Συνέδριο 11-12 Απριλίου 2008

Κοινωνικά και πολιτισµικά περάσµατα στην υγεία, στην
εκπαίδευση, στην κοινότητα. Η συστηµική θεώρηση.
Οι πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες και συµπεριφορές που διαµορφώθηκαν
µέσα από τις τοπικές και ιστορικές συνθήκες στις διάφορες γωνιές της
Ελλάδας αλλάζουν ραγδαία στην σύγχρονη καθηµερινή ζωή της εποχής της
τεχνολογίας και των ανοικτών συνόρων της πληροφορίας, της γνώσης, της
οικονοµίας αλλά και των κοινών κινδύνων που περιβάλλουν τον πλανήτη.
Αυτών δηλαδή, που συνιστούν την «κοινή µοίρα» όπως όριζε τον πολιτισµό ο
Hall. Το κάλεσµα από την βορειο-ανατολική γωνιά της Ελλάδας, από τη θέση
του «παρατηρητή» αλλά και του «παρατηρούµενου» µας προκαλεί να
σκεφτούµε, να αναστοχαστούµε και να συναισθανθούµε µέσα στο πλαίσιο της
συνθετικής συστηµικής σκέψης αυτά που συµβαίνουν γύρω και µέσα µας και
έχει ως στόχο:
•

•

να ψηλαφήσουµε την «εικόνα» µε την ελπίδα να γεννηθούν καινούργιες
σκέψεις για το πώς διαγράφεται το µέλλον στους χώρους εφαρµογών της
συστηµικής σκέψης: στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρους υγείας,
στην κοινότητα,
µε φόντο τις ιστορίες κοινοτήτων και ανθρώπων να φωτίσουµε τα
εργαλεία και τις δεξιότητες που µας οδηγούν στις υποκειµενικές
παρηγορητικές «αλήθειες»: τα ατοµικά και συλλογικά Γενεογράµµατα,
τους Μύθους σε νέα Αφήγηση, τους ∆εσµούς των ανθρώπων µε
κοινότητες, πρόσωπα, τον Εαυτό και τον Άλλο.

Στο οδοιπορικό αυτό καλούµαστε να κατοπτεύσουµε το πεδίο της
θεραπευτικής µας προσέγγισης στο σύγχρονο απαιτητικό κοινωνικό
γίγνεσθαι, να βιώσουµε και να οραµατιστούµε την εξέλιξη έχοντας στο µυαλό
µας τους επαγγελµατίες αλλά και τη νέα γενιά ανθρώπων που θα
στελεχώσουν τους χώρους της παροχής φροντίδας και υπηρεσιών, τα µικρά
και µεγάλα συστήµατα στα οποία ανήκουµε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 11 Απριλίου (Αίθουσα Παπανικολάου)
15.00-16.00 Eγγραφές
16.00- 16.30 Χαιρετισµοί - ΄Εναρξη
16.30 – 17.00 Εναρκτήρια Οµιλία
∆ρ Χάρις Κατάκη (Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Πρόεδρος Ε∆ΑΣ)
Η οικογένεια της µετανεωτερικής εποχής: Προκλήσεις για τους
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας.
17.00 – 19.00 Στρογγυλό τραπέζι «Συσ-σκέπτεσθαι»
(Συντονίστρια) ∆ρ. Αντωνία Παπαστυλιανού (Αναπλ. Καθ. ∆ΠΘ)
∆ρ. Μίνα Τοδούλου (Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, Πρόεδρος ΕΛΕΣΥΘ)
Το συστηµικό σκέπτεσθαι: ∆εξιότητα «κλειδί» για τον σύγχρονο άνθρωπο.
∆ρ. Νίκος Παρίτσης (οµότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/µιο Κρήτης)
Μία συστηµική προσέγγιση στην υγεία και τις υπηρεσίες της.
∆ρ. Αστέριος Κεφαλάς (oµότ. Καθ. Georgia University ΗΠΑ)
Οικογενειακή-Επιχείρηση: Μια Συστηµική Προσέγγιση
∆ρ. Αντωνία Παπαστυλιανού (Αναπλ. Καθ. ∆ΠΘ)
Τα πεδία της Παιδείας και η επιβίωσή µας.
∆ρ. Μιχάλης ∆εκλερής (τ. Aντιπρ. Συµβ. Επικρατείας, τ. διδάσκων ∆ΠΘ)
Η µεθοδολογία των συστηµάτων µεγάλης κλίµακας και τα συστήµατα
δηµόσιας πολιτικής.
19.00 - 19.30 Συζήτηση γνωριµίας σε οµάδες.
19.30-20.30 Μπουφέ - Moυσικές συστηµικές εµπλοκές.
Παίζει µουσική το συγκρότηµα «Τα παιδιά του Ηφαίστου».

Σάββατο 12 Απριλίου
9.00-11.00 Συµπόσιο Κλινικών Εφαρµογών (Αίθουσα Παπανικολάου)
(Συντονιστής) Αστέριος Κεφαλάς (Οµότ. Καθ. Georgia University ΗΠΑ)
∆ρ. Βάσω Παπαδιώτη. (Αναπλ. Καθηγ. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)
Oικογενειακή Θεραπεία µέσα από τις θετικές αφηγήσεις και την εστίαση στο
µέλλον. Μια αισιόδοξη προοπτική στην αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Φρόσω Μουρελή (Ψυχίατρος, τ. δ/ντρια ΕΣΥ, Ψυχ/κό Νοσοκ. Θεσ/νίκης )
Μετεξελίξεις της οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Το πεδίο των ψυχώσεων
∆ρ. Λίλυ Στυλιανούδη (∆ιευθ. Κέντρου Μελέτης Ελληνικής Κοινωνίας,
Ακαδηµία Αθηνών)
To Γενεόγραµµα ως εργαλείο του πολιτισµικά ευαίσθητου θεραπευτή
∆ρ. Θεανώ Καλλινικάκη (Καθ. ∆ΠΘ) & ∆ρ. Αγάπη Κανδυλάκη (Επικ. Καθ.
∆ΠΘ) Eπιτόπια παρέµβαση στην εκπαίδευση σε µειονοτικούς οικισµούς. Η
διαµεθοδική προσέγγιση της Κοινωνικής Εργασίας
11.00-11.30 ∆ιάλειµµα- Καφές
11.30- 13.30 Βιωµατικά Εργαστήρια (Πολυλειτουργικό, ∆ήµου Κοµοτηνής)
α. Γιώργος Καλαρρύτης (ΜSc Κλινικός Ψυχολόγος– ψυχοθεραπευτής)
Nεανική κατάχρηση ουσιών : Μια συστηµική προσπάθεια κατανόησης και
αντιµετώπισης.
δ. ∆ρ. Αχιλλέας Προκοπίου (Ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής)
Εισαγωγή στο ψυχόδραµα. Βιωµατική παρουσίαση.
γ. ∆ρ Μαρία Πυρουνάκη (Π∆ 407, Χαροκόπειο Π.) Ψυχολόγοςψυχοθεραπεύτρια)
Οριοθετώντας τον ρόλο του Συµβούλου ανάλογα µε το εργασιακό πλαίσιο.
β ∆ρ. Λίλυ Στυλιανούδη (Κοινων. Ανθρωπολόγος, ∆ιευθ. Κέντρου Μελέτης
Ελληνικής Κοινωνίας Ακαδηµία Αθηνών)
To Γενεόγραµµα ως εργαλείο του πολιτισµικά ευαίσθητου θεραπευτή
ε. Νίκος Τσάµης (Ιατρός – ψυχοθεραπευτής)
Χρόνια νόσος, οικογένεια και συστηµική θεωρία.
13.30- 14.00 Κλείσιµο Εργασιών (Αίθουσα Παπανικολάου)
∆ρ. Μίνα Τοδούλου, Πρόεδρος ΕΛΕΣΥΘ

Επιστηµονική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Αντωνία Παπαστυλιανού
Μέλη:
Θεανώ Καλλινικάκη
Αγάπη Κανδυλάκη
Ευριπίδης Παπαδηµητρίου
Μαρία Πυρουνάκη
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Οργανωτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Αντωνία Παπαστυλιανού
Ταµίες:
Μαρία Πεµπετζόγλου & Κωνσταντίνος ∆ικαίος
Μέλη:
Θεανώ Καλλινικάκη
Αγάπη Κανδυλάκη
Ευριπίδης Παπαδηµητρίου
Περικλής Πολυζωϊδης
Χαράλαµπος Τσαϊρίδης
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Γραµµατειακή Υποστήριξη
Κατερίνα Λεµοντζέλη
Λιζέτα Λιούρτα
Βίκυ Χατζοπούλου
Χρίστος Πολυµεράς
Κατερίνα Βαλάσογλου
Εθελοντές Φοιτητές
Σαγιά Αγγελική, Βαλασίδου ΄Αννα, Αγγελίδου Παναγιώτα, Ρουµπακιά
Αφροδίτη, Κουζουκίδης Κώστας
Επικοινωνία:
Ε-mail: socwork@socadm.duth.gr
apapast@socadm.duth.gr
Site: www.socadm.duth.gr
Tηλ.: 25310-39440
Φαξ: 25310-39442

