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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  

Η εργασία αυτή περιγράφει μια έρευνα που αναδεικνύει την ικανότητα  

Ελλήνων να ανακτήσουν τη ζωή τους, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με τις 

δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. Μέσα από συνεντεύξεις , την δημιουργία 

συλλογικού εγγράφου και μια εορταστική εκδήλωση, αυτή εδώ η εργασία 

προσδιορίζει και εκθειάζει αυτές τις ιδιαίτερες δεξιότητες, την σοφία και την 

γνώση που επιστρατεύουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ‘κρίση’.  

Όταν ήρθα σε επαφή με την θεωρία  και την πρακτική της αφηγηματικής 

προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία, γοητεύτηκα από την επανεξέταση των 

εννοιών της κακουχίας και της κακοποίησης  όπως γίνεται από τον Μ.White, 

τον εμπνευστή  της Αφηγηματικής Προσέγγισης. Το να στέκεται κάποιος από 

μια άλλη θέση, ενώ αντιλαμβάνεται και τις μικρότερες δικές του πράξεις 

αντίστασης στην εκμετάλλευση, την αδικία και τη βία σαν ενέργειες 

υποστήριξης της αξιοπρέπειας της ύπαρξης του.  

Είχα λοιπόν την έμπνευση να τιμήσω όλες τις κρυμμένες δυνατότητες που 

αναπτύσσουν οι άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα δύσκολα.                                                                                                

Κάποιες άλλες μου αναγνώσεις γύρω από τον κύριο ‘AIDS’ και τoν κύριο ΄Care’ 

(‘Little by little, we make a bundle’, Yvonne Sliep, p.150 ) με έκαναν να 

εμπνευστώ μια εργασία που θα βοήθαγε τους Έλληνες να μετακινηθούν από  

την ταυτότητα της Κρίσης στην ταυτότητα της Ελπίδας.     

Η διαδικασία που ακολούθησα περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια:   

1. Συνεντεύξεις από 10 ανθρώπους για τις συνέπειες της κρίσης και τους 

τρόπους αντίστασης σε αυτές                     

Έφτιαξα ένα ερωτηματολόγιο και ξεκίνησα εξωτερικευτικές συζητήσεις, 

παίρνοντας συνεντεύξεις από δέκα ανθρώπους επιλεγμένους τυχαία από την 

Ελληνική κοινωνία. Στην διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων μου δόθηκε η 

ευκαιρία να νιώσω την ελπίδα, αλλά και την θλίψη αυτών των  ανθρώπων. 

Διερεύνησα τους τρόπους που η Κρίση επηρεάζει τις ζωές τους , τις σκέψεις 

τους , πως εκείνη προσδιορίζει την ταυτότητα τους και πως τους εμπλέκει σε 

συναισθήματα ντροπής και αυτο-ενοχοποίησης. Χρησιμοποίησα ερωτήσεις 
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όπως «Πώς αντιστέκεσαι;» ή  «Υπάρχουν φορές που η ελπίδα σε κρατεί 

ζωντανό;» ή «θα μπορούσες να μου πεις μια ιστορία που περιγράφει αυτή την 

εμπειρία; »  

Βρέθηκα έτσι μπροστά σε δέκα ιστορίες αντίστασης στις επώδυνες συνέπειες 

της Κρίσης.  Με την χρήση ερωτήσεων πρόθεσης (intentional questions) οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα οδηγήθηκαν σε μια πλούσια εναλλακτική ιστορία  

της ζωής τους που στηριζόταν σε προσωπικές  αξίες , πεποιθήσεις , όνειρα , 

ελπίδες,  προθέσεις, σκοπούς, αρχές και δεσμεύσεις. Μέσα από τις 

απαντήσεις τους, αναπτύχθηκαν δέκα ξεχωριστές αφηγήσεις σχετικές με την 

διαχείριση των συνεπειών της Κρίσης. Τα ονόματα που έδωσαν στις 

εναλλακτικές τους ιστορίες ενδεικτικά ήταν: «Αγάπη, Ενσυναίσθηση και 

Υποστήριξη», «Επανεκκίνηση», «Η Σοκολατόπιτα ή Αλληλεπίδραση με 

Συναισθήματα»  «Συντροφικότητα: μόνοι μας απέναντι σε όλους», «Φως στο 

τέλος του τούνελ» κλπ.  

2. Δημιουργία ενός συλλογικού εγγράφου για την Κρίση και την 

Αντίσταση σε αυτήν 

Αρχικά, σχεδίαζα αυτές οι δέκα ιστορίες να διαβαστούν μπροστά σε κοινό, 

ξεχωριστά η καθεμιά. Επειδή όμως φαντάστηκα ότι θα ήταν ίσως βαρετή η 

διαδικασία αυτή, αποφάσισα να γίνει ένα συλλογικό κείμενο (Collective 

document) και να καλλιεργηθούν έτσι συνθήκες αλληλεπίδρασης στα πλαίσια 

μιας προσδιοριστικής τελετής (Definitional ceremony) και αυτής της 

διαδικασίας των εξωτερικών μαρτύρων (Outsider witnesses procedure ). Από 

τις αφηγήσεις ξεχώρισα όχι μόνο τις επώδυνες συνέπειες της κρίσης, αλλά και 

τις μοναδικές εκβάσεις (unique outcomes) την αντίσταση στην κρίση (skills of 

resistance), δηλαδή τη γνώση, τις ιδιαίτερες δεξιότητες, τα όνειρα, τις ελπίδες , 

τα όνειρα , τις επιθυμίες , τις αξίες, τα πιστεύω και τις δεσμεύσεις αυτών των 

ανθρώπων. Η δημιουργία του συλλογικού εγγράφου δεν ήταν εύκολη 

αποστολή. Δεν ήθελα να φανεί σαν παραμύθι ή μια αφελής δημιουργία καθώς 

υπήρχαν διηγήσεις για την φύση και τον έρωτα.  Αφού λοιπόν χρησιμοποίησα 

τους φίλους μου σαν εξωτερικούς μάρτυρες σε ένα πειραματικό στάδιο, 

κατάλαβα ότι στο έγγραφο αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνονταν μόνο η 

αντίσταση των ανθρώπων στις συνέπειες της Κρίσης αλλά και ο αβάσταχτος 

πόνος που τους ώθησε να φερθούν έτσι. Ζωηρές εικόνες όπως το να κάθονται 
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στον ήλιο, να παρατηρούν τον σύντροφο τους να κολυμπάει , να προσφέρουν 

σοκολατόπιτα  είναι σημαντικά  σε αυτό το έγγραφο.   

3. Ανάγνωση του συλλογικού εγγράφου σε ανοιχτή εκδήλωση με τη 

συμμετοχή «εξωτερικών μαρτύρων»      

Στην ανοιχτή εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2015 και 

όπου έγινε η διαδικασία των εξωτερικών μαρτύρων (outsider witnesses 

procedure)  με διοργάνωση  του κέντρου Συμβουλευτικής ‘Αυτοπραγμάτωση’,  

τα πράγματα εξελίχτηκαν  ως εξής :    

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τον Δρ. Αδάμ Χαρβάτη  ψυχολόγο , 

αφηγηματικό ψυχοθεραπευτή,  δ/ντη του Ινστιτούτου Αφηγηματικής 

Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής  που μίλησε  για τις αρχές της 

Αφηγηματικής θεωρίας και πρακτικής, την κ. Κασσάνδρα Πήτερσεν , ψυχολόγο 

αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια και συνεργάτιδα του Ινστιτούτου, η οποία 

αναφέρθηκε στην διαδικασία των εξωτερικών μαρτύρων.                                            

Ο κ. Δημήτρης Κατσικαδέλης  Αφηγηματικός Σύμβουλος και Σύμβουλος 

ψυχικής υγείας , δ/ντης της Αυτοπραγμάτωσης μίλησε για τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων και αμέσως μετά διαβάστηκε το 

συλλογικό έγγραφο.  

Η Αρήτη, ένα από τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στην έρευνα, διάβασε 

το συλλογικό έγγραφο μπροστά σε ένα κοινό από 55 άτομα που 

παρακολουθούσαν και ενώπιον δύο εξωτερικών μαρτύρων (outsider 

witnesses) που δεν είχαν λάβει μέρος στην έρευνα.  Ο σκοπός της 

προσδιοριστικής αυτής τελετής (definitional ceremony) ήταν να μεταφέρει 

σκληρά αποκτημένες γνώσεις και δεξιότητες σε άλλους ανθρώπους που 

βίωναν την ίδια δυσκολία. Στη διάρκεια της τελετής χρησιμοποίησα το 

ερωτηματολόγιο των εξωτερικών μαρτύρων  έχοντας το ρόλο της 

αφηγηματικής συμβούλου ακολουθώντας τα εξής βήματα : Πρώτα ρώτησα την 

Αρήτη, που έκανε την αφήγηση της σημαντικής ιστορίας (the telling of the 

significant story), μετά ρώτησα τους εξωτερικούς μάρτυρες, που 

επαναφηγήθηκαν την ιστορία (the retelling of the story)  και επέστρεψα 

ρωτώντας την Αρήτη, που επαναφηγήθηκε την αφήγηση (the retelling of the 

telling). Μέσα από την όλη διαδικασία οι συμμετέχοντες στην έρευνα που 

ήταν παρόντες στην εκδήλωση , οι εξωτερικοί μάρτυρες ,  και το κοινό, 
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επικύρωσαν με την παρουσία τους και την τοποθέτηση τους δέκα ιστορίες 

αντίστασης στην κρίση και έφυγαν γεμάτοι θετική ενέργεια και αισιοδοξία , 

συνειδητοποιώντας ότι εμείς οι άνθρωποι μέσα από την Κρίση ερχόμαστε 

ξανά σε επαφή με αξίες που έχουν να κάνουν με φιλία,  οικογενειακούς 

δεσμούς , συντροφικότητα , αυτογνωσία , σεβασμό στον εαυτό μας και στους 

άλλους. Θεωρώ ότι η μετάβαση από «μια ταυτότητα κρίσης σε μια ταυτότητα 

ελπίδας» (from the identity of crisis to the identity of hope), που είχα σαν 

πρόθεση στην αρχή της έρευνας, επιβεβαιώθηκε. 

Ακολουθεί το συλλογικό έγγραφο. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: 

«ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ  

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.  
 

Οι ιδιαίτερες δεξιότητες και η γνώση που στηρίζουν δέκα ανθρώπους, 

τυχαία επιλεγμένους μέσα από την ελληνική κοινωνία, απέναντι στην 

οικονομική κρίση» 

Όταν ξέσπασε ‘η κρίση’ , ολόκληρος ο κόσμος μας γύρισε ανάποδα. Ο,τι 

ξέραμε μέχρι εκείνη την στιγμή έπαψε να ισχύει. Σαν να ξυπνήσαμε σε μια 

άλλη ζωή μετά από μακροχρόνιο ύπνο!  

Στη δουλειά, ‘όσοι είχαμε απομείνει,  γίναμε ακόμη λιγότεροι’,  καθώς φίλοι 

και συνάδελφοι απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα γιατί κάποιος 

ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν είναι χρήσιμοι πια και ευθύνονται για την κρίση. 

Στην οικογένεια και τον περίγυρο , ξαφνικά αγαπημένα πρόσωπα πήραν τον 

δρόμο της ξενιτιάς γιατί εδώ ήταν περιττοί.  Σκοτάδι παντού! Κι όλη την μέρα η 

ίδια κουβέντα : ‘Είμαστε χαμένοι’ , ‘Τι κάνουμε τώρα;’.  

‘Κάποιοι αγαπημένοι μας έφυγαν από την ζωή όχι απαραίτητα λόγω της 

κρίσης. Οι απώλειες  αυτές έκαναν ακόμη πιο σκοτεινή  την ζωή μας και την 

κρίση πιο έντονη και βαριά επάνω μας.! ‘Πως θα ζήσουμε έτσι;‘  

‘ Κάτι να κάνουμε! ‘Ν’αντιδράσουμε !’                 

Η φύση  υποστηρικτική στα δύσκολα 

Πριν την κρίση αναλωνόμασταν σε τέτοιο βαθμό στο κυνήγι του χρήματος και 

της επιτυχίας που δεν βλέπαμε γύρω μας. Όταν σταματήσαμε να ορίζουμε 

τους εαυτούς μας μέσα από το χρήμα και την φανταχτερή σπατάλη, βιώσαμε 

πράγματα που ούτε πέρναγαν από το μυαλό μας. Μια βόλτα  στον ήλιο,  ν’ 

αφήνεσαι στο χάδι του και να νιώθεις την ζεστασιά του! Να δρασκελίζεις την 

πρασινάδα , να περιπλανιέσαι στην ακρογιαλιά και απολαμβάνεις την αύρα 

της θάλασσας! Ανακαλύψαμε ξανά κάτι που η χώρα μας το έχει ευλογία: την 
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θάλασσα! Βιώσαμε το κολύμπι και το άγγιγμα του ήλιου όπως ποτέ άλλοτε! 

Μέσα από το βίωμα αυτό ανακαλύψαμε την ανεμελιά, το άφημα , τη χαρά , 

την λύτρωση , τη γαληνή και την ηρεμία. 

Ο  έρωτας που απογειώνει και φωτίζει στο σκοτάδι    

Για μερικούς από εμάς αυτό που φώτιζε στο σκοτάδι ήταν ο έρωτας που 

απογειώνει. Να μοιράζεσαι ατελείωτες ώρες δίπλα σε μια άλλη ύπαρξη , να 

διεισδύεις στον κόσμο της και να την αφήνεις να διεισδύει στο δικό σου. Όσο 

πανούργα κι αν είναι η κρίση δεν τα βγάζει πέρα με τον έρωτα! Ήμασταν 

ανέγγιχτοι πάνω στο ροζ συννεφάκι μας! Τόσο μεγάλη άλλωστε η επιθυμία 

μας για συντροφικότητα και μοίρασμα στη χαρά και τη λύπη! 

Αγάπη και σεβασμός στον εαυτό μας. Μια αντίδραση στη ντροπή και στην 

αυτοκατηγορία . 

Μέσα από το ψάξιμο του εαυτού τους , ήρθαμε σ΄ επαφή με αξίες σχεδόν 

ξεχασμένες όπως είναι ο σεβασμός, η αγάπη για τον εαυτό τους,  η 

αυθεντικότητα και η αποφασιστικότητα.  Καθώς τα εργασιακά μας δικαιώματα 

καταπατούνταν για πολλούς από εμάς, διαθέτοντας λιγότερα οικονομικά μέσα 

από ποτέ άλλοτε και ενώ θεωρούμασταν τυχεροί όταν βρίσκαμε δουλειά, 

συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να ζούμε επί ξύλου κρεμάμενοι, όταν 

τίποτα δεν μας κατοχύρωνε στο εργασιακό μας  περιβάλλον.  Έτσι, κάποιοι 

από εμάς αποφάσισαν να ξεκινήσουν την δική τους δουλειά. Αυτή την 

ικανότητα τότε, την ονόμασαν ‘επανεκκίνηση’ και αντιλήφθηκαν ότι μπορούν  

ακόμη να πραγματοποιούν  τα όνειρα τους. Με την καινούργια γνώση που 

προήλθε μέσα από την αυτεπίγνωση, βροντοφώναξαν στον εαυτό τους : 

‘Αξίζουμε τα καλύτερα’. Τότε ήταν που αναδύθηκε η δέσμευση  για βελτίωση 

του εαυτού τους  και των σχέσεων τους με τους άλλους. 

Αξίες που μας κληροδοτήθηκαν, γνώσεις , δεσμεύσεις , αρχές και προθέσεις. 

Στα δύσκολα δεν παραιτηθήκαμε. Οπλισμένοι με θάρρος,  υπομονή και 

επιμονή γνωρίζουμε ότι η ζωή φέρνει δυσκολίες αλλά εμείς μπορούμε να τις 

αντιμετωπίσουμε και να αναδειχτούμε νικητές. Ιδού η πνευματική κληρονομιά 

των προγόνων μας! Η μητέρα μας δίδαξε την υπομονή. Επανερμηνεύσαμε 

αυτή την αξία , χάρη στην εσωτερική μας αναζήτηση γιατί η κρίση μας 

ανάγκασε να ψάξουμε βαθιά μέσα μας. Αυτή η γνώση μας βοήθησε να 

ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες ώρες της ζωής μας. Με την επιμονή μας 
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συνεχίσαμε σπουδές , στον αγώνα μας για να έρθουν καλύτερες μέρες. Ο 

πατέρας, μας δίδαξε να μην απογοητευόμαστε ενόψει δυσκολιών και έτσι 

αποκτήσαμε το αίσθημα του νικητή. Μια άλλη πολύτιμη γνώση για μας  ήταν 

να είμαστε υγιείς  και ό,τι απορρέει από αυτό. Και φυσικά να νιώθουμε 

ζωντανοί και να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Αντισταθήκαμε μέσα από την 

αλήθεια και την αυθεντικότητά μας. Βάλαμε τα δυνατά μας στη δουλειά και οι 

κόποι μας ανταμείφτηκαν.   

Μέσα απ’ όλα αυτά , κάποιοι από εμάς άφησαν πίσω τον παλιό τους εαυτό, 

είδαν φώς στο τέλος του τούνελ και αντί να χαμηλώσουν το βλέμμα τους, το 

έστρεψαν ψηλά στον ουρανό. Τότε κατάλαβαν ότι με σημαία την ελπίδα, θα 

μπορούσαν τα όνειρα τους να βγουν αληθινά. 

Το μοίρασμα του καημού μας         

Μερικοί από εμάς παρατηρούσαμε τους ανθρώπους γύρω μας. Κάποιοι 

συγγενείς μας  χτυπήθηκαν τόσο από την ανεργία που δεν άντεχαν οικονομικά 

ούτε να επισκευάσουν την κουζίνα τους. Είπαμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε 

να αγοράσουν μια καινούργια. Στο μεταξύ, τους προσφέραμε την αγαπημένη 

τους σοκολατόπιτα που θα έκανε την ψυχή μας να γεμίσει γλύκα από την  

ευγνωμοσύνη τους. Με στήριγμα τη φιλία και τη συντροφικότητα 

αποφασίσαμε να μη το βάλουμε κάτω. Η κρίση μας ήθελε περιορισμένους στο 

σπίτι μας, άκεφους, να μη θέλουμε να δούμε άνθρωπο, καταθλιπτικούς, 

σφιγμένους και βαλτωμένους. Η συντροφικότητα μας έδωσε ζεστασιά, 

εγγύτητα και αποφασιστικότητα. Πήραμε την απόφαση να αντιδράσουμε, να 

μην υποτιμήσουμε τον εαυτό μας, να απαλλαγούμε από την  κατάθλιψη και να 

ανοιχτούμε στους άλλους. Όταν η τσέπη μας άδειασε και έπρεπε να εξοφληθεί 

το δάνειο, ήταν οι οικογενειακοί δεσμοί που μας ξελάσπωσαν. Ανταποδώσαμε 

τη φροντίδα σε φίλους και συγγενείς, όταν εκείνοι την αποζήτησαν. Πρόθεση 

μας ήταν να απαλύνουμε τον πόνο και την δυσφορία των άλλων με κάτι απλό, 

όπως η γλυκιά απόλαυση μιας σοκολατόπιτας. Το χαμόγελο των παιδιών 

έπαιξε ρόλο στην τόνωση της αισιοδοξίας μας, στη δύσκολη καθημερινότητα 

μας αλλά και όταν έφυγαν από τη ζωή αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Συνειδητοποιήσαμε έτσι την ικανότητα μας να κρατάμε ζωντανές τις σχέσεις 

μας! Η αγάπη, η ανθρωπιά, η υποστήριξη και η συνεργασία είναι οι βασικές 

άξιες που σε αυτή τη σκληρή περίοδο μας βοήθησαν να αντέξουμε τα 

χτυπήματα της οικονομικής κρίσης. 
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ΥΓ. Η βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η εργασία αυτή περικλείεται στην 

ολοκληρωμένη αντίστοιχη εργασία στα Αγγλικά (την οποία μπορείτε να βρείτε στο 

www.narrativetherapy.gr στο πεδίο ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ > Εργασίες αποφοίτων GR.   

        

 

 


