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Μετάλογος - Μήνυμα της Συντακτικής Επιτροπής

Eίναι γνωστό ότι η ΣΕΒΕ δέχεται συγχαρητήρια για το “ιστορικό” πια, ηλεκτρονικό και δίγλωσσο (διεθνές) 
τώρα, περιοδικό ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ  (www.metalogos-systemic-therapy-journal.gr). Σε συνεργασία με το ΔΣ 
της ΣΕΒΕ, υπάρχουν σχέδια για τη μελλοντική εξέλιξη του Μεταλόγου, με συνεργασίες με Έλληνες και 
ξένους συγγραφείς, και περιοδικά όπως το Ιταλικό CONNESSIONI. Περισσότερα στη Γ.Σ. της ΣΕΒΕ.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της ΣΕΒΕ για την μέχρι τώρα προσφορά και την αρωγή τους - ιδιαίτερα 
τα Ινστιτούτα συστημικής εκπαίδευσης της ΣΕΒΕ για την όλη υποστήριξή τους. Ευχαριστούμε θερμά 
τους νέους συνεργάτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσφέρθηκαν με ενθουσιασμό να 
ενισχύσουν το περιοδικό με τον χρόνο και την επιμονή τους.

Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι,
παρακαλούμε σημειώστε ότι η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του περιοδικού, 
όχι μόνο με την ενασχόλησή σας με το πλούσιο περιεχόμενο των τευχών του, αλλά κυρίως στέλνοντας 
μας την κριτική σας, τις ιδέες σας και κείμενα ή βίντεο της δουλειάς και των ενδιαφερόντων σας. 
Παρακαλούμε, προτείνετε τον Μετάλογο στους συνεργάτες, τις συνεργάτιδες, τις εκπαιδευόμενες 
και τους εκπαιδευόμενούς σας, αν και εσείς κρίνετε ότι είναι χρήσιμο στις διαδικασίες μάθησης και 
θεραπείας. Παρακολουθείτε και συστήστε για ενημέρωση το Facebook του Μεταλόγου: metalogos sys-
temic journal

Τέλος, αποχαιρετώντας με θερμές ευχαριστίες τα δύο μέλη της Συντακτικής που έφυγαν (Σ. Κατερινάκη, 
Ε. Ξανθοπούλου) και το τρίτο (Ι. Χάιτα) που ελπίζουμε ότι προσωρινά μόνο απομακρύνεται, 
καλωσορίζουμε τον ερχομό των τριών νέων μελών της ΣΕΒΕ στη Συντακτική Επιτροπή (Γ. 
Καρανικολάου, Κ. Τόττη, Δ.Φιλοκώστας) που η τακτική Γενική Συνέλευσή μας χρειάζεται να επικυρώσει, 
ελπίζοντας ότι με τη βοήθεια των πιο παλιών μελών θα γίνουν αυτά ο πυρήνας της μελλοντικής 
συνέχειας του Μεταλόγου.

Αυτήν την εποχή ετοιμάζουμε το τεύχος 34 με μεγάλη φούρια. Σε αυτήν τη διαδικασία χρειαζόμαστε την 
έμπνευση από την ανατροφοδότησή σας για τα τρέχοντα τεύχη 32 και 33. Την περιμένουμε!

Η Συντακτική Επιτροπή

Η ΣΕΒΕ συνεχίζει να υπάρχει ένεκα της συμβολής και συμμετοχής 
των μελών της. Παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη καταβολή της 
πολύτιμης συνδρομής σας!



Διημερίδα ΣΕΒΕ 2018

Στον πολύ όμορφο χώρο του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης έγινε το Σαββατοκύριακο 24–25 
Νοεμβρίου η ετήσια Διημερίδα της Συστημικής Εταιρείας Β. Ελλάδας, με θέμα: “Οικο-γένεια στο παρόν, 
στο παρελθόν και στο μέλλον”.

Ο χώρος του Πειραματικού Σχολείου ήταν εξαιρετικά φιλόξενος και οικείος με άρτια οργάνωση και 
εξαιρετική τεχνική υποστήριξη. Η διημερίδα ήταν πλούσια σε ιδέες, προβληματισμούς και σκέψεις 
που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της. Η σύνθεση των εισηγητών ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 
της θεματικής και σχολιάστηκε θετικά η κλινικά προσανατολισμένη οπτική του περιεχομένου της 
διημερίδας. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα γίνει αναλυτικός απολογισμός και προτάσεις από 
την οργανωτική επιτροπή και τα μέλη. Ευχαριστούμε θερμά την οργανωτική επιτροπή για την άρτια 
οργάνωση, το χρόνο και τον κόπο που αφιέρωσε.

Ανανέωση της ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ

Η ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης και αλλαγής και με την 
ολοκλήρωση της θα δημιουργηθεί και σελίδα της ΣΕΒΕ στο Facebook. 

Σημαντικό:
Καλούμε όλα τα μέλη, ιδιαίτερα τα παλαιότερα, που τυχόν έχουν αρχείο φωτογραφιών 
από τις δράσεις της εταιρείας να μας τις στείλουν ή να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τις 
αξιοποιήσουμε στην ιστοσελίδα!

Γενική Συνέλευση Εταιρείας

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ Θα γίνει στις 10/2/2018 στις 9 π.μ., και σε περίπτωση 
μη απαρτίας στις 17/2/2018, στις 7 μ.μ. Ο χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός της έως τώρα θητείας του ΔΣ
2. Απολογισμός της Διημερίδας της ΣΕΒΕ
3. Απολογισμός του έργου της Συντακτικής Επιτροπής του Μετάλογου και της δράσης του 
περιοδικού
4. Εγκριση των νέων μελών της Συντακτικής Επιτροπής του Μετάλογου 
5. Ενημέρωση για την ΕΘΟΣ
6. Οργανωτική επιτροπή διημερίδας 2019

Και φυσικά, η καθιερωμένη κοπή πίτας!



Συνεδρίαση του ΔΣ

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για τις 15/1/2019 στις 21:00, στα γραφεία της εταιρείας. Τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης
2. Οικονομικός Απολογισμός 2018
3. Προϋπολογισμός  2019
4. Κριτήρια εισδοχής μελών
5. Αιτήσεις εισδοχής νέων μελών

Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες, τις επιθυμίες ή 
τις σκέψεις σας σχετικά με τον ρόλο και το μέλλον της ΣΕΒΕ. Είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες, αλλά και 
απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου μας και για την εξέλιξη της εταιρείας.

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ σας εύχεται όμορφες χαλαρωτικές γιορτές και μια καλή χρονιά με υγεία και 
ευεξία για σας και τους αγαπημένους σας!

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.systemic-association-ng.gr   systemic.association.n.gr@gmail.com


