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“To be, or not to be: that is the question:  

Whether ‘tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them? To die: to sleep; 

No more; And by a sleep to say we end 

The heart-ache and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to, ‘tis a consummation 

Devoutly to be wish’d. To die, to sleep; 

To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;”  

Απόσπασμα από τον Άμλετ, Πράξη ΙΙΙ, Σκηνή I, του Ουίλιαμ Σέξπιρ 

 

“Ύπαρξη; Ανυπαρξία; Ιδού το ερώτημα.  

Τι είναι για την ψυχή το ευγενέστερο; 

Να ανεχτείς βέλη και λιθοβολισμό πρόστυχης μοίρας, 

ή να σηκώσεις όπλο ενάντια σε ωκεανό από βασανιστήρια, 

να τους εναντιωθείς και να τα μηδενίσεις; Θάνατος. Ύπνος. 

Και μετά, μηδέν. Κι αν μ’ έναν ύπνο βάζω τέλος 

στα μαρτύρια της καρδιάς και τα χιλιάδες άλλα πράγματα 

που κληρονόμησε η σάρκα; Αυτό είναι ολοκλήρωση  

ευλαβικότατα επιθυμητή. Θάνατος. Ύπνος. 

Ύπνος! Α! Και ίσως όνειρα. Μάλιστα. Εδώ η εμπλοκή.”  

Μετάφραση Μάτεσις Παύλος, 2009 



10 

 

 
 

 

 



11 

 

Ευχαριστίες 
«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος 
περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις1

Τον Καθηγητή Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μ. 
Μιχαλοδημητράκη, για την επιλογή και ανάθεση του θέματος της έρευνας, για τις 
πολύτιμες, εποικοδομητικές και καίριες υποδείξεις του κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
της διατριβής, και για την επιστημονική, ηθική του συμπαράσταση και καθοδήγηση.  

». Η διαδικασία εκπόνησης μιας διατριβής μόνο σαν ένα 
ταξίδι προς την «Ιθάκη» του ερευνητή θα μπορούσε να παρομοιαστεί, ένα ταξίδι 
γεμάτο προκλήσεις, μυστήριο, όνειρα, ελπίδες, καλές και δύσκολες στιγμές, ένα 
ταξίδι όχι μοναχικό, ένα ταξίδι με υπέροχους συνοδοιπόρους και φωτεινούς φάρους. 
Στο δικό μου ταξίδι, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με τον δικό τους μοναδικό 
τρόπο συμμερίστηκαν, πορεύτηκαν, και συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην ολοκλήρωση 
αυτού του ερευνητικού έργου, και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω 
προσωπικά.       

Τον Καθηγητή του Τομέα Διατροφής και Χρονίων Νοσημάτων της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας, κ. Μ. Κογεβίνα, και τον συνταξιούχο Αναπληρωτή Καθηγητή 
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ν. Παρίτση, για τη διαρκή επίβλεψη, τις 
πολύτιμες επισημάνσεις, και τις γόνιμες παρατηρήσεις τους σε όλες τις φάσεις της 
ερευνητικής διαδικασίας.  

Τον Καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Α. Βγόντζα, για το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον του σε αυτό το ερευνητικό εγχείρημα, την εμπιστοσύνη που 
επέδειξε προς το πρόσωπό μου, καθώς και για τη συμβολή του στη συνέχεια της 
ερευνητικής και επιστημονικής μελέτης των αυτοκτονιών στην περιφέρεια Κρήτης.  

Τον κ. Π. Θεοδωράκη, τ. Διοικητή Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων 
(2004-2006) και εκπρόσωπο της Ελλάδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την 
Ψυχική Υγεία (2005-2010), για την αρχική σύλληψη της ιδέας για την παρούσα 
έρευνα, για την ουσιαστική συνεργασία, την πολύτιμη αρωγή, τον εποικοδομητικό 
σχολιασμό, και την ανεκτίμητη υποστήριξή του από τα πρώτα βήματα αυτής της 
διατριβής έως την διεκπεραίωση της. 

Την κ. Ε. Κρανιώτη, Ιατροδικαστή και Λέκτορα στο Τμήμα Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, για την εποικοδομητική συνεργασία, την αμέριστη 
ηθική, ψυχική, και φιλική συμπαράσταση, καθώς και για τη δημιουργική της κριτική 
που συνέβαλε καταλυτικά στην τελική μορφοποίηση της παρούσας διατριβής. 

Τον κ. Α. Παπαδομανωλάκη, Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις 
κυρίες Φ. Μαλιαχόβα και Μ. Χαραλαμπάκη, προσωπικό της υπηρεσίας, για την 
πρόθυμη συνεργασία και τη διευκόλυνση της παροχής στοιχείων της μελέτης.  
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Περίληψη 
Το φαινόμενο της αυτοκτονίας τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
πεθαίνουν ετησίως από αυτοκτονία, συνιστώντας την 10η

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η παρούσα διατριβή διακρίνεται σε δύο τμήματα: 
α) μια επιδημιολογική μελέτη της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 
1999-2010, και β) μια μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας, προκειμένου να ριχθεί φως 
στους λόγους της αυτοκτονικής πράξης, να εξετασθούν τα ψυχοπιεστικά γεγονότα 
ζωής των θυμάτων αυτοκτονίας, να αξιολογηθεί η συμπεριφορά και η ψυχολογική 
τους κατάσταση πριν από την αυτοκαταστροφική πράξη, και να εκτιμηθεί η 
σοβαρότητα της αυτοκτονικής πρόθεσης των αυτοχείρων. Απώτερος στόχος είναι, 
μέσω της διερεύνησης του προφίλ των αυτοχείρων, των τοπικών σχεδίων και των 
διαχρονικών τάσεων των θανάτων από αυτοκτονία στην περιοχή, να εντοπιστούν και 
να προταθούν πιθανά προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. Παράλληλα, ένας συμπληρωματικός στόχος της παρούσας διατριβής 
είναι η παρουσίαση της επίσημης διαδικασίας καταγραφής των θανάτων από 
αυτοκτονία που ακολουθείται στην Ελλάδα, και η αξιολόγηση της ακρίβειας των 
δημοσιευμένων επίσημων στοιχείων αυτοκτονίας για την περιφέρεια Κρήτης, καθώς 
αρκετοί ερευνητές μέχρι σήμερα έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι τα χαμηλά ποσοστά 
θνησιμότητας από αυτοκτονία στη χώρα μας, δύναται να οφείλονται στην ελλιπή 
καταγραφή των συγκεκριμένων θανάτων και στη σχετική αναξιοπιστία των 
πιστοποιητικών θανάτου.  

 κύρια αιτία θανάτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες ανά 
γεωγραφική περιοχή, που να είναι έγκαιρα, αξιόπιστα και ακριβή, είναι επομένως 
ζωτικής σημασίας, καθώς ασκούν κρίσιμη επίδραση στους ερευνητικούς σκοπούς, 
στις τεκμηριωμένες πολιτικές δημόσιας υγείας και στις στρατηγικές πρόληψης. Στην 
Ελλάδα, από την έναρξη της επίσημης καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία και 
μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών μεταξύ 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ωστόσο, παλαιότερες επιδημιολογικές 
έρευνες για τις αυτοκτονίες, έχουν παρουσιάσει σημαντικές αποκλίσεις στα σχέδια 
και ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιφερειών της 
χώρας.  

Για την επιδημιολογική μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική ανασκόπηση 
όλων των θανάτων από αυτοκτονία (n=502) κατά τη διάρκεια μιας 12ετίας (1999-
2010) στην περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε από τα αρχεία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), καθώς και τα αρχεία 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια διέθεσε 
επαρκή χρόνο στη διαδικασία επαλήθευσης και διασταύρωσης των συλλεχθέντων 
στοιχείων ως προς την ακρίβεια τους, με στοιχεία τα οποία προήλθαν από (α) 
φακέλους στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, (β) δικογραφίες στις 
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Εισαγγελικές Αρχές, και (γ) ιατρικούς φακέλους ή αρχεία νοσοκομείων. Η 
ταξινόμηση των αυτοκτονιών κατά μέθοδο πραγματοποιήθηκε με την χρησιμοποίηση 
της 9ης αναθεώρησης του Εγχειριδίου της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινομήσεως των 
Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου (ICD), κωδικοί E950-E958, και της 10ης 
αναθεώρησης, κωδικοί Χ60-Χ84. Ειδικότερα, στη παρούσα μελέτη ως βίαιες μέθοδοι 
αυτοκτονίας χαρακτηρίστηκαν όλοι οι μέθοδοι εκτός της δηλητηρίασης. 
Υπολογίστηκαν οι ετήσιοι και μέσοι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) ως προς φύλο και 
ηλικία, και κατά μέθοδο και φύλο ανά 100.000 πληθυσμό. Οι ανδρικοί και γυναικείοι 
ΔΑ είναι προτυπωμένοι ως προς την ηλικία, με πληθυσμό αναφοράς τον παγκόσμιο 
πρότυπο πληθυσμό.  

Τα κύρια συμπεράσματα ήταν (i) οι μέσοι προτυποποιημένοι ως προς την ηλικία ΔΑ 
για το σύνολο του πληθυσμού (5.9/100.000), για τους άνδρες 9.4/100.000, και για τις 
γυναίκες 2.3/100.000, ήταν από τους υψηλότερους που έχουν καταγραφεί μέχρι 
σήμερα σε δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, (ii) 
οι θάνατοι από αυτοκτονία ήταν υπεύθυνοι για την απώλεια 10.916 ετών ζωής, (iii) 
παρατηρήθηκε μια μείωση τόσο του συνολικού όσο και των κατά φύλο ΔΑ, ωστόσο 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική, (iv) δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία που να 
υποστηρίζουν την ύπαρξη αιτιώδους σχέσεως μεταξύ της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης και της θνησιμότητας από αυτοκτονία στην περιοχή, (v) οι δείκτες 
αυτοκτονίας και για τα δύο φύλα αυξάνονταν σταθερά με την πρόοδο της ηλικίας, 
αλλά η αυξητική τάση ήταν πιο προεξέχουσα στους άνδρες, (vi) κατά τη διάρκεια της 
12ετίας, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική μείωση του ΔΑ της ηλικιακής 
ομάδας κάτω των 30 ετών, ενώ αντιστρόφως παρατηρήθηκε μια στατιστικά 
σημαντική αύξηση του ΔΑ των ατόμων της τέταρτης ηλικίας (75+) την χρονική 
περίοδο 2004-2010, (vii) παρατηρήθηκαν διαφορές στους ΔΑ μεταξύ των νομών της 
περιφέρειας, με το νομό Ρεθύμνου να παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο 
προτυποποιημένο δείκτη αυτοκτονίας, (viii) παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική 
ετήσια μείωση του ΔΑ στο νομό Χανίων κατά 11%, 

Το δείγμα της ψυχολογικής αυτοψίας αποτέλεσαν οι 374 περιπτώσεις αυτοκτονίας, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 1999 και Δεκεμβρίου 2007. Οι 
πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω της διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων με το 

(ix) οι δείκτες αυτοκτονίας των 
αγροτικών περιοχών ήταν υπερδιπλάσιοι από τους αντίστοιχους των αστικών 
περιοχών, (x) παρατηρήθηκε μια εποχική διακύμανση των θανάτων από αυτοκτονία, 
με στατιστικά σημαντική υψηλότερη συχνότητα των αυτοκτονιών το μήνα Ιούνιο, 
(xi) οι μέθοδοι αυτοκτονίας ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες, με συχνότερη τον 
απαγχονισμό και στα δύο φύλα. Επόμενες σε συχνότητα μέθοδοι ήταν στους άνδρες 
τα πυροβόλα όπλα και η δηλητηρίαση (κυρίως με φυτοφάρμακα) στις γυναίκες, (xii) 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα αναφορικά με 
τις μεθόδους αυτοκτονίας, με τις γυναίκες να είναι 88% λιγότερο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν όπλα στην αυτοκαταστροφική τους πράξη, και να έχουν διπλάσιες 
πιθανότητες να επιλέξουν την δηλητηρίαση συγκριτικά με τους άνδρες, (xiii) η ηλικία 
των αυτοχείρων, η οικογενειακή κατάσταση και η περιοχή διαμονής συσχετίστηκαν 
επίσης με την επιλογή της μεθόδου αυτοκτονίας. 
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συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας, και από μια ποικιλία πηγών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών πιστοποιητικών θανάτου, των ιατροδικαστικών 
αρχείων, ιατρικών φακέλων και αρχείων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις εκθέσεις της 
αστυνομίας, δικογραφίες στις Εισαγγελικές Αρχές, σημειώματα αυτοκτονίας, κλπ. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, χορηγήθηκε από την ερευνήτρια ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς 
στόχους της έρευνας, και είχε ήδη προηγηθεί η δοκιμαστική πιλοτική εφαρμογή του. 
Το πρώτο τμήμα της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρόθεσης του Beck «Συνθήκες 
σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας» χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για την 
αξιολόγηση της σοβαρότητας της αυτοκτονικής πρόθεσης των θυμάτων αυτοκτονίας. 
H μετά θάνατον διάγνωση ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες πραγματοποιήθηκε 
ακολουθώντας τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR.  

Τα κύρια συμπεράσματα ήταν (i) το ποσοστό ψυχιατρικής νοσηρότητας και ύπαρξης 
απόπειρας αυτοκτονίας κατά το παρελθόν ήταν χαμηλότερο από εκείνο που 
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, (ii) οι διαταραχές της διάθεσης και οι 
ψυχωτικές διαταραχές ήταν οι πιο συχνές διαγνώσεις, (iii) παρατηρήθηκαν 
υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με τα ψυχοπιεστικά γεγονότα 
ζωής, με συχνότερα αναφερόμενα τα προβλήματα ψυχικής υγείας και προβλήματα 
στις σχέσεις με τρίτους ή οικογενειακά προβλήματα και στα δύο φύλα, (iv) το 41.2% 
των αυτοχείρων είχε κάποια επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ το ποσοστό 
χρήσης των υπηρεσιών ήταν υψηλότερο στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, 
(v) το 36.9% των αυτοχείρων είχε έρθει σε επαφή με ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το 
τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την αυτοκαταστροφική πράξη, (vi) υπήρχαν 
ενδείξεις ενός υψηλού βαθμού αυτοκτονικής πρόθεσης και σχεδιασμού της πράξης 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοκτονίας, υποδηλώνοντας λιγότερο 
παρορμητικές και πιο σοβαρές, θανατηφόρες προσπάθειες εκ μέρους των θυμάτων, 
(vii) κοινά στοιχεία στη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας ήταν η 
απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της απόπειρας τόσο τοπογραφικά όσο και χρονικά, 
η λήψη μέτρων προφύλαξης ενάντια στην ανακάλυψη, η μη ενημέρωση προσώπου 
που θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βοηθήσει ή να τους αποτρέψει από την 
επιχειρούμενη ενέργεια, εκτεταμένη προετοιμασία της απόπειρας, και μη επικοινωνία 
της αυτοκτονικής πρόθεσης, (viii) ένα 15.2% των αυτοχείρων άφησε κάποιο 
σημείωμα αυτοκτονίας, (ix) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της 
βαθμολογίας στην κλίμακα ΚΑΠ ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ οι αυτόχειρες της 
ηλικιακής ομάδας κάτω των 30 ετών, παρουσίασαν μικρότερο βαθμό αυτοκτονικής 
πρόθεσης και σχεδιασμού της απόπειρας αυτοκτονίας σε σχέση με όλες τις άλλες 
ηλικιακές ομάδες.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των θανάτων από αυτοκτονία από τα αρχεία 
των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με τις επίσημα 
καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(ΕΛΣΤΑΤ). Ωστόσο, η ΕΛΣΤΑΤ παρείχε δεδομένα θνησιμότητας από αυτοκτονία 
αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα 1999-2009, καθώς για το έτος 2010 δεν είχε 
ακόμα ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, και κατ’ επέκταση η 



20 

 

ανάλυση περιορίστηκε στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, από τις 
466 περιπτώσεις αυτοκτονίας στα αρχεία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια μιας 11ετίας (1999-2009), το 31.1% δεν είχε καταγραφεί επίσημα υπό αυτή 
τη μορφή. Τα υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης παρατηρήθηκαν στις γυναίκες, και 
στους θανάτους από αυτοκτονία με τη μέθοδο του πνιγμού, της πτώσης από ύψος, για 
τις περιπτώσεις με χρήση κοφτερών και αιχμηρών εργαλείων, καθώς, επίσης, για τις 
αυτοκτονίες με άλλες μεθόδους ή μη καθορισμένα μέσα, ενώ το ποσοστό της 
υποεκτίμησης ήταν περίπου το ίδιο μεταξύ των νεότερων ατόμων (<60) και εκείνων 
της τρίτης ηλικίας. Αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο πηγών (Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες και ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και το διαφοροποιημένο ποσοστό υποεκτίμησης 
μεταξύ των νομών της περιφέρειας, δύναται να σχετίζονται με εγγενείς πρακτικές 
κατά την διαδικασία επίσημης καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία.  

Συνοψίζοντας, τα δεδομένα της παρούσας διατριβής τεκμηριώνουν την ιδέα ότι οι 
αυτοκτονικές πράξεις συμβάλλουν σημαντικά στην πρόωρη θνησιμότητα του 
πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης. Τη παρούσα χρονική στιγμή, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρόληψης της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς, και δεδομένου ότι η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα των διαφορετικών προληπτικών στρατηγικών αντιμετώπισης 
του φαινομένου είναι αμφισβητούμενη, με τις πιο ελπιδοφόρες παρεμβάσεις να είναι 
η εκπαίδευση των ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο περιορισμός της 
διαθεσιμότητας των κοινών μέσων αυτοκτονίας, προτείνεται οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να εστιάσουν εξίσου στα προαναφερθέντα. Παράλληλα, δεδομένου ότι 
οι θάνατοι από αυτοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης με βάση τα αρχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
ήταν σαφώς υποεκτιμημένοι, οι τοπικές αρχές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν 
τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας καταγραφής των αυτοκτονιών και 
της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, πρακτική η οποία 
μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή παρακολούθηση του 
φαινομένου της αυτοκτονίας, και θα παρέχει μια πλατφόρμα πληροφοριών για 
ερευνητικούς σκοπούς. Πιο λεπτομερής έρευνα για να προσδιοριστούν οι πτυχές 
αυτών των πηγών σφάλματος καταγραφής που επιδέχονται βελτίωσης, κρίνεται 
απαραίτητη, ωστόσο μια σειρά από διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδιαίτερα χρήσιμες 
αρχικές προσεγγίσεις.  

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοκτονία, επιδημιολογία, μέθοδοι αυτοκτονίας, ψυχολογική 
αυτοψία, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Κρήτη  
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Summary 
Suicide in recent years has attracted an increasing attention as it is estimated that 
nearly one million people die by suicide annually, thus constituting the 10th

In the light of these data, the present dissertation is divided in two parts: a) an 
epidemiological study of suicide on the Greek island of Crete for the years 1999-2010 
inclusive, and b) a psychological autopsy study of completed suicides in order to shed 
light on reasons for suicide, to examine the recent stresses in the life of the suicidal 
individuals, to evaluate the victims’ behavior and psychological state before the 
suicidal act, and to assess the severity of suicidal intention in the group. The ultimate 
goal is, by exploring victim profiles, patterns and trends of suicidal deaths in the 
region, to identify and suggest probable preventive measures to address this problem. 
Subsequently, another objective of this thesis is to describe suicide registration in 
Greece, and to assess the accuracy of the official published suicide data for the Greek 
island of Crete, since several researchers have expressed concerns over the country’s 
low suicide mortality rate attributed to the underreporting of suicide, and of the 
relative untrustworthiness of death certificates.  

 leading 
cause of death on a worldwide basis. Timely, reliable and accurate suicide statistics 
per region are therefore vital, as they have a crucial impact on research purposes and 
on evidence-based public health policies and prevention programs. Greece, since the 
beginning of official registration and thus far, has one of the lowest suicide rates 
among the states of the European Union (EU). However, previous research on suicide 
has revealed that suicide rates and patterns differ significantly between the geographic 
divisions of the country.  

For the epidemiological study, a twelve-year (1999-2010) retrospective review of all 
suicide cases (n=502) on the island of Crete was conducted. Data were collected from 
the Department of Forensic Sciences of the Faculty of Medicine of the University of 
Crete and the State Service of Forensic Medicine of Western Crete. Once cases 
certified as suicide by the medical examiners, were collected, the primary researcher 
in an attempt to eliminate any possible discrepancies, cross-checked their data with (a) 
official records kept in the police departments; (b) the medico-legal dockets at the 
public prosecutor’s office; and (c) medical files or hospital records. Suicide cases 
were defined by the International Statistical Classification of Diseases (ICD) 9th 
revision, codes E950-E958, and the 10th

The main findings were (i) the overall age-standardized suicide rate (5.9 per 100,000) 
and the mean age-standardized suicide rate of 9.4/100,000 for males and 2.3/100,000 
for females were the highest so far reported among other Greek regions; (ii) suicide 
deaths accounted for a total of 10,916 years of life lost; (iii) there was a reduction in 
the overall and male-/female suicide rates, but statistically insignificant; (iv) there 

 revision, codes X60-X84. Intentional self-
poisoning was classified as “non-violent” method of suicide; all other methods were 
classified as “violent”. Yearly and mean gender- and age-/method-specific suicide 
rates were calculated per 100,000 of the population. Male and female suicide rates 
were age-standardized on the world standard population. 



22 

 

were no data to support a causal link between the recent economic crisis and suicide 
mortality in the region; (v) a gradual rise of the suicide incidence was evident with 
increasing age in both sexes, but the increase was more prominent in males; (vi) 
suicide rates decreased significantly among the individuals less than 30 years old 
throughout the study period, whereas among the elderly (75+) a significant increasing 
trend was observed during 2004-2010; (vii) differences in suicide rates among the 
prefectures of the island were observed, with the highest suicide rate recorded in the 
prefecture of Rethymno; (viii) a significant reduction of annual suicide rate by 11% in 
the prefecture of Chania was observed; (ix) rural suicide rates were twice as high as 
urban rates; (x) statistically significant suicide seasonality was established with a peak 
in June; (xi) suicide methods were mostly violent, hanging being the most common 
for both genders. Next in frequency were firearms in males, and self-poisoning 
(primarily intentional poisoning with pesticides) in females; (xii) sex differences were 
observed with regards to suicide methods, with women being 88% less likely to use 
firearms and two times more likely to use poisoning than men; (xiii) the victims’ age, 
marital status and place of residence were also associated with the choice of the 
suicide method.     

The sample of the psychological autopsy study consisted of all 374 subjects whose 
deaths received a suicide verdict and occurred between January 1999 and December 
2007. Information was collected by conducting semi-structured interviews with the 
next-of-kin of the suicide victims, and from a variety of sources including death 
certificates, medical examiners’ records, medical and mental health records, the police 
reports and public prosecutor’s files, suicide notes, etc. During the interview, a 
questionnaire that was designed in accordance to the objectives of the study and was 
previously pilot tested, was administered by the primary researcher. The 
circumstances section of the Beck’s Suicide Intent Scale -SIS- was then used in order 
to evaluate the intention of cessation of life of the suicide victims. Post-mortem 
psychiatric diagnoses were assigned according to the DSM-IV-TR.  

The main findings were (i) psychiatric morbidity and previous self-harm were less 
than generally reported; (ii) mood disorders and psychotic disorders were the most 
frequent diagnoses; (iii) differences between genders regarding the reported reasons 
for suicide were observed, with the most common being mental disorders and 
unsatisfactory relationships/family problems in both males and females; (iv) 
approximately 41.2% of the suicide victims had contact with mental health services, 
while the mental health service rates of contact for women were higher than for men; 
(v) about 36.9% of the suicide victims had seen their general practitioner shortly 
before death; (vi) there was evidence of a profound suicidal intent and intensive 
planning of the suicidal act in the majority of cases, indicating less impulsivity and 
more serious, lethal attempts on the part of the victims; (vii) common elements in the 
vast majority of the suicide victims were isolation of the individual committing 
suicide, timing of attempt so rescue was not likely, taking some precautions against 
discovery, not acting to get help, planning of the act, and no communication of intent; 
(viii) a suicide note was present in 15.2% of the cases; (ix) there were no marked 



23 

 

differences in the total SIS scores by gender, while younger age (<30) was associated 
with less planning of the suicidal act compared to the rest age groups. 

Furthermore, suicide data from the medico-legal system records in the region were 
compared with the suicide mortality data provided by the official source, the Hellenic 
Statistical Authority (EL.STAT.). Since ELSTAT provided suicide mortality data 
only for the years 1999-2009, the analysis was limited to the specific time frame. 
Therefore, of the 466 certified suicides in the medico-legal system records for the 
eleven-year period (1999-2009), 31.1% were not officially registered as such. Females 
and cases of drowning, jumping from a height, stabbing or other/unspecified methods 
were more likely to be under recorded, but underestimation was approximately the 
same for younger (<60) and older individuals. These discrepancies between the two 
datasets along with the differential prefectural impact of underreporting may be 
associated with inherent practices in the chain of suicide registration.  

Summing up, the data reported in this thesis supports the notion that suicidal acts are a 
significant contributor to premature population mortality in Crete. At present, 
provided that Greece has not yet initiated a national suicide prevention program, and 
inasmuch as the effectiveness of different preventive strategies is controversial, viz. 
that the most promising interventions are the education of primary care physicians and 
restriction of means, we suggest that regional authorities should focus equally on the 
aforementioned. Concurrently, since suicide deaths in Crete based on the official 
source were remarkably underestimated, authorities should also consider improving 
the quality of the suicide registration procedure and the communication among those 
involved, which in a long term context would significantly enhance the regional 
monitoring of the suicide phenomenon, and provide a concrete information platform 
for research purposes. More detailed research is required to identify aspects of these 
sources of error amenable to improvement, but corrective measures adopted in other 
EU countries would appear to be sensible initial approaches. 

 

Keywords: suicide, epidemiology, suicide methods, psychological autopsy, Hellenic 
Statistical Authority, Crete  
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Εισαγωγή 
Το «κτείνειν εαυτόν», η δυνατότητα του  ανθρώπου να επιλέξει εκούσια το θάνατό 
του, αποτελεί ένα καθεαυτό παράδοξο φαινόμενο, μια σύνθετη πολυπαραγοντική 
ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα 
από εθνικότητα, ήπειρο, θρήσκευμα ή πολιτισμό. Η αυτοκτονία δεν αποτελεί μια 
τυχαία ή χωρίς νόημα πράξη, αλλά συχνά σηματοδοτεί μια έξοδο από ένα πρόβλημα 
ή μια κρίση που προκαλεί έντονο ψυχικό πόνο. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί 
δρόμοι προς την αυτοκτονία, ο καθένας από τους οποίους έχει τη δική του αιτία. Ως 
σκέψη, πρόθεση και πράξη, η αυτοκτονία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες και πιο 
συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις τόσο για τον ίδιο τον αυτόχειρα όσο και 
για την οικογένειά του. Συνεπάγεται, επίσης, τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία, 
χαμένα έτη ζωής, και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μεταξύ των οικογενειακών 
μελών και φίλων.  

Επί πολλούς αιώνες το φαινόμενο του εκούσιου θανάτου, παρά την καθολικότητα 
του, υπήρξε επευφημούμενη πράξη ηρωική (σε σπάνιες περιπτώσεις), αλλά 
συχνότερα εθεωρείτο ύβρις προς το Θεό, αντικείμενο προλήψεων, προκαταλήψεων 
και κοινωνικής απόρριψης (Minois, 2006). Οι κοινωνικοπολιτισμικές μεταβολές κάθε 
εποχής, συνέβαλαν άλλοτε στην αποδοχή και άλλοτε στη δαιμονοποίηση της 
αυτοκτονικής πράξης και του αυτόχειρα, έως ότου η αυτοκτονία να αποτελέσει 
σταδιακά αντικείμενο μελέτης της ιατρικής επιστήμης. Η μελέτη του Ιταλού 
ψυχιάτρου E. Morselli (1852-1929) για τις αυτοκτονίες στην Ιταλία (Goldney, 2004), 
η κοινωνιολογική ανάλυση του E. Durkheim (1897/1951) για τα κοινωνικά αίτια της 
αυτοκτονίας το 1897, και λίγο αργότερα η εξήγηση της αυτοκτονίας ως επιστροφή 
της επιθετικότητας κατά του ίδιου του εαυτού, από τον Αυστριακό ψυχίατρο S. Freud 
(1856-1939) στις αρχές του 20ου

Σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization 
[WHO], 2001), η αυτοκτονία ως το αποτέλεσμα μιας εκούσιας αυτοκαταστροφικής 
πράξης που την εκτελεί ένα άτομο με πλήρη επίγνωση και συνειδητοποίηση της 
θανάσιμης κατάληξής της, αποτελεί ένα μείζων πρόβλημα δημόσιας υγείας. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
διαπράττουν αυτοκτονία ετησίως, συνιστώντας τη 10

 αιώνα, προσέφεραν εξηγήσεις οι οποίες 
αλληλοσυμπληρώνονταν και επισήμαιναν την πολυπλοκότητα της αυτοκτονικής 
πράξης (Evans & Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000). Το επιστημονικό 
ενδιαφέρον για την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά σταδιακά αυξήθηκε, με άμεσο 
αποτέλεσμα και την εμφάνιση του κλάδου της Αυτοκτονιολογίας (suicidology).  

η κύρια αιτία θανάτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο ετήσιος προτυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας από 
αυτοκτονία βάσει παγκόσμιων δεδομένων είναι 16.0 ανά 100.000 πληθυσμό, ο οποίος 
αναλογεί σε έναν θάνατο από μια αυτοκαταστροφική πράξη ανά 40 δευτερόλεπτα 
(International Association for Suicide Prevention & World Health Organization [IASP 
& WHO], 2010˙ WHO, 2007b). Συγχρόνως, η αυτοκτονία συγκαταλέγεται μεταξύ 
των τριών κύριων αιτιών θανάτου των ατόμων ηλικίας 15-44 χρόνων σε ορισμένες 
χώρες, ενώ αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στα άτομα ηλικίας 10-24 
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χρόνων. Τα προαναφερόμενα στοιχεία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν τις απόπειρες 
αυτοκτονίας, που είναι έως 20 φορές περισσότερο συχνές από τους θανάτους από 
αυτοκτονία (Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ WHO, 2007b).  

Εντούτοις, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συχνότητα των αυτοκτονιών ποικίλλει 
σημαντικά γεωγραφικά, ιδιαίτερα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών, με τις τελευταίες να επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά θανάτων από 
αυτοκτονία, όπου τα στοιχεία δημοσιεύονται (Hawton & van Heeringen, 2009). 
Γενικότερα, υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας αναφέρονται σήμερα για την Ανατολική 
Ευρώπη (Ρωσία και πρώην Σοβιετικά κράτη) και την Κίνα, ενώ μέτρια ποσοστά 
καταγράφονται στις δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, τον Καναδά και την Αυστραλία. Σχετικά χαμηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονίας αναφέρονται για τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, καθώς 
και για διάφορα κράτη της Ασίας (WHO, 2007b). Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια 
των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 και μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται ένα από 
τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών (WHO Regional Office for Europe, 2012), γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνεται τόσο από παλαιότερες και νεότερες επιδημιολογικές έρευνες με βάση 
επίσημα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
(ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) (Bazas, Jemos, Stefanis, & Trichopoulos, 1979˙ Nikolaidis, Zavras, 
Bonikos, & Kyriopoulos, 2004˙ Zacharakis, Madianos, Papadimitriou, & Stefanis, 
1998), όσο και από μια πρόσφατη μελέτη της θνησιμότητας από αυτοκτονία σε 
δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο 1984-1998 (Chishti et al., 2003).  

Παράλληλα, οι πολιτικές για την καταγραφή ενός θανάτου ως αυτοκτονία ποικίλλουν 
μεταξύ των χωρών, παρά τη χρήση ενός συμφωνηθέντος τυποποιημένου συστήματος 
ταξινόμησης (ICD-9, ICD-10). Σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία, οι σχετικές έρευνες 
για την αξιοπιστία (reliability) και την εγκυρότητα (validity) των επίσημων 
στατιστικών αυτοκτονίας, έχουν οδηγήσει αρκετούς ερευνητές να εκδηλώσουν ένα 
ιδιαίτερο βαθμό ανησυχίας σχετικά με τη χρησιμότητά τους ή να διατηρούν μια 
επιφυλακτική στάση (Atkinson, Kessel, & Dalgaard, 1975˙ O’Donnell & Farmer, 
1995˙ Phillips & Ruth, 1993˙ Rockett, Kapusta, & Bhandari, 2011), δεδομένης μιας 
υποεκτίμησης (underreporting) των θανάτων από αυτοκτονία, ενώ άλλοι έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εφόσον το ποσοστό της υποεκτίμησης είναι σχετικά 
σταθερό κατά τη διάρκεια του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών εθνικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών ομάδων, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να 
θεωρούνται ως έγκυρα για συγκρίσεις διακρατικές, μεταξύ διαφορετικών περιοχών 
της ίδιας χώρας, καθώς και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, δεδομένου ότι τα 
σφάλματα της υποεκτίμησης είναι τυχαιοποιημένα και η διόρθωση δεν μεταβάλλει 
σημαντικά τα τελικά ποσοστά  (Jougla et al., 2002˙ Lester, 1972, 1992˙ O’Carroll, 
1989).  

Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι παρά τις σημαντικές διαφορές που 
παρατηρούνται στη συχνότητα και στα συστήματα καταγραφής των αυτοκτονιών 
μεταξύ των διαφόρων εθνών, σε όλα σχεδόν τα κράτη από τα οποία υπάρχουν 
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διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) είναι υψηλότεροι στους άνδρες απ’ 
ότι στις γυναίκες, σε εφήβους και σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (>60 χρόνων), σε 
άγαμους, σε άτομα που έχουν μια ψυχική διαταραχή (διαγνωσμένη ή μη), που 
αντιμετωπίζουν ένα τουλάχιστον ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, έχουν άμεση πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα, και ιστορικό προηγούμενων 
αποπειρών αυτοκαταστροφικών πράξεων (Bertolote, Fleischmann, De Leo, & 
Wasserman, 2004˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997˙ Nock et al., 
2008). Επίσης, έχει καταδειχθεί η στενή σχέση γενετικών, βιολογικών και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων στην παθογένεια και εκδήλωση της 
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Εντούτοις, σύμφωνα με τους ερευνητές που 
ασχολούνται με το αυτοκτονικό προφίλ, η συσχέτιση και σύνδεση αυτών των 
γνωστών παραγόντων κινδύνου, πώς και μέχρι ποιο σημείο αλληλεπιδράει ο ένας με 
τον άλλον, καθώς και η βαρύτητα που αυτοί εκλαμβάνουν σε άτομα που διαβιούν σε 
διαφορετικά μέρη του κόσμου είναι σύνθετη, και όχι πλήρως κατανοητή μέχρι 
σήμερα (Nock et al., 2008). Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις πολιτικές υγείας του 
ΠΟΥ, υπάρχει επιτακτική ανάγκη επιδημιολογικής παρακολούθησης και κατάλληλης 
τοπικής έρευνας, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις της 
συχνότητας των αυτοκτονιών ανά περιοχή, ακριβής γνώση του αυτοκτονικού προφίλ 
των ατόμων, των τοπικών σχεδίων αυτοκτονίας, και των συγκεκριμένων 
κοινωνικοπολιτισμικών παραμέτρων που δύναται να επηρεάσουν το φαινόμενο της 
αυτοκτονίας σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, δεδομένα που ασκούν κρίσιμη 
επίδραση στους ερευνητικούς σκοπούς και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 
στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης των αυτοκτονιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή εξετάζοντας το φαινόμενο της αυτοκτονίας 
στην περιφέρεια Κρήτης, βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις πολιτικές υγείας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπρόσθετα, η χρονική περίοδος διενέργειας της 
έρευνας (1999-2010) συμπίπτει με ραγδαίες εξελίξεις, ριζικές μεταρρυθμίσεις και 
σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ψυχικής υγείας στη χώρα μας, οι οποίες 
αντανακλώνται στον τρόπο οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στον Ελλαδικό χώρο εν γένει, και κατ’ επέκταση στην υγειονομική περιφέρεια της 
Κρήτης.  

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί και προσβλέπει στο να προσθέσει ένα πρώτο μικρό 
λιθαράκι στη μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, 
αφενός με την επιδημιολογική διερεύνηση της αυτοκτονίας, τη μελέτη της σχέσης της 
με μια σειρά κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, καθώς και της εξέτασης των 
διαχρονικών τάσεων του φαινομένου, και αφετέρου, επιδιώκει την σκιαγράφηση του 
ψυχολογικού προφίλ του αυτόχειρα με την υιοθέτηση της μεθόδου της ψυχολογικής 
αυτοψίας (psychological autopsy), προκειμένου για την αναζήτηση και οικοδόμηση 
των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας των θυμάτων αυτοκτονίας και της 
οικογένειάς τους, καθώς και των γενεσιουργών αιτιών της αυτοκαταστροφικής τους 
πράξης. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, δύναται να αποτελέσουν μια 
αξιόπιστη πηγή δεδομένων για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, θεραπείας και 
ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για την αυτοκτονική 
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συμπεριφορά, μια ανθρώπινη εθελούσια πράξη που παραμένει εν πολλοίς 
μυστηριώδης, καθώς δεν σηματοδοτεί μια πράξη αμιγώς δημογραφικού χαρακτήρα, 
αλλά χαρακτηρίζεται από φιλοσοφικές, θρησκευτικές, ηθικές και πολιτισμικές 
συνιστώσες.  
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Κεφάλαιο 1. Αυτοκτονία  
 

1.1 Ιστορία της αυτοκτονίας 

Από την απώτατη αρχαιότητα μέχρι και τις ημέρες μας, οι αυτοκτονικές 
συμπεριφορές φαίνεται να συνοδεύουν τον άνθρωπο, όπως τεκμηριώνεται από τις 
γραπτές πηγές. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η εξέλιξη του φαινομένου της 
αυτοκτονίας στη πάροδο των αιώνων, καθώς και οι μεταβολές της στάσης της 
κοινωνίας απέναντι στην εκούσια αυτοκαταστροφική πράξη του ανθρώπου.     

Ήδη οι πρώτες αναφορές για πράξεις εκουσίου θανάτου ανευρίσκονται στην Αρχαία 
Ελλάδα, όπου καταγράφονται σε κείμενα της εποχής η αυτοκτονία του βασιλιά της 
Αθήνας Αιγαία στο Ακρωτήριο του Σουνίου, όταν είδε το καράβι του γιού του Θησέα 
να επιστρέφει από το παλάτι του Μίνωα με μαύρη σημαία, στην τραγωδία Αίας του 
Σοφοκλή όπου με παραστατικό τρόπο περιγράφεται η αυτοκτονία του αρχηγού των 
Σαλαμινίων Αίαντα όταν δεν του αποδόθηκαν τα όπλα του Αχιλλέα, καθώς και στην 
Οδύσσεια του Ομήρου, η αυτοκτονία της Επικάστης όταν μαθαίνει ότι ο Οιδίποδας 
με τον οποίο παντρεύτηκε είναι ο γιος της (Evans & Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ 
Ομήρου Οδύσσεια ραψωδία λ˙ Σοφοκλέους Αίας̇  van Hooff, 2000). Σύμφωνα με τα 
πιστεύω της εποχής, οι Ερινύες, μυθικές χθόνιες θεότητες, ήταν εκείνες που 
οδηγούσαν τον άνθρωπο στην παραφροσύνη, στην απελπισία, και τελικά στην 
αυτοκτονική πράξη.    

Στην Αρχαία Ρώμη, θηλυκό πρότυπο αυτοκτονίας ήταν η περίπτωση της ευγενής 
Λουκρητίας, η οποία γύρω στο 508 π.Χ. μετά το βιασμό της από το γιο του 
αυτοκράτορα της Ρώμης Σέξτο Ταρκυίνιο, εξομολογήθηκε το γεγονός στους δικούς 
της, και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, αποτελώντας κατά αυτό τον τρόπο πρότυπο 
θηλυκής αρετής (Βελέντζα & Τριποδιανάκης, 2006˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 1990, 
2000). Από τα κυριότερα αίτια μεταξύ άλλων που οδηγούσαν έναν άνθρωπο στην 
αυτοκτονία στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, ήταν η αποφυγή της ατίμωσης 
(shame), αλλά και η απελπισία, το πένθος, ο αβάσταχτος σωματικός πόνος, και η 
«αηδία/απέχθεια για τη ζωή» (taedium vitae) (van Hooff, 1990, 2000). Αυτό το είδος 
ηθελημένου θανάτου, εμφανίζεται κυρίως την εποχή των εμφυλίων πολέμων και στις 
αρχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ συνδέεται με στιγμές πολιτισμικών κρίσεων, 
με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών, των θρησκευτικών, πνευματικών και 
επιστημονικών πεποιθήσεων (Βελέντζα & Τριποδιανάκης, 2006˙ Minois, 2006). 
Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκτονίας από το taedium vitae είναι εκείνη του 
ποιητή Λουκρήτιου το 55 π.Χ., όπου ανέφερε «Ο καθένας ψάχνει να αποδράσει από 
τον ίδιο του τον εαυτό, χωρίς προφανώς να μπορεί να δραπετεύσει, παραμένοντας 
συνδεδεμένος με τον εαυτό του, παρά τη θέλησή του και μισώντας τον. Μία τέτοια 
αγωνία δεν μπορεί να εξαφανιστεί παρά μόνο μαζί με εμάς» (παρατίθεται από Minois, 
2006, σελ. 85).  

Σε γενικές γραμμές, η επιλογή ενός ανθρώπου να θέσει τέλος στη ζωή του 
προκαλούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και η στάση που υιοθετούσε ο κόσμος της 
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αρχαιότητας ποικίλε από θετική και επευφημούμενη σε σπάνιες περιπτώσεις όπου η 
αυτοκτονία θεωρούνταν πράξη ηρωική για λόγους τιμής και υστεροφημίας, έως και 
αρνητική, καθώς η αυτοκτονία αποτελούσε αντικείμενο κοινωνικής απόρριψης. Σε 
αυτό το κλίμα, ο Κικέρωνας υποστήριζε ότι η ίδια η πράξη της αυτοκτονίας δεν είναι 
ούτε καλή ούτε κακή, αλλά καθορίζεται από το κίνητρο, ενώ ο Πλάτωνας παρόλο που 
στα έργα του αντιτίθεται στον αυτόχειρα γιατί η πράξη του είναι ενάντια στη θέληση 
του Θεού (άρα μη επιτρεπτή, Πλάτων Φαίδων), και εξέφραζε την άποψη ότι το σώμα 
του αυτόχειρα θα πρέπει να ενταφιαστεί ανώνυμα, σε έναν έρημο τόπο, χωρίς 
ταφόπλακα, θεωρούσε ότι εξαιρούνται από τον κανόνα οι αυτόχειρες εκείνοι που ο 
θάνατος τους αποτελεί νόμιμη προσταγή της Πολιτείας (η καταδίκη και ο θάνατος 
του Σωκράτη), όσοι υποφέρουν από τις δυστυχίες της ζωής, και από επώδυνα και 
ανίατα νοσήματα (Πλάτων Γοργίας, Νόμοι V) (Βελέντζα & Τριποδιανάκης, 2006˙ De 
Leo, Burgis, Bertolote, Kerkhof, & Bille-Brahe, 2006˙ Johnstone, 2009˙ Minois, 
2006˙ Papadimitriou et al., 2007). 

Η εποχή του Μεσαίωνα (5ος - 15ος

Σημαντική, ωστόσο, για την εποχή ηγετική φυσιογνωμία του Χριστιανισμού με 
καταλυτική επιρροή στην αυστηροποίηση της στάσης της Εκκλησίας απέναντι στον 
εκούσιο θάνατο, ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος (354-430μ.Χ.). Στην «Πολιτεία του 
Θεού» αναφέρει «Λέμε, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο ότι 
κανείς δεν πρέπει ηθελημένα να αφαιρεί τη ζωή του προκειμένου να αποφύγει 
πρόσκαιρα δεινά, διατρέχοντας τον κίνδυνο να βυθισθεί σε δεινά αιώνια…Κανείς δεν 
πρέπει να αφαιρεί τη ζωή του με την ελπίδα μιας καλύτερης μεταθανάτιας ζωής: όσοι 
ευθύνονται για το δικό τους θάνατο δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν την καλύτερη 
ζωή» (παρατίθεται από Minois, 2006, σελ. 52). Η απαγόρευση κάθε μορφής 
αυτοκτονίας αποτελούσε πλέον την επίσημη στάση της Εκκλησίας, και η αυτοκτονία 
του Ιούδα αναγνωρίστηκε ως ο έσχατος εξευτελισμός καθώς επρόκειτο για ένα 
απελπισμένο θάνατο ενός αμαρτωλού, και συνακόλουθα αμφισβητούσε την 
φιλευσπλαχνία του Θεού. Ως την αποτελεσματικότερη θεραπεία κατά της απελπισίας 
η οποία κινητοποιεί αυτοκτονικές τάσεις, η Εκκλησία παρουσίαζε το μυστήριο της 
εξομολόγησης μέσω του οποίου οι πιστοί ανακουφίζονταν από την απελπισία, 
δινόταν άφεση αμαρτιών, και διασφαλιζόταν η επάνοδος στο δρόμο του Θεού.  

 αιώνας), παρότι χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση 
και επικράτηση των αρχών του χριστιανισμού, δεν παρουσιάζει μια σαφή τοποθέτηση 
στο θέμα της αυτοκτονίας, πολύ περισσότερο μοιάζει να δυσπιστεί απέναντι στον 
εκούσιο θάνατο. Κατά την περίοδο των διωγμών, η πρώτη γενιά χριστιανών 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού, θυσιαζόταν πρόθυμα ως μαρτυρία πίστης 
στο Θεό, και όπως γλαφυρά αναφέρεται από τον Άγιο Ιωάννη «και αυτοί ενίκησαν 
αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και ουκ 
ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρι θανάτου» (Βιβλίο της Αποκαλύψεως, Κεφάλαιο ΙΒ’, 
11), και «Και είδον θρόνους, και εκάθισαν επ’αυτούς…και έζησαν και εβασίλευσαν 
μετά του Χριστού χίλια έτη» (Βιβλίο της Αποκαλύψεως, Κεφάλαιο Κ’, 4). Ο 
χριστιανικός θάνατος ενός μάρτυρα, επομένως, ήταν αποδεκτός καθώς επρόκειτο για 
ένα ευτυχή θάνατο, και πολλοί ήταν εκείνοι που αγιοποιήθηκαν (Evans & Farberow, 
2003˙ Minois, 2006).  
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Η καθολική καταδίκη της αυτοκτονίας δεν ήταν ανεξάρτητη από το οικονομικό και 
κοινωνικο-πολιτικό πλέγμα της εποχής, και εξυπηρετούσε τόσο την Εκκλησία, η 
οποία ασκούσε απόλυτο έλεγχο στις ζωές των πιστών και αντλούσε τη δύναμή της 
από το πλήθος τους, όσο και την πολιτεία (γαιοκτήμονες), η οποία συντηρούσε 
εργατικά χέρια σε μια εποχή που μαστιζόταν από λιμούς και επιδημίες. Για το λόγο 
αυτό, από τα κυριότερα μέτρα κατά της αυτοκτονίας που υιοθετήθηκαν εκείνη την 
εποχή, ήταν η δήμευση της περιουσίας του αυτόχειρα, η απειλή της αιώνιας τιμωρίας 
στην κόλαση, και η άρνηση της εκκλησιαστικής/χριστιανικής ταφής (Minois, 2006˙ 
van Hooff, 1990, 2000). Κοινή πρακτική μετά το θάνατο του αυτόχειρα, ήταν να 
διενεργείται έρευνα και δίκη του νεκρού. Τα δικαστήρια καθιέρωσαν την διάκριση 
ανάμεσα στις περιπτώσεις εκείνες που χαρακτηρίζονταν non compos mentis 
(παραφροσύνης), όπου υπήρχαν σημάδια επιείκειας και κανονικός ενταφιασμός, ενώ 
στις περιπτώσεις felo de se (προδότης του εαυτού του), δημευόταν η κινητή και 
ακίνητη περιουσία του αυτόχειρα και ακολουθούσε η εκτέλεση του σώματος, το 
οποίο έπρεπε να διαπομπευθεί όσο βιαιότερα γινόταν για να παραδειγματιστούν οι 
ζώντες. Χαρακτηριστικές πρακτικές της εποχής, ήταν οι τελετές αναστροφής που 
εφαρμοζόταν στον σώμα του νεκρού αυτόχειρα (ως τελετές εξορκισμού των κακών 
πνευμάτων), και οι οποίες συνίστατο στο να κρεμάσουν το σώμα ανάποδα, στο να 
τοποθετούν το σώμα σε ένα βαρέλι και να το ρίχνουν στο ποτάμι, στο κάρφωμα του 
σώματος σε ένα πάσσαλο σε δημόσιο μέρος, κλπ (Βελέντζα & Τριποδιανάκης, 2006˙ 
Minois, 2006˙ van Hooff, 2000).    

Ο ισχυρισμός της αύξησης των αυτοκτονιών την εποχή της Αναγέννησης (15ος - 18ος

Χαρακτηριστικό δείγμα της λογοτεχνικής άνθισης, συνιστά και η συγγραφή βιβλίων 
που αναφέρονται σε φανταστικούς κόσμους, όπου ο συγγραφέας δύναται να εκφράσει 
μέσω αυτών ιδιαίτερα τολμηρές ιδέες χωρίς να λογοκριθεί. Το έργο «Ουτοπία» του 
Thomas More (1478-1535), αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα, στο 
οποίο οι κάτοικοι της ιδεατής νήσου Ουτοπίας μπορούσαν να επιλέξουν τον εκούσιο 
θάνατο σε περιπτώσεις ανίατης και επώδυνης νόσου με την ανοχή των ιερέων (Evans 

 
αιώνας), αν και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστημονικά καθώς δεν υπήρξαν αξιόπιστα 
τεκμήρια, συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της άποψης περί χαρακτηριστικών 
τάσεων αυτοκτονίας κατά την περίοδο αυτή. Εντούτοις, ιδιαίτερα σημαντική και 
καινοτόμα για την στατιστική τεκμηρίωση του φαινομένου της αυτοκτονίας της 
εποχής, είναι η έρευνα των Μ. Macdonald και Τ. Murphy, οι οποίοι αξιοποιώντας 
αρχειακό υλικό, προχώρησαν σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη και καταγραφή των 
περιπτώσεων αυτοκτονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (Minois, 2006). Από τις αρχές της 
Αναγέννησης, οι απόψεις και οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι στον εθελούσιο 
θάνατο άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν, και σε αυτό συνέβαλε η επανάσταση της 
τυπογραφίας, όπου τα βιβλία πλέον απευθυνόταν σε ένα ευρύτερο κοινό, 
αντανακλώντας τα συναισθήματα και την καθημερινότητα μιας μεγαλύτερης μερίδας 
του πληθυσμού. Το πέπλο του φόβου και της ντροπής που κάλυπτε μέχρι πρότινος 
την ιδέα της αυτοκτονίας, διαλύεται σιγά-σιγά, και η αυτοκτονία αποκτά θετική ηθική 
αξία, αποτελεί μια συγκινησιακά φορτισμένη χειρονομία στα αισθηματικά 
μυθιστορήματα της εποχής.  
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& Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000). Θεαματική, ωστόσο, είναι και η 
είσοδος της αυτοκτονίας στο θέατρο. Το διασημότερο κείμενο της λογοτεχνίας 
χρονολογείται το 1600, και ο William Shakespeare (1564-1616) μέσα από τον 
μονόλογο του Άμλετ και το ερώτημα «Να ζει κανείς ή να μη ζει» χαρακτήρισε την 
εποχή. Από το 1589 έως το 1613, ο Shakespeare περιέγραψε στα έργα του 52 
αυτοκτονίες, και εξέτασε όλες τις πιθανές περιστάσεις, τα κίνητρα και τις αιτίες αυτής 
της πράξης, ενώ περισσότερες από διακόσιες αυτοκτονίες υπολογίζεται ότι 
διαπράττονται στη σκηνή του αγγλικού θεάτρου την περίοδο 1580-1620, γεγονός το 
οποίο καθιστά την αυτοκτονία ένα κοινωνικό φαινόμενο. Συγχρόνως, παρατηρείται 
μια διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπροσώπων του νόμου, καθιερώνεται η 
διάκριση ανάμεσα στις ένοχες και τις δικαιολογημένες αυτοκτονίες, και η περιουσία 
των αυτοχείρων δεν δημεύεται όταν η πράξη διαπράχθηκε λόγω δυστυχίας, βασάνων, 
και αδυναμίας του πνεύματος (τρέλα). Στην πραγματεία «Ανατομία της 
Μελαγχολίας», ο θεολόγος Robert Burton (1577-1640) εξετάζοντας τα αίτια της 
αυτοκτονίας, εξέφρασε την άποψη ότι η μελαγχολία ως νόσος που οφείλεται στη 
μέλανα χολή μπορεί να προκαλέσει τάσεις αυτοκτονίας, ενώ παράλληλα ο διάσημος 
γιατρός της εποχής Thomas Willis (1621-1675) έφερε στην επιφάνεια τον κύκλο της 
μανιοκατάθλιψης, αποδεικνύοντας ότι η μελαγχολία δύναται να προκαλέσει οργή και 
κρίσεις αυτοκτονίας. Κατά αυτό τον τρόπο, παρουσιάστηκε σταδιακά η ιδέα της 
ιατρικής, σωματικής εξήγησης των τάσεων αυτοκτονίας, και ο αυτόχειρας 
εμφανίζεται όχι πλέον ως δολοφόνος του εαυτού του, αλλά περισσότερο ως ασθενής-
θύμα (Evans & Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000). 

Την εποχή του Διαφωτισμού (17ος - 18ος αιώνας), και ιδιαίτερα προς τα τέλη του 17ου 
και αρχές του 18ου

Σε νομικό επίπεδο, παρότι οι εκπρόσωποι του νόμου παραμένουν αυστηροί, αυτή η 
στάση τείνει να εκλείψει και χαρακτηρίζει πλέον την μειοψηφία, καθώς 
παρουσιάζεται μια αύξουσα τάση των δικαστών υπέρ των αθωωτικών αποφάσεων 
non compos mentis, αποφάσεων δηλαδή που αναγνωρίζουν ότι οι αυτόχειρες 
αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, οδηγώντας σταδιακά στη διαδικασία 
αποποινικοποίησης της αυτοκτονίας (οριστικά το 1792 έπαψε στην Ευρώπη η ισχύς 
του νόμου ότι η αυτοκτονία αποτελεί μια εγκληματική πράξη). Το ερώτημα «Να ζει 
κανείς ή να μη ζει» μελετήθηκε και απασχόλησε σημαντικά τους πνευματικούς 

 αιώνα (1680-1720), παρατηρείται μια έντονη συζήτηση για τις 
αυτοκτονίες στην Αγγλία, γεγονός το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση της αυτοκτονίας 
ως «αγγλικής ασθένειας». Σε αυτό συνετέλεσαν ένα πλέγμα παραγόντων, όπως η 
πρόοδος της στατιστικής, το γενικότερο κλίμα κρίσης των παραδοσιακών αξιών, και 
η άνθηση του έντυπου τύπου, μέσα από τον οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται 
διεξοδικά οι πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αυτοκτονίας, οι συνθήκες και τα αίτια 
τους. Οι κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στην Αγγλία την εποχή εκείνη, όπως η 
εμφάνιση του καπιταλισμού, η αστικοποίηση του πληθυσμού, και η διάλυση των 
στενών οικογενειακών δεσμών, οι πρώτες οικονομικές κρίσεις και χρεωκοπίες, 
δύναται να συνέβαλαν στην γενίκευση του φαινομένου της αυτοκτονίας, χωρίς 
ωστόσο να μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται για επιδημία ή κύμα αυτοκτονιών (Evans 
& Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000).  
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κύκλους της εποχής, και η πληθώρα των πραγματειών αποκαλύπτει αυτή την 
περιρρέουσα ανησυχία. Τα δύο αντιμέτωπα στρατόπεδα, αποτελούσαν από τη μία οι 
υπερασπιστές της καθολικής Εκκλησίας και του κράτους, και από την άλλη οι 
υποστηρικτές του φιλοσοφικού πνεύματος, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η αυτοκτονία 
είναι μια περίπτωση τρέλας ή δυσλειτουργίας του οργανισμού, και ως εκ τούτου 
εμπίπτει περισσότερο στον τομέα της ιατρικής. Συγχρόνως, την ίδια εποχή 
προτείνονται και οι πρώτες θεραπείες, καθώς όπως είχε επισημάνει ο Βολταίρος 
(1694-1778), εφόσον η τάση της αυτοκτονίας οφείλεται σε ψυχοσωματικές 
διαταραχές, τότε επιδέχεται θεραπείας. Ο R. Whytt (1714-1766) συνιστά την κιγχόνη 
(αλκαλοειδές κινίνη) κατά της αδυναμίας, της αποθάρρυνσης και της κατάπτωσης, 
ενώ άλλοι προτείνουν τα θερμά λουτρά, τα ταξίδια που μπορούν να διαλύσουν τις 
έμμονες ιδέες, κλπ (Minois, 2006).  

Τον 19ο αιώνα, το ποσοστό των αυτοκτονιών παρουσίασε αύξηση, πιθανή συνέπεια 
της βιομηχανικής επανάστασης, και η επιστήμη της ιατρικής συνέβαλε στην 
καθιέρωση της άποψης ότι η αυτοκτονία είναι μια «επονείδιστη ασθένεια». Ο Γάλλος 
γιατρός P. Pinel (1745-1826) πρότεινε ως ευεργετική την πρόκληση σοκ για τη 
θεραπεία της ροπής προς την αυτοκτονία, ενώ τα γραπτά του E. Esquirol (1772-1840) 
είναι εκείνα που θεμελιώνουν την ψυχιατρική θεωρία, και ως αντικείμενο μελέτης της 
την αυτοκτονία.  Εντούτοις, η επιλογή του ανθρώπου να καταφύγει στην αυτοκτονία 
παρέμενε εν πολλοίς ένα μυστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη του Ιταλού 
ψυχιάτρου E. Morselli (1852-1929) για τις αυτοκτονίες στην Ιταλία (Goldney, 2004), 
η κοινωνιολογική ανάλυση του E. Durkheim (1897/1951) για τα κοινωνικά αίτια της 
αυτοκτονίας το 1897, και λίγο αργότερα η εξήγηση της αυτοκτονίας ως επιστροφή 
της επιθετικότητας κατά του ίδιου του εαυτού, από τον Αυστριακό ψυχίατρο S. Freud 
(1856-1939) στις αρχές του 20ου

Συμπερασματικά, από την παρούσα ανασκόπηση μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρά 
την καθολικότητα του φαινομένου της αυτοκτονίας, οι κοινωνικοπολιτισμικές 
μεταβολές κάθε εποχής συνέβαλαν άλλοτε στην αποδοχή και άλλοτε στη 
δαιμονοποίηση της αυτοκτονικής πράξης και του αυτόχειρα, έως ότου η αυτοκτονία 
να αποτελέσει σταδιακά αντικείμενο μελέτης της ιατρικής επιστήμης, και ειδικότερα 
του κλάδου της ψυχιατρικής.    

 αιώνα, προσέφεραν εξηγήσεις οι οποίες 
αλληλοσυμπληρώνονταν και επισήμαιναν την πολυπλοκότητα της αυτοκτονικής 
πράξης (Evans & Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000).  

 

1.2 Ορισμοί και τυπολογία    

Ο όρος «αυτοκτονία» δημιουργήθηκε στην Αγγλία το 17ο αιώνα, και 
πρωτοεμφανίστηκε στη λατινική εκδοχή του στο έργο Religio Μedici του Sir Thomas 
Browne που γράφτηκε περίπου το 1637, και δημοσιεύτηκε το 1642. Ο νέος αυτός 
όρος, ο οποίος βασίζεται στο λατινικό sui (του εαυτού) caedere (φόνος), έγινε 
αποδεκτός στη Glossographia του λεξικογράφου Τ. Blount το 1656, ενώ 
καθιερώνεται στην Γαλλία μόλις στα μέσα του 18ου αιώνα, και το ρήμα που 
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χρησιμοποιείται ως πλεονασμός είναι το «se suicider» (De Leo et al., 2006˙ Minois, 
2006˙ Murray, 1998).   

Ο Silverman (2006) αλλά και ο De Leo και οι συνεργάτες του (2006), συγκέντρωσαν 
τους πιο συνήθεις αναφερόμενους ορισμούς της αυτοκτονίας από το 19ο έως και τον 
20ο

i. «Όλες οι περιπτώσεις θανάτου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από μια 
θετική ή αρνητική πράξη του ιδίου του θύματος, το οποίο γνωρίζει ότι θα 
παράγει αυτό το αποτέλεσμα» (Durkheim, 1897/1951),  

 αιώνα, και παρακάτω παρατίθενται αρκετοί εξ’αυτών:  

ii. «Κάθε συμπεριφορά που επιδιώκει και βρίσκει τη λύση σε ένα υπαρξιακό 
πρόβλημα κάνοντας μια απόπειρα κατά της ζωής του υποκειμένου» (Baechler, 
1980),  

iii. «Η αυτοκτονία είναι μια συνειδητή πράξη αυτο-εκμηδένισης, που γίνεται 
καλύτερα κατανοητή ως μια πολυδιάστατη δυσφορία σε ένα υποκείμενο που 
βρίσκεται σε ανάγκη, το οποίο προσδιορίζοντας μια κατάσταση θεωρεί την 
αυτοκτονία ως τη καλύτερη λύση» (Shneidman, 1985),  

iv. «Ο θάνατος που προκύπτει από μια πράξη που προκλήθηκε από τον εαυτό 
του, με την πρόθεση να σκοτώσει τον εαυτό του» (Rosenberg et al., 1988), 

v. «Ο αυτοεκκινητήριος, σκόπιμος θάνατος» (Ivanoff, 1989),  

vi. «Ο ορισμός της αυτοκτονίας έχει τέσσερα στοιχεία: (1) μια αυτοκτονία έχει 
λάβει χώρα εάν επέλθει θάνατος, (2) πρέπει να είναι πράξη ενός 
συγκεκριμένου ατόμου, (3) το μέσο της αυτοκτονίας μπορεί να είναι ενεργό ή 
παθητικό, και (4) υποδηλώνει ότι σκοπίμως βάζει τέλος στη ζωή του ατόμου» 
(Mayo, 1992),  

vii. «Η αυτοκτονία δεν είναι, εξ ορισμού, μια ασθένεια, αλλά ένας θάνατος που 
προκαλείται από μια αυτοεπιβαλλόμενη σκόπιμη ενέργεια ή συμπεριφορά» 
(Silverman & Maris, 1995), και  

viii. «Η πράξη της δολοφονίας του εαυτού, που αρχίζει σκόπιμα και εκτελείται από 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο με πλήρη γνώση ή προσδοκία της μοιραίας 
έκβασής της» (WHO, 1998).  

Εντούτοις, παρά τους πολυάριθμους και διαφοροποιημένους ορισμούς της 
αυτοκτονίας, η αυτοκτονική συμπεριφορά εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση στην 
επιστημονική κοινότητα από την άποψη της ταξινόμησης και της ονοματολογίας 
(nomenclature) (Silverman, 2006). Ο Pokorny (1974) αναλύοντας διεξοδικά 
διάφορους ορισμούς και ταξινομήσεις των αυτοκτονικών συμπεριφορών από την 
εποχή του Durkheim, κατέληξε στην ακόλουθη, σε γενικές γραμμές, ταξινόμηση: i. 
αυτοκτονία (completed suicide), όπου περιλαμβάνει όλους τους θανάτους, όπου μια 
σκόπιμη, αυτοχειριστική, επικίνδυνη για τη ζωή πράξη κατέληξε στο θάνατο, ii. 
απόπειρα αυτοκτονίας (attempted suicide), όπου περιλαμβάνει τις καταστάσεις που το 
άτομο εκτέλεσε μια πραγματικά ή φαινομενικά επικίνδυνη για τη ζωή συμπεριφορά, 
με πρόθεση να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του ή να δώσει την εντύπωση μιας τέτοιας 
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πρόθεσης, που όμως δεν κατέληξε σε θάνατο (περιλαμβάνει όλες τις μη θανατηφόρες 
απόπειρες/πράξεις), και iii. αυτοκτονικές ιδέες (suicidal ideation), όπου 
συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορές που παρατηρούνται άμεσα ή συμπεραίνονται, και 
αναφέρονται ή κινούνται προς την κατεύθυνση πιθανής απειλής της ζωής του ατόμου, 
αλλά όπου η πιθανή θανατηφόρα πράξη δεν εκτελείται τελικά.  

Από την πλευρά του ο Maris (1992), θεώρησε ότι η επιστήμη της αυτοκτονιολογίας 
(suicidology) ή αλλιώς η επιστημονική μελέτη της αυτοκτονίας, θα αναπτυχθεί 
ιδιαίτερα με την δημιουργία ενός ενιαίου, τυποποιημένου συστήματος ταξινόμησης 
των αυτοκτονικών συμπεριφορών, παρόμοιου με το Διαγνωστικό και Στατιστικό 
Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM), ή εκείνο της Διεθνούς Στατιστικής 
Ταξινόμησης των Νόσων (ICD), ωστόσο τόνισε ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου 
προτύπου θα αποτελούσε ένα τεράστιο και δαπανηρό έργο. Λίγα χρόνια αργότερα, η 
ονοματολογία και ταξινόμηση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς απασχόλησε μια 
ομάδα εργασίας που συστάθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού Ινστιτούτου για την 
Ψυχική Υγεία και της Αμερικανικής Εταιρείας Αυτοκτονιολογίας, η οποία κατέληξε 
σε μια τυποποιημένη ονοματολογία, σύμφωνα με την οποία οι αυτοκτονικές 
συμπεριφορές διακρίνονται στη βάση τριών χαρακτηριστικών, και συγκεκριμένα την 
πρόθεση θανάτου, τις ενδείξεις αυτοτραυματισμού, και το αποτέλεσμα 
(τραυματισμός, μη-τραυματισμός, θάνατος) (O’Carroll et al., 1996˙ Silverman, 
Berman, Sanddal, O’Carroll, & Joiner, 2007a). Παρόλα αυτά, μόνο ένας μικρός 
αριθμός ερευνητών σε διεθνές επίπεδο υιοθέτησε την προαναφερόμενη ταξινόμηση 
και την εφάρμοσε σε σχετικές ερευνητικές μελέτες, καθώς δεν υπήρξε καθολική 
αποδοχή, και αρκετοί ήταν εκείνοι που τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω και πιο 
σαφείς εννοιολογικούς προσδιορισμούς των αυτοκτονικών συμπεριφορών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Silverman και οι συνεργάτες του (2007a˙ Silverman, Berman, Sanddal, 
O’Carroll, & Joiner, 2007b) προχώρησαν σε μια πρόσφατη αναθεώρηση της 
προαναφερόμενης τυποποιημένη

Αυτοτραυματικές σκέψεις και συμπεριφορές (Self-Injurious Thoughts and Behaviors) 

ς ονοματολογίας και ταξινόμησης, η οποία 
διαμορφώθηκε ως κάτωθι: 

Α. Ριψοκίνδυνες σκέψεις και συμπεριφορές (Risk-Taking Thoughts and Behaviors) 

1. Με άμεσο ρίσκο/κίνδυνο (immediate risk): α. χωρίς τραυματισμό, β. με 
τραυματισμό, γ. θάνατος  

2. Με αμυδρό ρίσκο/κίνδυνο (remote risk): α. χωρίς τραυματισμό, β. με 
τραυματισμό, γ. θάνατος 

Β. Αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές (Suicide-Related Thoughts and 
Behaviors)  

1. Αυτοκτονικές ιδέες/ιδεασμοί (suicide-related ideations):  

α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση (περιστασιακές, 
πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)  
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β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης (περιστασιακές, 
πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)  

γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης (περιστασιακές, 
πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)  

2. Αυτοκτονική επικοινωνία (suicide-related communications):  

α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση: (1) λεκτική ή μη λεκτική, παθητική ή 
ενεργητική, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου Ι (suicide-threat, type I), (2) 
προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη ενός δυνητικά 
αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυτοκτονίας τύπου Ι (suicide 
plan, type I) 

β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) λεκτική ή μη 
λεκτική, παθητική ή συγκαλυμμένη, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου ΙΙ 
(suicide-threat, type IΙ), (2) προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη 
ενός δυνητικά αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυτοκτονίας 
τύπου ΙΙ (suicide plan, type IΙ) 

γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) λεκτική ή μη λεκτική, 
παθητική ή συγκαλυμμένη, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου ΙΙΙ (suicide-
threat, type IΙΙ), (2) προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη ενός 
δυνητικά αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυτοκτονίας τύπου 
ΙΙΙ (suicide plan, type ΙIΙ) 

3. Αυτοκτονικές συμπεριφορές (suicide-related behaviors):  

α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση: (1) χωρίς τραυματισμό, 
Aυτοτραυματισμός τύπου Ι (self-harm, type I), (2) με τραυματισμό, 
Aυτοτραυματισμός τύπου IΙ (self-harm, type II), (3) με θανατηφόρο 
έκβαση, Ακούσιος αυτοπροκαλούμενος θάνατος (self-inflicted 
unintentional death) 

β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) χωρίς 
τραυματισμό, Aπροσδιόριστη αυτοκτονική συμπεριφορά τύπου Ι 
(undetermined suicide-related behavior, type I), (2) με τραυματισμό, 
Aπροσδιόριστη αυτοκτονική συμπεριφορά τύπου ΙΙ (undetermined 
suicide-related behavior, type IΙ), (3) με θανατηφόρο έκβαση, 
Αυτοπροκαλούμενος θάνατος με απροσδιόριστη πρόθεση (self-
inflicted death with undetermined intent) 

γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) χωρίς τραυματισμό, 
Aπόπειρα αυτοκτονίας τύπου Ι (suicide attempt, type I), (2) με 
τραυματισμό, Aπόπειρα αυτοκτονίας τύπου ΙΙ (suicide attempt, type 
ΙΙ), (3) με θανατηφόρο έκβαση, Αυτοκτονία (suicide) 

 

Πρόσθετοι τροποποιητές για το Β2 (α, β, γ) και το Β3 (α, β, γ): 
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Α. Ενδοατομική εστίαση (intrapersonal focus) – αλλαγή εσωτερικής κατάστασης 
(διαφυγή/απελευθέρωση) 

Β. Διαπροσωπική εστίαση (interpersonal focus) – αλλαγή εξωτερικής κατάστασης 
(προσκόλλησης/ελέγχου)  

Γ. Μικτή εστίαση (mixed focus) 

Συμπερασματικά, όπως ο Rudd (1997, σελ. 326) διατυπώνει «μια τυποποιημένη 
ονοματολογία είναι απαραίτητη για την καλή επιστήμη, κρίσιμη για την παροχή μιας 
στέρεας βάσης για την κλινική φροντίδα, και θεμελιώδης για τις προσπάθειες 
ανάπτυξης και καθορισμού εύλογων προτύπων περίθαλψης». Είναι σαφές, επομένως, 
ότι η πρόκληση και ο στόχος της ανάπτυξης μιας τυποποιημένης ονοματολογίας και 
ταξινόμησης

 

 των αυτοκτονικών συμπεριφορών με καθολική αποδοχή σε παγκόσμιο 
επίπεδο, επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα μιας καλύτερης και γονιμότερης 
επικοινωνίας ανάμεσα στους ιατρούς, επιδημιολόγους, ερευνητές, τους φορείς 
χάραξης πολιτικών υγείας και πρόληψης, καθώς και σε όλους τους άλλους 
συμβαλλόμενους φορείς στην επιστήμη της αυτοκτονιολογίας.  

1.3 Επιδημιολογία της αυτοκτονίας   

1.3.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα των επίσημων στοιχείων για τις αυτοκτονίες   

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες προέρχονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (στατιστικές υπηρεσίες) κάθε κράτους, και χρησιμοποιούνται για 
συγκρίσεις τόσο μεταξύ διαφορετικών κρατών όσο και διαφορετικών περιφερειών 
του ίδιου κράτους, αλλά και για διαχρονικές μελέτες του φαινομένου της αυτοχειρίας 
ενός δεδομένου έθνους. Ωστόσο, η αξιοπιστία (reliability) και η εγκυρότητα (validity) 
των επίσημων στατιστικών στοιχείων για τους θανάτους από αυτοκτονία, έχουν 
αποτελέσει κατά καιρούς αντικείμενο ισχυρής αμφισβήτησης και κριτικής. Ήδη, 
πάνω από έναν αιώνα πριν, ο Durkheim (1897/1951) είχε υποστηρίξει ότι τα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες αποτελούν μια αντανάκλαση του 
κοινωνικοπολιτισμικού κλίματος ενός κράτους. Ο ίδιος πίστευε ότι παρόλο που τα 
επίσημα στοιχεία είναι πολύ πιθανό να εμπεριέχουν ένα βαθμό λάθους, η σχετική 
σταθερότητα τους με την πάροδο του χρόνου (από έτος σε έτος), ήταν μια επαρκής 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους για την χρήση σε κοινωνιολογικές αναλύσεις (Claassen 
et al., 2010˙ Douglas, 1967). Συγχρόνως, και ο Morselli (1882) ήταν γνώστης των 
απειλών της εγκυρότητας των επίσημων στατιστικών στοιχείων, αναφέροντας ότι «οι 
αντιρρήσεις αναφορικά με την ανεπάρκεια της μεθόδου της παρατήρησης ισχύουν 
περισσότερο για τα στατιστικά στοιχεία των αυτοκτονιών σε σχέση με εκείνα άλλων 
πραγμάτων» (Goldney, 2004˙ Rockett, 2010).  

Το ζήτημα της ποιότητας των επίσημων στατιστικών στοιχείων δέχθηκε τις 
σοβαρότερες κριτικές και αμφισβητήσεις από την δεκαετία του 1960 και έκτοτε 
(Rockett, 2010), όπου η κυρίαρχη διατυπωμένη άποψη ήταν ότι «Τα γεγονότα 
υποστηρίζουν σαφώς ότι η σχέση μεταξύ των στατιστικών οργανισμών και των 
παραγόμενων στατιστικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες, υπόκειται στην ακόλουθη 
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αρχή: τα ποσοστά των αυτοκτονιών ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το βαθμό της 
επαγγελματικής ιατρικής εκπαίδευσης/κατάρτισης των ατόμων που κωδικοποιούν 
τους θανάτους, το μέσο όρο των εργατοωρών που αφιερώθηκαν στην κωδικοποίηση, 
και από το βαθμό ανεξαρτησίας των ατόμων που πραγματοποιούν την κωδικοποίηση 
από τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη» (Douglas, 1967, σελ. 379˙ Rockett, 
2010). Σε παρόμοιο κλίμα και ο συμπληρωματικός ισχυρισμός ότι «Η σωστή 
διάγνωση ενός θανάτου από αυτοκτονία στηρίζεται στο επαρκές προσωπικό, στην 
κατάλληλη νομοθεσία, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική υποστήριξη» 
(Davis & Spelman, 1968, σελ. 453˙ Rockett, 2010).  

Με την πάροδο των χρόνων, αρκετές μελέτες τεκμηρίωσαν την περιορισμένη 
ακρίβεια των επίσημων στατιστικών για τις αυτοκτονίες και παρείχαν αποδείξεις για 
διάφορες πηγές και τύπους λαθών, έτσι ώστε σήμερα να υπάρχει μια ρητή και σαφής 
συναίνεση μεταξύ των ερευνητών σε παγκόσμια κλίμακα ότι η αυτοκτονία ως 
φαινόμενο τείνει να υποεκτιμάται, και οι παράγοντες που συμβάλλουν είναι 
πολυπληθείς ενώ δύναται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών. Εκτός από τους 
προφανείς κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (π.χ., το στίγμα που ακολουθεί 
την οικογένεια ή/και τον αυτόχειρα) ή διάφορα οικονομικά αίτια (π.χ., ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής), άλλοι σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την ακριβή 
καταγραφή ενός θανάτου ως αυτοχειρία σχετίζονται με νομικές ή θρησκευτικές 
απαγορεύσεις που εξακολουθούν να υφίστανται σε αρκετά καθολικά, χριστιανικά και 
ισλαμικά έθνη, καθώς η αυτοκτονία αποτελεί ακόμα και σήμερα ποινικό αδίκημα ή 
αμαρτία/έγκλημα εναντίον της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής σε έναν αριθμό χωρών 
(De Leo, 2002, 2009, 2010˙ De Leo, Milner, & Xiangdong, 2009˙ Kelleher, 
Chambers, Corcoran, Williamson, & Keeley, 1998˙ Neeleman, 1996˙ Pritchard & 
Amanullah, 2007˙ Ruzicka, 1998˙ Wasserman & Värnik, 1998˙ Zacharakis et al., 
1998). Σε διακρατικό επίπεδο, δύναται να λειτουργούν και αρκετοί άλλοι παράγοντες 
όπως πολιτικές πιέσεις, η κοινωνική θέση του θανόντος, η ενδεχόμενη προστατευτική 
στάση των ιατροδικαστών προς την οικογένεια του αυτόχειρα για κοινωνικούς 
λόγους, καθώς και περιπτώσεις ευθανασίας ή/και υποβοηθούμενης αυτοκτονίας (De 
Leo, 2010˙ De Leo & Spathonis, 2003˙ De Leo et al., 2010˙ Rockett et al., 2010b). 
Επιπρόσθετα, οι διαφορετικές πρακτικές κατά τις διαδικασίες 
χαρακτηρισμού/πιστοποίησης και καταγραφής ενός θανάτου ως αυτοκτονία μεταξύ 
των κρατών (π.χ., ιατροδικαστικό ή δικαστικό/νομικό σύστημα, medico-legal or 
coronial system, Chishti et al., 2003˙ Jougla, Pavillon, Rossollin, De Smedt, & Bonte, 
1998˙ Värnik et al., 2010), καθώς και οι αλλαγές στα συστήματα ταξινόμησης των 
αιτιών θανάτου (ICD-International Statistical Classification of Diseases, Injuries and 
Causes of Death) (Claassen et al., 2010˙ Mathers, Ma Fat, Inoue, Rao, & Lopez, 
2005), συμβάλλουν καθοριστικά στην ελλιπή ή/και εσφαλμένη ταξινόμηση των 
αυτοκτονιών σε άλλες κατηγορίες/αιτίες θανάτου, κύρια ως ακαθόριστους/χωρίς 
καθορισμένη πρόθεση (undetermined) ή τυχαίους (accidental) θανάτους (π.χ., τυχαία 
δηλητηρίαση, τυχαία πτώση, ακούσιος/τυχαίος πνιγμός), αλλά και σε κατηγορίες με 
ασαφή τα αίτια θανάτου, όπως συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα τα οποία δεν ταξινομούνται αλλού (symptoms, signs, and ill-



49 

 

defined conditions) (Chang, Sterne, Lu, & Gunnell, 2010˙ Jougla et al., 2002˙ Kolmos 
& Bach, 1987˙ Ohberg & Lonnqvist, 1998˙ Rockett et al., 2010a,b, 2011˙ Rosenberg 
et al., 1988). Μια ιδιαίτερα αναλυτική και συστηματική ανασκόπηση των διαφόρων 
τύπων λαθών τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τα στάδια της διαδικασίας 
πιστοποίησης και καταγραφής ενός θανάτου ως αυτοκτονία, και τα οποία 
κατ’επέκταση ενισχύουν το φαινόμενο της υποεκτίμησης στις επίσημες στατιστικές, 
παρέχεται από την Claassen και τους συνεργάτες της (2010), οι οποίοι επισημαίνουν 
ότι το κύριο ερώτημα δεν είναι εάν υπάρχει λάθος στα επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για τις αυτοκτονίες, αλλά ποιός είναι ο βαθμός αυτού του λάθους, προερχόμενο από 
ποιές πηγές, σε τι έκταση επηρεάζει τα ποσοστά και πώς διαμορφώνεται διαχρονικά. 
Στο ίδιο κλίμα οι Rockett, Kapusta και Bhandari (2011) παρέχουν μια 
εμπεριστατωμένη μελέτη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ενός θανάτου ως 
αυτοκτονία, των πηγών της εσφαλμένης ταξινόμησης, και διερευνούν προσεγγίσεις 
για την εκτίμηση της λάθους ταξινόμησης. 

Διάφορες έρευνες στην Αγγλία, την Φινλανδία, και την Γαλλία παρουσίασαν ότι το 
65%, 32% και 35% των θανάτων που είχαν δηλωθεί στις επίσημες στατιστικές ως 
θάνατοι χωρίς καθορισμένη πρόθεση ήταν θάνατοι από αυτοκτονία (Cooper & 
Milroy, 1995˙ Corcoran & Arensman, 2010˙ Jougla et al., 2002˙ Ohberg & Lonnqvist, 
1998), παρά ταύτα, οι ερευνητές διαφωνούν σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι 
μεταβολές στα ποσοστά αυτοκτονίας μπορούν να εξηγηθούν από τις μεταβολές στα 
ποσοστά των θανάτων χωρίς καθορισμένη πρόθεση (Värnik et al., 2011). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μερικοί ερευνητές προτείνουν στις επιδημιολογικές 
μελέτες την επιμέτρηση των θανάτων χωρίς καθορισμένη πρόθεση (undetermined) 
μαζί με τους θανάτους από αυτοκτονία (Linsley, Schapira, & Kelly, 2001˙ 

Είναι σαφές από τα προαναφερόμενα, ότι παρά την αδιάσειστη απόδειξη της 
περιορισμένης εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών στοιχείων για 
τις αυτοκτονίες, στη διεθνή βιβλιογραφία οι απόψεις των ερευνητών εξακολουθούν 
να διίστανται, σε βαθμό, που έχει οδηγήσει αρκετούς μελετητές να εκδηλώσουν ένα 
ιδιαίτερο βαθμό ανησυχίας σχετικά με τη χρησιμότητά τους ή να διατηρούν μια 
επιφυλακτική στάση (Atkinson et al., 1975˙ Cooper & Milroy, 1995˙ O’Donnell & 
Farmer, 1995˙ Phillips & Ruth, 1993˙ Rockett et al., 2011˙ Warshauer & Monk, 
1978), ενώ άλλοι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εφόσον η υποεκτίμηση 
είναι σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών εθνικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών ομάδων, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να 
θεωρούνται ως έγκυρα για συγκρίσεις διακρατικές, μεταξύ διαφορετικών περιοχών 
της ίδιας χώρας καθώς και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, δεδομένου ότι τα 
σφάλματα της υποεκτίμησης είναι τυχαιοποιημένα και η διόρθωση δεν μεταβάλλει 

Lucey et 
al., 2005˙ O’Donnell & Farmer, 1995), ενώ ο Lester (1992) διαπίστωσε ότι η 
προσθήκη των θανάτων χωρίς καθορισμένη πρόθεση στις αυτοκτονίες δεν άλλαξε 
σημαντικά τη σειρά κατάταξης (rank order) ως προς τους δείκτες αυτοκτονίας των 
δεκαπέντε (15) χωρών υπό μελέτη, και ο Chishti και οι συνεργάτες του (2003) 
διαφώνησαν ότι οι διαφορές στους δείκτες αυτοκτονίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών είναι αποτέλεσμα της εσφαλμένης ταξινόμησης των θανάτων από αυτοκτονία.  
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σημαντικά τα τελικά ποσοστά (Jougla et al., 2002˙ Lester, 1972, 1992˙ Moens, 1985˙ 
O’Carroll, 1989˙ Ohberg & Lonnqvist, 1998˙ Sainsbury, 1973˙ Sainsbury & 
Barraclough, 1968˙ Sainsbury & Jenkins, 1982˙ Speechley & Stavraky, 1991˙ 
WHO/Europe, 1982). Μία τακτική που προτείνουν οι ερευνητές προκειμένου να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα της ελλιπούς πιστοποίησης και καταγραφής των θανάτων 
από αυτοκτονία, είναι η εκτεταμένη χρήση της μεθόδου της ψυχολογικής αυτοψίας 
και ιδιαίτερα στην διερεύνηση περιπτώσεων απροσδιόριστων θανάτων (Cavanagh, 
Carson, Sharpe, & Lawrie, 2003˙ Pouliot & De Leo, 2006˙ Rockett et al., 2011˙ Scott, 
Swartz, & Warburton, 2006). 

Στην Ελλάδα, οι επίσημες στατιστικές θνησιμότητας για το σύνολο της χώρας είναι 
διαθέσιμες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ). Μέχρι σήμερα, 
οι επιδημιολογικές μελέτες για τις αυτοκτονίες στη χώρα έχουν κατά κύριο λόγο 
βασιστεί στα επίσημα στοιχεία, παρά κάποιες εκφραζόμενες συγκρατημένες 
ανησυχίες των ερευνητών ότι τα χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας από αυτοκτονία 
δύναται να οφείλονται στην ελλιπή καταγραφή των συγκεκριμένων θανάτων ή/και 
στη σχετική αναξιοπιστία των πιστοποιητικών θανάτου (Bazas et al., 1979˙ Botsis, 
Kapsali, Vaidakis, & Stefanis, 2004˙ Lionis, Sasarolis, Kasotakis, Lapidakis, & 
Stathopoulos, 2000˙ Nikolaidis et al., 2004˙ Vougiouklakis, Boumba, Mitselou, 
Peschos, & Gerontopoulos, 2005˙ Zacharakis et al., 1998). Επιπλέον, σύμφωνα με 
ορισμένους ερευνητές η χώρα κατατάσσεται μεταξύ εκείνων με υψηλό βαθμό 
εσφαλμένης ταξινόμησης των αυτοκτονιών σε άλλες κατηγορίες/αιτίες θανάτου 
(Rockett & Smith, 1995) και με χαμηλής ποιότητας στοιχεία θανάτων. Υπολογίζεται 
ότι κατά τα έτη 1956-1999, το 26% των θανάτων που δηλώθηκαν στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας αφορούσαν θανάτους με ασαφή αίτια, όπως συμπτώματα, σημεία 
και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα τα οποία δεν ταξινομούνται 
αλλού (symptoms, signs, and ill-defined conditions), ή/και θανάτους χωρίς 
καθορισμένη πρόθεση (undetermined), δηλαδή αφορούσαν τους επονομαζόμενους 
στη διεθνή βιβλιογραφία κωδικούς «σκουπίδια» (garbage codes) (Mathers et al., 
2005˙ Naghavi et al., 2010). Ωστόσο σε μία πρόσφατη μελέτη για την εγκυρότητα 
των στατιστικών αυτοκτονίας στην Ευρώπη συγκριτικά με τους θανάτους χωρίς 
καθορισμένη πρόθεση, η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών με χαμηλά 
ποσοστά θανάτων χωρίς καθορισμένη πρόθεση, και βρίσκεται εντός του μέτρου «2-
20» που θέτουν οι συγγραφείς ως κριτήριο μέτρησης της ποιότητας εγγραφής των 
θανάτων από αυτοκτονία (Värnik et al., 2011), γεγονός το οποίο έχει ήδη διαπιστωθεί 
και σε προηγούμενη ερευνητική μελέτη (Chishti et al., 2003). Το μέτρο «2-20» 
αναφέρεται στο ότι μια χώρα προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει υψηλής ποιότητας 
εγγραφή των θανάτων από αυτοκτονία πρέπει να έχει 2 περιπτώσεις θανάτων χωρίς 
καθορισμένη πρόθεση ανά 100.000 πληθυσμό ετησίως (πρώτο κριτήριο), ή/και το 
ποσοστό των προαναφερομένων θανάτων ως προς τις αυτοκτονίες (undetermined 
deaths/suicide deaths) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.20 ή 20% (δεύτερο κριτήριο) 
(Värnik et al., 2011). Ακόμα κι έτσι, καμία εν των έσω επιστημονική έρευνα για την 
ακρίβεια των επίσημων στατιστικών στοιχείων δεν έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής ούτε 
κάποια συστηματική αξιολόγηση για πιθανά λάθη κατά τα στάδια της διαδικασίας 
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χαρακτηρισμού και καταγραφής ενός θανάτου ως αυτοκτονία. Επομένως, το ερώτημα 
σχετικά με την ποιότητα των επίσημων στατιστικών για τις αυτοκτονίες που 
διαθέτουμε παραμένει εν πολλοίς αναπάντητο. Μία από τις πιθανές αιτίες για την 
έλλειψη αυτής της έρευνας είναι η συμμετοχή διαφόρων αρχών (ιατροδικαστικές 
υπηρεσίες, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ληξιαρχεία) στα διάφορα στάδια της 
επίσημης διαδικασίας καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία, αποτελώντας έτσι 
μια πολύπλοκη αλυσίδα συμβαλλόμενων φορέων και ένα ιδιαίτερα χρονοβόρο 
ερευνητικό έργο.  

 

1.3.2 Επιδημιολογικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες  

Από την ίδρυσή του το 1948, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεργάζεται 
στενά με τα κράτη μέλη, με άμεσο στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την συλλογή, 
επεξεργασία, και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη θνησιμότητα του πληθυσμού σε 
παγκόσμια κλίμακα (Bertolote & Fleischmann, 2002a,b). Διατηρεί, επομένως, μια 
τράπεζα δεδομένων θνησιμότητας από διάφορες αιτίες θανάτου μεταξύ των οποίων 
και για θανάτους από αυτοκτονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, σχεδόν ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονία κάθε χρόνο, το οποίο 
μεταφράζεται σε ένα συνολικό παγκόσμιο δείκτη θνησιμότητας 16 ανά 100.000 
πληθυσμό ή σε έναν θάνατο από αυτοκτονία κάθε 40 δευτερόλεπτα (IASP & WHO, 
2010˙ WHO, 2007b). Από το 1950 έως και το 1995, τα ποσοστά αυτοκτονίας των 
ανδρών αυξήθηκαν κατά 49%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά αυτοκτονίας των γυναικών 
παρουσίασαν μια αύξηση της τάξεως του 33% σε παγκόσμιο επίπεδο (Bertolote & 
Fleischmann, 2002a,b). To 1998, η αυτοκτονία αποτελούσε το 1.8% της συνολικής 
παγκόσμιας επιβάρυνσης των νόσων, ενώ αναμένεται να αυξηθεί στο 2.4% έως το 
έτος 2020, όπου επίσης εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα καταγράφεται παγκοσμίως 
μία αυτοκτονία κάθε 20 δευτερόλεπτα, και μία απόπειρα αυτοκτονίας κάθε 1-2 
δευτερόλεπτα (Bertolote & Fleischmann, 2002a,b˙ IASP & WHO, 2009).  

Παράλληλα, η αυτοκτονία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 συχνότερες αιτίες 
θανάτου για όλα τα ηλικιακά φάσματα, και μεταξύ των τριών κύριων αιτιών θανάτου 
των ατόμων ηλικίας 15-44 χρόνων σε ορισμένες χώρες, ενώ αποτελεί τη δεύτερη 
κύρια αιτία θανάτου στα άτομα ηλικίας 10-24 χρόνων. Τα προαναφερόμενα στοιχεία, 
ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν τις απόπειρες αυτοκτονίας, που είναι έως 20 φορές 
περισσότερο συχνές από τους θανάτους από αυτοκτονία (Bertolote & Fleischmann, 
2002b˙ WHO, 2007b). Σχεδόν το ένα τρίτο (1/3) όλων των περιπτώσεων αυτοκτονίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται στην Κίνα και την Ινδία, αποτέλεσμα 
αντανάκλασης του μεγέθους του πληθυσμού τους, ενώ ιδιαίτερα στην Κίνα το 3.6% 
όλων των καταγεγραμμένων θανάτων είναι από αυτοκτονία (Bertolote & 
Fleischmann, 2009˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Phillips, Li, & Zhang, 2002a). 
Επιπρόσθετα, τα ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των αναπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών διαφέρουν σημαντικά, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν 
συνήθως ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα αυτοκτονικών θανάτων (Hawton & van 
Heeringen, 2009).  
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Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα στοιχεία θνησιμότητας από αυτοκτονία όπως 
ελήφθησαν από τον ΠΟΥ (αναθεώρηση 2011, WHO, 2011), και απεικονίζονται στο 
Γράφημα Ι (βλ. Παράρτημα A), τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών (δείκτης 
θνησιμότητας από αυτοκτονία >22/100.000) στο σύνολο του πληθυσμού (άνδρες και 
γυναίκες), παρατηρούνται σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής 
(Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Λιθουανία, Λετονία), καθώς και στην Ουγγαρία. 
Αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών παρουσιάζονται και σε χώρες όπως η 
Γουιάνα στη Νότια Αμερική (26.4/100.000), η Ιαπωνία (24.4/100.000), και η Σρι 
Λάνκα (21.6/100.000), ενώ στην Κίνα καταγράφεται ένας δείκτης θνησιμότητας από 
αυτοκτονία 13.9/100.000 πληθυσμό, παρότι σε απόλυτους αριθμούς θανάτων 
αυτοκτονίας υπερτερεί των προαναφερομένων χωρών. Λίγο χαμηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονίας (μεταξύ 13.0-22.0/100.000), καταγράφονται στην Ουκρανία, Μολδαβία, 
Σλοβενία, Σερβία, Κροατία, Εσθονία, αλλά και στην Φινλανδία, και σε χώρες της 
δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, το Βέλγιο, η Γαλλία, και η 
Αυστρία. Μέτρια ποσοστά αυτοκτονίας (μεταξύ 6.5-13.0/100.000) καταγράφονται σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Σουηδία, 
Νορβηγία, Βουλγαρία, Ρουμανία), στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), 
τον Καναδά, την Αργεντινή, την Χιλή, αλλά και στην Ινδία, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία. Τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών (μεταξύ 0-6.5/100.000) 
καταγράφονται σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, στη Νότια Αφρική, σε 
ορισμένες χώρες της ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Ιράν) και σε ασιατικές χώρες 
(Φιλιππίνες), ενώ από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Ο Πίνακας 
Ι (βλ. Παράρτημα A) παρουσιάζει αναλυτικά τους δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο και 
χώρα (ανά 100.000 πληθυσμό), το πρώτο και τελευταίο διαθέσιμο έτος (ανά χώρα) 
σύμφωνα με τη βάση των δεδομένων θνησιμότητας του ΠΟΥ (αναθεώρηση 2011, 
WHO, 2011). 

Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 και μέχρι 
σήμερα, παρουσιάζεται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (WHO Regional Office for Europe, 
2012), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο από παλαιότερες και νεότερες 
επιδημιολογικές έρευνες με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) (Bazas et al., 1979˙ Nikolaidis et al., 
2004˙ Zacharakis et al., 1998), όσο και από μια πρόσφατη μελέτη της θνησιμότητας 
από αυτοκτονία σε δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο 1984-1998 
(Chishti et al., 2003). Επιπλέον, παρότι τα τελευταία χρόνια, από το 2008 και έκτοτε, 
η χώρα διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της 
βρισκόμενη σε βαθιά οικονομική κρίση, και διάφορα δημοσιεύματα αναφέρονται σε 
μια αύξηση των θανάτων από αυτοκτονία (Economou, Madianos, Theleritis, Peppou, 
& Stefanis, 2011˙ Kentikelenis et al., 2011˙ Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & 
McKee, 2011), ο Fountoulakis και οι συνεργάτες του (2012) κάνοντας μια 
ανασκόπηση του δείκτη αυτοκτονίας την περίοδο 1960-2009 αναφέρουν ότι τα 
στοιχεία θνησιμότητας δεν επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ειδικότερα, την 
προαναφερόμενη χρονική περίοδο, ο συνολικός δείκτης αυτοκτονίας για την χώρα 
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κυμάνθηκε μεταξύ 2.8 ανά 100.000 πληθυσμό το έτος 1975 και 4.0 το έτος 1985, ενώ 
παρουσίασε μια σχετική σταθερότητα τα έτη 2000-2009 (3.5-3.6/100.000), και το ίδιο 
ισχύει εάν ληφθούν υπόψη οι απόλυτοι αριθμοί θανάτων αυτοκτονίας. 

 

1.3.3 Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of Life Lost, PYLL) 

Ένας σχετικά πρόσφατος ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης της πρόωρης θνησιμότητας 
που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών και εφαρμόζεται σε 
διάφορες χώρες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τα χαμένα έτη 
αναμενόμενης ζωής (Potential Years of  Life Lost, PYLL) (Doessel, Williams, & 
Whiteford, 2009a,b˙ Gardner & Sanborn, 1990˙ Gunnell & Middleton, 2003˙ 
Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2011˙ Steenland 
& Armstrong, 2006˙ Υφαντόπουλος, Πολυγένη, & Τακουμάκης, 2005˙ Wagstaff, 
Paci, & van Doorslaer, 1991). O Dempsey (1947, σελ. 157-158) υποστήριξε ότι ένα 
μέτρο μέτρησης όπως οι δείκτες θνησιμότητας, οι οποίοι μετρούν τη συχνότητα 
(ρυθμό, headcount) επέλευσης ενός γεγονότος (π.χ., θάνατος) σε μια χρονική περίοδο 
ορισμένης διάρκειας, «αποτυγχάνει να πει ολόκληρη την ιστορία». Ένα τέτοιο μέτρο 
ή οποιοδήποτε μέτρο βασίζεται σε αυτό, τοποθετεί μία ίση βαρύτητα σε κάθε θάνατο: 
ένας θάνατος είναι απλά ένας θάνατος. Εάν κάποιος ωστόσο ενδιαφέρεται να 
μετρήσει «την ανάλογη σημασία/επίπτωση των ασθενειών» ή «την σοβαρότητα μιας 
ασθένειας», τότε σύμφωνα με τον Dempsey οφείλει να σταθμίσει κάθε θάνατο με τα 
χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής εξαιτίας της πρόωρης θνησιμότητας (

Το PYLL, επομένως, ορίζεται ως τα χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής λόγω πρόωρης 
θνησιμότητας από μια συγκεκριμένη αιτία θανάτου, και αποτελεί ένα συνοπτικό 
μέτρο που χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την κοινωνικο-οικονομική 
απώλεια εξαιτίας ενός πρόωρου θανάτου, αναγνωρίζοντας ότι ο θάνατος σε 
μικρότερες ηλικίες τείνει να επιφέρει μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις σε σύγκριση με την γεροντική θνησιμότητα. Εντούτοις, το τελευταίο αυτό 
στοιχείο, δηλαδή ότι ο δείκτης PYLL δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε θανάτους 
ατόμων νεαρότερης ηλικίας δύναται, όπως οι 

Doessel et al., 
2009b).  

Gunnell και Middleton (2003) 

Στην διεθνή βιβλιογραφία, η εφαρμογή του δείκτη PYLL είναι ευρεία σε θανάτους 
από εξωτερικές αιτίες (κυρίως ατυχήματα) καθώς και από διάφορα άλλα παθολογικά 
νοσήματα, ενώ δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να έχουν εφαρμόσει τον δείκτη 
PYLL σε θανάτους από αυτοκτονία. 

τονίζουν, 
να θεωρηθεί ως διάκριση με βάση την ηλικία, καθώς απομακρύνει το ενδιαφέρον από 
τις ανάγκες υγείας των ηλικιωμένων ανθρώπων. Προτείνουν, επομένως, τα δεδομένα 
που εξάγονται από τη μελέτη των δεικτών χαμένων χρόνων ζωής, να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με 
τη θνησιμότητα (δείκτες θνησιμότητας), προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων 
πολιτικής υγείας και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων κατά το σχεδιασμό 
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας. 

Από την ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, προέκυψαν δύο μελέτες από την Αυστραλία (Doessel et al., 2009a,b), 
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μια μελέτη με στοιχεία θνησιμότητας από την Αγγλία και την Ουαλία (Gunnell & 
Middleton, 2003), καθώς και τρεις μελέτες από ασιατικές χώρες (Χονγκ Κονγκ, Κίνα, 
και Ταϊβάν) (Law, Yip, & Chen, 2011˙ Yip, Liu, & Law, 2008˙ Yip, Liu, Law, & 
Law, 2005b). Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης των Gunnell και Middleton (2003) 
ήταν ότι κατά την χρονική περίοδο 1981-1998, η τάση του δείκτη αυτοκτονίας στην 
Αγγλία και την Ουαλία ήταν πτωτική (από 14.8 σε 12.1/100.000, -18%), ενώ η τάση 
του δείκτη των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής ήταν αυξητική (από 308.6 σε 
324.7/100.000, +5%), γεγονός το οποίο εμμέσως επισημαίνει ότι διαφορετικά 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν σχετικά με τα προγράμματα πρόληψης των 
αυτοκτονιών, ανάλογα με το ποιος δείκτης χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης της 
αποτελεσματικότητάς τους. Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από τις έρευνες 
του Doessel και των συνεργατών του (2009a,b) για το σύνολο της Αυστραλίας 
(περίοδος 1907-2005) και για την περιοχή του Queensland (περίοδος 1920-2005). Οι 
ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δύο μέτρα, δηλαδή δείκτης θνησιμότητας και 
δείκτης χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα 
του ίδιου φαινομένου, και υποστηρίζουν ότι η χρήση του δείκτη PYLL ενδείκνυται 
στην αξιολόγηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας, καθώς αποτελώντας ένα σύνθετο 
μέτρο που σταθμίζεται με απώλειες ετών ζωής, ενσωματώνει περισσότερες 
πληροφορίες από τον δείκτη θνησιμότητας. Ειδικότερα, για την περίοδο 1907-2005 
στην Αυστραλία, ο Doessel και οι συνεργάτες του (2009b) παρατήρησαν ότι ο μέσος 
όρος των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία για τους άνδρες ήταν 
4.57% του συνόλου των PYLL (συμπεριλαμβάνονταν νοσήματα του κυκλοφορικού 
συστήματος, κακοήθη νεοπλάσματα, και τροχαία ατυχήματα), και 2.44% για τις 
γυναίκες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των θανάτων από αυτοκτονία ήταν στους 
άνδρες 1.85% και στις γυναίκες 0.65%, και αυτές οι διαφορές διευρύνονταν με την 
πάροδο του χρόνου. Έτσι, το 2005, οι θάνατοι από αυτοκτονία αντιπροσώπευαν το 
3.25% του συνόλου των θανάτων στους άνδρες και το 0.90% των θανάτων στις 
γυναίκες, ενώ χρησιμοποιώντας το δείκτη των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής, 
τα αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες ήταν 11.0% και για τις γυναίκες 4.96%. Τα 
ευρήματα των ερευνών από τις ασιατικές χώρες συνάδουν με τα προηγούμενα, καθώς 
στην Ταϊβάν χρησιμοποιώντας το δείκτη PYLL, η αυτοκτονία κατατάσσεται το έτος 
2007 στην τρίτη θέση ως αιτία θανάτου, ενώ σε απόλυτους αριθμούς στην ένατη 

Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 μέχρι και 
το 2009, ο δείκτης των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία για το 
σύνολο του πληθυσμού σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν από τη βάση 
δεδομένων θνησιμότητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(OECD, 2011), ήταν 98.4/100.000 πληθυσμό το 1960, ενώ τα μετέπειτα χρόνια 
ακολούθησε μια πτωτική πορεία με μικρές διακυμάνσεις μέχρι το 1979 
(56.9/100.000), όπου και άρχισε να καταγράφεται μια ανοδική πορεία για την 

(Law et al., 2011), και στην Κίνα παρότι την χρονική περίοδο 1991-2000, ο αγροτικός 
πληθυσμός αποτελούσε το 65-75% του γενικού πληθυσμού, σχεδόν το 90% των 
χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία καταγράφηκε στη 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (Yip et al., 2008).      
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επόμενη εικοσαετία (1980-2000) (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα ΙΙ). Την δεκαετία 
2000-2009 ο δείκτης χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία για το 
σύνολο του πληθυσμού παρουσίασε μια σχετική σταθερότητα, και το τελευταίο 
διαθέσιμο έτος (2009) υπολογίστηκε σε 67.1/100.000. Η υψηλότερη απώλεια χρόνων 
αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία καταγράφηκε για τους άνδρες το έτος 1997 και η 
χαμηλότερη το 1972 (142.9 και 70.6/100.000), ενώ για τις γυναίκες η υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη PYLL παρουσιάστηκε το 1960 και 2001 αντίστοιχα 
(93.1 και 16.2/100.000). 

 

1.4 Παράγοντες κινδύνου  

1.4.1 Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες κινδύνου   

1.4.1.1 Φύλο  

Ως προς το φύλο, η αυτοκτονία θεωρείται γένους αρσενικού, δηλαδή οι άντρες 
τείνουν να είναι περισσότερο αυτοκαταστροφικοί από τις γυναίκες (Cooper & Kapur, 
2004˙ Nock et al., 2008). Σε όλα σχεδόν τα κράτη από τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, οι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) είναι υψηλότεροι στους άνδρες απ’ ότι στις 
γυναίκες (η αναλογία ανδρών/γυναικών κυμαίνεται από 3:1 έως 7.5:1, με εξαίρεση 
την Κίνα), και αυτό ισχύει γενικά για όλα τα ηλικιακά φάσματα (Hawton & van 
Heeringen, 2009˙ Nock et al., 2008˙ Phillips et al., 2002a˙ Yip, Liu, Hu, & Song, 
2005a). Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός που διαφοροποιεί τα δύο φύλα στις 
δυτικές χώρες, και που οι Canetto και Sakinofsky (1998) ονομάζουν «παράδοξο των 
δύο φύλων» (gender paradox), είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να επιδεικνύουν 
συχνότερα από τους άνδρες αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορά (απόπειρες 
αυτοκτονίας), αλλά ωστόσο, τα ποσοστά των θανάτων από αυτοκτονία παραμένουν 
σε χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με τους άνδρες. Κοινή διαπίστωση αρκετών 
ερευνητών είναι, ότι η διαφοροποίηση των δύο φύλων αναφορικά με την αυτοκτονική 
συμπεριφορά οφείλεται στην επιρροή κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, οι 
οποίοι αρκετές φορές συντείνουν ώστε οι γυναίκες να αναζητήσουν συχνότερα 
ιατρική βοήθεια, αλλά και στο να επιλέξουν περισσότερο ανώδυνα και άρα λιγότερο 
θανατηφόρα μέσα/μεθόδους για την αυτοκαταστροφική τους πράξη, ιδιαίτερα σε 
κοινωνίες όπου ορισμένες μέθοδοι αυτοκτονίας θεωρούνται ότι είναι γένους 
αρσενικού (π.χ., όπλα) (Canetto & Lester, 1998˙ Canetto & Sakinofsky, 1998˙ Gold, 
2006˙ Yoshimasu, Kiyohara, Miyashita, et al., 2008). Επίσης, το ίδιο ισχύει και 
μεταξύ φυλακισμένων, όπου το αρσενικό φύλο είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου για αυτοκτονία (Fazel, Cartwright, Norman-Nott, & Hawton, 2008).  

 

1.4.1.2 Ηλικία  

Η σχέση της αυτοκτονίας με την ηλικία έχει μελετηθεί εκτεταμένα, και σύμφωνα με 
αρκετούς ερευνητές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας φαίνεται να αυξάνει με την πάροδο της 
ηλικίας (Conwell, 2009˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997˙ Shah, 
2007). Ωστόσο, εξαιρέσεις από τον ανωτέρω κανόνα συνεχώς αναδύονται στη διεθνή 
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βιβλιογραφία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
θνησιμότητας από αυτοκτονία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το έτος 
1995, διαπιστώθηκε ότι οι δείκτες αυτοκτονίας των γυναικών δεν παρουσίασαν 
αύξηση με την πρόοδο της ηλικίας, σε χώρες όπως ο Μαυρίκιος, η Κολομβία, η 
Αλβανία και η Φινλανδία (Shah, 2007˙ Shah & De, 1998), ενώ η μελέτη του Ajdacic-
Gross και των συνεργατών του (2006a), καλύπτοντας την χρονική περίοδο 1881-2000 
στην Ελβετία, επιβεβαίωσε ότι τα ποσοστά αυτοκτονίας και στα δύο φύλα αυξήθηκαν 
σταθερά με την ηλικία. Επίσης, ενώ στην Κίνα παρατηρείται αύξηση των δεικτών 
αυτοκτονίας και στα δύο φύλα με την ηλικία, υπήρξε μια επιπρόσθετη κορύφωση των 
γυναικείων δεικτών αυτοκτονίας στην ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών (Phillips et al., 
2002a). Στη Μαλαισία, το ένα τρίτο των καταγεγραμμένων περιπτώσεων αυτοκτονίας 
σύμφωνα με την μελέτη του Murty και των συνεργατών του 

O Shah (2007) προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω την σχέση των δεικτών 
αυτοκτονίας με την ηλικία, προχώρησε σε μια διακρατική μελέτη (62 χώρες) 
αναλύοντας τα στοιχεία θνησιμότητας του ΠΟΥ, και τα κυριότερά του ευρήματα 
ήταν ότι (1) υπήρξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στους δείκτες αυτοκτονίας με 
την αύξηση της ηλικίας στους άνδρες σε 25 χώρες και στις γυναίκες σε 27 χώρες, και 
για τα δύο φύλα σε 17 χώρες, (2) δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στους δείκτες 
αυτοκτονίας με την αύξηση της ηλικίας στους άνδρες και στις γυναίκες σε 31 και 29 
χώρες αντίστοιχα, και για τα δύο φύλα σε 21 χώρες, (3) οι δείκτες αυτοκτονίας για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες ήταν χαμηλοί και στα δύο φύλα ή στις γυναίκες, στις χώρες 
εκείνες χωρίς σημαντική αύξηση του δείκτη αυτοκτονίας με την αύξηση της ηλικίας 
και στα δύο φύλα, ή στις γυναίκες μόνο, αντίστοιχα, (4) οι δείκτες αυτοκτονίας ήταν 
υψηλότεροι στις νεότερες ηλικιακές ομάδες στις χώρες εκείνες χωρίς σημαντική 
αύξηση των δεικτών αυτοκτονίας στους άνδρες με την αύξηση της ηλικίας, και (5) 
παρατηρήθηκε μια ομαδοποίηση των χωρών χωρίς σημαντική αύξηση στους δείκτες 
αυτοκτονίας με την αύξηση της ηλικίας και στα δύο φύλα (Κεντρική και Νότια 

(2008) σημειώθηκε στην  
ηλικιακή ομάδα 21-30 ετών, και στην Αγγλία και την Ουαλία, ο υψηλότερος δείκτης 
αυτοκτονίας των ανδρών παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών (McClure, 
2000). Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον De Leo (2002), σε απόλυτους αριθμούς η 
αυτοκτονία είναι συχνότερη μεταξύ των ατόμων νεαρότερης ηλικίας (<45 ετών), και 
μάλιστα παρουσίασε αύξηση από 44% το 1950 σε 53% της συνολικής θνησιμότητας 
το 1995, και το γεγονός αυτό οφείλεται σε πραγματική αύξηση της συχνότητας των 
θανάτων από αυτοκτονία σε αυτές τις ηλικίες, παρά σε μείωση των 
αυτοκαταστροφικών πράξεων στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, παρότι οι 
δείκτες αυτοκτονίας των ηλικιωμένων (>75 ετών) παραμένουν σε πολύ υψηλά 
επίπεδα (σχεδόν τρεις φορές υψηλότεροι από τους αντίστοιχους δείκτες αυτοκτονίας 
των ατόμων κάτω από 25 χρονών), περίπου στο ένα τρίτο των χωρών παγκοσμίως 
παρατηρείται οι δείκτες αυτοκτονίας των νέων να είναι υψηλότεροι από εκείνους των 
ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται σε χώρες 
όπως η Αυστραλία, η Ρωσία, η Σρι Λάνκα, η Αλβανία, η Φινλανδία, αλλά και σε 
διάφορα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού, όπως η Δυτική Σαμόα, τα νησιά Φίτζι, 
Μικρονησία, κλπ (De Leo, 2002).  
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Αμερική, και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης - χώρες από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση), μόνο για τις γυναίκες (Νότια Αμερική) και για τους άνδρες (χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης). Η Ελλάδα παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση στους 
δείκτες αυτοκτονίας με την αύξηση της ηλικίας στους άνδρες (p=0.007), ενώ η 
αύξηση των γυναικείων δεικτών με την πρόοδο της ηλικίας δεν ήταν σημαντική. Το 
εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και σε επιδημιολογικές μελέτες Ελλήνων ερευνητών 
(Bazas et al., 1979˙ Nikolaidis et al., 2004˙ Zacharakis et al., 1998), ενώ και εντός της 
χώρας καταγράφονται κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών 
περιφερειών (Beratis, 1986˙ Vougiouklakis et al., 2005). 

 

1.4.1.3 Φυλή 

Η φυλή, και ιδιαίτερα το να είσαι μη-ισπανόφωνος λευκός ή ιθαγενής Αμερικανός, 
αποτελεί σύμφωνα με μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση επιδημιολογικών 
ερευνών του Nock και των συνεργατών του (2008), ισχυρό παράγοντα κινδύνου για 
αυτοκτονία. Διάφορες έρευνες μέχρι σήμερα κυρίως από τις ΗΠΑ, έχουν διαπιστώσει 
ότι οι δείκτες αυτοκτονίας των Αφροαμερικανών είναι πολύ χαμηλότεροι από 
εκείνους των λευκών Αμερικανών, καθώς και ότι οι πρώτοι συνήθως διαπράττουν 
αυτοκτονία σε πολύ νεότερη ηλικία (Garlow, Purselle, & Heninger, 2005). Περίπου 
τα δύο τρίτα (2/3) των θανάτων από αυτοκτονία στις ΗΠΑ διαπράττονται από 
λευκούς, και σε χώρες όπως η Ζιμπάμπουε και η Νότια Αφρική οι δείκτες 
αυτοκτονίας είναι υψηλότεροι σε άτομα της λευκής φυλής απ’ ότι στους μαύρους (De 
Leo, 2002˙ Lester, 1998a). Σε σύγκριση με άλλες εθνότητες στις ΗΠΑ, οι 
ισπανόφωνοι Αμερικανοί έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να πραγματοποιήσουν 
αυτοκτονία σε σχέση με τους λευκούς Αμερικανούς, και οι Αμερικανοί ασιατικής 
καταγωγής (Κίνα, Ιαπωνία, Φιλιππίνες) παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονίας σε σχέση με τους Αμερικανούς, όχι όμως τόσο χαμηλά όσο οι 
Αφροαμερικανοί (De Leo, 2002˙ McKenzie, Serfaty, & Crawford, 2003). Υψηλά 
ποσοστά αυτοκτονίας έχουν, επίσης, παρατηρηθεί σε ομάδες αυτόχθονων πληθυσμών 
(ιθαγενών) στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ταϊβάν, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
σε σχέση με τους αποίκους (De Leo, 2002˙ McKenzie et al., 2003). Στη Σιγκαπούρη, 
παρότι ως χώρα αποτελεί ένα κράμα λαών και πολιτισμών, έχει παρατηρηθεί ότι τα 
ποσοστά αυτοκτονίας των ατόμων κινεζικής και ινδικής καταγωγής είναι υψηλότερα 
από εκείνα των ατόμων που κατάγονται από την Μαλαισία (De Leo, 2002˙ Yip & 
Tan, 1998). 

 

1.4.1.4 Οικογενειακή κατάσταση  

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, έχει διαπιστωθεί από πολυάριθμες μελέτες ότι 
οι ανύπαντροι, οι διαζευγμένοι και οι χήροι (γενικώς άτομα που είναι μόνα, χωρίς την 
παρουσία συντρόφου), παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας συγκριτικά 
με τους έγγαμους. Μια πρόσφατη ευρωπαϊκή συγκριτική μελέτη της οικογενειακής 
κατάστασης ως προστατευτικός παράγοντας έναντι των κοινωνικοοικονομικών 
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ανισοτήτων στην αυτοκτονία, έδειξε ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μεταξύ των μη 
έγγαμων ατόμων ήταν περίπου δύο ή τρεις φορές υψηλότερος απ’ ότι για τους 
έγγαμους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Lorant et al., 2005). Μια άλλη μελέτη, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία (χρονική περίοδος 1982-1996), 
έδειξε ότι μεταξύ των ατόμων που είχαν χηρεύσει, οι άνδρες και οι γυναίκες στην 
ηλικιακή ομάδα 20-39 ετών είχαν το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονίας (Yip & 
Thorburn, 2004). Επίσης, σε μελέτη στις ΗΠΑ την χρονική περίοδο 1979-1981, 
παρατηρήθηκε ότι οι νεότεροι σε ηλικία χήροι άνδρες (15-44 ετών) αποτελούσαν την 
ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας συγκριτικά με όλες τις άλλες ομάδες 
των μη έγγαμων (Smith, Mercy, & Conn, 1988), ενώ η μελέτη του Kposowa (2000) 
έδειξε ότι οι διαζευγμένοι/χωρισμένοι άνδρες ήταν η μόνη ομάδα με σημαντικά 
υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας, δύο φορές υψηλότερο από τους έγγαμους. Στην 
Ιταλία, η μελέτη του Masocco και των συνεργατών του (2008), έδειξε ότι σε 
σύγκριση με τους έγγαμους άνδρες, ο κίνδυνος αυτοκτονίας ήταν, κατά μέσο όρο, 
πέντε φορές υψηλότερος στους χήρους (ήταν 13 φορές υψηλότερος στους χήρους 
άνδρες νεαρής ηλικίας), και 1.3 φορές υψηλότερος στους 
διαζευγμένους/χωρισμένους. Στις γυναίκες, παρατηρήθηκε ότι ο κίνδυνος 
αυτοκτονίας ήταν κατά μέσο όρο, δύο φορές μεγαλύτερος στις ανύπαντρες γυναίκες, 
και 1.7 φορές υψηλότερος στις χήρες και διαζευγμένες/χωρισμένες σε σχέση με τις 
έγγαμες. Όλες, επομένως, οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο γάμος φαίνεται να 
λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στην αυτοκτονία, ωστόσο η 
επίδραση της οικογενειακής κατάστασης διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο 
(άνδρες/γυναίκες).  

 

1.4.1.5 Κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επάγγελμα  

Από την εποχή του Durkheim (1897/1951), ο οποίος αναφέρθηκε στην σχέση μεταξύ 
κοινωνικών παραγόντων και αυτοκτονίας και μέχρι σήμερα, ένα εκτεταμένο σώμα 
της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει εξετάσει την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών 
παραγόντων στην υγεία του πληθυσμού, και έχει παρατηρηθεί μια αντίστροφη σχέση 
μεταξύ θνησιμότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης/θέσης (Socio-Economic 
Status, SES), υποδεικνύοντας μια χαμηλότερη θνησιμότητα από αυτοκτονία στις 
υψηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, ανεξάρτητα από τον κοινωνικοοικονομικό 
δείκτη που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη ή την συγκεκριμένη αιτία θανάτου (Andrés, 
Collins, & Qin, 2008˙ Fuhrer et al., 2002˙ Houweling, Kunst, & Mackenbach, 2001˙ 
Mackenbach et al., 1997). Η σχέση μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 
του ατόμου και της αυτοκτονίας είναι πολύπλοκη, καθώς κάθε μεταβολή της 
κοινωνικοοικονομικής θέσης συνεπάγεται έκθεση σε διαφορετικούς φυσικούς, 
ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς/εργασιακούς παράγοντες, 
αλλά και συνακόλουθες  διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, την ποιότητα ζωής και τον τρόπο ζωής (Andrés, Collins, & Qin, 2009). Οι 
συνήθεις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ενός ατόμου είναι εκείνες που αντικατοπτρίζουν 
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την κοινωνική κατάσταση και την πρόσβαση σε πόρους, όπως το εισόδημα, η 
εκπαίδευση, ο γάμος, η απασχόληση και η επαγγελματική κατάσταση (Andrés et al., 
2009). 

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης στη Δανία (χρονική περίοδος 1981-1997, 
Andrés et al., 2008, 2009) έδειξαν ότι η αυτοκτονία είναι στενά συνδεδεμένη με μια 
σειρά από κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, και η συσχέτιση διαφοροποιείται ανάλογα 
με το φύλο. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι η χαμηλή οικονομική κατάσταση, η 
οποία καθορίζεται ως χαμηλό εισόδημα, ανειδίκευτη εργασία, απροσδιόριστη 
μισθωτή εργασία και ανεργία, τείνει να αυξήσει τον κίνδυνο αυτοκτονίας 
περισσότερο στους άνδρες από τις γυναίκες, ενώ σε μια μελέτη από τη Νέα Ζηλανδία 
(χρονική περίοδος 1981-1999, Collings, Blakely, Atkinson, & Fawcett, 2005), 
διαπιστώθηκε ότι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική τάξη συνδεόταν με υψηλότερα 
ποσοστά αυτοκτονίας σε όλες τις δημογραφικές ομάδες. Ο Page και οι συνεργάτες 
του (2006) στην Αυστραλία (χρονική περίοδος 1979-2003), διαπίστωσαν ότι τα 
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας στις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές 
τάξεις (σε σύγκριση με τις υψηλές τάξεις) ήταν εμφανή και στα δύο φύλα καθόλη τη 
χρονική περίοδο μελέτης, και ενώ σε γενικές γραμμές τα ποσοστά αυτοκτονίας των 
ανδρών αυξήθηκαν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις 
κοινωνικοοικονομικές τάξεις, έτειναν προς μείωση στις υψηλές και μεσαίες τάξεις 
ενώ συνέχισαν να αυξάνονται μεταξύ των ατόμων της χαμηλής 
κοινωνικοοικονομικής ομάδας. Επίσης, οι Platt και Hawton (2000) κάνοντας μια 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας από το 1984 και έκτοτε, υποστήριξαν ότι 
υπάρχει θετική συσχέτιση της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης και ενός υψηλού 
κινδύνου αυτοκτονίας. Αναφορικά με το επάγγελμα, υπάρχουν συγκεκριμένες 
επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες έχουν συνδεθεί με αυξημένη συχνότητα 
αυτοκτονιών, όπως τα επαγγέλματα υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, Platt & Hawton, 
2000˙ Schernhammer & Colditz, 2004˙ Skegg, Firth, Gray, & Cox, 2010), οι αγρότες 
(Hawton et al., 1999a˙ Meltzer, Griffiths, Brock, Rooney, & Jenkins, 2008), οι άνδρες 
κυνηγοί (Skegg et al., 2010), οι φοιτητές (Collins & Paykel, 2000), και οι καλλιτέχνες 
(Stack, 1996).  

 

1.4.1.6 Αστικότητα του τόπου διαμονής  

Στη διεθνή βιβλιογραφία μια κοινή διαπίστωση των ερευνητών μέχρι και τη δεκαετία 
του 1980, ήταν ότι τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας καταγράφονται στις αστικές 
και βιομηχανικές περιοχές συγκριτικά με τις αγροτικές περιοχές, γεγονός ωστόσο το 
οποίο αναιρείται από πιο πρόσφατες διαχρονικές μελέτες (Kapusta et al., 2008). Σε 
μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1966 έως και το 2006, ο Hirsch 
(2006) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δείκτες αυτοκτονίας 
στις αγροτικές περιοχές είναι υψηλότεροι από εκείνους των αστικών περιοχών, καθώς 
και ότι οι αγροτικές κοινωνίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωγραφικά, πολιτισμικά, και 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία πιθανά αυξάνουν το κίνδυνο 
αυτοκτονίας. Την δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ, οι δείκτες αυτοκτονίας ήταν 
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χαμηλότεροι στις αγροτικές περιοχές, ενώ αυτό αντιστράφηκε τη δεκαετία του 1990 
(Kapusta et al., 2008˙ Singh & Siahpush, 2002), και οι δείκτες των αγροτικών 
περιοχών την τελευταία εικοσαετία είναι υψηλότεροι (17.9/100.000) από εκείνους 
των αστικών περιοχών (14.9/100.000) (Hirsch, 2006). Στον Καναδά, ο δείκτης 
αυτοκτονίας στις αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές είναι 41/100.000 πληθυσμό, 
ενώ ο συνολικός δείκτης αυτοκτονίας της χώρας είναι 13/100.000 (Hirsch, 2006˙ 
Statistics Canada, 2002).   

Στην Αυστραλία, δεν υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στους δείκτες αυτοκτονίας κατά 
τη διάρκεια μιας 20ετίας (1964-1988) στις αστικές περιοχές, ενώ οι δείκτες 
αυτοκτονίας στις αγροτικές περιοχές διπλασιάστηκαν, και των νέων στις αγροτικές 
περιοχές αυξήθηκαν κατά πέντε φορές (Dudley, Waters, Kelk, & Howard, 1992˙ 
Hirsch, 2006). Στη μελέτη του Kapusta και των συνεργατών του (2008), 
διαπιστώθηκε ότι η αναλογία των δεικτών αυτοκτονίας αγροτικών/αστικών περιοχών 
στην Αυστρία αυξανόταν συνεχώς και στα δύο φύλα κατά τη χρονική περίοδο 1970-
2005, υποδηλώνοντας ένα αυξανόμενο κίνδυνο αυτοκτονίας στις αγροτικές περιοχές, 
ενώ ο δείκτης αυτοκτονίας των ανδρών βρέθηκε να μειώνεται με την αύξηση της 
αστικότητας της περιοχής. Επίσης, αντίστοιχα αποτελέσματα με υψηλότερους δείκτες 
αυτοκτονίας σε αγροτικές περιοχές έναντι των αστικών, έχουν παρατηρηθεί και στην 
Αγγλία (Hawton et al., 1999a˙ Middleton, Gunnell, Frankel, Whitley, & Dorling, 
2003), στην Ασία (Pritchard, 1996˙ Yip et al., 2005a), και σε διάφορες άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες (Hirsch, 2006) μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (Bazas et al., 
1979˙ Beratis, 1986˙ Ζαχαράκης, Μαδιανός, Παπαδημητρίου, & Στεφανής, 2003̇  
Vougiouklakis et al., 2005˙ Zacharakis et al., 1998).   

 

1.4.1.7 Θρήσκευμα   

Ο Durkheim (1897/1951) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η 
πνευματική/θρησκευτική δέσμευση συμβάλλει στην συναισθηματική ευεξία, καθώς 
παρέχει μια πηγή νοήματος και τάξης στον κόσμο. Οι Maris, Berman, και Silverman 
(2000) αναφέρουν ότι η θρησκεία φαίνεται να διαδραματίζει ένα σημαίνοντα και 
προστατευτικό ρόλο κατά της απόφασης ενός ατόμου να τελέσει μια 
αυτοκαταστροφική πράξη, και ότι σε γενικές γραμμές οι Προτεστάντες έχουν 
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας από τους Καθολικούς, ενώ οι Εβραίοι τείνουν να 
είναι λιγότερο προστατευμένοι από την αυτοκτονία συγκριτικά με τους Καθολικούς, 
αλλά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από τους Προτεστάντες. Οι Payne, Bergin, Bielema, 
και Jenkins (1992) παρατηρούν ότι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι τείνουν να 
διαπράξουν αυτοκτονία σε μικρότερο βαθμό από τους μη θρησκευόμενους, καθώς 
εκείνοι με υψηλό βαθμό πίστης έχουν αρνητική στάση απέναντι στην αυτοκτονία. Σε 
μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1980 έως και το 2008, οι 
Gearing και Lizardi (2009) εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στη θρησκεία, και 
ειδικότερα το Χριστιανισμό, τον Ινδουϊσμό, το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό και την 
αυτοκτονία στις ΗΠΑ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Προτεστάντες 
παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας, ακολουθούν οι Ρωμαιοκαθολικοί, 
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ενώ οι Εβραίοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά. Επίσης, εμπειρικά δεδομένα φαίνεται 
να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς μεταξύ των μουσουλμάνων σε σύγκριση με άλλες θρησκείες, όπως ο 
Χριστιανισμός και ο Ινδουϊσμός (Lizardi & Gearing, 2010).  

 

1.4.2 Κλινικοί παράγοντες κινδύνου  

1.4.2.1 Σωματική υγεία   

Η σωματική νόσος που είναι χρόνια, επώδυνη, στιγματική, ανίατη ή τερματική, 
φαίνεται να αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονική συμπεριφορά 
(Harwood, Hawton, Hope, Harriss, & Jacoby, 2006˙ Kaplan, McFarland, Huguet, & 
Newsom, 2007˙ Κονταξάκης, 2011 ˙ Maris, 2002). Ο Miller και οι συνεργάτες του 
(2008) εξετάζοντας τον κίνδυνο αυτοκτονίας μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
(>60 ετών) με καρκίνο και άλλες παθήσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
ασθενείς με καρκίνο έχουν υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς σε σχέση με τους ασθενείς με άλλες ιατρικές παθήσεις. Αυξημένη 
συχνότητα αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών έχει, επίσης, παρατηρηθεί σε άτομα 
με παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), όπως η πολλαπλή 
σκλήρυνση, η επιληψία, οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, οι εγκεφαλικές κακώσεις, η 
κάκωση νωτιαίου μυελού, η νόσος του Huntington, άνοιες, εγκεφαλικοί όγκοι, και η 
νόσος του Parkinson (Goldblatt, Maris, Berman, & Silverman, 2000˙ Κονταξάκης, 
2011˙ Maris, 2002˙ Stenanger & Stenanger, 2000). Εκτός, όμως, από τις παθήσεις του 
ΚΝΣ, παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος (ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σακχαρώδης διαβήτης, σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας AIDS, νόσος Cushing), ο καρκίνος (ιδιαίτερα στο κεφάλι, λαιμό, 
γαστρεντερικός και πνευμόνων), καθώς και ορισμένες παθήσεις του γαστρεντερικού 
συστήματος (π.χ., πεπτικό έλκος), και του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος 
(π.χ., νεφρική ανεπάρκεια) συνδέονται με την αυτοκτονία (Goldblatt et al., 2000˙ 
Maris, 2002˙ Stenanger & Stenanger, 2000).  

Ένα, ωστόσο, βασικό ερώτημα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι εάν η σωματική νόσος 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αυτοκτονίας ή διάφοροι προδιαθεσικοί 
παράγοντες, καθώς και οι απώλειες και η επιβάρυνση που συχνά συνοδεύουν τις 
χρόνιες σωματικές νόσους, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη νόσο και 
την αυτοκτονία (Κονταξάκης, 2011). Σύμφωνα με τον Goldblatt και τους συνεργάτες 
του (2000), οι περισσότεροι ασθενείς με παθήσεις οξείας ή χρόνιας μορφής δεν 
διαπράττουν αυτοκτονία. Διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των 
οποίων η πρότερη παρουσία ψυχικής διαταραχής (π.χ., κατάθλιψη), η ικανότητα 
διαχείρισης του στρες (σωματικού και συναισθηματικού), η μεταβολή της σωματικής 
και ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου λόγω της νόσου, η κοινωνική απομόνωση, 
και εξωτερικοί παράγοντες όπως οικονομικά προβλήματα, φαίνεται να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά των ατόμων 
με μια σωματική νόσο.   
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1.4.2.2 Ψυχική υγεία   

Η σχέση αυτοκτονίας και ψυχικών διαταραχών ήταν ήδη γνωστή από τον 17ο

Σύμφωνα με μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
χώρες (ο όρος «ψυχολογική αυτοψία» καθιερώθηκε από τον Shneidman, 1981), κατά 
τις οποίες πραγματοποιείται διερεύνηση για την ύπαρξη και το είδος των ψυχιατρικών 
διαταραχών σε αυτόχειρες, παρατηρήθηκε ότι περίπου 90-95% των ατόμων που 
αυτοκτόνησαν είχαν μια ψυχιατρική διαταραχή κατά την περίοδο του θανάτου 
(Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ Bertolote et al., 2004˙ Cavanagh et al., 2003˙ 
Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997, 2001˙ Nock et al., 2008). 

 αιώνα, 
όπου ο θεολόγος Robert Burton (1577-1640) εξετάζοντας τα αίτια της αυτοκτονίας 
στην πραγματεία «Ανατομία της Μελαγχολίας», εξέφρασε την άποψη ότι η 
μελαγχολία ως νόσος που οφείλεται στη μέλανα χολή μπορεί να προκαλέσει τάσεις 
αυτοκτονίας, ενώ παράλληλα ο διάσημος γιατρός της εποχής Thomas Willis (1621-
1675), έφερε στην επιφάνεια τον κύκλο της μανιοκατάθλιψης, αποδεικνύοντας ότι η 
μελαγχολία δύναται να προκαλέσει οργή και κρίσεις αυτοκτονίας (Evans & 
Farberow, 2003˙ Minois, 2006˙ van Hooff, 2000). Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ένα 
εκτεταμένο σώμα της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει καταγράψει ως ιδιαίτερα 
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία, τις διαταραχές της διάθεσης 
(καταθλιπτικές και διπολικές διαταραχές), τις διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες, την 
σχιζοφρένεια, και τις διαταραχές προσωπικότητας (Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ 
Bertolote et al., 2004˙ Sadock & Sadock, 2007).   

Σε μια ανασκόπηση τριανταμία μελετών από το 1959 έως και το 2001, με διαγνώσεις 
ψυχικής διαταραχής σε αυτόχειρες με ή χωρίς ιστορικό προηγούμενης νοσηλείας σε 
ψυχιατρικά νοσοκομεία, ο Bertolote και οι συνεργάτες του (2004), διαπίστωσαν ότι 
στην πλειοψηφία των αυτοχείρων (98%) υπήρχε διάγνωση τουλάχιστον μίας ψυχικής 
διαταραχής. Μεταξύ όλων των διαγνώσεων για το μεικτό πληθυσμό (ψυχιατρικοί 
ασθενείς και γενικός πληθυσμός), οι διαταραχές της διάθεσης αντιπροσώπευαν το 
30.2%, ενώ ακολουθούσαν οι διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες (17.6%), η 
σχιζοφρένεια (14.1%), και οι διαταραχές προσωπικότητας (13.0%). Εντούτοις, 
υπήρχαν διαφορές στις διαγνώσεις ανάμεσα στους ψυχιατρικούς ασθενείς και τα 
άτομα του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, μεταξύ των νοσηλευόμενων 
ψυχιατρικών ασθενών, οι διαταραχές της διάθεσης αποτελούσαν την κύρια διάγνωση 
(στην πλειονότητα των περιπτώσεων κατάθλιψη), ωστόσο, οι διαγνώσεις ήταν 
ομοιόμορφα κατανεμημένες μεταξύ των διαταραχών της διάθεσης (20.8%), της 
σχιζοφρένειας (19.9%), των διαταραχών της προσωπικότητας (15.2%), και των 
οργανικών ψυχικών διαταραχών (15.0%). Σε αντίθεση με τους νοσηλευόμενους 
ψυχιατρικούς ασθενείς, η σχιζοφρένεια, οι διαταραχές της προσωπικότητας, οι 
οργανικές ψυχικές διαταραχές, και άλλες ψυχωτικές διαταραχές, ήταν λιγότερο 
συχνές στα άτομα του γενικού πληθυσμού. Οι διαταραχές της διάθεσης 
αντιπροσώπευαν το 44.4% ή το 34.3% αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό των 
διαγνώσεων (συννοσηρότητα ή μη), και ακολουθούσαν οι διαταραχές σχετιζόμενες 
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με ουσίες (κυρίως κατάχρηση αλκοόλ) με 19.2% (μία διάγνωση), και 23.0% 
(περισσότερες από μία διαγνώσεις). Η σχιζοφρένεια και οι διαταραχές της 
προσωπικότητας αντιπροσώπευαν το 11.2% και το 13.1% αντίστοιχα, στις 
περιπτώσεις εκείνες με περισσότερες από μία διαγνώσεις. Το πιο κοινό μοντέλο 
συννοσηρότητας που παρατηρήθηκε σε άτομα του γενικού πληθυσμού, ήταν 
συνδυασμός διαγνώσεων διαταραχών της διάθεσης με διαταραχές σχετιζόμενες με 
ουσίες (κυρίως κατάθλιψη με αλκοολισμό) (Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ 
Bertolote et al., 2004). 

Επιπρόσθετα, σε μια άλλη ανασκόπηση εικοσιεπτά μελετών από το 1986 έως και το 
2002, οι Arsenault-Lapierre, Kim και Turecki (2004), διαπίστωσαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων και των διαγνώσεων ψυχικής διαταραχής, και 
επισήμαναν ότι οι διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες, οι διαταραχές προσωπικότητας 
και οι διαταραχές παιδικής ηλικίας, ήταν σημαντικά συχνότερες στους άνδρες 
αυτόχειρες, ενώ οι συναισθηματικές και ειδικότερα οι καταθλιπτικές διαταραχές, 
ήταν συχνότερες στις γυναίκες αυτόχειρες. Κατά μέσο όρο, οι διαταραχές 
σχετιζόμενες με ουσίες αντιπροσώπευαν το 41.8% των διαγνώσεων στους άνδρες και 
το 24% στις γυναίκες, ενώ οι συναισθηματικές διαταραχές αντιπροσώπευαν το 59.4% 
των διαγνώσεων στις γυναίκες, και το 47.4% των διαγνώσεων στους άνδρες. 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές συνδέονται με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας από 
αυτοκτονία στο γενικό πληθυσμό, και υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των ατόμων 
που πεθαίνουν από αυτοκτονία πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση καταθλιπτικής 
διαταραχής (Cavanagh et al., 2003˙ Harris & Barraclough, 1998˙ Hawton & van 
Heeringen, 2009). Περίπου το 10-15% των ατόμων με διπολική διαταραχή πεθαίνουν 
από αυτοκτονία, συνήθως κατά την πρώτη χρονική περίοδο της νόσου (Goodwin & 
Jamison, 2007), ενώ ο κίνδυνος αυτοκτονίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια εκτιμάται 
στο 4-5%, και ο βαθμός επικινδυνότητας είναι υψηλότερος κατά τα πρώτα στάδια της 
νόσου (Palmer, Pankratz, & Bostwick, 2005). Η χρήση αλκοόλ, και ιδιαίτερα η 
εξάρτηση, είναι στενά συνδεδεμένη με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για αυτοκτονία, 
καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 15% των εξαρτημένων από το αλκοόλ ατόμων 
αυτοκτονούν (Sadock & Sadock, 2007), και o Foster (2001) αναγνώρισε ότι σε 
διάφορες χώρες παρατηρείται μια υψηλή συχνότητα των συνδεόμενων με το αλκοόλ 
διαταραχών σε αυτόχειρες. Η Schneider (2009) σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, 
υποστήριξε ότι μεταξύ 19% και 63% όλων των αυτοκτονιών παρουσίαζαν διαταραχές 
σχετιζόμενες με ουσίες, με συχνότερη την χρήση αλκοόλ, ενώ οι Sadock και Sadock 
(2007) επισημαίνουν ότι ο δείκτης αυτοκτονίας στους ηρωινομανείς είναι είκοσι 
φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού. Μεταξύ των 
διαταραχών προσωπικότητας, ο βαθμός επικινδυνότητας φαίνεται να είναι 
υψηλότερος για την μεταιχμιακή (οριακή) και την αντικοινωνική διαταραχή, ενώ το 
30-40% των ατόμων που πεθαίνουν από αυτοκτονία παρουσιάζουν κάποια διαταραχή 
προσωπικότητας (Duberstein & Conwell, 1997˙ Foster, Gillespie, & McClelland, 
1997˙ Hawton & van Heeringen, 2009). Σύμφωνα με τους Sadock και Sadock (2007), 
η ύπαρξη διαταραχής της προσωπικότητας οδηγεί σε αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά, καθώς προδιαθέτει σε καταθλιπτική διαταραχή, χρήση ουσιών, ενώ 
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επίσης προκαλεί δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή και διαταραγμένες 
διαπροσωπικές σχέσεις.  

Άλλες ψυχιατρικές διαγνώσεις που συνδέονται με κίνδυνο αυτοκτονίας, είναι οι 
διαταραχές πρόσληψης τροφής, και ειδικότερα η ψυχογενής ανορεξία (Bridge, 
Goldstein, & Brent, 2006), οι αγχώδεις διαταραχές και η διαταραχή πανικού (Harris 
& Barraclough, 1997), η διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας 
(James, Lai, & Dahl, 2004), καθώς και η σωματοδυσμορφική διαταραχή, η οποία 
πιθανά συσχετίζεται με τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας γυναικών μετά από 
επεμβάσεις αυξητικής μαστών (Hawton & van Heeringen, 2009˙ Sarwer, Brown, & 
Evans, 2007˙ Σπυροπούλου & Κωνσταντοπούλου, 2011).  

Ένα περίπου 10% των αυτοχείρων στις περισσότερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, 
δεν είχαν κάποια εμφανή ψυχιατρική διαταραχή κατά την περίοδο του θανάτου, το 
οποίο, ωστόσο, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα εάν όντως δεν υπήρχε κάποια ψυχική 
διαταραχή ή εάν οι πληροφορίες δεν ήταν επαρκείς για την διάγνωση (Bertolote et al., 
2004˙ Hawton & van Heeringen, 2009). Κοινή διαπίστωση, όμως, ολοένα και 
περισσότερων ερευνητών είναι ότι τα άτομα αυτά παρουσίαζαν ψυχιατρικά 
συμπτώματα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας παρόμοια με εκείνων που είχαν 
μια ψυχιατρική διαταραχή. Συμπερασματικά, επομένως, η αυτοκτονία είναι σχεδόν 
αδύνατον να εκδηλωθεί χωρίς την πρότερη ύπαρξη μιας ψυχικής διαταραχής στις 
περισσότερες χώρες παγκοσμίως, με εξαίρεση την Κίνα, όπου παρουσιάζεται ένα 
αρκετά μικρότερο ποσοστό (63%) ύπαρξης ψυχικής διαταραχής μεταξύ των 
αυτοχείρων (Hawton & van Heeringen, 2009˙ Yang et al., 2005).  

 

1.4.2.3 Προηγούμενη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά   

Μία απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν είναι σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες 
διεθνώς, ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία (Hawton & 
van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997, 2001˙ Sadock & Sadock, 2007). Εκτιμάται ότι 
στο 40% όλων των αυτοκτονιών, υπήρχε ιστορικό τουλάχιστον μιας προηγούμενης 
απόπειρας αυτοκαταστροφής (Cavanagh et al., 2003), ενώ οι Kutcher και Chehil 
(2007) ανεβάζουν το ποσοστό στο 50%. Ο κίνδυνος επανάληψης της απόπειρας 
φαίνεται να είναι μεγαλύτερος εντός του πρώτου τριμήνου από την μη επιτυχή 
απόπειρα (Sadock & Sadock, 2007), ενώ σε προοπτικές μελέτες ατόμων που 
παρουσιάζονται σε μονάδα υγείας (νοσοκομείο) μετά από μία μη θανατηφόρα 
απόπειρα δηλητηρίασης ή τραυματισμού, βρέθηκε ότι το 1-6% αυτών πεθαίνουν από 
αυτοκτονία εντός του πρώτου έτους, ωστόσο το ποσοστό αυτό φαίνεται να 
διαφοροποιείται μεταξύ διαφορετικών κρατών (Hawton & van Heeringen, 2009˙ 
Owens, Horrocks, & House, 2002). Η διαχρονική μελέτη των Gibb, Beautrais, και 
Fergusson (2005) στη Νέα Ζηλανδία, αποκάλυψε ότι εντός μιας δεκαετίας, το 28.1% 
των ατόμων που είχαν εισαχθεί σε νοσοκομείο με απόπειρα αυτοκτονίας, εισήχθησαν 
εκ νέου για μια μη θανατηφόρα απόπειρα, ενώ το 4.6% αυτών των ατόμων πέθαναν 
από αυτοκτονία. Ο κίνδυνος της επαναεισαγωγής εξαιτίας μιας νέας απόπειρας ήταν 
υψηλότερος στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών, και σε εκείνους που 
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η πρότερη απόπειρα εγκυμονούσε ένα χαμηλό βαθμό θνησιμότητας. Αντιστοίχως, ο 
κίνδυνος αυτοκτονίας ήταν υψηλότερος στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας άνω των 25 
ετών, και σε εκείνους που η πρότερη απόπειρα είχε ένα υψηλό βαθμό θνησιμότητας.  

Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας μετά από μια απόπειρα είναι υψηλότερος 
στους άνδρες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με επαναληπτική συμπεριφορά 
αυτοτραυματισμού, σε αποπειραθέντες που οι αυτοκαταστροφικές τους πράξεις 
βαθμολογούνται υψηλά ως προς την αυτοκτονική πρόθεση (επιθυμία θανάτου), σε 
άτομα με κατάχρηση αλκοόλ, με προηγούμενη ψυχιατρική θεραπεία, σε εκείνους που 
ζουν χωρίς οικογένεια, και σε άτομα με προβλήματα υγείας σωματικής φύσεως 
(Cooper et al., 2005˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Hawton, Zahl, & Weatherall, 
2003b).   

 

1.4.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου  

1.4.3.1 Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής  

Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής (stressful life events, π.χ., θάνατος, 
διαζύγιο, κλπ) ή των διαφόρων αλλαγών της ζωής (π.χ., αλλαγή σπιτιού, 
συνταξιοδότηση, κλπ) πάνω στην ψυχική και σωματική υγεία ενός ατόμου, έχει 
διερευνηθεί από αρκετούς ερευνητές παγκοσμίως (Cavanagh, Owens, & Johnstone, 
1999˙ Cooper, Appleby, & Amos, 2002˙ Foster, 2011˙ Heikkinen, Aro, & Lönnqvist, 
1993, 1994˙ Heikkinen & Lönnqvist, 1995˙ Kõlves, Värnik, Schneider, Fritze, & 
Allik, 2006˙ Lester & Walker, 2010˙ Μαδιανός, 2000, 2006̇  Maris et al., 2000˙ 
Mościcki, 1997, 2001˙ Nock et al., 2008). Ο όρος ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής 
(stressful life events), συχνά απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία της 
αυτοκτονιολογίας και ως αρνητικά γεγονότα ζωής (negative life events), αλλά και ως 
δυσμενή γεγονότα ζωής (adverse life events).  

Ως ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής χαρακτηρίζεται και θεωρείται ένα γεγονός, ένα 
συμβάν το οποίο χρονικά προηγείται της εκδήλωσης μιας αρρώστιας ή/και μιας 
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, και το οποίο καταλήγει σε αλλαγή ή σε 
διαταραχή της ισορροπίας στο επίπεδο της προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον 
του, χωρίς αυτός ο ορισμός να αποκλείει γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε 
παρελθοντικό χρόνο, και τα οποία δύναται να ασκούν μακροχρόνια ψυχοπιεστική 
επίδραση στο άτομο. Ένα ψυχοπιεστικό γεγονός μπορεί να είναι ανεξάρτητο της 
προσωπικής ευθύνης του ατόμου (π.χ., απώλεια αγαπημένου προσώπου) ή να είναι 
εξαρτημένο άμεσα ή/και έμμεσα με το άτομο (π.χ., απώλεια εργασίας). Ιδιαίτερα 
θέματα στην έρευνα των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής, αποτελούν η έννοια της 
αλλαγής που επέρχεται στην ζωή του ατόμου μετά την ύπαρξη ενός τέτοιου 
γεγονότος, το επιθυμητό ή όχι του γεγονότος, η βαρύτητά του, και η αντιμετώπισή 
του από το άτομο (Μαδιανός, 2000, 2006). Η αποδοχή της σημασίας των 
ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής και της συσχέτισης τους με δυσμενείς διαστάσεις 
υγείας στο άτομο, οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην ανάπτυξη ερωτηματολογίων και 
ημιδομημένων συνεντεύξεων προκειμένου για την λεπτομερέστερη πληροφόρηση και 
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καταγραφή των συνθηκών ζωής του ατόμου. Η ποσοτική εκτίμηση των 
ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής ξεκίνησε από τους Holmes και Rahe (1967) οι οποίοι 
δημιούργησαν την Κλίμακα Social Readjustment Rating Scale (SRSS), και στη 
συνέχεια αρκετοί ερευνητές σε διεθνές επίπεδο παρουσίασαν συναφή 
ερωτηματολόγια, ενώ στην Ελλάδα κατασκευάστηκε από τον Μαδιανό (1989, 2000, 
2006˙ Μαδιανός κ.ά., 1988) ο Κατάλογος Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής (ΨΓΖ). 

Ένα εκτεταμένο σώμα των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου μισού αιώνα, αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι αυτόχειρες είχαν βιώσει 
τουλάχιστον ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής (συνήθως περισσότερα του ενός), εντός 
του τελευταίου χρόνου πριν το θάνατο, και πιο συγκεκριμένα τα γεγονότα αυτά 
φαίνεται να είχαν διαδραματιστεί τους τελευταίους μήνες ή/και εβδομάδες πριν την 
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (Foster, 2011˙ Ζαχαράκης, 1996˙ Gabriel & 
Paschalis, 1991˙ Lester & Walker, 2010˙ Maris et al., 2000˙ Mościcki, 1997, 2001˙ 
Nock et al., 2008). Συγκεκριμένα γεγονότα φαίνεται να παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη 
βαρύτητα και να αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας ενός ατόμου, όπως οι 
διαπροσωπικές συγκρούσεις (οικογένεια ή σχέσεις με τρίτους), χωρισμός/διαζύγιο, 
σωματική νόσος, ανεργία, προβλήματα στην εργασία, οικονομικά προβλήματα, 
σοβαρός τραυματισμός ή επίθεση, πένθος λόγω απώλειας προσώπου, 
ενδοοικογενειακή βία, προβλήματα με το νόμο (φυλάκιση). Στους άνδρες αυτόχειρες, 
παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής όπως ο 
χωρισμός/διαζύγιο, η σωματική νόσος, η ανεργία, προβλήματα στην εργασία, 
οικονομικά προβλήματα, και πένθος. Σε άτομα νεαρότερης ηλικίας, φαίνεται να 
προηγούνται της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς ψυχοπιεστικά γεγονότα όπως 
διαπροσωπικά προβλήματα/απώλεια, προβλήματα οικογενειακών σχέσεων, 
απόρριψη, ανεργία/προβλήματα εργασίας, παράβαση του νόμου, οικονομικά 
προβλήματα, αλλαγή κατοικίας/μετακίνηση, και γεγονότα τα οποία είναι απόρροια 
της προσωπικής τους συμπεριφοράς, ενώ σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα η σωματική 
νόσος είναι πιο συχνά ένας προδιαθεσικός παράγοντας (Cooper et al., 2002˙ Foster, 
2011˙ Heikkinen & Lönnqvist, 1995˙ Mościcki, 1997, 2001).        

Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για το είδος και την επίδραση των ψυχοπιεστικών 
γεγονότων ζωής στην αυτοκτονία έχουν πραγματοποιηθεί σε ανεπτυγμένες χώρες, και 
όπως οι Vijayakumar, John, Pirkis, και Whiteford (2005) αναφέρουν, παρατηρείται 
μια διαφοροποίηση ως προς τα ποια γεγονότα συσχετίζονται με την επακόλουθη 
αυτοκτονία ενός ατόμου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προβλήματα στο γάμο και 
άλλα οικογενειακά προβλήματα καταγράφηκαν στην Ινδία και στην Ταϊβάν (Cheng, 
Chen, Chen, & Jenkins, 2000˙ Vijayakumar et al., 2005), ενώ γεγονότα όπως μια 
κοινωνική αλλαγή απαντάται αποκλειστικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα, 
δεδομένα από περιγραφικές κυρίως μελέτες, υποδεικνύουν ότι ο εκσυγχρονισμός σε 
πολλές ασιατικές χώρες είχε ως αποτέλεσμα την γέννηση πολιτισμικών εντάσεων, την 
παρουσία κοινωνικοοικονομικών στρεσογόνων παραγόντων, καθώς και την 
κατάρρευση του παραδοσιακού οικογενειακού συστήματος, γεγονότα τα οποία 
οδήγησαν ορισμένα άτομα σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές (Vijayakumar et al., 
2005).    
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Εντούτοις, οι Yufit και Bongar (1992) υποστηρίζουν ότι παρότι τα πρόσφατα (αλλά 
και τα παρελθοντικά) ψυχοπιεστικά γεγονότα δύναται να είναι σημαντικά καταλυτικά 
γεγονότα για την επακόλουθη αυτοκτονία ενός ατόμου, αυτά τα γεγονότα θα πρέπει 
να ιδωθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, και να ληφθεί υπόψη η δομή της 
προσωπικότητας του ατόμου καθώς και η ικανότητά του να αντιμετωπίσει (ή να είναι 
ευάλωτο) απέναντι στο στρες, την αποτυχία και την απώλεια. Στην ίδια γραμμή, οι 
Maris, Berman και Silverman (2000) υποστήριξαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
διαπράττουν αυτοκτονία λόγω των αγχωτικών και ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής, 
αλλά εκείνοι που καταλήγουν στην αυτοκτονία ή πραγματοποιούν μια απόπειρα είναι 
ιδιαίτερα ευπαθείς και ευάλωτοι απέναντι σε αγχωτικά γεγονότα και αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν. Επισημαίνουν δε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα κατώτατο όριο 
πόνου (το οποίο είναι χαμηλότερο σε ευάλωτα άτομα), πέραν του οποίου το άτομο 
δεν μπορεί ανταπεξέλθει στο άγχος και τότε οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
αποτελούν την τελευταία λύση.   

 

1.4.3.2 Πρόσβαση στα μέσα   

Η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (availability), 
την προσβασιμότητα (accessibility) και την εξοικείωση (familiarity) με την 
συγκεκριμένη μέθοδο σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, παράγοντες οι οποίοι 
αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράμετροι 
φαίνεται επίσης να διαδραματίζουν μια ισχυρή επίδραση στην κυρίαρχη μέθοδο 
αυτοκτονίας ανά χώρα (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Canetto & Lester, 1998˙ Canetto 
& Sakinofsky, 1998˙ Cantor & Baume, 1998˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ 
Lester, 2000˙ Värnik et al., 2008).  

Οι Clarke και Lester (1989) επέκτειναν τον κατάλογο αυτό, εντοπίζοντας 20 
παραμέτρους που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την προτίμηση ενός ατόμου για μια 
συγκεκριμένη μέθοδο αυτοκτονίας, και εκτός των προαναφερομένων, αυτοί 
συνίσταται στο εάν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες (π.χ., απαγχονισμός), σχεδιασμός 
της αυτοκτονίας (π.χ., αγορά όπλου), εάν είναι επώδυνη μέθοδος (π.χ., 
αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο), εάν απαιτείται θάρρος για την 
πραγματοποίηση της πράξης (π.χ., πτώση από ψηλό κτίριο), οι συνέπειες της 
αποτυχημένης απόπειρας (π.χ., ανικανότητα, δημοσιότητα), η πιθανότητα 
παραμόρφωσης μετά θάνατο (π.χ., απαγχονισμός έναντι φαρμακευτικής 
δηλητηρίασης), κίνδυνος/ενόχληση προς άλλους (π.χ., πτώση σε τρένο), 
ακαταστασία/αιματηρή μέθοδος (π.χ., αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο), 
ανακάλυψη του σώματος (από την οικογένεια ή από περαστικούς), «μόλυνση» της 
φωλιάς (π.χ., αποφυγή πραγματοποίησης της αυτοκτονίας στο σπίτι), ο σκοπός της 
απόκρυψης ή της δημοσιοποίησης του θανάτου (π.χ., ντροπή, ασφαλιστική κάλυψη), 
βεβαιότητα θανάτου, χρόνος που διαμεσολαβεί μέχρι το θάνατο, περιθώρια για 
δεύτερη σκέψη (π.χ., να κολυμπήσει πίσω στην ακτή), πιθανότητες παρέμβασης 
κάποιου τρίτου προσώπου, ο συμβολισμός της πράξης (π.χ., εξαγνισμός μέσω 
αυτοπυρπολισμού), ο χαρακτηρισμός μιας μεθόδου αυτοκτονίας ως 
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ανδρικής/γυναικείας (π.χ., τα όπλα θεωρούνται σε αρκετές κοινωνίες ως μια ανδρική 
μέθοδος αυτοκτονίας), και οι δραματικές επιπτώσεις της πράξης.     

Οι Maris, Berman, και Silverman (2000) παρέχοντας μια περιεκτική συζήτηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας για την 
αυτοκαταστροφική πράξη,  συμπεραίνουν ότι η διαθεσιμότητα και η 
προσβασιμότητα,  η γνώση, εμπειρία και οικειότητα του ατόμου με ένα μέσο/μέθοδο 
(π.χ., όπλα), το νόημα, ο συμβολισμός και η πολιτισμική σημασία, η 
«μόδα»/δημοτικότητα μιας μεθόδου (π.χ., μέσω της συχνής προβολής από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεόραση, κλπ), καθώς και η συναισθηματική και 
νοητική κατάσταση του ατόμου (state of mind), η οποία διαφοροποιείται εάν η 
επιθυμία του είναι όντως να πεθάνει ή να χειριστεί το περιβάλλον του μέσω μιας 
απόπειρας αυτοκτονίας, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για την τελική επιλογή 
της μεθόδου.  

Σύμφωνα με τον Hendin (1994, σελ. 168), ο ρόλος της σημασίας του συμβολισμού 
και της πολιτισμικής παραμέτρου στην επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας 
αποδεικνύεται στη Νορβηγία όπου οι αυτοκτονίες από πνιγμό ανέρχονται στο 15% 
του συνόλου, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή η μέθοδος αντιστοιχεί στο 1-2%, 
γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η θάλασσα είναι κεντρικής σημασίας για την 
συνειδητή και ασυνείδητη ζωή των Νορβηγών, και ένα σύμβολο της τέχνης και του 
πολιτισμού τους. Ομοίως, τα χαμηλά ποσοστά αυτοκτονίας με απαγχονισμό σε 
ορισμένες χώρες, αποδίδονται από τους Farmer και Rohde (1980) στο γεγονός ότι η 
θανατική ποινή σε διάφορες κοινωνίες (π.χ., Αγγλία) εκτελούνταν δια του 
απαγχονισμού, ως εκ τούτου δεν αποτελεί μια μέθοδο επιλογής από το άτομο με 
αυτοκτονικές τάσεις. Υπάρχουν, επίσης, περιοχές που έχουν γίνει ευρύτατα γνωστές 
ως «ορόσημα/σημεία αυτοκτονίας» (suicide landmarks), όπως για παράδειγμα η 
γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φραντζίσκο των ΗΠΑ και η περιοχή Jukai στην 
Ιαπωνία, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή σημεία για την πραγματοποίηση 
μιας αυτοκτονίας. Η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φραντζίσκο θεωρείται ως ένα 
πέρασμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ενώ η περιοχή Jukai στην Ιαπωνία, ένα πυκνό δάσος 
στο όρος Φούτζι, έγινε ιδιαίτερα γνωστή εξαιτίας ενός μυθιστορήματος μυστηρίου 
(Nami Noh Toh), σύμφωνα με το οποίο, όταν κάποιος εισέλθει στην περιοχή του 
δάσους δεν επιστρέφει ποτέ πίσω (Maris et al., 2000). 

Κοινή διαπίστωση, ωστόσο, αρκετών ερευνητών είναι ότι όταν ένα άτομο έχει τάσεις 
αυτοκτονίας, η εύκολη πρόσβαση σε συγκεκριμένες μεθόδους/μέσα αυτοκτονίας 
δύναται να είναι καταλυτικός παράγοντας που οδηγεί σε μετάφραση του 
αυτοκτονικού ιδεασμού σε πράξη (Hawton & van Heeringen, 2009). Επίσης, η 
διαθεσιμότητα των μεθόδων καθορίζει αν το αποτέλεσμα της αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς θα είναι θανατηφόρο ή όχι. Σε γενικές γραμμές, οι άνδρες τείνουν να 
επιλέγουν πιο βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας (π.χ., απαγχονισμός, όπλα), και οι 
γυναίκες λιγότερο βίαιες (π.χ., δηλητηρίαση) (Clarke & Lester, 1989˙ Cooper & 
Milroy, 1994˙ Denning, Conwell, King, & Cox, 2000˙ Hawton & van Heeringen, 
2009). Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των μεθόδων αυτοκτονίας σε βίαιες (violent) 
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και σε λιγότερο βίαιες (less violent), η κατηγοριοποίηση η οποία ακολουθείτε στη 
διεθνή βιβλιογραφία συνίσταται στο να χαρακτηρίζονται ως βίαιες μέθοδοι 
αυτοκτονίας όλοι οι μέθοδοι εκτός της δηλητηρίασης (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ 
Christodoulou et al., 2012). Επιπρόσθετα, η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μέσων για 
την αυτοκτονία συντελεί στην αύξηση του ολικού αριθμού αυτοκτονιών με μια 
συγκεκριμένη μέθοδο, και χαρακτηρίζει το μοτίβο/σχέδιο αυτοκτονίας το οποίο 
συναντάται ανά χώρα (Hawton & van Heeringen, 2009). Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η 
χρήση όπλων αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο αυτοκτονίας, με αυξανόμενο κίνδυνο 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα όπλα φυλάσσονται στο σπίτι (Ajdacic-Gross et al., 
2006b˙ Brent, 2001˙ Brent & Bridge, 2003), ενώ στις αγροτικές περιοχές πολλών 
αναπτυσσόμενων χωρών, η κατάποση φυτοφαρμάκων (γεωργικά φάρμακα) είναι η 
κύρια μέθοδος αυτοκτονίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή τοξικότητα των 
σκευασμάτων, την εύκολη διαθεσιμότητα, και την κακή τους αποθήκευση (Gunnell, 
Eddleston, Phillips, & Konradsen, 2007a˙ Mishara, 2007).  

 

1.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας 

Σύμφωνα με τον Ajdacic-Gross και τους συνεργάτες του (2008), οι οποίοι ανέλυσαν 
στοιχεία του ΠΟΥ για τις μεθόδους αυτοκτονίας ανά χώρα (συμπεριλήφθηκαν 
αποκλειστικά οι χώρες εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν τη 10η αναθεώρηση της 
Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου, 
ICD-10), ο απαγχονισμός ήταν η επικρατούσα μέθοδος αυτοκτονίας στις 
περισσότερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα υψηλότερα ποσοστά σε άνδρες και 
γυναίκες να καταγράφονται σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης όπως η Εσθονία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, και η Ρουμανία (βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας ΙΙ, 
III). Αποκλίσεις από το συγκεκριμένο μοτίβο/σχέδιο αυτοκτονίας, παρατηρήθηκαν 
στις ΗΠΑ και την Ουρουγουάη, όπου τα όπλα ήταν η πρώτη χρησιμοποιούμενη 
μέθοδος αυτοκτονίας και στα δύο φύλα, ενώ στην Ελβετία τα όπλα αποτελούσαν την 
πρώτη μέθοδο επιλογής για τους άνδρες. Η πτώση από ύψος ως μέθοδος αυτοκτονίας, 
παρουσίασε υψηλά ποσοστά σε χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, το Λουξεμβούργο, και 
η Μάλτα, ενώ σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (π.χ., Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, 
Περού), η δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα ήταν η μέθοδος αυτοκτονίας με το 
υψηλότερο ποσοστό και στα δύο φύλα. Αντίστοιχα υψηλή συχνότητα της 
δηλητηρίασης με φυτοφάρμακα ιδίως μεταξύ των γυναικών, παρατηρήθηκε και σε 
χώρες της Ασίας (π.χ., Κορέα, Ταϊλάνδη), καθώς επίσης και στην Πορτογαλία. Η 
δηλητηρίαση με φάρμακα ήταν κοινή μέθοδος αυτοκτονίας στις γυναίκες στον 
Καναδά, σε σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία), 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ επίσης παρουσίασε μια μέτρια συχνότητα και στις 
αυτοκτονίες των ανδρών σε αυτές τις χώρες. Σε γενικές γραμμές, τα βασικά 
συμπεράσματα της ανάλυσης του Ajdacic-Gross και των συνεργατών του (2008) 
συνίσταται στο ότι τρεις μέθοδοι αυτοκτονίας φαίνεται να κυριαρχούν ανά χώρα, και 
αυτές είναι ο απαγχονισμός, η δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα και τα όπλα. Η πτώση 
από ύψος καθώς και οι άλλες μέθοδοι δηλητηρίασης (κυρίως δηλητηρίαση με 
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φαρμακευτικές ουσίες) παρουσιάζονται ως εναλλακτικές των προαναφερομένων 
μεθόδων. Σημαντικό, επίσης, αποτέλεσμα είναι ότι ο απαγχονισμός αποτελεί την 
κύρια μέθοδο αυτοκτονίας, όταν καμία άλλη μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη, και το 
ποσοστό των απαγχονισμών συνήθως μειώνεται όταν παρατηρείται αύξηση των 
αυτοκτονιών με φυτοφάρμακα ή με τη χρήση όπλων.  

Σε μια ανάλυση των μεθόδων αυτοκτονίας κατά φύλο την χρονική περίοδο 2000-
2004/5, μεταξύ των δεκαέξι χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
κατά της Κατάθλιψης (European Alliance Against Depression, EACD) (Värnik et al., 
2008), διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο 
από τις γυναίκες να χρησιμοποιήσουν όπλα, τον απαγχονισμό και την δηλητηρίαση 
με άλλες ουσίες (εκτός από φάρμακα) στην αυτοκαταστροφική τους πράξη, και 
χαμηλότερο κίνδυνο να χρησιμοποιήσουν ως μέθοδο αυτοκτονίας την δηλητηρίαση 
με φάρμακα, τον πνιγμό και την πτώση από ύψος. Οι γυναίκες, αντίστοιχα, 
χρησιμοποίησαν ως μέθοδο αυτοκτονίας την δηλητηρίαση από φαρμακευτικές 
ουσίες, τον πνιγμό, και την πτώση από ύψος σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους 
άνδρες σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην ανάλυση, εκτός από την Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο και την Ισλανδία, όπου η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική. Συνολικά, ο απαγχονισμός ήταν η επικρατούσα μέθοδος 
αυτοκτονίας και στα δύο φύλα (άνδρες 54.3%, γυναίκες 35.6%), και ακολουθούσε ως 
δεύτερη μέθοδος αυτοκτονίας η δηλητηρίαση (άνδρες 14%, γυναίκες 29.0%). Τα 
όπλα αποτελούσαν την τρίτη κατά σειρά μέθοδο αυτοκτονίας στους άνδρες (9.7%), 
ενώ οι γυναίκες δεν προτιμούσαν την χρήση όπλων στην αυτοκαταστροφική τους 
πράξη (1.3%).     

Σε μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μελετών σχετικά με μεθόδους 
αυτοκτονίας σε ασιατικές χώρες από το 1990 έως το 2011, οι Wu, Chen, και Yip 
(2012) διαπίστωσαν ότι σε σύνολο δεκαεφτά χωρών, ο απαγχονισμός και η 
δηλητηρίαση από υγρές ή στερεές ουσίες (κυρίως φυτοφάρμακα) ήταν οι κυρίαρχες 
μέθοδοι αυτοκτονίας. Η πτώση από ύψος ήταν ο κύριος τρόπος αυτοκτονίας στο 
Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, όπου περίπου το 80% των κατοίκων ζουν σε ψηλά 
κτίρια. Επίσης, καταγράφηκαν και διάφορες άλλες μέθοδοι αυτοκτονίας οι οποίες 
σπάνια αναφέρονται στις δυτικές κοινωνίες, όπως ο αυτοπυρπολισμός που ήταν η 
δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στο Ιράν και την Ινδία, καθώς και η 
δηλητηρίαση από καύση κάρβουνου (charcoal burning) ως δεύτερη πιο συχνή 
μέθοδος στην Ταϊβάν και στο Χονγκ Κονγκ. Σε διάφορες περιοχές της Ινδίας, στην 
Ιαπωνία, στη Μαλαισία, και στο Πακιστάν, ο πνιγμός κατείχε την τρίτη θέση μεταξύ 
των μεθόδων αυτοκτονίας, ενώ οι αυτοκτονίες με πτώση σε τρένο ήταν η τέταρτη 
κύρια μέθοδος αυτοκτονίας σε μια ανατολική περιοχή της Ινδίας. Επίσης, παρότι η 
χρήση όπλων ως μέθοδος αυτοκτονίας απαντάται κυρίως σε δυτικές κοινωνίες, 
αποτελούσε μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο στις Φιλιππίνες (2η μέθοδος σε 
συχνότητα), στη Σαουδική Αραβία (3η μέθοδος), και στην Τουρκία (2η

Στην Ελλάδα, σε μια επιδημιολογική μελέτη της αυτοκτονίας την χρονική περίοδο 
1980-1997 (Ζαχαράκης κ.ά., 2003), ο απαγχονισμός ήταν η συχνότερη μέθοδος και 

 μέθοδος).       
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στα δύο φύλα, και χρησιμοποιήθηκε περίπου στο 45% του συνόλου των θανάτων από 
αυτοκτονία. Ακολουθούσαν σε συχνότητα για τους άνδρες τα όπλα και η 
δηλητηρίαση, ενώ στις γυναίκες η δηλητηρίαση και ο πνιγμός. Η πτώση από ύψος 
ήταν η τέταρτη σε συχνότητα μέθοδος αυτοκτονίας και στα δύο φύλα. Εντούτοις, 
εντός της χώρας καταγράφονται κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τις μεθόδους 
αυτοκτονίας μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών. Στο νομό Αχαΐας τα έτη 1979-
1984, οι μέθοδοι με την υψηλότερη συχνότητα και στα δύο φύλα ήταν ο 
απαγχονισμός, η πτώση από ύψος και ο πνιγμός (Beratis, 1986), ενώ στην Ήπειρο 
(χρονική περίοδος 1998-2002), τα όπλα, ο απαγχονισμός και η πτώση από ύψος ήταν 
κατά σειρά οι μέθοδοι αυτοκτονίας με την υψηλότερη συχνότητα στους άνδρες, και 
στις γυναίκες ο απαγχονισμός, ο πνιγμός και η δηλητηρίαση αντίστοιχα 
(Vougiouklakis et al., 2005).  

 

1.6 Σημειώματα αυτοκτονίας  

Τα σημειώματα αυτοκτονίας αποτελούν ιδιαίτερα προσωπικά έγγραφα του αυτόχειρα, 
τα οποία συνήθως συντάσσονται λίγα λεπτά πριν την αυτοκαταστροφική πράξη, και 
παραδοσιακά θεωρούνται από αρκετούς ερευνητές της αυτοκτονιολογίας ως δείκτες 
της σοβαρότητας της απόπειρας, καθώς και ότι φωτίζουν τις τελικές σκέψεις του 
ατόμου, την ψυχολογική κατάστασή του, και ότι συμβάλουν στην κατανόηση της 
αυτοκτονικής πράξης (Leenaars, 1992˙ Salib, Cawley, & Healy, 2002a˙ Salib, El-
Nimr, & Yakoub, 2002b˙ Shah & De, 1998˙ Shneidman, 1973a,b, 1985, 1988, 2004˙ 
Shneidman & Farberow, 1957). Εντούτοις κατά την διάρκεια των ετών, η 
χρησιμότητα της ανάλυσης των σημειωμάτων αυτοκτονίας έχει αμφισβητηθεί, και 
πρωτίστως από τον E. Shneidman, ίσως τον πιο επιφανή θεωρητικό του 20ου

Σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων αυτοκτονίας, έχουν αναγνωριστεί 
κάποιες κοινές θεματικές, οι οποίες στην πλειονότητά τους συνίσταται σε 
διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, απολογία/ντροπή, αγάπη για αυτούς που 
μένουν πίσω, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την αντέξουν/ανυπόφορος 
ψυχολογικός πόνος, οδηγίες σχετικά με πρακτικά θέματα μετά το θάνατο, 

 αιώνα 
για το θέμα αυτό (O’Connor, Sheehy, & O’Connor, 1999). Ο Shneidman τη δεκαετία 
του 1950, πίστευε ότι τα σημειώματα αυτοκτονίας ήταν ο καλύτερος τρόπος για να 
μελετηθούν οι συναισθηματικές και γνωστικές συνιστώσες της αυτοκτονικής πράξης 
(Shneidman & Farberow, 1957), ενώ τη δεκαετία του 1970, ο ίδιος εξέφρασε την 
άποψη ότι τα έγγραφα αυτά γράφτηκαν υπό καταστάσεις μεγάλης συστολής και 
περιορισμού της λογικής του ατόμου, και δεδομένων των συνθηκών δεν θα 
μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά (Shneidman, 1973a). Πιο πρόσφατα, 
από τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε, ο Shneidman  προχώρησε σε μια σύνθεση των 
προαναφερομένων απόψεων του, και διατύπωσε την σκέψη ότι η αλήθεια βρίσκεται 
κάπου στη μέση «Πολλά σημειώματα αυτοκτονίας, όταν τοποθετηθούν στο πλαίσιο 
της ιστορίας ζωής του ατόμου που έγραψε το σημείωμα, μπορούν να ρίξουν τεράστιο 
φως στη ζωή του, ακριβώς όπως η ζωή μπορεί να βοηθήσει να φωτιστούν πολλές 
πτυχές του σημειώματος» (Shneidman, 1988, σελ. 10).  
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απελπισία/ότι δεν υπάρχει τίποτα να περιμένουν ή για να ζήσουν, κοινωνική 
απομόνωση/μοναξιά, φόβος, συμβουλές για αυτούς που μένουν πίσω, αίσθημα 
βάρους προς τους άλλους, κλπ (Foster, 2003˙ Leenaars, 1992˙ Salib & Maximous, 
2002). Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των αυτοχείρων που αφήνουν σημειώματα 
αυτοκτονίας και εκείνων που επιλέγουν να μην αφήσουν, διάφορες έρευνες σε 
διεθνές επίπεδο έχουν καταλήξει σε διφορούμενα αποτελέσματα. Ορισμένοι 
ερευνητές δεν διαπιστώνουν διαφορές στην ηλικία, τη φυλή, το φύλο, το επάγγελμα, 
την οικογενειακή κατάσταση, την ψυχική κατάσταση, το ιστορικό προηγούμενης 
απόπειρας, κλπ (Tuckman, Kleiner, & Lavell, 1959), ενώ άλλοι ερευνητές αναφέρουν 
ότι οι αυτόχειρες που αφήνουν σημείωμα αυτοκτονίας διαφέρουν ως προς εκείνους 
που δεν αφήνουν (Bhatia, Verma, & Murty, 2006˙ Ho, Yip, Chiu, & Halliday, 1998˙ 
Kuwabara et al., 2006˙ O’Connor et al., 1999˙ Salib & Maximous, 2002). Aκόμη και 
το ποσοστό των αυτοχείρων που αφήνει σημειώματα αυτοκτονίας παραμένει εν 
πολλοίς αμφιλεγόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία, και κυμαίνεται από 3% έως και 42% 
(Bhatia et al., 2006˙ Foster, 2003˙ Ζαχαράκης, Μαδιανός, Παπαδημητρίου, & 
Στεφανής, 2004̇  Gabriel & Paschalis, 1991˙ Ho et al., 1998˙ Kuwabara et al., 2006˙ 
O’Connor et al., 1999˙ Paraschakis et al., 2012˙ Salib & Maximous, 2002). 

 

1.7 Εποχικότητα της αυτοκτονίας  

Η εποχικότητα (seasonality) συμβατικά καθορίζεται από τους Ajdacic-Gross, Bopp, 
Ring, Gutzwiller, και Rossler (2010, σελ. 657) ως «κυκλική αλλαγή, η οποία 
σχετίζεται με τις εποχές του έτους». Ο Durkheim (1897/1951) αρχικά απεικόνισε την 
εποχικότητα της αυτοκτονίας ως χαρακτηριστικό της έντασης της κοινωνικής ζωής,  
συνδέοντας την εποχική κορύφωση των θανάτων από αυτοκτονία με το επίπεδο της 
κοινωνικής δραστηριότητας που πίστευε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό κατά τους 
εαρινούς και θερινούς μήνες. Στη συνέχεια, αρκετοί ερευνητές σε διεθνές επίπεδο 
παρατήρησαν ότι οι αυτοκτονίες σε πολλές χώρες παρουσιάζουν μια εποχική 
διακύμανση, ενώ συγχρόνως υπάρχουν και ορισμένες μελέτες που δεν επιβεβαιώνουν 
ένα τέτοιο εύρημα ή/και που υποστηρίζουν ότι στις μέρες μας η εποχικότητα της 
αυτοκτονίας μειώνεται, και τείνει να εξαλειφθεί στις δυτικές κοινωνίες (Adjacic-
Gross et al., 2010). Επίσης, αρκετοί ερευνητές έχουν διερευνήσει την εποχικότητα της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε σχέση με νευροβιολογικές, κλιματικές, 
ψυχοπαθολογικές, και δημογραφικές παραμέτρους, και έχει παρατηρηθεί μια 
αντίστροφη σχέση των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών με τα επίπεδα της 
μελατονίνης, δηλαδή την εποχή που σημειώνεται αύξηση των αυτοκαταστροφικών 
πράξεων παρουσιάζεται αντίστοιχα μείωση των επιπέδων της μελατονίνης, τα οποία 
σχετίζονται άμεσα με τη σεροτονίνη που είναι διαθέσιμη στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα (ΚΝΣ) και με την έκθεση στο φως (ηλιακό και μη) (Havaki-Kontaxaki, 
Papalias, Kontaxaki, & Papadimitriou, 2010˙ Papadopoulos et al., 2005˙ Petridou, 
Papadopoulos, Frangakis, Skalkidou, & Trichopoulos, 2002).       

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1979 έως και το 2009 του 
Christodoulou και των συνεργατών του (2012), διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των 
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μελετών τόσο από το βόρειο όσο και από το νότιο ημισφαίριο, αναφέρουν μια 
υψηλότερη συχνότητα των αυτοκτονιών την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, 
κυρίως για τους άνδρες, τα ηλικιωμένα άτομα, και τις βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας, 
ενώ μια δεύτερη κορύφωση φαίνεται να παρουσιάζεται το φθινόπωρο κυρίως για τις 
γυναίκες, χωρίς ωστόσο να αποτελεί καθολικό φαινόμενο. Ομοίως, οι Woo, Okusaga 
και Postolache (2012) σε μια ανασκόπηση μελετών (χρονική περίοδος 1979-2011) 
αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου που δύναται να σχετίζονται με την εποχική 
διακύμανση των ποσοστών αυτοκτονίας, όπως περιβαλλοντικοί αλλά και 
δημογραφικοί και κλινικοί παράγοντες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια 
κορύφωση/υψηλότερη συχνότητα της αυτοκτονίας την άνοιξη με αρχές του 
καλοκαιριού είναι εμφανής, χωρίς ωστόσο οι υποκείμενοι μηχανισμοί να είναι 
ιδιαίτερα γνωστοί, ενώ οι προσπάθειες να απομονωθούν εποχικές μεταβλητές, όπως 
βιοκλιματικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές για να βοηθήσουν στον 
εντοπισμό των παραγόντων που μεσολαβούν στην εποχικότητα, έχουν συχνά 
οδηγήσει σε ασαφή αποτελέσματα. Στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσιευμένες 
μελέτες, παρατηρείται μια υψηλότερη συχνότητα αυτοκτονιών την άνοιξη και στις 
αρχές του καλοκαιριού, και ειδικότερα το μήνα Ιούνιο (Bazas et al., 1979˙ 
Christodoulou et al., 2009, 2012˙ Papadopoulos et al., 2005˙ Petridou et al., 2002˙ 
Vougiouklakis et al., 2005). 

Οι Nishi, Miyake, Okamoto, Goto, και Sakai (2000) εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της 
αυτοκτονίας και των ημερών της εβδομάδας, χρησιμοποιώντας τους θανάτους από 
αυτοκτονία μιας 15ετίας (1979-1994) στο Hokkaido της Ιαπωνίας, παρατήρησαν ότι 
τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας κατεγράφησαν τις ημέρες πριν από αργίες 
(Κυριακές και επίσημες αργίες του κράτους), ενώ τα υψηλότερα τις ημέρες μετά από 
αργίες, εύρημα με το οποίο συμφωνεί και η μεταγενέστερη μελέτη του Zonda και των 
συνεργατών του στην Ουγγαρία (2008). Επίσης, ο Nishi και οι συνεργάτες του (2000) 
παρατήρησαν αναφορικά με την κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρα της 
εβδομάδας, ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι λιγότεροι θάνατοι από 
αυτοκτονία, ενώ το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών καταγράφηκε την ημέρα 
Δευτέρα, συγκλίνοντας με τα αποτελέσματα της έρευνας των Maldonado και Kraus 
(1991), και των Johnson, Brock, Griffiths, και Rooney (2005). Ομοίως, ο Zonda και 
οι συνεργάτες του (2008) εξετάζοντας 133.699 αυτοκτονίες στην Ουγγαρία την 
περίοδο 1970-2002, κατέληξαν ότι τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, οι 
περισσότερες αυτοκτονίες διαπράχθηκαν ημέρα Δευτέρα, ενώ οι λιγότερες τα 
Σαββατοκύριακα.  

Σχετικά με την ώρα που πραγματοποιούνται οι αυτοκτονικές πράξεις, τόσο ο 
Durkheim (1897/1951) όσο και ο Morselli (1882) είχαν υποστηρίξει ότι οι 
αυτοκτονίες σε μεγάλο βαθμό περιορίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ομοίως, οι 
Maldonado και Kraus (1991) μελετώντας 4.190 αυτοκτονίες σε μια περίοδο 58 ετών 
(1925-1983), διαπίστωσαν ότι παρότι η πράξη της αυτοκτονίας ποικίλε σημαντικά 
από την άποψη του χρόνου της ημέρας, οι αυτοκτονίες ήταν λιγότερες κατά τη 
διάρκεια των ωρών από τις 04:01π.μ. έως τις 08:00π.μ., το οποίο πιθανά έγκειται στο 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Επίσης, 
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οι Williams και Tansella (1987), αναλύοντας τις αυτοκτονίες στην Ιταλία για μια 
εννεαετή περίοδο (1974-1983) κατέδειξαν μια σαφή ημερήσια διακύμανση στην 
διάπραξη των αυτοκτονιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα συνήθως μεταξύ 6π.μ. και 
4μ.μ.  

 

 



75 

 

Κεφάλαιο 2. Θεωρίες για την αυτοκτονική συμπεριφορά   
 

2.1 Κοινωνιολογικές θεωρίες  

Η σχέση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων και της αυτοκτονίας 
μελετήθηκε ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα από τον E. Durkheim 
(1897/1951) στο κλασικό του έργο «Suicide». Σύμφωνα με τον Durkheim, η κοινωνία 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη δραστηριότητα, και οι πράξεις 
των ατόμων επηρεάζονται και υπαγορεύονται από την κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκτονίας. Εντούτοις, ένα άτομο μπορεί να 
διαπράξει αυτοκτονία για διάφορους λόγους, ωστόσο η ίδια η πράξη είναι αιτία ενός 
αρχικού παράγοντα - μιας υφιστάμενης ανισότητας μεταξύ της προσωπικότητας του 
ατόμου και των κοινωνικών αναγκών του. Ο Durkheim διαπίστωσε ότι οι δείκτες 
αυτοκτονίας στα ευρωπαϊκά κράτη που μελέτησε μπορούσαν να συσχετισθούν με 
παράγοντες δημογραφικούς και κοινωνικούς, και διατύπωσε την άποψη ότι οι δείκτες 
αυτοκτονίας έχουν αντίστροφη σχέση με το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης (social 
integration). Όταν ο βαθμός κοινωνικής ενσωμάτωσης μειώνεται, τότε παρατηρείται 
αύξηση των δεικτών αυτοκτονίας, αλλά επίσης υπάρχει αύξηση του εγκλήματος, των 
διαζυγίων, κλπ. Εισάγοντας την έννοια του κοινωνικού δείκτη αυτοκτονίας (social 
suicide rate), υποστήριξε ότι αυτός καθορίζεται από δύο κοινωνικά χαρακτηριστικά: 
το βαθμό της κοινωνικής ενσωμάτωσης (δηλαδή, τον βαθμό στον οποίο τα μέλη της 
κοινωνίας συνδέονται μεταξύ τους σε κοινωνικά δίκτυα), και τον βαθμό της 
κοινωνικής ρύθμισης (social regulation, δηλαδή, τον βαθμό κατά τον οποίο τα 
συναισθήματα, οι επιθυμίες, και οι συμπεριφορές των ανθρώπων 
διέπονται/ρυθμίζονται από τους κανόνες, τους κοινωνικούς θεσμούς και τα έθιμα της 
κοινωνίας). Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ποσοστά αυτοκτονίας θα είναι υψηλότερα όταν 
το επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι πολύ υψηλό (οδηγώντας στην 
αλτρουιστική αυτοκτονία, altruistic suicide) ή πολύ χαμηλό (οδηγώντας στην 
εγωιστική αυτοκτονία, egoistic suicide), και όταν το επίπεδο της κοινωνικής ρύθμισης 
είναι πολύ υψηλό (οδηγώντας στην φαταλιστική αυτοκτονία, fatalistic suicide) ή πολύ 
χαμηλό (οδηγώντας στην ανομική αυτοκτονία, anomic suicide) (Maris et al., 2000˙ 
Rogers & Lester, 2010˙ Värnik, Tooding, Palo, & Wasserman, 2003).  

Η εγωιστική αυτοκτονία συσχετίζεται με τα άτομα που δεν συνδέονται με κάποια 
κοινωνική ομάδα, ως εκ τούτου, οι αυτοκτονίες αυτού του τύπου είναι προϊόντα της 
ανεπαρκούς κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου. Στις κοινωνίες όπου απαντάται 
αυτός ο τύπος αυτοκτονίας, υπάρχουν ελλιπείς κοινωνικοί δεσμοί λόγω της 
υπερβολικής έμφασης που δίνεται στην ατομική ευημερία και στα ατομικά 
συμφέροντα. Το συναίσθημα, επομένως, της κοινωνικής αλλοτρίωσης και του κενού 
οδηγεί ένα άτομο να διαπράξει αυτοκτονία, και υπό μια έννοια ο Durkheim 
υποδεικνύει την κοινωνία ως ένοχη. Οι αλτρουιστικές αυτοκτονίες, αφ’ ετέρου, είναι 
προϊόν της υπερβολικής ενσωμάτωσης του ατόμου, καθώς σε αυτές τις κοινωνίες ο 
βαθμός συνοχής είναι υψηλός, ενώ δίνεται ελάχιστη σημασία στα δικαιώματα και 
στις ανάγκες των ατόμων σε σχέση με τις συνολικές κοινωνικές ανάγκες. Το άτομο 
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ενδέχεται να βάλει τέλος στη ζωή του για το καλό του κοινωνικού συνόλου, για ένα 
συγκεκριμένο σκοπό με υψηλή αξία, όπως για παράδειγμα η αυταπάρνηση των 
στρατιωτών στον πόλεμο για την ασφάλεια των συντρόφων τους, και στις μέρες μας, 
οι αεροπειρατές (αυτοκτονίας) που έριξαν τους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. 
Ο τρίτος τύπος, οι ανομικές αυτοκτονίες, διαπράττονται από άτομα που βιώνουν την 
κοινωνική αποδιοργάνωση και αστάθεια, καθώς απαντάται συχνά σε κοινωνίες και 
εποχές έντονων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κρίσεων και αναταραχών, 
όπου καταρρέουν οι κοινωνικές σταθερές και αξίες. Ως εκ τούτου, τα άτομα γίνονται 
ευάλωτα προς μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, καθώς υποβάλλονται σε ριζικές 
αλλαγές στη ζωή τους που είναι ανίκανα να αντιμετωπίσουν. Ο τέταρτος τύπος, η 
φαταλιστική αυτοκτονία, προσιδιάζει σε περιπτώσεις υπερβολικής ρύθμισης της ζωής 
των ατόμων από τους κοινωνικούς θεσμούς, ωστόσο ο Durkheim θεωρεί αυτό τον 
τύπο αυτοκτονίας εξαιρετικά σπάνιο, και χωρίς να εξηγήσει ιδιαίτερα τους λόγους 
αυτής του της θέσης, δεν τον αναλύει εκτενώς (Durkheim,1897/1951˙ Maris et al., 
2000˙ Sadock & Sadock, 2007). 

Με βάση το έργο του Durkheim, υπήρξαν στη συνέχεια αναλύσεις από αρκετούς 
θεωρητικούς, αλλά ιδιαίτερη θέση, σύμφωνα με τους Rogers και Lester (2010), 
διατηρεί η ανάλυση του Johnson (1965), ο οποίος υποστήριξε ότι είναι δύσκολο να 
γίνει διάκριση μεταξύ της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ρύθμισης, 
και πρότεινε το συνδυασμό τους σε μία διάσταση. Ο Johnson υποστήριξε, επίσης, ότι 
οι αυτοκτονίες που προκύπτουν από υπερβολικά υψηλά επίπεδα κοινωνικής 
ενσωμάτωσης/ρύθμισης (δηλαδή, η φαταλιστική και η αλτρουιστική αυτοκτονία) 
σπάνια παρουσιάζονται στις σύγχρονες βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Για το λόγο 
αυτό, πρότεινε μια πιο απλουστευμένη υπόθεση, δηλαδή ότι τα ποσοστά αυτοκτονιών 
είναι αντιστρόφως ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης/ρύθμισης. Η 
υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε από την εμπειρική έρευνα, ιδιαίτερα για τη σχέση 
μεταξύ των ποσοστών αυτοκτονίας και κοινωνιολογικών μεταβλητών όπως το 
διαζύγιο, ο γάμος και τα ποσοστά γεννήσεων, μεταβλητές οι οποίες θεωρούνται 
κοινωνικοί δείκτες της αυξημένης ή μειωμένης κοινωνικής ενσωμάτωσης (Johnson, 
1965˙ Rogers & Lester, 2010).  

Επίσης, οι Henry και Short (1954) επέκτειναν την έννοια των εξωτερικών κοινωνικών 
ορίων/περιορισμών (external restraint) του Durkheim, συμπεριλαμβάνοντας μια 
φροϋδική έννοια, εκείνη των εσωτερικών ορίων/περιορισμών (internal restraint, π.χ., 
αυστηρό υπερεγώ), και υποστήριξαν ότι η αυτοκτονία και η ανθρωποκτονία 
αποτελούν ακραίες αντιδράσεις σε ορισμένες κοινωνικές συνθήκες. Βασικές έννοιες 
της θεωρίας τους, ήταν (1) η υπόθεση της απογοήτευσης/ματαίωσης-επιθετικότητας 
του Dollard (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939), (2) η κοινωνική θέση, 
και (3) τα εξωτερικά και εσωτερικά όρια. Οι ίδιοι θεώρησαν ότι η επιθετικότητα είναι 
συχνά αποτέλεσμα της απογοήτευσης/ματαίωσης, και προέβαλαν το επιχείρημα ότι 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εξωτερικές πιέσεις και περιορισμοί είναι αδύναμοι 
(π.χ., λόγω της υψηλής κοινωνικής θέσης ή της κοινωνικής απομόνωσης) και οι 
εσωτερικοί περιορισμοί είναι ισχυροί (π.χ., το άτομο έχει αναπτύξει ένα 
αποτελεσματικό υπερεγώ), τότε το άτομο τείνει να αναλάβει την ευθύνη για την 
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απογοήτευση (εσωτερικά κατευθυνόμενη επιθετικότητα-αυτοκτονία). Στην αντίθετη 
περίπτωση, όταν οι άνθρωποι υποβάλλονται σε ισχυρούς εξωτερικούς περιορισμούς 
(π.χ., εξαιτίας της χαμηλής κοινωνικής τους θέσης) και συγχρόνως υπάρχουν 
αδύναμα εσωτερικά όρια (π.χ., ένα λιγότερο αυστηρό υπερεγώ), είναι πιο εύκολο να 
αποδοθεί η απογοήτευση στους άλλους και η επιθετικότητα του ατόμου να στραφεί 
προς τα έξω (ανθρωποκτονία). Σύμφωνα με τους Henry και Short, οι κοινωνίες όπου 
οι εξωτερικές πιέσεις και οι περιορισμοί προς τους πολίτες είναι αδύναμοι, έχουν 
σχετικά υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών, και 
αντιστρόφως. Μια ευημερούσα οικονομία, επομένως, οδηγεί σε αύξηση των 
ανθρωποκτονιών και μείωση των αυτοκτονιών, ενώ η οικονομική ύφεση προκαλεί τις 
αντίθετες τάσεις (Henry & Short, 1954˙ Maris et al., 2000˙ Rogers & Lester, 2010˙ 
Värnik et al., 2003). 

Οι Gibbs και Martin (1964) εισήγαγαν τον όρο ολοκλήρωση κοινωνικής θέσης (status 
integration), και διατύπωσαν την άποψη ότι η σταθερότητα και η αντοχή των 
κοινωνικών σχέσεων μέσα σε έναν πληθυσμό συμβαδίζουν με τις κοινωνικά 
διαμορφωμένες απαιτήσεις και προσδοκίες που επιβάλλονται από τους άλλους 
ανθρώπους. Οι απαιτήσεις των άλλων, συνιστούν το ρόλο ενός ατόμου στην 
κοινωνία, και ένα άτομο με μια συγκεκριμένη κοινωνική θέση (status) οφείλει να 
συμμορφώνεται σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, αν θέλει να διατηρήσει σταθερές και 
διαρκείς κοινωνικές σχέσεις. Η συμμόρφωση, όμως, σε ένα ρόλο γίνεται ιδιαίτερα 
δύσκολη, όταν το άτομο βρίσκεται σε διάφορους ρόλους συγχρόνως, με άμεσο 
αποτέλεσμα να είναι συχνά αντιμέτωπο με μια σύγκρουση μεταξύ των ρόλων και, 
κατά συνέπεια, να έχει δυσκολία στην διατήρηση των κοινωνικών του σχέσεων. Οι 
Gibbs και Martin προσδιόρισαν την κοινωνική θέση (status) ενός ατόμου ως μια 
κοινωνική ταυτότητα, και υποστήριξαν ότι κάθε μέλος της κοινωνίας είναι κοινωνικά 
προσδιοριζόμενο μέσω της ένταξής του σε κατηγορίες, όπως άνδρας, σύζυγος, φίλος, 
εργαζόμενος, κλπ. Εάν η συμμόρφωση στο ρόλο της μιας κοινωνικής θέσης 
συνεπάγεται σύγκρουση με την συμμόρφωση στον ρόλο της άλλης κοινωνικής θέσης 
του ατόμου, τότε οι δύο κοινωνικές θέσεις δεν είναι συμβατές. Σύμφωνα με τους 
Gibbs και Martin, όσο λιγότερο τα άτομα συμμορφώνονται με τις κοινωνικές τους 
θέσεις, τόσο πιο ασταθείς και αποδιοργανωμένες γίνονται οι κοινωνικές τους σχέσεις, 
υπάρχουν περισσότερες συγκρούσεις ρόλων, και κατ’ επέκταση υψηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονίας. Επομένως, η καρδιά της θεωρίας των Gibbs και Martin συνίσταται στο 
αξίωμα ότι το ποσοστό αυτοκτονίας ενός πληθυσμού είναι αντιστρόφως ανάλογο με 
το βαθμό ολοκλήρωσης της κοινωνικής θέσης σε αυτό τον πληθυσμό (Gibbs, 1982˙ 
Gibbs & Martin, 1964˙ Maris et al., 2000˙ Rogers & Lester, 2010). 

Σύμφωνα με την θεωρία της αποτροπής του αποπροσανατολισμού (thwarting 
disorientation theory) του Naroll (1969), η αυτοκτονία είναι πιο πιθανό να συμβεί σε 
εκείνους που είναι κοινωνικά αποπροσανατολισμένοι, δηλαδή, σε όσους δεν 
διαθέτουν ή έχουν χάσει τις βασικές κοινωνικές σχέσεις. Παρότι ο ίδιος διατύπωσε 
την άποψη ότι η αυτοκτονία είναι πιο κοινή σε άγαμους και διαζευγμένους σε σχέση 
με τους έγγαμους, και επίσης πιο κοινή σε ζευγάρια χωρίς παιδιά παρά σε εκείνα με 
παιδιά, αναγνώρισε ότι η αυτοκτονία είναι σπάνια, ακόμη και μεταξύ των 
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προαναφερομένων μελών της κοινωνίας που είναι κοινωνικά αποπροσανατολισμένα. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Naroll, υπάρχει ένας ψυχολογικός παράγοντας που 
καθιστά την αυτοκτονία πιο πιθανή επιλογή, και πρότεινε ότι αυτός ο παράγοντας 
είναι η αντίδραση του ατόμου σε καταστάσεις/πλαίσια αποτροπής του 
αποπροσανατολισμού. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν μια αποδυνάμωση των 
κοινωνικών δεσμών του ατόμου, ως αποτέλεσμα των ενεργειών άλλων ανθρώπων ή 
του ίδιου, και όχι ως αποτέλεσμα απρόσωπων, φυσικών, ή πολιτισμικών γεγονότων. 
Για παράδειγμα, η διαζευγμένη σύζυγος και η χήρα εξαιτίας του θανάτου του 
συζύγου από καρκίνο, είναι κοινωνικά αποπροσανατολισμένα άτομα, αλλά μόνο η 
πρώτη είναι θύμα μια κατάστασης  αποτροπής του αποπροσανατολισμού. Ο Naroll 
υποστήριξε ότι σε καταστάσεις/πλαίσια αποτροπής του αποπροσανατολισμού, 
ορισμένα άτομα διαπράττουν μια αυτοκτονία διαμαρτυρίας (protest suicide), η οποία 
αποτελεί ένα τύπο αυτοκτονίας που πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
λάβει δημοσιότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση μεταξύ αυτοκτονίας 
και ψυχιατρικών νοσημάτων δύναται να προκύψει από δύο περιπτώσεις: (1) οι 
καταστάσεις/πλαίσια αποτροπής του αποπροσανατολισμού μπορεί να οδηγήσουν σε 
ψυχιατρική νόσο και αυτοκτονική συμπεριφορά, ή (2) τα άτομα με ψυχιατρικό 
νόσημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις προαναφερόμενες καταστάσεις (Lester, 1995˙ 
Lester & Fernquist, 2010˙ Naroll, 1969).  

Έχουν, επίσης, αναπτυχθεί και διάφορες άλλες κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως εκείνη 
του Holinger (1987), σύμφωνα με την οποία το ποσοστό αυτοκτονιών (και το 
ποσοστό ανθρωποκτονιών) της ηλικιακής ομάδας των νέων θα εξαρτηθεί από το 
σχετικό μέγεθος του πληθυσμού, ενώ ο Lester (1987a) πρότεινε τη θεωρία της 
κοινωνικής απόκλισης (social deviancy theory), και διατύπωσε την υπόθεση ότι 
οποιαδήποτε δημογραφική ομάδα η οποία είναι σχετικά σπάνια σε μια γεωγραφική 
περιοχή, θα έχει ένα υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών (Rogers & Lester, 2010). 

 

2.2 Ψυχολογικές θεωρίες  

Η πρώτη σημαντική ψυχολογική θεώρηση στην αυτοκτονία είναι το έργο του S. 
Freud (1917/1957a, 1920/1957b) στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Freud περιέγραψε την 
περίπτωση ενός μόνο ασθενούς που έκανε απόπειρα, ωστόσο παρακολούθησε 
αρκετούς ασθενείς με κατάθλιψη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυτοκτονία παρακινείται 
από ασυνείδητες προθέσεις, ακόμη και στο άτομο εκείνο που ανακοινώνει ότι έχει 
συνειδητά αποφασίσει και σχεδιάσει να αυτοκτονήσει. Αιτία της αυτοκτονίας είναι η 
εμπειρία της απώλειας ή της απόρριψης ενός σημαντικού εσωτερικευμένου και 
καθηλωμένου αντικειμένου (π.χ., ένα άτομο), και το αυτοκτονικό άτομο στην 
πραγματικότητα απασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με αυτή την 
απώλεια/απόρριψη. Συγχρόνως, το αυτοκτονικό άτομο είναι ιδιαίτερα αμφιθυμικό, 
καθώς αισθάνεται στοργή/αγάπη αλλά και εχθρικότητα προς το ενδοβλημένο 
αντικείμενο. Ο Freud διατύπωσε την άποψη ότι η αυτοκτονία ενός ατόμου αντιστοιχεί 
σε επιθετικότητα που εσωστρέφεται ενάντια στο αμφιθυμικά καθηλωμένο 
αντικείμενο αγάπης, ενώ επίσης ερμηνεύεται ως μια άρνηση του υπερεγώ να 
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εκφράσει εχθρικά συναισθήματα προς το αντικείμενο αγάπης, και μετάθεση της 
επιθετικότητας προς τον εαυτό. Το άτομο βιώνει ενοχή, και η αυτοκτονία 
σηματοδοτεί την εκπλήρωση της τιμωρίας, μιας αυτοτιμωρίας (Freud, 1917/1957a, 
1920/1957b˙ Leenaars, 1988, 1990˙ Sadock & Sadock, 2007). Εκτός όμως από τη 
συμβολή του Freud στην ερμηνεία της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, πολλοί άλλοι 
θεωρητικοί επιχείρησαν κατά καιρούς να μελετήσουν, ερμηνεύσουν, κατανοήσουν, 
και να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τους 
σημαντικότερους από τους οποίους θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια.  

Σύμφωνα με την ατομική ψυχολογία του Adler (1964, 1910/1967), βασικό κίνητρο 
που καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η συνειδητή ανάγκη του ατόμου να 
αντιπαρέλθει σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, πραγματικά ή 
φανταστικά (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). Ο ίδιος υποστήριξε ότι στις 
περισσότερες αυτοκτονίες τα άτομα έχουν βιώσει μια δύσκολη παιδική ηλικία, και 
υποφέρουν από ένα ιδιαίτερα βαθύ αίσθημα κατωτερότητας. Προβλήματα κατά την 
παιδική ηλικία, κακή προσαρμογή στην απώλεια ή την ήττα, προδιαθέτουν τις 
μελλοντικές αντιδράσεις ενός ατόμου σε νέες καταστάσεις. Το αυτοκτονικό άτομο 
θεωρεί τον εαυτό του πολύ αδύναμο για να ανταπεξέλθει στις προσωπικές του 
δυσκολίες και, ως εκ τούτου, απορρίπτει τα πάντα με μια κίνηση προκειμένου να 
ξεφύγει από το αίσθημα κατωτερότητας, και να ενεργήσει έξυπνα. Ο Adler θεώρησε 
ότι η αυτοκτονία αντιπροσωπεύει, όπως η νεύρωση και η ψύχωση, μια 
διαφυγή/απόδραση από τις αδικίες της ζωής (Adler, 1964, 1910/1967˙ Leenaars, 
1988). 

Η αναλυτική ψυχολογία και ψυχολογία του βάθους του Jung (1921/1974), πρεσβεύει 
ότι ο ψυχισμός του ανθρώπου αποτελείται από το συνειδητό και το ασυνείδητο, αλλά 
σε αντίθεση με τον Freud, το ασυνείδητο δεν θεωρείται «αποθήκη» απωθημένων 
εμπειριών, είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο που διαμορφώνει την προσωπικότητα 
(Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). Σύμφωνα με τον Jung, στο αυτοκτονικό άτομο 
υπάρχει, έστω και συμβολικά, μια απόσταση, μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο 
ασυνείδητο και το συνειδητό, δηλαδή ανάμεσα στις ενορμήσεις και τα αρχέτυπα και 
τις συνειδητές τάσεις και επιδιώξεις του ατόμου, αποτελώντας τη βάση της 
ψυχοπαθολογίας του. Αυτή η έλλειψη ισορροπίας οδηγεί σε μια σύγκρουση, το άτομο 
αδυνατεί να αναπτύξει μηχανισμούς προσαρμογής στην πραγματικότητα, αισθάνεται 
βαθιά πληγωμένο, απελπισμένο, και οδηγείται στην αυτοκτονία (Jung, 1921/1974˙ 
Leenaars, 1988).   

Βασιζόμενος στις απόψεις του Freud, ο Menninger (1938) διατύπωσε την άποψη ότι 
υπάρχουν τρεις βασικές συνιστώσες (ή επιθυμίες) σε ένα αυτόχειρα, ήτοι η επιθυμία 
για φόνο, η επιθυμία να δολοφονηθεί, και η επιθυμία του θανάτου (να πεθάνει). Ο 
ίδιος θεώρησε την αυτοκτονία ως μια ανάστροφη ανθρωποκτονία, κατά την οποία το 
άτομο επιτυγχάνει ένα παρορμητικό χτύπημα στον εαυτό του, εκφράζοντας έτσι τη 
μνησικακία/θυμό που αισθάνεται προς κάτι ή κάποιον (που έχει ενσωματωθεί στην 
προσωπικότητά του) στο περιβάλλον του. Ο Menninger χαρακτήρισε την αυτοκτονία 
ως τιμωρία για την επιθυμία του ατόμου να σκοτώσει, δηλαδή το άτομο επιθυμεί να 
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σκοτωθεί, εξαιτίας της επιθυμίας του για φόνο (Leenaars, 1988˙ Menninger, 1938˙ 
Sadock & Sadock, 2007). 

Ο Zilboorg (1936a,b, 1937) υποστήριξε ότι η προσωπικότητα του αυτοκτονικού 
ατόμου (το εγώ) δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, είναι πρωτόγονη, και ναρκισσιστική. 
Στο άτομο παρατηρείται διέγερση, σαρκασμός, και μια ήπια κατάσταση πανικού, 
επιθετικότητα, μίσος (προς ένα γονέα, φίλο, ή κάποιον άλλο), και αντιδράσεις φόβου 
ως προς μια νόσο, τον πόνο, τη τιμωρία. Η απροθυμία του ατόμου να αποδεχθεί την 
ασθένεια, τα γηρατειά, ή επώδυνα συναισθήματα, οδηγεί το άτομο να προτιμά τον 
θάνατο παρά να παραιτηθεί από το ιδανικό του για το τι θα πρέπει να είναι η ζωή. Σε 
κάποιες περιπτώσεις το άτομο έχει βιώσει το θάνατο ενός γονέα ή ενός αδελφού κατά 
τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας (μεταξύ 4-6 ετών) ή/και κατά την εφηβεία, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζει μια ισχυρή ταύτιση με την απώλεια ενός συγγενή 
ή φίλου (πραγματική ή φανταστική). Συχνά το άτομο πριν την αυτοκαταστροφική του 
πράξη, βιώνει μια πρωτόγονη μορφή πένθους, μια παλινδρόμηση σε πρωτόγονες 
παρορμήσεις, και προκειμένου να εκδραματίσει (acting out) το πένθος του, ταυτίζεται 
με την απώλεια, σκοτώνοντας τον εαυτό του (εναλλακτικά αναφέρεται ως «ένωση με 
το νεκρό») (Leenaars, 1988˙ Zilboorg, 1936a,b, 1937).  

Ο Binswanger (1944/1958, 1963), ακολουθώντας την υπαρξιστική σχολή, 
υποστηρίζει ότι η «ύπαρξη» (existence) αποτελεί ένα τρόπο ζωής μέσα στον κόσμο 
(being-in-the-world). Ο ίδιος αναλύοντας μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις 
αυτοκτονίας, εκείνη της Ellen West, διατύπωσε την άποψη ότι το αυτοκτονικό άτομο 
είναι απορροφημένο από το παρελθόν του, ζει σε ένα άδειο παρόν χωρίς νόημα, και 
συγχρόνως είναι αποκομμένο και αδιάφορο για το μέλλον. Βιώνει έντονο φόβο και 
ανησυχία, και προβλέπει ένα αντίστοιχο μέλλον. Επιλέγει οικειοθελώς να 
αυτοκτονήσει, καθώς θεωρεί την αυτοκτονία ως μια πράξη με νόημα συγκριτικά με 
την άδεια ζωή του, αλλά και ως μια απελευθέρωση από τη ζωή του, τα προβλήματα 
και τους φόβους του. Ο θάνατος δίνει στο άτομο ένα προσωπικό νόημα, ένα σκοπό, 
καθώς ο θάνατος σημαίνει απόλυτη ανυπαρξία, συνιστά επομένως την απόλυτη 
εκμηδένιση της ύπαρξης, μιας ύπαρξης που για το άτομο ήταν μια κατάσταση μη-
ύπαρξης (Binswanger, 1944/1958, 1963˙ Leenaars, 1988).  

Κεντρική θέση στη θεωρία του Sullivan (1940), είναι ότι η ανθρώπινη 
προσωπικότητα αποτελεί συνολικό προϊόν των διαπροσωπικών σχέσεων, όσα δηλαδή 
ονομάζουμε «ανθρώπινα» προέρχονται από διαπροσωπικές δράσεις και αντιδράσεις 
(Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αυτοκτονία φαίνεται να 
καθορίζεται από το ιστορικό του ατόμου, και παρότι το άτομο δεν αναφέρεται σε 
αυτό άμεσα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα συγκεκριμένο, σημαντικό άλλο πρόσωπο, το 
οποίο είχε καταστροφική επίδραση στο παρελθόν του ατόμου είναι ο στόχος της 
αυτοκαταστροφής. Επομένως, η αυτοκαταστροφή του ίδιου του ατόμου, δύναται να 
μην είναι ο μοναδικός στόχος της αυτοκτονικής πράξης. Το άτομο πιθανά έχει 
υπολογίσει ότι η αυτοκτονική του πράξη θα έχει ένα παρατεταμένο αρνητικό 
αντίκτυπο στη ζωή του άλλου προσώπου. Ο Sullivan θεωρεί ότι υπάρχουν στο 
αυτοκτονικό άτομο ενδείξεις συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, όπως της 
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διπολικής διαταραχής, της καταθλιπτικής διαταραχής, της σχιζοφρένειας, της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, καθώς και της αντικοινωνικής (ψυχοπαθητικής) 
διαταραχής προσωπικότητας (Leenaars, 1988˙ Sullivan, 1940).  

Η πράξη της αυτοκτονίας έχει προσαρμοστική αξία για το άτομο σύμφωνα με τον 
Murray (1981), καθώς καταργεί την επώδυνη ένταση και επιφέρει ανακούφιση από 
τον πόνο. Η αυτοκτονία φαίνεται να σχετίζεται με ανεκπλήρωτες ανάγκες του ατόμου 
(π.χ., της επίτευξης, ένταξης, αυτονομίας, κυριαρχίας, κλπ), και η συναισθηματική 
κατάσταση του χαρακτηρίζεται από απελπισία, στέρηση, αγωνία, θλίψη. Παράλληλα, 
το άτομο κατηγορεί τους άλλους, έχει έντονο θυμό, μίσος, ενώ είναι εμφανής μια 
συνεχής και εναγώνια προσπάθειά του για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. 
Ο Murray θεωρεί ότι υπάρχει συνήθως ιστορικό τραυματικών σχέσεων με τους γονείς 
(π.χ., μια απορριπτική μητέρα ή ένας τιμωρητικός πατέρας), και παρατηρείται στο 
άτομο μια έλλειψη συναισθηματικής έκφρασης και μια αδυναμία εύρεσης νοήματος 
στη ζωή (Leenaars, 1988˙ Lester, 1998b˙ Murray, 1981).  

Σύμφωνα με τον Kelly (1961), η αυτοκτονία γίνεται καλύτερα κατανοητή εάν 
κοιτάξουμε την ίδια την πράξη καθεαυτή, και τι επιτυγχάνεται ή επικυρώνεται με 
αυτήν. Παραδοσιακές έννοιες, όπως για παράδειγμα η εχθρότητα, η επιθετικότητα, η 
παρορμητικότητα, και η ενοχή, έχουν ένα δευτερεύοντα ρόλο για τον Kelly, ο οποίος 
επαναπροσδιορίζει την αυτοκτονία σε ένα εκ νέου δικό του πλαίσιο αναφοράς. 
Υπάρχουν δύο πιθανότητες: (1) ένα άτομο μπορεί να αυτοκτονήσει επειδή οι 
χειρότερες προσδοκίες του επαληθεύονται, και εναλλακτικά, (2) επειδή οι προσδοκίες 
του ατόμου για τον εαυτό του, τους άλλους ή τον κόσμο δεν πραγματοποιούνται. Η 
τελευταία περίπτωση απαντάται σε μια εποχή της ζωής του ατόμου που όλα 
φαίνονται εντελώς απρόβλεπτα, και ο ίδιος αισθάνεται αβοήθητος. Ουσιαστικά, το 
άτομο διαπράττει αυτοκτονία καθώς δεν βρίσκει μια εναλλακτική λύση, και θεωρεί 
ότι η αυτοκτονία δίνει νόημα στη ζωή του (Kelly, 1961˙ Leenaars, 1988).  

Για το μοντέλο της γνωσιακής θεωρίας του Beck (Beck & Rush, 1978˙ Beck, Kovacs, 
& Weissman, 1975b), η αυτοκτονία συνδέεται με την κατάθλιψη. Ο συνδετικός 
κρίκος ανάμεσα στην κατάθλιψη και την αυτοκτονική πρόθεση είναι η απελπισία 
(hopelessness), και θεωρείται ότι ο βαθμός πίστης του ατόμου στην απελπισία/μη-
ελπίδα (hopelessness) αποτελεί ένα καλύτερο προβλεπτικό δείκτη της 
αυτοκτονικότητας συγκριτικά με το συνολικό βαθμό κατάθλιψης (Παπακώστας, 
1996). Το αυτοκτονικό άτομο έχει αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό του και τους 
άλλους, βιώνει το μέλλον αρνητικά, συχνά μη ρεαλιστικά, και αναμένει περισσότερη 
δυστυχία, απογοήτευση και προβλήματα. Το άτομο, όντας απελπισμένο, 
αντιλαμβάνεται την αυτοκτονία ως τη μόνη δυνατή λύση στο άλυτο πρόβλημά του. 
Δεν θέλει να ανεχθεί άλλο πόνο και επιθυμεί να δραπετεύσει, ως εκ τούτου, ο 
θάνατος θεωρείται πιο επιθυμητός από  τη ζωή (Beck & Rush, 1978˙ Beck et al., 
1975b˙ Leenaars, 1990˙ Lester, 1994, 1998b). 

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης όπως πρόσφατα συνοψίστηκε από τον Lester 
(1987b, 1994), πρεσβεύει ότι η αυτοκτονία είναι μια μαθημένη συμπεριφορά. Ο 
Lester υποστηρίζει ότι οι πρακτικές ανατροφής των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας, 
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ιδιαίτερα οι εμπειρίες του παιδιού αναφορικά με την τιμωρία. Συγκεκριμένα αναφέρει 
ότι το αυτοκτονικό άτομο έμαθε να αναστέλλει την έκφραση της επιθετικότητάς του 
προς τα έξω, και συγχρόνως έμαθε να την στρέφει προς τον εαυτό του. Οι προσδοκίες 
του ατόμου διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην αυτοκτονία, καθώς το 
άτομο αναμένει επιβράβευση από την πράξη. Η κατάθλιψη συνδέεται στενά με την 
αυτοκτονία, και σύμφωνα με τον ίδιο, η αυτοκτονία δύναται να ενισχυθεί από 
διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, προβολή από την 
τηλεόραση, αυτοκτονίες σημαντικών προσώπων (μίμηση προτύπων), κλπ (Leenaars, 
1990˙ Lester, 1987b, 1994).  

Σύμφωνα με την θεωρία του Erikson (1963), που αποτελεί μια εξελικτική προσέγγιση 
όλου του εύρους της ανθρώπινης ζωής, η αυτοκτονία διαπράττεται από ένα άτομο 
που αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τη δυσπιστία, την ενοχή, την 
απομόνωση, και τις περιόδους στασιμότητας καθώς περνά από τα εξελικτικά στάδια 
της ζωής. Η θεωρία του Erikson πρεσβεύει ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 
μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ατόμου (Erikson, 1963˙ 
James, 2008).   

Ο Shneidman (1985) υποστηρίζει ότι το αυτοκτονικό άτομο βιώνει αφόρητο ψυχικό 
πόνο (ο όρος που χρησιμοποιεί είναι psychache), και επικεντρώνεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου σε αυτό το συναίσθημα και στο πώς θα ξεφύγει από αυτό. Πρόκειται για 
ένα άτομο το οποίο έχει βιώσει μια τραυματική εμπειρία στην ενήλικη ζωή (π.χ., 
πρόβλημα υγείας, απόρριψη από τον σύντροφο ζωής, κλπ), και κατ’ επέκταση έχει 
ανεκπλήρωτες ανάγκες. Με την αυτοκτονία, το άτομο επιθυμεί να δώσει ένα τέλος σε 
κάθε συνειδητή εμπειρία. Στόχος της αυτοκτονίας, επομένως, είναι η διακοπή της 
συνείδησης, και το άτομο λειτουργεί με σκοπό την επίτευξη αυτού του τέλους. Το 
αυτοκτονικό άτομο είναι αρκετά αναστατωμένο αλλά και αμφιθυμικό, όχι μόνο προς 
τον εαυτό του και τους άλλους, αλλά και για την ίδια την πράξη της αυτοκτονίας. 
Επιθυμεί να φύγει, να εγκαταλείψει, να μην υπάρχει, και εκδηλώνει επιβλαβείς 
συμπεριφορές προς την ζωή του (π.χ., κατάχρηση αλκοόλ) με σκοπό να συντομεύσει 
την διάρκειά της (Leenaars, 1988, 1990˙ Lester, 1998b˙ Shneidman, 1985).  

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλο και πληθαίνουν οι θεωρητικοί της επιστήμης της 
αυτοκτονιολογίας που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες αναζήτησης 
νέων θεωριών, καθώς η αυτοκτονική συμπεριφορά απαιτεί μια πολυδιάστατη 
προσέγγιση για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τους 
Rogers και Lester (2010˙ Rogers, 2001), η ψυχολογική έρευνα της αυτοκτονίας 
μπορεί να επωφεληθεί από την εστίαση στην ανάπτυξη μακρο-θεωριών που 
ενοποιούν την υπάρχουσα γνώση της επιστήμης της αυτοκτονιολογίας με τις 
κλασικές ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι ίδιοι τονίζουν, 
επίσης, ότι η έρευνα για την κατανόηση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και των 
αυτοκτονικών ατόμων, μπορεί να αποκομίσει αρκετά και από τις προσπάθειες 
ανάπτυξης θεωρητικών μοντέλων που έχουν ως βάση τη θεωρία του Χάους (chaos 
theory), τη θεωρία της Κρίσιμης Αυτοοργάνωσης (self-organized criticality), και τη 
θεωρία της Καταστροφής (catastrophe theory). Επισημαίνουν, ότι οι ερευνητές της 
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επιστήμης της αυτοκτονιολογίας οφείλουν να εστιάσουν την προσοχή τους στην 
κατανόηση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ατομικό επίπεδο, και να για να 
ενισχύσουν την άποψη τους παραθέτουν ένα απόσπασμα από τον Lykken (1991, σελ. 
18-19) «Ένας φυσικός επιστήμονας δεν ντρέπεται που δεν μπορεί να κοιτάξει ένα 
δέντρο και να προβλέψει ποια φύλλα θα πέσουν πρώτα το φθινόπωρο ή την ακριβή 
πορεία της πτώσης ή που το φύλλο θα προσγειωθεί. Ίσως οι ζωές των ατόμων 
μοιάζουν πολύ με τα φύλλα. Πιθανώς υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορεί να πει 
κάποιος για μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός ατόμου, βασιζόμενος στη γνώση για 
τα φύλλα ή στην εν γένει γνώση για τους ανθρώπους, χωρίς μια λεπτομερή, 
ιδιογραφική μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης, και ακόμα και τότε είναι 
δύσκολο να γνωρίζουμε πώς οι άνεμοι θα πνέουν από τη μια μέρα στην άλλη» 
(παρατίθεται από Rogers & Lester, 2010, σελ. 41). 

 

2.3 Γενετικοί παράγοντες  

Από ένα εκτεταμένο σώμα μελετών οικογένειας, διδύμων, υιοθεσίας, και μοριακής 
γενετικής, υπάρχουν ευρήματα που συσχετίζουν την αυτοκτονική συμπεριφορά με 
παράγοντες κληρονομικότητας. Η υπόθεση, ωστόσο, ότι στην αυτοκτονία υπάρχει 
κάποιος γενετικός παράγοντας δεν είναι νέα, καθώς ήδη το 1790 ο C. Moore, στο 
βιβλίο του με τίτλο «A full inquiry into the subject of suicide», εκφράζει την άποψη 
ότι η προδιάθεση για αυτοκτονία επηρεάζει τις επόμενες γενιές της ίδιας οικογένειας, 
άρα αποδεικνύει τον κληρονομικό της χαρακτήρα (παρατίθεται από Turecki, 2001, 
σελ. 335). Έκτοτε και μέχρι σήμερα, μια σειρά από μελέτες οικογενειών 
υποστηρίζουν ότι οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς ατόμων που έχουν 
διαπράξει αυτοκτονία είτε απόπειρα αυτοκτονίας, έχουν υψηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς (αυτοκτονίες ή απόπειρες) συγκριτικά με τους συγγενείς 
των φυσιολογικών μαρτύρων (Baldessarini & Hennen, 2004˙ Brent & Mann, 2005˙ 
Ernst, Mechawar, & Turecki, 2009˙ Maris, 2002˙ Turecki, 2001). Εντούτοις, καθώς η 
αυτοκτονία συνδέεται στενά με τις ψυχικές διαταραχές, ένα ερώτημα που παραμένει 
κρίσιμο τις τελευταίες δεκαετίες, είναι σε ποιο βαθμό υπάρχει γενετικός παράγοντας 
της αυτοκτονίας ανεξάρτητος από, ή επιπλέον της γενετικής μεταβίβασης των 
ψυχικών διαταραχών, και ειδικότερα της γενετικής μεταβίβασης των 
συναισθηματικών διαταραχών (Ernst et al., 2009˙ Sadock & Sadock, 2007˙ Turecki, 
2001).    

Μία από τις πρώτες μελέτες που διαλεύκανε αυτό το ερώτημα, είναι εκείνη των 
Egeland και Sussex (1985) στην κοινότητα των Amish στις ΗΠΑ. Οι 26 αυτοκτονίες 
που κατεγράφησαν κατά της διάρκεια μιας 100ετίας (1880-1980), διαπιστώθηκε ότι 
ήταν συγκεντρωμένες σε τέσσερις (4) μόνο οικογένειες, ενώ το 92% των αυτοχείρων 
έπασχε από μια συναισθηματική διαταραχή. Επίσης, δεν υπήρξαν αυτοκτονίες σε 
άλλες οικογένειες της ίδιας κοινότητας, παρόλο που υπήρχε βεβαρημένο 
κληρονομικό ιστορικό ψυχικών διαταραχών. Το εύρημα αυτό υποδήλωνε ότι οι 
γενετικοί παράγοντες που αυξάνουν την προδιάθεση για αυτοκτονία, ήταν 
διαφορετικοί από τους γενετικούς παράγοντες που προδιαθέτουν για ψυχικές 
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διαταραχές. Ωστόσο, καθώς η συγκέντρωση των αυτοκτονιών παρατηρήθηκε σε 
οικογένειες με συνυπάρχουσα κληρονομική επιβάρυνση συναισθηματικών 
διαταραχών, θεωρήθηκε ότι η οικογενειακή μεταβίβαση της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς ήταν κατ’ ουσία ανεξάρτητη, αλλά επίσης μερικώς εξαρτώμενη, από 
τη προδιάθεση για ψυχοπαθολογία (Brent & Mann, 2005˙ Ernst et al., 2009˙ Turecki, 
2001).  

Η εξέταση αυτής της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από τον Brent και τους 
συνεργάτες του (1996), οι οποίοι διερεύνησαν την οικογενειακή συγκέντρωση 
αυτοκτονιών σε έφηβους που είχαν διαπράξει αυτοκτονία, και διαπίστωσαν ένα 
υψηλότερο ποσοστό αποπειρών αυτοκτονίας στους πρώτου βαθμού συγγενείς των 
εφήβων αυτοχείρων σε σύγκριση με τους συγγενείς των μαρτύρων. Επίσης, οι 
συγγενείς των εφήβων αυτοχείρων και των μαρτύρων, διέφεραν ως προς τα ποσοστά 
της ψυχιατρικής νοσηρότητας. Το προαναφερόμενο εύρημα ωστόσο, δηλαδή του 
υψηλότερου ποσοστού αποπειρών αυτοκτονίας στους συγγενείς των εφήβων 
αυτοχείρων, επιβεβαιώθηκε ακόμα και μετά τον έλεγχο της διαφοράς της ψυχιατρικής 
νοσηρότητας, στηρίζοντας έτσι την υπόθεση ότι η γενετική προδιάθεση για 
αυτοκτονία μεταβιβάζεται από ένα μηχανισμό ξεχωριστό από την οικογενειακή 
μεταβίβαση των ψυχιατρικών διαταραχών (Ernst et al., 2009). Ο Brent και οι 
συνεργάτες του (1996) εξέτασαν, επίσης, την παρουσία επιθετικής συμπεριφοράς 
στους έφηβους αυτόχειρες και στους συγγενείς τους, και διαπίστωσαν ότι η 
οικογενειακή συγκέντρωση των αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοκτονιών, ήταν 
μεγαλύτερη στους έφηβους αυτόχειρες που είχαν βαθμολογία πάνω από τη μέση σε 
σχετικές κλίμακες επιθετικότητας, συγκριτικά με τους έφηβους αυτόχειρες που είχαν 
χαμηλότερη βαθμολογία. Η παρατήρηση τους αυτή, υποδηλώνει ότι η γενετική 
μεταβίβαση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς συσχετίζεται ή/και διευκολύνεται από 
την παρουσία παρορμητικής-επιθετικής συμπεριφοράς, και συνάδει με τα 
αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Brent & Mann, 2005˙ Ernst et al., 2009˙ Johnson, 
Brent, Bridge, & Conolly, 1998˙ Linkowski, de Maertelaer, & Mendlewicz, 1985˙ 
Pfeffer, Normandin, & Kakuma, 1994˙ Turecki, 2001). Επιπρόσθετα, σε μια 
πρόσφατη ανασκόπηση μελετών οικογένειας από το 1960 έως και το 2003, οι 
Baldessarini και Hennen (2004) διαπίστωσαν ότι τα ευρήματα από 22 μελέτες 
καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονικής συμπεριφοράς (αυτοκτονίες και 
απόπειρες) σε συγγενείς αυτοκτονικών ατόμων (αυτόχειρες και αποπειραθέντες), 
είναι σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο σε συγγενείς ομάδας 
μαρτύρων. Ο σχετικός κίνδυνος παρουσιάστηκε να είναι μεγαλύτερος για 
αυτοκτονίες συγκριτικά με τις απόπειρες.  

Οι μελέτες διδύμων στηρίζονται στην υπόθεση ότι, καθώς οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι 
(ΜΔ) έχουν τον ίδιο γονότυπο, οι όποιες φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των ΜΔ είναι 
αποτέλεσμα περιβαλλοντικής επίδρασης. Στην περίπτωση εκείνη, όπου οι ΜΔ και οι 
διζυγωτικοί δίδυμοι (ΔΔ) βιώνουν τις ίδιες περιβαλλοντικές επιδράσεις (κοινό 
περιβάλλον), τότε υποστηρίζεται ότι η μεγαλύτερη φαινοτυπική ομοιότητα των ΜΔ 
είναι αποτέλεσμα της γενετικής τους συγγένειας (Turecki, 2001). Τα ευρήματα από 
αρκετές μελέτες διδύμων μέχρι σήμερα, συνηγορούν υπέρ της συμμετοχής γενετικών 
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παραγόντων στην εκδήλωση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, καθώς σταθερά 
παρουσιάζονται υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς 
μεταξύ των ΜΔ σε σύγκριση με τους ΔΖ (Brent & Mann, 2005˙ Ernst et al., 2009˙ Fu 
et al., 2002˙ Glowinski et al., 2001˙ Roy, Segal, & Sarchiapone, 1995˙ Roy, Segal, 
Centerwall, & Robinette, 1991˙ Statham et al., 1998˙ Turecki, 2001). Επίσης, 
σύμφωνα με τους Baldessarini και Hennen (2004), η συμμετοχή γενετικών 
παραγόντων στην αυτοκτονική συμπεριφορά αποδεικνύεται σε επτά (7) μελέτες 
διδύμων, όπου διαπιστώθηκε στους ΜΔ ένας μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας για 
αυτοκτονική συμπεριφορά (αυτοκτονίες και απόπειρες, 23.5%) συγκριτικά με τους 
ΔΔ (0.135%).   

Οι μελέτες υιοθεσίας, συγκρίνουν τους βιολογικούς συγγενείς υιοθετημένων ατόμων 
που πραγματοποίησαν αυτοκτονία με τους βιολογικούς συγγενείς ισάριθμων υγιών 
υιοθετημένων μαρτύρων που δεν έχουν εκδηλώσει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις (3) μελέτες υιοθεσίας, και όλες τους έχουν 
χρησιμοποιήσει πληροφορίες από την Στατιστική Υπηρεσία της Δανίας για την 
ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης την περίοδο 1924-1947 (Baldessarini & Hennen, 
2004˙ Kety, Rosenthal, Wender, & Schulsinger, 1968˙ Wender et al., 1986). Σε 
γενικές γραμμές, αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονιών, 
αλλά όχι αποπειρών αυτοκτονίας, μεταξύ των βιολογικών σε σύγκριση με τους 
θετούς συγγενείς των αυτοχείρων, και μεταξύ των βιολογικών συγγενών των 
αυτοχείρων σε σχέση με τους βιολογικούς συγγενείς των μαρτύρων (Baldessarini & 
Hennen, 2004).  

Από τις μελέτες της μοριακής γενετικής, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την εύρεση 
ενός ή περισσοτέρων γονιδίων τα οποία αποτελούν αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς 
παράγοντες για την εμφάνιση μιας νόσου, έχουν προκύψει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
ευρήματα για τον ρόλο ορισμένων γονιδίων στην προδιάθεση της αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο, και 
δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις των γενετικών παραγόντων που σχετίζονται 
αποκλειστικά με την αυτοκτονική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ένας αυξανόμενος 
αριθμός μοριακών γενετικών μελετών έχει ασχοληθεί με παράγοντες που σχετίζονται 
με τον μεταβολισμό της σεροτονίνης και τα επίπεδα του μεταβολίτη 5-
υδροξυϊνδολοξεικού οξέος (5-HIAA) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), όπως το 
γονίδιο της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης (TPH), ενώ άλλες μελέτες έχουν εξετάσει 
το γονίδιο του υποδοχέα της σεροτονίνης 1A (5HTR1A), το γονίδιο του υποδοχέα της 
σεροτονίνης 2A (5HTR2A), το γονίδιο του υποδοχέα της σεροτονίνης 1B (5HTR1B), 
το γονίδιο του μεταφορέα της σεροτονίνης (5-HTT), και το γονίδιο που ελέγχει τη 
σύνθεση της μονοαμινοξειδάσης Α (MAO-A) (Baldessarini & Hennen, 2004˙ Mann, 
2003˙ Turecki, 2001).  

Συμπερασματικά, από την παρούσα ανασκόπηση των μελετών που υποστηρίζουν την 
ύπαρξη γενετικών παραγόντων στην αυτοκτονική συμπεριφορά, μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι οι μελέτες οικογένειας, διδύμων και υιοθεσίας, αποδεικνύουν ότι η 
αυτοκτονία τείνει να συμβαίνει σε οικογένειες, και ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι 
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υψηλότερος στους πρώτου βαθμού βιολογικούς συγγενείς των ατόμων που έχουν 
διαπράξει μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (αυτοκτονία ή απόπειρα), καθώς και 
υψηλότερος στους ΜΔ συγκριτικά με τους ΔΖ, ενώ οι μελέτες της μοριακής 
γενετικής έχουν επικεντρωθεί στην εξέταση γονιδίων που συμμετέχουν στην 
σύνθεση, το μεταβολισμό ή τη δράση της σεροτονίνης, ενός από τους κύριους 
νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου που συμμετέχει στη ρύθμιση της συναισθηματικής 
μας κατάστασης. Εντούτοις, παρότι θεωρείται ότι υπάρχει μια πολυγονιδιακή 
μεταβίβαση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, δεν είναι απόλυτα σαφές τι ακριβώς 
κληρονομείται, δηλαδή εάν κληρονομείται η αυτοκτονική συμπεριφορά, ή/και οι 
συναισθηματικές και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, η παρορμητική και επιθετική 
συμπεριφορά, ακόμα και παράγοντες προστατευτικοί ενάντια στην αυτοκτονία 
(Baldessarini & Hennen, 2004˙ Turecki, 2001).  

 

2.4 Νευροβιολογικοί παράγοντες  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εστιαστεί στην μελέτη της συμμετοχής 
νευροβιολογικών παραγόντων στην αυτοκτονική συμπεριφορά. Η εκτίμηση των 
νευροβιολογικών παραγόντων γίνεται είτε in vitro, με μεταθανάτιες νεκροτομικές 
μελέτες στηριζόμενες στη βιοψία εγκεφαλικού ιστού των αυτοχείρων, είτε in vivo, 
μέσω εξετάσεων αίματος, ούρων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, τομογραφία εκπομπής 
ποζιτρονίων, και τομογραφία εκπομπής φωτονίου (Χαβάκη-Κονταξάκη, 2008).  

Διάφορες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση του σεροτονινεργικού συστήματος με 
την αυτοκτονική συμπεριφορά, και καταδεικνύουν την παθολογική σεροτονινεργική 
δραστηριότητα ως παράγοντα της αυτοκτονικότητας και των πιο σοβαρών αποπειρών 
αυτοκτονίας. Από τις μέχρι σήμερα έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι η χαμηλή 
συγκέντρωση σεροτονίνης στον εγκέφαλο, όπως φαίνεται από τα χαμηλά επίπεδα του 
μεταβολίτη 5-υδροξυϊνδολοξεικού οξέος (5-HIAA) της σεροτονίνης (5-HT) στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) σε άτομα με απόπειρα αυτοκτονίας και κατάθλιψη, 
σχιζοφρένεια, και διαταραχές προσωπικότητας, συνδέεται σταθερά με κίνδυνο για 
αυτοκτονία (Åsberg, Nordström, & Träskman-Bendz, 1986˙ Åsberg, Träskman, & 
Thorén, 1976˙ Cooper, Kelly, & King, 1992˙ Mann, 2003˙ Mann et al., 1996˙ Maris, 
2002). Επίσης, άλλες έρευνες παρατήρησαν μειωμένη έκκριση της προλακτίνης 
(πρωτεϊνική ορμόνη που εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης) μετά από 
χορήγηση d-φενφλουραμίνης σε άτομα με απόπειρα αυτοκτονίας και μείζονα 
κατάθλιψη ή διαταραχές προσωπικότητας σε σύγκριση με τους μάρτυρες (Malone, 
Corbitt, Li, & Mann, 1996˙ Mann, 2003˙ Mann, McBride, Malone, DeMeo, & Keilp, 
1995).   

Ευρήματα από μεταθανάτιες μελέτες αυτοχείρων, υποδεικνύουν χαμηλά επίπεδα 
σεροτονίνης και του μεταβολίτη 5-HIAA στο στέλεχος του εγκεφάλου (Mann, 
Arango, Marzuk, Theccanat, & Reis, 1989), λιγότερες θέσεις σύνδεσης (binding sites) 
του μεταφορέα της σεροτονίνης (Arango, Underwood, Gubbi, & Mann, 1995), και 
αυξημένο αριθμό των μετασυναπτικών υποδοχέων 5-HT1A και 5-ΗΤ2Α της 
σεροτονίνης στον προμετωπιαίο φλοιό (Mann, 2003˙ Maris, 2002˙ Pandey et al., 
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2002). Αναφορικά με τα κυριότερα υποψήφια γονίδια του σεροτονινεργικού 
συστήματος που έχουν εξεταστεί με μελέτες συσχετισμού στην αυτοκτονική 
συμπεριφορά, αυτά περιλαμβάνουν πολυμορφισμούς μονού νουκλεοτιδίου (SNPs, 
single nucleotide polymorphisms) στο γονίδιο του μεταφορέα της σεροτονίνης (5-
HTT), στα γονίδια των υποδοχέων της σεροτονίνης 5-HT1A, 5-ΗΤ2Α, και 5-HT1B, 
στα γονίδια της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης I και II (TPH1 και TPH2), καθώς και 
στο γονίδιο της μονοαμινοξειδάσης Α (MAO-A) (Bach-Mizrachi et al., 2006˙ Currier 
& Mann, 2008˙ Mann, Brent, & Arango, 2001). 

Το νοραδρενεργικό σύστημα έχει, επίσης, μελετηθεί σε σχέση με την αυτοκτονική 
συμπεριφορά, καθώς εμπλέκεται στη ρύθμιση της αντίδρασης στο στρες (Currier & 
Mann, 2008˙ Ernst et al., 2009). Η αδρεναλίνη (επινεφρίνη) και η νοραδρεναλίνη 
(νορεπινεφρίνη) εκκρίνονται από τον μυελό των επινεφριδίων και ανήκουν στις 
κατεχολαμίνες, η βιοσύνθεση των οποίων ξεκινά από τα αμινοξέα φαινυλανίνη και 
τυροσίνη. Μεταθανάτιες έρευνες σε αυτόχειρες με μείζονα κατάθλιψη έχουν 
διαπιστώσει μείωση του συνολικού αριθμού και της πυκνότητας των 
νοραδρενεργικών νευρώνων του υπομέλανα τόπου (locus coeruleus) σε σχέση με 
τους μάρτυρες (Arango, Underwood, & Mann, 1996), καθώς και αυξημένα επίπεδα 
της υδροξυλάσης της τυροσίνης (Ordway, Smith, & Haycock, 1994). Επίσης, από τις 
μέχρι σήμερα έρευνες έχει αναφερθεί συσχετισμός της αυτοκτονικής συμπεριφοράς 
με πολυμορφισμό στο γονίδιο του α2Α αδρενεργικού υποδοχέα (Sequeira et al., 2004), 
στο γονίδιο του ενζύμου της υδροξυλάσης της τυροσίνης (TH) (Persson, Wasserman, 
Geijer, Jönsson, & Terenius, 1997), και στο γονίδιο του ενζύμου της κατεχολ-ο-
μεθυλο-τρανσφεράσης (COMT) (Kia-Keating, Glatt, & Tsuang, 2007).   

Η σχέση του ντοπαμινεργικού συστήματος με την αυτοκτονική συμπεριφορά δεν 
είναι απόλυτα σαφής, παρότι η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με μειωμένα επίπεδα 
ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Σε μια μεταθανάτια μελέτη, ο Bowden και οι συνεργάτες 
του (1997) υπολόγισαν το λόγο DOPAC/DA (δι-υδροξυ-φαινυλακετικό 
οξύ/ντοπαμίνη),  ως το δείκτη turnover της ντοπαμίνης (αποτελεί ένδειξη της 
ντοπαμινεργικής λειτουργίας), και διαπίστωσαν ότι ήταν μειωμένος στα βασικά 
γάγγλια των αυτοχείρων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Άλλες έρευνες έχουν 
διαπιστώσει χαμηλά επίπεδα ομοβανιλλικού οξέος (HVA), μεταβολίτη της 
ντοπαμίνης, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) σε άτομα με καταθλιπτική διαταραχή 
και απόπειρα αυτοκτονίας, καθώς και χαμηλά επίπεδα HVA στα ούρα (Roy et al., 
1986˙ Roy, Karoum, & Pollack, 1992˙ Sher et al., 2006˙ Träskman, Asberg, 
Bertilsson, & Sjöstrand, 1981). Επίσης, σε μια έρευνα του Finckh και των 
συνεργατών του (1997), διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση με ένα πολυμορφισμό στο 
γονίδιο DRD2 του υποδοχέα D2 της ντοπαμίνης με αυξημένο αριθμό αποπειρών 
αυτοκτονίας σε αλκοολικούς.  

Αντικείμενο μελετών σε σχέση με την αυτοκτονική συμπεριφορά έχει αποτελέσει και 
ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ), στο πλαίσιο της οξείας 
αντίδρασης σε στρεσογόνα ψυχοπιεστικά γεγονότα πριν την αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά (Currier & Mann, 2008˙ Ernst et al., 2009). Όταν ένας άνθρωπος 
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έρχεται αντιμέτωπος με μια στρεσογόνο κατάσταση, τότε η ενεργοποίηση του 
υποθαλάμου έχει ως αποτέλεσμα την έκκριση εκλυτικής ορμόνης της 
κορτικοτροπίνης (CRH), η οποία εν συνεχεία πυροδοτεί την υποφυσιακή 
αποδέσμευση της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH), και μέσω των 
επινεφριδίων προκαλείται αποδέσμευση γλυκοκορτικοειδών στην κυκλοφορία του 
αίματος. Πιθανή δυσλειτουργία σε οποιαδήποτε από τα επίπεδα του άξονα μπορεί να 
επιφέρει είτε υπερβολική είτε ανεπαρκή ενεργοποίηση, με άμεσο αποτέλεσμα 
παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την υποκείμενη διαταραχή της έκκρισης 
των αντίστοιχων ορμονών. Καθώς τα γλυκοκορτικοειδή είναι οι τελικές ορμόνες που 
εκκρίνονται από την λειτουργία του ΥΥΕ άξονα, χρησιμοποιούνται από τους 
ερευνητές ως μέσο μέτρησης της λειτουργίας του άξονα, και ειδικότερα η μέτρηση 
της κορτιζόλης (Handwerger, 2010). Στο πλαίσιο αυτό, οι Bunney και Fawcett (1965) 
παρατήρησαν αυξημένη αποβολή στα ούρα ελεύθερης κορτιζόλης σε ασθενείς οι 
οποίοι στη συνέχεια επιχείρησαν να διαπράξουν αυτοκτονία, ενώ σε μια σειρά από 
μεταγενέστερες έρευνες διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην μη καταστολή 
της κορτιζόλης του πλάσματος ως απάντηση στη δοκιμασία καταστολής με 
δεξαμεθαζόνη (Dexamethasone Suppression Test, DST) και την αυτοκτονία (Coryell 
& Schlesser, 1981˙ Norman, Brown, Miller, Keitner, & Overholser, 1990˙ 
Yerevanian, Feusner, Koek, & Mintz, 2004˙ Yerevanian et al., 1983). Οι Coryell και 
Schlesser (2001), εξετάζοντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία σε ένα 
δείγμα 78 ασθενών με κατάθλιψη, διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια μιας 15ετούς 
παρακολούθησης, τα άτομα με μη καταστολή της κορτιζόλης είχαν 14 φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτοκτονία απ’ ότι εκείνοι με χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης 
(καταστολή μετά την χορήγηση του συνθετικού της γλυκοκορτικοειδούς 
δεξαμεθαζόνης). Επίσης, ο Mann και οι συνεργάτες του (2006) σε μια πρόσφατη 
μεταανάλυση βρήκαν ότι τα άτομα με συναισθηματικές διαταραχές και μη καταστολή 
της κορτιζόλης είχαν 4.5 φορές υψηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από αυτοκτονία. 
Δεδομένα από μεταθανάτιες παθολογοανατομικές αλλά και in vivo 
νευροαπεικονιστικές (MRI) μελέτες, υποδεικνύουν ανωμαλίες στο μέγεθος 
(διόγκωση) της υπόφυσης και των επινεφριδίων σε αυτόχειρες με καταθλιπτική 
διαταραχή, καθώς και λιγότερες θέσεις σύνδεσης (binding sites) της εκλυτικής 
ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) στο προμετωπιαίο φλοιό (Currier & Mann, 
2008).   

Συνολικά και ως συμπέρασμα της νευροβιολογικής ανάλυσης που προηγήθηκε, 
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν εστιασθεί στην 
μεμονωμένη διερεύνηση βιολογικών παραγόντων, γεγονός το οποίο αδυνατεί να 
αντικατοπτρίσει την πολυπλοκότητα του παθογενετικού μηχανισμού της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους Ernst, Mechawar και Turecki (2009), 
παρά την όποια πρόοδο έχει συντελεστεί, είναι σαφές ότι είμαστε ακόμη πολύ μακριά 
από την κατανόηση των συγκεκριμένων βιολογικών μηχανισμών που διέπουν την 
αυτοκτονία. Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν την αυτοκτονία και την 
αυτοκτονική συμπεριφορά από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες ταυτόχρονα, 
μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών βιολογικών παραγόντων, και 
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συνυπολογίζοντας παράγοντες που σχετίζονται με το κλινικό και αναπτυξιακό 
ιστορικό του ατόμου, καθώς και με το κοινωνικό του περιβάλλον, προκειμένου να 
συμβάλουν καθοριστικά στην κατανόηση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. 
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Κεφάλαιο 3. Στρατηγικές πρόληψης της αυτοκτονίας  
Για μια συμπεριφορά όπως η αυτοκτονική, η καθολική πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από συντονισμένες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, οι στρατηγικές πρόληψης των αυτοκτονιών εστιάζουν (α) στην 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού, των 
κοινοτικών/περιφερειακών οργανισμών και φορέων (gatekeepers), καθώς και των 
γενικών ιατρών και ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, (β) στην έγκαιρη ανίχνευση 
(screening) ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, (γ) στις θεραπευτικές 
παρεμβάσεις (φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, συστηματική παρακολούθηση -
follow-up- του ατόμου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας), (δ) στον περιορισμό της 
διαθεσιμότητας των μέσων για αυτοκτονία (πυροβόλα όπλα, φυτοφάρμακα, κλπ), και 
(ε) στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), είτε πρόκειται για έντυπο τύπο είτε για 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και για το διαδίκτυο (Mann et al., 2005).  

 

3.1 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  

3.1.1 Γενικός πληθυσμός  

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
διαφορετικών στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ο Mann και 
οι συνεργάτες του (2005) επισημαίνουν ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, έχουν ως κύριο στόχο την ενημέρωση και 
καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα αίτια, τα πρώιμα σημάδια, τους 
παράγοντες κινδύνου και τις επιπτώσεις της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, της 
ψυχικής νόσου εν γένει, και ειδικότερα της κατάθλιψης. Επίσης, αποσκοπούν στην 
κινητοποίηση και διευκόλυνση των πολιτών για την αναζήτηση βοήθειας και τη 
χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
στιγματισμού και των μύθων/προκαταλήψεων. Τέτοιες εκστρατείες ενημέρωσης 
μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ειδικών εκπομπών και άρθρων από τα ΜΜΕ, μέσω 
ομιλιών από ειδικούς, μέσω της διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού, ανάρτησης 
αφισών σε χώρους εργασίας, σε δημόσιους χώρους, κλπ (Κονταξάκης & Χαβάκη-
Κονταξάκη, 2005). Ωστόσο, παρά την δημοτικότητά τους και την εκτεταμένη χρήση 
εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού σε διάφορες χώρες, η αποτελεσματικότητα 
αυτών των προγραμμάτων δεν έχει αξιολογηθεί συστηματικά, και οι έρευνες 
παρουσιάζουν μεικτά αποτελέσματα (Dumesnil & Verger, 2009˙ Mann et al., 2005˙ 
van der Feltz-Cornelis et al., 2011).  

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας από το 1987 έως το 2007 των Dumesnil και Verger (2009), η οποία 
περιελάμβανε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δεκαπέντε (15) προγραμμάτων 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού σε οχτώ (8) διαφορετικές 
χώρες, διαπιστώθηκε ότι οι εκστρατείες συμβάλλουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, 
σε μια βελτίωση των γνώσεων και της στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στην 
αυτοκτονική συμπεριφορά, τη ψυχική νόσο και την κατάθλιψη. Επίσης, φαίνεται να 
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συντείνουν σε ένα μέτριο βαθμό στην καλύτερη κοινωνική αποδοχή των ατόμων με 
κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί 
κατά πόσον τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση αναζήτησης 
ιατρικής βοήθειας και χρήσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τους πολίτες, ή στη 
μείωση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν 
και οι άλλες δύο μελέτες συστηματικής ανασκόπησης των προγραμμάτων 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού, εκείνη του Mann και των 
συνεργατών του (2005), καθώς και η πιο πρόσφατη των Fountoulakis, Gonda και 
Rihmer (2011).  

 

3.1.2 Κοινοτικοί/περιφερειακοί οργανισμοί και φορείς (gatekeepers) 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους επονομαζόμενους 
«gatekeepers», δηλαδή σε άτομα και σε τοπικούς κοινοτικούς/περιφερειακούς 
οργανισμούς και φορείς, που έρχονται σε άμεση επαφή με δυνητικά ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού για αυτοκτονική συμπεριφορά, όπως είναι οι κληρικοί, φαρμακοποιοί, 
φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και προσωπικό φορέων, σε χώρους εργασίας, 
σε σχολεία, δήμους, φυλακές, σε μονάδες επείγουσας τηλεφωνικής βοήθειας, σε 
κοινωνικές υπηρεσίες, και το στρατό, στοχεύουν ομοίως στην εκπαίδευση και 
ενημέρωση σε θέματα σχετιζόμενα άμεσα και έμμεσα με την αυτοκτονική 
συμπεριφορά, προκειμένου για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους, και 
την καλύτερη δυνατή διασύνδεση των τοπικών φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες 
στον γενικό πληθυσμό (Isaak, Elias, Katz, Belik, & Deane, 2009˙ Mann et al., 2005˙ 
van der Feltz-Cornelis et al., 2011).  

Από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των 
προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε θεσμικούς φορείς, όπως ο στρατός και η 
αστυνομία, έχει παρατηρηθεί μείωση του ποσοστού των αποπειρών αυτοκτονίας και 
της αυτοκτονίας, καθώς και του κινδύνου για αυτοκτονία (Dumesnil & Verger, 2009˙ 
Fountoulakis et al., 2011˙ Isaak et al., 2009˙ Knox, Litts, Talcott, Feig, & Caine, 
2003˙ Melhum & Schwebs, 2001˙ Rozanov, Mokhovikov, & Stiliha, 2002). Η 
αξιολόγηση αντίστοιχων προγραμμάτων στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 
(σχολεία), παρέχει ευρήματα μιας θετικής βελτίωσης της γνώσης, των δεξιοτήτων, 
και της στάσης των εκπαιδευομένων σχετικά με την πρόληψη της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης του αυτοκτονικού ιδεασμού, 
του ποσοστού των αποπειρών αυτοκτονίας και της αυτοκτονίας (Fountoulakis et al., 
2011˙ Isaak et al., 2009). Ο Isaac και οι συνεργάτες του (2009) σε μια πρόσφατη 
συστηματική ανασκόπηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε 
gatekeepers, αναφέρουν ότι τα πιο επιτυχή προαναφερόμενα προγράμματα συνήθως 
αποτελούν τμήμα πολυεπίπεδων προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, και 
ως εκ τούτου είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να εξακριβωθούν τα αμιγώς αποτελέσματα 
αυτών των εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης.  
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3.1.3 Γενικοί ιατροί και ιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

Κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών τόσο από το διεθνή χώρο όσο και στη χώρα 
μας, είναι ότι παρότι η κατάθλιψη είναι η ψυχική διαταραχή που απαντάται 
συχνότερα στον γενικό πληθυσμό, οι γενικοί/οικογενειακοί ιατροί και οι ιατροί της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης συνήθως αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις ψυχικές 
διαταραχές και την καταθλιπτική νόσο, να εκτιμήσουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας, αλλά 
και να παρέχουν μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση (φαρμακοθεραπεία 
και παραπομπή σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας) (Gilbody, Whitty, Grimshaw, & 
Thomas, 2003˙ Isaak et al., 2009˙ Κονταξάκης & Χαβάκη-Κονταξάκη, 2005˙ Λιονής, 
2003˙ Mann et al., 2005). Η εκπαίδευση των ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στην έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση της κατάθλιψης, είναι ζωτικής 
σημασίας και πολλά υποσχόμενη στρατηγική πρόληψης (Argyriadou & Lionis, 2009˙ 
Cavanagh et al., 2003˙ Leitner, Barr, & Hobby, 2008˙ Λιονής, 2003̇  Mann et al., 
2005˙ Saxena, Thornicroft, Knapp, & Whiteford, 2007), καθώς σύμφωνα με πολλούς 
ερευνητές, η πλειονότητα των ατόμων που διαπράττουν αυτοκτονία έχουν επισκεφθεί 
ένα ιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος 
(συνήθως τον τελευταίο μήνα) πριν την τέλεση της πράξης (Andersen, Andersen, 
Rosholm, & Gram, 2000˙ Isometsä, 2001˙ Κουλούρη, 2009̇ Luoma, Martin, & 
Pearson, 2002˙ Pirkis & Burgess, 1998).  

Μια ενδεικτική μελέτη ορόσημο, είναι εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο νησί 
Gotland της Σουηδίας, όπου ανέλυσαν τα ποσοστά αυτοκτονίας του γενικού 
πληθυσμού, πριν και μετά την υλοποίηση ενός διήμερου εκπαιδευτικού 
προγράμματος σε γενικούς γιατρούς. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαιτέρως θετικά, 
καθώς παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του ποσοστού αυτοκτονίας, 
ωστόσο μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, το ποσοστό αυτοκτονίας επανήλθε στα επίπεδα που ήταν πριν την 
παρέμβαση. Το γεγονός αυτό, οδήγησε τους ερευνητές να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι προκειμένου να υπάρχουν μακροπρόθεσμα οφέλη από τέτοιου 
είδους στρατηγικές πρόληψης, είναι απαραίτητο να υπάρχει επανάληψη των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά δύο χρόνια (Rutz, von Knorring, & Wålinder, 
1992). Εντούτοις, τα αποτελέσματα αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
διάφορες χώρες είναι μεικτά, και ενώ σε κάποιες έρευνες παρουσιάζεται μια 
βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και θεραπείας της κατάθλιψης, σε άλλες δεν έχει 
επιβεβαιωθεί ένα παρόμοιο εύρημα (Gilbody et al., 2003˙ Isaak et al., 2009˙ Mann et 
al., 2005).  

 

3.2 Ομάδες υψηλού κινδύνου  

Μια άλλη στρατηγική πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς που περιγράφεται 
στην ανασκόπηση του Mann και των συνεργατών του (2005), είναι η έγκαιρη 
ανίχνευση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς και κατάθλιψης, και η συνακόλουθη παραπομπή τους σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση εργαλείων (π.χ., 
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κλιμάκων, ερωτηματολογίων) για την διαγνωστική εκτίμηση της κατάθλιψης, του 
αυτοκτονικού ιδεασμού ή/και των αυτοκτονικών πράξεων σε μαθητές γυμνασίου, 
ανήλικους παραβάτες, και σε νέους, υποδεικνύει θετικά αποτελέσματα ως προς την 
αναγνώριση και ανίχνευση των ατόμων εκείνων που χρειάζονται βοήθεια, καθώς τα 
εργαλεία αυτά έχουν υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία  (Mann et al., 2005). Ωστόσο, 
μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που να έχουν προβεί σε 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων για την 
έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου αυτοκτονίας σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη (Mann et al., 2005˙ van der Feltz-Cornelis et al., 2011˙ 
Williams, O’Connor, Eder, & Whitlock, 2009).  

Οι σχετικές ανασκοπήσεις μελετών που αφορούν την χρήση ψυχομετρικών εργαλείων 
για την ανίχνευση της κατάθλιψης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χωρίς τη 
παρουσία επαρκούς και συστηματικής παρακολούθησης (follow-up) των ατόμων 
εκείνων που χρήζουν βοήθειας, είναι αδύνατο οι παρεμβάσεις αυτής της μορφής από 
μόνες τους να έχουν κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυπο (Gilbody, Sheldon, & House, 2008˙ 
O’Connor, Whitlock, Gaynes, & Beil, 2009). Σήμερα, στη διεθνή βιβλιογραφία 
υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων διαγνωστικής εκτίμησης, των οποίων οι 
ψυχομετρικές ιδιότητες απευθύνονται είτε στον γενικό πληθυσμό είτε σε 
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων (π.χ., παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι, κλπ), και η χρήση 
τους προτείνεται από τους ερευνητές προκειμένου για την έγκαιρη ανίχνευση ατόμων 
που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς 
(Κονταξάκης & Χαβάκη-Κονταξάκη, 2005˙ van der Feltz-Cornelis et al., 2011).  

 

3.3 Θεραπευτικές παρεμβάσεις  

Ένας από τους πυλώνες των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, 
είναι και η φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών 
διαταραχών, οι οποίες σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο αυτοκτονίας. Από μια σειρά 
μελετών, έχει διαπιστωθεί ότι υψηλά ποσοστά συνταγογράφησης αντικαταθλιπτικών 
σκευασμάτων σχετίζονται με μείωση των ποσοστών αυτοκτονίας σε ενήλικες ή/και 
σε νέους σε διάφορες χώρες, όπως στην Ουγγαρία, τη Σουηδία, την Αυστραλία και 
στις ΗΠΑ, αν και υπάρχουν χώρες όπως η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Ιταλία, όπου δεν 
επιβεβαιώνεται ένα τέτοιο εύρημα, ενδεχόμενο αποτέλεσμα της έλλειψης 
συμμόρφωσης στη θεραπεία ή ενός υψηλού ποσοστού αλκοολισμού που αυξάνει τον 
κίνδυνο αυτοκτονίας (Mann et al., 2005). Στη μελέτη των Ludwig και Marcotte 
(2005), παρατηρήθηκε ότι μεταξύ 27 χωρών (συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας), οι δείκτες αυτοκτονίας είχαν τη σημαντικότερη μείωση στις χώρες εκείνες 
που παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη συνταγογράφηση των εκλεκτικών αναστολέων 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs).  

Σήμερα, η νέα γενιά φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως είναι στα αντικαταθλιπτικά, 
οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs), οι αναστολείς 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης (SNRIs), τα αντικαταθλιπτικά με 
διπλό μηχανισμό δράσης, αλλά και τα αγχολυτικά φάρμακα υψηλής δραστικότητας, 
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καθώς και τα άτυπα αντιψυχωσικά, προσφέρουν την δυνατότητα ασφαλούς και 
αποτελεσματικής θεραπείας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (van der 
Feltz-Cornelis et al., 2011). Στην πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των Leitner, 
Barr και Hobby (2008), διαπιστώθηκε μείωση των αποπειρών αυτοκτονίας σε 
ηλικιωμένα άτομα (>65 ετών) μετά τη χορήγηση SSRIs. Εντούτοις, σε 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (randomized controlled trials, RCTs) παιδιών 
και εφήβων με κατάθλιψη και χορήγηση SSRIs ή placebo, διατυπώθηκαν ανησυχίες 
για πιθανή αύξηση του κινδύνου αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς (suicide-related adverse event), ως ανεπιθύμητη ενέργεια της λήψης 
του αντικαταθλιπτικού σκευάσματος. Για το λόγο αυτό, διάφοροι οργανισμοί στις 
ΗΠΑ, την Αγγλία και την Ευρώπη, προχώρησαν στην έκδοση κατευθυντήριων 
οδηγιών, και συνιστούν στους ιατρούς προσεκτική εκτίμηση για το ενδεχόμενο 
κινδύνου απόπειρας αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους, τόσο κατά τις πρώτες 
εβδομάδες έναρξης όσο και κατά την πορεία της θεραπείας με SSRIs (Mann et al., 
2005).  

Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση 31 μελετών, ο Baldessarini και οι συνεργάτες του 
(2006), υποστήριξαν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας και απόπειρας αυτοκτονίας ήταν 
σταθερά χαμηλότερος, κατά περίπου 80%, σε άτομα με διπολική διαταραχή και άλλες 
συναισθηματικές διαταραχές στα οποία χορηγείτο θεραπεία με λίθιο (lithium). 
Ομοίως, ο Meltzer και οι συνεργάτες του (2003), διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με 
κλοζαπίνη (έναντι της ολανζαπίνης) σε άτομα με σχιζοφρένεια και 
σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα ως προς την 
μείωση των αποπειρών αυτοκτονίας, αλλά και της εκδήλωσης αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς εν γένει.   

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων σε 
άτομα με αυτοκτονική συμπεριφορά, σε δύο πρόσφατες μελέτες ανασκόπησης 
αναφέρονται θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση επανάληψης της 
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία, 
για την γνωσιακή ψυχοθεραπεία (cognitive therapy), τις στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων (problem-solving therapy), την εντατική ψυχοκοινωνική θεραπεία 
(intensive care unit plus outreach, συνίσταται σε μια σύντομη εισαγωγή σε μονάδα 
ειδικής παρέμβασης στη κρίση και μετέπειτα παρακολούθηση για επίλυση 
προβλημάτων), και την βραχεία ψυχοδυναμική διαπροσωπική ψυχοθεραπεία (brief 
psychodynamic interpersonal therapy), συγκριτικά με το συνηθισμένο θεραπευτικό 
πρόγραμμα μετά την θεραπεία (standard aftercare) (Hawton et al., 1999b˙ Mann et al., 
2005). Σε άτομα με μεταιχμιακή (οριακή) διαταραχή της προσωπικότητας, η 
διαλεκτική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία (dialectical behavior therapy), καθώς και η 
ψυχαναλυτικά προσανατολισμένη θεραπεία συμπεριλαμβανομένης μικρής νοσηλείας 
(psychoanalytically oriented partial hospitalization), παρουσίασαν θετικά 
αποτελέσματα ως προς την συμμόρφωση στη θεραπεία και τη μείωση εκδήλωσης 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Hawton et al., 1999b˙ Mann et al., 2005).  
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Τα πιο ενθαρρυντικά, ωστόσο, αποτελέσματα παρουσιάζονται από τη γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία (cognitive-behavioral therapy), όπου σύμφωνα με την 
μεταανάλυση του Tarrier και των συνεργατών του (2008), διαπιστώθηκε μια 
συνολικά σημαντική επίδραση στη μείωση της απελπισίας (hopelessness), του 
αυτοκτονικού ιδεασμού και της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ενώ η ανάλυση των 
υποομάδων προσδιόρισε ότι η επίδραση αυτή ήταν σημαντική για τους ενήλικες 
(αλλά όχι για τους έφηβους) και για τις ατομικές θεραπείες, συγκριτικά με την 
συνηθισμένη θεραπευτική παρέμβαση ή την ελάχιστη παρέμβαση (treatment as usual 
or minimal treatment). Εντούτοις, τα προαναφερόμενα θετικά ευρήματα ορισμένων 
μορφών ψυχοθεραπείας σε άτομα με αυτοκτονική συμπεριφορά θα πρέπει να 
ερμηνεύονται με προσοχή, καθότι εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα για 
μεγαλύτερες και περισσότερο εξειδικευμένες έρευνες οι οποίες θα εστιαστούν στην 
μείωση εκδήλωσης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Hawton et al., 1999b), αλλά και 
θα παρέχουν κατά τρόπο συστηματικό στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες που 
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπείας, καθώς και για το ποιες 
ομάδες ατόμων δύναται να επωφεληθούν από μια μέθοδο θεραπείας.  

Επίσης, όπως επισημαίνει ο Mann και οι συνεργάτες του (2005), θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, η 
βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης των ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή 
(υποτροπιάζουσα ή χρόνια), τόσο κατά την οξεία φάση της νόσου (νοσηλεία) όσο και 
κατά την μετέπειτα πορεία, καθώς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για 
αυτοκτονία. Η ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών στην κοινότητα, όπως για παράδειγμα 
μονάδες επείγουσας τηλεφωνικής βοήθειας, υπηρεσίες παρέμβασης σε κατάσταση 
κρίσης, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, καθώς και η συνεχής, αδιάλειπτη και συστηματική 
παρακολούθηση (follow-up) του ατόμου με ψυχική διαταραχή ή/και ιστορικό 
απόπειρας αυτοκτονίας, συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την επίβλεψη 
της τήρησης της ψυχοπροφυλακτικής φαρμακοθεραπείας, και μετριάζουν σημαντικά 
τον κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Κονταξάκης & Χαβάκη-Κονταξάκη, 2005˙ 
Leitner et al., 2008˙ van der Feltz-Cornelis et al., 2011).    

 

3.4 Περιορισμός των μέσων για αυτοκτονία 

Κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών είναι ότι η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (availability), την προσβασιμότητα (accessibility) 
και την εξοικείωση (familiarity) με την συγκεκριμένη μέθοδο σε μια δεδομένη 
γεωγραφική περιοχή, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ 
πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράμετροι φαίνεται επίσης να διαδραματίζουν μια 
ισχυρή επίδραση στην κυρίαρχη μέθοδο αυτοκτονίας ανά χώρα (Ajdacic-Gross et al., 
2008˙ Canetto & Lester, 1998˙ Canetto & Sakinofsky, 1998˙ Cantor & Baume, 1998˙ 
Hawton & van Heeringen, 2009˙ Lester, 2000˙ Värnik et al., 2008). Σύμφωνα με τον 
Ajdacic-Gross και τους συνεργάτες του (2008), οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία του 
ΠΟΥ για τις μεθόδους αυτοκτονίας ανά χώρα, οι τρεις επικρατέστερες μέθοδοι 
αυτοκτονίας σε διεθνές επίπεδο είναι ο απαγχονισμός, η δηλητηρίαση με 
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φυτοφάρμακα και τα όπλα. Η πτώση από ύψος καθώς και οι άλλες μέθοδοι 
δηλητηρίασης (κυρίως δηλητηρίαση με φαρμακευτικές ουσίες) παρουσιάζονται ως 
εναλλακτικές των προαναφερομένων μεθόδων. Σημαντικό, επίσης, αποτέλεσμα είναι 
ότι ο απαγχονισμός αποτελεί την κύρια μέθοδο αυτοκτονίας, όταν καμία άλλη 
μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη, και το ποσοστό των απαγχονισμών συνήθως μειώνεται 
όταν παρατηρείται αύξηση των αυτοκτονιών με φυτοφάρμακα ή με τη χρήση όπλων.  

Σημαντική συνιστώσα, επομένως, των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς, σύμφωνα και με την μελέτη ανασκόπησης του Mann και των 
συνεργατών του (2005), είναι η λήψη μέτρων για την μείωση της διαθεσιμότητας και 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε κοινές μεθόδους αυτοκτονίας. Αρκετές μελέτες σε 
διάφορες χώρες, έχουν διαπιστώσει σημαντική μείωση στο συνολικό ποσοστό 
αυτοκτονιών, μετά από παρεμβάσεις που αφορούν τη λήψη περιοριστικών μέτρων 
στις διαθέσιμες και προσιτές μεθόδους αυτοτραυματισμού που χαρακτηρίζονται από 
ένα υψηλό βαθμό θνησιμότητας (π.χ., όπλα, φυτοφάρμακα), ιδιαίτερα στις περιοχές 
εκείνες όπου αποτελούν και τις επικρατέστερες μεθόδους αυτοκτονίας (Mann et al., 
2005).  

Συγκεκριμένα, παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση του τοξικού υγραερίου οικιακής 
χρήσεως στην Αγγλία με ένα λιγότερο τοξικό αέριο (Clarke & Lester, 1989˙ Gunnell, 
Middleton, & Frankel, 2000˙ Kreitman, 1976), αλλά και οι αυστηρότερες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την πώληση και κατοχή όπλων σε διάφορες χώρες (Ajdacic-Gross et al., 
2006b), όπως στην Αυστρία (Kapusta, Etzersdorfer, Krall, & Sonneck, 2007), στο 
Καναδά (Leenaars, 2007), στην Αγγλία (Haw et al., 2004), στις ΗΠΑ (Conner & 
Zhong, 2003), και στην Αυστραλία (Ozanne-Smith, Ashby, Newstead, Stathakis, & 
Clapperton, 2004) συνοδεύτηκαν από μείωση των αυτοκτονιών. Ομοίως, αλλαγές στη 
νομοθεσία των φυτοφαρμάκων και απαγόρευση κυκλοφορίας των τοξικών ουσιών 
(Bowles, 1995˙ Eddleston, Buckley, Gunnell, Dawson, & Konradsen, 2006˙ 
Eddleston et al., 2002˙ Gunnell et al., 2007b), αλλαγές στη συσκευασία και πώληση 
των αναλγητικών φαρμάκων στην Αγγλία (Hawton et al., 2004), η χρήση 
καταλυτικών μετατροπέων στα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ (Clarke & Lester, 1989˙ Mott 
et al., 2002), η κατασκευή στηθαίων, κιγκλιδωμάτων ή/και μπάρες ασφαλείας σε 
γέφυρες, ψηλά κτίρια (Beautrais, 2001), καθώς και η συνταγογράφηση 
αντικαταθλιπτικών νεότερης γενιάς (π.χ., SSRIs) αντί των τρικυκλικών 
αντικαταθλιπτικών (τα οποία έχουν υψηλή τοξικότητα) (Gibbons, Hur, Bhaumik, & 
Mann, 2005), αποτελούν παράγοντες και προληπτικά μέτρα που σχετίζονται με 
μείωση των ποσοστών αυτοκτονίας στις χώρες που εφαρμόστηκαν (Mann et al., 
2005). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, και η μείωση των αυτοκτονιών μετά την επιβολή 
αυστηρότερων μέτρων στην κατανάλωση αλκοόλ, σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετική 
Ένωση και η Ισλανδία (Mann et al., 2005). Σε αντιδιαστολή με τα προαναφερόμενα, 
οι στρατηγικές πρόληψης για τη μέθοδο του απαγχονισμού είναι περιορισμένης αξίας, 
καθώς τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη (π.χ., σχοινί, ιμάντες, κλπ) και τα σημεία 
πρόσδεσης (π.χ., δοκάρια, κάγκελα, δέντρα) είναι ευρέως διαθέσιμα (Gunnell, 
Bennewith, Hawton, Simkin, & Kapur, 2005).  
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Ωστόσο, παρά την καθομολογημένη μείωση του ποσοστού των αυτοκτονιών σε 
διάφορες χώρες μετά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στις διαθέσιμες και 
προσιτές μεθόδους αυτοτραυματισμού, παραμένει ανοικτό το θέμα της 
υποκατάστασης ή μετατόπισης (substitution or displacement), δηλαδή, η πιθανότητα 
τα άτομα, από τη στιγμή που στερούνται τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη 
μέθοδο αυτοκτονίας που προτιμούν, να στραφούν προς εναλλακτικές μεθόδους 
αυτοκτονίας (Clarke & Lester, 1989˙ Daigle, 2005). Πράγματι σε ορισμένες έρευνες 
έχουν υπάρξει ευρήματα υποκατάστασης των μεθόδων αυτοκτονίας, ωστόσο μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς και τεκμηριωμένες ενδείξεις της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, και σε γενικές γραμμές οι ερευνητές συμφωνούν ότι ο κίνδυνος 
μετατόπισης προς άλλες μεθόδους αυτοτραυματισμού διαφαίνεται μικρός (Clarke & 
Lester, 1989˙ Daigle, 2005˙ Mann et al., 2005). Τα άτομα με τάση αυτοκτονίας 
τείνουν να έχουν προτίμηση σε μια συγκεκριμένη μέθοδο, γεγονός το οποίο 
περιορίζει την πιθανότητα υποκατάστασης ή μετατόπισης προς μια άλλη μέθοδο. 
Ομοίως, καθώς η αυτοκτονική τάση είναι συχνά βραχύβια (μικρής διάρκειας) και, 
επιπλέον, επηρεάζεται από την αμφιθυμία ή παρορμητικότητα του ατόμου, 
συμπεραίνεται ότι ένα άτομο με περιορισμένη πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη 
μέθοδο/μέσο αυτοκτονίας δεν θα αναβάλει την πρόθεσή του για αργότερα, και δεν θα 
προχωρήσει στην αναζήτηση άλλης μεθόδου αυτοκτονίας (Daigle, 2005). 

 

3.5 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) είναι ιδιαίτερα καταλυτικός στις 
προσπάθειες πρόληψης της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, καθώς δύναται να 
είναι είτε βοηθητικός είτε και ανασταλτικός (Mann et al., 2005˙ WHO & IASP, 2008) 
μέσω της γραφικής προβολής των γεγονότων αυτοκτονίας. Η παλαιότερη απόδειξη 
για την επίδραση των ΜΜΕ στην αυτοκτονική συμπεριφορά, δίνεται από το 
μυθιστόρημα «The sorrows of young Werther» του Johann Wolfgang von Goethe 
(1774), όπου ο πρωταγωνιστής αυτοκτονεί συνέπεια μιας απλήρωτης αγάπης. 
Κατόπιν της κυκλοφορίας του μυθιστορήματος, παρατηρήθηκε μια έξαρση των 
αυτοκτονιών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι αυτόχειρες υιοθετούσαν τη 
μέθοδο αυτοκτονίας του πρωταγωνιστή, ήταν ντυμένοι με παρόμοιο τρόπο ή 
κρατούσαν ένα αντίγραφο του βιβλίου, με άμεσο αποτέλεσμα την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του (Berman & Wallace, 2007˙ WHO & IASP, 2008). Ωστόσο, οι 
πρώτες αποδείξεις για την συμβολή των ΜΜΕ στις μιμητικές αυτοκτονίες 
(imitative/copycat suicides), ήρθαν με την δημοσίευση της μελέτης του Phillips 
(1974), ο οποίος σύγκρινε αναδρομικά τον αριθμό των αυτοκτονιών οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία και στις ΗΠΑ τους μήνες κατά τους οποίους 
υπήρχε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες για ένα περιστατικό αυτοκτονίας, με τον 
αντίστοιχο αριθμό των αυτοκτονιών τους μήνες χωρίς κάλυψη από τον τύπο. Στη 
διάρκεια μιας 20ετίας (1947-1968), παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση του 
αριθμού των αυτοκτονιών τους μήνες όπου υπήρχε δημοσίευση στις εφημερίδες, και 
όσο μεγαλύτερη δημοσιότητα δινόταν στο περιστατικό αυτοκτονίας, τόσο 
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μεγαλύτερη ήταν και η αύξηση των αυτοκτονιών τη δεδομένη χρονική περίοδο. Ο 
ίδιος, επινόησε και ονόμασε αυτή την παρατηρούμενη αύξηση των αυτοκτονιών η 
οποία συνέπιπτε με την κάλυψη περιστατικών αυτοκτονίας από τα ΜΜΕ, ως 
«επίδραση Werther» (Werther effect), από τον ήρωα του μυθιστορήματος του Goethe.   

Μια σειρά ερευνών στη συνέχεια σε διάφορες χώρες (Cheng, Hawton, Lee, & Chen, 
2007˙ Etzersdorfer, Voracek, & Sonneck, 2001, 2004˙ Yip et al., 2006), καθώς και 
μελέτες συστηματικής ανασκόπησης (Gould, 2001˙ Hawton & Williams, 2005˙ Pirkis 
& Blood, 2001a˙ Stack, 2000, 2005), έχουν επιβεβαιώσει τα ευρήματα της μελέτης 
του Phillips, και οι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι η προβολή των 
αυτοκτονιών από τα ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο) μπορεί να οδηγήσει σε 
μιμητικού τύπου αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα 
άτομα (π.χ., νέους ή άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη). Επίσης, η επίδραση 
φαίνεται να είναι πιο έντονη τις πρώτες δέκα μέρες μετά την προβολή ενός 
περιστατικού αυτοκτονίας από τα ΜΜΕ (Bollen & Phillips, 1982), ενώ συσχετίζεται 
με το βαθμό δημοσιότητας που θα λάβει, και εάν ο αυτόχειρας είναι ένα ιδιαίτερα 
γνωστό πρόσωπο (διασημότητα, celebrity) (WHO & IASP, 2008˙ WHO/Western 
Pacific Region, 2010). Εντούτοις, η επίδραση που δύναται να έχουν οι φανταστικές 
απεικονίσεις περιστατικών αυτοκτονίας στον κινηματογράφο, σε τηλεοπτικές σειρές, 
σε θεατρικά έργα, ή/και συγκεκριμένα είδη μουσικής (π.χ., κάντρι/country, χέβι 
μέταλ/heavy metal), παραμένει εν πολλοίς ασαφής και αμφιλεγόμενη, και 
απαιτούνται μελλοντικές έρευνες για τον καθορισμό της (Pirkis & Blood, 2001b). 
Πηγή αυξανόμενης ανησυχίας αποτελεί, ωστόσο, το διαδίκτυο (internet), καθώς όλο 
και ένας μεγαλύτερος αριθμός ιστοσελίδων παρέχει γραφικές απεικονίσεις ατόμων 
που έχουν αυτοκτονήσει, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για συγκεκριμένες μεθόδους 
αυτοκτονίας, λειτουργούν ειδικά δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας για αυτοκτονία 
(suicide chat rooms), και, επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας για 
αυτοκτονία με ένα άλλο πρόσωπο (suicide-pact partners) (Mann et al., 2005˙ WHO & 
IASP, 2008).  

Παρά ταύτα, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και δείγματα καλής γραφής, 
όπου τα ΜΜΕ έχουν συντελέσει ουσιαστικά στη μείωση των αυτοκτονιών. 
Συγκεκριμένα, μια εκστρατεία ενημέρωσης το 1987 στη Βιέννη της Αυστρίας, για το 
περιορισμό της προβολής των περιστατικών αυτοκτονίας που συνέβαιναν με πτώση 
σε τρένο, οδήγησε σε μείωση των αυτοκτονιών και των αποπειρών αυτοκτονίας κατά 
80%, και έκτοτε παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα (Etzersdorfer & Sonneck, 1998). 
Επίσης, σε μια πρόσφατη μελέτη ο Niederkrotenthaler και οι συνεργάτες του (2010), 
υποστήριξαν ότι τα ΜΜΕ δύναται να έχουν μια προστατευτική και προληπτική 
δράση στην αυτοκτονική συμπεριφορά, φαινόμενο το οποίο ονόμασαν «επίδραση 
Παπαγκένο» (Papageno effect), από τον ομώνυμο ήρωα της όπερας «Ο Μαγικός 
Αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Σύμφωνα με την πλοκή της όπερας, ο 
Παπαγκένο απελπισμένος και φοβισμένος ότι έχει χάσει την αγαπημένη του 
Παπαγκένα, αποφασίζει να αυτοκτονήσει, όμως τρία αγόρια τον εμποδίζουν και τον 
προτρέπουν να χτυπήσει τις μαγικές καμπάνες φέρνοντας έτσι πίσω την αγαπημένη 
του. Η Παπαγκένα εμφανίζεται και φεύγουν μαζί αγκαλιασμένοι τραγουδώντας το 
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ζωηρό και εύθυμο ντουέτο τους. Επομένως, ο Παπαγκένο αποφεύγει την αυτοκτονία 
εξαιτίας των τριών αγοριών που στρέφουν την προσοχή του σε εναλλακτικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης. Ο Niederkrotenthaler και οι συνεργάτες του (2010), 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) για την 
μελέτη των δημοσιευμάτων Αυστριακών εφημερίδων που αναφέρονταν σε 
αυτοκτονική συμπεριφορά, παρατήρησαν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
προβολής στοιχείων με έμφαση στον αυτοκτονικό ιδεασμό που δεν συνοδευόταν από 
μια απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονία, και τη συνακόλουθη μείωση των 
αυτοκτονικών πράξεων, καθώς μέσα από αυτά τα άρθρα τονιζόταν η δυνατότητα 
ανάπτυξης θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσμενών συνθηκών. Στις μέρες 
μας, η θέση και η βασική στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να 
ελαχιστοποιήσει την προβολή και τις αναφορές αυτοκτονιών στα ΜΜΕ, και προς το 
σκοπό αυτό, έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες για το πώς θα γίνεται αναφορά στις 
αυτοκτονίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και επίσης έχει ζητήσει τον 
περιορισμό της γραφικής και περιττής απεικόνισης των γεγονότων αυτοκτονίας 
(WHO & IASP, 2008˙ WHO, 2001). 

Συνολικά και ως συμπέρασμα της ανάλυσης των στρατηγικών πρόληψης της 
αυτοκτονίας που προηγήθηκε, μπορεί να επισημανθεί ότι είναι σημαντικό η κοινωνία 
να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την υποστήριξη και την θεραπεία, και σε 
μεγάλο βαθμό να γίνει πιο ενήμερη για το πρόβλημα της αυτοκτονίας. Οι 
παρεμβάσεις για την πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών πρέπει να 
είναι πολυεπίπεδες, συστηματικές, να καθοδηγούνται από συγκεκριμένες και 
ελέγξιμες υποθέσεις, και να υπάρχει στενή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων 
(Mann et al., 2005). Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει μια ενδελεχής ματιά 
στους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες κάθε περιοχής που ενδέχεται να 
συμβάλλουν θετικά ή/και αρνητικά στην εκδήλωση της αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς, προκειμένου για την οργάνωση και λειτουργία αποτελεσματικών 
παρεμβάσεων πρόληψης της αυτοκτονίας.  
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Κεφαλαίο 4. Μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας  
Με τον όρο «ψυχολογική αυτοψία» (psychological autopsy), περιγράφεται μια 
ποικιλία ερευνητικών τεχνικών, η οποία στοχεύει στην αναδρομική σκιαγράφηση του 
ψυχολογικού προφίλ του ατόμου, και αφορά σε γενικές γραμμές την συγκέντρωση 
πληροφοριών για τον τρόπο ζωής του, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, τις 
δραστηριότητες και τη γενική του κατάσταση, το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το 
θάνατο, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών 
συνθηκών και των αιτιών που συνέτειναν στο πρόωρο τέλος της ζωής του 
συγκεκριμένου ατόμου. Η μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας περιλαμβάνει 
πρόσωπο-με-πρόσωπο συνεντεύξεις (κυρίως, αλλά και τηλεφωνικές) με σημαντικούς 
πληροφοριοδότες (π.χ., οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, θεράποντες ιατροί, κλπ) 
μερικούς μήνες μετά από το θάνατο, καθώς και την περιεκτική επανεξέταση όλων 
των διαθέσιμων πληροφοριών και αρχείων (ιατροδικαστικές εκθέσεις, ιατρικά αρχεία, 
βιβλιάρια υγείας, σημειώματα αυτοκτονίας, κλπ), που αφορούν τον θανόντα (Clark & 
Horton-Deutsch, 1992˙ Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 2001). Σήμερα, η μέθοδος 
εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα και τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται σε πολλά 
και διαφορετικά πλαίσια, όπως σε φυλακές (U.S. Department of Justice Federal 
Bureau of Prisons, 2004, σελ. 16), στο στρατό (Ritchie & Gelles, 2002˙ Rothberg, 
1998), σε νοσοκομεία (Neill, Benensohn, Farber, & Resnik, 1974), και σε δικαστήρια 
(Jacobs & Klein-Benheim, 1995˙ Litman, 1984˙ Melton, Petrila, Poythress, & 
Slobogin, 1997). 

 

4.1 Ιστορική αναδρομή  

Η μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας χρησιμοποιείται ήδη από τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα, και σύμφωνα με τους Clark και Horton-Deutsch (1992), η 
πρώτη -πλην μη ολοκληρωμένη- μελέτη είναι εκείνη του Zilboorg, ο οποίος 
διερεύνησε 93 αυτοκτονίες αστυνομικών υπαλλήλων την περίοδο 1934-1940 στη Νέα 
Υόρκη. Η μελέτη του Zilboorg, η οποία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Δημάρχου 
LaGuardia στα τέλη του 1939, επικεντρώθηκε σε θέματα όπως τα ψυχοδυναμικά 
κίνητρα για την αυτοκτονία, ρύθμιση των επιθετικών παρορμήσεων, καθώς και το 
ρόλο που διαδραματίζει η διαθεσιμότητα των όπλων. Η ερευνητική ομάδα 
αποτελούνταν από ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ιστορικούς 
και ανθρωπολόγους, και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τις χήρες, αλλά και 
άλλα μέλη του συγγενικού περιβάλλοντος των αυτοχείρων αστυνομικών υπαλλήλων.  

Ωστόσο, η πρώτη σύγχρονη ολοκληρωμένη μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας, ήταν μια 
αναδρομική μελέτη 134 περιπτώσεων αυτοκτονίας, η οποία διεξήχθει την χρονική 
περίοδο 1956-1957, από τον Robins και τους συνεργάτες του στην πόλη Σαιντ Λούις 
των ΗΠΑ (Clark & Horton-Deutsch, 1992˙ Robins, Gassner, Kayes, Wilkinson, & 
Murphy, 1959). Πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με το συγγενικό ή φιλικό 
περιβάλλον του αυτόχειρα, λίγες εβδομάδες έως και λίγους μήνες μετά το 
περιστατικό της αυτοκτονίας, διαπίστωσαν ότι το 69% των αυτοχείρων είχαν 
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εκφράσει αυτοκτονικές ιδέες, ενώ το 49% είχε δηλώσει ανοιχτά και ρητά την 
πρόθεσή του ότι θα αυτοκτονήσει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι αυτόχειρες 
είχαν επικοινωνήσει την αυτοκτονική τους πρόθεση το τελευταίο διάστημα πριν την 
πράξη, επανειλημμένα, και προς πολλούς αποδέκτες, ενώ η συχνότητα έκφρασης του 
αυτοκτονικού ιδεασμού δεν παρουσίασε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση με την 
ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τη θρησκεία, εάν ζούσαν μόνοι ή όχι, 
την κλινική διάγνωση, την επαγγελματική κατάσταση, το εισόδημα, και την 
εκπαίδευση του αυτόχειρα. Ένα, επιπλέον, εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης ήταν ότι 
το 98% των αυτοχείρων είχαν μια ψυχική διαταραχή ή/και σωματική νόσο πριν την 
αυτοκτονική πράξη (Robins et al., 1959). Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήματα της 
μελέτης των Dorpat και Ripley (1960), οι οποίοι μελέτησαν 114 διαδοχικές 
περιπτώσεις αυτοκτονίας κατά την διάρκεια ενός έτους στην περιοχή του Σιάτλ των 
ΗΠΑ.     

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο (1958), οι Litman, Farberow, και Shneidman 
(Clark & Horton-Deutsch, 1992˙ Litman, 1989˙ Litman, Curphey, Shneidman, 
Farberow, & Tabachnick, 1963˙ Shneidman, 1981), στο Κέντρο Πρόληψης της 
Αυτοκτονίας του Λος Άντζελες (Los Angeles Suicide Prevention Center, LASPC) 
των ΗΠΑ, ανέπτυξαν μια μεθοδολογία σε συνεργασία με το γραφείο του τοπικού 
ιατροδικαστή, προκειμένου να βοηθηθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία στην 
αποσαφήνιση του είδους θανάτου (mode of death), δηλαδή εάν ήταν ατύχημα ή 
αυτοκτονία, στις περιπτώσεις αιφνίδιων, βίαιων ή ύποπτων θανάτων χωρίς ιδιαίτερες 
ενδείξεις. Η μέθοδος, η οποία ονομάστηκε «ψυχολογική αυτοψία», όρος ο οποίος 
αποδόθηκε στον Shneidman, διενεργείτο «με συζήτηση με ορισμένα πρόσωπα-
κλειδιά, -σύζυγος, ερωτικός σύντροφος, γονέας, ενήλικο παιδί, φίλος, συνεργάτης, 
γιατρός, προϊστάμενος, συνάδελφος- που γνώριζε το θανόντα. Η “συζήτηση” γίνεται 
ήπια, ένα μείγμα συζήτησης, συνέντευξης, συναισθηματικής υποστήριξης, γενικών 
ερωτήσεων, και αρκετή ακρόαση» (Shneidman, 1981, σελ. 330). Από το 1960, το 
Κέντρο Πρόληψης Αυτοκτονίας διεξήγαγε ψυχολογικές αυτοψίες σε τακτική βάση, 
συνεργαζόμενο με το γραφείο του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες (περίπου 60-65 
περιπτώσεις κάθε χρόνο). Σύμφωνα με τον Litman (1989), ο κυριότερος λόγος της 
παραπομπής αυτών των περιπτώσεων, ήταν ότι οι συλλεχθέντες πληροφορίες από την 
ιατροδικαστική υπηρεσία και την αστυνομία δεν ήταν επαρκείς για να διευκρινίσουν 
το είδος θανάτου. Επίσης, πραγματοποιούνταν και παραπομπές οικογενειακών μελών 
για συμβουλευτική υποστήριξη της απώλειας και του πένθους.  

Η πρώτη ευρωπαϊκή μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας διενεργήθηκε στην Αγγλία από 
τον Barraclough και τους συνεργάτες του (1974), οι οποίοι εξέτασαν 100 περιπτώσεις 
αυτοκτονίας. Πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με ένα κύριο 
πληροφοριοδότη σε κάθε περίπτωση, αλλά και με άλλα πρόσωπα του συγγενικού και 
φιλικού περιβάλλοντος του αυτόχειρα, κατά μέσο όρο 4.5 συνεντεύξεις ανά 
περίπτωση θανάτου. Επιπλέον, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με το γενικό ιατρό του 
θύματος αυτοκτονίας στο 94% των περιπτώσεων, και με επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας στο 11% των περιπτώσεων. Ο Barraclough και οι συνεργάτες του (1974), ήταν 
οι πρώτοι ερευνητές που χρησιμοποίησαν μια ομάδα ελέγχου (control group) στη 
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μελέτη τους, και προχώρησαν στην διεξαγωγή συνεντεύξεων με 150 άτομα με 
χαρακτηριστικά όμοια με αυτά του δείγματος, ως προς την ηλικία, το φύλο, και την 
οικογενειακή κατάσταση.  

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί μια σειρά από μελέτες ψυχολογικής 
αυτοψίας σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία, το Ισραήλ, την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ινδία, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
ευρήματα σχετικά με την αυτοκτονική συμπεριφορά (Cavanagh et al., 2003˙ Clark & 
Horton-Deutsch, 1992˙ Isometsä, 2001). Στην Ελλάδα, οι Γαβριήλ και Πασχάλης 
(Gabriel & Paschalis, 1991), προχώρησαν σε μια αναδρομική ανασκόπηση των 
αρχείων της Εισαγγελίας Αχαΐας την 15ετία 1970-1984 για 105 περιπτώσεις 
αυτοκτονίας, ενώ ο Ζαχαράκης (1996˙ Ζαχαράκης κ.ά., 2004) διενήργησε 
συνεντεύξεις με συγγενείς αυτοχείρων (δείγμα 83 περιπτώσεις αυτοκτονίας στο Νομό 
Ρεθύμνου) και παράλληλα πραγματοποίησε ανασκόπηση των επίσημων ιατρικών 
αρχείων ανά περίπτωση, ως μέρος μιας ευρύτερης επιδημιολογικής μελέτης της 
αυτοκτονίας την χρονική περίοδο 1980-1994. Πιο πρόσφατα, ο Paraschakis και οι 
συνεργάτες του (2012) στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, πραγματοποίησαν 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με συγγενείς 118 αυτοχείρων ηλικίας άνω των 60 ετών από 
την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.   

Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Isometsä (2001), παρότι η πρώτη γενιά των 
μελετών ψυχολογικής αυτοψίας ήταν κυρίως περιγραφικές μελέτες διαδοχικών 
περιπτώσεων αυτοκτονίας με αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς, παρείχαν 
πολύτιμες γνώσεις για την αυτοκτονική συμπεριφορά. Σήμερα, μια δεύτερη γενιά 
μελετών ψυχολογικής αυτοψίας έχει αναδυθεί, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως τη 
μεθοδολογία των μελετών ασθενών-μαρτύρων (case-control studies), επιλέγοντας ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα μαρτύρων από το γενικό πληθυσμό, και χρησιμοποιώντας 
σταθμισμένα ερευνητικά εργαλεία (π.χ., ερωτηματολόγια, κλίμακες, κλπ) για τον 
έλεγχο των ερευνητικών τους υποθέσεων.  

 

4.2 Μεθοδολογία 

Η μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας, όπως έχει προαναφερθεί στην εισαγωγή του 
κεφαλαίου, περιλαμβάνει μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης και άντλησης στοιχείων. 
Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μια τυποποιημένη σταθμισμένη 
διαδικασία και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, που οφείλουν να ακολουθήσουν οι 
ερευνητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια μελέτη με τη μέθοδο της 
ψυχολογικής αυτοψίας. Σύμφωνα με τον Shneidman (1981, σελ. 327-329), η 
ψυχολογική αυτοψία μπορεί να βοηθήσει να δοθούν απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: 
(α) στο «γιατί το άτομο να το κάνει», δηλαδή ποιοί ήταν οι λόγοι/αιτίες της πράξης 
του ή τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη, (β) «πώς πέθανε το άτομο, και πότε - 
δηλαδή γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή», καθώς διαφαίνεται η ύπαρξη μιας 
σχέσης ανάμεσα στην ψυχολογία του ατόμου και το χρόνο θανάτου του, και (γ) «ποιο 
είναι το πιο πιθανό είδος θανάτου», το οποίο αποτελεί και το ουσιαστικό ερώτημα της 
ψυχολογικής αυτοψίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου η αίτια του θανάτου 
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είναι γνωστή, αλλά το είδος θανάτου δεν δύναται να καθοριστεί (π.χ., ατύχημα ή 
αυτοκτονία). Άλλοι στόχοι της ψυχολογικής αυτοψίας, είναι να συλλεχθούν 
πληροφορίες μέσω της αναγνώρισης συμπεριφορικών προτύπων, προδιαθεσικών 
παραγόντων, καθώς και της αξιολόγησης της σοβαρότητας της αυτοκτονικής 
πρόθεσης του ατόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη θεραπεία και 
την πρόληψη μελλοντικών περιπτώσεων αυτοκτονίας, αλλά, επίσης, να παρέχει 
πληροφόρηση ή/και να βοηθήσει το συγγενικό περιβάλλον του αυτόχειρα να 
κατανοήσει τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν το άτομο στην αυτοκτονική 
πράξη, αποκτώντας στην ουσία μια θεραπευτική αξία (Ebert, 1987˙ Shneidman, 
1981).  

Σύμφωνα με τον Shneidman (1981), στο πλαίσιο της ψυχολογικής αυτοψίας μπορούν 
να διερευνηθούν και να αναζητηθούν πληροφορίες για δεκαέξι (16) θεματικές 
κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: (1) πληροφορίες του θύματος (όνομα, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, επάγγελμα, κλπ), (2) 
λεπτομέρειες του ίδιου του θανάτου (τόπος, χρόνος, αιτία θανάτου, μέθοδος, κλπ), (3) 
πληροφορίες για προβλήματα σωματικής/ψυχικής υγείας του θύματος, χρήση 
φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπευτικές θεραπείες, προηγούμενες απόπειρες, (4) 
πληροφορίες για το οικογενειακό του περιβάλλον (ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, 
ιστορικό αυτοκτονίας, θάνατοι, κλπ), (5) την προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής του 
θύματος, (6) τους ιδιαίτερους τρόπους αντίδρασης στη πίεση, (7) τις πρόσφατες 
προηγούμενες περιόδους πίεσης για το θύμα, (8) τη χρήση οινοπνεύματος και 
ναρκωτικών, (9) τη φύση των διαπροσωπικών σχέσεων του θύματος, (10) την ύπαρξη 
ονείρων, φαντασιώσεων, σκέψεων, προμηνυμάτων, και φόβων του θύματος σε σχέση 
με το θάνατο, τα ατυχήματα, ή την αυτοκτονία, (11) τις αλλαγές στις συνήθειες, 
χόμπι, διατροφή, τις σεξουαλικές σχέσεις, και άλλες στερεότυπες δραστηριότητες 
ζωής πριν το θάνατο, (12) τα προσωπικά ή/και επαγγελματικά σχέδια, 
επιτυχίες/αποτυχίες, και μελλοντικά σχέδια, (13) εκτίμηση της αυτοκτονικής 
πρόθεσης του αυτόχειρα, (14) εκτίμηση της φονικότητας της αυτοκτονικής πράξης 
(υψηλή, μεσαία, χαμηλή, απούσα), (15) εκτίμηση της αντίδρασης των ατόμων στο 
θάνατο του αυτόχειρα (αναμενόμενος, αιφνίδιος, κλπ), και (16) συλλογή άλλων 
δευτερευουσών πληροφοριών, σχόλια του συγγενικού περιβάλλοντος.  

Αντίστοιχα, ο Ebert (1987) συνέταξε ένα κατάλογο από εικοσιέξι (26) θεματικές 
κατηγορίες, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο, δύναται να αποτελέσει ένα 
οδηγό/εργαλείο για όποιον επιθυμεί να διεξάγει μια μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας, 
χωρίς να είναι υποχρεωτικό  να εξεταστεί το σύνολο των κατηγοριών σε κάθε έρευνα. 
Οι 26 θεματικές κατηγορίες, είναι οι εξής: (1) ιστορικό χρήσης αλκοόλ (οικογενειακό 
ιστορικό, ποσότητα αλκοόλ ημερησίως, περιστατικά απώλειας των αισθήσεων από 
αλκοόλ, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κλπ), (2) σημειώματα αυτοκτονίας 
(περιεχόμενο, ύφος, έλεγχος του χειρόγραφου από γραφολόγο), (3) κείμενα/έγγραφα 
(κείμενα του αυτόχειρα, ημερολόγιο, εργασίες σχολείου, κλπ), (4) βιβλία (εάν ο 
αυτόχειρας διάβαζε βιβλία σχετικά με τον αποκρυφισμό, τη ζωή μετά θάνατο ή 
βιβλία για αυτοκτονίες, κλπ), (5) εκτίμηση των διαπροσωπικών σχέσεων (με φίλους, 
γνωστούς, οικογενειακά μέλη, βαθμός οικειότητας στις σχέσεις, εκφράσεις θυμού 
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προς άλλα πρόσωπα, ιστορικό γάμων και διαζυγίων, κλπ), (6) οικογενειακή 
κατάσταση (προβλήματα, εξωσυζυγικές σχέσεις, ποιότητα της συζυγικής σχέσης), (7) 
διάθεση (διακυμάνσεις, προβλήματα μνήμης, αναφορές σε καταθλιπτικά 
συμπτώματα, μειωμένη λίμπιντο, μεταβολές στην όρεξη, κλπ), (8) ψυχοκοινωνικοί 
στρεσογόνοι παράγοντες (πρόσφατη απώλεια/θάνατος ατόμου, κατοικίδιου ζώου, 
χωρισμός, διαζύγιο, απώλεια εργασίας, νομικά και οικονομικά προβλήματα, 
αντίδραση στο στρες, κλπ), (9) προαυτοκτονική συμπεριφορά (πληρωμή δανείων, 
σύνταξη διαθήκης, ασφάλεια θανάτου, κλπ), (10) γλωσσική επικοινωνία (αναφορές 
στην αυτοκτονία, ανάλυση υλικού από κασέτες και συνομιλίες για την ανίχνευση 
νοσηρού περιεχομένου, κλπ), (11) χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων/ναρκωτικών 
ουσιών, (12) ιατρικό ιστορικό, (13) γνωστική κατάσταση πριν το θάνατο 
(προσανατολισμός, μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, κρίση, ψευδαισθήσεις ή 
παραισθήσεις, κλπ), (14) ψυχολογικό ιστορικό (προηγούμενες απόπειρες, ψυχική 
διαταραχή, ψυχιατρική νοσηλεία, κλπ), (15) εργαστηριακές εξετάσεις (βαλλιστική 
εξέταση, κλπ), (16) ιατροδικαστική έκθεση (και τοξικολογικές εξετάσεις), (17) 
αξιολόγηση του κινήτρου/πρόθεσης, (18) ανασυγκρότηση των γεγονότων που 
συνέβησαν την ημέρα πριν το θάνατο, (19) αξιολόγηση συναισθημάτων σχετικά με το 
θάνατο, καθώς και σκέψεων, φαντασιώσεων, (20) στρατιωτική θητεία (δυσκολίες 
προσαρμογής, μείωση βαθμού, έπαινοι, συμμετοχή σε πολεμική σύρραξη, κλπ), (21) 
οικογενειακό ιστορικό θανάτων (αυτοκτονία σε οικογενειακά μέλη, άλλες αιτίες 
θανάτων, κλπ), (22) οικογενειακό ιστορικό (μέλη οικογένειας και οι σχέσεις τους με 
το θανόντα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις πριν το θάνατο), (23) επαγγελματική πορεία (αριθμός και είδος θέσεων 
εργασίας, προβλήματα στην εργασία, κλπ), (24) εκπαιδευτικό ιστορικό (επίπεδο 
εκπαίδευσης, προβλήματα με δασκάλους/καθηγητές, ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα 
σχετικά με το θάνατο, κλπ), (25) εξοικείωση με μεθόδους αυτοτραυματισμού 
(υπάρχοντα μαχαίρια, όπλα, φάρμακα), και (26) έκθεση της αστυνομίας (κρίσιμα 
γεγονότα, βαλλιστικά δεδομένα, κλπ).     

Μια τυπική, επομένως, διαδικασία ψυχολογικής αυτοψίας συνίσταται στην 
συνέντευξη ενός ή δύο σημαντικών πληροφοριοδοτών (π.χ., από το συγγενικό, φιλικό 
περιβάλλον του αυτόχειρα), ενώ αρκετά συχνά λαμβάνονται πληροφορίες και από 
επαγγελματίες υγείας που είχαν επαφή με το θανόντα, οι οποίοι δύναται να κληθούν 
και σε συνέντευξη. Επίσης, συλλέγεται κάθε δυνατή πληροφορία από 
ιατροδικαστικές και αστυνομικές εκθέσεις, πιστοποιητικά θανάτου, σημειώματα 
αυτοκτονίας, βιβλιάρια υγείας, γνωματεύσεις/πιστοποιητικά θεράποντων ιατρών, 
εξιτήρια από νοσοκομεία, καθώς και πληροφορίες από αρχεία νοσοκομείων, 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εισαγγελικές αρχές, κλπ. Η πιο σημαντική, ωστόσο, πηγή 
πληροφόρησης είναι οι συνεντεύξεις με τα οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα του 
αυτόχειρα (Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 2001). Συνολικά, όταν όλες οι 
πληροφορίες από τις διάφορες πηγές υφαίνονται μαζί, ο ερευνητής αφήνεται με έναν 
συχνά σύνθετο τάπητα απεικονίζοντας μια ζωή που έχει τελειώσει από την 
αυτοκτονία.  

 



106 

 

4.2.1 Συνεντεύξεις 

Κρίσιμα σημεία για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων αποτελούν (α) ποιο άτομο θα 
είναι ο πιο κατάλληλος πληροφοριοδότης/συνεντευξιαζόμενος, (β) ποιος θα διεξάγει 
την συνέντευξη, και (γ) πότε (χρονική στιγμή) (Beskow, Runeson, & Åsgård, 1990). 
Στη πλειοψηφία των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, ένας γονέας ή ο 
σύζυγος/σύντροφος του αυτόχειρα θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι 
πληροφοριοδότες, εφόσον είναι διαθέσιμοι, και σε περίπτωση που οι οικονομικοί, 
ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι το επιτρέπουν, οι ερευνητές δύναται να λάβουν 
συνέντευξη από περισσότερα άτομα (Beskow et al., 1990˙ Hawton et al., 1998). 
Ωστόσο, στη πρόσφατη ανασκόπηση μελετών ψυχολογικής αυτοψίας από τους 
Pouliot και De Leo (2006), διαπιστώθηκε ότι οι πληροφοριοδότες που καλούνται να 
συμμετέχουν στις συνεντεύξεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των μελετών (π.χ., 
σύζυγοι, γονείς, συνάδελφοι, αδέλφια, ενήλικα παιδιά, παθολόγοι, ψυχίατροι, φίλοι, 
κλπ), και, επιπλέον, ο αριθμός των πληροφοριοδοτών δεν είναι σταθερός, και 
εξαρτάται από τον σχεδιασμό της κάθε μελέτης. Αναφορικά με τους συνεντευκτές, 
αυτοί συνήθως είναι ψυχίατροι ή ψυχολόγοι, ενώ σε κάποιες μελέτες κοινωνικοί 
λειτουργοί και νοσηλευτικό προσωπικό διεξάγουν τις συνεντεύξεις, χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίζεται η εκπαίδευσή τους (Beskow et al., 1990˙ Hawton et al., 1998˙ Pouliot 
& De Leo, 2006). Εντούτοις, καθώς οι συνεντευκτές δύναται να φορτίζονται και οι 
ίδιοι συναισθηματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν εκπαίδευση και εμπειρία 
στην κλινική συνέντευξη, ενώ παράλληλα στην ανασκόπηση της Hawton και των 
συνεργατών της (1998), προτείνεται να υπάρχουν τακτικές συναντήσεις των 
συνεντευκτών με ειδικευμένο επόπτη.  

Ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα στο πλαίσιο μιας μελέτης ψυχολογικής αυτοψίας είναι η 
διαδικασία της αρχικής προσέγγισης των πληροφοριοδοτών, ωστόσο οι απόψεις των 
ερευνητών για το ποια πρακτική είναι η καταλληλότερη, διίστανται. Ορισμένοι 
ερευνητές επισημαίνουν ότι μια προσωπική επίσκεψη, χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση, ή μια αρχική τηλεφωνική επικοινωνία, θα συμβάλλει στην μεγαλύτερη 
αποδοχή και συμμετοχή των πληροφοριοδοτών στην ερευνητική διαδικασία, ενώ 
άλλοι αναφέρουν ως κοινή πρακτική την αρχική αποστολή μιας ενημερωτικής 
επιστολής στην οικογένεια του αυτόχειρα, και μετέπειτα την πραγματοποίηση μιας 
τηλεφωνικής επικοινωνίας (Beskow et al., 1990˙ Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 
2001).  

Η χρονική στιγμή της προσέγγισης των πληροφοριοδοτών αποτελεί ακόμα ένα 
αμφιλεγόμενο θέμα (Pouliot & De Leo, 2006). Οι περισσότεροι ερευνητές 
επισημαίνουν ότι το καταλληλότερο διάστημα είναι μεταξύ τριών μηνών και ενός 
έτους από το περιστατικό της αυτοκτονίας (Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 2001), αν 
και σε κάποιες έρευνες οι συνεντεύξεις έχουν πραγματοποιηθεί σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα (λιγότερο από 10 εβδομάδες) (Beskow et al., 1990˙ Beskow, Runeson, & 
Åsgård, 1991), ή και μεγαλύτερο (έως και 8 χρόνια) (Filiberti et al., 2001˙ Hawton, 
Houston, Malmbergand, & Simkin, 2003a). Το χρονικό διάστημα των τριών έως 
δώδεκα μηνών, προτείνεται από τους ερευνητές ως ένα εύλογο διάστημα ανάμεσα 
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στο περιστατικό της αυτοκτονίας και την συνέντευξη, λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια 
που περνάει ένα άτομο κατά τη διάρκεια του πένθους του εξαιτίας της απώλειας ενός 
αγαπημένου προσώπου (Clark & Goldney, 2000), και επιπλέον προκειμένου οι 
πληροφοριοδότες να μην έχουν ξεχάσει σημαντικές πληροφορίες και να είναι 
διαθέσιμοι να μιλήσουν για τον αυτόχειρα, και τις συνθήκες του θανάτου (Farberow, 
Gallagher-Thompson, Gilewski, & Thompson, 1992˙ Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 
2001˙ Pouliot & De Leo, 2006). Επισημαίνεται, επίσης, ότι πρέπει να αποφεύγεται η 
προσέγγιση των πληροφοριοδοτών σε χρονικές περιόδους κοντινές με γενέθλια ή/και 
ονομαστική εορτή του αυτόχειρα, επετείους θανάτου (μνημόσυνα), και σε επίσημες 
εορτές (π.χ., Χριστούγεννα, Πάσχα, κλπ) (Hawton et al., 1998˙ Scott et al., 2006). 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από αρκετούς ερευνητές και στην ψυχοθεραπευτική αξία 
της συνέντευξης για τους πληροφοριοδότες, και ο Shneidman (1981, σελ. 330) 
τονίζει, ότι προκειμένου η συνέντευξη να λειτουργήσει θεραπευτικά «το πρόσωπο 
που διεξάγει μια ψυχολογική αυτοψία θα πρέπει να συμμετέχει, όσο πιο ειλικρινά 
μπορεί, στην οδύνη του ατόμου που πενθεί, και πρέπει πάντα να κάνει τη δουλειά του 
έχοντας στο μυαλό του την ψυχική υγεία των επιζώντων». Με τον όρο επιζώντες 
(suicide survivors) αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία τα μέλη της οικογένειας, οι 
φίλοι, και γενικά τα προσφιλή και κοντινά άτομα που βιώνουν την απώλεια ενός 
αγαπημένου προσώπου από αυτοκτονία. Η θεραπευτική διάσταση της συνέντευξης 
έχει επιβεβαιωθεί από αρκετούς ερευνητές, καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
δίνεται η δυνατότητα στους συγγενείς και τους φίλους του θύματος να μιλήσουν για 
το περιστατικό της αυτοκτονίας, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, και να έχουν 
μια καλύτερη κατανόηση για τις περιστάσεις που οδήγησαν στο γεγονός (Åsgård & 
Carlsson-Bergström, 1991˙ Dorpat & Ripley, 1960˙ Hawton et al., 1998˙ Hawton et 
al., 2003a˙ Henry & Greenfield, 2009˙ Isometsä, 2001˙ Runeson & Beskow, 1991˙ 
Wong et al., 2010). Επίσης, προτείνεται ως καλή πρακτική από την Hawton και τους 
συνεργάτες της (1998, 2003a˙ Hawton, Simkin, & Rees, 2008) να επιδίδεται στο 
συγγενικό περιβάλλον ένας ενημερωτικός οδηγός, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
εμπειρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει μια απώλεια προσφιλούς προσώπου από 
αυτοκτονία, χρήσιμες πληροφορίες για το ποιες υπηρεσίες παρέχουν ψυχολογική 
στήριξη, κλπ. Ήδη κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα ένας πλήρης ενημερωτικός 
οδηγός με τίτλο «Help is at hand: a resource for people bereaved by suicide and other 
sudden, traumatic death» (Hawton et al., 2008).    

 

4.2.2 Ομάδες ελέγχου 

Σύμφωνα με την Hawton και τους συνεργάτες της (1998), είναι επιθυμητό στις 
μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας να περιλαμβάνονται και ομάδες ελέγχου (control 
groups), εάν και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό λόγω της έλλειψης διαθέσιμων 
πόρων οικονομικών και ανθρώπινων, ή/και εξαιτίας της αδυναμίας εύρεσης μιας 
κατάλληλης ομάδας ελέγχου. Το θέμα της επιλογής μιας ομάδας μαρτύρων, έχει 
συζητηθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της 
μεθόδου της ψυχολογικής αυτοψίας, και οι ερευνητές συναινούν ότι η επιλογή της 
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ομάδας ελέγχου καθορίζεται από τις υποθέσεις της μελέτης (Hawton et al., 1998˙ 
Isometsä, 2001). Καθώς οι περισσότεροι ερευνητές διερευνούν παράγοντες κινδύνου 
για αυτοκτονία συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
των μελετών ασθενών-μαρτύρων (case-control studies), συνήθως επιλέγουν ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα μαρτύρων από το γενικό πληθυσμό και πραγματοποιείται 
εξομοίωση (matching) ως προς την ηλικία και το φύλο με το δείγμα των αυτοχείρων 
(Isometsä, 2001). Ωστόσο, η δυσκολία σύμφωνα με τον Isometsä (2001) έγκειται 
στην ύπαρξη μεροληψίας/συστηματικού σφάλματος (bias), η οποία δεν είναι 
ιδιαιτέρως εύκολο να αποφευχθεί, καθώς το δείγμα των ασθενών (cases) αποτελείται 
από θανόντες, ενώ η ομάδα ελέγχου από ζώντες. Μια ιδανική λύση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το συστηματικό σφάλμα πληροφορίας (information bias), θα ήταν να 
πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον της ομάδας των 
μαρτύρων, ωστόσο οι μάρτυρες δεν είναι συνήθως ιδιαίτερα δεκτικοί σε αυτή την 
προοπτική, ενώ δύναται να υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις ή ψυχολογικές 
εντάσεις μέσα στην οικογένεια (Beskow et al., 1990˙ Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 
2001).  

Μερικοί ερευνητές έχουν προτείνει η ομάδα μαρτύρων να αποτελείται από άτομα που 
έχουν πεθάνει από άλλες αιτίες (π.χ., ατυχήματα, Phillips et al., 2002b), ωστόσο 
παρότι η φαινομενική ομοιότητα μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τη συνιστώσα του 
πένθους στο συγγενικό τους περιβάλλον παρέχει ένα πλεονέκτημα, μια τέτοια 
επιλογή θα πρέπει πάντα να κρίνεται σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση της 
εκάστοτε μελέτης (Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 2001). Επίσης, ευρήματα από 
διάφορες μελέτες υποδεικνύουν ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στην εκδήλωση 
του πένθους μεταξύ ατόμων που έχουν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο από 
αυτοκτονία, και εκείνων που βιώνουν την απώλεια ενός προσώπου από διαφορετική 
αιτία θανάτου (Pouliot & De Leo, 2006).  

Σε γενικές γραμμές, οι Pouliot και De Leo (2006) σε μια πρόσφατη ανασκόπηση 
μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
διαφόρων μελετών ως προς τον αριθμό και τον τύπο των μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται για την εξομοίωση (matching) της ομάδας ασθενών και εκείνης 
των μαρτύρων. Ο αριθμός των μεταβλητών που χρησιμοποιείται για την εξομοίωση 
των δύο ομάδων κυμαίνεται από μια έως οκτώ, ενώ επίσης οι ερευνητές 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους μεταβλητών (π.χ., ορισμένοι επιλέγουν 
μεταβλητές όπως μια ψυχιατρική διάγνωση ή ιστορικό αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς, ενώ άλλοι επιλέγουν μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική περιοχή, εκπαίδευση, επάγγελμα, κλπ).  

 

4.3 Εγκυρότητα και αξιοπιστία  

Σήμερα, παρά την εκτεταμένη και ευρεία χρήση των ερευνών ψυχολογικής αυτοψίας, 
αλλά και την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά τους στην μελέτη της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς, οι κύριες κριτικές αυτών των ερευνών συμπορεύονται και εστιάζονται 
στα μεθοδολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν, και δύναται να υπονομεύσουν την 
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εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων τους. Οι Pouliot και De Leo (2006), 
υποδεικνύουν πέντε κύρια προβλήματα με πιθανή επίδραση στην εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία των προαναφερομένων μελετών, και αυτά είναι: (1) οι ασυμμετρίες που 
παρατηρούνται μεταξύ των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας ως προς τους 
πληροφοριοδότες που καλούνται να συμμετέχουν στις συνεντεύξεις (π.χ., σύζυγοι, 
γονείς, συνάδελφοι, αδέλφια, ενήλικα παιδιά, παθολόγοι, ψυχίατροι, φίλοι, κλπ), 
αλλά και ως προς τον αριθμό των πληροφοριοδοτών, ο οποίος δεν είναι σταθερός, (2) 
η έλλειψη αξιολόγησης της συναισθηματικής/ψυχικής κατάστασης του 
πληροφοριοδότη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς διάφορες έρευνες 
υποδεικνύουν ότι οι επιζώντες εμφανίζουν συμπτώματα ψυχοπαθολογίας (π.χ., άγχος, 
κατάθλιψη, κλπ) εβδομάδες, μήνες, ακόμα και χρόνια μετά το περιστατικό της 
αυτοκτονίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συντελέσει στην παρουσία του σφάλματος 
ανάκλησης -recall bias- (Hawton et al., 1998), (3) η μη ύπαρξη ενός 
προκαθορισμένου και σταθερού χρονικού διαστήματος ανάμεσα στο περιστατικό της 
αυτοκτονίας και την διεξαγωγή της συνέντευξης, (4) η έλλειψη ελέγχου των 
κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ., κοινωνική ταυτότητα, ηλικία, φύλο) 
των συνεντευκτών, αλλά και της εκπαίδευσης, και του αριθμού τους (κυμαίνονται 
από 1 έως 245 στις διάφορες μελέτες), και επίσης, (5) η χρήση μη σταθμισμένων 
ερευνητικών εργαλείων μέτρησης (π.χ., ερωτηματολόγια, κλίμακες) με αμφίβολες 
ψυχομετρικές ιδιότητες σε διάφορες μελέτες.   

Συνολικά, και σύμφωνα με την ανασκόπηση των Pouliot και De Leo (2006), είναι 
εμφανής μια απουσία ομοιογένειας μεταξύ των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, 
καθώς και μια έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών. Συνάγεται, επομένως, 
το συμπέρασμα, ότι ο βαθμός εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ευρημάτων που 
προκύπτουν από τις μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας θα αυξηθεί με την ύπαρξη μιας 
τυποποιημένης σταθμισμένης διαδικασίας διεξαγωγής αυτού του τύπου έρευνας. 
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Κεφάλαιο 5. Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

5.1 Σκοπός της Έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι διττός: αφενός, αποσκοπεί στην 
επιδημιολογική διερεύνηση και μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στα πλαίσια 
μιας διακριτής γεωγραφικά περιφέρειας όπως είναι η Κρήτη (νομοί Χανίων, 
Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου) κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης, και αφετέρου, επιδιώκει την μεταθάνατον σκιαγράφηση του 
ψυχολογικού προφίλ του αυτόχειρα με την υιοθέτηση της μεθόδου της ψυχολογικής 
αυτοψίας (psychological autopsy), προκειμένου για την αναζήτηση και οικοδόμηση 
των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας των θυμάτων αυτοκτονίας και της 
οικογένειάς τους, των γενεσιουργών αιτιών της αυτοκαταστροφικής τους πράξης και 
του τρόπου της πραγματοποιηθείσας αυτοκτονίας, καθώς και εάν αυτή σχετίζεται με 
τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στην υπό 
εξέταση γεωγραφική περιοχή ή/και με το είδος της παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας στον υπό εξέταση πληθυσμό. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε 
αρχικά η χρονική περίοδος από τον Ιανουάριο του 1999 έως τον Δεκέμβριο του 2007, 
όπου εκτός της επιδημιολογικής παρακολούθησης του φαινομένου της αυτοχειρίας 
στην περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν και ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις 
οικογένειες των θυμάτων αυτοκτονίας της ανωτέρου περιόδου, αλλά στη συνέχεια 
και για λόγους ελέγχου των χρονικών εξελίξεων του φαινομένου, κατεγράφησαν 
επίσης οι θάνατοι από αυτοκτονία έως τον Δεκέμβριο του 2010. Παράλληλα, ένας 
συμπληρωματικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση της επίσημης 
διαδικασίας καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία που ακολουθείται στην 
Ελλάδα, και η αξιολόγηση της ακρίβειας των δημοσιευμένων επίσημων στοιχείων 
αυτοκτονίας για την περιφέρεια Κρήτης, καθώς αρκετοί ερευνητές μέχρι σήμερα 
έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι τα χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας από αυτοκτονία στη 
χώρα μας, δύναται να οφείλονται στην ελλιπή καταγραφή των συγκεκριμένων 
θανάτων και στη σχετική αναξιοπιστία των πιστοποιητικών θανάτου. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2001), υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη επιδημιολογικής διερεύνησης και κατάλληλης τοπικής έρευνας του 
φαινομένου της αυτοκτονίας, προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση, 
αντιμετώπιση και πρόληψη αυτού του μείζονος προβλήματος της δημόσιας υγείας. 
Είναι σημαντικό επομένως η κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την 
υποστήριξη και την θεραπεία και σε μεγάλο βαθμό να γίνει πιο ενήμερη για το 
πρόβλημα της αυτοκτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη του φαινομένου της 
αυτοκτονίας στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με 
τις πολιτικές υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς το νησί της Κρήτης 
αποτελεί ένα αμάλγαμα πολιτισμών και παραδόσεων, μία χώρα-μέσα-στη-χώρα, μια 
τοπικά προσδιορισμένη γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, με το δικό της μοναδικό 
χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως ένα αναπόσπαστο κομμάτι ενός ενοποιημένου εθνικού 
συνόλου. Στο πέρας των αιώνων ο κρητικός πληθυσμός λόγω της πλούσιας ιστορικής 
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και πολιτιστικής παράδοσης, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του, της συνεχούς 
αντίστασης που προέβαλε στον εκάστοτε κατακτητή αλλά και λόγω των ισχυρών 
θρησκευτικών πεποιθήσεων που αποτέλεσαν δυνατό στοιχείο ενότητας, περιόρισε 
σημαντικά την επιμιξία με τους κατακτητές και κατ’ επέκταση την μεταβολή των 
γενετικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε 
σήμερα για μια απομονωμένη γεωγραφικά πληθυσμιακή ομάδα η οποία ενδείκνυται 
για την μελέτη μας αναφορικά με τον δείκτη των αυτοκτονιών.  

Επιπρόσθετα, η χρονική περίοδος διενέργειας της έρευνας (1999-2010) συμπίπτει με 
ραγδαίες εξελίξεις, ριζικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές στην πολιτική 
ψυχικής υγείας στη χώρα μας, οι οποίες αντανακλώνται στον τρόπο οργάνωσης και 
παροχής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Ελλαδικό χώρο εν γένει, και κατ’ 
επέκταση στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Αναλυτικότερα, ακρογωνιαίος 
λίθος του νέου κοινοτικού συστήματος ψυχικής υγείας είναι ο Τομέας Ψυχικής 
Υγείας (ΤοΨΥ), και σύμφωνα με το Ν.2716/99, οι Υγειονομικές Περιφέρειες της 
χώρας μας διαιρούνται σε ΤοΨΥ με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά. Η 
περιφέρεια Κρήτης διαιρέθηκε σε τέσσερις (4) ΤοΨΥ (έναν ανά νομό), και 
αναπτύχθηκαν Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας, Ιατρεία Παιδιών & Εφήβων, καθώς και δράσεις (Κινητές Μονάδες 
Νοσηλείας, Κατ’ Οίκον Βοήθεια, Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική στήριξη ατόμων με 
ογκολογικά νοσήματα) και στεγαστικές δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), με τη ταυτόχρονη σταδιακή 
συρρίκνωση και το ολοκληρωτικό κλείσιμο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων 
Χανίων (ΘΨΠΧ, 1η

 

 Φεβρουαρίου 2006), του μοναδικού ψυχιατρικού νοσοκομείου σε 
ολόκληρη την υγειονομική περιφέρεια του νησιού. Οι νέες μονάδες παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά νομό της περιφέρειας Κρήτης, διέπονται από το 
πλαίσιο των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, όπως αυτές καταγράφονται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2001), δηλαδή της τομεοποίησης, της 
αποφυγής του ιδρυματισμού, του συνεχούς της φροντίδας, της διασφάλισης της 
ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών, καθώς και της  ανταπόκρισης 
στις ανάγκες του πληθυσμού.  

5.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Προκειμένου να προσεγγιστεί ο σκοπός της παρούσας εργασίας, τίθενται τα 
παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιος είναι ο επιπολασμός και η επίπτωση των αυτοκτονιών στους τέσσερις 
νομούς της Κρήτης, από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2010;  

 Υπάρχει επιδημιολογική διακύμανση της τάσης των αυτοκτονιών στους 
τέσσερις νομούς της Κρήτης, και εάν ναι, πώς αυτή προσδιορίζεται 
γεωγραφικά και χρονικά;  

 Ποιο είναι το προφίλ των αυτοχείρων και των οικογενειών τους;  
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 Υπάρχουν παράγοντες που συσχετίζονται σημαντικά με τις αυτοκτονίες στην 
περιφέρεια Κρήτης;  

 Κατά πόσον η αλλαγή που έχει συντελεστεί στην περιφέρεια Κρήτης 
αναφορικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα πλαίσια της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έχει σε οποιοδήποτε βαθμό ή τρόπο μεταβάλλει 
την συχνότητα των αυτοκτονιών;  

 Ποιος ο τρόπος καταγραφής και η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με τις αυτοκτονίες στην περιφέρεια Κρήτης;  

 Ποιο είναι το μέγεθος του φαινομένου των αυτοκτονιών στην περιφέρεια 
Κρήτης σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και με τα 
διεθνή δεδομένα;  
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο 6. Υλικό και Μέθοδοι Έρευνας 
 

6.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα διενεργήθηκε στα όρια της διοικητικής περιφέρειας Κρήτης τα οποία 
ταυτίζονται με τα όρια της υγειονομικής περιφέρειας, και συγκεκριμένα στους νομούς 
Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην περιφέρεια Κρήτης ανήκουν 
επίσης και αρκετά μικρά νησιά όπως Γαύδος, Ντία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι ή 
Χρυσή, Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι 
ακατοίκητα, με εξαίρεση την Κοινότητα Γαύδου. Για την διεξαγωγή της έρευνας 
επιλέχθηκε αρχικά η χρονική περίοδος από τον Ιανουάριο του 1999 έως τον 
Δεκέμβριο του 2007, όπου εκτός της επιδημιολογικής παρακολούθησης του 
φαινομένου της αυτοχειρίας στην περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν και 
ημιδομημένες συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας 
της ανωτέρου περιόδου, αλλά στη συνέχεια και για λόγους ελέγχου των χρονικών 
εξελίξεων του φαινομένου, κατεγράφησαν επίσης οι θάνατοι από αυτοκτονία έως τον 
Δεκέμβριο του 2010. 

Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, και το πέμπτο μεγαλύτερο της 
Μεσογείου. Το νησί της Κρήτης με πληθυσμό 601.131 σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2001 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος [ΕΣΥΕ], 2009), αποτελεί το 5.5% του ελλαδικού πληθυσμού, και τη 13η 
διοικητική περιφέρεια της χώρας μας, με έδρα το Ηράκλειο (βλ. Παράρτημα Α, 
Γράφημα III, IV). Η περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μια αυτοτελή ενιαία διοικητική 
μονάδα αποκέντρωσης της κρατικής διοίκησης, και διαιρείται σύμφωνα με το νόμο 
Καποδίστρια (Ν.2539/97, ΦΕΚ 244, τεύχος Α΄) σε 4 νομούς, 68 δήμους και 2 
κοινότητες (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα V). Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 
58% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το υπόλοιπο 42% είναι αγροτικός πληθυσμός2. 
Με μια έκταση 8.336 km2, 

                                                 
2 Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2001 (ΕΣΥΕ, 2009), 
«αστικό» χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, του οποίου ο πολυπληθέστερος 
οικισμός έχει 2.000 κατοίκους και άνω, ενώ «αγροτικό» χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό 
διαμέρισμα, του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Ο 
χαρακτηρισμός του συνόλου του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ως αστικού και αγροτικού γίνεται 
βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού του δημοτικού ή κοινοτικού 
διαμερίσματος.   

το νησί καλύπτει το 6.3% της συνολικής έκτασης της 
χώρας, και είναι απομονωμένο από τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης, 
της Ασίας και της Αφρικής, γεγονός που προσδίδει στην περιοχή ιδιαίτερα 
γεωμορφολογικά, δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή ασυμμετρία μεταξύ του βόρειου τμήματος του 
νησιού και της ενδοχώρας, αφού στο βόρειο τμήμα συγκεντρώνονται περίπου τα 3/4 
του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νησί είναι κάθε τμήμα γης με έκταση 
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τουλάχιστον 1 km2, που διαθέτει επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά: (α) απέχει 
τουλάχιστον 1 χλμ  από την ξηρά, ενώ δεν έχει σταθερή σύνδεση μ’ αυτήν, (β) έχει 
δημιουργηθεί με φυσικό τρόπο, (γ) είναι μικρότερο από ήπειρο, (δ) έχει ένα μόνιμο 
πληθυσμό στατιστικά σημαντικό (ενδεικτικό όριο 50 κατοίκων), και συνεπώς στηρίζει 
κατοικία και οικονομικές δραστηριότητες, και (ε) δεν περιλαμβάνει πρωτεύουσα 
κράτους (Eurisles, 2002). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας 
(insularity)3

Συνολικά, η περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία έτη έχει παρουσιάσει καλύτερες 
επιδόσεις από το σύνολο της Ελλάδος, τόσο όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης και 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας στη χώρα, όσο και την ανεργία (7.7% έναντι 10% 
της χώρας) (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή [ΕΔΑ] Περιφέρειας Κρήτης, 2007). 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (έτος 2009) από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, η 
περιφέρεια Κρήτης παράγει το 5.4% του εθνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ), και κατατάσσεται 4

, που δημιουργούνται από το συνδυασμό των φυσικών και 
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της, είναι (Ακαδημία Αθηνών, 2004): η σχετική 
απομόνωση και αίσθηση μοναδικότητας, η μικρή σχετικά κλίμακα και ευρεία 
διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η ιδιότητά της ως δεξαμενής 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του 
πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τις κοινωνικές σχέσεις, η ιδιότυπη 
δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη 
θάλασσα, η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων, και οι 
εξαιρετικά μεγάλες διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων.  

η

Στο σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης, η κατανομή ανά φύλο είναι 
50.5% άνδρες και 49.5% γυναίκες. Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της 
περιφέρειας Κρήτης για τις νεανικές και παραγωγικές ηλικίες (≤54 έτη), καταδεικνύει 

 μεταξύ των περιφερειών της χώρας για το κατά κεφαλήν 
προϊόν, σε θέση υψηλότερη από το αντίστοιχο κατά κεφαλήν του εθνικού μέσου όρου 
(ΕΣΥΕ, 2011). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο τριτογενής 
τομέας (διοικητικές, εκπαιδευτικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
μεταφορών και τουριστικές δραστηριότητες) καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της 
οικονομικής δραστηριότητας (55.6% του εργατικού δυναμικού) του νησιού, με τον 
τουρισμό να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, ενώ ακολουθεί ο πρωτογενής τομέας 
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) με ένα ποσοστό 23.4% της εργατικής δύναμης, και 
τέλος ο δευτερογενής τομέας (μεταποίηση/επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή 
τομέα, κλάδοι δομικών υλικών και πλαστικών) που αντιστοιχεί στο 16.1% του 
εργατικού δυναμικού (ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, 2007). Στην εθνική συμμετοχή των 
περιφερειών, ανά μορφωτικό επίπεδο (σε μεγέθη πληθυσμού), η περιφέρεια Κρήτης 
κατατάσσεται όγδοη ως προς την υποχρεωτική εκπαίδευση, έκτη και τέταρτη ως προς 
την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοίχως.  

                                                 
3 Ο όρος νησιωτικότητα (insularity), αναφέρεται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για να 
περιγράψει τα ιδιαίτερα φυσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου, τα 
οποία προσδιορίζονται από το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας.  
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μια υγιή πληθυσμιακή διάρθρωση με ποσοστά μεγαλύτερα του εθνικού μέσου όρου, 
ενώ ο δείκτης γήρανσης4

 

 της Κρήτης σε σχέση με το σύνολο της χώρας παρουσιάζει 
χαμηλά ποσοστά και διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα, με τον γυναικείο 
πληθυσμό να εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα γήρανσης (ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, 
2007˙ OECD, 2005).    

6.2 Τύπος έρευνας και πληθυσμός μελέτης - Ορισμοί 

Στην παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί μια αναδρομική (retrospective) περιγραφική 
επιδημιολογική μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, 
καθώς αυτός ο τύπος έρευνας ενδείκνυται για τη μέτρηση και περιγραφή της 
θνησιμότητας ενός πληθυσμού και τον έλεγχο των χρονικών της εξελίξεων, το 
δείγμα/πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλες οι καταγεγραμμένες εγγραφές 
(θάνατοι) κατά το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην Κρήτη που είχαν χαρακτηριστεί 
ως «αυτοκτονία», και οι οποίες βρέθηκαν στα αρχεία του Εργαστηρίου 
Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
(ΠαΓΝΗ) καθώς και στα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης. Τα 
δεδομένα που εξετάζονται στην περιγραφική επιδημιολογία συνηθίζεται σχηματικά 
να διακρίνονται σε χαρακτηριστικά ατόμων (person), τόπου (place) και χρόνου (time) 
(Aschengrau & Seage, 2007˙ Τριχόπουλος, 1982, 2002). Η διαμόρφωση υποθέσεων 
για την αιτιολογία ενός φαινομένου, όπως π.χ., η αυτοκτονία, βασίζεται κυρίως στην 
περιγραφική του επιδημιολογία, εν προκειμένω στα χαρακτηριστικά των ατόμων που 
αυτοκτόνησαν και τις ιδιομορφίες της τοποχρονικής τους κατανομής (Aschengrau & 
Seage, 2007˙ Κορνάρου & Ρουμελιώτη, 2007̇ Τριχόπουλος, 1982, 2002). Για την 
απόδοση των επιδημιολογικών όρων στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το 
Λεξικό Επιδημιολογικών Όρων των Πετρίδου, Σκαλκίδη και Δικαλιώτη (2007). 

 

(i) Επίσημη διαδικασία καταγραφής θανάτων στην Ελλάδα - Χαρακτηρισμός ενός 
θανάτου ως αυτοκτονία  

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της διαδικασίας με την οποία 
ένας θάνατος χαρακτηρίζεται ως αυτοκτονία στη χώρα μας, καθώς και της επίσημης 
διαδικασίας καταγραφής θανάτων που ακολουθείται (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα 
VI). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.344/76, ΦΕΚ 143, τεύχος Α΄), κάθε 
θάνατος δηλώνεται στο ληξιαρχείο εντός 24 ωρών από το συμβάν από το αρμόδιο 
κατά περίπτωση άτομο (συνήθως πλησιέστερο συγγενή ή/και γραφείο τελετών), όπου 
και συντάσσεται «Πιστοποιητικό σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου», 
προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθεί άδεια ταφής από τον υπεύθυνο δήμαρχο ή 
πρόεδρο κοινότητας του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος, ή μεταφέρθηκε ο νεκρός για 
ενταφιασμό. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την δήλωση ενός θανάτου στο 

                                                 
4 Αποτυπώνει την αναλογία των ηλικιωμένων (65+ ετών) προς τα άτομα νεαρότερης ηλικίας (0-14 
ετών). 



120 

 

ληξιαρχείο είναι η ταυτότητα του θανόντος και το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου το 
οποίο εκδίδεται από επίσημο φορέα (π.χ., Δημόσιο Νοσοκομείο, θεράποντα ιατρό), 
και στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά δημογραφικά και λοιπά στοιχεία του 
θανόντος και η αιτία θανάτου, αλλά το είδος του θανάτου (π.χ., φυσικός, ατύχημα, 
ανθρωποκτονία, αυτοκτονία) δύναται να μην αναγράφεται ενόψει περαιτέρω 
συμπληρωματικής έρευνας, όπως στην περίπτωση ενός αιφνίδιου, βίαιου ή ύποπτου 
θανάτου. Κατόπιν της δηλώσεως του θανάτου (κατάθεση του ιατρικού 
πιστοποιητικού θανάτου) στο ληξιαρχείο, συμπληρώνεται από τον ληξίαρχο ένα 
δελτίο θανάτου. Το σύνολο των δελτίων θανάτου ανά ληξιαρχείο αποστέλλονται 
μηνιαίως στο Γραφείο Στατιστικής που εδρεύει ανά νομό, όπου και γίνεται έλεγχος 
της ορθότητας και της πληρότητας τους και εφόσον κωδικογραφηθούν (πλην της 
αιτίας θανάτου η οποία κωδικοποιείται σε κεντρικό επίπεδο), υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για περαιτέρω έλεγχο και 
διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, και την μετέπειτα παραγωγή των ετήσιων 
εκθέσεων για το σύνολο της χώρας.  

Στην περίπτωση ενός αιφνίδιου, βίαιου ή ύποπτου θανάτου, όπως προαναφέρθηκε, 
ενημερώνονται οι κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις και Εισαγγελικές 
Αρχές και διατάσσεται ιατροδικαστική εξέταση (Mavroforou & Michalodimitrakis, 
2002), η οποία είναι υποχρεωτική υπό τις δεδομένες περιστάσεις, και συγχρόνως οι 
διωκτικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό, φιλικό, γειτονικό 
περιβάλλον ή/και αυτόπτες μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου. Το ιατρικό 
πιστοποιητικό θανάτου εκδίδεται από τις αρμόδιες κατά τόπους ιατροδικαστικές 
υπηρεσίες, οι οποίες εν συνεχεία πραγματοποιούν και την ιατροδικαστική εξέταση, 
και δύναται να μην αναγράφεται το είδος του θανάτου ενόψει συμπληρωματικής 
έρευνας. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια Κρήτης, υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
ιατροδικαστικής εξέτασης είναι για μεν τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου το 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), ενώ για τους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων 
τοπικοί ιατροδικαστές δημόσιων νοσοκομείων που υπάγονται στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Κρήτης.  

Στη χώρα μας, ο ρόλος του ιατροδικαστή καθορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, Βιβλίο Δεύτερο «Οι Αποδείξεις», άρθρα 177 έως και 208. Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω άρθρα, ο ιατροδικαστής κατά την διεξαγωγή μιας αυτοψίας μπορεί να 
προβεί σε ιχνογραφήματα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις της σκηνής του γεγονότος, 
να προχωρήσει σε αναπαράσταση των συνθηκών θανάτου για να βεβαιωθούν οι 
περιστάσεις που αυτός συντελέστηκε, να εξετάσει σημειώματα αυτοκτονίας ή/και 
άλλα προσωπικά είδη του θανόντος, να προχωρήσει σε συνεντεύξεις με ενδεχόμενους 
μάρτυρες ή με το οικογενειακό περιβάλλον, και εν συνεχεία να προχωρήσει σε μια 
πλήρη μεταθανάτια εξωτερική και εσωτερική εξέταση του σώματος (νεκροψία-
νεκροτομή), με την παρακράτηση δειγμάτων ιστών ή ολόκληρων οργάνων για 
λεπτομερή εξέταση, καθώς και άλλων δειγμάτων για περαιτέρω μικροσκοπική και 
τοξικολογική ανάλυση σε κάθε περίπτωση. Μετά το πέρας και την ολοκλήρωση της 
ανωτέρω ιατροδικαστικής έρευνας, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια αρμονικής 
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συνεργασίας με τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, χωρίς ωστόσο ο ένας να 
παρεμβαίνει στο έργο του άλλου, ο ιατροδικαστής προχωρεί στην σύνταξη της 
ιατροδικαστικής έκθεσης η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση των ευρημάτων και 
τη γνώμη του ιατροδικαστή σχετικά με το είδος του θανάτου (π.χ., φυσικός, ατύχημα, 
ανθρωποκτονία, αυτοκτονία), με ακριβή και επιστημονικό, αλλά ταυτόχρονα 
κατανοητό από όλους τους ενδιαφερόμενους τρόπο. Η ιατροδικαστική έκθεση 
αποστέλλεται στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές από τις οποίες 
διατάχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση (Mavroforou & Michalodimitrakis, 2002). 

Στο αμέσως επόμενο βήμα, και εφόσον ο θάνατος έχει χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία 
από τον ιατροδικαστή, σχηματίζεται δικογραφία η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
ανωτέρω ευρήματα και αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος 
μελετάει τον φάκελο προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 301 «Συμμετοχή σε 
αυτοκτονία» του Ποινικού Κώδικα, να εξακριβωθεί εάν κάποιος κατέπεισε τον 
θανόντα να προβεί σε αυτοκτονία ή τον βοήθησε σε αυτή του την πράξη, και εφόσον 
προκύψουν στοιχεία εις βάρος τρίτων προσώπων τότε ασκείται εναντίον τους δίωξη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ποινή φυλάκισης). Στην 
περίπτωση που δεν προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον άλλων προσώπων, 
τότε αποστέλλεται η δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών σύμφωνα με το άρθρο 43 
§2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και τοποθετείται στο αρχείο. Συνοψίζοντας, ο 
χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως «αυτοκτονία» στη χώρα μας, στηρίζεται κυρίως 
στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και στη μελέτη των στοιχείων που 
προκύπτουν κατά την διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας και της έρευνας των 
διωκτικών αρχών. 

 

(ii) Ταξινόμηση των αιτιών θανάτου 

Προκειμένου για τη ταξινόμηση των αιτιών θανάτου, εφαρμόζεται σε παγκόσμια 
κλίμακα η «Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών 
Θανάτου» (International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of 
Death), ή, συντομογραφικά, «Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων» (ΔΝΤ, International 
Classification of Diseases, ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Τριχόπουλος, 
1982, 2002). Η ΔΝΤ λαμβάνει περιοδικές αναθεωρήσεις (ανά δεκαετία) από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση είναι η δέκατη 
(ICD-10, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΥΥΚΑ], 2010˙ WHO, 
2007a). Στην παρούσα μελέτη, η ταξινόμηση των αυτοκτονιών κατά μέθοδο στην 
περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε με την χρησιμοποίηση της 9ης (ICD-9, 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών [ΥΚΥ], 1980˙ WHO, 1977, Κωδικοί E950-E958, 
βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας IV), αλλά και της πιο πρόσφατης 10ης (ICD-10, ΥΥΚΑ, 
2010˙ WHO, 2007a, Κωδικοί Χ60-Χ84, βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας V) αναθεώρησης 
του Εγχειριδίου της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινομήσεως των Νόσων, Κακώσεων και 
Αιτιών Θανάτου. Η ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ μέχρι και σήμερα χρησιμοποιεί την 9η 
αναθεώρηση του Εγχειριδίου της ΔΝΤ για τη ταξινόμηση των θανάτων στη χώρα 
μας.  
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Ειδικότερα, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των μεθόδων αυτοκτονίας σε βίαιες 
(violent) και σε λιγότερο βίαιες (less violent), υιοθετήθηκε στη παρούσα μελέτη η 
κατηγοριοποίηση η οποία ακολουθείτε και στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου ως βίαιες 
μέθοδοι αυτοκτονίας χαρακτηρίζονται όλοι οι μέθοδοι εκτός της δηλητηρίασης 
(Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Christodoulou et al., 2012). Στις περιπτώσεις αυτοκτονίας 
με δηλητηρίαση, η κατηγοριοποίηση των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΠΟΥ (WHO, 2004), όπου τα 
φυτοφάρμακα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για την 
ανθρώπινη υγεία, και λαμβάνεται υπόψη τόσο η τοξικότητα της δραστικής ουσίας του 
σκευάσματος όσο και η μορφή με την οποία αυτό διατίθεται στην αγορά.  

 

(iii) Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 

Στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ξεκίνησαν να ακούγονται εντονότερα 
ορισμένες φωνές διαμαρτυρίας για την εξαθλίωση της ιδρυματικής ψυχιατρικής. Ένα 
από τα βασικά προβλήματα του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα 
αφορούσε την άνιση κατανομή των υπηρεσιών, καθώς λειτουργούσαν 9 ειδικά 
ψυχιατρικά νοσοκομεία (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα VII), ενώ αντίστοιχα το δίκτυο 
κοινοτικών υπηρεσιών ήταν υποτυπώδες, καθώς η ανοιχτή ψυχιατρική περίθαλψη 
συνίστατο αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των ψυχιατρικών νοσοκομείων, και 
σε υπηρεσίες όπως Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής και το ΙΚΑ (Thornicroft, Craig, & 
Power, 2010˙ ΥΥΚΑ, 2011). Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, επομένως, ταυτίζονταν 
αποκλειστικά με την φροντίδα στα άσυλα, βασίζονταν στο βιο-ιατρικό μοντέλο 
φροντίδας, και επιπρόσθετα χαρακτηρίζονταν ακατάλληλες τόσο για τους ασθενείς 
όσο και για το προσωπικό που τις στελέχωνε, το οποίο στερούνταν βασικής 
εκπαίδευσης με άμεση συνέπεια την παντελής απουσία θεραπευτικών στόχων, και 
τον φυσικό περιορισμό των ασθενών (Thornicroft et al., 2010). Το πέρασμα από την 
ασυλικού τύπου ψυχιατρική σε μια διαφορετική οπτική και συνολική προσέγγιση του 
ατόμου με ψυχικά προβλήματα, ήτοι στην κοινωνική-κοινοτική ψυχιατρική και στην 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση με την ριζική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας στη χώρα μας, δηλαδή στην ουσιαστική μετατόπιση του κέντρου βάρους της 
περίθαλψης από τα ιδρύματα στην κοινότητα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφατο 
φαινόμενο, που δεν έχει ιστορία μεγαλύτερη από τριάντα χρόνια (Μαδιανός, 1994˙ 
ΥΥΚΑ, 2005). Πράγματι, η εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα 
ξεκίνησε με την ψήφιση του νόμου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83), 
διευρύνθηκε με το Ν.2071/92, και παγιώθηκε με το Ν.2716/99 «Ανάπτυξη και 
Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΥΥΚΑ, 2011). Με 
τον όρο «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» εννοούμε γενικά το σύνολο των παρεμβάσεων 
που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας υποστηρίζοντας 
το άτομο να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στην κοινότητα, μέσα στο 
οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη 
(ΥΥΚΑ, 2005). 
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Αναλυτικότερα, το 1984 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επέβαλλε στην Ελλάδα τον 
Κανονισμό αριθμ. 815 (Μαδιανός, 1994, σελ. 364), με τον οποίο η χώρα ξεκίνησε 
ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μια σειρά 
προγραμμάτων ευρέος φάσματος σε όλα τα κρατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, ενώ οι 
δυσκολίες του ελληνικού διοικητικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
έργου, οδήγησαν στην επέκταση της χρονικής περιόδου υλοποίησης με τον 
Κανονισμό αριθμ. 4130/88 (Μαδιανός, 1994, σελ. 370). Ο Κανονισμός 815/84 στην 
πρώτη φάση (1984-1989) εστίασε στην δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 
επαγγελματικής κατάρτισης στην ευρύτερη περιφέρεια των Αθηνών, ενώ κατά την 
υλοποίηση της δεύτερης φάσης (1989-1995) στην προώθηση της 
αποϊδρυματοποίησης και της μεταρρύθμισης του συστήματος της ψυχιατρικής 
περίθαλψης στο σύνολο της επικράτειας (Thornicroft et al., 2010˙ ΥΥΚΑ, 2011). 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των σημαντικών αυτών πρωτοβουλιών 
μεταρρύθμισης μετά το πέρας της ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ 
διαμέσω των Κανονισμών 815/84 και 4130/88 στα τέλη του 1995, το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας ανέλαβε μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη συνέχιση της 
μεταρρύθμισης των ψυχιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, εκπονώντας ένα 
μακροπρόθεσμο διαρκές δεκαετές εθνικό σχέδιο με την κωδική ονομασία 
«Ψυχαργώς». Η κωδική ονομασία του μεταρρυθμιστικού σχεδίου προέρχεται από τη 
μυθολογική «Αργώ» και την επιστροφή του χρυσόμαλλου δέρατος, συμβολισμός που 
παραπέμπει στην επιστροφή των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα που επιφέρει η 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ο αρχικός δεκαετής προγραμματισμός του Ψυχαργώς 
πραγματοποιήθηκε το 1997 και αφορούσε δύο διαδοχικές περιόδους, και πιο 
συγκεκριμένα την χρονική περίοδο 1997-2001 (Α΄ φάση Ψυχαργώς) και την χρονική 
περίοδο 2001-2006 (Β΄ φάση Ψυχαργώς), ωστόσο στο τέλος της Α΄φάσης του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη αναθεώρησή του για την περίοδο 2001-
2010. Το εθνικό πρόγραμμα Ψυχαργώς αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
και από την αναθεώρησή του ισχύει για άλλα 10 έτη (διαρκές - δεκαετές) (Thornicroft 
et al., 2010˙ ΥΥΚΑ, 2011 ). Τον Μάιο του 2012 με την αριθμ. πρωτ. 
Υ5β/Γ.Π./οικ.46769 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε η νέα 
αναθεώρηση του προγράμματος Ψυχαργώς (Γ΄ φάση) για την χρονική περίοδο 2011-
2020.  

Το πρόγραμμα Ψυχαργώς αποτελώντας ουσιαστικά τον επιχειρησιακό βραχίονα της 
πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για τα ψυχιατρικά δρώμενα της χώρας, τον 
αποϊδρυματισμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, επέφερε νέες αντιλήψεις και ριζικές αλλαγές τόσο στη στάση και τις 
προσεγγίσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όσο και στη δομή και τους τύπους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών, κοινοτικά 
προσανατολισμένων και ενταγμένων σε Τομείς Ψυχικής Υγείας (τομεοποίηση). 
Ακρογωνιαίος λίθος του νέου κοινοτικού συστήματος ψυχικής υγείας είναι ο Τομέας 
Ψυχικής Υγείας (ΤοΨΥ), και σύμφωνα με το Ν.2716/99, οι Υγειονομικές 
Περιφέρειες της χώρας μας διαιρούνται σε ΤοΨΥ με κριτήρια γεωγραφικά και 
πληθυσμιακά. Στους ΤοΨΥ εντάσσονται οι μονάδες ψυχικής υγείας οι οποίες 
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παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με ψυχικές διαταραχές που κατοικούν στην περιοχή 
αρμοδιότητας του Τομέα, και έμφαση δίνεται στην πρόληψη, την διάγνωση, την 
θεραπεία, την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 
κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Κρήτης διαιρέθηκε σε τέσσερις (4) ΤοΨΥ (έναν ανά 
νομό), και αναπτύχθηκαν Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Παιδιών & Εφήβων, καθώς και δράσεις (Κινητές Μονάδες 
Νοσηλείας, Κατ’ Οίκον Βοήθεια, Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική στήριξη ατόμων με 
ογκολογικά νοσήματα) και στεγαστικές δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), με τη ταυτόχρονη σταδιακή 
συρρίκνωση και το ολοκληρωτικό κλείσιμο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων 
Χανίων (ΘΨΠΧ, 1η

 

 Φεβρουαρίου 2006), του μοναδικού ψυχιατρικού νοσοκομείου σε 
ολόκληρη την υγειονομική περιφέρεια του νησιού (βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας VI, 
VII, VIII, και IX). 

(iv) Μετά θάνατον διάγνωση ψυχικής διαταραχής του αυτόχειρα 

H μετά θάνατον διάγνωση της ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες ακολουθώντας 
τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR [Diagnostic Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition (Text Revision), American Psychiatric Association [APA], 
2000], στηρίχθηκε στην περιγραφή της συμπεριφοράς τους κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα πριν τον θάνατο, στο προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό (εάν 
υπήρχε), καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από τις 
συνεντεύξεις και την συμπληρωματική μελέτη σημειωμάτων αυτοκτονίας, βιβλιαρίων 
υγείας, γνωματεύσεων/πιστοποιητικών θεράποντων ιατρών, εξιτηρίων από 
νοσοκομεία, καθώς και πληροφοριών από αρχεία άλλων υπηρεσιών ή/και άλλων 
ειδικών (αρχείο Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, αρχείο Ψυχιατρικής 
Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, αρχείο Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, 
ιδιώτες ιατροί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας), προκειμένου για την εξακρίβωση 
των στοιχείων σχετικά με την ψυχική κατάσταση των αυτοχείρων πριν την 
αυτοκαταστροφική τους πράξη.  

Στην πολυαξονική ταξινόμηση του DSM-IV-TR (APA, 2000), περιλαμβάνονται οι 
παρακάτω πέντε (5) άξονες: 

Άξονας I: Κλινικές Διαταραχές 
Άλλες Καταστάσεις που Μπορεί να Αποτελέσουν Εστία Κλινικής 
Προσοχής  

Άξονας II: Διαταραχές της Προσωπικότητας 
Νοητική Καθυστέρηση 

Άξονας III: Γενικές Σωματικές Καταστάσεις 

Άξονας IV: Ψυχοκοινωνικά και Περιβαλλοντικά Προβλήματα 
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Άξονας V: Σφαιρική Εκτίμηση της Λειτουργικότητας 

Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών αποδόθηκε μια κύρια διάγνωση 
κατά τον άξονα I ή II, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ως κύρια διάγνωση, κρίθηκε η 
διαταραχή που μετά από μελέτη των συλλεχθέντων στοιχείων θεωρήθηκε ότι κυρίως 
ευθύνεται για την αυτοκαταστροφική πράξη του θύματος.  

Οι διαγνώσεις ομαδοποιήθηκαν στις κάτωθι κατηγορίες:  

(i) Σχιζοφρένια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές 

(ii) Διαταραχές της διάθεσης (καταθλιπτικές και διπολικές διαταραχές)  

(iii) Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες  

(iv)  Άνοια και αμνησιακές διαταραχές  

(v) Διαταραχές της προσωπικότητας  

(vi)  Απουσία ψυχικής νόσου (καμία διάγνωση)   
 

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται οι κωδικοί των ψυχιατρικών διαγνώσεων τόσο κατά 
DSM-IV-TR (APA, 2000˙ First, Frances, & Pincus, 2002, βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας 
X), όσο και οι αντίστοιχοι κωδικοί κατά ICD-10 (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems, ΥΥΚΑ, 2010˙ WHO, 2007a, 
βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας XI), καθώς πρόσφατα (2010) υιοθετήθηκε η χρήση της 
10ης αναθεώρησης της ICD από όλους τους φορείς του τομέα υγείας στην Ελλάδα.  
 

6.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία 

Σε μια ερευνητική διαδικασία, η μέθοδος συλλογής πληροφοριών που εφαρμόζεται 
είναι σε άμεση συνάρτηση με τη φύση του προς μελέτη κοινωνικού φαινομένου και 
το σκοπό της έρευνας αυτής καθεαυτής (Κορνάρου & Ρουμελιώτη, 2007˙ 
Τριχόπουλος, 1982, 2002), και όπως επισημαίνει ο Moore (1987, σελ. 10), οι μέθοδοι 
ερευνών «δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα εργαλεία για την διεξαγωγή της 
εργασίας», σηματοδοτούν επομένως το πρίσμα μέσα από το οποίο ο ερευνητής 
αποφασίζει να διεξάγει την έρευνα του (Σταμέλος & Δακοπούλου, 2007). Η επιλογή 
της μεθόδου έρευνας εξαρτάται επίσης από την ακρίβεια με την οποία θα μετρήσει τα 
χαρακτηριστικά και θα δώσει αξιόπιστες πληροφορίες, από τη διαθεσιμότητα των 
πηγών (οικονομικοί, ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι), από το βαθμό αποδοχής της 
μεθόδου και το βαθμό συνεργασίας του κοινού στο οποίο η έρευνα απευθύνεται, 
καθώς και από τον διατιθέμενο χρόνο του ερευνητή, ο οποίος αρχικά οφείλει να θέσει 
το ερώτημα «τι χρειάζεται να ξέρω και γιατί», και όχι «ποια μεθοδολογία» (Bell, 
1997). Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα θα προσδιορίσει την επιλογή της 
καταλληλότερης τεχνικής συλλογής των δεδομένων της έρευνας, ενώ δύναται πάντα 
με γνώμονα τα ερευνητικά αντικείμενα της μελέτης να επιστρατευθούν ποικίλες 
τεχνικές συλλογής δεδομένων, ποσοτικές και ποιοτικές (Cohen, Μanion, & Morrison, 
2008).  
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Στην παρούσα μελέτη με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί, και αφορούσαν (α) την 
επιδημιολογική διερεύνηση της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης και τη σχέση 
της με μια ποικιλία δημογραφικών παραγόντων, καθώς και τη παρακολούθηση των 
διαχρονικών τάσεων του φαινομένου, και (β) τη μεταθάνατον (αναδρομική) 
σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ του αυτόχειρα με την υιοθέτηση της μεθόδου 
της ψυχολογικής αυτοψίας (psychological autopsy), επιλέχθηκε ένας συνδυασμός 
ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης [έρευνα πολλαπλών μεθόδων (multimethod 
research) / μεικτή μέθοδος (mixed methods research)] που προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα στην έρευνα, όπως ότι εξασφαλίζει μια μεγαλύτερη 
αντικειμενικότητα, καθώς επίσης περισσότερο λεπτομερή και χρήσιμα ερευνητικά 
αποτελέσματα (Erzberger & Prein, 1997˙ Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007˙ 
Tashakkori & Creswell, 2007˙ Tashakkori & Teddlie, 1998, 2003˙ Teddlie & 
Tashakkori, 2006). Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η συλλογή των δεδομένων να 
πραγματοποιηθεί αναδρομικά με την χρησιμοποίηση εκ των προτέρων διαθέσιμων 
στοιχείων από γραπτές επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων, ποσοτική 
προσέγγιση), και με τη χρήση ερωτηματολογίου μέσω ημιδομημένης προσωπικής 
ή/και τηλεφωνικής συνέντευξης (στις περιπτώσεις εκείνες που δεν κατέστη δυνατή 
μια προγραμματισμένη συνάντηση με την ερευνήτρια) με τις οικογένειες των 
αυτοχείρων (ποιοτική προσέγγιση). Η συνέντευξη με το συγγενικό περιβάλλον των 
αυτοχείρων κρίθηκε σκόπιμο να είναι ημιδομημένου τύπου, καθώς σύμφωνα με τον 
Smith (1990), το συγκεκριμένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 
προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία, και 
χρησιμοποιείται κυρίως για να αποκτήσουμε μία λεπτομερή εικόνα για τις 
πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις ενός ατόμου για ένα θέμα, ενώ μια αυστηρά 
δομημένη συνέντευξη θα ελλόχευε το κίνδυνο απώλειας στοιχείων ιδιαίτερων και 
χρήσιμων.  

Σύμφωνα με τον Babbie (1986a, 2011) παρά τον όποιο φαινομενικό ανταγωνισμό 
ανάμεσα στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, η συμβολή της μίας και της άλλης 
προσέγγισης αναγνωρίζεται ευρέως, και καθώς οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι 
έχουν διαφορετικά προτερήματα και μειονεκτήματα, συμπληρώνουν οι μεν τις δε 
τέλεια. Ο Johnson και οι συνεργάτες του (2007, σελ. 123) κατόπιν της ανεύρεσης και 
ανάλυσης δεκαεννέα (19) ορισμών για τη μεικτή μέθοδο που χρησιμοποιούνται από 
τους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο, κατέληξαν ότι «Μεικτή μέθοδος έρευνας είναι ο 
τύπος της έρευνας, όπου συνδυάζονται στοιχεία ποσοτικών και ποιοτικών 
ερευνητικών προσεγγίσεων με σκοπό την ευρεία και σε βάθος κατανόηση και 
επιβεβαίωση/τεκμηρίωση (corroboration)» (παρατίθεται από Γραμματικόπουλος, 
2010). Στην παρούσα έρευνα, η συνδυασμένη και συμπληρωματική χρήση των δύο 
μεθόδων συλλογής στοιχείων στη μελέτη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στη 
περιφέρεια Κρήτης, ακολούθησε τον πιο συνηθισμένο και ευρύτατα 
χρησιμοποιούμενο τύπο μεικτής μεθόδου έρευνας τον τριγωνισμό ή αλλιώς 
«μεθοδολογική τριγωνοποίηση» (methodological triangulation) (Cohen et al., 2008˙ 
Γραμματικόπουλος, 2010˙ Creswell & Plano Clark, 2007˙ Denzin, 1989˙ Erzberger & 
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Prein, 1997˙ Flick, 1992a,b, 2004˙ Jick, 1979˙ Patton, 2002˙ Poth, 2010˙ Τσιώλης, 
2011).  

Η χρήση του τριγωνισμού συνέβαλε σε μια πρώτη φάση στην αποσαφήνιση του 
φαινομένου της αυτοκτονίας, καθώς η συλλογή ποσοτικών στοιχείων για τις 
αυτοκτονίες οδήγησε σε μια αποδοτικότερη καταγραφή, απεικόνιση και ανάλυση του 
υπό μελέτη κοινωνικού προβλήματος, ενώ συγχρόνως μέσω της χρήσης των 
ημιδομημένων συνεντεύξεων με το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας, 
δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν το «πώς, γιατί, κάτω από ποιες 
συνθήκες, με ποιες επιπτώσεις, μέσα από ποιες διαδικασίες» (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 
1998). Ο μεθοδολογικός τριγωνισμός κατ’ επέκταση στη παρούσα μελέτη μπορεί να 
ειδωθεί, σύμφωνα και με τον Flick (1992a,b, 2004), ως μια στρατηγική που είχε ως 
σκοπό μια διευρυμένη και πληρέστερη θεώρηση του φαινομένου της αυτοκτονίας στη 
περιφέρεια Κρήτης, και επιπρόσθετα βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις νέες 
τάσεις στο χώρο της επιστήμης της αυτοκτονιολογίας, όπου τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές των θεωρητικών/ερευνητών για τη χρήση 
μεικτών μεθόδων στη μελέτη των αυτοκαταστροφικών πράξεων (Hanson, Creswell, 
Clark, Petska, & Creswell, 2005˙ Hjelmeland & Knizek, 2010˙ Kral, Links, & 
Bergmans, 2011˙ Rogers & Apel, 2010).    

 

6.3.1 Γραπτές πηγές 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η κύρια συλλογή των δεδομένων της έρευνας, 
πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση εκ των προτέρων διαθέσιμων στοιχείων από 
γραπτές επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων), ήτοι τα αρχεία του 
Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), καθώς και τα αρχεία της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας Κρήτης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συλλέχθηκαν όλες οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, ιατρικά 
πιστοποιητικά θανάτου και αστυνομικές παραγγελίες, που αφορούσαν θάνατο από 
αυτοχειρία για την χρονική περίοδο 1999-2010, και τα οποία περιελάμβαναν: 
ονοματεπώνυμο αυτόχειρα, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, 
ημερομηνία αυτοκτονίας, ημερομηνία θανάτου, τόπο διαμονής, μέθοδο αυτοκτονίας 
και τοξικολογικά ευρήματα. Τα ανωτέρω έγγραφα συλλέχθηκαν, και τα στοιχεία ανά 
αυτόχειρα κατεγράφησαν αρχικά χειρόγραφα και εν συνεχεία σε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων.  

Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο επίπεδο και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια έγκυρη 
και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η ερευνήτρια διέθεσε επαρκή χρόνο στη διαδικασία 
επαλήθευσης και εξακρίβωσης των συλλεχθέντων στοιχείων, εφαρμόζοντας μια εκ 
των κατηγοριών της τεχνικής της τριγωνοποίησης, τον τριγωνισμό των 
δεδομένων/πηγών (data triangulation), ο οποίος συνίσταται στη χρησιμοποίηση 
πολλαπλών πηγών δεδομένων (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα VIII) στη μελέτη (Bell, 
1997˙ Cohen et al., 2008˙ Denzin, 1989˙ Flick, 1992a,b, 2004˙ Patton, 2002˙ Robson, 
2010˙ Σαχίνη-Καρδάση, 2007), διαδικασία ανώτερη από την χρησιμοποίηση μιας και 
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μόνο πηγής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα συλλεχθέντα στοιχεία από τις 
προαναφερόμενες πηγές διασταυρώθηκαν και ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια τους, 
με στοιχεία τα οποία προήλθαν από φακέλους και δικογραφίες οι οποίοι διατηρούνται 
στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Εισαγγελικές Αρχές αντίστοιχα ανά νομό της 
περιφέρειας Κρήτης, και περιελάμβαναν εκθέσεις αυτοψίας του χώρου της 
πραγματοποιηθείσας αυτοκτονίας, σημειώματα αυτοκτονίας, βιβλιάρια υγείας, 
γνωματεύσεις/πιστοποιητικά θεράποντων ιατρών, εξιτήρια από νοσοκομεία, 
μαρτυρίες συγγενών, φίλων ή/και του γειτονικού περιβάλλοντος, κλπ. Επιπρόσθετα, 
χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από αρχεία άλλων υπηρεσιών ή/και άλλων ειδικών 
(αρχείο Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, αρχείο Ψυχιατρικής Κλινικής 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, αρχείο Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, ιδιώτες ιατροί 
και επαγγελματίες ψυχικής υγείας) για την εξακρίβωση των στοιχείων σχετικά με την 
ψυχική κατάσταση των αυτοχείρων πριν την αυτοκαταστροφική τους πράξη.  

Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες για την περιφέρεια 
Κρήτης ελήφθησαν ομοίως από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ), όπου η γνωστοποίηση των στοιχείων γίνεται από τα ειδικά δελτία 
που συμπληρώνονται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία της χώρας (κάθε δήμος ή 
μεμονωμένη κοινότητα αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια), προκειμένου να 
ελεγχθεί έμμεσα η ακρίβεια και η αξιοπιστία της προαναφερομένης καταγραφής των 
αυτοκτονιών από τις πηγές του πρώτου και δεύτερου επιπέδου (Εργαστήριο 
Ιατροδικαστικών Επιστημών του ΠαΓΝΗ, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, 
Αστυνομικές Διευθύνσεις και Εισαγγελικές Αρχές). Καθώς όλα τα ληξιαρχικά 
δεδομένα διατηρούνται σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή, δύναται κατόπιν έγγραφης 
αιτήσεως προς την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ να δοθούν εξειδικευμένοι πίνακες, όπως για 
παράδειγμα θνησιμότητα πληθυσμού από αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη 
κάκωση. Στην παρούσα μελέτη οι πίνακες που εκχωρήθηκαν από την 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την περιφέρεια Κρήτης παρείχαν ταξινόμηση των αυτοκτονιών 
ανά έτος, ημερομηνία θανάτου, νομό, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, οικογενειακή 
κατάσταση, και μέθοδο αυτοκτονίας για το χρονικό διάστημα 1999-2009, καθώς για 
το έτος 2010 δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. 
Η ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινομήσεως 
των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου (9η αναθεώρηση, Κωδικοί E950-E958) 
(ΥΚΥ, 1980̇  WHO, 1977), προκειμένου για την ταξινόμηση των αυτοκτονιών ανά 
μέθοδο. 

 

6.3.2 Ερευνητικά Εργαλεία - Ερωτηματολόγια  

Μετά από συστηματική μελέτη και σκιαγράφηση του φαινομένου της αυτοχειρίας, 
αποφασίστηκε ποιές πληροφορίες απαιτούνται για την παρούσα έρευνα, και σε μια 
πρώτη φάση, ακολουθήθηκε συστηματική αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία για 
συγκεκριμένα ερωτηματολόγια με κριτήρια υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας, τα 
οποία είναι σταθμισμένα στην ελληνική ή/και σε άλλες γλώσσες, προκειμένου να 
αποτελέσουν κατάλληλα εργαλεία στις ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις οικογένειες 
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των θυμάτων αυτοκτονίας. Υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία της αυτοκτονιολογίας 
αρκετά ερωτηματολόγια και κλίμακες που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση 
του αυτόχειρα, την αξιολόγηση των αυτοκτονικών σκέψεων, τη πρόθεση 
αυτοκτονικότητας, τη σοβαρότητα της απόπειρας αυτοκτονίας, τα ψυχοπιεστικά 
γεγονότα ζωής, τη ποιότητα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια, αλλά στη 
πλειονότητά τους απευθύνονται σε επιβιώσαντες από απόπειρες, στο γενικό 
πληθυσμό (παιδιά, έφηβους και ενήλικες) και σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Θεωρήθηκε 
επομένως, ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η εφαρμογή τους στην παρούσα έρευνα καθότι 
απευθυνόμαστε σε ολοκληρωμένη τέλεση της αυτοκτονικής πράξης, και ο πληθυσμός 
αναφοράς για τις ημιδομημένες συνεντεύξεις ήταν οι οικογένειες των αυτοχείρων.  

Εξαιτίας επομένως της έλλειψης ενός ερωτηματολογίου με χαρακτηριστικά που να 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της 
παρούσης έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου ερευνητικού 
εργαλείου/ερωτηματολογίου το οποίο θα λειτουργούσε ως πιλότος για τις 
ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις οικογένειες των θυμάτων αυτοκτονίας προκειμένου 
για την συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων αναφορικά με τον 
αυτόχειρα, τη προσωπικότητά του, τη προνοσηρή λειτουργικότητά του, τις συνθήκες 
διάπραξης της αυτοκτονίας, το οικογενειακό του περιβάλλον και την ύπαρξη ή μη 
πρόδρομων συμπτωμάτων/ενδείξεων προ της αυτοκαταστροφικής του πράξης. Ως εκ 
τούτου, αναζητήθηκαν σε μια δεύτερη φάση, υπάρχουσες ερωτήσεις και κλίμακες σε 
συναφή ερωτηματολόγια, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν νέες ερωτήσεις και 
προσαρμόστηκαν όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με τα ελληνικά 
δεδομένα και το πληθυσμό αναφοράς. Επιπρόσθετα, από την ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ, 
Suicide Intent Scale, SIS) (Beck, Schuyler, & Herman, 1974a), και ο κατάλογος 
Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής (ΨΓΖ) (Μαδιανός, 1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός 
κ.ά., 1988), ερευνητικά εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε έναν 
αξιοσημείωτο αριθμό ερευνών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία με 
αποδεδειγμένα υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, ήταν κατάλληλα συμπληρωματικά 
όργανα μέτρησης στην έρευνα μας προκειμένου για την διερεύνηση της σοβαρότητας 
του βαθμού της αυτοκτονικής πρόθεσης των θυμάτων αυτοκτονίας, καθώς και των 
εκλυτικών ψυχοπιεστικών γεγονότων της ζωής τους. Η επιλογή των ανωτέρω ειδικών 
ερωτηματολόγιων στηρίχθηκε εν πολλοίς και στο γεγονός ότι έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί αναδρομικά για άτομα που έχουν διαπράξει μια θανατηφόρα 
αυτοκτονία (π.χ., μέσω της αναθεώρησης επίσημων ιατρικών, ιατροδικαστικών, 
εισαγγελικών και αστυνομικών αρχείων, καθώς και μέσω συνεντεύξεων με την 
οικογένεια ή/και το φιλικό περιβάλλον σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογικής 
αυτοψίας).  
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6.3.2.1 Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο Έρευνας  

6.3.2.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο του περιεχομένου του ερωτηματολογίου 

Όπως πολύ γλαφυρά αναφέρεται από τον Oppenheim (1992) στο πρόλογο του 
βιβλίου του Questionnaire design, interviewing and attitude measurement, «ο κόσμος 
είναι γεμάτος από καλοπροαίρετους ανθρώπους που πιστεύουν ότι, οποιοσδήποτε 
μπορεί να γράψει απλά αγγλικά κι έχει στοιχειώδη νοημοσύνη, μπορεί να 
κατασκευάσει ένα καλό ερωτηματολόγιο» (παρατίθεται από Bell, 1997). Με τη 
φράση αυτή τονίζεται ό,τι η εκ πρώτης ματιάς φαινομενική απλότητα της σύνταξης 
και της εφαρμογής ενός ερωτηματολογίου, δεν πρέπει να μας δημιουργεί αυταπάτες. 
Παρότι το ερωτηματολόγιο σήμερα αποτελεί ένα κατεξοχήν ερευνητικό όργανο με 
πολυάριθμα πλεονεκτήματα, η επεξεργασία και η σύνταξή του συνιστούν ιδιαίτερα 
μακρόχρονες και σύνθετες φάσεις. Διάφορα προκύπτοντα θέματα όπως το είδος, ο 
τύπος, η άρθρωση και η συντακτική πλοκή των ερωτήσεων, καθώς και η έκταση ή η 
παρουσίαση ενός ερωτηματολογίου, έχουν καθοριστική επίδραση στα αποτελέσματα 
μιας έρευνας (Βάμβουκας, 1998̇ Bell, 1997˙ Javeau, 1996). Ο ερευνητής κατ’ 
επέκταση, κατά τη φάση της επεξεργασίας και του σχεδιασμού ενός κατάλληλου και 
καρποφόρου ερωτηματολογίου, θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό του γνώμονα ότι 
καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να είναι καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων της (Moser & Kalton, 1977˙ 
Ρόντος & Παπάνης, 2006).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το πρώτο στάδιο στην προετοιμασία και σύνταξη 
των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ήταν να καθοριστούν ποιοί είναι οι επιμέρους 
θεματικοί άξονες που συνθέτουν το κεντρικό στόχο του ερευνητικού προβλήματος, 
και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Προκειμένου να βοηθηθεί η 
ερευνήτρια στη φάση αυτή του επιμερισμού του κεντρικού θέματος σε θεματικούς 
άξονες, προχώρησε σε ελεύθερες συζητήσεις  (brain-storming) (Παρασκευόπουλος, 
1993), με πρόσωπα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με το ερευνητικό θέμα. 
Αναλυτικότερα, η ερευνήτρια προχώρησε σε συζητήσεις με τον επιβλέποντα 
καθηγητή της μελέτης καθώς και με τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, με αστυνομικούς υπαλλήλους που συμμετείχαν σε έρευνες ατόμων που 
έχουν διαπράξει αυτοκτονία, καθώς και με ψυχιάτρους και ψυχολόγους του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή με 
άτομα (και το συγγενικό τους περιβάλλον) που εκδηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή 
που έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν απόπειρα αυτοκτονίας. Αποτέλεσμα των 
συζητήσεων ήταν να διαμορφωθεί μια σαφέστερη εικόνα των παραμέτρων του 
ερευνητικού προβλήματος, καθώς και του τύπου των ζητούμενων πληροφοριών.  

Στη συνέχεια, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα ότι η κύρια εστίαση της ψυχολογικής 
αυτοψίας σύμφωνα με τον Shneidman (1981, σελ. 327-328) είναι να δοθούν 
απαντήσεις (α) στο «γιατί το άτομο να το κάνει», δηλαδή ποιοί ήταν οι λόγοι/αιτίες 
της πράξης του ή τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη, και (β) «πώς πέθανε το άτομο, 
και πότε - δηλαδή γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή», καθώς διαφαίνεται η 
ύπαρξη μιας σχέσης ανάμεσα στην ψυχολογία του ατόμου και το χρόνο θανάτου του, 
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αναζητήθηκαν υπάρχουσες ερωτήσεις σε συναφή ερωτηματολόγια, οι οποίες και 
προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις παραμέτρους της έρευνας, ενώ παράλληλα 
δημιουργήθηκαν νέες ερωτήσεις ή δέσμες ερωτήσεων για την ανάκτηση 
πληροφοριών στις κάτωθι θεματικές κατηγορίες: (1) πληροφορίες του θύματος 
(όνομα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, επάγγελμα, 
κλπ), (2) λεπτομέρειες του ίδιου του θανάτου (τόπος, χρόνος, αιτία θανάτου, μέθοδος, 
κλπ), (3) πληροφορίες για προβλήματα σωματικής/ψυχικής υγείας του θύματος, 
χρήση φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπευτικές θεραπείες, προηγούμενες 
απόπειρες, (4) πληροφορίες για το οικογενειακό του περιβάλλον (ιστορικό ψυχικών 
προβλημάτων, ιστορικό αυτοκτονίας, θάνατοι, κλπ), (5) την προσωπικότητα και τον 
τρόπο ζωής του θύματος, (6) τους ιδιαίτερους τρόπους αντίδρασης στη πίεση, (7) τις 
πρόσφατες προηγούμενες περιόδους πίεσης για το θύμα, (8) τη χρήση οινοπνεύματος 
και ναρκωτικών, (9) τη φύση των διαπροσωπικών σχέσεων του θύματος, (10) την 
ύπαρξη ονείρων, φαντασιώσεων, σκέψεων, προμηνυμάτων, και φόβων του θύματος 
σε σχέση με το θάνατο, τα ατυχήματα, ή την αυτοκτονία, (11) τις αλλαγές στις 
συνήθειες, χόμπι, διατροφή, τις σεξουαλικές σχέσεις, και άλλες στερεότυπες 
δραστηριότητες ζωής πριν το θάνατο, (12) τα προσωπικά ή/και επαγγελματικά 
σχέδια, επιτυχίες/αποτυχίες, και μελλοντικά σχέδια, (13) εκτίμηση της αυτοκτονικής 
πρόθεσης του αυτόχειρα, (14) εκτίμηση της φονικότητας της αυτοκτονικής πράξης 
(υψηλή, μεσαία, χαμηλή, απούσα), (15) εκτίμηση της αντίδρασης των ατόμων στο 
θάνατο του αυτόχειρα (αναμενόμενος, αιφνίδιος, κλπ), και (16) συλλογή άλλων 
δευτερευουσών πληροφοριών, σχόλια του συγγενικού περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά τις ερωτήσεις, κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια το λεξιλόγιο του 
ερωτηματολογίου να μην περιλαμβάνει τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, να μην 
υπάρχει χρήση κύριων όρων/λέξεων που αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας ή 
φορτίζουν συναισθηματικά την ερώτηση, και τέλος, οι ερωτήσεις να είναι απλές και 
σύντομες, δηλαδή να αναφέρονται σε ένα και μόνο θέμα (Βάμβουκας, 1998̇  Bell, 
1997˙ Παρασκευόπουλος, 1993). Με κριτήριο το βαθμό ελευθερίας στις απαντήσεις 
των συνεντευξιαζόμενων, οι ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν διακρίθηκαν σε: (α) 
ερωτήσεις κλειστού τύπου (closed-ended questions), όπου οι εναλλακτικές 
απαντήσεις ήταν προκαθορισμένες, και σε (β) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open-ended 
questions), όπου κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες σε ένα 
θεματικό άξονα, και οι όποιες προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις δεν θα 
μπορούσαν να εξαντλήσουν όλο το εύρος των πιθανών περιπτώσεων. Για τη σειρά 
διαδοχής των ερωτήσεων, ακολουθήθηκε η μέθοδος της μετάβασης από τις πιο απλές 
στις πιο «λεπτές» και σύνθετες, οι οποίες ως επί το πλείστον παρουσιάζονταν στο 
μέσο του ερωτηματολογίου προκειμένου να αποφευχθεί η τάση της αναδίπλωσης των 
ερωτωμένων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις, επομένως, 
τοποθετήθηκαν σε ακολουθία με μια ψυχολογικά σκόπιμη σειρά, και με τρόπο ώστε 
να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ειλικρίνεια των συνεντευξιαζόμενων.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά την σχηματοποίηση των ερωτήσεων και της μορφής των 
απαντήσεων, ακολούθησε ο διαχωρισμός σε θεματικές ομάδες, και η προσωρινή 
μορφή του ερωτηματολογίου περιελάμβανε κατά σειρά τα κοινωνικά και 
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δημογραφικά χαρακτηριστικά του θύματος αυτοκτονίας, ερωτήσεις για τις συνθήκες 
διάπραξης της αυτοκαταστροφικής πράξης, τη Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης -
ΚΑΠ-, τον κατάλογο Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής -ΨΓΖ-, ερωτήσεις για το 
χαρακτήρα και την προσωπικότητα του αυτόχειρα, ερωτήσεις για το ιατρικό ιστορικό 
του αυτόχειρα, ερωτήσεις για το οικογενειακό ιστορικό του αυτόχειρα, και στο τέλος 
του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν δύο (2) ανοιχτές ερωτήσεις που επέτρεπαν 
στους ερωτώμενους να εκφράσουν προσωπικές απόψεις ή/και τη συναισθηματική 
τους κατάσταση, πληροφορίες τις οποίες πιθανώς θεωρούσαν σημαντικές και δεν 
καλύφθηκαν από τις διατυπωμένες ερωτήσεις. Τα ειδικά ερωτηματολόγια (ΚΑΠ και 
ΨΓΖ, αναλύονται σε επόμενη ενότητα) αποφασίστηκε να παρουσιάζονται στο μέσο 
του ερωτηματολογίου, καθώς περιελάμβαναν ερωτήσεις που καλύπτουν λεπτές και 
ευαίσθητες όψεις του εξεταζόμενου θέματος.     

 

6.3.2.1.2 Πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και έλεγχος της συνεντευξιακής 
διαδικασίας 

Το επόμενο στάδιο στην επεξεργασία του ερωτηματολογίου ήταν η πιλοτική 
εφαρμογή του και ο έλεγχος της συνεντευξιακής διαδικασίας στο επονομαζόμενο 
στάδιο της δοκιμαστικής έρευνας ή αλλιώς έρευνα-πιλότος. Η σημαντικότητα αυτού 
του σταδίου έχει υπερτονιστεί από αρκετούς ερευνητές, καθώς σε αυτό ελέγχονται τα 
ερευνητικά εργαλεία και οι ερευνητικές διαδικασίες (Βάμβουκας, 1998̇  Bell, 1997˙ 
Howard & Sharp, 2001˙ Javeau, 1996˙ Σταμέλος & Δακοπούλου, 2007˙ van 
Teijlingen & Hundley, 2001). Κατά την αφετηρία της δοκιμαστικής έρευνας, το 
προσχέδιο του ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε και αναθεωρήθηκε από δώδεκα (12) 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (οδηγοί), δύο 
συμμετέχοντες από κάθε επαγγελματική κατηγορία) που εργάζονται στο 
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Απώτερος στόχος της ερευνήτριας, ήταν 
σε αυτό το στάδιο να αξιολογηθεί ο βαθμός κατανόησης του λεξιλογίου που 
χρησιμοποιείται (λεκτική διατύπωση ερώτησης), να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
του τύπου και του περιεχομένου των ερωτήσεων, η σειρά διάταξής τους, καθώς και η 
έκταση και παρουσίαση του ερωτηματολογίου, στοιχεία τα οποία ασκούν 
καθοριστική επίδραση στα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολούθησαν ατομικές 
συζητήσεις της ερευνήτριας με τους προαναφερόμενους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, κατά τις οποίες επισημάνθηκαν ως αναγκαίες κάποιες διορθώσεις σχετικά με 
τους όρους που είχαν χρησιμοποιηθεί στο ερωτηματολόγιο, καθώς και σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τη διατύπωση των ερωτήσεων, με άμεσο αποτέλεσμα να υπάρξουν 
μικρές τροποποιήσεις οι οποίες οδήγησαν στην διαμόρφωση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου του ερωτηματολογίου για τις δοκιμαστικές συνεντεύξεις με τις 
οικογένειες των θυμάτων αυτοκτονίας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αφαιρέθηκε από το προσχέδιο του ερωτηματολογίου 
ο θεματικός άξονας που αφορούσε στοιχεία για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα 
του θύματος αυτοκτονίας (π.χ., το συναίσθημα -ευσυγκίνητος, εύθικτος, κλπ,  τη 
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βούληση -δειλός, αποφασιστικός, παρορμητικός, κλπ, τη σκέψη -ευφάνταστος, 
σχολαστικός, κλπ, τα ενδιαφέροντα -θρήσκος, φίλαθλος, κλπ, τις κοινωνικές σχέσεις -
κοινωνικός, μοναχικός, κλπ, σχέσεις με την οικογένεια), καθώς θεωρήθηκε ότι οι 
ερωτήσεις αυτές βασίζονται στην υποκειμενική άποψη του ερωτώμενου για τον 
αυτόχειρα, η οποία δύναται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, κατά 
συνέπεια δεν παρείχαν το είδος πληροφοριών που χρειαζόταν. Στο σημείο αυτό, 
πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπήρξε καμία τροποποίηση των ερωτήσεων της Κλίμακας 
Αυτοκτονικής Πρόθεσης -ΚΑΠ- και του Καταλόγου Ψυχοπιεστικών Γεγονότων 
Ζωής -ΨΓΖ-, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες όπως οι πρωτότυπες.  

Αναφορικά με τις συνθήκες στις οποίες οι δοκιμαστικές συνεντεύξεις έλαβαν χώρα, 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς της 
ερευνήτριας ώστε να είναι ίδιες με αυτές της πραγματικής έρευνας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ερευνήτρια ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με ένα τυχαίο δείγμα έξι (6) 
οικογενειών θυμάτων αυτοκτονίας από αστικές και αγροτικές περιοχές του νομού 
Χανίων, δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στόχου, όπου τους ενημέρωσε για 
τα βασικά στοιχεία, τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας, καθώς και για την 
χρονική διάρκεια της συνέντευξης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Mishler (1996, 
σελ. 92), «ένας παράγοντας-κλειδί για την “επιτυχία” μιας συνέντευξης είναι η 
αποδοχή από τους ερωτώμενους των νοηματικών πλαισίων που ορίζουν οι 
συνεντευκτές. Η συμφωνία, εκ μέρους των ερωτώμενων, να συνεργαστούν με τους 
συνεντευκτές και να κάνουν ό,τι τους ζητηθεί θεωρείται συχνά ως η ουσιαστική αλλά 
και η μοναδική προϋπόθεση για επαρκή συμμετοχή». Ως εκ τούτου, κατόπιν της 
συναίνεσης τεσσάρων (4) οικογενειών να συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία 
(από τις έξι (6) οικογένειες που είχε αρχικά πραγματοποιηθεί τηλεφωνική 
επικοινωνία), ακολούθησαν προκαθορισμένα ραντεβού με την ερευνήτρια όπου τους 
επισκέφθηκε είτε στο χώρο κατοικίας είτε στο χώρο εργασίας τους. Ο χώρος και η 
χρονική στιγμή που διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις καθορίστηκαν από τις οικογένειες 
που συμμετείχαν, καθώς ο ερευνητής οφείλει να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των 
συμμετεχόντων, προκειμένου οι συνεντευξιαζόμενοι να βρίσκονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον και να νιώθουν περισσότερο άνετα να συμμετέχουν στη συνέντευξη 
ελεύθερα και χωρίς περισπασμούς (Παρασκευόπουλος, 1993˙ Παρασκευοπούλου-
Κόλλια, 2008).     

Κατά την φάση της πιλοτικής συνεντευξιακής διαδικασίας, επιδόθηκε στους 
συμμετέχοντες έγγραφη επίσημη επιστολή της ερευνήτριας και του επιβλέποντα 
καθηγητή της μελέτης, και στη συνέχεια καθώς η ερευνήτρια διατύπωνε τις 
ερωτήσεις ζητήθηκε από τις οικογένειες των αυτοχείρων να εκφράσουν με δικά τους 
λόγια τι αντιλαμβανόταν ως περιεχόμενο της κάθε ερώτησης, να υποδείξουν πιθανές 
ασάφειες, δύσκολες ή συναισθηματικά φορτισμένες ερωτήσεις. Αυτή η τεχνική 
προσομοιάζει εκείνης που ακολουθείται κατά την μετάφραση ενός ερωτηματολογίου, 
και κρίθηκε απαραίτητη από την ερευνήτρια, καθώς ακόμη και στα πολύ απλά και 
καλά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια, οι ερωτώμενοι αρκετές φορές δεν 
αντιλαμβάνονται πλήρως τι ερωτά ο ερευνητής (Belson, 1968). Παράλληλα, υπήρξε 
ενθάρρυνση από την ερευνήτρια οι ερωτώμενοι να μιλήσουν για ό,τι έχει κεντρική 



134 

 

σημασία για αυτούς αναφορικά με το θέμα της έρευνας και δεν είχε καλυφθεί από τις 
διατυπωμένες ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανοί θεματικοί άξονες που 
χρειαζόταν να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

Όλες οι συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο προστάδιο της έρευνας είχαν 
χρονική διάρκεια 1-11/2

Κατόπιν των ανωτέρω διορθώσεων, η ερευνήτρια προχώρησε σε μια εκ νέου δοκιμή 
του ερωτηματολογίου και της συνεντευξιακής διαδικασίας (van Teijlingen & 
Hundley, 2001), και για το σκοπό αυτό ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο (2) 
οικογένειες θυμάτων αυτοκτονίας από το νομό Χανίων, και ακολουθήθηκε η 
προαναφερόμενη διαδικασία. Η δεύτερη δοκιμή του ερωτηματολογίου κρίθηκε 
απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν το ερωτηματολόγιο μετά τις 
τροποποιήσεις ήταν σαφώς διατυπωμένο και ζητά τον τύπο των προβλεπόμενων 
πληροφοριών. Από τη τελευταία αυτή δοκιμαστική έρευνα, δεν κρίθηκε απαραίτητη 
καμία επιπρόσθετη αλλαγή ή διόρθωση, ως εκ τούτου η ερευνήτρια προχώρησε στην 
εκτύπωση του τελικού ερωτηματολογίου. 

 ώρας, και με οδηγό τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής αυτής 
εφαρμογής, η ερευνήτρια προχώρησε σε εκ νέου τροποποιήσεις του 
ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν δύο ερωτήσεις που αφορούσαν 
τον ασφαλιστικό φορέα του θύματος αυτοκτονίας και το μηνιαίο του εισόδημα, 
καθώς επίσης αφαιρέθηκαν και αναθεωρήθηκαν ορισμένες ερωτήσεις από το 
θεματικό άξονα του οικογενειακού ιστορικού που δυσκόλευαν τους ερωτώμενους 
κατά την συνεντευξιακή διαδικασία. Τέλος, άλλαξε η σειρά δύο ερωτήσεων, ενώ η 
προτροπή της ερευνήτριας προς τους ερωτώμενους να μιλήσουν για ό,τι έχει κεντρική 
σημασία για αυτούς, οδήγησε στην ενίσχυση της ύπαρξης των δύο ανοικτών 
ερωτήσεων στο τέλος του ερωτηματολογίου, οι οποίες φάνηκε να λειτουργούν 
αντισταθμιστικά στη συναισθηματική φόρτιση των ερωτώμενων και να οδηγούν τη 
συνεντευξιακή διαδικασία σε μια ομαλή ολοκλήρωση.  

 

6.3.2.1.3 Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογικής 
αυτοψίας και τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, περιέλαβε στην τελική του 
μορφή τις ακόλουθες έξι (6) θεματικές ενότητες (βλ. Παράρτημα Β): 

1. Γενικά στοιχεία (Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του θύματος 
αυτοκτονίας): ονοματεπώνυμο αυτόχειρα, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας με 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, ημερομηνία γέννησης αυτόχειρα, τόπο 
καταγωγής και μόνιμης κατοικίας, εθνικότητα, σειρά γέννησης, οικογενειακή 
κατάσταση αυτόχειρα, αριθμός γάμων, ύπαρξη παιδιών, μορφωτικό επίπεδο 
και επαγγελματική κατάσταση (όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση 
των θυμάτων αυτοκτονίας, η ερώτηση καθώς και οι εναλλακτικές απαντήσεις, 
αποτελούν προσαρμογή ερώτησης από το Ερωτηματολόγιο Ε του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νέστορος, Πλατρίτης, Τσούρης, & 
Κατάκης, 1999). 
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2. Συνθήκες αυτοκτονίας: ημερομηνία απόπειρας και θανάτου του αυτόχειρα, 
τόπος θανάτου, ώρα θανάτου, τόπος απόπειρας [προσαρμογή ερώτησης από 
το ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνου-Διάσωσης -ΕΚΔ- των Weisman & 
Worden (1974)], μέθοδος απόπειρας (κατά ICD-9), πληροφορίες για το άτομο 
που ανακάλυψε τον αυτόχειρα και τον χρόνο που πέρασε μέχρι την 
ανακάλυψη του αυτόχειρα (προσαρμογή ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο 
Εκτίμησης Κινδύνου-Διάσωσης), και το πρώτο τμήμα της Κλίμακας 
Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ) (Beck et al., 1974a) «Συνθήκες σχετιζόμενες 
με την απόπειρα αυτοκτονίας» (8 ερωτήσεις).  

3. Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής: Κατάλογος Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής 
(ΨΓΖ) (Ζαχαράκης, 1996̇ Μαδιανός, 1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός κ.ά., 
1988), και δύο ερωτήσεις για τη ύπαρξη των ανωτέρω ψυχοπιεστικών 
γεγονότων τους τελευταίους έξι (6) ή τρεις (3) μήνες. 

4. Ιατρικό ιστορικό του αυτόχειρα: προηγούμενη επαφή με επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, θεραπεία που ακολουθήθηκε, λήψη φαρμακευτικής αγωγής το 
τελευταίο 6μηνο για ψυχικό πρόβλημα, νοσηλεία για ψυχικό πρόβλημα, 
χρήση αλκοόλ/ουσιών, άλλες απόπειρες αυτοκτονίας, προηγούμενη επαφή με 
γενικό ιατρό/παθολόγο, παρουσία σωματικής νόσου και λήψη φαρμακευτικής 
αγωγής για σωματική νόσο (προσαρμογή ερωτήσεων από πρότυπο 
ψυχιατρικής συνέντευξης) (Carlat, 2005˙ Μάνος, 1997).  

5. Οικογενειακό ιστορικό: ιστορικό ψυχικής νόσου στην οικογένεια, ιστορικό 
ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας στην οικογένεια 
(προσαρμογή ερωτήσεων από πρότυπο ψυχιατρικής συνέντευξης) (Carlat, 
2005˙ Μάνος, 1997). 

6. Παρατηρήσεις: δύο (2) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με το εάν θέλουν 
να προσθέσουν κάτι άλλο για τον αυτόχειρα, και για το πώς αισθάνονται οι 
ερωτώμενοι, προκειμένου να αντληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την 
οποία η οικογένεια θέλει να παρέχει. 

 

6.3.2.2 Ειδικά Ερωτηματολόγια 

6.3.2.2.1 Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης (Suicide Intent Scale, SIS) 

Για τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διερευνηθεί η σοβαρότητα της 
αυτοκτονικής πρόθεσης των αυτοχείρων και ο βαθμός προσχεδιασμού της 
αυτοκτονικής πράξης, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μας οδήγησε στην 
επιλογή της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρόθεσης (Suicide Intent Scale, SIS), η οποία 
κατασκευάστηκε από τον Beck και τους συνεργάτες του (1974a), και αποτελεί ένα 
κλασικό εργαλείο εκτίμησης της αυτοκτονικής πρόθεσης που συμπληρώνεται από τον 
συνεντευκτή. Η ΚΑΠ σχεδιάστηκε για να καταγράφει στοιχεία για την ένταση της 
επιθυμίας (πρόθεση) του ατόμου που πραγματοποιεί την αυτοκτονία να οδηγηθεί στο 
θάνατο, τουτέστιν μελετάει το βαθμό της πρόθεσης/επιθυμίας του ατόμου να 
διαπράξει μια θανατηφόρα αυτοκτονία. Η ΚΑΠ αποτελεί την πιο γνωστή και ευρέως 
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χρησιμοποιούμενη κλίμακα σε διεθνές επίπεδο για την μέτρηση της αυτοκτονικής 
πρόθεσης του ατόμου, και παρότι ο αρχικός σχεδιασμός της περιλάμβανε τρία 
τμήματα (20 ερωτήσεις) εκ των οποίων τα 2 τμήματα βαθμολογούνταν (15 
ερωτήσεις) (Beck et al., 1974a), η επικρατούσα σήμερα μορφή της κλίμακας 
περιλαμβάνει τα 2 πρώτα τμήματά της (ερωτήσεις 1-15) (Antretter et al., 2008˙ Beck 
& Lester, 1976˙ Beck, Beck, & Kovacs, 1975a˙ Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 
1976). Κάθε ερώτηση της κλίμακας ακολουθείται από μια ομάδα τριών απαντήσεων, 
οι οποίες βαθμολογούνται από "0" έως "2", ενώ η συνολική βαθμολογία της κλίμακας 
αξιολογείται με την άθροιση των απαντήσεων των ερωτήσεων. Η βαθμολογία μπορεί 
να κυμανθεί από "0" έως "30". Το πρώτο τμήμα της κλίμακας «Συνθήκες 
σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας» (ερωτήσεις 1-8), καλύπτει τις 
αντικειμενικές συνθήκες και τα γεγονότα που περιβάλλουν την πράξη της 
αυτοκτονίας, και περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με την προετοιμασία και τον 
τρόπο εκτέλεσης της αυτοκτονίας, το πλαίσιο, καθώς επίσης και την ύπαρξη ή όχι 
προγενέστερων μηνυμάτων που δίνονται από το άτομο και θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν ή να παρακωλύσουν την ανακάλυψη της προσπάθειας. Αυτό το μέρος 
της κλίμακας μπορεί να ολοκληρωθεί και αναδρομικά για τα άτομα που έχουν 
διαπράξει μια θανατηφόρα αυτοκτονία (π.χ., μέσω της αναθεώρησης επίσημων 
ιατρικών, ιατροδικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχείων, καθώς και μέσω 
συνεντεύξεων με την οικογένεια ή/και το φιλικό περιβάλλον σύμφωνα με τις αρχές 
της ψυχολογικής αυτοψίας) (Cavanagh et al., 2003˙ Hawton, 2001˙ Hawton et al., 
1998˙ Pouliot & De Leo, 2006˙ Shneidman, 1981). Το δεύτερο τμήμα της κλίμακας 
«Υποκειμενικές αναφορές» (ερωτήσεις 9-15), καλύπτει τις αντιλήψεις του ατόμου 
που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει αναφορικά με την φονικότητα (lethality) της 
μεθόδου, τις προσδοκίες του για ενδεχόμενη δυνατότητα διάσωσης και άμεσης 
επέμβασης, την έκταση της προμελέτης, και τον υποτιθέμενο σκοπό της προσπάθειας. 
Μια έκδοση της κλίμακας που συμπληρώνεται από το ίδιο το άτομο που 
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει είναι επίσης διαθέσιμη (Brown, 2000).  

Η ΚΑΠ έχει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας5 (internal reliability, 
Cronbach’s α=0.95), καθώς και ικανοποιητική εγκυρότητα6

                                                 
5 Στην ψυχομετρική θεωρία, η «αξιοπιστία» μιας κλίμακας αναφέρεται στην ικανότητα της κλίμακας 
να δίνει σταθερές τιμές όποτε χρησιμοποιείται, είτε πρόκειται για επαναληπτικές μετρήσεις του ίδιου 
ατόμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, είτε για συμπλήρωση της κλίμακας από διαφορετικούς 
εξεταστές. Η αξιοπιστία συνήθως προσομοιώνεται με τις έννοιες της συνέπειας και της σταθερότητας 
(Ζαφειρόπουλος, 2005˙ Κουλάκογλου, 1998˙ Μέλλον, 1998).   

 (validity) (Beck et al., 
1974a˙ Brown, 2000˙ Freedenthal, 2008). Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
εξωτερικό βρέθηκε ότι το πρώτο τμήμα της κλίμακας (ερωτήσεις 1-8) διαφοροποίησε 
τις θανατηφόρες από τις μη θανατηφόρες απόπειρες αυτοκτονίας (Beck et al., 1974a˙ 
Beck, Morris, & Beck, 1974b). Επίσης, η συνολική βαθμολογία της κλίμακας, 
δηλαδή ο βαθμός της αυτοκτονικής πρόθεσης, παρουσιάζεται ως ένας ισχυρός 

6 Η «εγκυρότητα» μιας κλίμακας αφορά το βαθμό και την έκταση κατά την οποία μετράει τα 
χαρακτηριστικά ή τη συμπεριφορά, για τη μέτρηση των οποίων αρχικά δημιουργήθηκε 
(Ζαφειρόπουλος, 2005˙ Κουλάκογλου, 1998˙ Μέλλον, 1998). 
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προγνωστικός παράγοντας μιας εν τω μέλλοντι θανατηφόρας απόπειρας αυτοκτονίας, 
και διαφοροποιεί τα άτομα που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες απόπειρες από 
εκείνα που δεν προσπαθούν ξανά στη συνέχεια (Beck et al.,1974b˙ Harriss, Hawton, 
& Zahl, 2005˙ Ojehagen, Regnell, & Traskman-Bendz, 1991˙ Pierce, 1981˙ 
Stefansson, Nordström, & Jokinen, 2012˙ Suominen, Isometsä, Ostamo, & Lönnqvist, 
2004). Η ΚΑΠ, είτε στη συνολική της μορφή (ερωτήσεις 1-15) σε μελέτες με άτομα 
που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, είτε το πρώτο τμήμα της (ερωτήσεις 1-8) 
σε μελέτες με άτομα που έχουν πραγματοποιήσει «επιτυχείς» αυτοκτονίες, είναι ένα 
ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο του βαθμού αυτοκτονικής πρόθεσης και του 
προγραμματισμού/σχεδιασμού ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας 
αυτοκτονίας ή διαφορετικά του βαθμού παρορμητικότητας του ατόμου κατά την 
διάρκεια της αυτοκαταστροφικής ενέργειας, τόσο σε διάφορες μελέτες διεθνώς 
(Antretter et al., 2008˙ Baca-Garcia et al., 2001, 2005˙ Brent, Baugher, Bridge, Chen, 
& Chiappetta, 1999˙ Brent et al., 1988˙ Caldera, Herrera, Kullgren, & Salander 
Renberg, 2007˙ Conner, 2004˙ Conner et al., 2005, 2007˙ Conwell et al., 1998˙ 

 

Freedenthal, 2007˙ Hawton, 1989˙ Hjelmeland et al., 2000˙ Kapur et al., 2005), όσο 
και στη χώρα μας (Μεντή, 2007̇  Παππάς, 1998). Η μετάφραση της κλίμακας στην 
Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί από τον Κονταξάκη και συνεργάτες (1991). Για τις 
ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε το πρώτο τμήμα της Κλίμακας 
«Συνθήκες σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας» (ερωτήσεις 1-8), και η 
συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από "0" έως "16" (βλ. Παράρτημα Β). Όσο 
υψηλότερη η βαθμολογία στην ΚΑΠ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για υψηλή 
αυτοκτονική πρόθεση, βαθύτερη επιθυμία του ατόμου να πεθάνει, και εκτεταμένη 
προετοιμασία της αυτοκαταστροφικής ενέργειας.   

6.3.2.2.2 Ψυχοπιεστικά Γεγονότα Ζωής (ΨΓΖ) 

Η αποδοχή της σημασίας των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής και της συσχέτισης 
τους με δυσμενείς διαστάσεις υγείας στο άτομο, οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην 
ανάπτυξη ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων προκειμένου για την 
λεπτομερέστερη πληροφόρηση και καταγραφή των συνθηκών ζωής του ατόμου. Για 
τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μας 
οδήγησε στην επιλογή ενός συνοπτικού καταλόγου ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής ο 
οποίος κατασκευάστηκε από τον Μαδιανό (1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός κ.ά., 1988), 
και αποτελεί ένα εργαλείο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών σε πανελλήνια δειγματοληπτική έρευνα συγχρονικού τύπου 
(n=4083 άτομα) για την μελέτη των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών 
παραγόντων της ελληνικής κοινωνίας σε συνάρτηση με τη νοσηρότητα (Μαδιανός & 
Ζάρναρη, 1983˙ Μαδιανός κ.ά., 1988), καθώς και από την Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαδιανός κ.ά., 1983˙ Madianos, 
Vlachonikolis, Madianou, & Stefanis, 1985) στο πλαίσιο μιας συστηματικής 
επιδημιολογικής εκτίμησης των ψυχικών διαταραχών σε γενικό πληθυσμό (n=1574 
άτομα) δύο δήμων της Αθήνας. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος κατάλογος 
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ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής τροποποιημένος έχει χρησιμοποιηθεί σε συνεντεύξεις 
με συγγενείς αυτοχείρων (δείγμα 83 περιπτώσεων ολοκληρωμένης αυτοκτονίας στο 
Νομό Ρεθύμνου) ως μέρος μιας αναδρομικής μελέτης ψυχολογικής αυτοψίας 
(Ζαχαράκης, 1996).  

Στην αρχική του μορφή, ο κατάλογος ψυχοπιεστικών γεγονότων περιλαμβάνει 18 
κατηγορίες στρεσογόνων γεγονότων που διαιρούνται σε σημαντικά (13) και 
δευτερεύοντα (5) (Μαδιανός, 2000, 2006), ενώ στην τροποποιημένη του μορφή, η 
οποία χρησιμοποιείται και στην παρούσα μελέτη (βλ. Παράρτημα Β), περιλαμβάνει 
14 κατηγορίες γεγονότων μετά από σύντμηση κάποιων συναφών κατηγοριών 
(Ζαχαράκης, 1996). Οι απαντήσεις λαμβάνονται από το συνεντευκτή κατά τη 
διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης, αλλά δύναται να συμπληρωθεί και μέσω της 
συλλογής πληροφοριών από άλλες πηγές (π.χ., μέσω της αναθεώρησης επίσημων 
ιατρικών, ιατροδικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχείων όπως στα 
πλαίσια μιας ψυχολογικής αυτοψίας), γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο 
ερευνητικό εργαλείο ιδιαίτερα εύχρηστο. Ο κατάλογος ψυχοπιεστικών γεγονότων 
παρουσιάζει υψηλές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τη κλίμακα Langner 
(1962) η οποία αξιολογεί τη κατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου με βάση τον 
αριθμό των μη ειδικών παθογνωμονικών συμπτωμάτων-εκδηλώσεων, απόρροια των 
στρεσογόνων καταστάσεων ζωής, και τη κλίμακα CES-D (Radloff, 1977), η οποία 
ανιχνεύει καταθλιπτικά συμπτώματα. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των 
ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής που αναφέρονται από το άτομο, τόσο μεγαλύτερος 
είναι και ο αριθμός των ψυχοπαθολογικών του συμπτωμάτων (Μαδιανός, 2000, 
2006).   

 

6.3.2.3 Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης  

Σύμφωνα με τον Φίλια (1996), «η συνέντευξη είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους 
μεθοδολογικής στρατηγικής» και «η πληροφορία πραγματοποιείται μέσω δύο 
συνειδητοποιήσεων», οι οποίες ανήκουν στον ερευνητή και στον ερωτώμενο 
(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Η συνέντευξη, επομένως, ως μια ερευνητική 
μέθοδος τυπικά ενέχει τον ερευνητή που θέτει τις ερωτήσεις, και τον ερωτώμενο, από 
τον οποίο επιδιώκεται να ληφθούν απαντήσεις. Ο ερευνητής, ωστόσο, που 
χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως μέσο συλλογής υλικού, οφείλει να γνωρίζει και να 
ακολουθεί ορισμένους κανόνες δεοντολογίας για την επιτυχή έκβαση της 
συνεντευξιακής διαδικασίας.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ενότητα της πιλοτικής εφαρμογής του 
ερωτηματολογίου και της συνεντευξιακής διαδικασίας, ο ορισμός του 
ραντεβού/συνάντησης πραγματοποιήθηκε σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία της 
ερευνήτριας με το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας. Στόχος της 
αρχικής τηλεφωνικής επικοινωνίας της ερευνήτριας με τις οικογένειες των θυμάτων, 
ήταν εκτός της ενημέρωσής τους για το σκοπό, τους στόχους της έρευνας και για την 
χρονική διάρκεια της συνέντευξης, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 
ερευνητική διαδικασία. Ο χώρος (χώρος κατοικίας ή χώρος εργασίας) και η χρονική 
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στιγμή που διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις καθορίστηκαν από τις οικογένειες που 
συμμετείχαν, καθώς ο ερευνητής οφείλει να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των 
συμμετεχόντων, προκειμένου οι συνεντευξιαζόμενοι να βρίσκονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον και να νιώθουν περισσότερο άνετα να συμμετέχουν στη συνέντευξη 
ελεύθερα και χωρίς περισπασμούς (Παρασκευόπουλος, 1993˙ Παρασκευοπούλου-
Κόλλια, 2008). Όλες οι συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο κυρίως 
στάδιο της έρευνας είχαν χρονική διάρκεια 1-11/2

Κατά την πραγματοποίηση της συνάντησης με το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων 
αυτοκτονίας, το πρώτο βασικό μέλημα της ερευνήτριας ήταν η δημιουργία μιας 
φιλικής και άνετης ατμόσφαιρας, αναγνωρίζοντας ότι η συνομιλία με ένα άγνωστο 
(στη συγκεκριμένη περίσταση η ερευνήτρια) ήταν πολύ πιθανό να διεγείρει αμυντικά 
αντανακλαστικά από την πλευρά των συνεντευξιαζόμενων (Παρασκευόπουλος, 
1993). Για το λόγο αυτό, στην αρχή της συνέντευξης, η ερευνήτρια διέθετε χρόνο για 
να αυτοσυστηθεί και δινόταν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σκοπό της 
έρευνας, τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης, γινόταν μια σύντομη αναφορά για τον 
τρόπο επιλογής του ερωτώμενου, την ουσιαστική συνεισφορά του στην επίτευξη του 
σκοπού της έρευνας, και τον ευχαριστούσε για την συναίνεση του να συμμετέχει σε 
αυτήν. Στη συνέχεια, δινόταν στους συμμετέχοντες έγγραφη επίσημη επιστολή της 
ερευνήτριας και του επιβλέποντα καθηγητή της μελέτης (βλ. Παράρτημα Β), μαζί με 
την επαγγελματική κάρτα της ερευνήτριας όπου περιλαμβάνονταν τα προσωπικά της 
στοιχεία, τα στοιχεία της εργασίας της, και τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και το 
έντυπο συγκατάθεσης (βλ. Παράρτημα Β).  

 ώρας. 

Πριν την έναρξη της κυρίως συνέντευξης, προηγούταν μια σύντομη εισαγωγική 
περιγραφή σχετικά με το περιεχόμενο που θα ακολουθούσε, ενώ δινόταν από την 
ερευνήτρια ιδιαίτερη έμφαση στο απόρρητο των στοιχείων και της ανωνυμίας των 
συμμετεχόντων, και διευκρινιζόταν ότι το ερωτηματολόγιο δεν είναι τεστ, κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Επίσης, δινόταν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις για το ό,τι όποιες πληροφορίες συλλεχθούν από τις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο, θα μεταφραστούν αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία.  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, στο χώρο παρευρίσκονταν αποκλειστικά η 
ερευνήτρια και οι συνεντευξιαζόμενοι για λόγους του απορρήτου των πληροφοριών, 
αλλά και γιατί η παρουσία άλλων προσώπων θα ελλόχευε κινδύνους επιρροής των 
απαντήσεων των συμμετεχόντων. Η ερευνήτρια προκειμένου να διευκολύνει τους 
συνεντευξιαζόμενους στις απαντήσεις τους, προχωρούσε στην διατύπωση μόνο μιας 
ερώτησης κάθε φορά, και έδινε τον απαραίτητο χρόνο στον συνεντευξιαζόμενο να 
απαντήσει κάθε ερώτηση πλήρως, ακούγοντας προσεχτικά τα δικά του λόγια, την 
δική του ιστορία, χωρίς να του δείχνει ότι βιάζεται ή να τον διακόπτει. Όπου κρινόταν 
απαραίτητο, η ερευνήτρια ζητούσε ευγενικά από τον συνεντευξιαζόμενο να 
διευκρινίσει ασαφή σημεία της απάντησής του, ή τον επανέφερε στη συζήτηση όταν 
γινόταν αντιληπτό ότι ήταν εκτός θέματος (Παρασκευόπουλος, 1993). Η μετάβαση 
από τη μία θεματική ενότητα στην άλλη, συνοδευόταν από σύντομες εισαγωγικές 
παρατηρήσεις της ερευνήτριας που διευκόλυναν την ομαλή ροή της συζήτησης, αλλά 
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κυρίως δημιουργούσε στους συνεντευξιαζόμενους την αίσθηση του ισότιμου 
συνομιλητή. Όλες οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από την ερευνήτρια σύμφωνα πάντα 
με την προκαθορισμένη σειρά στο ερωτηματολόγιο, και οι απαντήσεις 
καταγράφονταν από την ίδια τη στιγμή που διατυπώνονταν (Babbie, 2011).  Στο 
τέλος της συνέντευξης, η ερευνήτρια έλεγχε το ερωτηματολόγιο για τυχόν 
παραλείψεις ή συμπληρωματικές σημειώσεις όπου χρειαζόταν. Επίσης, υπήρχε 
προτροπή της ερευνήτριας προς τους συμμετέχοντες στην συνέντευξη να μην 
διστάσουν να επικοινωνήσουν με την ίδια σε περίπτωση που είχαν απορίες ή θα 
επιθυμούσαν συμπληρωματικές πληροφορίες, και για το λόγο αυτό είχαν στη διάθεσή 
τους τα απαραίτητα τηλέφωνα επικοινωνίας. Συγχρόνως, ενημερωνόταν οι 
συμμετέχοντες ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, 
καθώς και ότι η ερευνήτρια ήταν πρόθυμη να τους στείλει τη τελική μελέτη ή τις 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/πρακτικά συνεδρίου, εφόσον το 
επιθυμούσαν.  

Είναι σκόπιμο, στο σημείο αυτό να τονιστεί, ό,τι ένα βασικό μέλημα της ερευνήτριας 
καθόλη τη διάρκεια της συνεντευξιακής διαδικασίας, ήταν να αντιμετωπίζει τους 
συμμετέχοντες όσο περισσότερο επαγγελματικά γίνεται και να διατηρεί μια 
ουδετερότητα (Babbie, 2011˙ Javeau, 1996), δηλαδή γινόταν αποφυγή έκφρασης 
οποιουδήποτε συναισθηματισμού, συμπάθειας ή επιδοκιμασίας συγκεκριμένων 
απαντήσεων ή συμπεριφορών των συμμετεχόντων. Επίσης, σε καμία περίπτωση η 
ερευνήτρια δεν γνωστοποίησε τις δικές της απόψεις για το εξεταζόμενο θέμα, καθώς 
η «αυτοαποκάλυψη του ερευνητή» δύναται να εγείρει διάφορους μηχανισμούς 
άμυνας από την πλευρά των συνεντευξιαζόμενων, και να απειλήσει το πλαίσιο 
διεξαγωγής της έρευνας (Καλλινικάκη, 2010˙ Weiss, 1994).  

Η συνέντευξη όπως και κάθε ανθρώπινη επικοινωνία, αποτελεί μια ιδιαίτερα ευάλωτη 
σε συνειδητούς και σε ασυνείδητους παράγοντες διαδικασία (Παρασκευόπουλος, 
1993), καθώς κατά τη διάρκειά της η λεκτική επικοινωνία (verbal communication) 
χρησιμοποιείται για να εκφράσει το γνωστικό κομμάτι, να δώσει δηλαδή πληροφορίες 
και να μεταφέρει γνώσεις, ενώ η συνυπάρχουσα μη γλωσσική επικοινωνία (non 
verbal communication), η οποία γίνεται αντιληπτή μέσω των αισθήσεων, δύναται να 
επηρεάσει θετικά ή/και αρνητικά τη διαδικασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. 
Κατά τη διάρκεια, επομένως, μιας επικοινωνιακής διαδικασίας όπως η συνέντευξη, οι 
συμμετέχοντες σε αυτήν (στη συγκεκριμένη περίσταση ερευνήτρια και 
συνεντευξιαζόμενοι), δύναται να επικοινωνούν με το εξωτερικό παρουσιαστικό και 
την εμφάνισή τους, καθώς και να χρησιμοποιούν μια σειρά από άλλους 
επικοινωνιακούς διαύλους, όπως για παράδειγμα κινητικούς (χειρονομίες, βλέμμα, 
εκφράσεις προσώπου, κινήσεις, και στάσεις του σώματος), αλλά και οικολογικούς 
(συμπεριφορά στο χώρο, διαπροσωπική απόσταση, κλπ) (Argyle, 1988˙ Izard, 1990˙ 
Κοντάκος & Σταμάτης, 2002̇  Kotzman & Kotzman, 2008˙ Rosenfeld & Plax, 1977). 
Για το λόγο αυτό η ερευνήτρια, υιοθετώντας την άποψη των Ribbens και Thompson 
(2001), ό,τι «όποιος δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα του σώματος στην επικοινωνία, είναι 
σαν να διαβάζει ένα κείμενο που του λείπουν τα σημεία της στίξης», παρατηρούσε 
καθόλη τη διάρκεια της συνεντευξιακής διαδικασίας τη μη λεκτική συμπεριφορά 
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τόσο της ιδίας όσο και των συνεντευξιαζόμενων, και συγχρόνως κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια να διατηρεί μια στάση κατανοητικής εμπάθειας (ή αλλιώς 
ενσυναίσθηση), δηλαδή να κατανοεί αυτό που νιώθει και εκφράζει ο 
συνεντευξιαζόμενος, να συμμερίζεται την οπτική γωνία του τελευταίου, το πλαίσιο 
αναφοράς και τις προσωπικές του αξίες. Η στάση της ερευνήτριας ήταν σύμφωνη και 
με την προτροπή του Shneidman (1981, σελ. 330), ότι προκειμένου η συνέντευξη να 
λειτουργήσει θεραπευτικά «το πρόσωπο που διεξάγει μια ψυχολογική αυτοψία θα 
πρέπει να συμμετέχει, όσο πιο ειλικρινά μπορεί, στην οδύνη του ατόμου που πενθεί, 
και πρέπει πάντα να κάνει τη δουλειά του έχοντας στο μυαλό του την ψυχική υγεία 
των επιζώντων». 

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν κατέστη δυνατή μια προγραμματισμένη προσωπική 
συνάντηση του συγγενικού περιβάλλοντος των θυμάτων αυτοκτονίας με την 
ερευνήτρια, είτε για προσωπικούς λόγους των συμμετεχόντων (π.χ., έλλειψη χρόνου, 
ένδειξη απροθυμίας για προσωπική συνάντηση) (Creswell, 1998˙ Fenig, Levav, 
Kohn, & Yelin, 1993), είτε για λόγους απόστασης (π.χ., μόνιμη κατοικία εκτός της 
περιφέρειας Κρήτης), δόθηκε από την ερευνήτρια η εναλλακτική επιλογή της 
τηλεφωνικής συνέντευξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην έρευνα, η 
οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατη (Miller, 1995˙ Tausig & Freeman, 
1988). Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει μια πληθώρα άρθρων και μελετών που 
συγκρίνουν τους δύο διαφορετικούς τρόπους συνεντεύξεων (πρόσωπο-με-πρόσωπο 
και τηλεφωνικές), κυρίως επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον των ερευνητών στην 
ποιότητα του συλλεχθέντος υλικού. Σε γενικές γραμμές, οι ερευνητές συμπεραίνουν 
ότι οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις αποτελούν μια σημαντική και αποδεκτή μέθοδο 
συλλογής δεδομένων, επιτυγχάνοντας σχεδόν τα ίδια ποσοστά απαντήσεων και το 
ίδιο πληροφοριακό υλικό συγκριτικά με αυτό των κλασσικών συνεντεύξεων 
(Greenfield, Midanik, & Rogers, 2000˙ Sobin et al., 1993˙ Sturges & Hanrahan, 2004˙ 
Sykes & Hoinville, 1985), ενώ ο Miller (1995) πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις δεν είναι καλύτερες ή 
χειρότερες από εκείνες που διεξάγονται πρόσωπο-με-πρόσωπο». Επιπλέον, η χρήση 
του τηλεφώνου αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική μέθοδος σε 
συνεντεύξεις για τη συλλογή δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα (Babbie, 1986b˙ 
Tausig & Freeman, 1988˙ Weissman, Steer, & Lipton, 1986), καθώς οι τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις ενισχύουν την αίσθηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων (Greenfield 
et al., 2000), ενώ συγχρόνως απουσιάζει η αίσθηση της απειλής που υφίστατο οι 
συμμετέχοντες στο πλαίσιο μιας δια ζώσης συνέντευξης (Cohen et al., 2008).  

Σύμφωνα με τον Fenig και τους συνεργάτες του (1993), «η μερική ανωνυμία που 
εγγυάται η χρήση του τηλεφώνου στις συνεντεύξεις, δύναται να αυξήσει την 
εγκυρότητα των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων, καθώς ελαχιστοποιείται η 
αμηχανία που βιώνουν όταν καλούνται να απαντήσουν σε συναισθηματικά ή 
κοινωνικά φορτισμένες ερωτήσεις σε μια συνέντευξη πρόσωπο-με-πρόσωπο». 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο ερευνητής κατά τη διάρκεια μιας 
τηλεφωνικής συνέντευξης στερείται της δυνατότητας παρατήρησης της μη λεκτικής 
συμπεριφοράς του ερωτώμενου (Creswell, 1998˙ Miller, 1995). Παρά την 
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προαναφερόμενη αδυναμία των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, οι ερευνητές 
συγκλίνουν στην άποψη ότι υπάρχουν δυνατότητες αντιστάθμισης, μέσω της 
παρατήρησης από την πλευρά του ερευνητή των λεκτικών νύξεων (verbal cues) των 
συνεντευξιαζόμενων (π.χ., γλωσσικοί δισταγμοί, αναστεναγμοί, σιωπές/παύσεις, 
γρήγορες απαντήσεις, κλπ) (Sturges & Hanrahan, 2004), καθιστώντας συνεπώς τις 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις ένα αποτελεσματικό μέσο συλλογής υλικού, εφόσον 
επιφέρουν εξίσου καλά και ικανοποιητικά ποιοτικά δεδομένα με τις κατά πρόσωπο 
συνεντεύξεις (Harvey, 1988), και επιπρόσθετα μεγιστοποιούν το ποσοστό 
ανταπόκρισης του πληθυσμού στόχου (Tausig & Freeman, 1988). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την 
ερευνήτρια για τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις συνίστατο, όπως και στις κατά πρόσωπο 
συνεντεύξεις, σε μια αρχική τηλεφωνική επικοινωνία όπου εκτός της ενημέρωσης του 
συγγενικού περιβάλλοντος των θυμάτων αυτοκτονίας για το σκοπό, τους στόχους της 
έρευνας και για την χρονική διάρκεια της συνέντευξης, ακολουθούσε κατόπιν της 
συναίνεσης για συμμετοχή, η ρύθμιση της ημερομηνίας και του χρόνου όπου θα 
πραγματοποιείτο ένα δεύτερο τηλεφώνημα μεγαλύτερης διάρκειας για τη διεξαγωγή 
της συνέντευξης. Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημανθεί, ότι στις 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις δεν υπήρχε έγγραφη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, 
αλλά η ερευνήτρια ακολουθώντας το πρότυπο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων έλαβε 
προφορική συγκατάθεση από τους συνεντευξιαζόμενους (Singer & Frankel, 1982) 
(βλ. Παράρτημα Β). Αναλυτικότερα, κατόπιν της ενημέρωσης για τη μελέτη, τη 
διαδικασία της συνέντευξης και της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η 
ερευνήτρια πληροφορούσε το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας ότι η 
συμμετοχή τους στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική, ότι έχουν το δικαίωμα να 
σταματήσουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της 
τηλεφωνικής συνέντευξης επιθυμούν, και τους έδινε χρόνο να διευκρινιστούν τυχόν 
απορίες ή ερωτήσεις που μπορεί να είχαν. Επίσης, δινόταν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις για τη συστημένη αποστολή μέσω ταχυδρομείου μιας έγγραφης 
επίσημης επιστολής της ερευνήτριας και του επιβλέποντα καθηγητή της μελέτης, μαζί 
με την επαγγελματική κάρτα της ερευνήτριας όπου περιλαμβάνονταν τα προσωπικά 
της στοιχεία, τα στοιχεία της εργασίας της, και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τέλος, 
υπήρχε το ερώτημα από την ερευνήτρια προς το συγγενικό περιβάλλον εάν θα 
επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην έρευνα, και εφόσον η απάντηση ήταν θετική, 
ακολουθούσε η διαδικασία προσδιορισμού ενός τηλεφωνικού ραντεβού για τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης, και συγχρόνως υπήρχε ενημέρωση του ατόμου που θα 
συμμετείχε σε αυτήν, ότι κατά τη διάρκειά της όφειλε να βρίσκεται μόνος σε 
συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απερίσπαστη συμμετοχή του.  

Στη συνέχεια ακολουθούσε από την ερευνήτρια ένα δεύτερο τηλεφώνημα σε 
προκαθορισμένη ημέρα και χρόνο για την πραγματοποίηση της συνέντευξης. 
Αναφορικά με το κυρίως στάδιο της συνεντευξιακής διαδικασίας (διατύπωση 
ερωτήσεων, μετάβαση από τη μια θεματική ενότητα στην άλλη, κλπ), ακολουθήθηκε 
η ίδια τακτική από την ερευνήτρια, όπως έχει αναλυθεί προηγουμένως για τις κατά 
πρόσωπο συνεντεύξεις, ενώ συγχρόνως η ερευνήτρια έδινε ιδιαίτερη προσοχή στις 
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λεκτικές νύξεις (verbal cues) των ερωτώμενων, τις οποίες και κατέγραφε αναλυτικά. 
Στο τέλος της τηλεφωνικής συνέντευξης, η ερευνήτρια ευχαριστούσε τους 
συμμετέχοντες σε αυτήν, και επιπρόσθετα τους δινόταν οι απαραίτητες διευκρινήσεις 
για τη δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας εφόσον το 
επιθυμούσαν.   

 

6.4 Δεοντολογία - Βιοηθική 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 §2α΄, δ΄, και στ΄, του Ν.2472/97, ΦΕΚ 50, τεύχος Α΄, «Κατ’ 
εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς 
και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν 
συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το υποκείμενο 
έδωσε τη γραπτή συγκατάθεση του, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με 
τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση 
δεν αίρει την απαγόρευση,...δ) η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται 
από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και 
υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο 
ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή 
τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας,...στ) η επεξεργασία πραγματοποιείται για 
ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται 
η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται».  

Κατόπιν εγκρίσεως του ερευνητικού πρωτοκόλλου από τη Γενική Συνέλευση με 
Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 04 
Αυγούστου 2006, ζητήθηκε με γραπτή αίτηση της ερευνήτριας (βλ. Παράρτημα Β), η 
οποία συνοδευόταν από ενημερωτική επιστολή του επιβλέποντα καθηγητή της 
μελέτης (βλ. Παράρτημα Β), καθώς και από μια περίληψη της μελέτης, άδεια για 
πρόσβαση στα αρχεία των εκάστοτε φορέων σύμφωνα με το Ν.2472/97 περί 
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Αναλυτικότερα, άδεια ζητήθηκε και δόθηκε εγγράφως από την Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Κρήτης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Επιστημονικό και Διοικητικό Συμβούλιο του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα ως 
προηγούμενο, πάντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της βιοηθικής και της 
δεοντολογίας, όπου ζητήθηκε ειδική άδεια είτε σε μεταγενέστερο χρόνο είτε από 
άλλους φορείς στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Κρήτης.  

Η συμμετοχή των οικογενειακών μελών των αυτοχείρων στη μελέτη καθορίστηκε 
αρχικά μετά από πλήρη ατομική προφορική ενημέρωσή τους μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, και σε ένα δεύτερο επίπεδο επιδόθηκε σε αυτούς έγγραφη επίσημη 
επιστολή της ερευνήτριας και του επιβλέποντα καθηγητή, όπου με σαφήνεια και 
συντομία δινόταν οι απαραίτητες εξηγήσεις του σκοπού της μελέτης και της 
ερευνητικής διαδικασίας, τονιζόταν η ουσιαστική συνεισφορά των υποκειμένων στην 
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επίτευξη του σκοπού της έρευνας, καθώς και ό,τι η συμμετοχή τους είναι απολύτως 
εθελοντική. Επίσης, υπήρχε σαφή αναφορά για την διασφάλιση της ανωνυμίας και 
του απορρήτου των πληροφοριών που θα συλλεχθούν από την έρευνα. Συγχρόνως, 
επιδιδόταν στο συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας η επαγγελματική 
κάρτα της ερευνήτριας όπου περιλαμβάνονταν τα προσωπικά της στοιχεία, τα 
στοιχεία της εργασίας της, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τέλος, στη βάση των 
κανόνων έρευνας για την προστασία των συμμετεχόντων (Bowman, Spicer, & Iqbal, 
2012˙ Emanuel et al., 2008˙ Gray, Cooke, & Tannenbaum, 1978˙ National Institutes 
of Health [NIH], 2004˙ Singer & Frankel, 1982˙ WHO, 2000), οι συμμετέχοντες στη 
μελέτη υπέγραφαν έντυπο συγκατάθεσης για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, για τις 
συνεντεύξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πρόσωπο-με-πρόσωπο, ενώ για τους 
συμμετέχοντες στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, δινόταν προφορική συγκατάθεση στην 
έρευνα, και η ερευνήτρια κρατούσε στο αρχείο της έγγραφο έντυπο της ενημέρωσης 
και συναίνεσής τους.    

 

6.5 Κριτήρια για την αξιολόγηση της έρευνας  

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία είναι δύο έννοιες ιδιαίτερα σημαντικές για την ύπαρξη 
μιας αποτελεσματικής έρευνας, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την 
διασφάλιση του επιστημονικού της χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, με την έννοια της 
εγκυρότητας αναφερόμαστε στο βαθμό στον οποίο μια ερευνητική μέθοδος 
ανταποκρίνεται και αντικατοπτρίζει επαρκώς την πραγματικότητα/κοινωνικό 
φαινόμενο που θέλουμε να εξετάσουμε, αν δηλαδή «μετράει» αυτό που θέλουμε να 
μετρήσουμε, κατ’ επέκταση η εγκυρότητα μιας μεθόδου διασφαλίζει τον ερευνητή ότι 
αυτό που εξετάζει είναι όντως το ζητούμενο και η μέθοδος που έχει επιλέξει είναι η 
κατάλληλη, ενώ η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια μέθοδος παράγει 
τα ίδια αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται επανειλημμένως στο ίδιο ερευνητικό 
αντικείμενο (ή στη μελέτη του ίδιου φαινομένου) υπό σταθερές συνθήκες (Babbie, 
2011˙ Cohen et al., 2008˙ Golafshani, 2003˙ Καλλινικάκη, 2010˙ Κατερέλος, 2002˙ 
Σαχίνη-Καρδάση, 2007). Στη παρούσα έρευνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα και ο επιστημονικός χαρακτήρας της, επιστρατεύτηκαν μεθοδολογικές 
στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούσαν αφενός στην ικανοποίηση συγκεκριμένων 
ερευνητικών κριτηρίων συνέπειας και ακρίβειας, κριτηρίων αξιολόγησης της 
έρευνας, και αφετέρου επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στο κεντρικό ερώτημα που 
εμφωλεύει κάτω από τις έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, δηλαδή εάν τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των συγκεκριμένων μεθόδων αντανακλούν 
την αλήθεια/πραγματική κατάσταση για το υπό μελέτη κοινωνικό φαινόμενο της 
αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης.  

Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στην ποσοτική μεθοδολογική 
προσέγγιση οι ερευνητές αναφέρονται συχνά σε έννοιες όπως η εσωτερική και 
εξωτερική εγκυρότητα (internal and external validity), και η αξιοπιστία (reliability) 
της έρευνας, ενώ στην ποιοτική προσέγγιση οι ερευνητές χρησιμοποιούν 
παράλληλους όρους όπως αξιοπιστία/πιστότητα (credibility) αναφερόμενοι στην 
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εσωτερική εγκυρότητα, γενικευσιμότητα και μεταβιβασιμότητα (generalizability and 
transferability) αναφερόμενοι στην εξωτερική εγκυρότητα, και εξαρτησιμότητα 
(dependability) για την αντίστοιχη έννοια της αξιοπιστίας στην ποσοτική/θετικιστική 
προσέγγιση (Golafshani, 2003˙ Ihantola & Kihn, 2011˙ Lincoln & Guba, 1985, 1986˙ 
Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002˙ Μπελλάλη, 2006̇ Patton, 2002˙ 
Tashakkori & Teddlie, 2003).    

Αναλυτικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία/πιστότητα της 
ερευνητικής διαδικασίας (εσωτερική εγκυρότητα έρευνας), η μεθοδολογική 
στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε ήταν η τριγωνοποίηση μεθόδων και δεδομένων 
(methodological and data triangulation). Η αξιοπιστία/πιστότητα (στην ποιοτική 
προσέγγιση) ή εσωτερική εγκυρότητα (στην ποσοτική προσέγγιση) αναφέρεται στο 
πλαίσιο της έρευνας, στην ισχύ του μεθοδολογικού της σχεδιασμού και στην 
ποιότητα των συλλεχθέντων δεδομένων, στο βαθμό κατ’ επέκταση που τα 
συγκεκριμένα δεδομένα περιγράφουν με ακρίβεια το υπό μελέτη φαινόμενο και 
οδηγούν σε αληθινά και άξια εμπιστοσύνης ερευνητικά αποτελέσματα (Cohen et al., 
2008˙ Lincoln, 2001˙ Συμεού, 2006˙ Tashakkori & Teddlie, 2003). Συγκεκριμένα 
στην παρούσα μελέτη, επιστρατεύθηκαν διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων 
(ποσοτική και ποιοτική μέθοδος), όπως επίσης πολλαπλές πηγές δεδομένων και 
τεκμηρίων, με σκοπό την διασταύρωση, αλληλοενίσχυση και επαλήθευση των 
ερευνητικών ευρημάτων, την ενίσχυση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της 
ερευνητικής προσπάθειας, και την αποφυγή λανθασμένων 
συμπερασμάτων/εκτιμήσεων για τον μελετώμενο πληθυσμό (αυτόχειρες). Η 
τριγωνοποίηση μεθόδων και δεδομένων επιτρέπει στον ερευνητή να αναπτύξει 
συγκλίνουσες γραμμές στην έρευνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
συνάδουν πιο πειστικά και ακριβή συμπεράσματα (Yin, 1994), να παράγει 
διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές θεάσεις μιας πολυδιάστατης πραγματικότητας, 
ενώ συγχρόνως συμβάλλει στον εμπλουτισμό των συμμετεχόντων, ενισχύει την 
πιστότητα των ερευνητικών τεχνικών, και τη σημαντικότητα της έρευνας (Collins, 
Onwuegbuzie, & Sutton, 2006˙ Τσιώλης, 2011). Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 
προσπάθειας, τα δεδομένα από τα αρχεία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) καθώς 
και από τα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, έτυχαν τριγωνοποίησης 
σε μια πρώτη φάση με τα δεδομένα από φακέλους και δικογραφίες οι οποίοι 
διατηρούνται στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Εισαγγελικές Αρχές αντίστοιχα ανά 
νομό της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και με πληροφορίες από αρχεία άλλων 
υπηρεσιών ή/και άλλων ειδικών (αρχείο Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, 
αρχείο Ψυχιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, αρχείο Ψυχιατρικής 
Κλινικής ΠαΓΝΗ, ιδιώτες ιατροί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας) αναφορικά με το 
ζητούμενο της ψυχικής κατάστασης των θυμάτων αυτοκτονίας. Σε μια δεύτερη φάση, 
τα ανωτέρω δεδομένα έτυχαν περαιτέρω τριγωνοποίησης με τα στοιχεία που 
ελήφθησαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ), και 
αφορούσαν τις επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες για την χρονική περίοδο 
μελέτης. Η γνωστοποίηση των στοιχείων για τις αυτοκτονίες στην ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 
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γίνεται από τα ειδικά δελτία (Δελτίο Θανάτου) που συμπληρώνονται στα κατά τόπους 
Ληξιαρχεία. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα των ημιδομημένων συνεντεύξεων έτυχαν 
τριγωνοποίησης με τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συλλογή των ανωτέρω 
αρχείων, και αντίστροφα. Κατά αυτό τον τρόπο, οι ερευνητικές μέθοδοι συνδεόταν με 
τους σκοπούς της μελέτης, και κάθε πηγή δεδομένων συνδυαζόταν με συγκεκριμένα 
ερευνητικά ερωτήματα. Τα δεδομένα τα οποία συλλεγόταν από κάθε μία ξεχωριστή 
πηγή, τύγχαναν τριγωνοποίησης με πληροφορίες που προέρχονταν από άλλες 
διαφορετικές πηγές, έτσι ώστε το κάθε ερευνητικό εύρημα να αποτελεί το 
αποτέλεσμα της διασταύρωσης και επιβεβαίωσης τουλάχιστον μιας ακόμη πηγής 
δεδομένων. Τέλος, η αξιοπιστία/πιστότητα της έρευνας υποστηρίχθηκε επίσης και με 
το κριτήριο της μακράς εμπειρίας και επαφής/παρατεταμένη ενασχόληση της 
ερευνήτριας (prolonged engagement) (Lincoln & Guba, 1985, 1986) με το 
αντικείμενο υπό μελέτη. Η ερευνήτρια είχε εμπειρία σε θέματα αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς καθώς προερχόμενη επιστημονικά από το χώρο της ψυχικής υγείας, 
είχε επανειλημμένως έρθει σε επαφή με άτομα που εκδήλωναν αυτοκτονικό ιδεασμό 
ή είχαν πραγματοποιήσει απόπειρες αυτοκτονίας, και με το οικογενειακό τους 
περιβάλλον.  

Η γενικευσιμότητα και μεταβιβασιμότητα της έρευνας (εξωτερική εγκυρότητα 
έρευνας) αναφέρεται στο βαθμό στον οποία τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της 
μελέτης μπορούν να γενικευτούν (γενικευτική ισχύ) στον ευρύτερο πληθυσμό, και σε 
παρόμοιες ομάδες (σύνολα ομοειδών περιπτώσεων) του πληθυσμού από τον οποίο 
προέρχεται το δείγμα (Cohen et al., 2008˙ Lincoln & Guba, 1985˙ Lucas, 2003˙ 
Patton, 2002). Συγκεκριμένα, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τα αποτελέσματα της 
έρευνας μπορούν να γενικευτούν σε άλλα δείγματα, σε άλλες καταστάσεις και σε 
άλλες συμπεριφορές. Ωστόσο, το ζήτημα της γενίκευσης των ευρημάτων μιας 
έρευνας, ιδιαίτερα στην περίπτωση μελέτης ενός κοινωνικού φαινομένου όπως εν 
προκειμένω, είναι προβληματικό από τη φύση του, καθώς όπως υποστηρίζει ο 
Cronbach (1975, σελ. 122) «οι γενικεύσεις φθίνουν. Ενώ σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο, ένα συμπέρασμα περιγράφει σωστά την υπάρχουσα κατάσταση, σε 
ένα μεταγενέστερο χρόνο προσφέρει ελάχιστα, και τελικά έχει αξία μόνο ως ιστορία». 
Κατ’ επέκταση, κάθε γενίκευση συνιστά μια υπόθεση υπό συνεχή έλεγχο, και όχι ένα 
διαχρονικό συμπέρασμα (Μπελλάλη, 2006˙ Patton, 2002), καθώς τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας, οποιαδήποτε μεθοδολογική προσέγγιση και εάν ακολουθήθηκε, 
περιορίζονται από τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού (population), του χρόνου (time) 
και του τόπου (place) όπου αυτή έλαβε χώρα (Ihantola & Kihn, 2011˙ Lucas, 2003˙ 
Willer & Webster, 1970). Με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η γενικευσιμότητα των ερευνητικών συμπερασμάτων της παρούσας 
μελέτης, περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος του συγκεκριμένου 
πληθυσμού στόχου (αυτόχειρες), καθώς και από τις ιδιομορφίες της τοποχρονικής του 
κατανομής, παρότι κάποια ευρήματα δύναται να έχουν ισχυρή γενικευτική ισχύ και 
σε άλλες ελληνικές περιφέρειες. Ως εκ τούτου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις 
διερευνητικές και περιγραφικές δυνατότητες της έρευνας, στη πληρέστερη 
απεικόνιση της παρούσας κατάστασης του φαινομένου της αυτοκτονίας στην 
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περιφέρεια Κρήτης, και επιπρόσθετα επιχειρήθηκαν ευρύτερες ερμηνείες που είχαν 
ως στόχο να γενικευτούν τα ερευνητικά ευρήματα στο θεωρητικό πλαίσιο της 
επιστήμης της αυτοκτονιολογίας, προκειμένου να καθίστατο δυνατό, σύμφωνα με 
τους Lincoln και Guba (1985), για κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη της παρούσας 
μελέτης να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη γενικευσιμότητα και τη 
μεταβιβασιμότητα της έρευνας. 

Με τον όρο εξαρτησιμότητα (στην ποιοτική προσέγγιση) ή αξιοπιστία (στην 
ποσοτική προσέγγιση), αναφερόμαστε στην επαναληπτικότητα μιας αποτίμησης, στη 
σταθερότητα των παρατηρήσεων με το χρόνο και τις καταστάσεις, δηλαδή στην 
ουσία αναφερόμαστε στο εάν η ερευνητική διαδικασία παράγει τα ίδια αποτελέσματα 
κάθε φορά που αυτή διενεργείται σε διαφορετικό χρόνο (διαχρονική αξιοπιστία) ή 
από διαφορετικούς ερευνητές στον ίδιο χρόνο (συγχρονική αξιοπιστία) υπό σταθερές 
συνθήκες (Babbie, 2011˙ Cohen et al., 2008˙ Δραγώνα, 1994˙ Καλλινικάκη, 2010˙ 
Μπελλάλη, 2006˙ Σαχίνη-Καρδάση, 2007). Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Oppenheim 
(1992), η αξιοπιστία μιας έρευνας δεν δύναται ποτέ να είναι απόλυτη, στο μέτρο που 
η επίτευξή της αποτελεί κατά κανόνα ζήτημα βαθμού. Ως εκ τούτου, για να 
διασφαλιστεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο η αξιοπιστία των ημιδομημένων 
συνεντεύξεων, ο Wragg (1980, σελ. 17) υποστηρίζει ότι πρέπει να τίθενται 
ερωτήματα της μορφής «Θα μπορούσαν δύο συνεντευκτές που χρησιμοποιούν το ίδιο 
πρόγραμμα ή διαδικασία να εξαγάγουν τα ίδια αποτελέσματα; Θα αποκτούσε ο 
συνεντευκτής μια παρόμοια εικόνα χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες σε 
διαφορετικές περιπτώσεις;» (παρατίθεται από Bell, 1997). Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, η ερευνήτρια προκειμένου να περιορίσει συνειδητά τον κίνδυνο 
μεροληψίας και υποκειμενικότητας που δύναται να ενυπάρχει κάθε φορά που πηγή 
όλων των δεδομένων είναι ένας και μόνος παρατηρητής (όπως στη συγκεκριμένη 
περίσταση ένας μοναδικός ερευνητής) (Babbie, 2011), καθώς και για να 
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου Πυγμαλίων (Pygmalion 
effect) ή Rosenthal (Rosenthal effect), το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως το 
αποτέλεσμα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας (Βάμβουκας, 1998), υιοθέτησε ένα 
εύρος στρατηγικών για να αντιπαρέλθει ως άτομο την συγκεκριμένη κοινωνική της 
ταυτότητα και υπόβαθρο που θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στην ερευνητική 
διαδικασία. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρεί 
αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και την διαδικασία των συνεντεύξεων, να διατηρεί 
μια ουδετερότητα και να αντιμετωπίζει τους συμμετέχοντες όσο περισσότερο 
επαγγελματικά γίνεται, καθώς και να ακολουθεί την ίδια δομή, φραστική διατύπωση, 
αλληλουχία λέξεων και ερωτήσεων για κάθε συνεντευξιαζόμενο (Cohen et al., 2008˙ 
Javeau, 1996˙ Oppenheim,1992˙ Robson, 2010˙ Silverman, 2001). Επίσης, ένας 
άλλος τρόπος για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία στη συλλογή 
δεδομένων/πληροφοριών από το συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων αναφορικά 
με τη σοβαρότητα του βαθμού της αυτοκτονικής πρόθεσης και την παρουσία 
εκλυτικών ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής, ήταν η χρήση καθιερωμένων μέτρων 
όπως η Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ, Suicide Intent Scale, SIS) (Beck et 
al., 1974a), και ο κατάλογος Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής (ΨΓΖ) (Μαδιανός, 
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1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός κ.ά., 1988 ), ερευνητικά εργαλεία τα οποία έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό ερευνών στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία με αποδεδειγμένα υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Τέλος, η 
τριγωνοποίηση των δεδομένων των ημιδομημένων συνεντεύξεων με τα δεδομένα που 
προέκυψαν από τις επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων), παρείχε τη 
δυνατότητα επιβεβαίωσης των ευρημάτων και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της έρευνας, 
καθώς οι διαφορετικές μέθοδοι συλλογής στοιχείων παρήγαγαν ουσιαστικά 
συγκλίνοντα αποτελέσματα. 

 

6.6 Περιορισμοί της έρευνας 

Σε κάθε έρευνα, όπως και στη παρούσα, η ερευνητική μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε εμπεριέχει σαφώς και περιοριστικά στοιχεία, τα σημαντικότερα από 
τα οποία ήταν ο χρόνος και η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων από τους εκάστοτε 
δημόσιους φορείς (γραπτές πηγές). Συγκεκριμένα, ο χρόνος αποτέλεσε ένα βασικό 
παράγοντα που λειτούργησε περιοριστικά στη διεξαγωγή της έρευνας και επέφερε 
σχετικές δυσκολίες. Η τριγωνοποίηση μεθόδων και δεδομένων, δηλαδή η χρήση 
διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων (ποσοτική και ποιοτική μέθοδος), όπως 
επίσης πολλαπλών πηγών δεδομένων και τεκμηρίων, με σκοπό την ενίσχυση της 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής προσπάθειας, και την αποφυγή 
λανθασμένων συμπερασμάτων/εκτιμήσεων για τον μελετώμενο πληθυσμό 
(αυτόχειρες), αύξησε σημαντικά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Αναλυτικότερα, 
προκειμένου για τη πρόσβαση στα αρχεία των εκάστοτε φορέων ζητήθηκε η σχετική 
άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της βιοηθικής και δεοντολογίας, γεγονός 
που δημιούργησε μικρές ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ανάλογα με την προθυμία 
των οργανισμών και των υπευθύνων των αρχείων για συνεργασία, καθώς 
εναποτείθετο σε αυτούς επιπλέον βάρος για τους σκοπούς της έρευνας. Συγχρόνως ο 
εντοπισμός του οικογενειακού περιβάλλοντος των θυμάτων αυτοκτονίας, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις υπήρξε κατά 
περίπτωση ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς το πληθυσμό στόχο αποτελούσαν όλες οι 
οικογένειες που έχασαν ένα μέλος τους από αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-
2007 στους τέσσερις (4) νομούς της περιφέρειας Κρήτης, και για το λόγο αυτό η 
ερευνήτρια χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμη πληροφορία καθώς και τη συνδρομή 
πληροφορητών (π.χ., αστυνομικοί υπάλληλοι των κατά τόπους τμημάτων) για την 
ανεύρεσή τους, γεγονός που οδήγησε σε δαπάνη ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, ο χώρος και η χρονική 
στιγμή που διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις καθορίστηκαν από τις οικογένειες που 
συμμετείχαν, με άμεσο αποτέλεσμα επιπρόσθετες χρονικές καθυστερήσεις, καθώς 
εξαιτίας των μετακινήσεων της ερευνήτριας δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 
πάνω από δύο (2) συνεντεύξεις την ίδια μέρα. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες 
που διεξήχθησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις (π.χ., είτε λόγω έλλειψης χρόνου, 
ένδειξης απροθυμίας για προσωπική συνάντηση, είτε για λόγους που αφορούσαν 
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μόνιμη κατοικία εκτός της περιφέρειας Κρήτης), ο χρόνος διεξαγωγής τους είχε 
προγραμματιστεί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  

Ένας δεύτερος περιοριστικός παράγοντας για τη μελέτη ήταν η ποιότητα των 
διαθέσιμων πληροφοριών από τις επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων). Πέρα 
από τις όποιες χρονικές καθυστερήσεις για την έγκριση της άδειας πρόσβασης στα 
αρχεία, η ερευνήτρια στις περισσότερες περιπτώσεις ήρθε αντιμέτωπη με εκτεταμένα 
σύνολα εγγράφων και φακέλων, και επιχειρήθηκε μια ενδελεχής διερευνητική μελέτη 
για την ανακάλυψη των διαθέσιμων στοιχείων τα οποία συνδεόταν με συγκεκριμένα 
ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, παρά το αναμφισβήτητο επιδημιολογικό και 
ιατροκοινωνικό ενδιαφέρον των δεικτών θνησιμότητας κατά οικογενειακή κατάσταση 
και κατά αστική ή αγροτική περιοχή κατοικίας των θυμάτων αυτοκτονίας, η μη 
δυνατότητα της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ να παρέχει πληθυσμιακά δεδομένα ανά έτος δεν 
επέτρεψε τον υπολογισμό των δεικτών θνησιμότητας ανά οικογενειακή κατάσταση 
των αυτοχείρων, ενώ η επιδημιολογία των αυτοκτονιών στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές μελετήθηκε αποκλειστικά για το έτος 2001 (έτος απογραφής). Συγχρόνως, η 
μη ολοκλήρωση της στατιστικής επεξεργασίας των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών 
για το έτος 2010 από την πλευρά της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ (μέχρι και τη στιγμή της 
συγγραφής της παρούσας έρευνας), περιόρισε τη τριγωνοποίηση των δεδομένων με 
τις πηγές του πρώτου και δεύτερου επιπέδου (Εργαστήριο Ιατροδικαστικών 
Επιστημών του ΠαΓΝΗ, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, Αστυνομικές 
Διευθύνσεις και Εισαγγελικές Αρχές), καθώς και τον έλεγχο της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας της πρώτης εκ των προαναφερομένων πηγών (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ).  

Τέλος, ως προς τους εγγενείς περιορισμούς της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μόνο με το συγγενικό 
περιβάλλον των ατόμων που διέπραξαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007 
(όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός της παρούσας μελέτης). Ως εκ τούτου, για τις 
αυτοκτονίες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2008-2010 συλλέχθηκαν στοιχεία 
αποκλειστικά για τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων 
αυτοκτονίας καθώς και για τις συνθήκες διάπραξης της αυτοκαταστροφικής τους 
πράξης (ημερομηνία και τόπος απόπειρας και θανάτου, μέθοδος απόπειρας, κλπ). 
Όσον αφορά τις πραγματοποιηθείσες συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των 
αυτοχείρων, η πλειονότητα τους πραγματοποιήθηκε πέραν του χρονικού διαστήματος 
των τριών (3) έως δώδεκα (12) μηνών μετά το περιστατικό της αυτοκτονίας, το οποίο 
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως εύλογο χρονικό διάστημα για την 
ολοκλήρωση του πένθους και προκειμένου οι συμμετέχοντες να μην έχουν ξεχάσει 
σημαντικές πληροφορίες. Ωστόσο, η προαναφερόμενη αδυναμία ήταν γνωστή εξ 
υπαρχής της έρευνας, καθώς οι ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με το 
συγγενικό περιβάλλον όσων ατόμων είχαν διαπράξει αυτοκτονία το χρονικό 
διάστημα 1999-2007, και για το λόγο αυτό η στρατηγική εξισορρόπησης που 
ακολουθήθηκε από την ερευνήτρια ήταν η τριγωνοποίηση των δεδομένων των 
συνεντεύξεων με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις επίσημες δημόσιες πηγές 
(συλλογή αρχείων), στρατηγική που συνάδει με τις βασικές αρχές της ψυχολογικής 
αυτοψίας. Επίσης, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το οικογενειακό περιβάλλον 



150 

 

αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην έρευνα ή δεν ανευρέθηκε, πραγματοποιήθηκε 
συμπλήρωση της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ) και του κατάλογου 
Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής (ΨΓΖ), αποκλειστικά μέσω της συστηματικής 
αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, γεγονός που ενδέχεται να μην 
εξαλείφει τη πιθανότητα μιας μικρής διαφοροποίησης των ευρημάτων, παρά την 
εκτεταμένη τριγωνοποίηση πολλαπλών πηγών δεδομένων και τεκμηρίων.  

 

6.7 Ανάλυση δεδομένων 

6.7.1 Επιδημιολογική ανάλυση - Δείκτες Θνησιμότητας 

Οι δείκτες θνησιμότητας αποτελούν συχνά αντικείμενο επιστημονικής μελέτης καθώς 
είναι θεμελιώδης για την εκτίμηση του επιπέδου υγείας ενός πληθυσμού, και για την 
ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας. Ο θάνατος ως ένα βιολογικό 
φαινόμενο, αποτελεί ένα «γεγονός» και όχι μια «κατάσταση», και ως εκ τούτου οι 
δείκτες θνησιμότητας είναι βασικά δείκτες επίπτωσης. Οι δείκτες θνησιμότητας 
μετρούν τη συχνότητα (ρυθμό) επέλευσης ενός γεγονότος (π.χ., θάνατος) σε μια 
χρονική περίοδο ορισμένης διάρκειας, η οποία συνήθως έχει ημερολογιακό 
περιεχόμενο (Τριχόπουλος, 1982, 2002). Στη παρούσα μελέτη, οι κυριότεροι δείκτες 
θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας, 
είναι οι κάτωθι:  

 

(i) Αδρός κατά αιτία δείκτης θανάτου (Crude death rate by cause of death) 

Υπολογίζεται ως ο λόγος του συνόλου των θανάτων από την αιτία j (αυτοκτονία), οι 
οποίοι παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους Dj (π.χ., 1999) 
προς το συνολικό πληθυσμό στα μέσα του έτους αυτού (P), επί 100.000 (Παπαδάκης 
& Τσίμπος, 2004, σελ. 99): 
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P
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Συμπερασματικά, ο δείκτης CDRj εκφράζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων από 
αυτοκτονία μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ανά 100.000 κατοίκους του μελετώμενου 
πληθυσμού (στην παρούσα μελέτη για την περιφέρεια Κρήτης). Από τα βασικά 
πλεονεκτήματα του αδρού δείκτη θνησιμότητας είναι ο εύκολος και γρήγορος 
υπολογισμός του, και ότι μας επιτρέπει την παρακολούθηση των ετήσιων 
διακυμάνσεων της θνησιμότητας ενός πληθυσμού από μια συγκεκριμένη αιτία 
θανάτου, ωστόσο μεθοδολογική του αδυναμία αποτελεί το γεγονός ότι συνδέει τις 
διάφορες αιτίες θνησιμότητας με το συνολικό πληθυσμό, παρότι αυτές επηρεάζονται 
και διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Επίσης ως αδρός δείκτης, 
επηρεάζεται σημαντικά από την κατά ηλικία σύνθεση του υπό μελέτη πληθυσμού, 
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κατά συνέπεια οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων με βάση το δείκτη αυτό (Παπαδάκης & Τσίμπος, 2004).     

 

(ii) Ειδικοί κατά ηλικία και αιτία δείκτες θανάτου (Age-, and cause-specific death rate) 

Το επίπεδο της θνησιμότητας, όπως προαναφέρθηκε, διαφέρει σημαντικά από ηλικία 
σε ηλικία, και κατ’ επέκταση προκειμένου να εξαλείψουμε την πρώτη μεθοδολογική 
αδυναμία του αδρού δείκτη, δηλαδή την σύνδεση της θνησιμότητας από αυτοκτονία 
με το συνολικό πληθυσμό της υπό μελέτης γεωγραφικής περιφέρειας (Κρήτη), 
εφαρμόστηκε η ανάλυση της διαφορικής κατά ηλικία θνησιμότητας (Παπαδάκης & 
Τσίμπος, 2004̇  Τριχόπουλος, 1982, 2002). Επομένως, για κάθε ηλικία x και αιτία 
θανάτου j (αυτοκτονία), υπολογίστηκε ο ειδικός δείκτης θνησιμότητας mx,j  ως ο 
λόγος των θανόντων ηλικίας x από αιτία j (Dx,j) ενός ημερολογιακού έτους προς τον 
πληθυσμό της ίδιας ηλικίας στο μέσο του έτους αυτού (Px), επί 100.000 (Παπαδάκης 
& Τσίμπος, 2004, σελ. 100): 
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Στην παρούσα μελέτη, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες mx,j υπολογίστηκαν για κάθε 
φύλο χωριστά (άνδρες/γυναίκες), και κατά ομάδες ηλικιών x έως x+n, όπου n είναι το 
εύρος των ομάδων ηλικιών σε ακέραια έτη. Επομένως στην πράξη ο τύπος που 
χρησιμοποιήθηκε είναι ο κάτωθι (Παπαδάκης & Τσίμπος, 2004, σελ. 100): 

 

100000*,
,

xn

jxn
jxn

P
Dm =

 
 

(iii) Προτυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας (Standardized mortality rate) 

Η δεύτερη μεθοδολογική αδυναμία του αδρού δείκτη, δηλαδή οι επιδράσεις που 
ασκούνται στους χρονολογικούς δείκτες από την ηλικιακή σύνθεση του υπό μελέτη 
πληθυσμού, απαλείφεται με την εφαρμογή της συχνά αναφερόμενης στη διεθνή 
βιβλιογραφία μεθόδου της προτυποποίησης (standardization method) (Παπαδάκης & 
Τσίμπος, 2004̇ Rothman, 2002˙ Τριχόπουλος, 1982, 2002). Υπάρχουν αρκετές 
τεχνικές προτύπωσης, αλλά συχνότερα η διαδικασία της προτυποποίησης των 
δεικτών θνησιμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους, την άμεση (direct 
standardization) και την έμμεση προτυποποίηση (indirect standardization). Στην 
παρούσα μελέτη, καθώς γνωρίζουμε τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας 
από αυτοκτονία, επιλέχθηκε η χρήση της άμεσης μεθόδου προτυποποίησης του 
δείκτη θνησιμότητας. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της άμεσης προτυποποίησης 
επιλέγεται ένας «πρότυπος» πληθυσμός ή πληθυσμός αναφοράς ( n

s
xP ) και 
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εφαρμόζεται στους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας (nmx). Τα γινόμενα nmx 
* n

s
xP εκφράζουν ποιος θα ήταν ο αριθμός των θανάτων στις ομάδες ηλικιών x έως 

x+n, εάν ο υπό εξέταση πληθυσμός είχε την κατά ηλικία δομή του πρότυπου 
πληθυσμού. Υπολογίσαμε επομένως έναν τυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας από 
αυτοκτονία για τον πληθυσμό της Κρήτης, ως ένα συνολικό δείκτη θνησιμότητας που 
θα χαρακτήριζε τον «πρότυπο» πληθυσμό εάν σε αυτόν αντιστοιχούσαν, για την κάθε 
ομάδα ηλικιών, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας του πληθυσμού της 
Κρήτης. Επομένως στην πράξη ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε για όλο το φάσμα των 
ηλικιών, είναι ο κάτωθι (Παπαδάκης & Τσίμπος, 2004, σελ. 106): 
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Είναι προφανές ότι οι επιδράσεις που ασκούνται από την επιλογή διαφορετικών 
προτύπων πληθυσμών είναι σημαντικές και έχουν ευρέως συζητηθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία από αρκετούς ερευνητές (Ahmad et al., 2001˙ Kitagawa, 1964, 1966˙ 
Spiegelman & Marks, 1966). Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε 
πρωταρχικά ως «πρότυπος» πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001 
(τελευταίο διαθέσιμο έτος απογραφής/census7

                                                 
7 Απογραφή (census) ενός πληθυσμού είναι η απαρίθμηση/καταγραφή όλων των ατόμων του 
πληθυσμού μιας χώρας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Παπαδάκης & Τσίμπος, 2004˙ 
Τριχόπουλος, 1982). Στην Ελλάδα όπως και σε άλλα ανεπτυγμένα έθνη, η απογραφή πραγματοποιείται 
ανά δέκα (10) έτη (π.χ., 1981, 1991, 2001, 2011), και συλλέγονται στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, 
την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή απασχόληση, την μόνιμη 
κατοικία, κλπ, του υπό απογραφή πληθυσμού. 

) από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου 
για συγκρίσεις θνησιμότητας από αυτοκτονία μεταξύ πληθυσμών της χώρας μας. Στη 
συνέχεια υπολογίστηκε ξανά ο προτυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας από 
αυτοκτονία για την περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας αυτή τη φορά ως πρότυπο 
πληθυσμού αρχικά τον Ευρωπαϊκό Πληθυσμό (European Standard), και κατόπιν τον 
Παγκόσμιο Πρότυπο Πληθυσμό (WHO World Standard) (βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας 
XII, XIII) προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 
πληθυσμών. Η ιδέα του παγκόσμιου πρότυπου πληθυσμού παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά από τον Ogle (1892), και έχει σήμερα καταρτιστεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Ahmad et al., 2001) με βάση την κατά ηλικία σύνθεση όλων των 
πληθυσμών παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληθυσμού του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE, United Nations Population Division, 1998). Ο 
Παγκόσμιος πρότυπος πληθυσμός εκφράζει την μέση κατά ηλικία δομή του 
παγκόσμιου πληθυσμού για τα έτη 2000-2025, ενώ τα πλεονεκτήματα της χρήσης του 
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είναι ότι, όχι μόνο ελευθερώνει τις τιμές του δείκτη θνησιμότητας από την επίδραση 
οποιαδήποτε ηλικιακής πληθυσμιακής σύνθεσης, αλλά επιπρόσθετα εξαλείφει 
ενδεχόμενες επιδράσεις στην πληθυσμιακή σύνθεση από την εμφάνιση διαφόρων 
σημαντικών γεγονότων όπως πόλεμος, σεισμός, φυσικές καταστροφές κλπ, και 
επομένως διευκολύνει τη σύγκριση επιδημιολογικών δεδομένων σε διεθνή κλίμακα 
(Ahmad et al., 2001˙ Παπαδάκης & Τσίμπος, 2004).    

 

(iv) Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of Life Lost, PYLL)  

Ένας σχετικά πρόσφατος ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης της πρόωρης θνησιμότητας 
που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τα 
χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of  Life Lost, PYLL). Το PYLL 
ορίζεται ως τα χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας από μια 
συγκεκριμένη αιτία θανάτου, και αποτελεί ένα συνοπτικό μέτρο που χρησιμοποιείται 
για να ποσοτικοποιήσει την κοινωνικο-οικονομική απώλεια εξαιτίας ενός πρόωρου 
θανάτου.  

Η μέθοδος υπολογισμού του PYLL περιλαμβάνει τους θανάτους που επέρχονται σε 
κάθε ηλικία από μια συγκεκριμένη αιτία (π.χ., αυτοκτονία), πολλαπλασιαζόμενους με 
τον αριθμό των εναπομεινάντων ετών που θα ζούσε το άτομο σύμφωνα με το 
προσδόκιμο επιβίωσης εάν δεν επέρχετο η πρόωρη θνησιμότητα (OECD, 2011˙ 
Υφαντόπουλος κ.ά., 2005). Συχνά παρατηρούνται ελαφρές διαφοροποιήσεις 
αναφορικά με το όριο του προσδόκιμου επιβίωσης που χρησιμοποιείται από 
διάφορους ερευνητές εξαιτίας της συνεχούς παρατηρούμενης αύξησης της 
προσδοκώμενης ζωής, αλλά στις περισσότερες μελέτες διεθνώς αυτό κυμαίνεται 
μεταξύ 65 και 75 ετών (Or, 2000). Το όριο του προσδόκιμου επιβίωσης που 
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για τον υπολογισμό του PYLL από 
αυτοκτονία είναι το εβδομηκοστό έτος ηλικίας, όπως αυτό έχει οριστεί από τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), και ο «πρότυπος» 
πληθυσμός ή πληθυσμός αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε πρωταρχικά είναι ο 
πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001 (τελευταίο διαθέσιμο έτος 
απογραφής/census) από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την άμεση προτυποποίηση του 
δείκτη, και στη συνέχεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύγκριση μεταξύ 
διαφορετικών πληθυσμών, χρησιμοποιήθηκε ο συνολικός πληθυσμός του ΟΟΣΑ το 
1980 (OECD, 2011) (βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας XIV).  

Επομένως, ο τύπος που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του PYLL από αυτοκτονία 
για την περιφέρεια Κρήτης i και κάθε έτος t, είναι ο παρακάτω (OECD, 2011): 
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Όπου l είναι το ανώτερο όριο ηλικίας, το προσδόκιμο επιβίωσης που επιλέγεται για 
τον υπολογισμό του δείκτη (ΟΟΣΑ, 70ο

 

 έτος), το α αναφέρεται στην ηλικία, το dαt 
είναι ο αριθμός των θανάτων στην ηλικία α στην Κρήτη i σε χρόνο t, το Pαt 
αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων ηλικίας α στην Κρήτη i σε χρόνο t, το Pα 
αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων ηλικίας α στον «πρότυπο» πληθυσμό (π.χ., 
πληθυσμός ΟΟΣΑ 1980), και το Pn είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων ηλικίας 
από 0 έτη έως l-1 έτη του «πρότυπου» πληθυσμού.  

6.7.2 Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική είναι ένας κλάδος που βοηθάει στη μελέτη και κατανόηση φαινομένων 
ή ιδιοτήτων διαφόρων ομάδων, με το να αναλύει και να μετατρέπει τα δεδομένα μιας 
έρευνας τα οποία είναι πρωτογενή ακατέργαστα στοιχεία, σε κατεργασμένες, 
μεταφρασμένες πληροφορίες, και η εφαρμογή της εκτείνεται σε πολλούς κλάδους της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Το αντικείμενο μιας επιδημιολογικής μελέτης, όπως η 
παρούσα, είναι μια συνάρτηση συχνότητας (occurrence function), και πιο 
συγκεκριμένα ένα μέτρο σχέσης (measure of association) που ποσοτικοποιεί τη σχέση 
μεταξύ του μελετώμενου προσδιοριστή (παράγοντας κινδύνου, risk factor) και της 
έκβασης (π.χ., θάνατος από αυτοχειρία) (Γαλάνης, 2009b). Για την απόδοση των 
στατιστικών όρων χρησιμοποιήθηκε το Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας του 
Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2009), καθώς και το γλωσσάρι του Διεθνούς 
Στατιστικού Ινστιτούτου (International Statistical Institute [ISI], 2011). Η στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS, έκδοση 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences [SPSS], 2007). Όλα τα 
τεστ είναι διπλής κατεύθυνσης (two-sided). Η τιμή p-value<0.05 καθορίσθηκε σαν 
επίπεδο στατιστικά σημαντικής διαφοράς, ενώ επίσης καταγράφηκαν και οι οριακές 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (0.05<p<0.1).   

Αναλυτικότερα, στην παρούσα μελέτη οι συνεχείς μεταβλητές (continuous variables) 
περιγράφονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό των συμμετεχόντων (n), τις μέσες τιμές 
(mean), την διάμεσο (median), και τις τυπικές αποκλίσεις (standard deviation), ενώ οι 
κατηγορικές μεταβλητές (categorical variables) περιγράφονται με τις συχνότητες 
(frequencies) και την εκατοστιαία αναλογία (percentages) ως προς το σύνολο των 
παρατηρήσεων.  

Η στατιστική δοκιμασία X2 ως έλεγχος καλής προσαρμογής (chi-square goodness-of-
fit test) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στις πραγματικές συχνότητες (δεδομένα της ερευνητικής συλλογής, 
observed frequencies) και τις αναμενόμενες συχνότητες (expected frequencies) 
(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής των 
μετρήσεων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov 
(Kolmogorov-Smirnov test, K-S) (Chakravarti, Laha, & Roy, 1967), και με το 
διάγραμμα κανονικής πιθανότητας (normal probability plot) (Chambers, Cleveland, 
Kleiner, & Tukey, 1983).  



155 

 

Η συσχέτιση ανάμεσα στις συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 
τον παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Pearson (Pearson’s coefficient of 
correlation) (Υφαντόπουλος & Νικολαΐδου, 2008), ενώ η συσχέτιση των 
κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιώντας μη παραμετρικές μεθόδους, όπως τη 
δοκιμασία X2

Η μονοδιάστατη ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μη παραμετρικά 
κριτήρια όπως τον έλεγχο X

 ως τεστ ανεξαρτησίας (chi-square test of independence) (Snedecor & 
Cochran, 1989) και εναλλακτικά τον ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher’s exact test) 
(Rosner, 2000).  

2 

Όλοι οι παράγοντες είτε παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις 
μεταβλητές ελέγχου είτε όχι στη μονοδιάστατη ανάλυση, συμμετείχαν στην 
πολυμεταβλητή (multivariate) ή αλλιώς πολλαπλή (multiple) λογιστική 
παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας την μέθοδο enter και τον στατιστικό έλεγχο Wald-
test (Κατοστάρας, 2004). Η πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση είναι μια 
μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται το κριτήριο της εγκυρότητας, καθώς 
χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο που επιτρέπει στα δεδομένα να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικά για την εκτίμηση πολλών μεταβλητών συγχρόνως 
(Γαλάνης, 2009a). Η καλή προσαρμογή (goodness-of-fit) των υποδειγμάτων στα 
δεδομένα εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Hosmer-Lemeshow statistic 
(Hosmer & Lemeshow, 1989˙ Hosmer, Wang, Lin, & Lemeshow, 1978˙ Lemeshow & 
Hosmer, 1982). Επιπρόσθετα, τα odds ratio (OR, λόγος συμπληρωματικών 
πιθανοτήτων) εκτιμήθηκαν με το μοντέλο της πολυμεταβλητής λογιστικής 
παλινδρόμησης και παράλληλα καταγράφηκε και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης 
(confidence intervals) για το λόγο κάθε προσδιοριστή.  

(chi-square test) (Snedecor & Cochran, 1989) ή τον 
ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher’s exact test) (Rosner, 2000) για να αναλύσουμε την 
σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές ελέγχου και τις ποιοτικές μεταβλητές ξεχωριστά, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Student’s t-test (Γαλάνης, 2009b) και η ανάλυση 
διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (single-factor/one-way ANOVA) (Κατσής, 
Σιδερίδης, & Εμβαλωτής, 2010) παραμετρικά, και τα μη παραμετρικά ισοδύναμά 
τους κριτήρια (nonparametric statistics) όπως το Mann-Whitney U test (Ξεκαλάκη, 
2001) και το Κruskal-Wallis H test (Mason & Lind, 1996), προκειμένου να 
αναλύσουμε την σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές ελέγχου και τις ποσοτικές 
μεταβλητές ξεχωριστά. Τα μη-παραμετρικά κριτήρια είναι γνωστά σαν ελεύθερα-
κατανομής κριτηρίων (distribution-free tests), καθώς δεν θεσπίζουν παραδοχές γύρω 
από την βαθύτερη κατανομή των δεδομένων,  δηλαδή σε σχέση με τα παραμετρικά 
κριτήρια έχουν λιγότερες ή ελάχιστες απαιτήσεις - παραδοχές (Δαφέρμος, 2005).  

Η παλινδρόμηση Poisson χρησιμοποιείται όταν η εξαρτημένη μεταβλητή εκφράζει 
αριθμό γεγονότων (counts, π.χ., αριθμός θανάτων από αυτοκτονία) (Frome, 1983˙ 
Frome & Checkoway, 1985˙ Gardner, Mulvey, & Shaw, 1995), και στην παρούσα 
μελέτη χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
συνολικού αδρού δείκτη αυτοκτονίας (ΔΑ) κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης, και 
για τον έλεγχο της εποχικότητας των αυτοκτονιών. Για την εκτίμηση του ετήσιου 



156 

 

ρυθμού μεταβολής του συνολικού αδρού δείκτη αυτοκτονίας (ΔΑ) κατά νομό της 
περιφέρειας Κρήτης, το μοντέλο της παλινδρόμησης Poisson υπολογίζει τον ΔΑ, και 
χρησιμοποιεί το ΔΑ του πρώτου έτους (1999) της χρονικής περιόδου υπό μελέτη 
(1999-2010) ως κατηγορία αναφοράς. Για τον έλεγχο της εποχικότητας 
χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των αυτοκτονιών κάθε μήνα και ημέρας σαν τον αριθμό 
Poisson, και σαν πληθυσμός αναφοράς το άθροισμα των μηνών και ημερών την 
περίοδο 1999-2010. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση των σημείων συνένωσης (joinpoint 
regression), τεχνική κατά την οποία η σχέση μεταξύ εξαρτημένης (π.χ., δείκτης 
αυτοκτονίας) και ανεξάρτητης μεταβλητής (π.χ., χρόνος σε έτη) προτυποποιείται με 
τη μορφή γραμμικών φάσεων, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να περιγράψει τις 
μεταβολές ως προς τα δεδομένα που απεικονίζουν τάσεις (trends). Στη διεθνή 
βιβλιογραφία, το μοντέλο ονομάζεται επίσης και τμηματική παλινδρόμηση (piecewise 
regression), παλινδρόμηση της σπαστής γραμμής (broken line regression) ή 
πολυφασική παλινδρόμηση με τον περιορισμό της συνέχειας (multi-phase regression 
with the continuity constraint) (Kim, 2001˙ Kim, Fay, Feuer, & Midthune, 2000). Το 
μοντέλο αυτό ενδείκνυται για την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης και των 
μεταβολών / τάσεων ενός δείκτη θνησιμότητας καθώς επιλέγει τα ημερολογιακά έτη 
(σημεία joinpoint) όπου ο δείκτης αλλάζει (αυξάνει ή μειώνεται), και συγχρόνως 
υπολογίζει την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (Annual Percentage Change, APC) του 
δείκτη και το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης (95%CI). Όταν το APC έχει θετική 
τιμή, υποδηλώνει μια αυξανόμενη τάση του παρατηρούμενου δείκτη, ενώ αρνητική 
τιμή υποδηλώνει μια πτωτική τάση. Η ανάλυση στο μοντέλο της παλινδρόμησης των 
σημείων συνένωσης, 

Ο σχετικός κίνδυνος (RR=Relative Risk, Σχετικός Κίνδυνος, ΣΚ) 
καταγράφεται και αποτελεί ένα μέτρο του κατά πόσο ένας συγκεκριμένος παράγοντας 
(π.χ., μήνας/μέρα) επηρεάζει την εμφάνιση μιας νοσολογικής κατάστασης (π.χ., 
αυτοκτονία). Τιμές σχετικού κινδύνου μεγαλύτερες της μονάδας (RR>1) 
υποδηλώνουν ότι ο παράγοντας που μελετάται παίζει ρόλο στην εμφάνιση της 
νοσολογικής κατάστασης.   

ξεκινά με τον ελάχιστο αριθμό των joinpoints (μηδενικό 
joinpoint, που είναι μια ευθεία γραμμή) και ελέγχει αν ένα ή περισσότερα joinpoints 
είναι σημαντικά και πρέπει να προστεθούν στο μοντέλο. Στο τελικό μοντέλο, κάθε 
joinpoint αντικατοπτρίζει μια σημαντική αλλαγή

 

 του δείκτη. Το πρόγραμμα 
(software) της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
(internet) από το Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο των ΗΠΑ (National Cancer 
Institute, 2011). 
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Κεφάλαιο 7. Αποτελέσματα 
 

7.1 Περιγραφική στατιστική 

 

7.1.1 Φύλο και ηλικία 

Τον συνολικό πληθυσμό του δείγματος αποτέλεσαν 502 άτομα τα οποία 
πραγματοποίησαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια 
Κρήτης. Οι άνδρες αυτόχειρες στο δείγμα μας (n=399, 79.5%) ξεπέρασαν 
αριθμητικώς τις γυναίκες (n=103, 20.5%), και η αναλογία ανδρών/γυναικών ήταν 
3.9:1 (Γράφημα 1). Ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών αυτοχείρων ήταν 51.1±19.5 
(median 50), από 13 έως 96 χρόνων, ενώ για τις γυναίκες ήταν 54.4±18.9 (median 53) 
και 17-94 αντίστοιχα. Γενικότερα, τα χαμηλότερα ποσοστά και για τα δύο φύλα στην 
κατανομή των αυτοκτονιών παρατηρήθηκαν στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και άνω 
των 75 ετών (Γράφημα 2). Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, 
παρατηρείται μια κορύφωση του ποσοστού των αυτοκτονιών στην ηλικιακή ομάδα 
30-44, ενώ στη συνέχεια το ποσοστό των ανδρών παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Το 
ποσοστό αυτοκτονιών των γυναικών παρουσιάζει την υψηλότερη κορύφωση στην 
ηλικία 60-74 ετών, ποσοστό υψηλότερο και από αυτό που καταγράφεται για τους 
άνδρες αυτόχειρες στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Δεν υπήρξε καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην ηλικιακή κατανομή των θυμάτων αυτοκτονίας μεταξύ των 
δύο φύλων (p=0.262).  

 

Γράφημα 1: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο  
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Γράφημα 2: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα  

 
 

7.1.2 Κοινωνικά στοιχεία 

Το 91.4% (n=450) του συνόλου των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης ήταν 
ελληνικής καταγωγής, ενώ ένα 10.4% (n=52) ήταν άτομα ξένης/άλλης εθνικότητας 
(κυρίως μετανάστες).  Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων στο 
σύνολο του δείγματος, οι περισσότεροι ήταν μη έγγαμοι (52.2%, άγαμοι, χωρισμένοι, 
χήροι) έναντι ενός ποσοστού 47.8% των έγγαμων θυμάτων. Δεν παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της κατανομής των αυτοχείρων με βάση την 
οικογενειακή τους κατάσταση μεταξύ των δύο φύλων (p=0.508). Στο Γράφημα 3, 
παρουσιάζεται η κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση, 
όπου παρατηρείτε ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών αυτοχείρων στην κατηγορία της 
χηρείας έναντι των ανδρών, ενώ το αντίθετο παρατηρείται για την κατηγορία των 
άγαμων αυτοχείρων.  

Τα αποτελέσματα για το μορφωτικό επίπεδο (Γράφημα 4) και το επάγγελμα των 
αυτοχείρων (Γράφημα 5), αφορούν τα άτομα που πραγματοποίησαν αυτοκτονία το 
χρονικό διάστημα 1999-2007, καθώς οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν 
δεδομένα ρουτίνας, και υπήρχαν αρκετά ελλιπή στοιχεία για τα έτη 2008-2010. Ως εκ 
τούτου, ένα ποσοστό 44% του συνόλου των αυτοχείρων των ετών 1999-2007 
(n=374), είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο/λύκειο), ενώ 
ένα αντίστοιχα υψηλό ποσοστό (41%) ήταν απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η κατανομή των αυτοχείρων με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 
ανάμεσα στα δύο φύλα δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
(p=0.290). Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των θυμάτων αυτοκτονίας, το 
52.1% του συνόλου δεν ανήκε στην ενεργή εργατική δύναμη, δηλαδή ήταν 
συνταξιούχοι, άνεργοι, νοικοκυρές, και υποαπασχολούμενοι ή φοιτητές.   
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Γράφημα 3: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση  

 
 

Γράφημα 4: Κατανομή των αυτοχείρων κατά το μορφωτικό επίπεδο  
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Γράφημα 5: Κατανομή των αυτοχείρων κατά το επάγγελμα  

 
 

 

7.1.3 Ετήσια και γεωγραφική κατανομή 

Στο Γράφημα 6, παρουσιάζεται η ετήσια κατανομή των αυτοκτονιών στην περιφέρεια 
Κρήτης κατά τη διάρκεια της 12ετίας (1999-2010), κατά την οποία οι θάνατοι από 
αυτοκτονία είχαν μια μέγιστη αξία 61 το έτος 2000 (12.2%) και μια ελάχιστη αξία 28 
το έτος 2004 (5.6%). Η ετήσια κατανομή των θανάτων αυτοκτονίας δεν επέδειξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (Goodness of fit x2

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και φύλο των αυτοχείρων παρουσιάζεται στο 
Γράφημα 7. Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό 
αυτοκτονιών παρουσιάστηκε το έτος 2000 (άνδρες n=45, 11.3%, γυναίκες n=16, 
15.5%), ενώ αντίστοιχα το χαμηλότερο ποσοστό για μεν τους άνδρες ήταν το έτος 
2004 (n=20, 5.0%) και για τις γυναίκες το έτος 2010 (n=4, 3.9%). 

=17.63, df=11, p=0.090).  

Στο σύνολο των ετών 1999-2010, πραγματοποιήθηκαν στο νομό Χανίων 140 
αυτοκτονίες (27.9% επί του συνόλου της περιφέρειας), στο νομό Ρεθύμνου 90 
(17.9%), στο νομό Ηρακλείου 200 (39.8%), και στο νομό Λασιθίου 72 (14.3%). Η 
κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και νομό της περιφέρειας Κρήτης 
παρουσιάζεται στο Γράφημα 8. Όπως φαίνεται στην πλειονότητα των ετών της 
περιόδου 1999-2010, ο νομός Ηρακλείου παρουσιάζει σταθερά το υψηλότερο 
ποσοστό αυτοκτονιών κατά έτος συγκριτικά με τους άλλους τρεις νομούς της 
περιφέρειας, ενώ ο νομός Χανίων παρουσίασε ένα υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών 
έναντι των άλλων νομών τα έτη 1999, 2001, και 2002.  
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Γράφημα 6: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος  

 
 

Γράφημα 7: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και φύλο  
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Γράφημα 8: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και νομό της περιφέρειας Κρήτης  

 
 

Αναφορικά με την ετήσια κατανομή των αυτοκτονιών εντός των ορίων κάθε νομού 
ξεχωριστά, παρουσιάστηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα των 
θανάτων από αυτοχειρία στο νομό Χανίων κατά τη διάρκεια της 12ετίας (Goodness 
of fit x2=23.71, df=11, p=0.014), κατά την οποία οι θάνατοι από αυτοκτονία είχαν μια 
μέγιστη αξία 20 το έτος 1999 (14.3% επί του συνόλου για το νομό) και μια ελάχιστη 
αξία 5 το έτος 2008 (3.6%). Αντίστοιχα για το νομό Ηρακλείου, οι θάνατοι από 
αυτοκτονία είχαν μια μέγιστη αξία 27 το έτος 2009 (13.5% επί του συνόλου για το 
νομό) και μια ελάχιστη αξία 9 τα έτη 2002 και 2004 (4.5%), και υπήρξε στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση στη συχνότητα των αυτοκτονιών κατά έτος (Goodness of 
fit x2

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και νομό της περιφέρειας Κρήτης 
παρουσιάζεται στο Γράφημα 9. Όπως φαίνεται, ο νομός Ηρακλείου παρουσιάζει τα 
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και 
ακολουθεί ο νομός Χανίων. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της 
κατανομής των αυτοκτονιών με βάση το νομό ανάμεσα στα δύο φύλα (p=0.763). Ένα 
υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών παρατηρήθηκε σε αγροτικές περιοχές του νησιού 
(51.6%, n=259) συγκριτικά με τις αστικές περιοχές (48.4%, n=243), ενώ η κατανομή 
των αυτοκτονιών με βάση την αστική/αγροτική περιοχή ανάμεσα στα δύο φύλα δεν 
παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.581) (Γράφημα 10). 

=29.08, df=11, p<0.01). Για τους νομούς Ρεθύμνου και Λασιθίου δεν 
παρουσιάστηκε σημαντική διαφοροποίηση στη συχνότητα των θανάτων αυτοκτονίας 
κατά έτος.  
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Γράφημα 9: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και νομό της περιφέρειας 
Κρήτης  

 
 

Γράφημα 10: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και αστική/αγροτική περιοχή 
της περιφέρειας Κρήτης  

 
 

7.1.4 Συνθήκες αυτοκτονίας και παράγοντες διάσωσης 

Σχετικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη πιθανότητα 
διάσωσης του ατόμου που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, όπως ο τόπος που 
πραγματοποιήθηκε η απόπειρα και ο τόπος που επήλθε ο θάνατος, το πρόσωπο που 
ανακάλυψε τον αποπειραθέντα και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, τα 
αποτελέσματα του δείγματος παρουσιάζονται στο Γράφημα 11 και στο Γράφημα 12. 

Την χρονική περίοδο 1999-2010, η πλειοψηφία των αυτοχείρων στο δείγμα (n=316, 
63%) πραγματοποίησε την απόπειρα αυτοκτονίας σε ένα οικείο μέρος όπου θα 
μπορούσαν να ανευρεθούν (π.χ., σπίτι, εργασία), ενώ περίπου τέσσερις στους δέκα 
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αποπειραθέντες προέβησαν στην επιλογή ενός απόμερου και μη οικείου μέρους. 
Ωστόσο, ο θάνατος στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (88%) επήλθε 
στον τόπο της απόπειρας, και μόνο ένα ποσοστό 12% διεκομίσθει σε μια μονάδα 
υγείας.     

Τα αποτελέσματα αναφορικά με το πρόσωπο που ανακάλυψε τον αυτόχειρα και το 
χρονικό διάστημα που επήλθε μεταξύ της απόπειρας και της ανακάλυψης, αφορούν 
τα άτομα που πραγματοποίησαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007, καθώς 
οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν δεδομένα ρουτίνας, και υπήρχαν αρκετά 
ελλιπή στοιχεία για τα έτη 2008-2010. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία (83%) του 
συνόλου των αυτοχείρων των ετών 1999-2007 (n=374), ανευρέθηκε από ένα 
συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο (Γράφημα 13) και σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα 
(64.4%), δηλαδή σε λιγότερο από μία ώρα μέχρι και τέσσερις ώρες από την 
τελεσθέντα πράξη της απόπειρας (Γράφημα 14).   

 
 

Γράφημα 11: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά τον τόπο που πραγματοποιήθηκε η 
απόπειρα  
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Γράφημα 12: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά τον τόπο που επήλθε ο θάνατος  

 
 

Γράφημα 13: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά το πρόσωπο που ανακάλυψε τον 
αυτόχειρα  
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Γράφημα 14: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά το χρονικό διάστημα που επήλθε 
μέχρι την ανακάλυψη του αυτόχειρα  

 
 

 

7.1.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας 

Οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια 
Κρήτης για τη χρονική περίοδο 1999-2010, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, 
ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες (violent, 74.7%)8

Στις αυτοκτονίες με δηλητηρίαση, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοχείρων 
(82.7%) χρησιμοποίησε γεωργικά φάρμακα (φυτοφάρμακα), και μόνο ένα 15% 
προχώρησε στην κατάποση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η χρήση χημικών 
οικιακής χρήσεως (π.χ., aquaforte) παρατηρήθηκε μόνο σε 3 περιπτώσεις αυτοχειρίας. 
Η κατανομή των αυτοκτονιών με γεωργικά φάρμακα κατά φύλο αυτόχειρα, τύπο 
φυτοφαρμάκου, δραστική ουσία που ανιχνεύθηκε στην τοξικολογική ανάλυση και 
ταξινόμηση σύμφωνα με τον WHO (2004) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, όπου και 
σημειώνονται επίσης οι ημερομηνίες έγκρισης και απόσυρσης των προαναφερομένων 
γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
(2012).  

. Οι μέθοδοι με την υψηλότερη 
συχνότητα για το σύνολο του πληθυσμού ήταν ο απαγχονισμός (35.5%), η 
δηλητηρίαση (25.3%, κυρίως με φυτοφάρμακα), και τα πυροβόλα όπλα (21.1%). 
Ειδικότερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπήρξε χρήση όπλων στην 
αυτοκαταστροφική πράξη, η πλειονότητα των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης 
χρησιμοποίησε κυνηγετικά όπλα/καραμπίνες (n=67, 63%) έναντι ενός ποσοστού 37% 
όλων των άλλων τύπων πυροβόλων όπλων (κυρίως περίστροφα/πιστόλια).  

                                                 
8 Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως βίαιες (violent) μέθοδοι αυτοκτονίας χαρακτηρίζονται όλοι οι μέθοδοι 
εκτός της δηλητηρίασης. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση υιοθετήθηκε και στο δείγμα μας.  
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Η χρήση εντομοκτόνων (insecticides) αντιστοιχεί στο 68% (n=72) των θανάτων από 
δηλητηρίαση στην περιφέρεια Κρήτης, και ακολουθεί η χρήση ζιζανιοκτόνων 
(herbicides) με ποσοστό 26% (n=27). Από τα εντομοκτόνα, το methomyl είναι το πιο 
ευρέως χρησιμοποιούμενο στις αυτοκαταστροφικές πράξεις (60%), και ακολουθεί το 
paraquat που ανήκει στα ζιζανιοκτόνα με ποσοστό (23.8%). Άλλες δραστικές ουσίες 
είτε ανήκαν στην οικογένεια των εντομοκτόνων είτε των ζιζανιοκτόνων ανιχνεύθηκαν 
σε ένα πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων. Η συνδυασμένη χρήση περισσοτέρων του 
ενός φυτοφαρμάκων δεν παρουσιάστηκε στο δείγμα μας, ενώ σε έξι περιπτώσεις 
(5.7%) δεν υπήρξε σαφής αναγραφή της τοξικολογικής ανάλυσης και η πληροφορία 
που δινόταν ήταν «δηλητηρίαση με φυτοφάρμακο/γεωργικό φάρμακο».  

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο των αυτοχείρων παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 3. Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η δημοφιλέστερη 
μέθοδος ήταν ο απαγχονισμός (άνδρες 34.8%, γυναίκες 37.9%), και ακολουθούσαν 
σε συχνότητα για τους άνδρες τα πυροβόλα όπλα (αυτοπυροβολισμός, 25.6%) και η 
δηλητηρίαση (23.3%), ενώ για τις γυναίκες δεύτερη προτιμώμενη μέθοδος ήταν η 
δηλητηρίαση (33%) και ακολουθούσε η πτώση από ύψος (12.6%). Στην κατηγορία 
άλλες μέθοδοι, λόγω του μικρού αριθμού των περιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι αυτοκτονίες που αφορούν πνιγμό, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, 
αυτοπυρπολισμό και μη καθορισμένα μέσα. Βίαιες μέθοδοι αυτοκτονίας 
χρησιμοποιήθηκαν από το 76.7% των ανδρών και το 67.0% των γυναικών.  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του φύλου των αυτοχείρων με τη 
μέθοδο αυτοκτονίας (p<0.0005), και από τις επιμέρους συγκρίσεις παρουσιάστηκε ότι 
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις μεθόδους της δηλητηρίασης 
(υπερισχύουν οι γυναίκες), της χρήσης όπλων (υπερισχύουν οι άνδρες), και των 
άλλων μεθόδων (υπερισχύουν οι γυναίκες). 

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζεται η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και ηλικία 
των αυτοχείρων στο δείγμα, όπου και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση της ηλικιακής ομάδας με την μέθοδο αυτοκτονίας (p=0.008). 
Αναλυτικότερα, από τις επιμέρους συγκρίσεις παρατηρήθηκε ότι για την μέθοδο των 
πυροβόλων όπλων οι ηλικιακές ομάδες 45-59 και 60-74 ετών έχουν χαμηλότερο 
ποσοστό από τις ομάδες κάτω των 30 και 30-44 ετών, ενώ αναφορικά με τις άλλες 
μεθόδους, οι ηλικιακές ομάδες 60-74 και άνω των 75 ετών έχουν υψηλότερο ποσοστό 
από την ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών, και επίσης οι αυτόχειρες της τέταρτης 
ηλικίας (75+) έχουν υψηλότερο ποσοστό χρήσης των άλλων μεθόδων στην 
αυτοκαταστροφική τους πράξη συγκριτικά με την ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών 
(p=0.019).  
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Πίνακας 1: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο  

Μέθοδος αυτοκτονίας ICD-9 ICD-10 n % 

Δηλητηρίαση E950-Ε952 X60-X69 127 25.3 

Απαγχονισμός E953 X70 178 35.5 

Πνιγμός E954 X71 18 3.6 

Όπλα Ε955 X72-X74 106 21.1 

Κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία Ε956 X78 6 1.2 

Πτώση από ύψος Ε957 X80 51 10.2 

Άλλες μέθοδοι (π.χ. 
αυτοπυρπολισμός) ή μη 
καθορισμένα μέσα 

Ε958 X76, X84 16 3.2 

Σύνολο 502 100.0 
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Πίνακας 2: Κατανομή των αυτοκτονιών με γεωργικά φάρμακα κατά φύλο, τύπο 
φυτοφαρμάκου, δραστική ουσία και ταξινόμηση WHO (2004)  

Τύπος 
φυτοφαρμάκων 

 / Δραστική 
ουσία 

Ταξ/ση  
WHO

Αυτοκτονίες με γεωργικά φάρμακα 

a 

Εθνικοί κανονισμοί 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ημ/νία 
αρχικής 

έγκρισης

Λήξη 
έγκρισης / 
διάθεσης 

αποθεμάτων
b c n % n % n % 

Ζιζανιοκτόνα (Herbicides) 

Bromoxynil II - - 1 4.5 1 1.0 28/07/1988 
28/02/2015  
(-) 

Glyphosate U - - 1 4.5 1 1.0 26/02/1980 
30/06/2012  
(-) 

Paraquat II 23 27.7 2 9.1 25 23.8 26/02/1980 
11/07/2007 
(ίδια) 

Εντομοκτόνα (Insecticides) 

I. Καρβαμιδικά (Carbamates) 

Methomyl Ib 51 61.4 12 54.5 63 60.0 26/02/1980 
19/03/2008 
(19/03/2009) 

II. Οργανοφωσφορικά (Organophosphates) 

Carbofuran Ib - - 1 4.5 1 1.0 26/02/1980 
13/12/2007 
(13/12/2008) 

Dimethoate II 1 1.2 - - 1 1.0 26/02/1980 
30/09/2011  
(-) 

Methidathion Ib 2 2.4 - - 2 1.9 26/02/1980 
30/06/2007 
(31/12/2007) 

Monocrotophos Ib - - 1 4.5 1 1.0 26/02/1980 
26/07/2003 
(31/12/2003) 

Parathion Ia 2 2.4 2 9.1 4 3.8 26/02/1980 
10/09/2003 
(ίδια) 

Απροσδιόριστα (Unspecified) 

Άγνωστη --- 4 4.8 2 9.1 6 5.7 --- --- 

 
Σύνολο 83 100 22 100 105 100 --- --- 

aIa=Εξαιρετικά επικίνδυνο (extremely hazardous)˙ Ib=Άκρως επικίνδυνο (highly hazardous)˙ 
II=Μέτρια επικίνδυνο (moderately hazardous)˙ U=Απίθανο να παρουσιάσει οξύ κίνδυνο υπό συνθήκες 
κανονικής χρήσης (unlikely to present acute hazard in normal use), b,c

 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων, Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων & 
Βιοκτόνων (2012)  
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Πίνακας 3: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο  

 

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Σύνολο 
Δηλητηρίαση Απαγχονισμός Όπλα 

Πτώση 
από 
ύψος 

Άλλες 
μέθοδοι1 

Φ
ύλ

ο Ά
νδ

ρε
ς n 93 139 102 38 27 399 

% 23.3 34.8 25.6 9.5 6.8 100.0 

Γυ
να

ίκ
ες

 n 34 39 4 13 13 103 

% 33.0 37.9 3.9 12.6 12.6 100.0 

Σύνολο 
n 127 178 106 51 40 502 

% 25.3 35.5 21.1 10.2 8.0 100.0 

1

 

Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 

Πίνακας 4: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και ηλικιακή ομάδα  

 

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Σύνολο 
Δηλητηρίαση Απαγχονισμός Όπλα 

Πτώση 
από 
ύψος 

Άλλες 
μέθοδοι1 

Η
λι

κί
α 

<30 
n 14 27 23 14 2 80 

% 17.5 33.8 28.8 17.5 2.5 100.0 

30-44 
n 38 40 34 8 6 126 

% 30.2 31.7 27.0 6.3 4.8 100.0 

45-59 
n 35 39 18 10 9 111 

% 31.5 35.1 16.2 9.0 * + 8.1 100.0 

60-74 
n 25 43 16 13 11 108 

% 23.1 39.8 14.8 12.0 * + 10.2 100.0 * 

75+ 
n 15 29 15 6 12 77 

% 19.5 37.7 19.5 7.8 15.6 100.0 *+  

Σύνολο n 127 178 106 51 40 502 

 % 25.3 35.5 21.1 10.2 8.0 100.0 

1

 

Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 
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Η κατανομή των μεθόδων αυτοκτονίας με βάση την αστική/αγροτική περιοχή 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5, όπου και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση της περιοχής με τη μέθοδο αυτοκτονίας (p=0.044). Από τις επιμέρους 
συγκρίσεις παρατηρήθηκε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές για τις μεθόδους της δηλητηρίασης (υψηλότερο ποσοστό σε αγροτικές 
περιοχές) και της πτώσης από ύψος (υψηλότερο ποσοστό σε αστικές περιοχές).  

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και νομό 
της περιφέρειας Κρήτης, χωρίς να παρατηρείται κάποια σημαντική συσχέτιση της 
περιοχής με την επιλογή της μεθόδου αυτοκτονίας (p=0.108). Στους τρεις από τους 
τέσσερις νομούς (Ρεθύμνου, Ηρακλείου, και Λασιθίου) ο απαγχονισμός, η 
δηλητηρίαση και η χρήση όπλων αποτελούν κατά σειρά τις μεθόδους αυτοκτονίας με 
την υψηλότερη συχνότητα, ενώ στο νομό Χανίων παρατηρείται η αντίστροφη σειρά.  

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους τέσσερις νομούς της 
περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 και στον Πίνακα 8. Παρατηρούμε 
ότι στους άνδρες ο απαγχονισμός αποτελεί την πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 
αυτοχειρίας στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, με εξαίρεση το νομό Χανίων όπου 
η χρήση όπλων έρχεται πρώτη ως μέθοδος. Αναφορικά με τις γυναίκες, ο 
απαγχονισμός αποτελεί την πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο αυτοχειρίας στους 
νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου και ακολουθεί η δηλητηρίαση, ενώ στο νομό 
Χανίων παρατηρείται η αντίστροφη σειρά και στο νομό Ρεθύμνου παρατηρείται ίδια 
συχνότητα των δύο μεθόδων αυτοκτονίας.  

 

Πίνακας 5: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και αστική/αγροτική περιοχή 
της περιφέρειας Κρήτης  

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Περιοχή 

Αστική Αγροτική 

n % n % 

Δηλητηρίαση 52 21.4 75 29.0 

Απαγχονισμός 85 35.0 93 35.9 

Όπλα 53 21.8 53 20.5 

Πτώση από ύψος 34 14.0 17 6.6 

Άλλες μέθοδοι 19 1 7.8 21 8.1 

Σύνολο 243 100.0 259 100.0 

    1

 

Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα 
μέσα 
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Πίνακας 6: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και νομό της περιφέρειας 
Κρήτης  

 

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Δηλητηρίαση Απαγχονισμός Όπλα 
Πτώση 

από 
ύψος 

Άλλες 
μέθοδοι1 

Ν
ομ

ός
 

Χανίων 
n 37 35 38 18 12 

% 26.4 25.0 27.1 12.9 8.6 

Ρεθύμνου 
n 24 36 22 4 4 

% 26.7 40.0 24.4 4.4 4.4 

Ηρακλείου 
n 46 80 33 23 18 

% 23.0 40.0 16.5 11.5 9.0 

Λασιθίου 
n 20 27 13 6 6 

% 27.8 37.5 18.1 8.3 8.3 

1

 
Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 

Πίνακας 7: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους Νομούς 
Χανίων και Ρεθύμνου  

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Νομός Χανίων Νομός Ρεθύμνου 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

n % n % n % n % 

Δηλητηρίαση 28 24.3 9 36.0 17 23.9 7 36.8 

Απαγχονισμός 28 24.3 7 28.0 29 40.8 7 36.8 

Όπλα 37 32.2 1 4.0 21 29.6 1 5.3 

Πτώση από ύψος 13 11.3 5 20.0 2 2.8 2 10.5 

Άλλες μέθοδοι 9 1 7.8 3 12.0 2 2.8 2 10.5 

Σύνολο 115 100.0 25 100.0 71 100.0 19 
100.

0 

1

 

Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 
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Πίνακας 8: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους Νομούς 
Ηρακλείου και Λασιθίου  

Μέθοδος αυτοκτονίας 

Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

n % n % n % n % 

Δηλητηρίαση 33 21.3 13 28.9 15 25.9 5 35.7 

Απαγχονισμός 61 39.4 19 42.2 21 36.2 6 42.9 

Όπλα 32 20.6 1 2.2 12 20.7 1 7.1 

Πτώση από ύψος 17 11.0 6 13.3 6 10.3 0 0 

Άλλες μέθοδοι 12 1 7.7 6 13.3 4 6.9 2 14.3 

Σύνολο 155 100.0 45 
100.

0 
58 100.0 14 100.0 

1

 
Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 

 

7.1.6 Συνεντεύξεις και κλινικά χαρακτηριστικά αυτοχείρων και των οικογενειών τους 

Από το σύνολο των 374 καταγεγραμμένων θανάτων από αυτοκτονία την χρονική 
περίοδο 1999-2007, πραγματοποιήθηκαν 259 (69.3% του συνόλου) ημιδομημένες 
συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων, 68 (18.2%) οικογένειες 
αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, και 47 (12.6%) οικογένειες δεν 
ανευρέθηκαν. Το ποσοστό αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη ήταν της τάξεως 
του 79.2%. Στο Γράφημα 15, παρουσιάζεται η κατανομή των οικογενειακών μελών 
κατά την αποδοχή ή άρνηση συμμετοχής τους στη συνέντευξη. Παρατηρείται ένα 
υψηλότερο ποσοστό αποδοχής συμμετοχής των άλλων μελών (π.χ., αδέλφια, 27.8%) 
έναντι των γονέων, συζύγων ή παιδιών των αυτοχείρων. Αντίστοιχα, το χαμηλότερο 
ποσοστό άρνησης παρατηρήθηκε στα άλλα μέλη (13.2%), ενώ το υψηλότερο 
κατεγράφει στους γονείς και τα παιδιά των αυτοχείρων (32.4%).  
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Γράφημα 15: Κατανομή των οικογενειακών μελών κατά την αποδοχή/άρνηση 
συμμετοχής στη συνέντευξη  

 
 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε η συσχέτιση της κατανομής των οικογενειακών μελών με 
βάση την αποδοχή ή μη συμμετοχής στην ερευνητική συνέντευξη ανάμεσα στα άτομα 
με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό ψυχικής νόσου και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. 
Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της κατανομής των 
οικογενειακών μελών ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς (p=0.002) με βάση την αποδοχή ή μη συμμετοχής στην 
ερευνητική συνέντευξη, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν παρουσιάστηκε στα άτομα με και 
χωρίς οικογενειακό ιστορικό ψυχικής νόσου (p=0.074). Ως εκ τούτου, στη παρούσα 
μελέτη η παρουσία οικογενειακού ιστορικού αυτοκτονικής συμπεριφοράς φαίνεται να 
λειτούργησε ως ενισχυτικός παράγοντας για την αποδοχή συμμετοχής στην 
ερευνητική συνέντευξη.  

Σχετικά με τα συναισθήματα των πληροφοριοδοτών που συμμετείχαν στη 
συνέντευξη, η συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε θετικά ή/και ουδέτερα 
συναισθήματα (78%), ενώ ένα 22% (n=58 άτομα) εξέφρασε ότι βίωσε μια σχετική 
αναστάτωση μιλώντας για το περιστατικό της αυτοκτονίας. Κοινό βίωμα των 
πληροφοριοδοτών ήταν ότι η διαδικασία λειτούργησε ευεργετικά στο να βρουν ένα 
νόημα στο γεγονός της απώλειας, καθώς και ότι αισθάνθηκαν ότι συνεισφέρουν στην 
επιστημονική γνώση μεταφράζοντας την προσωπική οδυνηρή τους εμπειρία σε κάτι 
χρήσιμο για την κοινωνία, καθώς αυτή η γνώση δύναται να χρησιμοποιηθεί για την 
δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης των αυτοκτονιών, και παροχής 
βοήθειας σε άλλους συνανθρώπους. Επίσης, ένα ποσοστό 79% των 
πληροφοριοδοτών, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε η επαφή να είχε πραγματοποιηθεί σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα από το γεγονός του θανάτου.  

Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή 
δεν ανευρέθηκαν (30.7% του συνόλου), το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μέσω της 
συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, γεγονός που ενδέχεται 
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να μην εξαλείφει τη πιθανότητα μιας μικρής διαφοροποίησης των ευρημάτων για τα 
κλινικά χαρακτηριστικά των αυτοχείρων και των οικογενειών τους, παρά την 
εκτεταμένη τριγωνοποίηση πολλαπλών πηγών δεδομένων και τεκμηρίων. Στον 
Πίνακα 9, παρουσιάζονται τα εκλυτικά ψυχοπιεστικά γεγονότα όπως κατεγράφησαν 
στις συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων και από τα αρχεία των 
επίσημων πηγών για τη χρονική περίοδο 1999-2007. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα 
γεγονότα ζωής που φαίνεται να διαδραμάτισαν ψυχοπιεστικό ρόλο στους αυτόχειρες 
και αποτέλεσαν προδιαθεσικούς παράγοντες για την αυτοκτονία, συχνότερα 
σχετίστηκαν με προβλήματα ψυχικής υγείας (50.8% στο σύνολο του δείγματος), και 
προβλήματα στις σχέσεις με τρίτους ή οικογενειακά προβλήματα (25.9%). Για τους 
άνδρες αυτόχειρες, ακολούθησαν σε συχνότητα οι αλλαγές των συνθηκών ζωής 
(συνταξιοδότηση/αποχώρηση από την εργασία, 14.1%), προβλήματα χρόνιας 
σωματικής νόσου και οι οικονομικές δυσκολίες. Για τις γυναίκες αυτόχειρες, οι 
οικονομικές δυσκολίες συγκέντρωσαν το χαμηλότερο ποσοστό (3.6%), ενώ άλλα 
διαπροσωπικά προβλήματα, σωματική νόσος και οι αλλαγές συνθηκών ζωής φαίνεται 
να είχαν μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Επιπλέον, η κατάχρηση ουσιών και τα νομικά 
προβλήματα ήταν κυρίως αναφερόμενοι λόγοι για τους άνδρες αυτόχειρες. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονίας (16.3%), περισσότεροι από ένας 
λόγοι αναφέρθηκαν ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την αυτοκαταστροφική πράξη.  

Στον Πίνακα 10, παρουσιάζεται το ιατρικό ιστορικό των αυτοχείρων όπως 
κατεγράφηκε από τις μαρτυρίες των συγγενών και τα επίσημα αρχεία. Το 41.2% των 
αυτοχείρων στο δείγμα της χρονικής περιόδου 1999-2007, είχαν επαφή με υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας κατά το παρελθόν, είτε στα πλαίσια μια νοσηλείας είτε ως εξωτερικοί 
ασθενείς, ενώ το ποσοστό της χρήσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ήταν 
υψηλότερο στις γυναίκες (54.2%) σε σύγκριση με τους άνδρες αυτόχειρες (37.5%). 
Το 20% των αυτοχείρων αναφέρθηκε ότι έκαναν περιοδική χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών, κυρίως αλκοόλ, σε ποσοστό 19.9% στους άνδρες αυτόχειρες και ένα 8.4% 
στις γυναίκες. Η χρήση βενζοδιαζεπινών ή/και άλλων ναρκωτικών ουσιών (π.χ., 
μαριχουάνα) αναφέρθηκε αποκλειστικά σε ένα ποσοστό 3.4% των ανδρών 
αυτοχείρων. Επιπλέον, ένας στους πέντε αυτόχειρες (18.7%) είχε πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον μια απόπειρα αυτοκτονίας κατά το παρελθόν. Το ποσοστό επαφής με 
ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την 
αυτοκαταστροφική πράξη ήταν της τάξεως του 36.9% επί του συνόλου, και ένα 
24.3% των αυτοχείρων αναφέρθηκε να αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα μιας 
σωματικής νόσου. 
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Πίνακας 9: Κατανομή κατά τα εκλυτικά ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής  

 
Άνδρες Γυναίκες 

Α/Γ 
n % n % 

 
Αριθμός 
εκλυτικών 
ψυχοπιεστικών 
γεγονότων  

Κανένα 0 0 0 0 - 

Ένα 238 81.8 75 90.4 0.9 

Περισσότερα από ένα 53 18.2 8 9.6 1.9 

 

Εκλυτικά 
ψυχοπιεστικά 
γεγονότα 

Ανεργία/Οικονομικές 
δυσκολίες 

33 11.3 3 3.6 3.1 

Αλλαγή συνθηκών 
ζωής 
(συνταξιοδότηση/ 
αποχώρηση από την 
εργασία) 

41 14.1 4 4.8 2.9 

Προβλήματα 
σχέσεων με 
τρίτους/Οικογενειακά 
προβλήματα 

76 26.1 21 25.3 1.0 

Χρόνια νόσος 
(σωματική) 

38 13.1 5 6.0 2.2 

Προβλήματα ψυχικής 
υγείας 

139 47.8 51 61.4 0.8 

Άλλα 17 * 5.8 7 8.4 0.7 

 
   *

 
Θάνατος προσφιλούς προσώπου / Αποχωρισμός από αυτό, Νομικά προβλήματα, Χρήση ουσιών  
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Πίνακας 10: Ιατρικό ιστορικό αυτοχείρων 

 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

n % n % n % 

 

Ψυχιατρική 
Φροντίδα 

Ενδονοσοκομειακή 
(Νοσηλεία) 

66 22.7 16 19.3 82 21.9 

Εξωνοσοκομειακή 
(Εξωτερικά Ιατρεία) 

43 14.8 29 34.9 72 19.3 

 
Χρήση 
ψυχοδραστικών 
ουσιών 

Αλκοόλ 58 19.9 7 8.4 65 17.4 

Βενζοδιαζεπίνες / 
Ναρκωτικές ουσίες 

10 3.4 0 0 10 2.7 

 

Προηγούμενες 
απόπειρες 

Καμία 223 76.6 58 69.9 281 75.1 

≥1 50 17.2 20 24.1 70 18.7 

Άγνωστο  18 6.2 5 6.0 23 6.1 

 
Επαφή με γενικό 
ιατρό/παθολόγο 

Ναι 103 35.4 35 42.2 138 36.9 

Όχι/Άγνωστο 188 64.6 48 57.8 236 63.1 

 

Σωματική νόσος 

Υγιής / Όχι 
ιδιαίτερα 
προβλήματα 

216 74.2 67 80.7 283 75.7 

Συχνά προβλήματα 
/ Χρόνια νόσος 

75 25.8 16 19.3 91 24.3 

 

 

Το 50.8% των αυτοχείρων της χρονικής περιόδου 1999-2007 βρέθηκε να πάσχει από 
κάποια ψυχιατρική διαταραχή (Πίνακας 11). Η πιο συχνή διαγνωστική κατηγορία 
ήταν οι διαταραχές διάθεσης και στα δύο φύλα (άνδρες 22.3%, γυναίκες 34.9%), και 
ακολουθούσε σε συχνότητα η διαγνωστική κατηγορία των σχιζοφρενικών 
διαταραχών, αποτελώντας και τις επικρατούσες ψυχιατρικές διαγνώσεις με ποσοστό 
84.2% του συνόλου. Όλες οι υπόλοιπες διαγνωστικές κατηγορίες μαζί, αποτελούσαν 
το 15.8% του συνόλου των ψυχιατρικών διαγνώσεων, και αφορούσαν κυρίως 
διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες για τους άνδρες αυτόχειρες (6.5%) και 
αμνησιακές διαταραχές για τις γυναίκες (7.2%). Aναφορικά με το οικογενειακό 
ιστορικό των αυτοχείρων (Πίνακας 12), σε ένα ποσοστό 22.7% υπήρχε κάποιο 
συγγενικό πρόσωπο πρώτου ή/και δευτέρου βαθμού όπου έπασχε από μια ψυχιατρική 
διαταραχή, και περίπου ένα 10% των αυτοχείρων είχε κάποιο οικογενειακό μέλος που 
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είχε εκδηλώσει στο παρελθόν αυτοκτονική συμπεριφορά, είτε με τη μορφή απόπειρας 
είτε με τη μορφή τετελεσμένης αυτοκαταστροφικής πράξης. 

 

Πίνακας 11: Κατανομή κατά την ψυχιατρική διάγνωση  

 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

n % n % n % 

 
Καμία διάγνωση 152 52.2 32 38.6 184 49.2 

Σχιζοφρένεια και άλλες 
ψυχωσικές διαταραχές 

52 17.9 14 16.9 66 17.6 

Διαταραχές της διάθεσης 
(καταθλιπτικές και διπολικές 
διαταραχές) 

65 22.3 29 34.9 94 25.1 

Διαταραχές σχετιζόμενες με 
ουσίες 

19 6.5 2 2.4 21 5.6 

Άνοια και αμνησιακές διαταραχές 1 0.3 6 7.2 7 1.9 

Διαταραχές προσωπικότητας  2 0.7 0 0 2 0.5 

 

 

Πίνακας 12: Οικογενειακό ιστορικό αυτοχείρων  

 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

n % n % n % 

 
Ψυχική νόσος 63 21.6 22 26.5 85 22.7 

Αυτοκτονική συμπεριφορά 
(αυτοκτονία / απόπειρα 
αυτοκτονίας) 

25 8.6 11 13.3 36 9.6 
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7.2 Επιδημιολογικά ευρήματα 

 

7.2.1 Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τους ετήσιους αδρούς και προτυποποιημένους δείκτες 
αυτοκτονίας για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό διάστημα 
1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης. Όπως φαίνεται ο προτυποποιημένος (πρότυπος 
πληθυσμός Ελλάδος 2001) δείκτης αυτοκτονίας (ΔΑ) για το σύνολο των αυτοχείρων 
κυμάνθηκε μεταξύ 7.5 ανά 100.000 πληθυσμό το 1999 και 5.6 ανά 100.000 το 2010, 
με μέσο ΔΑ της 12ετίας 6.9/100.000. Αντιστοίχως, ο προτυποποιημένος δείκτης 
αυτοκτονίας (ΔΑ) για το σύνολο των ανδρών κυμάνθηκε μεταξύ 10.7 ανά 100.000 
πληθυσμό το 1999 και 9.8 ανά 100.000 το 2010, με μέσο ΔΑ της 12ετίας 
10.8/100.000. Ο ετήσιος ΔΑ για τις γυναίκες κυμάνθηκε μεταξύ 4.3 ανά 100.000 
πληθυσμό το 1999 και 1.2 ανά 100.000 το 2010, με μέσο ΔΑ της 12ετίας 2.9/100.000.  

Στον Πίνακα 14, παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες 
αυτοκτονίας για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό διάστημα 
1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας ως πρότυπους πληθυσμούς τον 
ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύγκριση μεταξύ 
διαφορετικών πληθυσμών.   

Στη συνέχεια στον Πίνακα 15 και στο Γράφημα 16 και 17 παρουσιάζονται οι ετήσιοι 
προτυποποιημένοι ΔΑ για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό 
διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης και στην Ελλάδα (WHO Regional 
Office for Europe, 2012). Το έτος 2010 δεν περιλαμβάνεται για το σύνολο της χώρας 
καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων από την 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ. Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο πληθυσμό τον ευρωπαϊκό, καθώς 
αυτός υιοθετείται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας/Περιφερειακό Γραφείο 
Ευρώπης όπου και αντλήθηκαν οι σχετικοί προτυποποιημένοι ΔΑ για την Ελλάδα, 
παρατηρείται ότι ο ΔΑ για την περιφέρεια Κρήτης είναι σταθερά υψηλότερος από τον 
αντίστοιχο ΔΑ για το σύνολο της χώρας σε όλα τα έτη. Ο μέσος ΔΑ για την 
περιφέρεια Κρήτης ήταν 6.5/100.000 πληθυσμό (1999-2009), ενώ ο μέσος ΔΑ για το 
σύνολο της χώρας ήταν 2.9/100.000. Το ίδιο παρατηρείται και από την σύγκριση των 
ανδρικών και γυναικείων ΔΑ της περιφέρειας Κρήτης με τους αντίστοιχους ΔΑ για το 
σύνολο της χώρας (Γράφημα 16 και 17).    

Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι ετήσιοι ΔΑ κατά γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (καταγεγραμμένοι θάνατοι από αυτοχειρία) της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό διάστημα 1999-2009. Ο Πίνακας 16 απεικονίζει τους 
συνολικούς ετήσιους προτυποποιημένους και τους μέσους ΔΑ κατά γεωγραφική 
περιφέρεια της Ελλάδος (ανά 100.000 πληθυσμό). Όπως προκύπτει, οι τρεις 
περιφέρειες με τον υψηλότερο μέσο ΔΑ την προαναφερόμενη χρονική περίοδο είναι 
κατά σειρά κατάταξης η Κρήτη (4.9/100.000), η Πελοπόννησος (4.8/100.000) και το 
Βόρειο Αιγαίο (4.1/100.000), ενώ ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
και οι Ιόνιοι Νήσοι με μέσο ΔΑ 4.0/100.000. Όλες οι άλλες γεωγραφικές περιφέρειες 
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παρουσιάζουν ένα μέσο ΔΑ ο οποίος κυμαίνεται από 2.7 έως 3.7 ανά 100.000 
πληθυσμό.  

 

Πίνακας 13: Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην 
περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έτη 

Αδρός Δείκτης  
(Crude rate) 

Προτυποποιημένος Δείκτης 
(Age-standardized rate) 

Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
1999 7.3 10.4 4.1 2.5 7.5 10.7 4.3 2.5 

2000 10.3 15.0 5.5 2.7 10.3 14.9 5.6 2.7 

2001 6.0 10.0 2.0 5.0 6.2 10.1 2.1 4.8 

2002 6.2 9.6 2.7 3.6 6.1 9.4 2.7 3.5 

2003 7.0 10.9 3.0 3.6 7.2 11.3 3.1 3.6 

2004 4.7 6.6 2.7 2.4 4.7 6.7 2.7 2.5 

2005 7.8 12.8 2.7 4.7 7.8 12.7 2.8 4.5 

2006 7.1 11.2 3.0 3.7 7.0 11.0 3.0 3.7 

2007 6.1 9.8 2.3 4.3 5.9 9.5 2.2 4.3 

2008 7.6 12.4 2.7 4.6 7.4 11.8 2.9 4.1 

2009 7.5 12.3 2.6 4.7 7.4 11.9 2.7 4.4 

2010 5.9 10.4 1.3 8.0 5.6 9.8 1.2 8.2 

 
Μέσοι 

ΔΑ 
7.0 11.0 2.9 4.2 6.9 10.8 2.9 3.7 
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Πίνακας 14: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην περιφέρεια 
Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έτη 

Προτυποποιημένος Δείκτης 
(Age-standardized rate) 

Ευρωπαϊκός Πρότυπος Πληθυσμός  

Προτυποποιημένος Δείκτης 
(Age-standardized rate) 

Παγκόσμιος Πρότυπος Πληθυσμός 
WHO 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
1999 7.1 10.4 3.7 2.8 6.6 9.8 3.2 3.1 

2000 9.7 14.4 5.1 2.8 9.3 13.7 4.8 2.9 

2001 5.4 9.4 1.6 5.9 4.7 8.2 1.3 6.3 

2002 5.7 8.9 2.4 3.7 5.5 8.6 2.2 3.9 

2003 6.8 11.1 2.4 4.6 6.2 10.3 2.0 5.2 

2004 4.6 6.6 2.5 2.6 4.4 6.3 2.5 2.5 

2005 7.3 12.0 2.7 4.4 6.4 10.4 2.6 4.0 

2006 6.5 10.4 2.6 4.0 6.0 9.8 2.1 4.7 

2007 5.2 8.6 1.8 4.8 4.6 7.5 1.7 4.4 

2008 6.8 11.3 2.4 4.7 5.9 9.8 2.0 4.9 

2009 6.9 11.2 2.7 4.1 6.2 10.0 2.3 4.3 

2010 5.0 8.8 1.2 7.3 4.5 8.1 1.0 8.1 

 
Μέσοι 

ΔΑ 
6.4 10.3 2.6 4.0 5.9 9.4 2.3 4.1 
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Πίνακας 15: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη και στην 
Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό) (Ευρωπαϊκός Πρότυπος Πληθυσμός) 

Έτη 

Κρήτη 
Προτυποποιημένος Δείκτης 

(Age-standardized rate) 

Ελλάδα
Προτυποποιημένος Δείκτης 

* 

(Age-standardized rate) 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
1999 7.1 10.4 3.7 2.8 3.19 5.13 1.35 3.8 

2000 9.7 14.4 5.1 2.8 3.16 5.07 1.35 3.8 

2001 5.4 9.4 1.6 5.9 2.75 4.81 0.77 6.2 

2002 5.7 8.9 2.4 3.7 2.56 4.22 1.0 4.2 

2003 6.8 11.1 2.4 4.6 3.07 5.13 1.12 4.6 

2004 4.6 6.6 2.5 2.6 2.78 4.62 1.04 4.4 

2005 7.3 12.0 2.7 4.4 3.1 5.07 1.25 4.1 

2006 6.5 10.4 2.6 4.0 3.05 5.09 1.11 4.6 

2007 5.2 8.6 1.8 4.8 2.6 4.34 0.91 4.8 

2008 6.8 11.3 2.4 4.7 2.85 4.78 0.99 4.8 

2009 6.9 11.2 2.7 4.1 3.02 5.23 0.86 6.1 

2010 5.0 8.8 1.2 7.3 - - - - 

 
Μέσοι 

ΔΑ 
6.4 10.3 2.6 4.0 2.9 4.9 1.1 4.6 

*

 

Πηγή: WHO/Europe, European health for all database (HFA-DB) (2012) 
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Γράφημα 16: Ετήσιοι ανδρικοί προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη 
και στην Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό) 

 
 

Γράφημα 17: Ετήσιοι γυναικείοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη 
και στην Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό) 
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Πίνακας 16: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στις δεκατρείς (13) 
περιφέρειες της Ελλάδας (ανά 100.000 πληθυσμό) (στοιχεία από ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, 
Πρότυπος Πληθυσμός Ελλάδας 2001) 

Έτη
 

Περιφέρεια 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

Μέσοι 
ΔΑ 

Βόρεια Ελλάδα 

Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη1 

3.8 3.8 4.0 3.8 5.4 4.0 4.8 4.3 3.4 2.2 4.8 4.0 

Κεντρική 
Μακεδονία2 3.1 3.0 2.5 2.3 2.7 2.8 2.7 2.3 2.6 2.7 2.5 2.7 

Δυτική 
Μακεδονία3 2.5 3.8 3.4 2.3 4.3 2.0 5.1 2.1 4.0 2.5 1.6 3.1 

Θεσσαλία4 3.3 3.0 2.8 2.3 3.5 4.1 3.1 3.7 3.1 2.7 3.5 3.2 

Κεντρική Ελλάδα 

Ήπειρος5 2.7 2.2 4.5 3.1 3.9 2.6 5.4 2.0 3.6 3.4 3.6 3.4 

Ιόνιοι Νήσοι6 2.7 3.1 4.6 3.6 3.0 3.2 2.9 5.4 5.0 4.6 5.9 4.0 

Δυτική 
Ελλάδα7 4.1 3.2 3.4 3.8 3.6 3.3 4.6 4.6 2.8 3.9 3.1 3.7 

Στερεά 
Ελλάδα και 
Εύβοια8 

4.1 2.9 2.9 3.3 3.8 3.3 3.7 3.9 2.7 3.0 4.0 3.4 

Πελοπ/νησος9 6.1 5.5 3.4 5.2 5.9 4.4 4.5 6.4 3.8 4.4 3.6 4.8 

Αττική 

Αττική*10 2.9 3.2 2.6 2.5 2.6 2.4 2.9 2.8 2.3 2.7 2.9 2.7 

Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη 

Βόρειο 
Αιγαίο11 3.0 10.6 4.3 2.8 3.6 5.2 3.4 3.9 4.1 1.6 2.2 4.1 

Νότιο 
Αιγαίο12 2.4 2.1 1.2 2.7 1.2 3.3 2.7 3.5 1.5 5.7 3.6 2.7 

Κρήτη13 6.7 4.8 4.6 3.3 4.8 4.1 5.3 5.6 4.6 4.6 5.1 4.9 

*Στην περιφέρεια Αττικής υπολογίζονται και οι αυτόχειρες οι οποίοι έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία 
στο εξωτερικό (n=56 για τη χρονική περίοδο 1999-2009)  
1Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Καβάλα / 2Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, 
Χαλκιδική / 3Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα / 4Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα / 
5Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα / 6Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα / 
7Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία / 8Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα / 9Αργολίδα, 
Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία / 10Περιφέρεια πρωτευούσης, Αττική υπόλοιπο / 11Λέσβος, 
Σάμος, Χίος / 12Δωδεκάνησος, Κυκλάδες / 13Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι 
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7.2.2 Φύλο και ηλικία 

Οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) κάθε ηλικιακής ομάδας κατά φύλο και για 
το σύνολο του πληθυσμού για το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια 
Κρήτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. Διαπιστώνουμε ότι τόσο στους άνδρες όσο 
και στις γυναίκες παρουσιάζεται μια βαθμιαία άνοδος των μέσων ΔΑ με την πρόοδο 
της ηλικίας, αλλά η αυξητική τάση είναι πιο προεξέχουσα στους άνδρες, με τον 
υψηλότερο μέσο ΔΑ να παρουσιάζεται στην ηλικία άνω των 75 ετών. Οι ανδρικοί 
μέσοι ΔΑ είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, με αναλογία που κυμαίνεται από 3.2:1 (ηλικιακή ομάδα 60-74) μέχρι 6.4:1 
(ηλικιακή ομάδα <30). Γενικότερα, η αναλογία των μέσων ανδρικών προς τους 
μέσους γυναικείους ΔΑ είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και άνω των 
75 ετών, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (μέσες ηλικίες) φαίνεται να 
παρουσιάζει μια παρόμοια συχνότητα. 

 

Πίνακας 17: Μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα (ανά 
100.000 πληθυσμό)  

Ηλικία Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
<30 2.9 4.9 0.8 6.4 

30-44 7.7 11.7 3.3 3.6 

45-59 8.8 13.6 3.8 3.5 

60-74 10.5 16.5 5.1 3.2 

75+ 13.9 25.2 5.0 5.0 

 

 

Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανδρικοί και γυναικείοι ετήσιοι δείκτες 
αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρείται ότι οι ΔΑ των ανδρών είναι 
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των γυναικών σε όλα τα έτη και σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες (εξαιρείται η ηλικιακή ομάδα άνω των 75 ετών το 2003). Η 
αναλογία των ετήσιων ΔΑ των ανδρών προς τους αντίστοιχους ετήσιους ΔΑ των 
γυναικών κατά ηλικιακή ομάδα παρουσιάζεται στον Πίνακα 19.  
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Πίνακας 18: Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας ανδρών και γυναικών κατά ηλικιακή 
ομάδα (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έτη 
 

Ηλικία 

Άνδρες 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

<30 6.4 11.2 3.2 4.9 7.4 5.0 3.4 5.2 1.8 3.5 3.6 2.7 

30-44 12.4 12.1 7.4 17.4 7.1 5.6 9.8 17.9 12.3 8.1 14.7 16.0 

45-59 14.4 16.3 14.0 5.8 19.1 9.3 22.0 9.0 9.0 23.2 15.8 5.2 

60-74 14.7 14.5 19.5 7.4 19.9 10.0 22.7 15.1 19.8 17.3 19.8 17.3 

75+ 11.2 50.6 33.1 26.7 5.2 5.0 33.7 18.6 27.3 35.3 25.6 29.4 

 
Έτη 

 

Ηλικία 

Γυναίκες 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

<30 0.9 2.7 0 0.9 0 1.9 1.9 0 0 0 1.0 0 

30-44 3.2 7.9 1.6 3.1 3.0 4.5 3.0 2.9 4.4 2.9 1.5 1.5 

45-59 6.3 4.2 2.0 4.0 2.0 1.9 3.8 5.6 1.9 3.7 7.2 3.6 

60-74 8.7 10.7 4.3 2.2 8.8 2.2 4.5 4.5 2.2 8.8 4.4 0 

75+ 8.8 4.4 8.6 8.4 8.2 4.0 0 7.4 7.3 0 0 3.3 

 

Πίνακας 19: Αναλογία ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας ανδρών / ετήσιοι δείκτες 
αυτοκτονίας γυναικών κατά ηλικιακή ομάδα 

Έτη 
 

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

 
<30 7.1 4.1 0 5.4 0 2.6 1.8 0 0 0 3.6 0 

30-44 3.9 1.5 4.6 5.6 2.4 1.2 3.3 6.2 2.8 2.8 9.8 10.7 

45-59 2.3 3.9 7.0 1.5 9.6 4.9 5.8 1.6 4.7 6.3 2.2 1.4 

60-74 1.7 1.4 4.5 3.4 2.3 4.5 5.0 3.4 9.0 2.0 4.5 0 

75+ 1.3 11.5 3.8 3.2 0.6 1.3 0 2.5 3.7 0 0 8.9 
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7.2.3 Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (PYLL)  

Για την εκτίμηση της πρώιμης θνησιμότητας από αυτοκτονία στην περιφέρεια 
Κρήτης χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής. 
Πρακτικά, όπως ήδη έχει προαναφερθεί στην ενότητα 6.7.1, πρόκειται για έναν 
δείκτη που εκφράζει την πρώιμη θνησιμότητα λαμβάνοντας υπ’ όψη τους θανάτους 
που συμβαίνουν σε ηλικία μικρότερη από ένα ηλικιακό όριο (70 ετών σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ). Στη συνέχεια, ο αριθμός των ετών που χωρίζουν την ηλικία θανάτου από 
το ηλικιακό αυτό όριο θεωρείται χαμένος χρόνος ζωής. Στη παρούσα μελέτη, καθώς 
οι θάνατοι από αυτοκτονία ομαδοποιήθηκαν σε ηλικιακές ομάδες, ο υπολογισμός του 
PYLL πραγματοποιήθηκε με το να πάρουμε το μέσον της κάθε ηλικιακής ομάδας ως 
την ηλικία κατά το θάνατο. Αθροίζοντας το σύνολο των απωλειών, υπολογίστηκε ο 
δείκτης χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής ο οποίος κατά φύλο και για το σύνολο 
των αυτοχείρων την χρονική περίοδο μελέτης (1999-2010) παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 20. Παρατηρούμε ότι στις γυναίκες η απώλεια χρόνων αναμενόμενης ζωής 
είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι στους άνδρες σε όλα τα έτη και στο σύνολο, εξαιτίας 
της μικρότερης εκπροσώπησής τους στο δείγμα των αυτοχείρων την περίοδο της 
μελέτης. Η υψηλότερη απώλεια χρόνων ζωής λόγω αυτοχειρίας τόσο για τους άνδρες 
όσο και για τις γυναίκες καταγράφηκε το έτος 2000, ενώ η μικρότερη για μεν τους 
άνδρες το 2007 και για τις γυναίκες το 2001. Η μέση ετήσια επίπτωση χαμένων 
χρόνων ζωής για τους άνδρες ήταν 748 έτη, ενώ για τις γυναίκες 162 έτη. Στο σύνολο 
του πληθυσμού των αυτοχείρων για την χρονική περίοδο μελέτης υπολογίζονται 
10.916 χαμένα χρόνια ζωής λόγω της πρόωρης θνησιμότητας.  

Στη συνέχεια, στο Γράφημα 18 και στο Γράφημα 19, παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
ετήσια κατανομή των χαμένων ετών ζωής συγκριτικά με την ετήσια ποσοστιαία 
κατανομή των πραγματοποιηθέντων αυτοκτονιών κατά φύλο. Παρατηρούμε ότι τόσο 
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ο δείκτης των χαμένων χρόνων 
αναμενόμενης ζωής είναι υψηλότερος από την κατανομή των αυτοκτονιών σε 
ορισμένα έτη, γεγονός που υποδεικνύει την σημαντικότητα του δείκτη αναφορικά με 
την ποσοτικοποίηση της κοινωνικο-οικονομικής απώλειας εξαιτίας των πρόωρων 
θανάτων. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα μεγάλες 
αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο μετρήσεις καθώς στην περιφέρεια Κρήτης για την 
χρονική περίοδο της μελέτης, η πλειονότητα των περιστατικών αυτοχειρίας αφορούσε 
άτομα μεσαίας και άνω ηλικίας (57.4% των ανδρών και 65% των γυναικών ήταν >45 
ετών), και επιπρόσθετα το 1/5 των αυτοχείρων ανεξαρτήτως φύλου ήταν ≥70 ετών 
(22.3% των ανδρών και 21.4% των γυναικών). 
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Πίνακας 20: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) κατά φύλο και για το σύνολο των αυτοχείρων  

Έτη 

Χαμένα έτη ζωής 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

n % n % n % 

1999 860.2 9.6 184.9 9.5 1045.1 9.6 

2000 1197.8 13.4 391.9 20.2 1589.7 14.6 

2001 541.4 6.0 56 2.9 597.4 5.5 

2002 788.4 8.8 161.7 8.3 950.1 8.7 

2003 864.9 9.6 94.2 4.8 959.1 8.8 

2004 567 6.3 231.8 11.9 798.8 7.3 

2005 679.8 7.6 222.2 11.4 902 8.3 

2006 862.2 9.6 124.4 6.4 986.6 9.0 

2007 521.4 5.8 116.2 6.0 637.6 5.8 

2008 675.6 7.5 122.8 6.3 798.4 7.3 

2009 768.4 8.6 169.9 8.7 938.3 8.6 

2010 644.7 7.2 68.4 3.5 713.1 6.5 

 
Σύνολο 8971.8 100 1944.4 100 10916.2 100 
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Γράφημα 18: Άνδρες: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χαμένων ετών ζωής (PYLL) 
και του αριθμού των αυτοκτονιών  

 
 

 

Γράφημα 19: Γυναίκες: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χαμένων ετών ζωής (PYLL) 
και του αριθμού των αυτοκτονιών  

 
 

 



190 

 

Κατόπιν προχωρήσαμε στην άμεση προτυποποίηση του υπολογιζόμενου δείκτη 
χαμένων ετών ζωής χρησιμοποιώντας ως πληθυσμό αναφοράς τον πληθυσμό της 
Ελλάδας το έτος 2001, προκειμένου να παρατηρήσουμε το προφίλ του δείκτη των 
χαμένων ετών (Πίνακας 21) σε σχέση με το χρόνο (time profile) συγκριτικά με το 
προφίλ του προτυποποιημένου δείκτη αυτοκτονιών κατά φύλο (Γράφημα 20 και 
Γράφημα 21). Παρατηρούμε ότι το προφίλ των δύο δεικτών (δείκτης PYLL/100.000 
και δείκτης αυτοκτονίας/100.000) ανεξαρτήτως φύλου είναι παρόμοιο, αποτέλεσμα 
αναμενόμενο καθώς οι ανωτέρω δείκτες αντικατοπτρίζουν δύο διαφορετικές 
μετρήσεις του ίδιου φαινομένου. Επίσης, ο ανδρικός δείκτης PYLL σε όλα τα έτη 
είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο ανδρικό δείκτη αυτοκτονίας, και η αναλογία 
του δείκτη PYLL/δείκτη αυτοκτονίας κυμαίνεται από 1.1:1 (έτη 2001, 2005, 2007) 
μέχρι 1.7:1 (έτη 2002 και 2004). Όσον αφορά τις γυναίκες η αντίστοιχη αναλογία του 
δείκτη PYLL/δείκτη αυτοκτονίας κυμαίνεται από 0.6:1 (έτη 2001 και 2003) μέχρι 
1.8:1 (έτος 2004).       
 

Πίνακας 21: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) ανά 100.000 πληθυσμό (Πρότυπος 
πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001) 

Έτη 
Χαμένα έτη ζωής ανά 100.000 πληθυσμό 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

1999 317.7 74.1 198.4 
2000 432.5 151.5 294.8 
2001 200.5 22.7 113.7 
2002 284.8 62.4 176.2 
2003 314.7 36.9 178.8 
2004 206.2 87.7 148.2 
2005 245.7 85.1 167.7 
2006 309.4 47.2 181.5 
2007 185.6 42.8 116.3 
2008 243.5 47.4 147.9 
2009 272.6 64.8 171.9 
2010 227.3 25.0 129.5 

 
Μέσος όρος 269.6 62.3 168.7 
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Γράφημα 20: Προτυποποιημένος δείκτης χαμένων ετών ζωής (PYLL) κατά φύλο 
(ανά 100.000 πληθυσμό) (Πρότυπος πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001) 

 
 

Γράφημα 21: Προτυποποιημένος δείκτης αυτοκτονίας κατά φύλο (ανά 100.000 
πληθυσμό) (Πρότυπος πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001) 
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Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών 
πληθυσμών, προχωρήσαμε σε μια εκ νέου άμεση προτυποποίηση του υπολογιζόμενου 
δείκτη χαμένων ετών ζωής, και ο «πρότυπος» πληθυσμός ή πληθυσμός αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε αυτή τη φορά είναι ο συνολικός πληθυσμός του ΟΟΣΑ το 1980. 
Στον Πίνακα 22, παρουσιάζονται οι ετήσιοι προτυπωμένοι δείκτες χαμένων ετών 
ζωής κατά φύλο και για το σύνολο των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης και 
αναφέρονται σε πληθυσμό 100.000 ατόμων.  

 

Πίνακας 22: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) ανά 100.000 πληθυσμό (Πρότυπος 
πληθυσμός ΟΟΣΑ το 1980) 

Έτη 
Χαμένα έτη ζωής ανά 100.000 πληθυσμό 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
1999 326.7 70.7 203.3 
2000 468.1 153.0 317.3 
2001 198.8 18.7 111.6 
2002 286.2 61.6 178.2 
2003 334.2 30.2 188.1 
2004 220.2 92.8 158.9 
2005 240.8 90.1 167.6 
2006 309.6 39.5 179.8 
2007 172.9 36.5 106.8 
2008 239.5 37.8 141.8 
2009 263.9 63.6 167.3 
2010 216.1 21.3 122.3 

 
Μέσος όρος 273.1 59.7 170.3 
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7.2.4 Γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών 

Μελετήθηκε η γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας 
Κρήτης, και ο Πίνακας 23, απεικονίζει τους ετήσιους αδρούς και προτυποποιημένους 
δείκτες αυτοκτονίας για το σύνολο του πληθυσμού καθώς και τη σειρά κατάταξης 
(rank order) των νομών με βάση τους ανωτέρω δείκτες. Όπως προκύπτει, ο νομός 
Ρεθύμνου παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο προτυποποιημένο δείκτη 
αυτοκτονίας (9.6 ανά 100.000 πληθυσμό) για την χρονική περίοδο 1999-2010, ενώ ο 
νομός Ηρακλείου αντιστοίχως τον χαμηλότερο (5.6 ανά 100.000). 

Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, παρατηρήθηκε μια μείωση του συνολικού αδρού ΔΑ 
στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κατά 71% και 52% αντίστοιχα μεταξύ του 1999 
και του 2010, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάστηκε για του νομούς της 
ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου και Λασιθίου, Πίνακας 24). Προκειμένου να 
εκτιμηθεί 

Στη συνέχεια στον Πίνακα 25 και στον Πίνακα 26, παρουσιάζονται ξεχωριστά για 
τους τέσσερις νομούς (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) οι ετήσιοι 
προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο, καθώς και η αναλογία 
ανδρών/γυναικών. Σε γενικές γραμμές, οι ετήσιοι ανδρικοί δείκτες αυτοκτονίας 
ανεξαρτήτως νομού είναι σταθερά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους σε 
όλα τα έτη (εξαιρείται ο νομός Ρεθύμνου το έτος 2004 και ο νομός Λασιθίου το 
2001).  

ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνολικού δείκτη αυτοκτονίας κατά νομό 
της περιφέρειας Κρήτης χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της παλινδρόμησης Poisson, 
και τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 24. 
Όπως προκύπτει, στο νομό Χανίων παρατηρείται μια στατιστικά σημαντική 
(p<0.000) ετήσια μείωση του ΔΑ κατά 11% (95%CI=-15.3% - -6.3%), ενώ η ετήσια 
μείωση του ΔΑ για το νομό Ρεθύμνου είναι 0.7% (p=0.806). Στους νομούς της 
ανατολικής Κρήτης, παρατηρείται μια ετήσια αύξηση του ΔΑ κατά 2.6% στο νομό 
Ηρακλείου (95%CI=+0.4% - +8.9%, p=0.130), και κατά 1.2% στο νομό Λασιθίου 
(p=0.728).  

Στον Πίνακα 27, απεικονίζονται οι ακραίες τιμές (χαμηλότερη, υψηλότερη) των 
ετήσιων προτυποποιημένων δεικτών αυτοκτονίας κατά νομό και φύλο για το χρονικό 
διάστημα της μελέτης. Όπως προκύπτει, επί του συνόλου ο υψηλότερος ετήσιος 
δείκτης αυτοκτονίας για το νομό Χανίων παρουσιάζεται το έτος 1999 (13.7/100.000) 
και ο χαμηλότερος το 2008 (2.8/100.000), ενώ για το νομό Ρεθύμνου οι αντίστοιχοι 
δείκτες είναι το 2003 (14.3/100.000) και το 2001 (3.5/100.000). Αναφορικά με την 
Ανατολική Κρήτη, ο υψηλότερος ετήσιος δείκτης καταγράφηκε για το νομό 
Ηρακλείου το 2009 (9.0/100.000) και ο χαμηλότερος το 2002 (3.1/100.000), ενώ για 
το νομό Λασιθίου το 2000 (12.6/100.000) και το 2001 (4.0/100.000) αντίστοιχα.   

Η επιδημιολογία των αυτοκτονιών στις αστικές και αγροτικές περιοχές της 
περιφέρειας Κρήτης μελετήθηκε αποκλειστικά για το έτος 2001, καθώς η Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) δεν διαθέτει στοιχεία του αστικού/αγροτικού 
πληθυσμού κατά έτος, αλλά μόνο για τα έτη απογραφής. Υπενθυμίζουμε ότι «αστικό» 
χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, του οποίου ο 
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πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2.000 κατοίκους και άνω, ενώ «αγροτικό» 
χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, του οποίου ο 
πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Ο χαρακτηρισμός 
του συνόλου του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ως αστικού και αγροτικού 
γίνεται βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού του 
δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος. Στον Πίνακα 28, παρατηρούμε ότι οι δείκτες 
αυτοκτονίας των αγροτικών περιοχών είναι υπερδιπλάσιοι από αυτούς των αστικών 
περιοχών και στα δύο φύλα και στο σύνολο του πληθυσμού. Το ίδιο αποτέλεσμα 
παρατηρήθηκε και όταν οι δείκτες μελετήθηκαν κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης.  

 

Πίνακας 23: Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό 
στην περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό) 

ΕΤΟΣ 

Νομός  
Χανίων 

Νομός 
Ρεθύμνου 

Νομός 
Ηρακλείου 

Νομός 
Λασιθίου 

Αδρός 
Δείκτης 

Προτυπ/ 
μένος 

Δείκτης* 

Αδρός 
Δείκτης 

Προτυπ/ 
μένος 

Δείκτης* 

Αδρός 
Δείκτης 

Προτυπ/ 
μένος 

Δείκτης* 

Αδρός 
Δείκτης 

Προτυπ/
μένος 

Δείκτης* 

1999 13.7 13.7 10.3 11.1 3.5 3.6 6.6 6.9 

2000 12.9 12.9 10.2 10.7 8.3 8.3 13.2 12.6 

2001 11.4 12.0 3.8 3.5 4.1 4.3 5.3 4.0 

2002 10.0 9.8 11.3 10.7 3.1 3.1 5.3 5.5 

2003 6.7 6.9 13.8 14.3 4.8 4.9 9.3 9.5 

2004 6.0 6.1 5.0 5.4 3.0 3.1 8.0 7.1 

2005 6.7 6.6 10.0 10.7 8.4 8.4 5.3 5.3 

2006 8.0 8.2 11.2 11.7 5.0 4.8 9.3 9.2 

2007 6.7 6.7 12.4 12.7 4.7 4.4 4.0 4.4 

2008 3.3 2.8 11.1 11.4 8.0 8.0 10.6 10.7 

2009 4.6 4.3 8.6 8.1 8.9 9.0 6.6 6.1 

2010 4.0 4.0 4.9 5.0 5.6 5.5 11.9 9.0 

Μέσοι 
ΔΑ 

7.8 7.8 9.4 9.6 5.6 5.6 8.0 7.5 

Κατάταξη 
Νομών  2 1 4 3 

*Χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπος πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2001 
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Πίνακας 24: Αδροί δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό στην περιφέρεια Κρήτης και 
ανάλυση παλινδρόμησης Poisson 

 

Αδρός 
Δείκτης 
/100.000 

Διαφορά 
των ΔΑ 

(%) 
Ανάλυση παλινδρόμησης Poisson 

1999 2010 1999-2010 

Λόγος 
ρυθμών 

επίπτωσης 
(incidence 
rate ratio) 

95% CI 
LL1 

95% CI 
UL2 

p-value 

Νομός 
Χανίων 

13.7 4.0 -71 0.891 0.847 0.937 <0.0005 

Νομός 
Ρεθύμνου 

10.3 4.9 -52 0.993 0.935 1.054 0.806 

Νομός 
Ηρακλείου 

3.5 5.6 +60 1.026 1.004 1.089 0.130 

Νομός 
Λασιθίου 

6.6 11.9 +80 1.012 0.946 1.082 0.728 

195% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο 
όριο), 295% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, 
ανώτερο όριο) 
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Πίνακας 25: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στους Νομούς Χανίων 
και Ρεθύμνου κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έτη 

Νομός Χανίων Νομός Ρεθύμνου 

Προτυποποιημένος Δείκτης  
(Age-standardized rate) 

Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Προτυποποιημένος Δείκτης  
(Age-standardized rate) 

Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
1999 13.7 19.0 8.3 2.3 11.1 16.0 5.9 2.7 

2000 12.9 22.2 3.0 7.4 10.7 13.2 8.0 1.7 

2001 12.0 22.2 1.5 14.8 3.5 4.8 2.1 2.3 

2002 9.8 14.1 5.3 2.7 10.7 18.4 2.7 6.8 

2003 6.9 9.5 4.2 2.3 14.3 18.6 10.3 1.8 

2004 6.1 9.3 2.7 3.4 5.4 5.2 5.7 0.9 

2005 6.6 8.9 4.2 2.1 10.7 18.8 2.2 8.5 

2006 8.2 14.6 1.6 9.1 11.7 17.1 5.7 3.0 

2007 6.7 11.4 1.6 7.1 12.7 20.0 5.0 4.0 

2008 2.8 5.4 0 0 11.4 22.4 0 0 

2009 4.3 7.2 1.2 6.0 8.1 13.6 2.7 5.0 

2010 4.0 6.5 1.2 5.4 5.0 9.7 0 0 

 
Μέσοι 

ΔΑ 
7.8 12.5 2.9 4.3 9.6 14.8 4.2 3.5 
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Πίνακας 26: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στους Νομούς 
Ηρακλείου και Λασιθίου κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έτη 

Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου 

Προτυποποιημένος Δείκτης  
(Age-standardized rate) 

Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Προτυποποιημένος Δείκτης  
(Age-standardized rate) 

Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Α/Γ 

 
1999 3.6 4.8 2.3 2.1 6.9 10.8 2.7 4.0 

2000 8.3 10.2 6.4 1.6 12.6 19.6 5.4 3.6 

2001 4.3 7.0 1.5 4.7 4.0 3.4 4.6 0.7 

2002 3.1 4.1 2.2 1.9 5.5 10.8 0 0 

2003 4.9 8.3 1.5 5.5 9.5 18.5 0 0 

2004 3.1 4.9 1.3 3.8 7.1 9.7 4.4 2.2 

2005 8.4 14.8 2.0 7.4 5.3 7.8 2.7 2.9 

2006 4.8 7.8 1.8 4.3 9.2 10.3 8.1 1.3 

2007 4.4 6.3 2.4 2.6 4.4 8.7 0 0 

2008 8.0 11.7 4.3 2.7 10.7 15.7 5.4 2.9 

2009 9.0 13.7 4.2 3.3 6.1 11.9 0 0 

2010 5.5 9.6 1.3 7.4 9.0 16.3 1.4 11.6 

 
Μέσοι 

ΔΑ 
5.6 8.6 2.6 3.3 7.5 12.0 2.9 4.1 
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Πίνακας 27: Ακραίες τιμές (min, max) των ετήσιων προτυποποιημένων δεικτών 
αυτοκτονίας κατά νομό και φύλο  

 

Νομός 
Χανίων 

Νομός 
Ρεθύμνου 

Νομός 
Ηρακλείου 

Νομός 
Λασιθίου 

ΔΑ* Έτος ΔΑ* Έτος ΔΑ* Έτος ΔΑ* Έτος 

Ά
νδ

ρε
ς (min) 5.4 2008 4.8 2001 4.1 2002 3.4 2001 

(max) 22.2 
2000 
2001 

22.4 2008 14.8 2005 19.6 2000 

Γυ
να

ίκ
ες

 

(min) 0 2008 0 
2008 
2010 

1.3 
2004 
2010 

0 

2002 
2003 
2007 
2009 

(max) 8.3 1999 10.3 2003 6.4 2000 8.1 2006 

Σύ
νο

λο
 (min) 2.8 2008 3.5 2001 3.1 2002 4.0 2001 

(max) 13.7 1999 14.3 2003 9.0 2009 12.6 2000 

*Δείκτης αυτοκτονίας (χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπος πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2001) 

 

Πίνακας 28: Προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας για το έτος 2001 κατά φύλο και 
περιοχή (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Έ
το

ς 
20

01
 

Περιοχή 

Προτυποποιημένος Δείκτης (Age-standardized rate)  
Πληθυσμός Ελλάδας 2001 

Περιφέρεια Κρήτης Ν. 
Χανίων 

Ν. 
Ρεθύμνου 

Ν. 
Ηρακλείου 

Ν. 
Λασιθίου Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Α
στ

ικ
ή 

4.1 7.5 0.6 8.6 0 2.7 2.7 

Α
γρ

οτ
ικ

ή 

9.5 14.5 4.3 18.3 5.9 7.1 5.5 

 
Σύνολο 6.2 10.1 2.1 12.0 3.5 4.3 4.0 
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7.2.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας 

Οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια 
Κρήτης για το χρονικό διάστημα 1999-2010, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 29, 
ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες (violent). Όπως φαίνεται, η δημοφιλέστερη μέθοδος σε 
άνδρες και γυναίκες ήταν ο απαγχονισμός (άνδρες 3.8/100.000, γυναίκες 
1.1/100.000), ενώ ακολουθούν για τους άνδρες τα πυροβόλα όπλα 
(αυτοπυροβολισμός, 2.7/100.000) και η δηλητηρίαση (2.6/100.000).  Για τις γυναίκες 
δεύτερη πιο συχνή μέθοδος ήταν η δηλητηρίαση (1.0/100.000) και ακολουθεί η 
πτώση από ύψος (0.4/100.000). 

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο αυτοκτονίας, οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) 
των ανδρών ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους, με εξαίρεση την 
μέθοδο του πνιγμού όπου οι γυναίκες παρουσιάζουν μια οριακά υψηλότερη 
συχνότητα (0.3/100.000 vs. 0.2/100.000). Η αναλογία ανδρών/γυναικών ως προς τη 
χρήση της κάθε μεθόδου αυτοκτονίας, κυμάνθηκε από 0.7:1 (πνιγμός) έως 27:1 
(αυτοπυροβολισμός). 

Στη συνέχεια στον Πίνακα 30, 31, 32 και 33, παρουσιάζονται οι ετήσιοι ειδικοί κατά 
ηλικιακή ομάδα και φύλο δείκτες αυτοκτονίας και οι μέσοι κατά ηλικιακή ομάδα και 
φύλο δείκτες αυτοκτονίας για το χρονικό διάστημα 1999-2010, ξεχωριστά για τις 
τέσσερις συχνότερες μεθόδους αυτοκτονίας, δηλητηρίαση, απαγχονισμό, πυροβόλα 
όπλα, και πτώση από ύψος, ενώ στον Πίνακα 34, παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι 
δείκτες για όλες τις άλλες μεθόδους αυτοκτονίας μαζί (πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά 
εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα) λόγω του μικρού αριθμού 
των περιπτώσεων. Γενικότερα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ανεξάρτητα της 
μεθόδου αυτοκτονίας, οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες παρουσιάζουν 
συστηματικά υψηλότερους μέσους δείκτες θνησιμότητας, με μικρή εξαίρεση τις 
γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 30-44, όπου παρουσιάζουν ένα οριακά υψηλότερο 
μέσο δείκτη έναντι των ανδρών (0.4 vs. 0.3) στη χρήση άλλων μεθόδων για την 
πράξη της αυτοχειρίας. 

Οι υψηλότεροι μέσοι κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο δείκτες θνησιμότητας στους 
άνδρες αυτόχειρες σημειώθηκαν στις ηλικιακές ομάδες 60-74 και άνω των 75 ετών 
για τις μεθόδους όπως η δηλητηρίαση, ο απαγχονισμός, και η πτώση από ύψος. 
Αναφορικά με τις μεθόδους του αυτοπυροβολισμού και όλες τις άλλες μαζί (πνιγμός, 
κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα), ο 
υψηλότερος μέσος δείκτης θνησιμότητας παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα άνω 
των 75 ετών ενώ ο δεύτερος πιο υψηλός δείκτης ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 30-
44 χρόνων για την χρήση όπλων στην αυτοκτονική πράξη, και στην ηλικιακή ομάδα 
45-59 χρόνων για τις άλλες μεθόδους. Το ίδιο μοτίβο παρουσιάζεται σε γενικές 
γραμμές και για τις γυναίκες αυτόχειρες (υψηλότεροι δείκτες στις ηλικιακές ομάδες 
άνω των 60 ετών), με εξαίρεση τις μεθόδους της δηλητηρίασης και του 
αυτοπυροβολισμού, όπου οι υψηλότεροι δείκτες εμφανίζονται στις ηλικιακές ομάδες 
30-44 και 45-59 χρόνων για μεν την πρώτη μέθοδο, ενώ η χρήση όπλου για την 
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πράξη της αυτοχειρίας παρουσιάστηκε στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και 45-59 
χρόνων.  

Στον Πίνακα 35, παρουσιάζονται οι μέσοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες 
αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης. 
Παρατηρούμε ότι στους άνδρες ο απαγχονισμός αποτελεί την πρώτη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο αυτοκτονίας στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, με 
εξαίρεση το νομό Χανίων όπου η χρήση όπλων έρχεται πρώτη. Επίσης, στους νομούς 
Ηρακλείου και Λασιθίου (ανατολική Κρήτη), η χρήση όπλων έρχεται ως τρίτη κατά 
σειρά μέθοδος αυτοκτονίας μετά την δηλητηρίαση, σε αντίθεση με το νομό Ρεθύμνου 
όπου παρατηρείται η αντίστροφη σειρά των μεθόδων. Αναφορικά με τις γυναίκες της 
δυτικής Κρήτης (νομοί Χανίων και Ρεθύμνου), η δηλητηρίαση αποτελεί την πρώτη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο αυτοχειρίας και ακολουθείται από τον απαγχονισμό. Στην 
ανατολική πλευρά του νησιού, η σειρά των δύο προαναφερομένων μεθόδων είναι 
αντίστροφη στο νομό Ηρακλείου, ενώ για τις γυναίκες του νομού Λασιθίου 
παρατηρείται η ίδια συχνότητα.  

 

Πίνακας 29: Μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο στην 
περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Μέθοδος 
αυτοκτονίας 

ICD-9 ICD-10 

Δείκτης αυτοκτονίας / 
100.000 

Α/Γ 
Άνδρες Γυναίκες  

Δηλητηρίαση E950-
Ε952 

X60-X69 2.6 1.0 2.6 

Απαγχονισμός E953 X70 3.8 1.1 3.5 

Πνιγμός E954 X71 0.2 0.3 0.7 

Όπλα Ε955 X72-X74 2.7 0.1 27 

Κοφτερά και 
αιχμηρά εργαλεία 

Ε956 X78 0.1 0 0 

Πτώση από ύψος Ε957 X80 1.0 0.4 2.5 

Άλλες μέθοδοι (π.χ. 
αυτοπυρπολισμός) ή 
μη καθορισμένα 
μέσα 

Ε958 X76, X84 0.3 0.1 3 
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Πίνακας 30: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από δηλητηρίαση κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Δηλητηρίαση [Self-poisoning, (E950-Ε952, ICD-9), (X60-X69, ICD-10)] 

 
Άνδρες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 0.8 0 0.8 1.7 2.5 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8 0 1.0 

30-44 1.5 4.6 3.0 4.4 2.9 0 2.8 5.5 4.1 1.3 2.7 0 2.7 

45-59 4.1 8.1 6.0 3.9 1.9 1.9 5.5 7.2 1.8 3.6 1.8 0 3.8 

60-74 2.5 4.8 7.3 0 5.0 5.0 7.6 2.5 2.5 7.4 2.5 2.5 4.1 

75+ 5.6 5.6 22.1 5.3 0 5.0 4.8 4.7 4.5 0 0 4.2 5.2 

Σύνολο 1.8 3.8 4.0 2.3 2.4 2.3 3.4 3.5 2.2 2.8 2.0 0.6 2.6 

 
Γυναίκες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-44 3.2 6.4 1.6 1.5 1.5 3.0 1.5 1.5 0 2.9 0 0 1.9 

45-59 2.1 4.2 2.0 2.0 0 1.9 1.9 0 0 1.8 1.8 3.6 1.8 

60-74 0 2.1 0 0 0 2.2 2.2 2.2 0 2.2 0 0 0.9 

75+ 0 0 4.3 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0 1.0 

Σύνολο 1.1 2.5 1.0 0.7 0.3 1.4 1.1 0.7 0.5 1.4 0.3 0.6 1.0 
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Πίνακας 31: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από απαγχονισμό κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Απαγχονισμός [Hanging, (E953, ICD-9), (X70, ICD-10)] 

  
Άνδρες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 2.4 4.8 2.4 2.4 1.7 0.8 0.9 1.7 0 0.9 0.9 0.9 1.7 

30-44 1.5 3.0 3.0 7.3 0 2.8 2.8 5.5 6.8 2.7 4.0 5.3 3.7 

45-59 4.1 2.0 6.0 0 13.3 1.9 12.8 0 5.4 12.5 3.5 0 5.1 

60-74 7.4 7.3 2.4 4.9 10.0 2.5 2.5 2.5 12.4 2.5 7.4 9.9 6.0 

75+ 0 5.6 11.0 10.7 5.2 0 9.6 9.3 9.1 13.3 8.5 16.8 8.3 

Σύνολο 3.2 4.3 3.6 3.9 4.8 1.7 4.1 2.8 4.9 4.2 3.5 3.9 3.8 

 
Γυναίκες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 0 0 0.9 0 0 0.9 0 0 0 1.0 0 0.2 

30-44 0 1.6 0 0 0 1.5 1.5 1.5 4.4 0 1.5 0 1.0 

45-59 4.2 0 0 0 0 0 0 5.6 1.9 0 0 0 1.0 

60-74 6.5 6.4 2.2 2.2 6.6 0 2.2 0 0 2.2 2.2 0 2.5 

75+ 8.8 4.4 0 4.2 4.1 4.0 0 3.7 0 0 0 3.3 2.7 

Σύνολο 2.5 1.8 0.4 1.0 1.4 0.6 1.1 1.6 1.3 0.4 1.1 0.2 1.1 
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Πίνακας 32: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από πυροβολισμό κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Όπλα [Firearms, (E955, ICD-9), (X72-X74, ICD-10)] 

 
Άνδρες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 1.6 4.0 0.8 1.6 2.5 1.7 0.9 1.7 0.9 0 0.9 0.9 1.5 

30-44 7.7 1.5 1.5 4.4 4.3 1.4 2.8 4.1 1.4 4.0 8.0 6.7 4.0 

45-59 2.1 4.1 0 0 3.8 1.9 1.8 1.8 0 3.6 5.3 5.2 2.5 

60-74 4.9 2.4 2.4 2.5 2.5 0 2.5 7.5 5.0 4.9 2.5 2.5 3.3 

75+ 5.6 11.2 0 10.7 0 0 9.6 0 4.5 13.3 17.1 0 6.0 

Σύνολο 3.8 3.6 1.0 2.6 3.0 1.3 2.2 3.1 1.6 3.0 4.4 3.2 2.7 

 
Γυναίκες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

30-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.8 0 0.3 

60-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.1 
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Πίνακας 33: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από πτώση από ύψος κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Πτώση από ύψος [Jumping from a height, (E957, ICD-9), (X80, ICD-10)] 

 
Άνδρες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 2.4 0.8 0 0 0.8 0 0.9 0.9 0 0.9 0 0.9 0.6 

30-44 1.5 3.0 0 0 0 0 1.4 2.8 0 0 0 2.7 1.0 

45-59 0 0 0 1.9 0 1.9 0 0 0 1.8 3.5 0 0.8 

60-74 0 0 2.4 0 0 2.5 7.6 2.5 0 0 7.4 0 1.9 

75+ 5.6 5.6 0 0 0 0 9.6 4.7 4.5 0 0 4.2 2.9 

Σύνολο 1.6 1.3 0.4 0.3 0.3 0.7 2.3 1.6 0.2 0.7 1.8 1.2 1.0 

 
Γυναίκες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 1.8 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0.3 

30-44 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0.1 

45-59 0 0 0 2.0 2.0 0 0 0 0 0 1.8 0 0.5 

60-74 0 0 0 0 2.2 0 2.2 2.2 2.2 2.2 0 0 0.9 

75+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0.6 0 0.4 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0 0.4 
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Πίνακας 34: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από άλλες μεθόδους κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό) 

Άλλες μέθοδοι1 [Other methods, (E954, E956, E958, ICD-9), (X71, X76, X78, X84, ICD-10)] 

 
Άνδρες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 0.8 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

30-44 0 0 0 1.5 0 1.4 0 0 0 0 0 1.3 0.3 

45-59 2.1 2.0 2.0 0 0 1.9 1.8 0 1.8 1.8 1.8 0 1.3 

60-74 0 0 4.9 0 2.5 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 1.2 

75+ 0 22.5 0 0 0 0 0 0 4.5 8.8 0 4.2 3.3 

Σύνολο 0.4 1.8 1.1 0.3 0.7 0.7 0.7 0 0.6 1.2 0.3 0.9 0.7 

 
Γυναίκες 

Έτη

Ηλικία 19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Μέσοι 
ΔΑ 

<30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-44 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0.4 

45-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0.1 

60-74 2.2 2.1 2.2 0 0 0 0 0 0 2.2 2.2 0 0.9 

75+ 0 0 4.3 4.2 4.1 0 0 3.7 0 0 0 0 1.4 

Σύνολο 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6 0 0 0.3 0 0.4 0.7 0.3 0.4 

 
1Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 
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Πίνακας 35: Μέσοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και 
φύλο στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό) 

ICD-
9 

ICD-
10 

Νομός  
Χανίων 

Νομός  
Ρεθύμνου 

Νομός 
Ηρακλείου 

Νομός  
Λασιθίου 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Δηλητηρίαση 

E950-
Ε952 

X60- 
X69 

3.1 1.0 3.7 1.6 1.9 0.7 3.1 1.2 

Απαγχονισμός 

E953 X70 3.1 0.8 6.0 1.5 3.4 1.1 4.1 1.2 

Όπλα 

Ε955 
X72-
X74 

4.1 0.1 4.2 0.2 1.7 0.1 2.6 0.2 

Πτώση από ύψος 

Ε957 X80 1.4 0.6 0.4 0.5 1.0 0.3 1.4 0 

Άλλες μέθοδοι1 

Ε954, 
Ε956, 
Ε958 

Χ71, 
X76, 
Χ78, 
X84 

0.9 0.4 0.5 0.4 0.7 0.3 0.7 0.4 

1Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα 
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7.3 Διαχρονικές τάσεις δεικτών αυτοκτονίας  

Για τη μελέτη των διαχρονικών τάσεων των δεικτών αυτοκτονίας χρησιμοποιήθηκε 
το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης (joinpoint regression). Το 
μοντέλο αυτό ενδείκνυται για τη διερεύνηση των μεταβολών / τάσεων ενός δείκτη 
θνησιμότητας καθώς επιλέγει τα ημερολογιακά έτη (σημεία joinpoint) όπου ο δείκτης 
αλλάζει (αυξάνει ή μειώνεται), και συγχρόνως υπολογίζει την ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή (annual percentage change, APC) του δείκτη και το αντίστοιχο διάστημα 
εμπιστοσύνης (95%CI). Η ανάλυση στο μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων 
συνένωσης, ξεκινά με τον ελάχιστο αριθμό των joinpoints (μηδενικό joinpoint, που 
είναι μια ευθεία γραμμή) και ελέγχει αν ένα ή περισσότερα joinpoints είναι 
σημαντικά και πρέπει να προστεθούν στο μοντέλο. Στο τελικό μοντέλο, κάθε 
joinpoint αντικατοπτρίζει μια σημαντική αλλαγή

Στη παρούσα μελέτη το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης 
χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ για το σύνολο 
του πληθυσμού και κατά φύλο, των ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του 
πληθυσμού, και των ΔΑ κατά μέθοδο και φύλο τη χρονική περίοδο μελέτης (1999-
2010) στην περιφέρεια Κρήτης.   

 του δείκτη.  

 

7.3.1 Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας 

Στον Πίνακα 36 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 
σημείων συνένωσης για τους ετήσιους προτυποποιημένους δείκτες για το σύνολο του 
πληθυσμού και κατά φύλο (μέγιστος αριθμός 1 joinpoint). Προκειμένου για την 
διευκόλυνση των συγκρίσεων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών χρησιμοποιήθηκαν 
στην ανάλυση οι προτυποποιημένοι δείκτες σύμφωνα με τον παγκόσμιο πρότυπο 
πληθυσμό. Ο ετήσιος προτυποποιημένος δείκτης αυτοκτονίας για το σύνολο του 
πληθυσμού στην περιφέρεια Κρήτης το χρονικό διάστημα 1999-2010, κυμάνθηκε 
μεταξύ 6.6/100.000 πληθυσμό το 1999 και 4.5/100.000 το 2010, παρουσιάζοντας μια 
συνολική μείωση της τάξεως του 32%. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της 
παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, τη χρονική περίοδο 1999-2001 (έτος 2001, 
1 joinpoint) παρουσιάστηκε μια ετήσια ποσοστιαία μείωση του δείκτη αυτοκτονίας 
κατά -14.8% (95%CI=-50.2 - +45.8) (Γράφημα 22). Στη συνέχεια, ο δείκτης 
αυτοκτονίας για το σύνολο του πληθυσμού συνέχισε να μειώνεται αλλά 
σταθεροποιήθηκε σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του -0.7% (95%CI=-
5.5 - +4.2) μεταξύ των ετών 2001-2010.     

Στο Γράφημα 23, παρουσιάζεται η ανάλυση παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης 
του ετήσιου ανδρικού και γυναικείου προτυποποιημένου δείκτη αυτοκτονίας την 
χρονική περίοδο 1999-2010 με τον ελάχιστο αριθμό joinpoints (0). Την 
προαναφερόμενη περίοδο, ο προτυποποιημένος δείκτης αυτοκτονίας (ΔΑ) για το 
σύνολο των ανδρών κυμάνθηκε μεταξύ 9.8/100.000 πληθυσμό το 1999 και 
8.1/100.000 το 2010, παρουσιάζοντας μια συνολική μείωση της τάξεως του 17.3%. 
Το έτος 2004 (1 joinpoint) παρουσιάζεται μια μεταβολή του ανδρικού 
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προτυποποιημένου δείκτη αυτοκτονίας (Πίνακας 36 και Γράφημα 24), και ενώ τη 
προγενέστερη χρονική περίοδο 1999-2004 εμφανίζεται μια ετήσια πτωτική τάση του -
5.3% (95%CI=-17.2 - +8.2), από το 2004 έως το 2010 ο δείκτης παρουσιάζει μια 
ετήσια αυξητική τάση κατά +1.8% (95%CI=-8.0 - +12.6). Αντιστοίχως, ο ετήσιος ΔΑ 
για τις γυναίκες κυμάνθηκε μεταξύ 3.2/100.000 πληθυσμό το 1999 και 1.0/100.000 το 
2010, παρουσιάζοντας μια συνολική μείωση της τάξεως του 68.8%. Το έτος 2001 (1 
joinpoint) παρουσιάζεται μια μεταβολή του γυναικείου προτυποποιημένου δείκτη 
αυτοκτονίας (Πίνακας 36 και Γράφημα 24), και ενώ τη προγενέστερη χρονική 
περίοδο 1999-2001 εμφανίζεται μια ετήσια πτωτική τάση του -25.18% (95%CI=-67.6 
- +72.9), από το 2001 έως το 2010 ο δείκτης συνέχισε να μειώνεται αλλά 
σταθεροποιήθηκε σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του -3.3% (95%CI=-
10.4 - +4.4).  

 

Πίνακας 36: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων 
προτυποποιημένων ΔΑ (Παγκόσμιος πρότυπος πληθυσμός WHO)  

Joinpoints (Έτη) Χρονική περίοδος 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή (APC) 

95%CI 

 
Σύνολο  

0 joinpoints 1999-2010 -2.4 -6.0 - +1.4 
1 joinpoint 1999-2001 -14.8 -50.2 - +45.8 
2001 2001-2010 -0.7 -5.5 - +4.2 

 
Άνδρες  

0 joinpoints 1999-2010 -1.4 -5.0 - +2.3 
1 joinpoint 1999-2004 -5.3 -17.2 - +8.2 
2004 2004-2010 +1.8 -8.0 - +12.6 

 
Γυναίκες  

0 joinpoints 1999-2010 -5.94 -11.9 - +0.4 
1 joinpoint 1999-2001 -25.18 -67.6 - +72.9 
2001 2001-2010 -3.3 -10.4 - +4.4 
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Γράφημα 22: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου 
προτυποποιημένου ΔΑ για το σύνολο του πληθυσμού (0 joinpoints / 1 joinpoint)  

 
 

Γράφημα 23: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου ανδρικού 
και γυναικείου προτυποποιημένου ΔΑ (0 joinpoints) 
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Γράφημα 24: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου ανδρικού 
και γυναικείου προτυποποιημένου ΔΑ (1 joinpoint) 

 
 

 

7.3.2 Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα 

Στον Πίνακα 37 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 
σημείων συνένωσης για τους ετήσιους δείκτες αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα για 
το σύνολο του πληθυσμού (μέγιστος αριθμός 2 joinpoints), και στο Γράφημα 25 τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης με τον ελάχιστο αριθμό joinpoints (0). 
Όπως προκύπτει, τη χρονική περίοδο της μελέτης παρουσιάζεται μια μείωση του 
ετήσιου δείκτη αυτοκτονίας στις ηλικιακές ομάδες <30, 45-59, και 75+ ετών, και η 
μείωση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05) για τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 
ετών (APC=-9.4%, 95%CI=-16.4 - -1.7). Στο τελικό μοντέλο της παλινδρόμησης με 
την ύπαρξη δύο σημείων (joinpoints) κατά ηλικιακή ομάδα (Πίνακας 37 και Γράφημα 
26), παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών μια ετήσια ποσοστιαία 
μείωση του δείκτη κατά -2.4% από το 1999 έως το 2004 (έτος 2004, 1ο joinpoint), 
ενώ την περίοδο 2004-2007 η μείωση του δείκτη είναι σημαντικά μεγαλύτερη και 
φθάνει το -25.1% (95%CI=-90.4 - +481.7). Τα έτη 2007-2010 η πτωτική τάση 
αντιστρέφεται και παρουσιάζεται μια αύξηση του δείκτη αυτοκτονίας των ατόμων 
ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά +8.4% ανά έτος.   

Στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών παρατηρείται μια ετήσια ποσοστιαία μείωση του 
δείκτη κατά -11.1% τα έτη 1999-2003, ενώ για τα επόμενα χρόνια (2003-2006) 
παρατηρείται αντιστρόφως μια αύξηση κατά +14.0% ανά έτος, και ο δείκτης 
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σταθεροποιείται από το 2006 και έπειτα με μία ετήσια μείωση της τάξεως του -0.7% 
(95%CI=-37.6 - +58.2). Για τις ηλικιακές ομάδες 45-59 και 60-74 ετών, παρατηρείται 
μια πρώτη μεταβολή των αντίστοιχων δεικτών το έτος 2002 (1ο joinpoint), όπου ενώ 
το προγενέστερο χρονικό διάστημα 1999-2002 παρουσιάζεται μια μείωση των 
δεικτών, από το 2002 έως και το 2008 οι δείκτες αυτοκτονίας των ατόμων στις 
προαναφερόμενες ηλικίες παρουσιάζουν μια παρόμοια ετήσια αύξηση της τάξεως του 
+9.0% και +9.5% αντίστοιχα. Από το 2008 (2ο joinpoint) έως και το 2010 
καταγράφεται μια ετήσια μείωση των δεικτών και των δύο ηλικιακών ομάδων κατά -
29.1% στα άτομα 45-59 ετών, και κατά -17.6% στην ομάδα 60-74 ετών.   

Για τα άτομα της τέταρτης ηλικίας (75+), παρουσιάστηκε μια ετήσια ποσοστιαία 
αύξηση του δείκτη της τάξεως του +33.6% (95%CI=-28.3 - +148.9) κατά τα έτη 
1999-2001, ενώ η τάση αυτή αντιστράφηκε από το 2001 έως και το 2004 όπου 
παρατηρήθηκε μια μείωση (-29.9%), και στη συνέχεια από το 2004 έως και το 2010 ο 
δείκτης για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική 
(p<0.05) ετήσια αύξηση κατά +15.5% (95%CI=+4.0 - +28.3).   
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Πίνακας 37: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά 
ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού  

Joinpoints (Έτη) Χρονική περίοδος Ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή (APC) 

95%CI 

 
<30  
0 joinpoints 1999-2010 -9.4* -16.4 - -1.7 
2 joinpoints 1999-2004 -2.4 -38.3 - +54.3 
2004 2004-2007 -25.1 -90.4 - +481.7 
2007 2007-2010 +8.4 -61.1 - +202.2 

 
30-44  
0 joinpoints 1999-2010 +0.9 -4.9 - +7.1 
2 joinpoints 1999-2003 -11.1 -44.2 - +41.5 
2003 2003-2006 +14.0 -73.8 - +396.3 
2006 2006-2010 -0.7 -37.6 - +58.2 

 
45-59  
0 joinpoints 1999-2010 -1.6 -8.8 - +6.2 
2 joinpoints 1999-2002 -17.1 -57.8 - +62.9 
2002 2002-2008 +9.0 -19.4 - +47.4 
2008 2008-2010 -29.1 -81.6 - +173.9 

 
60-74  
0 joinpoints 1999-2010 +0.1 -6.4 - +7.0 
2 joinpoints 1999-2002 -18.2 -58.2 - +60.2 
2002 2002-2008 +9.5 -18.9 - +47.9 
2008 2008-2010 -17.6 -78.5 - +216.0 

 
75+  
0 joinpoints 1999-2010 -0.4 -9.1 - +9.0 
2 joinpoints 1999-2001 +33.6 -28.3 - +148.9 
2001 2001-2004 -29.9 -62.4 - +30.6 
2004 2004-2010 +15.5* +4.0 - +28.3 

 
  *p<0.05  
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Γράφημα 25: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά 
ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού (0 joinpoints) 

 
 

Γράφημα 26: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά 
ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού (2 joinpoints) 
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7.3.3 Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο 

Στον Πίνακα 38 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 
σημείων συνένωσης για τους ετήσιους ανδρικούς δείκτες κατά μέθοδο αυτοκτονίας 
(μέγιστος αριθμός 1 joinpoint), και στο Γράφημα 27 τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
παλινδρόμησης με τον ελάχιστο αριθμό joinpoints (0). Όπως προκύπτει στο τελικό 
μοντέλο της παλινδρόμησης με την ύπαρξη ενός σημείου joinpoint κατά μέθοδο 
(Πίνακας 38 και Γράφημα 28), παρουσιάζεται μια μεταβολή του ετήσιου ανδρικού 
δείκτη αυτοκτονίας με τη μέθοδο της δηλητηρίασης το έτος 2008, όπου ο δείκτης 
παρουσιάζει μια ετήσια μείωση της τάξεως του -51.2% (95%CI=-82.5 - +36.1). 
Αναφορικά με τη μέθοδο του απαγχονισμού, παρατηρείται μια μεταβολή του ετήσιου 
ανδρικού δείκτη το έτος 2004, όπου ακολουθεί μια ετήσια ποσοστιαία αύξηση κατά 
+5.0%. Σχετικά με τις μεθόδους του πυροβολισμού και της πτώσης από ύψος, 
παρατηρείται μια μεταβολή των ανδρικών δεικτών το έτος 2001, όπου ενώ το 
προγενέστερο χρονικό διάστημα 1999-2001 καταγράφηκε μια μείωση του δείκτη και 
των δύο μεθόδων, από το 2001 έως και το 2010 παρουσιάζεται μια ετήσια αύξηση 
κατά +8.7% για τη χρήση όπλων στην αυτοκαταστροφική πράξη και κατά +13.4% για 
τη μέθοδο της πτώσης από ύψος. Το έτος 2006 σηματοδοτεί μια μεταβολή του δείκτη 
των άλλων μεθόδων (πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και 
μη καθορισμένα μέσα), όπου παρουσιάζεται μία ετήσια αύξηση κατά +22.9% 
(95%CI=-39.8 - +151.1). 

Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 
σημείων συνένωσης για τους ετήσιους γυναικείους δείκτες κατά μέθοδο αυτοκτονίας 
(μέγιστος αριθμός 1 joinpoint), και στο Γράφημα 29 τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
παλινδρόμησης με τον ελάχιστο αριθμό joinpoints (0). Στις γυναίκες 
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της παλινδρόμησης σημείων μόνο για τις μεθόδους της 
δηλητηρίασης και του απαγχονισμού, καθώς για τις υπόλοιπες μεθόδους ο αριθμός 
των περιστατικών ήταν μικρός και υπήρχαν αρκετά έτη με μηδενικό δείκτη. Όπως 
προκύπτει στο τελικό μοντέλο της παλινδρόμησης με την ύπαρξη ενός σημείου 
joinpoint κατά μέθοδο (Πίνακας 39 και Γράφημα 30), παρουσιάζεται μια μεταβολή 
του ετήσιου γυναικείου δείκτη αυτοκτονίας με τη μέθοδο της δηλητηρίασης το έτος 
2003, όπου ο δείκτης συνεχίζει την πτωτική τάση της προηγούμενης χρονικής 
περιόδου (1999-2003) αλλά με μια μικρότερη ετήσια ποσοστιαία μείωση της τάξεως 
του -2.4% (95%CI=-22.6 - +23.1). Αναφορικά με τη μέθοδο του απαγχονισμού, 
παρατηρείται μια μεταβολή του ετήσιου γυναικείου δείκτη το έτος 2007, όπου 
ακολουθεί μια αρκετά μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία μείωση κατά -33.3% (95%CI=-
80.0 - +122.8) συγκριτικά με τη χρονική περίοδο 1999-2007. 
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Πίνακας 38: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας  

Joinpoints (Έτη) Χρονική περίοδος 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή (APC) 

95%CI 

 
Δηλητηρίαση  

0 joinpoints 1999-2010 -6.4 -14.2 - +2.0 
1 joinpoint 1999-2008 +1.3 -7.8 - +11.2 
2008 2008-2010 -51.2 -82.5 - +36.1 

 
Απαγχονισμός  

0 joinpoints 1999-2010 +0.6 -4.8 - +6.4 
1 joinpoint 1999-2004 -4.8 -16.8 - +8.9 
2004 2004-2010 +5.0 -5.1 - +16.3 

 
Όπλα  

0 joinpoints 1999-2010 +2.0 -6.5 - +11.4 
1 joinpoint 1999-2001 -39.3 -82.3 - +107.7 
2001 2001-2010 +8.7 -2.8 - +21.6 

 
Πτώση από ύψος  

0 joinpoints 1999-2010 +2.8 -12.4 - +20.6 
1 joinpoint 1999-2001 -54.3 -97.3 - +682.7 
2001 2001-2010 +13.4 -12.5 - +47.0 

 
Άλλες μέθοδοι  

0 joinpoints 1999-2010 -3.1 -16.6 - +12.6 
1 joinpoint 1999-2006 -13.1 -35.8 - +17.5 
2006 2006-2010 +22.9 -39.8 - +151.1 
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Πίνακας 39: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας 

Joinpoints (Έτη) Χρονική περίοδος 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή (APC) 

95%CI 

 
Δηλητηρίαση  

0 joinpoints 1999-2010 -7.7 -17.3 - +3.2 
1 joinpoint 1999-2003 -18.1 -52.7 - +41.9 
2003 2003-2010 -2.4 -22.6 - +23.1 

 
Απαγχονισμός  

0 joinpoints 1999-2010 -9.9 -20.5 - +2.0 
1 joinpoint 1999-2007 -2.8 -25.3 - +26.5 
2007 2007-2010 -33.3 -80.0 - +122.8 

 

 

Γράφημα 27: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (0 joinpoints) 
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Γράφημα 28: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (1 joinpoint) 

 
 

Γράφημα 29: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (0 joinpoints)   
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Γράφημα 30: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων 
ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (1 joinpoint) 
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7.4 Μέθοδοι αυτοκτονίας  

 

7.4.1 Μονοδιάστατη ανάλυση 

Η μονοδιάστατη ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μη παραμετρικά 
κριτήρια όπως τον έλεγχο X2 (chi-square test) ή τον ακριβή έλεγχο του Fisher 
(Fisher’s exact test) για να αναλύσουμε την σχέση ανάμεσα στις τέσσερις πιο κοινές 
μεθόδους αυτοκτονίας (εξαρτημένες μεταβλητές) με κάθε μία χωριστά από τις 
κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και 
περιοχή διαμονής (αστική/αγροτική) (ανεξάρτητες μεταβλητές). Οι πιο κοινές 
μέθοδοι αυτοκτονίας οι οποίες και υιοθετήθηκαν από το 92% των αυτοχείρων την 
χρονική περίοδο 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης ήταν η δηλητηρίαση, ο 
απαγχονισμός, τα όπλα, και η πτώση από ύψος.  

 

7.4.1.1 Δηλητηρίαση [Self-poisoning, (E950-Ε952, ICD-9), (X60-X69, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 40, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για 
τη μέθοδο της δηλητηρίασης και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. 
Όπως προκύπτει, υπάρχει μια οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.056) του 
ποσοστού των ανδρών (23.3%) και των γυναικών (33%) σε σχέση με την επιλογή της 
δηλητηρίασης ως μεθόδου αυτοκτονίας (υπερισχύουν οι γυναίκες), ενώ κάτι 
αντίστοιχο δεν προκύπτει από την ανάλυση της ηλικίας των θυμάτων αυτοκτονίας 
(Πίνακας 41). Αναλυτικότερα, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
του ποσοστού των ατόμων κάτω από τα 30 έτη (17.5%), της ηλικιακής ομάδας 30-44 
έτη (30.2%), της ομάδας 45-59 έτη (31.5%), της ομάδας 60-74 έτη (23.1%) και της 
ομάδας άνω των 75 ετών (19.5%) σε σχέση με την επιλογή της δηλητηρίασης ως 
μεθόδου αυτοκτονίας.  

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, παρουσιάστηκε μια 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.0005) του ποσοστού των έγγαμων (32.9%) και 
των μη έγγαμων (18.3%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου της δηλητηρίασης 
(υπερισχύουν οι έγγαμοι, Πίνακας 42). Για την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 
(αστική/αγροτική), ανιχνεύθηκε μια οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά του 
ποσοστού της αστικής (21.4%) και της αγροτικής περιοχής (29%) σε σχέση με την 
επιλογή της δηλητηρίασης στην αυτοκαταστροφική πράξη (υψηλότερο ποσοστό σε 
αγροτικές περιοχές, Πίνακας 43).  
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Πίνακας 40: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με το φύλο 
των αυτοχείρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 41: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την ηλικία 
των αυτοχείρων 

 
Δηλητηρίαση 

Σύνολο 
όχι ναι 

Η
λι

κί
α 

<30 
n 66 14 80 

% 82.5 17.5 100.0 

30-44  
n 88 38 126 

% 69.8 30.2 100.0 

45-59  
n 76 35 111 

% 68.5 31.5 100.0 

60-74  
n 83 25 108 

% 76.9 23.1 100.0 

75+  
n 62 15 77 

% 80.5 19.5 100.0 

Σύνολο 
n 375 127 502 

% 74.7 25.3 100.0 

p-value=0.089 

 

 

 Δηλητηρίαση Σύνολο 

όχι ναι 
Φ

ύλ
ο 

Άνδρας n 306 93 399 

% 76.7 23.3 100.0 

Γυναίκα n 69 34 103 

% 67.0 33.0 100.0 

Σύνολο n 375 127 502 

% 74.7 25.3 100.0 

p-value=0.056, OR=1.62, 95%CI=1.01-2.60 
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Πίνακας 42: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την 
οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων 

 
Δηλητηρίαση 

Σύνολο 
όχι ναι 

Ο
ικ

ογ
εν

ει
ακ

ή 
κα

τά
στ

ασ
η Έγγαμος 

n 161 79 240 

% 67.1 32.9 100.0 

Μη έγγαμος 
n 214 48 262 

% 81.7 18.3 100.0 

Σύνολο 
n 375 127 502 

% 74.7 25.3 100.0 

p-value<0.0005, OR=0.46, 95%CI=0.30-0.70 

 

Πίνακας 43: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την 
περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 

 
Δηλητηρίαση 

Σύνολο 
όχι ναι 

Π
ερ

ιο
χή

 
δι

αμ
ον

ής
 Αστική 

n 191 52 243 

% 78.6 21.4 100.0 

Αγροτική 
n 184 75 259 

% 71.0 29.0 100.0 

Σύνολο 
n 375 127 502 

% 74.7 25.3 100.0 

p-value=0.064, OR=1.50, 95%CI=1.00-2.25 
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7.4.1.2 Απαγχονισμός [Hanging, (E953, ICD-9), (X70, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 44, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για 
τη μέθοδο του απαγχονισμού και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. 
Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.566) του 
ποσοστού των ανδρών (34.8%) και των γυναικών (37.9%) σε σχέση με την επιλογή 
του απαγχονισμού ως μεθόδου αυτοκτονίας, και το ίδιο παρατηρείται από την 
ανάλυση της ηλικίας των θυμάτων αυτοκτονίας (Πίνακας 45). Αναλυτικότερα, δεν 
παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού των ατόμων κάτω από 
τα 30 έτη (33.8%), της ηλικιακής ομάδας 30-44 έτη (31.7%), της ομάδας 45-59 έτη 
(35.1%), της ομάδας 60-74 έτη (39.8%) και της ομάδας άνω των 75 ετών (37.7%) σε 
σχέση με την επιλογή του απαγχονισμού ως μεθόδου αυτοκτονίας.  

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, παρουσιάστηκε μια 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.015) του ποσοστού των έγγαμων (30%) και των 
μη έγγαμων (40.5%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου του απαγχονισμού 
(υπερισχύουν οι μη έγγαμοι, Πίνακας 46). Για την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 
(αστική/αγροτική), δεν ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού 
της αστικής (35%) και της αγροτικής περιοχής (35.9%) σε σχέση με την επιλογή του 
απαγχονισμού στην αυτοκαταστροφική πράξη (Πίνακας 47).  

 

Πίνακας 44: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με το φύλο 
των αυτοχείρων 

 
Απαγχονισμός 

Σύνολο 
όχι ναι 

Φ
ύλ

ο 

Άνδρας 
n 260 139 399 

% 65.2 34.8 100.0 

Γυναίκα 
n 64 39 103 

% 62.1 37.9 100.0 

Σύνολο 
n 324 178 502 

% 64.5 35.5 100.0 

p-value=0.566, OR=1.14, 95%CI=0.728-1.785 
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Πίνακας 45: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την ηλικία 
των αυτοχείρων 

 
Απαγχονισμός 

Σύνολο 
όχι ναι 

Η
λι

κί
α 

<30 
n 53 27 80 

% 66.3 33.8 100.0 

30-44  
n 86 40 126 

% 68.3 31.7 100.0 

45-59  
n 72 39 111 

% 64.9 35.1 100.0 

60-74  
n 65 43 108 

% 60.2 39.8 100.0 

75+  
n 48 29 77 

% 62.3 37.7 100.0 

Σύνολο 
n 324 178 502 

% 64.5 35.5 100.0 

p-value=0.750 

 
 

Πίνακας 46: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την 
οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων 

 
Απαγχονισμός 

Σύνολο 
όχι ναι 

Ο
ικ

ογ
εν

ει
ακ

ή 
κα

τά
στ

ασ
η Έγγαμος 
n 168 72 240 

% 70.0 30.0 100.0 

Μη έγγαμος 
n 156 106 262 

% 59.5 40.5 100.0 

Σύνολο 
n 324 178 502 

% 64.5 35.5 100.0 

p-value=0.015, OR=1.59, 95%CI=1.09-2.30 
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Πίνακας 47: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την 
περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 

 
Απαγχονισμός 

Σύνολο 
όχι ναι 

Π
ερ

ιο
χή

 
δι

αμ
ον

ής
 Αστική 

n 158 85 243 

% 65.0 35.0 100.0 

Αγροτική 
n 166 93 259 

% 64.1 35.9 100.0 

Σύνολο 
n 324 178 502 

% 64.5 35.5 100.0 

p-value=0.852, OR=1.04, 95%CI=0.72-1.50 

 

 

7.4.1.3 Όπλα [Firearms, (E955, ICD-9), (X72-X74, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 48, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για 
τη μέθοδο αυτοκτονίας με πυροβόλα όπλα και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των 
αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.0005) του 
ποσοστού των ανδρών (25.6%) και των γυναικών (3.9%) σε σχέση με την επιλογή της 
χρήσης όπλων στην αυτοκαταστροφική πράξη (υπερισχύουν οι άνδρες). Από την 
ανάλυση της ηλικίας των θυμάτων αυτοκτονίας (Πίνακας 49), παρουσιάστηκε επίσης 
μια στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού των ατόμων κάτω από τα 30 έτη 
(28.8%), της ηλικιακής ομάδας 30-44 έτη (27%), της ομάδας 45-59 έτη (16.2%), της 
ομάδας 60-74 έτη (14.8%) και της ομάδας άνω των 75 ετών (19.5%) σε σχέση με την 
επιλογή των όπλων ως μέθοδο αυτοκτονίας.  

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.913) του ποσοστού των έγγαμων (20.8%) και 
των μη έγγαμων (21.4%) σε σχέση με την επιλογή της χρήσης όπλων στην 
αυτοκαταστροφική πράξη (Πίνακας 50), και το ίδιο παρατηρήθηκε για την περιοχή 
διαμονής (αστική/αγροτική). Δεν ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του 
ποσοστού της αστικής (21.8%) και της αγροτικής περιοχής (20.5%) διαμονής των 
αυτοχείρων σε σχέση με την επιλογή των όπλων ως μέθοδο αυτοκτονίας (Πίνακας 
51).  
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Πίνακας 48: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με το φύλο 
των αυτοχείρων 

 
Όπλα 

Σύνολο 
όχι ναι 

Φ
ύλ

ο 

Άνδρας 
n 297 102 399 

% 74.4 25.6 100.0 

Γυναίκα 
n 99 4 103 

% 96.1 3.9 100.0 

Σύνολο 
n 396 106 502 

% 78.9 21.1 100.0 

p-value<0.0005, OR=0.12, 95%CI=0.04-0.33 

 

Πίνακας 49: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την ηλικία 
των αυτοχείρων 

 
Όπλα 

Σύνολο 
όχι ναι 

Η
λι

κί
α 

<30 
n 57 23 80 

% 71.3 28.8 100.0 

30-44  
n 92 34 126 

% 73.0 27.0 100.0 

45-59  
n 93 18 111 

% 83.8 16.2 100.0 

60-74  
n 92 16 108 

% 85.2 14.8 100.0 

75+  
n 62 15 77 

% 80.5 19.5 100.0 

Σύνολο 
n 396 106 502 

% 78.9 21.1 100.0 

p-value=0.046 
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Πίνακας 50: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την 
οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων 

 
Όπλα 

Σύνολο 
όχι ναι 

Ο
ικ

ογ
εν

ει
ακ

ή 
κα

τά
στ

ασ
η Έγγαμος 

n 190 50 240 

% 79.2 20.8 100.0 

Μη έγγαμος 
n 206 56 262 

% 78.6 21.4 100.0 

Σύνολο 
n 396 106 502 

% 78.9 21.1 100.0 

p-value=0.913, OR=1.03, 95%CI=0.67-1.59 

 

Πίνακας 51: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την 
περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 

 
Όπλα 

Σύνολο 
όχι ναι 

Π
ερ

ιο
χή

 
δι

αμ
ον

ής
 Αστική 

n 190 53 243 

% 78.2 21.8 100.0 

Αγροτική 
n 206 53 259 

% 79.5 20.5 100.0 

Σύνολο 
n 396 106 502 

% 78.9 21.1 100.0 

p-value=0.794, OR=0.92, 95%CI=0.60-1.42 
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7.4.1.4 Πτώση από ύψος [Jumping from a height, (E957, ICD-9), (X80, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 52, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για 
τη μέθοδο αυτοκτονίας με πτώση από ύψος και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των 
αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.362) 
του ποσοστού των ανδρών (9.5%) και των γυναικών (12.6%) σε σχέση με την 
επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου στην αυτοκαταστροφική πράξη. Το ίδιο 
παρατηρήθηκε και από την ανάλυση της ηλικίας των θυμάτων αυτοκτονίας (Πίνακας 
53), όπου δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού των 
ατόμων κάτω από τα 30 έτη (17.5%), της ηλικιακής ομάδας 30-44 έτη (6.3%), της 
ομάδας 45-59 έτη (9%), της ομάδας 60-74 έτη (12%) και της ο μάδας άνω των 7 5 
ετών (7.8%) σε σχέση με την επιλογή της πτώσης από ύψος ως μεθόδου αυτοκτονίας.  

 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.768) του ποσοστού των έγγαμων (9.6%) και των 
μη έγγαμων (10.7%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου αυτοκτονίας πτώση από 
ύψος (Πίνακας 54), ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε για την περιοχή διαμονής 
(αστική/αγροτική). Ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού της 
αστικής (14%) και της αγροτικής περιοχής (6.6%) διαμονής των αυτοχείρων σε 
σχέση με την επιλογή της πτώσης από ύψος στην αυτοκαταστροφική πράξη 
(υψηλότερο ποσοστό στις αστικές περιοχές, Πίνακας 55).  

 

Πίνακας 52: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με το φύλο 
των αυτοχείρων 

 
Πτώση από ύψος 

Σύνολο 
όχι ναι 

Φ
ύλ

ο 

Άνδρας 
n 361 38 399 

% 90.5 9.5 100.0 

Γυναίκα 
n 90 13 103 

% 87.4 12.6 100.0 

Σύνολο 
n 451 51 502 

% 89.8 10.2 100.0 

p-value=0.362, ΟR=1.37, 95%CI=0.70-2.68 
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Πίνακας 53: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την 
ηλικία των αυτοχείρων 

 
Πτώση από ύψος 

Σύνολο 
όχι ναι 

Η
λι

κί
α 

<30 
n 66 14 80 

% 82.5 17.5 100.0 

30-44  
n 118 8 126 

% 93.7 6.3 100.0 

45-59  
n 101 10 111 

% 91.0 9.0 100.0 

60-74  
n 95 13 108 

% 88.0 12.0 100.0 

75+  
n 71 6 77 

% 92.2 7.8 100.0 

Σύνολο 
n 451 51 502 

% 89.8 10.2 100.0 

p-value=0.100 

 
 

Πίνακας 54: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την 
οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων 

 
Πτώση από ύψος 

Σύνολο 
όχι ναι 

Ο
ικ

ογ
εν

ει
ακ

ή 
κα

τά
στ

ασ
η Έγγαμος 
n 217 23 240 

% 90.4 9.6 100.0 

Μη έγγαμος 
n 234 28 262 

% 89.3 10.7 100.0 

Σύνολο 
n 451 51 502 

% 89.8 10.2 100.0 

p-value=0.768, OR=1.13, 95%CI=0.63-2.02 
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Πίνακας 55: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την 
περιοχή διαμονής των αυτοχείρων 

 Πτώση από ύψος 
Σύνολο 

 όχι ναι 
Π

ερ
ιο

χή
 

δι
αμ

ον
ής

 Αστική 
n 209 34 243 

% 86.0 14.0 100.0 

Αγροτική 
n 242 17 259 

% 93.4 6.6 100.0 

Σύνολο 
n 451 51 502 

% 89.8 10.2 100.0 

p-value=0.007, OR=0.43, 95%CI=0.23-0.79 

 

 

7.4.2 Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της πολυμεταβλητής ή αλλιώς πολλαπλής 
λογιστικής παλινδρόμησης με την μέθοδο της εισαγωγής όλων των μεταβλητών, 
προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την επίδραση των παραγόντων-μεταβλητών της 
μονοδιάστατης ανάλυσης, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, και περιοχή 
διαμονής, πάνω στις τέσσερις πιο κοινές μεθόδους αυτοκτονίας, ήτοι δηλητηρίαση, 
απαγχονισμός, όπλα, και πτώση από ύψος. Όλοι οι παράγοντες είτε παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση είτε όχι στην μονοδιάστατη ανάλυση, συμμετείχαν 
στην πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση, η οποία είναι μια μέθοδος με την 
οποία επιτυγχάνεται το κριτήριο της εγκυρότητας, καθώς χρησιμοποιείται ένα 
μαθηματικό μοντέλο που επιτρέπει στα δεδομένα να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικά για την εκτίμηση πολλών μεταβλητών συγχρόνως. 

 

7.4.2.1 Δηλητηρίαση [Self-poisoning, (E950-Ε952, ICD-9), (X60-X69, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 56, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής 
παλινδρόμησης για την μέθοδο της δηλητηρίασης. Όπως προκύπτει από την 
πολυμεταβλητή ανάλυση, οι παράγοντες φύλο, οικογενειακή κατάσταση και περιοχή 
διαμονής παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την επιλογή της 
δηλητηρίασης ως μεθόδου αυτοκτονίας. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες είχαν 1.7 φορές 
(OR=1.718, 95%CI=1.051-2.808) μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν την 
δηλητηρίαση ως μέθοδο αυτοκτονίας έναντι των ανδρών, ενώ αναφορικά με την 
οικογενειακή κατάσταση, οι μη έγγαμοι (άγαμοι, χωρισμένοι, χήροι) ήταν 60% 
λιγότερο πιθανό [(OR-1)*100] να υιοθετήσουν αυτή την συγκεκριμένη μέθοδο για 
την αυτοκαταστροφική τους πράξη. Όσον αφορά την περιοχή διαμονής, οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών ήταν 62% περισσότερο πιθανό να επιλέξουν την 
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δηλητηρίαση ως μέθοδο αυτοκτονίας έναντι των κατοίκων των αστικών περιοχών της 
περιφέρειας Κρήτης, ενώ ο παράγοντας ηλικία δεν παρουσίασε καμία σημαντική 
αλληλεπίδραση με την επιλογή της ιδιαίτερης αυτής μεθόδου αυτοκτονίας.  

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο της 
δηλητηρίασης, παρατηρείται ότι ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο και περιοχή 
διαμονής των αυτοχείρων είχαν παρουσιάσει μια οριακά στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με την συγκεκριμένη μέθοδο αυτοκτονίας, στο μοντέλο της 
πολυμεταβλητής ανάλυσης ανιχνεύθηκε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση, και 
διατηρήθηκε επίσης η σημαντική αλληλεπίδραση της μεταβλητής οικογενειακή 
κατάσταση.   

 

7.4.2.2 Απαγχονισμός [Hanging, (E953, ICD-9), (X70, ICD-10)] 

Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο του απαγχονισμού, 
όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 57, αναδεικνύουν ότι ο παράγοντας οικογενειακή 
κατάσταση είναι εκείνος που επιδρά στατιστικά σημαντικά στην επιλογή της 
συγκεκριμένης μεθόδου αυτοκτονίας. Ειδικότερα, οι μη έγγαμοι είχαν 1.96 φορές 
(OR=1.964, 95%CI=1.283-3.006) μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν τη μέθοδο 
του απαγχονισμού συγκριτικά με τους έγγαμους. Δεν παρατηρήθηκε καμία 
στατιστικά σημαντική διαφορά φύλου στις πιθανότητες της χρησιμοποίησης αυτής 
της ιδιαίτερης μεθόδου αυτοκτονίας, αλλά ούτε και καμία άλλη σημαντική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών της ηλικίας ή της περιοχής 
διαμονής και της ιδιαίτερης αυτής μεθόδου θανάτου.  

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο του 
απαγχονισμού, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ανεξάρτητης 
μεταβλητής οικογενειακή κατάσταση που ανιχνεύθηκε στη μονοδιάστατη ανάλυση, 
διατηρήθηκε και στο μοντέλο της πολυμεταβλητής, και επιπρόσθετα δεν ανιχνεύθηκε 
καμία άλλη σημαντική αλληλεπίδραση με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, 
ηλικία, και περιοχή διαμονής).   

 
 

7.4.2.3 Όπλα [Firearms, (E955, ICD-9), (X72-X74, ICD-10)] 

Στον Πίνακα 58, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης 
για τις αυτοκτονίες με όπλα, όπου αναδύθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με 
το φύλο και την ηλικία των θυμάτων. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είχαν 88% 
μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν όπλα στην αυτοκαταστροφική τους 
πράξη συγκριτικά με τους άνδρες (OR=0.123, 95%CI=0.044-0.345), ενώ αναφορικά 
με την ηλικία, τα άτομα στις ηλικιακές ομάδες 45-59 και 60-74 ετών είχαν 57% και 
60% αντίστοιχα μικρότερη πιθανότητα χρήσης όπλων στην πράξη της αυτοχειρίας 
από τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι παράγοντες οικογενειακή κατάσταση και 
περιοχή διαμονής δεν φάνηκε να επηρέασαν σημαντικά τις πιθανότητες χρήσης αυτής 
της μεθόδου.  
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Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο του 
πυροβολισμού, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση των 
ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία των αυτοχείρων που ανιχνεύθηκε στη 
μονοδιάστατη ανάλυση, διατηρήθηκε και στο μοντέλο της πολυμεταβλητής, και 
επιπρόσθετα δεν ανιχνεύθηκε καμία άλλη σημαντική αλληλεπίδραση με τις άλλες 
ανεξάρτητες μεταβλητές (οικογενειακή κατάσταση και περιοχή διαμονής).   

 

7.4.2.4 Πτώση από ύψος [Jumping from a height, (E957, ICD-9), (X80, ICD-10)] 

Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο της πτώσης από 
ύψος, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 59, αναδεικνύουν ότι ο παράγοντας περιοχή 
διαμονής είναι εκείνος που επιδρά στατιστικά σημαντικά στην επιλογή της 
συγκεκριμένης μεθόδου αυτοκτονίας. Ειδικότερα, οι κάτοικοι των αγροτικών 
περιοχών της περιφέρειας Κρήτης είχαν 56% μικρότερη πιθανότητα να επιλέξουν τη 
μέθοδο της πτώσης από ύψος συγκριτικά με τους κατοίκους των αστικών περιοχών. 
Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά φύλου στις πιθανότητες της 
χρησιμοποίησης αυτής της ιδιαίτερης μεθόδου αυτοκτονίας, αλλά ούτε και καμία 
άλλη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών της ηλικίας ή 
της οικογενειακής κατάστασης και της ιδιαίτερης αυτής μεθόδου θανάτου. 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο της 
πτώσης από ύψος, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 
ανεξάρτητης μεταβλητής περιοχή διαμονής που ανιχνεύθηκε, διατηρήθηκε και στο 
μοντέλο της πολυμεταβλητής, και επιπρόσθετα δεν ανιχνεύθηκε καμία άλλη 
σημαντική αλληλεπίδραση με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, και 
οικογενειακή κατάσταση).   
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Πίνακας 56: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο της 
δηλητηρίασης  

 Δηλητηρίαση 

 Κατηγορία 
αναφοράς ΟR1 95% CI 

LL2 
95% CI 

UL3 p-value 

Φύλο      

Γυναίκα Άνδρας 1.718 1.051 2.808 0.031 

Ηλικία     0.116 

30-44 

<30 ετών 

1.389 0.671 2.873 0.376 

45-59 1.086 0.489 2.412 0.839 

60-74 0.688 0.303 1.560 0.371 

75+ 0.641 0.271 1.514 0.310 

Oικογενειακή 
κατάσταση 

     

Μη έγγαμος Έγγαμος 0.406 0.250 0.657 <0.0005 

Περιοχή 
διαμονής 

     

Αγροτική Αστική 1.623 1.062 2.482 0.025 

 
Σταθερά --- 0.360   <0.0005 

 2LL=537.62, LRS=30.23, df=7, p<0.0005 
 

1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval 
Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence 
Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο) 
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Πίνακας 57: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο του 
απαγχονισμού 

 Απαγχονισμός 

 Κατηγορία 
αναφοράς ΟR1 95% CI 

LL2 
95% CI 

UL3 p-value 

Φύλο      

Γυναίκα Άνδρας 1.048 0.662 1.661 0.840 

Ηλικία     0.242 

30-44 

<30 ετών 

1.129 0.613 2.077 0.697 

45-59 1.618 0.823 3.182 0.163 

60-74 1.975 1.010 3.862 0.067 

75+ 1.569 0.784 3.140 0.203 

Oικογενειακή 
κατάσταση 

     

Μη έγγαμος Έγγαμος 1.964 1.283 3.006 0.002 

Περιοχή 
διαμονής 

     

Αγροτική Αστική 0.988 0.677 1.441 0.950 

 
Σταθερά --- 0.538   0.000 

 2LL=640.98, LRS=14.85, df=7, p=0.038 

1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval 
Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence 
Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο) 
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Πίνακας 58: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο του 
πυροβολισμού 

 Όπλα 

 Κατηγορία 
αναφοράς ΟR1 95% CI 

LL2 
95% CI 

UL3 p-value 

Φύλο      

Γυναίκα Άνδρας 0.123 0.044 0.345 <0.0005 

Ηλικία     0.041 

30-44 

<30 ετών 

0.917 0.472 1.781 0.797 

45-59 0.430 0.192 0.963 0.040 

60-74 0.395 0.171 0.910 0.029 

75+ 0.545 0.239 1.246 0.150 

Oικογενειακή 
κατάσταση 

     

Μη έγγαμος Έγγαμος 0.727 0.429 1.233 0.237 

Περιοχή 
διαμονής 

     

Αγροτική Αστική 0.992 0.632 1.557 0.971 

 
Σταθερά --- 0.117   <0.0005 

 2LL=478.4, LRS=39.14, df=7, p<0.0005 

1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval 
Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence 
Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο) 
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Πίνακας 59: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο της πτώσης 
από ύψος 

 Πτώση από ύψος 

 Κατηγορία 
αναφοράς ΟR1 95% CI 

LL2 
95% CI 

UL3 p-value 

Φύλο      

Γυναίκα Άνδρας 1.574 0.785 3.153 0.201 

Ηλικία     0.165 

30-44 

<30 ετών 

0.309 0.119 0.808 0.077 

45-59 0.452 0.163 1.255 0.128 

60-74 0.647 0.251 1.668 0.368 

75+ 0.476 0.160 1.413 0.181 

Oικογενειακή 
κατάσταση 

     

Μη έγγαμος Έγγαμος 0.957 0.472 1.940 0.903 

Περιοχή 
διαμονής 

     

Αγροτική Αστική 0.436 0.233 0.818 0.010 

 
Σταθερά --- 0.120   <0.0005 

 2LL=314.25, LRS=15.63, df=7, p=0.029 

1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval 
Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence 
Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο) 
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7.5 Αυτοκτονική πρόθεση 

Για την διερεύνηση της σοβαρότητας της αυτοκτονικής πρόθεσης και του βαθμού 
προσχεδιασμού της πράξης, συμπληρώθηκε είτε μέσω των ημιδομημένων 
συνεντεύξεων είτε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων 
αρχείων, το πρώτο τμήμα (Συνθήκες σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας, 
ερωτήσεις 1-8) της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ, Suicide Intent Scale) 
για τους αυτόχειρες (n=374) της χρονικής περιόδου 1999-2007. 

Η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το σύνολο του 
δείγματος ήταν 9.3 (±2.3). Ο Πίνακας 60, παρουσιάζει τα αποτελέσματα και την 
εκατοστιαία κατανομή για τους άνδρες και τις γυναίκες χωριστά σε κάθε ερώτηση της 
ΚΑΠ, και ο Πίνακας 61, τις μέσες τιμές και την τυπική απόκλιση της βαθμολογίας 
κατά φύλο των αυτοχείρων και ερώτηση της ΚΑΠ. Κοινά στοιχεία στη μεγάλη 
πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας, είτε επρόκειτο για άνδρες είτε για γυναίκες, 
ήταν η απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της απόπειρας τόσο τοπογραφικά (μέρος, 
77.8%) όσο και χρονικά (76.5%), η λήψη μέτρων προφύλαξης ενάντια στην 
ανακάλυψη (παθητικά και ενεργητικά, 90.1%), και η μη ενημέρωση προσώπου που 
θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βοηθήσει ή να τους αποτρέψει από την 
επιχειρούμενη ενέργεια (82.4%). Αντίστοιχα, παρότι η πλειοψηφία των θυμάτων 
αυτοκτονίας ανεξαρτήτως φύλου, πραγματοποίησε μια εκτεταμένη προετοιμασία της 
απόπειρας (64.7%) και δεν επικοινώνησε άμεσα (σαφής ανακοίνωση) την 
αυτοκτονική του πρόθεση (77.8%), ένα μικρό μόνο ποσοστό προχώρησε σε κάποιες 
τελικές ενέργειες (π.χ., διαθήκη) σε σχέση με το προβλεπόμενο θάνατο (19.3%) ή 
άφησε κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας (15.2%).  

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην στατιστική ανάλυση της συσχέτισης της 
αυτοκτονικής πρόθεσης (βαθμολογία στην κλίμακα ΚΑΠ) με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές φύλο των αυτοχείρων, ηλικία, και οικογενειακή κατάσταση (Πίνακας 62). 
Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της βαθμολογίας στην κλίμακα 
ΚΑΠ (p=0.512) ανάμεσα στους άνδρες (μέση τιμή 9.24±2.25) και τις γυναίκες (μέση 
τιμή 9.42±2.28), ενώ το αντίθετο ανιχνεύτηκε αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των 
αυτοχείρων (p=0.011). Πιο αναλυτικά, από τις πολλαπλές συγκρίσεις συμπεραίνουμε 
ότι παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) μεταξύ της ηλικιακής 
ομάδας των αυτοχείρων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν 
μικρότερο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης και σχεδιασμού της αυτοκαταστροφικής 
πράξης σε σχέση με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Ως προς τη μεταβλητή 
οικογενειακή κατάσταση, η βαθμολογία στην ΚΑΠ δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα 
στους έγγαμους αυτόχειρες και στους μη έγγαμους (p=0.863).  

Αναφορικά με την συσχέτιση της βαθμολογίας της ΚΑΠ με την πηγή συμπλήρωσης 
(συνεντεύξεις με οικογένεια ή επίσημα αρχεία) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά (p=0.215), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της 
βαθμολόγησης με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης πολλαπλών πηγών και δεδομένων 
(Πίνακας 63).  
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Πίνακας 60: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και ερώτηση της ΚΑΠ  

 Άνδρες Γυναίκες 

Ερωτήσεις n % n % 

 
 1. Μόνωση:     

0= Κάποιος που ήταν παρών 15 5.2 10 12.0 

1= Κάποιος που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε 
ακουστική επαφή 47 16.2 11 13.3 

2= Κανένας που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε 
ακουστική επαφή 229 78.7 62 74.7 

 
 2. Υπολογισμός της χρονικής στιγμής της απόπειρας: 

0= Πιθανή παρέμβαση 32 11.0 12 14.5 

1= Απίθανη παρέμβαση 34 11.7 10 12.0 

2= Εντελώς απίθανη παρέμβαση 225 77.3 61 73.5 

 
 3. Μέτρα προφύλαξης ενάντια σε αποκάλυψη-παρέμβαση: 

0= Καμία προφύλαξη 25 8.6 12 14.5 

1= Παθητικά μέτρα προφύλαξης, π.χ. να αποφεύγει τους 
άλλους, να μην κάνει τίποτα για να προλάβει παρέμβασή 
τους, μόνος στο δωμάτιο με ακλείδωτη πόρτα, κλπ. 

156 53.6 31 37.3 

2= Ενεργητικά μέτρα προφύλαξης, π.χ. κλειδωμένη πόρτα, 
κλπ. 110 37.8 40 48.2 

 
 4. Ενέργειες για να βοηθηθεί κατά τη διάρκεια-μετά την απόπειρα: 

0= Έχει ειδοποιήσει κάποιον σχετικά με την απόπειρα που 
μπορεί να έρθει σε βοήθεια 9 3.1 4 4.8 

1= Έχει έλθει σε επικοινωνία, αλλά δεν έχει ειδοποιήσει 
ειδικά κάποιον που μπορεί να έλθει σε βοήθεια 40 13.7 13 15.7 

2= Δεν έχει επικοινωνήσει ή δεν έχει ειδοποιήσει κανένα να 
έλθει σε βοήθεια  242 83.2 66 79.5 

 
 5. Τελικές ενέργειες σε σχέση με προβλεπόμενο θάνατο (διαθήκη, δωρεές, ασφάλεια): 

0= Καμία 233 80.1 69 83.1 

1= Το σκέφτηκε ή έκανε κάποιες προετοιμασίες 28 9.6 6 7.2 

2= Έκανε τελικά σχέδια ή ρυθμίσεις 30 10.3 8 9.6 

 
6. Ενεργός προετοιμασία για την απόπειρα: 

0= Καμία 19 6.5 2 2.4 

1= Μικρή ή μεσαίου βαθμού προετοιμασία 87 29.9 24 28.9 

2= Εκτεταμένη προετοιμασία 185 63.6 57 68.7 
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Πίνακας 61: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της βαθμολογίας κατά φύλο των 
αυτοχείρων και ερώτηση της ΚΑΠ  

 Άνδρες Γυναίκες 

Ερωτήσεις Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

1. Μόνωση 1.74 0.55 1.63 0.69 

2. Υπολογισμός της χρονικής στιγμής της 
απόπειρας 

1.66 0.67 1.59 0.73 

3. Μέτρα προφύλαξης ενάντια σε 
αποκάλυψη-παρέμβαση 

1.29 0.62 1.34 0.72 

4. Ενέργειες για να βοηθήσει κατά την 
διάρκεια – μετά την απόπειρα 

1.80 0.47 1.75 0.54 

5. Τελικές ενέργειες σε σχέση με 
προβλεπόμενο θάνατο 

0.30 0.65 0.27 0.63 

6. Ενεργός προετοιμασία για την 
απόπειρα 

1.57 0.61 1.66 0.52 

7. Σημείωμα αυτοκτονίας 0.27 0.69 0.41 0.81 

8. Ανοικτή ανακοίνωση της πρόθεσης 
πριν την απόπειρα 

0.58 0.81 0.78 0.86 

 

 
 Άνδρες Γυναίκες 

Ερωτήσεις n % n % 

 
7. Σημείωμα αυτοκτονίας: 

0= Απουσία σημειώματος 251 86.3 66 79.5 

1= Σημείωμα που γράφτηκε ή σχίστηκε, ή σκέψη γι’ αυτό 0 0 0 0 

2= Παρουσία σημειώματος 40 13.7 17 20.5 

 
8. Ανοικτή ανακοίνωση της πρόθεσης πριν την απόπειρα: 

0= Καμία 181 62.2 41 49.4 

1= Ασαφής (διφορούμενη) ανακοίνωση 50 17.2 19 22.9 

2= Σαφής (ξεκάθαρη) ανακοίνωση 60 20.6 23 27.7 
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Πίνακας 62: Εκτίμηση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με τους 
παράγοντες φύλο, ηλικία, και οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων  

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή 

Τιμές 
μεταβλητής 

n Μέση τιμή 
(εύρος) 

Τυπική 
απόκλιση 

p-value 

Φύλο 
Άνδρες 291 9.24 (3-15) 2.25 

0.512 
Γυναίκες 83 9.42 (4-16) 2.28 

 

Ηλικία 

<30  68 8.54 (3-15) 2.28 

0.011 

30-44  94 9.55* (4-16) 2.08 

45-59  77 9.01* (4-14) 2.14 

60-74  80 9.51* (3-14) 2.31 

75+  55 9.75* (5-15) 2.44 

 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Έγγαμος 177 9.30 (3-16) 2.38 
0.863 

Μη έγγαμος 197 9.26 (3-15) 2.15 

 
*p<0.05 vs. των αυτοχείρων κάτω από 30 ετών 

 

Πίνακας 63: Εκτίμηση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με την πηγή 
συμπλήρωσης της ΚΑΠ  

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή 

Τιμές 
μεταβλητής n Μέση τιμή 

(εύρος) 
Τυπική 

απόκλιση p-value 

Πηγή 
συμπλήρωσης 

ΚΑΠ 

Συνεντεύξεις 259 9.18 (3-16) 2.46 

0.215 
Επίσημα 
αρχεία 

115 9.50 (5-14) 1.69 
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7.6 Εποχικότητα της αυτοκτονίας 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 31, οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας την 
χρονική περίοδο 1999-2010, πραγματοποιήθηκαν κατά τις πρωινές ώρες (06:00-
12:00, 35%), το 24% κατά τις μεσημεριανές ώρες (12:00-18:00), και ένα 29% των 
αυτοκτονιών τελέσθηκαν κατά τις απογευματινές / βραδινές ώρες (18:00-24:00). Το 
τμήμα της ημέρας από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 το πρωί, φαίνεται το 
λιγότερο πιθανό για την τέλεση αυτοκτονίας.  
 

Γράφημα 31: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά την ώρα της απόπειρας  

 
 

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας (Γράφημα 32), υποδηλώνει 
ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες 
Τρίτη (17.5%) και Δευτέρα (15.1%). Επίσης, παρουσιάστηκε μια μικρότερη 
συχνότητα θανάτων από αυτοκτονία τις ημέρες πριν από αργίες (Κυριακές και 
επίσημες αργίες του κράτους) και τις καθεαυτό ημέρες των αργιών, ενώ η συχνότητα 
των αυτοκτονιών παρουσίασε αύξηση τις ημέρες μετά από αργίες (Γράφημα 33). Η 
υψηλότερη οριακά συχνότητα αυτοκτονιών την χρονική περίοδο υπό μελέτη 
παρουσιάστηκε ημέρες εκτός αργιών (n/ημέρα, 0.13).      
 
Όσον αφορά την εποχική κατανομή των αυτοκτονιών στο δείγμα μας (Γράφημα 34 
και Γράφημα 35), παρατηρούμε μια πιο υψηλή συχνότητα κατά τους μήνες Μάρτιο 
(n=59, 11.8%), Μάιο (n=50, 10%), Ιούνιο (n=63, 12.5%), Ιούλιο (n=47, 9.4%), και 
Αύγουστο (n=45, 9%) σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους μήνες. Ένα ποσοστό 31% 
των πραγματοποιηθέντων αυτοκτονιών στο δείγμα μας τελέσθηκαν καλοκαίρι, ενώ το 
χειμώνα καταγράφηκε το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών (19%). 
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Γράφημα 32: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας  

 
 

Γράφημα 33: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρες αργίας  

 
*Αργίες: Κυριακές και επίσημες αργίες 
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Γράφημα 34: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μήνα  

 
 

Γράφημα 35: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά εποχή  

 
 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της παλινδρόμησης Poisson (Poisson 
regression) προκειμένου να ελεγχθεί η εποχικότητα των αυτοκτονιών στο δείγμα μας. 
Χρησιμοποιώντας τον αριθμό των αυτοκτονιών κάθε μήνα και ημέρας σαν τον 
αριθμό Poisson, και σαν πληθυσμό αναφοράς το άθροισμα των μηνών και ημερών 
την χρονική περίοδο της μελέτης μας (1999-2010), παρατηρούμε στον Πίνακα 64, ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο ρυθμό αυτοκτονιών σε σχέση με την 
ημέρα όπου διαπράχθηκε η πράξη της αυτοκτονίας (p=0.220). Η υψηλότερη τιμή 
παρουσιάστηκε την ημέρα Τρίτη. Αντιθέτως, στον Πίνακα 65, παρατηρούμε ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο ρυθμό αυτοκτονιών σε σχέση με τον 
μήνα όπου αυτές διαπράχθηκαν (p=0.001). Οι υψηλότερες τιμές με στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς παρουσιάστηκαν τους 
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μήνες Μάρτιο (RR=1.90, 95%CI=1.23-2.94, p=0.003), Μάιο (RR=1.61, 
95%CI=1.03-2.52, p=0.029), και Ιούνιο (RR=2.03, 95%CI=1.32-3.12, p=0.001).  

 

Πίνακας 64: Εκτίμηση της συχνότητας των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας 
με την παλινδρόμηση Poisson (RR και 95%CI)  

 Κατηγορία 
αναφοράς RR1 95% CI 

LL2 
95% CI 

UL3 

p-value 
vs. 

κατηγορία 
αναφοράς 

Συνολικό 
p-value 

Δευτέρα 

Σάββατο 

1.33 0.95 1.87 0.100 

0.220 

Τρίτη 1.54 1.11 2.15 0.065 

Τετάρτη 1.29 0.64 1.43 0.138 

Πέμπτη 1.29 0.64 1.43 0.138 

Παρασκευή 1.23 0.86 1.74 0.253 

Κυριακή 1.10 0.77 1.58 0.584 

1RR=Relative Risk (Σχετικός Κίνδυνος, ΣΚ), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit 
(95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper 
Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)  

 

Πίνακας 65: Εκτίμηση της εποχικότητας των αυτοκτονιών με την παλινδρόμηση 
Poisson (RR και 95%CI)  

 Κατηγορία 
αναφοράς RR1 

95% 
CI 

LL2 

95% 
CI 

UL3 

p-value vs. 
κατηγορία 
αναφοράς 

Συνολικό 
p-value 

Φεβρουάριος 

Ιανουάριος 

1.06 0.65 1.74 0.802 

0.001 

Μάρτιος 1.90 1.23 2.94 0.003 

Απρίλιος 1.26 0.78 2.02 0.340 

Μάϊος 1.61 1.03 2.52 0.029 

Ιούνιος 2.03 1.32 3.12 0.001 

Ιούλιος 1.51 0.96 2.38 0.07 

Αύγουστος 1.45 0.92 2.29 0.110 

Σεπτέμβριος 1.06 0.65 1.74 0.802 

Οκτώβριος 1.06 0.61 1.95 0.802 

Νοέμβριος 1.19 0.74 1.92 0.467 

Δεκέμβριος 1.03 0.63 1.69 0.899 

1RR=Relative Risk (Σχετικός Κίνδυνος, ΣΚ), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit 
(95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper 
Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)  
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7.7 Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, όπως αναπτύχθηκε αναλυτικά στην 
ενότητα της μεθοδολογίας, προχωρήσαμε στην σύγκριση των δεδομένων για τους 
θανάτους από αυτοκτονία που προέκυψαν από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της 
περιφέρειας Κρήτης με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ), και αφορούσαν τις επίσημα καταγεγραμμένες 
αυτοκτονίες για την χρονική περίοδο μελέτης. Ωστόσο, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης 
της στατιστικής επεξεργασίας για το έτος 2010 από την πλευρά της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, 
η σύγκριση των θανάτων από αυτοκτονία των ανωτέρω αρχείων περιορίστηκε στην 
χρονική περίοδο 1999-2009 για την περιφέρεια Κρήτης. Επιπρόσθετα, η σύγκριση 
των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας αφορά την χρονική 
περίοδο 1999-2008, καθώς η ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2009 παρείχε τα αντίστοιχα 
δεδομένα σε επίπεδο περιφέρειας και όχι νομού.    

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 66 για τη χρονική περίοδο 1999-2009, 
καταγράφηκαν συνολικά 466 περιπτώσεις αυτοκτονίας από τα αρχεία των 
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αυτοκτονίες στην περιφέρεια 
Κρήτης ήταν 321 (υποεκτίμηση 31.1%). Κατά τη διάρκεια της 11ετίας, η κατανομή 
των αυτοκτονιών κατά έτος σύμφωνα με τα αρχεία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών 
ήταν σταθερά υψηλότερη από τις επίσημες καταγεγραμμένες αυτοκτονίες της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των δεδομένων των δύο 
πηγών παρουσιάστηκε το έτος 2000, όπου περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες 
στην περιφέρεια Κρήτης (54.1%) δεν είχαν καταγραφεί επίσημα από την 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, και μετά με διάφορες διακυμάνσεις η διαφορά μεταξύ των δύο 
πηγών έφθασε το 28.3% το έτος 2009.   

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τις δύο 
πηγές (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 
67. Συνολικά, η υποεκτίμηση των αυτοκτονιών για τους άνδρες φθάνει το 28.1%, ενώ 
για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 42.4%. Αναφορικά με την ηλικία των 
αυτοχείρων, το ποσοστό υποεκτίμησης από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ ποικίλλει σημαντικά 
κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα. Για τους άνδρες αυτόχειρες το υψηλότερο ποσοστό 
υποεκτίμησης παρουσιάζεται στην ηλικιακή ομάδα 45-59 ετών (41.7%), ενώ για τις 
γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών (60%). Από τη σύγκριση των ηλικιακών 
ομάδων των αυτοχείρων κάτω και άνω των 60 ετών κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι το 
71.1% των ανδρών ηλικίας μικρότερης των 60 ετών είχαν εγγραφεί στο αρχείο της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ έναντι ενός ποσοστού 73.4% των μεγαλύτερων σε ηλικία 
αυτοχείρων (>60). Οι αντίστοιχες τιμές για τις γυναίκες αυτόχειρες ήταν 56.1% (<60) 
και 59.5% στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών.  

Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 68. Ο απαγχονισμός 
ήταν η μέθοδος με την υψηλότερη συχνότητα και στις δύο πηγές ανεξαρτήτως φύλου. 
Ειδικότερα για τους άνδρες αυτόχειρες η δεύτερη σε συχνότητα μέθοδος σύμφωνα με 
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τα αρχεία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών ήταν η δηλητηρίαση και τα όπλα 
(ποσοστό 25.1% και για τις δύο μεθόδους), ενώ στη βάση της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ τα 
όπλα κατείχαν τη δεύτερη θέση και ακολουθούσε η δηλητηρίαση ως αποτέλεσμα της 
υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας με τη συγκεκριμένη μέθοδο κατά 
34.8%. Για τις γυναίκες αυτόχειρες η δεύτερη σε συχνότητα μέθοδος ήταν η 
δηλητηρίαση και στις δύο πηγές, ενώ παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση αναφορικά 
με την τρίτη σε επιλογή μέθοδο. Σύμφωνα με τα αρχεία των ιατροδικαστικών 
υπηρεσιών η τρίτη σε συχνότητα μέθοδος αυτοκτονίας για τις γυναίκες είναι η πτώση 
από ύψος, ενώ για την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ ο πνιγμός. Συνολικά, το υψηλότερο ποσοστό 
υποεκτίμησης παρατηρήθηκε για τους άνδρες στις αυτοκτονίες με άλλες μεθόδους 
(π.χ. αυτοπυρπολισμός) ή μη καθορισμένα μέσα (80%), ενώ για τις γυναίκες στις 
αυτοκτονίες με πτώση από ύψος (92.3%). Οι αυτοκτονίες με πνιγμό ανεξαρτήτως 
φύλου είχαν ένα ποσοστό υποεκτίμησης 50% στο αρχείο της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, ενώ 
παρατηρήθηκε μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο πηγών αναφορικά με τη χρήση 
όπλων στις αυτοκτονικές πράξεις. Τέσσερις μόνο περιπτώσεις αυτοκτονίας με όπλο 
(δύο κατά φύλο) δεν είχαν καταγραφεί στο αρχείο της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ.    

Αναφορικά με την κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης 
σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την χρονική 
περίοδο 1999-2008, παρατηρείται στον Πίνακα 69 ότι τα υψηλότερα ποσοστά 
υποεκτίμησης παρουσιάζονται στους νομούς Χανίων (46.5%) και Λασιθίου (44.8%). 
Ακολουθεί κατά σειρά ο νομός Ρεθύμνου με ποσοστό υποεκτίμησης 25.3% στο 
αρχείο της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο νομός Ηρακλείου καταλαμβάνει την τέταρτη θέση 
με ένα ποσοστό 17.3%.   
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Πίνακας 66: Κατανομή των αυτοκτονιών στην περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τις 
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

Έτη 
Ιατροδικαστικές 

Υπηρεσίες 
ΕΣΥΕ/ 

ΕΛΣΤΑΤ 

Διαφορά 
Ιατροδ/κών 

Υπηρεσιών – 
ΕΣΥΕ/ 

ΕΛΣΤΑΤ (n) 

Διαφορά 
Ιατροδ/κών 
Υπηρεσιών - 

ΕΣΥΕ/ 
ΕΛΣΤΑΤ (%) 

1999 43 39 4 9.3 

2000 61 28 33 54.1 

2001 36 27 9 25.0 

2002 37 20 17 45.9 

2003 42 28 14 33.3 

2004 28 24 4 14.3 

2005 47 32 15 31.9 

2006 43 34 9 20.9 

2007 37 28 9 24.3 

2008 46 28 18 39.1 

2009 46 33 13 28.3 

 
Σύνολο 466 321 145 31.1 

 

Πίνακας 67: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα σύμφωνα 
με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

Ηλικία 

Άνδρες Γυναίκες 

Ιατροδ/κές 
Υπηρεσίες 

ΕΣΥΕ/ 
ΕΛΣΤΑΤ 

Διαφορά 
Ιατροδ/κών 
Υπηρεσιών 

- ΕΣΥΕ/ 
ΕΛΣΤΑΤ 

(%) 

Ιατροδ/κές 
Υπηρεσίες 

ΕΣΥΕ/ 
ΕΛΣΤΑΤ 

Διαφορά 
Ιατροδ/κών 
Υπηρεσιών 

- ΕΣΥΕ/ 
ΕΛΣΤΑΤ 

(%) 

<30 67 50 25.4 10 8 20.0 

30-44 88 71 19.3 25 10 60.0 

45-59 84 49 41.7 22 14 36.4 

60-74 73 54 26.0 28 17 39.3 

75+ 55 40 27.3 14 8 42.9 

 
Σύνολο 367 264 28.1 99 57 42.4 
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Πίνακας 68: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο σύμφωνα με τις 
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

Μέθοδος 
αυτοκτονίας 

ICD-
9 

ICD-
10 

Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
n % n % n % n % 

Δηλητηρίαση E950-
Ε952 

X60-
X69 92 25.1 32 32.3 60 22.7 23 40.4 

Απαγχονισμός E953 X70 125 34.1 38 38.4 92 34.8 25 43.9 

Πνιγμός E954 X71 8 2.2 8 8.1 4 1.5 4 7.0 

Όπλα Ε955 X72-
X74 92 25.1 4 4.0 90 34.1 2 3.5 

Κοφτερά και 
αιχμηρά εργαλεία Ε956 X78 6 1.6 0 0 2 0.8 1 1.8 

Πτώση από ύψος Ε957 X80 34 9.3 13 13.1 14 5.3 1 1.8 

Άλλες μέθοδοι 
(π.χ. 
αυτοπυρπολισμός) 
ή μη καθορισμένα 
μέσα  

Ε958 X76, 
X84 10 2.7 4 4.0 2 0.8 1 1.8 

Σύνολο 367 100 99 100 264 100 57 100 

 

Πίνακας 69: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης 
σύμφωνα με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

 

 

Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες 

 

ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διαφορά 
Ιατροδικαστικών 

Υπηρεσιών - 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 

Νομός 
Χανίων 

% 30.2 23.6 46.5 

n 127 68 59 

Νομός 
Ρεθύμνου 

% 18.8 20.5 25.3 

n 79 59 20 

Νομός 
Ηρακλείου 

% 37.1 44.8 17.3 

n 156 129 27 

Νομός 
Λασιθίου 

% 13.8 11.1 44.8 

n 58 32 26 
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Κεφάλαιο 8. Συζήτηση - Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
 

8.1 Επιδημιολογία της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης 

Στην περιφέρεια Κρήτης κατά την χρονική περίοδο 1999-2010, σε απόλυτους 
αριθμούς καταγράφηκαν συνολικά 502 περιπτώσεις αυτοκτονίας, από τις οποίες σε 
399 (79.5%) οι αυτόχειρες ήταν άνδρες, ενώ σε 103 (20.5%) ήταν γυναίκες. Ο 
ετήσιος προτυποποιημένος δείκτης αυτοκτονίας (ΔΑ)9

Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι παρά την προαναφερόμενη μείωση του ΔΑ για το 
σύνολο του πληθυσμού στην περιφέρεια Κρήτης, παραμένει από τους υψηλότερους 
που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από 

 για το σύνολο του πληθυσμού 
κυμάνθηκε μεταξύ 6.6/100.000 πληθυσμό το 1999 και 4.5/100.000 το 2010, με μέσο 
ΔΑ κατά τη διάρκεια της 12ετίας 5.9/100.000, παρουσιάζοντας μια συνολική μείωση 
της τάξεως του 32%. Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης του ΔΑ με το μοντέλο 
της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, δεν υπέδειξε κάποια στατιστικά 
σημαντική μεταβολή. Ο ΔΑ παρουσίασε μια μεταβολή το έτος 2001, όπου ενώ τη 
χρονική περίοδο 1999-2001 (έτος 2001, 1 joinpoint) παρουσιάστηκε μια ετήσια 
ποσοστιαία μείωση κατά -14.8%, στη συνέχεια ο ΔΑ συνέχισε να μειώνεται αλλά 
σταθεροποιήθηκε σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του -0.7% μεταξύ των 
ετών 2001-2010. Επιπλέον, παρότι τα τελευταία χρόνια, από το 2008 και έκτοτε, η 
χώρα διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της 
βρισκόμενη σε βαθιά οικονομική κρίση, και διάφορα δημοσιεύματα αναφέρονται σε 
μια αύξηση των θανάτων από αυτοκτονία (Economou et al., 2011˙ Kentikelenis et al., 
2011˙ Stuckler et al., 2011), τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δεν επιβεβαιώνουν 
ένα τέτοιο συμπέρασμα, ενώ βρίσκονται σε συμφωνία με τη μελέτη του Fountoulakis 
και των συνεργατών του (2012), οι οποίοι αναφέρουν ότι κατά την περίοδο 1960-
2009 ο συνολικός δείκτης αυτοκτονίας για την χώρα παρουσίασε διακυμάνσεις, ενώ 
τα έτη 2000-2009 παρουσιάστηκε μια σχετική σταθερότητα (3.5-3.6/100.000). Μέχρι 
στιγμής, επομένως, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη 
αιτιώδους σχέσεως μεταξύ της οικονομικής κρίσης και των θανάτων από αυτοκτονία 
στον Ελλαδικό χώρο εν γένει (Fountoulakis et al., 2012), αλλά και κατ’ επέκταση 
στην περιφέρεια της Κρήτης σύμφωνα και με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Ο 
αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των 
ατόμων στη χώρα μας και η θετική ή μη συσχέτιση της οικονομικής ύφεσης και της 
αύξησης του δείκτη ανεργίας με τον κίνδυνο θνησιμότητας από αυτοκτονία (Chang, 
Gunnell, Sterne, Lu, & Cheng, 2009˙ Uutela, 2010), θα μπορούσε να αποτελέσει το 
αντικείμενο μιας μελλοντικής έρευνας, η οποία θα αξιολογήσει τη συχνότητα των 
θανάτων από αυτοκτονία σε βάθος χρόνου, λαμβανομένης υπόψη και των χρονικών 
διακυμάνσεων που παρουσιάζει ο ΔΑ.  

                                                 
9 Προκειμένου για την διευκόλυνση των συγκρίσεων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών αναφέρονται 
στη συζήτηση οι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας σύμφωνα με τον παγκόσμιο πρότυπο 
πληθυσμό τόσο για το σύνολο του πληθυσμού όσο και κατά φύλο. 
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άλλες περιοχές της Ελλάδος (Beratis, 1986˙ Vougiouklakis et al., 2005), υψηλότερος 
και του αντίστοιχου εθνικού δείκτη αυτοκτονίας (Bazas et al., 1979˙ Chishti et al., 
2003˙ Fountoulakis et al., 2012˙ Ζαχαράκης κ.ά., 2003̇  Ζαχαράκης, 1996˙ WHO 
Regional Office for Europe, 2012˙ Zacharakis et al., 1998). Μια πιθανή ερμηνεία της 
υψηλότερης συχνότητας των θανάτων από αυτοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης 
συγκριτικά με άλλες περιφέρειες ή με τον μέσο ΔΑ του συνόλου της χώρας, θα 
μπορούσε να είναι ότι οι πηγές των δεδομένων μας ήταν τα αρχεία του Εργαστηρίου 
Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
(ΠαΓΝΗ) και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, και όχι τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία θνησιμότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) όπως 
είθισται τόσο σε παλαιότερες όσο και νεότερες επιδημιολογικές έρευνες, γεγονός το 
οποίο δεν εξαλείφει την πιθανότητα μιας υποεκτίμησης των θανάτων από αυτοκτονία 
σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης, οι ανωτέρω διαφορές δύναται 
να οφείλονται σε αλλαγές στη συχνότητα των αυτοκτονιών με την πάροδο του 
χρόνου (Gunnell, 2005), και, επιπλέον, το προαναφερόμενο ποσοστό θανάτων από 
αυτοκτονία για το νησί της Κρήτης να αποτελεί απλά μια αντανάκλαση του 
συγκεκριμένου υπό μελέτη χρονικού διαστήματος.  

Ωστόσο, και όταν μελετήθηκαν οι ετήσιοι ΔΑ κατά γεωγραφική περιφέρεια της 
Ελλάδος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό 
διάστημα 1999-2009 (το έτος 2010 δεν περιλήφθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η 
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων), οι τρεις περιφέρειες με τον υψηλότερο μέσο 
ΔΑ ήταν κατά σειρά κατάταξης η Κρήτη, η Πελοπόννησος, και το Βόρειο Αιγαίο, 
ενώ ακολουθούσαν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και οι Ιόνιοι Νήσοι. Το 
εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης 
της αυτοκτονίας στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1980-1994, όπου η περιφέρεια 
Κρήτης είχε παρουσιάσει επίσης τον υψηλότερο ΔΑ συγκριτικά με τις άλλες 
γεωγραφικές περιφέρειες και ακολουθούσαν οι Ιόνιοι Νήσοι και η Πελοπόννησος 
(Ζαχαράκης, 1996). 

Η γεωγραφική ανισοκατανομή και οι διαπεριφερειακές διαφορές της συχνότητας των 
αυτοκτονιών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, και σύμφωνα με τον Gunnell (2005), ήδη 
πάνω από έναν αιώνα πριν, είχαν αναφερθεί σε αυτές ο Morselli (1882) και ο 
Durkheim (1897/1951). Στο κλασικό του έργο «Suicide», ο Durkheim (1897/1951, 
σελ. 46) είχε υποστηρίξει ότι «Εάν, αντί να βλέπουμε σε αυτές (τις αυτοκτονίες) μόνο 
συμβάντα ξεχωριστά, απομονωμένα το ένα από το άλλο που να απαιτούν χωριστή 
μελέτη, οι αυτοκτονίες που επιτελέσθηκαν σε μια ορισμένη κοινωνία μέσα σε μια 
ορισμένη χρονική περίοδο παρθούν σαν ένα σύνολο, φαίνεται ότι το σύνολο αυτό δεν 
είναι μόνο ένα άθροισμα ανεξάρτητων μονάδων, ένα συλλογικό σύνολο, αλλά 
καθεαυτό αποτελεί ένα καινούργιο γεγονός sui generis, που έχει την δική του 
ταυτότητα, ατομικότητα και κατά συνέπεια την φύση του, μια φύση ακόμη 
κυριαρχικά κοινωνική». Η κοινωνία, επομένως, σύμφωνα με τον Durkheim 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη δραστηριότητα, και οι 
αυτοκτονικές πράξεις των ατόμων δύναται να επηρεάζονται και να οφείλονται σε 
εξωτερικές από το άτομο δυνάμεις που υπαγορεύονται από τα χαρακτηριστικά της 
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κοινωνίας. Ωστόσο, η έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστώσει εάν η γεωγραφική 
ανισοκατανομή των αυτοκτονιών οφείλεται σε διαφορές στα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές (compositional effects) ή σύμφωνα 
με την υπόθεση του Durkheim, τα καθεαυτό χαρακτηριστικά της περιοχής, αυξάνουν 
τον κίνδυνο αυτοκτονίας (contextual effects, οικολογική επίδραση) (Agerbo, Sterne, 
& Gunnell, 2007˙ Gunnell, 2005˙ Middleton et al., 2004˙ Platt, Davis, Sharpe, & 
O’May, 2005˙ Rehkopf & Buka, 2006).  

Πράγματι, δύο πιθανές εξηγήσεις δύναται να υπάρχουν. Πρώτον, σε ορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται μια συγκέντρωση ατόμων με ιδιαίτερα ατομικά 
χαρακτηριστικά (π.χ., κοινωνικά, ψυχολογικά, γενετικά) που αποτελούν ομάδες 
υψηλού κινδύνου για αυτοκτονία (compositional effects). Δεύτερον, τα καθεαυτό 
χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (π.χ., πολιτισμικά, 
οικονομικά, κοινωνικά) μπορεί να έχουν μια άμεση πραγματική επίδραση στην 
πιθανότητα αυτοκτονικής συμπεριφοράς ενός ατόμου, ή αυτές οι περιοχές δύναται να 
χαρακτηρίζονται από περιορισμένες δυνατότητες παροχής κοινωνικής στήριξης σε 
ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου, γεγονός το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον 
κίνδυνο αυτοκτονίας (contextual effects) (Agerbo et al., 2007). Μια κοινή διαπίστωση 
των ερευνητών μέχρι σήμερα, είναι ότι οι περιφέρειες οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
χαμηλό βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης (social integration), δηλαδή 
χαρακτηρίζονται από κοινωνικό κατακερματισμό (social fragmentation), και 
παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ατόμων που διαβιούν μόνοι τους, υψηλό ποσοστό 
διαζευγμένων ατόμων, και γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού, έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών (Gunnell, 2005˙ Middleton et al., 2004). Είναι, 
ωστόσο, πιθανό τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής να 
έχουν διαφορετικό αντίκτυπο μεταξύ των κατοίκων, γεγονός το οποίο εξαρτάται από 
τα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως η οικογενειακή κατάσταση ή/και η 
κοινωνική θέση (cross-level interactions, αλληλεπιδράσεις σε διαφορετικά επίπεδα) 
(Agerbo et al., 2007˙ Gunnell, 2005˙ Platt et al., 2005). Σε μια πρόσφατη μελέτη στη 
Δανία, οι Agerbo, Sterne και Gunnell (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
καθεαυτό χαρακτηριστικά μιας γεωγραφικής περιοχής δεν σχετίζονται ιδιαίτερα με 
την αύξηση του αυτοκτονικού κινδύνου, και επιπλέον, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας ενός ατόμου σε σχέση με την 
περιοχή κατοικίας του διέφερε ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του (cross-
level interactions). Η παρουσία μιας υψηλής συχνότητας αυτοκτονιών σε μια 
γεωγραφική περιοχή ήταν, σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, κυρίως αποτέλεσμα 
του ποσοστού των ατόμων υψηλού κινδύνου που διαβιούσαν σε αυτές τις περιοχές, 
και σημείωσαν ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά διαφαίνεται να είναι εκείνα που 
συμβάλουν σημαντικά στην μελετώμενη επίπτωση των αυτοκτονιών. Ως εκ τούτου, 
οι οικολογικού προσανατολισμού μελέτες είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό 
περιοχών υψηλού κινδύνου για στοχευμένες στρατηγικές πρόληψης, οι οποίες θα 
πρέπει να επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στα ίδια τα άτομα εντός της 
συγκεκριμένης περιοχής (Agerbo et al., 2007). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι 
προφανές ότι νέες έρευνες χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα πρέπει να 
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επικεντρωθούν στη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της θνησιμότητας από 
αυτοκτονία στις διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας, και των 
χαρακτηριστικών του πληθυσμού ή/και της περιοχής, προκειμένου να καθοριστούν 
ποιοί είναι οι πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανισότιμη γεωγραφική 
κατανομή των αυτοκτονιών, καθώς και εάν αυτή εξηγείται με όρους διαθεσιμότητας 
και προσβασιμότητας συγκεκριμένων μεθόδων αυτοκτονίας ανά γεωγραφική 
περιοχή, γεγονός το οποίο επίσης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αυτοκτονίας 
(Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Canetto & Lester, 1998˙ Canetto & Sakinofsky, 1998˙ 
Cantor & Baume, 1998˙ Clarke & Lester, 1989˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ 
Lester, 2000˙ Mościcki, 1997˙ Värnik et al., 2008). 

Για την εκτίμηση της πρώιμης θνησιμότητας και προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η 
κοινωνικοοικονομική απώλεια εξαιτίας των θανάτων από αυτοκτονία στην 
περιφέρεια Κρήτης, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των χαμένων 
χρόνων αναμενόμενης ζωής (PYLL), ο οποίος είναι ένας σχετικά πρόσφατος 
ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης σε διάφορες χώρες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Doessel et al., 2009a,b˙ Gardner & Sanborn, 1990˙ Gunnell & Middleton, 2003˙ 
OECD, 2011˙ Steenland & Armstrong, 2006˙ Υφαντόπουλος  κ.ά., 2005˙ Wagstaff et 
al., 1991). Διαπιστώθηκε ότι στο συνολικό πληθυσμό οι θάνατοι από αυτοκτονία για 
την υπό μελέτη χρονική περίοδο, ήταν υπεύθυνοι για την απώλεια 10.916 ετών ζωής. 
Στις γυναίκες, η απώλεια χρόνων αναμενόμενης ζωής ήταν πολύ μικρότερη από τους 
άνδρες, λόγω κυρίως της μικρότερης εκπροσώπησής τους στο δείγμα των αυτοχείρων 
της παρούσας μελέτης. Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, ο μέσος δείκτης χαμένων ετών 
ζωής υπολογίστηκε για το σύνολο του πληθυσμού 170.3/100.000, ενώ ο αντίστοιχος 
δείκτης των ανδρών ήταν 273.1 και για τις γυναίκες 59.7 ανά 100.000 πληθυσμό. 
Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 μέχρι και 
το 2009, ο μέσος δείκτης των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία 
για το σύνολο του πληθυσμού σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν από τη βάση 
δεδομένων θνησιμότητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(OECD, 2011), ήταν 72.8/100.000. Η υψηλότερη απώλεια χρόνων αναμενόμενης 
ζωής από αυτοκτονία στη χώρα μας καταγράφηκε για τους άνδρες το έτος 1997 και η 
χαμηλότερη το 1972 (142.9 και 70.6/100.000), ενώ για τις γυναίκες η υψηλότερη και 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη PYLL παρουσιάστηκε το 1960 και 2001 αντίστοιχα 
(93.1 και 16.2/100.000). Τα δεδομένα που εξάγονται από τη μελέτη των δεικτών 
χαμένων χρόνων ζωής, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 
στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με τη θνησιμότητα (δείκτες αυτοκτονίας), 
προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας και για την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας 
(Gunnell & Middleton, 2003). 

Η υπεροχή των ΔΑ των ανδρών έναντι των γυναικών όπως παρατηρήθηκε στην 
παρούσα μελέτη, βρίσκεται σε συμφωνία με τα μέχρι σήμερα ευρήματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας (Cooper & Kapur, 2004˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 
1997˙ Nock et al., 2008˙ Värnik et al., 2008), αλλά και με μελέτες Ελλήνων 
ερευνητών (Bazas et al., 1979˙ Beratis, 1986˙ Christodoulou et al., 2009˙ Nikolaidis et 
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al., 2004˙ Vougiouklakis et al., 2005˙ Zacharakis et al., 1998). Αναφορικά με την 
διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ κατά φύλο με το μοντέλο της 
παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά 
σημαντική μεταβολή κατά τη διάρκεια της 12ετίας. Ο προτυποποιημένος δείκτης 
αυτοκτονίας (ΔΑ) για το σύνολο των ανδρών στην περιφέρεια Κρήτης κυμάνθηκε 
μεταξύ 9.8 ανά 100.000 πληθυσμό το 1999 και 8.1 ανά 100.000 το 2010, με μέσο ΔΑ 
9.4/100.000, παρουσιάζοντας μια ετήσια πτωτική τάση του -1.4%. Αντιστοίχως, ο 
ετήσιος ΔΑ για τις γυναίκες κυμάνθηκε μεταξύ 3.2 ανά 100.000 πληθυσμό το 1999 
και 1.0 ανά 100.000 το 2010, με μέσο ΔΑ 2.3/100.000, παρουσιάζοντας μια ετήσια 
πτωτική τάση του -5.94%. Συνολικά, μεταξύ του 1999 και του 2010, παρατηρήθηκε 
μια μείωση των ΔΑ και στα δύο φύλα, κατά 17.3% για τον ΔΑ των ανδρών, και κατά 
68.8% για τον ΔΑ των γυναικών.  

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός που διαφοροποιεί τα δύο φύλα στις δυτικές χώρες, 
και οι Canetto και Sakinofsky (1998) ονομάζουν «παράδοξο των δύο φύλων» (gender 
paradox), είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να επιδεικνύουν συχνότερα από τους άνδρες 
αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορά (απόπειρες αυτοκτονίας), αλλά ωστόσο, τα 
ποσοστά των θανάτων από αυτοκτονία παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με 
τους άνδρες. Κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών είναι, ότι η διαφοροποίηση των 
δύο φύλων αναφορικά με την αυτοκτονική συμπεριφορά οφείλεται στην επιρροή 
κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, οι οποίοι αρκετές φορές συντείνουν ώστε 
οι γυναίκες να αναζητήσουν συχνότερα ιατρική βοήθεια, αλλά και στο να επιλέξουν 
περισσότερο ανώδυνα και άρα λιγότερο θανατηφόρα μέσα/μεθόδους για την 
αυτοκαταστροφική τους πράξη, ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπου ορισμένες μέθοδοι 
αυτοκτονίας θεωρούνται ότι είναι γένους αρσενικού (π.χ., όπλα) (Canetto & Lester, 
1998˙ Canetto & Sakinofsky, 1998˙ Gold, 2006˙ Yoshimasu et al., 2008). Σε γενικές 
γραμμές στην παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκε μια μεγαλύτερη υπεροχή των 
αυτοκτονιών των ανδρών έναντι των αυτοκτονιών των γυναικών στις νεότερες 
ηλικίες (<30 ετών), και αντίστοιχα στις προχωρημένες ηλικίες (75+), εύρημα το οποίο 
παρουσιάστηκε και στην επιδημιολογική μελέτη της αυτοκτονίας στην Ελλάδα κατά 
το διάστημα 1980-1994 (Ζαχαράκης, 1996). Το εύρημα αυτό, πιθανά σχετίζεται με 
τις κοινωνικές διαφορές ως προς τους ρόλους, τη θέση, τις προσδοκίες/απαιτήσεις, τις 
κυρίαρχες αντιλήψεις, και τη ταυτότητα μεταξύ των δύο φύλων, όπου ως συστατικά 
ενσωματωμένα προσδιορίζουν στάσεις και συμπεριφορές στο άτομο, είτε ως παιδί 
είτε ως ενήλικας. Επομένως, μια πιθανή ερμηνεία της υψηλότερης συχνότητας 
θανάτων από αυτοκτονία στους άνδρες της νεότερης ηλικίας, είναι ότι οι τελευταίοι 
συγκριτικά με τις γυναίκες συνομήλικές τους βιώνουν σε πιο έντονο βαθμό τις 
κοινωνικές πιέσεις των οικονομικών δυσκολιών, της ανεύρεσης εργασίας, κλπ, και 
αντίστοιχα οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας επιδεικνύουν μικρότερη 
προσαρμοστικότητα στις αλλαγές των συνθηκών ζωής εξαιτίας του γήρατος, ενώ οι 
γυναίκες παραμένουν ιδιαιτέρως ενεργές αναλαμβάνοντας την στήριξη και βοήθεια 
της οικογένειας των παιδιών τους, διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 
κοινωνικότητά τους (Ζαχαράκης κ.ά., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996).   



254 

 

Η σχέση της αυτοκτονίας με την ηλικία έχει μελετηθεί εκτεταμένα, και σύμφωνα με 
αρκετούς ερευνητές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας φαίνεται να αυξάνει με την πρόοδο της 
ηλικίας στη πλειοψηφία των χωρών που έχουν μελετηθεί (Conwell, 2009˙ Hawton & 
van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997˙ Shah, 2007˙ Shah & De, 1998). Τα ευρήματα 
της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν τον ανωτέρω κανόνα και βρίσκονται σε 
συμφωνία με επιδημιολογικές μελέτες Ελλήνων ερευνητών (Bazas et al., 1979˙ 
Ζαχαράκης κ.ά., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996˙ Nikolaidis et al., 2004˙ Paraschakis et al., 
2012˙ Zacharakis et al., 1998), καθώς διαπιστώθηκε μια βαθμιαία άνοδος των ΔΑ με 
την πρόοδο της ηλικίας και στα δύο φύλα, αν και η αυξητική τάση ήταν πιο 
προεξέχουσα στους άνδρες, με τον υψηλότερο μέσο ΔΑ να παρουσιάζεται στην 
ηλικία άνω των 75 ετών. Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, η διερεύνηση της διαχρονικής 
εξέλιξης των ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού με το μοντέλο 
της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, υπέδειξε μια στατιστικά σημαντική 
ετήσια μείωση της τάξεως του -9.4% του ΔΑ της ηλικιακής ομάδας κάτω των 30 
ετών, ενώ αντιστρόφως παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική ετήσια αύξηση του 
ΔΑ των ατόμων της τέταρτης ηλικίας (75+) κατά +15.5% την χρονική περίοδο 2004-
2010. Στην παρούσα μελέτη η αναλογία του ΔΑ των ηλικιωμένων ατόμων (75+) προς 
τα άτομα της νεότερης ηλικίας (<30) για το σύνολο του πληθυσμού βρέθηκε να είναι 
4.8:1, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ένα αρκετά υψηλότερο δείκτη αυτοκτονίας στους 
ηλικιωμένους συγκριτικά με τους νεότερους ενήλικες στην περιφέρεια Κρήτης.   

Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ένα μοτίβο/σχέδιο αυτοκτονίας αρκετά συναφή με 
εκείνο που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια σε μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, και η Ιταλία, συγκριτικά με τις αγγλοσαξονικές χώρες (π.χ., ΗΠΑ, 
Καναδάς, Αυστραλία, και Νέα Ζηλανδία), όπου παρατηρείται υψηλότερη συχνότητα 
αυτοκτονιών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Το εύρημα αυτό πιθανά οφείλεται στις 
πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές ομοιότητες του ελληνικού πληθυσμού με τα 
προαναφερόμενα έθνη, αλλά δύναται, επίσης, να αντανακλά μια ραγδαία αλλαγή του 
τρόπου ζωής στις χώρες της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα (Madianos & 
Stefanis, 1992˙ Madianos, Madianou-Gefou, & Stefanis, 1993˙ Zacharakis et al., 
1998), που εν ευθέτω χρόνω είχε ως αποτέλεσμα την χαλάρωση και ελαστικοποίηση 
των οικογενειακών δεσμών και την απώλεια της παραδοσιακής υποστήριξης προς τα 
άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, χωρίς την παράλληλη ικανοποιητική 
ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση του δικτύου των κρατικά παρεχομένων υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας (De Leo, 1999, 2002˙ Shah, 2007). Επίσης, το εύρημα αυτό 
πιθανότατα σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ηλικιωμένα άτομα τείνουν να επιλέγουν 
βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας, και κατά συνέπεια ιδιαίτερα θανατηφόρες (Ζαχαράκης 
κ.ά., 2003˙ Kontaxakis & Christodoulou, 1997).  

Στο σημείο αυτό είναι βασικό να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας γηράσκει 
γρήγορα, εξαιτίας των μειώσεων στα ποσοστά γεννήσεων και θνησιμότητας, και 
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2008) ο πληθυσμός 65+ προβλέπεται να αυξηθεί 
από 2,1 το έτος 2008 σε 3,5 εκατομμύρια το 2060, ενώ ο πληθυσμός της τέταρτης 
ηλικίας (80+) ο οποίος ανερχόταν σε 460.000 (2008), προβλέπεται να αυξηθεί σε 1,5 
εκατομμύριο αντίστοιχα, γεγονός το οποίο δύναται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 
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χώρα μας ως προς την αύξηση της συχνότητας των θανάτων από αυτοκτονία. Ως εκ 
τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνέπειες του γήρατος που συνδέονται 
με προβλήματα σωματικής υγείας, απώλεια προσφιλών προσώπων, επαγγέλματος, 
κοινωνικών επαφών, και την συνεπακόλουθη μείωση της αυτοεκτίμησης και 
ανεξαρτησίας με τη σύγχρονη εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης (Conwell, 2009˙ 
Conwell & Duberstein, 2005˙ Conwell, Duberstein, & Caine, 2002˙ Shah & De, 
1998), είναι κρίσιμο να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, καθώς αποδεικνύεται και από μελέτες 
άλλων Ελλήνων ερευνητών (Ζαχαράκης κ.ά., 2003̇  Paraschakis et al., 2012) ότι τα 
άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας αποτελούν μια ομάδα υψηλού κινδύνου για 
αυτοκτονία στη χώρα μας.   

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της 
περιφέρειας Κρήτης, κατά τη διάρκεια της 12ετίας σε απόλυτους αριθμούς 
καταγράφηκαν στο νομό Χανίων 140 αυτοκτονίες (27.9% επί του συνόλου της 
περιφέρειας), στο νομό Ρεθύμνου 90 (17.9%), στο νομό Ηρακλείου 200 (39.8%), και 
στο νομό Λασιθίου 72 (14.3%), άμεση αντανάκλαση του πληθυσμιακού μεγέθους του 
κάθε νομού. Ειδικότερα, στο σύνολο του πληθυσμού ο νομός Ρεθύμνου παρουσίασε 
τον υψηλότερο μέσο ετήσιο προτυποποιημένο δείκτη αυτοκτονίας (9.6/100.000) για 
την χρονική περίοδο μελέτης, και ακολούθησαν οι νομοί Χανίων και Λασιθίου (7.8 
και 7.5/100.000 αντίστοιχα), ενώ στο νομό Ηρακλείου παρατηρήθηκε ο χαμηλότερος 
ΔΑ (5.6/100.000). Επιπλέον, στη παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε μια μείωση του 
συνολικού αδρού ΔΑ στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κατά 71% και 52% 
αντίστοιχα μεταξύ του 1999 και του 2010, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα 
παρουσιάστηκε για τους νομούς της ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου και Λασιθίου). 
Η εξέταση του 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι η σειρά κατάταξης των τεσσάρων νομών 
ως προς την συχνότητα των θανάτων από αυτοκτονία δεν αποτελεί αντανάκλαση του 
συγκεκριμένου υπό μελέτη χρονικού διαστήματος της παρούσας έρευνας, καθώς η 
περαιτέρω σύγκριση των ΔΑ με τους αντίστοιχους δείκτες κατά νομό όπως αυτοί 
υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ κατά το διάστημα 1980-1994 (Ζαχαράκης, 1996), υποδεικνύει το 
ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιδημιολογική μελέτη του 
Ζαχαράκη (1996) την χρονική περίοδο 1980-1994, ο ΔΑ του νομού Ρεθύμνου ήταν 
22.82/100.000, και ακολουθούσαν οι νομοί Χανίων και Λασιθίου (12.72 και 
11.43/100.000 αντίστοιχα), ενώ στο νομό Ηρακλείου είχε, επίσης, παρατηρηθεί ο 
χαμηλότερος ΔΑ (10.16/100.000). Αξίζει να σημειωθεί, ότι συγκριτικά με την 
χρονική περίοδο 1980-1994, οι δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό της περιφέρειας 

ετήσιου ρυθμού μεταβολής του συνολικού δείκτη αυτοκτονίας κατά 
νομό, υπέδειξε μια στατιστικά σημαντική ετήσια μείωση του ΔΑ κατά -11% στο νομό 
Χανίων, ενώ για τους άλλους τρεις νομούς δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση. Παρουσιάστηκε μια ετήσια μείωση του ΔΑ για το νομό Ρεθύμνου της 
τάξεως του -0.7%, ενώ για τους νομούς της ανατολικής Κρήτης, παρατηρήθηκε 
αντιστρόφως μια ετήσια αύξηση του ΔΑ κατά +2.6% στο νομό Ηρακλείου, και κατά 
+1.2% στο νομό Λασιθίου.  
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Κρήτης όπως υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουν μια σημαντική 
μείωση, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι μέχρι και σήμερα δεν 
έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρόληψης της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Εντούτοις, η μείωση των ΔΑ κατά νομό δύναται να 
αποδοθεί σε ένα βαθμό στις ριζικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές του 
συστήματος υγείας στον Ελλαδικό χώρο εν γένει, και κατ’ επέκταση στην 
υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1983 και μετά. Η 
ψήφιση του νόμου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83), όπως ήδη έχει 
αναφερθεί πρωθύστερα στο ειδικό μέρος της παρούσας διατριβής, αποτέλεσε την 
απαρχή και τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης τόσο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
υγείας όσο και της εφαρμογής της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Σήμερα 
στην περιφέρεια Κρήτης, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας παρέχονται μέσω 
ενός δικτύου Εξωτερικών Ιατρείων των Γενικών Νοσοκομείων (8 Γενικά 
Νοσοκομεία), Κέντρων Υγείας (14) και Περιφερειακών Ιατρείων (111) στις 
αγροτικές και ημιαστικές περιοχές κάθε νομού (Thornicroft et al., 2010), ενώ για την 
κάλυψη των αναγκών των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν παράλληλα 
αναπτυχθεί κατά νομό Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Παιδιών & Εφήβων, καθώς και δράσεις (Κινητές Μονάδες 
Νοσηλείας, Κατ’ Οίκον Βοήθεια, Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική στήριξη ατόμων με 
ογκολογικά νοσήματα) και στεγαστικές δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), με τη ταυτόχρονη σταδιακή 
συρρίκνωση και το ολοκληρωτικό κλείσιμο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων 
Χανίων, του μοναδικού ψυχιατρικού νοσοκομείου σε ολόκληρη την υγειονομική 
περιφέρεια του νησιού (βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας VI, VII, VIII, και IX). Οι νέες 
μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και ψυχικής υγείας, διέπονται από 
τις αρχές της διακήρυξης της Alma-Ata (WHO, 1978) για την επίτευξη της 
στρατηγικής «Υγεία για όλους» μέσω της παροχής υπηρεσιών πρόληψης, προαγωγής, 
θεραπείας και αποκατάστασης του πληθυσμού (Κυριόπουλος κ.ά., 2007), καθώς και 
από το πλαίσιο των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, όπως αυτές καταγράφονται 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2001), δηλαδή της τομεοποίησης, της 
αποφυγής του ιδρυματισμού, του συνεχούς της φροντίδας, της διασφάλισης της 
ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών, καθώς και της ανταπόκρισης 
στις ανάγκες του πληθυσμού.  

Πράγματι, στη διεθνή βιβλιογραφία διάφορες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει το 
ποσοστό των αυτοκτονιών μιας περιοχής ως αντιπροσωπευτικό δείκτη της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σε μελέτες στις ΗΠΑ, ο 
Gibbons και οι συνεργάτες του (2005) υποστήριξαν ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε 
καλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και η μη έγκαιρη ανίχνευση και 
ικανοποιητική θεραπεία της κατάθλιψης σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά 
αυτοκτονίας, αλλά και οι Tondo, Albert και Baldessarini (2006) σε μια οικολογική 
μελέτη, παρουσίασαν ότι η καλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και το υψηλό ποσοστό ειδικών ψυχικής υγείας και ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
σχετίσθηκε με χαμηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Αντίστοιχα, σε μια πιο πρόσφατη 
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μελέτη στη Φινλανδία (Pirkola, Sund, Sailas, & Wahlbeck, 2009), οι ερευνητές 
έδειξαν ότι η διαθεσιμότητα 24ωρων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η υπεροχή 
των εξωνοσοκομειακών κοινοτικών υπηρεσιών (έναντι των ενδονοσοκομειακών) 
σχετίζονται αντίστροφα με τους δείκτες αυτοκτονίας. Στην ίδια μελέτη, οι συχνές 
εισαγωγές σε ψυχιατρικές κλινικές, οι ακούσιες εισαγωγές, και το υψηλό ποσοστό 
χρήσης ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών συνδέθηκαν με αυξημένο ποσοστό 
θνησιμότητας από αυτοκτονία. Μετά την προσαρμογή για κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες, η υπεροχή των εξωνοσοκομειακών κοινοτικών υπηρεσιών σχετίσθηκε με 
μειωμένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι ερευνητές η 
σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
είναι πολύ πιθανά πολυπαραγοντική, και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων. Στην Ελλάδα, οι Γιωτάκος, Τσουβέλας και Κονταξάκης (2012) 
εκτίμησαν ότι τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο διοικητικής αλλά και 
γεωγραφικής περιφέρειας, οι δείκτες αυτοκτονίας σχετίζονται αντίστροφα με τον 
αριθμό των δημόσιων ή ιδιωτών ειδικών ψυχικής υγείας, τον αριθμό των δημόσιων 
δομών ψυχικής υγείας, καθώς και των ειδικών γενικής πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, χωρίς ωστόσο να συνεκτιμηθούν άλλοι κοινωνικοοικονομικοί και 
ψυχοκοινωνικοί παράμετροι οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά σε αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 
εύρημα της στατιστικά σημαντικής ετήσιας μείωσης του ΔΑ στο Νομό Χανίων στη 
παρούσα μελέτη, δύναται να σχετίζεται ως ένα βαθμό με την υπεροχή της 
διαθεσιμότητας κοινοτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έναντι των 
άλλων τριών νομών της περιφέρειας Κρήτης. Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (δημόσιες ή ιδιωτικές) κατά νομό της περιφέρειας 
και την αυτοκτονικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας στο πλαίσιο 
κατάλληλης πολυπαραγοντικής ανάλυσης την επίδραση και τον ρόλο διαφόρων 
πιθανολογούμενων συγχυτικών παραγόντων, οι οποίοι δύναται να σχετίζονται είτε σε 
επίπεδο πληθυσμού με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, 
δείκτες ανεργίας, εισοδήματος, κατανάλωσης αλκοόλ ανά κατά κεφαλήν, κλπ, είτε σε 
επίπεδο υπηρεσιών με τον συνολικό ετήσιο αριθμό ημερών νοσηλείας, τον αριθμό 
των ασθενών και των εισαγωγών σε ψυχιατρικές κλινικές (ακούσιες και εκούσιες). 
Μια ανάλυση αυτής της μορφής, θα παρήγαγε χρήσιμες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε δύο 
διαστάσεις, τόσο την ποσοτική, η οποία αντανακλά την αριθμητική επάρκεια των 
δομών σε σχέση με τις κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχουν και με τις ανάγκες 
συγκεκριμένων περιοχών, όσο και την ποιοτική, η οποία αφορά την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που έχουν στον πληθυσμό (Thornicroft et 
al., 2010).  

Σχετικά με την κατανομή των αυτοκτονιών με βάση το νομό ανάμεσα στα δύο φύλα 
στη παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, και οι 
ετήσιοι ανδρικοί δείκτες αυτοκτονίας ανεξαρτήτως νομού ήταν σταθερά υψηλότεροι 
από τους αντίστοιχους γυναικείους σε όλα τα έτη. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια 
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στατιστικά σημαντική συσχέτιση της περιοχής (νομός) με την επιλογή της μεθόδου 
αυτοκτονίας, εκτός από κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στη συχνότητα των 
μεθόδων. Συγκεκριμένα, στους άνδρες ο απαγχονισμός ήταν η πρώτη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος αυτοχειρίας στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, με 
εξαίρεση το νομό Χανίων όπου η χρήση όπλων ήταν η συχνότερη μέθοδος 
αυτοκτονίας. Δεύτερη σε συχνότητα για τους άνδρες ήταν η δηλητηρίαση στους 
νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου (ανατολική Κρήτη), ενώ στο νομό Ρεθύμνου η 
χρήση όπλων, και στο νομό Χανίων ο απαγχονισμός και η δηλητηρίαση παρουσίασαν 
την ίδια συχνότητα. Αναφορικά με τις γυναίκες της δυτικής Κρήτης (νομοί Χανίων 
και Ρεθύμνου), η δηλητηρίαση ήταν η πρώτη σε συχνότητα μέθοδος αυτοκτονίας και 
ακολουθούσε ο απαγχονισμός, ενώ στην ανατολική πλευρά του νησιού, η σειρά των 
δύο προαναφερομένων μεθόδων ήταν αντίστροφη στο νομό Ηρακλείου, ενώ στο 
νομό Λασιθίου καταγράφηκε η ίδια συχνότητα και για τις δύο μεθόδους αυτοκτονίας.  

Η επιδημιολογία των αυτοκτονιών στις αστικές και αγροτικές περιοχές της 
περιφέρειας Κρήτης μελετήθηκε αποκλειστικά για το έτος 2001, καθώς η Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) δεν διαθέτει στοιχεία του αστικού/αγροτικού 
πληθυσμού κατά έτος, αλλά μόνο για τα έτη απογραφής στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, 
στη παρούσα μελέτη οι δείκτες αυτοκτονίας των αγροτικών περιοχών ήταν 
υπερδιπλάσιοι από αυτούς των αστικών περιοχών και στα δύο φύλα και στο σύνολο 
του πληθυσμού, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε και όταν οι δείκτες 
μελετήθηκαν κατά αστική/αγροτική περιοχή του εκάστοτε νομού της περιφέρειας 
Κρήτης. Η αυξημένη θνησιμότητα από αυτοκτονία στον αγροτικό σε σχέση με τον 
αστικό πληθυσμό, αποτελεί κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, και αντίστοιχα ευρήματα έχουν καταγραφεί σε διάφορες χώρες 
παγκοσμίως, όπως στις ΗΠΑ (Singh & Siahpush, 2002), στο Καναδά (Hirsch, 2006˙ 
Statistics Canada, 2002), στην Αυστραλία (Dudley et al., 1992˙ Hirsch, 2006), στην 
Αγγλία (Hawton et al., 1999a˙ Middleton et al., 2003), την Ασία (Pritchard, 1996˙ Yip 
et al., 2005a), και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Hirsch, 2006˙ Kapusta et al., 
2008) μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (Bazas et al., 1979˙ Beratis, 1986˙ 
Ζαχαράκης κ.ά., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996˙ Vougiouklakis et al., 2005˙ Zacharakis et 
al., 1998). Ο Hirsch (2006) σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 
1966 έως και το 2006, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι στις αγροτικές κοινωνίες 
φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα γεωγραφικά (π.χ., απομόνωση, ανεπαρκής ιατρική 
ή/και ψυχιατρική κάλυψη, έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας ή 
στιγματοποίηση, διαθεσιμότητα θανατηφόρων μέσων όπως όπλα και φυτοφάρμακα, 
κλπ), πολιτισμικά (π.χ., τρόπος ζωής), και κοινωνικοοικονομικά (π.χ., κοινωνικός 
αποκλεισμός, φτώχεια, ηλικιωμένος πληθυσμός) χαρακτηριστικά, τα οποία πιθανά 
αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας. Αντίστοιχα είναι και τα συμπεράσματα της 
ανασκόπησης των Judd, Cooper, Fraser, & Davis (2006) στην Αυστραλία, καθώς και 
Ελλήνων ερευνητών (Bazas et al., 1979˙ Ζαχαράκης κ.ά., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996˙ 
Zacharakis et al., 1998), ενώ, επιπλέον, έχει αναφερθεί και η υπόθεση ότι στις 
αγροτικές περιοχές της χώρας μας δύναται να είναι λιγότεροι οι θάνατοι από 
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αυτοκτονία που εσφαλμένα καταγράφονται ως θάνατοι από άλλες αιτίες (Bazas et al., 
1979˙ Ζαχαράκης κ.ά., 2003).  

 

8.2 Μέθοδοι αυτοκτονίας 

Στην παρούσα μελέτη, οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους 
αυτόχειρες στην περιφέρεια Κρήτης για τη χρονική περίοδο 1999-2010, ήταν κατά 
κύριο λόγο βίαιες, όπως έχει παρατηρηθεί και στην πανελλαδική επιδημιολογική 
μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας του Ζαχαράκη και των συνεργατών του 
(2003). Η πιο συχνή μέθοδος αυτοκτονίας και για τα δύο φύλα ήταν ο απαγχονισμός, 
εύρημα το οποίο συμφωνεί με μια σειρά μελετών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
διεθνές επίπεδο (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Beratis, 1986˙ Christodoulou et al., 2009˙ 
Ζαχαράκης κ.ά., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996˙ Gunnell et al., 2005˙ Värnik et al., 2008˙ 
Zacharakis, Hadjivassilis, Madianos, Papadimitriou, & Stefanis, 2005˙ Zacharakis et 
al., 1998). Ακολουθούσαν για τους άνδρες τα πυροβόλα όπλα και η δηλητηρίαση 
(κυρίως με φυτοφάρμακα), ενώ για τις γυναίκες δεύτερη πιο συχνή μέθοδος ήταν η 
δηλητηρίαση και ακολουθούσε η πτώση από ύψος. Σε γενικές γραμμές, τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι οι 
άνδρες τείνουν να επιλέγουν πιο βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας από τις γυναίκες 
(Clarke & Lester, 1989˙ Cooper & Milroy, 1994˙ Denning et al., 2000˙ Hawton & van 
Heeringen, 2009), καθώς βίαιες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν από το 76.7% των 
ανδρών και το 67% των γυναικών στην περιφέρεια Κρήτης. Το αποτέλεσμα αυτό, 
βρίσκεται σε συμφωνία με την πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση του Wu και των 
συνεργατών του (2012) σχετικά με τις μεθόδους αυτοκτονίας σε χώρες της Ασίας, οι 
οποίοι παρατήρησαν ότι οι γυναίκες τείνουν να υιοθετούν εξίσου θανατηφόρες και 
βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας με τους άνδρες, καθώς και με τα συμπεράσματα της 
μελέτης των Chen, Park και Lu (2009), οι οποίοι συνέκριναν τις μεθόδους 
αυτοκτονίας που χρησιμοποιούνται από τις γυναίκες στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, 
τη Σουηδία και τις ΗΠΑ.  

Τα δύο φύλα διέφεραν σημαντικά ως προς τον αυτοπυροβολισμό (οι γυναίκες είχαν 
88% λιγότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν όπλα στην αυτοκτονική τους 
πράξη), εύρημα το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς 
και με μελέτες στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ (Klieve, Barnes, & De Leo, 2009˙ 
Kposowa & McElvain, 2006˙ Värnik et al., 2008), και με την επιδημιολογική μελέτη 
του Ζαχαράκη (1996˙ Zacharakis et al., 1998). Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τη μέθοδο της δηλητηρίασης, 
όπου υπερίσχυσαν οι γυναίκες, όπως έχει παρατηρηθεί σε χώρες της Ασίας (π.χ., 
Κορέα, Ταϊλάνδη), καθώς επίσης και στην Πορτογαλία (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ 
Wu et al., 2012). Το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των γυναικών συγκριτικά με 
τους άνδρες στη χρήση των άλλων μεθόδων αυτοκτονίας (λόγω του μικρού αριθμού 
των περιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται όλες οι αυτοκτονίες που αφορούν πνιγμό, 
κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμό και μη καθορισμένα μέσα), 
συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα της μελέτης του Värnik και των 
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συνεργατών του (2008), όπου σε σύνολο δεκαέξι ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάστηκε 
μια υψηλότερη συχνότητα χρήσης των προαναφερομένων μεθόδων μεταξύ των 
γυναικών. Αναφορικά με την μέθοδο του απαγχονισμού και της πτώσης από ύψος, 
δεν παρατηρήθηκε στη παρούσα μελέτη κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο φύλων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι οι άνδρες είχαν συγκριτικά 
με τις γυναίκες τις ίδιες πιθανότητες στην επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων 
αυτοκτονίας.  

Τα ανωτέρω ευρήματα υποστηρίζουν την κοινή διαπίστωση πολλών ερευνητών της 
αυτοκτονιολογίας, ότι η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και την εξοικείωση με την συγκεκριμένη μέθοδο 
σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο 
αυτοκτονίας, ενώ πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράμετροι φαίνεται επίσης να 
διαδραματίζουν μια ισχυρή επίδραση στην κυρίαρχη μέθοδο αυτοκτονίας ανα χώρα 
(Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Canetto & Lester, 1998˙ Canetto & Sakinofsky, 1998˙ 
Cantor & Baume, 1998˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Lester, 2000˙ Värnik et al., 
2008). Ο Hendin (1994, p.179-180), επίσης, στο ίδιο πνεύμα αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι «μια συγκεκριμένη μέθοδος αυτοκτονίας μπορεί να χρησιμεύσει 
ως μια μορφή επικοινωνίας τόσο προσωπικών όσο και κοινωνικών αναγκών. Η 
μέθοδος την οποία επιλέγουν πολλοί άνθρωποι, δεν αποτελεί μόνο το τελευταίο 
μήνυμά τους, αλλά είναι μια κλιμακούμενη χειρονομία που εκφράζει, επίσης, το πώς 
ζούσαν και πώς ήλπιζαν να επιλύσουν τις συγκρούσεις που μάστιζαν τη ζωή τους». 
Ιδιαίτερα στη παρούσα μελέτη, η σημαντική υπεροχή των ανδρών στη χρήση όπλων 
στην αυτοκαταστροφική πράξη, ερμηνεύεται από τη θεωρία των Canetto και 
Sakinofsky (1998), οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες τείνουν να 
επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους αυτοκτονίας μόνο στις περιοχές εκείνες όπου 
υπάρχει μια ταξινόμηση των μεθόδων αυτοκτονίας σε γυναικείες και ανδρικές. 
Πράγματι, τα όπλα στην περιφέρεια Κρήτης θεωρούνται ανδρική υπόθεση, και εκτός 
αυτού, ήδη από την εποχή του Έλληνα ιστορικού, γεωγράφου και φιλοσόφου 
Στράβωνα (63/64π.Χ. - 24μ.Χ.), υπάρχουν ενδείξεις των ισχυρών κοινωνικών και 
πολιτισμικών δεσμών των Κρητών με τη χρήση των πυροβόλων όπλων. Το σημείο 
εκφράζεται χαρακτηριστικά από τον Στράβωνα στα Γεωγραφικά (I, IV 16) ως εξής: 
«Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που 
βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε πυρρίχη από 
το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη 
χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν Κρητικούς 
ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θαλής. Ορίστηκε επίσης να 
φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα 
καλύτερα δώρα» (παρατίθεται από Κρασανάκη, 2008, σελ. 11˙ Strabo, 23AD/1854, 
σελ. 202).  

Επιπρόσθετα, ένα εκτεταμένο σώμα της διεθνούς βιβλιογραφίας υποστηρίζει μια 
θετική συσχέτιση μεταξύ της διαθεσιμότητας και της άμεσης πρόσβασης σε 
πυροβόλα όπλα σε μια συγκεκριμένη περιοχή με μια υψηλότερη συχνότητα 
αυτοκτονικών πράξεων με τη συγκεκριμένη μέθοδο (Brent, 2001˙ Lester, 1990, 2000˙ 
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Miller & Hemenway, 1999˙ Romero & Wintemute, 2002˙ Wintemute, Teret, Kraus, 
& Wright, 1988), καθώς και της συνακόλουθης επίδρασης παραγόντων, όπως η 
ύπαρξη περισσότερο ή λιγότερο αυστηρής νομοθεσίας για την κατοχή ενός όπλου 
(Ajdacic-Gross et al., 2006b˙ Conner & Zhong, 2003˙ Kapusta et al., 2007˙ Klieve et 
al., 2009˙ Leenaars, 2007), και η παρουσία όπλων στο σπίτι, γεγονός το οποίο 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας (Ajdacic-Gross et al., 2006b˙ Dahlberg, 
Ikeda, & Kresnow, 2004˙ Kellermann et al., 1992˙ Killias, 1993˙ Killias, van 
Kesteren, & Rindlisbacher, 2001˙ Miller, Hemenway, & Azrael, 2004˙ Miller, 
Lippmann, Azrael, & Hemenway, 2007). 

Αναφορικά με τον τύπο όπλου, η πλειονότητα των αυτοχείρων στην περιφέρεια 
Κρήτης χρησιμοποίησε κυνηγετικά όπλα/καραμπίνες, σε αντίθεση με τα υπάρχοντα 
δεδομένα σε χώρες όπως η Ελβετία (Frei, Han, Weiss, Dittmann, & Ajdacic-Gross, 
2006), η Γερμανία (Karger, Billeb, Koops, & Brinkmann, 2002), και στις ΗΠΑ 
(Kohlmeier, McMahan, & Di Maio, 2001˙ Streib et al., 2007˙ Wintemute et al., 1988) 
όπου τα περίστροφα/πιστόλια υπερτερούν. Ένα υψηλό ποσοστό χρήσης κυνηγετικών 
όπλων (καραμπίνες) σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, έχει 
παρατηρηθεί σε χώρες όπως η Αγγλία (Chapman & Milroy, 1992˙ Moug, Lyle, & 
Black, 2001˙ Sutton et al., 2005), η Σουηδία (Druid, 1997˙ Karlsson, 1999), και στο 
Καναδά (Avis, 1994). Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των αυτοχείρων στην 
επιλογή του τύπου όπλου σε διάφορες χώρες, δύναται να είναι απόρροια τόσο 
ιστορικών όσο και νομικών παραγόντων (Karger et al., 2002). Στην περιφέρεια 
Κρήτης, το υψηλότερο ποσοστό χρήσης κυνηγετικών όπλων συνδέεται με μια 
λιγότερο αυστηρή νομοθεσία για την απόκτηση άδειας κατοχής αυτού του τύπου 
όπλου συγκριτικά με τα περίστροφα, γεγονός το οποίο έχει επίσης αναφερθεί από την 
Sutton και τους συνεργάτες της (2005) στην Αγγλία, και, επιπλέον, ο συγκεκριμένος 
τύπος όπλου είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές χόμπι μεταξύ των ανδρών.  

Ειδικότερα στην Ελλάδα για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, 
σύμφωνα με το Ν.2168/93 (άρθρο 8, παρ. 1), απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι 18 
χρονών και άνω, και να καταθέσει σχετική αίτηση για άδεια στις κατά τόπους 
αστυνομικές διευθύνσεις, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του 
ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν.2168/93, τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το 
οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου, 
αντίγραφο του ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης, καθώς και ιατρικό 
πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να 
προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Όταν πληρούνται 
αυτά τα κριτήρια, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου συνήθως εκδίδεται εντός ενός 
μηνός, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο ανάλογα 
με το είδος του αδικήματος. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
αστυνομικών αρχών, στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη 
νόμιμων/αδήλωτων πυροβόλων όπλων (όχι μόνο κυνηγετικών), καθώς το παράνομο 
εμπόριο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και ένα από τα βασικά σημεία εισόδου 
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παράνομων φορτίων όπλων στη χώρα μας είναι οι νότιες ακτές της Κρήτης (“Gov’t 
aims at illegal weapons”, 2005˙ Lambropoulou, 2003˙ Σουλιώτης, 2008).  

Αναφορικά με τις αυτοκτονίες με τη μέθοδο της δηλητηρίασης, στην παρούσα μελέτη 
παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να επιλέξουν τη 
συγκεκριμένη μέθοδο συγκριτικά με τους άνδρες, ένας εξίσου σημαντικός αριθμός 
ανδρών την υιοθέτησε ως μέθοδο αυτοτραυματισμού. Αναλυτικότερα, στις 
αυτοκτονίες με δηλητηρίαση, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοχείρων 
ανεξαρτήτως φύλου χρησιμοποίησε γεωργικά φάρμακα (φυτοφάρμακα), και είναι 
αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των αυτοκτονιών με χρήση φυτοφαρμάκων (20.9% του 
συνόλου του δείγματος) αποτελεί ένα από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί μέχρι 
σήμερα σε ελληνικές μελέτες (Tziafeta, Karampelas, Papadimitriou, & Skeparni, 
2004˙ Vougiouklakis, Boumba, & Mitselou, 2006˙ Vougiouklakis et al., 2005), αλλά 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχο των ποσοστών που αναφέρονται σε χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου, την Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία (Gunnell et al., 
2007a˙ Mishara, 2007). Το υψηλό ποσοστό χρήσης φυτοφαρμάκων στις αυτοκτονικές 
πράξεις στην περιφέρεια Κρήτης, πιθανά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το 42% 
του πληθυσμού είναι αγροτικός, και ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, 
αλιεία), αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 23.4% της εργατικής δύναμης του νησιού (ΕΔΑ 
Περιφέρειας Κρήτης, 2007). Επιπλέον, σε αυτό δύναται να συμβάλουν και οι 
υφιστάμενες διαφορές της ελληνικής γεωργίας από αυτήν της υπόλοιπης Ευρώπης, 
όπου εφαρμόζονται μεγάλης έκτασης γεωργικές καλλιέργειες. Πράγματι, η 
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,5 εκατομ. 
εκτάρια, ενώ στατιστικά, περίπου 800.000 εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής 
εμφανίζονται να είναι ακόμη ενεργές (Pezaros, 2004). Αυτές οι μικρές 
εκμεταλλεύσεις αποτελούν αγροτεμάχια μάλλον παρά πραγματικές εκμεταλλεύσεις 
εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για την απόκτηση 
συμπληρωματικού εισοδήματος των πρώην επαγγελματιών αγροτών, καθώς από 
διάφορες έρευνες έχει προκύψει ότι, εξαιτίας της εξόδου των αγροτών σε αστικές 
περιοχές, η γεωργία άρχισε να γίνεται η πιο «δημοφιλής» δεύτερη απασχόληση 
σχεδόν όλων των επαγγελματικών κατηγοριών εκτός γεωργίας. Η τάση αυτή 
επιταχύνθηκε στην δεκαετία του 1990, και ο αριθμός αυτών που απολαμβάνουν 
συμπληρωματικού εισοδήματος από την ενασχόλησή τους με την γεωργία έχει 
αυξηθεί (Pezaros, 2004). Άμεσο αποτέλεσμα της προαναφερθείσας κατάστασης είναι 
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μοτίβο/σχέδιο αυτοκτονίας παρόμοιο με εκείνο που 
παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 
έχει άμεση πρόσβαση σε φυτοφάρμακα για τις γεωργικές καλλιέργειες, καθώς μέχρι 
και την ψήφιση του Ν.4036 (ΦΕΚ Α 8-27.01.2012) δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για 
την ορθολογική διακίνηση, διάθεση, και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στη χώρα μας, κατά συνέπεια υψηλής τοξικότητας φυτοφάρμακα ήταν άμεσα 
διαθέσιμα για πράξεις αυτοτραυματισμού, καθώς μια συνήθης πρακτική είναι να 
φυλάσσονται στο σπίτι ή σε κοντινές αποθήκες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ασφάλεια 
(Eddleston, 2000˙ Gunnell & Eddleston, 2003˙ Gunnell et al., 2007a˙ Mishara, 2007). 
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Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην 
περιφέρεια Κρήτης, είχαν εισαχθεί στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, και έκτοτε μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί ένας αξιοσημείωτος αριθμός εκ 
προθέσεως δηλητηριάσεων, κυρίως με τη χρήση ζιζανιοκτόνων και καρβαμιδικών 
εντομοκτόνων (Bertsias, Katonis, Tzanakakis, & Tsatsakis, 2004˙ Christakis-Hampsas 
et al., 1998˙ Tsatsakis et al., 1996a˙ Tsatsakis, Tsakalof, Siatistas, & 
Michalodimitrakis, 1996b), εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα 
μελέτη, καθώς το 83.8% των αυτοκτονιών με τη χρήση φυτοφαρμάκων, αφορούσε τις 
δραστικές ουσίες paraquat και methomyl. Στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, 
ωστόσο, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα μας, η χρήση οργανοφωσφορικών 
φυτοφαρμάκων παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα στους θανάτους από 
δηλητηρίαση (Eddleston, 2000˙ Gunnell et al., 2007a).  

Ένα εξίσου ενδιαφέρον εύρημα το οποίο αναδύθηκε από την παρούσα μελέτη σε 
αντίθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης του Christodoulou και των συνεργατών 
του (2009) στη περιφέρεια Αττικής, είναι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 
περιοχής διαμονής (αστικής/αγροτικής) με τη μέθοδο αυτοκτονίας. Συγκεκριμένα, οι 
κάτοικοι των αγροτικών περιοχών ήταν 62% περισσότερο πιθανό να επιλέξουν την 
δηλητηρίαση ως μέθοδο αυτοκτονίας, ενώ είχαν αντίστοιχα 56% λιγότερες 
πιθανότητες να υιοθετήσουν την μέθοδο της πτώσης από ύψος έναντι των κατοίκων 
των αστικών περιοχών, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει τις γεωγραφικές διαφορές ως 
προς τη διαθεσιμότητα του μέσου για την αυτοκαταστροφική πράξη, και συμφωνεί με 
μελέτες από το διεθνή χώρο (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Kapusta et al., 2008˙ Wu et 
al., 2012). 

Επίσης, η ηλικία των αυτοχείρων παρουσίασε θετική συσχέτιση με την μέθοδο του 
αυτοπυροβολισμού, καθώς τα άτομα των ηλικιακών ομάδων 45-59 και 60-74 στην 
παρούσα μελέτη, είχαν 57% και 60% αντίστοιχα μικρότερη πιθανότητα χρήσης 
όπλων στην αυτοκαταστροφική τους πράξη από τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, 
γεγονός το οποίο συμφωνεί με την παρατήρηση του Denning και των συνεργατών του 
(2000) ότι η εξοικείωση με τα όπλα και τη βία στους άνδρες από νεαρή ηλικία, 
διευκολύνει μια τάση προς πιο βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας, ενώ στο ίδιο πνεύμα οι 
Miller και Hemenway (1999) υποστήριξαν ότι η παρουσία όπλου στο σπίτι σχετίζεται 
σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας, ειδικά μεταξύ των ατόμων νεότερης 
ηλικίας. Εντούτοις, σε πρόσφατες μελέτες στις ΗΠΑ (Kposowa & McElvain, 2006) 
και στην Αυστραλία (Klieve et al., 2009), παρατηρήθηκε ότι τα άτομα ηλικίας άνω 
των 65 ετών είχαν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν όπλα στην 
αυτοκτονική τους πράξη από τους νεότερους σε ηλικία (<30 ετών). Επιπλέον, παρά 
τον μικρό αριθμό των περιπτώσεων αυτοκτονίας (8% επί του συνόλου) με άλλες 
μεθόδους (π.χ., πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός και μη 
καθορισμένα μέσα) στην παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκε μια σημαντικά υψηλότερη 
συχνότητα χρήσης των συγκεκριμένων μεθόδων από τα άτομα της τρίτης ηλικίας 
(>60) συγκριτικά με τους νεότερους σε ηλικία αυτόχειρες. Μια πιθανή υπόθεση για 
αυτή τη διαφοροποίηση, είναι ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας επέλεξαν μεθόδους 
που δεν απαιτούσαν προετοιμασία και τεχνικές δεξιότητες (π.χ., απαγχονισμός), ενώ 
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δύναται, επίσης, να μην είχαν άμεση πρόσβαση σε άλλα θανατηφόρα μέσα όπως όπλα 
και φυτοφάρμακα (Ajdacic-Gross et al., 2008˙ Clarke & Lester, 1989˙ Conwell et al., 
1998).   

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, έχει διαπιστωθεί από πολυάριθμες μελέτες ότι 
οι ανύπαντροι, οι διαζευγμένοι και οι χήροι (γενικώς άτομα που είναι μόνα, χωρίς την 
παρουσία συντρόφου), παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας συγκριτικά 
με τους έγγαμους (Kposowa, 2000˙ Lorant et al., 2005˙ Masocco et al., 2008˙ Smith et 
al., 1988˙ Yip & Thorburn, 2004), εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα 
μελέτη καθώς οι περισσότεροι αυτόχειρες στο δείγμα μας ήταν μη έγγαμοι. Επιπλέον, 
στην παρούσα μελέτη οι μη έγγαμοι (άγαμοι, χωρισμένοι, χήροι) είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να επιλέξουν τον απαγχονισμό ως μέθοδο αυτοκτονίας, εύρημα το οποίο 
συμφωνεί με την παρατήρηση των Cooper και Milroy (1994) ότι ο συγκεκριμένος 
τρόπος θανάτου ήταν πιο συχνός μετά το τέλος μιας διαπροσωπικής σχέσης. Σε 
αντίθεση με την μέθοδο του απαγχονισμού, οι έγγαμοι στην περιφέρεια Κρήτης είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν τη μέθοδο της δηλητηρίασης, εύρημα το 
οποίο πιθανά σχετίζεται με το γεγονός ότι η υψηλότερη συχνότητα των 
δηλητηριάσεων παρουσιάστηκε στις αγροτικές περιοχές του νησιού, όπου κατά κύριο 
λόγο διαμένουν έγγαμοι (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 
το 2001, ένα ποσοστό 52.7% του αγροτικού πληθυσμού του νησιού είναι έγγαμοι), 
καθώς οι νέοι και άγαμοι έχουν μετακινηθεί προς τα μεγάλα αστικά κέντρα σε μια 
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και μιας καλύτερης ποιότητας ζωής.   

Σχετικά με την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ κατά μέθοδο και φύλο 
με το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, δεν παρατηρήθηκε 
κάποια στατιστικά σημαντική μεταβολή κατά τη διάρκεια της 12ετίας. Σε γενικές 
γραμμές τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν μεταξύ του 1999 και του 
2010, μια ετήσια ποσοστιαία αύξηση των ανδρικών ΔΑ για τις μεθόδους του 
απαγχονισμού, του πυροβολισμού και της πτώσης από ύψος, ενώ αντίστοιχα οι 
ετήσιοι γυναικείοι ΔΑ για τις μεθόδους της δηλητηρίασης και του απαγχονισμού 
παρουσίασαν μια ετήσια ποσοστιαία μείωση. Εντούτοις, ένα ιδιαίτερο εύρημα είναι 
ότι παρατηρήθηκε μια μεταβολή (παρότι μη στατιστικά σημαντική) του ετήσιου 
ανδρικού δείκτη αυτοκτονίας με τη μέθοδο της δηλητηρίασης το έτος 2008, όπου ο 
δείκτης παρουσίασε μια ετήσια μείωση της τάξεως του -51.2% για το χρονικό 
διάστημα που ακολούθησε (2008-2010), γεγονός το οποίο συμπίπτει χρονικά με την 
απαγόρευση κυκλοφορίας και διάθεσης των φυτοφαρμάκων με τις δραστικές ουσίες 
paraquat και methomyl, που όπως προαναφέρθηκε αφορούν το 83.8% των 
αυτοκτονιών με τη μέθοδο της δηλητηρίασης στην παρούσα μελέτη. Υπό το φως 
αυτών των δεδομένων, και υπολογίζοντας ότι μόλις πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση 
επέβαλε νομοθετικές ρυθμίσεις και απαγόρευσε την κυκλοφορία των ιδιαίτερα 
τοξικών φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του εγχειριδίου του ΠΟΥ 
(WHO, 2004), είναι πιθανό να υπάρξει στο εγγύς μέλλον μια αντικατάσταση των 
απαγορευμένων φυτοφαρμάκων με άλλες δραστικές ουσίες στις πράξεις 
αυτοτραυματισμού, όπως έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στη Σρι Λάνκα και την 
Ιορδανία (Eddleston, 2000˙ Mishara, 2007˙ Roberts et al., 2003). Παράλληλα, ο 
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Mishara (2007) υποστηρίζει ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ορισμένων 
φυτοφαρμάκων μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική στρατηγική, δεδομένου ότι η 
απαγόρευση δύναται να μην είναι πρακτικά εφαρμόσιμη σε διάφορες χώρες από τους 
μηχανισμούς ελέγχου, και ως εκ τούτου να εμφανιστεί το φαινόμενο της πώλησης 
αυτών των σκευασμάτων στη μαύρη αγορά. Επίσης, παραμένει ανοικτό το θέμα της 
υποκατάστασης ή μετατόπισης (substitution or displacement), δηλαδή, η πιθανότητα 
τα άτομα, από τη στιγμή που στερούνται τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη 
μέθοδο αυτοκτονίας που προτιμούν, να στραφούν προς εναλλακτικές μεθόδους 
αυτοκτονίας (Clarke & Lester, 1989˙ Daigle, 2005), αν και τα υπάρχοντα δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι ο περιορισμός των ιδιαίτερα επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έχει 
οδηγήσει σε μείωση των συνολικών ποσοστών αυτοκτονίας στις χώρες που έχει 
εφαρμοστεί (Eddleston et al., 2002˙ Gunnell et al., 2007b).  

 

8.3 Συνεντεύξεις και κλινικά χαρακτηριστικά αυτοχείρων  

8.3.1 Συνεντεύξεις  

Hμιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με το συγγενικό περιβάλλον των 
ατόμων που διέπραξαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007, σύμφωνα και με 
τον αρχικό σχεδιασμό της παρούσας μελέτης. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των 374 
καταγεγραμμένων θανάτων από αυτοκτονία την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, 
πραγματοποιήθηκαν 259 (69.3% του συνόλου) ημιδομημένες συνεντεύξεις με το 
συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων, 68 (18.2%) οικογένειες αρνήθηκαν να 
συμμετέχουν στην έρευνα, και 47 (12.6%) οικογένειες δεν ανευρέθηκαν. Το ποσοστό 
αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη ήταν της τάξεως του 79.2%, ποσοστό 
χαμηλότερο από άλλες μελέτες (Barraclough et al., 1974˙ Cheng, 1995˙ Ζαχαράκης 
κ.ά., 2004̇  Ζαχαράκης, 1996˙ Henriksson et al., 1993), αλλά υψηλότερο από το 
ποσοστό αποδοχής που αναφέρει η Hawton και οι συνεργάτες της (50-60%) σε 
μελέτες στην Αγγλία (1998, 2003a). Ένας πιθανός λόγος για το σχετικά χαμηλότερο 
ποσοστό αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη, είναι ότι η προσέγγιση του 
συγγενικού περιβάλλοντος των αυτοχείρων πραγματοποιήθηκε πέραν του χρονικού 
διαστήματος των τριών (3) έως δώδεκα (12) μηνών μετά το περιστατικό της 
αυτοκτονίας (Hawton et al., 1998˙ Isometsä, 2001), συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει 
και η Hawton με τους συνεργάτες της (2003a).  

Όσον αφορά τους πληροφοριοδότες, παρατηρήθηκε ένα ελάχιστα υψηλότερο 
ποσοστό αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη των άλλων μελών (π.χ., αδέλφια, 
27.8%) έναντι των γονέων, συζύγων ή παιδιών των αυτοχείρων, γεγονός το οποίο 
στην παρούσα μελέτη σχετίζεται κυρίως με την διαθεσιμότητα του πληροφοριοδότη 
να μιλήσει για τον αυτόχειρα και τις συνθήκες του θανάτου, χωρίς, ωστόσο, να 
αποκλείεται και η υπόθεση ύπαρξης ενός περιπλεγμένου πένθους σε ορισμένα μέλη 
του οικογενειακού περιβάλλοντος (π.χ., γονείς), υπόθεση η οποία επιβεβαιώνεται από 
διάφορες μελέτες όπου αναφέρεται ότι το πένθος και η θλίψη μετά από την απώλεια 
ενός προσώπου από αυτοκτονία μπορεί να διαρκέσει χρόνια (Clark & Goldney, 
2000). Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της κατανομής 
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των οικογενειακών μελών ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς με βάση την αποδοχή ή μη συμμετοχής στην ερευνητική 
συνέντευξη, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν παρουσιάστηκε στα άτομα με και χωρίς 
οικογενειακό ιστορικό ψυχικής νόσου. Ως εκ τούτου, στη παρούσα μελέτη η 
παρουσία οικογενειακού ιστορικού αυτοκτονικής συμπεριφοράς φαίνεται να 
λειτούργησε ως ενισχυτικός παράγοντας για την αποδοχή συμμετοχής στην 
ερευνητική συνέντευξη, γεγονός το οποίο δύναται να σχετίζεται με την θεραπευτική 
διάσταση της συνέντευξης για τους πληροφοριοδότες, όπως έχει επισημανθεί από 
αρκετούς ερευνητές (Åsgård & Carlsson-Bergström, 1991˙ Dorpat & Ripley, 1960˙ 
Hawton et al., 1998, 2003a˙ Henry & Greenfield, 2009˙ Isometsä, 2001˙ Runeson & 
Beskow, 1991˙ Shneidman, 1981˙ Wong et al., 2010).  

Σχετικά με τα συναισθήματα των πληροφοριοδοτών που συμμετείχαν στη 
συνέντευξη, η συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε θετικά ή/και ουδέτερα 
συναισθήματα (78%), ενώ ένα 22% εξέφρασε ότι βίωσε μια σχετική αναστάτωση 
μιλώντας για το περιστατικό της αυτοκτονίας. Κοινό βίωμα των πληροφοριοδοτών, 
ήταν ότι η διαδικασία λειτούργησε ευεργετικά στο να βρουν ένα νόημα στο γεγονός 
της απώλειας, καθώς και ότι αισθάνθηκαν να συνεισφέρουν στην επιστημονική 
γνώση μεταφράζοντας την προσωπική οδυνηρή τους εμπειρία σε κάτι χρήσιμο για 
την κοινωνία, καθώς αυτή η γνώση δύναται να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 
αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης των αυτοκτονιών, και παροχής βοήθειας σε 
άλλους συνανθρώπους. Επίσης, ένα ποσοστό 79% των πληροφοριοδοτών, δήλωσε ότι 
θα επιθυμούσε η επαφή να είχε πραγματοποιηθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα από 
το γεγονός του θανάτου. Ανάλογα ευρήματα αναφέρονται από αρκετούς ερευνητές οι 
οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της ψυχολογικής αυτοψίας στη μελέτη της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Hawton et al., 2003a˙ Henry & Greenfield, 2009˙ Wong 
et al., 2010).  

Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή 
δεν ανευρέθηκαν (30.7% του συνόλου), το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης 
συμπληρώθηκε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων 
αρχείων, στρατηγική που συνάδει με τις βασικές αρχές της ψυχολογικής αυτοψίας, 
και έχει υιοθετηθεί σε μια σειρά από άλλες μελέτες (Brent, Perper, & Allman, 1987˙ 
Buteau, Lesage, & Kiely, 1993˙ De Leo, Hickey, Meneghel, & Cantor, 1999˙ 
Dennehy, Appleby, Thomas, & Faragher, 1996˙ Gabriel & Paschalis, 1991˙ Milne, 
Matthews, & Ashcroft, 1994). Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της ανασκόπησης των επίσημων δημόσιων 
αρχείων ενδέχεται να μην εξαλείφει τη πιθανότητα μιας μικρής διαφοροποίησης των 
ευρημάτων για τα κλινικά χαρακτηριστικά των αυτοχείρων και των οικογενειών τους, 
παρά την εκτεταμένη τριγωνοποίηση πολλαπλών πηγών δεδομένων και τεκμηρίων. 

 

8.3.2 Ψυχοπιεστικά γεγονότα  

Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής (stressful life events, π.χ., θάνατος, 
διαζύγιο, κλπ) ή η ύπαρξη αλλαγών στη ζωή (π.χ., αλλαγή σπιτιού, συνταξιοδότηση, 
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κλπ) πάνω στην ψυχική και σωματική υγεία ενός ατόμου, έχει διερευνηθεί από 
αρκετούς ερευνητές παγκοσμίως (Cavanagh et al., 1999˙ Cooper et al., 2002˙ Foster, 
2011˙ Heikkinen et al., 1993, 1994˙ Heikkinen & Lönnqvist, 1995˙ Kõlves et al., 
2006˙ Lester & Walker, 2010˙ Μαδιανός, 2000, 2006˙ Maris et al., 2000˙ Mościcki, 
1997, 2001˙ Nock et al., 2008). Ένα εκτεταμένο σώμα των μελετών ψυχολογικής 
αυτοψίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μισού αιώνα, αναφέρει ότι σχεδόν όλοι 
οι αυτόχειρες είχαν βιώσει τουλάχιστον ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής (συνήθως 
περισσότερα του ενός), εντός του τελευταίου χρόνου πριν το θάνατο, και πιο 
συγκεκριμένα τα γεγονότα αυτά φαίνεται να είχαν διαδραματιστεί τους τελευταίους 
μήνες ή/και εβδομάδες πριν την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (Foster, 2011˙ 
Lester & Walker, 2010˙ Maris et al., 2000˙ Mościcki, 1997, 2001˙ Nock et al., 2008).  

Στην παρούσα μελέτη, τα γεγονότα ζωής που φαίνεται να διαδραμάτισαν 
ψυχοπιεστικό ρόλο στους αυτόχειρες της χρονικής περιόδου 1999-2007, και 
αποτέλεσαν προδιαθεσικούς παράγοντες για την αυτοκτονία, συχνότερα σχετίστηκαν 
με προβλήματα ψυχικής υγείας (50.8%), και προβλήματα στις σχέσεις με τρίτους ή 
οικογενειακά προβλήματα. Για τους άνδρες αυτόχειρες, ακολούθησαν σε συχνότητα 
οι αλλαγές των συνθηκών ζωής (συνταξιοδότηση/αποχώρηση από την εργασία), 
προβλήματα χρόνιας σωματικής νόσου, και οι οικονομικές δυσκολίες. Για τις 
γυναίκες αυτόχειρες, οι οικονομικές δυσκολίες συγκέντρωσαν το χαμηλότερο 
ποσοστό (3.6%), ενώ άλλα διαπροσωπικά προβλήματα (π.χ., θάνατος προσφιλούς 
προσώπου), μια σωματική νόσος, και οι αλλαγές συνθηκών ζωής φαίνεται να είχαν 
μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Επιπλέον, η κατάχρηση ουσιών και τα νομικά προβλήματα 
ήταν κυρίως αναφερόμενοι λόγοι για τους άνδρες αυτόχειρες. Ανάλογα ευρήματα 
έχουν αναφερθεί και σε μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε δυτικές κοινωνίες, και 
επιπλέον, τα αποτελέσματα μας είναι σύμφωνα με εκείνα μελετών που υποστηρίζουν 
την ύπαρξη υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με τα 
ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής που δύναται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην 
επακόλουθη πράξη της αυτοκτονίας (Beratis, 1986˙ Canetto & Lester, 1998˙ Canetto 
& Sakinofsky, 1998˙ Foster, 2011˙ Ζαχαράκης, 1996˙ Zacharakis et al., 2005). 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονίας (16.3%), 
περισσότεροι από ένας λόγοι αναφέρθηκαν ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
αυτοκαταστροφική πράξη, όπως, και ότι το χαμηλό ποσοστό της παρουσίας των 
οικονομικών δυσκολιών ως στρεσογόνο ερέθισμα στο δείγμα της παρούσας έρευνας, 
αποτελεί αντανάκλαση της υπό μελέτη χρονικής περιόδου (1999-2007), καθώς τόσο 
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο τα πρώτα ψήγματα της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν μετά το 2008.  

 

8.3.3 Ιατρικό ιστορικό αυτόχειρα και οικογενειακό ιστορικό  

Σχετικά με το ιατρικό ιστορικό των αυτοχείρων όπως καταγράφηκε από τις μαρτυρίες 
των συγγενών και τα επίσημα αρχεία, το 41.2% των ατόμων που διέπραξαν 
αυτοκτονία τη χρονική περίοδο 1999-2007, είχαν επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
κατά το παρελθόν, είτε στα πλαίσια μιας νοσηλείας είτε ως εξωτερικοί ασθενείς, 
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ποσοστό το οποίο συμφωνεί με τα ευρήματα της πρόσφατης ανασκόπησης 40 
μελετών από την Ευρώπη, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ του Luoma και των 
συνεργατών του (2002), οι οποίοι αναφέρουν ότι το ποσοστό της δια βίου επαφής με 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας των αυτοχείρων κυμαίνεται μεταξύ 39% και 63% (μέσος 
όρος 53%). Επίσης, στην παρούσα μελέτη το ποσοστό της χρήσης των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας ήταν υψηλότερο στις γυναίκες (54.2%) σε σύγκριση με τους άνδρες 
αυτόχειρες (37.5%), εντούτοις η συχνότητα αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που 
αναφέρεται στην ανασκόπηση του  Luoma και των συνεργατών του (2002), όπου το 
δια βίου ποσοστό επαφής με υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τις γυναίκες αυτόχειρες 
ήταν κατά μέσο όρο 78%, και για τους άνδρες 47% αντίστοιχα. Το χαμηλό ποσοστό 
αναζήτησης βοήθειας σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και η καθυστέρηση στην 
επιζήτηση ιατρικής βοήθειας, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, και 
αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι διάφοροι παράγοντες συντείνουν σε αυτό, όπως 
ατομικοί (π.χ., πρώιμη έναρξη ψυχικής νόσου, μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, και 
κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές όπως άνδρας, παντρεμένος, με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, από φυλετική/εθνική μειονότητα) (Wang et al., 2005, 2007), 
αλλά, επίσης, παράγοντες που σχετίζονται με το στίγμα που συνοδεύει τη ψυχική 
νόσο, καθώς και με την έλλειψη ή/και την γεωγραφική ανισοκατανομή των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Saxena et al., 2007˙ WHO, 2001).   

Το ποσοστό επαφής με ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα 
πριν την αυτοκαταστροφική πράξη ήταν της τάξεως του 36.9% επί του συνόλου των 
θυμάτων αυτοκτονίας στη παρούσα μελέτη, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που 
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Andersen et al., 2000˙ Isometsä, 2001˙ Luoma 
et al., 2002˙ Pirkis & Burgess, 1998), αλλά αντίστοιχο με εκείνο της μελέτης 
ψυχολογικής αυτοψίας 83 περιπτώσεων αυτοκτονίας στο νομό Ρεθύμνου του 
Ζαχαράκη (1996), όπου ένα 39% είχε πραγματοποιήσει μια επίσκεψη σε κάποιο 
γιατρό (αγροτικό ή οικογενειακό) το τελευταίο μήνα της ζωής του. Το χαμηλό 
ποσοστό επαφής των θυμάτων αυτοκτονίας με ένα γενικό ιατρό όπως κατεγράφει 
στην παρούσα μελέτη συγκριτικά με μελέτες από δυτικές κοινωνίες (π.χ., Αγγλία, 
ΗΠΑ), έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες ο γενικός ιατρός είναι ο ειδικός 
στο οποίο απευθύνονται τα άτομα με ψυχικά προβλήματα που χρήζουν βοήθειας 
(Ζαρταλούδη & Μαδιανός, 2010˙ Luoma et al., 2002), χωρίς να αποκλείεται και η 
υπόθεση ότι το εύρημα αυτό είναι απόρροια του χρονικού διαστήματος που είχε 
μεσολαβήσει μεταξύ της αυτοκτονίας και της συνέντευξης, οπότε και οι 
πληροφοριοδότες είχαν ξεχάσει τέτοιου τύπου λεπτομέρειες.  

H μετά θάνατον διάγνωση της ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες ακολουθώντας 
τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR (APA, 2000), στηρίχθηκε στην περιγραφή 
της συμπεριφοράς τους κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τον θάνατο, στο 
προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό (εάν υπήρχε), καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα 
δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις και την συμπληρωματική 
μελέτη των επίσημων δημόσιων αρχείων. Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων 
πληροφοριών αποδόθηκε μια κύρια διάγνωση κατά τον άξονα I ή II, όπου αυτό 
κρίθηκε απαραίτητο. Ως κύρια διάγνωση, κρίθηκε η διαταραχή που μετά από μελέτη 
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των συλλεχθέντων στοιχείων θεωρήθηκε ότι κυρίως ευθύνεται για την 
αυτοκαταστροφική πράξη του θύματος.  

Ως εκ τούτου, μια ψυχιατρική διάγνωση ήταν παρούσα στο 50.8% των θυμάτων 
αυτοκτονίας της χρονικής περιόδου 1999-2007, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από 
εκείνο που αναφέρεται σε ένα εκτεταμένο σώμα μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, 
όπου το 90-95% των θυμάτων αυτοκτονίας θεωρείται ότι έπασχε από κάποια ψυχική 
διαταραχή κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του (Bertolote & Fleischmann, 
2002b˙ Bertolote et al., 2004˙ Cavanagh et al., 2003˙ Ζαχαράκης, 1996̇  Hawton & 
van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997, 2001˙ Nock et al., 2008), με εξαίρεση την 
Κίνα, όπου παρουσιάζεται ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό (63%) (Hawton & van 
Heeringen, 2009˙ Yang et al., 2005). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στη παρούσα 
μελέτη το ποσοστό μιας ψυχικής διαταραχής μεταξύ των αυτοχείρων θα ήταν 
ενδεχομένως υψηλότερο, εάν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για το σύνολο των 
περιστατικών (Bertolote et al., 2004˙ Hawton & van Heeringen, 2009). 

Όπως και σε άλλες μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας (Arsenault-Lapierre et al., 2004˙ 
Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ Bertolote et al., 2004), στη παρούσα μελέτη η πιο 
συχνή διαγνωστική κατηγορία ήταν οι διαταραχές διάθεσης, κυρίως η κατάθλιψη και 
στα δύο φύλα, αντιπροσωπεύοντας το 25.1% όλων των διαγνώσεων. Εντούτοις, στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως δεύτερη σε συχνότητα διάγνωση μεταξύ των αυτοχείρων 
παρουσιάζεται ο αλκοολισμός, ενώ στη παρούσα μελέτη οι διαταραχές σχετιζόμενες 
με ουσίες παρουσίασαν μια χαμηλότερη συχνότητα (ποσοστό 5.6%). Πάρα ταύτα, το 
20% των αυτοχείρων αναφέρθηκε ότι έκανε περιοδική χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών, κυρίως αλκοόλ, ενώ η χρήση βενζοδιαζεπινών ή/και άλλων ναρκωτικών 
ουσιών (π.χ., μαριχουάνα) αναφέρθηκε αποκλειστικά σε ένα ποσοστό 3.4% των 
ανδρών αυτοχείρων, κυρίως ως συνοδά συμπτώματα μιας άλλης ψυχιατρικής 
διαταραχής, όπως η κατάθλιψη ή/και οι σχιζοφρενικές διαταραχές, ως εκ τούτου δεν 
πληρούνταν τα κριτήρια για την απόδοση κύριας διάγνωσης (Bertolote & 
Fleischmann, 2002b˙ Bertolote et al., 2004). 

Η σχετικά χαμηλή συχνότητα των διαταραχών σχετιζόμενων με ουσίες στη παρούσα 
μελέτη, συμφωνεί με τα ευρήματα της μελέτης ψυχολογικής αυτοψίας του Ζαχαράκη 
(1996), ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης ανασκόπησης της Schneider (2009), η οποία διαπίστωσε ότι μεταξύ 19% 
και 63% όλων των αυτοκτονιών παρουσιάζουν διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες, με 
συχνότερη την χρήση αλκοόλ. Ενδεχομένως, το χαμηλό ποσοστό αλκοολισμού στο 
δείγμα τόσο της παρούσας μελέτης όσο και εκείνης του Ζαχαράκη (1996), είναι 
απόρροια της γενικότερης κοινωνικής και πολιτισμικής αποδοχής του αλκοόλ στην 
γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης, καθώς το αλκοόλ θεωρείται εν πολλοίς ένδειξη 
υγείας, αποτελεί τρόπο ζωής και βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, ενώ η 
κυρίαρχη αντίληψη μεταξύ των κατοίκων του νησιού είναι ότι «αν δεν πιείς όλο το 
ποτό που θα σε κεράσουν, είναι προσβολή» (Τζουρμανά, 2005). Λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακόμα και εάν υπήρχε πρόβλημα 
κατάχρησης αλκοόλ σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των αυτοχείρων, οι 
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πληροφοριοδότες στις συνεντεύξεις δεν το αναγνώρισαν ως πρόβλημα υγείας 
προδιαθεσικό ενός υψηλού κινδύνου για αυτοκτονική πράξη, και, επίσης, αναφορές 
σε χρήση αλκοόλ δεν ήταν συχνές στα επίσημα δημόσια αρχεία.       

Η δεύτερη σε συχνότητα ψυχιατρική διάγνωση μεταξύ των αυτοχείρων στη παρούσα 
μελέτη ήταν οι σχιζοφρενικές διαταραχές (ποσοστό 17.6%), εύρημα το οποίο 
συμφωνεί και με την μελέτη του Ζαχαράκη (1996) όπου αναφέρεται ένα ποσοστό 
22% επί του συνόλου των αυτοχείρων για το νομό Ρεθύμνου, ενώ είναι λίγο 
υψηλότερο από το 14.1% που καταγράφεται στην πρόσφατη ανασκόπηση του 
Bertolote και των συνεργατών του (2004) για το μεικτό πληθυσμό (ψυχιατρικοί 
ασθενείς και γενικός πληθυσμός). Όλες οι υπόλοιπες διαγνωστικές κατηγορίες μαζί, 
αποτελούσαν το 2.4% του συνόλου των αυτοχείρων, και αφορούσαν κυρίως 
διαταραχές προσωπικότητας για τους άνδρες αυτόχειρες (0.7%) και αμνησιακές 
διαταραχές για τις γυναίκες (7.2%). Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη σχεδόν ένας 
στους πέντε αυτόχειρες (18.7%) είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια απόπειρα 
αυτοκτονίας κατά το παρελθόν, ποσοστό ωστόσο χαμηλότερο από εκείνο που 
αναφέρεται στην ανασκόπηση του Cavanagh και των συνεργατών του (2003), όπου 
εκτιμήθηκε ότι στο 40% όλων των αυτοκτονιών υπήρχε ιστορικό τουλάχιστον μια 
προηγούμενης απόπειρας αυτοκαταστροφής. Μια πιθανή υπόθεση για το χαμηλό 
ποσοστό προηγούμενων αποπειρών στην περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι οι μέθοδοι 
αυτοκτονίας που χρησιμοποιούνται από τους αυτόχειρες είναι κατά κύριο λόγο βίαιες, 
με συχνότερες τον απαγχονισμό, τη δηλητηρίαση (κυρίως με φυτοφάρμακα) και τα 
πυροβόλα όπλα, με άμεσο αποτέλεσμα ο θάνατος να επέρχεται ακαριαία και οι 
πιθανότητες διάσωσης (π.χ., στις περιπτώσεις δηλητηρίασης) είναι πολύ μικρές. 
Επιπρόσθετα, στο δείγμα μας ένα σημαντικό ποσοστό (24.3%) αναφέρθηκε να 
αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα μιας σωματικής νόσου, παράγοντας που 
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς στη διεθνή 
βιβλιογραφία (Harwood et al., 2006˙ Kaplan et al., 2007˙ Κονταξάκης, 2011). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Goldblatt και τους συνεργάτες του (2000), οι περισσότεροι 
ασθενείς με παθήσεις οξείας ή χρόνιας μορφής δεν διαπράττουν αυτοκτονία. 
Διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των οποίων η πρότερη 
παρουσία ψυχικής διαταραχής (π.χ., κατάθλιψη), η ικανότητα διαχείρισης του στρες 
(σωματικού και συναισθηματικού), η μεταβολή της σωματικής και ψυχολογικής 
κατάστασης του ατόμου λόγω της νόσου, η κοινωνική απομόνωση, και εξωτερικοί 
παράγοντες όπως οικονομικά προβλήματα, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά των ατόμων με μια σωματική νόσο.   

Aναφορικά με το οικογενειακό ιστορικό των αυτοχείρων, σε ένα ποσοστό 22.7% 
υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου ή/και δευτέρου βαθμού όπου έπασχε από 
μια ψυχιατρική διαταραχή, και περίπου ένα 10% των αυτοχείρων είχε κάποιο 
οικογενειακό μέλος που είχε εκδηλώσει στο παρελθόν αυτοκτονική συμπεριφορά, 
είτε με τη μορφή απόπειρας είτε με τη μορφή τετελεσμένης αυτοκαταστροφικής 
πράξης. Στη διεθνή βιβλιογραφία, μια σειρά από μελέτες οικογενειών υποστηρίζουν 
ότι οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς ατόμων που έχουν διαπράξει 
αυτοκτονία είτε απόπειρα αυτοκτονίας, έχουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονικής 
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συμπεριφοράς (αυτοκτονίες ή απόπειρες) συγκριτικά με τους συγγενείς των 
φυσιολογικών μαρτύρων (Baldessarini & Hennen, 2004˙ Brent & Mann, 2005˙ Ernst 
et al., 2009˙ Turecki, 2001), και οι Baldessarini και Hennen (2004) διαπίστωσαν ότι 
τα ευρήματα από 22 μελέτες καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς (αυτοκτονίες και απόπειρες) σε συγγενείς αυτοκτονικών ατόμων 
(αυτόχειρες και αποπειραθέντες), είναι σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο σε συγγενείς ομάδας μαρτύρων. Εντούτοις, παρότι σήμερα θεωρείται ότι 
υπάρχει μια πολυγονιδιακή μεταβίβαση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, δεν είναι 
απόλυτα σαφές τι ακριβώς κληρονομείται, δηλαδή εάν κληρονομείται η αυτοκτονική 
συμπεριφορά, ή/και συναισθηματικές και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, η 
παρορμητική και επιθετική συμπεριφορά, ακόμα και παράγοντες προστατευτικοί 
ενάντια στην αυτοκτονία (Baldessarini & Hennen, 2004˙ Turecki, 2001). 

 

8.3.4 Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης 

Για την διερεύνηση της σοβαρότητας της αυτοκτονικής πρόθεσης των αυτοχείρων και 
του βαθμού προσχεδιασμού της πράξης, συμπληρώθηκε είτε μέσω των ημιδομημένων 
συνεντεύξεων είτε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων 
αρχείων, το πρώτο τμήμα (Συνθήκες σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας, 
ερωτήσεις 1-8) της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρόθεσης (ΚΑΠ, Suicide Intent Scale). 
Ως προς την συσχέτιση της βαθμολογίας της ΚΑΠ με την πηγή συμπλήρωσης 
(συνεντεύξεις με οικογένεια ή επίσημα αρχεία), δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της βαθμολόγησης με 
τη μέθοδο της τριγωνοποίησης πολλαπλών πηγών και δεδομένων. Αξίζει, ωστόσο, 
στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία της ΚΑΠ να σημειωθεί, ότι 
το τί επιδίωκε ο κάθε αυτόχειρας με την αυτοκτονική του πράξη παραμένει εν 
πολλοίς στο μυαλό του, σε μεγάλο βαθμό άγνωστο και ανεξερεύνητο (De Leo et al., 
2006). 

Στη παρούσα μελέτη, η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το 
σύνολο του δείγματος ήταν 9.3 (±2.3), το οποίο υποδηλώνει ότι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αυτοκτονίας, η πράξη ήταν προσχεδιασμένη και όχι παρορμητική. 
Κοινά στοιχεία στη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας, είτε επρόκειτο για 
άνδρες είτε για γυναίκες, ήταν η απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της απόπειρας 
τόσο τοπογραφικά (μέρος, 77.8%) όσο και χρονικά (76.5%), η λήψη μέτρων 
προφύλαξης ενάντια στην ανακάλυψη (παθητικά και ενεργητικά, 90.1%), και η μη 
ενημέρωση προσώπου που θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βοηθήσει ή να τους 
αποτρέψει από την επιχειρούμενη ενέργεια (82.4%). Πάρα ταύτα, η πλειοψηφία του 
συνόλου των αυτοχείρων ανευρέθηκε από ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο (83%), 
και σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα (64.4%), δηλαδή σε λιγότερο από μία ώρα 
μέχρι και τέσσερις ώρες από την τελεσθέντα πράξη της απόπειρας. Επιπλέον, παρότι 
η πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας ανεξαρτήτως φύλου, πραγματοποίησε μια 
εκτεταμένη προετοιμασία της απόπειρας (64.7%) και δεν επικοινώνησε άμεσα (σαφής 
ανακοίνωση) την αυτοκτονική του πρόθεση (77.8%), ένα μικρό μόνο ποσοστό 
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προχώρησε σε κάποιες τελικές ενέργειες (π.χ., διαθήκη) σε σχέση με το 
προβλεπόμενο θάνατο (19.3%) ή άφησε κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας (15.2%).  

Όπως παρατηρεί ο Isometsä (2001), η ανακοίνωση της αυτοκτονικής πρ όθεσης είναι 
προφανής ένδειξη του κινδύνου για αυτοκτονία, αν και η απουσία της ανακοίνωσης 
δεν εγγυάται την μη ύπαρξη κινδύνου. Σε γενικές γραμμές, ως ανακοίνωση της 
πρόθεσης για αυτοκτονία, θεωρείται κάθε άμεση ή έμμεση αναφορά σε θέματα γύρω 
από το θάνατο, εκδήλωση επιθυμίας, απειλής ή προειδοποίησης για ενδεχόμενη 
αυτοκαταστροφική πράξη (Ζαχαράκης κ.ά., 2004), η οποία μπορεί να εκδηλωθεί είτε 
προς το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον του αυτόχειρα είτε προς τρίτα πρόσωπα 
(π.χ., γενικοί/οικογενειακοί ιατροί), χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας σαφής ορισμός 
του τι προσδιορίζει την ανακοίνωση της αυτοκτονικής πρόθεσης, και κατ’ επέκταση 
το ποσοστό των θυμάτων αυτοκτονίας που παρουσιάζεται ότι εκδήλωσαν 
αυτοκτονική πρόθεση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μελετών ψυχολογικής 
αυτοψίας (Isometsä, 2001). Πιο συγκεκριμένα, εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι σαφείς 
(ξεκάθαρες ανακοινώσεις), τότε φαίνεται ότι περίπου το 30-50% του συνόλου των 
θυμάτων αυτοκτονίας είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν κατά 
την διάρκεια των τελευταίων μηνών της ζωής τους (Barraclough et al., 1974˙ Dorpat 
& Ripley, 1960˙ Isometsä, 2001˙ Robins et al., 1959). Η άμεση διατύπωση της 
αυτοκτονικής πρόθεσης στο δείγμα των αυτοχείρων της παρούσας μελέτης, ήταν της 
τάξεως του 22.2%, ενώ εάν υπολογιστούν και οι έμμεσες (ασαφείς) ανακοινώσεις, το 
ποσοστό ανεβαίνει στο 40.6%, χαμηλότερο, ωστόσο, από το 56% που αναφέρεται 
στη μελέτη του Ζαχαράκη και των συνεργατών του (2004) και στη μελέτη των 
Gabriel και Paschalis (1991). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό 
δύναται να είναι υποεκτίμηση του πραγματικού, καθώς η ανακοίνωση της 
αυτοκτονικής πρόθεσης μπορεί να μην συγκρατήθηκε στη μνήμη των 
πληροφοριοδοτών (στην περίπτωση που ήταν έμμεση) ή και να έγινε προς άτομα που 
δεν αποτέλεσαν τους πληροφοριοδότες των συνεντεύξεων της παρούσας μελέτης. 
Σύμφωνα με τον Isometsä (2001), ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 
αυτοκτονικές πράξεις φαίνονται ως κεραυνός εν αιθρία για τους οικείους του θύματος 
αυτοκτονίας, είναι ότι η ανακοίνωση της αυτοκτονικής πρόθεσης δεν είναι πολύ 
συχνή το τελευταίο χρονικό διάστημα (μέρες) πριν την πράξη, και αυτό δύναται να 
είναι αποτέλεσμα της απελπισίας (hopelessness) ή/και της αμφιθυμίας του ατόμου 
σχετικά με την απόφασή του να διαπράξει αυτοκτονία, αλλά και ενδεχόμενη 
απόρροια μιας συνειδητής απόφασης να μην επιτρέψει σε κάποιον να εμποδίσει την 
υλοποίηση της πράξης του.  

Τα σημειώματα αυτοκτονίας, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται από αρκετούς 
ερευνητές της αυτοκτονιολογίας ως δείκτες της σοβαρότητας της απόπειρας 
(Leenaars, 1992˙ Salib et al., 2002a,b˙ Shah & De, 1998˙ Shneidman, 1973a,b, 1985, 
1988, 2004˙ Shneidman & Farberow, 1957), ήταν περιορισμένα στην παρούσα 
μελέτη, καθώς μόνο ένα 15.2% των θυμάτων αυτοκτονίας άφησε κάποιο έγγραφο 
σημείωμα. Σε σύγκριση με τη διεθνή βιβλιογραφία, το ποσοστό των αυτοχείρων που 
αφήνει σημειώματα αυτοκτονίας παραμένει εν πολλοίς αμφιλεγόμενο, και κυμαίνεται 
από 3% έως και 42% (Bhatia et al., 2006˙ Foster, 2003˙ Ζαχαράκης κ.ά., 2004˙ 
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Gabriel & Paschalis, 1991˙ Ho et al., 1998˙ Kuwabara et al., 2006˙ O’Connor et al., 
1999˙ Paraschakis et al., 2012˙ Salib & Maximous, 2002). Σχετικά με το περιεχόμενο 
των σημειωμάτων αυτοκτονίας, στην πλειονότητά τους οι θεματικές συνίστανται σε 
αυτές που αναφέρονται συνήθως και στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή σε 
διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, απολογία/ντροπή, αγάπη για αυτούς που 
μένουν πίσω, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την αντέξουν/ανυπόφορος 
ψυχολογικός πόνος, οδηγίες σχετικά με πρακτικά θέματα μετά το θάνατο, 
απελπισία/ότι δεν υπάρχει τίποτα να περιμένουν ή για να ζήσουν, κοινωνική 
απομόνωση/μοναξιά, φόβος, συμβουλές για αυτούς που μένουν πίσω, αίσθημα 
βάρους προς τους άλλους, κλπ (Foster, 2003˙ Leenaars, 1992˙ Salib & Maximous, 
2002). 

Κατά την ανάλυση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με το φύλο των 
αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της βαθμολογίας 
στην κλίμακα ΚΑΠ ανάμεσα στους άνδρες (μέση τιμή 9.24±2.25) και τις γυναίκες 
(μέση τιμή 9.42±2.28), εύρημα το οποίο συμφωνεί με μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας 
σε δυτικές κοινωνίες (Brent et al., 1999˙ Conwell et al., 1998˙ Hjelmeland et al., 
2000), ενώ στην Κίνα ο Conner και οι συνεργάτες του (2005) διαπίστωσαν ότι οι 
γυναίκες τείνουν να πραγματοποιήσουν λιγότερο προσχεδιασμένες αυτοκτονικές 
πράξεις. Επιπλέον, οι μέσες τιμές στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ όπως κατεγράφησαν 
στην παρούσα μελέτη, είναι αρκετά υψηλότερες και στα δύο φύλα συγκριτικά με τις 
μέσες τιμές που αναφέρονται σε μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε άτομα που 
πραγματοποίησαν απόπειρα αυτοκτονίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Hjelmeland et 
al., 2000) και στη Νικαράγουα (Caldera et al., 2007). Αναφορικά με την ηλικία των 
αυτοχείρων και το βαθμό της αυτοκτονικής πρόθεσης, παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ της ηλικιακής ομάδας των αυτοχείρων κάτω των 30 ετών, 
οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν μικρότερο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης και 
σχεδιασμού της απόπειρας αυτοκτονίας σε σχέση με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. 
Αντίστοιχα ευρήματα έχουν αναφερθεί σε μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε 
αυτόχειρες (Brent et al., 1999˙ Conner et al., 2005˙ Conwell et al., 1998), αλλά και σε 
αποπειραθέντες (Hamdi, Amin, & Mattar, 1991˙ Harriss et al., 2005˙ Hjelmeland et 
al., 2000), και αποτελεί κοινή διαπίστωση των ερευνητών ότι η μεγαλύτερη ηλικία 
συνδέεται με υψηλότερο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης και σχεδιασμού της 
αυτοκτονικής πράξης.    

 

8.4 Εποχικότητα 

Οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας την χρονική περίοδο 1999-2010, 
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας, από τις 06:00 έως τις 18:00 
(59%), ενώ το τμήμα της ημέρας από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 το πρωί, 
βρέθηκε το λιγότερο πιθανό για την τέλεση αυτοκτονίας (12%). Το εύρημα αυτό 
συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με εκείνα προηγηθεισών σχετικών μελετών (Maldonado 
& Kraus, 1991˙ Williams & Tansella, 1987), αλλά και με τις παρατηρήσεις του 
Durkheim (1897/1951) και Morselli (1882), οι οποίοι είχαν υποστηρίξει μια ημερήσια 
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διακύμανση στην διάπραξη των αυτοκτονιών σχετιζόμενη με τους ρυθμούς της 
καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Αναφορικά με την κατανομή των αυτοκτονιών 
κατά ημέρα της εβδομάδας, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 
ρυθμό αυτοκτονιών σε σχέση με την ημέρα όπου διαπράχθηκε η πράξη της 
αυτοκτονίας. Οι περισσότερες αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες Τρίτη 
(17.5%) και Δευτέρα (15.1%), και οι λιγότερες τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή. To 
εύρημα αυτό, βρίσκεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα μελετών οι οποίες 
παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη συχνότητα αυτοκτονιών την ημέρα Δευτέρα (Johnson 
et al., 2005˙ Maldonado & Kraus, 1991), ενώ συγκλίνει με τα ευρήματα ερευνών που 
αναφέρουν μια μικρότερη συχνότητα αυτοκτονιών το Σαββατοκύριακο (Nishi et al., 
2000˙ Zonda et al., 2008). Επίσης, παρουσιάστηκε μια μικρότερη συχνότητα θανάτων 
από αυτοκτονία τις ημέρες πριν από αργίες (Κυριακές και επίσημες αργίες του 
κράτους) και τις καθεαυτό ημέρες των αργιών, σύμφωνα και με τα ευρήματα άλλων 
μελετών (Nishi et al., 2000˙ Zonda et al., 2008). Η συχνότητα των αυτοκτονιών 
παρουσίασε αύξηση τις ημέρες μετά από αργίες όπως αναφέρεται και σε άλλες 
μελέτες (Nishi et al., 2000˙ Zonda et al., 2008), ωστόσο μια οριακά υψηλότερη 
συχνότητα αυτοκτονιών την χρονική περίοδο υπό μελέτη παρουσιάστηκε άλλες 
ημέρες (εκτός αργιών και ημερών πριν/μετά αυτών).  

Αναφορικά με την εποχική κατανομή των αυτοκτονιών, ένα ποσοστό 31% των 
αυτοχείρων πραγματοποίησε την αυτοκτονική πράξη την περίοδο του καλοκαιριού, 
ενώ οι λιγότερες αυτοκτονίες καταγράφηκαν τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, 
παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στο ρυθμό αυτοκτονιών σε σχέση 
με τον μήνα όπου αυτές διαπράχθηκαν. Οι υψηλότερες τιμές με στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς (μήνας Ιανουάριος), 
παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο (RR=1.90), Μάιο (RR=1.61), και Ιούνιο 
(RR=2.03), εύρημα σύμφωνο με την πλειοψηφία των μελετών τόσο από το βόρειο 
όσο και από το νότιο ημισφαίριο (Christodoulou et al., 2012˙ Woo et al., 2012), όσο 
και με δημοσιευμένες μελέτες από την Ελλάδα, όπου παρατηρείται μια υψηλότερη 
συχνότητα αυτοκτονιών την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, και ειδικότερα 
το μήνα Ιούνιο (Bazas et al., 1979˙ Christodoulou et al., 2009, 2012˙ Papadopoulos et 
al., 2005˙ Petridou et al., 2002˙ Vougiouklakis et al., 2005). 

 

8.5 Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ  

Τη χρονική περίοδο 1999-2009, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των 
δεδομένων για τους θανάτους από αυτοκτονία από τα αρχεία των ιατροδικαστικών 
υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με τις επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στα 
αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της τριγωνοποίησης, ανιχνεύθηκε μια υποεκτίμηση (underreporting) της 
τάξεως του 31.1% επί του συνόλου των περιπτώσεων αυτοκτονίας στα αρχεία της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/3 των συνολικών περιπτώσεων 
αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκαν στο νησί. Το εύρημα αυτό της παρούσας 
μελέτης, συμφωνεί με ανάλογα ευρήματα διαφόρων μελετών που έχουν δείξει ότι οι 
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επίσημες στατιστικές τείνουν να υποεκτιμούν το πραγματικό μέγεθος των 
αυτοκτονιών κατά μέσο όρο 10-30% ή ακόμα και περισσότερο ανάλογα με την πηγή 
λάθους (Chang et al., 2010˙ Donaldson, Larsen, Fullerton-Gleason, & Olson, 2006˙ 
O’Carroll, 1989˙ Ohberg & Lonnqvist, 1998˙ Phillips & Ruth, 1993˙ Speechley & 
Stavraky, 1991). Αναφορικά με το φύλο των αυτοχείρων, η υποεκτίμηση των 
αυτοκτονιών στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους άνδρες ήταν 
28.1%, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42.4%, αποτέλεσμα το οποίο 
δύναται να οφείλεται στις διαφορετικές επιλογές μεθόδου αυτοκτονίας για την 
αυτοκαταστροφική πράξη (Cooper & Milroy, 1995˙ De Leo et al., 2010˙ Rockett & 
Smith, 1995). Εντούτοις, σε αντίθεση με την γενικότερη πεποίθηση ότι οι 
ηλικιωμένοι τείνουν να επιλέξουν μη βίαιες μεθόδους αυτοκτονίας, με άμεση 
συνέπεια την λιγότερο ακριβή καταγραφή των θανάτων από αυτοκτονία σε αυτές τις 
ηλικιακές ομάδες (Conwell et al., 1998˙ Rockett & Smith, 1995), στην παρούσα 
μελέτη η ηλικία των θυμάτων αυτοκτονίας δεν φάνηκε να αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα στην υποεκτίμηση των αυτοκτονιών, καθώς παρατηρήθηκε ότι το 71.1% 
των ανδρών ηλικίας μικρότερης των 60 ετών είχαν εγγραφεί στο αρχείο της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ έναντι ενός ποσοστού 73.4% των μεγαλύτερων σε ηλικία 
αυτοχείρων (>60). Οι αντίστοιχες τιμές για τις γυναίκες αυτόχειρες ήταν 56.1% (<60) 
και 59.5% στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών.   

Σε γενικές γραμμές, η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο στις δύο πηγές 
(Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε σημαντικές 
αποκλίσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης στα αρχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας για το σύνολο του δείγματος (άνδρες και γυναίκες), 
παρουσιάστηκαν για τους θανάτους από αυτοκτονία με τη μέθοδο του πνιγμού 
(υποεκτίμηση 50%), της πτώσης από ύψος (υποεκτίμηση 68.1%), για τις περιπτώσεις 
με χρήση κοφτερών και αιχμηρών εργαλείων (66.7%), καθώς, επίσης, για τις 
αυτοκτονίες με άλλες μεθόδους ή μη καθορισμένα μέσα (78.6%, ICD-10: X76, X80), 
επιβεβαιώνοντας παρόμοια ευρήματα άλλων μελετών ότι συγκεκριμένες μέθοδοι 
αυτοκτονίας (π.χ., δηλητηρίαση, πνιγμός, πτώση από ύψος, αυτοπυρπολισμός) 
παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό εσφαλμένης ταξινόμησης (Chang et al., 2010˙ 
Connolly & Cullen, 1995˙ Cooper & Milroy, 1995˙ Kolmos & Bach, 1987˙ Ohberg & 
Lonnqist, 1998˙ Rockett & Smith, 1995˙ Warshauer & Monk, 1978). Μικρότερο 
ποσοστό υποεκτίμησης καταγράφηκε για τους θανάτους με τη μέθοδο του 
απαγχονισμού (28.2%), ενώ παρατηρήθηκε μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο 
πηγών αναφορικά με τη χρήση όπλων στις αυτοκτονικές πράξεις (υποεκτίμηση 
4.2%), εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Rockett & 
Smith, 1995˙ Warshauer & Monk, 1978). Αναφορικά με τους θανάτους από 
αυτοκτονία με τη μέθοδο της δηλητηρίασης, είναι ευρέως αποδεκτό από πολλούς 
ερευνητές ότι παρουσιάζουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εσφαλμένης ταξινόμησης 
στις επίσημες στατιστικές θνησιμότητας, καθώς συχνά ταξινομούνται ως ατύχημα ή 
θάνατοι χωρίς καθορισμένη πρόθεση (Burrows & Laflamme, 2007˙ Chang et al., 
2010˙ Cooper & Milroy, 1995˙ Donaldson et al., 2006˙ Ohberg & Lonnqist, 1998˙ 
Rockett et al., 2010a˙ Sampson & Rutty, 1999). Στη παρούσα μελέτη, η υποεκτίμηση 
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στο σύνολο του δείγματος ήταν της τάξεως του 33.1%, ποσοστό, ωστόσο, 
χαμηλότερο από άλλες μεθόδους αυτοκτονίας για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα 
στην περιφέρεια Κρήτης.  

Ένα ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της μελέτης, είναι το 
διαφοροποιημένο ποσοστό υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας μεταξύ των 
τεσσάρων νομών της περιφέρειας Κρήτης. Στο σημείο αυτό, είναι βασικό να 
τονίσουμε ότι η σύγκριση των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών κατά νομό της 
περιφέρειας, αφορά την χρονική περίοδο 1999-2008, καθώς η ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το 
έτος 2009 παρείχε τα αντίστοιχα δεδομένα σε επίπεδο περιφέρειας και όχι νομού. Το 
προαναφερόμενο, επομένως, χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα ευρήματα της 
παρούσας μελέτης, περίπου οι μισές από τις αυτοκτονίες που καταγράφηκαν στη 
βάση δεδομένων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών για τους νομούς Χανίων και 
Λασιθίου, δεν καταχωρήθηκαν ποτέ επίσημα υπό αυτήν τη μορφή στα αρχεία της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ (υποεκτίμηση 45.9%). Μια πιθανή εξήγηση του ανωτέρου 
ευρήματος συνδέεται με την εγγραφή των πιστοποιητικών θανάτου στα κατά τόπους 
ληξιαρχεία, από τα οποία πραγματοποιείται η γνωστοποίηση των στοιχείων προς την 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για τις ετήσιες εκθέσεις θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, εντός των 
γεωγραφικών ορίων μιας διοικητικής περιφέρειας (π.χ., Κρήτη), οι συγγενείς 
μπορούν να επιλέξουν να δηλώσουν το θάνατο στο ληξιαρχείο του τόπου γεννήσεως 
του θανόντος (δηλ., σε ένα διαφορετικό νομαρχιακό διαμέρισμα από εκείνο που 
επήλθε ο θάνατος) προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθεί άδεια ενταφιασμού. Μόνο 
στην περίπτωση του επαναπατρισμού (π.χ., αλλοδαποί) ή της μεταφοράς σε μια 
διαφορετική διοικητική περιφέρεια, ο θάνατος καταχωρείται στο ληξιαρχείο της 
τελευταίας κατοικίας του θανόντος, και αυτό διότι απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας 
για μεταφορά της σορού. Εντούτοις, αυτή η υπόθεση μπορεί, ως ένα ορισμένο βαθμό, 
να εξηγήσει το διαφορικό νομαρχιακό αντίκτυπο της υποεκτίμησης των θανάτων 
αυτοκτονίας στα αρχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ.  

Ως εκ τούτου, το ερώτημα πώς αυτό το υψηλό ποσοστό υποεκτίμησης των θανάτων 
από αυτοκτονία παρουσιάστηκε στα αρχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, δεδομένου ότι δεν 
υπήρξε καμία παρατηρηθείσα διαφορά μεταξύ των συλλεχθέντων στοιχείων από τις 
γραπτές επίσημες δημόσιες πηγές του πρώτου και δεύτερου επιπέδου 
(ιατροδικαστικές υπηρεσίες, αστυνομικές διευθύνσεις, και εισαγγελικές αρχές ανά 
νομό) αναφορικά με τον αριθμό των περιπτώσεων αυτοκτονίας για την υπό μελέτη 
χρονική περίοδο στην περιφέρεια Κρήτης, παραμένει εν πολλοίς αναπάντητο. Δύο 
υποθέσεις σχετικά με πιθανές πηγές λάθους κατά την επίσημη διαδικασία 
καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία θα μπορούσαν να συζητηθούν. Η πρώτη 
υπόθεση αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το περιστατικό του θανάτου 
μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας και την έκδοση της τελικής 
απόφασης σχετικά με το είδος θανάτου (π.χ., ατύχημα, αυτοκτονία, κλπ) (Claassen et 
al., 2010˙ Corcoran, Arensman, & O’Mahony, 2006). Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 
ότι στις χώρες όπου το επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου εκδίδεται πριν από 
τον ενταφιασμό (όπως και στην Ελλάδα), η αρχική ιατρική αιτία του θανάτου ή οι 
αποκαλούμενοι R-codes (ICD-10, R00-R99, συμπτώματα, σημεία και παθολογικά 
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κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού) μπορεί να 
σημειωθούν ως μια «μεταβατική» (placeholder) διάγνωση στα πιστοποιητικά θανάτου 
(Claassen et al., 2010˙ Warshauer & Monk, 1978), αλλά οι τελικές αποφάσεις σχετικά 
με το είδος θανάτου δύναται να τροποποιηθούν ενόψει περαιτέρω συμπληρωματικής 
έρευνας (Cui, Yip, & Chau, 2004˙ Rockett & Smith, 1995). Επιπλέον, η προσωρινή 
χρήση μιας «μεταβατικής» (placeholder) διάγνωσης από τις ιατροδικαστικές αρχές, 
είναι πιθανό αποτέλεσμα της απροθυμίας των συγγενών των αποθανόντων να 
παρέχουν εξακριβωμένες πληροφορίες ή στοιχεία ενδεικτικά της αυτοκτονίας (π.χ., 
σημείωμα αυτοκτονίας) (Jougla et al., 1998, 2002) εξαιτίας μιας αρνητικής 
κοινωνικής ή θρησκευτικής στάσης απέναντι στη πράξη της αυτοχειρίας (π.χ., η 
ορθόδοξη εκκλησία θεωρεί την αυτοκτονία ως έγκλημα εναντίον της ιερότητας της 
ανθρώπινης ζωής) (Botsis et al., 2004˙ Βουλγαράκης, 2000˙ Zacharakis et al., 1998). 

Γενικά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων, 
κακώσεων και αιτιών θανάτου, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο των R-codes 
περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις και συμπτώματα που, 
χωρίς την αναγκαία μελέτη του περιστατικού ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, 
μπορούν να οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσότερα νοσήματα ή σε δύο ή 
περισσότερα συστήματα του οργανισμού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του 
κεφαλαίου θα μπορούσαν να ονομασθούν ως «μη καθορισμένες αλλιώς» ή 
«αγνώστου αιτιολογίας» ή «μεταβατικές» (ΥΥΚΑ, 2010̇  WHO, 2007a). Σε αυτό το 
πλαίσιο, και σύμφωνα με την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ (Κ. Νασιάκου, προσωπική 
επικοινωνία, 10 Αυγούστου 2010), μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας αριθμός των 
τελικών αποφάσεων σχετικά με το είδος θανάτου δεν ήταν διαθέσιμες κατά την 
διάρκεια της ετήσιας δημοσίευσης των στατιστικών θνησιμότητας της υπηρεσίας, ως 
εκ τούτου οι προαναφερόμενες μεταβατικές διαγνώσεις καταχωρήθηκαν ως τελικές 
διαγνώσεις θανάτου (Claassen et al., 2010).  

Μια άλλη πιθανή πηγή λάθους σχετίζεται με μια ενδεχόμενη έλλειψη επικοινωνίας 
μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών και φορέων στην επίσημη διαδικασία καταγραφής 
των θανάτων από αυτοκτονία, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες (Jougla et 
al., 1998, 2002˙ Värnik et al., 2010). Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι παρότι 
σε διάφορες περιπτώσεις δύναται οι τελικές αποφάσεις για το είδος θανάτου να είχαν 
ολοκληρωθεί εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος από τις ιατροδικαστικές 
αρχές, παρά ταύτα να μην γνωστοποιήθηκαν ποτέ στα κατά τόπους ληξιαρχεία, και 
ως εκ τούτου να μην έγινε τροποποίηση ή/και διόρθωση των ιατρικών 
πιστοποιητικών θανάτου απ’ όπου αντλεί τα στοιχεία της η ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ. Μια 
αρκετά κοινή πρακτική στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες (Κ. Νασιάκου, προσωπική επικοινωνία, 10 Αυγούστου 2010˙ Jougla et al., 
1998, 2002˙ Värnik et al., 2010), είναι σε περιπτώσεις αμφιβολίας ή ελλειπουσών 
πληροφοριών σχετικά με το είδος θανάτου στα ιατρικά πιστοποιητικά, η 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ να ζητά διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες από τα 
κατά τόπους ληξιαρχεία ή/και τις ιατροδικαστικές αρχές που είναι και οι τελικοί 
υπεύθυνοι για την απόφαση του είδους του θανάτου και το χαρακτηρισμό ενός 
θανάτου ως αυτοκτονία (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα VI). Εντούτοις, η επικοινωνία 
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είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης, και δεδομένου ότι στην Ελλάδα η 
ταξινόμηση των αιτιών θανάτου σύμφωνα με την 9η αναθεώρηση του εγχειριδίου της 
ΔΝΤ γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, είναι δύσκολο να 
καθορισθεί η συχνότητα με την οποία ζητούνται οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και εάν αυτές παρέχονται (Jougla et al., 2002˙ 
Värnik et al., 2010). Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, δύναται 
να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι ένας αριθμός θανάτων αυτοκτονίας για την υπό 
μελέτη χρονική περίοδο καταχωρήθηκαν ως θάνατοι από ατυχήματα ή από 
αδιευκρίνιστα αίτια, δηλαδή αφορούσαν τους επονομαζόμενους στη διεθνή 
βιβλιογραφία κωδικούς «σκουπίδια» (garbage codes) (De Leo, 2010˙ Ζαχαράκης κ.ά., 
2003˙ Mathers et al., 2005˙ Naghavi et al., 2010).  

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα γενικά συμπεράσματα της 
παρούσας μελέτης σχετικά με τις πηγές λάθους κατά την επίσημη διαδικασία 
καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία, είναι πιθανό να έχουν εφαρμογή και σε 
άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, αν και το ποσοστό της υποεκτίμησης των 
αυτοκτονιών μπορεί να μην είναι γενικεύσιμο. Επίσης, είναι σαφές από τα ευρήματα 
της παρούσας μελέτης, ότι το μέγεθος της υποεκτίμησης των περιπτώσεων 
αυτοκτονίας από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την περιφέρεια Κρήτης, κυμαίνεται εντός 
των ποσοστών υποεκτίμησης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Chang et 
al., 2010˙ Donaldson et al., 2006˙ O’Carroll, 1989˙ Ohberg & Lonnqvist, 1998˙ 
Phillips & Ruth, 1993˙ Speechley & Stavraky, 1991), ως εκ τούτου μπορεί να ειπωθεί 
ότι οι επίσημες στατιστικές θνησιμότητας αν και ελλιπείς, είναι σε ένα ικανοποιητικό 
βαθμό ακριβείς, καθώς δεν διαστρεβλώνουν διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό την 
εικόνα του φαινομένου της αυτοκτονίας για την περιοχή (Jougla et al., 2002). 
Ωστόσο, η μεγαλύτερη εικόνα σε εθνικό επίπεδο παραμένει ακόμα ασαφής, και 
απαιτείται πρόσθετη έρευνα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος της 
υποεκτίμησης των θανάτων από αυτοκτονία ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, 
πώς μεταβάλλεται διαχρονικά η ύπαρξη της εσφαλμένης ταξινόμησης, καθώς και να 
διευκρινιστούν παράγοντες όπως οι συνήθεις πρακτικές των επαγγελματιών υγείας 
αναφορικά με την συμπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου και η ποιότητα 
της κωδικοποίησης των αιτιών θανάτου σύμφωνα με το εγχειρίδιο της διεθνούς 
στατιστικής ταξινόμησης (Claassen et al., 2010˙ Mathers et al., 2005).  

Τέλος, αναφορικά με την αντιμετώπιση της υποεκτίμησης των αυτοκτονιών, όπως 
αυτή παρουσιάστηκε και στην παρούσα μελέτη από τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, μια σειρά συστάσεων που προσδιορίστηκαν σε μια πρόσφατη 
επισκόπηση των συστημάτων καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Värnik et al., 2010), θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμη για την επίτευξη του στόχου για ένα ακριβές μοντέλο καταγραφής της 
θνησιμότητας. Σύμφωνα με την μελέτη του Värnik και των συνεργατών του (2010), 
είναι ουσιώδες να υπάρχουν χρονικά περιορισμένες ιατροδικαστικές έρευνες οι 
οποίες θα ακολουθούνται από ψυχολογικές αυτοψίες, να πραγματοποιούνται 
ιατροδικαστικές έρευνες και τοξικολογικές εξετάσεις σε όλες τις περιπτώσεις 
αιφνίδιου, βίαιου, ή ύποπτου θανάτου, να υπάρξει βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
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των αρχών που εμπλέκονται στην καταγραφή των θανάτων από αυτοκτονία, 
λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και μεταβίβασης των 
πληροφοριών, να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης του ιατροδικαστή σε όλα 
τα διαθέσιμα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση θανάτου από την έρευνα 
των διωκτικών ή άλλων εμπλεκομένων φορέων, καθώς και συνεχής εκπαίδευση των 
ανθρώπων που ασχολούνται με την κωδικοποίηση των θανάτων σε κεντρικό επίπεδο. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη έγκυρων 
και αξιόπιστων συστημάτων καταγραφής των αυτοκτονιών, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε τοπικό επίπεδο, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και αποτροπής τους. 

 

8.6 Στρατηγικές πρόληψης 

Η αυτοκτονία είναι μια προσωπική και οικογενειακή τραγωδία, που προκαλεί μεγάλο 
πόνο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και σε εκείνους δίπλα σε αυτό. Συνεπάγεται 
επίσης τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία, χαμένα έτη ζωής, και αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία μεταξύ των οικογενειακών μελών και φίλων. Είναι σημαντικό, επομένως, 
η κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την υποστήριξη και την 
θεραπεία, και σε μεγάλο βαθμό να γίνει πιο ενήμερη για το πρόβλημα της 
αυτοκτονίας, καθώς ακόμη και σήμερα, η αυτοκτονική συμπεριφορά παραμένει εν 
πολλοίς ανεξιχνίαστη και γριφώδης, ένα πεδίο ανεξερεύνητο για το ευρύ κοινό, που 
καλύπτεται από πλήθος λαθεμένες απόψεις και αντιλήψεις, με συνεπακόλουθη 
συνέπεια την απόδοση ενός στοιχείου στίγματος στην ίδια την αυτοκτονική πράξη, 
στον αυτόχειρα και στην οικογένειά του.  

Για μια συμπεριφορά όπως η αυτοκτονική, η καθολική πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από συντονισμένες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, όπως ήδη έχει αναφερθεί στο σχετικό κεφάλαιο, οι στρατηγικές 
πρόληψης των αυτοκτονιών εστιάζουν (α) στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού, των κοινοτικών/περιφερειακών οργανισμών και 
φορέων (gatekeepers), καθώς και των γενικών ιατρών και ιατρών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, (β) στην έγκαιρη ανίχνευση (screening) ατόμων που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, (γ) στις θεραπευτικές παρεμβάσεις (φαρμακοθεραπεία, 
ψυχοθεραπεία, συστηματική παρακολούθηση -follow-up- του ατόμου μετά από 
απόπειρα αυτοκτονίας), (δ) στον περιορισμό της διαθεσιμότητας των μέσων για 
αυτοκτονία (πυροβόλα όπλα, φυτοφάρμακα, κλπ), και (ε) στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (ΜΜΕ), είτε πρόκειται για έντυπο τύπο είτε για ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 
καθώς και για το διαδίκτυο (Mann et al., 2005).  

Εντούτοις, τη παρούσα χρονική στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα δεν έχει 
ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, και 
δεδομένου ότι η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των 
διαφορετικών προληπτικών στρατηγικών αντιμετώπισης του φαινομένου είναι 
αμφισβητούμενη, με τις πιο ελπιδοφόρες παρεμβάσεις να είναι η εκπαίδευση των 
ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την πρώιμη αναγνώριση και θεραπεία των 
ψυχικών διαταραχών και την αντιμετώπιση των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, 
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καθώς και ο περιορισμός της διαθεσιμότητας των κοινών μέσων αυτοκτονίας (π.χ., 
πυροβόλα όπλα, φυτοφάρμακα), προτείνεται οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εστιάσουν εξίσου στα προαναφερθέντα, προκειμένου βραχυπρόθεσμα να ενισχύσουν 
σημαντικά τον περιφερειακό έλεγχο του φαινομένου της αυτοκτονίας, και σε ένα 
μακροπρόθεσμο επίπεδο να μειώσουν την συχνότητα των αυτοκτονιών στο νησί.  

Ειδικότερα, καθώς η Κρήτη αποτελεί μια αυτόνομη γεωγραφική περιφέρεια, 
παρέχεται μια μοναδική ευκαιρία για τη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων και την 
δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και εμπλοκής όλων των 
συναρμόδιων φορέων, αλλά και της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για 
την αντιμετώπιση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη, υλοποίηση, και ο 
συντονισμός ενός κοινού συστηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος για το ιατρικό 
προσωπικό (γενικοί ιατροί και άλλες ειδικότητες) όσο και για τους άλλους 
επαγγελματίες υγείας των φορέων υγείας και ψυχικής υγείας κατά νομό, σύμφωνα με 
το πρότυπο που ακολουθήθηκε στο νησί Gotland της Σουηδίας (Rutz et al., 1992), 
είναι ένα πρώτο βασικό βήμα μιας έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αυτοκτονίας στην περιοχή, και η πρωτοβουλία αυτή αποκτά μια 
ειδική σημασία, σήμερα, που η χώρα μας διανύει μια από τις δυσκολότερες 
κοινωνικοοικονομικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Επιπλέον, σημαντική 
συνιστώσα των περιφερειακών στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς για μια σημαντική και σε βάθος δράση, πρέπει να είναι η λήψη μέτρων 
για την μείωση της διαθεσιμότητας και τον περιορισμό της πρόσβασης σε κοινές 
μεθόδους αυτοκτονίας, όπως τα όπλα και τα φυτοφάρμακα, μέσω της τήρησης 
αυστηρότερων ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και μέσω της ενημέρωσης 
του γενικού πληθυσμού, όσο και των επαγγελματιών υγείας, για την σχέση της 
διαθεσιμότητας των μέσων και της αύξησης του αυτοκτονικού κινδύνου. Αρκετές 
μελέτες σε διάφορες χώρες, έχουν διαπιστώσει σημαντική μείωση στο συνολικό 
ποσοστό αυτοκτονιών, μετά από παρεμβάσεις που αφορούν τη λήψη περιοριστικών 
μέτρων στις διαθέσιμες και προσιτές μεθόδους αυτοτραυματισμού που 
χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό βαθμό θνησιμότητας (Mann et al., 2005). 
Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η ορθά στοχευμένη ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ 
για την ελαχιστοποίηση της προβολής και της περιττής απεικόνισης των γεγονότων 
αυτοκτονίας σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO 
& IASP, 2008), στρατηγική η οποία θα συντελούσε σε ένα σημαντικό βαθμό στην 
αποφυγή μιμητικού τύπου αυτοκτονιών και αποπειρών αυτοκτονίας στην περιφέρεια 
Κρήτης.  
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Κεφάλαιο 9. Συμπεράσματα 
Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα διατριβή είναι, συνοπτικά, 
τα παρακάτω: 

 Στην περιφέρεια Κρήτης κατά την χρονική περίοδο 1999-2010, οι μέσοι 
προτυποποιημένοι ως προς την ηλικία ΔΑ10

 Κατά τη διάρκεια της 12ετίας παρατηρήθηκε μια μείωση τόσο του συνολικού 
όσο και των κατά φύλο ΔΑ, ωστόσο σύμφωνα με την διερεύνηση της 
διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ με το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων 
συνένωσης, δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, παρότι τα τελευταία 
χρόνια, η χώρα βρίσκεται σε σημαντική οικονομική ύφεση, τα ευρήματα της 
παρούσας μελέτης δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη αιτιώδους σχέσεως μεταξύ 
της οικονομικής κρίσης και των θανάτων από αυτοκτονία στην περιφέρεια της 
Κρήτης.  

 ήταν 5.9/100.000 για το σύνολο 
του πληθυσμού, για τους άνδρες 9.4/100.000, και για τις γυναίκες 
2.3/100.000.   

 Οι δείκτες αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης ήταν, και για τα δύο φύλα, 
από τους υψηλότερους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε δημοσιευμένες 
ερευνητικές εργασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, υψηλότεροι και του 
αντίστοιχου εθνικού δείκτη αυτοκτονίας.  

 Στο συνολικό πληθυσμό οι θάνατοι από αυτοκτονία για την υπό μελέτη 
χρονική περίοδο, ήταν υπεύθυνοι για την απώλεια 10.916 ετών ζωής. Στις 
γυναίκες, η απώλεια χρόνων αναμενόμενης ζωής ήταν πολύ μικρότερη από 
τους άνδρες, λόγω κυρίως της μικρότερης εκπροσώπησής τους στο δείγμα των 
αυτοχείρων.  

 Ο μέσος προτυποποιημένος δείκτης χαμένων ετών ζωής υπολογίστηκε για το 
σύνολο του πληθυσμού 170.3/100.00011

 Οι δείκτες αυτοκτονίας και για τα δύο φύλα αυξάνονταν σταθερά με την 
πρόοδο της ηλικίας, αλλά η αυξητική τάση ήταν πιο προεξέχουσα στους 
άνδρες, με τον υψηλότερο μέσο ΔΑ να παρουσιάζεται στην ηλικία άνω των 75 
ετών. Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική 
ετήσια μείωση της τάξεως του -9.4% του ΔΑ της ηλικιακής ομάδας κάτω των 
30 ετών, ενώ αντιστρόφως παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική ετήσια 
αύξηση του ΔΑ των ατόμων της τέταρτης ηλικίας (75+) κατά +15.5% την 
χρονική περίοδο 2004-2010. 

, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των 
ανδρών ήταν 273.1/100.000, και για τις γυναίκες 59.7/100.000. 

 Οι ανδρικοί μέσοι ΔΑ ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η αναλογία των μέσων ανδρικών προς τους μέσους 

                                                 
10 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο πρότυπο πληθυσμό 
11 Σύμφωνα με τον πληθυσμό του ΟΟΣΑ το 1980 
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γυναικείους ΔΑ ήταν μεγαλύτερη στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και άνω των 
75 ετών. 

 Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της 
περιφέρειας Κρήτης, ο νομός Ρεθύμνου παρουσίασε τον υψηλότερο μέσο 
ετήσιο προτυποποιημένο δείκτη αυτοκτονίας12

 Η σειρά κατάταξης των τεσσάρων νομών ως προς την συχνότητα των 
θανάτων από αυτοκτονία δεν αποτελεί αντανάκλαση του συγκεκριμένου υπό 
μελέτη χρονικού διαστήματος της παρούσας έρευνας, καθώς η περαιτέρω 
σύγκριση των ΔΑ με τους αντίστοιχους δείκτες κατά νομό, όπως αυτοί 
υπολογίστηκαν σε προηγούμενη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη 
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ κατά το διάστημα 1980-1994, υποδεικνύει το ίδιο ακριβώς 
αποτέλεσμα.  

 (9.6/100.000), και 
ακολούθησαν οι νομοί Χανίων και Λασιθίου (7.8 και 7.5/100.000 αντίστοιχα), 
ενώ στο νομό Ηρακλείου παρατηρήθηκε ο χαμηλότερος ΔΑ (5.6/100.000).  

 Συγκριτικά με την χρονική περίοδο 1980-1994, οι δείκτες αυτοκτονίας κατά 
νομό της περιφέρειας Κρήτης όπως υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη 
παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση, εύρημα το οποίο δύναται να αποδοθεί 
σε ένα βαθμό στις ριζικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές του 
συστήματος υγείας στον Ελλαδικό χώρο εν γένει, και κατ’ επέκταση στην 
υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1983 και 
μετά. 

 Διαπιστώθηκε μια μείωση του συνολικού αδρού ΔΑ στους νομούς Χανίων και 
Ρεθύμνου κατά 71% και 52% αντίστοιχα μεταξύ του 1999 και του 2010, ενώ 
το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάστηκε για τους νομούς της ανατολικής 
Κρήτης (Ηρακλείου και Λασιθίου). Η εξέταση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής 
του συνολικού δείκτη αυτοκτονίας κατά νομό, υπέδειξε μια στατιστικά 
σημαντική ετήσια μείωση του ΔΑ κατά -11% στο νομό Χανίων, ενώ για τους 
άλλους τρεις νομούς δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Τ

 Οι δείκτες αυτοκτονίας των αγροτικών περιοχών ήταν υπερδιπλάσιοι από τους 
αντίστοιχους των αστικών περιοχών και στα δύο φύλα και στο σύνολο του 
πληθυσμού, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε και όταν οι δείκτες 

ο 
εύρημα αυτό πιθανά σχετίζεται ως ένα βαθμό με την υπεροχή της 
διαθεσιμότητας κοινοτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στο 
νομό Χανίων έναντι των άλλων τριών νομών της περιφέρειας Κρήτης. 
Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
(δημόσιες ή ιδιωτικές) κατά νομό της περιφέρειας και την αυτοκτονικότητα. 

                                                 
12 Σύμφωνα με τον πληθυσμό της Ελλάδας το 2001 
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μελετήθηκαν κατά αστική/αγροτική περιοχή του εκάστοτε νομού της 
περιφέρειας Κρήτης. 

 Ως προς τον χρόνο, οι περισσότερες αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν κατά 
την διάρκεια της ημέρας, από τις 06:00 έως τις 18:00, και τις ημέρες Δευτέρα 
και Τρίτη. Επίσης, παρατηρήθηκε μια υψηλότερη συχνότητα των αυτοκτονιών 
την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, και ειδικότερα το μήνα Ιούνιο.  

 Οι μέθοδοι αυτοκτονίας ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες, με συχνότερη τον 
απαγχονισμό και στα δύο φύλα. Επόμενες σε συχνότητα μέθοδοι ήταν στους 
άνδρες τα πυροβόλα όπλα και η δηλητηρίαση, και στις γυναίκες η 
δηλητηρίαση και η πτώση από ύψος. 

 Βίαιες μέθοδοι αυτοκτονίας χρησιμοποιήθηκαν από το 76.7% των ανδρών και 
το 67% των γυναικών.  

 Στις αυτοκτονίες με τη χρήση όπλων, η πλειονότητα των αυτοχείρων στην 
περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε κυνηγετικά όπλα/καραμπίνες.   

 Στις αυτοκτονίες με δηλητηρίαση, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοχείρων 
(82.7%) χρησιμοποίησε γεωργικά φάρμακα (φυτοφάρμακα), και μόνο ένα 
15% προχώρησε στην κατάποση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το 83.8% 
των αυτοκτονιών με τη χρήση φυτοφαρμάκων, αφορούσε τις δραστικές ουσίες 
paraquat (ζιζανιοκτόνο) και methomyl (καρβαμιδικό εντομοκτόνο). 

 Σχετικά με την επίδραση των παραγόντων-μεταβλητών, φύλο, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, και περιοχή διαμονής, πάνω στις τέσσερις πιο 
κοινές μεθόδους αυτοκτονίας, ήτοι δηλητηρίαση, απαγχονισμός, όπλα, και 
πτώση από ύψος, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είχαν διπλάσιες πιθανότητες 
να επιλέξουν την δηλητηρίαση ως μέθοδο αυτοκτονίας έναντι των ανδρών, 
ενώ οι μη έγγαμοι ήταν 60% λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν αυτή την 
συγκεκριμένη μέθοδο για την αυτοκαταστροφική τους πράξη συγκριτικά με 
τους έγγαμους. Επίσης, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών ήταν 62% 
περισσότερο πιθανό να επιλέξουν την δηλητηρίαση ως μέθοδο αυτοκτονίας 
έναντι των κατοίκων των αστικών περιοχών, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
συσχέτιση της ηλικίας των αυτοχείρων και της ιδιαίτερης αυτής μεθόδου 
θανάτου. 

 Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο του 
απαγχονισμού, υπέδειξαν ότι οι μη έγγαμοι είχαν διπλάσιες πιθανότητες να 
επιλέξουν τη μέθοδο του απαγχονισμού συγκριτικά με τους έγγαμους, ενώ δεν 
παρατηρήθηκε καμία άλλη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ανεξάρτητων μεταβλητών του φύλου, της ηλικίας ή της περιοχής διαμονής 
στις πιθανότητες της χρησιμοποίησης αυτής της ιδιαίτερης μεθόδου 
αυτοκτονίας.  

 Τα δύο φύλα διέφεραν σημαντικά ως προς τον αυτοπυροβολισμό, καθώς οι 
γυναίκες είχαν 88% μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν όπλα στην 
αυτοκαταστροφική τους πράξη συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ οι παράγοντες 
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οικογενειακή κατάσταση και περιοχή διαμονής δεν φάνηκε να επηρέασαν 
σημαντικά τις πιθανότητες χρήσης αυτής της μεθόδου αυτοκτονίας. 
Αναφορικά με την ηλικία, τα άτομα στις ηλικιακές ομάδες 45-59 και 60-74 
ετών, είχαν 57% και 60% αντίστοιχα μικρότερη πιθανότητα χρήσης όπλων 
στην πράξη της αυτοχειρίας από τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών.  

 Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είχαν 56% μικρότερη πιθανότητα να 
επιλέξουν τη μέθοδο της πτώσης από ύψος συγκριτικά με τους κατοίκους των 
αστικών περιοχών, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική 
διαφορά φύλου, ηλικίας, ή οικογενειακής κατάστασης στις πιθανότητες της 
χρησιμοποίησης αυτής της ιδιαίτερης μεθόδου αυτοκτονίας. 

 Παρά τον μικρό αριθμό των περιπτώσεων αυτοκτονίας (8% επί του συνόλου) 
με άλλες μεθόδους (π.χ., πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, 
αυτοπυρπολισμός και μη καθορισμένα μέσα), παρατηρήθηκε ένα σημαντικά 
υψηλότερο ποσοστό των γυναικών έναντι των ανδρών στη χρήση αυτών των 
μεθόδων αυτοκτονίας, και μια σημαντικά υψηλότερη συχνότητα στα άτομα 
της τρίτης ηλικίας (>60) συγκριτικά με τους νεότερους σε ηλικία αυτόχειρες. 

 

Ψυχολογική αυτοψία 

 Από το σύνολο των 374 θανάτων από αυτοκτονία την χρονική περίοδο 1999-
2007, πραγματοποιήθηκαν 259 (69.3%) ημιδομημένες συνεντεύξεις με το 
συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων. Το ποσοστό αποδοχής συμμετοχής 
στη συνέντευξη ήταν της τάξεως του 79.2%. 

 Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην 
έρευνα ή δεν ανευρέθηκαν, το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης 
συμπληρώθηκε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων 
δημόσιων αρχείων, στρατηγική που συνάδει με τις βασικές αρχές της 
ψυχολογικής αυτοψίας, και έχει υιοθετηθεί σε μια σειρά από άλλες μελέτες. 

 Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής διέφερε ανάλογα με το φύλο, 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονίας (16.3%), περισσότεροι από ένας 
λόγοι αναφέρθηκαν ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την αυτοκαταστροφική 
πράξη. Συνολικά και για τα δύο φύλα, τα συχνότερα αναφερόμενα 
ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής σχετίστηκαν με προβλήματα ψυχικής υγείας και 
προβλήματα στις σχέσεις με τρίτους ή οικογενειακά προβλήματα. 

 Το χαμηλό ποσοστό της παρουσίας των οικονομικών δυσκολιών ως 
στρεσογόνο ερέθισμα στο δείγμα της παρούσας έρευνας, αποτελεί 
αντανάκλαση της υπό μελέτη χρονικής περιόδου (1999-2007), καθώς τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο τα πρώτα ψήγματα της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν μετά το 
2008.  
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 Το 41.2% των αυτοχείρων είχε επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ το 
ποσοστό χρήσης των υπηρεσιών ήταν υψηλότερο στις γυναίκες σε σύγκριση 
με τους άνδρες αυτόχειρες. 

 Ένα 36.9% των αυτοχείρων είχε έρθει σε επαφή με ένα γενικό 
ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την αυτοκαταστροφική 
πράξη. 

 Μια ψυχική διαταραχή ήταν παρούσα στο 50.8% των αυτοχείρων. Οι 
διαταραχές διάθεσης (κυρίως κατάθλιψη) και οι σχιζοφρενικές διαταραχές 
ήταν οι πιο επικρατούσες ψυχιατρικές διαγνώσεις και στα δύο φύλα. 

 Ένας στους πέντε αυτόχειρες (18.7%) είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια 
απόπειρα αυτοκτονίας κατά το παρελθόν.  

 Σε ένα ποσοστό 22.7% των αυτοχείρων υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο 
πρώτου ή/και δευτέρου βαθμού όπου έπασχε από μια ψυχιατρική διαταραχή, 
και περίπου ένα 10% είχε κάποιο οικογενειακό μέλος που είχε εκδηλώσει στο 
παρελθόν αυτοκτονική συμπεριφορά. 

 Η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το σύνολο του 
δείγματος ήταν 9.3 (±2.3), το οποίο υποδηλώνει ότι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αυτοκτονίας, η πράξη ήταν προσχεδιασμένη και όχι 
παρορμητική. 

 Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της βαθμολογίας στην 
κλίμακα ΚΑΠ ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ οι αυτόχειρες της ηλικιακής 
ομάδας κάτω των 30 ετών, παρουσίασαν μικρότερο βαθμό αυτοκτονικής 
πρόθεσης και σχεδιασμού της απόπειρας αυτοκτονίας σε σχέση με όλες τις 
άλλες ηλικιακές ομάδες.  

 Κοινά στοιχεία στη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας, είτε 
επρόκειτο για άνδρες είτε για γυναίκες, ήταν η απομόνωσή τους κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας τόσο τοπογραφικά όσο και χρονικά, η λήψη μέτρων 
προφύλαξης ενάντια στην ανακάλυψη, και η μη ενημέρωση προσώπου που θα 
μπορούσε ενδεχομένως να τους βοηθήσει ή να τους αποτρέψει από την 
επιχειρούμενη ενέργεια. Επιπλέον, παρότι η πλειοψηφία των θυμάτων 
αυτοκτονίας ανεξαρτήτως φύλου, πραγματοποίησε μια εκτεταμένη 
προετοιμασία της απόπειρας και δεν επικοινώνησε άμεσα (σαφής 
ανακοίνωση) την αυτοκτονική του πρόθεση, ένα μικρό μόνο ποσοστό 
προχώρησε σε κάποιες τελικές ενέργειες (π.χ., διαθήκη) σε σχέση με το 
προβλεπόμενο θάνατο ή άφησε κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας (15.2%).  

 

Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 

 Τη χρονική περίοδο 1999-2009, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
σύγκριση των δεδομένων για τους θανάτους από αυτοκτονία από τα αρχεία 
των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με τις επίσημα 
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καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
τριγωνοποίησης, ανιχνεύθηκε μια υποεκτίμηση (underreporting) της τάξεως 
του 31.1% επί του συνόλου των περιπτώσεων αυτοκτονίας στα αρχεία της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ.  

 Για τους άνδρες αυτόχειρες το ποσοστό υποεκτίμησης ήταν 28.1%, ενώ για τις 
γυναίκες 42.4%, πιθανό αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών μεθόδων 
αυτοκτονίας. Η ηλικία των θυμάτων αυτοκτονίας δεν αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα στην υποεκτίμηση των αυτοκτονιών.   

 Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο στις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις. Τα 
υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας για το σύνολο του δείγματος (άνδρες και γυναίκες), 
παρουσιάστηκαν για τους θανάτους από αυτοκτονία με τη μέθοδο του πνιγμού 
(υποεκτίμηση 50%), της πτώσης από ύψος (υποεκτίμηση 68.1%), για τις 
περιπτώσεις με χρήση κοφτερών και αιχμηρών εργαλείων (66.7%), καθώς, 
επίσης, για τις αυτοκτονίες με άλλες μεθόδους ή μη καθορισμένα μέσα 
(78.6%).  

 Μικρότερο ποσοστό υποεκτίμησης καταγράφηκε για τους θανάτους με τη 
μέθοδο της δηλητηρίασης (33.1%) και του απαγχονισμού (28.2%), ενώ 
παρατηρήθηκε μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο πηγών αναφορικά με τη 
χρήση όπλων στις αυτοκτονικές πράξεις (υποεκτίμηση 4.2%).  

 Παρατηρήθηκε ένα διαφοροποιημένο ποσοστό υποεκτίμησης των 
περιπτώσεων αυτοκτονίας μεταξύ των τεσσάρων νομών της περιφέρειας 
Κρήτης, όπου περίπου οι μισές από τις αυτοκτονίες που καταγράφηκαν στη 
βάση δεδομένων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών για τους νομούς Χανίων 
και Λασιθίου, δεν καταχωρήθηκαν ποτέ επίσημα υπό αυτήν τη μορφή στα 
αρχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ (υποεκτίμηση 45.9%). 

 Το μέγεθος της υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας από την 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την περιφέρεια Κρήτης, κυμαίνεται εντός των ποσοστών 
υποεκτίμησης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ως εκ τούτου 
μπορεί να ειπωθεί ότι οι επίσημες στατιστικές θνησιμότητας αν και ελλιπείς, 
είναι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ακριβείς, καθώς δεν διαστρεβλώνουν 
διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του φαινομένου της αυτοκτονίας 
για την περιοχή. 

 Σχετικά με την αντιμετώπιση της υποεκτίμησης των αυτοκτονιών, είναι 
ουσιώδες να υπάρχουν χρονικά περιορισμένες ιατροδικαστικές έρευνες οι 
οποίες θα ακολουθούνται από ψυχολογικές αυτοψίες, να πραγματοποιούνται 
ιατροδικαστικές έρευνες και τοξικολογικές εξετάσεις σε όλες τις περιπτώσεις 
αιφνίδιου, βίαιου, ή ύποπτου θανάτου, να υπάρξει βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην καταγραφή των θανάτων από 



287 

 

αυτοκτονία, λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και 
μεταβίβασης των πληροφοριών, να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 
του ιατροδικαστή σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση θανάτου από την έρευνα των διωκτικών ή άλλων εμπλεκομένων 
φορέων, καθώς και συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων που ασχολούνται με 
την κωδικοποίηση των θανάτων σε κεντρικό επίπεδο.  
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Γράφημα V: Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Κρήτης 

 
 

 



348 

 

 
 



349 
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Πίνακας Ι: Δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο και χώρα ανά 100.000 πληθυσμό (πρώτο 
και τελευταίο διαθέσιμο έτος) (Πηγή: WHO, 2011) 

Χώρα 
Πρώτο 

διαθέσιμο 
έτος 

Άνδρες Γυναίκες 
Τελευταίο 
διαθέσιμο 

έτος 
Άνδρες Γυναίκες 

Αφρικανική Ήπειρος 

Ζιμπάμπουε 1990 10.6 5.2 … … … 

Μαυρίκιος 1955 14.1 3.6 2008 11.8 1.9 

Νότια Αφρική 2007 1.4 0.4 … … … 

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1985 3.7 0 1987 0 1.8 

Σευχέλλες 1985 21.5 3.1 2008 8.9 0 

Αμερικανική Ήπειρος 

Άγιος Δομήνικος 1960 1.4 0.5 2005 3.9 0.7 

Αϊτή 1980 0 0 2003 0 0 

Αντίγκουα και 
Μπαρμπούντα 1987 0 0 1995 0 0 

Αργεντινή 1966 14.3 4.5 2008 12.6 3.0 

Βενεζουέλα 1960 9.2 3.9 2007 5.3 1.2 

Βραζιλία 1980 4.5 1.9 2008 7.7 2.0 

Γουατεμάλα 1960 4.8 0.6 2008 5.6 1.7 

Γουιάνα 1977 0 0 2006 39.0 13.4 

Γρενάδα 2003 7.9 0 2008 0 0 

Εκουαδόρ 1971 3.4 1.1 2009 10.5 3.6 

Ελ Σαλβαδόρ 1950 7.4 1.0 2008 12.9 3.6 

Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής  (ΗΠΑ) 1950 17.7 2.5 2005 17.7 4.5 

Καναδάς 1950 11.7 3.5 2004 17.3 5.4 

Κολομβία 1950 2.2 0.3 2007 7.9 2.0 

Κόστα Ρίκα 1955 5.9 0.4 2009 10.2 1.9 

Κούβα 1963 13.9 7.6 2008 19.0 5.5 

Μεξικό 1960 2.7 1.0 2008 7.0 1.5 

Μπαρμπέιντος 1965 2.8 0 2006 7.3 0 

Μπαχάμες 1980 1.0 0 2005 1.9 0.6 

Μπελίζε 1982 0 0 2008 6.6 0.7 

Νικαράγουα 1960 0 0 2006 9.0 2.6 

Ονδούρα 1955 4.4 1.7 1978 0 0 

Ουρουγουάη 1971 16.3 4.6 2004 26.0 6.3 

Παναμάς 1955 9.1 1.7 2008 9.0 1.9 
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Χώρα 
Πρώτο 

διαθέσιμο 
έτος 

Άνδρες Γυναίκες 
Τελευταίο 
διαθέσιμο 

έτος 
Άνδρες Γυναίκες 

Παραγουάη 1955 1.2 0.9 2008 5.1 2.0 

Περού 1970 3.0 1.3 2007 1.9 1.0 

Πουέρτο Ρίκο 1955 16.0 6.4 2005 13.2 2.0 

Σάντα Λουσία 1975 0 0 2005 4.9 0 

Σεντ Βίνσεντ και 
Γκρεναντίν 1984 0 0 2008 5.4 1.9 

Σεντ Κιτς και Νέβις 1986 5 0 1995 0 0 

Σουρινάμ 1975 7.2 3.9 2005 23.9 4.8 

Τζαμάικα 1980 0 0 1990 0.3 0 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο 1955 9.4 1.4 2006 17.9 3.8 

Χιλή 1950 6.9 1.5 2007 18.2 4.2 

Ευρωπαϊκή Ήπειρος 

Αζερμπαϊτζάν 1981 6.2 3.1 2007 1.0 0.3 

Αλβανία 1987 3.0 1.6 2003 4.7 3.3 

Αρμενία 1981 3.8 2.1 2008 2.8 1.1 

Αυστρία 1955 33.0 15.0 2009 23.8 7.1 

Βέλγιο 1955 20.0 7.3 2005 28.8 10.3 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1985 15.8 4.6 1991 20.3 3.3 

Βουλγαρία 1965 11.9 6.5 2008 18.8 6.2 

Γαλλία 1950 23.7 7.2 2007 24.7 8.5 

Γερμανία 1990 24.9 10.7 2006 17.9 6.0 

Γεωργία 1981 9.7 3.0 2009 7.1 1.7 

Δανία 1950 31.7 15.0 2006 17.5 6.4 

Ελβετία 1950 34.6 12.9 2007 24.8 11.4 

Ελλάδα 1960 5.0 2.7 2009 6.0 1.0 

Εσθονία 1981 58.6 17.9 2008 30.6 7.3 

Ηνωμένο Βασίλειο και 
Βόρεια Ιρλανδία 1950 12.7 6.5 2009 10.9 3.0 

Ιρλανδία 1950 4.2 1.0 2009 19.0 4.7 

Ισλανδία 1955 22.5 6.3 2008 16.5 7.0 

Ισπανία 1950 8.4 2.6 2008 11.9 3.4 

Ισραήλ 1955 4.5 5.3 2007 7.0 1.5 

Ιταλία 1950 9.4 3.5 2007 10.0 2.8 

Καζακστάν 1981 36.2 9.8 2008 43.0 9.4 

Κιρζικστάν 1981 21.7 6.4 2009 14.1 3.6 
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Χώρα 
Πρώτο 

διαθέσιμο 
έτος 

Άνδρες Γυναίκες 
Τελευταίο 
διαθέσιμο 

έτος 
Άνδρες Γυναίκες 

Κροατία 1985 32.5 12.8 2009 28.9 7.5 

Κύπρος 1999 0.3 0 2008 7.4 1.7 

Λετονία 1980 53.9 14.9 2009 40.0 8.2 

Λευκορωσία 1981 43.0 8.7 2007 48.7 8.8 

Λιθουανία 1981 59.4 10.7 2009 61.3 10.4 

Λουξεμβούργο 1966 25.2 9.4 2008 16.1 3.2 

Μάλτα 1970 2.6 0 2008 5.9 1.0 

Μολδαβία 1981 29.9 10.7 2008 30.1 5.6 

Νορβηγία 1955 11.7 3.4 2009 17.3 6.5 

Ολλανδία 1950 7.4 3.7 2009 13.1 5.5 

Ουγγαρία 1955 28.6 13.1 2009 40.0 10.6 

Ουζμπεκιστάν 1981 10.6 3.8 2005 7.0 2.3 

Ουκρανία 1981 40.8 9.3 2009 37.8 7.0 

ΠΓΔΜ Φύρομ 1991 10.0 5.2 2003 9.5 4.0 

Πολωνία 1955 9.6 2.2 2008 26.4 4.1 

Πορτογαλία 1950 15.3 4.9 2009 15.6 4.0 

Ρουμανία 1990 13.3 4.7 2009 21.0 3.5 

Ρωσία 1980 59.2 13.6 2006 53.9 9.5 

Σερβία 1998 27.5 11.5 2009 28.1 10.0 

Σλοβακία 1992 25.3 5.2 2005 22.3 3.4 

Σλοβενία 1985 52.3 14.4 2009 34.6 9.4 

Σουηδία 1950 22.7 6.9 2008 18.7 6.8 

Τατζικιστάν 1981 5.8 2.1 2001 2.9 2.3 

Τουρκμενιστάν 1981 12.8 5 1998 13.8 3.5 

Τσεχία 1986 30.6 11.9 2009 23.9 4.4 

Φινλανδία 1950 26.5 5.4 2009 29.0 10.0 

Ανατολική Μεσόγειος 

Αίγυπτος 1974 0.1 0 2009 0.1 0 

Ιορδανία 1965 0.2 0.1 2008 0.2 0 

Ιράν 1991 0.3 0.1 … … … 

Κουβέιτ 1975 0.7 0.2 2009 1.9 1.7 

Μπαχρέιν 1987 2.9 1.2 2006 4.0 3.5 

Συρία 1980 0.8 0.1 1985 0.2 0 
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Χώρα 
Πρώτο 

διαθέσιμο 
έτος 

Άνδρες Γυναίκες 
Τελευταίο 
διαθέσιμο 

έτος 
Άνδρες Γυναίκες 

Νοτιοανατολική Ασία 

Ινδία 1980 7.3 5.3 2009 13.0 7.8 

Μαλδίβες 2001 1.4 0.7 2005 0.7 0 

Σρι Λάνκα 1950 9.6 3.9 1991 44.6 16.8 

Ταϊλάνδη 1955 3.8 1.7 2002 12.0 3.8 

Δυτικός Ειρηνικός 

Αυστραλία 1950 13.7 4.7 2006 12.8 3.6 

Ιαπωνία 1950 24.0 15.3 2009 36.2 13.2 

Κίνα (ηπειρωτική χώρα, 
επιλεγμένες αγροτικές 
και αστικές περιοχές) 

1987 15.5 20.4 1999 13.0 14.8 

Κίνα (ηπειρωτική χώρα, 
επιλεγμένες αγροτικές 
περιοχές) 

1987 23.2 32.3 1999 20.4 24.7 

Κίνα (ηπειρωτική χώρα, 
επιλεγμένες αστικές 
περιοχές) 

1987 8.7 11.4 1999 6.7 6.6 

Κίνα, Χονγκ Κονγκ 1955 13.0 7.9 2009 19.0 10.7 

Κορέα 1985 13.3 4.9 2009 39.9 22.1 

Νέα Ζηλανδία 1960 13.8 5.4 2007 18.1 5.5 

Σιγκαπούρη 1960 10.3 6.7 2006 12.9 7.7 

Φιλιππίνες 1960 1 0.5 1993 2.5 1.7 
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Πίνακας ΙΙ: Αυτοκτονίες ανδρών κατά μέθοδο και χώρα (% επί του συνόλου των 
θανάτων από αυτοκτονία κατά χώρα) (Πηγή: Ajdacic-Gross et al., 2008) 

Χώρα Έτος 
Άνδρες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Αφρική 

Νότια Αφρική 1996 & 
2004 6.6 3.6 68.7 0 12.6 0.2 8.2 

Αμερική 

Άγιος 
Δομήνικος 

1996-
2001 2.5 22.4 42.8 2.5 20.2 1.5 8.1 

Αργεντινή 1997-
2003 0.7 1.7 49.1 1.5 37.6 2.4 7.0 

Βενεζουέλα 1996-
2002 1.4 13.3 56.6 0.6 23.3 2.2 2.6 

Βραζιλία 1996-
2002 2.0 8.3 52.4 0.9 22.1 1.8 12.6 

Εκουαδόρ 1997-
2004 1.6 32.2 41.3 1.6 19.2 0.1 4.0 

Ελ Σαλβαδόρ 1997-
2003 0.4 86.2 8.4 0.3 3.8 0.1 0.7 

Ηνωμένες 
Πολιτείες της 
Αμερικής 
(ΗΠΑ) 

1999-
2002 7.1 0.3 20.4 0.9 60.6 1.9 8.8 

Καναδάς 2000-
2003 10.2 0.4 44.4 2.3 21.6 4.7 16.3 

Κολομβία 1997-
1999 5.9 20.1 27.7 1.1 37.0 3.1 5.1 

Κόστα Ρίκα 1997-
2004 3.5 29.9 38.4 0.2 24.0 1.6 2.4 

Κούβα 2001-
2004 1.7 8.9 76.8 0.6 3.4 2.0 6.6 

Μεξικό 1998-
2003 0.9 5.3 68.8 0.5 20.5 0.7 3.3 

Νικαράγουα 1997-
2003 1.8 61.4 25.7 0.6 7.4 0.1 2.9 

Ουρουγουάη 1997-
2001 1.5 1.5 41.1 2.7 47.8 1.1 4.2 

Παναμάς 1998-
2003 1.4 18.3 63.5 0 11.9 3.2 1.8 

Παραγουάη 1996-
2003 0.6 15.4 42.9 1.6 30.4 1.2 7.9 

Περού 1999-
2000 2.3 54.6 14.1 3.3 11.8 0.3 13.5 

Πουέρτο Ρίκο 1999-
2002 4.8 1.6 67.6 1.7 17.6 1.5 5.1 
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Χώρα Έτος 
Άνδρες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Χιλή 1997-
2003 0.6 5.0 77.2 0.9 11.7 0.7 3.9 

Ασία 

Ιαπωνία 1995-
2004 1.3 2.5 68.7 2.6 0.2 8.1 16.5 

Ισραήλ 1998-
2003 2.5 1.9 42.0 0.7 25.4 10.3 17.2 

Κίνα, Χονγκ 
Κονγκ 

2001-
2004 1.6 1.1 22.6 2.0 0.3 43.3 29.1 

Κορέα 1995-
2004 0.4 37.5 39.2 3.2 0.4 9.5 9.8 

Κουβέιτ 1995-
2001 0.5 4.7 91.7 0 0.5 0.5 2.1 

Ταϊλάνδη 1994-
2002 6.3 16.4 51.7 0.1 6.1 0.1 19.3 

Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 

Αυστραλία 1998-
2003 8.0 1.1 45.4 1.3 11.5 3.6 29.1 

Νέα Ζηλανδία 2000-
2003 6.4 1.0 48.4 1.9 11.2 2.5 28.6 

Ευρώπη 

Αυστρία 2002-
2005 5.6 0.3 48.1 3.3 20.7 8.9 13.1 

Γαλλία 2000-
2003 8.6 1.0 48.9 3.9 22.1 4.9 10.6 

Γερμανία 1998-
2004 8.0 1.3 55.5 2.1 10.3 7.4 15.5 

Γεωργία 1998-
2001 4.3 3.6 53.2 0.9 3.2 1.6 33.2 

Δανία 1994-
2001 13.7 0.7 40.7 4.8 14.5 5.1 20.5 

Ελβετία 2000-
2004 13.3 0.6 27.3 3.0 33.5 9.2 13.2 

Εσθονία 1997-
2005 1.5 0.2 79.7 0.5 9.1 3.3 5.7 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

2001-
2004 14.7 0.4 55.2 2.4 3.5 2.9 20.8 

Ισλανδία 1997-
2004 9.3 0 39.0 5.5 19.5 5.1 21.6 

Ισπανία 1999-
2004 3.5 2.6 52.7 3.9 7.1 18.4 11.8 

Κροατία 1995-
2004 2.3 1.5 53.3 3.8 25.4 4.0 9.8 

Λετονία 1996-
2004 0.9 1.0 85.1 0.6 6.5 2.3 3.6 
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Χώρα Έτος 
Άνδρες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Λιθουανία 1998-
2004 1.1 0.4 91.7 0.3 2.7 1.3 2.4 

Λουξεμβούργο 1998-
2004 8.1 1.1 38.2 2.8 14.6 18.5 16.6 

Μάλτα 1995-
2004 6.8 1.4 41.8 4.1 15.8 21.9 8.2 

Μολδαβία 1996-
2004 0.9 7.0 80.3 2.0 2.4 2.6 4.8 

Νορβηγία 1996-
2004 11.1 0.2 37.9 4.6 27.1 4.7 14.3 

Ολλανδία 1996-
2004 11.7 1.4 47.9 6.6 4.4 7.8 20.2 

Ουγγαρία 1996-
2003 7.0 4.6 70.3 1.4 4.0 4.9 7.8 

Πολωνία 1999-
2004 1.8 0.3 91.2 0.5 1.1 2.1 3.1 

Πορτογαλία 2002-
2003 2.4 14.0 52.2 4.3 11.1 6.0 10.0 

Ρουμανία 1999-
2004 3.0 3.1 87.3 0.3 1.0 1.4 3.8 

Σερβία 1997-
2002 1.6 2.9 57.6 3.3 20.1 2.3 12.2 

Σλοβακία 1994-
2002 3.2 1.7 70.0 0.8 12.3 5.0 7.0 

Σλοβενία 1997-
2004 2.5 1.8 64.7 2.5 11.8 3.6 13.1 

Σουηδία 1997-
2002 16.0 0.3 39.4 5.3 17.1 4.4 17.6 

Τσεχία 1994-
2004 5.0 0.6 63.8 1.0 12.4 6.5 10.8 

Φινλανδία 1996-
2004 17.6 0.2 33.1 3.5 26.7 4.2 14.6 

1Δηλητηρίαση, 2Δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα, 3Απαγχονισμός, 4Πνιγμός, 5Όπλα, 6Πτώση από ύψος 
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Πίνακας ΙIΙ: Αυτοκτονίες γυναικών κατά μέθοδο και χώρα (% επί του συνόλου των 
θανάτων από αυτοκτονία κατά χώρα) (Πηγή: Ajdacic-Gross et al., 2008) 

Χώρα Έτος 
Γυναίκες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Αφρική 

Νότια Αφρική 1996 & 
2004 22.7 12.6 41.2 0.8 9.2 0.8 12.6 

Αμερική 

Άγιος 
Δομήνικος 

1996-
2001 7.8 34.9 31.9 3.6 8.4 3.0 10.2 

Αργεντινή 1997-
2003 3.4 4.1 38.0 4.2 25.9 10.3 14.1 

Βενεζουέλα 1996-
2002 5.2 29.8 44.1 0.5 12.2 4.6 3.7 

Βραζιλία 1996-
2002 6.5 16.0 37.6 2.3 13.4 3.9 20.4 

Εκουαδόρ 1997-
2004 2.3 64.3 23.9 0.8 5.3 0.1 3.3 

Ελ Σαλβαδόρ 1997-
2003 0 95.1 3.2 0 1.4 0 0.4 

Ηνωμένες 
Πολιτείες της 
Αμερικής 
(ΗΠΑ) 

1999-
2002 31.0 0.5 16.9 2.1 35.7 3.4 10.5 

Καναδάς 2000-
2003 34.3 0.5 36.8 4.0 3.8 6.5 14.1 

Κολομβία 1997-
1999 12.5 45.7 17.4 1.2 15.0 4.2 3.9 

Κόστα Ρίκα 1997-
2004 8.9 43.2 30.4 0.4 11.3 3.9 1.9 

Κούβα 2001-
2004 11.5 10.3 27.4 1.3 0.7 3.0 45.8 

Μεξικό 1998-
2003 6.9 21.5 51.3 0.7 13.4 1.5 4.7 

Νικαράγουα 1997-
2003 7.7 84.6 4.8 0.1 1.7 0 1.1 

Ουρουγουάη 1997-
2001 6.8 3.7 27.5 9.1 35.7 7.6 9.5 

Παναμάς 1998-
2003 2.9 46.3 44.1 0 2.2 3.7 0.7 

Παραγουάη 1996-
2003 2.5 38.5 27.1 1.9 21.5 2.8 5.7 

Περού 1999-
2000 1.8 83.0 7.3 2.4 1.2 0 4.2 

Πουέρτο Ρίκο 1999-
2002 19.2 6.2 42.3 1.5 6.9 7.7 16.2 
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Χώρα Έτος 
Γυναίκες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Χιλή 1997-
2003 7.7 9.8 62.6 2.7 8.0 2.0 7.2 

Ασία 

Ιαπωνία 1995-
2004 2.9 4.3 59.9 7.8 0 12.5 12.7 

Ισραήλ 1998-
2003 8.9 2.9 31.1 2.1 9.1 21.9 24.0 

Κίνα, Χονγκ 
Κονγκ 

2001-
2004 3.5 2.4 18.9 4.5 0.1 47.5 23.1 

Κορέα 1995-
2004 0.8 42.8 26.0 3.8 0.1 18.5 8.1 

Κουβέιτ 1995-
2001 0 7.3 90.6 0 0 2.1 0 

Ταϊλάνδη 1994-
2002 11.3 28.3 41.8 0.1 1.9 0.2 16.4 

Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 

Αυστραλία 1998-
2003 26.5 0.7 36.4 3.9 2.6 4.6 25.3 

Νέα Ζηλανδία 2000-
2003 19.7 0.4 42.5 4.4 2.2 6.4 24.3 

Ευρώπη 

Αυστρία 2002-
2005 17.7 0.6 35.2 10.7 2.6 18.1 15.1 

Γαλλία 2000-
2003 26.3 2.0 29.2 12.4 4.1 12.4 13.5 

Γερμανία 1998-
2004 22.0 2.0 38.9 7.2 1.4 14.1 14.4 

Γεωργία 1998-
2001 4.7 3.9 50.8 0.8 0.8 4.7 34.4 

Δανία 1994-
2001 36.9 0.7 29.6 13.2 0.8 7.9 10.7 

Ελβετία 2000-
2004 37.8 0.7 19.1 10.1 3.4 14.7 13.9 

Εσθονία 1997-
2005 9.1 1.9 70.4 2.2 1.3 10.7 4.3 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

2001-
2004 41.1 0.3 35.9 4.7 0.6 3.7 13.9 

Ισλανδία 1997-
2004 31.8 1.5 27.3 18.2 0 4.5 16.7 

Ισπανία 1999-
2004 8.3 5.4 29.4 7.6 0.9 36.9 11.5 

Κροατία 1995-
2004 7.2 5.4 47.9 13.8 4.5 8.3 12.9 

Λετονία 1996-
2004 6.2 4.1 72.6 3.9 0.9 7.8 4.5 
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Χώρα Έτος 
Γυναίκες 

 X60-
X671 

 X68-
X692  X703  X714  X72-

X755  X806 Άλλες 
μέθοδοι 

Λιθουανία 1998-
2004 6.3 1.6 83.1 2.2 0.3 4.4 2.1 

Λουξεμβούργο 1998-
2004 29.6 1.6 15.2 7.2 3.2 28.8 14.4 

Μάλτα 1995-
2004 13.7 2.0 15.7 7.8 0 56.9 3.9 

Μολδαβία 1996-
2004 5.0 18.0 55.7 9.1 0.5 5.4 6.2 

Νορβηγία 1996-
2004 33.3 0.5 32.3 13.5 2.0 7.1 11.3 

Ολλανδία 1996-
2004 24.0 1.8 33.6 11.0 0.6 10.7 18.3 

Ουγγαρία 1996-
2003 28.1 7.0 43.4 4.5 0.6 9.9 6.5 

Πολωνία 1999-
2004 7.9 0.8 77.6 3.0 0.2 6.5 4.0 

Πορτογαλία 2002-
2003 9.2 23.5 31.2 11.6 3.2 10.3 10.9 

Ρουμανία 1999-
2004 7.9 9.1 74.1 1.1 0.1 2.4 5.2 

Σερβία 1997-
2002 4.2 9.8 57.2 7.9 5.2 4.0 11.7 

Σλοβακία 1994-
2002 17.0 2.8 50.2 2.8 2.9 17.2 7.0 

Σλοβενία 1997-
2004 8.6 3.1 53.1 12.2 1.2 9.0 12.8 

Σουηδία 1997-
2002 42.9 0.1 25.12 12.4 0.9 7.2 11.3 

Τσεχία 1994-
2004 18.2 1.3 44.8 4.8 2.6 15.7 12.5 

Φινλανδία 1996-
2004 49.5 0.2 20.3 10.6 2.6 6.6 10.2 

1Δηλητηρίαση, 2Δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα, 3Απαγχονισμός, 4Πνιγμός, 5Όπλα, 6Πτώση από ύψος 
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Πίνακας IV: Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση (E950-E958), Εγχειρίδιο 
Διεθνούς Στατιστικής Ταξινομήσεως των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου 
(9η αναθεώρηση) / ICD-9: Manual of the International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries, and Causes of Death (Πηγή: ΥΚΥ, 1980˙ WHO, 1977) 

Κωδικός Αιτίες θανάτου 

E950 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη δηλητηρίαση από υγρές ή 
στερεές ουσίες 

E951 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη δηλητηρίαση από αέρια για 
οικιακή χρήση  

E952 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη δηλητηρίαση από άλλα 
αέρια και ατμούς 

E953 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από απαγχονισμό, 
στραγγαλισμό και πνιγμονή 

E954 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από εμβύθιση 
(πνιγμό) 

E955 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από πυροβόλα όπλα 
και εκρηκτικές ύλες 

E956 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από κοφτερά και 
αιχμηρά εργαλεία 

E957 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από πτώση, από 
υψηλό μέρος 

E958 
Αυτοκτονία και αυτοπροκαλούμενη κάκωση από άλλα και μη 
καθορισμένα μέσα 
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Πίνακας V: Σκόπιμος αυτοτραυματισμός (X60-X84), Διεθνής Στατιστική 
Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (10η αναθεώρηση) / ICD-10: 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
(Πηγή: ΥΥΚΑ, 2010˙ WHO, 2007a) 

Κωδικός Αιτίες θανάτου 

X60 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή 
αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά 

X61 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, 
καταπραϋντικά - υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα 
φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού  

X62 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και 
ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται 

 
X63 

Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που 
δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 

X64 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη 
καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 

X65 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ 

X66 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς 
διαλύτες και αλογονομένους υδρογονάνθρακες και τους ατμούς 
τους 

X67 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και 
ατμούς 

X68 Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα 

X69 
Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη 
καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες 

X70 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού 
και ασφυξίας 

X71 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και εμβύθισης 

X72 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με περίστροφο 

X73 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, 
κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο όπλο 

X74 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με άλλο και μη 
καθορισμένο πυροβόλο όπλο 

X75 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από εκρηκτικά υλικά 

X76 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από καπνό, φωτιά και φλόγες 
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Κωδικός Αιτίες θανάτου 

X77 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από υδρατμούς, καυτούς ατμούς και 
καυτά αντικείμενα 

X78 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο 

X79 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο 

X80 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω άλματος από υψηλή 
τοποθεσία 

X81 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με άλμα ή ξάπλωμα μπροστά από 
κινούμενο αντικείμενο 

X82 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω σύνθλιψης με μηχανοκίνητο 
όχημα 

X83 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με άλλα καθορισμένα μέσα 

X84 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με μη καθορισμένα μέσα 
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Πίνακας VI: Υφιστάμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Χανίων (Πηγή: 
Χάρτης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ΥΥΚΑ, 2012)  

ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ 1980 2010 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο  Χ 1  

Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου  Χ  1 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Χ  1 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών 

    

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο / Ιατρείο 
Παιδιών και Εφήβων1 

 Χ  1 

Νοσοκομείο Ημέρας  Χ  1 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας  Χ  1 

Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας  Χ  1 

Κέντρο Ημέρας     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Καρκίνο  Χ  1 

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με 
Alzheimer2 

Χ    1 

Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

      Ξενώνας  Χ  5 

      Οικοτροφείο3 Χ (1) Χ  5 

      Προστατευόμενο Διαμέρισμα  Χ  7 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Χ  1 

1 Λειτουργεί Ιατρείο Παιδιών & Εφήβων στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
2 Ινστιτούτο Έρευνας Ανοιών Αλτσχάϊμερ 
3 ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» 
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Πίνακας VII: Υφιστάμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Ρεθύμνου (Πηγή: 
Χάρτης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ΥΥΚΑ, 2012)   

 ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ 1980 2010 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο     

Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου  Χ  1 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Χ  1 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών 

    

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο / Ιατρείο 
Παιδιών και Εφήβων 

    

Νοσοκομείο Ημέρας     

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας     

Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας     

Κέντρο Ημέρας     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Καρκίνο     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με 
Alzheimer 

    

Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

      Ξενώνας  Χ  1 

      Οικοτροφείο     

      Προστατευόμενο Διαμέρισμα     

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.    
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Πίνακας VIII: Υφιστάμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Ηρακλείου (Πηγή: 
Χάρτης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ΥΥΚΑ, 2012) 

ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ 1980 2010 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο     

Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου  Χ  1 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Χ  1 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών1 

Χ   1 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο / Ιατρείο 
Παιδιών και Εφήβων 

 Χ  1 

Νοσοκομείο Ημέρας     

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας     

Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας     

Κέντρο Ημέρας     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Καρκίνο     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με 
Alzheimer 

    

Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

      Ξενώνας  Χ  2 

      Οικοτροφείο     

      Προστατευόμενο Διαμέρισμα  Χ  2 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.    

1 Λειτουργούν Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Συμβουλευτικό Ψυχιατρικό 
Τμήμα Ενηλίκων, Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης, 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
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Πίνακας IX: Υφιστάμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Λασιθίου (Πηγή: 
Χάρτης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ΥΥΚΑ, 2012) 

ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ 1980 2010 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο     

Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου1  Χ  1 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Χ  1 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών 

    

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο / Ιατρείο 
Παιδιών και Εφήβων 

    

Νοσοκομείο Ημέρας     

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας2 Χ    1 

Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας     

Κέντρο Ημέρας3 Χ   2 

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Καρκίνο     

Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με 
Alzheimer 

    

Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

      Ξενώνας  Χ  1 

      Οικοτροφείο4 Χ   1 

      Προστατευόμενο Διαμέρισμα     

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.    

1 Λειτουργούν μόνο Εξωτερικά Ιατρεία 
2 ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης «Αρωγή» 
3 Μη Κερδ. Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αλληλεγγύη» 
4 ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» 
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Πίνακας X: Ψυχιατρική διάγνωση κατά DSM-IV-TR (APA, 2000˙ First et al., 2002) 

Άξονας Κατηγορίες Διαγνώσεων Κωδικοί DSM-IV-TR 

Ι 
Σχιζοφρένεια και Άλλες 
Ψυχωσικές Διαταραχές 

293.xx, 293.81, 293.82, 295.xx, 
295.10, 295.20, 295.30, 295.40, 
295.60, 295.70, 295.90, 297.1, 
297.3, 298.8, 289.9 

Ι 
Διαταραχές της Διάθεσης  
(καταθλιπτικές και διπολικές 
διαταραχές) 

296.xx, 296.2x, 296.3x, 300.4, 
311, 296.0x, 296.40, 296.4x, 
296.5x, 296.6x, 296.7, 296.80, 
301.13, 293.83, 296.90 

Ι 

Διαταραχές σχετιζόμενες με 
Ουσίες 
(αλκοόλ, αμφεταμίνες, 
κάνναβη, κοκαΐνη, 
ψευδαισθησιογόνα, 
εισπνεόμενες ουσίες, οπιοειδή, 
φαινυλκυκλιδίνη, 
καταπραϋντικά υπνωτικά ή 
αγχολυτικά, πολλαπλές ουσίες, 
άλλες ή άγνωστες ουσίες) 

291.x, 291.0, 291.1, 291.2, 
291.3, 291.5, 291.81, 291.89, 
292.0, 292.xx, 292.11, 292.12, 
292.81, 292.82, 292.83, 292.84, 
292.89, 303.0, 303.90, 304.0, 
304.10, 304.20, 304.30, 304.40, 
304.50, 304.60, 304.80, 304.90, 
304.96, 305.0, 305.20, 305.30, 
305.40, 305.50, 305.60, 305.70, 
305.90, 291.9, 292.9    

Ι 
Άνοια και Αμνησιακές 
Διαταραχές 

290.xx, 290.10, 290.11, 290.40, 
290.41, 290.42, 290.43, 294.0, 
294.xx, 294.1x, 294.10, 294.11, 
294.8  

II 
Διαταραχές της 
Προσωπικότητας 

301.0, 301.20, 301.22, 301.4, 
301.50, 301.6, 301.7, 301.81, 
301.82, 301.83, 301.8 

Ι / II Καμία διάγνωση  V71.09 
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Πίνακας XI: Ψυχιατρική διάγνωση κατά ICD-10 (ΥΥΚΑ, 2010˙ WHO, 2007a) 

Κατηγορίες Διαγνώσεων Κωδικοί ICD-10 

Σχιζοφρένεια και Άλλες 
Ψυχωσικές Διαταραχές 

F20.xx, F20.0x, F20.1x, F20.2x, F20.3x, 
F20.5x, F20.8, F25.x, F25.0, F25.1, F22.0, 
F23.xx, F23.81, F23.80, F24, F06.x, F06.2, 
F06.0, F29  

Διαταραχές της Διάθεσης 
(καταθλιπτικές και διπολικές 
διαταραχές) 

F32.x, F33.x, F34.1, F32.9, F30.x, F31.0, 
F31.x, F31.6, F31.9, F31.8, F34.0, F06.xx, 
F06.32, F06.30, F06.33, F39 

Διαταραχές σχετιζόμενες με 
Ουσίες (αλκοόλ, αμφεταμίνες, 
κάνναβη, κοκαΐνη, 
ψευδαισθησιογόνα, 
εισπνεόμενες ουσίες, οπιοειδή, 
φαινυλκυκλιδίνη, 
καταπραϋντικά υπνωτικά ή 
αγχολυτικά, πολλαπλές ουσίες, 
άλλες ή άγνωστες ουσίες) 

F10.2x, F10.1, F10.00, F10.3, F10.03, 
F10.4, F10.73, F10.6, F10.xx, F10.51, 
F10.52, F10.8, F10.9, F15.2x, F15.1, 
F15.00, F15.04, F15.3, F15.03, F15.xx, 
F15.51, F15.52, F15.8, F15.9, F12.2x, 
F12.1, F12.00, F12.04, F12.03, F12.xx, 
F12.51, F12.52, F12.8, F12.9, F14.2x, 
F14.1, F14.00, F14.04, F14.3, F14.03, 
F14.xx, F14.51, F14.52, F14.8, F14.9, 
F16.2x, F16.1, F16.00, F16.70, F16.03, 
F16.xx, F16.51, F16.52, F16.8, F16.9, 
F18.2x, F18.1, F18.00, F18.03, F18.73, 
F18.xx, F18.51, F18.52, F18.8, F18.9, 
F11.2x, F11.1, F11.00, F11.04, F11.3, 
F11.03, F11.xx, F11.51, F11.52, F11.8, 
F11.9, F19.2x, F19.1, F19.00, F19.04, 
F19.03, F19.xx, F19.51, F19.52, F19.8, 
F19.9, F13.2x, F13.1, F13.00, F13.3, 
F13.03, F13.4, F13.73, F13.6, F13.xx, 
F13.51, F13.52, F13.8, F13.9, F19.2x, 
F19.21, F19.00, F19.04, F19.3, F19.03, 
F19.73, F19.6, F19.xx, F19.51, F19.52, 
F19.8, F19.9  

Άνοια και Αμνησιακές 
Διαταραχές 

F00.xx, F00.00, F00.01, F00.03, F00.10, 
F00.11, F00.13, F01.xx, F01.80, F01.81, 
F01.83, F02.4, F02.8, F02.3, F02.2, F02.0, 
F02.1, F02.8, F03, F04, R41.3 

Διαταραχές της 
Προσωπικότητας 

F60.0, F60.1, F21, F60.2, F60.31, F60.4, 
F60.8, F60.6, F60.7, F60.5, F60.9 

Καμία διάγνωση  Z03.2 
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Πίνακας XII: Ευρωπαϊκός Πρότυπος Πληθυσμός κατά ηλικία (%) 

(European Standard Population, Ahmad et al., 2001) 

Ομάδες ηλικιών Ευρωπαϊκός Πληθυσμός 

0-4 8.00 
5-9 7.00 

10-14 7.00 
15-19 7.00 
20-24 7.00 
25-29 7.00 
30-34 7.00 
35-39 7.00 
40-44 7.00 
45-49 7.00 
50-54 7.00 
55-59 6.00 
60-64 5.00 
65-69 4.00 
70-74 3.00 
75-79 2.00 
80-84 1.00 
85+ 1.00 

Σύνολο 100.0 
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Πίνακας XIII: Παγκόσμιος Πρότυπος Πληθυσμός κατά ηλικία (%), 2000-2025 

(WHO World Standard Population, Ahmad et al., 2001) 

Ομάδες ηλικιών Παγκόσμια μέση κατανομή 2000-2025 

0-4 8.86 
5-9 8.69 

10-14 8.60 
15-19 8.47 
20-24 8.22 
25-29 7.93 
30-34 7.61 
35-39 7.15 
40-44 6.59 
45-49 6.04 
50-54 5.37 
55-59 4.55 
60-64 3.72 
65-69 2.96 
70-74 2.21 
75-79 1.52 
80-84 0.91 
85-89 0.44 
90-94 0.15 
95-99 0.04 
100+ 0.005 

Σύνολο 100.0 

 
 
 
 
 



379 

 

Πίνακας XIV: Πληθυσμός ΟΟΣΑ κατά ηλικία, 1980 

(OECD Population in 1980, OECD, 2011) 

Ηλικία (έτη) Πληθυσμός ΟΟΣΑ 1980 

0 1.62 
1-4 6.32 
5-9 8.09 

10-14 8.30 
15-19 8.56 
20-24 8.20 
25-29 7.81 
30-34 7.63 
35-39 6.31 
40-44 5.83 
45-49 5.56 
50-54 5.46 
55-59 5.08 
60-64 3.89 
65-69 3.88 
70-74 3.18 
75-79 2.26 
80-84 1.23 
85+ 0.77 

Σύνολο 100 
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Υπόδειγμα αρχικής αίτησης για έγκριση συλλογής στοιχείων 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 

Διευθυντής: Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
Επώνυμο: Καστανάκη 
Όνομα: Αναστασία 
Πατρώνυμο: Ευστράτιος 
Ειδικότητα:  
Κλινική Ψυχολόγος, MSc 
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων 
Χανίων 
Υποψήφια Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Δ/νση Οικίας:  
Τηλέφωνα:  
Email:  
 
Θέμα: Έγκριση για την συλλογή 
στοιχείων από φακέλους αυτοχείρων για 
την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής με 
τίτλο «Διερεύνηση των αυτοκτονιών στην 
Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική 
Προσέγγιση». 
 
Τόπος, Ημερομηνία: 
 
Ηράκλειο, ……/……/…… 
 
Συνημμένα: 
1. Συνοδευτική Επιστολή Επιβλέποντα 
Καθηγητή Μελέτης 
2. Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής 
 

 
 

ΠΡΟΣ: 
……………………………………… 
……………………………………… 

   
Σας υποβάλλεται παράκληση για την 
έγκριση συλλογής στοιχείων από τους 
υπάρχοντες στα αρχεία σας φακέλους 
αυτοχείρων της περιφέρειας Κρήτης για 
την χρονική περίοδο από …/…/… έως 
και …/…/…. Τούτο είναι αναγκαίο για τη 
διεξαγωγή της διδακτορικής διατριβής 
της υπογράφουσας, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) με 
τίτλο «Διερεύνηση των αυτοκτονιών στην 
Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική 
Προσέγγιση», και επιβλέποντα Καθηγητή 
τον κο Μ. Μιχαλοδημητράκη. 
 

Σημειώνεται ότι όποια πληροφορία 
συλλεχθεί από την έρευνα θα είναι 
ανώνυμη και θα διαφυλαχθεί ως 
αυστηρώς εμπιστευτική, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας 
του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Επίσης, δεν θα γίνει καμία αναφορά που 
να διευκολύνει την αναγνώριση 
προσώπων κατά την ανάλυση και 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. 

Η Αιτούσα  
Καστανάκη Ε. Αναστασία 
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Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής επιβλέποντα Καθηγητή 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 
Διευθυντής: Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:……………… 
ΠΡΟΣ: 

............................................. 

............................................. 

        Ηράκλειο, ....../....../...... 
 
Αξιότιμε-η κύριε / κυρία, 

Σε συνέχεια της αίτησης της κας Καστανάκη Αναστασίας, κλινικής ψυχολόγου του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, σχετικά με την έγκριση συλλογής 
στοιχείων από τους υπάρχοντες στα αρχεία σας φακέλους των αυτοχείρων της 
Περιφέρειας Κρήτης, θα επιθυμούσα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια εκπόνησης 
της παρούσας διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
(ΠαΓΝΗ) και υπεύθυνο καθηγητή εμένα, στοχεύουμε στην επιδημιολογική μελέτη 
του φαινομένου της αυτοκτονίας στα πλαίσια μιας διακριτής γεωγραφικά περιφέρειας 
όπως είναι η Κρήτη (νομοί Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου), στον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του αυτόχειρα και της οικογένειάς του, των 
γενεσιουργών αιτιών της πράξης και του τρόπου της πραγματοποιηθείσας 
αυτοκτονίας, καθώς και εάν αυτή σχετίζεται με το είδος της παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στον υπό εξέταση πληθυσμό. Η γεωγραφική περιφέρεια της νήσου 
Κρήτης αποτελεί μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, η οποία ενδείκνυται για την 
μελέτη μας αναφορικά με τον δείκτη των αυτοκτονιών.  
Η μεθοδολογία της μελέτης περιγράφεται συνοπτικά στην περίληψη που σας 
επισυνάπτεται. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί να ανατρέξουμε σε φακέλους 
αυτοχείρων για την καταγραφή δεδομένων της μελέτης και ανεύρεση προσωπικών 
τους στοιχείων για την μετέπειτα επικοινωνία με τις οικογένειες τους. Σημειώνεται 
ότι όποια πληροφορία συλλεχθεί από την έρευνα θα είναι ανώνυμη και θα 
διαφυλαχθεί ως αυστηρώς εμπιστευτική. Επίσης, δεν θα γίνει καμία αναφορά που να 
διευκολύνει την αναγνώριση προσώπων κατά την ανάλυση και δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η αυτοκτονία είναι μια προσωπική και οικογενειακή τραγωδία, που προκαλεί μεγάλο 
πόνο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και σε εκείνους δίπλα σε αυτό. Συνεπάγεται 
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επίσης τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία: χαμένα έτη ζωής και αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία μεταξύ των οικογενειακών μελών και φίλων. Είναι σημαντικό επομένως η 
κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την υποστήριξη και την θεραπεία, 
και σε μεγάλο βαθμό να γίνει πιο ενήμερη για το πρόβλημα της αυτοκτονίας. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσουν μια αξιόπιστη πηγή δεδομένων 
για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, θεραπείας και ενημέρωσης του κοινού στο 
θέμα των εν δυνάμει αποπειρών αυτοκτονίας.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, και είμαστε στη διάθεσή σας 
για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 
Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών ΠαΓΝΗ 

 

 



387 

 

Υπόδειγμα έγγραφης επιστολής για ενημέρωση συμμετοχής σε ερευνητική 
εργασία  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 
Διευθυντής: Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

 

        Ηράκλειο, ....../....../...... 

 

Αξιότιμε-η κύριε / κυρία, 

Εκ μέρους του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας ενημερώνουμε 
ότι στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Διερεύνηση των 
αυτοκτονιών στην Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης. Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική Προσέγγιση» από την 
υπογράφουσα κα Καστανάκη Αναστασία, κλινική ψυχολόγο του Θεραπευτηρίου 
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και 
υπεύθυνο καθηγητή εμένα, στοχεύουμε στην επιδημιολογική μελέτη του φαινομένου 
της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, και πιο συγκεκριμένα στους νομούς 
Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου. Η γεωγραφική περιφέρεια της νήσου 
Κρήτης αποτελεί μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, η οποία ενδείκνυται για την 
μελέτη μας αναφορικά με τον δείκτη των αυτοκτονιών. 

Η πράξη της αυτοχειρίας αποτελεί μια προσωπική και οικογενειακή τραγωδία, που 
προκαλεί μεγάλο πόνο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και σε εκείνους δίπλα σε αυτό. 
Συνεπάγεται επίσης τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία: χαμένα έτη ζωής και 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μεταξύ των οικογενειακών μελών και φίλων. Είναι 
σημαντικό επομένως η κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την 
υποστήριξη και την θεραπεία, και σε μεγάλο βαθμό να γίνει πιο ενήμερη για το 
πρόβλημα της αυτοκτονίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσουν 
μια αξιόπιστη πηγή δεδομένων για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, θεραπείας 
και ενημέρωσης του κοινού στο θέμα των εν δυνάμει αποπειρών αυτοκτονίας.  

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, πραγματοποιείται προσωπική (ή και τηλεφωνική) 
συνέντευξη με την κα Καστανάκη Αναστασία, κλινική ψυχολόγο, διάρκειας περίπου 
1-11/2 ώρας, κατά την οποία θα γίνει η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Θα 
ζητηθούν από εσάς πληροφορίες αναφορικά με την κοινωνική, μορφωτική και 
επαγγελματική κατάσταση του μέλους της οικογένειάς σας που διέπραξε αυτοκτονία, 
καθώς και στοιχεία του προσωπικού του αλλά και οικογενειακού σας ιατρικού 
ιστορικού. Συγχρόνως, θα συζητηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε 
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η πράξη της αυτοκτονίας, οι λόγοι της απόπειρας, καθώς και η ύπαρξη ή όχι 
ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής για τον αυτόχειρα το τελευταίο χρονικό διάστημα 
πριν τη τέλεση της αυτοκτονικής πράξης.  

Η προσωπική σας συμμετοχή στην έρευνα θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική και 
επωφελής. Η συμμετοχή σας δεν είναι υποχρεωτική, και η απόφαση εάν θα λάβετε 
μέρος ή όχι είναι δική σας. Αν θα λάβετε μέρος στην έρευνα θα σας δοθεί ένα έντυπο 
συγκατάθεσης για να το υπογράψετε. Έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσυρθείτε από 
την έρευνα ακόμα και μετά την υπογραφή σας χωρίς να δώσετε καμία εξήγηση. Θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όποια πληροφορία συλλεχθεί από την έρευνα και 
την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου θα είναι ανώνυμη και θα 
διαφυλαχθεί ως αυστηρώς εμπιστευτική. Επίσης, δεν θα γίνει καμία αναφορά που να 
διευκολύνει την αναγνώριση προσώπων κατά την ανάλυση και δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, και είμαστε στη διάθεσή 
σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 
Καστανάκη Ε. Αναστασία 

Κλινική Ψυχολόγος 
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων 

Χανίων 

Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 
Διευθυντής 

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών 
ΠαΓΝΗ 
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Υπόδειγμα εντύπου συγκατάθεσης για προσωπικές συνεντεύξεις 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 
Διευθυντής: Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

 

 

Εγώ, ο/η ……………………………………………………….., κατόπιν 
ενημερώσεως μου για το σκοπό και το περιεχόμενο της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση 
των αυτοκτονιών στην Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης. Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική Προσέγγιση», η οποία διενεργείται 
στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από την κα Καστανάκη Αναστασία,  
κλινική ψυχολόγο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), και επιβλέποντα καθηγητή τον κο Μ. 
Μιχαλοδημητράκη, δίνω οικειοθελώς τη συγκατάθεσή μου και δέχομαι ανεπιφύλακτα 
να συμμετέχω στην έρευνα. 

Είχα σαφή και πλήρη εξήγηση της φύσης και του σκοπού της έρευνας, και του 
συγκεκριμένου λόγου για τον οποίο επιλέχθηκα να συμμετέχω σε αυτήν. Έχω επίσης 
ενημερωθεί σχετικά με τη συνέντευξη που θα διενεργηθεί και τη συμπλήρωση του 
σχετικού ερωτηματολογίου, καθώς και με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν. 

Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να διακόψω τη συμμετοχή μου στην έρευνα 
οποτεδήποτε και χωρίς κυρώσεις. Γνωρίζω επίσης ότι θα ενημερωθώ για τα 
αποτελέσματα, καθώς και ότι τα αποτελέσματα δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλον 
χωρίς την άδειά μου. 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

........../........../.......... 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

..................................................................... 
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Υπόδειγμα εντύπου συγκατάθεσης για τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 
Διευθυντής: Καθηγ. Μ. Μιχαλοδημητράκης 

 

 

Η συγκατάθεση αυτή εξυπηρετεί, ως έγγραφη απόδειξη ότι τα απαιτούμενα στοιχεία 
για το σκοπό και το περιεχόμενο της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση των αυτοκτονιών 
στην Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική Προσέγγιση», η οποία διενεργείται στα πλαίσια 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από την κα Καστανάκη Αναστασία, κλινική 
ψυχολόγο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), και επιβλέποντα καθηγητή τον κο Μ. Μιχαλοδημητράκη, 
έχουν παρουσιαστεί προφορικά στον συμμετέχοντα στην έρευνα.  

Η προφορική συγκατάθεση συμμετοχής σε αυτή την έρευνα προέκυψε από την 
επιθυμία του συμμετέχοντος να συνεχίσει με την τηλεφωνική συνέντευξη, 
παρέχοντας απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με το μέλος της 
οικογένειάς του που διέπραξε αυτοκτονία.   

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 
........................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 

........../........../.......... 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
 

........................................................ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ημερομηνία Συνέντευξης:......................................................................................................... 

Άτομο που μας δίνει πληροφορίες:............................................................................................ 

Βαθμός Συγγένειας:.................................................................................................................... 

Υπεύθυνος Συνέντευξης:............................................................................................................ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ  

 
ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ  

 
ΦΥΛΟ (ΑΡΡΕΝ/ΘΗΛΥ)  

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο  
Βαθμός συγγένειας  
Τηλ. Σπιτιού  
Τηλ. Εργασίας  
Κινητό  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ονοματεπώνυμο  
Βαθμός συγγένειας  
Τηλ. Σπιτιού  
Τηλ. Εργασίας  
Κινητό  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ημέρα  
Μήνας  
Έτος  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
Πόλη  
Χωριό  
Νομός  

 

ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Πόλη  
Χωριό  
Νομός  

 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Ελληνική  
Άλλη (προσδιορίστε)  

 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
Μοναχοπαίδι  

Άλλα αδέλφια Αγόρια 
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Κορίτσια 

Σειρά γέννησης  
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Άγαμος/η  
Έγγαμος/η  
Διαζευγμένος/η  
Χήρος/α  
Εν διαστάσει  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΜΩΝ  

 

ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Εάν Ναι, προσδιορίστε τον αριθμό των παιδιών, την 
ηλικία και το φύλο 
 
 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αγράμματος ή λίγες τάξεις 
του Δημοτικού 

 

Απόφοιτος Δημοτικού  
Λίγες τάξεις Γυμνασίου ή 
Απόφοιτος Γυμνασίου 

 

Απόφοιτος Λυκείου ή Μέσης 
Τεχνικής Σχολής (ή 
Απολυτήριο Παλαιού 
Εξατάξιου Γυμνασίου) 

 

Πτυχίο Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 

 

Πτυχίο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο) 

 

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Επιστημονικά ελεύθερα 
επαγγέλματα (Γιατροί, 
Δικηγόροι, Μηχανικοί, κλπ) 

 

Υπάλληλοι υπηρεσιών με 
πτυχίο ανώτερης/ανώτατης 
εκπαίδευσης 
(Δημόσιος/Ιδιωτικός Τομέας) 

 

Εκπαιδευτικοί  
Κληρικοί  
Επαγγέλματα γραφείου 
(Δημόσιος/Ιδιωτικός Τομέας) 

 

Έμποροι-Πωλητές  
Γεωργοί-Αλιείς-Δασικά 
επαγγέλματα 
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Τεχνίτες-Εργάτες κάθε 
είδους πλην γεωργίας-
Απασχόληση με μεταφορές 

 

Υπηρεσίες (τουριστικά 
επαγγέλματα, εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, επαγγέλματα 
ψυχαγωγίας, κουρείς-
κομμωτές, βοηθ. προσωπικό) 

 

Ένοπλες Δυνάμεις και 
Σώματα Ασφαλείας 

 

Οικιακά  
Άνεργοι (προσδιορίστε 
χρονικό διάστημα) 

 

Συνταξιούχοι λόγω 

Ψυχικής διαταραχής 
Άλλης αναπηρίας 
Συμπλήρωσης χρόνου 
εργασίας 

 
ΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ 

Ημέρα  
Μήνας  
Έτος  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ημέρα  
Μήνας  
Έτος  

 

ΤΟΠΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ  

Τόπος που πραγματοποιήθηκε η απόπειρα  
Γενικό Νοσοκομείο / Κέντρο Υγείας  
Αλλού (προσδιορίστε)  

 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΡΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 
(π.μ./μ.μ.) 

06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 00:00-06:00 

 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ 

ΟΙΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ (όπου το 
άτομο θα αναγνωριζόταν, π.χ., 
σπίτι, γραφείο, σχολείο) 

Προσδιορίστε: 
 
 

ΜΗ ΟΙΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΑ 
ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΡΟ (όπου το 
άτομο δεν θα αναγνωριζόταν 
αλλά μπορούσε να εντοπισθεί 
από κάποιον περαστικό, π.χ., 
γέφυρες, υπόγειοι 
σιδηρόδρομοι, δημόσια κτίρια) 

Προσδιορίστε: 
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ΑΠΟΜΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (όπου η 
ανεύρεση δεν ήταν πιθανή, 
π.χ., εγκαταλειμμένες περιοχές, 
αγροτική τοποθεσία, στενά, 
επαρχιακοί δρόμοι) 

Προσδιορίστε: 
 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ  
(ICD-9) 

Δηλητηρίαση από υγρές ή 
στερεές ουσίες (Ε950) 

 

Δηλητηρίαση από αέρια για 
οικιακή χρήση (Ε951) 

 

Δηλητηρίαση από άλλα αέρια 
και ατμούς (Ε952) 

 

Απαγχονισμός (Ε953)  

Πνιγμός (Ε954)  

Πυροβόλα όπλα, Εκρηκτικές 
ύλες (Ε955) 

 

Αιχμηρά ή Νύσσοντα όργανα 
(Ε956) 

 

Πτώση από ύψος (Ε957)  

Άλλα Αίτια (Ε958)  

 
Ποιος ανακάλυψε τον αυτόχειρα: 
α= Κάποιο σημαντικό γι’ αυτόν άτομο / κάποιο άτομο που τον γνωρίζει (συγγενής, 
φίλος, κλπ)  
β= Κάποιος ειδικός που η δουλειά του είναι τέτοια που θα μπορούσε να τον σώσει (π.χ., 
γιατρός, αστυνομικός, ταξιτζής, κλπ) 
γ= Περαστικός, κάποιος που βρέθηκε τυχαία στον τόπο της απόπειρας 
Εάν α ή β, προσδιορίστε: 
 

 
Πόσος χρόνος πέρασε πριν ανακαλυφθεί ο αυτόχειρας; 
α= Λιγότερο από μία ώρα 
β= Μία ως τέσσερις ώρες 
γ= Περισσότερο από τέσσερις ώρες        

 
Συνθήκες σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας 

 
1. Μόνωση: 
0= Κάποιος που να ήταν παρών 
1= Κάποιος που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε ακουστική επαφή 
2= Κανένας που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε ακουστική επαφή 
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2. Υπολογισμός της χρονικής στιγμής της απόπειρας: 
0= Πιθανή παρέμβαση 
1= Απίθανη παρέμβαση 
2= Εντελώς απίθανη παρέμβαση 

 
3. Μέτρα προφύλαξης ενάντια σε αποκάλυψη-παρέμβαση: 
0= Καμία προφύλαξη 
1= Παθητικά μέτρα προφύλαξης π.χ., να αποφεύγει τους άλλους, να μην κάνει τίποτα 
για να προλάβει παρέμβασή τους, μόνος στο δωμάτιο με ακλείδωτη πόρτα, κλπ. 
2= Ενεργητικά μέτρα προφύλαξης, π.χ., κλειδωμένη πόρτα, κλπ. 

 
4. Ενέργειες για να βοηθηθεί κατά την διάρκεια-μετά την απόπειρα: 
0= Έχει ειδοποιήσει κάποιον σχετικά με την απόπειρα που μπορεί να έλθει σε βοήθεια 
1= Έχει έλθει σε επικοινωνία, αλλά δεν έχει ειδοποιήσει ειδικά κάποιον που μπορεί να 
έλθει σε βοήθεια 
2= Δεν έχει επικοινωνήσει ή δεν έχει ειδοποιήσει κανέναν να έλθει σε βοήθεια 

 
5. Τελικές ενέργειες σε σχέση με προβλεπόμενο θάνατο (διαθήκη, δωρεές, 
ασφάλεια): 
0= Καμία 
1= Το σκέφτηκε ή έκανε κάποιες προετοιμασίες 
2= Έκανε τελικά σχέδια ή ρυθμίσεις 

 
6. Ενεργός προετοιμασία για την απόπειρα: 
0= Καμία  
1= Μικρή ή μεσαίου βαθμού προετοιμασία 
2= Εκτεταμένη προετοιμασία 

 
7. Σημείωμα αυτοκτονίας: 
0= Απουσία σημειώματος 
1= Σημείωμα που γράφτηκε ή σχίστηκε ή σκέψη γι’ αυτό 
2= Παρουσία σημειώματος 

 
8. Ανοικτή ανακοίνωση της πρόθεσης πριν την απόπειρα: 
0= Καμία  
1= Ασαφής (διφορούμενη) ανακοίνωση 
2= Σαφής (ξεκάθαρη) ανακοίνωση 

 
ΙII. ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ 

 
Συνέβη στον αυτόχειρα ή στην οικογένειά σας κάτι από τα παρακάτω; 

 
1. Θάνατος (σημαντικού προσώπου)……………………….……..............  

2. Ασθένεια (προσωπική ή σημαντικού προσώπου)……...……………...  
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3. Ανεργία ( > 6 μήνες)………………………………………………….....  

4. Οικονομικές δυσκολίες – χρέη………………………………………......  

5. Οικονομική καταστροφή…………………………………………….......  

6. Προβλήματα οικογενειακών σχέσεων………………………………......  

7. Προβλήματα σχέσεων με τρίτους……………………………………..  

8. Εγκατάλειψη – διαζύγιο………………………………………………....  

9. Μακρόχρονη απουσία, μετανάστευση…………………………...........  

10. Παράβαση νόμου……………………………………………..….........  

11. Φυλάκιση……………………………………….…………..……………  

12. Δυσκολίες σε μόρφωση παιδιών, εξετάσεις……………………….……  

13. Συνταξιοδότηση – αποχώρηση από την εργασία………………….……  

14. Φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, κλπ)………………………....  

15. Άλλο………………………………..……………………………………  

 Τουλάχιστον ένα γεγονός τους τελευταίους έξι (6) μήνες; 
 
 

Τουλάχιστον ένα γεγονός τους τελευταίους τρεις (3) μήνες; 
 
 

 
ΙV. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ 

 
Χρειάστηκε κατά το παρελθόν να απευθυνθεί σε ψυχολόγο – ψυχίατρο για 
προσωπικά του/της προβλήματα; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                           
Εάν ΝΑΙ, ακολούθησε κάποια θεραπεία; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  
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Η θεραπεία αυτή ήταν: 
 
α. Ψυχοθεραπεία 
β. Φαρμακοθεραπεία 
γ. Ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία 
δ. Νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω 
ε. Άλλο – προσδιορίστε: 

 
 

Γνωρίζετε αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο 6μηνο για ψυχικά 
προβλήματα; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  

Γνωρίζετε αν νοσηλεύτηκε ποτέ για ψυχικά προβλήματα; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  

Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε σε ποιο νοσοκομείο/κλινική νοσηλεύτηκε; 
 
 
 
 Γνωρίζετε αν έκανε χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών το τελευταίο 6μηνο; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  

Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε τι συγκεκριμένα λάμβανε; 
 
 
 
 Είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν άλλες απόπειρες αυτοκτονίας; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  

Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε τον αριθμό, το πότε πραγματοποιήθηκαν και 
με τι τρόπο; 
 
 
 
 
Γνωρίζετε αν είχε επισκεφθεί ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό 
διάστημα; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  
Γνωρίζετε αν έπασχε από κάποια σωματική ασθένεια; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  

Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε από τι συγκεκριμένα; 
 
 
 
 Γνωρίζετε αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο 6μηνο για κάποια 
σωματική ασθένεια; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  
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V. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Γνωρίζετε αν στην οικογένεια υπάρχει ιστορικό άλλων ατόμων που πάσχουν από 
ψυχικά προβλήματα; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  
Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε ποια μέλη της οικογένειας πάσχουν ή 
έπασχαν από ψυχολογικά προβλήματα; 
 
 
 
 Γνωρίζετε αν στην οικογένεια υπάρχει ιστορικό άλλων ατόμων που είχαν 
πραγματοποιήσει στο παρελθόν απόπειρα αυτοκτονίας; 
 
ΝΑΙ                ΟΧΙ                                                  
Εάν ΝΑΙ, μπορείτε να μας αναφέρετε ποια είναι τα άτομα, το πότε 
πραγματοποίησαν την απόπειρα και με ποιο τρόπο; 
 
 
 
  
VI. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Θέλετε να μας αναφέρετε κάτι άλλο σχετικά με τον αυτόχειρα; 
 
 
 
 
Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή να μας αναφέρεται πως αισθάνεστε; 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

(Suicide Intent Scale, SIS, Beck et al., 1974a) 

Μετάφραση - προσαρμογή: Κονταξάκης κ.ά., 1991 

 

Ι. Συνθήκες σχετιζόμενες με την απόπειρα αυτοκτονίας 
1. Μόνωση: 
0= Κάποιος που να ήταν παρών 

1= Κάποιος που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε ακουστική επαφή 

2= Κανένας που να ήταν κοντά ή σε οπτική επαφή ή σε ακουστική επαφή 

2. Υπολογισμός της χρονικής στιγμής της απόπειρας: 
0= Πιθανή παρέμβαση 

1= Απίθανη παρέμβαση 

2= Εντελώς απίθανη παρέμβαση 

3. Μέτρα προφύλαξης ενάντια σε αποκάλυψη-παρέμβαση: 
0= Καμία προφύλαξη 

1= Παθητικά μέτρα προφύλαξης π.χ., να αποφεύγει τους άλλους, να μην κάνει τίποτα 
για να προλάβει παρέμβασή τους, μόνος στο δωμάτιο με ακλείδωτη πόρτα, κλπ. 

2= Ενεργητικά μέτρα προφύλαξης, π.χ., κλειδωμένη πόρτα, κλπ. 

4. Ενέργειες για να βοηθηθεί κατά την διάρκεια-μετά την απόπειρα: 
0= Έχει ειδοποιήσει κάποιον σχετικά με την απόπειρα που μπορεί να έλθει σε 
βοήθεια 

1= Έχει έλθει σε επικοινωνία, αλλά δεν έχει ειδοποιήσει ειδικά κάποιον που μπορεί 
να έλθει σε βοήθεια 

2= Δεν έχει επικοινωνήσει ή δεν έχει ειδοποιήσει κανέναν να έλθει σε βοήθεια 

5. Τελικές ενέργειες σε σχέση με προβλεπόμενο θάνατο (διαθήκη, δωρεές, 
ασφάλεια): 
0= Καμία 

1= Το σκέφτηκε ή έκανε κάποιες προετοιμασίες 

2= Έκανε τελικά σχέδια ή ρυθμίσεις 

6. Ενεργός προετοιμασία για την απόπειρα: 
0= Καμία  

1= Μικρή ή μεσαίου βαθμού προετοιμασία 

2= Εκτεταμένη προετοιμασία 

7. Σημείωμα αυτοκτονίας: 
0= Απουσία σημειώματος 

1= Σημείωμα που γράφτηκε ή σχίστηκε ή σκέψη γι’ αυτό 
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2= Παρουσία σημειώματος 

8. Ανοικτή ανακοίνωση της πρόθεσης πριν την απόπειρα: 
0= Καμία  

1= Ασαφής (διφορούμενη) ανακοίνωση 

2= Σαφής (ξεκάθαρη) ανακοίνωση 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΖΩΗΣ (ΨΓΖ) 

(Ζαχαράκης, 1996˙ Μαδιανός, 1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός κ.ά., 1988) 

 

1. Θάνατος (σημαντικού προσώπου)………………………………………...  

2. Ασθένεια (προσωπική ή σημαντικού προσώπου)……………………........  

3. Ανεργία ( > 6 μήνες)…………………………………………………........  

4. Οικονομικές δυσκολίες – χρέη……………………………………….........  

5. Οικονομική καταστροφή……………………………………………..........  

6. Προβλήματα οικογενειακών σχέσεων……………………………….........  

7. Προβλήματα σχέσεων με τρίτους…………………………………………  

8. Εγκατάλειψη – διαζύγιο…………………………………………………...  

9. Μακρόχρονη απουσία, μετανάστευση……………………………….........  

10. Παράβαση νόμου…………………………………………………….........  

11. Φυλάκιση…………………………………………………………………..  

12. Δυσκολίες σε μόρφωση παιδιών, εξετάσεις……………………………….  

13. Συνταξιοδότηση – αποχώρηση από την εργασία………………………….  

14. Φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, κλπ)…………………………...  

15. Άλλο……………………………………………………………………….  
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	1TΚατάλογος Συντομογραφιών
	Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	Εισαγωγή
	Το «κτείνειν εαυτόν», η δυνατότητα του  ανθρώπου να επιλέξει εκούσια το θάνατό του, αποτελεί ένα καθεαυτό παράδοξο φαινόμενο, μια σύνθετη πολυπαραγοντική ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ήπε...
	Επί πολλούς αιώνες το φαινόμενο του εκούσιου θανάτου, παρά την καθολικότητα του, υπήρξε επευφημούμενη πράξη ηρωική (σε σπάνιες περιπτώσεις), αλλά συχνότερα εθεωρείτο ύβρις προς το Θεό, αντικείμενο προλήψεων, προκαταλήψεων και κοινωνικής απόρριψης (Min...
	Σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization [WHO], 2001), η αυτοκτονία ως το αποτέλεσμα μιας εκούσιας αυτοκαταστροφικής πράξης που την εκτελεί ένα άτομο με πλήρη επίγνωση και συνειδητοποίηση της θανάσιμης κατάληξής της...
	Εντούτοις, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συχνότητα των αυτοκτονιών ποικίλλει σημαντικά γεωγραφικά, ιδιαίτερα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, με τις τελευταίες να επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά θανάτων από αυτοκτονία, όπου τα στοιχεία δ...
	Παράλληλα, οι πολιτικές για την καταγραφή ενός θανάτου ως αυτοκτονία ποικίλλουν μεταξύ των χωρών, παρά τη χρήση ενός συμφωνηθέντος τυποποιημένου συστήματος ταξινόμησης (ICD-9, ICD-10). Σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία, οι σχετικές έρευνες για την αξιοπι...
	Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι παρά τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στη συχνότητα και στα συστήματα καταγραφής των αυτοκτονιών μεταξύ των διαφόρων εθνών, σε όλα σχεδόν τα κράτη από τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες...
	Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή εξετάζοντας το φαινόμενο της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις πολιτικές υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπρόσθετα, η χρονική περίοδος διενέργειας της έρευνας (1999-20...
	Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί και προσβλέπει στο να προσθέσει ένα πρώτο μικρό λιθαράκι στη μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, αφενός με την επιδημιολογική διερεύνηση της αυτοκτονίας, τη μελέτη της σχέσης της με μια σειρά κοιν...
	Κεφάλαιο 1. Αυτοκτονία
	1.1 Ιστορία της αυτοκτονίας

	Από την απώτατη αρχαιότητα μέχρι και τις ημέρες μας, οι αυτοκτονικές συμπεριφορές φαίνεται να συνοδεύουν τον άνθρωπο, όπως τεκμηριώνεται από τις γραπτές πηγές. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η εξέλιξη του φαινομένου της αυτοκτονίας στη πάροδο των αιώνω...
	Ήδη οι πρώτες αναφορές για πράξεις εκουσίου θανάτου ανευρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα, όπου καταγράφονται σε κείμενα της εποχής η αυτοκτονία του βασιλιά της Αθήνας Αιγαία στο Ακρωτήριο του Σουνίου, όταν είδε το καράβι του γιού του Θησέα να επιστρέφει α...
	Στην Αρχαία Ρώμη, θηλυκό πρότυπο αυτοκτονίας ήταν η περίπτωση της ευγενής Λουκρητίας, η οποία γύρω στο 508 π.Χ. μετά το βιασμό της από το γιο του αυτοκράτορα της Ρώμης Σέξτο Ταρκυίνιο, εξομολογήθηκε το γεγονός στους δικούς της, και μαχαιρώθηκε μέχρι θ...
	Σε γενικές γραμμές, η επιλογή ενός ανθρώπου να θέσει τέλος στη ζωή του προκαλούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και η στάση που υιοθετούσε ο κόσμος της αρχαιότητας ποικίλε από θετική και επευφημούμενη σε σπάνιες περιπτώσεις όπου η αυτοκτονία θεωρούνταν πράξη ...
	Η εποχή του Μεσαίωνα (5PοςP - 15PοςP αιώνας), παρότι χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση και επικράτηση των αρχών του χριστιανισμού, δεν παρουσιάζει μια σαφή τοποθέτηση στο θέμα της αυτοκτονίας, πολύ περισσότερο μοιάζει να δυσπιστεί απέναντι στον εκούσιο ...
	Σημαντική, ωστόσο, για την εποχή ηγετική φυσιογνωμία του Χριστιανισμού με καταλυτική επιρροή στην αυστηροποίηση της στάσης της Εκκλησίας απέναντι στον εκούσιο θάνατο, ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος (354-430μ.Χ.). Στην «Πολιτεία του Θεού» αναφέρει «Λέμε, δηλ...
	Η καθολική καταδίκη της αυτοκτονίας δεν ήταν ανεξάρτητη από το οικονομικό και κοινωνικο-πολιτικό πλέγμα της εποχής, και εξυπηρετούσε τόσο την Εκκλησία, η οποία ασκούσε απόλυτο έλεγχο στις ζωές των πιστών και αντλούσε τη δύναμή της από το πλήθος τους, ...
	Ο ισχυρισμός της αύξησης των αυτοκτονιών την εποχή της Αναγέννησης (15PοςP - 18PοςP αιώνας), αν και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστημονικά καθώς δεν υπήρξαν αξιόπιστα τεκμήρια, συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της άποψης περί χαρακτηριστικών τάσεων αυτ...
	Χαρακτηριστικό δείγμα της λογοτεχνικής άνθισης, συνιστά και η συγγραφή βιβλίων που αναφέρονται σε φανταστικούς κόσμους, όπου ο συγγραφέας δύναται να εκφράσει μέσω αυτών ιδιαίτερα τολμηρές ιδέες χωρίς να λογοκριθεί. Το έργο «Ουτοπία» του Thomas More (1...
	Την εποχή του Διαφωτισμού (17PοςP - 18PοςP αιώνας), και ιδιαίτερα προς τα τέλη του 17PουP και αρχές του 18PουP αιώνα (1680-1720), παρατηρείται μια έντονη συζήτηση για τις αυτοκτονίες στην Αγγλία, γεγονός το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση της αυτοκτονίας ω...
	Σε νομικό επίπεδο, παρότι οι εκπρόσωποι του νόμου παραμένουν αυστηροί, αυτή η στάση τείνει να εκλείψει και χαρακτηρίζει πλέον την μειοψηφία, καθώς παρουσιάζεται μια αύξουσα τάση των δικαστών υπέρ των αθωωτικών αποφάσεων non compos mentis, αποφάσεων δη...
	Τον 19PοP αιώνα, το ποσοστό των αυτοκτονιών παρουσίασε αύξηση, πιθανή συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης, και η επιστήμη της ιατρικής συνέβαλε στην καθιέρωση της άποψης ότι η αυτοκτονία είναι μια «επονείδιστη ασθένεια». Ο Γάλλος γιατρός P. Pinel (1...
	Συμπερασματικά, από την παρούσα ανασκόπηση μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρά την καθολικότητα του φαινομένου της αυτοκτονίας, οι κοινωνικοπολιτισμικές μεταβολές κάθε εποχής συνέβαλαν άλλοτε στην αποδοχή και άλλοτε στη δαιμονοποίηση της αυτοκτονικής πράξ...
	1.2 Ορισμοί και τυπολογία

	Ο όρος «αυτοκτονία» δημιουργήθηκε στην Αγγλία το 17PοP αιώνα, και πρωτοεμφανίστηκε στη λατινική εκδοχή του στο έργο Religio Μedici του Sir Thomas Browne που γράφτηκε περίπου το 1637, και δημοσιεύτηκε το 1642. Ο νέος αυτός όρος, ο οποίος βασίζεται στο ...
	Ο Silverman (2006) αλλά και ο De Leo και οι συνεργάτες του (2006), συγκέντρωσαν τους πιο συνήθεις αναφερόμενους ορισμούς της αυτοκτονίας από το 19PοP έως και τον 20PοP αιώνα, και παρακάτω παρατίθενται αρκετοί εξ’αυτών:
	i. «Όλες οι περιπτώσεις θανάτου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από μια θετική ή αρνητική πράξη του ιδίου του θύματος, το οποίο γνωρίζει ότι θα παράγει αυτό το αποτέλεσμα» (Durkheim, 1897/1951),
	ii. «Κάθε συμπεριφορά που επιδιώκει και βρίσκει τη λύση σε ένα υπαρξιακό πρόβλημα κάνοντας μια απόπειρα κατά της ζωής του υποκειμένου» (Baechler, 1980),
	iii. «Η αυτοκτονία είναι μια συνειδητή πράξη αυτο-εκμηδένισης, που γίνεται καλύτερα κατανοητή ως μια πολυδιάστατη δυσφορία σε ένα υποκείμενο που βρίσκεται σε ανάγκη, το οποίο προσδιορίζοντας μια κατάσταση θεωρεί την αυτοκτονία ως τη καλύτερη λύση» (Sh...
	iv. «Ο θάνατος που προκύπτει από μια πράξη που προκλήθηκε από τον εαυτό του, με την πρόθεση να σκοτώσει τον εαυτό του» (Rosenberg et al., 1988),
	v. «Ο αυτοεκκινητήριος, σκόπιμος θάνατος» (Ivanoff, 1989),
	vi. «Ο ορισμός της αυτοκτονίας έχει τέσσερα στοιχεία: (1) μια αυτοκτονία έχει λάβει χώρα εάν επέλθει θάνατος, (2) πρέπει να είναι πράξη ενός συγκεκριμένου ατόμου, (3) το μέσο της αυτοκτονίας μπορεί να είναι ενεργό ή παθητικό, και (4) υποδηλώνει ότι σκ...
	vii. «Η αυτοκτονία δεν είναι, εξ ορισμού, μια ασθένεια, αλλά ένας θάνατος που προκαλείται από μια αυτοεπιβαλλόμενη σκόπιμη ενέργεια ή συμπεριφορά» (Silverman & Maris, 1995), και
	viii. «Η πράξη της δολοφονίας του εαυτού, που αρχίζει σκόπιμα και εκτελείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο με πλήρη γνώση ή προσδοκία της μοιραίας έκβασής της» (WHO, 1998).
	Εντούτοις, παρά τους πολυάριθμους και διαφοροποιημένους ορισμούς της αυτοκτονίας, η αυτοκτονική συμπεριφορά εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα από την άποψη της ταξινόμησης και της ονοματολογίας (nomenclature) (Silverman, 20...
	Από την πλευρά του ο Maris (1992), θεώρησε ότι η επιστήμη της αυτοκτονιολογίας (suicidology) ή αλλιώς η επιστημονική μελέτη της αυτοκτονίας, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα με την δημιουργία ενός ενιαίου, τυποποιημένου συστήματος ταξινόμησης των αυτοκτονικών ...
	Αυτοτραυματικές σκέψεις και συμπεριφορές (Self-Injurious Thoughts and Behaviors)
	Α. Ριψοκίνδυνες σκέψεις και συμπεριφορές (Risk-Taking Thoughts and Behaviors)
	1. Με άμεσο ρίσκο/κίνδυνο (immediate risk): α. χωρίς τραυματισμό, β. με τραυματισμό, γ. θάνατος
	2. Με αμυδρό ρίσκο/κίνδυνο (remote risk): α. χωρίς τραυματισμό, β. με τραυματισμό, γ. θάνατος
	Β. Αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές (Suicide-Related Thoughts and Behaviors)
	1. Αυτοκτονικές ιδέες/ιδεασμοί (suicide-related ideations):
	α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση (περιστασιακές, πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)
	β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης (περιστασιακές, πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)
	γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης (περιστασιακές, πρόσκαιρες/προσωρινές, παθητικές, ενεργητικές, επίμονες)
	2. Αυτοκτονική επικοινωνία (suicide-related communications):
	α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση: (1) λεκτική ή μη λεκτική, παθητική ή ενεργητική, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου Ι (suicide-threat, type I), (2) προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη ενός δυνητικά αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυτοκτονίας τύπου Ι (suic...
	β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) λεκτική ή μη λεκτική, παθητική ή συγκαλυμμένη, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου ΙΙ (suicide-threat, type IΙ), (2) προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη ενός δυνητικά αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυ...
	γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) λεκτική ή μη λεκτική, παθητική ή συγκαλυμμένη, Aπειλή αυτοκτονίας τύπου ΙΙΙ (suicide-threat, type IΙΙ), (2) προτεινόμενη μέθοδος για την επίτευξη ενός δυνητικά αυτοτραυματικού αποτελέσματος, Σχέδιο αυτοκτο...
	3. Αυτοκτονικές συμπεριφορές (suicide-related behaviors):
	α. χωρίς αυτοκτονική πρόθεση: (1) χωρίς τραυματισμό, Aυτοτραυματισμός τύπου Ι (self-harm, type I), (2) με τραυματισμό, Aυτοτραυματισμός τύπου IΙ (self-harm, type II), (3) με θανατηφόρο έκβαση, Ακούσιος αυτοπροκαλούμενος θάνατος (self-inflicted uninten...
	β. με απροσδιόριστο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) χωρίς τραυματισμό, Aπροσδιόριστη αυτοκτονική συμπεριφορά τύπου Ι (undetermined suicide-related behavior, type I), (2) με τραυματισμό, Aπροσδιόριστη αυτοκτονική συμπεριφορά τύπου ΙΙ (undetermined sui...
	γ. με κάποιο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης: (1) χωρίς τραυματισμό, Aπόπειρα αυτοκτονίας τύπου Ι (suicide attempt, type I), (2) με τραυματισμό, Aπόπειρα αυτοκτονίας τύπου ΙΙ (suicide attempt, type ΙΙ), (3) με θανατηφόρο έκβαση, Αυτοκτονία (suicide)
	Πρόσθετοι τροποποιητές για το Β2 (α, β, γ) και το Β3 (α, β, γ):
	Α. Ενδοατομική εστίαση (intrapersonal focus) – αλλαγή εσωτερικής κατάστασης (διαφυγή/απελευθέρωση)
	Β. Διαπροσωπική εστίαση (interpersonal focus) – αλλαγή εξωτερικής κατάστασης (προσκόλλησης/ελέγχου)
	Γ. Μικτή εστίαση (mixed focus)
	Συμπερασματικά, όπως ο Rudd (1997, σελ. 326) διατυπώνει «μια τυποποιημένη ονοματολογία είναι απαραίτητη για την καλή επιστήμη, κρίσιμη για την παροχή μιας στέρεας βάσης για την κλινική φροντίδα, και θεμελιώδης για τις προσπάθειες ανάπτυξης και καθορισ...
	1.3 Επιδημιολογία της αυτοκτονίας
	1.3.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα των επίσημων στοιχείων για τις αυτοκτονίες


	Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες προέρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (στατιστικές υπηρεσίες) κάθε κράτους, και χρησιμοποιούνται για συγκρίσεις τόσο μεταξύ διαφορετικών κρατών όσο και διαφορετικών περιφερειών του ίδιου κράτους, αλλ...
	Το ζήτημα της ποιότητας των επίσημων στατιστικών στοιχείων δέχθηκε τις σοβαρότερες κριτικές και αμφισβητήσεις από την δεκαετία του 1960 και έκτοτε (Rockett, 2010), όπου η κυρίαρχη διατυπωμένη άποψη ήταν ότι «Τα γεγονότα υποστηρίζουν σαφώς ότι η σχέση ...
	Με την πάροδο των χρόνων, αρκετές μελέτες τεκμηρίωσαν την περιορισμένη ακρίβεια των επίσημων στατιστικών για τις αυτοκτονίες και παρείχαν αποδείξεις για διάφορες πηγές και τύπους λαθών, έτσι ώστε σήμερα να υπάρχει μια ρητή και σαφής συναίνεση μεταξύ τ...
	Διάφορες έρευνες στην Αγγλία, την Φινλανδία, και την Γαλλία παρουσίασαν ότι το 65%, 32% και 35% των θανάτων που είχαν δηλωθεί στις επίσημες στατιστικές ως θάνατοι χωρίς καθορισμένη πρόθεση ήταν θάνατοι από αυτοκτονία (Cooper & Milroy, 1995˙ Corcoran &...
	Είναι σαφές από τα προαναφερόμενα, ότι παρά την αδιάσειστη απόδειξη της περιορισμένης εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες, στη διεθνή βιβλιογραφία οι απόψεις των ερευνητών εξακολουθούν να διίστανται, σε β...
	Στην Ελλάδα, οι επίσημες στατιστικές θνησιμότητας για το σύνολο της χώρας είναι διαθέσιμες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ). Μέχρι σήμερα, οι επιδημιολογικές μελέτες για τις αυτοκτονίες στη χώρα έχουν κατά κύριο λόγο βασιστεί στα επίση...
	1.3.2 Επιδημιολογικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες
	Από την ίδρυσή του το 1948, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, με άμεσο στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την συλλογή, επεξεργασία, και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη θνησιμότητα του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα ...
	Παράλληλα, η αυτοκτονία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 συχνότερες αιτίες θανάτου για όλα τα ηλικιακά φάσματα, και μεταξύ των τριών κύριων αιτιών θανάτου των ατόμων ηλικίας 15-44 χρόνων σε ορισμένες χώρες, ενώ αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στ...
	Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα στοιχεία θνησιμότητας από αυτοκτονία όπως ελήφθησαν από τον ΠΟΥ (αναθεώρηση 2011, WHO, 2011), και απεικονίζονται στο Γράφημα Ι (βλ. Παράρτημα A), τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών (δείκτης θνησιμότητας από αυτοκτονία >...
	Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 και μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (WHO Regional Office for Europe, 2012), γεγονός τ...
	1.3.3 Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of Life Lost, PYLL)
	Ένας σχετικά πρόσφατος ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης της πρόωρης θνησιμότητας που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τα χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Ye...
	Το PYLL, επομένως, ορίζεται ως τα χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας από μια συγκεκριμένη αιτία θανάτου, και αποτελεί ένα συνοπτικό μέτρο που χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την κοινωνικο-οικονομική απώλεια εξαιτίας ενός πρό...
	Στην διεθνή βιβλιογραφία, η εφαρμογή του δείκτη PYLL είναι ευρεία σε θανάτους από εξωτερικές αιτίες (κυρίως ατυχήματα) καθώς και από διάφορα άλλα παθολογικά νοσήματα, ενώ δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να έχουν εφαρμόσει τον δείκτη PYLL σε θανάτους ...
	Στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, από το 1960 μέχρι και το 2009, ο δείκτης των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής από αυτοκτονία για το σύνολο του πληθυσμού σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων θνησιμότητας το...
	1.4 Παράγοντες κινδύνου
	1.4.1 Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες κινδύνου
	1.4.1.1 Φύλο



	Ως προς το φύλο, η αυτοκτονία θεωρείται γένους αρσενικού, δηλαδή οι άντρες τείνουν να είναι περισσότερο αυτοκαταστροφικοί από τις γυναίκες (Cooper & Kapur, 2004˙ Nock et al., 2008). Σε όλα σχεδόν τα κράτη από τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι δ...
	1.4.1.2 Ηλικία

	Η σχέση της αυτοκτονίας με την ηλικία έχει μελετηθεί εκτεταμένα, και σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας φαίνεται να αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας (Conwell, 2009˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997˙ Shah, 2007). Ωστόσο,...
	O Shah (2007) προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω την σχέση των δεικτών αυτοκτονίας με την ηλικία, προχώρησε σε μια διακρατική μελέτη (62 χώρες) αναλύοντας τα στοιχεία θνησιμότητας του ΠΟΥ, και τα κυριότερά του ευρήματα ήταν ότι (1) υπήρξε μια στατισ...
	1.4.1.3 Φυλή

	Η φυλή, και ιδιαίτερα το να είσαι μη-ισπανόφωνος λευκός ή ιθαγενής Αμερικανός, αποτελεί σύμφωνα με μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση επιδημιολογικών ερευνών του Nock και των συνεργατών του (2008), ισχυρό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία. Διάφορες έ...
	1.4.1.4 Οικογενειακή κατάσταση

	Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, έχει διαπιστωθεί από πολυάριθμες μελέτες ότι οι ανύπαντροι, οι διαζευγμένοι και οι χήροι (γενικώς άτομα που είναι μόνα, χωρίς την παρουσία συντρόφου), παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας συγκριτικά με τους έγ...
	1.4.1.5 Κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επάγγελμα

	Από την εποχή του Durkheim (1897/1951), ο οποίος αναφέρθηκε στην σχέση μεταξύ κοινωνικών παραγόντων και αυτοκτονίας και μέχρι σήμερα, ένα εκτεταμένο σώμα της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει εξετάσει την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην υγ...
	Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης στη Δανία (χρονική περίοδος 1981-1997, Andrés et al., 2008, 2009) έδειξαν ότι η αυτοκτονία είναι στενά συνδεδεμένη με μια σειρά από κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, και η συσχέτιση διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλ...
	1.4.1.6 Αστικότητα του τόπου διαμονής

	Στη διεθνή βιβλιογραφία μια κοινή διαπίστωση των ερευνητών μέχρι και τη δεκαετία του 1980, ήταν ότι τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας καταγράφονται στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές συγκριτικά με τις αγροτικές περιοχές, γεγονός ωστόσο το οποίο ανα...
	Στην Αυστραλία, δεν υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στους δείκτες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια μιας 20ετίας (1964-1988) στις αστικές περιοχές, ενώ οι δείκτες αυτοκτονίας στις αγροτικές περιοχές διπλασιάστηκαν, και των νέων στις αγροτικές περιοχές αυξήθηκα...
	1.4.1.7 Θρήσκευμα

	Ο Durkheim (1897/1951) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η πνευματική/θρησκευτική δέσμευση συμβάλλει στην συναισθηματική ευεξία, καθώς παρέχει μια πηγή νοήματος και τάξης στον κόσμο. Οι Maris, Berman, και Silverman (2000) αναφέρουν ότι η θρησκεία φαίνε...
	1.4.2 Κλινικοί παράγοντες κινδύνου
	1.4.2.1 Σωματική υγεία


	Η σωματική νόσος που είναι χρόνια, επώδυνη, στιγματική, ανίατη ή τερματική, φαίνεται να αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονική συμπεριφορά (Harwood, Hawton, Hope, Harriss, & Jacoby, 2006˙ Kaplan, McFarland, Huguet, & Newsom, 2007˙ Κονταξάκης,...
	Ένα, ωστόσο, βασικό ερώτημα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι εάν η σωματική νόσος αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αυτοκτονίας ή διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες, καθώς και οι απώλειες και η επιβάρυνση που συχνά συνοδεύουν τις χρόνιες σωματικές νό...
	1.4.2.2 Ψυχική υγεία

	Η σχέση αυτοκτονίας και ψυχικών διαταραχών ήταν ήδη γνωστή από τον 17PοP αιώνα, όπου ο θεολόγος Robert Burton (1577-1640) εξετάζοντας τα αίτια της αυτοκτονίας στην πραγματεία «Ανατομία της Μελαγχολίας», εξέφρασε την άποψη ότι η μελαγχολία ως νόσος που...
	Σύμφωνα με μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (ο όρος «ψυχολογική αυτοψία» καθιερώθηκε από τον Shneidman, 1981), κατά τις οποίες πραγματοποιείται διερεύνηση για την ύπαρξη και το είδος των ψυχιατρικών διαταραχών σε α...
	Σε μια ανασκόπηση τριανταμία μελετών από το 1959 έως και το 2001, με διαγνώσεις ψυχικής διαταραχής σε αυτόχειρες με ή χωρίς ιστορικό προηγούμενης νοσηλείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, ο Bertolote και οι συνεργάτες του (2004), διαπίστωσαν ότι στην πλειοψ...
	Επιπρόσθετα, σε μια άλλη ανασκόπηση εικοσιεπτά μελετών από το 1986 έως και το 2002, οι Arsenault-Lapierre, Kim και Turecki (2004), διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων και των διαγνώσεων ψυχικής διαταραχής, και επισήμαναν ότι οι διαταραχές...
	Οι καταθλιπτικές διαταραχές συνδέονται με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας από αυτοκτονία στο γενικό πληθυσμό, και υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των ατόμων που πεθαίνουν από αυτοκτονία πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση καταθλιπτικής διαταραχής (Cavanagh e...
	Άλλες ψυχιατρικές διαγνώσεις που συνδέονται με κίνδυνο αυτοκτονίας, είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, και ειδικότερα η ψυχογενής ανορεξία (Bridge, Goldstein, & Brent, 2006), οι αγχώδεις διαταραχές και η διαταραχή πανικού (Harris & Barraclough, 199...
	Ένα περίπου 10% των αυτοχείρων στις περισσότερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είχαν κάποια εμφανή ψυχιατρική διαταραχή κατά την περίοδο του θανάτου, το οποίο, ωστόσο, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα εάν όντως δεν υπήρχε κάποια ψυχική διαταραχή ή εάν ο...
	1.4.2.3 Προηγούμενη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

	Μία απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν είναι σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες διεθνώς, ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία (Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997, 2001˙ Sadock & Sadock, 2007). Εκτιμάται ότι στο 40% όλων τ...
	Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας μετά από μια απόπειρα είναι υψηλότερος στους άνδρες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με επαναληπτική συμπεριφορά αυτοτραυματισμού, σε αποπειραθέντες που οι αυτοκαταστροφικές τους πράξεις βαθμολογούνται υψηλά ως...
	1.4.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου
	1.4.3.1 Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής


	Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής (stressful life events, π.χ., θάνατος, διαζύγιο, κλπ) ή των διαφόρων αλλαγών της ζωής (π.χ., αλλαγή σπιτιού, συνταξιοδότηση, κλπ) πάνω στην ψυχική και σωματική υγεία ενός ατόμου, έχει διερευνηθεί από αρκετού...
	Ως ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής χαρακτηρίζεται και θεωρείται ένα γεγονός, ένα συμβάν το οποίο χρονικά προηγείται της εκδήλωσης μιας αρρώστιας ή/και μιας αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, και το οποίο καταλήγει σε αλλαγή ή σε διαταραχή της ισορροπίας στο επ...
	Ένα εκτεταμένο σώμα των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μισού αιώνα, αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι αυτόχειρες είχαν βιώσει τουλάχιστον ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής (συνήθως περισσότερα του ενός), εντός του τελευταίου χρόν...
	Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για το είδος και την επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής στην αυτοκτονία έχουν πραγματοποιηθεί σε ανεπτυγμένες χώρες, και όπως οι Vijayakumar, John, Pirkis, και Whiteford (2005) αναφέρουν, παρατηρείται μια διαφορο...
	Εντούτοις, οι Yufit και Bongar (1992) υποστηρίζουν ότι παρότι τα πρόσφατα (αλλά και τα παρελθοντικά) ψυχοπιεστικά γεγονότα δύναται να είναι σημαντικά καταλυτικά γεγονότα για την επακόλουθη αυτοκτονία ενός ατόμου, αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να ιδωθούν ...
	1.4.3.2 Πρόσβαση στα μέσα

	Η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (availability), την προσβασιμότητα (accessibility) και την εξοικείωση (familiarity) με την συγκεκριμένη μέθοδο σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδ...
	Οι Clarke και Lester (1989) επέκτειναν τον κατάλογο αυτό, εντοπίζοντας 20 παραμέτρους που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την προτίμηση ενός ατόμου για μια συγκεκριμένη μέθοδο αυτοκτονίας, και εκτός των προαναφερομένων, αυτοί συνίσταται στο εάν απαιτούνται ...
	Οι Maris, Berman, και Silverman (2000) παρέχοντας μια περιεκτική συζήτηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας για την αυτοκαταστροφική πράξη,  συμπεραίνουν ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα,  η γνώση, εμπειρία και...
	Σύμφωνα με τον Hendin (1994, σελ. 168), ο ρόλος της σημασίας του συμβολισμού και της πολιτισμικής παραμέτρου στην επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας αποδεικνύεται στη Νορβηγία όπου οι αυτοκτονίες από πνιγμό ανέρχονται στο 15% του συνόλου, ενώ σε παγκόσμ...
	Κοινή διαπίστωση, ωστόσο, αρκετών ερευνητών είναι ότι όταν ένα άτομο έχει τάσεις αυτοκτονίας, η εύκολη πρόσβαση σε συγκεκριμένες μεθόδους/μέσα αυτοκτονίας δύναται να είναι καταλυτικός παράγοντας που οδηγεί σε μετάφραση του αυτοκτονικού ιδεασμού σε πρά...
	1.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας

	Σύμφωνα με τον Ajdacic-Gross και τους συνεργάτες του (2008), οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία του ΠΟΥ για τις μεθόδους αυτοκτονίας ανά χώρα (συμπεριλήφθηκαν αποκλειστικά οι χώρες εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν τη 10PηP αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής ...
	Σε μια ανάλυση των μεθόδων αυτοκτονίας κατά φύλο την χρονική περίοδο 2000-2004/5, μεταξύ των δεκαέξι χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της Κατάθλιψης (European Alliance Against Depression, EACD) (Värnik et al., 2008), διαπιστώθηκε ότι...
	Σε μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μελετών σχετικά με μεθόδους αυτοκτονίας σε ασιατικές χώρες από το 1990 έως το 2011, οι Wu, Chen, και Yip (2012) διαπίστωσαν ότι σε σύνολο δεκαεφτά χωρών, ο απαγχονισμός και η δηλητηρίαση από υγρές ή στερεές ουσίε...
	Στην Ελλάδα, σε μια επιδημιολογική μελέτη της αυτοκτονίας την χρονική περίοδο 1980-1997 (Ζαχαράκης κ.ά., 2003), ο απαγχονισμός ήταν η συχνότερη μέθοδος και στα δύο φύλα, και χρησιμοποιήθηκε περίπου στο 45% του συνόλου των θανάτων από αυτοκτονία. Ακολο...
	1.6 Σημειώματα αυτοκτονίας

	Τα σημειώματα αυτοκτονίας αποτελούν ιδιαίτερα προσωπικά έγγραφα του αυτόχειρα, τα οποία συνήθως συντάσσονται λίγα λεπτά πριν την αυτοκαταστροφική πράξη, και παραδοσιακά θεωρούνται από αρκετούς ερευνητές της αυτοκτονιολογίας ως δείκτες της σοβαρότητας ...
	Σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων αυτοκτονίας, έχουν αναγνωριστεί κάποιες κοινές θεματικές, οι οποίες στην πλειονότητά τους συνίσταται σε διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, απολογία/ντροπή, αγάπη για αυτούς που μένουν πίσω, ότι η ζωή είναι π...
	1.7 Εποχικότητα της αυτοκτονίας

	Η εποχικότητα (seasonality) συμβατικά καθορίζεται από τους Ajdacic-Gross, Bopp, Ring, Gutzwiller, και Rossler (2010, σελ. 657) ως «κυκλική αλλαγή, η οποία σχετίζεται με τις εποχές του έτους». Ο Durkheim (1897/1951) αρχικά απεικόνισε την εποχικότητα τη...
	Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1979 έως και το 2009 του Christodoulou και των συνεργατών του (2012), διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μελετών τόσο από το βόρειο όσο και από το νότιο ημισφαίριο, αναφέρουν μια υψηλότερη συχνότητα τ...
	Οι Nishi, Miyake, Okamoto, Goto, και Sakai (2000) εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της αυτοκτονίας και των ημερών της εβδομάδας, χρησιμοποιώντας τους θανάτους από αυτοκτονία μιας 15ετίας (1979-1994) στο Hokkaido της Ιαπωνίας, παρατήρησαν ότι τα χαμηλότερα ...
	Σχετικά με την ώρα που πραγματοποιούνται οι αυτοκτονικές πράξεις, τόσο ο Durkheim (1897/1951) όσο και ο Morselli (1882) είχαν υποστηρίξει ότι οι αυτοκτονίες σε μεγάλο βαθμό περιορίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ομοίως, οι Maldonado και Kraus (199...
	Κεφάλαιο 2. Θεωρίες για την αυτοκτονική συμπεριφορά
	2.1 Κοινωνιολογικές θεωρίες

	Η σχέση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων και της αυτοκτονίας μελετήθηκε ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα από τον E. Durkheim (1897/1951) στο κλασικό του έργο «Suicide». Σύμφωνα με τον Durkheim, η κοινωνία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρ...
	Η εγωιστική αυτοκτονία συσχετίζεται με τα άτομα που δεν συνδέονται με κάποια κοινωνική ομάδα, ως εκ τούτου, οι αυτοκτονίες αυτού του τύπου είναι προϊόντα της ανεπαρκούς κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου. Στις κοινωνίες όπου απαντάται αυτός ο τύπος αυτ...
	Με βάση το έργο του Durkheim, υπήρξαν στη συνέχεια αναλύσεις από αρκετούς θεωρητικούς, αλλά ιδιαίτερη θέση, σύμφωνα με τους Rogers και Lester (2010), διατηρεί η ανάλυση του Johnson (1965), ο οποίος υποστήριξε ότι είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ...
	Επίσης, οι Henry και Short (1954) επέκτειναν την έννοια των εξωτερικών κοινωνικών ορίων/περιορισμών (external restraint) του Durkheim, συμπεριλαμβάνοντας μια φροϋδική έννοια, εκείνη των εσωτερικών ορίων/περιορισμών (internal restraint, π.χ., αυστηρό υ...
	Οι Gibbs και Martin (1964) εισήγαγαν τον όρο ολοκλήρωση κοινωνικής θέσης (status integration), και διατύπωσαν την άποψη ότι η σταθερότητα και η αντοχή των κοινωνικών σχέσεων μέσα σε έναν πληθυσμό συμβαδίζουν με τις κοινωνικά διαμορφωμένες απαιτήσεις κ...
	Σύμφωνα με την θεωρία της αποτροπής του αποπροσανατολισμού (thwarting disorientation theory) του Naroll (1969), η αυτοκτονία είναι πιο πιθανό να συμβεί σε εκείνους που είναι κοινωνικά αποπροσανατολισμένοι, δηλαδή, σε όσους δεν διαθέτουν ή έχουν χάσει ...
	Έχουν, επίσης, αναπτυχθεί και διάφορες άλλες κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως εκείνη του Holinger (1987), σύμφωνα με την οποία το ποσοστό αυτοκτονιών (και το ποσοστό ανθρωποκτονιών) της ηλικιακής ομάδας των νέων θα εξαρτηθεί από το σχετικό μέγεθος του πλ...
	2.2 Ψυχολογικές θεωρίες

	Η πρώτη σημαντική ψυχολογική θεώρηση στην αυτοκτονία είναι το έργο του S. Freud (1917/1957a, 1920/1957b) στις αρχές του 20PουP αιώνα. Ο Freud περιέγραψε την περίπτωση ενός μόνο ασθενούς που έκανε απόπειρα, ωστόσο παρακολούθησε αρκετούς ασθενείς με κατ...
	Σύμφωνα με την ατομική ψυχολογία του Adler (1964, 1910/1967), βασικό κίνητρο που καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η συνειδητή ανάγκη του ατόμου να αντιπαρέλθει σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, πραγματικά ή φανταστικά (Νέστορο...
	Η αναλυτική ψυχολογία και ψυχολογία του βάθους του Jung (1921/1974), πρεσβεύει ότι ο ψυχισμός του ανθρώπου αποτελείται από το συνειδητό και το ασυνείδητο, αλλά σε αντίθεση με τον Freud, το ασυνείδητο δεν θεωρείται «αποθήκη» απωθημένων εμπειριών, είναι...
	Βασιζόμενος στις απόψεις του Freud, ο Menninger (1938) διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχουν τρεις βασικές συνιστώσες (ή επιθυμίες) σε ένα αυτόχειρα, ήτοι η επιθυμία για φόνο, η επιθυμία να δολοφονηθεί, και η επιθυμία του θανάτου (να πεθάνει). Ο ίδιος θεώρ...
	Ο Zilboorg (1936a,b, 1937) υποστήριξε ότι η προσωπικότητα του αυτοκτονικού ατόμου (το εγώ) δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, είναι πρωτόγονη, και ναρκισσιστική. Στο άτομο παρατηρείται διέγερση, σαρκασμός, και μια ήπια κατάσταση πανικού, επιθετικότητα, μίσο...
	Ο Binswanger (1944/1958, 1963), ακολουθώντας την υπαρξιστική σχολή, υποστηρίζει ότι η «ύπαρξη» (existence) αποτελεί ένα τρόπο ζωής μέσα στον κόσμο (being-in-the-world). Ο ίδιος αναλύοντας μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις αυτοκτονίας, εκείνη της Ell...
	Κεντρική θέση στη θεωρία του Sullivan (1940), είναι ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα αποτελεί συνολικό προϊόν των διαπροσωπικών σχέσεων, όσα δηλαδή ονομάζουμε «ανθρώπινα» προέρχονται από διαπροσωπικές δράσεις και αντιδράσεις (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996...
	Η πράξη της αυτοκτονίας έχει προσαρμοστική αξία για το άτομο σύμφωνα με τον Murray (1981), καθώς καταργεί την επώδυνη ένταση και επιφέρει ανακούφιση από τον πόνο. Η αυτοκτονία φαίνεται να σχετίζεται με ανεκπλήρωτες ανάγκες του ατόμου (π.χ., της επίτευ...
	Σύμφωνα με τον Kelly (1961), η αυτοκτονία γίνεται καλύτερα κατανοητή εάν κοιτάξουμε την ίδια την πράξη καθεαυτή, και τι επιτυγχάνεται ή επικυρώνεται με αυτήν. Παραδοσιακές έννοιες, όπως για παράδειγμα η εχθρότητα, η επιθετικότητα, η παρορμητικότητα, κ...
	Για το μοντέλο της γνωσιακής θεωρίας του Beck (Beck & Rush, 1978˙ Beck, Kovacs, & Weissman, 1975b), η αυτοκτονία συνδέεται με την κατάθλιψη. Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κατάθλιψη και την αυτοκτονική πρόθεση είναι η απελπισία (hopelessness), και θ...
	Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης όπως πρόσφατα συνοψίστηκε από τον Lester (1987b, 1994), πρεσβεύει ότι η αυτοκτονία είναι μια μαθημένη συμπεριφορά. Ο Lester υποστηρίζει ότι οι πρακτικές ανατροφής των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα οι εμπειρί...
	Σύμφωνα με την θεωρία του Erikson (1963), που αποτελεί μια εξελικτική προσέγγιση όλου του εύρους της ανθρώπινης ζωής, η αυτοκτονία διαπράττεται από ένα άτομο που αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τη δυσπιστία, την ενοχή, την απομόνωση, και τις περ...
	Ο Shneidman (1985) υποστηρίζει ότι το αυτοκτονικό άτομο βιώνει αφόρητο ψυχικό πόνο (ο όρος που χρησιμοποιεί είναι psychache), και επικεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αυτό το συναίσθημα και στο πώς θα ξεφύγει από αυτό. Πρόκειται για ένα άτομο το οποί...
	Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλο και πληθαίνουν οι θεωρητικοί της επιστήμης της αυτοκτονιολογίας που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες αναζήτησης νέων θεωριών, καθώς η αυτοκτονική συμπεριφορά απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καλ...
	2.3 Γενετικοί παράγοντες

	Από ένα εκτεταμένο σώμα μελετών οικογένειας, διδύμων, υιοθεσίας, και μοριακής γενετικής, υπάρχουν ευρήματα που συσχετίζουν την αυτοκτονική συμπεριφορά με παράγοντες κληρονομικότητας. Η υπόθεση, ωστόσο, ότι στην αυτοκτονία υπάρχει κάποιος γενετικός παρ...
	Μία από τις πρώτες μελέτες που διαλεύκανε αυτό το ερώτημα, είναι εκείνη των Egeland και Sussex (1985) στην κοινότητα των Amish στις ΗΠΑ. Οι 26 αυτοκτονίες που κατεγράφησαν κατά της διάρκεια μιας 100ετίας (1880-1980), διαπιστώθηκε ότι ήταν συγκεντρωμέν...
	Η εξέταση αυτής της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από τον Brent και τους συνεργάτες του (1996), οι οποίοι διερεύνησαν την οικογενειακή συγκέντρωση αυτοκτονιών σε έφηβους που είχαν διαπράξει αυτοκτονία, και διαπίστωσαν ένα υψηλότερο ποσοστό αποπειρών αυτοκ...
	Οι μελέτες διδύμων στηρίζονται στην υπόθεση ότι, καθώς οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι (ΜΔ) έχουν τον ίδιο γονότυπο, οι όποιες φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των ΜΔ είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικής επίδρασης. Στην περίπτωση εκείνη, όπου οι ΜΔ και οι διζυγωτικο...
	Οι μελέτες υιοθεσίας, συγκρίνουν τους βιολογικούς συγγενείς υιοθετημένων ατόμων που πραγματοποίησαν αυτοκτονία με τους βιολογικούς συγγενείς ισάριθμων υγιών υιοθετημένων μαρτύρων που δεν έχουν εκδηλώσει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Στη διεθνή βιβλιογ...
	Από τις μελέτες της μοριακής γενετικής, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την εύρεση ενός ή περισσοτέρων γονιδίων τα οποία αποτελούν αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση μιας νόσου, έχουν προκύψει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα γ...
	Συμπερασματικά, από την παρούσα ανασκόπηση των μελετών που υποστηρίζουν την ύπαρξη γενετικών παραγόντων στην αυτοκτονική συμπεριφορά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι μελέτες οικογένειας, διδύμων και υιοθεσίας, αποδεικνύουν ότι η αυτοκτονία τείνει να συμ...
	2.4 Νευροβιολογικοί παράγοντες

	Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εστιαστεί στην μελέτη της συμμετοχής νευροβιολογικών παραγόντων στην αυτοκτονική συμπεριφορά. Η εκτίμηση των νευροβιολογικών παραγόντων γίνεται είτε in vitro, με μεταθανάτιες νεκροτομικές μελέτες στηριζόμενες στη βιοψ...
	Διάφορες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση του σεροτονινεργικού συστήματος με την αυτοκτονική συμπεριφορά, και καταδεικνύουν την παθολογική σεροτονινεργική δραστηριότητα ως παράγοντα της αυτοκτονικότητας και των πιο σοβαρών αποπειρών αυτοκτονίας. Από...
	Ευρήματα από μεταθανάτιες μελέτες αυτοχείρων, υποδεικνύουν χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης και του μεταβολίτη 5-HIAA στο στέλεχος του εγκεφάλου (Mann, Arango, Marzuk, Theccanat, & Reis, 1989), λιγότερες θέσεις σύνδεσης (binding sites) του μεταφορέα της σερ...
	Το νοραδρενεργικό σύστημα έχει, επίσης, μελετηθεί σε σχέση με την αυτοκτονική συμπεριφορά, καθώς εμπλέκεται στη ρύθμιση της αντίδρασης στο στρες (Currier & Mann, 2008˙ Ernst et al., 2009). Η αδρεναλίνη (επινεφρίνη) και η νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη) ...
	Η σχέση του ντοπαμινεργικού συστήματος με την αυτοκτονική συμπεριφορά δεν είναι απόλυτα σαφής, παρότι η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με μειωμένα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Σε μια μεταθανάτια μελέτη, ο Bowden και οι συνεργάτες του (1997) υπολόγισα...
	Αντικείμενο μελετών σε σχέση με την αυτοκτονική συμπεριφορά έχει αποτελέσει και ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ), στο πλαίσιο της οξείας αντίδρασης σε στρεσογόνα ψυχοπιεστικά γεγονότα πριν την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (Currier & Man...
	Συνολικά και ως συμπέρασμα της νευροβιολογικής ανάλυσης που προηγήθηκε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν εστιασθεί στην μεμονωμένη διερεύνηση βιολογικών παραγόντων, γεγονός το οποίο αδυνατεί να αντικατοπτρίσει την πολυπλοκότ...
	Κεφάλαιο 3. Στρατηγικές πρόληψης της αυτοκτονίας
	Για μια συμπεριφορά όπως η αυτοκτονική, η καθολική πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συντονισμένες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι στρατηγικές πρόληψης των αυτοκτονιών εστιάζουν (α) στην ενημέρωση, ε...
	3.1 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
	3.1.1 Γενικός πληθυσμός


	Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ο Mann και οι συνεργάτες του (2005) επισημαίνουν ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης,...
	Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από το 1987 έως το 2007 των Dumesnil και Verger (2009), η οποία περιελάμβανε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δεκαπέντε (15) προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης τ...
	3.1.2 Κοινοτικοί/περιφερειακοί οργανισμοί και φορείς (gatekeepers)

	Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους επονομαζόμενους «gatekeepers», δηλαδή σε άτομα και σε τοπικούς κοινοτικούς/περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, που έρχονται σε άμεση επαφή με δυνητικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για αυτοκτονική συμπ...
	Από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε θεσμικούς φορείς, όπως ο στρατός και η αστυνομία, έχει παρατηρηθεί μείωση του ποσοστού των αποπειρών αυτοκτονίας και της αυτοκτονίας, καθώς και του κινδύ...
	3.1.3 Γενικοί ιατροί και ιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης

	Κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών τόσο από το διεθνή χώρο όσο και στη χώρα μας, είναι ότι παρότι η κατάθλιψη είναι η ψυχική διαταραχή που απαντάται συχνότερα στον γενικό πληθυσμό, οι γενικοί/οικογενειακοί ιατροί και οι ιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλ...
	Μια ενδεικτική μελέτη ορόσημο, είναι εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο νησί Gotland της Σουηδίας, όπου ανέλυσαν τα ποσοστά αυτοκτονίας του γενικού πληθυσμού, πριν και μετά την υλοποίηση ενός διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος σε γενικούς γιατρούς. Τα α...
	3.2 Ομάδες υψηλού κινδύνου

	Μια άλλη στρατηγική πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς που περιγράφεται στην ανασκόπηση του Mann και των συνεργατών του (2005), είναι η έγκαιρη ανίχνευση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς και κατάθ...
	Οι σχετικές ανασκοπήσεις μελετών που αφορούν την χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση της κατάθλιψης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χωρίς τη παρουσία επαρκούς και συστηματικής παρακολούθησης (follow-up) των ατόμων εκείνων που χρήζουν βοήθεια...
	3.3 Θεραπευτικές παρεμβάσεις

	Ένας από τους πυλώνες των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, είναι και η φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών, οι οποίες σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο αυτοκτονίας. Από μια σειρά μελετών, έχει διαπιστωθε...
	Σήμερα, η νέα γενιά φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως είναι στα αντικαταθλιπτικά, οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs), οι αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης (SNRIs), τα αντικαταθλιπτικά με διπλό μηχανισμ...
	Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση 31 μελετών, ο Baldessarini και οι συνεργάτες του (2006), υποστήριξαν ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας και απόπειρας αυτοκτονίας ήταν σταθερά χαμηλότερος, κατά περίπου 80%, σε άτομα με διπολική διαταραχή και άλλες συναισθηματικές ...
	Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων σε άτομα με αυτοκτονική συμπεριφορά, σε δύο πρόσφατες μελέτες ανασκόπησης αναφέρονται θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση επανάληψης της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και βελτίωσ...
	Τα πιο ενθαρρυντικά, ωστόσο, αποτελέσματα παρουσιάζονται από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (cognitive-behavioral therapy), όπου σύμφωνα με την μεταανάλυση του Tarrier και των συνεργατών του (2008), διαπιστώθηκε μια συνολικά σημαντική επίδραση στη...
	Επίσης, όπως επισημαίνει ο Mann και οι συνεργάτες του (2005), θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, η βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης των ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή (υποτροπιάζουσα ή χρό...
	3.4 Περιορισμός των μέσων για αυτοκτονία

	Κοινή διαπίστωση αρκετών ερευνητών είναι ότι η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (availability), την προσβασιμότητα (accessibility) και την εξοικείωση (familiarity) με την συγκεκριμένη μέθοδο σε μια δεδομένη γεωγραφική πε...
	Σημαντική συνιστώσα, επομένως, των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, σύμφωνα και με την μελέτη ανασκόπησης του Mann και των συνεργατών του (2005), είναι η λήψη μέτρων για την μείωση της διαθεσιμότητας και τον περιορισμό της πρόσβασης...
	Συγκεκριμένα, παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση του τοξικού υγραερίου οικιακής χρήσεως στην Αγγλία με ένα λιγότερο τοξικό αέριο (Clarke & Lester, 1989˙ Gunnell, Middleton, & Frankel, 2000˙ Kreitman, 1976), αλλά και οι αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις...
	Ωστόσο, παρά την καθομολογημένη μείωση του ποσοστού των αυτοκτονιών σε διάφορες χώρες μετά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στις διαθέσιμες και προσιτές μεθόδους αυτοτραυματισμού, παραμένει ανοικτό το θέμα της υποκατάστασης ή μετατόπισης (substitutio...
	3.5 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

	Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) είναι ιδιαίτερα καταλυτικός στις προσπάθειες πρόληψης της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, καθώς δύναται να είναι είτε βοηθητικός είτε και ανασταλτικός (Mann et al., 2005˙ WHO & IASP, 2008) μέσω της γραφικής π...
	Μια σειρά ερευνών στη συνέχεια σε διάφορες χώρες (Cheng, Hawton, Lee, & Chen, 2007˙ Etzersdorfer, Voracek, & Sonneck, 2001, 2004˙ Yip et al., 2006), καθώς και μελέτες συστηματικής ανασκόπησης (Gould, 2001˙ Hawton & Williams, 2005˙ Pirkis & Blood, 2001...
	Παρά ταύτα, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και δείγματα καλής γραφής, όπου τα ΜΜΕ έχουν συντελέσει ουσιαστικά στη μείωση των αυτοκτονιών. Συγκεκριμένα, μια εκστρατεία ενημέρωσης το 1987 στη Βιέννη της Αυστρίας, για το περιορισμό της προβολής...
	Συνολικά και ως συμπέρασμα της ανάλυσης των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονίας που προηγήθηκε, μπορεί να επισημανθεί ότι είναι σημαντικό η κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία, την υποστήριξη και την θεραπεία, και σε μεγάλο βαθμό να γίνει π...
	Κεφαλαίο 4. Μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας
	Με τον όρο «ψυχολογική αυτοψία» (psychological autopsy), περιγράφεται μια ποικιλία ερευνητικών τεχνικών, η οποία στοχεύει στην αναδρομική σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ του ατόμου, και αφορά σε γενικές γραμμές την συγκέντρωση πληροφοριών για τον τ...
	4.1 Ιστορική αναδρομή

	Η μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας χρησιμοποιείται ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, και σύμφωνα με τους Clark και Horton-Deutsch (1992), η πρώτη -πλην μη ολοκληρωμένη- μελέτη είναι εκείνη του Zilboorg, ο οποίος διερεύνησε 93 αυτοκτονίες αστυν...
	Ωστόσο, η πρώτη σύγχρονη ολοκληρωμένη μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας, ήταν μια αναδρομική μελέτη 134 περιπτώσεων αυτοκτονίας, η οποία διεξήχθει την χρονική περίοδο 1956-1957, από τον Robins και τους συνεργάτες του στην πόλη Σαιντ Λούις των ΗΠΑ (Clark & H...
	Την ίδια περίπου χρονική περίοδο (1958), οι Litman, Farberow, και Shneidman (Clark & Horton-Deutsch, 1992˙ Litman, 1989˙ Litman, Curphey, Shneidman, Farberow, & Tabachnick, 1963˙ Shneidman, 1981), στο Κέντρο Πρόληψης της Αυτοκτονίας του Λος Άντζελες (...
	Η πρώτη ευρωπαϊκή μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας διενεργήθηκε στην Αγγλία από τον Barraclough και τους συνεργάτες του (1974), οι οποίοι εξέτασαν 100 περιπτώσεις αυτοκτονίας. Πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με ένα κύριο πληροφοριοδότη σε κάθε περ...
	Έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί μια σειρά από μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το Ισραήλ, την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ινδία, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με ...
	Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Isometsä (2001), παρότι η πρώτη γενιά των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας ήταν κυρίως περιγραφικές μελέτες διαδοχικών περιπτώσεων αυτοκτονίας με αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς, παρείχαν πολύτιμες γνώσεις για την αυτοκτ...
	4.2 Μεθοδολογία

	Η μέθοδος της ψυχολογικής αυτοψίας, όπως έχει προαναφερθεί στην εισαγωγή του κεφαλαίου, περιλαμβάνει μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης και άντλησης στοιχείων. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μια τυποποιημένη σταθμισμένη διαδικασία και ένα ...
	Σύμφωνα με τον Shneidman (1981), στο πλαίσιο της ψυχολογικής αυτοψίας μπορούν να διερευνηθούν και να αναζητηθούν πληροφορίες για δεκαέξι (16) θεματικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: (1) πληροφορίες του θύματος (όνομα, ηλικία, οικογενειακή κατάσ...
	Αντίστοιχα, ο Ebert (1987) συνέταξε ένα κατάλογο από εικοσιέξι (26) θεματικές κατηγορίες, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο, δύναται να αποτελέσει ένα οδηγό/εργαλείο για όποιον επιθυμεί να διεξάγει μια μελέτη ψυχολογικής αυτοψίας, χωρίς να είναι υποχρεωτικ...
	Μια τυπική, επομένως, διαδικασία ψυχολογικής αυτοψίας συνίσταται στην συνέντευξη ενός ή δύο σημαντικών πληροφοριοδοτών (π.χ., από το συγγενικό, φιλικό περιβάλλον του αυτόχειρα), ενώ αρκετά συχνά λαμβάνονται πληροφορίες και από επαγγελματίες υγείας που...
	4.2.1 Συνεντεύξεις

	Κρίσιμα σημεία για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων αποτελούν (α) ποιο άτομο θα είναι ο πιο κατάλληλος πληροφοριοδότης/συνεντευξιαζόμενος, (β) ποιος θα διεξάγει την συνέντευξη, και (γ) πότε (χρονική στιγμή) (Beskow, Runeson, & Åsgård, 1990). Στη πλειοψη...
	Ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα στο πλαίσιο μιας μελέτης ψυχολογικής αυτοψίας είναι η διαδικασία της αρχικής προσέγγισης των πληροφοριοδοτών, ωστόσο οι απόψεις των ερευνητών για το ποια πρακτική είναι η καταλληλότερη, διίστανται. Ορισμένοι ερευνητές επισημαί...
	Η χρονική στιγμή της προσέγγισης των πληροφοριοδοτών αποτελεί ακόμα ένα αμφιλεγόμενο θέμα (Pouliot & De Leo, 2006). Οι περισσότεροι ερευνητές επισημαίνουν ότι το καταλληλότερο διάστημα είναι μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους από το περιστατικό της αυτ...
	Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από αρκετούς ερευνητές και στην ψυχοθεραπευτική αξία της συνέντευξης για τους πληροφοριοδότες, και ο Shneidman (1981, σελ. 330) τονίζει, ότι προκειμένου η συνέντευξη να λειτουργήσει θεραπευτικά «το πρόσωπο που διεξάγει μια ...
	4.2.2 Ομάδες ελέγχου

	Σύμφωνα με την Hawton και τους συνεργάτες της (1998), είναι επιθυμητό στις μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας να περιλαμβάνονται και ομάδες ελέγχου (control groups), εάν και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πόρων οικονομικών κ...
	Μερικοί ερευνητές έχουν προτείνει η ομάδα μαρτύρων να αποτελείται από άτομα που έχουν πεθάνει από άλλες αιτίες (π.χ., ατυχήματα, Phillips et al., 2002b), ωστόσο παρότι η φαινομενική ομοιότητα μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τη συνιστώσα του πένθους στο ...
	Σε γενικές γραμμές, οι Pouliot και De Leo (2006) σε μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων μελετών ως προς τον αριθμό και τον τύπο των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εξομοίω...
	4.3 Εγκυρότητα και αξιοπιστία

	Σήμερα, παρά την εκτεταμένη και ευρεία χρήση των ερευνών ψυχολογικής αυτοψίας, αλλά και την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά τους στην μελέτη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, οι κύριες κριτικές αυτών των ερευνών συμπορεύονται και εστιάζονται στα μεθοδολογικά π...
	Συνολικά, και σύμφωνα με την ανασκόπηση των Pouliot και De Leo (2006), είναι εμφανής μια απουσία ομοιογένειας μεταξύ των μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, καθώς και μια έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα, ότι ο ...
	Κεφάλαιο 5. Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα
	5.1 Σκοπός της Έρευνας

	Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι διττός: αφενός, αποσκοπεί στην επιδημιολογική διερεύνηση και μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στα πλαίσια μιας διακριτής γεωγραφικά περιφέρειας όπως είναι η Κρήτη (νομοί Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου...
	Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2001), υπάρχει επιτακτική ανάγκη επιδημιολογικής διερεύνησης και κατάλληλης τοπικής έρευνας του φαινομένου της αυτοκτονίας, προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση, αντιμετώπιση και πρόληψη αυτού του μείζ...
	Επιπρόσθετα, η χρονική περίοδος διενέργειας της έρευνας (1999-2010) συμπίπτει με ραγδαίες εξελίξεις, ριζικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ψυχικής υγείας στη χώρα μας, οι οποίες αντανακλώνται στον τρόπο οργάνωσης και παροχής των ...
	5.2 Ερευνητικά Ερωτήματα

	Προκειμένου να προσεγγιστεί ο σκοπός της παρούσας εργασίας, τίθενται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
	 Ποιος είναι ο επιπολασμός και η επίπτωση των αυτοκτονιών στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010;
	 Υπάρχει επιδημιολογική διακύμανση της τάσης των αυτοκτονιών στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, και εάν ναι, πώς αυτή προσδιορίζεται γεωγραφικά και χρονικά;
	 Ποιο είναι το προφίλ των αυτοχείρων και των οικογενειών τους;
	 Υπάρχουν παράγοντες που συσχετίζονται σημαντικά με τις αυτοκτονίες στην περιφέρεια Κρήτης;
	 Κατά πόσον η αλλαγή που έχει συντελεστεί στην περιφέρεια Κρήτης αναφορικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έχει σε οποιοδήποτε βαθμό ή τρόπο μεταβάλλει την συχνότητα των αυτοκτονιών;
	 Ποιος ο τρόπος καταγραφής και η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις αυτοκτονίες στην περιφέρεια Κρήτης;
	 Ποιο είναι το μέγεθος του φαινομένου των αυτοκτονιών στην περιφέρεια Κρήτης σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και με τα διεθνή δεδομένα;
	Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	Κεφάλαιο 6. Υλικό και Μέθοδοι Έρευνας
	6.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας

	Η έρευνα διενεργήθηκε στα όρια της διοικητικής περιφέρειας Κρήτης τα οποία ταυτίζονται με τα όρια της υγειονομικής περιφέρειας, και συγκεκριμένα στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην περιφέρεια Κρήτης ανήκουν επίσης και αρκετά μι...
	Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, και το πέμπτο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Το νησί της Κρήτης με πληθυσμό 601.131 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2001 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος [ΕΣΥΕ], 2009), αποτε...
	Συνολικά, η περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία έτη έχει παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο της Ελλάδος, τόσο όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας στη χώρα, όσο και την ανεργία (7.7% έναντι 10% της χώρας) (Ενδιάμεση Δ...
	Στο σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης, η κατανομή ανά φύλο είναι 50.5% άνδρες και 49.5% γυναίκες. Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης για τις νεανικές και παραγωγικές ηλικίες (≤54 έτη), καταδεικνύει μια υγιή πληθυσμιακή...
	6.2 Τύπος έρευνας και πληθυσμός μελέτης - Ορισμοί

	Στην παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί μια αναδρομική (retrospective) περιγραφική επιδημιολογική μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς αυτός ο τύπος έρευνας ενδείκνυται για τη μέτρηση και περιγραφή της θνησιμότητας ενός πλ...
	(i) Επίσημη διαδικασία καταγραφής θανάτων στην Ελλάδα - Χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως αυτοκτονία
	Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της διαδικασίας με την οποία ένας θάνατος χαρακτηρίζεται ως αυτοκτονία στη χώρα μας, καθώς και της επίσημης διαδικασίας καταγραφής θανάτων που ακολουθείται (βλ. Παράρτημα Α, Γράφημα VI). Σύμφωνα με την ...
	Στην περίπτωση ενός αιφνίδιου, βίαιου ή ύποπτου θανάτου, όπως προαναφέρθηκε, ενημερώνονται οι κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις και Εισαγγελικές Αρχές και διατάσσεται ιατροδικαστική εξέταση (Mavroforou & Michalodimitrakis, 2002), η οποία εί...
	Στη χώρα μας, ο ρόλος του ιατροδικαστή καθορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Βιβλίο Δεύτερο «Οι Αποδείξεις», άρθρα 177 έως και 208. Σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, ο ιατροδικαστής κατά την διεξαγωγή μιας αυτοψίας μπορεί να προβεί σε ιχνογραφήμα...
	Στο αμέσως επόμενο βήμα, και εφόσον ο θάνατος έχει χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή, σχηματίζεται δικογραφία η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω ευρήματα και αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος μελετάει τον φάκελο πρ...
	(ii) Ταξινόμηση των αιτιών θανάτου
	Προκειμένου για τη ταξινόμηση των αιτιών θανάτου, εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα η «Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου» (International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death), ή, συντομ...
	Ειδικότερα, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των μεθόδων αυτοκτονίας σε βίαιες (violent) και σε λιγότερο βίαιες (less violent), υιοθετήθηκε στη παρούσα μελέτη η κατηγοριοποίηση η οποία ακολουθείτε και στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου ως βίαιες μέθοδοι αυτοκ...
	(iii) Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
	Στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ξεκίνησαν να ακούγονται εντονότερα ορισμένες φωνές διαμαρτυρίας για την εξαθλίωση της ιδρυματικής ψυχιατρικής. Ένα από τα βασικά προβλήματα του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα αφορούσε την άνι...
	Αναλυτικότερα, το 1984 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επέβαλλε στην Ελλάδα τον Κανονισμό αριθμ. 815 (Μαδιανός, 1994, σελ. 364), με τον οποίο η χώρα ξεκίνησε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μια σειρά προγραμμάτων ευρέος φάσματος σ...
	Το πρόγραμμα Ψυχαργώς αποτελώντας ουσιαστικά τον επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για τα ψυχιατρικά δρώμενα της χώρας, τον αποϊδρυματισμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, επέφερε νέες αντ...
	Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια Κρήτης διαιρέθηκε σε τέσσερις (4) ΤοΨΥ (έναν ανά νομό), και αναπτύχθηκαν Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Παιδιών & Εφήβων, καθώς και δράσεις (Κινητές Μονάδες Νοσηλείας, Κατ’ Οίκον...
	(iv) Μετά θάνατον διάγνωση ψυχικής διαταραχής του αυτόχειρα
	H μετά θάνατον διάγνωση της ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες ακολουθώντας τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR [Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (Text Revision), American Psychiatric Association [APA], 2000], στηρί...
	Στην πολυαξονική ταξινόμηση του DSM-IV-TR (APA, 2000), περιλαμβάνονται οι παρακάτω πέντε (5) άξονες:
	Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών αποδόθηκε μια κύρια διάγνωση κατά τον άξονα I ή II, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ως κύρια διάγνωση, κρίθηκε η διαταραχή που μετά από μελέτη των συλλεχθέντων στοιχείων θεωρήθηκε ότι κυρίως ευθύνεται για την...
	Οι διαγνώσεις ομαδοποιήθηκαν στις κάτωθι κατηγορίες:
	(i) Σχιζοφρένια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές
	(ii) Διαταραχές της διάθεσης (καταθλιπτικές και διπολικές διαταραχές)
	(iii)  Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
	(iv)  Άνοια και αμνησιακές διαταραχές
	(v) Διαταραχές της προσωπικότητας
	(vi)  Απουσία ψυχικής νόσου (καμία διάγνωση)
	Στο Παράρτημα Α παρατίθενται οι κωδικοί των ψυχιατρικών διαγνώσεων τόσο κατά DSM-IV-TR (APA, 2000˙ First, Frances, & Pincus, 2002, βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας X), όσο και οι αντίστοιχοι κωδικοί κατά ICD-10 (International Statistical Classification of Dis...
	6.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία

	Σε μια ερευνητική διαδικασία, η μέθοδος συλλογής πληροφοριών που εφαρμόζεται είναι σε άμεση συνάρτηση με τη φύση του προς μελέτη κοινωνικού φαινομένου και το σκοπό της έρευνας αυτής καθεαυτής (Κορνάρου & Ρουμελιώτη, 2007˙ Τριχόπουλος, 1982, 2002), και...
	Στην παρούσα μελέτη με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές, και λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί, και αφορούσαν (α) την επιδημιολογική διερεύνηση της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης και τη σχέση της με μια ποικιλία δημογραφι...
	Σύμφωνα με τον Babbie (1986a, 2011) παρά τον όποιο φαινομενικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, η συμβολή της μίας και της άλλης προσέγγισης αναγνωρίζεται ευρέως, και καθώς οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έχουν διαφορετικά...
	Η χρήση του τριγωνισμού συνέβαλε σε μια πρώτη φάση στην αποσαφήνιση του φαινομένου της αυτοκτονίας, καθώς η συλλογή ποσοτικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες οδήγησε σε μια αποδοτικότερη καταγραφή, απεικόνιση και ανάλυση του υπό μελέτη κοινωνικού προβλή...
	6.3.1 Γραπτές πηγές

	Σε ένα πρώτο επίπεδο, η κύρια συλλογή των δεδομένων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση εκ των προτέρων διαθέσιμων στοιχείων από γραπτές επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων), ήτοι τα αρχεία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών ...
	Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο επίπεδο και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια έγκυρη και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η ερευνήτρια διέθεσε επαρκή χρόνο στη διαδικασία επαλήθευσης και εξακρίβωσης των συλλεχθέντων στοιχείων, εφαρμόζοντας μια εκ των κατηγοριών τ...
	Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες για την περιφέρεια Κρήτης ελήφθησαν ομοίως από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ), όπου η γνωστοποίηση των στοιχείων γίνεται από τα ειδικά δελτία που συμπληρώνονται στα κατ...
	6.3.2 Ερευνητικά Εργαλεία - Ερωτηματολόγια

	Μετά από συστηματική μελέτη και σκιαγράφηση του φαινομένου της αυτοχειρίας, αποφασίστηκε ποιές πληροφορίες απαιτούνται για την παρούσα έρευνα, και σε μια πρώτη φάση, ακολουθήθηκε συστηματική αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία για συγκεκριμένα ερωτηματο...
	Εξαιτίας επομένως της έλλειψης ενός ερωτηματολογίου με χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσης έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου/ερωτηματολο...
	6.3.2.1 Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο Έρευνας

	6.3.2.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο του περιεχομένου του ερωτηματολογίου
	Όπως πολύ γλαφυρά αναφέρεται από τον Oppenheim (1992) στο πρόλογο του βιβλίου του Questionnaire design, interviewing and attitude measurement, «ο κόσμος είναι γεμάτος από καλοπροαίρετους ανθρώπους που πιστεύουν ότι, οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει απλά ...
	Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το πρώτο στάδιο στην προετοιμασία και σύνταξη των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ήταν να καθοριστούν ποιοί είναι οι επιμέρους θεματικοί άξονες που συνθέτουν το κεντρικό στόχο του ερευνητικού προβλήματος, και απαντούν στα ...
	Στη συνέχεια, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα ότι η κύρια εστίαση της ψυχολογικής αυτοψίας σύμφωνα με τον Shneidman (1981, σελ. 327-328) είναι να δοθούν απαντήσεις (α) στο «γιατί το άτομο να το κάνει», δηλαδή ποιοί ήταν οι λόγοι/αιτίες της πράξης του ή τι...
	Όσον αφορά τις ερωτήσεις, κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια το λεξιλόγιο του ερωτηματολογίου να μην περιλαμβάνει τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, να μην υπάρχει χρήση κύριων όρων/λέξεων που αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας ή φορτίζουν συναισθηματικά την...
	Πιο συγκεκριμένα, μετά την σχηματοποίηση των ερωτήσεων και της μορφής των απαντήσεων, ακολούθησε ο διαχωρισμός σε θεματικές ομάδες, και η προσωρινή μορφή του ερωτηματολογίου περιελάμβανε κατά σειρά τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του θύματ...
	6.3.2.1.2 Πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και έλεγχος της συνεντευξιακής διαδικασίας
	Το επόμενο στάδιο στην επεξεργασία του ερωτηματολογίου ήταν η πιλοτική εφαρμογή του και ο έλεγχος της συνεντευξιακής διαδικασίας στο επονομαζόμενο στάδιο της δοκιμαστικής έρευνας ή αλλιώς έρευνα-πιλότος. Η σημαντικότητα αυτού του σταδίου έχει υπερτονι...
	Αναφορικά με τις συνθήκες στις οποίες οι δοκιμαστικές συνεντεύξεις έλαβαν χώρα, πρέπει να σημειωθεί ότι κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς της ερευνήτριας ώστε να είναι ίδιες με αυτές της πραγματικής έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνήτρια...
	Κατά την φάση της πιλοτικής συνεντευξιακής διαδικασίας, επιδόθηκε στους συμμετέχοντες έγγραφη επίσημη επιστολή της ερευνήτριας και του επιβλέποντα καθηγητή της μελέτης, και στη συνέχεια καθώς η ερευνήτρια διατύπωνε τις ερωτήσεις ζητήθηκε από τις οικογ...
	Όλες οι συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο προστάδιο της έρευνας είχαν χρονική διάρκεια 1-1P1/2P ώρας, και με οδηγό τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής, η ερευνήτρια προχώρησε σε εκ νέου τροποποιήσεις του ερωτηματολογίου. Πιο συ...
	Κατόπιν των ανωτέρω διορθώσεων, η ερευνήτρια προχώρησε σε μια εκ νέου δοκιμή του ερωτηματολογίου και της συνεντευξιακής διαδικασίας (van Teijlingen & Hundley, 2001), και για το σκοπό αυτό ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο (2) οικογένειες θυμάτων α...
	6.3.2.1.3 Δομή του ερωτηματολογίου
	Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογικής αυτοψίας και τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, περιέλαβε στην τελική του μορφή τις ακόλουθες έξι (6) θεματικές ενότητες (βλ. Παράρτημα Β):
	1. Γενικά στοιχεία (Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του θύματος αυτοκτονίας): ονοματεπώνυμο αυτόχειρα, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας με οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, ημερομηνία γέννησης αυτόχειρα, τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας, εθν...
	2. Συνθήκες αυτοκτονίας: ημερομηνία απόπειρας και θανάτου του αυτόχειρα, τόπος θανάτου, ώρα θανάτου, τόπος απόπειρας [προσαρμογή ερώτησης από το ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνου-Διάσωσης -ΕΚΔ- των Weisman & Worden (1974)], μέθοδος απόπειρας (κατά ICD...
	3. Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής: Κατάλογος Ψυχοπιεστικών Γεγονότων Ζωής (ΨΓΖ) (Ζαχαράκης, 1996˙ Μαδιανός, 1989, 2000, 2006˙ Μαδιανός κ.ά., 1988), και δύο ερωτήσεις για τη ύπαρξη των ανωτέρω ψυχοπιεστικών γεγονότων τους τελευταίους έξι (6) ή τρεις (3) μή...
	4. Ιατρικό ιστορικό του αυτόχειρα: προηγούμενη επαφή με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θεραπεία που ακολουθήθηκε, λήψη φαρμακευτικής αγωγής το τελευταίο 6μηνο για ψυχικό πρόβλημα, νοσηλεία για ψυχικό πρόβλημα, χρήση αλκοόλ/ουσιών, άλλες απόπειρες αυτοκ...
	5. Οικογενειακό ιστορικό: ιστορικό ψυχικής νόσου στην οικογένεια, ιστορικό ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας στην οικογένεια (προσαρμογή ερωτήσεων από πρότυπο ψυχιατρικής συνέντευξης) (Carlat, 2005˙ Μάνος, 1997).
	6. Παρατηρήσεις: δύο (2) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με το εάν θέλουν να προσθέσουν κάτι άλλο για τον αυτόχειρα, και για το πώς αισθάνονται οι ερωτώμενοι, προκειμένου να αντληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η οικογένεια θέλει να παρέχει.
	6.3.2.2 Ειδικά Ερωτηματολόγια

	6.3.2.2.1 Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης (Suicide Intent Scale, SIS)
	Για τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διερευνηθεί η σοβαρότητα της αυτοκτονικής πρόθεσης των αυτοχείρων και ο βαθμός προσχεδιασμού της αυτοκτονικής πράξης, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μας οδήγησε στην επιλογή της Κλίμακας Αυτοκτονικής Πρ...
	Η ΚΑΠ έχει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειαςP4F P (internal reliability, Cronbach’s α=0.95), καθώς και ικανοποιητική εγκυρότηταP5F P (validity) (Beck et al., 1974a˙ Brown, 2000˙ Freedenthal, 2008). Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικ...
	6.3.2.2.2 Ψυχοπιεστικά Γεγονότα Ζωής (ΨΓΖ)
	Η αποδοχή της σημασίας των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής και της συσχέτισης τους με δυσμενείς διαστάσεις υγείας στο άτομο, οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην ανάπτυξη ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων προκειμένου για την λεπτομερέστερη πληροφό...
	Στην αρχική του μορφή, ο κατάλογος ψυχοπιεστικών γεγονότων περιλαμβάνει 18 κατηγορίες στρεσογόνων γεγονότων που διαιρούνται σε σημαντικά (13) και δευτερεύοντα (5) (Μαδιανός, 2000, 2006), ενώ στην τροποποιημένη του μορφή, η οποία χρησιμοποιείται και στ...
	6.3.2.3 Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης

	Σύμφωνα με τον Φίλια (1996), «η συνέντευξη είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους μεθοδολογικής στρατηγικής» και «η πληροφορία πραγματοποιείται μέσω δύο συνειδητοποιήσεων», οι οποίες ανήκουν στον ερευνητή και στον ερωτώμενο (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008)....
	Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ενότητα της πιλοτικής εφαρμογής του ερωτηματολογίου και της συνεντευξιακής διαδικασίας, ο ορισμός του ραντεβού/συνάντησης πραγματοποιήθηκε σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με το συγγενικό περιβάλλον των ...
	Κατά την πραγματοποίηση της συνάντησης με το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων αυτοκτονίας, το πρώτο βασικό μέλημα της ερευνήτριας ήταν η δημιουργία μιας φιλικής και άνετης ατμόσφαιρας, αναγνωρίζοντας ότι η συνομιλία με ένα άγνωστο (στη συγκεκριμένη πε...
	Πριν την έναρξη της κυρίως συνέντευξης, προηγούταν μια σύντομη εισαγωγική περιγραφή σχετικά με το περιεχόμενο που θα ακολουθούσε, ενώ δινόταν από την ερευνήτρια ιδιαίτερη έμφαση στο απόρρητο των στοιχείων και της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, και διευκ...
	Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, στο χώρο παρευρίσκονταν αποκλειστικά η ερευνήτρια και οι συνεντευξιαζόμενοι για λόγους του απορρήτου των πληροφοριών, αλλά και γιατί η παρουσία άλλων προσώπων θα ελλόχευε κινδύνους επιρροής των απαντήσεων των συμμετε...
	Είναι σκόπιμο, στο σημείο αυτό να τονιστεί, ό,τι ένα βασικό μέλημα της ερευνήτριας καθόλη τη διάρκεια της συνεντευξιακής διαδικασίας, ήταν να αντιμετωπίζει τους συμμετέχοντες όσο περισσότερο επαγγελματικά γίνεται και να διατηρεί μια ουδετερότητα (Babb...
	Η συνέντευξη όπως και κάθε ανθρώπινη επικοινωνία, αποτελεί μια ιδιαίτερα ευάλωτη σε συνειδητούς και σε ασυνείδητους παράγοντες διαδικασία (Παρασκευόπουλος, 1993), καθώς κατά τη διάρκειά της η λεκτική επικοινωνία (verbal communication) χρησιμοποιείται ...
	Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν κατέστη δυνατή μια προγραμματισμένη προσωπική συνάντηση του συγγενικού περιβάλλοντος των θυμάτων αυτοκτονίας με την ερευνήτρια, είτε για προσωπικούς λόγους των συμμετεχόντων (π.χ., έλλειψη χρόνου, ένδειξη απροθυμίας γι...
	Σύμφωνα με τον Fenig και τους συνεργάτες του (1993), «η μερική ανωνυμία που εγγυάται η χρήση του τηλεφώνου στις συνεντεύξεις, δύναται να αυξήσει την εγκυρότητα των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων, καθώς ελαχιστοποιείται η αμηχανία που βιώνουν όταν κ...
	Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ερευνήτρια για τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις συνίστατο, όπως και στις κατά πρόσωπο συνεντεύξεις, σε μια αρχική τηλεφωνική επικοινωνία όπου εκτός της ενημέρωσης του συγγενικού περιβάλλο...
	Στη συνέχεια ακολουθούσε από την ερευνήτρια ένα δεύτερο τηλεφώνημα σε προκαθορισμένη ημέρα και χρόνο για την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Αναφορικά με το κυρίως στάδιο της συνεντευξιακής διαδικασίας (διατύπωση ερωτήσεων, μετάβαση από τη μια θεματικ...
	6.4 Δεοντολογία - Βιοηθική

	Σύμφωνα με το άρθρο 7 §2α΄, δ΄, και στ΄, του Ν.2472/97, ΦΕΚ 50, τεύχος Α΄, «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία...
	Κατόπιν εγκρίσεως του ερευνητικού πρωτοκόλλου από τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 04 Αυγούστου 2006, ζητήθηκε με γραπτή αίτηση της ερευνήτριας (βλ. Παράρτημα Β), η οποία συνοδευόταν από ...
	Η συμμετοχή των οικογενειακών μελών των αυτοχείρων στη μελέτη καθορίστηκε αρχικά μετά από πλήρη ατομική προφορική ενημέρωσή τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, και σε ένα δεύτερο επίπεδο επιδόθηκε σε αυτούς έγγραφη επίσημη επιστολή της ερευνήτριας και...
	6.5 Κριτήρια για την αξιολόγηση της έρευνας

	Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία είναι δύο έννοιες ιδιαίτερα σημαντικές για την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής έρευνας, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την διασφάλιση του επιστημονικού της χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, με την έννοια της εγκυρ...
	Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στην ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση οι ερευνητές αναφέρονται συχνά σε έννοιες όπως η εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα (internal and external validity), και η αξιοπιστία (reliability) της έρευνας, εν...
	Αναλυτικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία/πιστότητα της ερευνητικής διαδικασίας (εσωτερική εγκυρότητα έρευνας), η μεθοδολογική στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε ήταν η τριγωνοποίηση μεθόδων και δεδομένων (methodological and data triangulat...
	Η γενικευσιμότητα και μεταβιβασιμότητα της έρευνας (εξωτερική εγκυρότητα έρευνας) αναφέρεται στο βαθμό στον οποία τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να γενικευτούν (γενικευτική ισχύ) στον ευρύτερο πληθυσμό, και σε παρόμοιες ομάδες (σύνολ...
	Με τον όρο εξαρτησιμότητα (στην ποιοτική προσέγγιση) ή αξιοπιστία (στην ποσοτική προσέγγιση), αναφερόμαστε στην επαναληπτικότητα μιας αποτίμησης, στη σταθερότητα των παρατηρήσεων με το χρόνο και τις καταστάσεις, δηλαδή στην ουσία αναφερόμαστε στο εάν ...
	6.6 Περιορισμοί της έρευνας

	Σε κάθε έρευνα, όπως και στη παρούσα, η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εμπεριέχει σαφώς και περιοριστικά στοιχεία, τα σημαντικότερα από τα οποία ήταν ο χρόνος και η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων από τους εκάστοτε δημόσιους φορείς (γραπτές...
	Ένας δεύτερος περιοριστικός παράγοντας για τη μελέτη ήταν η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών από τις επίσημες δημόσιες πηγές (συλλογή αρχείων). Πέρα από τις όποιες χρονικές καθυστερήσεις για την έγκριση της άδειας πρόσβασης στα αρχεία, η ερευνήτρια...
	Τέλος, ως προς τους εγγενείς περιορισμούς της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μόνο με το συγγενικό περιβάλλον των ατόμων που διέπραξαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007 (όπως ήταν και ο α...
	6.7 Ανάλυση δεδομένων
	6.7.1 Επιδημιολογική ανάλυση - Δείκτες Θνησιμότητας


	Οι δείκτες θνησιμότητας αποτελούν συχνά αντικείμενο επιστημονικής μελέτης καθώς είναι θεμελιώδης για την εκτίμηση του επιπέδου υγείας ενός πληθυσμού, και για την ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας. Ο θάνατος ως ένα βιολογικό φαινόμενο, ...
	(i) Αδρός κατά αιτία δείκτης θανάτου (Crude death rate by cause of death)
	Υπολογίζεται ως ο λόγος του συνόλου των θανάτων από την αιτία j (αυτοκτονία), οι οποίοι παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους Dj (π.χ., 1999) προς το συνολικό πληθυσμό στα μέσα του έτους αυτού (P), επί 100.000 (Παπαδάκης & Τσίμπος, 2...
	Συμπερασματικά, ο δείκτης CDRj εκφράζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων από αυτοκτονία μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ανά 100.000 κατοίκους του μελετώμενου πληθυσμού (στην παρούσα μελέτη για την περιφέρεια Κρήτης). Από τα βασικά πλεονεκτήματα του αδρού...
	(ii) Ειδικοί κατά ηλικία και αιτία δείκτες θανάτου (Age-, and cause-specific death rate)
	Το επίπεδο της θνησιμότητας, όπως προαναφέρθηκε, διαφέρει σημαντικά από ηλικία σε ηλικία, και κατ’ επέκταση προκειμένου να εξαλείψουμε την πρώτη μεθοδολογική αδυναμία του αδρού δείκτη, δηλαδή την σύνδεση της θνησιμότητας από αυτοκτονία με το συνολικό ...
	Στην παρούσα μελέτη, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες mx,j υπολογίστηκαν για κάθε φύλο χωριστά (άνδρες/γυναίκες), και κατά ομάδες ηλικιών x έως x+n, όπου n είναι το εύρος των ομάδων ηλικιών σε ακέραια έτη. Επομένως στην πράξη ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε...
	(iii) Προτυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας (Standardized mortality rate)
	Η δεύτερη μεθοδολογική αδυναμία του αδρού δείκτη, δηλαδή οι επιδράσεις που ασκούνται στους χρονολογικούς δείκτες από την ηλικιακή σύνθεση του υπό μελέτη πληθυσμού, απαλείφεται με την εφαρμογή της συχνά αναφερόμενης στη διεθνή βιβλιογραφία μεθόδου της ...
	Είναι προφανές ότι οι επιδράσεις που ασκούνται από την επιλογή διαφορετικών προτύπων πληθυσμών είναι σημαντικές και έχουν ευρέως συζητηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από αρκετούς ερευνητές (Ahmad et al., 2001˙ Kitagawa, 1964, 1966˙ Spiegelman & Marks, 19...
	(iv) Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of Life Lost, PYLL)
	Ένας σχετικά πρόσφατος ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης της πρόωρης θνησιμότητας που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τα χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (Potential Years of  Life Lost, PYLL). Το PYLL ορίζεται ως τα χαμέν...
	Η μέθοδος υπολογισμού του PYLL περιλαμβάνει τους θανάτους που επέρχονται σε κάθε ηλικία από μια συγκεκριμένη αιτία (π.χ., αυτοκτονία), πολλαπλασιαζόμενους με τον αριθμό των εναπομεινάντων ετών που θα ζούσε το άτομο σύμφωνα με το προσδόκιμο επιβίωσης ε...
	Επομένως, ο τύπος που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του PYLL από αυτοκτονία για την περιφέρεια Κρήτης i και κάθε έτος t, είναι ο παρακάτω (OECD, 2011):
	Όπου l είναι το ανώτερο όριο ηλικίας, το προσδόκιμο επιβίωσης που επιλέγεται για τον υπολογισμό του δείκτη (ΟΟΣΑ, 70PοP έτος), το α αναφέρεται στην ηλικία, το dαt είναι ο αριθμός των θανάτων στην ηλικία α στην Κρήτη i σε χρόνο t, το Pαt αναφέρεται στο...
	6.7.2 Στατιστική Ανάλυση

	Η στατιστική είναι ένας κλάδος που βοηθάει στη μελέτη και κατανόηση φαινομένων ή ιδιοτήτων διαφόρων ομάδων, με το να αναλύει και να μετατρέπει τα δεδομένα μιας έρευνας τα οποία είναι πρωτογενή ακατέργαστα στοιχεία, σε κατεργασμένες, μεταφρασμένες πληρ...
	Αναλυτικότερα, στην παρούσα μελέτη οι συνεχείς μεταβλητές (continuous variables) περιγράφονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό των συμμετεχόντων (n), τις μέσες τιμές (mean), την διάμεσο (median), και τις τυπικές αποκλίσεις (standard deviation), ενώ οι κατη...
	Η στατιστική δοκιμασία XP2P ως έλεγχος καλής προσαρμογής (chi-square goodness-of-fit test) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές συχνότητες (δεδομένα της ερευνητικής συλλογής, observed frequencies) κ...
	Η συσχέτιση ανάμεσα στις συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Pearson (Pearson’s coefficient of correlation) (Υφαντόπουλος & Νικολαΐδου, 2008), ενώ η συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών χρησιμ...
	Η μονοδιάστατη ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μη παραμετρικά κριτήρια όπως τον έλεγχο XP2 P(chi-square test) (Snedecor & Cochran, 1989) ή τον ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher’s exact test) (Rosner, 2000) για να αναλύσουμε την σχέση ανάμεσα σ...
	Όλοι οι παράγοντες είτε παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις μεταβλητές ελέγχου είτε όχι στη μονοδιάστατη ανάλυση, συμμετείχαν στην πολυμεταβλητή (multivariate) ή αλλιώς πολλαπλή (multiple) λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας την μέθοδ...
	Η παλινδρόμηση Poisson χρησιμοποιείται όταν η εξαρτημένη μεταβλητή εκφράζει αριθμό γεγονότων (counts, π.χ., αριθμός θανάτων από αυτοκτονία) (Frome, 1983˙ Frome & Checkoway, 1985˙ Gardner, Mulvey, & Shaw, 1995), και στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ...
	Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση των σημείων συνένωσης (joinpoint regression), τεχνική κατά την οποία η σχέση μεταξύ εξαρτημένης (π.χ., δείκτης αυτοκτονίας) και ανεξάρτητης μεταβλητής (π.χ., χρόνος σε έτη) προτυποποιείται με τη μορφή γραμμικών φά...
	Κεφάλαιο 7. Αποτελέσματα
	7.1 Περιγραφική στατιστική
	7.1.1 Φύλο και ηλικία


	Τον συνολικό πληθυσμό του δείγματος αποτέλεσαν 502 άτομα τα οποία πραγματοποίησαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης. Οι άνδρες αυτόχειρες στο δείγμα μας (n=399, 79.5%) ξεπέρασαν αριθμητικώς τις γυναίκες (n=103, 20.5%), κα...
	Γράφημα 1: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο
	Γράφημα 2: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα
	7.1.2 Κοινωνικά στοιχεία

	Το 91.4% (n=450) του συνόλου των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ ένα 10.4% (n=52) ήταν άτομα ξένης/άλλης εθνικότητας (κυρίως μετανάστες).  Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων στο σύνολο του δείγματος, ο...
	Τα αποτελέσματα για το μορφωτικό επίπεδο (Γράφημα 4) και το επάγγελμα των αυτοχείρων (Γράφημα 5), αφορούν τα άτομα που πραγματοποίησαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007, καθώς οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν δεδομένα ρουτίνας, και υπήρχαν ...
	Γράφημα 3: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση
	Γράφημα 4: Κατανομή των αυτοχείρων κατά το μορφωτικό επίπεδο
	Γράφημα 5: Κατανομή των αυτοχείρων κατά το επάγγελμα
	7.1.3 Ετήσια και γεωγραφική κατανομή

	Στο Γράφημα 6, παρουσιάζεται η ετήσια κατανομή των αυτοκτονιών στην περιφέρεια Κρήτης κατά τη διάρκεια της 12ετίας (1999-2010), κατά την οποία οι θάνατοι από αυτοκτονία είχαν μια μέγιστη αξία 61 το έτος 2000 (12.2%) και μια ελάχιστη αξία 28 το έτος 20...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και φύλο των αυτοχείρων παρουσιάζεται στο Γράφημα 7. Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών παρουσιάστηκε το έτος 2000 (άνδρες n=45, 11.3%, γυναίκες n=16, 15.5%), ενώ αντίστ...
	Στο σύνολο των ετών 1999-2010, πραγματοποιήθηκαν στο νομό Χανίων 140 αυτοκτονίες (27.9% επί του συνόλου της περιφέρειας), στο νομό Ρεθύμνου 90 (17.9%), στο νομό Ηρακλείου 200 (39.8%), και στο νομό Λασιθίου 72 (14.3%). Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά έ...
	Γράφημα 6: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος
	Γράφημα 7: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και φύλο
	Γράφημα 8: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά έτος και νομό της περιφέρειας Κρήτης
	Αναφορικά με την ετήσια κατανομή των αυτοκτονιών εντός των ορίων κάθε νομού ξεχωριστά, παρουσιάστηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα των θανάτων από αυτοχειρία στο νομό Χανίων κατά τη διάρκεια της 12ετίας (Goodness of fit xP2P=23.71, df...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και νομό της περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται στο Γράφημα 9. Όπως φαίνεται, ο νομός Ηρακλείου παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και ακολουθεί ο νομός Χανίων. Δεν ...
	Γράφημα 9: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και νομό της περιφέρειας Κρήτης
	Γράφημα 10: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και αστική/αγροτική περιοχή της περιφέρειας Κρήτης
	7.1.4 Συνθήκες αυτοκτονίας και παράγοντες διάσωσης

	Σχετικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη πιθανότητα διάσωσης του ατόμου που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, όπως ο τόπος που πραγματοποιήθηκε η απόπειρα και ο τόπος που επήλθε ο θάνατος, το πρόσωπο που ανακάλυψε τον αποπειραθέντα και...
	Την χρονική περίοδο 1999-2010, η πλειοψηφία των αυτοχείρων στο δείγμα (n=316, 63%) πραγματοποίησε την απόπειρα αυτοκτονίας σε ένα οικείο μέρος όπου θα μπορούσαν να ανευρεθούν (π.χ., σπίτι, εργασία), ενώ περίπου τέσσερις στους δέκα αποπειραθέντες προέβ...
	Τα αποτελέσματα αναφορικά με το πρόσωπο που ανακάλυψε τον αυτόχειρα και το χρονικό διάστημα που επήλθε μεταξύ της απόπειρας και της ανακάλυψης, αφορούν τα άτομα που πραγματοποίησαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007, καθώς οι ανωτέρω πληροφορίες...
	Γράφημα 11: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά τον τόπο που πραγματοποιήθηκε η απόπειρα
	Γράφημα 12: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά τον τόπο που επήλθε ο θάνατος
	Γράφημα 13: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά το πρόσωπο που ανακάλυψε τον αυτόχειρα
	Γράφημα 14: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά το χρονικό διάστημα που επήλθε μέχρι την ανακάλυψη του αυτόχειρα
	7.1.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας

	Οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια Κρήτης για τη χρονική περίοδο 1999-2010, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες (violent, 74.7%)P7F P. Οι μέθοδοι με την υψηλότερη συχνότητα για το...
	Στις αυτοκτονίες με δηλητηρίαση, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοχείρων (82.7%) χρησιμοποίησε γεωργικά φάρμακα (φυτοφάρμακα), και μόνο ένα 15% προχώρησε στην κατάποση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η χρήση χημικών οικιακής χρήσεως (π.χ., aquaforte) παρα...
	Η χρήση εντομοκτόνων (insecticides) αντιστοιχεί στο 68% (n=72) των θανάτων από δηλητηρίαση στην περιφέρεια Κρήτης, και ακολουθεί η χρήση ζιζανιοκτόνων (herbicides) με ποσοστό 26% (n=27). Από τα εντομοκτόνα, το methomyl είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιού...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο των αυτοχείρων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η δημοφιλέστερη μέθοδος ήταν ο απαγχονισμός (άνδρες 34.8%, γυναίκες 37.9%), και ακολουθούσαν σε συχνότητα για το...
	Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του φύλου των αυτοχείρων με τη μέθοδο αυτοκτονίας (p<0.0005), και από τις επιμέρους συγκρίσεις παρουσιάστηκε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις μεθόδους της δηλητηρίασης (υπερισχύουν οι ...
	Στον Πίνακα 4, παρουσιάζεται η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και ηλικία των αυτοχείρων στο δείγμα, όπου και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ηλικιακής ομάδας με την μέθοδο αυτοκτονίας (p=0.008). Αναλυτικότερα, από τις επιμέρους σ...
	Πίνακας 1: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο
	Πίνακας 2: Κατανομή των αυτοκτονιών με γεωργικά φάρμακα κατά φύλο, τύπο φυτοφαρμάκου, δραστική ουσία και ταξινόμηση WHO (2004)
	PaPIa=Εξαιρετικά επικίνδυνο (extremely hazardous)˙ Ib=Άκρως επικίνδυνο (highly hazardous)˙ II=Μέτρια επικίνδυνο (moderately hazardous)˙ U=Απίθανο να παρουσιάσει οξύ κίνδυνο υπό συνθήκες κανονικής χρήσης (unlikely to present acute hazard in normal use)...
	Πίνακας 3: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο
	P1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Πίνακας 4: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και ηλικιακή ομάδα
	P1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Η κατανομή των μεθόδων αυτοκτονίας με βάση την αστική/αγροτική περιοχή παρουσιάζεται στον Πίνακα 5, όπου και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της περιοχής με τη μέθοδο αυτοκτονίας (p=0.044). Από τις επιμέρους συγκρίσεις παρατηρήθηκε ότι υπά...
	Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και νομό της περιφέρειας Κρήτης, χωρίς να παρατηρείται κάποια σημαντική συσχέτιση της περιοχής με την επιλογή της μεθόδου αυτοκτονίας (p=0.108). Στους τρεις από τους τέσσερις νομούς (...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 και στον Πίνακα 8. Παρατηρούμε ότι στους άνδρες ο απαγχονισμός αποτελεί την πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο αυτοχειρίας στους τρεις ...
	Πίνακας 5: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και αστική/αγροτική περιοχή της περιφέρειας Κρήτης
	P    1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Πίνακας 6: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και νομό της περιφέρειας Κρήτης
	P1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Πίνακας 7: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου
	P1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Πίνακας 8: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου
	P1PΆλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	7.1.6 Συνεντεύξεις και κλινικά χαρακτηριστικά αυτοχείρων και των οικογενειών τους

	Από το σύνολο των 374 καταγεγραμμένων θανάτων από αυτοκτονία την χρονική περίοδο 1999-2007, πραγματοποιήθηκαν 259 (69.3% του συνόλου) ημιδομημένες συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων, 68 (18.2%) οικογένειες αρνήθηκαν να συμμετέχουν ...
	Γράφημα 15: Κατανομή των οικογενειακών μελών κατά την αποδοχή/άρνηση συμμετοχής στη συνέντευξη
	Στη συνέχεια, μελετήθηκε η συσχέτιση της κατανομής των οικογενειακών μελών με βάση την αποδοχή ή μη συμμετοχής στην ερευνητική συνέντευξη ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς οικογενειακό ιστορικό ψυχικής νόσου και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Παρατηρήθηκε στ...
	Σχετικά με τα συναισθήματα των πληροφοριοδοτών που συμμετείχαν στη συνέντευξη, η συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε θετικά ή/και ουδέτερα συναισθήματα (78%), ενώ ένα 22% (n=58 άτομα) εξέφρασε ότι βίωσε μια σχετική αναστάτωση μιλώντας για το περιστατικό τ...
	Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή δεν ανευρέθηκαν (30.7% του συνόλου), το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, γεγονός που ενδέχεται να μην εξαλείφει ...
	Στον Πίνακα 10, παρουσιάζεται το ιατρικό ιστορικό των αυτοχείρων όπως κατεγράφηκε από τις μαρτυρίες των συγγενών και τα επίσημα αρχεία. Το 41.2% των αυτοχείρων στο δείγμα της χρονικής περιόδου 1999-2007, είχαν επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατά το...
	Πίνακας 9: Κατανομή κατά τα εκλυτικά ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής
	P*PΘάνατος προσφιλούς προσώπου / Αποχωρισμός από αυτό, Νομικά προβλήματα, Χρήση ουσιών
	Πίνακας 10: Ιατρικό ιστορικό αυτοχείρων
	Το 50.8% των αυτοχείρων της χρονικής περιόδου 1999-2007 βρέθηκε να πάσχει από κάποια ψυχιατρική διαταραχή (Πίνακας 11). Η πιο συχνή διαγνωστική κατηγορία ήταν οι διαταραχές διάθεσης και στα δύο φύλα (άνδρες 22.3%, γυναίκες 34.9%), και ακολουθούσε σε σ...
	Πίνακας 11: Κατανομή κατά την ψυχιατρική διάγνωση
	Πίνακας 12: Οικογενειακό ιστορικό αυτοχείρων
	7.2 Επιδημιολογικά ευρήματα
	7.2.1 Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας


	Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τους ετήσιους αδρούς και προτυποποιημένους δείκτες αυτοκτονίας για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης. Όπως φαίνεται ο προτυποποιημένος (πρότυπος πληθυσμός Ελλάδος 2001)...
	Στον Πίνακα 14, παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας ως πρότυπους πληθυσμούς τον ευρωπαϊκό και τον παγκό...
	Στη συνέχεια στον Πίνακα 15 και στο Γράφημα 16 και 17 παρουσιάζονται οι ετήσιοι προτυποποιημένοι ΔΑ για το σύνολο των αυτοχείρων και κατά φύλο το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης και στην Ελλάδα (WHO Regional Office for Europe, 2012)....
	Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι ετήσιοι ΔΑ κατά γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (καταγεγραμμένοι θάνατοι από αυτοχειρία) της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό διάστημα 1999-2009. Ο Πίνακας 16 απεικονίζει τους συνολικούς ετήσιους ...
	Πίνακας 13: Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 14: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 15: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη και στην Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό) (Ευρωπαϊκός Πρότυπος Πληθυσμός)
	P*PΠηγή: WHO/Europe, European health for all database (HFA-DB) (2012)
	Γράφημα 16: Ετήσιοι ανδρικοί προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη και στην Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Γράφημα 17: Ετήσιοι γυναικείοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στην Κρήτη και στην Ελλάδα (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 16: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της Ελλάδας (ανά 100.000 πληθυσμό) (στοιχεία από ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, Πρότυπος Πληθυσμός Ελλάδας 2001)
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	*Στην περιφέρεια Αττικής υπολογίζονται και οι αυτόχειρες οι οποίοι έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό (n=56 για τη χρονική περίοδο 1999-2009)
	1Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Καβάλα / 2Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική / 3Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα / 4Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα / 5Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα / 6Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λ...
	7.2.2 Φύλο και ηλικία

	Οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) κάθε ηλικιακής ομάδας κατά φύλο και για το σύνολο του πληθυσμού για το χρονικό διάστημα 1999-2010 στην περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. Διαπιστώνουμε ότι τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες...
	Πίνακας 17: Μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανδρικοί και γυναικείοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρείται ότι οι ΔΑ των ανδρών είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των γυναικών σε όλα τα έτη και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (ε...
	Πίνακας 18: Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας ανδρών και γυναικών κατά ηλικιακή ομάδα (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 19: Αναλογία ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας ανδρών / ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας γυναικών κατά ηλικιακή ομάδα
	7.2.3 Χαμένα έτη αναμενόμενης ζωής (PYLL)

	Για την εκτίμηση της πρώιμης θνησιμότητας από αυτοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής. Πρακτικά, όπως ήδη έχει προαναφερθεί στην ενότητα 6.7.1, πρόκειται για έναν δείκτη που εκφράζει την πρώιμη...
	Στη συνέχεια, στο Γράφημα 18 και στο Γράφημα 19, παρουσιάζεται η ποσοστιαία ετήσια κατανομή των χαμένων ετών ζωής συγκριτικά με την ετήσια ποσοστιαία κατανομή των πραγματοποιηθέντων αυτοκτονιών κατά φύλο. Παρατηρούμε ότι τόσο για τους άνδρες όσο και γ...
	Πίνακας 20: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) κατά φύλο και για το σύνολο των αυτοχείρων
	Γράφημα 18: Άνδρες: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χαμένων ετών ζωής (PYLL) και του αριθμού των αυτοκτονιών
	Γράφημα 19: Γυναίκες: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χαμένων ετών ζωής (PYLL) και του αριθμού των αυτοκτονιών
	Κατόπιν προχωρήσαμε στην άμεση προτυποποίηση του υπολογιζόμενου δείκτη χαμένων ετών ζωής χρησιμοποιώντας ως πληθυσμό αναφοράς τον πληθυσμό της Ελλάδας το έτος 2001, προκειμένου να παρατηρήσουμε το προφίλ του δείκτη των χαμένων ετών (Πίνακας 21) σε σχέ...
	Πίνακας 21: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) ανά 100.000 πληθυσμό (Πρότυπος πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001)
	Γράφημα 20: Προτυποποιημένος δείκτης χαμένων ετών ζωής (PYLL) κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό) (Πρότυπος πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001)
	Γράφημα 21: Προτυποποιημένος δείκτης αυτοκτονίας κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό) (Πρότυπος πληθυσμός της Ελλάδας κατά το έτος 2001)
	Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών, προχωρήσαμε σε μια εκ νέου άμεση προτυποποίηση του υπολογιζόμενου δείκτη χαμένων ετών ζωής, και ο «πρότυπος» πληθυσμός ή πληθυσμός αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε αυτή τη ...
	Πίνακας 22: Χαμένα έτη ζωής (PYLL) ανά 100.000 πληθυσμό (Πρότυπος πληθυσμός ΟΟΣΑ το 1980)
	7.2.4 Γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών

	Μελετήθηκε η γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης, και ο Πίνακας 23, απεικονίζει τους ετήσιους αδρούς και προτυποποιημένους δείκτες αυτοκτονίας για το σύνολο του πληθυσμού καθώς και τη σειρά κατάταξης (rank order) των ν...
	Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, παρατηρήθηκε μια μείωση του συνολικού αδρού ΔΑ στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κατά 71% και 52% αντίστοιχα μεταξύ του 1999 και του 2010, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάστηκε για του νομούς της ανατολικής Κρήτης (Ηρακ...
	Στη συνέχεια στον Πίνακα 25 και στον Πίνακα 26, παρουσιάζονται ξεχωριστά για τους τέσσερις νομούς (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) οι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά φύλο, καθώς και η αναλογία ανδρών/γυναικών. Σε γενικές γραμμ...
	Στον Πίνακα 27, απεικονίζονται οι ακραίες τιμές (χαμηλότερη, υψηλότερη) των ετήσιων προτυποποιημένων δεικτών αυτοκτονίας κατά νομό και φύλο για το χρονικό διάστημα της μελέτης. Όπως προκύπτει, επί του συνόλου ο υψηλότερος ετήσιος δείκτης αυτοκτονίας γ...
	Η επιδημιολογία των αυτοκτονιών στις αστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Κρήτης μελετήθηκε αποκλειστικά για το έτος 2001, καθώς η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) δεν διαθέτει στοιχεία του αστικού/αγροτικού πληθυσμού κατά έτος, αλ...
	Πίνακας 23: Ετήσιοι αδροί και προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό στην περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό)
	*Χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπος πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2001
	Πίνακας 24: Αδροί δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό στην περιφέρεια Κρήτης και ανάλυση παλινδρόμησης Poisson
	195% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 295% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	Πίνακας 25: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 26: Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου κατά φύλο (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 27: Ακραίες τιμές (min, max) των ετήσιων προτυποποιημένων δεικτών αυτοκτονίας κατά νομό και φύλο
	*Δείκτης αυτοκτονίας (χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπος πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2001)
	Πίνακας 28: Προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας για το έτος 2001 κατά φύλο και περιοχή (ανά 100.000 πληθυσμό)
	7.2.5 Μέθοδοι αυτοκτονίας

	Οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια Κρήτης για το χρονικό διάστημα 1999-2010, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 29, ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες (violent). Όπως φαίνεται, η δημοφιλέστερη μέθοδος σε άνδρες και γ...
	Ανεξάρτητα από τη μέθοδο αυτοκτονίας, οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας (ΔΑ) των ανδρών ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους, με εξαίρεση την μέθοδο του πνιγμού όπου οι γυναίκες παρουσιάζουν μια οριακά υψηλότερη συχνότητα (0.3/100.000 ...
	Στη συνέχεια στον Πίνακα 30, 31, 32 και 33, παρουσιάζονται οι ετήσιοι ειδικοί κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο δείκτες αυτοκτονίας και οι μέσοι κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο δείκτες αυτοκτονίας για το χρονικό διάστημα 1999-2010, ξεχωριστά για τις τέσσερις ...
	Οι υψηλότεροι μέσοι κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο δείκτες θνησιμότητας στους άνδρες αυτόχειρες σημειώθηκαν στις ηλικιακές ομάδες 60-74 και άνω των 75 ετών για τις μεθόδους όπως η δηλητηρίαση, ο απαγχονισμός, και η πτώση από ύψος. Αναφορικά με τις μεθόδ...
	Στον Πίνακα 35, παρουσιάζονται οι μέσοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης. Παρατηρούμε ότι στους άνδρες ο απαγχονισμός αποτελεί την πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο αυτοκτονίας ...
	Πίνακας 29: Μέσοι ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο στην περιφέρεια Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 30: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από δηλητηρίαση κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 31: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από απαγχονισμό κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 32: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από πυροβολισμό κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 33: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από πτώση από ύψος κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό)
	Πίνακας 34: Ετήσιοι ειδικοί δείκτες αυτοκτονίας από άλλες μεθόδους κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο και μέσοι ΔΑ (ανά 100.000 πληθυσμό)
	1Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	Πίνακας 35: Μέσοι ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης (ανά 100.000 πληθυσμό)
	1Άλλες μέθοδοι: Πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός, και μη καθορισμένα μέσα
	7.3 Διαχρονικές τάσεις δεικτών αυτοκτονίας

	Για τη μελέτη των διαχρονικών τάσεων των δεικτών αυτοκτονίας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης (joinpoint regression). Το μοντέλο αυτό ενδείκνυται για τη διερεύνηση των μεταβολών / τάσεων ενός δείκτη θνησιμότητας καθώς...
	Στη παρούσα μελέτη το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ για το σύνολο του πληθυσμού και κατά φύλο, των ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού, και των ΔΑ κατά...
	7.3.1 Ετήσιοι προτυποποιημένοι δείκτες αυτοκτονίας

	Στον Πίνακα 36 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης για τους ετήσιους προτυποποιημένους δείκτες για το σύνολο του πληθυσμού και κατά φύλο (μέγιστος αριθμός 1 joinpoint). Προκειμένου για την διευκόλυνση των σ...
	Στο Γράφημα 23, παρουσιάζεται η ανάλυση παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης του ετήσιου ανδρικού και γυναικείου προτυποποιημένου δείκτη αυτοκτονίας την χρονική περίοδο 1999-2010 με τον ελάχιστο αριθμό joinpoints (0). Την προαναφερόμενη περίοδο, ο προτ...
	Πίνακας 36: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων προτυποποιημένων ΔΑ (Παγκόσμιος πρότυπος πληθυσμός WHO)
	Γράφημα 22: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου προτυποποιημένου ΔΑ για το σύνολο του πληθυσμού (0 joinpoints / 1 joinpoint)
	Γράφημα 23: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου ανδρικού και γυναικείου προτυποποιημένου ΔΑ (0 joinpoints)
	Γράφημα 24: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης του ετήσιου ανδρικού και γυναικείου προτυποποιημένου ΔΑ (1 joinpoint)
	7.3.2 Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα

	Στον Πίνακα 37 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης για τους ετήσιους δείκτες αυτοκτονίας κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού (μέγιστος αριθμός 2 joinpoints), και στο Γράφημα 25 τα αποτελέσματα τ...
	Στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών παρατηρείται μια ετήσια ποσοστιαία μείωση του δείκτη κατά -11.1% τα έτη 1999-2003, ενώ για τα επόμενα χρόνια (2003-2006) παρατηρείται αντιστρόφως μια αύξηση κατά +14.0% ανά έτος, και ο δείκτης σταθεροποιείται από το 2006...
	Για τα άτομα της τέταρτης ηλικίας (75+), παρουσιάστηκε μια ετήσια ποσοστιαία αύξηση του δείκτη της τάξεως του +33.6% (95%CI=-28.3 - +148.9) κατά τα έτη 1999-2001, ενώ η τάση αυτή αντιστράφηκε από το 2001 έως και το 2004 όπου παρατηρήθηκε μια μείωση (-...
	Πίνακας 37: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού
	*p<0.05
	Γράφημα 25: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού (0 joinpoints)
	Γράφημα 26: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ΔΑ κατά ηλικιακή ομάδα για το σύνολο του πληθυσμού (2 joinpoints)
	7.3.3 Ετήσιοι δείκτες αυτοκτονίας κατά μέθοδο και φύλο

	Στον Πίνακα 38 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης για τους ετήσιους ανδρικούς δείκτες κατά μέθοδο αυτοκτονίας (μέγιστος αριθμός 1 joinpoint), και στο Γράφημα 27 τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης μ...
	Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης για τους ετήσιους γυναικείους δείκτες κατά μέθοδο αυτοκτονίας (μέγιστος αριθμός 1 joinpoint), και στο Γράφημα 29 τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης...
	Πίνακας 38: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας
	Πίνακας 39: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας
	Γράφημα 27: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (0 joinpoints)
	Γράφημα 28: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων ανδρικών ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (1 joinpoint)
	Γράφημα 29: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (0 joinpoints)
	Γράφημα 30: Ανάλυση παλινδρόμησης σημείων συνένωσης των ετήσιων γυναικείων ΔΑ κατά μέθοδο αυτοκτονίας (1 joinpoint)
	7.4 Μέθοδοι αυτοκτονίας
	7.4.1 Μονοδιάστατη ανάλυση
	Η μονοδιάστατη ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μη παραμετρικά κριτήρια όπως τον έλεγχο X2 (chi-square test) ή τον ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher’s exact test) για να αναλύσουμε την σχέση ανάμεσα στις τέσσερις πιο κοινές μεθόδους αυτοκτονίας...
	7.4.1.1 Δηλητηρίαση [Self-poisoning, (E950-Ε952, ICD-9), (X60-X69, ICD-10)]


	Στον Πίνακα 40, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο της δηλητηρίασης και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, υπάρχει μια οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.056) του ποσοστού των ανδρών...
	Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, παρουσιάστηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.0005) του ποσοστού των έγγαμων (32.9%) και των μη έγγαμων (18.3%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου της δηλητηρίασης (υπερισχύουν οι έγγαμοι,...
	Πίνακας 40: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με το φύλο των αυτοχείρων
	Πίνακας 41: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την ηλικία των αυτοχείρων
	Πίνακας 42: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων
	Πίνακας 43: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της δηλητηρίασης με την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων
	7.4.1.2 Απαγχονισμός [Hanging, (E953, ICD-9), (X70, ICD-10)]

	Στον Πίνακα 44, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο του απαγχονισμού και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.566) του ποσοστού των ανδρών (34.8%...
	Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, παρουσιάστηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.015) του ποσοστού των έγγαμων (30%) και των μη έγγαμων (40.5%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου του απαγχονισμού (υπερισχύουν οι μη έγγαμοι,...
	Πίνακας 44: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με το φύλο των αυτοχείρων
	Πίνακας 45: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την ηλικία των αυτοχείρων
	Πίνακας 46: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων
	Πίνακας 47: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του απαγχονισμού με την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων
	7.4.1.3 Όπλα [Firearms, (E955, ICD-9), (X72-X74, ICD-10)]

	Στον Πίνακα 48, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο αυτοκτονίας με πυροβόλα όπλα και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.0005) του ποσοστού των ανδρ...
	Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.913) του ποσοστού των έγγαμων (20.8%) και των μη έγγαμων (21.4%) σε σχέση με την επιλογή της χρήσης όπλων στην αυτοκαταστροφική πράξη (Πίνακας ...
	Πίνακας 48: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με το φύλο των αυτοχείρων
	Πίνακας 49: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την ηλικία των αυτοχείρων
	Πίνακας 50: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων
	Πίνακας 51: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου του πυροβολισμού με την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων
	7.4.1.4 Πτώση από ύψος [Jumping from a height, (E957, ICD-9), (X80, ICD-10)]

	Στον Πίνακα 52, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο αυτοκτονίας με πτώση από ύψος και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των αυτοχείρων. Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.362) του ποσοστού των ...
	Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.768) του ποσοστού των έγγαμων (9.6%) και των μη έγγαμων (10.7%) σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου αυτοκτονίας πτώση από ύψος (Πίνακας 54), εν...
	Πίνακας 52: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με το φύλο των αυτοχείρων
	Πίνακας 53: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την ηλικία των αυτοχείρων
	Πίνακας 54: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων
	Πίνακας 55: Εκτίμηση της συσχέτισης της μεθόδου της πτώσης από ύψος με την περιοχή διαμονής των αυτοχείρων
	7.4.2 Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση

	Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της πολυμεταβλητής ή αλλιώς πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με την μέθοδο της εισαγωγής όλων των μεταβλητών, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την επίδραση των παραγόντων-μεταβλητών της μονοδιάστατης ανάλυσης, φύ...
	7.4.2.1 Δηλητηρίαση [Self-poisoning, (E950-Ε952, ICD-9), (X60-X69, ICD-10)]

	Στον Πίνακα 56, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης για την μέθοδο της δηλητηρίασης. Όπως προκύπτει από την πολυμεταβλητή ανάλυση, οι παράγοντες φύλο, οικογενειακή κατάσταση και περιοχή διαμονής παρουσίασαν στατι...
	Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο της δηλητηρίασης, παρατηρείται ότι ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο και περιοχή διαμονής των αυτοχείρων είχαν παρουσιάσει μια οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την συγκεκ...
	7.4.2.2 Απαγχονισμός [Hanging, (E953, ICD-9), (X70, ICD-10)]

	Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο του απαγχονισμού, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 57, αναδεικνύουν ότι ο παράγοντας οικογενειακή κατάσταση είναι εκείνος που επιδρά στατιστικά σημαντικά στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου α...
	Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο του απαγχονισμού, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ανεξάρτητης μεταβλητής οικογενειακή κατάσταση που ανιχνεύθηκε στη μονοδιάστατη ανάλυση, διατηρήθηκε και στο...
	7.4.2.3 Όπλα [Firearms, (E955, ICD-9), (X72-X74, ICD-10)]

	Στον Πίνακα 58, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τις αυτοκτονίες με όπλα, όπου αναδύθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με το φύλο και την ηλικία των θυμάτων. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είχαν 88% μικρότερη πιθανότητα ν...
	Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο του πυροβολισμού, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία των αυτοχείρων που ανιχνεύθηκε στη μονοδιάστατη ανάλυση, διατηρήθηκε...
	7.4.2.4 Πτώση από ύψος [Jumping from a height, (E957, ICD-9), (X80, ICD-10)]

	Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο της πτώσης από ύψος, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 59, αναδεικνύουν ότι ο παράγοντας περιοχή διαμονής είναι εκείνος που επιδρά στατιστικά σημαντικά στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αυτο...
	Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μονοδιάστατης ανάλυσης για τη μέθοδο της πτώσης από ύψος, παρατηρείται ότι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ανεξάρτητης μεταβλητής περιοχή διαμονής που ανιχνεύθηκε, διατηρήθηκε και στο μοντέλο της πολυμεταβλητής,...
	Πίνακας 56: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο της δηλητηρίασης
	1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	Πίνακας 57: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο του απαγχονισμού
	1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	Πίνακας 58: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο του πυροβολισμού
	1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	Πίνακας 59: Πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση για τη μέθοδο της πτώσης από ύψος
	1OR=Odds Ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	7.5 Αυτοκτονική πρόθεση

	Για την διερεύνηση της σοβαρότητας της αυτοκτονικής πρόθεσης και του βαθμού προσχεδιασμού της πράξης, συμπληρώθηκε είτε μέσω των ημιδομημένων συνεντεύξεων είτε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, το πρώτο τμήμα (Συνθήκες σ...
	Η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το σύνολο του δείγματος ήταν 9.3 (±2.3). Ο Πίνακας 60, παρουσιάζει τα αποτελέσματα και την εκατοστιαία κατανομή για τους άνδρες και τις γυναίκες χωριστά σε κάθε ερώτηση της ΚΑΠ, και ο Πίνακας 61,...
	Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην στατιστική ανάλυση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης (βαθμολογία στην κλίμακα ΚΑΠ) με τις ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο των αυτοχείρων, ηλικία, και οικογενειακή κατάσταση (Πίνακας 62). Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σ...
	Αναφορικά με την συσχέτιση της βαθμολογίας της ΚΑΠ με την πηγή συμπλήρωσης (συνεντεύξεις με οικογένεια ή επίσημα αρχεία) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.215), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της βαθμολόγησης με τη μέθοδο της...
	Πίνακας 60: Κατανομή των αυτοχείρων κατά φύλο και ερώτηση της ΚΑΠ
	Πίνακας 61: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της βαθμολογίας κατά φύλο των αυτοχείρων και ερώτηση της ΚΑΠ
	Πίνακας 62: Εκτίμηση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, και οικογενειακή κατάσταση των αυτοχείρων
	*p<0.05 vs. των αυτοχείρων κάτω από 30 ετών
	Πίνακας 63: Εκτίμηση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με την πηγή συμπλήρωσης της ΚΑΠ
	7.6 Εποχικότητα της αυτοκτονίας

	Όπως φαίνεται στο Γράφημα 31, οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας την χρονική περίοδο 1999-2010, πραγματοποιήθηκαν κατά τις πρωινές ώρες (06:00-12:00, 35%), το 24% κατά τις μεσημεριανές ώρες (12:00-18:00), και ένα 29% των αυτοκτονιών τελέσθηκαν...
	Γράφημα 31: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά την ώρα της απόπειρας
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας (Γράφημα 32), υποδηλώνει ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες Τρίτη (17.5%) και Δευτέρα (15.1%). Επίσης, παρουσιάστηκε μια μικρότερη συχνότητα θανάτων από αυτοκ...
	Όσον αφορά την εποχική κατανομή των αυτοκτονιών στο δείγμα μας (Γράφημα 34 και Γράφημα 35), παρατηρούμε μια πιο υψηλή συχνότητα κατά τους μήνες Μάρτιο (n=59, 11.8%), Μάιο (n=50, 10%), Ιούνιο (n=63, 12.5%), Ιούλιο (n=47, 9.4%), και Αύγουστο (n=45, 9%) ...
	Γράφημα 32: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας
	Γράφημα 33: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά ημέρες αργίας
	*Αργίες: Κυριακές και επίσημες αργίες
	Γράφημα 34: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μήνα
	Γράφημα 35: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά εποχή
	Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της παλινδρόμησης Poisson (Poisson regression) προκειμένου να ελεγχθεί η εποχικότητα των αυτοκτονιών στο δείγμα μας. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό των αυτοκτονιών κάθε μήνα και ημέρας σαν τον αριθμό Poisson, και σ...
	Πίνακας 64: Εκτίμηση της συχνότητας των αυτοκτονιών κατά ημέρα της εβδομάδας με την παλινδρόμηση Poisson (RR και 95%CI)
	1RR=Relative Risk (Σχετικός Κίνδυνος, ΣΚ), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	Πίνακας 65: Εκτίμηση της εποχικότητας των αυτοκτονιών με την παλινδρόμηση Poisson (RR και 95%CI)
	1RR=Relative Risk (Σχετικός Κίνδυνος, ΣΚ), 295% CI LL= 95% Confidence Interval Lower Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, κατώτερο όριο), 395% CI UL= 95% Confidence Interval Upper Limit (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης, ΔΕ, ανώτερο όριο)
	7.7 Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ

	Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, όπως αναπτύχθηκε αναλυτικά στην ενότητα της μεθοδολογίας, προχωρήσαμε στην σύγκριση των δεδομένων για τους θανάτους από αυτοκτονία που προέκυψαν από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης με ...
	Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 66 για τη χρονική περίοδο 1999-2009, καταγράφηκαν συνολικά 466 περιπτώσεις αυτοκτονίας από τα αρχεία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αυτοκ...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 67. Συνολικά, η υποεκτίμηση των αυτοκτονιών για τους άνδρες φθάνει το 28.1%, ενώ για τις γυναίκες το...
	Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο στις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 68. Ο απαγχονισμός ήταν η μέθοδος με την υψηλότερη συχνότητα και στις δύο πηγές ανεξαρτήτως φύλου. Ειδικότερα για τους...
	Αναφορικά με την κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την χρονική περίοδο 1999-2008, παρατηρείται στον Πίνακα 69 ότι τα υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης παρουσιάζονται...
	Πίνακας 66: Κατανομή των αυτοκτονιών στην περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ
	Πίνακας 67: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ
	Πίνακας 68: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο και φύλο σύμφωνα με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ
	Πίνακας 69: Κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ
	Κεφάλαιο 8. Συζήτηση - Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
	8.1 Επιδημιολογία της αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης

	Στην περιφέρεια Κρήτης κατά την χρονική περίοδο 1999-2010, σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν συνολικά 502 περιπτώσεις αυτοκτονίας, από τις οποίες σε 399 (79.5%) οι αυτόχειρες ήταν άνδρες, ενώ σε 103 (20.5%) ήταν γυναίκες. Ο ετήσιος προτυποποιημένος δ...
	Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι παρά την προαναφερόμενη μείωση του ΔΑ για το σύνολο του πληθυσμού στην περιφέρεια Κρήτης, παραμένει από τους υψηλότερους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από άλλες περιοχές της Ελλ...
	Ωστόσο, και όταν μελετήθηκαν οι ετήσιοι ΔΑ κατά γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό διάστημα 1999-2009 (το έτος 2010 δεν περιλήφθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία των διαθέσιμων στ...
	Η γεωγραφική ανισοκατανομή και οι διαπεριφερειακές διαφορές της συχνότητας των αυτοκτονιών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, και σύμφωνα με τον Gunnell (2005), ήδη πάνω από έναν αιώνα πριν, είχαν αναφερθεί σε αυτές ο Morselli (1882) και ο Durkheim (1897/195...
	Πράγματι, δύο πιθανές εξηγήσεις δύναται να υπάρχουν. Πρώτον, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται μια συγκέντρωση ατόμων με ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ., κοινωνικά, ψυχολογικά, γενετικά) που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για αυτ...
	Για την εκτίμηση της πρώιμης θνησιμότητας και προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική απώλεια εξαιτίας των θανάτων από αυτοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής (...
	Η υπεροχή των ΔΑ των ανδρών έναντι των γυναικών όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη, βρίσκεται σε συμφωνία με τα μέχρι σήμερα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Cooper & Kapur, 2004˙ Hawton & van Heeringen, 2009˙ Mościcki, 1997˙ Nock et al., 2008˙...
	Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός που διαφοροποιεί τα δύο φύλα στις δυτικές χώρες, και οι Canetto και Sakinofsky (1998) ονομάζουν «παράδοξο των δύο φύλων» (gender paradox), είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να επιδεικνύουν συχνότερα από τους άνδρες αυτοκτο...
	Η σχέση της αυτοκτονίας με την ηλικία έχει μελετηθεί εκτεταμένα, και σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, ο κίνδυνος αυτοκτονίας φαίνεται να αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας στη πλειοψηφία των χωρών που έχουν μελετηθεί (Conwell, 2009˙ Hawton & van Heeringe...
	Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ένα μοτίβο/σχέδιο αυτοκτονίας αρκετά συναφή με εκείνο που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια σε μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, και η Ιταλία, συγκριτικά με τις αγγλοσαξονικές χώρες (π.χ., ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστ...
	Στο σημείο αυτό είναι βασικό να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας γηράσκει γρήγορα, εξαιτίας των μειώσεων στα ποσοστά γεννήσεων και θνησιμότητας, και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2008) ο πληθυσμός 65+ προβλέπεται να αυξηθεί από 2,1 το έτος 20...
	Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης, κατά τη διάρκεια της 12ετίας σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν στο νομό Χανίων 140 αυτοκτονίες (27.9% επί του συνόλου της περιφέρειας), στο νομό Ρεθύμνου 90 (17.9%...
	Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι η σειρά κατάταξης των τεσσάρων νομών ως προς την συχνότητα των θανάτων από αυτοκτονία δεν αποτελεί αντανάκλαση του συγκεκριμένου υπό μελέτη χρονικού διαστήματος της παρούσας έρευνας, καθώς η περαιτέρω σύγκριση ...
	Πράγματι, στη διεθνή βιβλιογραφία διάφορες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει το ποσοστό των αυτοκτονιών μιας περιοχής ως αντιπροσωπευτικό δείκτη της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σε μελέτες στις ΗΠΑ, ο Gibbons και οι συνεργάτες του (200...
	Σχετικά με την κατανομή των αυτοκτονιών με βάση το νομό ανάμεσα στα δύο φύλα στη παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, και οι ετήσιοι ανδρικοί δείκτες αυτοκτονίας ανεξαρτήτως νομού ήταν σταθερά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους ...
	Η επιδημιολογία των αυτοκτονιών στις αστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Κρήτης μελετήθηκε αποκλειστικά για το έτος 2001, καθώς η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) δεν διαθέτει στοιχεία του αστικού/αγροτικού πληθυσμού κατά έτος, αλ...
	8.2 Μέθοδοι αυτοκτονίας

	Στην παρούσα μελέτη, οι μέθοδοι αυτοκτονίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια Κρήτης για τη χρονική περίοδο 1999-2010, ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες, όπως έχει παρατηρηθεί και στην πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη του φαινομένου ...
	Τα δύο φύλα διέφεραν σημαντικά ως προς τον αυτοπυροβολισμό (οι γυναίκες είχαν 88% λιγότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν όπλα στην αυτοκτονική τους πράξη), εύρημα το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και με μελέτες στην Αυ...
	Τα ανωτέρω ευρήματα υποστηρίζουν την κοινή διαπίστωση πολλών ερευνητών της αυτοκτονιολογίας, ότι η επιλογή μιας μεθόδου αυτοκτονίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και την εξοικείωση με την συγκεκριμένη μέθοδο σε μια δεδομένη γεωγρα...
	Επιπρόσθετα, ένα εκτεταμένο σώμα της διεθνούς βιβλιογραφίας υποστηρίζει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της διαθεσιμότητας και της άμεσης πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα σε μια συγκεκριμένη περιοχή με μια υψηλότερη συχνότητα αυτοκτονικών πράξεων με τη συγκεκρι...
	Αναφορικά με τον τύπο όπλου, η πλειονότητα των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε κυνηγετικά όπλα/καραμπίνες, σε αντίθεση με τα υπάρχοντα δεδομένα σε χώρες όπως η Ελβετία (Frei, Han, Weiss, Dittmann, & Ajdacic-Gross, 2006), η Γερμανία (Ka...
	Ειδικότερα στην Ελλάδα για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, σύμφωνα με το Ν.2168/93 (άρθρο 8, παρ. 1), απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι 18 χρονών και άνω, και να καταθέσει σχετική αίτηση για άδεια στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσε...
	Αναφορικά με τις αυτοκτονίες με τη μέθοδο της δηλητηρίασης, στην παρούσα μελέτη παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να επιλέξουν τη συγκεκριμένη μέθοδο συγκριτικά με τους άνδρες, ένας εξίσου σημαντικός αριθμός ανδρών τη...
	Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχειρες στην περιφέρεια Κρήτης, είχαν εισαχθεί στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και έκτοτε μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί ένας αξιοσημείωτος αριθμός εκ προθέσεως δηλητη...
	Ένα εξίσου ενδιαφέρον εύρημα το οποίο αναδύθηκε από την παρούσα μελέτη σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης του Christodoulou και των συνεργατών του (2009) στη περιφέρεια Αττικής, είναι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της περιοχής διαμονής (αστ...
	Επίσης, η ηλικία των αυτοχείρων παρουσίασε θετική συσχέτιση με την μέθοδο του αυτοπυροβολισμού, καθώς τα άτομα των ηλικιακών ομάδων 45-59 και 60-74 στην παρούσα μελέτη, είχαν 57% και 60% αντίστοιχα μικρότερη πιθανότητα χρήσης όπλων στην αυτοκαταστροφι...
	Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, έχει διαπιστωθεί από πολυάριθμες μελέτες ότι οι ανύπαντροι, οι διαζευγμένοι και οι χήροι (γενικώς άτομα που είναι μόνα, χωρίς την παρουσία συντρόφου), παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας συγκριτικά με τους έγ...
	Σχετικά με την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ κατά μέθοδο και φύλο με το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική μεταβολή κατά τη διάρκεια της 12ετίας. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματ...
	8.3 Συνεντεύξεις και κλινικά χαρακτηριστικά αυτοχείρων
	8.3.1 Συνεντεύξεις


	Hμιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με το συγγενικό περιβάλλον των ατόμων που διέπραξαν αυτοκτονία το χρονικό διάστημα 1999-2007, σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό της παρούσας μελέτης. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των 374 καταγεγραμμένων θαν...
	Όσον αφορά τους πληροφοριοδότες, παρατηρήθηκε ένα ελάχιστα υψηλότερο ποσοστό αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη των άλλων μελών (π.χ., αδέλφια, 27.8%) έναντι των γονέων, συζύγων ή παιδιών των αυτοχείρων, γεγονός το οποίο στην παρούσα μελέτη σχετίζεται...
	Σχετικά με τα συναισθήματα των πληροφοριοδοτών που συμμετείχαν στη συνέντευξη, η συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε θετικά ή/και ουδέτερα συναισθήματα (78%), ενώ ένα 22% εξέφρασε ότι βίωσε μια σχετική αναστάτωση μιλώντας για το περιστατικό της αυτοκτονία...
	Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή δεν ανευρέθηκαν (30.7% του συνόλου), το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης συμπληρώθηκε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, στρατηγική που συνάδει ...
	8.3.2 Ψυχοπιεστικά γεγονότα

	Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής (stressful life events, π.χ., θάνατος, διαζύγιο, κλπ) ή η ύπαρξη αλλαγών στη ζωή (π.χ., αλλαγή σπιτιού, συνταξιοδότηση, κλπ) πάνω στην ψυχική και σωματική υγεία ενός ατόμου, έχει διερευνηθεί από αρκετούς ερε...
	Στην παρούσα μελέτη, τα γεγονότα ζωής που φαίνεται να διαδραμάτισαν ψυχοπιεστικό ρόλο στους αυτόχειρες της χρονικής περιόδου 1999-2007, και αποτέλεσαν προδιαθεσικούς παράγοντες για την αυτοκτονία, συχνότερα σχετίστηκαν με προβλήματα ψυχικής υγείας (50...
	Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονίας (16.3%), περισσότεροι από ένας λόγοι αναφέρθηκαν ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την αυτοκαταστροφική πράξη, όπως, και ότι το χαμηλό ποσοστό της παρουσίας των οικονομικών δυσκολιών ως ...
	8.3.3 Ιατρικό ιστορικό αυτόχειρα και οικογενειακό ιστορικό

	Σχετικά με το ιατρικό ιστορικό των αυτοχείρων όπως καταγράφηκε από τις μαρτυρίες των συγγενών και τα επίσημα αρχεία, το 41.2% των ατόμων που διέπραξαν αυτοκτονία τη χρονική περίοδο 1999-2007, είχαν επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατά το παρελθόν, ε...
	Το ποσοστό επαφής με ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την αυτοκαταστροφική πράξη ήταν της τάξεως του 36.9% επί του συνόλου των θυμάτων αυτοκτονίας στη παρούσα μελέτη, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που αναφέρεται στη διεθνή βι...
	H μετά θάνατον διάγνωση της ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες ακολουθώντας τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR (APA, 2000), στηρίχθηκε στην περιγραφή της συμπεριφοράς τους κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν τον θάνατο, στο προηγούμενο ψυχιατρ...
	Ως εκ τούτου, μια ψυχιατρική διάγνωση ήταν παρούσα στο 50.8% των θυμάτων αυτοκτονίας της χρονικής περιόδου 1999-2007, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από εκείνο που αναφέρεται σε ένα εκτεταμένο σώμα μελετών ψυχολογικής αυτοψίας, όπου το 90-95% των θυμάτων α...
	Όπως και σε άλλες μελέτες ψυχολογικής αυτοψίας (Arsenault-Lapierre et al., 2004˙ Bertolote & Fleischmann, 2002b˙ Bertolote et al., 2004), στη παρούσα μελέτη η πιο συχνή διαγνωστική κατηγορία ήταν οι διαταραχές διάθεσης, κυρίως η κατάθλιψη και στα δύο ...
	Η σχετικά χαμηλή συχνότητα των διαταραχών σχετιζόμενων με ουσίες στη παρούσα μελέτη, συμφωνεί με τα ευρήματα της μελέτης ψυχολογικής αυτοψίας του Ζαχαράκη (1996), ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης ανασκόπησ...
	Η δεύτερη σε συχνότητα ψυχιατρική διάγνωση μεταξύ των αυτοχείρων στη παρούσα μελέτη ήταν οι σχιζοφρενικές διαταραχές (ποσοστό 17.6%), εύρημα το οποίο συμφωνεί και με την μελέτη του Ζαχαράκη (1996) όπου αναφέρεται ένα ποσοστό 22% επί του συνόλου των αυ...
	Aναφορικά με το οικογενειακό ιστορικό των αυτοχείρων, σε ένα ποσοστό 22.7% υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου ή/και δευτέρου βαθμού όπου έπασχε από μια ψυχιατρική διαταραχή, και περίπου ένα 10% των αυτοχείρων είχε κάποιο οικογενειακό μέλος που είχ...
	8.3.4 Κλίμακα Αυτοκτονικής Πρόθεσης

	Για την διερεύνηση της σοβαρότητας της αυτοκτονικής πρόθεσης των αυτοχείρων και του βαθμού προσχεδιασμού της πράξης, συμπληρώθηκε είτε μέσω των ημιδομημένων συνεντεύξεων είτε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, το πρώτο τμ...
	Στη παρούσα μελέτη, η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το σύνολο του δείγματος ήταν 9.3 (±2.3), το οποίο υποδηλώνει ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοκτονίας, η πράξη ήταν προσχεδιασμένη και όχι παρορμητική. Κοινά στοιχεία σ...
	Όπως παρατηρεί ο Isometsä (2001), η ανακοίνωση της αυτοκτονικής πρόθεσης είναι προφανής ένδειξη του κινδύνου για αυτοκτονία, αν και η απουσία της ανακοίνωσης δεν εγγυάται την μη ύπαρξη κινδύνου. Σε γενικές γραμμές, ως ανακοίνωση της πρόθεσης για αυτοκ...
	Τα σημειώματα αυτοκτονίας, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται από αρκετούς ερευνητές της αυτοκτονιολογίας ως δείκτες της σοβαρότητας της απόπειρας (Leenaars, 1992˙ Salib et al., 2002a,b˙ Shah & De, 1998˙ Shneidman, 1973a,b, 1985, 1988, 2004˙ Shneidman & ...
	Κατά την ανάλυση της συσχέτισης της αυτοκτονικής πρόθεσης με το φύλο των αυτοχείρων, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της βαθμολογίας στην κλίμακα ΚΑΠ ανάμεσα στους άνδρες (μέση τιμή 9.24±2.25) και τις γυναίκες (μέση τιμή 9.42±2.28), εύρ...
	8.4 Εποχικότητα

	Οι περισσότερες αυτοκτονίες στο δείγμα μας την χρονική περίοδο 1999-2010, πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας, από τις 06:00 έως τις 18:00 (59%), ενώ το τμήμα της ημέρας από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 το πρωί, βρέθηκε το λιγότερο ...
	Αναφορικά με την εποχική κατανομή των αυτοκτονιών, ένα ποσοστό 31% των αυτοχείρων πραγματοποίησε την αυτοκτονική πράξη την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ οι λιγότερες αυτοκτονίες καταγράφηκαν τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σ...
	8.5 Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ

	Τη χρονική περίοδο 1999-2009, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των δεδομένων για τους θανάτους από αυτοκτονία από τα αρχεία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με τις επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στα αρχεία της Ελληνι...
	Σε γενικές γραμμές, η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο στις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το σύνολο του ...
	Ένα ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της μελέτης, είναι το διαφοροποιημένο ποσοστό υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας μεταξύ των τεσσάρων νομών της περιφέρειας Κρήτης. Στο σημείο αυτό, είναι βασικό να τονίσουμε ότι η σύγκριση των κατα...
	Ως εκ τούτου, το ερώτημα πώς αυτό το υψηλό ποσοστό υποεκτίμησης των θανάτων από αυτοκτονία παρουσιάστηκε στα αρχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία παρατηρηθείσα διαφορά μεταξύ των συλλεχθέντων στοιχείων από τις γραπτές επίσημες δημόσι...
	Γενικά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο των R-codes περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις και συμπτώματα που, χωρίς την αναγκαία μελέ...
	Μια άλλη πιθανή πηγή λάθους σχετίζεται με μια ενδεχόμενη έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών και φορέων στην επίσημη διαδικασία καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες (Jougla et al., 1998, 2002˙ ...
	Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης σχετικά με τις πηγές λάθους κατά την επίσημη διαδικασία καταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία, είναι πιθανό να έχουν εφαρμογή και σε άλλες γεωγραφικές περιφέρει...
	Τέλος, αναφορικά με την αντιμετώπιση της υποεκτίμησης των αυτοκτονιών, όπως αυτή παρουσιάστηκε και στην παρούσα μελέτη από τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, μια σειρά συστάσεων που προσδιορίστηκαν σε μια πρόσφατη επισκόπηση των συστημάτων καταγραφή...
	8.6 Στρατηγικές πρόληψης

	Η αυτοκτονία είναι μια προσωπική και οικογενειακή τραγωδία, που προκαλεί μεγάλο πόνο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και σε εκείνους δίπλα σε αυτό. Συνεπάγεται επίσης τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία, χαμένα έτη ζωής, και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μετα...
	Για μια συμπεριφορά όπως η αυτοκτονική, η καθολική πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συντονισμένες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως ήδη έχει αναφερθεί στο σχετικό κεφάλαιο, οι στρατηγικές πρόληψης τ...
	Εντούτοις, τη παρούσα χρονική στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, και δεδομένου ότι η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών προληπτικών ...
	Ειδικότερα, καθώς η Κρήτη αποτελεί μια αυτόνομη γεωγραφική περιφέρεια, παρέχεται μια μοναδική ευκαιρία για τη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων και την δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και εμπλοκής όλων των συναρμόδιων φορέων, αλλά και της ...
	Κεφάλαιο 9. Συμπεράσματα
	Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα διατριβή είναι, συνοπτικά, τα παρακάτω:
	 Στην περιφέρεια Κρήτης κατά την χρονική περίοδο 1999-2010, οι μέσοι προτυποποιημένοι ως προς την ηλικία ΔΑ9F  ήταν 5.9/100.000 για το σύνολο του πληθυσμού, για τους άνδρες 9.4/100.000, και για τις γυναίκες 2.3/100.000.
	 Κατά τη διάρκεια της 12ετίας παρατηρήθηκε μια μείωση τόσο του συνολικού όσο και των κατά φύλο ΔΑ, ωστόσο σύμφωνα με την διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ΔΑ με το μοντέλο της παλινδρόμησης των σημείων συνένωσης, δεν ήταν στατιστικά σημαντική. ...
	 Οι δείκτες αυτοκτονίας στην περιφέρεια Κρήτης ήταν, και για τα δύο φύλα, από τους υψηλότερους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, υψηλότεροι και του αντίστοιχου εθνικού δείκτη αυτοκ...
	 Στο συνολικό πληθυσμό οι θάνατοι από αυτοκτονία για την υπό μελέτη χρονική περίοδο, ήταν υπεύθυνοι για την απώλεια 10.916 ετών ζωής. Στις γυναίκες, η απώλεια χρόνων αναμενόμενης ζωής ήταν πολύ μικρότερη από τους άνδρες, λόγω κυρίως της μικρότερης εκ...
	 Ο μέσος προτυποποιημένος δείκτης χαμένων ετών ζωής υπολογίστηκε για το σύνολο του πληθυσμού 170.3/100.00010F , ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ανδρών ήταν 273.1/100.000, και για τις γυναίκες 59.7/100.000.
	 Οι δείκτες αυτοκτονίας και για τα δύο φύλα αυξάνονταν σταθερά με την πρόοδο της ηλικίας, αλλά η αυξητική τάση ήταν πιο προεξέχουσα στους άνδρες, με τον υψηλότερο μέσο ΔΑ να παρουσιάζεται στην ηλικία άνω των 75 ετών. Κατά τη διάρκεια της 12ετίας, παρ...
	 Οι ανδρικοί μέσοι ΔΑ ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους γυναικείους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η αναλογία των μέσων ανδρικών προς τους μέσους γυναικείους ΔΑ ήταν μεγαλύτερη στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και άνω των 75 ετών.
	 Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των αυτοκτονιών κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης, ο νομός Ρεθύμνου παρουσίασε τον υψηλότερο μέσο ετήσιο προτυποποιημένο δείκτη αυτοκτονίας11F  (9.6/100.000), και ακολούθησαν οι νομοί Χανίων και Λασιθίου (7.8 και 7....
	 Η σειρά κατάταξης των τεσσάρων νομών ως προς την συχνότητα των θανάτων από αυτοκτονία δεν αποτελεί αντανάκλαση του συγκεκριμένου υπό μελέτη χρονικού διαστήματος της παρούσας έρευνας, καθώς η περαιτέρω σύγκριση των ΔΑ με τους αντίστοιχους δείκτες κατ...
	 Συγκριτικά με την χρονική περίοδο 1980-1994, οι δείκτες αυτοκτονίας κατά νομό της περιφέρειας Κρήτης όπως υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση, εύρημα το οποίο δύναται να αποδοθεί σε ένα βαθμό στις ριζικές μεταρρυθμίσε...
	 Διαπιστώθηκε μια μείωση του συνολικού αδρού ΔΑ στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου κατά 71% και 52% αντίστοιχα μεταξύ του 1999 και του 2010, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάστηκε για τους νομούς της ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου και Λασιθίου). Η εξέτ...
	 Οι δείκτες αυτοκτονίας των αγροτικών περιοχών ήταν υπερδιπλάσιοι από τους αντίστοιχους των αστικών περιοχών και στα δύο φύλα και στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε και όταν οι δείκτες μελετήθηκαν κατά αστική/αγροτική περιο...
	 Ως προς τον χρόνο, οι περισσότερες αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας, από τις 06:00 έως τις 18:00, και τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη. Επίσης, παρατηρήθηκε μια υψηλότερη συχνότητα των αυτοκτονιών την άνοιξη και στις αρχές του ...
	 Οι μέθοδοι αυτοκτονίας ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες, με συχνότερη τον απαγχονισμό και στα δύο φύλα. Επόμενες σε συχνότητα μέθοδοι ήταν στους άνδρες τα πυροβόλα όπλα και η δηλητηρίαση, και στις γυναίκες η δηλητηρίαση και η πτώση από ύψος.
	 Βίαιες μέθοδοι αυτοκτονίας χρησιμοποιήθηκαν από το 76.7% των ανδρών και το 67% των γυναικών.
	 Στις αυτοκτονίες με τη χρήση όπλων, η πλειονότητα των αυτοχείρων στην περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε κυνηγετικά όπλα/καραμπίνες.
	 Στις αυτοκτονίες με δηλητηρίαση, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοχείρων (82.7%) χρησιμοποίησε γεωργικά φάρμακα (φυτοφάρμακα), και μόνο ένα 15% προχώρησε στην κατάποση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το 83.8% των αυτοκτονιών με τη χρήση φυτοφαρμάκων, αφ...
	 Σχετικά με την επίδραση των παραγόντων-μεταβλητών, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, και περιοχή διαμονής, πάνω στις τέσσερις πιο κοινές μεθόδους αυτοκτονίας, ήτοι δηλητηρίαση, απαγχονισμός, όπλα, και πτώση από ύψος, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες...
	 Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη μέθοδο του απαγχονισμού, υπέδειξαν ότι οι μη έγγαμοι είχαν διπλάσιες πιθανότητες να επιλέξουν τη μέθοδο του απαγχονισμού συγκριτικά με τους έγγαμους, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία άλλη σημαντική αλληλε...
	 Τα δύο φύλα διέφεραν σημαντικά ως προς τον αυτοπυροβολισμό, καθώς οι γυναίκες είχαν 88% μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν όπλα στην αυτοκαταστροφική τους πράξη συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ οι παράγοντες οικογενειακή κατάσταση και περιοχή δια...
	 Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είχαν 56% μικρότερη πιθανότητα να επιλέξουν τη μέθοδο της πτώσης από ύψος συγκριτικά με τους κατοίκους των αστικών περιοχών, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά φύλου, ηλικίας, ή οικογενειακής κ...
	 Παρά τον μικρό αριθμό των περιπτώσεων αυτοκτονίας (8% επί του συνόλου) με άλλες μεθόδους (π.χ., πνιγμός, κοφτερά και αιχμηρά εργαλεία, αυτοπυρπολισμός και μη καθορισμένα μέσα), παρατηρήθηκε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των γυναικών έναντι των ανδ...
	Ψυχολογική αυτοψία
	 Από το σύνολο των 374 θανάτων από αυτοκτονία την χρονική περίοδο 1999-2007, πραγματοποιήθηκαν 259 (69.3%) ημιδομημένες συνεντεύξεις με το συγγενικό περιβάλλον των αυτοχείρων. Το ποσοστό αποδοχής συμμετοχής στη συνέντευξη ήταν της τάξεως του 79.2%.
	 Αναφορικά με τις 115 οικογένειες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ή δεν ανευρέθηκαν, το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης συμπληρώθηκε μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των επίσημων δημόσιων αρχείων, στρατηγική που συνάδει με τις βασικές αρχ...
	 Η επίδραση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής διέφερε ανάλογα με το φύλο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αυτοκτονίας (16.3%), περισσότεροι από ένας λόγοι αναφέρθηκαν ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την αυτοκαταστροφική πράξη. Συνολικά και για τα δύο φύλα,...
	 Το χαμηλό ποσοστό της παρουσίας των οικονομικών δυσκολιών ως στρεσογόνο ερέθισμα στο δείγμα της παρούσας έρευνας, αποτελεί αντανάκλαση της υπό μελέτη χρονικής περιόδου (1999-2007), καθώς τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο τα πρώτα ψήγματα ...
	 Το 41.2% των αυτοχείρων είχε επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ το ποσοστό χρήσης των υπηρεσιών ήταν υψηλότερο στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες αυτόχειρες.
	 Ένα 36.9% των αυτοχείρων είχε έρθει σε επαφή με ένα γενικό ιατρό/παθολόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την αυτοκαταστροφική πράξη.
	 Μια ψυχική διαταραχή ήταν παρούσα στο 50.8% των αυτοχείρων. Οι διαταραχές διάθεσης (κυρίως κατάθλιψη) και οι σχιζοφρενικές διαταραχές ήταν οι πιο επικρατούσες ψυχιατρικές διαγνώσεις και στα δύο φύλα.
	 Ένας στους πέντε αυτόχειρες (18.7%) είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια απόπειρα αυτοκτονίας κατά το παρελθόν.
	 Σε ένα ποσοστό 22.7% των αυτοχείρων υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου ή/και δευτέρου βαθμού όπου έπασχε από μια ψυχιατρική διαταραχή, και περίπου ένα 10% είχε κάποιο οικογενειακό μέλος που είχε εκδηλώσει στο παρελθόν αυτοκτονική συμπεριφορά.
	 Η μέση τιμή της βαθμολογίας στο πρώτο τμήμα της ΚΑΠ για το σύνολο του δείγματος ήταν 9.3 (±2.3), το οποίο υποδηλώνει ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοκτονίας, η πράξη ήταν προσχεδιασμένη και όχι παρορμητική.
	 Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της βαθμολογίας στην κλίμακα ΚΑΠ ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ οι αυτόχειρες της ηλικιακής ομάδας κάτω των 30 ετών, παρουσίασαν μικρότερο βαθμό αυτοκτονικής πρόθεσης και σχεδιασμού της απόπειρας αυτοκτονίας ...
	 Κοινά στοιχεία στη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων αυτοκτονίας, είτε επρόκειτο για άνδρες είτε για γυναίκες, ήταν η απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της απόπειρας τόσο τοπογραφικά όσο και χρονικά, η λήψη μέτρων προφύλαξης ενάντια στην ανακάλυψη, και η ...
	Σύγκριση αρχείων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ
	 Τη χρονική περίοδο 1999-2009, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των δεδομένων για τους θανάτους από αυτοκτονία από τα αρχεία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με τις επίσημα καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στα αρχεία της Ελλη...
	 Για τους άνδρες αυτόχειρες το ποσοστό υποεκτίμησης ήταν 28.1%, ενώ για τις γυναίκες 42.4%, πιθανό αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών μεθόδων αυτοκτονίας. Η ηλικία των θυμάτων αυτοκτονίας δεν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην υποεκτίμηση των αυτοκτο...
	 Η κατανομή των αυτοκτονιών κατά μέθοδο στις δύο πηγές (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά υποεκτίμησης στα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το σύνολο του δείγματος (άνδρες ...
	 Μικρότερο ποσοστό υποεκτίμησης καταγράφηκε για τους θανάτους με τη μέθοδο της δηλητηρίασης (33.1%) και του απαγχονισμού (28.2%), ενώ παρατηρήθηκε μια υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο πηγών αναφορικά με τη χρήση όπλων στις αυτοκτονικές πράξεις (υποεκτίμ...
	 Παρατηρήθηκε ένα διαφοροποιημένο ποσοστό υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας μεταξύ των τεσσάρων νομών της περιφέρειας Κρήτης, όπου περίπου οι μισές από τις αυτοκτονίες που καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών για τους ...
	 Το μέγεθος της υποεκτίμησης των περιπτώσεων αυτοκτονίας από την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για την περιφέρεια Κρήτης, κυμαίνεται εντός των ποσοστών υποεκτίμησης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ως εκ τούτου μπορεί να ειπωθεί ότι οι επίσημες στατιστικές θνη...
	 Σχετικά με την αντιμετώπιση της υποεκτίμησης των αυτοκτονιών, είναι ουσιώδες να υπάρχουν χρονικά περιορισμένες ιατροδικαστικές έρευνες οι οποίες θα ακολουθούνται από ψυχολογικές αυτοψίες, να πραγματοποιούνται ιατροδικαστικές έρευνες και τοξικολογικέ...
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