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Ημερίδα Μεταλόγου στις 23 Μαΐου 2020 

 

Η Ημερίδα του Μεταλόγου πραγματοποιήθηκε φέτος λόγω της πανδημίας διαδικτυακά και το θέμα 

της προσαρμόστηκε στις συνθήκες της εποχής: 

Οικογενειακές σχέσεις σε καιρούς αποκλεισμού και αντισηψίας  

Η ΣΕΒΕ ευχαριστεί θερμά το Σχολείο Pinewood για τη φιλοξενία και την τεχνική υποστήριξη της 

πρώτης διαδικτυακής μας ημερίδας.  

Συμμετείχαν 167 ενδιαφερόμενοι, κυρίως ψυχολόγοι, αλλά και εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί 

λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.ά. Σχεδόν οι μισοί ήταν συστημικοί θεραπευτές 

(περίπου 40 εκπαιδευόμενοι). 

Οι συμμετοχές ήταν από όλη την Ελλάδα (από τον Έβρο μέχρι την Κέρκυρα και την Κρήτη), αλλά 

και από το εξωτερικό: Κύπρο, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ. Από 

αυτούς το 46% είναι συνδρομητές του Μεταλόγου. 

Ως προς τις παρουσιάσεις: Εξαιρετική τιμή (και διαφήμιση!) για τον Μετάλογο (τη ΣΕΒΕ και τη 

Συστημική στην Ελλάδα) ότι τόσοι γνωστοί ξένοι («υποστηρικτές» του Μεταλόγου) προσφέρθηκαν 

να μιλήσουν στην ημερίδα με ενθουσιασμό! 

Οι δέκα ομιλητές προέρχονταν εκτός από την Ελλάδα και από άλλες χώρες: Ιταλία, Ιρλανδία, 

Αγγλία, Ουαλία, Ν. Αφρική. Συμμετείχαν στις παρουσιάσεις και ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ και 

ομάδα μαθητών του Σχολείου Pinewood. Τα βίντεο με τις συνεντεύξεις και ομιλίες προλόγισαν τα 

οκτώ μέλη της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας. 

Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Ημερίδας απάντησαν 67 άτομα. Τα σχόλια ήταν πολύ 

θετικά. Άρεσαν πολύ η συνέντευξη της Εlspeth McAdam, αλλά και οι συνεντεύξεις των Mark 

Haydon-Laurelut και Pietro Barbetta.  

Πολλοί δήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν ξανά ανάλογο webinar του Μεταλόγου και να 

γίνουν συνδρομητές του περιοδικού.  
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Για πρώτη φορά διαδικτυακά, με τόση μεγάλη συμμετοχή και τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, 

η φετινή Ημερίδα του Μεταλόγου, αξιολογείται ως πολύ επιτυχής! Μπορεί να συγκριθεί μόνο με 

τον Διήμερο εορτασμό των 10 χρόνων του Μεταλόγου το 2012 με την παρουσία των Mary 

Catherine Bateson και Wendel Ray. 

 

Η "απάντηση" της συντακτικής επιτροπής στο αίτημα των συμμετεχόντων υπήρξε άμεση, αφού 

διοργανώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια συνάντηση (webinar) με ζωντανή 

σύνδεση με την Εlspeth McAdam στα αγγλικά στις 13 Ιουνίου με τίτλο: The smoke that thunders: 

Releasing the tangled web of incest: a digital way forward for the child, the family and 

professionals.  

 

Διημερίδα της ΣΕΒΕ στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2020 

 

Η Διημερίδα της ΣΕΒΕ πλησιάζει…  

Με ορίζοντα τις κρίσεις που επισωρεύονται στον κόσμο, και δεδομένη την εγκυρότητα της 

συστημικής οπτικής για θέματα συστημικά όπως αυτά που ζούμε, καλείσθε να συμμετέχετε στη 

διημερίδα της ΣΕΒΕ με θέμα: Κλιματική αλλαγή και πανδημία: η συστημική συνεργατική 

πράξη στην ανθρωπόκαινο εποχή.  

Μία μέρα της διημερίδας θα συνδιοργανωθεί με την ΕΘΟΣ και θα είναι η ετήσια ημερίδα της 

ΕΘΟΣ.  

Παρακαλούμε όσοι από τα μέλη ενδιαφέρονται να κάνουν παρουσίαση, να μας στείλουν το θέμα 

και μια σύντομη περίληψη της πρότασής τους ως 30 Ιουνίου 2020 στο 

organotikiseve@gmail.com 

 

Μετάλογος  

 

Η ανακατασκευή του περιοδικού βρίσκεται προς το τέλος της. 

Η ανάρτηση του τεύχους 37 θα γίνει στα μέσα Ιουλίου. Θα τροποποιηθούν τα περιεχόμενα 

που είχαν προγραμματιστεί και θα προστεθούν αρκετά βίντεο της πρόσφατης Ημερίδας του 

Μεταλόγου. 
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Ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ 

 

Η ιστοσελίδα μας συνεχίζει να εξελίσσεται. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα  μέλη της ΣΕΒΕ που 

επιθυμούν τα στοιχεία τους να προβάλλονται στην ιστοσελίδα, να ενημερώσουν τη γραμματεία 

της ΣΕΒΕ αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική τους ιδιότητα (μέχρι δύο λέξεις), 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και μία φωτογραφία τους (500x500 pixel).  

 

Τι είναι Συστημική 

 

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ και θέλοντας να 

δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη να συμβάλλουν σε αυτό το δημιουργικό εγχείρημα, θα θέλαμε 

να ενθαρρύνουμε καθεμιά και καθέναν να μας στείλει τις ιδέες του (μέχρι 100 λεξεις) για τον 

εμπλουτισμό αυτού του συγκεκριμένου πεδίου της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε, εφόσον 

κάποιο από τα μέλη θέλει να προτείνει ιδέες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, να μη 

διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας. 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, παρακαλούμε μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες, τις επιθυμίες και 

τις σκέψεις σας σχετικά με το δικό μας ρόλο και το μέλλον της ΣΕΒΕ. Είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες 

αλλά και απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου μας και για την εξέλιξη της εταιρείας 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
www.systems-ng.gr 

systemic.association.n.gr@gmail.com 


