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1ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, μέσω ΖΟΟΜ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Συλλογικότητα & Εξατομίκευση 

Κάθε Θέμα 90' με διάλεξη - παρουσίαση – στοχασμούς - ερωτήσεις – απαντήσεις – διάλειμμα 15’  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝ 2021 

18:00 – 18:15 ΕΝΑΡΞΗ: Έναρξη Συμποσίου, ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Προέδρος Σ.Ε. ΕΙΔΑΣ 

Χαιρετισμός, Paul Stoney, Προέδρος Int’l Systemic Constellation Association 

18:15 - 19:30 ΘΕΜΑ 1: Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, STEPHANIE HARTUNG, Αντιπρό-

εδρος ISCA, Συγγραφέας, Εκπαιδεύτρια & Σύμβουλος ΣΑ (στα Αγγλικά) 

  Συντονιστής: Άννα Σαλιβέρου, ΕΙΔΑΣ  [με διερμηνεία στην Ελληνική) 

19:45 - 21:00 ΘΕΜΑ 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ, Δ/ντής 

Σπουδών του European Communication Institute, Ερευνητής ΕΚΚΕ 

  Συντονιστής: Νίκος Βαγιακάκος, ΕΙΔΑΣ  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ 2021 

10:00 - 11:30 ΘΕΜΑ 3: ΤΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Καθηγητής της 

Πολιτικής Επιστήμης και πρώην Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου 

  Συντονιστής: Κωνσταντίνος Τοκμακίδης 

11:30 - 13:00 ΘΕΜΑ 4: ΤΑ ΜΕΓΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Πρέσβης ε.τ. 

  Συντονιστής: Αγάπη Αλεξομανωλάκη, ΕΙΔΑΣ 

13:00 – 14:00 Διάλειμμα 60’ 

  

14:00 - 15:30 ΘΕΜΑ 5: ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ, Καθηγητής 

Κοινωνικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 

  Συντονιστής: Καλαμπόκη Ντόρα, ΕΙΔΑΣ 

15:30 - 17:00 ΘΕΜΑ 6: ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ: ΑΘΗΝΑ Δ. ΠΟΤΑΡΗ, Δρ. Φιλοσοφίας 

  Συντονιστής: Όλγα Μπασιούδη, ΕΙΔΑΣ 

17:00 – 17:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Επιγνώσεις & Συνειδητοποιήσεις, αποτελέσματα 

συμποσίου, συμπεράσματα (από τους Συντονιστές των Θεμάτων, ΕΙΔΑΣ). 
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ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 18:15 – 19:30 

STEPHANIE HARTUNG  

ΘΕΜΑ: Η Κοινότητα της Συστημικής Αναπαράστασης – Προκλήσεις & Μέλλον 

Η Εργασία της Συστημικής Αναπαράστασης, η οποία θεμελιώθηκε διεθνώς από τον Bert 

Hellinger (1925-2019), έχει εξαπλωθεί σε διεθνή κλίμακα, χάρις στη μεγάλη της αποτελεσμα-

τικότητα ως αρωγή ζωής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 35 χρόνων, λειτουργοί της 

ψυχικής υγείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί, στελέχη επιχειρήσεων, το γενικό κοινό, συμμετέχουν 

σε σεμινάρια, εργαστήρια κι εκπαιδεύσεις Συστημικής Αναπαράστασης, μετέχοντας σε ένα 

φαινόμενο, από όπου αναδύονται καινοτομικές λύσεις, προσωπικές και συλλογικές. Σήμερα, 

πού κατευθύνεται και πώς κινείται συστημικά η Διεθνής Κοινότητα της ΣΑ, ως εν δυνάμει 

ανθρώπινο σύστημα; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει και πώς μπορεί να συμβάλλει η ΣΑ σε 

ένα μέλλον λιγότερο ασταθές, αβέβαιο, πολύπλοκο, ασαφές; 

Η Stephanie Hartung, MSc στις Καλές Τέχνες από το Πανεπιστήμιο του Ντύσελντορφ, είναι Αντιπρό-

εδρος του ISCA, International Systemic Constellation Association και διευθύνουσα του Συστημικού Ιν-

στιτούτου Feld Institut στην Κολωνία. Έχει συγγράψει 7 συστημικά βιβλία στα Γερμανικά, εστιάζοντας 

στο Branding, τα Οργανωσιακά Συστήματα, τη Gestalt, και τη Συστημική Αναπαράσταση. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 19:30 – 21:00 

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ  

ΘΕΜΑ: Ανθρώπινη συμπεριφορά και κοινωνικά δίκτυα 

Τα πάσης φύσεως κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν, συγκροτούν και οργανώνουν τη ζωή μας 

σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Βασική παραδοχή της επιστήμης του 21ου αιώνα είναι 

ότι τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου δεν μπορούν να επιλυθούν από ένα μοναχικό 

υποκείμενο, όσο ευφυές κι αν είναι. Απεναντίας, προϋποθέτουν τη δημιουργία και αξιοποί-

ηση συνεργατικών δικτύων επικοινωνίας, τα οποία θα μπορούν να προσαρμόζονται και να 

ανταποκρίνονται δυναμικά στις σύνθετες απαιτήσεις ενός πολύπλοκου και διαρκώς μετα-

βαλλόμενου περιβάλλοντος, αναλογικού και ψηφιακού ταυτόχρονα. Η διαχείριση της αν-

θρώπινης συμπεριφοράς στα αναδυόμενα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση 

για τη συστημική προσέγγιση της ψυχολογίας. 

Ο Χαράλαμπος Τσέκερης, PhD, είναι Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με γνωστικό 

αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου», ερευνητικός εταίρος του Παντείου Πανεπιστημίου, της 

Ακαδημίας Αθηνών και του Anti-Corruption Education and Research Centre (ACCERUS) του 

Stellenbosch University, καθώς και Professor Extraordinary στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας του ιδίου Πα-

νεπιστημίου. Επίσης, είναι διευθυντής σπουδών στον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό ECI, European 

Communication Institute (Βιέννη, Αυστρία), ενώ το επιστημονικό συγγραφικό του έργο είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένο και συγκεντρώνει πολλές εκατοντάδες ετεροαναφορές. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 10:00 – 11:30 

 

Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 

ΘΕΜΑ: Το Κοσμοσύστημα : προς μία νέα γνωσιολογία 

Η κατανόηση του πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης ζούμε, ένα 

κλειδί για το πώς αλλάζει ο κόσμος μας… Μήπως φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής που 

στοιχειοθετεί την πεμπτουσία της εξέλιξης του ανθρώπου, σε σχέση με το παρελθόν, και 

επομένως δεν υπάρχει μέλλον; Η συζήτηση για μια μετα-κοινωνία ή υβριδική κοινωνία είναι 

ένα υπαρκτό ενδεχόμενο ή συνέπεια της απομόνωσης της τεχνολογίας σε σχέση με τον 

άνθρωπο; Τι ρόλο έρχεται να παίξει για τις κοινωνίες η πανδημία σε αυτή την κρίσιμη φάση 

και τι αλλάζει ως καταλύτης στο δίπολο τεχνολογία- κοινωνίες ανθρώπων, στην μετά αυτής 

εποχή; Πώς αλλάζουν τα στοιχεία του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος; 

Ο Καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης έχει χρηματίσει Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστη-

μίου, Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ και Υπηρεσιακός Υφυπουργός Τύπου. 

Έχει διδάξει σε πολλά ξένα πανεπιστήμια και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών Παρι-

σιού. Το 2019 εμπνεύστηκε και θεμελίωσε την Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας, 

που είναι και το κύριο γνωστικό του αντικείμενο. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 11:30 – 13:00 

 

Πρέσβης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΜΑ: «Γαιο-Νόηση» : κατανοώντας τις κινήσεις των Μεγα-Συστημάτων γύρω μας 

Τα ανθρώπινα μεγασυστήματα υπερβαίνουν τα γεωγραφικά σύνορα, επεκτείνονται πέρα 

από φυσικούς χώρους, σχεδόν βασίζονται στη διάσταση του χρόνου για να εδραιώνουν 

τους στόχους τους. Έθνη, που αν και διασπειρόμενα στα πέρατα του κόσμου, συγκροτούν 

μια συμπαγή συνείδηση, όπως το Ελληνικό, συνασπισμοί κρατών, υπερεθνικοί οργανισμοί, 

γεωγραφικές και πολιτισμικές ενώσεις με κοινή καταγωγή και ιστορία, θρησκευτικά δόγ-

ματα, οικονομικοί υπερεθνικοί οργανισμοί, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι κινήσεις τους επη-

ρεάζουν οριζόντια και κάθετα τη σύγχρονη ζωή – πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις 

τρέχουσες δυναμικές και τα συστημικά μοτίβα, τα οποία μάς αφορούν, εδώ και σήμερα; 

Ό Δημήτρης Ηλιόπουλος, Πρέσβης επί τιμή, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στους διεθνείς ορ-

γανισμούς στη Γενεύη (ΟΗΕ) και τη Χάγη, έχει υπηρετήσει ως Πρέσβης της Ελλάδος στην 

Κίνα, ΗΑΕ, Τουρκία, Αλβανία και ως Υψηλός Σύμβουλος σε θέματα Αφοπλισμού στην έδρα 

της ΕΥΕΔ-Βρυξέλλες. Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μέλος ΔΣ του Ελληνικού Ιν-

στιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) και συγγραφέας/μεταφραστής λογοτεχνικών 

έργων της διεθνούς γραμματείας.  
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ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 14:00 – 15:30 

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ  

ΘΕΜΑ: Σύγχρονες Οικογένειες και νέες μορφές συμβίωσης 

Οι νέες μορφές συμβίωσης απορρέουν από τα διαζύγια, τους διαπολιτισμικούς γάμους, την 

απόκτηση παιδιών από διαφορετικούς συντρόφους, τις υιοθεσίες, τη χρήση νέων τεχνολο-

γιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη σταδιακή αναγνώριση κοινωνικών δικαιωμάτων 

στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια κοκ. Στο πολύπλοκο αυτό μωσαϊκό προστίθενται άντρες και 

γυναίκες που αναζητούν τους συντρόφους τους σε κοντινά και μακρινά μέρη σε ολόκληρο 

τον πλανήτη, ακόμα και στον κυβερνοχώρο, συνδέονται με συντρόφους άλλης κουλτούρας, 

θρησκείας και φυλής, δοκιμάζουν και δοκιμάζονται, αποτυγχάνουν και προσπαθούν ξανά 

και ξανά. Με άλλα λόγια, η αγάπη, η πανανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε σε ένα σύνολο, η 

ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών, ανάγονται σε βασικά στοιχεία ενός ευρύτε-

ρου ορισμού της συνοχής των ανθρώπινων συστημάτων. 

Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι πτυχιούχος Φιλοσοφικής (ΕΚΠΑ), με διδακτορικό στην Κοινωνική 

Ψυχολογία (University of California, Santa Barbara). Από το 1991 δίδαξε στο ΑΠΘ Κοινωνική Ψυχο-

λογία, Γνωστική Κ.Ψ., Εφαρμοσμένη Κ.Ψ. και Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Από το 2007 

μέχρι και σήμερα είναι Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος 

Ψυχολογίας, μέλος ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχολογίας για το “Europsy”.  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ 2021 & ΩΡΑ 15:30 – 17:00 

Δρ ΑΘΗΝΑ Δ. ΠΟΤΑΡΗ  

ΘΕΜΑ: «Κοινός Γίνου, Ίδια Φύλαττε»: Ο Χορός Ανάμεσα στο Μέρος και το Όλον 

Η προσπάθεια κατανόησης, εννοιολόγησης αλλά και πραγμάτωσης της συσχέτισης 

ανάμεσα στο «άτομο» και το «σύνολο», το «μέρος» και το «όλον», το «κοινό» και το «ίδιον», 

αποτελεί έναν πανάρχαιο «γρίφο»: ένα αρχέτυπο εγχείρημα, το οποίο ανά τους αιώνες 

επανεμφανίζεται στην οθόνη της ανθρώπινης συνείδησης και επαναδιατυπώνεται κάθε 

φορά με διαφόρους όρους και τροπικότητες, διαμεσολαβούμενο από ποικίλα ερμηνευτικά, 

πολιτισμικά και πνευματικά πλαίσια, ζητούμενα, ενίοτε σκοπιμότητες ή απλώς στοχοθεσίες. 

Η συνεχής επανεμφάνιση του ζητήματος αυτού, ωστόσο, μαρτυρά την αρχετυπικότητά του 

για την ανθρώπινη εμπειρία. Με ποιον τρόπο η Ελληνική Φιλοσοφική θέαση εννοεί αυτόν 

τον, συχνά δήλιο, «χορό» ανάμεσα στην συλλογική φύση και την ατομική εμπειρία; Τι είδους 

επιγνώσεις και εμπνεύσεις μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την πηγή αρχαίας σοφίας 

ούτως ώστε να συλλάβουμε και να πραγματώσουμε τη δυναμική ισορροπία μεταξύ 

«κοινού» και «ιδίου» στη ζωή μας; 

Η Αθηνά Δέσποινα Πόταρη είναι Ερευνήτρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

του Harvard και Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας του Oxford University. Η έρευνα και η διδασκαλία 

της εστιάζεται στην επικαιροποίηση της Ελληνικής Φιλοσοφίας, καθώς και την ανάδειξή της ως ένα 

επίκαιρο, εφαρμόσιμο, βιωματικό μονοπάτι προς την επίτευξη αυτού του οποίου όλοι οι άνθρωποι 

διαχρονικώς αναζητούμε: το Εὖ ζῆν. 


