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Ιανουάριος 2022
Διημερίδα ΣΕΒΕ
Η διημερίδα

«Θεσσαλονίκης Διάλογοι»

που διοργανώνει

η εταιρεία μας κάθε χρόνο

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και φέτος στις 27 & 28 Νοεμβρίου με θέμα: «Εξουσίες,
Συστήματα & Σχέσεις: Ποιος έχει τον τελευταίο λόγο;».
Συμμετείχαν συνολικά 202 άτομα, από 32 διαφορετικές πόλεις και νησιά της Ελλάδας, καθώς και
από διάφορες χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Κύπρο). Προσέλκυσε
κυρίως επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς,
συμβούλους ψυχικής υγείας), ειδικούς από τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών
(κοινωνιολόγους,

εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς), καθώς και γενικούς ιατρούς,

νοσηλευτές, πολιτικούς επιστήμονες, εικαστικούς, κ.ά. Περίπου 30% των συμμετεχόντων ήταν
εκπαιδευόμενοι στη συστημική ψυχοθεραπεία, κάτι που αναδεικνύει το ενδιαφέρον των νέων
επαγγελματιών για το χώρο της συστημικής σκέψης. Για πρώτη φορά στην ιστορία των
διοργανώσεων διημερίδων, η παρακολούθηση για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΣΕΒΕ ήταν
εντελώς δωρεάν.
Ευχαριστούμε, ιδιαίτερα, το σύνολο των ομιλητών από διάφορους κοινωνικούς χώρους
(εκπαίδευση, υγεία, πολιτική, κ.ά.) που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, αρκετοί από τους
οποίους είναι και μέλη της εταιρείας μας.
Η διημερίδα απέσπασε πολύ θετικά σχόλια τόσο για την οργάνωσή της, όσο και για την επιλογή
του θέματος, το κύρος των ομιλητών και το εύρος των διαστάσεων της έννοιας της εξουσίας που
δόθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή. Η ΣΕΒΕ ευχαριστεί τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
(Δημήτρη Θεοδωρίδη, Σταύρο Καρπουχτσή, Κρυσταλλία Λεοντιάδου, Παναγιώτα Παπαστερίου,
Ηλία Παρασκευόπουλο, Αλέξανδρο Τάντο) για τη συνεισφορά τους σε μια τόσο πετυχημένη
εκδήλωση.
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Ενεργά Μέλη
Τους περασμένους μήνες στάλθηκε πρόσκληση σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα

συστημικής

θεραπείας να ενημερώσουν εκ νέου αποφοίτους τους για τη δυνατότητα και τα οφέλη να
ενταχθούν στη ΣΕΒΕ. Η ανταπόκριση ήταν θερμή, τόσο από τα υπάρχοντα ινστιτούτα της
Θεσσαλονίκης όσο και από το «ΝΗΜΑ», που δραστηριοποιείται στη Λάρισα και για πρώτη φορά
απόφοιτοί του εντάχθηκαν στην εταιρεία.
Σήμερα η ΣΕΒΕ αριθμεί 131 ενεργά μέλη! Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του ΔΣ, από τα
τελευταία Νέα της ΣΕΒΕ (Απρίλιος 2021) μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 17 νέα μέλη, ενώ έχουν
τακτοποιήσει παλαιότερες οφειλές τους άλλα 14 μέλη. Η προσπάθεια για διεύρυνση της εταιρείας
μας και της κοινότητας των συστημικών θεραπευτών με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται
και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας.

Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ να πραγματοποιηθεί την Κυριακή
6/2/2022 στις 6μμ. Το επόμενο διάστημα θα σταλεί η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη της
εταιρείας. Καθώς η εταιρεία μας εξελίσσεται και μεγαλώνει, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή
όλων μας στις συλλογικές της διαδικασίες.

Τίτλος συστημικού ψυχοθεραπευτή
Η ΣΕΒΕ (μέσω της προέδρου της Βιργινίας Ιωαννίδου και του αντιπροέδρου της Δημήτρη
Θεοδωρίδη) συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για τον τίτλο του συστημικού ψυχοθεραπευτή, που
διεξάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΟΣ (Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Συστημικής
Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας).
Στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2022 καλούνται τα ενεργά μέλη της ΣΕΒΕ
να συζητήσουν και να συγκαθορίσουν, μεταξύ άλλων, τη στάση της ΣΕΒΕ στη συζήτηση αυτή
που συνεχίζεται, όσον αφορά τα παρακάτω θέματα:
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Θέσπιση κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία.



Ορισμός προσωπικής θεραπείας / προσωπικής ανάπτυξης του ψυχοθεραπευτή.



Από ποια επαγγέλματα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι;



Είναι προαπαιτούμενο να ασκούν κλινικό έργο οι εκπαιδευόμενοι;



Συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.ά.

Μετάλογος
Το περιοδικό μας έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία τα τελευταία δύο χρόνια μετά την
ανακατασκευή του και τη θέσπιση της ετήσιας συνδρομής. Καθότι ο Μετάλογος κυκλοφορεί σε
δύο γλώσσες έχει διεθνή αναγνώριση για το πλούσιο και τόσο αξιόλογο υλικό του!
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ έχει διερευνήσει το θέμα της διαχείρισης του περιοδικού και συζητά με τη
Συντακτική Επιτροπή προτάσεις, ώστε να εγκριθεί μια εφικτή πρόταση στη Γενική Συνέλε υση στις
6 Φεβρουαρίου 2022, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση του περιοδικού με την ίδια μορφή και
τον ίδιο διαχειριστή.
Ομάδα Συναδελφικής Εποπτείας
Η ομάδα συναδελφικής εποπτείας θα επανεκκινήσει τις συναντήσεις της από τον Ιανουάριο του
2022 για μία Πέμπτη το μήνα στις 20.30. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης τα νέα μέλη θα ενημερωθούν
και εφόσον ενδιαφέρονται θα έχουν περαιτέρω ενημέρωση από την κα. Συμεωνίδου.
Ομάδα Μελέτης και Αναστοχασμού των άρθρων του Μεταλόγου
Σε συνέχεια της απόφασης για δημιουργία Ομάδας Μελέτης και Αναστοχασμού των άρθρων του
Μεταλόγου έχει σταλεί email πρόσκλησης για συμμετοχή στη νέα Ομάδα, την ευθύνη για το
συντονισμό της οποίας θα έχει η κα Γιάννα Καρανικολάου.
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Facebook
Η ΣΕΒΕ διαθέτει πλέον δική της σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο του facebook, με διεύθυνση
www.facebook.com/SEVE.north.Greece. Στους πρώτους τέσσερις μήνες της λειτουργίας της έχει
ήδη πάνω από 600 ακόλουθους. Δημιουργός και διαχειριστής της σελίδας είναι ο αντιπρόεδρος
της ΣΕΒΕ Δημήτρης Θεοδωρίδης, μέχρι το τέλος της θητείας του ΔΣ.
Η σελίδα αποτελεί, πέρα από το επίσημο site μας, μια επιπλέον πύλη ενημέρωσης της εταιρείας
για τις δράσεις της. Στόχος της είναι η ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της συστημικής
και οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα (ΕΘΟΣ) και την Ευρώπη (EFTA), αλλά και
γενικότερα θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας μέσα από την οπτική της συστημικής σκέψης.
Κάντε like στη σελίδα μας και προτρέψτε και όσους άλλους ενδιαφέρονται να το κάνουν,
συμβάλλοντας και εσείς στην προβολή της εταιρείας.
Αγαπητές/οί συνάδελφοι, παρακαλούμε μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες, τις επιθυμίες και
τις σκέψεις σας σχετικά με το δικό μας 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.
.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ
Βιργινία Ιωαννίδου, Δημήτρης Θεοδωρίδης, Ντίνα Τσελέπη, Έλενα Ουζούνη, Χαρά Γουρνάρη
Δήμητρα Συμεωνίδου, Αντώνης Ραφτόπουλος

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