
Διαχείριση της Κρίσης και 
Κοινωνικός Αποκλεισμός



Ανθρωπιστική Κρίση 

Ως ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι 
κατανοητή μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια 
ασυνήθιστη και γενικευμένη απειλή για την ανθρώπινη ζωή, 
την υγεία ή τη διαβίωση. 

Οι κρίσεις αυτές εμφανίζονται συνήθως στο πλαίσιο μιας 
υφιστάμενης κατάστασης έλλειψης προστασίας, κατά την 
οποία μια σειρά από προ-υπάρχοντες παράγοντες (φτώχεια, 
ανισότητα, έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες) 
επιδεινώνονται από μια φυσική καταστροφή ή ένοπλη 
σύρραξη, πολλαπλασιάζοντας τις καταστροφικές συνέπειες.



Αντιμετώπιση της Κρίσης

Συνεπώς φυσιολογικό επακόλουθο μιας μη 
φυσιολογικής κατάστασης είναι και η 
αποδιοργάνωση, η οποία χρήζει ανάγκης 
αντιμετώπισης αυτής, μέσω διαφόρων 
στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων 
προκειμένου να διατηρηθεί μια κατάσταση 
συναισθηματικής ισορροπίας.



Στις πληγείσες περιοχές της φωτιάς της 23ης Ιουλίου συνεχίζει 
να υπάρχει ανάγκη των κατοίκων για βοήθεια στην 
αντιμετώπιση πολυπληθών προβλημάτων.

Η πυρκαγιά έβγαλε στην επιφάνεια τα ήδη υπάρχοντα 
κοινωνικά προβλήματα, το οποία είναι πλέον κλιμακωμένα.

Ωστόσο είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η κοινωνική 
πραγματικότητα δεν είναι ίδια για όλους.

Σε πιο δυσχερή θέση βρίσκονται κάποιες ευπαθείς ομάδες 
που μετά τη φωτιά βιώνουν εντονότερα τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.



Παράγοντες που Ενισχύουν τον 
Κοινωνικό Αποκλεισμό

• Χρόνια προβλήματα υγείας

• Ανεργία ή χαμηλό εισόδημα

• Ηλικία

• Οικογενειακή κατάσταση

• Κοινωνικό δίκτυο

• Εκπαιδευτική ανεπάρκεια

• Σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες



Συνέπειες του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού

• Περιθωριοποίηση

• Απομόνωση

• Αποκλίνουσα συμπεριφορά

• Στίγμα



Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

Η σημαντικότητα της παροχής ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών έγκειται στην προσπάθεια να 
λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και να ενδυναμώσουν τις 
κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνική 
ενσωμάτωση.



Διαθέσιμες Υπηρεσίες στην περιοχή

• Κέντρο Υγείας Ραφήνας (1 ψυχίατρος και 1 κοινωνική 
λειτουργός)

• Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου (3 κοινωνικοί λειτουργοί)

• Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης Ραφήνας (1 
παιδοψυχολόγος)

• Κέντρο Υγείας Μαραθώνα (1 ψυχίατρος) 



• Κοινωνική  Υπηρεσία Δήμου Μαραθώνα (3 
κοινωνικοί λειτουργοί)

• Κέντρο κοινότητας Μαραθώνα (1 ψυχολόγος 
και 1 κοινωνική Λειτουργός) 

• Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Παλλήνης, 25 
χιλιόμετρα από Μαραθώνα 



Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι επωφελούμενοι των υπηρεσιών ψυχολογικής 
υποστήριξης είναι κάτοικοι των πληγεισών 
περιοχών, ηλικιών από 18 έως 70 ετών που είτε 
έχουν βιώσει ανθρώπινη απώλεια, είτε απώλεια 
της κατοικίας τους ή άνθρωποι οι οποίοι ήταν 
στον τόπο αυτόν την ημέρα της πυρκαγιάς και 
εν γένει άνθρωποι οι οποίοι επηρεάστηκαν είτε 
άμεσα, είτε έμμεσα.



Αρχικά το φαινόμενο του στίγματος για τους ψυχικά πάσχοντες φαινόταν να 
επηρεάζει αρνητικά τα αιτήματα για παροχή ψυχοθεραπευτικών συνεδριών.

Μη γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και συμπτώματα που θεωρούνται 
φυσιολογικά απέναντι σε μη φυσιολογικά συμβάντα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 
είναι οι μόνοι που αισθάνονται έτσι ή που έχουν τα συγκεκριμένα συμπτώματα, 
γεγονός που τους αποτρέπει από το να αναζητήσουν στήριξη.

..’’ να που κατάντησα, να τρέχω στους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους, εκεί  
φθάσαμε βλέπεις..’’

Τις πρώτες ημέρες υπήρχε μία πληθώρα εθελοντών που έσπευσαν σε βοήθεια, χωρίς 
όμως σταθερότητα και συνέχεια της παρουσίας τους. Πολλοί απευθύνθηκαν σε 
επαγγελματίες τους οποίους όμως δεν μπόρεσαν να ξαναβρούν. Αποτέλεσμα ήταν η 
δυσπιστία στο πόσο βοηθητική είναι η επέμβαση στην κρίση.

Ωστόσο ο  αριθμός είναι πλέον αργά και  σταθερά αυξανόμενος.



Η συναισθηματική κατάσταση των 
πληγέντων 10 μήνες μετά

..υπάρχουν φορές που νιώθω σα να μην έχουν περάσει 
τόσοι μήνες και άλλες σα να μην έχει συμβεί τίποτα..

..εγώ δεν έχασα δικό μου άνθρωπο, ντρέπομαι όμως 
όταν συναντάω γνωστούς μου που χάσανε δικούς τους 
ανθρώπους.. 

..ο κήπος μου έχει ρημάξει και δεν έχω όρεξη να τον 
φτιάξω, όταν όλα είναι ρημαγμένα γύρω τι να το κάνω..



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


