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Δςσαπιζηίερ 

 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο πξνπηπρηαθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2013-2014 θαη 2014-2015 ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

Καζεγήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θ. νθία Σξηιίβα. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θ. νθία Σξηιίβα, γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνπηπρηαθήο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη γηα φιε ηελ ππνζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηα κνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη ηνλ πνιχ θαιφ κνπ θίιν Παλαγηψηε γηα φιε ηνπο ηελ 

ππνζηήξημε. 
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                                   ΠΔΡΗΛΖΨΖ  

   Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 

Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο ηεο Αηηηθήο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηξέρνπζα 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Αμηνινγήζεθαλ ηφζν νη αιιαγέο ζε ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ησλ θέληξσλ φζν θαη ζε 

ζέκαηα εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ πνπ εξγάδνληαη εθεί.  

   ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ  δέθα ςπρνιφγνη πνπ εξγάδνληαη ζε Κέληξα 

Φπρηθήο Τγείαο ( Κ.Φ.Τ.)  θαη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ 

Αηηηθήο. Ο κέζνο φξνο ησλ ρξφλσλ πνπ εξγάδνληαλ ήηαλ ηα 17,1 ρξφληα. Η κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

θπκαηλφηαλ απφ δέθα ιεπηά έσο κηα ψξα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πξνέθπςαλ πέληε ζεκαηηθέο : ε αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 

ηα Κ.Φ.Τ., ε αιιαγή ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ε αχμεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ 

θαη νη ζπλέπεηεο απηήο, ην θιίκα εξγαζηαθήο αβεβαηφηεηαο ησλ ςπρνιφγσλ θαη νη 

ζπλέπεηεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

   Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ ζηα Κ.Φ.Τ., ελψ κεηαβιήζεθε ε βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, απμήζεθαλ νη 

αγρψδεηο θαη νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνληαο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο , έλα πεδίν ζην νπνίν νη άλζξσπνη εθδήισλαλ πεξηζζφηεξε έληαζε ιφγσ ηεο 

αξλεηηθήο αηκφζθαηξαο πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Οη πεξηθνπέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη επνκέλσο ηελ 

αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ  ςπρνιφγσλ πνπ ζπλέρηδαλ λα απαζρνινχληαη ζηα 
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θέληξα επηπιένλ δεκηνπξγήζεθαλ κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο. Σν θιίκα εξγαζηαθήο 

αβεβαηφηεηαο δελ άθεζε αλεπεξέαζηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο  ςπρνιφγνπο ησλ Κ.Φ.Τ. 

θαζψο νη κηζζνί ηνπο κεηψζεθαλ θαη ζπξξηθλψζεθαλ ηα επαγγεικαηηθά  

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Παξ’ φια απηά ρξεζηκφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο 

αλαδείρζεθε  σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ηξνθνδφηεο θαηάιιεισλ εθνδίσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Οηθνλνκηθή θξίζε, Κ.Φ.Τ., επηξξνή, αλεξγία, αβεβαηφηεηα, 

ςπρνζεξαπεία, θαηαζιηπηηθέο θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο 
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                                  ΔΗΑΓΩΓΖ 

   Η Διιάδα αληηκεησπίδεη ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε κνληέξλα ηζηνξία 

θαζψο ην 2009 ε ρψξα θαη νη πνιίηεο ηεο βίσζαλ κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο 

νηθνλνκηθέο πθέζεηο. Σνλ Μάην ηνπ 2010, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

ππέγξαςε ην πξφγξακκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηελ επαλάιεςε απηνχ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2010 (Zavras,Tsiantou, Pavi, Mylona, & Kyriopoulos, 2012). ¨Έηζη, 

κεηψζεθαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ηεο ρψξαο θαη πηνζεηήζεθε πνιηηηθή ιηηφηεηαο ε 

νπνία επέβαιε πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη πεξηθνπέο θαη αλαδηακνξθψζεηο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Karanikolos, Mladovsky, Cylus, Thomson, Basu, Stuckler et. 

al., 2013). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηηο ζπλερείο κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ηα 

εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ θφξνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ 

βαζηθψλ αγαζψλ. Μηιψληαο κε πξαγκαηηθνχο φξνπο ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κεηαθξάδεηαη σο αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, ε 

απψιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη ε θνηλσληθή αλαζηάησζε 

είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή ππνβίβαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο επεκεξίαο 

(Madianos, Economou, Alexiou  & Stefanis, 2011). 

   Ο φξνο ‘‘θξίζε’’ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε ‘‘θξίζηο’’. ηα αξραία 

ειιεληθά ην ξήκα ‘‘θξίλεηλ’’ ζεκαίλεη ‘‘δηαρσξίδσ’’, ‘‘δηαθξίλσ’’, ‘‘θξίλσ’’ ή 

‘‘απνθαζίδσ’’. Η αξραία ειιεληθή ιέμε ‘‘θξίλεηλ’’ θαη ε κνληέξλα ιέμε ‘‘θξίζε’’ 

ζρεηίδνληαη θαζψο ζε κηα θξίζε είλαη απαξαίηεην λα θαηαιάβεη θάπνηνο θαη λα 

αληηιεθζεί ή λα δηεπθξηλίζεη ηη ζπκβαίλεη θαη πνηνη είλαη νη ππφγεηνη κεραληζκνί πνπ 

ηελ πξνθάιεζαλ (Dafermos,2013). Με απηή ηε δηάζηαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε παξφιν 

πνπ αξρηθά δηαθπβεχεη φ,ηη κέρξη ζηηγκήο έρεη θαηαθηεζεί ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη 
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ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, απνηειεί ηαπηφρξνλα έλαπζκα γηα αλαδήηεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ αμηψλ θαη επαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνηεξαηνηήησλ.  

   Δπεθηείλνληαο ηνλ νξηζκφ απηφ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί, πσο ε θξίζε ζηελ 

Διιάδα δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή αιιά θαη θξίζε αμηψλ. Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε απνηειεί ηελ πην ηξαπκαηηθή θαη ζνβαξή εκπεηξία ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο, θπξίσο γηαηί έθεξε ηνπο αλζξψπνπο αληηκέησπνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

αιιά θαη κε παξειζνληηθέο θαη ηξέρνπζεο επηινγέο (Skourteli, 2013). Δπνκέλσο 

αθνξά ζε κηα αλζξσπηζηηθή θξίζε θαζψο εθηφο ησλ άιισλ δηαθπβεχεηαη ε πγεία, ε 

αζθάιεηα θαη απεηιείηαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ (Dafermos,2013).  

    πλεπψο ηνκέαο ηεο πγείαο εκθαλίδεηαη  ζαθψο επεξεαζκέλνο  απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαζψο αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ πεξηιακβάλνληαλ κεηψζεηο ζηηο 

δαπάλεο γηα ηελ  θνηλσληθή πξφλνηα. Δηδηθφηεξα θαηαγξάθεθαλ κεηψζεηο έσο θαη 40 

% ζην πξνυπνινγηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηαηξηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ελψ ην λνζήιην ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ απμήζεθε απφ ηξία επξψ ζε 

πέληε θαη πνιιέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έθιεηζαλ (Karanikolos et 

al., 2013).  

   ηνηρεία απφ έξεπλεο βεβαηψλνπλ (Vandoros, Hessel, Leone & Avendano, 2013) 

πσο ε απψιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ε αλεξγία θαη ε εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ πγεία θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε αγρνγφλνπο παξάγνληεο επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ. Οη νηθνλνκηθέο πθέζεηο απεηινχλ ηελ ελφηεηα 

ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο αζηάζεηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ζνβαξψλ 

νηθνγελεηαθψλ εληάζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο βίαο (Ifanti,Argyriou,Kalofonou & 

Kalofonos, 2013). ¨Έηζη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
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θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη ε αίζζεζε ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ έλαο 

άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη ζηελ δσή ηνπ (Dafermos,2013).  

   Η επηξξνή ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο βηψλεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν επεξεάδνληαο ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγψληαο κηα 

επζεία ζπλεπαγσγή αλάκεζα ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο δσήο θαη ηελ 

ςπρηθή επεμία ησλ πνιηηψλ, φπσο αλαθέξεη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Τγείαο ( WHO).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη άλζξσπνη νη νπνίνη βηψλνπλ αλεξγία θαη νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε είλαη πεξηζζφηεξν αλακελφκελν λα εκθαλίζνπλ δηαηαξαρέο ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο δσή θαη έρνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε, 

δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αιθνφι θαζψο θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη αλεπεξέαζηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Η έξεπλα ηνπ 

Timimi ( 2011) έδεημε πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληζφηεηα ζε νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο πφξνπο ζε κηα θνηλσλία, ηφζν θησρφηεξε είλαη ε ςπρηθή πγεία ζε απηή ( 

Apostolopoulou, 2013).  

   Οη γξήγνξεο θαη βίαηεο κεηαβνιέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ φρη κφλν εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θάπνηα ρξφληα ςπρηθή αζζέλεηα αιιά θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ φπσο ηα παηδηά θαη νη 

λένη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη γίλνληαη νη άκεζνη απνδέθηεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Dafermos,2013, ).πλεπψο ε κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη λα δηαηεξεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο (Zavras,Tsiantou, Pavi, 

Mylona, & Kyriopoulos, 2012).  

   θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  ε ζθηαγξάθεζε ησλ αιιαγψλ θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ εξγαζία ησλ Κ.Φ.Τ. ηεο Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα 
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είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο  πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηνπο πνιίηεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
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   3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

   Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε κε ηελ ηερληθήο ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δέθα ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο δηαξθνχζαλ 

απφ δέθα ιεπηά έσο κηα ψξα ελψ ζηελ αξρή γηλφηαλ κηα γεληθή εξψηεζε(‘‘Πσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ εξγαζία/ δνπιεηά ζαο εδψ ζην θέληξν;’’) θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλνληαλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Ο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδεηαη ζην 

παξάξηεκα Ι.  

3.1. ςμμεηέσονηερ  

   Γέθα Φπρνιφγνη εξγαδφκελνη ζε Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο ηεο Αηηηθήο πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα. Ο κέζνο φξνο ρξφληαο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ήηαλ 17,1 

ρξφληα. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ςπρνιφγσλ νη νπνίνη πήξαλ 

κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην Κ.Φ.Τ. ζην νπνίν εξγάδνληαη θαζψο θαη 

ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο θαηεχζπλζε.    

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο  

Αξηζκφο  

πκκεηερφλησλ 

Φπρνζεξαπεπηηθή Καηεχζπλζε  

Αηγάιεσ   Σξείο (3)  πζηεκηθή 

 πζηεκηθή  

 Γελ αλαθέξεηαη  

Παππάγνπ  Σέζζεξηο (4)  Γλσζηαθή 

 Φπραλαιπηηθή 

 Φπραλαιπηηθή κε ςπρνδπλακηθή 

πξνζέγγηζε 

 πζηεκηθή  

Πεηξαηά Γπν (2)  Γλσζηαθή  

 πζηεκηθή ( αλ θαη δελ 

αλαθέξεηαη μεθάζαξα)  

Βχξσλα  ¨Έλα (1)  Γελ αλαθέξεηαη 
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3.2 Γιαδικαζία 

   Οη ζπλεληεχμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηεινχλ πιηθφ ην νπνίν πξνέθπςε απφ ζπλαληήζεηο κε ςπρνιφγνπο Κ.Φ.Τ. ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Αηγαιένπ, ηνπ Παπάγνπ, ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Βχξσλα. Αξρηθά ε 

επηθνηλσλία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εηδηθνχο ηνπ θάζε θέληξνπ 

επηηεχρζεθε θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηελ εθάζηνηε 

γξακκαηεία. Οη ςπρνιφγνη φισλ ησλ Κ.Φ.Τ. ζπκθψλεζαλ θαη επηβεβαίσζαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο ε εξεπλήηξηα παξνπζίαδε 

ζχληνκα ηνλ εαπηφ ηεο, εμεγνχζε ζην εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο 

θαη δηαζθάιηδε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπο γηα ηελ καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δπίζεο επηβεβαίσλε πσο ζα αθνινπζεζεί ν θψδηθαο δενληνινγίαο θαη παξείρε  ην 

δηθαίσκα ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα δηαθφςεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο.  

   Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δηακνξθψλνληαλ ζην χθνο ηνπ εθάζηνηε 

ςπρνιφγνπ, θαη είραλ σο ζηφρν ηελ απνθφκηζε πιεξνθνξηψλ ηφζν ζρεηηθά κε ηνλ 

εθάζηνηε εηδηθφ (ζπνπδέο, ρξφληα εξγαζίαο ζηνλ θνξέα θιπ) φζν θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε έξεπλα, φπσο απηά έρνπλ 

δηαηππσζεί αλσηέξσ.   

 

Μέθοδορ ανάλςζηρ  

   Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο, έγηλε ε 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ελψ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε 

εξεπλήηξηα αθνινχζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
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 Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ε κεηαθνξά ζηνπο ζε γξαπηφ ιφγν  

 Καηαγξαθή γεληθψλ επαλαιακβαλφκελσλ αξρηθψλ ηδεψλ ζρεηηθά κε ηα 

ελδηαθέξνληα ζεκεία ησλ δεδνκέλσλ ( παξαγσγή θσδίθσλ)  

 χγθξηζε θαη ζπλδπαζκφο ησλ θσδίθσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζνχλ νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

 Αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ ζεκαηηθνχ ράξηε 

 Ολνκαζία θαη νξηζκφο πεξηερνκέλνπ θάζε ζεκαηηθήο  

 χλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαη παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο πνπ  

αλαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ δεδνκέλσλ (Braun & Clarke, 2006).   
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   4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

   Μειεηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ πέληε 

ζεκαηηθέο : ε αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηα Κ.Φ.Τ., ε αιιαγή 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ε αχμεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ θαη νη ζπλέπεηεο, ην 

θιίκα εξγαζηαθήο αβεβαηφηεηαο ησλ ςπρνιφγσλ θαη νη ζπλέπεηεο, ε ζπκβνιή ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή αλαθιάηαη ν ηξφπνο 

πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα Κ.Φ.Τ.  

 

4.1 Αύξηζη πποζέλεςζηρ ηυν εξςπηπεηούμενυν από ηα Κ.Ψ.Τ.  

   Απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ςπρνιφγσλ ηνπ εθάζηνηε 

Κ.Φ.Τ. γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ πσο κηα ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε 

αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ, θπξίσο ιφγσ νηθνλνκηθήο 

αδπλακίαο λα απεπζπλζνχλ ή λα ζπλερίζνπλ θάπνηα ηδησηηθή ππνζηήξημε.  

   ‘‘Σε όηη αθνξά ηελ πξνζέιεπζε ησλ αλζξώπσλ ζα έιεγα όηη είλαη απμεκέλε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα γηαηί δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα απεπζπλζνύλ ζε θάπνηνλ ηδηώηε ή 

ζε θάπνην ηδησηηθό θνξέα πνπ θνζηίδεη πνιύ πεξηζζόηεξα.’’( 23 ρξόληα εξγαζίαο, 

Σπζηεκηθή θαηεύζπλζε)  

   Δλψ, ινηπφλ, νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απμάλνληαη, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ κπνξνχλ λα επσκηζζνχλ ην θφζηνο κηαο επηινγήο 

ηδησηηθήο ςπρηθήο ππνζηήξημεο (Apostolopoulou, 2013). 

   ‘‘Απηό πνπ θαηά θάπνην ηξόπν άιιαμε κε ηελ θξίζε ήηαλ όηη είρακε απμεκέλν αξηζκό 

αηηεκάησλ θαη νη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο δηθαηνινγνύζαλ όηη έξρνληαη ζε έλα δεκόζην 
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πιαίζην επεηδή δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ παξνύζα θάζε νηθνλνκηθά.’’( 

Τεζζεξάκηζη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή θαηεύζπλζε)  

   χκθσλα κε ηνλ Dafermo (2013) έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ 

κηα ηδησηηθή ζεξαπεία.  

   ‘‘Οη άλζξσπνη νη νπνίνη ρξήδνπλ αλάγθε ςπρνινγηθήο βνήζεηαο δελ κπνξνύλ λα 

ζπλερίζνπλ ζηνπο ηδηώηεο ζηνπο νπνίνπο πήγαηλαλ θαη θαηαθιύδνπλ ην θέληξν δεηώληαο 

ηελ ζπλέρεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπο  θξνληίδαο.’’( Γελ αλαθέξεηαη) 

   ‘‘Θα έιεγα, θαηά ηελ δηθή κνπ γλώκε, πσο ίζσο είλαη πεξηζζόηεξν ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ν ιόγνο πνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε, γηαηί πνιινί θάηνηθνη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξν ζην δεκόζην θαη γηαηί νη ίδηνη 

αλαθέξνπλ πσο ζα απεπζπλόληνπζαλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα εάλ δελ ήηαλ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή). 

   χκθσλα κε ηελ Apostolopoulou  (2013) ε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο είρε σο 

απνηέιεζκα πεξηζζφηεξεο θιήζεηο ζηε Γξακκή βνήζεηαο γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

κε άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

 «Δπίζεο ζηε Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηελ Καηάζιηςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληη-

ζηίγκα» ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο 

(ΔΠΙΦΤ), ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη θαηαγξαθεί απμεκέλνο αξηζκφο 

θιήζεσλ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ην 27% ησλ θιήζεσλ ηα αηηήκαηα γηα παξνρή 

ςπρνινγηθήο βνήζεηαο ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε δπζρεξή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Η αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή 
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επηζθάιεηα απνηεινχλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα απφ ηνπο θαινχληεο, σο επηβαξπληηθνί γηα ηελ ςπρνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε»(Μπνχξαο θαη Λχθνπξαο, 2011 ζει 5). 

   Με ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, γίλεηε θαηαλνεηή 

ε αχμεζε πξνζέιεπζεο ησλ λέσλ ζηα Κ.Φ.Τ.  

   ‘‘Δγώ ζεσξώ , όηη απμήζεθε ε πξνζέιεπζε λέσλ αλζξώπσλ 20-30 ρξνλώλ, γηαηί 

λνκίδσ όηη δνύλε πην έληνλα ην άγρνο ηνπ λα θύγνπλ από ηελ νηθνγέλεηα θαη λα πάλε 

πνπ ; Αο πνύκε ην θιαζζηθό ζύκπησκα απηή ηε ζηηγκή είλαη ε θξίζε παληθνύ, πνπ ηνπο 

θέξλεη εδώ. Πνιινί λένη άλζξσπνη, πην πνιινί από παιηά. Παιηά ζαλ λα ήηαλ πην 

νξγαλσκέλε ε δσή ηνπο. Ήμεξαλ πνπ λα πάλε, ηη λα θάλνπλ. Τώξα πξέπεη λα έρεη 

ζηεξέςεη απηή.’’( 20 ρξόληα, Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε)  

   Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ 

είλαη εκθαλείο κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ηεο πγείαο γεληθφηεξα, 

θαζψο βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Τγείαο, ην 2011 παξαηεξήζεθε 

αχμεζε 20% ζηελ εηζξνή ησλ αηφκσλ ζηα λνζνθνκεία ζε ζρέζε κε ην 2009, θπξίσο 

ιφγσ θσιχκαηνο ππνζηήξημεο ηδησηηθήο πγείαο (Dervenis, Kastanioti, & 

Polyzos,2013). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Apostolopoulou (2013), ηνπο EEfthimiou, 

Argalia, Kaskaba & Makri, (2013 ) απμήζεθαλ ηα άηνκα πνπ θαηέθπγαλ ζηα θέληξα 

αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (ηξνθή, 

πξνζσξηλή θαηνηθία, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε) κε ηα εκεξήζηα γεχκαηα ησλ 

ζπζζηηίσλ λα έρνπλ απμεζεί απφ 5.000 ζε 10.000 ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο.  
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4.2 Αλλαγή αιηημάηυν 

   Δθηφο απφ ην ζέκα ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο ζηα Κ.Φ.Τ. ,πνπ ζπδεηήζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιαγέο ζπλέβεζαλ θαη ζην πεξηερφκελν ησλ 

αηηεκάησλ ηα νπνία νη εμππεξεηνχκελνη έθεξαλ πξνο ζπδήηεζε.  

   Απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη 

πσο φινη νη ςπρνιφγνη ζπκθσλνχλ φηη ηα αηηήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δεηάλε 

ππνζηήξημε ζην εθάζηνηε Κ.Φ.Τ. έρνπλ πιένλ αιιάμεη.  

   ‘‘ Έρεη αιιάμεη πάξα πνιύ ην πξνθίι ησλ αλζξώπσλ νη νπνίνη έξρνληαη ζην θέληξν 

ςπρηθήο πγείαο… κσο, απηή ηε ζηηγκή, απηό πνπ βιέπνπκε είλαη όηη έρνπλ απμεζεί 

πάξα πνιύ νη άλεξγνη θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.’’(Έμη ρξόληα 

εξγαζίαο, Ψπραλαιπηηθή θαηεύζπλζε) 

   Σα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ ησλ Κ.Φ.Τ. πνπ κειεηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα, 

θάλεθε λα επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

απμήζεθε ε βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ππήξμε ζπρλφηεξε αλαθνξά ησλ 

αλζξψπσλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

   Έηζη, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη φρη κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ, κε 

ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θαζψο ζπρλά αλαθέξεηαη πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπδεηνχληαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα.  

   ‘‘Έρνπλ δπζθνιέςεη ηα πεξηζηαηηθά, είλαη πην βαξηά, πην βαξηά κε ηελ έλλνηα όρη ζε 

ςπρηαηξηθό επίπεδν, αιιά ζε θνηλσληθό επίπεδν. Έρεη βάξνο, θέξλεη πην πνιύ βάξνο ν 

άλζξσπνο. Γειαδή, αο πνύκε γειάγακε κηα κέξα ζε νκάδα, γειάγαλε ηα κέιε γηα ην 

πνηνο έρεη ηα κεγαιύηεξα ρξέε πιένλ ζηελ εθνξία.’’(20 ρξόληα, Σπζηεκηθή ). 
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   ‘‘Τα πεξηζηαηηθά είλαη πην δύζθνια, πην βαξηά πεξηζηαηηθά… Σε γεληθέο γξακκέο, 

απηό έρσ παξαηεξήζεη, δειαδή όηη ε βαξύηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη ζπλεπεία ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε βαξύηεηα είλαη κεγάιε.’’( 27 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

«Οη ηειεθσληθέο γξακκέο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαηαγξάθνπλ απμεκέλν 

αξηζκφ θιήζεσλ γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε. Η Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηελ Καηά-ζιηςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληί-

ηίγκα »  ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο 

(ΔΠΙΦΤ), ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη θαηαγξάςεη απμεκέλν αξηζκφ θιήζεσλ 

κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο. ην 27% ησλ θιήζεσλ ηα αηηήκαηα γηα παξνρή ςπρνινγηθήο 

βνήζεηαο ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε δπζρεξή θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Η αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή επηζθάιεηα 

απνηεινχλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα» 

(Μπνχξαο & Λχθνπξαο 2011, ζει 55)  

  

   ‘‘Ννκίδσ έλα ζέκα πνπ έξρεηαη ζπρλά, σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ ζπλεδξηώλ είλαη 

θάηη πνπ πιένλ όινη νη αζζελείο ζρνιηάδνπλ σο θάηη πνπ επεξεάδεη ηε δσή ηνπο, άιινη 

ιηγόηεξν, άιινη πεξηζζόηεξν, ν θαζέλαο κε ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν πνπ έρεη λα 

ρεηξίδεηαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αιιά είλαη έλα ζέκα πνπ ηα ηειεπηαία δπν ρξόληα 

έξρεηαη πάληνηε, ελώ παιαηόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο δελ ππήξρε σο δήηεκα, κόλν αλ ππήξρε ζηελ δσή ελόο αλζξώπνπ, ηώξα 

είλαη θάηη πνπ έξρεηαη ζρεδόλ από όινπο.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 

   Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε αχμεζε θπξίσο ζε 

πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο θαηαζιηπηηθέο θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο. 
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Απηέο νη δχν νκάδεο δηαηαξαρψλ είλαη αιιειέλδεηεο θαη άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

άγρνο ζπρλά θέξνπλ θαη θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία.  

   ‘‘Δκπεηξηθά κπνξώ λα πσ όηη ππάξρνπλ αγρώδεηο εθδειώζεηο πην έληνλεο θαη βέβαηα 

ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα πάλε καδί. Δίηε απηόλνκα δειαδή θάπνηνο κε αγρώδεηο 

εθδειώζεηο ή κε θαηαζιηπηηθέο ή καδί, δειαδή ππήξρε έλα ππόβαζξν αγρώδνπο 

αληηκεηώπηζεο θαη βέβαηα κε όια απηά ηα πξνβιήκαηα, έρνπλ βγεη ζηελ επηθάλεηα θαη 

θαηαζιηπηηθά πξνβιήκαηα, κε ην ζηνηρείν ηεο απόγλσζεο, ηεο απειπηζίαο πην έληνλν.’’ 

( Τέζζεξα ρξόληα, Γλσζηαθή)  

   ‘‘Πξόθεηηαη γηα αλζξώπνπο πνπ έξρνληαη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ζσκαηνπνηεζεί θαηά 

θάπνην ηξόπν ε δπζθνιία ηνπο. Σπλήζσο είλαη θαηαζιίςεηο θαη παληθνί, δειαδή έηζη 

θπξίσο εθθξάδεηαη απηή ε ζσκαηνπνίεζε.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   ‘‘Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη πάξα πνιιά αγρώδε πεξηζηαηηθά’’(Έμη ρξόληα, 

Ψπραλαιπηηθή)  

   Πνιιέο έξεπλεο έδεημαλ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ απμάλεηαη 

ην ζηξεο ησλ αηφκσλ επεξεάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πγείαο ηνπο θαζψο 

παξαηεξείηαη έληνλν άγρνο, αλεζπρία θαη επεηζφδηα κείδνλνο θαηάζιηςεο 

(Gudmundsdottir, 2011. Ifanti, Argyriou, Kalofonou, & Kalofonos, 2013. Madianos, 

Economou, Alexiou, & Stefanis, 2011. Vandoros, Hessel, Tiziana Leone & Avendano, 

2013). Η ςπρηθή πγεία επεξεάδεηαη απφ ηελ αλεξγία θαη ην ζπζρεηηζκφ κε ηα 

ρξήκαηα, ηελ αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ην γεληθεπκέλν άγρνο ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα (Bartley, 2005. Vandoros,et al., 2013). Δπηπξφζζεηα, 

επεξεάδεηαη απφ ην ρξφλην ζηξεο, ηε κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε 

κεησκέλε απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε, παξάγνληεο πνπ κπνξεί θαη 

λα κελ ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηα ρξήκαηα ( Ifanti, et al., 2013. Μπνχξαο θαη 
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Λχθνπξαο, 2011. Vandoros, et al., 2013 ) αιιά θαη ηελ ειάηησζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ( Bartley, 1994. Bradshaw, Cooke & Godfrey, 1983. Vandoros,et al., 

2013 ). 

   ‘‘Απηό πνπ κπνξώ λα ζαο πσ από ηελ πνιύ πξνζσπηθή κνπ αίζζεζε είλαη όηη 

ζίγνπξα ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαθέξεηαη πην ζπρλά από αλζξώπνπο πνπ έρνπλ σο 

βαζηθό ηνπο πξόβιεκα ην άγρνο. Γειαδή άλζξσπνη πνπ είηε ζην παξειζόλ είραλ 

αγρώδεηο εθδειώζεηο ή κηα δηάγλσζε δηαηαξαρώλ άγρνπο ή άλζξσπνη πνπ γηα πξώηε 

θνξά εκθαλίδνπλ θάηη ηέηνην, έρσ ηελ αίζζεζε πσο απηό ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ 

νηθνλνκηθό παξάγνληα. Κπξίσο άλζξσπνη πνπ έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο ή άλζξσπνη 

πνπ ην εηζόδεκα ηνπο έρεη κεησζεί πνιύ, έρσ παξαηεξήζεη όηη ζρεηίδνληαη κε άγρνο. 

Δλλνείηαη όηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη κε άιιεο δηαγλώζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην 

πξόβιεκα αιιά ζα έιεγα όηη πεξηζζόηεξν κέζα ζε κηα αγσλία θαη κε αγρώδεηο 

εθδειώζεηο έξρεηαη καδί ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο, παξά κε θάηη 

άιιν.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 

   Τπνζηεξίδεηαη απφ αξθεηέο έξεπλεο πσο ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηνπο 

αλέξγνπο ήηαλ δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ( Efthimiou, Argalia, 

Kaskaba & Makri, 2013. Karanikolos, Mladovsky, Cylus, Thomson, Basu, Stuckler et 

al.2013. Μπνχξαο θαη Λχθνπξαο, 2011. Reichert & Tauchmann, 2011). ¨Έηζη, ηα 

απμεκέλα επίπεδα ηνπ ρξένπο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ‘‘θησρή’’ ςπρηθή πγεία θαη 

θπξίσο κε ηε κείδνλα θαηάζιηςε ( Μπνχξαο θαη Λχθνπξαο, 2011).  

 

   ‘‘Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη δελ ζθάινπλ ηόζν ζπρλά όζν νη άλζξσπνη 

πνπ δελ εξγάδνληαη. Γειαδή είκαζηε πην επηξξεπείο ζην ζθάικα όηαλ είκαζηε 

άλεξγνη.’’(Γελ αλαθέξεηαη)  
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   ‘‘Υπάξρεη πνιύ έληνλν ην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο πνπ θέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα θαη αλάινγα πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο, θάπνηα θνκκάηηα 

αγρώδε ή θαηαζιηπηηθά, ηα νπνία ηώξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε βγαίλνπλ πην έληνλα.’’ 

Τέζζεξα ρξόληα, Γλσζηαθή)  

   ‘‘Απηή ηε ζηηγκή, απηό πνπ βιέπνπκε είλαη όηη έρνπλ απμεζεί πάξα πνιύ νη άλεξγνη 

θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Έρνπλ απμεζεί πάξα πνιύ νη αγρώδεηο δηαηαξαρέο, 

μαθληθά έρεη γίλεη επηηαθηηθό ην λα ιύζνπλε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα έρνπλε.’’(¨Έμη 

ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 

   Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο  είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε 

θαη ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ( Dooley, Catalano & Wilson, 1994. Efthimiou, et al., 

2013. Gili, Roca, Basu, McKee & Stuckler, 2012. Paul, Moser, 2009.  Skourteli 2013. 

Wahlbeck, McDaid, 2012 ) γεγνλφο ην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, McKee (2009) πνπ δηεμήρζε ζε 26 Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη  έδεημε φηη γηα θάζε 1% πνπ απμάλεηαη ε αλεξγία νη απηνθηνλίεο απμάλνληαη θαηά 

0.8% γηα άηνκα λεφηεξα ησλ 65 εηψλ (Ifanti, et al., 2013). 

   Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο επεξεάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην ρξένο, κε 

ηνπο κελ άλδξεο λα  επεξεάδνληαη βξαρππξφζεζκα ελψ ηηο γπλαίθεο καθξνπξφζεζκα 

( Fitch, Hamilton, Bassett & Davey, 2011). ηελ Διιάδα νη άλδξεο επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαζψο ε αλεξγία θαη 

ε αλαζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ ςπρηθή ηνπο 

πγεία ( Vandoros,et al., 2013. Wahlbeck & McDaid, 2012) ελψ νη γπλαίθεο είλαη πην 

επηξξεπήο ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Madianos, 

et al.,2011). Δπηπξφζζεηα νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

‘‘ζηηγκαηηζηνχλ’’ απφ ηελ αλεξγία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Paul & Moser, 2009).  
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   ‘‘Η επίδξαζε ηεο θξίζεο θάλεη ηνπο άλδξεο  λα γίλνληαη πην βίαηνη θαη επίζεο λα 

επηβαξύλνληαη ςπρνζσκαηηθά, ζην θνπι είλαη νη θαξδηνπάζεηεο, ζην θνπι είλαη ην 

έιθνο ελώ ζηηο γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη ε θαηάζιηςε θαη ηα ςπρνζσκαηηθά ζε πνιύ 

κεγάιν βαζκό.’’(Γελ αλαθέξεηαη) 

 

   Η νηθνλνκηθή θξίζε βέβαηα δελ αθήλεη αλεπεξέαζην ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη 

ηνπο εθήβνπο. Οη επηπηψζεηο ηεο απμάλνπλ ηα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζηνπο ¨Έιιελεο 

καζεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Lazaratou, Dikeos, Anagnostopoulos & Soldatos 

,2010). 

 

   ‘‘Βιέπσ ηξνκεξή αιιαγή  ζηα παηδηά! Σηελ εμέηαζε ησλ παηδηώλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθό, βιέπσ παηδηά πνπ έρνπλ θαηάζιηςε, βιέπσ εθήβνπο λα θιαίλε επεηδή δελ 

έρνπλ λα θάλε, βιέπσ πνπ δελ έρνπλ λα πάξνπλ ξνύρα, βιέπσ παηδηά πην κηθξήο 

ειηθίαο πνπ ηνπο έρνπλε θόςεη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηαηί δελ έρνπλ νη γνλείο 

ιεθηά. Έρσ δεη εθεβάθηα λα παξαθαιάλε λα κε πεζάλεη ε πξνγηαγηά ηνπο γηαηί εάλ 

πεζάλεη ε πξνγηαγηά δελ ζα έρνπλ λα θάλε… όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηαξάδνπλε ηα 

δάθξπα ησλ εθήβσλ πνπ έξρνληαη λα ζπδεηήζνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, είλαη απιά 

απίζηεπην.’’(27 ρξόληα, Γελ αλαθέξεηαη)  

« Η Τγεηννηθνλνκηθή θξίζε φπσο έρεη θαηαγξαθεί (Williams & Maruthappu, p. 

7,) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ: αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αχμεζε 

απηνθηνληψλ (Economou, Madianos, Peppou, Patlelakis, & Stefanis, 2013), 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θηψρεηα, έιιεηςε ζηέγεο (Giannetou, 2012), απμεκέλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηνπο ειηθησκέλνπο ( Tsimbos, 2010), ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 ), ειιείςεηο 
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θαξκάθσλ (Karamanoli, 2012 ), βία (Ifanti,et al., 2013 ), κείσζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη αχμεζε ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ (Bonovas 

& Nikolopoulos, 2012. Paraskevis et al., 2011) » ( Triliva, Fragkiadaki & 

Balamoutsou, 2013,ζει 377).  

 

 

 

   Η νηθνλνκηθή θξίζε, εθηφο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηηο ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί, 

έρεη επεξεάζεη θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  

 

   ‘‘Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δπζθνιίεο ζην γνληθό ξόιν, δπζθνιίεο ζηε 

ζρέζε κε ηα παηδηά, δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ζπλαηζζήκαηνο.’’( 20 ρξόληα, Γλσζηαθή) 

 

   Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ παξαηεξείηαη πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είηε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ είηε κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ.  

 

   ‘‘Δλδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα είηε κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ είηε κε ηα παηδηά.’’(23 

ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

 

   ‘‘Γειαδή έρνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία, ηε βία ζηελ 

νηθνγέλεηα… έρνπκε νηθνγέλεηεο πνπ είλαη θαη νη δπν άλεξγνη, ν έλαο άλεξγνο θαη ν 

εξγαδόκελνο γνληόο λα είλαη part- time θαη λα έρνπλ δπν παηδηά ηα νπνία λα είλαη είηε 
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άλεξγα είηε θνηηεηέο, δειαδή είλαη κηα δύζθνιε θαηάζηαζε ε νπνία επηδξά άκεζα ζηελ 

ςπρηθή πγεία γεληθά όιεο ηεο νηθνγέλεηαο.’’(Γελ αλαθέξεηαη)΄΄ 

 

   ‘‘Απεπζύλνληαη πνιιά δεπγάξηα θπξίσο παληξεκέλνη νη νπνίνη έρνπλ ζέκαηα, έρνπλ 

πνιύ κεγάιεο δπζθνιίεο, έρνπλ πνιύ κεγάιεο εληάζεηο, βξίζθνληαη πνιύ ζπρλά ζηα 

πξόζπξα δηαδπγίνπ, ιίγν πξηλ ή κεηά, ή αλάκεζα ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα, πνπ θαηά ηελ 

γλώκε κνπ ζπλδένληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σπλδένληαη, κε 

ηελ έλλνηα όηη ζα δσ δηαθνξέο πνπ ππήξραλ αλάκεζα ζηα δπν πξόζσπα πνπ απνηεινύλ 

ην δεπγάξη πξν ηεο θξίζεο ή αλάκεζα ζηνπο γνλείο κηαο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο δηαθνξέο 

ζεσξώ όηη κε θάπνην ηξόπν θαιππηόληνπζαλ από θάπνηα επκάξεηα πνπ δηεπθόιπλε λα 

θαιύπηεη θαλείο ηηο αλάγθεο ηνπ κε άιινπο ηξόπνπο είηε κε πιηθά, είηε κέζσ αλζξώπσλ 

άιισλ, είηε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ. Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο όια απηά 

ζηακάηεζαλ θαη νη άλζξσπνη πιένλ πηέδνληαη πάξα πνιύ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, απηέο νη 

δηαθνξέο πιένλ ηνπο βγαίλνπλ πην θξαπγαιέεο θαη ηνπο θηάλνπλε ζηα άθξα. Δπίζεο, 

ζεσξώ όηη ε δπζιεηηνπξγία πνπ ππήξρε ζε δεπγάξηα πξηλ ηελ θξίζε, εμαηηίαο ηεο θξίζεο 

εληείλεηαη θαη γίλεηαη  πάξα πνιύ εκθαλήο. Γειαδή, ζεσξώ, δελ είλαη ζρέζεηο πνπ 

πξνεγνπκέλσο πήγαηλαλ θαιά θαη ράιαζαλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Δίλαη ζρέζεηο νη νπνίεο 

είραλ πξνβιήκαηα, είραλ δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ήηαλ ζνβαξέο αιιά εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο απηέο εκθαλίδνληαη πιένλ πην θξαπγαιέα.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

 

   Απφ ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο αιιά θαη απφ ηηο αθφινπζεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

επηβεβαηψλεηαη φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ, ιφγσ ηεο αλεξγίαο 

δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα αλαζθάιεηαο θαη έληαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο (Gili, et al., 2012) επεξεάδνληάο ηελ κε δπζκελή ηξφπν θαη απμάλνληαο 
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ηδηαίηεξα ηελ πηζαλφηεηα δηαδπγίσλ, ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαζψο θαη ηελ παηδηθή 

θαθνπνίεζε (Skourteli, 2011. Wilson, Walker, 1993 ). 
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4.3 Αύξηζη επγαζίαρ και ζςνέπειερ  

   Η αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ δήηεζαλ ππνζηήξημε απφ Κ.Φ.Τ. θαη έιαβαλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ είρε σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο  γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα θέληξα απηά. 

   Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην γεγνλφο απηφ αθνξνχλ ηφζν ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δεηάλε ππνζηήξημε απφ ηα Κ.Φ.Τ. αιιά θαη ηνπο ςπρνιφγνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζην εθάζηνηε θέληξν.  

   Αξρηθά, ιφγσ ηεο θξίζεο κεηψζεθαλ νη επηρνξεγήζεηο ζηα Κ.Φ.Τ. επεξεάδνληαο ηηο 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαζψο πιένλ δελ πξνζιακβάλνληαλ λένη εξγαδφκελνη ελψ 

ηαπηφρξνλα θάπνηνη ςπρνιφγνη ζπληαμηνδνηνχληαη θαη απνρσξνχζαλ απφ ηε δνκή, 

ρσξίο λα αληηθαζίζηαληαη.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, αθελφο ηελ θαηάξγεζε ηνπ απνγεπκαηηλνχ σξαξίνπ -απνθιείνληαο 

ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνπ εξγάδνληαη ηα πξσηλά ζηελ δηθή ηνπο απαζρφιεζε - θαη 

αθεηέξνπ ηελ αχμεζε εξγαζίαο γηα ηνπο παξακέλνληεο ςπρνιφγνπο ζην θέληξν.  

   ‘‘Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ε επηρνξήγεζε ζηε δηθή καο δνκή είλαη κηθξόηεξε 

εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο ρξήζεο ηεο. ¨Έηζη ινηπόλ έρεη κεησζεί ην πξνζσπηθό ηα 

δπν ηειεπηαία ρξόληα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα δπζθνιεύεηαη ε δνπιεηά, είηε ε 

παξαγσγηθόηεηα, είηε ε δπλαηόηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζνύκε σο θνξέαο ζε όια ηα 

αηηήκαηα. Γειαδή ππάξρεη ζπλνιηθόηεξα κηα κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηα ηειεπηαία δπν 

ρξόληα θαηά ην έλα ηξίην, από ην 2011 πεξίπνπ. Απηό επεξεάδεη ηε δνπιεηά γηαηί δελ 

δίλεη γηα παξάδεηγκα  δπλαηόηεηα απνγεπκαηηλνύ σξαξίνπ.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   ‘‘¨ηαλ ράλεηαη κηα ζέζε δελ αλαπιεξώλεηαη όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό. ¨Έρνπκε 

θαη ηέηνηα ζέκαηα.’’(Γελ αλαθέξεηαη) 
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   ‘‘ Η κείσζε πξνζσπηθνύ είλαη ην πξόβιεκα… δελ έρνπκε πνιινύο ζπλαδέιθνπο, δελ 

έρνπκε πξνζσπηθό όζν ρξεηάδεηαη, απηό επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία.’’ ( 27 ρξόληα,  

Σπζηεκηθή) 

   ‘‘Η ιεηηνπξγία ηεο δνκήο έρεη αιιάμεη θαη ελώ ήηαλ ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

κέρξη ην απόγεπκα, κέρξη ηηο 6 κκ, ηώξα απηό είλαη κόλν δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα.’’ ( 

Έμη ρξόληα ςπραλαιπηηθή)  

   ‘‘Οη άλζξσπνη ζπληαμηνδνηνύληαη θαη ην πξνζσπηθό δελ αλαλεώλεηαη.’’  ( 27 ρξόληα, 

Σπζηεκηθή)  

   Δπίζεο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη ζην εθάζηνηε άηνκν πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα 

Κ.Φ.Τ. έρεη κεησζεί είηε ιφγσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο ππνζηήξημεο είηε ιφγσ κείσζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη βξαρχρξνλεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο 

ζπλήζσο δηαξθνχλ κέρξη έμη κήλεο.   

   ‘‘Γελ κπνξείο λα ηνπ πξνζθέξεηο ςπρνζεξαπεία πάλσ από έλα εμάκελν, δηόηη νξίδεηο 

ην πξάγκα έηζη. Καηαξράο είλαη έλα ζπκβόιαην πνπ ηνπ ην εμεγείο από ηελ αξρή, όηη ζα 

ζνπ παξέρνπκε βνήζεηα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Τώξα, εάλ δεηο πνιύ 

κεγάιε αλάγθε ηνλ θξαηάο αξαηά θαη πνπ αιιά δελ κπνξεί λα θαζηεξσζεί γηα όινπο 

απηό. Γελ έρνπκε πξνζσπηθό, άξα δελ ζα κπεη θαλέλα λέν πεξηζηαηηθό, αλ κηα νκάδα 

αλζξώπσλ πνπ κπαίλνπλ θάπνηα ζηηγκή παξακείλνπλ πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Δάλ όινη έρνπλ αλάγθε γηα πνιύ θαηξό δελ ζα κπαίλεη άιινο 

άλζξσπνο, ζα θξαθάξεη εδώ ην ζύζηεκα.’’( 27 ρξόληα Σπζηεκηθή)  

   ‘‘Κνίηαμε, απιώο δελ κπνξνύκε, απηό είλαη θάηη ην νπνίν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

θέξεη γεληθόηεξα ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο… έρνπλ κείλεη ειάρηζηνη (ελλνψληαο 

εξγαδφκελνη). Σαθώο ν ρξόλνο πνπ θξαηάκε ηα πεξηζηαηηθά κεηώλεηαη.. Δγώ παιηά είρα 
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αηνκηθά πεξηζηαηηθά ηξία ρξόληα αο πνύκε θαη ζε νκαδηθή άιια ηξία, ζύλνιν έμη 

(ρξόληα). Φπζηθά απηνί νη ρξόλνη έρνπλ πεξηνξηζηεί απίζηεπηα, δειαδή ηα άηνκα ηα 

θξαηάκε κάμηκνπκ εμάκελν εδώ.’’(27 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

   ‘‘Υπάξρεη κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε θαη άξα ζα πξέπεη θάπσο ζηνπο ρξόλνπο καο λα 

κπνξέζνπκε λα ελζσκαηώζνπκε πην πνιύ θόζκν. Μηιάκε θαηά πόζν ζα κπνξνύζακε 

ρξνληθά λα πεξηνξίζνπκε ηηο ππεξεζίεο καο όρη σο πξνο ηελ πνηόηεηα αιιά σο πξνο ην 

ρξόλν. Γειαδή κέρξη ηώξα κπνξνύζακε λα βιέπνπκε αλζξώπνπο θαη έλα θαη δπν 

ρξόληα. Πιένλ ζηγά ζηγά απηό δε γίλεηαη, αλαγθαζηηθά ζα βξεζνύκε ζε κηα ζέζε πνπ δελ 

ζα κπνξνύκε, ή ζα είλαη κηθξόηεξν ην πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα 

παξαθνινπζνύληαη ηόζν πνιύ.’’(Τέζζεξα ρξόληα, Γλσζηαθή)  

   Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα 

ςπρνζεξαπεία απμάλεηαη, νη πεξηθνπέο ζηα επηδφκαηα επεκεξίαο θαη ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε καθξνρξφληα αλακνλή ζε κεγάιεο ιίζηεο ή ηηο 

βξαρχρξνλεο ζεξαπείεο νη νπνίεο είλαη αλεπαξθείο γηα κηα νινθιεξσκέλεο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ( Apostolopoulou, 2013). Λφγσ ηεο έιιεηςεο πξφζθνξνπ 

ρξφλνπ ζπρλά ππάξρεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ησλ ξαληεβνχ θαη νη ελδηαθεξφκελνη 

αλαγθάδνληαη λα πεξηκέλνπλ ζηηο καθξνζθειείο ιίζηεο αλακνλήο, παξαθσιχνληαο ηα 

άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη άκεζα βνήζεηα.  

   ‘‘¨Ήδε θάπνηεο θνξέο είλαη ηόζν απμεκέλε ε πξνζέιεπζε πνπ κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη ην ξαληεβνύ, λα κελ δνζεί άκεζα γηαηί δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο 

αληαπόθξηζεο ζην αίηεκα ή ζε επηκέξνπο αηηήκαηα.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   ‘‘Υπάξρεη πνιύο θόζκνο πιένλ πνπ απεπζύλεηαη εδώ πέξα θαη δελ κπνξνύκε λα 

έρνπκε ηόζα πνιιά ξαληεβνύ ή ηόζν ηαθηηθά ξαληεβνύ.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  
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   ‘‘Θεσξώ όηη αξθεηνί από ηνπο αλζξώπνπο πνπ απεπζύλνληαη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

πην ζπζηεκαηηθά ξαληεβνύ εάλ ππήξρε απηή ε δηαζεζηκόηεηα από πιεπξάο 

πξνζσπηθνύ.’’( 23 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

   ‘‘Πάξα πνιιά ζεκαληηθά ξαληεβνύ ζα πξέπεη λα πάλε ζε δεθαπελζήκεξε βάζε θαη 

όρη, σο ζπλήζσο, ζε εβδνκαδηαία θαη κε όηη απηό κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη.’’( ¨Έμη 

ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή)  

   ‘‘Κάπνηα πξνβιήκαηα γίλνληαη πην επηηαθηηθά λα ιπζνύλ ηώξα από ηελ πιεπξά ησλ 

αλζξώπσλ.’’(¨Έμη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή)  

   Δπηπιένλ ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά ζηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ςπρηθή 

πγεία, θαζψο ε κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

πεξηθνπψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. ¨Έηζη, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θφξην εξγαζίαο 

ησλ ςπρνιφγσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηε δνκή, επεξεάδνληαο ηελ ςπρηθή 

ηνπο πγεία, ηελ δηάζεζε ηνπο γηα δνπιεηά, ηελ αλνρή θαη ηελ αληνρή ηνπο. ε έλα 

πεξηβάιινλ απμεκέλεο επαγγεικαηηθήο δήηεζεο πξνθαιείηαη πηψζε ηνπ εζηθνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη εξγαζηαθή εμνπζέλσζε (burn out) (Karamanoli ,Borowy & Hopkins 

φπσο αλαθέξεηαη απφ Efthimiou, Argalia, Kaskaba,Makri, 2013). 

   ‘‘Οη ππνκνλέο θαη νη επηκνλέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Ψπρηθήο Υγείαο έρνπλ 

πιένλ κεησζεί θαη ππάξρεη απηό ην θιαζηθό, πνπ ζηέιλνπλε κπαιάθη ην έλα ζην άιιν ηα 

πεξηζηαηηθά.’’(¨Έμη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 

   Η αηκφζθαηξά απηή δεκηνπξγεί ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα λα εκθαλίζνπλ νη 

ςπρνιφγνη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ε νπνία φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

Maslach (Maslach, 1982.Maslach & Jackson, 1981) πεξηιακβάλεη ηξείο ηχπνπο 
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ζπκπησκάησλ : ηελ ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε - δειαδή ηελ εμάληιεζε θαη ηελ 

θνχξαζε απφ ην ζηξεο ηεο δνπιεηάο, ηελ απψιεηα πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο - 

δειαδή ηελ έιιεηςε ηεο νινθιήξσζεο ζηε δνπιεηά, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε -δειαδή 

ηελ αλάπηπμε κηαο απάλζξσπεο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ζπζρεηηζηεί ε απμεκέλε εξγαζία, φπσο απηή 

ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ αιιά θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ θάζε ζεξαπεπφκελν (Savicki & Cooley, 1897). πρλά 

αλαθεξφηαλ απφ ηνπο ςπρνιφγνπο φηη ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο 

παξαηεξνχζαλ αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο.  

   ‘‘Έρεη αιιάμεη ε ςπρνινγία ηνπ πξνζσπηθνύ επεηδή πιένλ ζε θάζε ςπρνιόγν 

αληηζηνηρνύλ πάξα πνιινί ζεξαπεπόκελνη θαη σο απνηέιεζκα, εγώ πηζηεύσ, ζα ππάξρεη 

κηα έθπησζε θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ, θαηά ηελ γλώκε 

κνπ.’’(Έμη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 

   ‘‘Υπάξρεη burn out ζην πξνζσπηθό ,ην νπνίν είλαη ινγηθό γηαηί ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη θέξεη ην παξάδνμν όηη απμάλεηαη ε δήηεζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο 

πγείαο αιιά ηαπηόρξνλα, επεηδή αθξηβώο ππνρξεκαηνδνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή από ην 

ππνπξγείν κεηώλεηαη ε πξνζθνξά. ¨Έηζη απμάλεηαη ε δήηεζε, κεηώλεηαη ε πξνζθνξά, 

εκείο εδώ εξγαδόκαζηε ζε κηα βάζε κεξηθήο απαζρόιεζεο κόλν έμη ώξεο, κε 

απνηέιεζκα όιν απηό λα δεκηνπξγεί πάξα πνιύ κεγάιεο δπζθνιίεο.’’(¨Έμη ρξόληα, 

Ψπραλαιπηηθή)  

   ‘‘¨Δρσ δεη, ζαλ ππεξεζία εάλ ην δνύκε, κηα κεγάιε αγσλία, λα δεκηνπξγείηαη ζρεηηθά 

κε ηελ παξαγσγή κεγάιεο πνζόηεηαο ζπλεδξηώλ, αξηζκώλ, πξνζώπσλ. Απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο.’’(23 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  
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   ‘‘Σπγθξνύνληαη πάξα πνιύ νη άλζξσπνη κεηαμύ ηνπο θαη έξρνληαη όια απηά ηα 

αηηήκαηα ζε έλα Κέληξν Ψπρηθήο Υγείαο, κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλε παξόκνηα ζέκαηα 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ηαπηόρξνλα δελ έρνπκε θαη ηα εξγαζηαθά καμηιάξηα γηα 

λα κπνξέζνπκε απηά ηα πξάγκαηα λα ηα δηαρεηξηζηνύκε θαη λα βνεζήζνπκε απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο. Δγώ απηό βιέπσ. Με απνηέιεζκα, θπζηθά θαηά ηελ γλώκε κνπ, απηό δελ 

είλαη ηεθκεξησκέλν, είλαη κηα ππόζεζε δηθή κνπ, ε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ λα 

είλαη ζαθώο πεζκέλε.’’ (¨Έμη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή) 
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4.4 Κλίμα επγαζιακήρ αβεβαιόηηηαρ ηυν τςσολόγυν ζηα Κ.Ψ.Τ. και οι  

ζςνέπειερ ηηρ  

   Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγήζεη θιίκα αβεβαηφηεηαο, 

αλεζπρίαο θαη άγρνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θιάδσλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ 

Κ.Φ.Τ. δελ κέλεη αλεπεξέαζην απφ ηελ αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηνλ γεληθφηεξν 

εξγαζηαθφ ρψξν ηεο Διιάδαο. Καηά ζπλέπεηα, επεξεάδεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ νη 

ςπρνιφγνη αζθνχλ πιένλ ηε δνπιεηά ηνπο. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη πην εθηεηακέλα νη παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ αβεβαηφηεηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ Κ.Φ.Τ.  

   Οη πεξηθνπέο ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δεκφζηα πγεία άζθεζαλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δηαβξψλνληαο ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο (Ifanti,et al., 2013). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ςπρνιφγνη αλέθεξαλ πσο ππάξρεη 

ε απεηιή θιεηζίκαηνο ησλ Κ.Φ.Τ. θπξίσο εθείλσλ πνπ εμππεξεηνχλ πεξηνρέο 

ρακειφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Πεηξαηά, Αηγάιεσ).  

   ‘‘ Δκείο δνύκε εδώ θαη δπν ρξόληα, δελ μέξνπκε εάλ ζα ππάξρνπκε ηνλ επόκελν 

κήλα… θαλέλαο δελ μέξεη, ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ρηππά θαη εκάο, εκείο δελ 

είκαζηε ππεξάλσ ζεώλ θαη αλζξώπσλ.’’(27 ρξόληα, δελ αλαθέξεηαη θαηεύζπλζε)  

   ‘‘Πνιιέο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, όπσο πέξζη, απεηιήζεθε ην θέληξν κε 

ζπγρσλεύζεηο, κε θιείζηκν θαη εκείο έρνπκε βξεζεί ζηελ ίδηα ζέζε, λα δνύκε κε 

απεηιή… αιιά ηώξα ππάξρεη θαη ε απεηιή, πνύ μέξεηο ηη ζα γίλεη ην θέληξν;’’(20 

ρξόληα, Σπζηεκηθή)  
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   ‘‘Δ, γεληθόηεξα ε αιιαγή είλαη όηη εκείο απεηινύκαζηε κε θιείζηκν σο δεκόζηνο 

νξγαληζκόο, νπόηε δνύκε ππό ην θαζεζηώο αλαζθάιεηαο, σο εξγαδόκελνη θαη έηζη, κε 

απηό, ε δηθηά καο ςπρνινγηθή αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη ιόγσ ηεο απεηιήο 

απώιεηαο εξγαζίαο, καο θνπξάδεη πεξηζζόηεξν.’’(20 ρξόληα, Γλσζηαθή) 

   Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ν νπνίνο εληείλεη ην θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηα Κ.Φ.Τ. 

είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα κηζζνδνζίαο θαζψο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο λα εμνηθνλνκήζεη θνλδχιηα ζπξξηθλψζεθαλ νη δεκφζηεο 

δαπάλεο ( Ifanti, et al., 2013).Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ησλ κηζζψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζην ρψξν ηεο πγείαο φζν θαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο 

(Ifanti, et al., 2013. Karanikolos, et al., 2013.  Skourteli, 2013.) γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε έληαζε, νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη αξά αγσλία (Apostolopoulou, 2013).  

   ‘‘ ηαλ ππάξρεη κηα πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα όηη δελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα 

γεληθόηεξα ζηελ Διιάδα αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα καο απηό δεκηνπξγεί 

κηα αλαζθάιεηα θαη έλα αξλεηηθό θιίκα … έρεη θαη ν ζεξαπεπηήο ην δηθό ηνπ άγρνο ηεο 

επηβίσζεο.’’(Τέζζεξα ρξόληα, Γλσζηαθή)  

   ‘‘Απηό πνπ έρεη αιιάμεη είλαη όηη επεηδή ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αγγίμεη θαη εκάο 

ηνπο επαγγεικαηίεο, κε ηελ έλλνηα όηη  έρεη κεησζεί ν κηζζόο καο, θαζπζηεξνύλε πάξα 

πνιύ εδώ θαη δπν ρξόληα νη πιεξσκέο καο. Γειαδή, έρεη επεξεάζεη θαη ηελ δηθή κνπ 

δσή… κε ηε έλλνηα όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξίνδνη πνπ λα είκαζηε έμη κήλεο 

απιήξσηνη. Γελ ζα έιεγα πσο ήηαλ ε κείσζε ηνπ κηζζνύ ην πξόβιεκα όζν ε 

θαζπζηέξεζε ηνπ κηζζνύ θαη ε αβεβαηόηεηα γηα ην πόηε ζα έξζεη ν κηζζόο ή πόζνο 

κηζζόο ζα έξζεη. Βέβαηα αληηιακβάλεζηε θαη εζείο πσο όηαλ έξρεηαη έλαο κηζζόο κε 

θαζπζηέξεζε ηέζζεξηο θαη πέληε κήλεο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν γηα ηελ επηβίσζε… ην 

ζέκα ην νηθνλνκηθό είλαη ζέκα επηβίσζεο δελ κηιάκε ηώξα γηα ζέκα πνιπηέιεηαο. 
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Μηιάκε γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ λα θαιύπηνληαη…. Η βαζηθή αιιαγή 

είλαη νη θαζπζηεξήζεηο ησλ κηζζώλ γηαηί ην ππνπξγείν θαζπζηεξεί ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή)  

‘‘ Να κελ πιεξσλόκαζηε, λα αξγνύλ λα πιεξώζνπλ απηό πάληα ζπλέβαηλε.’’(20 

ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο ε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε, ηελ επηκφξθσζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ςπρνιφγσλ κεηψζεθε ελψ γηα θάπνηα άιια δηαθφπεθε 

εληειψο (Apostolopoulou, 2013).  

   ‘‘ Μέρξη πξόηηλνο είρακε πεξηζζόηεξε ρξεκαηνδόηεζε γηα λα θάλνπκε έμηξα 

πξάγκαηα θαη ζπλέδξηα θαη νκηιίεο θαη έξεπλεο απηά έρνπλ κεησζεί, κεηώλεηαη θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θαζελόο….. Γειαδή απηό πνπ αλέθεξα ηώξα όηη έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

ππάξρνπλε ηα πεξηθεξηθά θνκκάηηα ηεο δνπιεηάο καο.’’(Τέζζεξα ρξόληα, Γλσζηαθή) 

   ¨Όπσο είλαη αλακελφκελν ην θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 

δειαδή ε απεηιή θιεηζίκαηνο ησλ Κ.Φ.Τ. θαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηφζν ζε 

επίπεδν κηζζνδνζίαο φζν θαη ζε επίπεδν επηρνξήγεζεο πξνγξακκάησλ, δεκηνχξγεζε 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο.  

   Όινη νη ςπρνιφγνη αλέθεξαλ πσο ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα δελ αθήλεη 

αλεπεξέαζηε ηε δνπιεηά ηνπο. Η νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ε απεηιή ζπξξίθλσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ν θφβνο ηεο επαπεηινχκελεο αλεξγίαο επεξεάδεη ην έξγν ησλ 

εηδηθψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο νδεγψληαο ηνπο ψζηε λα είλαη ιηγφηεξν εζηηαζκέλνη ζηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνλ πειάηε (Skourteli, 2013). Καηά ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

έγηλε θαλεξφ πσο ην έξγν θάζε ζεξαπεπηή επεξεάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Η 
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ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή ηνπο αλαζθάιεηα, πξνθαιεί κείσζε ηεο 

πξνζπκίαο, ηεο δηαχγεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο πνπ απαηηεί ην έξγν ηνπο.  

   ‘‘¨Έρεη επεξεάζεη ηελ όξεμε κνπ γηα δνπιεηά θάπνηεο θνξέο ην λα έρσ κείλεη γηα πάξα 

πνιύ θαηξό απιήξσηε, ην πώο έξρνκαη ζηε δνπιεηά, πόζν εμνπζελσκέλε αηζζάλνκαη  

από θάπνηα από ηα δηθά κνπ ζέκαηα. Με επεξεάδεη ην γεγνλόο όηη είκαη απιήξσηε γηα 

θαηξό. Μπνξεί ζε απηή ηε θάζε πνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ ηόζν δύζθνια λα ήκνπλα 

ιηγόηεξν πξόζπκε, νπόηε ππό απηή ηελ έλλνηα θαληάδνκαη όηη ζίγνπξα ζε θάπνηεο 

ζπλεδξίεο κνπ επεξέαζε ίζσο ηε δηαύγεηα κνπ ή ηελ όξεμε κνπ ή κε έλαλ πην ζπλνιηθό 

ηξόπν ηε δηαζεζηκόηεηα κνπ. Ναη, όηη θάπνηεο θνξέο αο πνύκε ζθεθηόκνπλ: «πσο 

μππλάσ θαη έξρνκαη ζηελ δνπιεηά;» έρεη ζπκβεί λα είκαη πάιη πέληε κήλεο απιήξσηε, 

λαη ηα έρσ ζθεθηεί απηά ηα πξάγκαηα… πξνζπαζώ λα θάλσ ηελ δνπιεηά κνπ κε όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξε αμηνπξέπεηα απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ 

έξρνληαη.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, Ψπραλαιπηηθή)  

‘‘¨Έθπγε κηα κακά θαη ζέιεη ζηήξημε, πσο ζα ηελ πξνγξακκαηίζσ εγώ εάλ μέξσ όηη ηνλ 

άιιν κήλα δελ ζα δνπιεύσ; εκείο θάλνπκε ηελ δνπιεηά καο αιιά κπνξεί μαθληθά λα 

είλαη όια ζηνλ αέξα, νπόηε ε αβεβαηόηεηα ρηππάεη θαη εκάο.’’(27 ρξόληα, Γελ 

αλαθέξεηαη θαηεύζπλζε) 

‘‘Η θιηληθή δνπιεηά απηή θαζαπηή δελ κπνξώ λα πσ όηη έρεη επεξεαζηεί. Πξνζπαζώ 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ έρεη επεξεαζηεί, επεξεάδεηαη σο πξνο ηα άιια θνκκάηηα ηα νπνία 

ζα είρακε θαηά θαηξνύο ηελ επθαηξία λα πξνηείλνπκε θαη λα γίλνπλ πξάμε.’’(Τέζζεξα 

ρξόληα, Γλσζηαθή)  

   Σαπηφρξνλα φκσο ε απεηιή ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ Κ.Φ.Τ. θαη ε εξγαζηαθή ηνπο 

αζηάζεηα δεκηνπξγεί ελίνηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζχζθημε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αιιειεγγχεο. 
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   ‘‘Γειαδή εάλ εζύ έρεηο απειπηζηεί κε όια απηά πνπ βιέπεηο δελ λνκίδσ όηη είλαη 

εύθνιν λα ζηεξίμεηο άιινπο. Σηελ θάζε πνπ απεηιήζεθε ην θέληξν κε θιείζηκν, ήηαλ 

έλα ζέκα πώο ζα δνπιέςνπκε όηαλ αύξην εγώ κπνξεί λα κελ είκαη εδώ. Δληάμεη, είλαη 

δύζθνια πξάγκαηα. ¨Έγηλε πην αλζξώπηλε λνκίδσ ε δνπιεηά καο ζηε θάζε εθείλε πνπ 

απεηιήζεθε πην θαζαξά ην θέληξν . Γειαδή απηέο νη αμίεο ηηο αιιειεγγύεο πνπ αθνύο 

λα έρνπλ εηπσζεί έμσ, λνκίδσ όηη παίξλνπλ θαη κνξθή. Καη κεηαμύ ηνπο νη άλζξσπνη 

ζηηο νκάδεο πνπ δνπιεύνπκε θηλήζεθε όιν απηό ηεο αιιειεγγύεο, δειαδή λα βξνύκε  

εάλ θιείζεη ( ην θέληξν) ηη ζα θάλνπκε ; Πσο ζα δνπιέςνπκε;’’(20 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

   ¨Έλαο άιινο ηξφπνπ πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο εγξήγνξζεο. Η αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ απεηιή θιεηζίκαηνο ησλ Κ.Φ.Τ. νδεγεί ηνπο ςπρνιφγνπο ζην λα ζέηνπλ ζαθείο 

ζηφρνπο θαη λα είλαη ε δνπιεηά ηνπο πην εζηηαζκέλε ζε απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα 

είλαη ρεηξνπηαζηά θαη άκεζα.  

‘‘ Αθέξαηε δελ είλαη ( ελλνεί ε δνπιεηά ηνπ ζεξαπεπηή), είλαη δηαθνξεηηθή. Γελ έρεη 

κείλεη όπσο ήηαλε. Γελ έρσ κεηώζεη ηε δνπιεηά, νύηε έρσ θάλεη πίζσ ζηε δνπιεηά. Σε 

πνηόηεηα ίζσο έρεη αιιάμεη, αιιά λνκίδσ δελ είλαη θαθή ε πνηόηεηα πνπ έρεη πάξεη . 

¨Έρεη ζηξαθεί πην πνηνηηθά, κε ηελ έλλνηα όηη έρεη παξαπάλσ ζαθήλεηα ζε αμίεο, ζην ηη 

παιεύνπκε, ζηελ θαηεύζπλζε πνπ παιεύνπκε κε ηνπο αλζξώπνπο δελ ράλνπκε ρξόλν, 

γηαηί αύξην εάλ δελ ππάξρνπκε εδώ, ρξεηάδεηαη λα δνπιέςνπκε ώζηε λα πάξεη απηό πνπ 

έρεη αλάγθε λα πάξεη ηώξα , δελ ζα πιαηεηάδνπκε 100 ρξόληα. Μπνξεί λα κελ 

ππάξρνπκε. Γνπιεύνπκε,  δελ ράλεηο ρξόλν, αμηνπνηείο απηόλ πνπ έρεηο εθείλε ηελ 

ζηηγκή θαη πξνρσξάο. ¨Άξα λνκίδσ όηη έρεη θαη πνηόηεηα απηό κέζα, ην όηη έρσ 

δηαθπιάμεη ηελ πνηόηεηα απηό έρεη λα θάλεη θαη κε πξνζσπηθή επηινγή.’’(20 ρξόληα, 

Σπζηεκηθή) 
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   ¨Όπσο ζθηαγξαθείηαη απφ ηηο καξηπξίεο πνπ πξνεγήζεθαλ νη ςπρνιφγνη, εμαηηίαο 

ηεο εξγαζηαθήο αβεβαηφηεηαο πνπ πηζαλά βηψλνπλ έρνπλ ζηξαθεί ζε κηα πεξηζζφηεξν 

«εδψ θαη ηψξα» ππνζηήξημε, άκεζα, ρσξίο λα ράλνπλ ρξφλν, δίλνληαο εξείζκαηα γηα 

ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ.  

   Μεηά απφ κηα  πεξίνδν έληνλνπ άγρνπο θαη αλεζπρίαο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηφζν 

νη ςπρνιφγνη φζν θαη νη ζεξαπεπφκελνη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, 

απνθαζίδνληαο πσο ζα βξνπλ ιχζεηο φηαλ ην πξφβιεκα πξνθχςεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Δλψ ηαπηφρξνλα ππήξμε ε θηλεηνπνίεζε θάπνησλ ζεξαπεπηψλ γηα εχξεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εηζνδήκαηνο.  

   ‘‘Θα έιεγα όκσο όηη κεηά από κηα πξώηε πεξίνδν κηαο κηθξήο αλαηαξαρήο, ελόο 

άγρνπο απηό ζε δεύηεξν ρξόλν έθεξε, ηνπιάρηζηνλ γηα εκέλα, κηα αλάγθε λα κελ κείλσ 

ζηάζηκε θαη λα θνηηάμσ ηηο δηεμόδνπο κνπ θαη αιινύ. Γειαδή κε θάπνην ηξόπν κε 

ελεξγνπνίεζε ζε έλα βαζκό λα βξσ ελαιιαθηηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο, λα ςάμσ γηα 

άιινπ ηύπνπ ζπλεξγαζίεο εθηόο ηνπ πιαηζίνπ απηνύ. Υπήξρε κηα πεξίνδνο αλαζθάιεηαο, 

αβεβαηόηεηαο αιιά ζε έλα δεύηεξν ρξόλν λνκίδσ όηη απηό ζπλεζίδεηαη. Δγώ ζα έιεγα 

όηη κε ελεξγνπνίεζε ζην λα κελ ζεσξώ ηνλ δηθό κνπ κηζζό ηε κόλε πεγή εηζνδήκαηνο 

θαη κε ελεξγνπνίεζε λα δνπιεύσ θαη αιινύ. Ναη, θνπξάδνκαη πεξηζζόηεξν αιιά 

ηνπιάρηζηνλ δελ κε άθεζε ζηάζηκε σο πξνο απηό.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, 

Ψπραλαιπηηθή) 

   ‘‘Πξνζαξκνζηήθακε ζηελ αβεβαηόηεηα, όηη είλαη αβέβαην θαη όηη δελ κπνξώ λα δσ 

ζπλέρεηα κε ην πόηε ζα θιείζεη ε δνπιεηά. ¨ηαλ θιείζεη ηα ιέκε. Γειαδή ππήξμε κηα 

επνρή πνπ ν παληθόο ήηαλ δηάρπηνο ζε όινπο καο. Ννκίδσ όηη ζηγά ζηγά έρνπκε κπεη ζε 

κηα θάζε όηη όηαλ θιείζεη ηα ιέκε, δειαδή λνκίδσ όηη πάσ βήκα βήκα. Τώξα πνπ 
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ζπλεζίζακε θαη πξνζαξκνζηήθακε, λνκίδσ όηη πξνζαξκόζηεθαλ θαη απηνί ( ελλνώληαο 

ηνπο εμππεξεηνύκελνπο) ζε όιε ηελ αβεβαηόηεηα.’’(20 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 

   ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο έθηαζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εληάζεηο θαη 

πξνζηξηβέο.  

   ‘‘Μπνξεί λα έρεη επεξεάζεη θαηά θαηξνύο ηελ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ 

δειαδή λα ππάξρεη κηα κεγαιύηεξε έληαζε κεηαμύ καο.’’(Τεζζεξάκηζη ρξόληα, 

Ψπραλαιπηηθή) 
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4.4 Ζ ςμβολή ηηρ τςσοθεπαπείαρ ζε καιπούρ κπίζηρ 

   ¨Έλαο ηειεπηαίνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξά 

εάλ θαη κε πνην ηξφπν ε ςπρνζεξαπεία ππνζηεξίδεη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Η άπνςε 

πνπ ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά  ζεσξεί φηη ελ κέζσ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηα επαγγέικαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ζεξαπείαο έρνπλ έλα ζνβαξφ ξφιν λα 

δηαδξακαηίζνπλ (Valianatou, 2013). 

   Γηα λα επηβεβαησζεί ε ζέζε απηή ε εξεπλήηξηα δηαηχπσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ςπρνιφγνπο ην εξψηεκα εάλ θαη θαηά πφζν ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηφζν έλαλ άλεξγν φζν θαη θάπνηνλ πνπ έρεη ππνζηεί απψιεηεο. Αξρηθά ινηπψλ 

παξαηεξήζεθε κηα δηαθχκαλζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ςπρνιφγσλ, θαζψο κεξηθνί ππνζηήξημαλ πσο ζα πξέπεη λα ιπζνχλ πξψηα ηα ζέκαηα  

επηβίσζεο ελψ άιινη ππνζηήξημαλ φηη ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί φλησο λα βνεζήζεη. 

Καηά ην θιείζηκν φκσο ησλ ζπλεληεχμεσλ φινη ζπκθψλεζαλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ςπρνζεξαπεία αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ 

επηιπζεί ηα άκεζα ζέκαηα επηβίσζεο.  

   ‘‘Υπάξρεη ε αλάγθε λα κηιήζνπλε, ε αλάγθε ηεο ςπρνζεξαπείαο έρεη απμεζεί πάξα 

πνιύ ( ν ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ δίλεη έκθαζε ζε απηό πνπ ιέεη) θαη ε ςπρνζεξαπεία 

κπνξεί λα βνεζήζεη. Θα κνπ πεηο απηό πνπ ιέλε όηη όηαλ πεηλάεη θάπνηνο δελ ζθέθηεηαη 

ηελ ςπρνινγία ηελ ζθέθηεηαη πάξα πνιύ.’’(27 ρξόληα, Γελ αλαθέξεηαη)  

   ‘‘Με άηνκα ηέηνηα (ελλνώληαο πνπ έρνπλ πιεγεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε) εγώ 

λνκίδσ όηη ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη, εληζρπηηθά, ππνζηεξηθηηθά , γηα λα 

αληαπεμέιζεη ζην θαίξην πιήγκα απώιεηαο ηεο εξγαζίαο. Αλ έρσ δεη λα έρνπλε 

βνεζεζεί ; Γεληθώο νη άλζξσπνη πνπ δεηάλε ηελ βνήζεηα καο βνήζηνπληαη.’’(20 

ρξόληα, Γλσζηαθή)  
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   ‘‘Ννκίδσ όηη γηα λα απεπζπλζεί θάπνηνο ζε έλαλ εηδηθό ςπρηθήο πγείαο δελ είλαη κόλν 

ην πξαθηηθό θνκκάηη ηεο εμεύξεζεο εξγαζίαο πνπ ηνλ απαζρνιεί άξα μεθηλάκε κε απηό, 

θαη κε απηό ην δεδνκέλν είλαη βνεζεηηθή ε ςπρνζεξαπεία.’’(Τέζζεξα ρξόληα, 

Γλσζηαθή)  

   ‘‘¨Έλαο άλεξγνο ζπγρξόλσο κπνξεί λα έρεη θαη θαηάζιηςε. Πξνιακβάλεηο ζε όια ηα 

επίπεδα θαη ηνλ ππνζηεξίδεηο ιίγν, θαη ηνλ βνεζάο λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζιηςε θαη 

ηνπ δίλεηο θάξκαθν εάλ ρξεηάδεηαη θάλεηο κηα πνιύπιεπξε αληηκεηώπηζε. Τώξα θπζηθά 

ιύζε γηα δνπιεηά δελ ηνπ δίλεηο.’’(27 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   Αλαθνξηθά κε ην ξφιν πνπ παίδεη ε ςπρνζεξαπεία ζηελ δηεπζέηεζε ηεο θξίζεο 

ηφζν ζε εξγαζηαθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ηεξάξρεζεο αμηψλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ςπρνιφγνη θαηέιεμαλ φηη νη εμππεξεηνχκελνη ππνζηεξίδνληαη φρη κφλν αλαθνξηθά κε 

ην πξψην αιιά θαη ζην λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ. 

Δάλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηηο καδηθέο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηελ 

καδηθή αχμεζε ησλ αζηέγσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρηαο θαη ηα δπφκηζη εθαηνκκχξηα αλέξγσλ ζηελ Διιάδα, ηα πνζνζηά απηά είλαη 

επαξθή γηα ‘‘ην ηαξαθνχλεκα θαη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο θαη 

ησλ αμηψλ’’(Mentinis, 2013). Έηζη κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο ππνθηλνχληαη νη 

απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο φπσο ε αλεξγία, ε 

ζηέξεζε θαη ε νηθνλνκηθή θαηαπίεζε(Dafermos, 2013). Δπίζεο ε ελαζρφιεζε κε ην 

ζέκα ηεο επηινγήο ηεο πξνζσπηθήο πξφθιεζεο θαη ηεο ελδνςπρηθήο δηαδηθαζίαο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά απνκαθξχλνληαο ηελ πξνζνρή απφ ηηο 

εμσηεξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αηηίεο ησλ δπζθνιηψλ (Skourteli, 2013). 

   ‘‘Τνλ δηεπθνιύλεηο ςπρηθά ζην λα νξγαλσζεί θαη ίζσο λα δηεθπεξαηώζεη θαιύηεξα ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηελ δσή ηνπ.’’(27 ρξόληα, Σπζηεκηθή) 
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   ‘‘Βιέπσ θαη αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ράζεη ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη πνπ είλαη ζε πνιύ 

αδηέμνδα θαη απηό κνηάδεη λα επεξεάδεη ηηο ππόινηπεο πιεπξέο ζηηο δσέο ηνπο θαη 

δνπιεύνπκε πνιύ θαη κε απηό ην θνκκάηη. Πώο λα επεξεαζηεί ιηγόηεξν αο πνύκε ή κε 

έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν, γηαηί ην λα κελ επεξεαζηεί δελ γίλεηαη.’’(23 ρξόληα, 

Σπζηεκηθή) ’’ 

   χκθσλα κε ηνλ Mentini ( 2013) ππάξρεη αληθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ‘‘ησλ κεγάισλ 

πξαγκάησλ’’ θαη ηεο επηξξνήο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Θα ήηαλ επνκέλσο 

σθέιηκν λα δνζεί λφεκα ζηελ δσή ‘‘επελδχνληαο ζηελ αγάπε’’ θαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ζρέζεσλ ψζηε απηέο λα είλαη πην ηθαλνπνηεηηθέο. Η θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ηνπ εαπηνχ κπνξεί  πηζαλά λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ηεο αλεξγίαο.  

…‘‘Η ςπρνζεξαπεία ή ε ‘‘επαθή κε ηνλ εαπηό κνπ’’ όπσο ην ιέκε ζηελ γιώζζα καο 

κπνξεί λα ηνπ δώζεη έλα ζεκείν αλαθνξάο πνπ λα αθνπκπήζεη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

θξίζε. Γειαδή κέζα ζηελ αγσλία, ζην ράνο θαη ζηελ απνδηνξγάλσζε , ε ςπρνζεξαπεία 

βνεζάεη λα αθνπκπήζεηο ζε εζσηεξηθέο πεγέο θαη λα δηαρεηξηζηείο ηελ θξίζε. Γειαδή 

αλ μέξεηο ηνλ ηξόπν λα αμηνπνηήζεηο ό,ηη γλώζε έρεηο, λα αθνπκπήζεηο ζε εζσηεξηθέο 

πεγέο. Ννκίδσ όηη εθεί είλαη ε δηαθνξά κε έλαλ άλζξσπν πνπ δελ έρεη επαθή κε ηνλ 

εαπηό ηνπ, όηη κπνξεί λα ραζεί πην εύθνια κέζα ζηελ θξίζε ή λα απειπηζηεί. Καη ην 

βιέπσ απηό, όηη πνιινί άλζξσπνη κε αλεξγίεο ζηέθνληαη κε άιιν ηξόπν ζηελ θξίζε, 

ζηελ αλεξγία.’’(20 ρξόληα, Σπζηεκηθή)  

   Η ιεηηνπξγία ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα απνθαηαζηήζεη ή θαη λα βειηηψζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο λφεζεο ηνπ πειάηε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη πην αλζεθηηθφο θαη 

λα εληζρχζεη ηελ αληνρή ηνπ απέλαληη ζηηο δπζρεξείο επηδξάζεηο ηεο θξίζεο 

(Gaitanidis, 2013. Loewenthal, Malikiosi-Loizosa & Athanasiades, 2013) 
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   ‘‘Γειαδή παξ’ όιε ηελ δπζθνιία ηελ νηθνλνκηθή δελ πεξλάλε ζηε θάζε ηεο 

απειπηζίαο, αγσλίδνληαη. Ννκίδσ όηη θξαηάλε θαη αγσλίδνληαη, απηό θάλεη ηε δηαθνξά. 

ρη όηη δελ είλαη θαη δύζθνια θάπνηεο ζηηγκέο αιιά αγσλίδνληαη, απηή είλαη ε 

δηαθνξά.’’(20 ρξόληα, Σπζηεκηθή). 

   Παξά ην φηη ε επηξξνή ηεο θξίζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ εμππεξεηνχκελσλ δελ 

κεηψλεηαη ή κεηψλεηαη επηθαλεηαθά, αμίδεη λα γίλεη κηα ‘‘επέθηαζε’’ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δνπιεηάο ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ αληηιακβάλνληαη ηελ εκπεηξία 

ηεο καηαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ, ηελ αλνρή ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ απέλαληη ζην 

ζπλαίζζεκα ‘‘εθηφο ειέγρνπ’’ ,φπσο επίζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ απσιεηψλ 

(Skourteli, 2013). Δλψ ν ξφινο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή ζα κπνξνχζε λα δηεπξπλζεί 

πξνηείλνληαο ηνπο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ δσή θαη λα 

εκπιέθνληαη ζε κηα λέα δηαδηθαζία ελλνηνινγηθήο ππέξβαζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ 

δνκψλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ αδηακθηζβήηεηα απνδεθηέο ( Skourteli, 2013).  

   ‘‘Ννκίδσ όηη απηό πνπ βνεζάεη πνιιέο θνξέο κηα ςπρνζεξαπεία είλαη λα πείζεη ηνλ 

άιιν όηη αξθεί λα έρεηο δνπιεηά αθόκα θαη εάλ απηή ε δνπιεηά δελ είλαη όπσο ηελ είρε 

θαληαζηεί. Γειαδή εγώ λνκίδσ όηη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ ππάξρεη 

ηώξα γηα λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο ςπρηθά ζε όιν απηό πνπ γίλεηαη είλαη πάληα ηη 

ζπκβαίλεη κεηαμύ ηεο επηζπκίαο θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, γηαηί ζπλήζσο όινη 

επηζπκνύλε πξάγκαηα, ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη ιίγν αο πνύκε ζηπγλή ζην λα κελ 

πινπνηνύληαη απηά θαη λνκίδσ όηη απηό ζην νπνίν βνεζάεη ε ςπρνζεξαπεία είλαη ζε κηα 

σξίκαλζε πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηείο θαιύηεξα ηελ ζρέζε ζνπ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηα όξηα πνπ βάδεη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη από εθεί θαη πέξα λα δεη 

θαλείο πσο κπνξεί λα αληιεί ηθαλνπνίεζε κε απηά ηα δεδνκέλα. Δπνκέλσο λνκίδσ όηη ε 

ςπρνζεξαπεία βνεζάεη αθελόο λα κάζεη ηνλ άλζξσπν λα δηαρεηξίδεηαη απηή ηελ ζηπγλή 

πξαγκαηηθόηεηα ιίγν πην παξαγσγηθά, λα κελ ηνλ ξίρλεη, λα ηελ απνδερζεί. Γηα, λα 
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κπνξέζεη λα ηελ δηαρεηξηζηεί πξέπεη λα ηελ απνδερζεί. Γειαδή, έρσ κηα ζεξαπεπόκελε 

πνπ ηεο έιεγα «σξαία έρεηε ζπνπδάζεη, έρεηε έλα πξώην πηπρίν αιιά εάλ ζέιεηε 

πξαγκαηηθά λα βγάιεηε ρξήκαηα πξέπεη λα πάηε ζε έλα κπαξ θαη λα βγάδεηε ρξήκαηα», 

εθείλε βέβαηα δελ ζέιεη λα πάεη ζην κπαξ γηαηί είλαη ζέκα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ 

επηπέδνπ θαη ηνπ ζηάηνπο. Ννκίδσ όηη ε ςπρνζεξαπεία έξρεηαη αθξηβώο ζε εθείλν ην 

ζεκείν, δειαδή πσο ηειηθά ε αλεξγία δελ είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα ε εζσηεξηθή αιιά 

γίλεηαη κηα εθινγίθεπζε γηα λα θξύβνληαη άιια πξάγκαηα από θάησ. Ννκίδσ όηη ζε 

απηό βνεζάεη, θηλεηνπνηεί ηνλ άλζξσπν, ηνλ καζαίλεη λα ζπκβηβάδεηαη, απηό πνπ ιέκε 

κε κηα ίζσο ιηγόηεξν θαιή δνπιεηά, κε έλα κηθξόηεξν θνηλσληθό status αιιά από ηελ 

άιιε ν άλζξσπνο απηόο ζα έρεη ιεθηά θαη καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ καηαίσζε θαη 

καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη  ηελ αλαβνιή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο επηζπκίαο, όηη εληάμεη  

δελ ράζεθε ν θόζκνο. Απηό δελ κπνξνύζε κε ηίπνηα λα θαηαιάβεη ε ζεξαπεπόκελε κνπ : 

« Τώξα εάλ ζα πάηε ζην Zara, δελ ζεκαίλεη όηη ζα κείλεηε θαη εθόξνπ δσήο». Ννκίδσ 

όηη ζε ηέηνηα πξάγκαηα βνεζάεη. Καη επηπιένλ αθόκα βνεζάεη ζην όηη αθόκα ζε κηα 

ηέηνηα δύζθνιε ζπλζήθε, πνπ είλαη απηόο ν άλζξσπνο, δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεη κε 

θάπνην ηξόπν λα αληιεί ηθαλνπνίεζε από ηε δσή ηνπ. Γελ πξόθεηηαη λα βξεη ηξόπν 

ηθαλνπνίεζεο ζηε δσή ηνπ, παξά κόλν εάλ δηακνξθώζεη θαη δηαηππώζεη ηηο επηζπκίεο 

θαη απνδερηεί όηη θάπνηνη άλζξσπνη ζα έρνπλε δπζθνιίεο.’’(¨Έμη ρξόληα, 

Ψπραλαιπηηθή) 
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                     5. ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ  

   Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κ.Φ.Τ. κεηαβάιινληαο θαη ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ πνπ δνπιεχνπλ εθεί.  

   Έπεηηα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε εξεπλήηξηα 

θαηαιήγεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ςπρνιφγνη ηνπ θάζε Κ.Φ.Τ. ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

ηέζεθαλ.  

   Μηα πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δήηεζαλ ππνζηήξημε 

απφ ηα Κ.Φ.Τ. Χο θχξην θίλεηξν ηνπο εκθαλίδεηαη ε δσξεάλ ππνζηήξημε πνπ 

παξέρνπλ ηα Κ.Φ.Τ. θαζψο νη εμππεξεηνχκελνη δελ δηέζεηαλ ηνπο αλάινγνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ππνζηεξηρηνχλ απφ θάπνην ηδηψηε (Apostolopoulou, 

2013. Dafermos,2013 ), φπσο αλαθέξεηαη απφ κία ςπρνιφγν: ‘‘ Ίζσο είλαη 

πεξηζζόηεξν ε νηθνλνκηθή θξίζε ν ιόγνο πνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε, γηαηί 

πνιινί θάηνηθνη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξν ζην δεκόζην θαη 

γηαηί νη ίδηνη αλαθέξνπλ πσο ζα απεπζπλόληνπζαλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα εάλ δελ ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε.’’ 

   Σαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ππεξεζίεο ζηα Κ.Φ.Τ. παξαηεξήζεθε θαη αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ εηζεξρνκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηηο γεληθφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ απηή πξνθαιεί ζηε δσή ησλ πνιηηψλ φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα 

ιφγηα κηαο ςπρνιφγνπ: ‘‘Τα πεξηζηαηηθά είλαη πην δύζθνια, πην βαξηά … ζε γεληθέο 

γξακκέο, απηό έρσ παξαηεξήζεη όηη ε βαξύηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ πηα είλαη ζπλεπεία 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε βαξύηεηα είλαη κεγάιε.’’ Σα δεδνκέλα θαηέδεημαλ πσο ε 
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αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ πεξηζηαηηθψλ αθνξνχζε θπξίσο ζε αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

θαη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο (Skourteli 2013). Η αχμεζε ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαζψο 

εληείλεηαη ην άγρνο θαη ην ζηξεο ελψ πιεζαίλνπλ θαη ηα επεηζφδηα κείδνλνο 

θαηάζιηςεο (Gudmundsdottir, 2011.Vandoros, et al., 2013). Ο ηξφπνο πνπ ηα δπν 

θχια επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη δηαθνξεηηθφο θαζψο νη άλδξεο, 

ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, επηβαξχλνληαη ςπρηθά (Wahlbeck & McDaid, 

2012) ελψ νη γπλαίθεο ηείλνπλ ζπρλφηεξα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Madianos et al., 2011). Δπίζεο επεξεάδνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο δπζρεξαίλνληαη ή έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

θαιπκκέλεο δηακάρεο, θαζψο νη άκεζνη απνδέθηεο ησλ εληάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα είλαη νη ζχδπγνη ή/ θαη ηα παηδηά, φπσο αλαθέξεηαη 

απφ ηελ ςπρνιφγν : ‘‘Θεσξώ όηη ε δπζιεηηνπξγία πνπ ππήξρε ζε δεπγάξηα πξηλ ηελ 

θξίζε, εμαηηίαο ηεο θξίζεο εληείλεηαη θαη γίλεηαη πάξα πνιύ εκθαλήο. Γειαδή ζεσξώ 

δελ είλαη ζρέζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο πήγαηλαλ θαιά θαη ράιαζαλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. 

Δίλαη ζρέζεηο νη νπνίεο είραλ πξνβιήκαηα, είραλ δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ήηαλ 

ζνβαξέο αιιά εμαηηίαο ηεο θξίζεο απηέο εκθαλίδνληαη πιένλ πην θξαπγαιέα.’’   

   Οη πεξηθνπέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κ.Φ.Τ. είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε άκεζε αληαλάθιαζε ζηελ εξγαζία ησλ ςπρνιφγσλ πνπ ζπλέρηζαλ λα 

εξγάδνληαη ζηα θέληξα, ε νπνία θαη απμήζεθε. Απηφ δεκηνχξγεζε κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζην θιείζηκν ησλ ξαληεβνχ, πνιππιεζείο ιίζηεο αλακνλήο πνπ 

νινέλα κεγάισλαλ θαζψο θαη κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζην θάζε πεξηζηαηηθφ 

(Savicki & Cooley, 1987). Η αχμεζε θαη ε επηβάξπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ςπρνιφγσλ, 

εθηφο απφ ηνπο νξγαλσηηθνχο ηνκείο επεξέαζε ηελ δηάζεζε ηνπο, ηελ απφδνζε ηνπο, 



45 
 

κε ζπρλή εκθάληζε εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο (Apostolopoulou, 2013. Efthimiou, et 

al., 2013).  

   Δπηπξφζζεηα ην γεληθεπκέλν θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζε φινπο ηνπο 

εξγαζηαθνχο ηνκείο επεξέαζε ηφζν ηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Φ.Τ. φζν θαη ηνπο 

ςπρνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη εθεί, θαζψο θάπνηα θέληξα απεηιήζεθαλ κε θιείζηκν, 

ζπξξηθλψζεθαλ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαθφπεθαλ ηα 

εθπαηδεπηηθά, επηκνξθσηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα (Apostolopoulou, 

2013. Ifanti, et al., 2013. Karanikolos, et al., 2013. Skourteli, 2013). Απηφ κεηέηξεςε 

ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ σζψληαο ηνπο ζε ππνζηεξίμεηο ζηνρεπκέλεο ζην 

απνηέιεζκα θαη πξνηξέπνληαο ηνπο λα δνπιεχνπλ άκεζα ζην «εδψ θαη ηψξα». 

Αμηνζαχκαζην είλαη ην γεγνλφο πσο κεηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

θαηαιάγηαζε ηηο αλεζπρίεο θαη ηελ αβεβαηφηεηα, ηφζν νη ςπρνιφγνη φζν θαη νη 

εμππεξεηνχκελνη ησλ Κ.Φ.Τ. εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ ηδέα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη 

πξνζαξκφζηεθαλ ζηε λέα ζπλζήθε, απνθαζίδνληαο πσο φηαλ ε δπζθνιία εκθαληζηεί 

«ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν» ηφηε ζα αλαδεηήζνπλ ηηο πηζαλέο ιχζεηο.   

   Σέινο, δηαπηζηψζεθε πσο ε ςπρνζεξαπεία ζπκβάιεη ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, ζηε δηαρείξηζε ηεο καηαίσζεο, ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

επηθείκελεο δπζθνιίεο (  Gaitanidis, 2013. Loewenthal, Malikiosi-Loizos & 

Athanasiades, 2013. Skourteli, 2013). Η ζπκβνιή ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην θαηαλνεηή κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο ςπρνιφγνπ πνπ 

παξαηίζεληαη παξαθάησ: ‘‘Ννκίδσ όηη απηό πνπ βνεζάεη πνιιέο θνξέο κηα 

ςπρνζεξαπεία είλαη λα πείζεη ηνλ άιιν όηη αξθεί λα έρεηο δνπιεηά αθόκα θαη εάλ απηή ε 

δνπιεηά δελ είλαη όπσο ηελ είρε θαληαζηεί. Γειαδή εγώ λνκίδσ όηη κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ ππάξρεη ηώξα γηα λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο ςπρηθά ζε όιν  
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απηό πνπ γίλεηαη είλαη πάληα ηη ζπκβαίλεη κεηαμύ ηεο επηζπκίαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο… απηό ζην νπνίν βνεζάεη ε ςπρνζεξαπεία είλαη ζε κηα σξίκαλζε πνπ 

ζα δηαπξαγκαηεπηείο θαιύηεξα ηελ ζρέζε ζνπ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα ιάβεη θαλείο 

ππ όςηλ ηα όξηα πνπ βάδεη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη από εθεί θαη πέξα λα δεη θαλείο πσο 

κπνξεί λα αληιεί ηθαλνπνίεζε κε απηά ηα δεδνκέλα… θηλεηνπνηεί ηνλ άλζξσπν, ηνλ 

καζαίλεη λα ζπκβηβάδεηαη απηό πνπ ιέκε κε κηα ίζσο ιηγόηεξν θαιή δνπιεηά, κε έλα 

κηθξόηεξν θνηλσληθό status αιιά από ηελ άιιε ν άλζξσπνο απηόο ζα έρεη ιεθηά θαη 

καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ καηαίσζε θαη καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη  ηελ αλαβνιή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο επηζπκίαο’’.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

   θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  λα δηεξεπλεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Φ.Τ. κέζσ ηεο κειέηεο θαη 

ηεο δηαηχπσζεο ησλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φζν 

θαη ζην έξγν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά ςπρνιφγσλ. 

   Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ ζηα Κ.Φ.Τ., ηα νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ, θαζψο 

πιένλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο, δελ ππάξρνπλ νη δηαζέζηκνη πφξνη ψζηε  λα 

θαιπθζεί ηδησηηθά ε αλάγθε γηα ςπρνζεξαπεία.  

   Μηα θχξηα αιιαγή αθνξά ζηε βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαζψο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο απμήζεθαλ νη αγρψδεηο θαη νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη 

επεξεάζηεθαλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο εκθάληζαλ 

κεγαιχηεξε έληαζε θαη θφξηηζε. Δπηπξφζζεηα ε αλαθνξά ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζην 

ζηξεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε απμήζεθε.  

   Έλα θαίξην ζέκα πνπ πξνέθπςε ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Φ.Τ. ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

ςπρνιφγσλ πνπ παξέκεηλαλ. Απηφ κείσζε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηνλ εθάζηνηε 

εμππεξεηνχκελν, δεκηνχξγεζε θαζπζηεξήζεηο θαη κεγάιεο αλακνλέο, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνμέλεζε θφξηηζε θαη εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ζηνπο παξακέλνληεο 

εξγαδφκελνπο.  

   Η εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα επεξέαζε ηα Κ.Φ.Τ. θαζψο νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ 

ςπρνιφγσλ κεηψζεθαλ, κεξηθά θέληξα απεηιήζεθαλ κε θιείζηκν ελψ δηαθφπεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα εθπαηδεπηηθά θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, γεγνλφο πνπ 
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αλάγθαζε ηνπο ςπρνιφγνπο λα πξνζαξκφζνπλ ην έξγν ηνπο ζηνπο ξπζκνχο ηεο 

θξίζεο. Παξφια απηά ε ςπρνζεξαπεία απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ θαζψο μεπεξλψληαο ηηο φπνηεο αληημνφηεηεο, ππνζηεξίδεη θαη ελδπλακψλεη, 

παξέρεη δπλαηφηεηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηφζν γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο αιιά θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο παξέρνληεο εμππεξέηεζε.  

   Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ ςπρνιφγσλ θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ Κ.Φ.Τ. ηεο Αηηηθήο θαη δελ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ απαληαρνχ θέληξσλ. Δπίζεο, ε έξεπλα εζηηάδεη κνλνκεξψο ζηελ 

γλψκε ησλ ςπρνιφγσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηα Κ.Φ.Τ. ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη  ε επίδξαζε πνπ έρεη αζθεζεί ζηνπο εθάζηνηε εμππεξεηνχκελνπο. 

Δπηπιένλ ζηα λενζχζηαηα Κ.Φ.Τ. κε βξαρχβηα δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ε αχμεζε ηεο 

πξνζέιεπζεο εμππεξεηνχκελσλ δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ή 

απιά ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπο.  

   Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε επέθηαζε ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαη ε 

δηεμαγσγή κίαο παλειιαδηθήο κειέηεο κε ζπκκεηέρνληεο εξγαδφκελνπο ςπρνιφγνπο 

ζε Κ.Φ.Τ. κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επαξρία. Δπίζεο, ζα 

παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε κεκνλσκέλε ή θαη ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ην θιίκα αβεβαηφηεηαο επεξεάδεη, θαζνξίδεη θαη ηξνπνπνηεί ην ππνζηεξηθηηθφ 

έξγν ησλ ςπρνιφγσλ.  
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8. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

Καιεκέξα ζαο, νλνκάδνκαη Γεψξγα Αλαζηαζία, θνηηψ ζην παλεπηζηήκην Κξήηεο 

ζην ηκήκα ςπρνινγίαο θαη δηεμάγσ κηα πνηνηηθή κειέηε εξεπλψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ εξγαζία ησλ ςπρνιφγσλ ζηα Κέληξα 

Φπρηθήο Τγείαο γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο ε ζπλέληεπμε καο ζα βηληενζθνπεζεί θαη ζα 

ήζεια λα γλσξίδσ εάλ έρσ ηελ ζπγθαηάβαζε ζαο γηα απηφ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 

ζαο πσο ζα αθνινπζήζσ ηηο αξρέο δενληνινγίαο.  

Αξρηθά ζα ήζεια λα κνπ πείηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο ζαο, ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο απνθαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ βξεζήθαηε ζην ηξέρσλ Κέληξν 

Φπρηθήο Τγείαο.  

Πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ εξγαζία/ δνπιεηά ζαο εδψ ζην θέληξν?  

Έρεη αιιάμεη/ έρεηε παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ θαη ζηα αηηήκαηα ησλ αηφκσλ 

πνπ δεηνχλ βνήζεηα/ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην θέληξν? 

Έρεη αιιάμεη ν ξφινο ζαο/ έρεηε παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηνλ ξφιν ζαο ιφγσ ηεο 

θξίζεο ? 

Έρεη αιιάμεη/ ηξνπνπνηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνπιεχεηαη ηα αηηήκαηα ησλ 

αηφκσλ πνπ ζαο δεηνχλ βνήζεηα?  

 Απφ ηελ εκπεηξία ζαο/ απφ φηη παξαηεξείηε ε ςπρνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή 

κε άηνκα πνπ έρνπλ πιεγεί άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε? 

Έρεηε λα πξνηείλεηε θάπνηα δηαθνξεηηθή κέζνδν?  

Με πνηνλ ηξφπν δνπιεχεηε εζείο ηα αηηήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ ζαο δεηνχλ βνήζεηα?  
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Θεσξείηε πσο ην δίθηπν δνκψλ ςπρηθήο πγείαο έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα? /  

¨Έρεηε παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηηο δνκέο ςπρηθήο πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα?   

Πσο νη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ δνπιεηά ζαο?  

Πσο ζαο θάλεθε ε δηαδηθαζία? 

Θα ζέιαηε λα ζπκπιεξψζεηε ή λα πξνζζέζεηε θάηη?  

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνλ ρξφλν ζαο.  

 

 

 

 


