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Τα Νέα της 
 

 
Θεσσαλονίκη 6/2/17 
 
 
 
Αγαπητοί  και αγαπητές συνάδελφοι, 
να που φτάσαµε (πάλι καθυστερηµένα λόγω πολλής δουλειάς!) 
στο τελευταίο δελτίο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΒΕ από αυτό το ΔΣ.  
 
 Ευχόµαστε το νέο ΔΣ να συνεχίσει αυτόν τρόπο επικοινωνίας 
µαζί µε τα µέλη της ΣΕΒΕ - όχι µόνο γιατί η ιδέα γεννήθηκε από δικό 
τους αίτηµα αλλά και γιατί φάνηκε να είχε µια ευχάριστη χρησιµότητα 
για όλους/όλες µας. 
 
 Σε αυτό το τελευταίο δελτίο, λοιπόν, αφού σας ευχηθούµε για  

µια καλή νέα χρονιά 
 

 αποφασίσαµε να συµπυκνώσουµε το περιεχόµενο των δύο τελευταίων 
συνεδριάσεων του ΔΣ και µε αυτόν τον τρόπο να συµβάλλουµε στην 
ενηµέρωση και στην ουσιαστική «προετοιµασία» µας/σας σχετικά µε 
τα θέµατα της επικείµενης Ετησίας Γενικής Συνέλευσής µας. 
  

Για το ΔΣ 
 

η Πρόεδρος 
Κρυσταλλία Λεοντιάδου 
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Με αφορµή την 69η (12/12/2016) και 70η (07/01/2017) συνεδρίαση του 
ΔΣ... 

 
Στην ουσία, εκτός από τα συνήθη «πρακτικά» θέµατα που έπρεπε να 

διευθετηθούν, και οι δυο συνεδριάσεις του ΔΣ – ιδιαίτερα η 70η - ήταν µια απόπειρα 
απολογισµού των όσων πράξαµε και δεν πράξαµε κατά τη διάρκεια της θητείας 
µας, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2017. 

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι το ΔΣ αισθάνεται ικανοποιηµένο ότι κατάφερε 
σε µεγάλο βαθµό να υλοποιήσει τα δύο βασικά «θέµατα» που υποσχέθηκε ότι θα 
προσπαθήσει µετά την εκλογή του:  

α) τη βελτίωση της επικοινωνίας αρχικά µεταξύ ΔΣ και µελών της 
Εταιρείας και αργότερα µεταξύ των µελών της ΣΕΒΕ µε απώτερο στόχο την 
«επανεργοποίηση» µιας σχετικά «απαθούς» κοινότητας ψυχοθεραπευτών  

και β) την εντατικοποίηση των προσπαθειών να αυξηθούν τα έσοδα της 
ΣΕΒΕ ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη άνεση για την υλοποίηση του επιστηµονικού 
της έργου. 

Έτσι κάνοντας µια αναδροµή στους 20 µήνες της θητείας µας, έγιναν τα εξής: 

 
Ως προς τα θέµατα που αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας µε τα 
µέλη, το ΔΣ προχώρησε  
 
● στη δηµιουργία ενός τακτικού newsletter: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΕΒΕ (9 
συνολικά). (Αν και ήταν «συλλογική», την κύρια ευθύνη ανέλαβαν οι: 
Κρυσταλλία Λεοντιάδου, Δηµήτρης Μουζάς, Φανή Τριανταφύλλου) 

 
● στη δηµιουργία σελίδας στο Facebook (metalogos systemic journal) για την 
καλύτερη ενηµέρωση των µελών σε σχέση µε τον Μετάλογο αλλά και τα νέα και 
τα θέµατα που αφορούν την εταιρεία (Ανακοινώσεις Ηµερίδων, Εκδηλώσεων 
ΓΣ κλπ) – µε µεγάλη επισκεψιµότητα (Σταύρος Γκουγκουσκίδης).  
 
● Έγινε προσπάθεια για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συµµετοχής στις 
εκδηλώσεις των µελών της ΣΕΒΕ που δε διαµένουν στη Θεσσαλονίκη. 
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       Όσον αφορά στα οικονοµικά ζητήµατα της ΣΕΒΕ, το ΔΣ  
 
● Στην αρχή της θητείας του αποφάσισε την αλλαγή του λογιστή της εταιρείας 
µε κάποιον που είναι λίγο πιο οικονοµικός, αλλά που ανέλαβε τη συνολική 
διαχείριση και διόρθωση των εκκρεµοτήτων που υπήρχαν από παλιότερα. 
 
● Την καταγραφή εκ νέου και τακτοποίηση των καταλόγων των µελών 
(Λαµπρινή Γρηγορίου) 
 
● ενώ προχώρησε και στην εκκρεµούσα διαχείριση των κατηγοριών των µελών 
που έχουν αλλάξει µετά την τελευταία αλλαγή του καταστατικού (ΔΟΚΙΜΑ και 
πρώην ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ µέλη). 
 
● την αποσαφήνιση και τακτοποίηση των οικονοµικών οφειλών των µελών 
(συνεννόηση µε τα µέλη: Κατερίνα Όλκα, Ελένη Ξανθοπούλου) 
  
● τη µετακόµιση των γραφείων της εταιρείας, στο ίδιο κτίριο και όροφο, σε 
χώρο µε µικρότερο ενοίκιο από το προηγούµενο, εξοικονοµώντας 1500 ευρώ 
περίπου το χρόνο.  

 
● Το ΔΣ αποφάσισε, πρότεινε και η ΓΣ αποδέχτηκε να γίνει αλλαγή της 
συνδροµής των µελών της ΣΕΒΕ ενσωµατώνοντας (από το 2016) στην ετήσια 
συνδροµή µέλους (που µειώθηκε στα 35 ευρώ) τη µειωµένη ετήσια τιµή του 
Μεταλόγου (15 ευρώ και τα δύο τεύχη) – συνολικά 50 ευρώ.  
 

    ● Η ταµίας Κατερίνα Όλκα ενηµέρωσε πως στο ταµείο της εταιρείας 
υπάρχουν περίπου 4000€ και προϋπολογίζουµε τα έξοδα για το 2017 περίπου 
στα 5400€. 

 

 
Ως προς το επιστηµονικό έργο της ΣΕΒΕ, υπό την εποπτεία του ΔΣ 
πραγµατοποιήθηκαν  
 
● τρεις συναντήσεις µέσω Skype µε την Umberta Telfener (2015, 2016) 
 
● Μια πετυχηµένη Διηµερίδα (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ, 2016)   
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● την Ηµερίδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ (Συζητώντας µε οικογένειες µε µικρά 
παιδιά, Μάης 2016). 

 
          ● ενώ έγιναν επαφές µε τον Johannes Herwig-Lempp, σε συνεργασία  
                  µε το ΑΠΘ να προσκληθεί να παρουσιάσει τη δουλειά του στη Θεσσαλονίκη.  
 
                     

 
 

Σχετικά µε τον Μετάλογο 
                
                ● Διασφαλίστηκε η συνέχεια του περιοδικού ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ, µε την ίδια 

οικονοµική συµφωνία του παρελθόντος µε τον κατασκευαστή κ. Ν. Ανέστη. 
  

      Επειδή το τεύχος 30 είναι διπλάσιο από το σύνηθες ηλεκτρονικό, και 
τριπλάσιο σε σύγκριση µε το παλιό έντυπο (358 σελίδες!)  ενώ στην 
πραγµατικότητα διαπραγµατεύεται δύο θέµατα: «Αφιέρωµα στον Peter Lang» 
και «Συζητώντας µε οικογένειες µε µικρά παιδιά», το ΔΣ αποφάσισε εφόσον 
υπάρξει αυξηµένη πώληση να δοθεί ένα έξτρα ποσό στον κ. Ανέστη. 

 
                 ● οι συνδροµητές-χορηγοί» αυξήθηκαν αισθητά (συµπεριλαµβανοµένου και ενός 

ξένου Παν/µιου, του Bergamo, Ιταλίας).  
                  
                  ●  Η  Πρόεδρος βρίσκεται σε συνεννόηση µε τη βιβλιοθήκη του ΟΚΑΝΑ να 

ώστε να προµηθευτεί ο Οργανισµός τον Μετάλογο για τα τµήµατα του, µε τιµή 
φυσικά κατά πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του ΑΠΘ ή των Ινστιτούτων 
(υπολογίζεται γύρω στα 1500 ευρώ ετησίως). 

                    
                 ● Η Συντακτική Επιτροπή βρίσκεται σε συνοµιλία µε το Ιταλικό περιοδικό 

Connessioni, εξετάζοντας ιδέες µε την προοπτική συνεργασίας. 
 
                   

 
                  ● Τέλος, σχετικά µε το 9ου Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EFTA, το οποίο είχε 

µεγάλη ελληνική συµµετοχή, αναφέρουµε ότι αυτό το Συνέδριο: 
 
                 Α) έφερε νέα µέλη στη ΣΕΒΕ (και λόγω της χαµηλής τιµής συµµετοχής) 
                 Β) τη συνεργασία των Ινστιτούτων (µελών της ΣΕΒΕ) που διευκόλυνε άριστα τα 

µέλη της ΣΕΒΕ και τους/τις εκπαιδευόµενους/ες των Ινστιτούτων να µπορέσουν 
να συµµετάσχουν οµαδικά, αλλά και βοηθώντας στην ανεύρεση εκπαιδευοµένων 
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που συµµετείχαν στη διαφήµιση και διευκόλυνση των συνδροµητών του 
Μεταλόγου, έναντι µικρής αµοιβής. 

                  Γ) Άφησε σηµαντικό οικονοµικό κέρδος στην ΕΘΟΣ. 
                  Δ) Όλο το ΔΣ, σε διάφορους ρόλους βοήθησε (παντοιοτρόπως) την ΕΘΟΣ στη 

διοργάνωση του συνεδρίου, διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και κοπιαστική. 
                    

 
 

Τι δεν έγινε: 
 
● Δεν ενηµερώθηκαν τελικά οι εκπαιδευόµενοι/ες των ινστιτούτων µε 
επίσκεψη µελών του ΔΣ της ΣΕΒΕ στα Ινστιτούτα, όπως είχε 
αποφασιστεί, ώστε να προσκληθούν και να υπάρξουν περισσότερα 
ΔΟΚΙΜΑ µέλη στη ΣΕΒΕ. 

      Εντούτοις, ως «ελκυστικό δώρο» το ΔΣ αποφάσισε οι εκπαιδευόµενοι/ες 
που θα γίνουν δόκιµα µέλη να πληρώνουν την ετήσια µειωµένη τιµή των 
µελών ΣΕΒΕ για τον Μετάλογο (15 ευρώ).  

      Ελπίζεται ότι η ΓΣ θα εγκρίνει αυτή την απόφασή του. 
 
 ●   Δεν προχώρησε η ιδέα της επιτροπής της επαγγελµατικής 
δεοντολογίας και επαγγελµατικών δικαιωµάτων.  

 
 ●  Το σηµαντικό θέµα του εσωτερικού κανονισµού της εταιρείας αφέθηκε 
να ξανατεθεί σε µελλοντική ΓΣ από το νέο ΔΣ, προσκαλώντας τα µέλη 
να προτείνουν τις ιδέες τους, όπως είχε αποφασιστεί σε προηγούµενη ΓΣ, 
µε βάση το προσχέδιο Εσωτερικού Κανονισµού του προηγούµενου ΔΣ 
που σας έχει δοθεί. 

 
    ●  Η Διηµερίδα του 2016 που επρόκειτο να γίνει το Φεβρουάριο του 2017, 

µαταιώθηκε, λόγω έλλειψης συµµετοχής από τα µέλη της ΣΕΒΕ και 
απογοήτευσης της Οργανωτικής Επιτροπής.  

     Το ΔΣ αποφάσισε τη µαταίωση και να εξετάσει στη ΓΣ άλλες εναλλακτικές 
προτάσεις.  

      Η δική του πρόταση προς τη ΓΣ είναι:  
     να πραγµατοποιηθεί Διηµερίδα το Μάιο, µε συµµετοχή και της  
     Συντακτικής του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ στην Οργανωτική Επιτροπή   
     και το θέµα να αναφέρεται στις    

“Ερωτικές και συντροφικές σχέσεις”. 
. 
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● Η πρόταση-πρόσκληση του ΔΣ να έρθουν σε επαφή - επικοινωνία τα 
µέλη της ΣΕΒΕ που διαµένουν εκτός Θεσσαλονίκης δεν ευδοκίµησε – ούτε 
µε αφορµή τη δυνατότητα παρακολούθησης της ΓΣ µέσω Skype! 
 

     ● Ως προς τα ΔΟΚΙΜΑ µέλη που δεν ανταποκρίθηκαν στην  
     πρόσκληση του ΔΣ να κάνουν Αίτηση να γίνουν τακτικά, το ΔΣ θα  
     προτείνει στη ΓΣ τη διαγραφή τους, µετά την παρέλευση 4 ετών  
     από την εγγραφή τους ως δόκιµα µέλη.  

 
● Ως προς τα ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ µέλη που δεν ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του ΔΣ να κάνουν Αίτηση να γίνουν τακτικά, µε δεδοµένο ότι 
λόγω προηγούµενης τροποποίησης του καταστατικού δεν υφίστανται πια, 
το ΔΣ θα εισηγηθεί στη ΓΣ τη διαγραφή τους. 
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ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ και ΕΛΑΤΕ!!!!!! 
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 Ελπίζουµε να βρήκατε ενδιαφέρον το τεύχος 30ο του Μεταλόγου, τόσο 
ώστε να το συστήσετε στους συνεργάτες και εκπαιδευόµενους/ες σας και στις 
Υπηρεσίες όπου δουλεύετε, αλλά και βάζοντας τα σχόλιά σας για το τόσο πλούσιο 
περιεχόµενό του και στέλνοντας εργασίες για µελλοντικά τεύχη. 
 
 Παρακαλούµε, αν έχετε γενικά σχόλια για αυτό το ειδικό τεύχος του 
Μεταλόγου γράψτε τα κάτω από το Σχόλιο της Συντακτικής Επιτροπής. Αν έχετε 
σχόλια για τα Περιεχόµενα, γράψτε τα κάτω από το άρθρο ή το βίντεο που σας 
ενδιαφέρει. 

Ευχαριστούµε! 
Η Συντακτική Επιτροπή 

 

                                     
 
 
 



9	  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	  
	  
	  
	  
	  
	  

9	  

 
 
 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 
 

Ελπίζουµε να σας δούµε στη Γεν. Συνέλευση 
και για να πούµε «αντίο» ως ΔΣ από κοντά. 

 
 

 
Humberto Maturana 

 
 

 

Τα Νέα της 

 


