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Τα Νέα της ΣΕΒΕ 

Νοέμβριος 2020 
 

Διαδικτυακή Διημερίδα από την ΕΘΟΣ και τη ΣΕΒΕ 

 

Το ΔΣ της ΕΘΟΣ (Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας 

Οικογένειας) αποφάσισε το 2019 την πραγματοποίηση διαδοχικών ημερίδων, με σκοπό να 

συμβάλουν σε έναν γόνιμο και επιστημονικό διάλογο. 
 
Η ΣΕΒΕ (Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος) φιλοξενεί φέτος την ημερίδα της ΕΘΟΣ στο πλαίσιο 

της ετήσιας διημερίδας της «Θεσσαλονίκης Διάλογοι». 
 
Η ΕΘΟΣ οργανώνει την πρώτη ημέρα της διημερίδας και η ΣΕΒΕ, μέσω της οργανωτικής της 

επιτροπής, οργανώνει τη δεύτερη ημέρα. Την οργανωτική επιτροπή της ΣΕΒΕ αποτελούν: Δ. 

Δριβάκου, Ι. Καρανικολάου, Η. Μπεθυμούτη, Δ. Μουζάς, Ε. Μουρελή και Δ. Θεοδωρίδης. 

Συμμετέχει η Α. Πανίδου. 
 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά (μέσω ΖΟΟΜ) στις 21 και  22 Νοεμβρίου 2020 με 

θέμα: 
 

«Κλιματική αλλαγή και πανδημία: η συστημική συνεργατική πράξη στην 

Ανθρωπόκαινο εποχή» 
 
Οι χωρίς σύνορα κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τον κορονοϊό, 

είναι κρίσεις συστημικές. Αφορούν τα αλληλοεπηρεαζόμενα ζωντανά -ανθρώπινα και μη- 

συστήματα και τις πολύπλοκες σχέσεις τους . Η ανάγκη της αντιμετώπισης των κρίσεων αυτών 

καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη της συστημικής θεώρησης των πραγμάτων ως θεώρησης του 

πολύπλοκου και της αλληλεξάρτησης των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων του κόσμου. 

Ο Gregory Bateson έλεγε ότι η λογική μας πρέπει να συσχετίζεται με τη λειτουργία του 

έμβιου κόσμου και η σκέψη μας να συζευγνύεται με την εξελισσόμενη βιόσφαιρα, για να μην 

απειλείται  η  επιβίωσή μας. Ησκέψη του  σήμερα φωτίζει  το βίωμα των απειλών που υφιστάμεθα 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Οι συστημικοί θεραπευτές και θεραπεύτριες εργαζόμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ 

ενδοψυχικού-διαπροσωπικού-ομαδικού και συστημικού ορίζοντα· αποσταθεροποιούμαστε σε 

προσωπικό και κλινικό επίπεδο και καλούμαστε να στοχαστούμε πάνω σε ουσιώδη ερωτήματα 

που θέτει η σημερινή παγκόσμια κατάσταση των κρίσεων στη διασταύρωση με τον χώρο αυτό 

και την οπτική μας. 
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Επικαιροποίηση της λίστας των μελών της ΣΕΒΕ  
 

Το σημερινό Δ.Σ., από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι και σήμερα, έχει ξεκινήσει μια 

προσπάθεια να συνομιλήσει με όλα τα μέλη της ΣΕΒΕ με σκοπό να επαναπροσδιοριστεί η σχέση 

τους με την εταιρεία. Το γεγονός ότι, από 181 εγγεγραμμένα -μέχρι σήμερα- μέλη της Εταιρείας, 

παραμένουν συστηματικά ενεργά τα τελευταία χρόνια γύρω στα 20-25, έκανε αυτήν την 

προσπάθεια επιτακτική ανάγκη καταγραφής και επαναχάραξης. Βασικοί στόχοι της 

επικαιροποίησης της λίστας των μελών της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι: 

 Η, εκ νέου, ενεργοποίηση της κοινότητας των συστημικών θεραπευτών, ειδικά στη Β. 

Ελλάδα. 

 Η απόκτηση μιας ρεαλιστικής εικόνας του δυναμικού της εταιρείας. 

 Η καλλιέργεια της συνείδησης της συνέπειας στις οικονομικές υποχρεώσεις. 

 Η οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας, που θα βελτιώσει τις δυνατότητες για 

περισσότερες δράσεις. 

 Η οικονομική στήριξη και του περιοδικού "ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ". 

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και καλούμε όλα τα μέλη της 

ΣΕΒΕ να συμβάλλουν σε αυτήν έμπρακτα. 

 

 

Συναδελφική εποπτεία από μέλη της ΣΕΒΕ 

 

Σε συμφωνία με την απόφαση του ΔΣ της ΣΕΒΕ και αφού έγινε πρόσκληση προς τα μέλη της 

εταιρείας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ομάδα συναδελφικής εποπτείας, ένας 

αριθμός συναδέλφων εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η ομάδα των συναδέλφων ξεκίνησε ήδη το ταξίδι της 

με μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και όρισε το πλαίσιο για τη συνέχεια. Η ομάδα θα συναντιέται 

διαδικτυακά, μία φορά τον μήνα για 2 ώρες περίπου και θα προσπαθήσει να αποτελέσει χώρο 

εποπτείας για ψυχοθεραπευτικά ζητήματα αλλά και χώρο συζήτησης θεραπευτικών θεμάτων που 

ενδιαφέρουν τη συστημική μας κοινότητα. Αποφασίστηκε επίσης, ότι μπορεί να δοθεί περιθώριο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου νέοι «συνταξιδιώτες» να συμμετάσχουν. Όσοι 

ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της ΣΕΒΕ στο email:  

systemic.association.n.gr@gmail.com.   
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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 

 


