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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, τις τάσεις 

και εξελίξεις στην αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς ψυχικής υγείας από τα πρώτα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, το καλοκαίρι του 2019 

πραγματοποιήθηκαν 2500 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα ενηλίκων 

19 έως 65 ετών, και είκοσι ωριαίες, ημιδομημένες συνεντεύξεις με συστημικούς 

ψυχοθεραπευτές που διατηρούν ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα και έχουν εκπαιδευτεί 

στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) και στο Εργαστήριο Διερεύνησης 

Ανθρώπινων Σχέσεων (Ε.Δ.Α.Σ.). Στην εν λόγω έρευνα, η προσέγγιση και 

επεξεργασία των αλληλένδετων παραμέτρων που άπτονται του θέματος, επιχειρήθηκε 
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μέσα από το πρίσμα μιας ολιστικής συστημικής οπτικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

πως σημειώθηκε σημαντική αύξηση των ανθρώπων που ζήτησαν βοήθεια, ιδίως 

ανάμεσα σε νέους και άνδρες, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, αν και, διαχρονικά στην 

Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν θέματα 

ψυχικής υγείας δεν λαμβάνει βοήθεια, σε ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συστημικοί ψυχοθεραπευτές του δείγματος αποδίδουν την 

αύξηση του ποσοστού αναζήτησης βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας στην αυξημένη 

ενημερότητα και εξωστρέφεια γύρω από τα θέματα αυτά, στη μείωση του στίγματος 

και γενικότερα στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της 

ψυχοθεραπείας.  

 

Abstract  

Using a mixed-methods methodology, the present study aims to investigate how 

people’s stance towards seeking help from mental health professionals has evolved 

during the years of the financial crisis. To this end, 2500 phone interviews were 

conducted in the summer of 2019, on a national sample of 19-65 years-olds. In 

addition, we conducted 20 semi-structured interviews with systemic psychotherapists 

working in private practice in the area of Athens. Results showed that during the past 

10 years, there was a significant increase in the number of people who sought help 

from mental health professionals, especially among young adults and men. This is 

despite the fact that by and large, Greek people are much less likely than their 

European counterparts to seek help for mental health problems. Psychotherapists in 

our sample attributed the rise in help seeking to better and more information, greater 

openness, and a reduction in the stigma surrounding mental health issues, as well as 

to changes in people’s perception of the purpose and scope of psychotherapy.  

 

Το πλαίσιο: Οικονομική Κρίση και Ψυχική Υγεία 

Ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, από το τέλος της δεκαετίας του 2000 έως 

το 2020, η χώρα βίωνε μια παρατεταμένη ύφεση, η οποία πυροδοτήθηκε από τη 

συγκυρία ενδογενών αδυναμιών και διεθνών μακροοικονομικών φαινομένων, με 

βασικότερο τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η κρίση δημοσίου χρέους 

που ξέσπασε το 2009 και τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν είχαν ως 

αντίκτυπο τη ραγδαία συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)6, την 

εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας7, ιδιαίτερα των νέων, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, 

καθώς και τη μείωση των μισθών, της κατανάλωσης, του εισοδήματος και των 

αποταμιεύσεων των νοικοκυριών (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013).  

 

Οι μακροοικονομικές κρίσεις επιδρούν αρνητικά στη γενική υγεία (Kawachi & Wamala, 

2006) και στην ψυχική (Drydakis, 2014; Παπαϊωάννου & Μπεργιαννάκη, 2016; Simou 

 
6Συρρίκνωση κατά 21% σε πραγματικούς όρους μέσα σε 3 χρόνια. 

7Από 9,6% το 2009 σε 26,5% το 2014. 
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& Koutsogeorgou, 2014), καθώς επιφέρουν εξασθένηση των προστατευτικών 

παραγόντων και ενίσχυση των επιβαρυντικών (Αναγνωστόπουλος & Σουμάκη, 2012), 

με βασικότερους τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Kawachi & Wamala, 

2006). Στη διεθνή, αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία, οι κοινωνικοοικονομικές κρίσεις 

συνδέονται με αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικότητας (M. Economouetal., 2011) και 

μείζονος κατάθλιψης (C. Economouetal., 2012; M. Economouetal., 2013; M. 

Economouetal., 2016;  Madianosetal., 2011; Μπούρας & Λύκουρας, 2011; Οικονόμου 

κ.α., 2012), με την πρώτη να είναι εντονότερη στους άντρες, ενώ η δεύτερη στις 

γυναίκες (Τούντας κ.α., 2016,σ. 6). Πέρα από την απώλεια της πρόσβασης σε 

προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, ένας βασικός παράγοντας που μεσολαβεί της ισχυρής 

αιτιακής σχέσης μεταξύ οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας από τη μία, και 

ψυχικής υγείας από την άλλη, είναι το στρες. Για παράδειγμα, η παρατηρούμενη 

αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, 

που συχνά συνοδεύει την απώλεια εργασίας, θεωρείται ως μια προσπάθεια 

διαχείρισης του άγχους (Kawachi & Wamala, 2006). 

 

Στην Ελλάδα, η οικογένεια ήταν ανέκαθεν ο ισχυρότερος κοινωνικός θεσμός, και σε 

αυτόν αποδόθηκε μεγάλο μέρος της ανθεκτικότητας που επέδειξε η ελληνική κοινωνία 

απέναντι στην κρίση (Καραϊσκάκη, 2019), ωστόσο οι μακροοικονομικοί παράγοντες 

επηρεάζουν αρνητικά, τόσο δημογραφικές, όσο και ψυχολογικές διαστάσεις της. 

Επιπλέον, η οικονομική κρίση οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση την 

ανεξαρτητοποίηση των νέων (European Commission, 2007; Iacovou, 2001; Μαράτου-

Αλιμπραντή, 2010) και σε σημαντική αύξηση του αριθμού αυτών που μεταναστεύουν 

σε άλλες χώρες προς (Λαζαρέτου, 2016).  

 

Όσον αφορά στις ψυχολογικές επιπτώσεις, οι οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν την 

οικογένεια, κλονίζοντας, πρωτίστως, την πίστη ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν 

από τους βασικούς στόχους της: να εξασφαλίσει την ευημερία και ασφάλεια των μελών 

της (Fonseca, et al., 2016; Voydanoff, 1990). Μελέτες έχουν συσχετίσει την οικονομική 

δυσχέρεια και την απώλεια της εργασίας με καβγάδες μεταξύ συζύγων, αρνητικές 

γονικές πρακτικές, χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσαρμοστικότητα των παιδιών 

(Leininger & Kalil, 2014; Conger & Conger, 2002; Conger & Elder, 1994). Η ψυχική 

καταπόνηση και η αγωνία που επιφέρει η προσπάθεια επιβίωσης σε συνθήκες 

οικονομικής αβεβαιότητας και δυσχέρειας, διαποτίζουν τη συμπεριφορά τους μέσα 

στην οικογένεια και φθείρουν τις σχέσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αρνητικές 

επιπτώσεις και για την ψυχική υγεία των παιδιών (Ζήση & Χίου, 2017).  

 

Η αναζήτηση βοήθειας 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία των Ελλήνων τα 

χρόνια της κρίσης ενισχύθηκαν, όπως και η ανάγκη των ανθρώπων για στήριξη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, οι αυξημένες ανάγκες στήριξης για θέματα 

ψυχικής υγείας δεν αποτυπώνονται άμεσα και γραμμικά στον αριθμό των ανθρώπων 

που αναζητούν και λαμβάνουν βοήθεια, καθιστώντας τη σχέση μεταξύ ανάγκης για 

βοήθεια και αναζήτησης αυτής, πιο περίπλοκη απ' ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.  
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Στη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι, κατά μέσο όρο στον δυτικό κόσμο, περίπου 

50-60% των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια δεν την αναζητούν (Kessleretal. 

2001; Wangetal., 2007), ποσοστό που φαίνεται να ισχύει και για τη χώρα μας. Ενώ 

υπολογίζεται ότι το 17.7% των Ελλήνων αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής 

υγείας (IHME, 2018), στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 καταδεικνύουν ότι  τη χρονιά 

εκείνη, το 4,7% των Ελλήνων ηλικίας από 15 ετών και πάνω επισκέφθηκε κάποιον 

ψυχολόγο, ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή (ΕΛΣΤΑΤ, 2015), ενώ το 4,3% ανέφερε ότι 

χρειάστηκε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά δεν την έλαβε επειδή δεν 

μπορούσε να ανταπεξέλθει στο κόστος (Τούντας κ.α., 2016, σ. 9).  Τα ποσοστά 

αναζήτησης στήριξης ήταν υψηλότερα στις γυναίκες (6%) από ό,τι στους άνδρες 

(3.3%) (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται  το 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, τον πρώτο χρόνο της 

κρίσης, το ποσοστό των ανδρών που απευθύνθηκε για βοήθεια στην Γραμμή 

Επικοινωνίας για την Κατάθλιψη του προγράμματος «Αντιστίγμα» παρουσίασε 

σημαντική αύξηση. Αναλυτικά, 3.573 άτομα κάλεσαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

γραμμής (Μάιος 2008 – Απρίλιος 2009), και, ενώ, κατά τη διάρκεια του πρώτου 

τρίμηνου λειτουργίας οι καλούντες ήταν σε συντριπτικό ποσοστό γυναίκες, στο τέλος 

της χρονιάς το ποσοστό μεταξύ ανδρών και γυναικών σχεδόν εξισώθηκε, με τις 

γυναίκες να απαρτίζουν το 51,8% και τους άνδρες το 48% (Αθανασίου, 2009). 

 

Σταδιακά, μέσα σε αυτή την περίοδο των δυσμενών συνθηκών, η ψυχοθεραπεία 

φαίνεται ότι απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα (Πομίνι κ.α., 2017), παρατήρηση που 

συνάδει με μια μετα-ανάλυση 90.000 συμμετεχόντων, η οποία ανέδειξε την προτίμηση 

στην ψυχοθεραπεία έναντι της φαρμακοθεραπείας (McHughetal., 2013).  Παρόλο που 

το στίγμα απέναντι στην ψυχοθεραπεία δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί, έχει παρατηρηθεί 

ότι «μερικές φορές η στιγματοποίηση της διαταραχής ψυχικής υγείας υποχωρεί 

μπροστά στη συλλογική στιγματοποίηση λόγω φτώχειας» (Πομίνι κ.α., 2017, σ. 17). 

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που, πιθανώς, να επηρέασαν ή να 

καθόρισαν τη διαδικασία αναζήτησης βοήθειας πέραν της οικονομικής κρίσης. Η 

ανάδειξη και επικράτηση των κοινωνικών δικτύων την τελευταία δεκαετία (Kussetal. 

2011), τα οποία αποτελούν μια ισχυρή πηγή κοινωνικής επιρροής (Clement, et.al 

2013),ίσως να έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των αντιλήψεων που έχουν τα άτομα 

σχετικά με την ψυχική ασθένεια και κατ’ επέκταση την ψυχοθεραπεία. Τόσο σε 

πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους νεαρούς ενήλικες να έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά χρήσης (Lenhartetal. 2010). Συγκεκριμένα, καμπάνιες που 

αφορούν στην προαγωγή ψυχικής υγείας, υπηρεσίες παροχής βοήθειας μέσω 

διαδικτύου, άρθρα και ιστοσελίδες σχετικής θεματολογίας, όπως και πληθώρα από 

ιστοσελίδες επαγγελματιών ψυχικής υγείας που προβάλλουν τη δουλειά τους μέσα 

από αυτές, προάγουν την ενημέρωση, προσφέρουν ευκαιρίες ευαισθητοποίησης του 

κοινού, λειτουργούν προωθητικά στην πρόληψη, ελαττώνουν την απόσταση μεταξύ 

επαγγελματιών και ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και καθιστούν την αναζήτηση 

θεραπείας πιο προσβάσιμη.  
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Παράλληλα, τον τελευταίο καιρό, το διαδίκτυο, όπως και οι πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης, λειτουργούν και ως ένα πεδίο όπου κοινοποιούνται όλο και πιο συχνά 

προσωπικές ιστορίες που αφορούν σε μια πληθώρα θεμάτων που άπτονται  της 

ψυχικής υγείας. Αυτή η τάση ενισχύεται από το γεγονός ότι όλο και συχνότερα, 

πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως τραγουδιστές, ηθοποιοί κ.α., μοιράζονται 

προσωπικές ιστορίες όπου εστιάζουν, όχι τόσο στα επιτεύγματα, αλλά σε προσωπικά 

και οικογενειακά τραύματα ή στη μάχη τους με κάποια ψυχική διαταραχή. Οι 

προσωπικές αφηγήσεις διάσημων προσώπων, τις οποίες παρακολουθεί ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού, έχουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση του κοινωνικού στίγματος 

απέναντι στις ψυχικές νόσους και δυσκολίες, καθώς μέσα από αυτές το κοινό 

ενημερώνεται, ταυτίζεται, ενδυναμώνεται και αποπαθολογικοποιεί την ψυχική 

δυσφορία (Becketal., 2013; Bettonet.al., 2015 ; Calhoun, etal, 2020 ; Rennick-

Egglestone et al., 2019), στοιχεία που ενδεχομένως συμβάλλουν, επίσης, θετικά στην 

αναζήτηση βοήθειας. 

 

Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι υπάρχουν και 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ψυχική 

υγεία άτομα που προέρχονται από διαφορετικές γενιές.  Η νέα γενιά, και ειδικά όσα 

άτομα γεννήθηκαν μεταξύ 1980 – 2005, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των 

κοινωνικοοικομικών αναταράξεων, αλλά και της πανδημίας μετέπειτα, εμφανίζουν 

συμπεριφορές και στάσεις που διαφέρουν από τις προηγούμενες γενιές (Smith & 

Nichols, 2015). Αναλυτικά, κάποια από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς 

είναι ότι παρουσιάζεται περισσότερο ευαισθητοποιημένη και εξοικειωμένη με τη 

διαφορετικότητα, ενώ είναι πιο πιθανό να εκφράσει την αγωνία της για θέματα που 

άπτονται της ψυχικής υγείας και να ζητήσει βοήθεια για αυτά (Drexler, 2019 ; Howe & 

Strauss, 2000).  Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι τάσεις και 

οι εξελίξεις στον τομέα της αναζήτησης βοήθειας επηρεάστηκαν τόσο από την 

οικονομική κρίση, όσο και από κοινωνικές συνθήκες που δεν σχετίζονται άμεσα με 

αυτήν. 

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, στα πλαίσια της συμμετοχής του 

στην ημερίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A.) τον 

Σεπτέμβριο του 2019, παρουσίασε ένα ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής των 

τάσεων και των εξελίξεων στην αναζήτηση βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά 

και το πώς κατανοεί και ερμηνεύει μια μερίδα συστημικών θεραπευτών, τόσο το 

ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν θεραπεία, όσο και τη σχέση μεταξύ 

θεραπευτή και θεραπευόμενου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη θελήσαμε να διερευνήσουμε αν υπήρξε 

αυξημένη ζήτηση για ψυχολογική στήριξη στο διάστημα των τελευταίων 10 ετών μέσα 

από την καταγραφή  του ποσοστού των ανθρώπων που στράφηκαν σε κάποιον ειδικό 

ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, σύμβουλο ψυχικής υγείας) και 

ποιες άλλες αλλαγές, ενδεχομένως, σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της 

ψυχικής υγείας και της ψυχοθεραπείας, επιχειρώντας μια πιο συστηματική καταγραφή 

και μελέτη παρατηρήσεων που κάνουν λόγο για νέες μορφές θεραπείας, αλλαγές στον 
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πληθυσμό που αναζητά θεραπεία, στην ετοιμότητα των θεραπευόμενων να 

υιοθετήσουν έναν συστημικό τρόπο σκέψης, κ.ά.  

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεκαετία σφραγίστηκε από το «πολιτισμικό 

τραύμα» της κρίσης (σύμφωνα με την έννοια που ανέπτυξε ο Jeffrey Alexander, στο 

Δεμερτζής & Ρουδομέτωφ, 2015) που δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο, στην 

παρούσα μελέτη, θελήσαμε να αφουγκραστούμε τις γενικότερες αλλαγές και εξελίξεις 

που συντελέστηκαν στον θεραπευτικό χώρο και όχι απαραίτητα μόνο όσες οφείλονται 

στο βίωμα της κρίσης.   

 

Μέθοδος 

Η έρευνα βασίστηκε τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά δεδομένα. Πιο 

συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου8 του 

2019, πραγματοποιήθηκαν 20 σε βάθος ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις, δια 

ζώσης, με είκοσι συστημικούς ψυχοθεραπευτές που διατηρούν ιδιωτικό γραφείο στην 

Αθήνα και έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης 

Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) και στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων 

(Ε.Δ.Α.Σ.). Οι μισοί από αυτούς ασκούσαν το επάγγελμα από ένα έως εννέα χρόνια 

και οι άλλοι μισοί από δέκα χρόνια και πάνω. Για τους σκοπούς της έρευνας 

αναπτύχθηκε ένας οδηγός συνέντευξης (βλ. Παράρτημα Α) ο οποίος βασίστηκε σε 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που προσφέρουν ευελιξία, αλλά και τη δυνατότητα  στον 

συνεντευξιαζόμενο/η να εκφράσει ελευθέρα τις απόψεις  του/της  και να εμβαθύνει σε 

όποιο θέμα επιθυμεί με ελάχιστη καθοδήγηση. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Β), με σκοπό την καταγραφή του προφίλ του 

πληθυσμού που απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, βάσει του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν και 2.500 τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο ευρύ κοινό, σε τυχαία 

επιλεγμένο πανελλαδικό δείγμα 19-65 ετών. 

Τα βασικά ευρήματα από την έρευνα, που προέκυψαν μέσω της ποιοτικής ανάλυσης 

του περιεχομένου των συνεντεύξεων, όπως και της ποσοτικοποίησης των δεδομένων 

που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο σε μορφή στατιστικών πινάκων, ήταν 

εντυπωσιακά και καθόλα σύμφωνα με αυτό που τόσον καιρό αισθανόμασταν ότι 

γινόταν, αλλά δεν είχε καταγραφεί με έναν συστηματικό κι επιστημονικό τρόπο. 

 

Αποτελέσματα 

Η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς ψυχικής υγείας αυξήθηκε σημαντικά τα 

τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα  

Τα ποσοτικά ευρήματα ανέδειξαν πως το 19% -περίπου 1.3 εκατομμύρια Έλληνες που 

ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 19-65 ετών- έχει επισκεφτεί ειδικούς ψυχικής υγείας 

έστω και μια φορά στη ζωή του. Το 29% του πληθυσμού που αναφέρει ότι έχει 

επισκεφτεί κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, δηλώνει ότι το έκανε  από το 2009 και έως 

το 2014, ενώ το 47% από το 2015 και μετά.  Σε απόλυτα νούμερα, πάνω από μισό 

εκατομμύριο Έλληνες ζήτησαν βοήθεια και πραγματοποίησαν έστω και μια επίσκεψη 

 
81/6/2019-25/7/2019 
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σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας από το 2015 μέχρι και σήμερα, εκ των οποίων το 

55% ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 18-34. 

 

Τα τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις νεαρές ηλικίες, 18-

34 ετών 

Πάνω από το 50% όσων επισκέφθηκαν έναν ειδικό ψυχικής υγείας από το 2015 και 

μετά ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 18-34ων ετών. Οι νεότεροι άνθρωποι φαίνονται πιο 

πρόθυμοι να μοιραστούν, να επεξεργαστούν και να συζητήσουν πράγματα για τον 

εαυτό τους, τη ζωή και τον κόσμο. 

 

Οι συστημικοί θεραπευτές παρατηρούν κι εκείνοι μια αύξηση στην αναζήτηση 

βοήθειας τα χρόνια της κρίσης, αλλά δεν την αποδίδουν ευθύγραμμα  στην 

οικονομική κρίση 

Οι θεραπευτές του δείγματος που εργάζονταν ιδιωτικά, ήδη πριν το ξεκίνημα της 

οικονομικής κρίσης, δεν παρατήρησαν μείωση του αριθμού των ανθρώπων που 

απευθύνονταν σε αυτούς. Αντίθετα, οι περισσότεροι, και ιδιαίτερα όσοι είχαν 

περισσότερα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας, δήλωσαν αύξηση: 

 

«Η αναμονή (για τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας) είναι μεγάλη, δυστυχώς, αλλά 

και σ’ εμάς τους ψυχοθεραπευτές ήταν πολύ μεγάλη η προσέλευση, παρόλο που 

υπήρχε η κρίση. Τώρα μιλάω για τους παλιούς. Δεν διαταράχτηκε ο ρυθμός. 

Αυξήθηκε». 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία δεν φαίνεται να αποδίδει ευθύγραμμα στην οικονομική 

κρίση το κύριο βάρος για την αύξηση αναζήτησης ψυχοθεραπευτικής βοήθειας στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, οι περισσότεροι θεραπευτές του δείγματος δεν αναφέρθηκαν 

αυθόρμητα στην κρίση όταν ερωτήθηκαν για τους παράγοντες που κατά τη γνώμη τους 

συντέλεσαν στην αύξηση της αναζήτησης βοήθειας.  Άλλωστε, από πρεσβευτές της 

συστημικής οπτικής, που αναδεικνύει το σχεσιακό και διαδραστικό χαρακτήρα των 

φαινομένων, δύσκολα θα περίμενε κανείς να αποδώσουν ευθύγραμμα την αύξηση της 

αναζήτησης βοήθειας στην οικονομική κρίση.   

Άλλες δυνάμεις φαίνεται να αποκαλύπτονται μέσα από την ποιοτική έρευνα που 

διεξήχθη, οι οποίες φωτίζουν πιο ολιστικά το φαινόμενο της «άνθησης» της 

ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Πιο 

συγκεκριμένα, από την ανάλυση των απαντήσεων των συστημικών θεραπευτών του 

δείγματος, αναδεικνύονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

1. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ενεργοποιήθηκε η έννοια της 

αποπαθολογικοποίησης του αιτήματος βοήθειας από ειδικό ψυχικής υγείας.  

 

Οι συστημικοί θεραπευτές του δείγματος, μέσα από την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη, 

εκφράζουν τη θέση πως η αντικειμενική πραγματικότητα της κρίσης ενέτεινε την 

ανάγκη των ανθρώπων να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να ζητήσουν βοήθεια, 
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συμβάλλοντας σε μια απο-παθολογικοποίηση του αιτήματος βοήθειας από ειδικό 

ψυχικής υγείας. Έτσι, από μια εποχή όπου τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η 

θεραπεία περιβάλλονταν από στίγμα και ντροπή, προχωρήσαμε μπροστά, 

επιδεικνύοντας μεγαλύτερη αποδοχή σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, 

προωθώντας την φυσιολογογικοποίηση της θεραπείας. Όλο και περισσότεροι 

θεραπευόμενοι άρχισαν να μιλούν ανοιχτά, να αναζητούν λύσεις, ξεπερνώντας το 

χρόνια εγκαθιδρυμένο «στίγμα» του ψυχικού προβλήματος, και να έρχονται στη 

θεραπεία.  

 

2. Συγκριτικά με το παρελθόν, οι άνθρωποι προσέρχονται σε θεραπεία 

περισσότερο ενήμεροι για το αντικείμενο και τη διεργασία της θεραπείας και 

με πιο ξεκάθαρες και κατάλληλες προσδοκίες.  

Οι περισσότεροι θεραπευτές του δείγματος σχολίασαν την αυξημένη πληροφόρηση 

των ανθρώπων σήμερα γύρω από θέματα σχέσεων, προσωπικής ανάπτυξης και 

ψυχικής υγείας, καθώς και υψηλή αυτεπίγνωση και αναστοχαστικότητα, ήδη προτού 

ξεκινήσουν θεραπεία. Παρατηρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενημερότητα στο ευρύ 

κοινό σχετικά με το επάγγελμα του θεραπευτή, τις διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων 

επαγγελμάτων υγείας, τις θεωρητικές κατευθύνσεις, καθώς και τη θεραπευτική 

διαδικασία και τους κανόνες του πλαισίου. Όπως χαρακτηριστικά δηλώθηκε: 

 

«Οι άνθρωποι έρχονται με περισσότερη γνώση και πιο συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ας 

πούμε ότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, ότι δεν γίνεται με την πρώτη φορά... 

Έρχονται και κάποια πράγματα τα ξέρουν ήδη». 

 

3. Τα αιτήματα των ανθρώπων που αναζητούν στήριξη από ψυχοθεραπευτές  

συστημικής προσέγγισης δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. 

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι θεραπευόμενοι δείχνουν να μετακινούνται 

από την αναζήτηση επίλυσης εξωτερικών προβλημάτων στην επίτευξη της 

προσωπικής ανάπτυξης, φαινόμενο που παρατηρείται εντονότερα στους 

νέους ηλικιακά θεραπευόμενους. 

Παρότι οι θεραπευτές του δείγματος δεν διαπιστώνουν αλλαγή στο περιεχόμενο ή τον 

χαρακτήρα των αιτημάτων, η πλειονότητα σχολιάζει με ενδιαφέρον την ετοιμότητα των 

ανθρώπων να μοιραστούν με άλλους ανθρώπους τα θέματά τους και το γεγονός ότι 

βρίσκονται σε θεραπεία. 

 

«Οι νέοι άνθρωποι στην ψυχοθεραπεία είναι πολύ διαφορετικοί από ό, τι ήμασταν 

εμείς… δηλαδή είναι πολύ πιο ανοιχτά παιδιά, με διαφορετικότητα, το λένε το πρόβλημα 

έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι έχει κρίση πανικού… ενώ παλιά το έκρυβαν, τώρα το λένε 

… [Είναι] αποφασισμένοι να τα βρουν με τον εαυτό τους, να πάνε παρακάτω». 
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Ορισμένοι θεραπευτές του δείγματος αποδίδουν την αυξημένη προσέλευση στη 

θεραπεία σε ένα ωφέλιμο ενδιαφέρον, κυρίως ανάμεσα σε ανθρώπους νεαρότερων 

ηλικιών, για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, υποκινούμενη από μια μεγαλύτερη 

επίγνωση της προσωπικής συμβολής στη διαμόρφωση προσωπικών και 

διαπροσωπικών αδιεξόδων. Σύμφωνα με αυτό, η θεραπευτική διαδρομή γίνεται 

αντιληπτή ως ένα ταξίδι αυτογνωσίας, που ως στόχο έχει τόσο την αλλαγή 

δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, όσο και την αναζήτηση 

πληρότητας.  

 

Άλλοι θεραπευτές του δείγματος αποδίδουν την αυξημένη προσέλευση στην αύξηση 

της πολυπλοκότητας και της έντασης των προβλημάτων με τα οποία έρχεται 

αντιμέτωπος ο άνθρωπος στην σύγχρονη πραγματικότητα, όπως γενικευμένες κρίσεις 

που αφορούν σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της 

συχνότητας και της έντασης ψυχικών διαταραχών και κατάχρησης ουσιών, σε έλλειψη 

κοινωνικών δικτύων στήριξης, κοινωνική απομόνωση, μείωση κρατικών παροχών και 

αποδιοργάνωση δομών ψυχικής υγείας.  

 

Όλα αυτά φαίνεται να συνηχούν με αυτό που βιώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

μιας ακόμα κρίσης, υγειονομικής φύσεως αυτή την φορά, η οποία επέφερε αρνητικές 

επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον «Δείκτη Νεολαίας», ο οποίος ερεύνησε 2.180 άτομα ηλικίας 16 έως 

25 ετών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύτηκε το 2021 από το ίδρυμα 

Prince’s Trust, ένας στους τέσσερις νέους νιώθει «αδυναμία να ανταπεξέλθει στη ζωή» 

("unable to cope with life"). Επιπλέον, το 50% του δείγματος δήλωσε ότι η ψυχική του 

υγεία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη της πανδημίας, ενώ οι περισσότεροι από τους 

μισούς νέους (56%), το υψηλότερο επίπεδο που έχει ποτέ καταγραφεί, δήλωσαν ότι 

αισθάνονται ανησυχία «πάντα» ή «συχνά» (Prince’s Trust, 2021). Σε παρόμοια 

έρευνα, Έλληνες φοιτητές αναφέρουν αυξημένα επίπεδα άγχους, με το 12.43% να 

αναφέρει συμπτώματα μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής και το 13.5% να βιώνει 

έντονο στρες (Κaparounaki et. al, 2020). Παράλληλα, ήδη, τα πρώτα στοιχεία που 

ανακοινώνονται ως προς τη ζήτηση για ψυχολογική υποστήριξη δείχνουν αυξητική 

τάση. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του 80% στην Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής 

Υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) λόγω της 

πανδημίας COVID-19 το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, σε σχέση 

με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Μεγάλο ήταν το ποσοστό (32%) αυτών 

που κάλεσαν για θέματα ψυχικής υγείας, όπως η έντονη εκδήλωση καταθλιπτικού 

συναισθήματος και αγχώδους διαταραχής (TA NEA Team, 2021). 

 

Η αύξηση της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, 

η ανάγκη για αυτογνωσία και αναζήτηση νοήματος, η αποπαθολογικοποίηση του 

αιτήματος βοήθειας από ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά και η αυξημένη ενημερότητα στο 

ευρύ κοινό σχετικά με το επάγγελμα του θεραπευτή, μοιάζει να αποτελούν όχι 

ξεχωριστές, αλλά αλληλένδετες παραμέτρους που συμβάλλουν στη σύνθεση ενός 

πολυπαραγοντικού φαινομένου, όπως αυτό της αναζήτησης βοήθειας.  
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4. Η «άνθηση» της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα συνδέεται και με μια 

παράλληλη μετακίνηση στην αντίληψη των θεραπευτών για τον 

επαγγελματικό ρόλο και την ταυτότητά τους.  

Η πλειοψηφία των συστημικών θεραπευτών του δείγματος παρατηρεί μια μετακίνηση 

στην αντίληψη των θεραπευτών κατά την τελευταία δεκαετία, ως προς την 

επαγγελματική ταυτότητα και τον ρόλο τους. Η εικόνα ενός θεραπευτή που εργάζεται 

αθόρυβα και μοναχικά, κρυμμένος στο γραφείο του,  έχει αντικατασταθεί από έναν 

θεραπευτή πιο ανοιχτό, προσιτό, συνεργατικό, που βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση για 

περισσότερη εκπαίδευση, εποπτεία, γνώσεις και τεχνικές για να βελτιώσει την 

πρακτική του προς όφελος ενός πλέον πιο ευαισθητοποιημένου και ενήμερου πελάτη. 

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται:  

 

«Συνήθιζε να θεωρείται τέχνη, δώρο. Αυτή η νέα γενιά θεραπευτών έχει μια λιγότερο 

εξιδανικευμένη, γήινη άποψη της θεραπείας και μια λιγότερο ναρκισσιστική αντίληψη 

των θεραπευτών. Ότι, «Εντάξει, είναι μια δύσκολη δουλειά όπως και πολλές άλλες, ας 

σηκώσουμε τα μανίκια, και ας δουλέψουμε για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι». 

 

5. Οι αλλαγές στην επαγγελματική ταυτότητα του θεραπευτή συνδέονται κατά 

κύριο λόγο με την εξέλιξη του χώρου και των επιλογών που προσφέρονται 

σε θεραπευτές και θεραπευόμενους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι θεραπευτές του δείγματος φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται πλέον διαφορετικά την ταυτότητα ου θεραπευτή, σε σχέση με το 

παρελθόν. Η μετακίνηση αυτή τοποθετείται στα πλαίσια της γενικότερης εξέλιξης του 

χώρου και τη διεύρυνση των επιλογών και δυνατοτήτων που θεραπευόμενοι και 

θεραπευτές αντιλαμβάνονται πως έχουν. Την τελευταία δεκαετία, η ταυτότητα του 

θεραπευτή άλλαξε ως προς δύο σημεία: 

Το πρώτο αφορά στη μετακίνηση από την ταυτότητα ενός «αναλυτή-σιωπηλού- 

θεραπευτή» που παραμένει αμέτοχος στη θεραπευτική διαδικασία, στην ταυτότητα 

ενός «συμβούλου-θεραπευτή» που ενημερώνει, εξηγεί και συμμετέχει ενεργά στη 

θεραπευτική διεργασία, βοηθώντας τον θεραπευόμενο να πλοηγηθεί ανάμεσα στις 

επιλογές που έχει. Οι περισσότεροι θεραπευτές του δείγματος εντοπίζουν αυτή τη 

μετακίνηση ως την πιο βασική που συνέβη στον κλάδο της ψυχοθεραπείας στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία που αποδόθηκε στην 

παρούσα παρατήρηση, ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι θεραπευτές του 

δείγματος ακολουθούν τη συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία ο 

θεραπευτής δεν λειτουργεί ως εξωτερικός κριτής που απλώς παρατηρεί τα όσα 

διαμείβονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αντίθετα, στα πλαίσια αυτής της 

προσέγγισης, ο θεραπευτής γίνεται αντιληπτός ως μέρος του θεραπευτικού 

συστήματος που ανταποκρίνεται ενεργά στο αίτημα των θεραπευόμενων για 

αναζήτηση κατευθυντήριων γραμμών που στόχο έχουν την διαχείριση των θεμάτων 

που τους απασχολούν.  
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Η δεύτερη αλλαγή που διαφαίνεται από τις απαντήσεις των θεραπευτών του δείγματος 

είναι η μετακίνηση από την ταυτότητα του «χαρισματικού θεραπευτή», δηλαδή ενός 

θεραπευτή που κατέχει όλες τις απαντήσεις και που οι θεραπευόμενοι αναμένουν να 

λύσει όλα τους τα προβλήματα (με ένα σχεδόν μαγικό τρόπο), σε ένα μοντέλο 

«θεραπευτή- συνοδοιπόρου» που συνθέτει, εμπλουτίζει το αντιληπτικό του πεδίο, 

συμπεριλαμβάνει και συνθέτει, με έναν πιο ολιστικό συστημικό τρόπο. Η εικόνα του 

ψυχοθεραπευτή παρουσιάζεται λιγότερο εξιδανικευμένη, και περιγράφονται από το 

δείγμα μας ως άνθρωποι που κάνουν απλώς μια δουλειά σαν όλες τις άλλες, μια 

δουλειά που αφορά στην παροχή βοήθειας, προτάσεων, συμπόρευσης και 

συμπαράστασης. Η έννοια της συγκατασκευής, η οποία έχει ενσωματωθεί στη 

συστημική οπτική, φαίνεται να κατέχει κεντρικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο θεραπευτή 

και να ανάγεται σε βασική θεραπευτική και επαγγελματική αξία. Οι συστημικοί 

θεραπευτές του δείγματος εντοπίζουν τη δική τους ταυτότητα σε αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, καθώς αποτελούν μια μερίδα του συστημικού χώρου και με δεδομένη την 

«πολυφωνία» που χαρακτηρίζει τον ψυχοθεραπευτικό κλάδο, γενικά, θα ήταν χρήσιμο 

να διαπιστωθεί αν θεραπευτές άλλων προσεγγίσεων αντιλαμβάνονται με αντίστοιχο 

τρόπο τον ρόλο και την ταυτότητα του θεραπευτή.  

 

6. Σε μια εποχή πληθώρας πληροφοριών και δυνατοτήτων,  η συνθετική και η 

συστημική σκέψη συμβάλλουν στην εξέλιξη των θεραπευτών.  

Είναι αδιαμφισβήτητο για τους περισσοτέρους συστημικούς θεραπευτές του δείγματός 

μας ότι ο χώρος της ψυχικής υγείας γίνεται ολοένα και πιο συστημικός, κατά μια έννοια. 

Η αύξηση της πληροφορίας που αναδύεται μέσα από τις Νευροεπιστήμες και οι νέες 

δυνατότητες που ανοίγονται οδηγούν τον χώρο στη σύνθεση, στη συστημική σκέψη. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μια συνάδελφος:  

«Μία σημαντική αλλαγή για μένα είναι ότι πολύ λίγοι θεραπευτές σήμερα πιστεύουν ότι 

υπάρχει μία μόνο λύση ή ότι η δική τους είναι η μοναδική καλύτερη προσέγγιση… Είναι 

ξεκάθαρο σε όλους, τώρα, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τρόπος. Υπάρχουν μονοπάτια, 

διαφορετικές προσεγγίσεις με κοινό έδαφος: η σχέση, με τον εαυτό μας και με τους 

άλλους». 

 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο οδηγούν στη 

διαπίστωση ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα σημειώθηκε σημαντική 

αύξηση στην αναζήτηση βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στους άντρες 

και στους νέους. Την παρατήρηση αυτή πιστοποιούν οι θεραπευτές του δείγματός μας, 

οι οποίοι, εν μέσω αιφνίδιας και ραγδαίας συρρίκνωσης εισοδημάτων και θέσεων 

εργασίας, διαπίστωσαν μια, ίσως, απροσδόκητη αύξηση στην προσέλευση πελατών 

στα ιδιωτικά τους γραφεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέξαμε, οι παράγοντες 

που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο είναι πολλοί και αλληλένδετοι, τόσο από την 

πλευρά των θεραπευόμενων, όσο και από την πλευρά των θεραπευτών. 

Οι θεραπευτές του δείγματός μας σημειώνουν  την καλύτερη πληροφόρηση του 

γενικού πληθυσμού γύρω από θέματα ψυχικής υγείας, για το περιεχόμενο και τη 
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διεργασία της θεραπείας. Αναφέρουν την αυξημένη ορατότητα των προβλημάτων 

ψυχικής υγείας, στην οποία συνέβαλε η δημοσιοποίηση προσωπικών ιστοριών 

προσώπων της δημοσιότητας, που οδήγησαν στη μείωση του στίγματος γύρω από 

θέματα ψυχικής υγείας και στην αποπαθολογικοποίηση του αιτήματος για θεραπεία. 

Σημειώνουν, επίσης, την ετοιμότητα των ανθρώπων να εστιάσουν στην προσωπική 

τους ανάπτυξη, να διερευνήσουν θέματα σε βάθος και να ενσωματώσουν μια 

συστημική και σχεσιακή οπτική στον τρόπο που προσεγγίζουν τον εαυτό, τη ζωή και 

τον κόσμο. Παρατηρούν, επίσης, μια αντίστοιχη μετακίνηση προς μια συστημική και 

συνθετική προσέγγιση στον τομέα της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας, γενικά. 

Και, τέλος, διαπιστώνουν σημαντικές αλλαγές στην αντίληψη των συναδέλφων τους 

για τον ρόλο και το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, προωθώντας μια πιο γήινη, 

λιγότερο εξιδανικευμένη εικόνα του θεραπευτή, ως συμπορευτή στην αναζήτηση 

λύσεων. 

Η διερεύνηση που επιχειρήσαμε, με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων και 

στατιστικών δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί σε μελλοντικές έρευνες, έτσι 

ώστε να παρακολουθούνται οι εξελικτικές διεργασίες στον χώρο της ψυχικής υγείας 

και να αποσαφηνίζονται τα επόμενα βήματα του επαγγέλματός μας.  Η παρούσα 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μια αντίστοιχη 

έρευνα, που θα αφορούσε στην υγειονομική κρίση που βιώνουμε την εποχή της 

πανδημίας, ίσως να έδινε ανάλογες πληροφορίες για πιθανές μετακινήσεις και 

αναθεωρήσεις που αφορούν τόσο σε εμάς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και 

στους συμβουλευόμενούς μας. Άραγε, τι αποτύπωμα θα αφήσει η πανδημία στις ζωές 

και στις ψυχές των ανθρώπων; Άραγε, ο εγκλεισμός θα οδηγήσει σε πιο ειλικρινείς και 

ουσιαστικές σχέσεις; Άραγε, αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία θα πυροδοτήσει ένα ακόμη 

μεγαλύτερο άνοιγμα στον χώρο της ψυχικής υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο; 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναδείχθηκε και στην παρούσα έρευνα, ο ρόλος του 

επαγγελματία είναι να εξελίσσεται, συνεχώς, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις των καιρών. Ο σύγχρονος επαγγελματίας ψυχικής υγείας καλείται να 

δημιουργεί επικοινωνιακές γέφυρες με τα άτομα και τις οικογένειες που απευθύνονται  

σε αυτόν, ώστε να είναι σε θέση να βοηθάει τους συμβολευόμενούς του να κατανοούν 

και να διαχειρίζονται τις συνεχώς μεταβαλλόμενες, ρευστές και αβέβαιες συνθήκες της 

ζωής τους. 
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. 

Οδηγός Συζήτησης  

 

Φύλο 

Ηλικία  

Προϋπηρεσία  

Έτος Έναρξης επαγγέλματος 

 

Εισαγωγή (2-3’) 

 

Όπως σας είπαμε και τηλεφωνικά το Εργαστήριο αυτήν την περίοδο έχει αναλάβει να 

διεξάγει μια ποιοτική έρευνα σε σχέση με τις αντιλαμβανόμενες αλλαγές που έχουν 

σημειωθεί στο χώρο της  συστημικής κυρίως θεραπείας στην Ελλάδα. Βασικός μας 

στόχος είναι να καταλάβουμε το αν υπάρχουν πεδία που έχει επέλθει ορατή αλλαγή 

είτε μιλάμε για τους ιδίους τους θεραπευμένους, είτε ακόμη και για τον ίδιο τον χώρο 

και τους θεραπευτές της συστημικής προσέγγισης.  

 

1. Διερεύνηση της έννοιας «Αλλαγή» & Αλλαγές που έχουν συμβεί στον 

ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας (8-10’)- Αυθόρμητο Επίπεδο 

 

● Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα κάπως ευρύτερα μιλώντας καταρχήν για τον 

χώρο της Ψυχική Υγείας. Θα ήθελα να ρωτήσω για εσάς προσωπικά τι σημαίνει 

αλλαγή στον χώρο της ψυχικής υγείας. Πως την ορίζετε; 

● «Μια αλλαγή στο χώρο της ψυχικής υγείας για να πείτε εσείς προσωπικά ότι είναι 

αλλαγή μέσα στα χρόνια πρέπει να….» 

● Υπάρχουν αλλαγές σήμερα στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας που έχετε 

παρατηρήσει  σε σχέση με το παρελθόν; Ποιες είναι αυτές; Τι έχει αλλάξει σε 

σχέση με το παρελθόν; 

● Για κάθε αλλαγή: Γιατί πιστεύετε ότι έχει συμβεί αυτό; Αφήνουμε πρώτα να 

μιλήσει αυθόρμητα. Δεν αναφέρουμε την κρίση σε αυτό το σημείο. Υπάρχει κάτι 

άλλο; 

 

2. Αλλαγές στον χώρο της συστημικής θεραπείας (8-10’)- Αυθόρμητο Επίπεδο 
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● Αυτές οι διαστάσεις που ορίζουν την αλλαγή για εσάς προσωπικά είναι 

διαφορετικές/είναι ίδιες  για τον χώρο της συστημικής ψυχοθεραπείας; Γιατί 

το λέτε αυτό; 

● «Μια αλλαγή στον χώρο της συστημικής ψυχοθεραπείας για να πείτε εσείς 

προσωπικά ότι είναι αλλαγή μέσα στα χρόνια πρέπει να….» 

● Θεωρείτε λοιπόν πως υπάρχει/ουν κάποια/ες αλλαγή/αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια; Τι έχει αλλάξει (αν έχει αλλάξει) στο χώρο της συστημικής θεραπείας; Πως 

ήταν πριν; Πως είναι τώρα; 

● Αν δίναμε ένα επίθετο σε κάθε αλλαγή ποιο θα ήταν? Πως θα τη.ν χαρακτηρίζαμε? 

(διερεύνηση έντασης και βαθμού λειτουργικότητας) 

● Για κάθε αλλαγή, γιατί πιστεύετε ότι έχει συμβεί αυτό; Αφήνουμε πρώτα να 

μιλήσει αυθόρμητα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν συντελέσει για να έρθει 

αυτή η αλλαγή; Η κρίση είναι παράγοντας που συνετέλεσε στις αλλαγές; Γιατί το 

λέτε αυτό;  

● Για εσάς, τι είναι η κρίση; Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε αυτήν την λέξη; 

● Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αλλαγών; Γιατί το 

λέτε αυτό; 

 

3. Πιθανά Πεδία αλλαγών με προτροπή για συστημική ψυχοθεραπεία (40’) 

 

● Αναλυτική αξιολόγηση αλλαγών τα τελευταία 7-8 χρόνια  στα παρακάτω πεδία 

για όσα  δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα / Λόγοι γιατί  (Για τους επαγγελματίες που 

ξεκίνησαν εντός κρίσης, ρωτάμε τα ίδια σε σχέση με το πότε ξεκίνησαν). 

● Η κρίση έχει επηρεάσει η όχι σε κάθε πεδίο; Πόσο έχει αλλάξει σε σχέση με το 

παρελθόν το κάθε πεδίο- χαρακτηρισμός αλλαγής ανά πεδίο.  

 

● Θεραπευόμενοι:  

▪ Δημογραφικά : Φύλο, ηλικία, τάξη, αριθμός, συχνότητα  

▪ Εναρκτήρια Αιτήματα: κατηγορίες; Ποιες; Ψυχοσωματικά; 

Ασθένειες; Διαζύγια; 

▪ Αναμονές θεραπείας στα πρώτα ραντεβού : πώς τη βλέπουν; 

Αναγκαίο κακό; Σύμμαχο; Επίσκεψη ρουτίνας;  

● Θεραπευτική διαδικασία :  

▪ Χρόνοι:  διάρκεια, κλείσιμο κύκλων 

▪ Χρονισμοί θεραπευτικής συμμαχίας  

▪ Προσέγγιση: ατομικά/ομαδικά  

▪ Τεχνικές 

▪ Χώροι διεξαγωγής συνεδρίας  

▪ Αμοιβή 

● Θεραπευτής :  

▪ Επαγγελματικές/Προσωπικές αλλαγές του ιδίου (πώς βιώνετε 

το επάγγελμα;)  

▪ Συν θεραπευτές  

▪ Παραπομπές 

▪ Εποπτεία 

▪ Ακαδημαϊκή/εμπειρική εξέλιξη 
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● Κινητικότητα Χώρου: 

▪ Συνάδελφοι  

▪ Συνεργάτες  

▪ Συνεργασίες  

▪ Ακαδημαϊκή εξέλιξη  

▪ Συμμετοχές συνέδρια, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις 

 

4. Επόμενα βήματά στην  συστημική ψυχοθεραπεία (2-3’) 

 

● Τι περιμένει/ αναμένει; Γιατί;  

● Τι προσδοκά; Γιατί; Ποια είναι η ευχή για το μέλλον; 

 

 

 

  



ΤΕΥΧΟΣ 19 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

27 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Δομημένο Ερωτηματολόγιο 

 

1. Έχετε απευθυνθεί ποτέ, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σας, σε κάποιον/α  

επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, lifecoacher, 

ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, σύμβουλο) ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ.  

 

ΝΑΙ 1 

ΟΧΙ 2 

 

AΝ ΝΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ 1, ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

2.  Ποια χρονιά ήταν η πρώτη φορά που απευθυνθήκατε σε κάποιο επαγγελματία 

ψυχικής υγείας; ANOIXTH ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

 

  

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΔΘ ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΡ. 3 ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΡ.4 

3.  Ήταν πριν αρχίσει η κρίση η αφού άρχισε η κρίση και μετά?  

 

Πριν την κρίση 1 

Μετά την κρίση  2 

 

4. Πόσο ετών ήσασταν την πρώτη φορά που απευθυνθήκατε σε  κάποιον/α  

επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, lifecoacher, 

ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, σύμβουλο)ANOIXTH ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

 

  

 

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ (ΕΡ.3, ΚΩΔ.1) ΡΩΤΗΣΤΕ:  

5. Από το 2012 και μετά (η από την κρίση και μετά), έχετε ξαναπάει σε κάποιον/α  

επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγο, lifecoacher, ψυχίατρο, 

ψυχοθεραπευτή, σύμβουλο ψυχικής υγείας κτλ.) ; 
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ΝΑΙ        1 

ΟΧΙ 2 

 

       ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΩΔ 1, ΕΡ5 

 

6. Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία ψυχικής 

υγείας (π.χ. ψυχολόγο, lifecoacher, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, σύμβουλο 

ψυχικής υγείας κτλ.);  

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

 

  


