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Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον ελληνικό 
πληθυσμό: O αυτοκτονικός ιδεασμός κατά το πρώτο 
και δεύτερο lockdown
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Άρθρο σύνταξης

Ενάμιση έτος περίπου από την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακήρυξε τη νόσο COVID-19 ως πανδη-
μία έχουν ήδη σημειωθεί περισσότερα από 237 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 4,8 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως.1 
Αυτή η πρωτοφανής, εδώ και πολλές δεκαετίες, πανδημία, έχει επιβαρύνει όχι μόνο τα συστήματα υγείας, αλλά επιπρόσθετα 
αποτελεί μείζονα ψυχοπιεστικό παράγοντα τόσο λόγω της άμεσης απειλής νόσησης και θανάτου που εμβάλλει, όσο και λόγω της 
δραστικής επίδρασης στις σχέσεις των ανθρώπων, στην οικονομική δραστηριότητα, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, κ.ά. 
Επιπλέον, τα ίδια τα μέτρα προφύλαξης, κοινωνικής αποστασιοποίησης και περιορισμού της κινητικότητας αποτελούν και αυτά με 
τη σειρά τους έναν σοβαρό ψυχοπιεστικό παράγοντα. 

Η επίδραση της πανδημίας στην αυτοκτονική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στον ελληνικό πληθυσμό αποτελεί κορυφαίο ερώτημα 
λόγω της αύξησης της αυτοκτονικότητας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μεγάλης οικονομικής κρίσης.2 Η εντυπωσιακή μείωση 
του ΑΕΠ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας (–9% του ΑΕΠ),3 η ανεργία, η απομόνωση, οι μειωμένες κοινωνικές επαφές, τα 
προβλήματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αλλά και οι περιορισμοί ως προς την πνευματική υποστήριξη θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν επιβαρυντικό παράγοντα για αυτοκτονική συμπεριφορά.4 

Για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 από τον Μάρτιο του 2020 η Β’ Ψυχιατρική 
Κλινική ΕΚΠΑ του ΠΓΝ «Αττικόν» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα 
Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του ΕΚΠΑ ανέπτυξαν ένα σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό πε-
ριελάμβανε λήμματα πάνω σε δημογραφικά στοιχεία, στη σωματική και ψυχική υγεία και πάνω σε θέματα σχετιζόμενα με την 
πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα, τους βιορυθμούς, τις έξεις αλλά και σχετιζόμενα με τις σχέσεις των συμμετεχόντων, τις συνα-
δελφικές, φιλικές και οικογενειακές. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ψυχομετρικές κλίμακες για το 
άγχος, την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, την οικογενειακή λειτουργικότητα, τον θυμό και την ψυχική ανθεκτικότητα. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown (7 Απριλίου έως 3 Μαΐου) συνολικά 5.748 άτομα από την κοινότητα συμμετείχαν στην 
έρευνα συμπληρώνοντας ανωνύμως το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο σε ασφαλή ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια το δείγμα μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και 
να συμπληρωθεί από άτομα της κοινότητας που συνήθως δεν συμμετέχουν στη συμπλήρωση τέτοιων ερωτηματολογίων, όπως 
είναι οι ηλικιωμένοι ή οι ασθενείς. 

Ο επιπολασμός δύο εβδομάδων του αυτοκτονικού ιδεασμού βρέθηκε στο επίπεδο του 5,2%, κατείχε δηλαδή μια ενδιάμεση 
θέση ανάμεσα στο επίπεδο επιπολασμού 2,4% ενός μηνός του 2008, στο 6,7% του 2011 και στο 2,6% του 2013.5 Ένα ποσοστό 
14,1% έπασχε πιθανώς από αγχώδη διαταραχή, ενώ ένα ποσοστό 26,5% από κατάθλιψη. Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για 
αυτοκτονικό ιδεασμό αναδείχθηκαν το άγχος, η κατάθλιψη, η χαμηλή οικογενειακή λειτουργικότητα, καθώς και το να είναι κανείς 
ανύπανδρος ή διαζευγμένος, να έχει ιστορικό διαγνωσμένης ψυχικής νόσου ή να αντιλαμβάνεται τη σωματική του υγεία ως πτω-
χή. Αντιθέτως, ως ανεξάρτητοι προστατευτικοί παράγοντες για τον αυτοκτονικό ιδεασμό αναδείχθηκαν η ψυχική ανθεκτικότητα, 
οι σχέσεις με φίλους, η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη καθώς και τα θετικά συναισθήματα για τα μέτρα του lockdown.6 Η διερεύ-
νηση των παραγόντων κινδύνου αλλά και των προστατευτικών παραγόντων του αυτοκτονικού ιδεασμού είναι σημαντική σε αυτή 
τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. 

Σε αυτή τη μελέτη υπήρξε ένα επιπλέον σημαντικό εύρημα: όσοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κατά τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες του πρώτου lockdown ανέφεραν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο αυτοκτονικό ιδεασμό, κατάθλιψη και άγχος σε 
σχέση με αυτούς που το συμπλήρωσαν κατά τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν, ενώ αντίστοιχο εύρημα υπήρξε και σε μελέτη 
από τις ΗΠΑ.7 

Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν (και αγωνία) περιμέναμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας εργασίας, κατά το δεύτερο 
lockdown.8 Από τα 5.116 άτομα που αρχικά συμπλήρωσαν πλήρως το ερωτηματολόγιό μας, 811 το συμπλήρωσαν πλήρως για 
δεύτερη φορά από 22 Νοεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός δεν βρέθηκε να παρουσιάζει στατιστικώς 
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σημαντική διαφορά σε σχέση με το πρώτο lockdown. Ως ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες του αυτοκτονικού ιδεασμού 
κατά το δεύτερο lockdown αναδείχθηκαν η κατάθλιψη, το άγχος, το να ζει κανείς με ευπαθές άτομο σε λοίμωξη COVID-19 και ο 
αυτοκτονικός ιδεασμός κατά το πρώτο lockdown. 

Σημειώνεται ότι σε αυτό το δεύτερο lockdown το ποσοστό των πιθανώς πασχόντων από κατάθλιψη έμεινε ουσιαστικά αμετά-
βλητο, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που έπασχαν από άγχος. Θεωρούμε ότι η καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η 
οικονομική στήριξη από το κράτος και η μεγαλύτερη κινητικότητα αντιρρόπησαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα του δεύτερου κύμα-
τος της πανδημίας. 

Αυτές οι ερευνητικές εργασίες προσδιόρισαν τον επιπολασμό του αυτοκτονικού ιδεασμού και τις συσχετίσεις του με ποικίλες 
δημογραφικές, κλινικές, κοινωνικές, οικογενειακές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους σε πλαίσιο μελέτης κοόρτης σε διαφο-
ρετικές φάσεις της πανδημίας COVID-19, με τη  βιβλιογραφία να είναι πτωχή σε παρόμοιες εργασίες. Θεωρούμε ότι η παροχή 
παρόμοιων στοιχείων είναι κρίσιμη για τους σχεδιασμούς του συστήματος υγείας σε συνθήκες πανδημίας, ενώ η προοπτική αυτή 
μελέτη συνεχίζεται και στα επόμενα κύματά της.
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