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2ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ  (ONLINE) 

Προοιωνίζοντας το Παρόν, Συνδημιουργούμε το Μέλλον 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  

8 ΙΑΝ 2022 

 

10:00 – 10:45 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ:  

1. Καλωσόρισμα: Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Προέδρος ΕΙΔΑΣ 

2. Χαιρετισμός ISCA: Paul Stoney, Προέδρος Int’l Systemic Constellation 

Association, και Stephanie Hartung, Αντιπρόεδρος ISCA 

3. Χαιρετισμός Γενικού Δ/ντή ECI (European Communication Institute) 

4. Δομή & Θέματα Ημέρας: Νίκος Βαγιακάκος, Αντιπρόεδρος ΕΙΔΑΣ 

10:45 - 12:30 ΘΕΜΑ 1: «TΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Κατακτώντας 

τις ιδιότητες του Homo Sapiens» (Επιστήμη και Πνευματικότητα) 

Δρ ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ, Ομότιμος Καθ. Αστροφυσικής ΕΚΠΑ, με πλούσιο έργο επιστημονικό, 

συγγραφικό, ερευνητικό, διδακτικό εντός και εκτός Ελλάδος, TV προγράμματα επιστήμης.  

  Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Τοκμακίδης (ΕΙΔΑΣ) 

12:30 - 14:00 ΘΕΜΑ 2: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ μέσα σε μια 

πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα» (Foresight Psychology) 

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ, Δ/ντής Σπουδών European Communication Institute, 

Ερευνητής ΕΚΚΕ, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής. 

  Συντονίζει ο Νίκος Βαγιακάκος (ΕΙΔΑΣ) 

14:00 – 15:00 Διάλειμμα 60’ 

15:00 - 16:30 ΘΕΜΑ 3: «ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ: από τη βίωση της αβεβαιότητας 

στο κτίσιμο μιας νέας συνείδησης αλήθειας» (Ψυχική Υγεία) 

Dr VITOR RODRIGUES, Πορτογάλος Ψυχολόγος, Υπερπροσωπικός Ψυχοθεραπευτής, με 

ειδίκευση στην αναδρομική θεραπεία, τ. Πρόεδρος EUROTAS, συγγραφέας 12 βιβλίων. 

Συντονίζει η Ντόρα Καλαμπόκη (ΕΙΔΑΣ) 

16:30 - 17:00 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: τα Μέλη του Συμποσίου 

καταθέτουν ερωτήματα, προβληματισμούς και αναστοχασμούς, σε σχέση 

με την εφαρμογή Συστημικής Σκέψης & Πράξης, που προκύπτουν από τα 

θέματα που αναπτύχθηκαν σήμερα. 

  Συντονίζουν οι Ό. Μπασιούδη, Α. Αλεξομανωλάκη, Θ. Καλαμπόκη (ΕΙΔΑΣ) 

  ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – Απολαμβάνουμε …συστημικές μελωδίες για τόνωση δεσμών! 
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2ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ  (ONLINE) 

Προοιωνίζοντας το Παρόν, Συν-δημιουργούμε το Μέλλον 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  

9 ΙΑΝ 2022 

 

 

10:00 – 10:15 ΕΝΑΡΞΗ 2ης ΗΜΕΡΑΣ:  

1. Καλωσόρισμα: Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Προέδρος ΕΙΔΑΣ 

2. Δομή & Θέματα Ημέρας: Νίκος Βαγιακάκος, Αντιπρόεδρος ΕΙΔΑΣ 

 

10:15 - 11:45 ΘΕΜΑ 4: «ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ: πέρα από την αμφισημία, ως 

φαινόμενο επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμικών και εθνικών οντοτήτων» 

Δρ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ, Φιλόλογος, Διδάσκουσα Μεταπτυχιακών στο ECI (Φιλοσοφία 

των Εθνών), βραβευμένη από Ακαδημία Αθηνών (τετράκις) για τη λαογραφική της έρευνα. 

Συντονίζει η Όλγα Μπασιούδη (ΕΙΔΑΣ) 

12:00 - 13:30 ΘΕΜΑ 5: «Η ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ των συστημικών κινήσεων» 

Δρ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Γεωφυσικής Πανεπ. Πατρών, Πρόεδρος 

ΔΣ Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, με πλούσιο ερευνητικό έργο διεθνώς. 

Συντονίζει η Αγάπη Αλεξομανωλάκη (ΕΙΔΑΣ) 

13:30 – 14:30 Διάλειμμα 60’ 

14:30 - 16:00 ΘΕΜΑ 6: «ΦΟΒΟΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: κατανοώντας το υπόβαθρο του 

φόβου, ακολουθούμε νέα μονοπάτια ενδυνάμωσης» (Συστημική Αρωγή) 

Dr BERTOLD ULSAMER, Συστημικός Θεραπευτής & Δάσκαλος Συστημικής Αναπαράστασης 

διεθνώς, συγγραφέας μεταφρασμένος σε 9 γλώσσες, ειδικευμένος στη Θεραπεία Τραύματος. 

  Συντονίζει η Άννα Σαλιβέρου (ΕΙΔΑΣ) 

16:00 – 17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Συμμετέχουν οι Εισηγητές σε ζωντανό 

διάλογο μεταξύ τους, επί ερωτημάτων τα οποία έχουν τεθεί από τα Μέλη 

του Συμποσίου. Παρέχεται μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, για 

τους δύο Εισηγητές από το εξωτερικό. 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Επιγνώσεις & Συνειδητοποιήσεις, αποτελέσματα 

συμποσίου, τρόποι υποστήριξης Μελών ΕΙΔΑΣ μετά το Συμπόσιο. 

 

  ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΜΕ …συστημικές μελωδίες για ανανέωση δεσμών! 

 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 10:45 – 12:30         Δρ ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο - «TΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Κατακτώντας τις ιδιότητες 

του Homo Sapiens» (Επιστήμη και Πνευματικότητα) 

 

Ο Δυτικός Πολιτισμός διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η 

οποία με την πάροδο του χρόνου αποσαρθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές. Την 

κατάρρευση αυτή είναι επιτακτική ανάγκη να την σταματήσει η ανάπτυξη ενός νέου Δυτι-

κού Πολιτισμικού Ρεύματος το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται, τόσο στις ανθρωπιστικές 

αρχές, όσο και στο νέο επιστημονικό πνεύμα της μεγάλης επιστημονικής επανάστασης του 

20ου αιώνα που παραμένει στην ουσία σχεδόν άγνωστη. Στο επίπεδο της Επιστήμης το νέο 

πολιτισμικό ρεύμα, το οποίο ήδη αναπτύσσεται, στηρίζεται σε τρεις νέες επιστημονικές 

αποκαλύψεις οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη μιας νέας κοινωνικής συγκρότησης και συ-

μπεριφοράς. Στο επίπεδο της πνευματικότητας, μια νέα αντίληψη των εννοιών της «αλή-

θειας», της «γνώσης» και της «συνείδησης» επιβεβαιώνει ότι: «Το πνεύμα ενός πολιτισμού 

δεν μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω της επιβολής νέων μεθόδων κοινωνικής οργάνωσης, 

επιβολής νέων νόμων, ή μέσω παρόμοιων καλοπροαίρετων επινοήσεων. Το πνεύμα ενός 

καταρρέοντος πολιτισμού μπορεί να αναθεωρηθεί στην ουσία, μόνο μέσω μιας μεγάλης 

εσωτερικής-πνευματικής αλλαγής, της στάση του ατόμου». 

 

Ο Δρ Μάνος Δανέζης είναι Aστροφυσικός, Mέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ, 

έχει δημοσιεύσει άνω των 190 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, πλούσιο συγγραφικό 

έργο 24 βιβλίων Φυσικής-Αστροφυσικής, Ιστορίας & Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών και 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχει δώσει άνω των 400 διαλέξεων σε Πανεπιστήμια & Επιστημονικούς 

φορείς, δεκά-δες διαλέξεις σε σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους και 90+ προσωπικές 

συνεντεύξεις σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και στα ηλεκτρονικά 

μέσα. Σεναριογράφος,  παρουσιαστής και επιστημονικός επιμελητής 151 επιστημονικών 

documentaries σε επτά τηλεοπτικές σειρές. Έχει τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολλούς 

Επιστημονικούς και Κοινωνικούς φορείς. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 12:30 – 14:00       Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ  

ΘΕΜΑ 2ο - «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ μέσα από μια πολύπλοκη 

κοινωνική πραγματικότητα» (Foresight Psychology) 

Η έννοια του μέλλοντος, εκ των πραγμάτων, επηρεάζει βασικές ανθρώπινες και κοινωνι-

κές λειτουργίες. Συνειδητά ή ασυνείδητα, σκεφτόμαστε λειτουργούμε, αποφασίζουμε και 

δρούμε με γνώμονα το μέλλον. Προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε, φανταζόμαστε, οραματι-

ζόμαστε, ονειρευόμαστε ή απελπιζόμαστε και σχηματίζουμε εικόνες ή ιδέες για το μέλλον. 

Κάνουμε υποθέσεις εργασίες και πράττουμε ανάλογα. Το παρόν δεν μπορεί να αναπαρά-

γεται στο διηνεκές.  



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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Με τις Σπουδές για το Μέλλον (Futures Studies) και την Προοπτική Διερεύνηση (Foresight), 

οι οργανισμοί, κοινότητες, θεσμοί και ομάδες βοηθιούνται να μην μένουν έκθετοι στην 

ξαφνική αλλαγή (βλ. οικονομική κρίση 2008, Brexit, κοκ), διακινδυνεύοντας τη στρατηγική 

τους θέση ή μη εκμεταλλευόμενοι νέες ευκαιρίες. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο να 

δείξει ότι η συστηματική ενασχόληση με το μέλλον σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο επι-

βάλλεται ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη το παγκοσμιοποιημένο, ρευστό περιβάλλον πολυ-

πλοκότητας και ραγδαίων αλλαγών μέσα στο οποίο ζούμε. Η Προοπτική Διερεύνηση επι-

τρέπει την ανάπτυξη δυνατότητας γρήγορης ανταπόκρισης με θετικό και ενεργό τρόπο 

στην αλλαγή. Ενισχύει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα των ανθρωπίνων 

συστημάτων, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Βοηθάει στη σύλ-

ληψη οράματος για το μέλλον, καθώς και στη χάραξη οδικού χάρτη για την πραγματο-

ποίησή του. Υποστηρίζει τους ανθρώπους να μάθουν να «χρησιμοποιούν το μέλλον» προ-

κειμένου να  διευρύνουν την αντίληψή τους και τις επιλογές τους. 

Ο Δρ Χαράλαμπος Τσέκερης είναι Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με γνωστι-

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

της Ακαδημίας Αθηνών, του Anti-Corruption Education & Research Centre του Stellenbosch 

University και Professor Extraordinary στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Υπήρξε 

καθηγητής σε πανεπιστημιακές σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει διευθύνει ερευνητι-

κά προγράμματα. Είναι διευθυντής σπουδών του ECI, European Communication Institute (Βιέννη & 

Αθήνα), ενώ το επιστημονικό συγγραφικό του έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συγκεντρώ-

νει εκατοντάδες ετεροαναφορές. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον, 

μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κοινότητας Διαλόγου “Σύνθεσις”, Συντονιστής του World 

Internet Project-Greece, και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 15:00 - 16:30        Δρ ΒΙΤΟΡ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 

ΘΕΜΑ 3ο - «ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ: Από τη βίωση της αβεβαιότητας στο κτίσιμο 

μιας νέας συνείδησης αλήθειας» 

Σε αυτή την παρουσίαση θα επεξεργαστούμε τον τρόπο με τον οποίο το Νόημα είναι θε-

μελιώδες στοιχείο της ψυχικής υγείας, ως οργανωτή του χάους (στο νου), καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες, τα αρχέτυπα και τα σύμβολα έχουν σημαντικό ρόλο, επί-

σης. Θα διερευνήσουμε πώς η Αλήθεια μπορεί να είναι μια κατηγορία πάνω από το Νόημα 

και ακόμη, πώς η ευτυχία είναι δυνατόν να υφίσταται όταν η αβεβαιότητα είναι τόσο 

προφανής στην παρούσα μας πραγματικότητα. Η διαχείριση του νου και της συνείδησης 

είναι απαραίτητες έννοιες, συνδέοντας όλα μαζί σε μια λειτουργική συστημική ενότητα. 

Ο Δρ Βίτορ Ροντρίγκες, είναι Ψυχολόγος & Ψυχοθεραπευτής υπερπροσωπικής προσέγγισης 

(transpersonal psychology), ειδικευμένος στη θεραπευτική αναδρομή, την υπνοθεραπεία, το διαλο-

γισμό, την ψυχική & πνευματική άμυνα, τη διαχείριση άγχους, για περίπου τρεις δεκαετίες. Έχουν 

εκδοθεί 13 βιβλία του σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, ψυχοθεραπείας, αυτογνωσίας, κοινωνι-

κών θεμάτων, πολλά δικά του κεφάλαια εντός άλλων βιβλίων και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων.  

 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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Στα ελληνικά κυκλοφορούν 3 έργα του από τις Εκδόσεις Αλφάβητο 

Ζωής (Υπερπροσωπικοί Διαλο-γισμοί, Το Βιβλίο της Άγνοιας, Κτίσε την Ευτυχία σου). Έχει διδάξει 

εκπαιδευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Λισαβώνας για 14 χρόνια και αναπτυξιακή ψυχολογία 

στο Πανεπιστήμιο Αλγκάρβε Πορτογαλίας. Έχει διατελέσει συντονιστής πιστοποίησης θεραπευτών 

του EUROTAS (European Transpersonal Association) 2000-2013, Πρόεδρος EUROTAS (2005-2009) και 

Πρόεδρος του Συνδέ-σμου Υπερπροσωπικής Ψυχολογίας Πορτογαλίας-Βραζιλίας (2003-2009). Δίνει 

διαλέξεις και εκπαι-δεύσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, και 

διεθνώς. 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 10:15 - 11:45          Δρ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ  

ΘΕΜΑ 4ο - «ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ: πέρα από την αμφισημία, ως φαινόμενο 

επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμικών και εθνικών συλλογικοτήτων» 

Σκοπός της εισήγησης είναι η εξέταση των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν την 

ξεχωριστή έκφραση και το «εθνικό ύφος» μίας κοινωνικής ομάδας, την ιδιαίτερη φυσιο-

γνωμία του πολιτισμού της, τη φιλοσοφία ζωής που καλλιεργεί και τον τρόπο που την 

επικοινωνεί, ώστε να εξασφαλίσει την περαιτέρω επιβίωση και εξέλιξή της ως ανθρώπινο 

μέγα-σύστημα. Να δειχθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους εκδηλώνονται οι ανθρώπινες 

δράσεις σε ατομικό & συλλογικό κοινωνικό επίπεδο και στην μεταξύ τους συνάφεια. Να 

διερευνήσουμε το φιλοσοφικό πλαίσιο σκέψης (ή την ευφυή επικοινωνιακή τακτική;) όσον 

αφορά τα πρότυπα που προβάλλονται από κάθε εθνική συλλογικότητα. Ό,τι συνιστά την 

έννοια έθνος είναι αυτό ακριβώς το σύνολο σκέψεων, συνηθειών, πεποιθήσεων με τις 

οποίες οι συλλογικότητες δρουν, δημιουργούν, αλληλοεπιδρούν και προοδεύουν. Η μελέτη 

του τρόπου με τους οποίους ένα έθνος εκφράζεται ιδεολογικά (και όχι μόνον), η εσω-

στρέφεια ή η εξωστρέφεια στον τρόπο επικοινωνίας του, επιτρέπει την κατανόηση της 

«φιλοσοφίας» και του ανθρωπισμού που αναπτύσσει και κοινωνεί. Τελικά, σκοπός μας εί-

ναι η συνειδητή αποφυγή της αμφισημίας και της ασάφειας, που εξαπλώνεται ως φαινό-

μενο επικοινωνίας στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. 

Η Δρ Αγγελική Κομποχόλη σπούδασε Φιλολογία στο ΕΚΠΑ, όπου ανακηρύχθηκε και διδάκτωρ. Για 

τις εθνογραφικές ερευνητικές της εργασίες, τιμήθηκε τρις με επαίνους της Ακαδημίας Αθηνών. Μέ-

λος της Ελλ. Ονοματολογικής Εταιρείας, της Ελλ. Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελλ. Εθνολογικής 

Εταιρείας και της SIEF (Societé Internationale d’ Ethnologie et de Folklore), έχει δημοσιεύσει μελέτες σε 

ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά κι έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, 

με ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοσοφική θεώρηση του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Εδώ 

και 20 χρόνια, δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα με την προβολή της ελληνικής πολιτισμικής 

κληρονομιάς και τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας. Έχει συμμετάσχει 

σε ραδιοφωνικές εκπομπές και φεστιβάλ, στο Future Library του ΙΠΣΝ, σε προγράμματα του Ιδρύ-

ματος Θεοχαράκη και στο Health-Being Institute of London, College of Medicine, διερευνώντας την 

εφαρμογή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης στην αναβάθμιση της καθημερινής ζωής. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 12:00 - 13:30     Δρ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 5ο - «Η ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ των συστημικών κινήσεων» 

Υποθέτοντας ότι η συστημική αναπαράσταση γίνεται σε ένα ουδέτερο γεωπεριβάλλον, 

ακολουθείται μια πολύ σαφής, λακωνική και απλή επικοινωνία με την ακρίβεια του σημαί-

νοντος και του σημαινομένου, όπως μπορεί να το κάνει η ελληνική γλώσσα με σύντομες 

φράσεις, απευθυνόμενες από τον θεραπευτή λ.χ. προς τους δύο συντρόφους οι οποίοι 

'δεν μιλιούνται'. Ο θεραπευτής επιχειρεί να συνδέσει, τους δύο παγωμένους συναισθημα-

τικά, έχοντας την πρόθεση αλλά και την εμπειρία της συστημικής αναπαράστασης. Τους 

καλεί να σηκωθούν και πλησιάζει και εκείνος προς αυτούς, έτσι ώστε να γίνει ένα νοητό 

ισόπλευρο τρίγωνο, όπου ο θεραπευτής ή η θεραπεύτρια φροντίζει να είναι στην κορυ-

φή του ενώ τα δύο πρόσωπα είναι στην βάση του. Ο θεραπευτής κρατάει ίσες αποστάσεις 

και από τους δύο, αλλά τις μικραίνει σταδιακώς ισοδιάστατα καλώντας πολύ τρυφερά 

τους δύο συντρόφους να κοιτάζονται και να κάνουν και αυτοί ένα μικρό ίσο βήμα, μεταξύ 

τους, όπως ο ίδιος κάνει προς αυτούς. Όταν η κρίσιμη απόσταση όλων προς όλους γίνει 

λιγότερο από 2,50 μέτρα αρχίζει και λειτουργεί η γεωμετρία των βιοηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων της καρδιάς όλων, διότι αυτά επεκτείνονται πανταχόθεν 2,5 μέτρα γύρω από τον 

κάθε άνθρωπο. Ήδη τέμνονται τα πεδία των δύο, μεταξύ τους, αλλά και του θεραπευτή 

προς τον καθένα εξ αυτών… Το βιοηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς του θεραπευτή 

αγγίζει και θωπεύει ενεργειακώς ταυτοχρόνως τα αντίστοιχα των δύο και εκεί  κατά-

νοείται η πρόθεσή του, ακόμη περισσότερο πέραν του προφορικού λόγου. Κατανοείται 

από την συναισθηματική ευφυία της καρδιάς εκάστου εκ των συμμετεχόντων. Ας σημει-

ωθεί, ότι η ένταση του βιοηλεκτρομαγνητικού πεδίου της καρδιάς είναι τουλάχιστον 100 

φορές πιο ισχυρή από την αντίστοιχη του εγκεφάλου. Ο τελευταίος, οδηγεί την γλώσσα 

μέσω της υποπεριοχής Wernike. Είναι θέμα λίγου χρόνου να αγγίξει ο θεραπευτής και τους 

δύο συντρόφους με τα δύο του χέρια ταυτοχρόνως. Όταν και αυτό συμβεί η ηλεκτρική 

αντίσταση του δέρματος και των τριών παρουσιάζει την ίδια τιμή! Η αγάπη έχει διοχε-

τευθεί στις καρδιές και ρέει ταυτοχρόνως και στους τρείς. Τότε όλοι αγκαλιάζονται. Το 

'θαύμα' της ιερής γεωμετρίας έχει επιτελεσθεί δια της γλώσσας και των πεδίων. 

Ο Δρ Σταύρος Παπαμαρινόπουλος ήταν Καθηγητής Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Έχει εκπονήσει πάνω από 100 γεωφυσικές έρευνες για εντοπισμό θαμμένων αρχαίων πόλεων εντός 

και εκτός Ελλάδος, στην Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ρωσία, καθώς και επιστημονικές έρευνες στα ορο-

πέδια των Αλτάι στην Κεντρική Ασία και στη ΒΑ/ΒΔ Αφρική, για τις οποίες έχει εκατοντάδες ετερο-

αναφορές. Ως Καθηγητής, πήρε το Α’ Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την ανακάλυψη της διώ-

ρυγας του Ξέρξη στην Ανατ. Χαλκιδική, που μνημονεύει ο Ηρόδοτος, ενώ εντόπισε και τον υπόγειο 

ποταμό Ηριδανό στην Πλατεία Συντάγματος. Ασχολείται κυρίως με την διερεύνηση των Ιερών Τό-

πων με την βοήθεια της Φυσικής, Γεωφυσικής, Κλινικής Ψυχολογίας, ΒιοΙατρικής, με τη μελέτη της 

Φυσικής της Πληροφορίας και με την διεπιστημονική διερεύνηση προέλευσης του ελληνικού αλφα-

βήτου. Είναι Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και Μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝ 2022 & ΩΡΑ 14:30 - 16:00                    Δρ ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΟΥΛΣΑΜΕΡ 

ΘΕΜΑ 6ο - «ΦΟΒΟΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: κατανοώντας το υπόβαθρο του φόβου, 

ακολουθούμε νέα μονοπάτια ενδυνάμωσης» (Constellation Work and more!) 

Το να υπερνικήσουμε το φόβο και να τελειώσουμε με αυτόν μπορεί να είναι για πολλούς 

συνειδητή επιδίωξη – δυστυχώς, όμως, αυτό δεν είναι δυνατό με την πανδημία και άλλες 

συστημικές κρίσεις. Μεμονωμένες και αποσπασματικές κινήσεις δεν ωφελούν. Αυτό που 

χρειαζόμαστε είναι πιο περιεκτικές στρατηγικές, για βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες λύσεις. Όσο περισσότερο κατανοούμε το υπόβαθρο του φόβου τόσο ευ-

κολότερο θα είναι, ατομικά και συλλογικά, να ακολουθήσουμε νέα μονοπάτια ενδυνάμω-

σης. Σε αυτή τη συνοπτική εισήγηση, πρόθεσή μου είναι σας εισάγω στις μεθόδους τις 

οποίες διδάχθηκα και με τη σειρά μου δίδαξα σε άλλους, κατά τη διάρκεια της 40χρονης 

καριέρας μου ως ψυχοθεραπευτής και συντονιστής σεμιναρίων. Αυτές προέρχονται από 

τη θεραπεία τραύματος, συμπεριφορική θεραπεία, συστημική θεραπεία, υπαρξιακή θερα-

πεία, NLP και τις συστημικές αναπαραστάσεις. Προσωπικά, χρησιμοποιώ όλες αυτές τις 

προσεγγίσεις για την προσωπική μου εσωτερική εργασία και αυτό-βελτίωση. 

Ο Δρ Μπέρτολντ Ουλζάμερ είναι Κλινικός Ψυχολόγος και Δρ Νομικής. Έχει εργαστεί σε πολλούς 

τομείς διοίκησης σε Γερμανικές επιχειρήσεις κι έχει διδάξει συμβουλευτική σε στελέχη διοίκησης. 

Από το 1995 στράφηκε αποκλειστικά στη Συστημική Οικογενειακή Αναπαράσταση, εκπαιδευόμενος 

από τον Bert Hellinger. Μετεκπαιδεύτηκε 3 χρόνια με τον Peter Levine στην Εργασία Τραύματος 

(Somatic Experiencing), όπου έχει αναπτύξει 16ήμερη εκπαίδευση για θεραπευτές και συμβούλους 

συστημικής αναπαράστασης. Συντονιστής σεμιναρίων και εργαστηρίων εφαρμογής της Συστημικής 

Hellinger, καθώς και εκπαιδευτής σε ετήσιες σχολές συντονιστών αναπαράστασης, στην Ευρώπη, 

ΗΠΑ και Κίνα. Στην Ελλάδα, ως επισκέπτης-εκπαιδευτής στο Αλφάβητο Ζωής, διδάσκει το δικό του 

Masterclass από το 2009. Έχει συγγράψει το κλασικό “The Art & Practice of Family Constellations”, 

καθώς και 10 βιβλία εφαρμογής της αναπαράστασης, μεταφρασμένα σε 9 γλώσσες. Στα ελληνικά, 

κυκλοφορούν 4 βιβλία του από τις Εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής. 

 

 

 

____________________________________
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2ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ 8-9/1/2022 

Συμμετέχουν τα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου ΕΙΔΑΣ, οι επαγγελματίες του ψυχοκοινωνι-

κού χώρου και της ψυχικής υγείας, σύμβουλοι, coaches & mentors, εκπαιδευτικοί, στελέχη 

επιχειρήσεων, σπουδαστές της Συστημικής Αναπαράστασης, μελετητές και ενδιαφερόμενοι 

για τη συστημική σκέψη και τα ανθρώπινα συστήματα. Το 2ο Συστημικό Συμπόσιο ΕΙΔΑΣ 

έχει δικαίωμα συμμετοχής 50€ το οποίο καλύπτει την ετήσια συνδρομή 2022 στο ΕΙΔΑΣ. 

Χάρις στην αφιλοκερδή παρουσία των διακεκριμένων ομιλητών και τους χορηγούς μας, 

τα μέλη του Συμποσίου έχουν επιπλέον ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (βλ. www.eidas.institute) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ONLINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

Η συμμετοχή είναι διαδικτυακή, μέσω ΖΟΟΜ, με PC, LAPTOP ή iPAD. Για τη σύνδεση του 

συμμετέχοντα με το Συμπόσιο, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ZOOM Meeting ID και 

Passcode, που θα σας αποστέλλονται μέσω email ανά ημέρα. Η κράτηση θέσης γίνεται 

μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΔΑΣ > https://eidas.institute/symposium-2022/ και από το 

Facebook >  https://www.facebook.com/eidas.institute/ 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου, η κάμερα και το μικρόφωνο του 

συμμετέχοντα είναι κλειστά. Οι ερωτήσεις προς τους ομιλητές απευθύνονται γραπτά (στο 

Chat) και υποβάλλονται επεξεργασμένες από το συντονιστή κάθε θεματικής ενότητας. 

 

• Παρακαλούμε θυμηθείτε… Να συνδεθείτε το αργότερο πέντε λεπτά νωρίτερα από την 

ώρα έναρξης κάθε ενότητας, κάνοντας χρήση των κωδικών ΖΟΟΜ, ως Μέλος. 

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 09:45 (πρωί) και 14:45 (απόγευμα) 

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 09:45 (πρωί) και 14:15 (απόγευμα) 

 

 

Συμβουλές Καλής Εμπειρίας Διαδικτυακής Συμμετοχής στο Συμπόσιο 2022 

• Να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Ζoom, κατεβάζοντάς την από εδώ 

• Να είστε σε χώρο που δεν θα σας διακόψουν στην διάρκεια του Συμποσίου. 

• Αν έχετε ταχύτητα σύνδεσης μέχρι 28mbps, φροντίστε να μην απασχολεί το 

διαδίκτυο άλλο μέλος της οικογένειας. 

• Να προτιμήσετε PC ή LAPTOP αντί για ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο. 

• Να προτιμήσετε σύνδεση με καλώδιο (LAN) αντί μέσω Wi-Fi. 

• Να φορέσετε ακουστικά. Βελτιώνουν πολύ την εμπειρία του ήχου σας. 

• Πριν συνδεθείτε, κλείστε το Rooter και κάνετε επανεκκίνηση (για καλό Internet). 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων (ΕΙΔΑΣ) 

https://eidas.institute/symposium-2022/
https://www.facebook.com/eidas.institute/
https://zoom.us/download

