
 
 

10 Σεπτεμβρίου 

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας  

H 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή 

Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως η 

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

κοινή γνώμη με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  στα πεδία 

της πρόληψης της αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. 

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα, 

αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 2500 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και 

μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5-10 άτομα που πενθούν, όχι 

μόνο βιώνοντας τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας, αλλά 

ανήκοντας παράλληλα, σε ένα ποσοστό 10-15%, στην πληθυσμιακή ομάδα υψηλής 

επικινδυνότητας για αυτοκτονία.  

Ο αριθμός των αυτοκτονιών στη χώρα, την τελευταία πενταετία, εμφανίζεται 

σταθερά αυξανόμενος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όπως αυτά διατίθενται 

από την Ελ.Στατ. (έως και το έτος 2014), αλλά και σύμφωνα με την αποτύπωση των 

επικαίρων τάσεων που διεξάγει το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της 

Αυτοκτονίας.  

Εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες είναι πολύ περισσότερες αυτών που 

καταγράφονται ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις μη θανατηφόρες απόπειρες, οι 

οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων 

αυτοκτονιών. Επισημαίνεται ότι παγκοσμίως είναι δεδομένη η υποκαταγραφή των 

αυτοκτονιών, γεγονός το οποίο ισχύει σαφώς εντονότερα στη χώρα, λόγω των πολιτισμικών 

και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Η υποκαταγραφή αποδίδεται είτε στη δυσκολία να 

εξακριβωθεί ότι όντως υπήρχε αυτοκτονική πρόθεση (όπως στην περίπτωση ενός 

ατυχήματος), είτε σε κοινωνικούς, θρησκευτικούς και άλλους λόγους. Είναι γεγονός, 

λοιπόν, ότι οι θάνατοι από αυτοκτονία είναι πολύ περισσότεροι από τους επίσημα 

καταγεγραμμένους, ενώ δε θα πρέπει να παραβλέπονται οι επιπτώσεις τους στις ζωές αυτών 

που μένουν πίσω πενθώντας. 



 
 

Η αυτοκτονία είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και ως τέτοιο 

αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δυνητικά αφορά 

τον καθένα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικοοικονομικής τάξης. Σ’ αυτόν τον άξονα ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της 

αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων 

πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας. 

Αν και η αυτοκτονία θεωρείται ως ένα από τα πλέον πολυσύνθετα προβλήματα στον τομέα 

της υγείας, οι διεθνείς πρακτικές καθώς και τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα 

αναδεικνύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί μία προληπτική προσέγγιση αυτής με εμφανή 

αποτελέσματα, μέσω συντονισμένων, διεπιστημονικών παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα 

της κοινωνικής σφαίρας καθώς και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, η υλοποίηση διασυνδεδεμένων, χαμηλού κόστους, 

παρεμβάσεων και δράσεων καθώς και η αναμόρφωση μηχανισμών στους τομείς της υγείας, 

της εκπαίδευσης και της εργασίας, θα διαμορφώσουν ένα συμπαγές και αποτελεσματικό 

δίχτυ προστασίας των ευάλωτων συνανθρώπων μας, που, πληττόμενοι από τις συνέπειες της 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης, εκτός των ατομικών προδιαθεσικών παραγόντων, 

αναπτύσσουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.  

Είναι υποχρέωση όλων να κρατήσουμε ασφαλείς και ζωντανούς τους ανθρώπους που, υπό 

το φορτίο του ψυχικού πόνου, αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν. Δεν επιτρέπεται να 

συνεχίσουμε να είμαστε παθητικοί αποδέκτες ειδήσεων για αυτοκτονίες και «τραγικά τέλη». 

Δεν επιτρέπεται, όχι μόνο σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ως μία ένδειξη 

αφύπνισης και ουσιαστικής αλληλεγγύης απέναντι στο διπλανό, φίλο, συγγενή, οικείο που 

βιώνει την απογοήτευση και την απελπισία, συμβάλλοντας στην αποτροπή άδικων πρόωρων 

θανάτων. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας  Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας στις 10 

Σεπτεμβρίου, το Κέντρο ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας,  που 

λειτουργεί η Κλίμακα με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας διοργανώνει 

Εκδήλωση – Ανοιχτή Συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου, 

Δεκελέων 50, 11854, Κεραμεικός,  την Παρασκευή  8 Σεπτεμβρίου στη 13.00. 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ. 



 
 

Α.Ε., θα πραγματοποιηθεί τη 10η Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκστρατεία στο σταθμό 

Συντάγματος με παράλληλη προβολή της 24ωρης Γραμμής Παρέμβασης για την 

Αυτοκτονία – 1018 στις ηλεκτρονικές οθόνες ενημέρωσης των σταθμών του 

Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και του Μετρό.  Στη σελίδα της ΚΛΙΜΑΚΑ στο Facebook  

https://www.facebook.com/klimakango/ μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό της 

social media campaign. Το τηλεοπτικό σποτ της 24ωρης Γραμμής Παρέμβασης για 

την Αυτοκτονία https://www.youtube.com/watch?v=LUesYtDUoao , σε συνέχεια 

έγκρισης από το ΕΣΡ, προβάλλεται, όλο το μήνα Σεπτέμβριο, από τηλεοπτικά 

κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.   

Ακολουθούν βασικά δεδομένα: 

 

 

 

https://www.facebook.com/klimakango/
https://www.youtube.com/watch?v=LUesYtDUoao


 
 

 

 

 

 



 
 

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας κοινωνικός φορέας, μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 

2000 και δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην 

υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι δράσεις και τα προγράμματα του 

φορέα στοχεύουν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στις 

κατευθύνσεις: της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή, της υπεύθυνης 

διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της σταδιακής αυτονόμησης και της ισότιμης ένταξης στον 

κοινωνικό ιστό. 

Απώτεροι στόχοι των δράσεων του φορέα αποτελούν: 

∙ Η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

∙ Η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης και απολαβής των κοινωνικών αγαθών 

∙ Η προαγωγή της ψυχικής υγείας 

∙ Η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία με το 

νούμερο 1018. Η Γραμμή λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και 

δέχεται κλήσεις από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με 

αστική χρέωση. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές. 

Απευθύνεται σε:    

 Ανθρώπους που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν 

 Ανθρώπους που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν στο παρελθόν 

 Ανθρώπους με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

 Ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια ή ανησυχούν για κάποιο δικό τους άνθρωπο 

Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία εντάσσεται από τον Απρίλιο του 2012 στο 

πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το οποίο λειτουργεί από 

την ΚΛΙΜΑΚΑ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Στο Κέντρο Ημέρας για την 

Πρόληψης της Αυτοκτονίας, ειδικά εκπαιδευμένοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας 



 
 
αναλαμβάνουν την θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων που έχουν εκδηλώσει αυτοκτονική 

συμπεριφορά. Επίσης, η ΚΛΙΜΑΚΑ αναπτύσσει ένα σύνολο δράσεων εκπαίδευσης, 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης καθώς και ερευνητικό έργο, ενώ συμμετέχει, ως 

οργανωτικό μέλος,  και εθνικός αντιπρόσωπος φορέας, στη Διεθνή Ένωση για την 

Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International Association for Suicide Prevention - IASP), 

φορέας ο οποίος αποτελεί το ανώτερο όργανο για την  κατάρτιση στρατηγικών στον τομέα 

της πρόληψης αλλά και των ερευνητικών διαδικασιών, σε καθεστώς συνηγορίας με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 

 


