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Στη σημερινή πραγματικότητα, στα πλαίσια μιας διεθνούς

κρίσης που αφορά στη δημόσια υγεία καλούμαστε να παρέχουμε

υποστήριξη εξ’ αποστάσεως και ιδιαίτερα να παρέμβουμε και να

διαχειριστούμε ένα πλήθος από καταστάσεις κρίσεων.
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Καταστάσεις κρίσεων

Αρχικά, θα δούμε κάποιους ενδεικτικούς ορισμούς της κρίσης όπως αναφέρονται από την Δημοπούλου –

Λαγωνίκα (2015: 183):

• Σύμφωνα με την Κοινωνική Λειτουργό Lydia Rapoport, η κρίση αποτελεί μια «ανατροπή σε μία σταθερή

κατάσταση. Το άτομο επιδιώκει να διατηρήσει μια ισορροπία κατά την πορεία της ζωής του μέσω

προσαρμοστικών μηχανισμών και δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η ομοιοστατική ισορροπία

του ατόμου μπορεί να διαταραχθεί από ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του,

με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση κρίσης. Κατά την περίοδο της κρίσης, οι συνήθεις προστατευτικοί

μηχανισμοί του ατόμου δεν είναι επαρκείς ούτε οδηγούν γρήγορα στην προηγούμενη ισορροπία»

• Σύμφωνα με τον Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας Albert Roberts η κρίση ορίζεται ως «μία περίοδος

ψυχολογικής αποδιοργάνωσης που βιώνεται από το άτομο ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος κινδύνου ή μιας

κατάστασης που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και δεν μπορεί να επανορθωθεί με τη χρησιμοποίηση των

συνηθισμένων στρατηγικών αντιμετώπισης».
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν τρία βασικά είδη κρίσεων τα οποία είναι 

τα εξής (Walsh, 2013: 310):

• Αναπτυξιακές

• Περιστασιακές

• Υπαρξιακές 
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Μία κατάσταση κρίσης μπορεί να οριστεί από πέντε στοιχεία: τον στρεσογόνο παράγοντα, το

ευάλωτο στάδιο, τον εκλυτικό παράγοντα, το στάδιο της οξείας κρίσης, το στάδιο αναδιοργάνωσης

(Βεργέτη, 2009: 41).

Παραδείγματα καταστάσεων κρίσης: βίαια γεγονότα, εγκλήματα, τραυματικά γεγονότα, φυσικές

καταστροφές, ατυχήματα – δυστυχήματα, αναπτυξιακές αλλαγές (Yeager & Roberts, 2015a: 4).
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Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων μπορεί να διαρκέσει

από 4 έως 8 εβδομάδες αν και κάποιοι εξυπηρετούμενοι πιθανόν να χρειαστούν περαιτέρω

υποστήριξη. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε μία τηλεφωνική συνεδρία έως και σε

παροχή ολιστικών υπηρεσιών σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας (Hepworth,

Rooney, Rooney & Strom – Gottfried, 2017: 384).

Επίσης, οι καταστάσεις κρίσεων έχουν έντονο το υποκειμενικό στοιχείο καθώς οι αντιλήψεις των

ανθρώπων αλλά και οι στρατηγικές αντιμετώπισης διαφέρουν. Ο βασικός σκοπός στην παρέμβαση

σε καταστάσεις κρίσεων είναι η επαναφορά των ατόμων στο επίπεδο λειτουργικότητας που είχαν

πριν από την κρίση (Hepworth, Rooney, Rooney & Strom – Gottfried, 2017: 383 - 384).
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Μοντέλα παρέμβασης

Το μοντέλο θεραπείας καταστάσεων κρίσης της Κοινωνικής Λειτουργού Naomi Golan: Στο

μοντέλο αυτό έχουμε την αρχική φάση στην οποία εστιάζουμε άμεσα στην κατάσταση κρίσης,

αξιολογούμε την δυσχέρεια στο εδώ και στο τώρα και αναπτύσσουμε συνεργατικά με το άτομο

ένα σχέδιο επίλυσης. Στην μεσαία φάση εφαρμόζουμε το σχέδιο επίλυσης, συγκεκριμένα

οργανώνουμε τις πληροφορίες μας και επιχειρούμε να κάνουμε αλλαγές στη συμπεριφορά. Στην

τελική φάση, υπάρχει η λήξη της συνεργασίας και η αξιολόγηση της προόδου (Βεργέτη, 2009:

126 – 133). Οι στόχοι του συγκεκριμένου μοντέλου διακρίνονται σε υλικούς – ρυθμιστικούς

(παροχή υλικής υποστήριξης) και σε ψυχοκοινωνικούς (διαχείριση και διευθέτηση αρνητικών

συναισθημάτων) (Βεργέτη, 2009: 124).
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Το μοντέλο των 7 σταδίων για την παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων του Καθηγητή 

Κοινωνικής Εργασίας Albert Roberts (Yeager & Roberts, 2015a: 20 - 25):

1. Ψυχοκοινωνική εκτίμηση και εκτίμηση επικινδυνότητας: Πραγματοποιείται εκτίμηση

της ψυχοκοινωνικής κατάστασης αλλά και των αναγκών των ατόμων καθώς και

εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας. Επίσης, χρειάζεται να διερευνήσουμε το εάν

απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση ή παρέμβαση της αστυνομίας.

2. Άμεση εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης και ψυχολογικής επαφής: Ο επαγγελματίας

εγκαθιδρύει άμεσα μία θεραπευτική σχέση με το άτομο σε κρίση, και αξιοποιεί

δεξιότητες και τεχνικές όπως είναι η αποδοχή, ο σεβασμός και ο ειλικρινής

καθησυχασμός.
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3. Εξέταση των παραμέτρων του προβλήματος με σκοπό τον ορισμό του: Ο επαγγελματίας

εστιάζει στο «τώρα» αλλά και στο «πώς», έτσι ώστε να προσδιοριστούν ο εκλυτικός

παράγοντας που οδήγησε στην αναζήτηση βοήθειας, οι τρόποι αντιμετώπισης καθώς και η

επικινδυνότητα. Στην παρούσα φάση βοηθούν οι ανοιχτές ερωτήσεις που εστιάζουν στην

εξέταση των παραμέτρων του προβλήματος.

4. Ενθάρρυνση της διερεύνησης των συναισθημάτων: Το άτομο ενθαρρύνεται να εκφράσει τα

συναισθήματά του μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής, υποστήριξης, με σεβασμό και χωρίς να

υπάρχει επίκριση. Αξιοποιούμε την ενεργητική ακρόαση ενώ χρειάζεται να επισημάνουμε ότι

η έκφραση των συναισθημάτων θεωρείται ιδιαίτερα θεραπευτική.
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5. Διερεύνηση και εκτίμηση προηγούμενων τρόπων αντιμετώπισης και προσπαθειών: Ο

επαγγελματίας βοηθά το άτομο να διερευνήσει προηγούμενους τρόπους και στρατηγικές

αντιμετώπισης των προβλημάτων του. Σε αυτό το στάδιο αξιοποιούμε τεχνικές από την

Εστιασμένη σε Λύσεις προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στις δυνάμεις

του ατόμου και να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωσή του. Επίσης, παρέχεται βοήθεια στο άτομο

για να μπορέσει να αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης των

προβλημάτων του.
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6. Επαναφορά της γνωστικής λειτουργικότητας με την εφαρμογή σχεδίου δράσης: Στο στάδιο αυτό ο

επαγγελματίας αξιοποιεί την Γνωσιακή προσέγγιση και προσπαθεί να βοηθήσει το άτομο να

κατανοήσει ρεαλιστικά τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση, να εντοπίσει τα γνωσιακά του λάθη ή

τις δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις, ενώ μέσω της γνωσιακής αναδόμησης παρέχεται βοήθεια στον

εξυπηρετούμενο με σκοπό να αντικαταστήσει τις αρνητικές του γνωσίες με νέες σκέψεις και

λειτουργικές πεποιθήσεις. Ακόμη, στο σημείο αυτό μπορεί να είναι σημαντική η σύνδεση του ατόμου

με άλλα άτομα που βίωσαν και διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά μία παρόμοια κρίση (π.χ. συμμετοχή σε

μία ομάδα υποστήριξης).

7. Μετά - παρακολούθηση: Ο επαγγελματίας αναφέρει στο άτομο ότι είναι διαθέσιμος και για κάποια

πιθανή μελλοντική συνεργασία. Μπορούμε να ορίσουμε και μία συγκεκριμένη συνάντηση ή κάποια

τηλεφωνική επικοινωνία.
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Συμπληρωματικά – βοηθητικά σημεία για τις παρεμβάσεις

Ενδεικτικά εργαλεία εκτίμησης: «Κλίμακα Κατάθλιψης Beck» «Κλίμακα Απελπισίας Beck»

«Διαγνωστικό σύστημα Πρόσωπο στο Περιβάλλον του – PIE» (Yeager & Roberts, 2015b.c: 48.

195). Σημαντική είναι και η τριαδική φόρμα αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει 3 τομείς

διερεύνησης καθώς και τις αντίστοιχες κλίμακες, τη συναισθηματική, τη γνωστική και τη

συμπεριφορική (Myer, Williams, Ottens & Schmidt στο Καμπισοπούλου, 2008: 30 – 39). Ακόμη

βοηθητικό εργαλείο είναι o οικοσυστημικός χάρτης της Κοινωνικής Λειτουργού Ann Hartman

(Webb, 2007a: 16).
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Ενδεικτικές ερωτήσεις εκτίμησης (Walsh, 2013: 314): Ποια είναι η παρούσα κατάσταση γνωστικής

και συμπεριφοριστικής λειτουργικότητας του ατόμου; Είναι αυτοκαταστροφικός ο εξυπηρετούμενος;

Χρειάζεται το άτομο άμεση ιατρική ή ψυχιατρική βοήθεια; Ποιες είναι οι δυνάμεις του ατόμου; Ποια

είναι τα υποστηρικτικά δίκτυα του εξυπηρετούμενου; Ποια είναι η σχέση του επιπέδου της τωρινής

λειτουργικότητας του ατόμου με την λειτουργικότητά του πριν από την κρίση;
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Βιοψυχοκοινωνική εκτίμηση: Δημογραφικά δεδομένα, τωρινή και

προηγούμενη επαφή με την υπηρεσία, ιατρικό, ψυχιατρικό ιστορικό και

ιστορικό χρήσης ουσιών, σύντομο ιστορικό του ατόμου και των σημαντικών

άλλων, περίληψη της τωρινής κατάστασης του ατόμου, παρουσιαζόμενο

αίτημα, παρουσιαζόμενο πρόβλημα όπως ορίζεται από τον επαγγελματία και

τον εξυπηρετούμενο, συμβόλαιο συνεργασίας, σχέδιο παρέμβασης, στόχοι

παρέμβασης (Austrian in Yeager & Roberts, 2015c: 194 - 195).
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Στην συναισθηματική διερεύνηση και έκφραση, βοηθητικά εργαλεία είναι οι λίστες

συναισθημάτων και οι κλίμακες (χάρακες) μέτρησης της έντασης των συναισθημάτων (Πιλήσης,

2015). Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα

συναισθήματά τους οπότε παρέχουμε εκπαίδευση και υποστήριξη μέσω των εργαλείων που

αναφέρθηκαν.
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Προσέγγιση Εστιασμένη στις Λύσεις των Κοινωνικών Λειτουργών de Shazer & Berg (Collins, Jordan &

Coleman, 2017: 451 - 452):

 Ερώτηση για το θαύμα: «Υποθέστε ότι μια νύχτα, ενώ κοιμάστε, συμβαίνει ένα θαύμα και το πρόβλημα

λύνεται. Πώς θα έμοιαζε αυτό; Πώς θα το καταλαβαίνατε; Τι θα άλλαζε;

 Ερώτηση εξαίρεσης: Κατά περιόδους στο παρελθόν ή το παρόν που το πρόβλημα δεν είχε εμφανιστεί, ενώ

κανονικά θα έπρεπε, τι ήταν διαφορετικό;

 Ερώτηση κλίμακας: Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το καλύτερο δυνατό που μπορεί να

νιώθετε, σε ποιο σημείο είστε σήμερα; Τι χρειάζεται για να φτάσετε στο (επόμενος αριθμός);

 Ερώτηση αντιμετώπισης: Ρωτάμε το άτομο πώς κατάφερε να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις στο

παρελθόν.
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Ερωτήσεις για γνωσιακή αναδόμηση: Στη συνέχεια θα δούμε κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις που βοηθούν το άτομο να ελέγξει εάν οι

σκέψεις του είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα ((Καλαντζή – Αζίζι, Αγγελή & Ευσταθίου, 2002: 231 – 235):

 Βάσει ποιας λογικής εξάγω αυτό το συμπέρασμα;

 Μήπως υπεραπλουστεύω μια αιτιώδη σχέση;

 Μήπως νομίζω ότι η εκτίμησή μου για την κατάσταση περιγράφει την κατάσταση όπως πραγματικά είναι;

 Μήπως σκέφτομαι με απόλυτο τρόπο; Μήπως βλέπω τα πράγματα μόνο μαύρα ή μόνο άσπρα;

 Μήπως οι κρίσεις μου βασίζονται κυρίως στα συναισθήματά μου και όχι στα γεγονότα;

 Μήπως εστιάζω την προσοχή μου σε μεμονωμένα ή άσχετα γεγονότα;

 Αν ο/ η καλύτερός/ ή φίλος/ η μου ή κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο σκεφτόταν έτσι, τι θα του/ της έλεγα;

 Αν ο/ η καλύτερός μου φίλος/ η ή κάποιος που νοιάζεται για μένα ήξερε ότι σκέφτομαι έτσι, τι θα μου έλεγε; Τι επιχειρήματα και

δεδομένα θα μου παρέθετε για να με πείσει ότι η σκέψη μου δεν είναι εκατό τοις εκατό αληθινή;

 Μήπως υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία στην κατάσταση ή σε εμένα τα οποία αγνοώ;

 Μήπως εξάγω συμπεράσματα που δεν υποστηρίζονται απολύτως από τα δεδομένα;
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Οικογένεια – Παιδιά – Σχολείο

Κοινωνική εργασία με οικογένειες σε κρίση

Η οικογένεια έχει ανάγκη από τη στήριξη των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας, από πληροφόρηση και εκπαίδευση σε

στρατηγικές και δεξιότητες αντιμετώπισης που ενισχύουν την ανθεκτικότητά της απέναντι στην απειλή τραυματικών γεγονότων

(Μαρτινάκη & Παπαϊωάννου, 2015: 359).

Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων σε σχολεία

Ατομική παρέμβαση (Brock, Sandoval & Lewis, 2005: 194 - 208):

• Πραγματοποίηση ψυχολογικής επαφής

• Διερεύνηση των διαστάσεων του προβλήματος

• Εξέταση των πιθανών λύσεων

• Συνδρομή στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης

• Επανέλεγχος
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Παρέμβαση στην κρίση μέσα στην τάξη (Brock, Sandoval & Lewis, 2005: 213 - 226):

• Εισαγωγή

• Παράθεση γεγονότων και διασκέδαση φημών

• Ανταλλαγή ιστοριών

• Ανταλλαγή αντιδράσεων

• Ενδυνάμωση

• Κλείσιμο 
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Στην παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων με παιδιά βοηθητική είναι η αξιοποίηση της

παιγνιοθεραπείας μέσω της οποίας το παιδί υποστηρίζεται ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το

άγχος που συνδέεται με την κατάσταση κρίσης. Η παρέμβαση είναι βραχεία και κατευθυντική,

δίνεται έμφαση στην ασφάλεια που δημιουργεί η θεραπευτική συμμαχία και αξιοποιούνται

διάφορα υλικά και εργαλεία όπως είναι οι μινιατούρες, η ζωγραφική, διάφορα παιχνίδια κ.λπ.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι οι τεχνικές που σχετίζονται με διάφορες μορφές τεχνών μπορούν να

αξιοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Webb, 2007b: 48 – 49).
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Επίμετρο

Στις μέρες μας καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τους ρόλους και τις μεθόδους των παρεμβάσεών μας

μέσα σε μια κατάσταση και σε ένα περιβάλλον που επηρεάζει και δοκιμάζει και τη δική μας ανθεκτικότητα.

Γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται σεβασμός και αποδοχή της κατάστασης ώστε να μπορέσουμε

να προβούμε σε αλλαγές. Πάντα υπηρετούμε στην πρώτη γραμμή των σχολείων, είμαστε η ασπίδα

προστασίας των μαθητών, των μαθητριών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών καθώς και η πηγή δύναμης

και ανάπτυξής τους. Έτσι και σήμερα με τις δυνάμεις που διαθέτουμε και με αυτές που ανακαλύπτουμε

καθημερινά αποτελούμε τη δεξαμενή φροντίδας και υποστήριξης με σκοπό κυρίως την κάλυψη των βασικών

αναγκών, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Είμαστε ένα μέρος της κρίσης αυτής με συναισθήματα φόβου, άγχους, θλίψης. Υπήρξαμε όμως

τα μάτια των παιδιών που δεν βλέπουν για να τους περιγράψουμε τον κόσμο, σταθήκαμε εμείς

όρθιοι για να συνηγορήσουμε για τις ομάδες του πληθυσμού που κάποια στιγμή τους ήταν

δύσκολο για τον οποιοδήποτε λόγο να εκφραστούν. Στους ανθρώπους που βίωσαν την

κακοποίηση δείξαμε την αξία της αγάπης. Δανείσαμε το «εγώ» μας, τον ίδιο μας τον εαυτό σε

ανθρώπους που είχαν αποδιοργανωθεί για να ενώσουν τα κομμάτια τους και να συνδεθούν με

άλλα άτομα. Κάποιες φορές χάσαμε τις μάχες μας και η βιωμένη αυτή γνώση, μας βοήθησε στο

να ξαναγράψουμε τις ιστορίες μας και να αναδημιουργήσουμε. Στην παρούσα φάση

καταφέρνουμε με νέους τρόπους υποστήριξης να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους και από

κοινού να κατασκευάσουμε νοήματα και ιστορίες που νικούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες.
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