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Τα Νέα της 

 

 
Θεσσαλονίκη Νοέµβρης 2016 

 
 

 
 

 
 
Αγαπητά µέλη της ΣΕΒΕ, 
 
µετά από την πολύµηνη «καλοκαιρινή» διακοπή της 
επικοινωνίας µας µέσω των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΒΕ 
(η οποία, όµως, δεν ήταν καθόλου διακοπή εργασιών 
για το ΔΣ!)  
επανερχόµαστε µε ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΕΒΕ Νο 8 
 

µαζί µε τις ευχές µας 
για ένα καλό και δηµιουργικό Φθινόπωρο!!! 

 
 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 
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9ο Συνέδριο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της EFTA 

στην ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
Το Συνέδριο της EFTA: «Πρωταρχικό και Πρωτότυπο στην Οικογενειακή 
Θεραπεία και Συστηµική Πρακτική» (Αθήνα, Σεπτέµβριος 2016) 
 
υπήρξε το κύριο θέµα που απασχόλησε πάρα πολύ όλα τα µέλη του ΔΣ, και ιδιαίτερα 
όσα συµµετείχαν και ενεργά στις διάφορες Επιτροπές και στις Εργασίες του 
Συνεδρίου, ως προς : 
 

• τη βοήθεια και συµµετοχή στην προετοιµασία και τη διοργάνωση του 
Συνεδρίου, σε συνεργασία µε τις Επιστηµονικές επιτροπές, την Οργανωτική 
επιτροπή και το πρακτορείο ΣΥΜΒΟΛΗ που είχε αναλάβει τη διοργάνωση 
 

• τη διευκόλυνση των µελών της ΣΕΒΕ να εγγραφούν οµαδικά στο Συνέδριο 
µε πολύ χαµηλή τιµή (διαδικασία που απαιτούσε προσεκτική επικαιροποίηση 
της λίστας µελών, διευκρίνιση των ενεργών από τα ανενεργά µέλη κλπ) 
 

• και τη διευκόλυνση της εσπευσµένης εγγραφής πολλών νέων µελών στη 
ΣΕΒΕ (µέχρι την τελευταία στιγµή και εν µέσω καλοκαιρινών διακοπών). 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί η πολύτιµη βοήθεια των Ινστιτούτων:          
- Ινστιτούτο Συστηµικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης                                                            
- Ινστιτούτο Συστηµικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας                                
- Ινστιτούτο Συστηµικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας                                                     
- Κέντρο Συστηµικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης 

στην  οργάνωση των οµάδων, στη διαφήµιση, στην παρακολούθηση του Συνεδρίου 
και µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων τους µε Συµπόσια, 
Εργαστήρια, οµιλίες κ.α. 

Επίσης, 5 εκπαιδευόµενοι/ες από τη Θεσσαλονίκη, µε ελάχιστη, συµβολική αµοιβή 
(κατόπιν απόφασης του ΔΣ) παρέµεναν στον πάγκο του Μεταλόγου σχεδόν συνεχώς, 
διευκολύνοντας τους συνέδρους για πληροφορίες, εγγραφές κλπ. 

Σας ευχαριστούµε όλους και όλες θερµά! 
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  Είναι φυσικό, λοιπόν, ότι και στις δυο Συνεδριάσεις του ΔΣ που 
προηγήθηκαν (13 /6/2016, 21/9 2016) και στη µία που έγινε µετά το Συνέδριο 
(1/11/16), 
τα κύρια θέµατα συζήτησης και διευθέτησης είχαν να κάνουν µε προβλήµατα ως 
προς το Συνέδριο που έπρεπε να επιλυθούν, την αξιολόγηση των αιτήσεων των 
υποψηφίων και τις εγγραφές νέων µελών, την τακτοποίηση των οικονοµικών της 
ΣΕΒΕ, και τα σχετικά µε την προετοιµασία της Διηµερίδας της ΣΕΒΕ (το 
Φεβρουάριο, 2017). 

Αναλυτικότερα, το ΔΣ ενέκρινε τις αιτήσεις τους και καλωσορίζει  

τα νέα ΤΑΚΤΙΚΑ µέλη της ΣΕΒΕ:  

• Αγαθαγγελίδου Έφη  

• Κατσαρού Μαρία  

• Μαούρη Ελένη  

• Μαυροφρύδου Αφροδίτη 

• Νίκου Κατερίνα.  

• Σιδέρη Νάνσυ 

• Τέρτη Άννα  

 

Επίσης, το ΔΣ δέχτηκε τις αιτήσεις τους και καλωσορίζει ως νέα ΔΟΚΙΜΑ µέλη: 

• Τόττη Καλυψώ  

• Λιώτη Νίκη 

 

★ Υπάρχουν 6 ακόµα υποψήφια µέλη που βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

της εγγραφής τους. 

 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας πληροφορούµε ότι ο αριθµός των 
τακτικών, ενεργών µελών της ΣΕΒΕ µέχρι στιγµής ανέρχεται στα 105 
µέλη! 
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Το ΔΣ ευχαριστεί τόσο τα (πρώην) Αντεπιστέλλοντα όσο και τα 
(παλιά) Δόκιµα µέλη της ΣΕΒΕ για την µεγάλη ανταπόκριση στις 
προσκλήσεις της να τακτοποιηθούν τα µέλη σύµφωνα µε το 
καταστατικό της ΣΕΒΕ. 

Υπενθυµίζεται ότι από το 2013, ΔΕΝ υπάρχει στο καταστατικό της 
Εταιρίας ο όρος «αντεπιστέλλον».  

Επίσης, µετά την τελευταία απόφαση του ΔΣ ότι τα Δόκιµα µέλη 
(δηλ. τα εκπαιδευόµενα) που έχουν υπερβεί τα 4 έτη από την 
εγγραφή τους στη ΣΕΒΕ θα πρέπει να προχωρήσουν σε Αίτηση 
και να γίνουν τακτικά, και επειδή υπάρχουν ακόµα 1-2 (πρώην) 
Αντεπιστέλλοντα µέλη και λίγα «ξεχασµένα» Δόκιµα µέλη  που 
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, το ΔΣ σκέφτεται να 
προτείνει στη Γεν. Συνέλευση την οριστική διαγραφή τους.  

Αγαπητά µέλη της ΣΕΒΕ, 

Τί νοµίζετε γι αυτό το θέµα και µια τέτοια πρόταση του ΔΣ;  

Θα θέλατε να µας πείτε τη γνώµη σας; 

 

 

 
 

Σχετικά µε το «καινούργιο» γραφείο της ΣΕΒΕ 
● Επιτέλους έχει ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά µε βάση την ελάχιστη 

χρησιµοποίησή του είτε από το ΔΣ, είτε από τα µέλη της ΣΕΒΕ, το ΔΣ 

σκέπτεται σοβαρά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση, την εγκατάλειψή 

του και ανευρεση άλλων τρόπων νόµιµης ύπαρξης της Εταιρίας. 

 

 
 
                         



8	  Τα	  Νέα	  της	  ΣΕΒΕ	  

 
www.systemic-‐association-‐ng.gr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  systemic.association.n.gr@gmail.com	  

	  
Διοικητικό	  Συμβούλιο	  

Κ.	  Λεοντιάδου,	  Σ.	  Γκουγκουσκίδης,	  Λ.	  Γρηγορίου,	  Δ.	  Μουζάς,	  Ε.	  Ξανθοπούλου,	  Κ.	  Όλκα,	  Φ.	  Τριανταφύλλου	  
	  
	  
	  
	  
	  

5	  

 
 
 

Σχετικά µε τη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΣΕΒΕ 
 

η Οργανωτική Επιτροπή κυκλοφόρησε την παρακάτω 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Την Τετάρτη 13.10.2016 πραγµατοποιήθηκε µια ακόµα συνάντηση της 
Οργανωτικής Επιτροπής της ΣΕΒΕ µε σκοπό τη διενέργεια της Διηµερίδας για το 2016. 
Μετά την πρόσκληση των µελών τον Ιούνιο (µε καταληκτική ηµεροµηνία τις 30/06/16), 
να συµµετέχουν στην επιλογή του κεντρικού θέµατος, και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρξε καµία πρόταση για το κεντρικό θέµα αλλά, ούτε και δήλωση προτίµησης για τα 
δύο θέµατα που η Επιτροπή είχε προτείνει, τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής θα 
ήθελαν να σας ενηµερώσουν ότι:	  

1. Το κεντρικό θέµα που τελικά επιλέξαµε για την Διηµερίδα είναι η 
"ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ".	  

2. Η Διηµερίδα θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2017 (ο ακριβής χρόνος και τόπος θα 
ανακοινωθεί σύντοµα µε νέα ενηµέρωση). 

3. Παρακαλείστε να ενηµερώσετε εγγράφως την Οργανωτική Επιτροπή (στην 
παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση: organotikiseve@gmail.com, και µέχρι την 30 
Νοέµβρη) την πρόθεσή σας να συµµετέχετε ως οµιλητής/-τρια στη Διηµερίδα, 
καθώς και τον τρόπο της παρουσίασής σας (οµιλία, εργαστήριο, κ.α.)	  

4. Ως µέλη της Εταιρίας σας προσκαλούµε να καλέσετε και εσείς από µέρους σας, 
ανθρώπους που θα µπορούσαν να συµβάλλουν µε το έργο τους στον επιστηµονικό 
πλούτο αυτού του διηµέρου.  	  

 Παρακάτω προτείνουµε τις 3 Βασικές Ενότητες µε τα επιµέρους ενδεικτικά πεδία 
τους που, κατά τη γνώµη µας, θα µπορούσαν να ενταχθούν στο περιεχόµενο του διηµέρου, 
χωρίς βεβαίως, να αποκλείεται οποιαδήποτε προσθήκη. Η λίστα είναι "ανοιχτή" προς κάθε 
ενδιαφερόµενο......	  

«Κλινική» Ενότητα	  

• η σεξουαλικότητα στο θεραπευτικό setting /  ο ρόλος του φύλου στη θεραπεία 	  
• πόσα σεξουαλικά φύλα υπάρχουν; 	  
• τραυµατικές εµπειρίες (π.χ. σεξουαλική κακοποίηση)	  
• «όταν το σεξ γίνεται το θέµα»: το σεξ ως αίτηµα για θεραπεία	  
• η Συστηµική εκπαίδευση θεραπευτών, για τα ζευγάρια µε «διαφορετική» 

σεξουαλικότητα	  

«Αναπτυξιακή» Ενότητα	  
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• σεξουαλικότητα και εφηβεία	  
• παιδιά και έφηβοι: θέµατα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης	  
• το ελληνικό σχολείο και το µάθηµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης	  

«Κοινωνική» Ενότητα	  

• ακτιβιστές LGBTQ	  
• ο ρόλος του σεξ στον σύγχρονο άνθρωπο / η θέση του σώµατος	  
• σεξ και κοινωνική δικτύωση	  
• νέες µορφές οικογένειας	  
• υπάρχει θέση για τον «ροµαντισµό» σήµερα;	  

Ευχαριστούμε	  εκ	  των	  πρότερων.	  

με	  εκτίμηση	  

τα	  μέλη	  της	  Οργανωτικής	  Επιτροπής:	  

Δημήτρης	  Θεοδωρίδης	  (Πρόεδρος),	  Παναγιώτα	  Παπαστερίου	  (Γραμματέας),	  Δημήτρης	  
Μουζάς,	  Ελένη	  Ξανθοπούλου,	  Δέσποινα	  Δριβάκου,	  Σταύρος	  Καρπουχτσής	  (Μέλη).	  

	  

 

 
 
 

Σχετικά µε τον Μετάλογο 
 

• Η Συντακτική Επιτροπή του Μετάλογου έλαβε µέρος στο Συνέδριο της EFTA 

µε µια «χιουµοριστική» (καρτούν) αφίσα                                        

(στα Ελληνικά και στα Αγγλικά):                                                                                                    

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

★ Ελπίζουµε να µπορέσουµε να σας τη στείλουµε σε επόµενο e-mail σε pdf, αν το 

µέγεθος του αρχείου µας το επιτρέψει, αλλιώς θα αναρτηθεί στο Blog του 

Μεταλόγου. 
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★ Μπορεί η αφίσα του Μεταλόγου να µη βραβεύτηκε, αλλά η ΕΛΕΣΥΘ ως 

“βραβείο” για το πόστερ που κέρδισε το 1ο βραβείο, δώρισε µια ετήσια συνδροµή 

Μεταλόγου στον καθένα από τους 12 συντελεστές του πόστερ. Ευχαριστούµε την 

ΕΛΕΣΥΘ γι αυτήν την τιµή προς τον Μετάλογο. 

 

★ Γενικά, θεωρούµε ότι το Συνέδριο της EFTA και η όλη παρουσία και κινητικότητα 

των µελών της Συντακτικής Επιτροπής αλλά και των συνεργατών και «βοηθών» της, 

συνετέλεσε αποφασιστικά και χρήσιµα στη διαφήµιση, διάδοση και οικονοµική 

ενίσχυση του Μεταλόγου (εκτός από τις ατοµικές συνδροµές, οι «χορηγοί» του 

Μεταλόγου αυξάνονται αργά αλλά σταθερά). 

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: 

 

● Το Τεύχος 30 (αναµένεται να αναρτηθεί στα τέλη Δεκεµβρίου 2016) µε 

κεντρικό του θέµα (το θέµα της Ηµερίδας του Μεταλόγου, 2016): 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ                         

και αφιερώνεται στον πρόσφατα θανόντα Peter Lang 

 
 

 Ήδη πολλοί Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι έχουν στείλει πολλά κείµενα 
και βίντεο και έτσι το τεύχος 30 αναµένεται να είναι πιο πλούσιο από κάθε άλλο!  
 Η συνεργάτις του Peter Lang, Elspeth McAdam τιµά τον Μετάλογο όχι 
µόνο µε άρθρα της αλλά και αποδεχόµενη να γίνει επίτιµη Editor του τεύχους 
30. 
 

 
Επίσης σας υπενθυµίζουµε ότι  

 
• Τα τακτικά µέλη της ΣΕΒΕ που έχουν πληρώσει τη συνδροµή µέλους του 

2016, δικαιούνται άµεση πρόσβαση στον Μετάλογο. 
 

• Τα δόκιµα µέλη της ΣΕΒΕ, µε απόφαση του ΔΣ, δικαιούνται την 
εκπτωτική ετήσια συνδροµή µέλους της ΣΕΒΕ για τον Μεταλογο. 
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Παρακαλούµε θυµηθείτε ότι 
 
ανακοινώσεις και νέα του Μεταλόγου µπορείτε να βλέπετε στο 
Facebook (metalogos systemic journal),  
όπως και να βάζετε τα σχόλιά σας, πχ. για το Συνέδριο της EFTA!                                      
Υπάρχει ειδική πρόσκληση τόσο στο Facebook όσο και στο Blog του 
Μεταλόγου. 
 

 
 

 
 Η επόµενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται εκτάκτως στις 
15/11/2016, στις 9.30 π.µ.  

Θέµατα 
 

• Εσωτερικός Κανονισµός και η εισήγηση του ΔΣ στη ΓΣ της ΣΕΒΕ  
• Διηµερίδα της ΣΕΒΕ 

 
 

 
Τα Νέα της 

 

	  


