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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   
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 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές» και κύριο ομιλητή τον 
Κυριάκο Κατσαδώρο, ψυχίατρο, Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και 
της 24ωρης Γραμμής Παρέμβασης για την Αυτοκτονία- 1018,  την Πέμπτη 10/9 στη 13:00μ.μ.  
Η εκδήλωση αποτελεί και την έναρξη του εγχειρήματος για την συλλογή υπογραφών με στόχο τη χάραξη μιας 
επίσημης εθνικής στρατηγικής για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, η οποία θα διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα μέτρα από την πολιτεία για την προστασία ευάλωτων συνανθρώπων μας. Παράλληλες δράσεις θα 
υλοποιηθούν με τη συμμετοχή των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ τόσο στην Αττική, όσο 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
Για την εγγραφή σας στη διαδικτυακή εκδήλωση, κάντε click στο παρακάτω link ή επικολλήστε το στον 
browser του η/υ σας:   
 
 https://zoom.us/webinar/register/WN_WS9qErsJRYamdkrT-IxsIA 
 
  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 μας, 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, που λειτουργεί η ΑμΚΕ ΚΛΙΜΑΚΑ.  
  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.  
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. 
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