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Εισαγωγή 
 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες κοινωνίες απασχολούν ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας, τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι τυφώνες, οι 

ξηρασίες, οι πυρκαγιές, η απώλεια δασών και οι παγετώνες, μαζί με την εξαφάνιση των ποταμών και 

την ερημοποίηση, μπορούν άμεσα και έμμεσα να προκαλέσουν ανθρώπινες παθολογίες που είναι 

σωματικές και ψυχικές. Ωστόσο, υπάρχει σαφής έλλειψη σε ψυχιατρικές μελέτες για ψυχικές 

διαταραχές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.1 

H καθυστέρηση των μελετών για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της στην ψυχική υγεία είναι 

μια σημαντική πτυχή. Η έλλειψη βιβλιογραφίας οφείλεται ίσως στην πολυπλοκότητα και την 

καινοτομία αυτού του φαινομένου. Έχει αποδειχθεί ότι η κλιματική αλλαγή επιδρά στην ψυχική υγεία 

με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η φαινομενολογία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

διαφέρει πολύ—ορισμένες ψυχικές διαταραχές είναι συχνές και άλλες πιο συγκεκριμένες σε σχέση 

με άτυπες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες που χαρακτηρίζονται περισσότερη έκθεση και ευαλωτότητα εξαιτίας του 

τόπου διαμονής τους, καθώς και από έλλειψη πρόσβασης σε πόρους, πληροφορίες και προστασία. 

Ίσως αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι σε ορισμένες έρευνες έχει τονισθεί η σύνδεση μεταξύ 

κλιματικών γεγονότων και ψυχικών διαταραχών μέσω της εισαγωγής νέων όρων, που επινοήθηκαν 

μόλις πρόσφατα: οικολογικό άγχος (eco-anxiety), οικολογική θλίψη και πένθος, κ.α.2 

 Η Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (APA) περιγράφει το οικολογικό άγχος ως «τον χρόνιο φόβο 

του περιβαλλοντικού κατακλυσμού που προέρχεται από την παρατήρηση του φαινομενικά 

αμετάκλητου αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής και της σχετικής ανησυχίας για το μέλλον του 

ατόμου και των επόμενων γενεών». Επομένως, ο ΑΡΑ θεωρεί ότι η εσωτερίκευση των μεγάλων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τον πλανήτη μας μπορεί να έχει ψυχολογικές 

συνέπειες ποικίλης σοβαρότητας σε ορισμένους ανθρώπους, προκαλώντας έντονο στρες και 

δυσφορία.3 

 Η συναισθηματική απογοήτευση και το πένθος που έρχεται όταν χάνουμε το φυσικό περιβάλλον 

γύρω μας έχει ονομαστεί από τους ειδικούς «οικολογικό πένθος». Η ιδέα αυτή δεν είναι νέα. Το 

1940, ο περιβαλλοντολόγος Aldo Leopold χρησιμοποιούσε τον όρο για να περιγράψει τον 

συναισθηματικό πόνο της περιβαλλοντικής απώλειας. Ωστόσο, καθώς η κλιματική κρίση 

επιδεινώνεται, η οικολογική θλίψη και το πένθος γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα με την έρευνα 

να υποδηλώνει ότι είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο φαινόμενο ψυχικής υγείας.4 

 Το Solastalgia είναι μια νέα έννοια που αναπτύχθηκε για να δώσει μεγαλύτερο νόημα και 

σαφήνεια στην περιβαλλοντικά προκαλούμενη αγωνία. Σε αντίθεση με τη νοσταλγία ή τη 

μελαγχολία που βιώνουν τα άτομα όταν χωρίζονται από ένα αγαπημένο τους σπίτι ή πρόσωπο, η 

σολασταλγία είναι η αγωνία που προκαλείται από την περιβαλλοντική αλλαγή που επηρεάζει 

τους ανθρώπους. Παγκοσμίως, παρατηρείται αύξηση της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος που 

συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των συνδρόμων ανθρώπινης δυσφορίας. Ο συγκεκριμένος 

ρόλος που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας για την 

                                                             
1 Cianconi P., Betrò S., Janiri, L. (2020), The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review, Fro ntiers in Psychiatry, Vol. 11, 
URL=https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.00074 
2 2 Cianconi P., Betrò S., Janiri, L. (2020), The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review, Frontiers in Psychiatry, Vol. 11, 

URL=https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.00074 
3 https://www.iberdrola.com/social-commitment/what-is-ecoanxiety 
4 https://atmos.earth/ecological-grief-climate-change-mental-health/ 
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«αίσθηση του τόπου» και την ταυτότητα θα διερευνηθεί στη μελλοντική ανάπτυξη της έννοιας 

της σολασταλγίας.5 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες. Επιπλέον, οι συνέπειες της έκθεσης σε ακραία ή παρατεταμένα γεγονότα που 

σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες περιλαμβάνουν επίσης διαταραχές όπως το μετατραυματικό 

στρες (PTSD) και μπορεί να μεταδοθούν σε μεταγενέστερες γενιές. 

 

  

                                                             
5 Albrecht G, Sartore GM, Connor L, Higginbotham N, Freeman S, Kelly B, Stain H, Tonna A, Pollard G. Solastalgia: the distress caused by 

environmental change. Australas Psychiatry. 2007;15 Suppl 1:S95-8. doi: 10.1080/10398560701701288. PMID: 18027145. 
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Γλωσσάρι όρων 
 

Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (American Psychological Association): Η Αμερικανική 

Ψυχολογική Εταιρεία είναι η μεγαλύτερη επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση ψυχολόγων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 133.000 μέλη, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, 

εκπαιδευτικών, συμβούλων και φοιτητών. 

Διαταραχή μετατραυματικού στρες (Post-Traumatic Stress Disorder / PTSD): Η διαταραχή 

μετατραυματικού στρες προκαλείται από ένα ψυχολογικά τραυματικό γεγονός, που περιλαμβάνει 

είτε έναν πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο είτε έναν σοβαρό τραυματισμό του πάσχοντος ή άλλων. 

Αυτού του είδους τα γεγονότα καλούνται “κρίσεις” και τα βιώνει κάποιος μόνος ή σε ομάδα.  

Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Τον Δεκέμβριο του 2014, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 

της Ακαδημίας Αθηνών και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που 

αφορούσε εκτός των άλλων και στην σύνθεση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Έτσι η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής 

Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), με την στήριξη της ΤτΕ και την κατ΄ αρχήν συνεισφορά 

της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, συνέταξαν το σχέδιο 

ΕΣΠΚΑ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24/11/2015 έως 08/12/2015), τα αποτελέσματα 

της οποίας αξιολογήθηκαν από άτυπη ομάδα στην οποία μετείχαν μέλη της ΕΜΕΚΑ, της ΤτΕ καθώς και 

στελέχη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. Ο πρωταρχικός σκοπός της 

ΕΣΠΚΑ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας όσον αφορά τις επιπτώσεις 

από την κλιματική αλλαγή και στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται 

με βάση τη σωστή πληροφόρηση και με μακροπρόθεσμη στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους 

και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. Η ΕΣΠΚΑ προβλέπει έναν 

αρχικό ορίζοντα πενταετίας για την ανάπτυξη ικανότητας προσαρμογής και για την ιεράρχηση και 

υλοποίηση ενός πρώτου συνόλου δράσεων. 

Σολασταλγία (Solastalgia): Η Solastalgia είναι μια νέα έννοια που αναπτύχθηκε για να δώσει 

μεγαλύτερο νόημα και σαφήνεια στην περιβαλλοντικά προκαλούμενη αγωνία. Σε αντίθεση με τη 

νοσταλγία ή τη μελαγχολία που βιώνουν τα άτομα όταν χωρίζονται από ένα αγαπημένο τους σπίτι ή 

πρόσωπο, η σολασταλγία είναι η απώλεια που προκαλείται από την περιβαλλοντική αλλαγή που 

επηρεάζει τους ανθρώπους και η αίσθηση απώλειας που βιώνουν όταν το περιβάλλον αλλάζει ή όταν 

καλούνται να το εγκαταλείψουν. Παγκοσμίως, παρατηρείται αύξηση της επιβάρυνσης του 

οικοσυστήματος που συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των συνδρόμων ανθρώπινης δυσφορίας. Ο 

συγκεκριμένος ρόλος που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας για 

την «αίσθηση του τόπου» και την ταυτότητα θα διερευνηθεί στη μελλοντική ανάπτυξη της έννοιας της 

σολασταλγίας. 
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1. Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας σχετικά με τη κλιματική κρίση 
 

1.1. Εισαγωγή 

Οι ψυχικές πρώτες βοήθειες είναι «μια ανθρωπιστική υποστηρικτική ανταπόκριση σε έναν 

συνάνθρωπο που υποφέρει και έχει ανάγκη υποστήριξης». Είναι μια προσέγγιση βοήθειας ανθρώπων 

που έχουν επηρεαστεί άμεσα από κάποιο τραυματικό γεγονός. Περιλαμβάνουν βασικές αρχές 

υποστήριξης, ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να νιώσουν ασφαλή, συνδεδεμένα με τους άλλους, 

ήρεμα, με πρόσβαση στην συναισθηματική, κοινωνική και πρακτική υποστήριξη. Βασικός στόχος είναι 

να μειωθεί το αρχικό σοκ, να προωθηθεί ένας λειτουργικός τρόπος διαχείρισης και να ενισχυθεί η 

προσαρμογή. 

Είναι γνωστό πως μεγάλο μέρος της κλιματικής κρίσης είναι οι φυσικές καταστροφές που 

προκαλούνται ως απόρροια αυτής. Την τελευταία περίοδο η χώρα μας, αλλά και η υφήλιος 

γενικότερα, έχουν πληγεί από καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερης σφοδρότητας (Μιχαλόπουλος, 2021)6. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα «έντονα καιρικά φαινόμενα», όπου απαντήσεις για τη 

μελλοντική συμπεριφορά τους μάς δίνουν οι μαθηματικές προσομοιώσεις, ή «μοντέλα», όπως 

αλλιώς ονομάζονται, για τα οποία η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως η κλιματική κρίση θα 

αυξήσει τόσο την ένταση τους, όσο και τη συχνότητα εμφάνισης τους (Μιχαλόπουλος, 2021)7.. Έτσι 

φαινόμενα σαν τον «Ιανό» ή τον «Ζορμπά» που ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα, θα εμφανίζονται όλο 

και πιο συχνά και ταυτόχρονα οι καταστροφικές υλικές, και όχι μόνο, απώλειες που οφείλονται σε 

αυτά, θα γίνονται μεγαλύτερες. 

Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μετά από μια φυσική 

καταστροφή, ως απόρροια της κλιματικής κρίσης και χρησιμοποιούνται άμεσα τις πρώτες ώρες, μέρες 

και εβδομάδες μετά το γεγονός. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οι πρώτες βοήθειες ψυχικής 

υγείας δεν είναι: 

 αναφορά των γεγονότων 

 πίεση των πληγέντων να μιλήσουν για την τραυματική εμπειρία και τις απώλειές τους 

 διαγνωστική διαδικασία 

 συμβουλευτική 

  

1.2. Ποιος μπορεί να ωφεληθεί; 

Ο ξαφνικός και βίαιος χαρακτήρας του συμβάντος οδηγεί τους πληγέντες σε έντονο στρες και 

ανασφάλεια. Οι άνθρωποι το βιώνουν με διαφορετικό τρόπο και αυτό οφείλεται σε πλήθος 

παραγόντων όπως: από την ίδια την εμπειρία, την σωματική και ψυχική υγεία τους, την προσωπική 

τους ιστορία και τη διαθεσιμότητα ενός υποστηρικτικού κοινωνικού πλαισίου. Κάποιοι είναι πιο 

πιθανό να βιώσουν έντονα τις αρνητικές συνέπειες , όπως άτομα που: 

 έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν. 

 αντιμετωπίζουν ήδη ψυχολογικές δυσκολίες. 

 βρίσκονταν στον πυρήνα της καταστροφής. 

 απειλήθηκε η ζωή τους. 

                                                             
6 Μιχαλόπουλος, Ν. (2021) Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές, Η εποχή, https://www.epohi.gr/article/40329/klimatikh-krish-kai-fysikes-katastrofes 
7 Μιχαλόπουλος, Ν. (2021) Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές, Η εποχή, https://www.epohi.gr/article/40329/klimatikh-krish-kai-fysikes-katastrofes 
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 βίωσαν σημαντικές απώλειες (υλικές ή αγαπημένα πρόσωπα). 

Υπάρχουν επίσης μερικές καταστάσεις όπου άτομα έχουν ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε ψυχιατρική 

φροντίδα μεγαλύτερη από αυτή που παράσχουν οι πρώτες βοήθειες, όπως άτομα που: 

 βιώνουν τόσο έντονο στρες ή σοκ που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες τις 

καθημερινότητας. 

 απειλούν ότι θα βλάψουν τον εαυτό τους ή κάποιον άλλον. 

   

1.3. Σκοπός των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας 

Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας έχουν στόχο να: 

 ηρεμήσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να νιώσουν ασφαλείς. 

 μειώσουν το στρες, βοηθώντας τους ανθρώπους να περάσουν αυτό το πρώτο διάστημα της 

υψηλής έντασης και αβεβαιότητας 

 προσδιορίσουν και να βοηθήσουν με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, εντοπίζοντας 

παράλληλά τα άτομα εκείνα που χρήζουν άμεσης ή εξειδικευμένης βοήθειας, π.χ. ιατρική, 

ψυχιατρική, κλπ. 

 βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την καταστροφή που συνέβη και να τους 

ενισχύσουν ώστε να αναρρώσουν φυσικά από το τραυματικό γεγονός. 

 βοηθήσουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις τους. 

 δώσουν ελπίδα. 

 μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου ψυχικών διαταραχών ως αποτέλεσμα του γεγονότος όπως 

π.χ. διαταραχή μετατραυματικού στρες.  

 

1.4. Πέντε βασικά στοιχεία των Πρώτων βοηθειών Ψυχικής Υγείας 

α) Ασφάλεια 

 Ικανοποίηση βασικών αναγκών π.χ. νερό, τροφή, καταφύγιο. 

 Παροχής άμεσης ιατρικής φροντίδας. 

 Συναισθηματική φροντίδα, σε ένα πρώιμο στάδιο. 

 Παροχής ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, αν είναι εφικτό απομακρυσμένο από τις στρεσογόνες 

συνθήκες ή την έκθεση σε εικόνες από τον τόπο της καταστροφής. 

 

β) Ηρεμία 

 Συζήτηση με τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν την ιστορία τους ή τα συναισθήματά 

τους, θυμίζοντας πως δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να νιώσει κανείς. 

 Είμαστε συμπονετικοί, ακόμα και εάν οι άνθρωποι είναι δύσκολοι ή έχουν έντονες αντιδράσεις. 

 Παροχή πληροφόρησης σχετικά με το στρες και την αντιμετώπισή του. 

  

γ) Σύνδεση 

 Βοηθάμε τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν ή να έρθουν σε επαφή με τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα. 

 Οικοδόμηση σύνδεσης μεταξύ των πληγέντων και των ανθρώπων υποστήριξης. 
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 Παροχή πληροφόρησης και κατευθυντήριες γραμμές για τυχόν υπηρεσίες-βοήθειες που 

διατίθενται στην περιοχή και σύνδεση των ατόμων με αυτές. 

 

δ) Αυτοαποτελεσματικότητα 

 Βοήθεια προς τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις άμεσες ανάγκες τους. 

 Βοήθεια προς τους ανθρώπους να αποφασίσουν, να ιεραρχήσουν τα προβλήματα και να 

προσπαθήσουν να τα λύσουν. 

 

ε) Ελπίδα 

 Έκφραση ελπίδας για ανάρρωση. 

 Διαβεβαιώνουμε τους ανθρώπους ότι τα συναισθήματά τους είναι φυσιολογικά. 

  

1.5. Βασικά tips και εργαλεία για επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

 

1.5.1. Do’s and Don’ts 

DO’s όταν παρέχουμε Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας 

 Παρατηρούμε προσεκτικά.  

 Ρωτάμε μικρές απλές ερωτήσεις, πάντα με σεβασμό. 

 Μιλάμε ήρεμα, ευγενικά και αργά χωρίς ένταση, ακόμη κι όταν τα άτομα είναι «δύσκολα» στην 

επικοινωνία κι έχουν έντονες αντιδράσεις. 

 Είμαστε υπομονετικοί/ες, ευαίσθητοι/ες και ανταποκρινόμαστε άμεσα στην επικοινωνία. 

 Αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις των ανθρώπων σε κρίση και τις τονίζουμε προς τους ίδιους, μέσω 

της διαδικασίας του «καθρεφτίσματος».  

 Σεβόμαστε τη διαφορετική αντίληψη του κάθε ατόμου για την κρίση και το γεγονός. 

 Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα ως προς το φύλο, τη θρησκεία, τη φυλή, κλπ. των ανθρώπων.  

 Κάνουμε τα άτομα να νιώσουν πως αυτό που βιώνουν και αισθάνονται είναι ανθρώπινο και 

φυσιολογικό. 

DONT’S όταν παρέχουμε Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας 

 Δεν κάνουμε υποθέσεις για τις εμπειρίες των πληγέντων. 

 Δεν θεωρούμε ότι όλοι θα φέρουν ψυχικό τραύμα. 

 Δεν κάνουμε διαγνώσεις. 

 Δεν νουθετούμε. 

 Δεν χρησιμοποιούμε φράσεις του τύπου: 

1. «Ξέρω πως αισθάνεσαι» 

2. «Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο» 

3. «Είσαι πολύ δυνατός/η, θα το αντιμετωπίσεις μια χαρά» 

4. «Θα μπορούσε να είναι χειρότερα» 

5. «Κάθε τι γίνεται για καλό» 

6. «Χρειάζεται να χαλαρώσεις και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα» 
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2. Δημιουργία πρωτοκόλλου για έκτακτες ανάγκες 
 

1. Τι είναι η κρίση; 

Ως κρίση ορίζουμε ένα έκτακτο γεγονός ή σειρά γεγονότων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την υγεία, σωματική και ψυχική, των ανθρώπων.  

 Παραδείγματα κρίσεων είναι: 

 Οικονομικές κρίσεις: Χρηματιστήριο, Αξιόγραφα, Κούρεμα καταθέσεων κλπ. 

 Πολιτικές κρίσεις: Πραξικόπημα, Παραίτηση κυβέρνησης κλπ. 

 Τεχνολογικές κρίσεις: Μαζικά ατυχήματα, αποσύρσεις ελαττωματικών προϊόντων κλπ. 

 Κρίσεις φυσικών καταστροφών: Σεισμοί, καταιγίδες, Τσουνάμι, πλημμύρες κλπ. 

 Ιατρικές κρίσεις: AIDS, Embola, Νόσων των πουλερικών, COVID-19 κλπ. 

 Τρομοκρατικές κρίσεις: 9/11, Επιθέσεις από Taliban στο Λονδίνο κλπ. 

Κατηγορίες κρίσεων αποτελεούν: 

Αιφνίδια κρίση: εμφανίζεται εντελώς ξαφνικά χωρίς να την περιμένεις. Ο χρόνος που έχεις στην 

διάθεση σου για έρευνα, προετοιμασία, και σχεδιασμό είναι μηδενικός π.χ. αεροπορική τραγωδία, 

Ναυτική τραγωδία, χαλασμένο προϊόν στην αγορά κλπ, Σαλμονέλα από την κουζίνα του 

Πανεπιστημίου, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια τελετής αποφοίτησης φοιτητών 

Πανεπιστημίου κλπ. 

Λανθάνουσα κρίση: τις περισσότερες φορές την αναμένεις να συμβεί. Ο χρόνος που έχεις στην 

διάθεση σου για έρευνα, προετοιμασία, και σχεδιασμό είναι αρκετός π.χ. διαφορές με προσωπικό σε 

θέματα μισθών, κλπ  Κρίσεις διαρκείας: τις περισσότερες φορές τις αναμένεις να συμβούν. Ο χρόνος 

που έχεις στην διάθεση σου για έρευνα, προετοιμασία, και σχεδιασμό είναι αρκετός αλλά δεν 

εκτονώνονται εύκολα. Εδώ παίζουν ρόλο οι εικασίες και οι φήμες που κυκλοφορούν από τα ΜΜΕ 

Η διαχείριση κρίσεων αποτελεί εργαλείο της σύγχρονης διοίκησης, με κύριο στόχο την ανάλυση και 

διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ένας οργανισμός, εάν πρόσωπο ή μια 

χώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαχείριση των κρίσεων που μπορεί να εμφανιστούν στα άτομα 

με προβλήματα Ψυχικής Υγείας ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής αλλά και μίας φυσικής 

καταστροφής είναι το μείζον ζήτημα.  

 

2. Κρίσεις ψυχικής υγείας 

2.1. Τι είναι κρίση ψυχικής υγείας; 

Κρίση στην ψυχική υγεία ονομάζουμε κάθε κατάσταση συμπεριφορική, συναισθηματική ή 

ψυχιατρική κατάσταση η οποία, αλλά για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης κρίσεων, πιθανότατα 

θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένα επίπεδα λειτουργικότητας στις πρωταρχικές 

δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης, ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 

2.2. Τι προκαλεί μια κρίση ψυχικής υγείας; 

Πολλά πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση ψυχικής υγείας. Αυξημένο άγχος, σωματικές 

ασθένειες, προβλήματα στην εργασία ή στο σχολείο, αλλαγές στις οικογενειακές καταστάσεις, 
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τραύμα/βία στην κοινότητα ή χρήση ουσιών μπορεί να πυροδοτήσουν αύξηση συμπεριφορών ή 

συμπτωμάτων που οδηγούν σε κρίση. Αυτά τα θέματα είναι δύσκολα για όλους, αλλά μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολα για κάποιον που ζει με ψυχική ασθένεια. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα καταστάσεων ή στρεσογόνων παραγόντων που μπορεί να 

πυροδοτήσουν μια κρίση ψυχική υγείας: 

Προσωπικά βιώματα: 

 Καταστάσεις στο στενό περιβάλλον 

 Αλλαγές στη δομή της οικογένειας 

 Αλλαγές στη σχέση με φίλο, φίλη, σύντροφο, σύζυγο 

 Απώλεια κάθε είδους: κατοικίδιο ζώο, μέλος της οικογένειας ή φίλος λόγω θανάτου ή 

μετεγκατάστασης 

 Καυγάδες  

 Τραύμα/βία 

 Φτώχεια 

 

Σχολικά/εργασιακά ερεθίσματα: 

• Ανησυχία για επερχόμενα έργα ή εργασίες 

• Αίσθημα μοναξιάς και αποξένωσης από συναδέλφους/συμμαθητές 

• Άγχος για προθεσμίες 

• Έλλειψη κατανόησης από συναδέλφους, δασκάλους ή προϊστάμενους που μπορεί να μην 

καταλαβαίνει ότι οι συμπεριφορές είναι συμπτώματα ψυχικών ασθενειών. 

• Πραγματική ή αντιληπτή διάκριση 

 

Άλλα γεγονότα: 

• Μη λήψη φαρμάκων ή παράληψη δόσεων 

• Νέα φαρμακευτική αγωγή 

• Χρήση ή κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ 

• Κοινοτικό τραύμα π.χ. φυσικές καταστροφές, επιθέσεις, κλπ. 

 

2.3. Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια μιας κρίσης ψυχικής υγείας; 

Μερικές φορές η οικογένεια, οι φίλοι ή οι συνάδελφοι παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά ενός 

ατόμου που μπορεί να υποδηλώνουν μια επικείμενη κρίση. Άλλες φορές η κρίση έρχεται ξαφνικά και 

χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί να είστε σε θέση να αποκλιμακώσετε ή ακόμη και να αποτρέψετε μια 

κρίση εντοπίζοντας τις πρώιμες αλλαγές στη συμπεριφορά ενός ατόμου, όπως μια ασυνήθιστη 

αντίδραση σε καθημερινές εργασίες ή μια αύξηση του επιπέδου άγχους του. Μπορεί να είναι χρήσιμο 

να διατηρείτε ένα ημερολόγιο που να τεκμηριώνει τι προηγήθηκε των συμπεριφορών που προκαλούν 

ανησυχία. Μερικά προειδοποιητικά σημάδια μιας κρίσης ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν: 

Αδυναμία εκπλήρωσης καθημερινών εργασιών: 

• Κακή σωματική υγιεινή και μείωση στις διεργασίες που σχετίζονται με αυτή 

• Το άτομο αρνείται να φάει ή τρώει πολύ 
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• Το άτομο κοιμάται όλη μέρα, αρνείται να σηκωθεί από το κρεβάτι ή δεν μπορεί να κοιμηθεί ή 

κοιμάται πολύ σύντομα 

 

Γρήγορες εναλλαγές διάθεσης: 

• Αυξημένα επίπεδα ενέργειας 

• Το άτομο  δεν μπορεί να μείνει ακίνητος/η 

• Ξαφνικά κατακλύζεται από ένα καταθλιπτικό αίσθημα και αποξένωση 

• Ξαφνικά χαρούμενος/η, μετά από περίοδο κατάθλιψης 

 

Αυξημένος θυμός και επιθετικότητα: 

• Λεκτικές απειλές 

• Βίαιη, εκτός ελέγχου συμπεριφορά 

• Το άτομο προκαλεί καταστροφές και ζημιές 

• Χρήση ακατάλληλης γλώσσας και φρασεολογίας 

 

Εμφανίζει καταχρηστική συμπεριφορά: 

• Πληγώνει τους άλλους 

• Αυτοτραυματική συμπεριφορά 

• Κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών 

 

Αποδιοργανωμένη επαφή με την πραγματικότητα: 

• Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της οικογένειας ή των φίλων 

• Είναι μπερδεμένος/η και αποδιοργανωμένος/η 

• Νομίζει ότι είναι κάποιος που δεν είναι 

• Αποδιοργανωμένη σκέψη 

• Παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις (ακουστικές, οπτικές, κ.α.) 

 

Απομόνωση: 

• Μειωμένο ενδιαφέρον για συνήθεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• Αλλαγές στις φιλίες 

• Το άτομο σταματά να πηγαίνει στο σχολείο ή στη δουλειά 

 

Ανεξήγητα σωματικά συμπτώματα: 

• Οι εκφράσεις του προσώπου φαίνονται διαφορετικές 

• Αύξηση πονοκεφάλων, πόνοι στο στομάχι 

• Το άτομο παραπονιέται ότι δεν αισθάνεται καλά 
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3. Διαχείριση κρίσεων ψυχικής υγείας 

Οι συμπεριφορές ενός ατόμου που βιώνει μια κρίση μπορεί να είναι απρόβλεπτες και μπορεί να 

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ένα άτομο που βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσης ψυχικής υγείας, δεν 

μπορεί πάντα να επικοινωνήσει με σαφήνεια τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του. Μπορεί να 

δυσκολεύεται, επίσης, να καταλάβει τι λένε οι άλλοι. Είναι σημαντικό να συμπάσχετε με τα 

συναισθήματα του ατόμου, να παραμείνετε ήρεμοι/ες και να προσπαθήσετε να αποκλιμακώσετε την 

κρίση. Εάν αυτές οι στρατηγικές δεν λειτουργούν, αναζητήστε εξωτερικούς πόρους ή βοήθεια. 

Τεχνικές αποκλιμάκωσης που μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση μιας κρίσης: 

• Διατηρήστε τη φωνή σας ήρεμη 

• Ακούστε το άτομο (ενεργητική ακρόαση) 

• Μην μαλώνετε και μην προσπαθείτε να συζητήσετε με το άτομο 

• Εκφράστε υποστήριξη σας 

• Ρωτήστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε 

• Κινηθείτε αργά 

• Προσφέρετε επιλογές αντί να προσπαθείτε να πάρετε τον έλεγχο 

• Αποφύγετε να αγγίζετε το άτομο εκτός εάν ζητήσετε άδεια 

• Δώστε χώρο στο άτομο 

 

3.1. Ψυχική υγεία και φυσική καταστροφή 

Ο επιπολασμός των προβλημάτων ψυχικής υγείας στον πληθυσμό που έχει πληγεί από καταστροφές 

βρέθηκε να είναι υψηλότερος κατά δύο έως τρεις φορές από αυτόν του γενικού πληθυσμού8. Η 

διαχείριση, επομένως, των καταστροφών είναι μια συνεχής και ολοκληρωμένη κυκλική διαδικασία 

σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη και την 

αποτελεσματική διαχείριση των καταστροφών και συγκεκριμένα των συνεπειών του στη ψυχική 

υγεία. 

Ανάλογα με την ηλικία της έκθεσης στην τραυματική εμπειρία της καταστροφής, οι αντιδράσεις ως 

μπορεί να διαφέρουν9: 

Ηλικίες 1-5 ετών 

Συμπτώματα συμπεριφοράς 

• Επανάληψη της ενούρησης, πιπίλισμα αντίχειρα, προσκόλληση στους γονείς 
• Φόβος για το σκοτάδι 
• Αυξημένο κλάμα 
• Φόβος επανεμφάνισης γεγονότος 

Σωματικά συμπτώματα 
• Απώλεια όρεξης 
• Στομαχόπονοι 
• Ναυτία 
• Προβλήματα ύπνου, εφιάλτες 
• Δυσκολίες λόγου 
• Τικ 

                                                             
8 Math, S. B., Nirmala, M. C., Moirangthem, S., & Kumar, N. C. (2015). Disaster Management: Mental Health Perspective.  Indian journal of psychological 
medicine, 37(3), 261–271. https://doi.org/10.4103/0253-7176.162915 
9 Mental Health Intervention in the Event of a Disaster, Field Guide, https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php /223/223_guide.pdf 
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Συναισθηματικά συμπτώματα 

• Άγχος 
• Φόβος 
• Ευερεθιστότητα 
• Ξεσπάσματα θυμού 
• Θλίψη 
• Απόσυρση 
• Αυξημένο κλάμα 

 

Ηλικίες 6-11 ετών 

Συμπτώματα συμπεριφοράς 

• Πτώση στη σχολική επίδοση 
• Επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι ή/και στο σχολείο 
• Υπερκινητικότητα 
• Γκρίνια 
• Αυξημένος ανταγωνισμός με μικρότερα αδέρφια για προσοχή των γονέων 
• Φόβος επανεμφάνισης γεγονότος 

Σωματικά συμπτώματα 
• Αλλαγές στην όρεξη 
• Πονοκέφαλοι 
• Στομαχόπονοι 
• Διαταραχές ύπνου, εφιάλτες 

Συναισθηματικά συμπτώματα 

• Σχολική αποφυγή 
• Απόσυρση από φίλους, δραστηριότητες 
• Ξεσπάσματα θυμού 
• Εμμονική ενασχόληση με την καταστροφή ή την διατήρηση ασφάλειας 

 

Ηλικίες 12-18 ετών 

Συμπτώματα συμπεριφοράς 

• Πτώση στις σχολικές/ακαδημαϊκές επιδόσεις 
• Επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι ή/και στο σχολείο 
• Υπερδιέγερση ή μείωση του επιπέδου ενέργειας, απάθεια 
• Παραβατική συμπεριφορά 
• Κοινωνική απόσυρση 
• Χρήση ουσιών 

Σωματικά συμπτώματα 
• Αλλαγές στην όρεξη 
• Πονοκέφαλοι 
• Γαστρεντερικά προβλήματα 
• Δερματικά εξανθήματα 
• Παράπονα για πόνους 
• Διαταραχή ύπνου 

Συναισθηματικά συμπτώματα 

• Απώλεια ενδιαφέροντος για κοινωνικές δραστηριότητες, χόμπι, αναψυχή 
• Θλίψη ή κατάθλιψη 
• Αντίσταση στην εξουσία 
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• Αισθήματα ανεπάρκειας και ανικανότητας 

 

Ηλικίες 18-65 ετών 

Συμπτώματα συμπεριφοράς 

• Προβλήματα ύπνου 
• Υπερβολικό επίπεδο δραστηριότητας 
• Υπερευαισθησία και συχνό κλάμα 
• Αυξημένες συγκρούσεις και βία  
• Υπερεπαγρύπνηση 
• Απομόνωση, απόσυρση 
• Προβληματική χρήση/κατάχρηση αλκοόλ/ναρκωτικών/φαρμάκων 

Σωματικά συμπτώματα 
• Κούραση, εξάντληση 
• Γαστρεντερική δυσφορία 
• Αλλαγές της όρεξης 
• Παράπονα για πόνους 
• Επιδείνωση χρόνιων καταστάσεων και ασθενειών 

Συναισθηματικά συμπτώματα 

• Κατάθλιψη, θλίψη 
• Ευερεθιστότητα, θυμός 
• Άγχος, φόβος 
• Απόγνωση, απελπισία 
• Ενοχές, αυτοαμφιβολία 
• Αλλαγές διάθεσης 

 

Ηλικίες 65+ ετών 

Συμπτώματα συμπεριφοράς 

• Απόσυρση και απομόνωση 
• Απροθυμία του ατόμου να φύγει από το σπίτι ή/και να εγκαταλείψει τον τόπο καταστροφής 
• Περιορισμοί κινητικότητας 
• Προβλήματα προσαρμογής της μετεγκατάστασης 
• Συμπτώματα από απώλεια ή υπερβολική χρήση φαρμάκων 

Σωματικά συμπτώματα 
• Επιδείνωση χρόνιων καταστάσεων ή/και ασθενειών 
• Διαταραχή ύπνου 
• Προβλήματα μνήμης 
• Πιο ευαίσθητο σε υπο/υπερθερμία 
• Φυσικοί και αισθητηριακοί περιορισμοί (όραση, ακοή) παρεμποδίζουν την αποκατάσταση 
• Συμπτώματα από απώλεια ή υπερβολική χρήση φαρμάκων π.χ. πόνοι, κλπ. 

Συναισθηματικά συμπτώματα 

• Κατάθλιψη 
• Απόγνωση για τις απώλειες 
• Απάθεια 
• Σύγχυση, αποπροσανατολισμός 
• Καχυποψία 
• Διέγερση, θυμός 
• Άγχος σε άγνωστο περιβάλλον 
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• Αμηχανία 
• Τα συμπτώματα που προκύπτουν από απώλεια ή υπερβολική χρήση φαρμάκων 

 

Παράλληλα, ένα σημαντικό σημείο το οποίο οι ειδικοί ψυχικοί υγείας οφείλουν να αναγνωρίσουν 

έγκαιρα είναι τα σημεία και τα συμπτώματα του τραύματος οι αντιδράσεις των ατόμων σε αυτό. Το 

τραύμα μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά το γεγονός (άμεση αντίδραση) ή και αρκετό καιρό μετά 

από την έκθεση στην καταστροφή (αργοπορημένη αντίδραση).10 

Άμεσες αντιδράσεις στο τραύμα 

Γνωστικές: 
• Εξασθένηση της μνήμης 
• Επιβράδυνση της διαδικασίας σκέψης 
• Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων 
• Δυσκολία στη συγκέντρωση 
• Περιορισμένη διάρκεια προσοχής 
• Επαναλαμβανόμενες/παρεμβατικές εικόνες ή όνειρα 

 

Συμπεριφορικές: 
• Αλλαγές στη συμπεριφορά 
• Απόσυρση 
• Σιωπή ή φλυαρία 
• Υπερφαγία 
• Υπέρπνοια ή αυπνία 
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για συνήθεις δραστηριότητες που προκαλούσαν ως τότε ευχαρίστηση 
• Υπερβολικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε αποσπά την προσοχή 
• Υποτροπή σε πρώην χρήστες/τριες ουσιών 
• Κατάχρηση/κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών ή/και φάρμακα 

Συναισθηματικές: 
• Άγχος, φόβος, μοναξιά, θυμός, σύγχυση, ενοχή 
• Ευερεθιστότητα 
• Κατάθλιψη 
• Αίσθημα ανικανότητας 
• Απελπισία 
• Σε κατάσταση σοκ, «μουδιασμένος/η» 
• Μη ρεαλιστικός φόβος επανεμφάνισης γεγονότος 

 

Σωματικές: 
• Κούραση που δεν ανακουφίζει ο ύπνος 
• Εξάρσεις παλαιών ιατρικών προβλημάτων 
• Πονοκέφαλοι 
• Ενόχληση στους μύες και/ή στις αρθρώσεις 
• Πεπτικά προβλήματα 
• Διαταραχές ύπνου 

Κοινωνικές: 

• Αλλαγές στις σχέσεις με μέλη της οικογένειας 
• Αμφισβήτηση πεποιθήσεων και αξιών 

                                                             
10 Mental Health Intervention in the Event of a Disaster, Field Guide, https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/223/223_guide.pdf 
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• Επαναξιολόγηση της δομής της ζωής 

 

Αργοπορημένες αντιδράσεις στο τραύμα 

Γνωστικές: 
• Επιβράδυνση των διαδικασιών σκέψης 
• Αποπροσανατολισμός 
• Κυνισμός 
• Ψευδαισθήσεις – απόδραση και/ή αναδρομές στο παρελθόν 

Συμπεριφορικές: 
• Αλλαγή συμπεριφοράς 
• Απόσυρση 
• Σιωπή 
• Υπερφαγία 
• Αλλαγές στον ύπνο 
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για συνήθεις δραστηριότητες 
• Κακή σχολική/εργατική απόδοση 
• Προβληματική χρήση/κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών ή/και φάρμακα 
• Πιθανή υποτροπή προηγούμενου εθισμού. 
• Μειωμένη σεξουαλική δράση 
• Βία 

Συναισθηματικές: 
• Άρνηση 
• Υποτιμητικές σκέψεις για τον εαυτό ή τους άλλους. 
• Υπερβολική χρήση ειδικής ορολογίας σχετικά με τη καταστροφή και εμμονή με αυτή. 
• Ακατάλληλο ή  «παρασυρμένο» χιούμορ 
• Αίσθηση «παντοδυναμίας» 
• Συναισθηματική κακοποίηση άλλων 
• Μη ρεαλιστικός φόβος επανεμφάνισης γεγονότος 

Σωματικές: 
• Χαμηλή ενέργεια 
• Στρες που σχετίζεται με ιατρικά προβλήματα 
• Ημικρανίες 
• Προβλήματα μυών και/ή αρθρώσεων 
• Συχνοί τραυματισμοί 
• Έλκη, κολίτιδα, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, καρδιακές ανωμαλίες 

Κοινωνικές: 

• Αλλαγές στις σχέσεις 
• Ξαφνικός χωρισμός, διαζύγιο 
• Κοινωνική απόσυρση, απομόνωση 
• Ελάχιστη ή καθόλου άποψη για το μέλλον 
• Δεν υπάρχει ξεκάθαρη αίσθηση των επιθυμιών ή αναγκών 

 

 

3.2. Ποιος είναι ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε καταστάσεις καταστροφής; 

Πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν κατανοούν καλά τον ρόλο τους σε μια ομάδα 

αντιμετώπισης καταστροφών, μιας και πρέπει να παίξουν έναν πολυδιάστατο ρόλο ανάμεσα στην 
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εκπαίδευση και κατάρτιση άλλων επαγγελματιών, τη διαπραγμάτευση, τη διοίκηση, τη συνεργασία, 

τη θεραπεία, την υποστήριξη και την αποκατάσταση. 11 

Για την αντιμετώπιση του φάσματος των προβλημάτων μετά την καταστροφή, οι ειδικοί ψυχικής 

υγείας είναι χρήσιμοι για τον εντοπισμό, την υποστήριξη και τη θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων 

που βιώνουν ψυχικές δυσκολίες. Επίσης, ο ειδικός έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

τοπικών παραγόντων σε απλές παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία με βάση την κοινότητα. Αυτά 

περιλαμβάνουν: 

1. συμβουλευτικές δεξιότητες 

2. ομαδικές συζητήσεις και εποπτείες 

3. διάρθρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων 

4. ενασχόληση με δραστηριότητες όπως διαλογισμός, ασκήσεις χαλάρωσης, κλπ. 

5. παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τη ψυχική υγεία 

6. εκπαίδευση γονέων και δασκάλων. 12 13 

Σκοπός τους ήταν να παρέχουν σημαντικά στοιχεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως 

ομαλοποίηση, σταθεροποίηση, κοινωνικοποίηση, εκτόνωση συναισθημάτων και αποκατάσταση της 

αίσθησης ταύτισης με τους άλλους και ασφάλειας.14 Αυτά δεν θα βοηθήσουν μόνο στην 

αποκατάσταση των συμπτωμάτων, αλλά και στην πρόληψη δυσμενών συνεπειών στην ψυχική υγεία. 

Τέτοιες παρεμβάσεις, όταν είναι εφικτές, θα πρέπει να ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, 

στοχεύοντας όλους τους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου στην πληγείσα περιοχή. Ωστόσο, για να 

ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και να αποφευχθεί ο στιγματισμός, πρέπει να αποφευχθεί η ετικέτα 

«ψυχική υγεία/ψυχιατρική», ειδικά σε περιοχές όπου οι γνώσεις και η άρση των στερεοτύπων γύρω 

από τη ψυχική υγεία είναι μειωμένες. 15 

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος είναι η παροχή φροντίδας στους εργαζομένους σε περιπτώσεις 

καταστροφών. Οι εργαζόμενοι σε περιπτώσεις καταστροφών αντιμετωπίζουν σημαντικό άγχος κατά 

την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν πληγεί από μια καταστροφή και εκτίθενται στους ίδιους 

παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τους πελάτες, επομένως οι εργαζόμενοι σε καταστροφές 

κινδυνεύουν από κόπωση, επαγγελματική εξουθένωση και δευτερεύον τραύμα. 16 Είναι σημαντικό να 

παρακολουθείται η κατάσταση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων σε περιπτώσεις 

καταστροφών κατά την καταστροφή και τη φάση μετά από εκείνη. 

 

3.3. Πλάνο διαχείρισης κρίσεων ψυχικής υγείας μετά από μία καταστροφή 

3.1.1. Προτεραιοποίηση πληθυσμών 

                                                             
11 Math, S. B., Nirmala, M. C., Moirangthem, S., & Kumar, N. C. (2015). Disaster Management: Mental Health Perspective.  Indian journal of psychological 
medicine, 37(3), 261–271. https://doi.org/10.4103/0253-7176.162915 
12 Math SB, Tandon S, Girimaji SC, Benegal V, Kumar U, Hamza A, et al. Psychological impact of the tsunami on children and adole scents from the andaman 

and nicobar islands. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10:31–7.  

13 Kar N. Psychological impact of disasters on children: Review of assessment and interventions. World J Pediatr. 2009;5:5–11. 
14 Sundram S, Karim ME, Ladrido-Ignacio L, Maramis A, Mufti KA, Nagaraja D, et al. Psychosocial responses to disaster: An Asian perspective.  Asian J 

Psychiatr. 2008;1:7–14. 

15 Math SB, Girimaji SC, Benegal V, Uday Kumar GS, Hamza A, Nagaraja D. Tsunami: Psychosocial aspects of Andaman and Nicobar isl ands. Assessments and 

intervention in the early phase. Int Rev Psychiatry. 2006;18:233–9. 

16 McCann IL, Pearlman LA. Vicarious traumatization: A framework the psychological effects of working with victims. J Trauma Stress. 1990;3:131–49. 
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Η χρήση ομαδοποιήσης και προτεραιοποίησης μπορεί να βοηθήσει, επίσης, του ειδικούς Ψυχικής 

υγείας στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Πρώτων Βοηθειών για την επηρεασμένη κοινότητα.  Οι ομάδες 

προτείνεται να χωρίζονται με βάση την παρακάτω κατηγοριοποίηση.17 

Ομάδα Ι 
• Σοβαρά τραυματισμένα άτομα. 
• Μέλη της οικογένειας που έχουν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο. 

Ομάδα II 
• Άτομα με υψηλή έκθεση σε τραυματικές εικόνες και εμπειρίες. 
• Άτομα που κλήθηκαν να εκκενώσουν και να εγκαταλείψουν τη ζώνη της καταστροφής 

Ομάδα III 
• Μέλη της ευρύτερης οικογένειας και φίλοι που έχουν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και 
πενθούν. 
• Επαγγελματίες διάσωσης. 
• Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης. 
• Πάροχοι υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα με την ειδοποίηση των  οικογενειών των 
πενθούντων. 

Ομάδα IV 
• Άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια, τις δουλειές, τα κατοικίδια τους και την περιουσία τους. 
• Πάροχοι ψυχικής υγείας. 
• Κληρικοί, ιερείς. 
• Σχολικό προσωπικό που ασχολείται με επιζώντες, οικογένειες ή θύματα. 
• Προσωπικό μέσων ενημέρωσης. 

Ομάδα V 
• Κυβερνητικά στελέχη 
• Ομάδες που ταυτίζονται με την ομάδα-στόχο των θυμάτων 
• Επιχειρήσεις με οικονομικές επιπτώσεις 

Ομάδα VI 
• Ευρύτερη κοινότητα.  

Παράλληλα, υπάρχουν και συγκεκριμένοι πληθυσμοί σε κίνδυνο, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

οποιαδήποτε ομάδα ατόμων της οποίας τα μοναδικά χαρακτηριστικά μπορεί να τα θέσει σε κίνδυνο 

κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος φυσικής καταστροφής. Οι ομάδες στις οποίες οι ειδικοί ψυχικής 

υγείας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή είναι: 

1. Παιδιά 

2. Ηλικιωμένοι 

3. Μετανάστες 

4. Εθνικές μειονότητες 

5. Άτομα στο όριο της φτώχειας 

6. Άτομα που ζουν μόνα 

7. Μονογονεϊκές οικογένειες 

8. Άτομα με αναπτυξιακά/Σωματικά προβλήματα 

9. Άτομα με περιορισμένο δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης 

10. Προηγούμενη έκθεση σε καταστροφή ή τραύμα (PTSD, επιζώντες) 

11. Προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία ή συναισθηματικές ανησυχίες 

12. Προϋπάρχουσες ανησυχίες για τη σωματική υγεία 

                                                             
17 Mental Health Intervention in the Event of a Disaster, Field Guide, https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php /223/223_guide.pdf 
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13. Ιστορικό κατάχρησης/εθισμού ουσιών 

 

3.1.2. Παρέμβαση στην κρίση 

Η ψυχική υγεία από καταστροφές βασίζεται στις αρχές της «προληπτικής ιατρικής». Αυτή η αρχή δίνει 

έμφαση στη διαχείριση μετά την καταστροφή, με επίκεντρο την ανακούφιση με μια ολιστική, 

πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη κοινοτική προσέγγιση για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη 

καταστροφών, την ετοιμότητα και τον μετριασμό των συνεπειών στη ψυχική υγεία.  

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή με βάση τις αρχές που τη διέπουν, το 

λεγόμενο μοντέλο των έξι «R» 18:  

1. η Ετοιμότητα (Readiness) – Δράσεις ενημέρωσης για πρόληψη των φυσικών καταστροφών και 

των συνεπειών τους π.χ. ενημέρωση για τη κλιματική αλλαγή.  

 

2. η ανταπόκριση (Response) – Ανταπόκριση στην ικανοποίηση των πρωτευόντων αιτημάτων των 

θυμάτων της καταστροφής, με απώτερη την παροχή ενός ασφαλούς μέρους και πλαισίου.  

 

3. η ανακούφιση (Relief) – Πρώτες βοήθειες Ψυχικής υγείας και παροχή υποστήριξης στα άτομα. 

Παροχή και ικανοποίηση ιατροφαρμακευτικών αναγκών και παραπομπή και σε άλλες υπηρεσίες.  

 

4. η αποκατάσταση (Rehabilitation) – Παροχή θεραπευτικών και ψυχοεκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

αναλόγως με τα αιτήματα και υποστήριξη στο τραύμα.  

 

5. η ανάκαμψη (Recovery) - διαχείριση συμπτωμάτων ψυχικής υγείας, ανάκτηση του ελέγχου της 

ζωής τους και εκμάθηση νέων τρόπων διαχείρισης συναισθημάτων. 

 

6. η ανθεκτικότητα (Resilience) - Ενίσχυση της Ψυχικής ανθεκτικότητας, μέσα από τη 

νοηματοδότηση του τραυματικού γεγονότος.  

 

 

Παρακάτω, προτείνονται μερικές προτάσεις παρέμβασης μετά την καταστροφή, αναλόγως ε την 

ηλικία.19  

Ηλικίες 1-5 ετών 

Προτάσεις παρέμβασης 

                                                             
18 Math, S. B., Nirmala, M. C., Moirangthem, S., & Kumar, N. C. (2015). Disaster Management: Mental Health Perspective.  Indian journal of psychological 
medicine, 37(3), 261–271. https://doi.org/10.4103/0253-7176.162915 
19 Mental Health Intervention in the Event of a Disaster, Field Guide, https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/223/223_guide .pdf 
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• Επιτρέψτε στο παιδί να κοιμάται προσωρινά στο δωμάτιο των γονιών του. 
• Ενθάρρυνση της έκφρασης συναισθημάτων σχετικά με την απώλεια. 
• Μειώστε την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με ειδήσεις από καταστροφές. 
• Ενθαρρύνετε την έκφραση μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού ή εναλλακτικές μορφές 

θεραπείας (π.χ. art therapy, κ.α.). 

 

Ηλικίες 6-11 ετών 

Προτάσεις παρέμβασης 

• Ενεργητική ακρόαση. 
• Χαλαρώστε τις προσδοκίες απόδοσης στο σπίτι/σχολείο προσωρινά. 
• Θέστε σταθερά όρια για την ενεργοποίηση του παιδιού. 
• Παρέχετε δομημένες αλλά μη απαιτητικές εργασίες ενασχόλησης π.χ. στο σπίτι και 

δραστηριότητες αποκατάστασης. 
• Ενθαρρύνετε την έκφραση των σκέψεων και συναισθημάτων. 
• Συντονισμός προγράμματος καταστροφών στα σχολεία: εκφραστικές δραστηριότητες, 

εκπαίδευση καταστροφών και προγραμματισμός, εντοπισμός παιδιών σε κίνδυνο. 

 

Ηλικίες 12-18 ετών 

Προτάσεις παρέμβασης 

• Χαλαρώστε τις προσδοκίες απόδοσης στο σπίτι/σχολείο προσωρινά. 
• Ενθαρρύνετε τη συζήτηση για την καταστροφή με συνομηλίκους ή/και σημαντικούς ενήλικες. 
• Ενθαρρύνετε τη φυσική δραστηριότητα. 
• Ενθάρρυνση της επανέναρξης των κοινωνικών δραστηριοτήτων, του αθλητισμού, συλλόγους 

κ.λπ. 
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αποκατάσταση της κοινότητας π.χ. εθελοντισμός και 

βοήθεια ευπαθών ομάδων. 
• Συντονισμός προγράμματος καταστροφών στα σχολεία. 
• Προγραμματισμός και εντοπισμός εφήβων σε κίνδυνο. 

 

Ηλικίες 18-65 ετών 

Προτάσεις παρέμβασης 

• Παρέχετε υποστηρικτική ακρόαση και δώστε χώρο για την αναλυτική συζήτηση γύρω από την 
εμπειρία καταστροφής. 

• Βοηθήστε στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στην επίλυση προβλημάτων. 
• Προσφέρετε βοήθεια στα μέλη της οικογένειας για διευκόλυνση επικοινωνίας. 
• Αξιολογήστε την κατάσταση ψυχικής υγείας και παραπέμψτε σε άλλους ειδικούς, όταν 

υποδεικνύεται 
• Ψυχοεκπαίδευση και παροχή πληροφοριών σχετικά με το άγχος και την αντιμετώπιση 

καταστροφών, αντιδράσεις των παιδιών και των οικογενειών, κ.α. 
• Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλους πόρους και οργανισμούς που προσφέρουν βοήθεια 

στην περιοχή. 

 

Ηλικίες 65+ ετών 

Προτάσεις παρέμβασης 
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• Χρησιμοποιήστε πολλαπλές μεθόδους αξιολόγησης, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν 
προβλήματα που να μην αναφέρονται, π.χ. ειδικά φάρμακα 

• Παραπομπή προς ιατρική/οικονομική βοήθεια, αν χρειάζεται. 
• Αποκαταστήστε τις οικογενειακές/κοινωνικές επαφές 
• Ενθαρρύνετε τη συζήτηση για απώλειες από καταστροφές και έκφραση συναισθημάτων. 
• Παροχή και διευκόλυνση παραπομπών για βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών 
• Προσέλκυση παροχών υπηρεσιών μεταφοράς, υγείας και επισκέψεις στο σπίτι, ανάλογα με τις 

ανάγκες. 
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3. Καλές πρακτικές ως προς την ευαισθητοποίηση για τη κλιματική 

αλλαγή σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
 

4.1. Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν ήδη κινητοποιημένοι δημόσιοι φορείς20 σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό) για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 

ει δυνατόν, των ποσοτικοποιημένων επιπτώσεων. 

Το 2016, η Ελληνική Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή, που ξεκίνησε από το ελληνικό 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2016. 

Οι βασικοί στόχοι της είναι: 

 καθιέρωση και ενίσχυση της (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης) διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων σχετικά με θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

 σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της 

εφαρμογής περιφερειακών/τοπικών σχεδίων δράσης. 

 προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, 

με έμφαση στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. 

 δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και ενημέρωσης για τις δράσεις και τις 

πολιτικές προσαρμογής. 

 δημιουργία ικανότητας προσαρμογής και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Η προαναφερθείσα εθνική στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ορίζει την υγεία ως μία 

από τις κύριες προτεραιότητες. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εστιάζει σε 

μεταδοτικές ασθένειες που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Ορισμένα σημαντικά 

παραδείγματα αναλύονται στην εθνική στρατηγική προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των 

ακραίων καιρικών συνθηκών, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω 

φορέων και της αυξημένης συχνότητας αλλεργιών λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

 

Το Υπουργείο Υγείας εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες για τα μέτρα δημόσιας υγείας που πρέπει να 

λαμβάνονται σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες 

για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από εστίες ασθενειών, καθώς η αύξηση της 

θερμοκρασίας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή αυξάνει την εμφάνιση και εξάπλωση 

μολυσματικών ασθενειών). 

Όσον αφορά ειδικά την πολιτική προστασία από την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, υπάρχει 

το Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Υπ. Απόφαση 1299/2003) θέτει το εθνικό 

πλαίσιο για τον συνολικό αποτελεσματικό σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων και προβλέπει την 

ανάπτυξη σχεδίων ειδικών κινδύνων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο «Ξενοκράτης» 

συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με 

συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο 

«Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». 

                                                             
20 Climate Adapt - https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/greece 
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Σύμφωνα με τον «Ξενοκράτη», σε εθνικό κεντρικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας εκδίδει Εθνικά Σχέδια για κάθε είδους φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Όλα τα 

υπουργεία, οι αποκεντρωμένες κυβερνητικές αρχές και οι τοπικές αρχές πρέπει να σχεδιάσουν τα 

σχέδιά τους με βάση τα σχέδιο. Γενικός συντονιστής του σχεδιασμού είναι η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, 

οι περιφερειακές αρχές και οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό όλων των 

επιχειρησιακών δυνάμεων ανάλογα με το αν η καταστροφή είναι γενική, περιφερειακή ή τοπική. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, καθεμία από τις 13 ελληνικές Περιφέρειες έπρεπε να αναπτύξει ένα 

Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, με βάση την ανάλυση των πιθανών 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια και την ανάλυση της «κλιματικής τρωτότητας» 

των διαφόρων τομέων της περιοχής. 

 

4.2. Καλές πρακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε 

 

Ας μειώσουμε το “ανθρακικό” μας αποτύπωμα  

 

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δε πρόκειται να εκλείψει επειδή ο πλανήτης κάνει shut down  

για μερικές εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μείωση εκπομπών από 0,2% έως 1%, αλλά αυτό 

μπορεί να είναι παροδικό. Υπάρχουν όμως καλές πρακτικές και προτάσεις για απλές, οικιακές 

συνήθειες που όμως μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού μας 

αποτυπώματος είναι οι ακόλουθες: 

 Βγάζουμε από την πρίζα όποια συσκευή δε βρίσκεται σε φόρτιση. 

 Χρησιμοποιούμε το laptop χωρίς τη φόρτιση. Το φορτίζουμε μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Στην 

περίπτωση αυτή ο κανόνας 40/80 είναι ο καλύτερος και για την καλύτερη απόδοση της συσκευής 

σας, δηλαδή φορτίζουμε όταν φτάσει στο 40% του ενεργειακού αποθέματος και αφαιρούμε την 

φόρτιση στο 80%. 

 Αξιοποιούμε τον φυσικό φωτισμό. 

 Εάν έχουμε πλυντήριο πιάτων, τότε δεν πλένουμε τα πιάτα στο χέρι. Τα σύγχρονα πλυντήρια 

πιάτων χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και ενέργεια. 

 Θυμόμαστε πως θέτουμε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων/πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτο! 

 

Tip καλής πρακτικής: H Ώρα της Γης 

H Ώρα της Γης  (Earth Hour) (www.earthhour.org/)είναι μία παγκόσμια δράση που διοργανώνεται 

κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις 

και τους κρατικούς φορείς, να σβήνουν τoν μη απαραίτητο ηλεκτρικό φωτισμό για μια ώρα, ώστε να 

εξοικονομείται ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή και την 

ανάγκη προστασίας της φύσης.  

 

Πρωταθλητές στην ανακύκλωση! 

 Κάνουμε ανακύκλωση και ακολουθούμε τις οδηγίες διαχείρισης απορριμμάτων 
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 Μειώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε τις συσκευασίες για όλες τις χρήσεις και σκεφτόμαστε 

αειφόρα.  

 Προσπαθούμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης. 

Tip καλής πρακτικής: Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών 

Η Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών (www.electrocycle.gr) έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, από το 2004, 

ως ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάλληλης τεχνικής υποδομής. Οι μικροσυσκευές μπορούν να αφεθούν στα σημεία συλλογής σε 

καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες super market κ.λπ. μέσω των 

Κάδων Συλλογής. Οι μεγάλες συσκευές μπορούν να συλλέγονται από τα σπίτια των πολιτών, αφού 

έχουν επικοινωνήσει με το τοπικό συμβούλιο για ανακύκλωση. 

Το 2018, οι ανακυκλωμένες ηλεκτρονικές συσκευές έφτασαν τους 54.000 τόνους. Σημαντική είναι η 
εξέλιξη στον τομέα των λαμπτήρων ανακύκλωσης. Οι ποσότητες για το 2017 αυξήθηκαν κατά 10% και 
προβλέπεται να φτάσουν τους 190 τόνους, που ισοδυναμούν με 1.150.000 λαμπτήρες τα επόμενα 
χρόνια. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2016 η Ελλάδα κατόρθωσε να βρίσκεται στην 
7η θέση στην Ευρώπη (στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ), όσον αφορά την αναλογία συλλογής απορριμμάτων 
ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση, ώστε να είναι και πάλι διαθέσιμη ως νέα. ηλεκτρονικών 
συσκευών στην αγορά. Επιπλέον, τα σημεία συλλογής παλαιών ηλεκτρικών συσκευών αυξάνονται 
συνεχώς και περισσότεροι κάδοι τοποθετούνται σε καταστήματα λιανικής, δήμους, επιχειρήσεις και 
οργανισμούς. Όλα τα είδη συλλεκτικών αντικειμένων ξεπερνούν σήμερα τις 14.000, η πλειοψηφία 
των οποίων βρίσκεται σε καταστήματα λιανικής. 

Η Εταιρεία, χάρη στη συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες, έχει καταφέρει να 
ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. Εκτός από την εκστρατεία 
στα ΜΜΕ κάθε χρόνο, διατηρεί ζωντανό διάλογο με το ευρύ κοινό, τόσο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όσο και μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε κεντρικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τις επόμενες 
γενιές. 

 

Μελετάμε τις διατροφικές μας συνήθειες 

 Μειώνουμε το food waste και δε σπαταλάμε τρόφιμα. Αγοράζουμε μόνο την ποσότητα που 

χρειαζόμαστε και διατηρούμε τα τρόφιμα που περισσεύουν για αργότερα! 

 Μειώνουμε την ενεργειακή κατανάλωση στη μαγειρική. 

 

Tip καλής πρακτικής: «Μπορούμε» 

Το «Μπορούμε» (www.boroume.gr) είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό 

της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», καθημερινά, σώζουν φαγητό και τρόφιμα από 

όλους τους πιθανούς δωρητές και το προσφέρουν, μέσω κοινωφελών φορέων, στους ανθρώπους που 

βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση και παράλληλα στηρίζουν επισιτιστικά τις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. 

Προσεγγίζουν συνολικά το φαινόμενο της σπατάλης φαγητού μέσω: 

1. του ενημερωτικού προγράμματος «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη». 

2. του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο». 

http://www.electrocycle.gr/
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3. του προγράμματος διάσωσης περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής «Μπορούμε στο 

Χωράφι». 

4. του προγράμματος διάσωσης προϊόντων από λαϊκές αγορές «Μπορούμε στη Λαϊκή». 

5. του εθελοντικού προγράμματος ενημέρωσης δυνητικών δωρητών τροφίμων «Μπορούμε στη 

Γειτονιά». 

 

 

Ευκαιρία για ξεκαθάρισμα και προσφορά σε όποι@ έχει ανάγκη! 

 Αν ανανεώνουμε τη ντουλάπα μας, επ’ ουδενί δεν πετάμε ρούχα στα σκουπίδια. Τα ρούχα που 

δε φοράμε, τα δωρίζουμε. 

 

Tip καλής πρακτικής: «Fabric Republic» 

Το Fabric Republic (www.fabricrepublic.gr) είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ρούχων, το 

οποίο εστιάζει κυρίως στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες, τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.  

Στόχος του οργανισμού είναι η βελτιστοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της κυκλικής διαχείρισης της 

περίσσειας ένδυσης. Επιπλέον, το όραμά τους είναι η συλλογική ανάπτυξη κοινωνικής και 

οικολογικής συνείδησης για μια πραγματικότητα Zero Waste. To Fabric Republic προσφέρει 

σημαντικά και πολλαπλά οφέλη στο περιβάλλον και φυσικά στην κοινωνία. Καταρχάς, υπάρχει ενεργή 

συμβολή στην κοινωνική οικονομία της ένδυσης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί, μέσω των ενεργειών του 

οργανισμού, σημαντική αποσυμφόρηση του συστήματος απορριμμάτων και, επίσης, σημαντική 

μείωση της υπερχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. Τέλος, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι επίσης 

σημαντικός, μιας και γίνεται δωρεά καθαρού ρουχισμού σε άλλες αλληλέγγυες οργανώσεις, η 

απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ατόμων. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου έτους των ενεργειών της Fabric Republic ήταν εκπληκτικά. Πρώτον, 

προσφέρθηκαν 12.937 κιλά σε εταιρείες ανακύκλωσης. Επιπλέον, προσφέρθηκαν 21.252 κιλά σε 

οργανώσεις της ΚτΠ σε όλη την Αθήνα. Τέλος, οι δικαιούχοι αυτής της πρωτοβουλίας εκτιμάται ότι 

είναι περισσότεροι από 25.000 και οι χαμηλότερες εκπομπές CO2 υπολογίζονται σε περίπου 150.000 

κιλά. 

  

http://www.fabricrepublic.gr/
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4. Εργαλεία/Εγχειρίδια ενημέρωσης για τη κλιματική αλλαγή σε 

σχέση με τη ψυχική υγεία 
 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθεται σχετική Βιβλιογραφία σχετικά με τα ήδη υπάρχοντα εγχειρίδια 

που υπάρχουν σε σχέση με το παρόν ζήτημα.  
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5. Λεξικό και ορολογία για την κλιματική αλλαγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα βρείτε πολλούς και χρήσιμους όρους σχετικούς με τη κλιματική κρίση. Για 

περισσότερους όρους (στα αγγλικά) μπορείτε να συμβουλευτείτε το “Climate change glossary” από 

το BBC (2014)21. 

Αέρια του θερμοκηπίου (GHG): Φυσικά και βιομηχανικά αέρια που παγιδεύουν τη θερμότητα από 

τη Γη και θερμαίνουν την επιφάνεια. Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιορίζει τις εκπομπές έξι αερίων 

του θερμοκηπίου: φυσικών (διοξείδιο του άνθρακα, υποξείδιο του αζώτου και μεθάνιο) και 

βιομηχανικών (υπερφθοράνθρακες, υδροφθοράνθρακες και εξαφθοριούχο θείο). 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ενέργεια που δημιουργείται από πηγές 

που μπορούν να αναπληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πέντε ανανεώσιμες πηγές που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι: η βιομάζα (όπως το ξύλο και το βιοαέριο), η κίνηση του νερού, η 

γεωθερμία (θερμότητα από το εσωτερικό της γης), ο άνεμος και η ηλιακή ενέργεια. 

Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από ανθρώπινη 

δραστηριότητα σε αντίθεση με φυσικές διεργασίες. 

Αποψίλωση των δασών: Η μόνιμη απομάκρυνση των δασών που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά 

επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο στην ατμόσφαιρα της Γης. 

Εμφανίζεται φυσικά και είναι επίσης υποπροϊόν ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η καύση 

ορυκτών καυσίμων. Είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα. 

Επικίνδυνη κλιματική αλλαγή: Όρος που αναφέρεται σε σοβαρή κλιματική αλλαγή που θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνίες, τις οικονομίες και το περιβάλλον συνολικά. Η φράση εισήχθη 

από τη Σύμβαση του 1992 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία στοχεύει στην αποτροπή της 

«επικίνδυνης» ανθρώπινης παρέμβασης στο κλιματικό σύστημα. 

Καιρός: Η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε σχέση με τη θερμοκρασία, τη συννεφιά, τις βροχοπτώσεις, 

τον άνεμο και άλλες μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο με το κλίμα που είναι ο μέσος καιρός 

για πολύ μεγαλύτερη περίοδο. 

Κλιματική αλλαγή: Ένα μοτίβο αλλαγής που επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα, όπως μετράται με 

κριτήρια όπως η μέση θερμοκρασία και η βροχόπτωση, ή μια αλλαγή στη συχνότητα των ακραίων 

καιρικών συνθηκών. Αυτή η διακύμανση μπορεί να προκαλείται τόσο από φυσικές διεργασίες όσο 

και από ανθρώπινη δραστηριότητα. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια πτυχή της κλιματικής 

αλλαγής. 

Μεθάνιο: Το μεθάνιο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου που προκαλείται από 

τον άνθρωπο. Οι πηγές περιλαμβάνουν τόσο τον φυσικό κόσμο (υγροτόπους, πυρκαγιές) όσο και την 

ανθρώπινη δραστηριότητα (γεωργία, χωματερές, διαρροές από εξόρυξη άνθρακα). 

Προσαρμογή: δράσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Πρωτόκολλο του Κιότο: Πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή, το οποίο ορίζει νομικές δεσμεύσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι 

                                                             
21 Πηγή: https://www.bbc.com/news/science-environment-11833685 
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βιομηχανικές χώρες συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές τους στο 5,2% κάτω από τα επίπεδα του 

1990 κατά την πενταετία 2008-2012. Συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις σε μια διάσκεψη του ΟΗΕ το 

1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας, αλλά δεν τέθηκε νομικά σε ισχύ μέχρι το 2005.  

Υπερθέρμανση του πλανήτη: Η σταθερή αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας τις τελευταίες 

δεκαετίες, για την οποία οι ειδικοί πιστεύουν ότι προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μακροπρόθεσμη τάση συνεχίζει να είναι 

ανοδική. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου: Η επίδραση ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα, τα οποία 

επιτρέπουν στην ηλιακή ακτινοβολία να θερμαίνει τη γη και στη συνέχεια να εμποδίζει τη διαφυγή 

μέρους της θερμότητας. 

Φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου: Το φυσικό επίπεδο των αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρά μας, το οποίο διατηρεί τον πλανήτη περίπου 30 CΟ  πιο ζεστό από ό,τι θα ήταν 

διαφορετικά, γεγονός απαραίτητο για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Οι υδρατμοί είναι το πιο 

σημαντικό συστατικό του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Χώρες στο Παραρτήματος I: Οι βιομηχανικές χώρες (και οι χώρες σε μετάβαση σε μια οικονομία της 

αγοράς) που ανέλαβαν υποχρεώσεις να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι συνδυασμένες εκπομπές τους, που υπολογίζονται κατά μέσο όρο κατά 

την περίοδο 2008-2012, θα πρέπει να είναι 5,2% κάτω από τα επίπεδα του 1990. 

Χώρες στο Παράρτημα II: Οι χώρες του παγκόσμιο χάρτη που έχουν ειδική υποχρέωση βάσει του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο να παρέχουν οικονομικούς πόρους και να μεταφέρουν τεχνολογία στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ομάδα αποτελεί υποτμήμα των χωρών του Παραρτήματος Ι, 

εξαιρουμένων εκείνων που, το 1992, βρίσκονταν σε μετάβαση από την κεντρικά σχεδιασμένη σε μια 

οικονομία ελεύθερης αγοράς. 

IPCC: Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή είναι ένας επιστημονικός φορέας που 

ιδρύθηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο 

Μετεωρολογικό Οργανισμό. Εξετάζει και αξιολογεί τις πιο πρόσφατες επιστημονικές, τεχνικές και 

κοινωνικοοικονομικές εργασίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν πραγματοποιεί δική της 

έρευνα. Η IPCC τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2007. 

UNFCCC: Η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή είναι μια από μια σειρά 

διεθνών συμφωνιών για παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα που εγκρίθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής 

για τη Γη το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η UNFCCC στοχεύει να αποτρέψει την «επικίνδυνη» 

ανθρώπινη παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα. Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 1994 και έχει 

επικυρωθεί από 192 χώρες. 
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