αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

ππνηξνπηαζκνχ ησλ ρξφλησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ.    
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Δίλαη αδηακθηζβήηεην ζπλεπψο φηη γηα ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή 

νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο ε Διιάδα, ε πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα ςπρηθά λνζήκαηα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα θαη 

δήηεκα αηρκήο. πλεπψο είλαη επείγνπζα ε αλάιεςε πνιηηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

αζθαιείαο.  

Η νηθνλνκηθή κεηαβνιή, φπσο εμάιινπ θάλεθε θαη απφ ηα επξήκαηα φισλ 

ησλ κειεηψλ νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή δείρλνπλ 

ζηαζεξά φηη απνηειεί θπξίαξρν θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη δε γηα ηελ ςπρηθή πγεία.  Ο 

βαζκφο φκσο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επίδξαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, επεξεάδεηαη απφ ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ ην θξάηνο 

κέζσ ησλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ ηνπ πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο απφ ηελ απεηιή απηή.  

Σα θξάηε ζα πξέπεη δειαδή λα πάςνπλ λα θσθεχνπλ ζηηο εθθιήζεηο γηα 

παξνρή βνήζεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ φπσο φιεο νη έξεπλεο 

δείρλνπλ ζηαζεξά έρνπλ απμεζεί θαη αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θη άιιν. Δπίζεο νη 

ρψξεο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα κελ ππνθχπηνπλ άθξηηα 

θαη εχθνια ζηα θειεχζκαηα ηεο δηεζλνχο, παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλφηεηαο γηα 

κείσζε θαη κάιηζηα δξακαηηθή ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

Δθηφο απφ ην επίζεκν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

θξάηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ   ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ πιήγεζαλ απφ ηελ 

θξίζε θαη αλέπηπμαλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, είλαη ηα ιεγφκελα  «δίθηπα θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο» αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη νη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, νη 

ΜΚΟ, ε εθθιεζία, θαη βέβαηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη θίινη ηνπ αηφκνπ.   

Έλα είδνο παξέκβαζεο πνπ επίζεο θξίλεηαη ζθφπηκν είλαη ε αλάπηπμε δνκψλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ηδίσο γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο  πςεινχ 

θηλδχλνπ, φπσο επίζεο θαη  ζπκβνπιεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ή 

παξνρή νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Σέινο είλαη απαξαίηεηε θαη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο πεγήο πξφθιεζεο άγρνπο ησλ πιεγέλησλ, δειαδή ε απνθαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο κέζσ παξνρήο επηδνκάησλ πγείαο, παξνρψλ 
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θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο.   
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