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Μετάλογος - Μήνυμα της Συντακτικής Επιτροπής

Απολογισμός της Ημερίδας του Μετάλογου

Το Σάββατο 18/5/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ετήσια επιστημονική Ημερίδα του Μετάλογου στο 
κτίριο της ΕΔΟΘ, υπό την αιγίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα:
«Εκ-παιδεύοντας ... διαδικασίες και πλαίσια μάθησης». To πρόγραμμα της ημερίδας ήταν μεστό και 
πλήρες περιεχομένου και εμπλουτίστηκε σε ιδέες, προβληματισμούς και σκέψεις που αναδύθηκαν κατά 
τη διάρκειας της ημέρας. 

Η ημερίδα είχε πολλούς συμμετέχοντες που ήρθαν πρώτη φορά σε εκδήλωση του Μετάλογου και της ΣΕΒΕ 
και οι οποίοι έδωσαν εξαιρετικά θετική επανατροφοδότηση για την εμπειρία τους μαζί μας. Ευχαριστούμε 
θερμά την οργανωτική/συντακτική επιτροπή για την οργάνωση και τον χρόνο που αφιέρωσε.

Το τεύχος 35 του Μετάλογου άνοιξε!
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι από αυτό το τεύχος ξεκινά η συνεργασία του Μεταλόγου και του Ιταλικού 
περιοδικού Connessioni του Κέντρου Οικογενειακής Θεραπείας του Μιλάνου, με την ανταλλαγή δύο 
κειμένων.

Στο πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενο του τεύχους 35 περιλαμβάνονται:

Peter Lang, Martin Little, Vernon Cronen: Ο Συστημικός Επαγγελματίας, Πεδία Δράσης και το Ζήτημα 
της Ουδετερότητας. Francisco J. Varela: «Ό,τι κάνουμε και ό,τι βλέπουμε δεν διαχωρίζονται». Nora 
Bateson: Μιλώντας για δια-πλαισιωτικές διαδικασίες. James Wilson: «Οικογένειες με παιδιά με «δυσφορία 
φύλου». Umberta Telfener: «Θυμόμαστε το Παρελθόν, φανταζόμαστε το Μέλλον: η Αλληλεπίδραση 
ως ο πυρήνας της Θεραπευτικής μας Πράξης». Αίγλη Μπρούσκου: «Λόγω της Κρίσεως, Σας Χαρίζω 
το Παιδί μου», και άλλα πολλά κείμενα και βίντεο. Μαζί και η συνέχεια των δύο σπουδαίων βιβλίων 
του πεδίου: U. Telfener, L. Casadio: SISTEMICA: φωνές και μονοπάτια στην πολυπλοκότητα.                                                                                                                        
E. MacAdam, P. Lanng, D. Henoa: Ο Καπνός που Βροντά́: Ξεμπλέκοντας το Μπλεγμένο Δίχτυ της 
Αιμομιξίας: Ένας Δρόμος Αξιοπρέπειας για το Παιδί, την Οικογένεια και τους Επαγγελματίες.

Περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να συνεχίσουμε τη βελτίωσή του και 
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα (Nikos Anestis <metalogos.gr@gmail.com>) αν συναντήσετε 
οποιαδήποτε δυσκολία πρόσβασης στον Μετάλογο.

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Μετάλογου στο Facebook: metalogos systemic journal

Να σας υπενθυμίσουμε ότι για να έχετε πρόσβαση στο τεύχος 35, αν είστε μέλος της ΣΕΒΕ χρειάζεται να 
έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή μέλους για το 2019.



Διημερίδα Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 23-24 Νοεμβρίου 2019

“Η έννοια του εαυτού στη σύγχρονη συστημική”

Σε αυτή τη διημερίδα θέλουμε να αναδείξουμε τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού μέσα από τη 
συστημική θεώρηση και τις κλινικές της εφαρμογές. Η συστημική προσέγγιση αντιμετώπισε κριτικά 
την έννοια του εαυτού, θεωρώντας ότι προάγει μια ατομικιστική αντίληψη της ανθρώπινης εμπειρίας. 
Σε αντιδιαστολή, η ίδια ανέδειξε τις ανθρώπινες σχέσεις ως το προνομιακό επίπεδο ανάλυσης για μια 
ολιστική κατανόηση του ατόμου μέσα στο σχεσιακό του περιβάλλον. Εδώ και καιρό, υπό την επίδραση 
νεότερων επιστημολογικών ρευμάτων και κυρίως του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, το άτομο και ο 
εαυτός χτυπούν ξανά την πόρτα της συστημικής και μας θέτουν νέα διλήμματα και προκλήσεις για το αν 
και πώς θα τα υποδεχτούμε. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα θέλαμε να απασχολήσουν τη συστημική μας 
κοινότητα μέσω της διημερίδας είναι τα εξής:

Ατομική συστημική θεραπεία: Είναι δόκιμη η έννοια της ατομικής συστημικής; Μπορούν οι έννοιες και 
οι πρακτικές της συστημικής θεώρησης να εφαρμοστούν σε ένα ατομικό πλαίσιο θεραπείας; Μπορεί το 
άτομο να βρει τη θέση του στο θεραπευτικό συστημικό σύμπαν;

Σχεσιακός/κοινωνικός εαυτός: Πώς νοείται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η έννοια 
του εαυτού αν προσπαθήσουμε να τη δούμε συστημικά; Πόσο αλλάζει ο εαυτός αν επιχειρήσουμε να τον 
αντιληφθούμε μέσα από ένα συστημικό πρίσμα; Πως επιδρούν οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές 
συνθήκες στη διαμόρφωση του εαυτού;

Πολιτισμικός εαυτός: Σε μια εποχή που το προσφυγικό θέτει νέα καθήκοντα και προκλήσεις για 
τη συνάντησή μας με τον πολιτισμικά «άλλο», σε ποιο βαθμό η συστημική σκέψη και πρακτική μας 
βοηθάει να συνομιλήσουμε με την ετερότητα; Πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η συστημική ματιά τόσο 
σε οργανωσιακό όσο και κλινικό επίπεδο στη δουλειά με πρόσφυγες και μετανάστες/στριες, όταν 
καλούμαστε να κατανοήσουμε κουλτούρες με πολύ διαφορετική αίσθηση της έννοιας του εαυτού;

Διαλογικός εαυτός: Πώς συγκροτείται ο εαυτός διαλογικά; Συνιστά ο διαλογικός εαυτός μια συστημική 
επιστημολογική έννοια; Πόσο χρήσιμη είναι η έννοια του θεραπευτικού διαλόγου ως χώρου συνάντησης 
σχεσιακών εαυτών; Πώς μπορεί ο εσωτερικός διάλογος του/της θεραπευτή/τριας να προάγει την 
επίγνωση σχεσιακών διεργασιών εντός της θεραπευτικής διαδικασίας;

Θεραπευτικός εαυτός: Πώς τοποθετείται ο εαυτός του/της θεραπευτή/τριας στη θεραπευτική σχέση; 
Πώς φέρουμε τον εαυτό μας ως θεραπευτές/τριες μέσα στη θεραπευτική διαδικασία; Τι θέση έχουν 
οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι προκαταλήψεις και τα συναισθήματά μας στη θεραπευτική σχέση και πώς 
συναντιούνται με τα αντίστοιχα των οικογενειών/ατόμων σε θεραπεία; Πώς επηρεάζει η έμφαση στον 
εαυτό την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των συστημικών θεραπευτών;

Η οργανωτική επιτροπή



Ιστοσελίδα

Η κατασκευή της νέας ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ προχωράει και η δημιουργία της θα ολοκληρωθεί τον 
Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των νέων υπηρεσιών που θα παρέχει, θα υπάρχει και μια λίστα όπου θα 
μπορούν όσα ενεργά μέλη επιθυμούν να βάλουν τα επαγγελματικά τους στοιχεία, φορέα εργασίας, 
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο, ιστοσελίδα.

Σημαντικό:
Καλούμε όλα τα μέλη, ιδιαίτερα τα παλαιότερα, που τυχόν έχουν αρχείο φωτογραφιών από τις δράσεις 
της εταιρείας να μας τις στείλουν για να τις αξιοποιήσουμε στην ιστοσελίδα!!!

Eτήσιο συνέδριο της EFTA (European Family Therapy Association)

Αγαπητές/οι συνάδελφοι, 

Στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στη Νάπολη της Ιταλίας το ετήσιο συνέδριο της EFTA 
(European Family Therapy Association). 

10th Conference of the European Family Therapy Association
Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy

We have taken the concept of borders of change as our main thematic concept for the conference. As 
therapists, clinicians and researchers witnessing all the social changes of the last century and of the 
beginning of the new millennium, what is now the core of our work, which are the borders of change in 
psychotherapy?

Αναλυτικές πληροφορίες https://www.efta2019naples.org/

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για τις 19/9/2019 στις 21:00, στο Ινστιτούτο Συστημικής 
Θεραπείας Θεσσαλονίκης, Ι. Δραγούμη 24.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:  
1. Ιστοσελίδα
2. Διημερίδα
3. Μετάλογος

Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε, μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες, τις επιθυμίες 
ή τις σκέψεις σας σχετικά με τον δικό μας ρόλο και το μέλλον της ΣΕΒΕ. Είναι ευπρόσδεκτες για την 
εξέλιξη της εταιρείας. 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ σας εύχεται ένα όμορφο, χαλαρωτικό και απολαυστικό καλοκαίρι
Καλές διακοπές!


