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1. 
Πρόλογοσ 

 

Ο πατζρασ μου με ζλεγε «παραμυκά». Όταν ιμουν μικρόσ, 
περίμενα πϊσ και πϊσ τθ γιαγιά να ζρκει ςπίτι να μασ διθγθκεί 
παραμφκια. Ακόμα κυμάμαι το παραμφκι με τα δφο αδζλφια, τον 
γνωςτικό και τον τρελό. Κυμάμαι ςκθνζσ και ατάκεσ από τισ 
περιπζτειεσ του τρελοφ για να βρει τον αδελφό του. 

«…Ζκανε νόθμα με τα χζρια του ςε ζνα καράβι που περνοφςε. 
Σο καράβι ςταμάτθςε και ζβγαλε μια βάρκα ςτθν ακτι, να δουν 
τι ικελε ο τρελόσ. Αυτόσ τουσ ρϊτθςε αν είδαν τον αδελφό του. 
Οι ναυτικοί τοφ είπαν: «Για αυτό μασ ςταμάτθςεσ; Σϊρα κα 
δεισ!». Αφοφ του τισ ζβρεξαν για τα καλά, του είπαν: «Από εδϊ 
και ςτο εξισ κα λεσ ‘’ϊρα καλι ςτθν πρφμνθ ςου και αζρα ςτα 
πανιά ςου, οφτε πουλί πετοφμενο να μθν βρεκεί μπροςτά 
ςου’’». 

Προχϊρθςε ο τρελόσ και ςυνάντθςε μια ομάδα κυνθγϊν και 
τουσ χαιρζτθςε: «Ώρα καλι ςτθν πρφμνθ ςου και αζρα ςτα 
πανιά ςου, οφτε πουλί πετοφμενο να μθν βρεκεί μπροςτά 
ςου». 

Σρϊει ξφλο και από αυτοφσ και τουσ ρωτά: «Σι να λζω;». «Να 
λεσ ‘’Πζντε πζντε τθν θμζρα και εκατό τθν εβδομάδα’’». 

Ζφυγε ο τρελόσ και παρακάτω ςυνάντθςε μια πομπι και τουσ 
χαιρζτθςε: «Πζντε πζντε τθν θμζρα και εκατό τθν εβδομάδα». 

Οι χωρικοί τοφ ρίχνουν ζνα χζρι ξφλο και του λζνε: «Δεν λζνε 
τζτοια πράγματα ςε κθδείεσ. Να λεσ ‘’Κεόσ να τον 
ςυγχωρζςει!’’»… 
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Και θ ιςτορία ςυνζχιηε και ςυνζχιηε με τα κατορκϊματα του 
τρελοφ. 

Mεγαλϊνοντασ, απομακρφνκθκα από αυτόν τον μαγικό κόςμο και 
καταλιφκθκα από τον κόςμο τισ λογικισ και τθσ νοθςιαρχίασ. 
ποφδαςα χθμεία και μθχανικι των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
αλλά το μεράκι μου ιταν πάντα θ εξιγθςθ του κόςμου, θ μελζτθ 
τισ φιλοςοφίασ και θ ψυχολογία. Δοφλεψα ςε πολυεκνικζσ και 
διθφκυνα εταιρείεσ. Κατάφερα να παντρζψω τισ ςπουδζσ μου, τθν 
εμπειρία μου και το μεράκι μου ςτθ υμβουλευτικι των 
Επιχειριςεων, τθν Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και τθν 
Εκπαίδευςθ. 

Για πολλά χρόνια βυκίςτθκα πολφ βακιά μζςα ςτουσ αρικμοφσ, 
μζχρι που θ ίδια θ νοθςιαρχία, κυβερνιτθσ ςτο καράβι των 
αρικμϊν και των ςτοιχείων, με οδιγθςε ςτα όρια του κόςμου τθσ. 
Εκεί, ςτθν άκρθ τοφ κόςμου τισ νοθςιαρχίασ, ςτισ Θράκλειεσ 
ςτιλεσ, ςτεκόταν ο Λάκθσ Κουρετηισ. Ο Λάκθσ Κουρετηισ μοφ 
άνοιξε τθν πόρτα και μου ζδειξε ζναν άλλον κόςμο. Κα ιταν 
εφκολο να τον πω κόςμο τοφ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και του 
κεάτρου, όμωσ για εμζνα είναι ο κόςμοσ που βρίςκεται πζρα από 
τα όριά μασ, πζρα από αυτό που μποροφμε να καταλάβουμε με το 
νου. 

Είναι ζνασ μαγικόσ κόςμοσ όπου το αδφνατο γίνεται δυνατό, όπου 
το αόρατο γίνεται ορατό, όπου τα άψυχα ζχουν ψυχι, τα 
πράγματα ζχουν ηωι και οι άνκρωποι μποροφν να γίνουν άψυχα 
υλικά. Είναι ο κόςμοσ όπου ο άνκρωποσ βιϊνει τθν πλιρθ 
εκπλιρωςθ τθσ αλικειασ που φζρει μζςα του. 

ιμερα, βοθκϊ και άλλουσ να επιςκεφτοφν αυτόν τον κόςμο και 
να εμπλουτίςουν τθ ηωι και τθν εργαςία τουσ με ςτοιχεία του, ζτςι 
ϊςτε να γευκοφν τθ ηωι ςτθν ολότθτά τθσ. 

Σο βιβλίο προςεγγίηει αυτόν τον κόςμο από το δρόμο τοφ 
storytelling. Δείχνει πωσ αυτόσ ο κόςμοσ αποτελεί μζροσ του 
τρόπου ςκζψθσ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ ανάπτυξθσ κοινωνικϊν 
δομϊν όπωσ οι ςφλλογοι, οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί. 



Ιστορίες για αγρίους… και άλλους  

 

3 

Σο βιβλίο απευκφνεται ςε όλουσ αυτοφσ για τουσ οποίουσ θ 
επικοινωνία αποτελεί ουςιαςτικό εργαλείο τισ εργαςίασ τουσ, είτε 
είναι δζκτεσ τισ επικοινωνίασ είτε πομποί. Θ διαδικαςία τισ 
ενεργθτικισ ακρόαςθσ και εξζταςθσ τθσ ιςτορίασ των άλλων 
αποτελεί μια μζκοδο διερεφνθςθσ των πεποικιςεων, των 
αντιλιψεων και των εντυπϊςεων που κάποιοσ ι μια ομάδα ζχει 
διαμορφϊςει ςχετικά με μια κατάςταςθ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, 
αποτελεί μζκοδο ποιοτικισ και ποςοτικισ αξιολόγθςθσ, που 
ενδιαφζρει όςουσ κάνουν ποιοτικζσ ζρευνεσ. 

Όταν διθγοφμαςτε τισ δικζσ μασ ιςτορίεσ, τότε είμαςτε ςε κζςθ να 
δομιςουμε μθνφματα που μποροφν να περάςουν και να 
ςυγκρατθκοφν από το κοινό. Αν τα μθνφματα που μεταφζρουν οι 
ιςτορίεσ αφοροφν προϊόντα/υπθρεςίεσ ι μια μάρκα, τότε το βιβλίο 
ενδιαφζρει και ςτελζχθ τμθμάτων επικοινωνίασ, μάρκετινγκ, 
διαφιμθςθσ, ακόμα και ςτελζχθ πωλιςεων. 

το βιβλίο γίνεται εκτενισ αναφορά ςτο πϊσ μποροφμε να 
επθρεάςουμε ακροατζσ που είναι αρνθτικά διακείμενοι απζναντι 
ςτισ απόψεισ που προςπακοφμε να περάςουμε. Γίνονται αναφορζσ 
ςε κζματα δθμοςίου ενδιαφζροντοσ και πολιτικισ. Θ ενςωμάτωςθ 
ιςτοριϊν κα μποροφςε να οικοδομιςει ζναν διαφορετικό δθμόςιο 
ι πολιτικό λόγο. Ακοφγεται ςυχνά ςε πολιτικζσ ςυηθτιςεισ να 
κάνουν λόγο για μια «νζα αφιγθςθ». Από αυτιν τθν άποψθ, το 
storytelling ενδιαφζρει όλουσ όςοι αςχολοφνται με τθ 
διαμόρφωςθ του δθμόςιου λόγου και τθ ρθτορικι. 

Άλλο πεδίο χριςθσ των τεχνικϊν τοφ storytelling είναι θ 
δυνατότθτα των ιςτοριϊν να εμπνζουν και να παρακινοφν. Ζτςι, το 
storytelling αποτελεί βαςικι δεξιότθτα θγεςίασ, τόςο ςτο χϊρο των 
επιχειριςεων όςο και τθσ πολιτικισ. Επομζνωσ, το βιβλίo 
απευκφνεται ςε ανϊτερα και ανϊτατα ςτελζχθ ςτθ Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, όπωσ επίςθσ και ςτθ Διοίκθςθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Σζλοσ, δεν μπορϊ να ξεχάςω ότι πθγι όλων αυτϊν των τεχνικϊν 
που ςυηθτοφνται ςτο βιβλίο είναι το κζατρο. Σο storytelling 
εφαρμόηει κεατρικζσ τεχνικζσ ςτθ διιγθςθ ιςτοριϊν, μφκων και 
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παραμυκιϊν, κζματα που ενδιαφζρουν εκείνουσ που κα ικελαν 
να χρθςιμοποιιςουν το storytelling ςτθν εκπαίδευςθ όλων των 
βακμίδων· αν και το βιβλίο δίνει παραδείγματα εξιςτόρθςθσ που 
αφοροφν μόνο ενιλικο κοινό. 

Σο βιβλίο αυτό φιλοδοξεί αρχικά (μζροσ 1
ο
) να πείςει για τθν 

αποτελεςματικότθτα του storytelling και ςτθ ςυνζχεια να δείξει τισ 
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία ιςτοριϊν (μζροσ 2

ο
) 

και τθν αναπαραςτατικι εξιςτόρθςι τουσ (μζροσ 3
ο
). 

Σα τρία μζρθ είναι ςχετικά ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, προκειμζνου ο 
αναγνϊςτθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, να μπορεί να ξεκινιςει 
το βιβλίο διαβάηοντασ πρϊτα το μζροσ που τον ενδιαφζρει. Για 
παράδειγμα, κάποιοσ που ενδιαφζρεται για τθ διαδικαςία 
εξιςτόρθςθσ μπορεί να ξεκινιςει το βιβλίο από το 3

ο 
μζροσ. 

Σο βιβλίο περιζχει πλθκϊρα ιςτοριϊν που αποτελοφν 
παραδείγματα εφαρμογισ για να επθρεάςουμε, να πείςουμε και 
να παρακινιςουμε το ακροατιριό μασ. 

Οι ιςτορίεσ είναι ςε «γραπτό» λόγο, δθλαδι ςε λόγο που είναι 
κατάλλθλοσ για ανάγνωςθ. Για να μπορζςετε να τισ 
χρθςιμοποιιςετε, κα πρζπει να μετατρζψετε τον «γραπτό» λόγο 
ςε προφορικό. Ποιοσ είναι ο τρόποσ; Αυτό είναι ζνα από τα κζματα 
που πραγματεφεται το βιβλίο. 

Σα αποςπάςματα ςτθν αρχι κάκε κεφαλαίου είναι δθλϊςεισ για 
τθν τζχνθ τοφ storytelling από ςυνεντεφξεισ και ομιλίεσ ςθμαντικϊν 
ιςτορθτϊν, κυρίωσ Αγγλοςαξόνων. 

το δεφτερο και τρίτο μζροσ τοφ βιβλίου, τα οποία αναφζρονται 
ςτισ δεξιότθτεσ του ιςτορθτι, υπάρχουν αςκιςεισ και οδθγίεσ 
εφαρμογισ. Εάν εργαςτείτε πάνω ςε αυτά, κα ζχετε τθν ευκαιρία 
να δθμιουργιςετε τισ δικζσ ςασ προςωπικζσ ιςτορίεσ και να 
ανακαλφψετε ενδιαφζροντεσ τρόπουσ για να τισ πείτε. 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω ιδιαίτερα τθ ςφηυγό μου, Εφα Λεκάκου, 
τθν κόρθ μου, Νεφζλθ Βιντηθλαίου, και τθν αδελφι μου, Ζντελ 
Βιντηθλαίου, για το προςεκτικό τουσ διάβαςμα, τισ διορκϊςεισ και 
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τισ υποδείξεισ τουσ. Οι παρατθριςεισ τουσ και ο καλόσ τουσ λόγοσ 
με ενκάρρυναν ςτθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ζργου.  

Επίςθσ, το ζργο αυτό δεν κα είχε τθν αρτιότθτα που το 
χαρακτθρίηει χωρίσ τθ λεπτομερι εργαςία και το ηιλο τισ 
επιμελιτριασ Μριδασ Γκαρϊνθ, τθν οποία ευχαριςτϊ πολφ για το 
ενδιαφζρον με το οποίο αγκάλιαςε το ζργο και τθν ζνκερμθ 
ςυνεργαςία τθσ. 

Όποιοσ κζλει να ζχει ρόλο για να πείςει, να επθρεάςει και να 
παρακινιςει ανκρϊπουσ και ομάδεσ κα βρει ςτο storytelling ζνα 
ιδανικό εργαλείο. Αρκεί να ζχει τθν ικανότθτα να το 
χρθςιμοποιιςει αποτελεςματικά. 

Προςδεκείτε, ξεκινάμε!… 

 

Δϊςε κλϊτςο να γυρίςει, 
παραμφκι να αρχινίςει. 
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2. 
Όροι – Ζννοιεσ 

Ζνα από τα πρϊτα κζματα που με απαςχόλθςαν ιταν πωσ κα 
ζπρεπε να μεταφράςω ςτα ελλθνικά τοφσ αγγλοςαξονικοφσ όρουσ 
storytelling και storyteller. Ο αγγλικόσ όροσ είναι τόςο εφςτοχοσ, 
τόςο περιεκτικόσ και τόςο οικείοσ ταυτόχρονα. τα ελλθνικά, παρά 
τον πλοφτο τθσ γλϊςςασ μασ, δεν υπάρχει ζνασ όροσ τόςο οικείοσ 
ςτο ευρφ κοινό. Σο πρϊτο πράγμα που ζκανα ιταν ζνασ κατάλογοσ 
πικανϊν αποδόςεων: αφθγθτισ, ομιλθτισ, εξιςτορθτισ, διθγθτισ, 
παραμυκάσ· χωρίσ να αποκλείω τισ περιφραςτικζσ εκδοχζσ: «αυτόσ 
που λζει ιςτορίεσ», «αυτόσ που διθγείται ιςτορίεσ» ι «αυτόσ που 
ηωντανεφει ιςτορίεσ». 

κζφτθκα ότι περιφραςτικζσ ι περιγραφικζσ αποδόςεισ κα μου 
δθμιουργοφςαν πολλά προβλιματα ςτθ ροι τοφ κειμζνου. Δεν 
μποροφςα να φανταςτϊ προτάςεισ όπωσ «αυτόσ που φτιάχνει και 
αφθγείται ιςτορίεσ κα...». Μου φαίνονταν αφφςικεσ, ξφλινεσ και 
κουραςτικζσ. 

Επίςθσ, πολφ γριγορα απζκλειςα τθν απόδοςθ των όρων 
storytelling και storyteller με τουσ ελλθνικοφσ παραμφκι και 
παραμυκάσ, γιατί ζνασ παραμυκάσ αφθγείται μόνο παραμφκια, όχι 
ιςτορίεσ γενικά, και άλλωςτε ζχει χρεωκεί με τουσ αρνθτικοφσ 
ςυνειρμοφσ τοφ ψεφτθ, του ονειροπόλου, αυτοφ που είτε δεν πατά 
ςτθ γθ είτε προςπακεί να παραπλανιςει. Θ χριςθ τοφ ομιλθτισ 
είναι πολφ περιοριςτικι και δεν με ικανοποιεί. Ο ομιλθτισ 
παραπζμπει ςε ςυνζδριο, και μάλιςτα ςε κάποιον που μιλά πίςω 
από το βιμα. Ο storyteller δεν λζει απλϊσ ιςτορίεσ, τισ ηωντανεφει 
με τθν κίνθςι του. Ο αφθγθτισ αποδίδει με αρκετι ακρίβεια αυτό 
που ικελε να πει θ αρχικι λζξθ, αλλά θ λζξθ είναι πολφ 
χρθςιμοποιθμζνθ, δεν ζχει χρϊμα. Μου φαινόταν υπερβολικά 
πεηι και ςτεγνι για τθ διαδικαςία τισ αναπαράςταςθσ των ςκθνϊν 
τισ ιςτορίασ, θ οποία είναι μια τόςο εξωτικι, φορτιςμζνθ με νόθμα 
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και ςυναίςκθμα λειτουργία. Επιπλζον, ζχει επικρατιςει θ λζξθ 
αφθγθτισ να αναφζρεται είτε ςε κάποιον που διαβάηει ζνα πεηό 
κείμενο ι ποίθςθ, κυρίωσ ςτο ραδιόφωνο, είτε ςτον αφθγθτι των 
ντοκιμαντζρ. Μου φάνθκε πολφ ςφγχρονο και πολφ άοςμο και 
άχρωμο. 

Ανατρζχοντασ ςτο «Λεξικό τισ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ»  
(Γ. Μπαμπινιϊτθ) ςτο λιμμα ιςτορϊ, βρικα μια ερμθνεία τθσ 
λζξθσ που είχε ενδιαφζρον. Πιο αναλυτικά, το λεξικό αναφζρει δφο 
ζννοιεσ: 1. αφθγοφμαι, εξιςτορϊ, διθγοφμαι και 2. ηωγραφίηω, 
διακοςμϊ. Κα ςτακϊ ςτθ δεφτερθ ερμθνεία, θ οποία δίνει μια 
ποιθτικι χροιά ςτθ λζξθ, κάτι που μου αρζςει, γιατί αφινει ζνα 
υπονοοφμενο να πλανάται ςτον αζρα: ότι ο άνκρωποσ δεν 
αφθγείται απλϊσ, αλλά διακοςμεί, ςτολίηει, ιςτορεί τισ ιςτορίεσ 
του. Ομολογϊ ότι μου άρεςε αυτό το μικρό παιχνίδι, αυτό το 
υπονοοφμενο ιςτορϊ-αφθγοφμαι, ιςτορϊ-περιγράφω, ιςτορϊ-
ςτολίηω, ιςτορϊ-απεικονίηω. Σαιριάηει με τθ μαγικι ατμόςφαιρα 
τθσ εξιςτόρθςθσ. 

Από τθ λζξθ ιςτορϊ παράγεται θ λζξθ ιςτορθτισ, μια λζξθ 
ξεχαςμζνθ από τα χρόνια τοφ Βυηαντίου. Λςτορθτζσ ιταν αυτοί που 
ςτόλιηαν τα χειρόγραφα με πλοφςιεσ εικόνεσ. 

Αν κζλει κάποιοσ να κολϊςει τα πράγματα και να αναδείξει το 
κακθμερινό, τότε είναι αφθγθτισ. Αν κζλει να ξεκακαρίςει τα 
πράγματα και να δϊςει ςε κάκε χαρακτιρα ζναν ξεκάκαρο και 
ςυμβολικό ρόλο, τότε είναι ιςτορθτισ. Ζτςι, και εμείσ ςε αυτό το 
βιβλίο κα χρθςιμοποιιςουμε τον όρο ιςτορθτισ, που αναςτικθκε 
και πιρε καινοφργιο περιεχόμενο. 

Όςον αφορά το storytelling, το άφθςα αμετάφραςτο, γιατί οι 
λζξεισ αφιγθςθ και διιγθςθ δεν είναι ικανοποιθτικζσ και οι λζξεισ 
αναπαράςταςθ και εξιςτόρθςθ αφοροφν μόνο το μζροσ τισ 
διιγθςθσ τθσ ιςτορίασ. Κακότι το storytelling, όπωσ κα δοφμε ςτο 
ταξίδι μασ, περιλαμβάνει και άλλα ςτοιχεία πριν και μετά τθ 
διιγθςθ μιασ ιςτορίασ. 
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ΜΕΡΟ 1 
 

 

 

ΙΧΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 
Θ ιςτορία  

ωσ εργαλείο  
επιρροισ,  

πεικοφσ και 
 παρακίνθςθσ  
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3. 
Σι είναι μια ιςτορία 

 

“Storytelling creates a pathway toward true ‘civilization’.” 

«To storytelling ανοίγει ζνα δρόμο προσ τον αλθκινό πολιτιςμό». 

The Storycrafters, Jeri Burns & Barry Marshall 
 

“Storytelling isn't about technique. It's about being fully human.” 

«Το storytelling δεν είναι οι τεχνικζσ. Είναι το να είςαι 
ολοκλθρωτικά ανκρϊπινοσ». 

Syd Lieberman 
 

“Without our stories, how will we know it's us? Without the stories 
of others, how will we know who they are?” 

«Χωρίσ τισ ιςτορίεσ μασ, πϊσ κα ξζρουμε ποιοι είμαςτε; Χωρίσ τισ 
ιςτορίεσ των άλλων, πϊσ κα ξζρουμε ποιοι είναι αυτοί;». 

Dudley Cocke 
 

“To be a person is to have a story to tell.” 

«Το να είςαι ζνα πρόςωπο ςθμαίνει ότι ζχεισ μια ιςτορία να πεισ». 

Isak Dinesen 
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ε ζνα χωριό ηοφςαν μια φορά δφο καλζσ φίλεσ. Σα ςπίτια τουσ 
ιταν δίπλα δίπλα, ςτθ μία άκρθ τοφ κεντρικοφ δρόμου που 
διζςχιηε το χωριό. Ιταν και οι δφο πολφ όμορφεσ και 
εντυπωςιακζσ. Ζνα απόγευμα ζπιναν καφζ ςτον κιπο και 
κοίταηαν ςτο βάκοσ τοφ δρόμου που διζςχιηε το χωριό και 
αναρωτικθκαν ποια από τισ δφο είναι θ ομορφότερθ. 

Είπαν ότι ο καλφτεροσ τρόποσ για να το διαπιςτϊςουν ιταν να 
κάνουν μια δοκιμι. Κα περπάταγαν κατά μικοσ του κεντρικοφ 
δρόμου από τθ μία άκρθ τοφ χωριοφ ζωσ τθν άλλθ και κα 
μετροφςαν τα βλζμματα που κα ζπεφταν πάνω τουσ. Όποια 
ςυγκζντρωνε τα περιςςότερα, αυτι κα ιταν θ ομορφότερθ. 
Ζτςι και ζγινε. 

Σθν άλλθ μζρα, τθν ίδια ϊρα, θ πρϊτθ ντφκθκε απλά με ζναν 
άςπρο χιτϊνα και ξεκίνθςε να περπατάει από τθ μία άκρθ τοφ 
χωριοφ ςτθν άλλθ. Κακϊσ περπατοφςε, δεν ζμενε κακόλου 
ικανοποιθμζνθ με τα βλζμματα που κζρδιηε. Ζτςι, όταν ζφταςε 
ςτθν άλλθ άκρθ τοφ χωριοφ, αποφάςιςε να βγάλει τελείωσ το 
χιτϊνα και να γυρίςει περπατϊντασ γυμνι. Σο αποτζλεςμα 
ιταν αποκαρδιωτικό. Οι περιςςότεροι ςοκαρίςτθκαν και πιραν 
το βλζμμα τουσ τελείωσ από πάνω τθσ. Οι γυναίκεσ μάηευαν τα 
παιδιά και τουσ άνδρεσ τουσ ςτο ςπίτι. Σα παράκυρα και οι 
πόρτεσ ζκλειναν ςτο πζραςμά τθσ. Όταν ζφταςε πίςω, όπου τθν 
περίμενε θ φίλθ τθσ, ιταν αλθκινά απογοθτευμζνθ.  

Σϊρα ιταν θ ςειρά τισ φίλθσ τθσ να δοκιμάςει. Αυτι 
ςτολίςτθκε και φόρεςε ζνα φόρεμα με πολφχρωμα ςχζδια και 
ςτολίδια και περπάτθςε αργά ςτο δρόμο από τθ μία άκρθ ςτθν 
άλλθ και πίςω πάλι. Ο κόςμοσ τθν υποδζχτθκε με ενκουςιαςμό. 
Όλοι τθν κοιτοφςαν και κάποιοι ζτρεξαν ξωπίςω τθσ για να τθν 
υπθρετιςουν.  

Αν αναρωτιζςτε για τα ονόματα των δφο καλϊν φιλϊν, αυτά 
ιταν Αλικεια και Λςτορία.

*
 

                                                      

*
 Εβραϊκι διδακτικι ιςτορία 
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Η πραγματικότθτα χτίηεται μζςα από αφθγιςεισ 

Θ ιςτορία και θ αλικεια είναι δφο καλζσ φίλεσ που οι άνκρωποι 
υποδζχονται με διαφορετικό τρόπο. 

Όχι μόνο θ πραγματικότθτα των πρωτόγονων ικαγενϊν, όχι μόνο θ 
προςωπικι πραγματικότθτα του κακενόσ, αλλά θ πραγματικότθτα 
όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ ζχει οικοδομθκεί ιςτορία ιςτορία. Θ 
αφιγθςθ ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ, είτε αφορά ζνα μφκο, είτε 
είναι ενταγμζνθ ςτθν κακθμερινι ςυηιτθςθ, είτε είναι ιςτορικι 
μαρτυρία, πλάκει και ςυναρμολογεί τισ ψθφίδεσ που απαρτίηουν 
το μωςαϊκό τισ εικόνασ τοφ κόςμου. 

Εναλλάςςοντασ ρόλουσ ακροατι και ομιλθτι, ηυμϊνουμε μζςα μασ 
τθν αλικεια που μασ ενϊνει. Θ εξιςτόρθςθ μασ μεταμορφϊνει από 
άτομα ςε ομάδεσ, από ερθμίτεσ ςε κοινωνίεσ. 

Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν είναι πρωτογενισ ανκρϊπινθ λειτουργία. 
Είμαςτε φτιαγμζνοι, είναι γραμμζνο ςτο γενετικό μασ υλικό (DNA), 
να αντιλαμβανόμαςτε τον κόςμο μζςα από ιςτορίεσ. Από τα 
ομθρικά κείμενα, που αποτζλεςαν τθ λογοτεχνικι βάςθ τοφ 
δυτικοφ πολιτιςμοφ, ωσ το ςουμερικό ζποσ τοφ Γιλγαμζσ και από 
τισ ιςτορίεσ των νομάδων γφρω από τθ φωτιά ωσ τα παραμφκια 
που λζμε ςτα παιδιά, θ εξιςτόρθςθ ςυγκινεί, τζρπει, διδάςκει. Και 
όχι μόνο αυτό! Αγγίηει μια κρυφι χορδι! Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν δεν 
είναι απλι διαςκζδαςθ, αλλά κάτι ουςιϊδεσ, κάτι δθλαδι από το 
οποίο εξαρτάται θ ίδια θ φπαρξθ ενόσ ανκρϊπου, μιασ ομάδασ, 
μιασ φυλισ, ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

Θ αφιγθςθ δίνει μορφι ςτον κόςμο. Οι ιςτορίεσ χτυποφν μζςα μασ 
μφχιεσ, απόκρυφεσ, εςωτερικζσ χορδζσ που αποτελοφν αυτό που 
ευρφτερα ονομάηουμε πολιτιςμό, αυτό που δεν ορίηεται, οφτε 
απαραίτθτα εξθγείται, αυτό που μασ χαρακτθρίηει ςε ςχζςθ με 
τουσ άλλουσ, χωρίσ να μπορεί να ξεριηωκεί από μζςα μασ. 

Ο πολιτιςμόσ οικοδομικθκε και διατθρικθκε για χιλιάδεσ χρόνια 
από τθ γνϊςθ που μεταδιδόταν από γενιά ςε γενιά μζςα από 
ιςτορίεσ, μφκουσ και παραμφκια. Οι άνκρωποι που ζλεγαν τισ 
ιςτορίεσ, για τθν ακρίβεια που ζμακαν να τισ λζνε αφοφ πρϊτα τισ 
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βίωςαν βακιά μζςα τουσ, υπιρξαν ςθμαντικοί ςτισ ανκρϊπινεσ 
κοινωνίεσ, με τθν ζννοια ότι επθρζαηαν με κακοριςτικό τρόπο τθν 
επιβίωςθ και τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κοινωνιϊν. Οι κοινωνίεσ 
διατιρθςαν τθ ςυνοχι τουσ, τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ και τθ μνιμθ 
μζςω των ιςτορθτϊν, που με το λόγο τουσ ζπλεξαν τθν άφατθ 
αλυςίδα που μασ κρατά μαηί και μασ τραβά ϊςτε να ςυνεχίηουμε 
τθν πορεία μασ πάνω ςε αυτόν τον πλανιτθ. 

Θ ιςτορία δεν αντλεί τθν ιςχφ τθσ από κάπου. Θ ιςτορία είναι από 
μόνθ τθσ δφναμθ. Δεν χρειάηεςτε μια κζςθ ςτθν ιεραρχία όταν 
γνωρίηετε τθ δφναμθ τθσ ιςτορίασ. αν το ςπακί τοφ Εξκάλιμπερ, το 
storytelling δίνει μαγικι δφναμθ ςε αυτόν που το κατζχει ςε τζτοιο 
βακμό που δεν χρειάηεται τυπικι εξουςία για να φζρει ςε πζρασ 
τθν αποςτολι του. Σο storytelling από μόνο του δίνει διαφορετικι 
κοινωνικι κζςθ, κφροσ και δφναμθ ςε ανκρϊπουσ που ξζρουν να 
το χρθςιμοποιοφν. Ο ιςτορθτισ δανείηεται τθ δφναμθ τθσ ιςτορίασ 
για να ςυνδζςει τουσ ανκρϊπουσ με αυτό που είναι πραγματικά 
ςθμαντικό και να τουσ βοθκιςει να κατανοιςουν τον κόςμο τουσ. 
Οι ακροατζσ όμωσ ζχουν τθν τάςθ να αποδίδουν τθ δφναμθ και τθ 
ςοφία τισ ιςτορίασ ςτον ιςτορθτι. 

Θ ιςτορία είναι μια μορφι νοθτικισ ςφραγίδασ, ενόσ νοθτικοφ 
αποτυπϊματοσ. Μια ιςτορία μπορεί να δϊςει ςχιμα ςε αντιλιψεισ 
και να αγγίξει το υποςυνείδθτο. Μποροφν να τθ χρθςιμοποιιςουν 
όλοι. Όταν αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο αςυνείδθτο, ζχετε ζνα 
μοχλό επιρροισ τόςο δυνατό που μπορεί να κρατιςει μια 
ολόκλθρθ ηωι. 

Θ ιςτορία είναι βζβαιο ότι μπορεί να υποςκάψει μια τυπικι 
εξουςία που βαςίηεται ςτθν ιεραρχία. Ανζκακεν ιταν το εργαλείο 
που προτιμοφςαν να χρθςιμοποιοφν όςοι θγοφνταν των 
επαναςτάςεων για να κινθτοποιιςουν τουσ ανκρϊπουσ. Μια 
ελκυςτικι ιςτορία μπορεί να ξυπνιςει τουσ καταπιεςμζνουσ και να 
τουσ δϊςει ενζργεια για να ξεςθκωκοφν ςτουσ δρόμουσ και να 
απαιτιςουν τα δίκαιά τουσ. 

Βαςικά, μια ιςτορία είναι μια αφθγθματικι ζκκεςθ ενόσ γεγονότοσ 
ι ςειράσ γεγονότων, αλθκινϊν ι φανταςτικϊν. Θ διαφορά μεταξφ 
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τοφ «να δϊςεισ ζνα παράδειγμα» από το «να πεισ μια ιςτορία» 
είναι θ προςκικθ ςυναιςκθματικοφ περιεχομζνου και 
αιςκθτθριακϊν λεπτομερειϊν ςτθν αφιγθςθ. 

Μια ιςτορία υφαίνει λεπτομζρειεσ, χαρακτιρεσ και γεγονότα ςε 
ζνα ςφνολο που είναι μεγαλφτερο από το άκροιςμα των μερϊν 
του. Θ εικόνα ενόσ ανκρϊπου και ενόσ αλόγου είναι ζνα 
παράδειγμα. Ο πίνακασ του Πικάςο Γκουζρνικα είναι μια ιςτορία. 

 
 
 

Οι 
απαντιςεισ 
ςτισ 
ερωτιςεισ 

Ποιοσ είςαι; 
Γιατί είςαι 
εδϊ; 
Γιατί με 
εςζνα; 

 
 
 
 
 
δείχνουν 

Αξιοπιςτία 
 
 
Εμπιςτοςφνθ 

Ποφ κζλεισ 
να μασ πασ;  
Σι κα 
κερδίςουμε; 

Όραμα 

Πϊσ κα μασ 
πασ; 

Αξίεσ 

Πϊσ κα 
ξεπεράςουμε 
τα εμπόδια; 

Επιλογζσ 

Για τον δικό μασ ςκοπό, μια ιςτορία είναι μια αφθγθματικι ζκκεςθ 
καταςτάςεων που προζρχονται από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ, από 
τθ φανταςία, από τισ λογοτεχνικζσ πθγζσ ι από τθν προφορικι 
παράδοςθ και ςτόχοσ τθσ είναι να αςκιςει επιρροι, να 
ενεργοποιιςει και να εμψυχϊςει τουσ ανκρϊπουσ, απαντϊντασ ςε 
μία ι περιςςότερεσ ρθτά ι άρρθτα εκπεφραςμζνεσ ερωτιςεισ που 
ζχουν οι άνκρωποι ςε κρίςιμα ςταυροδρόμια τισ προςωπικισ και 
επαγγελματικισ τουσ ηωισ. 

Άςχετα με το αν οι λεπτομζρειεσ τθσ αφιγθςθσ είναι πραγματικζσ 
ι όχι, οι καλζσ ιςτορίεσ ζχουν ζνα ςτοιχείο Αλικειασ. Αυτό το 
ςτοιχείο Αλικειασ με το Α κεφαλαίο αγγίηει κάποια από τισ 
πανανκρϊπινεσ και διαχρονικζσ αλικειεσ. Όταν διθγοφμαςτε μια 
ιςτορία που περιζχει μια από αυτζσ τισ Μεγάλεσ Πανανκρϊπινεσ 
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Αλικειεσ, θ αλικεια λειτουργεί ςαν κεραία. Οι ακροατζσ μασ 
ςυντονίηονται με αυτιν τθν αλικεια, αναςφρουν από τθ μνιμθ τισ 
δικζσ τουσ εμπειρίεσ και ςυντονίηονται πάνω μασ και ςτο μινυμά 
μασ. 

Οι ιςτορίεσ είναι περιςςότερο αλθκινζσ από τα γεγονότα, γιατί 
είναι πολυδιάςτατεσ. Σα γεγονότα χρειάηονται το πότε, το ποιοσ 
και το ποφ για να γίνουν αλικειεσ. Μια ιςτορία ενςωματϊνει το 
πότε και το ποιοσ. Διαρκεί μερικά λεπτά ι ολόκλθρεσ γενιζσ και 
αφθγείται ζνα γεγονόσ ι ςειρά γεγονότων με χαρακτιρεσ, πράξεισ 
και ςυνζπειεσ. Λαμβάνει χϊρα ςε ζνα μζροσ ι ςε πολλά μζρθ και, 
επομζνωσ, μασ ςυνδζει με ζνα ποφ. Ακόμα και αν μια ιςτορία δεν 
ςυνζβθ πραγματικά ακριβϊσ όπωσ περιγράφεται, μπορεί να δϊςει 
μια καλι αναπαράςταςθ μιασ πανανκρϊπινθσ αλικειασ όταν 
υφάνει αριςτοτεχνικά τισ ςχετικζσ διαςτάςεισ των γεγονότων με το 
χϊρο, το χρόνο και με ςυγκεκριμζνεσ αξίεσ. 

Λςτορία και μνιμθ 

Σουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ υπιρξε μια τρομακτικι εξζλιξθ τθσ 
τεχνολογίασ. Ζχει παρατθρθκεί ςε κάκε εποχι να παρομοιάηουν 
τον ανκρϊπινο εγκζφαλο με ό,τι ιταν θ τελευταία λζξθ τισ 
τεχνολογίασ τθ ςυγκεκριμζνθ εποχι. 

τθν αρχι τισ βιομθχανικισ εποχισ ο εγκζφαλοσ ιταν ςαν ζνα 
καλοκουρδιςμζνο ρολόι. Αργότερα, ο εγκζφαλοσ ζγινε ζνασ 
θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ. Και πολλοί ζχουν τθν άποψθ ότι θ 
μνιμθ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζνασ ςκλθρόσ δίςκοσ 
αποκικευςθσ δεδομζνων. Για φανταςτείτε όμωσ ζνα δίςκο πάνω 
ςτον οποίο ζχουμε βάλει βόλουσ. Με τθν παραμικρι διαταραχι ο 
δίςκοσ κουνιζται, ταράηεται και ό,τι υπάρχει πάνω ςε αυτόν φεφγει 
από τθ κζςθ του, πζφτει κάτω, χάνεται. Σο ίδιο ςυμβαίνει και ςε 
μια εκπαίδευςθ, παρουςίαςθ ι ομιλία όταν ακολουκιςουμε αυτιν 
τθν προςζγγιςθ, να προςπακιςουμε δθλαδι να βάλουμε 
πράγματα μζςα ςτο μυαλό των ανκρϊπων. Μόλισ φφγουνε και 
τουσ ςυμβεί το πρϊτο ςυμβάν τισ κακθμερινότθτασ, οι 
πλθροφορίεσ κα αρχίςουν να χάνουν τθ κζςθ τουσ και βακμιαία …. 
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Workshop 
Storytelling as a Business Tool 

Η μζκοδοσ Story Force 
Θ τζχνθ να επινοείσ ιςτορίεσ αποτελεί ζνα άριςτο εργαλείο 
επικοινωνίασ για το ςφγχρονο manager, για να μπορζςει να 
εμπνεφςει, να επικοινωνιςει το όραμά του, και να παρακινιςει 
τουσ ανκρϊπουσ του ειδικά, ςε ςυνκικεσ αλλαγισ. 

Άςχετα από το μζγεκοσ, τθν εξειδίκευςθ, ι τον κλάδο του, κάκε 
οργανιςμόσ ζχει τουσ μοναδικοφσ του μφκουσ και τθν εςωτερικι 
τεχνογνωςία που γίνεται μζροσ του καμβά τθσ ταυτότθτάσ του. 
Αυτζσ οι επιχειρθματικζσ ιςτορίεσ ζχουν τρομακτικι δφναμθ για να 
αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα, να εφαρμόςουν αλλαγζσ και να 
παρακινιςουν τουσ εργαηόμενουσ. Όταν ειπωκεί τθν κατάλλθλθ 
ςτιγμι και με επιδζξιο τρόπο, μία ιςτορία μπορεί να πετφχει πολλά 
περιςςότερα από χίλια memos. 

το εργαςτιριο κα δουλζψουμε με αςκιςεισ,  που κα ςασ δϊςουν 
τθν δυνατότθτα να καταλάβετε τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ που 
απαιτοφνται, για να ξεχωρίςετε τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ μίασ 
αφιγθςθσ. Κα κατανοιςετε πϊσ να ςυνδζετε το περιβάλλον μζςα 
ςτο οποίο λζγεται μία ιςτορία (χρόνοσ, τόποσ, ςυνκικεσ, 
ακροατιριο), τον τρόπο αφιγθςθσ και το περιεχόμενο τθσ και κα 
κατανοιςετε τουσ περιοριςμοφσ και τισ δυνατότθτεσ κάκε 
εκφραςτικοφ μζςου. Χρθςιμοποιϊντασ διάφορουσ αφθγθματικοφσ 
δρόμουσ, κα μάκετε τθ φφςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το κοινό και 
ωσ εκ τοφτου τον τρόπο χριςθσ τουσ, ανάλογα με το ςκοπό ςασ και 
τισ ανάγκεσ του ακροατθρίου. 

Τπάρχουν καταςτάςεισ μζςα ςτισ επιχειριςεισ,  όπου οι 
παραδοςιακζσ μζκοδοι επικοινωνίασ δεν ζχουν αποτζλεςμα. το 
βιωματικό ςεμινάριο κα δείξουμε πϊσ o εκπαιδευτισ, ο πωλθτισ, 
ο marketeer, o manager και o θγζτθσ, υιοκετϊντασ και 
αφθγοφμενοσ ιςτορίεσ, μπορεί να  πυροδοτιςει τθν ενζργεια και 
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να παρακινιςει ςε δράςθ, χάρισ ςτθν αςυνικιςτθ δφναμθ τθσ 
αφιγθςθσ, ακόμα και ςε περιβάλλον αντίξοο ι εχκρικό. 

ΣΟ ΟΦΕΛΟ 

Όλοι γνωρίηουμε πόςο μεγάλθ επιρροι μπορεί να ζχει μία καλι 
ιςτορία. ε αυτό το εργαςτιριο κα μάκετε πϊσ να χρθςιμοποιείτε 
το storytelling για να πετφχετε πολλοφσ από τουσ ςτόχουσ που 
εταιρείεσ και managers επιδιϊκουν. 

Κα πάρετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα του τρόπου που οι 
ιςτορίεσ και θ αφιγθςι τουσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν 
κατανόθςθ επιχειρθματικϊν κεμάτων. Κα μάκετε πϊσ οι ιςτορίεσ 
και θ τζχνθ του storytelling μποροφν να ςασ βοθκιςουν: 

 Να μεγαλϊςετε τθν εντφπωςθ που κάνει το δικό ςασ προϊόν ι 
brand  

 Να ςυνδεκείτε με τουσ πελάτεσ ςασ και να τουσ πείςετε 

 Να βελτιϊςετε τθν μεταδοτικότθτά ςασ ςε παρουςιάςεισ και 
εκπαιδεφςεισ 

 Να θγθκείτε τθσ ομάδασ ςασ 

 Να γνωρίςετε τρόπουσ εφαρμογισ του story telling ςτο 
management για να εμπνεφςετε, να επικοινωνιςετε και να 
παρακινιςετε τουσ ανκρϊπουσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ : 

 Να κατανοιςουν πϊσ και γιατί μία εμφανϊσ απλι μορφι 
ιςτορίασ μπορεί να πετφχει τόςο ςφνκετα και κεαματικά 
αποτελζςματα  

 Να αξιοποιιςουν τουσ μθχανιςμοφσ που κάνουν δυνατό  να 
ξεπθδιςει μία ιςτορία 

 Να κατανοιςουν τισ αρχζσ και τουσ τρόπουσ παραγωγισ 
αυκόρμθτων ιςτοριϊν 

 Na αναπτφξουν το δικό τουσ portfolio προςωπικϊν ιςτοριϊν 

 Να εξαςκθκοφν ςε μεκόδουσ αφθγθματικισ 
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Workshop 
υναιςκθματικι ευφράδεια – 

Η ξεχαςμζνθ γλώςςα τθσ θγεςίασ 
Θ ςυναιςκθματικι ευφράδεια είναι το επόμενο βιμα ςτθν 
ανάπτυξθ θγεςίασ για υπάρχοντεσ και υποψιφιουσ θγζτεσ. Είναι 
ζνα πρόγραμμα που δείχνει ςτουσ θγζτεσ πϊσ να μεταφράςουν τισ 
ποιότθτεσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςε ομιλίεσ και 
παρουςιάςεισ που παρακινοφν, ενεργοποιοφν και εμπνζουν τουσ 
ανκρϊπουσ να πετφχουν καλφτερα αποτελζςματα. 

Οι θγζτεσ που ζχουν αναπτφξει ςυναιςκθματικι ευφράδεια 
ομιλοφν κατευκείαν ςτισ πιο ψθλζσ προςδοκίεσ και φιλοδοξίεσ των 
ανκρϊπων, κερδίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν αφοςοιϊςθ και τθ 
δζςμευςθ των υφιςταμζνων τουσ και των ςυνεργατϊν τουσ. Θ 
ςυναιςκθματικι ευφράδεια περιλαμβάνει προθγμζνεσ τεχνικζσ 
παρουςιάςεων που μετατοπίηουν το επίκεντρο ςτθν θγετικι 
παρουςία και τθν αυκεντικότθτα. 

Οι θγζτεσ ςε όλα τα επίπεδα, αλλά ιδιαίτερα ανϊτατα διοικθτικά 
ςτελζχθ, οφείλουν να ξζρουν πϊσ να εμπνζουν, να ενεργοποιοφν 
και να μοιράηονται τθ ςοφία των εμπειριϊν τουσ. Οι περιςςότεροι 
ςθμερινοί θγζτεσ ζχουν αποποιθκεί το ρόλο τουσ ωσ παρακινθτζσ 
και εμπνευςτζσ όταν μιλοφν πίςω από το βιμα και διαβάηουν 
ομιλίεσ που τισ ζχουν γράψει άλλοι. Ζχουν παραδϊςει τα όπλα 
τουσ. 

Πολφ ςυχνά μεςαία και ανϊτερα ςτελζχθ κάνουν βαρετζσ ομιλίεσ 
παρουςιάηοντασ αποτελζςματα τριμινων, αντί να ηωγραφίηουν 
τθν εικόνα ενόσ ελπιδοφόρου μζλλοντοσ. Ομιλίεσ που αντί να 
χαράξουν ζνα τολμθρό δρόμο και να εμπνεφςουν τουσ 
ανκρϊπουσ, πλιττουν και αποτυγχάνουν να κινθτοποιιςουν τουσ 
άλλουσ. 
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Θ ςυναιςκθματικι ευφράδεια είναι μια ποιότθτα που κρφβεται 
πίςω από τισ δυνατζσ, τισ πανίςχυρεσ παρουςιάςεισ. Οι 
ςυναιςκθματικά εφγλωττεσ ομιλίεσ ανεβάηουν το θκικό και 
εμπνζουν εμπιςτοςφνθ ςτθν θγεςία. 

Οι ςυμμετζχοντεσ μακαίνουν βιωματικά τα 8 κφρια ςυςτατικά τθσ 
ςυναιςκθματικισ ευφράδειασ που είναι: 

1. Σο ςυναίςκθμα είναι θ λωρίδα ταχείασ κυκλοφορίασ του 
εγκεφάλου 

2. Λόγοσ από το κεφάλι με τθν καρδιά εντελϊσ ανοικτι 

3. Χριςθ μεταφορϊν και ιςτοριϊν για τθ δθμιουργία του 
πλαιςίου αναφοράσ του μθνφματοσ 

4. Ανάπτυξθ ενόσ μθνφματοσ με χαρακτθριςτικά ςλόγκαν 

5. χεδιαςμόσ τθσ ομιλίασ από εςάσ 

6. Εςτίαςθ ςε βάκοσ και όχι ςε πλάτοσ 

7. τόχευςθ ςτισ μεγάλεσ προςδοκίεσ, τα ιδεϊδθ και τισ 
φιλοδοξίεσ των ανκρϊπων 

8. Ολοκλιρωςθ τθσ ομιλίασ με ζνα μινυμα ελπίδασ  

ΟΦΕΛΗ 

αν αποτζλεςμα του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα μάκουν: 

 Πϊσ να ςυμπεριλάβουν μθνφματα παρακίνθςθσ και 
ενεργοποίθςθσ ςε κάκε ομιλία 

 Γιατί το πλαίςιο αναφοράσ είναι εξίςου ςθμαντικό με το 
περιεχόμενο 

 Πϊσ να λζνε ιςτορίεσ που να κάνουν το μινυμα τουσ να 
εντυπϊνεται ςτο μυαλό των ακροατϊν τουσ 

 Προθγμζνεσ δεξιότθτεσ εμπλοκισ του ακροατθρίου 

 Πϊσ να χρθςιμοποιοφν νοθτικζσ αναπαραςτατικζσ εικόνεσ και 
άλλα ρθτορικά ςχιματα που ενεργοποιοφν το ςυναίςκθμα 
για να κερδίηουν το ακροατιριό τουσ  
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Keynotes 
Η δφναμθ να πείκετε - Η μαγεία τθσ ιςτορίασ 

Ο κακζνασ αγαπά να ακοφει μια εξαιρετικι ιςτορία. Αλλά γιατί; 
Επειδι οι ιςτορίεσ είναι τόςο μαγικζσ; Και πϊσ μπορείτε να 
επωφελθκείτε από τθ δφναμθ τθσ ιςτορίασ να πείκει, να αςκεί 
ζλξθ και να οδθγεί τθν αλλαγι ; 

Οι ομιλίεσ που ςχεδιάηουμε άρουν το νοθτικό και το 
ςυναιςκθματικό δυναμικό των καλεςμζνων ςασ, με τθ χριςθ 
ιςτοριϊν που εμπνζουν βγαλμζνεσ από προςωπικζσ εμπειρίεσ, από 
τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ, από αποςπάςματα 
ταινιϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν και από μακιματα ηωισ ενόσ 
ςκφλου που ονομάηεται Ρόνυ. το τζλοσ κα ςασ προςκαλζςουμε 
ςτα παραςκινια για να ςασ δείξουμε πϊσ δθμιουργοφμε αυτό το 
ειδικό μείγμα τθσ μαγείασ . 

Όλεσ οι κεντρικζσ ομιλίεσ είναι εμπνευςμζνεσ και εκπαιδευτικζσ. 
Είναι ςαν να παρακολουκείτε ζνα μάγο να κάνει ζνα κόλπο, και 
ςτθ ςυνζχεια, να ζχετε τθν δυνατότθτα να ςασ διδάξει πϊσ το 
ζκανε. Φαίνεται τόςο μαγικό, αν δεν ξζρετε τον τρόπο. Είςτε 
ζτοιμοι να γευκείτε τθ μαγεία και να μάκετε τθ μυςτικι ςυνταγι;  

Θζματα Keynote Παρουςιάςεων 

• Θ δφναμθ να πείκετε - Θ μαγεία τθσ ιςτορίασ 
• Θ Μζκοδοσ Story Force 
• Πϊλθςθ Aikido - Πουλιςτε με μια ιςτορία 

 Θγεςία που εμπνζει 
• υνδζςτε το PowerPoint με αφιγθςθ και ρθτορικά ςτοιχεία 
• Προςαρμοςμζνο Πρόγραμμα Εξιςτόρθςθσ - Δθμιουργία δικϊν 

ςασ ιςτοριϊν 
• Θ μθχανι που άλλαξε τον κόςμο  
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Επικοινωνιςτε  
μαηί μασ 

H PPP και ο Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ εκπαιδεφει ςτθν μζκοδο Story 
Force, τισ τεχνικζσ  και τα εργαλεία που περιγράφονται ςε αυτό το 
βιβλίο, μζςα από μια εκτεταμζνθ ςειρά βιωματικϊν 
προγραμμάτων,  εργαςτθρίων και executive coaching ςε ιδιϊτεσ 
και οργανιςμοφσ.  

Ο Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ ςχεδιάηει και διεξαγάγει παρουςιάςεισ και 
ομιλίεσ ςε μικρά ι μεγάλα ακροατιρια, ςε ανοικτζσ ι κλειςτζσ 
ςυναντιςεισ, ςυνζδρια και εκπαιδεφςεισ. 

Για περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ ςτα προγράμματα  τθσ ΡΡΡ, για 
προςωπικό coaching ι για να οργανϊςετε μια παρουςίαςθ 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ:  

www.ppplearn.com 

Επιςκεφτείτε μασ ςτο Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/StoryTellingForce 

Κα χαροφμε να επικοινωνιςετε μαηί μασ δίνοντασ μασ ςχόλια και 
παρατθριςεισ για το βιβλίο. Πλθροφοριςτε μασ για τουσ τρόπουσ 
που εφαρμόςατε τισ τεχνικζσ και τα αποτελζςματα που πετφχατε. 

 
 PPP 

Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ 
Κιλκίσ14, Σ.Κ.820 
Διϊνθ 19009 
Σθλ  & Fax: (210) 8034617, 8032460 
e-mail : info@ppplearn.com 
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