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Διημερίδα ΣΕΒΕ

Με επιτυχία έριξε αυλαία η ετήσια διημερίδα της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με

θεματική, «Τρόποι και τόποι ασφάλειας, αντίστασης και πολυφωνίας.

Ανισότητες/βίες/καταστροφές».

Η φετινή διημερίδα που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022,

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με υβριδική μορφή. Ειδικότερα, υπήρχε δυνατότητα

συμμετοχής σε αυτήν τόσο με φυσική παρουσία, όσο και ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής

πλατφόρμας του zoom.

Το πρόγραμμα της διημερίδας ήταν πυκνό και φιλοξένησε 15 εισηγήσεις και 8 εργαστήρια, ενώ

παρουσιάστηκαν μια αρτιβιστική δράση και ένα καλλιτεχνικό δρώμενο. Το πλήθος των ατόμων

που παρακολούθησαν τη διημερίδα ήταν 214, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να έχουν

επιλέξει την εξ αποστάσεως συμμετοχή.

Από τις ενδιαφέρουσες στιγμές αποτέλεσαν οι ομάδες συζήτησης, μια σημαντικά παραγωγική

διαδικασία αλληλεπίδρασης, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε μικρές ομάδες

και να παρουσιάσει σκέψεις και ιδέες αναφορικά με όσα είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα.

Σημειώνεται, ότι η διημερίδα προσέλκυσε θετικά σχόλια, όπως αναδείχθηκε από την

ανατροφοδότηση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, αλλά και γραπτώς μέσω της σχετικής

φόρμας αξιολόγησης που απεστάλη. Όπως και ο ποιητής Μαξ Ρίτβο «Κάθε φορά που κάτι

βγάζει νόημα, είναι μεγάλη ανακούφιση, είναι κάτι που γιορτάζεται».

Η παρούσα διημερίδα μάς προσκάλεσε να εισέλθουμε στο χώρο μιας αισθητικής

ανθρωπογνωσίας, όπου με λέξεις, μέσω του ψηφιακού και αναλογικού λόγου, επισκεφθήκαμε

παλιά νοήματα, συν-κατασκευάσαμε νέα και δημιουργήσαμε ισότιμα χώρους ασφάλειας, όπου η

τεχνολογία, ο κυρίαρχος και περιθωριακός λόγος έγιναν αντικείμενα επαναδιαπραγμάτευσης με

όρους σύγκλισης του συναισθήματος, της επιθυμίας και της σκέψης.
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Η ΣΕΒΕ ευχαριστεί θερμά για τη φροντίδα της διοργάνωσης της διημερίδας τα μέλη της

Οργανωτικής Επιτροπής: Χριστίνα Αζοπούλου, Βίκυ Γιαννακούλια, Χριστίνα Κουκουρίκη,

Ευφροσύνη Μουρελή, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Κωνσταντία Χαλδούπη, συνεργάτες/ιδες που

ανέλαβαν την Τεχνική Υποστήριξη: Γιώργο Λιάκη, Λεβόν Μπιταχτσιάν, Αναστασία Πανίδου,

καθώς και τις εθελόντριες: Άννα Βότσκου, Θεοδώρα Δημητριάδου, Μαρία Αγγελική Μυλωνάκη,

Κατερίνα Νασοπούλου, Ελισάβετ Τσαχάκη, Λουκία Χαντζόγλου.

Γενική Συνέλευση ΕΘΟΣ

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 09/11/22 στο Κέντρο Παιδοψυχικής

Υγιεινής συζητήθηκε από τα συμμετέχοντα μέλη όλων των εταιρειών το θέμα της ταυτότητας

του/της Συστημικού/ής Οικογενειακού/ής Ψυχοθεραπευτή/ριας. Έχει, ήδη, αποσταλεί στα μέλη

της Εταιρείας το πρακτικό της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης και το θέμα αναμένεται να

απασχολήσει το σώμα της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΒΕ.

Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ να πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 20/01/2022 στις 10.00 π.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 29/01/2023 στις

18.00. 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.

Ειδική Επιτροπή για το Μετάλογο
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής, η δημιουργία της οποίας

αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 2022 και έχει στόχο την κατάρτιση

πρότασης για τη μελλοντική μορφή της σχέσης του Μεταλόγου με τη ΣΕΒΕ. Μέλη της

Επιτροπής είναι οι Χαρά Γουρνάρη, Βιργινία Ιωαννίδου, Σταύρος Καρπουχτσής, Φρόσω

Μουρελή, Αντώνης Ραφτόπουλος και Φανή Τριανταφύλλου. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής

αντάλλαξαν απόψεις και αποφάσισαν τη διερεύνηση διαφορετικών εναλλακτικών και επιλογών

σχετικά με τη μελλοντική μορφή της σχέσης του Μεταλόγου με την Εταιρεία. Θα ακολουθήσουν

και άλλες συναντήσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε.
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Δράσεις της ΣΕΒΕ
1. Ομάδα Συναδελφικής Εποπτείας

Η ομάδα συναδελφικής εποπτείας ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2020 και

συνεχίζει τις συναντήσεις της με στόχο την αμοιβαία συμβουλευτική υποστήριξη:

 σε θέματα που προκύπτουν μέσα στο εργασιακό πλαίσιο των μελών

 Σε θέματα σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των χρηστ/ριών των

υπηρεσιών.

Οι εποπτείες γίνονται μία φορά το μήνα σε ημέρα που συναποφασίζεται στη συνάντηση. Η ώρα

συνάντησης έχει οριστεί για τις 20.30 και η διάρκεια είναι περίπου 90 λεπτά. Η όλη λειτουργία

βασίζεται στην αυτό-οργάνωση. Η ομάδα είναι ανοιχτή για να υποδεχτεί νέα μέλη, με την

προϋπόθεση να είναι ενεργά μέλη της ΣΕΒΕ. Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν. Τα

ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να επικοινωνούν στο email της ΣΕΒΕ.

2. Ομάδα Μελέτης και Αναστοχασμού των άρθρων του Μεταλόγου
Η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Μελέτης και Αναστοχασμού των άρθρων του Μεταλόγου, με

συντονισμό της Γιάννας Καρανικολάου θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο. Το επόμενο

διάστημα θα αποσταλεί σχετικό mail ώστε τα ενδιαφερόμενα μέλη να δηλώσουν εγκαίρως

συμμετοχή.

3. Ομάδες συζήτησης για κοινωνικά θέματα
Ενημέρωση για τη νέα επικείμενη δράση της ΣΕΒΕ, η έναρξη της οποίας έχει μετατεθεί για τους

πρώτος μήνες του νέου έτους, θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη της Εταιρείας το επόμενο διάστημα.

Επισημαίνουμε ότι η νέα αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με εκπροσώπους

φορέων και συλλογικοτήτων και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με

κοινωνικά θέματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΣΕΒΕ διαθέτει πλέον δική της σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο του

facebook, με διεύθυνση www.facebook.com/SEVE.north.Greece. Την ευθύνη της ανάρτησης

των ενημερώσεων για τα τρέχοντα ζητήματα έχει η Αζοπούλου Χριστίνα, μέλος του ΔΣ της

ΣΕΒΕ. Η σελίδα αποτελεί, πέρα από το επίσημο site μας, μια επιπλέον πύλη ενημέρωσης της

εταιρείας για τις δράσεις της. Κάντε like στη σελίδα μας και προτρέψτε και όσα άλλα άτομα

ενδιαφέρονται να το κάνουν, συμβάλλοντας και εσείς στην προβολή της εταιρείας.

http://www.facebook.com/SEVE.north.Greece
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Αγαπητά μέλη, 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 ευπρόσδεκτες, αλλά και

απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου μας και για την εξέλιξη της εταιρείας.

.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για μια καλή χρονιά με δημιουργικότητα,

ασφαλείς τόπους και ανταμώματα!

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ

Χαρά Γουρνάρη, Αντώνης Ραφτόπουλος, Έλενα Ουζούνη, Γιώργος Παραδείσης, Χριστίνα

Αζοπούλου, Ερμίνα Κοντακίδου, Καλυψώ Τόττη

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.systems

systemic.association.n.gr@gmail.com

http://www.systems-ng.gr/
mailto:systemic.association.n.gr@gmail.com

