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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:
Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟ ΕΠΟΧΗ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΕΘΟΣ (Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας)
αποφάσισε το 2019 την πραγματοποίηση διαδοχικών ημερίδων, με σκοπό να συμβάλουν σε έναν
γόνιμο και επιστημονικό διάλογο.
Η ΣΕΒΕ (Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος) φιλοξενεί φέτος την ημερίδα της ΕΘΟΣ στο πλαίσιο της
ετήσιας διημερίδας της «Θεσσαλονίκης Διάλογοι».
Η ΕΘΟΣ οργανώνει την πρώτη ημέρα της διημερίδας και η ΣΕΒΕ, μέσω της οργανωτικής της επιτροπής,
οργανώνει τη δεύτερη ημέρα. Την οργανωτική επιτροπή της ΣΕΒΕ αποτελούν: Δ. Δριβάκου,
Ι. Καρανικολάου, Η. Μπεθυμούτη, Δ. Μουζάς, Ε. Μουρελή. Συμμετέχει η Α. Πανίδου.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω ΖΟΟΜ) στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2020

με

θέμα:

«Κλιματική αλλαγή και πανδημία: η συστημική συνεργατική πράξη
στην Aνθρωπόκαινο εποχή»
Οι χωρίς σύνορα κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τον κορονοϊό, είναι
κρίσεις συστημικές. Αφορούν τα αλληλοεπηρεαζόμενα ζωντανά -ανθρώπινα και μη- συστήματα και
τις πολύπλοκες σχέσεις τους .

Η ανάγκη της αντιμετώπισης των κρίσεων αυτών καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη της συστημικής
θεώρησης των πραγμάτων ως θεώρησης του πολύπλοκου και της αλληλεξάρτησης των ανθρώπινων
και φυσικών συστημάτων του κόσμου. Ο Gregory Bateson έλεγε ότι η λογική μας πρέπει να
συσχετίζεται με τη λειτουργία του έμβιου κόσμου και η σκέψη μας να συζευγνύεται με την
εξελισσόμενη βιόσφαιρα, για να μην απειλείται η επιβίωσή μας. Η σκέψη του σήμερα φωτίζει το βίωμα
των απειλών που υφιστάμεθα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι συστημικοί θεραπευτές και θεραπεύτριες εργαζόμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ
ενδοψυχικού-διαπροσωπικού-ομαδικού και συστημικού ορίζοντα· αποσταθεροποιούμαστε σε
προσωπικό και κλινικό επίπεδο και καλούμαστε να στοχαστούμε πάνω σε ουσιώδη ερωτήματα που
θέτει η σημερινή παγκόσμια κατάσταση των κρίσεων στη διασταύρωση με τον χώρο αυτό και την
οπτική μας.

¯

Σύντομα θα ανακοινωθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας και οι οδηγίες εγγραφής.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΕΘΟΣ

Η Πρόεδρος της ΣΕΒΕ

Δημήτρης Καραγιάννης

Βιργινία Ιωαννίδου

