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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2019ξεκίνησε με την κοπή 
της βασιλόπιτας από την Πρόεδρο κ. Πατρίκου και με μια ενημέρωση από την ίδια σχετικά με το πώς 
παρέλαβε το τρέχον ΔΣ τα θέματα της εταιρείας και γενικότερη σύνοψη των εώς τώρα πεπραγμένων 
αλλά και με τη δέσμευση ότι στην ολοκλήρωση της θητείας του ΔΣ θα παραδοθεί ηλεκτρονικό αρχείο 
στην εταιρεία καθώς και νέα σύγχρονη ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ.

Απολογισμός της Διημερίδας της ΣΕΒΕ

Η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας ανέφερε ότι υπήρχαν δυσκολίες και θέματα σχετικά με τον χρόνο, 
καθώς και καθυστερήσεις που ανέκυψαν κατά την προετοιμασία της διημερίδας, επίσης αναφέρθηκε 
ότι ένας αστάθμητος παράγοντας ήταν ότι κατά την ημερομηνία πραγματοποίήσης της διημερίδας μας, 
υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες που επηρέασαν την προσέλευση ομιλητών και συμμετεχόντων. 
Σε γενικές γραμμές η οργανωτική επιτροπή ήταν ευχαριστημένη από το σύνολο της διημερίδας και 
αναφέρθηκε ξανά η άρτια τεχνική οργάνωση και η καταλληλότητα του χώρου.

Προτάθηκε και υπερψηφίστηκε η οργανωτική  επιτροπή να επιλέγει και να αποφασίζει μόνη της το θέμα 
της διημερίδας (η δεύτερη πρόταση που δεν υπερψηφίστηκε ήταν η οργανωτική επιτροπή να δίνει ένα 
μικρό χρονικό περιθώριο στο σώμα για την επιλογή θέματος).

Επίσης προτάθηκε να μπορεί η οργανωτική επιτροπή να προτείνει κάποιον/κάποιους ομιλητές με 
οικονομικό κόστος και το ΔΣ να αποφασίζει για την έγκριση της πρότασης ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά της εταιρείας. Η πρόταση υπερψηφίστηκε σε αντιδιαστολή με την πρόταση να μην 
επιβαρύνεται η εταιρεία με έξοδα ομιλητών.

Οργανωτική Επιτροπή Διημερίδας 23-24/11/2019: 
Γερονικολάου Δήμητρα, Κυπραίου Υψιπύλη, Ουζούνη Ελένη, Πατρίκου Κέλλη, Συμεωνίδου Δήμητρα, 
Τσονίδης Ανδρέας

Απολογισμός του έργου της Συντακτικής Επιτροπής του Μετάλογου και της δράσης του 
περιοδικού

Με τα τεύχη του έτους 2018, 33 & 34 (που βρίσκονται αυτή την εποχή και τα δυο αναρτημένα – μάλλον 
διεθνής πρωτοπορία η ταυτόχρονη ανάρτηση δύο τευχών) ολοκληρώνονται 6 χρόνια ηλεκτρονικής 
ύπαρξης και εξέλιξης του Μετάλογου. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι/ες που χάρη στη δική σας 
υποστήριξη ο ηλεκτρονικός Μετάλογος εμφανίζεται ως μια θετική και δημιουργική συνέχεια του έντυπου 
Μετάλογου – που ακόμα ζητιέται και πωλείται.



Στοιχεία για τη χρήση του περιοδικού και διεθνείς συνεργασίες

Συνδρομητές/τριες: 385 εγγεγραμμένοι χρήστες, 10 αλλοδαποί χρήστες, 60 Τιμής Ένεκεν.
15 Οργανισμοί και Ινστιτούτα-χορηγοί που υποστηρίζουν τον Μετάλογο με τη χρηματική συνδρομή 
τους, τη διαφήμιση του περιοδικού στους εκπαιδευόμενους και συνεργάτες τους κατά το 2018 καθώς 
και με την υποβολή εργασιών τους.

Με την έναρξη του 2019 υποδεχόμαστε έναν ακόμα χορηγό – τον ΟΚΑΝΑ (10 συνδρομές)!

Ως προς το περιεχόμενο των τευχών, περιλαμβάνονται μερικά πολύ αξιόλογα κείμενα και βίντεο στα 
δύο αυτά τεύχη. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ιστορικές Εταιρείες και ιδρύματα, όπως η Αμερικανική 
Εταιρεία για την Κυβερνητική (ASC) και το Πανεπιστήμιο James Moore του Liverpool εμπιστεύονται 
στον Μετάλογο υλικό από τα αρχεία τους,

Το ίδιο αξιόλογα κρίνονται τα περισσότερα περιεχόμενα του Blog, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει 
επιτευχθεί το Blog να γίνει ένας χώρος συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών. 

Το 2018 άρχισε να αναρτάται σε συνέχειες το αδημοσίευτο βιβλίο των Elspeth McAdam, Peter Lang & 
Diane Henoa με θέμα την υπόνοια σεξουαλικής κακοποίησης ή την κακοποίηση παιδιών και εφήβων: 
Ο Καπνός που Βροντά. Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί τα πρώτα 7 κεφάλαια (όλο το βιβλίο, του 
οποίου η κανονική έκδοση-εκτύπωση στα Αγγλικά επίκειται, περιλαμβάνει 16 κεφάλαια).
Υπάρχει ήδη συζήτηση και σκέψεις για την έκδοση του βιβλίου και για το αν θα συμμετάσχει ο 
Μετάλογος στην κανονική έκδοσή του στα Ελληνικά – κάτι που θα απαιτούσε μια στιβαρή επιμέλεια. 

Οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με το περιοδικό του Centro Milanese della 
Terapia della Famiglia (Boscolo, Cecchin): CONNESSIONI, κατέληξαν κατ’ αρχάς σε μια ανταλλαγή 
2-3 κειμένων. Στο τεύχος 35 αναμένεται η έναρξη αυτού του ενδιαφέροντος «πειράματος» με 
την παρουσίαση κειμένων Ιταλών συναδέλφων. Αντίστοιχα οι Συντάκτες του Ιταλικού περιοδικού 
ενδιαφέρονται για τα εξής κείμενα του 33 & 34:

#33
The meaning of diagnosis, by Vasos Charitantis
From Ancient Greek Tragedy to Systemic Therapy, by Violeta G. Kaftantzi-Hasta
#34
Report to work of Gregory Bateson, by Efrossini Moureli
Let’s play with building blocks!, by Fany Triantafillou

Σύντομα θα αναρτηθεί και η πρώτη «διαφήμιση-ανακοίνωση» αυτής της συνεργασίας.
Προσκαλείστε να προτείνετε και εσείς κείμενα από τον έντυπο Μετάλογο που τα βρήκατε χρήσιμα στη 
δουλειά σας ως θεραπευτές/εκπαιδευτές κτλ. και που θεωρείτε ότι χρειάζεται να δημοσιευτούν σε αυτό 
το διεθνές περιοδικό.

Νέα μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Η ΓΣ ενέκρινε τα νέα μέλη της συντακτικής επιτροπής:
Καλυψώ Τόττη, ψυχολόγος, Γιάννα Καρανικολάου, στρατιωτική νοσηλεύτρια, Δημήτρης Φιλοκώστας, 
παιδοψυχίατρος.



Συνεργάτες/συνεργάτιδες της ΣΕ

Ο Μετάλογος θεωρεί μεγάλη τιμή ότι τόσοι πολλοί/ες αξιόλογοι συνάδελφοι, συνδρομητές/τριες και μη, 
προσφέρθηκαν για συνεργασία με τη Συντακτική. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της συνεργασίας μας. 
Στο τεύχος 34, κάτω από τα ονόματα της Συντακτικής παραθέτουμε τα ονόματα όσων συνεργάστηκαν 
σε αυτό το τεύχος:

Ευγενία Κοντοσθένους, Σόνια Μομφεράτου, Κατερίνα Μελεζιάδου, Μαρία Μίχου, Βάνα Νικολοπούλου, 
Αναστασία Πανίδου, Αθηνά Τσακαλίδου, Ελένη Τσανανά, Μαρία Πατεινάκη, Δημήτρης Τριανταφύλλου

Εν όψει και της συνεργασίας με το Connessioni, ο Μετάλογος εξακολουθεί να χρειάζεται 
βοήθεια από εθελοντή ή εθελόντρια που γνωρίζει καλά Ιταλικά, καθώς και φιλόλογο για την 
επιμέλεια των Ελληνικών κειμένων με την προοπτική μελλοντικής «συμβολικής» αμοιβής.

Κεντρικά θέματα του επόμενου τεύχους 35:

1) Τι από την αρχική Κυβερνητική, τι από τις ιδέες του Bateson βοηθά ακόμα στη θεραπευτική πράξη;
2) Συστημικές Προσεγγίσεις και νέες μορφές οικογενειακής οργάνωσης (Θέμα της Διημερίδας ΣΕΒΕ, 
2018).

Ήδη προσκλήθηκαν και θα υποβάλλουν τις παρουσιάσεις τους οι: 
Δ. Κωτσάκης, Β. Ιωαννίδου & Α. Μπολέτση, Λ. Αθανασοπούλου, Αι. Μπρούσκου.
Από το εξωτερικό: J. Wilson & πιθανόν Ελληνίδα φίλη της McAdam

Όσοι/ες έχουν εργασίες σχετικά με θέματα φύλου και οικογένειες και ζευγάρια καλούνται να 
υποβάλλουν, στα ελληνικά και αγγλικά, τα κείμενα ή τα βίντεό τους μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019.

Την Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας του Μετάλογου που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2019 απαρτίζουν  
οι: Γιάννα Καρανικολάου, Σταύρος Καρπουχτσής, Φρόσω Μουρελή, Ελένη Ουζούνη, Φανή 
Τριανταφύλλου.

Προτεινόμενο θέμα: Διαδικασίες μάθησης/διδασκαλίας/συν-κατασκευής γνώσης

Τέλος, στη ΓΣ συζητήθηκαν ιδέες σχετικά με την αναθέωρηση της συνδρομής στον Μετάλογο, τις 
οποίες το ΔΣ θα επεξεργαστεί περαιτέρω, ώστε να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Οικονομικός Απολογισμός ΣΕΒΕ 2017-2018

Η ταμίας της εταιρείας κ. Ντίνα Τσελεπή ενημέρωσε τη ΓΣ ότι δεν έγινε παράδοση ταμείου από το 
προηγούμενο ΔΣ, το περιοδικό της εταιρείας Μετάλογος καλύπτει τα έξοδα του και το ταμείο της 
εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 8.000 €. Τα μέλη της ΓΣ ενέκριναν τον απολογισμό του έτους 2017 και 
του έτους 2018 και ενέκριναν τον προϋπολογισμό για το 2019.



Ενημέρωση για την ΕΘΟΣ

Η πρόεδρος κ. Κέλλη Πατρίκου έκανε τη σχετική ενημέρωση:

Η ΣΕΒΕ έχει την αντιπροεδρία του ΔΣ της ΕΘΟΣ (η πρόεδρος μας κ. Κέλλη Πατρίκου είναι 
αντιπρόεδρος και ο κ. Σταύρος Γκουγκουσκίδης μέλος). Η ΕΘΟΣ είχε αρκετά έσοδα λόγω του 
συνεδρίου της EFTA, ωστόσο δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με τα έσοδα αυτά. Η μεγάλη 
συζήτηση περί πιστοποίησης των ψυχοθεραπευτών έχει σταματήσει επί του παρόντος, η ΣΕΒΕ 
έχει ζητήσει τα πεπραγμένα για το θέμα αυτό, παρόλαυτα δεν τα έχουμε λάβει. Δεν έχει ψηφιστεί ή 
αποφασιστεί τίποτα από την ΕΘΟΣ σχετικά με την διαδικασία της πιστοποίησης. Πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη ημερίδα της ΕΘΟΣ στο πλαίσιο διαλόγου των εταιρειών που απαρτίζουν την ΕΘΟΣ. Τη 
διοργάνωση ανέλαβε η εταιρεία ΕΛΕΣΥΘ με την παράλληλη δέσμευση και των υπόλοιπων εταιρειών 
να αναλάβουν στο μέλλον μια παρόμοια διοργάνωση.

Ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ

Έγινε ενημέρωση από τη Γεωργία Ασλανίδου και τον Ανδρέα Τσονίδη που έχουν αναλάβει σε 
συνεργασία με τον Θωμά Σιώμο την κατασκευή της νέας ιστοσελίδας σχετικά με την πορεία και τη 
μορφή της νέας ιστοσελίδας καθώς και τη δημιουργία λογότυπου της εταιρείας.

Σημαντικό!
Καλούμε όλα τα μέλη, ιδιαίτερα τα παλαιότερα, που τυχόν έχουν φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις 
της εταιρείας να μας στείλουν σχετικές φωτογραφίες για να τις αξιοποιήσουμε στη νέα ιστοσελίδα μας!

Συνεδρίαση του ΔΣ

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για τις 19/3/2019 στις 21:00, στα γραφεία της  εταιρείας. Τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης
2. Ταμείο
3. Μετάλογος-Συνδρομή
4. Ιστοσελίδα
5. Διημερίδα ΣΕΒΕ

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 την εξέλιξη της εταιρείας.

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


