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3-2021 

Δήλωση δραστικού ενδιαφέροντος  

για την κλιματική κρίση 

της Συστημικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας *  

και της Ελληνικής Εταιρείας Αφηγηματικής Θεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής * 

 

Περίληψη 

Η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηριγμένη στα τελευταία έγκυρα 

επιστημονικά δεδομένα, αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής 

ανάγκης (climate emergency). Σύμφωνα με τα δεδομένα έχουμε μόλις μέχρι το 2030 για να 

μειώσει ο πλανήτης δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, 

μεθάνιο κ.α.) έτσι ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη να μη φτάσει τους 2ο C. Εάν δεν 

το καταφέρουμε οι ανθρώπινες καταστροφές θα είναι απερίγραπτες. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει 

ενημέρωση του κόσμου, ούτε στοιχειώδεις ανάληψη δράσης  από τις κοινωνίες, τις πολιτικές 

εξουσίες και τις οικονομικές πρακτικές. 

Τα μέλη των οργανισμών μας, πρώτα από όλα ως άνθρωποι, ως συνηθισμένοι άνθρωποι 

δηλώνουμε την έντονη ανησυχία μας και αποφασίζουμε ότι είναι χρέος μας απέναντι στους 

εαυτούς μας και απέναντι στα παιδιά μας να μιλήσουμε ανοιχτά για το θέμα (για το επείγον της 

κατάστασης και όχι απλά γενικόλογα για την προστασία του πλανήτη). Αναγνωρίζουμε, επίσης, 

ότι απέναντι σε αυτή τη σιωπή, η μόνη λύση είναι η δράση των συνηθισμένων ανθρώπων από 

τους συνηθισμένους κοινωνικούς χώρους. Και αναζητούμε τη σύνδεση με τους συνηθισμένους 

κοινωνικούς χώρους και τους συνηθισμένους ανθρώπους, ώστε να προωθηθούν ουσιαστικές 

πράξεις για αυτή την επείγουσα κατάσταση. 

* Η Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής Θεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής και η Συστημική Εταιρεία Βόρειας 

Ελλάδας είναι Επιστημονικές Ενώσεις των Αφηγηματικών Ψυχοθεραπευτριών/τών  και των Συστημικών 

Θεραπευτριών/τών.  

Προσωρινά στοιχεία επικοινωνίας: narrativehellas@gmail.com 

 

Οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται από μία σοβαρή παγκόσμια πρόκληση μέσα στο 2020 -21. Αλλά 

ενώ χρειάζεται να γίνει μία σοβαρή μάχη ενάντια στην πανδημία του COVID-19, ο 

μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί την ανθρωπότητα παραμένει και μάλιστα όσο περνάει ο 

καιρός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. 

Η κλιματική κρίση (και όχι απλά η κλιματική αλλαγή) είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα. Και 

δυστυχώς η προσπάθεια αντιμετώπισής της δεν αναλαμβάνεται με τη δέουσα υπευθυνότητα 

από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και τελικά ούτε από τους πολίτες, οι 

οποίοι παραμένουν εν πολλοίς ανενημέρωτοι για την κρισιμότητα της κατάστασης. 
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Η επιστημονική πληροφόρηση για την κλιματική κρίση και για το άκρως επείγον της 

κατάστασης υπάρχει και είναι μάλιστα αρκετή. H 5η Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

για το Κλίμα του Ο.Η.Ε. είναι σαφής. Απομένει λίγος χρόνος, μόλις μέχρι το 2030 , για να 

καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, ώστε να μην υπερβεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας τους 1,5 βαθμούς 

Κελσίου. Χρειάζεται μέσα στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 να μειωθούν οι ανθρωπογενείς 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (με κυριότερα το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο) 

κατά 45 %. Εάν δεν το επιτύχουμε αυτό, μία σειρά από καταστροφές σε όλα τα μήκη και πλάτη 

του κόσμου θα συμβούν, που θα κάνουν την κρίση του COVID-19 (με τα εκατομμύρια νεκρούς 

και τις οικονομικές καταστροφές που ακόμη δεν έχουμε δει) να μοιάζει παιχνιδάκι. 

Μέρος των καταστροφών αυτών τις ζούμε ήδη από τώρα. Τεράστιες πυρκαγιές στην 

Αυστραλία, τον Αμαζόνιο, τη Σιβηρία και αλλού. Λιώσιμο των πάγων στους πόλους.  Αλλαγές 

στο κλίμα που προξενούν ακραία καιρικά φαινόμενα και μαζί με αυτά θανάτους και οικονομική 

καταστροφή (π.χ. στην Ελλάδα «μεσογειακοί» τυφώνες στη Χαλκιδική και στα Επτάνησα, 

ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, για να μη μιλήσουμε για τη συμβολή της κλιματικής 

αλλαγής στην καταστροφή στο Μάτι της Αττικής). Στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδας 

υπολογίζει ότι οι οικονομικές καταστροφές από την κλιματική κατάρρευση θα φτάσουν στα 500 

δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2100, αν συνεχίσουμε να μην κάνουμε τίποτα για αυτήν, ενώ η 

πτώση του ΑΕΠ θα είναι 2% κάθε χρόνο στην αρχή και ακόμη μεγαλύτερη μετά.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας το επείγον της κατάστασης, κήρυξε κατάσταση έκτακτης 

κλιματικής ανάγκης (climate emergency) στο τέλος του 2019 και δεσμεύτηκε να μειώσει τις 

εκπομπές κατά 55 %. 

Και ενώ (στη βάση των επιστημονικών δεδομένων και των αποφάσεων της ΕΕ) βρισκόμαστε 

ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν την εμφάνιση του COVID 19, ελάχιστοι είναι οι 

άνθρωποι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, που το γνωρίζουν αυτό. Κανένας πηχυαίος τίτλος στους 

τίτλους των ειδήσεων, καμία συνεχής ενημέρωση για το τι κάνουμε και πώς προχωράμε, καμία 

σοβαρή ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας που να αντιμετωπίζει στην ουσία του το 

πρόβλημα. Οι περισσότερες προσπάθειες που γίνονται είναι πολύ μερικές και αργές  για να 

έχουν ένα έγκαιρο αποτέλεσμα και γίνονται μάλλον μόνο για τα μάτια του κόσμου. 

Η ίδια η ΕΕ, από τη μια αναγνωρίζει το επείγον και άκρως σοβαρό της όλης κατάστασης, από 

την άλλη κλέβει στα νούμερα που αφορούν αυτό το θέμα. Α) Μετράει τους στόχους της 

μείωσης σε σύγκριση με τις εκπομπές αερίων του 1990 (ενώ από τότε έχουν πολλαπλασιαστεί 

τα επικίνδυνα αέρια στην ατμόσφαιρα της γης).   Β) δεν μετράει στις εκπομπές ρύπων αυτές που 

προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων που παράγονται στις χώρες του Τρίτου Κόσμου αλλά 

καταναλώνονται στη Δύση (ρίχνοντας έτσι το βάρος της λύσης στους πιο φτωχούς και λιγότερο 

υπεύθυνους λαούς για την κρίση), ούτε αυτές που προέρχονται από τις διεθνείς μεταφορές στις 

οποίες συμμετέχουν κυρίως οι χώρες της Δύσης. Γ) Δεν λαμβάνει υπόψη τις εκθετικές επιπλέον 

αυξήσεις αερίων θερμοκηπίου που θα ενισχύσουν οι φαύλοι κύκλοι που η υπερθέρμανση του 

πλανήτη αναμένεται να παράγει (δηλαδή την επιπλέον αύξηση αερίων του θερμοκηπίου που 

θα φέρουν εξαιτίας της κλιματικής καταστροφής οι ανθρωπογενείς τεράστιες πυρκαγιές, οι 

καταστροφές των δασών, το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής που υπό φυσιολογικές συνθήκες 
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θα αντανακλούσαν την υπερβάλλουσα θερμότητα, το λιώσιμο των παγωμένων εδαφών 

permafrosts  που θα εκλύσει επιπλέον μεθάνιο, το οποίο είναι πιο επικίνδυνο από το διοξείδιο 

του άνθρακα). 

Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και σχεδόν κανένας δεν μιλάει για αυτόν. Βολτάρουμε 

γύρω από το Κολοσσαίο και στρέφουμε το βλέμμα μας από την άλλη μεριά και όταν μας 

ρωτάνε λέμε: «Ποιο Κολοσσαίο, που βρίσκεται;». 

Το θέμα μας αφορά όλες και όλους. Γιατί, εάν μείνουμε άπραγοι, θα μας επηρεάσει δραστικά 

όλους ως ανθρώπους γενικά αλλά και ως ανθρώπους με τις ξεχωριστές μας ιδιότητες. Τα παιδιά 

που θα υποστούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κρίσης είναι τα δικά μας παιδιά. Εάν 

επιτρέψουμε να έρθει η καταστροφή πολλοί από εμάς θα είμαστε ηλικιωμένοι/ες, όταν θα 

συμβεί, και άρα από τις/τους πιο ευάλωτους/ες για να τα βγάλουμε πέρα. Ότι έχουμε πετύχει 

στο επίπεδο της προστασίας ευάλωτων ομάδων (π.χ. των ατόμων με αναπηρία) δεν θα μπορέσει 

να υποστηριχτεί και μάλλον θα εξαφανιστεί. Το προσφυγικό ζήτημα δεν θα είναι απλά ένα 

ζήτημα που αφορά άλλους λαούς και άλλους ανθρώπους αλλά είναι πολύ πιθανό ότι θα είμαστε 

εμείς οι πρόσφυγες.  

Στο μεταξύ αυτοί και αυτές που αγωνίζονται για την αποτροπή της κλιματικής καταστροφής 

είναι κυρίως τα παιδιά, που οργανώνουν τεράστιες παγκόσμιες πορείες με δεκάδες 

εκατομμύρια συμμετέχοντες/ουσες ή που μηνύουν τις κυβερνήσεις τους γιατί, ενώ ήξεραν το 

θέμα δεκαετίες πριν και μάλιστα με πολλαπλή ενημέρωση, δεν έκαναν τίποτα το ουσιαστικό. 

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, αυτό που εμάς, στην Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής 

Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής και στη Συστημική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, μας 

φαίνεται μόνη λύση, είναι μία. Η ανάληψη δράσης όχι από τους εκπροσώπους μας και τους 

κυβερνώντες, οι οποίοι πολλαπλά μας έχουν απογοητεύσει, ούτε απλά από τις μη – 

κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα (οι οποίες πολύ καλά κάνουν και 

ασχολούνται) αλλά από όλους τους συνηθισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα υποστούν τις 

συνέπειες αυτής της κατάστασης, στους συνηθισμένους κοινωνικούς τους χώρους. 

Πρώτα από όλα, λοιπόν, ως άνθρωποι, ως συνηθισμένοι άνθρωποι αποφασίζουμε ότι θα 

μιλήσουμε για το θέμα (για το επείγον της κατάστασης και όχι απλά γενικόλογα για την 

προστασία του πλανήτη). Και θα θέσουμε το θέμα ξεκάθαρα. Μετά θα μιλήσουμε ως 

επιστήμονες που αγωνίζονται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινωνίες μας και θα 

πούμε πώς θέλουμε το έργο μας, οι προσπάθειές μας να καρπίσουν, να φέρουν νόημα και 

ευτυχία στους ανθρώπους και ότι, εάν σιωπήσουμε, τότε είναι σα να προδίδουμε τους 

ανθρώπους που υποστηρίζουμε στις σημερινές δυσκολίες της ζωής. 

Ως άνθρωποι ανησυχούμε και αποφασίζουμε ότι αυτό το θέμα θα είναι θέμα των συζητήσεών 

μας στους οργανισμούς μας (τη Συστημική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας και την  Ελληνική Εταιρεία 

Αφηγηματικής Θεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής) αλλά και στους άλλους κοινωνικούς χώρους 

στους οποίους συμμετέχουμε.  Θα αναζητήσουμε τρόπους να μεγαλώσουμε τη συζήτηση για 

αυτό το θέμα και να συντονιστούμε με άλλους «συνηθισμένους» κοινωνικούς χώρους και να το 

βάλουμε γενικότερα στη δημόσια σφαίρα συζήτησης. 
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Ως επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινοτικής πρακτικής  ξέρουμε ότι οι 

άνθρωποι εκτός από τις ιστορίες όπου τα προβλήματα, η παθητικότητα, ο ανταγωνισμός 

κυριαρχούν, έχουν επίσης ιστορίες λύσεων, πρωτοβουλίας, συνεργασίας και ανάληψης 

ευθύνης. 

Ξέρουμε, λοιπόν, ότι απέναντι σε αυτή τη σιωπή, η μόνη λύση είναι η δράση των συνηθισμένων 

ανθρώπων από τους συνηθισμένους κοινωνικούς χώρους. Και αυτή η δράση για να είναι 

αποτελεσματική δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική, συνεργατική και να γίνεται από όλα τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν και όχι να ανατίθεται σε κάποιους. Ότι αυτή η δράση δεν μπορεί 

παρά να είναι συλλογική των προσώπων, όπως είπαμε προηγουμένως, και συνάμα να είναι 

αναστοχαστική (να μην έχει προκαθορισμένες θεωρίες που την καθοδηγούν αλλά να έχει τη 

συλλογική πρακτική των ανθρώπων που συνομιλούν, σκέφτονται και αξιολογούν δημοκρατικά 

την δράση τους). Και τέλος ότι αυτή η δράση θα πρέπει πλέον στην εποχή μας ένα καινούριο 

σύνθημα να την καθοδηγεί. 

Σκέφτομαι τοπικά και παγκόσμια. Δρω τοπικά και παγκόσμια. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής θεραπείας και η Συστημική Εταιρεία 

Βόρειας Ελλάδας αποφάσισαν:  

- Τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, η οποία θα προτείνει και θα αναλάβει μορφές 

ενημέρωσης, διαπραγμάτευσης και δράσης για το θέμα. 

- Τη διαρκή ενημέρωση των μελών των συλλόγων μας για δραστηριότητες και δράσεις 

που αφορούν το επείγον θέμα της κλιματικής κρίσης.  

- Την προσπάθεια συντονισμού και με άλλους κοινωνικούς φορείς με τους οποίους 

θέλουμε να αναλάβουμε κοινή δράση, και πρώτα από όλα ίσως μία κοινή δημόσια 

δήλωση για την ανησυχία μας ως τμήματα της κοινωνίας για την κλιματική κρίση – 

κατάρρευση και για το δραστικό μας ενδιαφέρον για το θέμα αυτό (και όχι απλά για την 

προστασία του περιβάλλοντος).    

- Την ενημέρωση για το δραστικό μας ενδιαφέρον για την κλιματική κρίση και τις σχετικές 

δράσεις μας στα δίκτυα επαφών των οργανισμών μας μας αλλά και την πρόταση προς 

τα μέλη μας για σχετική ενημέρωση των δικών τους προσωπικών ή/και επαγγελματικών 

τους δικτύων.  

- Τη διαρκή αναφορά της δέσμευσής μας και της δουλειάς μας σε αυτό το θέμα στις 

διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου μας 

- Ανάμεσα σε άλλα την υποστήριξή μας στην κήρυξη της χώρας σε κατάστασης έκτακτης 

κλιματικής ανάγκης και στη δημιουργία ενός κλιματικού νόμου που να προβλέπει σειρά 

σχετικών δράσεων  που αντιμετωπίζει το επείγον της κλιματικής κρίσης. 

Καλούμε για τη συμμετοχή και άλλων κοινωνικών ομάδων, ενώσεων, συλλόγων και 

οργανισμών σε μία κοινότητα ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων αλλά και ανθρώπων 

που θα ανταποκριθούν και θα δράσουν για το ζήτημα.  


