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Τα Νέα της ΣΕΒΕ 
Μάρτιος 2021 

 

Η προβλεπόμενη για τον Ιανουάριο Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, καθώς 

το καταστατικό μας δεν προβλέπει διαδικτυακές γενικές συνελεύσεις. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί, 

όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

Το ΔΣ πρέπει να παίρνει αποφάσεις για όσα θέματα προκύπτουν, τις οποίες θα εγκρίνει η επόμενη 

Γ.Σ., σύμφωνα με τις νομικές συμβουλές που πήραμε. 

Ωστόσο το ΔΣ προσκάλεσε όλα τα ενεργά μέλη σε μια διαδικτυακή συνάντηση στις 31.1.21 για 

ανατροφοδότηση και ανταλλαγή απόψεων. 

 

Παραθέτουμε τα εισαγωγικά λόγια της προέδρου μας κ. Βιργινίας Ιωαννίδου: 

«Ως Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια ότι εφαρμόζουμε στην 

πράξη το σεβασμό προς όλες τις απόψεις και ότι αποστασιοποιούμαστε από αυταρχικά στοιχεία 

και εξουσιαστικές τάσεις. Εκφράζουμε τις απόψεις μας, πολλές φορές διαφωνούμε, αλλά ακούμε 

ο ένας τον άλλον, καταφέρνουμε να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας και μαθαίνουμε ο ένας από 

τον άλλον.  

 

Το Φεβρουάριο του 2018 η ΣΕΒΕ κινδύνευσε να διαλυθεί. Κάποιοι από μας κινητοποιηθήκαμε, 

αναλάβαμε ως ΔΣ με την Κέλλη την Πατρίκου πρόεδρο και συγκρατήσαμε την εταιρεία, 

καταφέραμε να βάλουμε τάξη στο ταμείο της ΣΕΒΕ, να διατηρήσουμε τις διημερίδες μας, να 

προτείνουμε την ανακατασκευή του Μεταλόγου και να δημιουργήσουμε νέα ιστοσελίδα. 

 

Το σημερινό ΔΣ που ανέλαβε καθήκοντα πριν ένα χρόνο (Φεβρουάριο 2020) θα μπορούσε να 

κατηγορηθεί για υπερδραστηριότητα, 17 συναντήσεις ΔΣ σε 12 μήνες! Είμαστε τώρα στη μέση της 

θητείας μας και χάρη στην πολύ καλή συνεργασία μας έχουμε υλοποιήσει παλιότερες προτάσεις 

και έχουμε οργανώσει διαδικασίες και δράσεις.  

 

Παράλληλα η ΣΕΒΕ βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, χάρη στην ανταπόκριση των μελών 

της και στη συστηματική τήρηση του ταμείου από την  ταμίας μας, κ. Ντίνα Τσελεπή. Μπορούμε 

να καλύψουμε τα έξοδα μας, να θυμηθούμε ότι είμαστε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
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και να κάνουμε σχέδια για το μέλλον, για το τι μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη, αλλά και 

γενικότερα τι μπορούμε να κάνουμε για τη διάδοση της συστημικής προσέγγισης. Χρειάζεται 

φυσικά σύνεση και προσεκτικός σχεδιασμός και να συνεχίσουν τα  μέλη μας να είναι ενεργά και να 

συμμετέχουν». 

 

Επιγραμματικά, την χρονιά που μας πέρασε μας απασχόλησαν ως ΔΣ τα εξής: 

 

Ενεργά μέλη της ΣΕΒΕ 

Μετά από πολλές συζητήσεις και πολύ προβληματισμό καταλήξαμε στο ποια θα είναι τα ενεργά 

μέλη μας εφαρμόζοντας το καταστατικό μας. Καταγράψαμε τα πλεονεκτήματα των ενεργών μελών 

και ποια θα είναι η διαδικασία ενημέρωσης για τη συνδρομή στη ΣΕΒΕ. Ουσιαστικά  συμφωνήσαμε 

στις λεπτομέρειες πώς θα εφαρμόζουμε το καταστατικό και τα καταγράψαμε και για επόμενα ΔΣ, 

ώστε να ελευθερωθεί ενέργεια για πιο δημιουργικές ασχολίες. 

 

Στη συνέχεια αυτών των αποφάσεων ανέλαβε με επιμονή και συνέπεια ο αντιπρόεδρος μας κ. 

Δημήτρης Θεοδωρίδης να επικοινωνήσει με πολλά μέλη που ήταν ανενεργά σε μια προσπάθεια 

κινητοποίησής τους. Η προσπάθεια του στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία: Σήμερα η ΣΕΒΕ έχει 104 

ενεργά μέλη, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν μόλις 35 τα ενεργά μέλη της εταιρείας. 

 

Εξήντα μέλη αποχώρησαν για διάφορους λόγους, όπως π.χ. ότι είχαν συγκεντρώσει πολλές 

οφειλές, ότι μετακόμισαν, ότι εξαρχής είχαν μπει στη ΣΕΒΕ μόνο για την έκπτωση του συνεδρίου 

της EFTA. Ένα μέλος απεβίωσε. Κάποιοι δεν επικοινώνησαν για να εξηγήσουν τους λόγους.  

Τα μέλη που θεωρείται ότι αποχώρησαν έχουν καταχωρηθεί σε ξεχωριστό σημείο της λίστας 

μελών, ενώ αναγράφεται και το τελευταίο έτος πληρωμής της συνδρομής τους, ώστε όταν 

αποφασίσουν την εκ νέου ενεργοποίησή τους, αυτή να γίνει με την καταβολή όλων των οφειλών 

τους, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.  

 

Με απόφαση του ΔΣ θα στέλνονται τρία συνολικά mail υπενθύμισης για την καταβολή της ετήσιας 

συνδρομής πριν την 1η Μαρτίου κάθε έτους.  
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Μετάλογος 

Προχωρήσαμε αμέσως μετά την εκλογή μας στην ανακατασκευή του Μεταλόγου. Οι συνεννοήσεις 

με τον διαχειριστή και τη συντακτική επιτροπή, καθώς και η χρηματοδότηση έγιναν χωρίς 

κωλυσιεργίες και έτσι ήδη τον Ιούνιο αναρτήθηκε ο νέος Μετάλογος, που αγκαλιάστηκε από τους 

συνδρομητές του παλιούς και νέους! Φυσικά τα εύσημα τα παίρνει η συντακτική επιτροπή: Γιάννα  

Καρανικολάου, Δημήτρης Μουζάς, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης 

Φιλοκώστας και ο διαχειριστής του περιοδικού Νίκος Ανέστης, που δούλεψαν σκληρά για τον 

σκοπό αυτό. 

 

Εφαρμόσαμε την ετήσια συνδρομή για το Μετάλογο, παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν, η οποία 

ετήσια συνδρομή όπως φαίνεται διευκόλυνε τη διάδοση του περιοδικού. 

 

Συνεργαστήκαμε με τη συντακτική επιτροπή, για να καθορίσουμε την ενημέρωση των 

συνδρομητών του Μεταλόγου για την ανανέωση της συνδρομής τους. Από την 1η Μαρτίου κάθε 

έτους έχουν πρόσβαση στο περιοδικό μόνον όσοι έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος 

έτους προς το Μετάλογο (τα μέλη ΣΕΒΕ τη συνδρομή προς τη ΣΕΒΕ του τρέχοντος έτους). 

 

Μια σημαντική αναγνώριση για το περιοδικό μας είναι ότι η ΕΘΟΣ έκανε δωρεά προς τον 

Μετάλογο 500 ευρώ και η ΕΛΕΣΥΘ δώρισε 500 ευρώ, κληρώνοντας 17 συνδρομές για τα μέλη 

της.  

 

 

Ιστοσελίδα 

Ο κ. Αντώνης Ραφτόπουλος, ένας συνάδελφος που ζει και εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη 

συμμετέχει στο ΔΣ διαδικτυακά. Έτσι ξεκινήσαμε μια νέα παράδοση, να συμμετέχουν συνάδελφοι 

εκτός Θεσσαλονίκης στο ΔΣ της ΣΕΒΕ.  

Ο κ. Ραφτόπουλος ανέλαβε την ενημέρωση της ιστοσελίδας μας https://systems-ng.gr και με τις 

ιδιαίτερες δεξιότητες που απέκτησε όσον αφορά τη διαχείριση ιστοσελίδων, εξυπηρετεί τη ΣΕΒΕ, 

χωρίς να χρειάζεται ειδικός προς το παρόν τουλάχιστον. 

Τα «Νέα της ΣΕΒΕ» αποστέλλονται μέσω mail στα ενεργά μέλη και αναρτώνται και στην 

ιστοσελίδα.  

https://systems-ng.gr/
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Αποφασίσαμε η λίστα ενεργών μελών να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα με έναν πιο πλούσιο 

χαρακτήρα. Γι’ αυτό ζητήσαμε από τα ενεργά μέλη να στείλουν προαιρετικά τα στοιχεία τους και 

μια φωτογραφία (σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια), με σκοπό την αμεσότερη επικοινωνία των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας με συστημικούς θεραπευτές. Μεταξύ άλλων, αρκετοί συμπολίτες μας, 

ή και συνάδελφοι, αναζητούν θεραπευτές για θεραπεία ή παραπομπή και η ιστοσελίδα μας θα 

μπορούσε να είναι μια βασική πύλη πληροφοριών. Αρκετά μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί.  

 

Μια ακόμη βελτιωτική κίνηση ήταν ο εμπλουτισμός του ειδικού χώρου της ιστοσελίδας «τι είναι 

συστημική» με προσωπικές περιγραφές μελών της εταιρείας. Η διαδικασία παραμένει διαρκώς 

ανοιχτή, περιμένοντας και άλλα μέλη να στείλουν τη δική τους οπτική για το τι είναι συστημική 

θεραπεία.  

 

  

Ομάδα συναδελφικής εποπτείας  

Ξεκινήσαμε μια νέα δράση στη ΣΕΒΕ με πρωτοβουλία του μέλους ΔΣ, κ. Δήμητρας Συμεωνίδου: 

τη δημιουργία μιας ομάδας συναδελφικής εποπτείας διαδικτυακά από τον Οκτώβριο.  

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν είναι ικανοποιημένοι και έχουν ήδη βοηθηθεί αρκετά, τόσο μέσω 

της εποπτείας για τα θέματα του θεραπευτικού χειρισμού, όσο και μέσω της συναδελφικής 

επικοινωνίας ευρύτερα, που βοηθά στη μείωση του αισθήματος της πιθανής μοναξιάς του 

επαγγέλματος. Η όλη λειτουργία βασίζεται στις αρχές της αυτό-οργάνωσης.  

 

Η ομάδα δέχεται και νέα μέλη, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν.  

 

 

Διημερίδα ΕΘΟΣ-ΣΕΒΕ 

Υποστηρίξαμε τη διοργάνωση της διαδικτυακής διημερίδας ΕΘΟΣ-ΣΕΒΕ στις 21 και 22 Νοεμβρίου 

2020 διευκολύνοντας τη συνεννόηση με το ΔΣ της ΕΘΟΣ και αναλαμβάνοντας να επιλύσουμε 

πολλά οργανωτικά θέματα. 
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Η μεγάλη επιτυχία της δεύτερης μέρας της διημερίδας οφείλεται στην έμπνευση και στη δουλειά 

της οργανωτικής επιτροπής: Δέσποινα Δριβάκου (στην αρχή), Γιάννα Καρανικολάου, Ηλέκτρα  

Μπεθυμούτη, Δημήτρης Μουζάς, Ευφροσύνη Μουρελή.  

Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα. 

Μερικά από αυτά είναι: 

 

«…χαίρομαι που μας δίνετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάτι τόσο ενδιαφέρον και να συνδεθούμε κυριολεκτικά και 

μεταφορικά σε μια τόσο ιδιάζουσα συνθήκη!» 

 

«Συγχαρητήρια, πολύ όμορφα, υπέροχα πράγματα, γεμίσατε και αγγίξετε τις ψυχές μας. Ευχαριστώ» 

 

«Θερμά Συγχαρητήρια για την Διημερίδα!!! Αισθάνομαι πλουσιότερη σε σκέψεις προβληματισμούς ….Τόσα συναισθήματα 

…Λειτούργησε και θεραπευτικά για εμάς τους ίδιους» 

 

«…όπως πάντα, η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στα ζητήματα της συστημικής προσέγγισης και μας κράτησε σε μια γλυκιά 

εγρήγορση και σύνδεση-κοντινότητα παρά την “απόσταση”. Συγχαρητήρια σε όλους σας και καλή αντάμωση» 

 

 

Οργανωτικά 

Για διευκόλυνση επόμενων οργανωτικών επιτροπών έχουμε καταγράψει μια λίστα με τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση μιας διημερίδας.  

 

Προτείνουμε να μην ξανασυνδυαστεί η διημερίδα μας με κάποια άλλη ημερίδα, για να αποφευχθεί 

τόση πολυπλοκότητα. 

 

Γενικότερα αυτή η διοργάνωση όπως και η ημερίδα του Μεταλόγου το Μάιο 2020, μας έδειξαν ότι 

το διαδίκτυο μας προσφέρει δυνατότητες να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με πολύ 

περισσότερους ανθρώπους. Πιθανότατα στο μέλλον οι διημερίδες μας να είναι διά ζώσης και 

διαδικτυακές. 

Για να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι διαδικτυακές συνδέσεις που χρειάζονται πλέον για τα ΔΣ, 

τις ημερίδες-διημερίδες, τη συναδελφική εποπτεία κ.ά. έχουμε προχωρήσει σε αγορά ετήσιου 

πακέτου Zoom.  
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Σε όλες τις συνεννοήσεις μεταξύ μας, αλλά και με τις επιτροπές της ΣΕΒΕ και με τα μέλη, άλλους 

φορείς κτλ. αποφασιστικό ρόλο παίζει η προθυμία της γραμματέως μας κ. Έλενας Ουζούνη να 

απαντά, να αρχειοθετεί, να οργανώνει με συνέπεια, διπλωματικότητα και κέφι! 

 

Η Χαρά Γουρνάρη, το πιο παλιό μέλος του ΔΣ μας (ήδη 4 χρόνια συνεχόμενης θητείας), συμμετέχει 

σταθερά με τις απόψεις, την εμπειρία και την προθυμία της να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια όπου 

χρειαστεί, όπως για παράδειγμα ως συντονίστρια στη διημερίδα ΕΘΟΣ-ΣΕΒΕ. 

 

Κάποιες από τις προτάσεις για το μέλλον που τέθηκαν στη συνάντηση στις 31.1.21:  

 Πιθανή συνεργασία με τον κ. Χαρβάτη της Αφηγηματικής Εταιρείας για μια δράση σχετικά 

με την κλιματική κρίση.  

 Δημιουργία μιας ομάδας μελέτης πάνω στο υλικό του Μεταλόγου. 

 Επαφή με τα εκπαιδευτικά κέντρα με στόχο την ένταξη νέων μελών.  

 

Σημαντικές ημερομηνίες για το 2021: 

22 Μαΐου: ετήσια ημερίδα του Μεταλόγου μέσω zoom  

27-28 Νοεμβρίου: ετήσια διημερίδα της ΣΕΒΕ 

 

Προσκαλούνται τα ενεργά μέλη της ΣΕΒΕ να συμμετάσχουν: 

Στη Συντακτική Επιτροπή του Μεταλόγου 

Στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας του Μεταλόγου 

Στην οργανωτική επιτροπή της διημερίδας της ΣΕΒΕ 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
www.systems-ng.gr 

systemic.association.n.gr@gmail.com 


