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Τα Νέα της 
 

 
Θεσσαλονίκη 5/2/16 
 
Αγαπητοί  και αγαπητές συνάδελφοι, 
  
 
Καλή νέα Χρονιά! 
 
 Πολλά συνέβησαν από το προηγούµενο ενηµερωτικό µας δελτίο.  
Ήταν µια περίοδος όπου όλα τα όργανα της ΣΕΒΕ (ΔΣ, Οργανωτική Επιτροπή 
της ετήσιας Διηµερίδας, και Συντακτική Επιτροπή του Μεταλόγου µε τους 
τεχνικούς υποστήριξης) λειτούργησαν µε ρυθµούς εξοντωτικούς. 
 
 Αυτή τη φορά, λοιπόν, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΕΒΕ έχουν πληροφορίες από δύο 
συνεδριάσεις του Δ.Σ.,  µία Γ.Σ. της ΣΕΒΕ και από τις επιστηµονικές 
δραστηριότητες που οργανώθηκαν και οργανώνονται. 
 
 Όπως πάντα, περιµένουµε όχι µόνο τη συµµετοχή σας στις διάφορες 
δραστηριότητες της ΣΕΒΕ, αλλά και τις προτάσεις σας για όποιο θέµα θεωρείτε 
θα ενδιέφερε εσάς και τα µέλη της ΣΕΒΕ. 
 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 
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Με αφορµή την 60η και την 61η συνεδρίαση του ΔΣ... 

 Πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη 60η συνεδρίαση του ΔΣ της 
5ης Ιανουαρίου 2016, µε παρόντα τέσσερα µέλη του ΔΣ., και η 61η 
συνεδρίαση του ΔΣ της 2/2/16, µε παρόντα όλα τα µέλη του ΔΣ. 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν και για τα οποία λήφθηκαν αποφάσεις ήταν: 

  Α) Πρακτικά θέµατα σχετικά µε την µετακόµιση των γραφείων 
της ΣΕΒΕ. (Ενηµερώνουµε ότι η σχετική καθυστέρηση για το ζήτηµα αυτό 
οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση  από πλευράς της δικηγόρου της 
εκµισθώτριας  και  στην δυσκολία επίτευξης µιας από κοινού συµφωνίας η 
οποία θα θεωρείται δίκαιη και από τις δύο πλευρές.) 

 Β) Προετοιµασία για την παρουσίαση θεµάτων από το ΔΣ στην 
επικείµενη Γενική Συνέλευση. 

 Γ) Ενηµέρωση από την Οργανωτική Επιτροπή της Διηµερίδας για 
την πορεία της διοργάνωσης. 

 Δ) Αποφασίστηκε να διερευνηθεί (έρευνα «αγοράς») η δυνατότητα 
ανεύρεσης λογιστή της ΣΕΒΕ και διαχειριστή του Μεταλόγου, που να 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ΣΕΒΕ, να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας αλλά, ει δυνατόν, σε πιο συµφέρουσες για τη ΣΕΒΕ τιµές.  

 Ε) Κρίθηκε χρήσιµη η σύσταση µιας διευρυµένης επιτροπής, η οποία 
θα εργαστεί πάνω στο θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, καθώς και 
του κώδικα δεοντολογίας των ψυχοθεραπευτών, θα συλλέξει και θα 
οργανώσει τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες στα µέλη 
της ΣΕΒΕ. 

 ΣΤ) Σχετικά µε τη 2η Συνάντηση µε την Umberta Telfener µέσω 
Skype, το ΔΣ συµφώνησε µε την πρόταση της οµιλήτριας να 
πραγµατοποιηθεί στις 22/1/16, και έκανε µερικές διευκολυντικές για τη 
διαδικασία προτάσεις. 

 

 

 Στην ετήσια Γενική Συνέλευση στις 13/1/2016, 
δεν υπήρξε µεγάλη προσέλευση των µελών. Η συνεδρίαση έληξε µε την κοπή της 
πίτας  στην οποία δεν βρέθηκε φλουρί κάτι που παρά την απογοήτευση, έγινε δεκτό 
µε γέλια και ως οιωνός συνολικής καλοτυχίας της ΣΕΒΕ (!!!). H κ. Δριβάκου 
Δέσποινα ενηµέρωσε την επόµενη µέρα ότι τελικά αυτή ήταν η τυχερή της φετινής 
χρονιάς! 
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 Κατά την Γενική Συνέλευση, αρχικά παρουσιάστηκε ο οικονοµικός 
απολογισµός του επταµήνου της θητείας αυτού του ΔΣ από την ταµία κ. Κ. Όλκα.  
 Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες και για 
τον λόγο αυτό κρίθηκαν αναγκαίες κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση  τόσο της 
µείωσης των εξόδων όσο και της αύξησης των εσόδων της ΣΕΒΕ.  
 
 Το ΔΣ κρίνοντας ότι χρειάζεται να µπορεί να µπορεί να ανταποκριθεί στα 
κύρια έξοδά της (πληρωµή λογιστή και διαχειριστή Μεταλόγου), αποφάσισε και 
άρχισε να υλοποιεί την περικοπή εξόδων. 
 
Συγκεκριµένα: 

• Αποφασίστηκε η µετεγκατάσταση του γραφείου σε µικρότερο (διπλανό 
γραφείο). Με την µετακίνηση του γραφείου εξοικονοµούνται 960 ευρώ 
ετησίως. Πολύ σύντοµα θα ανακοινωθεί και η ηµεροµηνία της 
µετακόµισης για την οποία θα χρειαστούν εθελοντές. 

 
• Το ΔΣ, µε βάση το καταστατικό της ΣΕΒΕ, πρότεινε και αποφασίστηκε η 
ρύθµιση των χρεών των µελών της εταιρείας (είναι µέλη που θα 
ήθελαν να επανεργοποιηθεί η συµµετοχή τους). Η κ. Ε. Ξανθοπούλου ήδη 
επικοινωνεί µε αυτά τα µέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων 
ανταποκρίνονται θετικά.   

Παρακαλούνται όσα παλιά µέλη θα ήθελαν να «επανέλθουν» να έλθουν σε 
κάποιο διακανονισµό µε τη ΣΕΒΕ, ώστε να πληρώσουν την τωρινή 
συνδροµή αλλά επίσης να δηλώσουν (µε email ή /και υπεύθυνη δήλωση), 
µε τι τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα εξοφλήσουν τα 
χρωστούµενα (πχ µικρό ποσόν ανά µήνα, τρίµηνο κλπ, επί πόσα χρόνια). 
 

                 
 

• Η δεύτερη µετεκπαιδευτική δραστηριότητα της ΣΕΒΕ                             
(2η Συνάντηση µε Umberta Telfener µέσω skype) 22/1/16, στα γραφεία 
της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας, που οργανώθηκε κυρίως 
για τα µέλη της ΣΕΒΕ και για ενίσχυση του Μεταλόγου, µέσω µικρής 
δωρεάς των συµµετεχόντων, από οικονοµικής άποψης αλλά και από 
πλευράς συµµετοχής (µικρός αριθµός µελών, το κοινό ήταν κυρίως 
εκπαιδευόµενοι στη Συστηµική) υπήρξε πενιχρότερη της 1ης Συνάντησης.  
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	   Αυτή τη φορά η κ. Telfener, παρά τις αναπόφευκτες, πια, τεχνικές 
κακοδαιµονίες, αρχικά παρουσίασε δύο κλινικά περιστατικά, 
επικεντρώνοντας κυρίως στις έννοιες «τάξη», «αταξία» και «διατάραξη» 
κατά τη θεραπευτική διαδικασία, και ακολούθησε µικρή συζήτηση µε το 
κοινό.                                                                                                                               
 Όταν η σύνδεση µέσω Skype έληξε, η Φρόσω Μουρελή κάλεσε 
τους/τις παραβρισκόµενους/ες να συζητήσουν τις εντυπώσεις τους από τη 
Συνάντηση. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αναδύθηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες, 
όπως και προτάσεις για την 3η και τελευταία Συνάντηση µε την Telfener, η 
οποία αναµένεται να γίνει τον Μάρτιο 2016.  
 Η δεύτερη συνάντηση µε την κ. Telfner παρ όλη την µικρή 
συµµετοχή, κατάφερε να αποτελέσει πηγή νέων ερεθισµάτων και µια 
ευκαιρία δηµιουργικής ανταλλαγής. Το θετικό feedback της δεύτερης 
συνάντησης, µας δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξούµε ως προς την έκβαση 
της τρίτης και τελευταίας.   
 

  Ας σηµειωθεί ότι  
★  µε αφορµή το βίντεο της 1ης Συνάντησης µε την Telfener στο Blog του 
Μεταλόγου, αναπτύχθηκε µια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία θα 
συνεχιστεί φανταζόµαστε και µετά το άνοιγµα του τεύχους 28. 
 
★  Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να αναρτηθεί και το βίντεο της                                
2ης Συνάντησης µε την Umberta Telfener µέσω skype, αλλά λόγω της 
παρουσίασης κλινικών περιστατικών χρειάζεται επιπλέον ειδική επεξεργασία 
και την χωρίς επιφυλάξεις έγκριση της Telfener.  Προς το παρόν βρισκόµαστε 
σε συνεννόηση. 
	  

	  

 
• Μια	   άλλη	   πρόταση	   που	   τέθηκε	   στη	   Γενική	   Συνέλευση	   και	   έγινε	  

αποδεκτή	   ήταν	   να	   συσταθεί	   μια	   μικρή	   αντιπροσωπεία	   (από	   το	  
ΔΣ)	  της	  ΣΕΒΕ	  που	  θα	  επισκεφθεί	  τα	  Εκπαιδευτικά	  Ινστιτούτα	  για	  να	  
ενημερώσει	   	   	   τους/τις	   εκπαιδευόμενους/ες	   για	   την	   ιστορία,	   τους	  
σκοπούς	  και	  τους	  στόχους	  της	  εταιρείας	  μας,	  να	  συζητήσει	  μαζί	  τους	  
και	  έμμεσα	  να	  ενθαρρύνει	  την	  συμμετοχή	  τους	  στις	  δράσεις	  της	  ΣΕΒΕ	  
ως	  δόκιμα	  μέλη.	  
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 Στη συνέχεια, προτάθηκε από το ΔΣ και αποφασίστηκε η σύσταση µιας 
Επιτροπής η οποία θα έχει ως στόχο την δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε 
πληροφορίες που θα αφορούν στα Επαγγελµατικά και Δεοντολογικά 
θέµατα που µας αφορούν ως ψυχοθεραπευτές/τριες.   
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα µέλη της Εταιρίας να δηλώσουν 
συµµετοχή (µε email) στην Επιτροπή Επαγγελµατικής 
Κατοχύρωσης και Δεοντολογίας. 

                      
 

 
 
 
 Με αφορµή σχετική πρόταση δόκιµου µέλους της ΣΕΒΕ που ζει κι εργάζεται 
στην περιφέρεια, αποφασίστηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης και 
ίσως «δικτύωσης» των µελών της ΣΕΒΕ που βρίσκονται στην περιφέρεια.  
 
Μια τέτοια ευκαιρία πρώτης συνάντησης, συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών 
για οργάνωση θεωρούµε ότι µπορεί να είναι 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΣΕΒΕ στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2016.  
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα µέλη της ΣΕΒΕ (δόκιµα, παλιά, νέα 
– ίσως και «υποψήφια») που βρίσκονται στην περιφέρεια να 
προσπαθήσουν να έρθουν στη Διηµερίδα και µέσα στα πλαίσιά 
της να υπάρξει µια συνάντησή τους µε το ΔΣ (πιθανόν, το 
Σάββατο απόγευµα, βράδυ;) 
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Έρχεται η Ετήσια ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΕΒΕ! 
 

 
 

 
 
 

 
Σας Περιµένουµε! 

 
Στην 61η συνεδρίαση του ΔΣ εγκρίθηκε το αίτηµα οµάδας 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας για έκπτωση σε περίπτωση οµαδικής 
εγγραφής. Έτσι, για οµαδική εγγραφή (10 ατόµων ) η είσοδος θα είναι 30 
ευρώ/άτοµο. 

 

 
 
  Σχετικά µε τον Μετάλογο,  
δυστυχώς στην Γενική Συνέλευση, κανένα µέλος δεν υπέβαλλε 
υποψηφιότητα για τη Συντακτική. Έτσι µετά την αποχώρηση της Κέλλης 
Πατρίκου και της Χαράς Γουρνάρη, τις οποίες ευχαριστούµε για την 
προσφορά τους, η Συντακτική Επιτροπή του Μεταλόγου αποτελείται από: Κ. 
Λεοντιάδου, Δ. Μουζά, Ε. Ξανθοπούλου, Φ. Τριανταφύλλου, (µε 
«εξωτερικούς» συνεργάτες-βοηθούς την Λ. Γρηγορίου και τον Δ. 
Τριανταφύλλου). 
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ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα µέλη της ΣΕΒΕ να δηλώσουν 
συµµετοχή στη Συντακτική Επιτροπή του Μεταλόγου ή 
συνεργασία (µετάφραση από Αγγλικά και Ιταλικά, 
«διόρθωση» κειµένων κ.α.) µε τη Συντακτική. 
 

★	  	  	  	  ★	  	  	  	  	  Στην 61η συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε ότι τα µέλη της εταιρείας που  
            είναι   ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών ινστιτούτων και «χορηγοί» του Μεταλόγου  
            θα πληρώνουν 35€ το χρόνο µόνο για τη συνδροµή µέλους της ΣΕΒΕ. 
 
★	  	  	  	  ★	  	  	  	  	  Παρακαλούνται	  οι	  υπεύθυνοι	  των	  Ινστιτούτων,	  κατανοώντας	  τις	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  οικονομικές	  ανάγκες	  του	  Μεταλόγου	  να	  τηρούν	  τους	  όρους	  χρήσης	  του	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Μεταλόγου,	  δηλαδή	  η	  πρόσβαση	  στον	  Μετάλογο	  να	  γίνεται	  μόνο	  	  	  στο	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  χώρο	  του	  Ινστιτούτου.	  

Αν	   κάποιος/α	   εκπαιδευόμενος/η	   θα	   ήθελε	   να	   έχει	   πρόσβαση	   από	   τον	  
ιδιωτικό	   του/της	   χώρο	   και	   ηλεκτρονική	   διεύθυνση,	   τότε	   χρειάζεται	   να	  
προμηθευτεί	  μια	  ατομική	  συνδρομή. 

             
 

            

 
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΟΓΟ 

 

                                 
 
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του Μεταλόγου, 
 Λυπόµαστε που λόγοι ανωτέρας βίας µας ανάγκασαν να αναρτήσουµε το 28ο 
τεύχος του Μεταλόγου τελικά, αντί στα τέλη Δεκεµβρίου – ως δεύτερο εξαµηνιαίο 
τεύχος του 2015 – την 1η Φεβρουαρίου του 2016! Ελπίζουµε η καθυστέρηση αυτή να 
µην µείωσε το ενδιαφέρον σας και την όρεξή σας να εντρυφήσετε στο πλούσιο 
περιεχόµενό του. 
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Παρακαλούµε προσέξτε: 
• Το νέο µικρό «παράθυρο» στην 1η σελίδα του Μεταλόγου µε τις 
τελευταίες Ανακοινώσεις. 

• Ότι από αυτό το τεύχος, εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι 
συγγραφείς µπορούν, αν θέλουν, να υποβάλλουν τα κείµενά τους 
κατευθείαν στον Μετάλογο on line στο: upload file/υποβολή κειµένου 
(επάνω δεξιά στην 2η σελίδα).                   

• Ως προς τα κείµενα, παρακαλούµε τους/τις συγγραφείς να προσαρµόζουν 
τα κείµενά τους σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες στον Μετάλογο.                        
Μπορείτε να τα υποβάλετε όποτε θέλετε, αλλά αν υποβληθούν στο 
διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να 
«δηµοσιευτούν» στο τεύχος του Ιουνίου, ενώ αντίστοιχα, αν υποβληθούν 
στο διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου µπορεί να µπουν στο τεύχος 
Δεκεµβρίου. 

   
       3)   Σχετικά µε την πληρωµή της ατοµικής συνδροµής: 
 

 α) Παρακαλούµε, σηµειώστε ότι όσοι και όσες πληρώνετε µέσω Τραπέζης, 
εφόσον δεν χρησιµοποιείτε την ίδια Τράπεζα µε τη ΣΕΒΕ (Alpha Bank) (και 
στο e-banking) θα πρέπει να χρεώνεστε εσείς µε τα έξοδα Τραπέζης (που 
είναι 3 ευρώ για κάθε τέτοια συναλλαγή)! 
 
β) Μετά από απόφαση του ΔΣ και της ΓΣ της ΣΕΒΕ, από το τεύχος 29 και 
µετά, η τιµή του Μεταλόγου θα αυξηθεί σε 10 ευρώ/τεύχος, για τα µη µέλη 
της ΣΕΒΕ. Συστήνεται θερµά η ετήσια συνδροµή, δηλ. 20 ευρώ, για τα µη 
µέλη της ΣΕΒΕ.  
Για τα µέλη της ΣΕΒΕ η ετήσια συνδροµή θα γίνει 15 ευρώ και θα 
ενσωµατωθεί στη συνδροµή µέλους. Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τα 
προηγούµενα τεύχη (µέχρι και το 28). Η συνδροµή Ινστιτούτων, οργανισµών 
κλπ. παραµένει η ίδια, 100 ευρώ. 

Σας ευχόµαστε καλή ανάγνωση και θέαση  
και περιµένουµε τα σχόλιά σας! 

 
Η Συντακτική Επιτροπή 

 

 
 
★ Σηµειώστε επίσης ότι πληροφορίες για Μετάλογο µπορείτε να βρείτε και στο 
Facebook: Metalogos systemic journal                                     
(που “ενεργοποίησε” ο Σταύρος Γκουγκουσκίδης, µέσα στα πλαίσια της 
χρησιµοποίησης των social media που έχει αναλάβει.) 
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★★ Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, αναδιαµορφώνεται και επικαιροποιείται και η 
ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ.  
Προσκαλείστε να την δείτε και να εκφράσετε τις εντυπώσεις σας στην 
“Επικοινωνία”. 
 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕΒΕ 

 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  
τα µέλη της ΣΕΒΕ να δηλώσουν συµµετοχή ΑΜΕΣΑ για τη σύσταση της 
Οργανωτικής Επιτροπής της επόµενης Διηµερίδας που θα γίνει το φθινόπωρο 
του 2016, άρα δεν υπάρχει και πολύς χρόνος προετοιµασίας) 
 

 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΟΣ 

 
 Ένα άλλο ζήτηµα για το οποίο δεν υπήρξε λύση ή απόφαση στη Γ.Σ. είναι η 
επικείµενη αποχώρηση των δυο αντιπροσώπων της ΣΕΒΕ στο ΔΣ της ΕΘΟΣ και η 
απαιτούµενη αντικατάστασή τους. 

 
Παρακαλούνται τα µέλη της ΣΕΒΕ, ειδικά όσα ζουν στην Αθήνα ή κοντά στην 
Αθήνα, να προσφερθούν υποβάλλοντας υποψηφιότητα για την αλλαγή των δύο 
εκπροσώπων µας στο ΔΣ της ΕΘΟΣ. 
 

 
 

 
9ο Συνέδριο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της EFTA 

στην ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Το φθινόπωρο του 2016, διοργανώνεται στην Αθήνα  το 9ο  Συνέδριο της 
EFTA (µε συν διοργανώτριες την ΕΘΟΣ και τις Εταιρίες που την απαρτίζουν).  
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 Ελπίζουµε ότι τα µέλη της ΣΕΒΕ θα συµµετάσχουν ενεργά και µε 
ενθουσιασµό, τόσο µε εργασίες τους όσο και µε την παρουσία τους. (Θα υπάρξουν 
ιδιαίτερα χαµηλές τιµές εισόδου για οµάδες των 25 ατόµων).  
Η ΣΕΒΕ θα σας ενηµερώνει, αλλά παρακαλούµε προσπαθήστε να ενηµερώνεστε 

και από την ειδική ιστοσελίδα του συνεδρίου:  
http://www.efta2016athens.gr/	  

	  
★  Σημειώστε	   ότι	   η	   καταληκτική	   ημερομηνία	   για	   υποβολή	   προτάσεων	  
παρουσίασης	  είναι	  η	  15	  Μαρτίου	  2016!	  	  
 
 

 
 

Η επόµενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε να είναι την Δευτέρα 7/3/16, 11.00 πµ 
 

 

Τα Νέα της 

 

 


