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Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε και την εκπαίδευση στην 

ψυχοθεραπεία. Επέφερε αναταράξεις όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και στις 

αξίες, στις σχέσεις, στην ψυχολογική διάθεση των ατόμων και στην οργάνωση των 

φορέων εκπαίδευσης. Επηρεάστηκαν σαφώς από το κοινωνικοπολιτικό κλίμα που 

επικράτησε στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των 

οικονομικών μέτρων και των επιπτώσεων που έχουν στην καθημερινή ζωή των 

πολιτών. 

Η HOPE in GA αντιμετώπισε και αυτή την κρίση και κλήθηκε να σταθεί 

αντιμετωπίζοντας την πρόκληση, όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και της ποιοτικής 

συνέχειας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα μέλη της και στην φροντίδα των 

επαγγελματιών που την αποτελούν.  

Η εισήγηση ξεκινά με μια αναδρομή των γεγονότων που ζήσαμε τα τελευταία 

χρόνια με το ξέσπασμα της κρίσης και περιγράφει το πώς πέρασε στους κόλπους 

της HOPE in GA. Μέσα από την αξιοποίηση ερευνών πολλών συναδέρφων του 

Οργανισμού, συνεντεύξεις μελών του και καταγραφή παρατηρήσεων από τα 

γεγονότα εκπονήθηκε μια εργασία που προτείνει λύση στην οικονομική κρίση. 

Ουσιαστικά χρησιμοποιείται ο ίδιος ο Οργανισμός ως μελέτη περίπτωσης. 

Η κρίση γέννησε έναν χώρο διαλόγου και επικοινωνίας με τη μορφή μεγάλης 

ομάδας που ονομάστηκε Ολομέλεια Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Κυοφορήθηκε μέσα 

από τη σύγκρουση, την εθελοντική δράση και την καλή προαίρεση των μελών. 

Βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και περισσότερο στην εφαρμογή της 

θεωρίας σχετικά με τις μεγάλες Ομάδες και στους Οργανισμούς. Εξακολουθεί να 

λειτουργεί για 6η χρονιά πλέον  ξεπερνώντας τον αρχικό σκοπό που ήταν η επιβίωση 

στην οικονομική κρίση. Μετατράπηκε σε ένα χώρο που εκφράζει υγεία, λειτουργεί 

επανορθωτικά για τους συμμετέχοντες και γίνεται βάση για την ανάπτυξη του 

Οργανισμού. 
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