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Τα Νέα της 

 

 
Θεσσαλονίκη 11/3/16 

 
Αγαπητοί  και αγαπητές συνάδελφοι, 
 
ιδού και τα τελευταία Νέα της ΣΕΒΕ! 
  
 
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 
 
 

 
 
 

Με αφορµή την 62η συνεδρίαση του ΔΣ... 

 

 Πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη 62η συνεδρίαση του ΔΣ της 
7ης Μαρτίου 2016, µε παρόντα πέντε µέλη του ΔΣ 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: 

Α.) Επιστηµονικά Θέµατα 

1. Έγινε αποτίµηση της Διηµερίδας της ΣΕΒΕ: Ταυτότητα και Σύνορα .                              
Κατ αρχήν, η Διηµερίδα θεωρήθηκε µία από τις πιο πετυχηµένες που έχει 
διοργανώσει η ΣΕΒΕ., τόσο από πλευράς συµµετοχής, όσο και θεµατικής,   
και οικονοµικής. Η Λαµπρινή Γρηγορίου, µετέφερε την αποτίµηση της 
Οργανωτικής Επιτροπής της Διηµερίδας και µερικές προτάσεις για το µέλλον 
που αναδύθηκαν.                                                                                                
Μετά από µεγάλη συζήτηση, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η Διηµερίδα θα 
µπορούσε να είχε οργανωθεί καλύτερα διευκολύνοντας περισσότερο τη 
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συζήτηση µεταξύ των οµιλητών, µεταξύ οµιλητών και ακροατηρίου, µεταξύ 
όµοιων και διαφορετικών ιδεών.                                                                              
Οι προτάσεις που αναδύθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ ήταν:           

 
2.                                             Ως προς την «οργανωτική» πλευρά:                                   

a. Θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει ένας «παραδοσιακός» διαχωρισµός 
µεταξύ µιας Οργανωτικής και µιας  Επιστηµονικής επιτροπής (το 
εκάστοτε ΔΣ;). 

b. Θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει µια συνέχεια στις Οργανωτικές 
Επιτροπές, πχ. 1-2 µέλη από την προηγούµενη Διηµερίδα να 
συνεχίζουν στην επόµενη, ώστε να µεταφέρεται η εµπειρία, οι ιδέες 
και να βελτιώνονται οι πρακτικές.  

c. Για να αποφεύγονται συγχύσεις ή/και φαινόµενα διάχυσης της 
ευθύνης θα ήταν λειτουργικό να ορίζεται ένας συντονιστής/µία 
συντονίστρια σε κάθε Οργανωτική Επιτροπή. 

d. Θα ήταν πολύ βοηθητικό να τοποθετούνται συντονιστές/τριες στα 
Τραπέζια ή/και στα Εργαστήρια που να είναι προετοιµασµένοι ως 
προς το «θέµα» του τραπεζιού  ? Εργαστηρίου και οι οποίοι/ες θα 
συνεργάζονται από πριν µε τους οµιλητές και θα τους συνδέουν 
µεταξύ τους και µε το ακροατήριο. 

e. Οι ερωτήσεις να γίνονται στο τέλος κάθε τραπεζιού, και όχι µετά από 
κάθε οµιλία.  

f. Θα ήταν καλό να φαίνεται αν ένα εργαστήρι είναι θεωρητικό ή 
βιωµατικό. Σε αυτό µπορεί να βοηθήσει µια περιγραφική παράγραφος 
του κάθε εργαστηρίου, η οποία (αν γίνεται θα µπαίνει στο πρόγραµµα) 
αλλιώς θα είναι διαθέσιµη σαν αφίσα σε πίνακα Ανακοινώσεων και 
στις Δηλώσεις Συµµετοχής. 

 

Ως προς το πλαίσιο και την επιστηµονικό περιεχόµενο: 

 Συζητήθηκε και αναγνωρίστηκαν τελικά τρία επίπεδα στα οποία 
θεωρούµε ότι χρειάζεται να κινείται η Εταιρεία µας. Το πρώτο αφορά στην 
ανάγκη για διάλογο µεταξύ των µελών µας, το δεύτερο αφορά στην κλινική 
εφαρµογή των συστηµικών ιδεών και το τελευταίο αφορά στο άνοιγµα των 
συστηµικών ιδεών και της ΣΕΒΕ στην κοινότητα.                                    
Αναδύθηκε η ιδέα ότι ίσως κάθε επίπεδο θα µπορούσε συνδεθεί να µε µια 
επιστηµονική δραστηριότητα της ΣΕΒΕ.                                                                                                             
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Με βάση αυτή τη λογική καταλήξαµε τελικά στην πρόταση (την οποία θα 
θέλαµε να σκεφτείτε και παρακαλούµε να σχολιάσετε, αντιπροτείνετε, 
και να εµπνευστείτε): 

 Οι «θεσµοποιηµένοι» πια «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»             
(που ατυχώς φέτος υπήρχαν µόνο στο υπόβαθρο) να αποτελέσουν το κυρίως 
πλαίσιο για όλες τις επιστηµονικές δραστηριότητες που οργανώνει η ΣΕΒΕ 
µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό έτος                                                                             
(δηλαδή,  να αποτελέσει την «οµπρέλα»                                                                      
α) για την ετήσια Διηµερίδα της ΣΕΒΕ (που θα γίνεται προς το τέλος της 
χρονιάς, «σαν κλείσιµο όλου του έτους») και που µπορεί να συνεχίσει να 
διευκολύνει τον διάλογο µεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων, επιστηµονικών 
κλάδων κλπ αλλά και κυρίως µε την κοινωνία και την κοινότητα,                                                                                                         
β) για την ετήσια Ηµερίδα του Μεταλόγου (που θα γίνεται τον Μάιο) και που 
θα εστιάζεται πιο πολύ σε «θεραπευτικά» ζητήµατα µε στόχο να διευκολύνει 
τον διάλογο µεταξύ των µελών της ΣΕΒΕ και των διαφορετικών ιδεών, 
σχολών ή µοντέλων της συστηµικής σκέψης και πράξης τους,                                                    
γ) τη συνεργασία µε Συναντήσεις µέσω Skype µε ενδιαφέροντες Έλληνες 
και ξένους θεραπευτές/τριες που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης µε το ίδιο ή 
συναφές θέµα συζήτησης,                                                                                     
και δ) Συµπόσιο – συζήτηση µεταξύ των µελών της ΣΕΒΕ,  που θεωρούµε 
ότι θα µπορούσε να «ξεκινά» τη χρονιά και να γίνεται είτε πριν, είτε µετά, ή 
σε συνδυασµό µε την ετήσια Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ).  

Φυσικά, για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο από το 2017, απαιτείται προσεκτικός, 
έγκαιρος και κατάλληλος σχεδιασµός.  

 

 

  Β)  

1. Πρακτικά θέµατα σχετικά µε την µετακόµιση των γραφείων της 
ΣΕΒΕ.  

(Η Μετακόµιση θα γίνει αύριο  Σάββατο 12/3/16,  9πµ – 3µµ., µε τη βοήθεια 
φορτοεκφορτωτών. Όποιος/α θέλει έρχεται για καφέ στο διάδροµο!)  

 

 

2. Πρακτικά θέµατα σχετικά µε την τακτοποίηση οικονοµικών θεµάτων  
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Παρακαλούνται όσα παλιά µέλη θα ήθελαν να «επανέλθουν» και 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). 
Επικοινωνία: Ελένη Ξανθοπούλου, Κατερίνα Όλκα, Λαµπρινή Γρηγορίου. 
 

                 
 
             3. Αλλαγή λογιστή της ΣΕΒΕ 
 Η πρόεδρος και η ταµίας της ΣΕΒΕ βρίσκονται σε συνεχείς συνεννοήσεις και 
επίκειται η αλλαγή του λογιστή (καλύτερη συνεργασία και υποστήριξη της ΣΕΒΕ, 
οικονοµικότερη επιλογή). 
 

 
 
 Η 3η (και τελευταία) Συνάντηση µε Umberta Telfener µέσω 
    skype  θα γίνει σήµερα Παρασκευή, 11/3/16, 19.00 – 21.00, στο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.
	             
 

★ Πριν λίγες µέρες έγινε δυνατή η ανάρτηση στο Blog του Μεταλόγου του 
βίντεο της 2ης Συνάντησης µε την Umberta Telfener µέσω Skype.  

 
★ Η Συντακτική Επιτροπή σας συστήνει θερµά να το δείτε και να το σχολιάσετε 
αφού το θεωρεί χρήσιµο υλικό διδασκαλίας γενικά στην εκπαίδευση της 
Συστηµικής και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που µελετούν τις 
µετεξελίξεις του µοντέλου της Σχολής του Μιλάνου. 

 
    

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΒΕ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα µέλη της ΣΕΒΕ (δόκιµα, παλιά, νέα – ίσως 
και «υποψήφια») που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης και θα ήθελαν να 
«συνδεθούν» (έστω και µέσω  Skype) να αποστείλουν την επιθυµία τους µαζί 
µε την πόλη διαµονής και το email τους στη ΣΕΒΕ, ώστε το ΔΣ να ξεκινήσει 
την προσπάθεια επικοινωνίας.  
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΟΓΟ 
 
  Ως προς τη Συντακτική Επιτροπή 

 Ήδη προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τη Συντακτική Επιτροπή ο Σταύρος 
Καρπουχτσής (συνεργασία µε Γερµανούς συναδέλφους) και η Ιωάννα Χάϊτα 
(επιµέλεια κειµένων, Αγγλικά, Ιταλικά). Stand by µένει η Γιάννα Καρανικολάου 
(µετάφραση αγγλικών κ.α.) 
 

      

 
 
Σας υπενθυµίζουµε ότι κυκλοφόρησε το τεύχος 28 µε πλούσια 
και ενδιαφέρουσα ύλη! 
 
Μην το χάσετε! 
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1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ετήσιας ΗΜΕΡΙΔΑΣ του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ 

 
Ανακοινώνεται στα µέλη ότι η ετήσια ΗΜΕΡΙΔΑ του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ 

όπως είχε αποφασιστεί στη Γ.Σ. της ΣΕΒΕ 
θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2016 

στο Ξενοδοχείο «Λαζαριστές». 
 

Προτεινόµενο θέµα: «Συζητώντας µε οικογένειες µε µικρά παιδιά» 
 

Σύντοµα θα ανακοινωθεί το προτεινόµενο πρόγραµµα. 
 

Την ευθύνη του σχεδιασµού και της υλοποίησης την έχει (όπως και πέρσι) 
η Επιστηµονική / Οργανωτική Επιτροπή, δηλαδή, 

η Συντακτική Επιτροπή (µε τους συνεργάτες της) και το ΔΣ 
 

 
 
★  Αγαπητά µέλη της ΣΕΒΕ, το ΔΣ αναρωτιέται αν η υλοποίηση της αποφασισµένης 
Ηµερίδας του Μεταλόγου θα αποτελέσει µεγάλο κόπο ή βάρος για εσάς  
ή αν θα υπήρχε ενδιαφέρον και γι αυτή την επιστηµονική δραστηριότητα της ΣΕΒΕ, 
λόγω της καθυστέρησης της Διηµερίδας του 2015. 
 
Παρακαλούµε στείλτε µας τη γνώµη σας για την Ηµερίδα του Μεταλόγου και τις 
εντυπώσεις σας ή το σχολιασµό σας για το προτεινόµενο θέµα. 
 
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΤΗΣ 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, επειδή δεν υπάρχει και πολύς χρόνος προετοιµασίας. 

Ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή δύο µέλη της ΣΕΒΕ. 
Περιµένουµε και άλλες «προσφορές»! 
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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).  
 

 

 
 
 Παροτρύνουµε θερµά όλα τα µέλη της ΣΕΒΕ να 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	  31	  Μαρτίου	  2016!	  	  
 

 
Η επόµενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε να είναι την Δευτέρα 4/4/16, 11.00 πµ 
 

 
Τα Νέα της 

 


