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Αθήνα 7 Απριλίου 2020

Προς όλους τους μετέχοντες
στο 8ο Μεσογειακό Συνέδριο Αισθητικής 2020

Αγαπητές και Αγαπητοί Σύνεδροι,
Ελπίζω το σημείωμα αυτό να βρίσκει υγιείς εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, της οποίας δυστυχώς όλοι βιώνουμε τις δραματικές επιπτώσεις,
σκόρπισε τη λύπη για τα θύματα της λοίμωξης από τον κορωνοιό, την ανησυχία για συγγενείς και
φίλους, τον φόβο. Μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και ανατροπές
μέσα στην καθημερινότητά μας. Έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε γεγονότα που ίσως θα αλλάξουν τη
ροή της ιστορίας. Μια γενικευμένη αβεβαιότητα ως προς το χρονικό τέλος του εφιάλτη αυτής της
κρίσης, δυσχεραίνει τους προγραμματισμούς για το άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ειδικών, πιθανόν στις αρχές Ιουνίου να υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν και στην ΕΕΑ να
πραγματοποιήσει το 8ο Μεσογειακό Συνέδριο Αισθητικής στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ή να
απαιτήσουν την αναβολή του.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου ΜΣΑ διατηρούμε την αισιοδοξία μας και συνεχίζουμε τις
προετοιμασίες για το Συνέδριο. Εργαζόμαστε έχοντας την πρόθεση να ανταποκριθούμε στην
εμπιστοσύνη που μας δείξατε και στις προσδοκίες σας. Ευελπιστούμε να διαμορφώσουμε τις
συνθήκες για γόνιμους προβληματισμούς με επίκεντρο την Αισθητική στην ολοένα μεταβαλλόμενη
καθημερινότητα, στο να δοθούν ευκαιρίες όχι μόνο για περαιτέρω εμπλουτισμό της γνώσης αλλά
και για γνωριμίες καθώς και καινούργιες φιλίες μεταξύ των διακοσίων και πλέον επιστημόνων
συνέδρων από 22 χώρες οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στο 8ο ΜΣΑ.
Με όλες μας τις δυνάμεις και με σύμμαχο τον κάθε έναν από εσάς και το ρόλο του στην όλη
διοργάνωση θα προσπαθήσουμε να έχει το Συνέδριό μας την απαιτούμενη ποιότητα που είναι
δεδομένη στα Διεθνή Συνέδρια Αισθητικής.
Με την πίστη και την ελπίδα ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί στον μαγευτικό τόπο των Δελφών, στον
«ομφαλό του κόσμου», ενός κόσμου που θα είναι αλλαγμένος, δεχτείτε τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για υγεία.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής

Καίτη Δημητσάντου-Κρεμέζη

Athens, April 7, 2020

To all the speakers, members of the committees, participants of the MCA 2020
Dear all,
I hope you and your beloved are in good health.
The global pandemic crisis, with its dramatic consequences, dissipates sorrow, regrets,
anxiety and fears. It obliges us to confront unprecedented situations in our everyday lives.
We have the feeling, that the events we are now facing will divert the course of world
history. A generalised uncertainty about the end of this crisis obstructs any programming
in the near future. According to the experts’ estimations, only in early June will it be
possible to have data allowing us, the Hellenic Society of Aesthetics, to carry out the 8 th
Mediterranean Congress as planned, or to postpone it.
As members of the Organising Committee, we remain optimistic and still continue our
preparations for the Congress, with the intention to respond to your confidence and
expectations. We strive to set the necessary ground for fruitful discussions around
Aesthetics of Everyday life during the Conference, in order to enrich our knowledge on
the subject, and also to forge new connections and friendships, between the 220
participants from around the globe.
With all our forces and with your contribution, we will try to ensure the necessary high
quality standards required in any International Congresses of the IAA.
With the hope that we will meet all together at the magical place of Delphi, at the “navel
of the world”, of a world which will be changed, please accept my warmest greeting and
wishes for health and prosperity.

For the HAS
Kaiti Dimitsantou-Kremezi
President
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