Τα Νέα της ΣΕΒΕ
Μετάλογος
Το Σάββατο 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Imperial Palace η Επιστημονική Ημερίδα του
Μετάλογου με θέμα: “Ολοκληρώνοντας κύκλους οικογενειακής ζωής μέσα στον χωροχρόνο. Τρίτη
ηλικία: Σχέσεις, εκπληρώσεις, διλήμματα”
Η ημερίδα είχε πολλούς συμμετέχοντες που ήρθαν πρώτη φορά σε εκδήλωση του Μετάλογου και της
ΣΕΒΕ και οι οποίοι έδωσαν εξαιρετικά θετική επανατροφοδότηση για την εμπειρία τους. Η ημερίδα ήταν
πλούσια σε ιδέες, προβληματισμούς και σκέψεις που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της. Ευχαριστούμε
θερμά την οργανωτική και τη συντακτική επιτροπή για την οργάνωση και το χρόνο που αφιέρωσαν.
Το τεύχος 33 του Μετάλογου άνοιξε!
Περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να συνεχίσουμε τη βελτίωσή του και μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Νίκο Ανέστη (metalogos.gr@gmail.com) αν συναντήσετε
οποιαδήποτε δυσκολία πρόσβασης στον Μετάλογο.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι για να έχετε πρόσβαση στο τεύχος 33, αν είστε μέλος της ΣΕΒΕ χρειάζεται να
έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή μέλους για το 2018. Η ΣΕΒΕ συνεχίζει να υπάρχει χάρη στη συμβολή και
συμμετοχή των μελών της. Παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη καταβολή της πολύτιμης συνδρομής
σας!
Ο Μετάλογος χρειάζεται νέα μέλη για τη Συντακτική Επιτροπή καθώς και κριτές για τα
κείμενα προς δημοσίευση στο περιοδικό. Παρακαλούμε δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Μετάλογου metalogos.gr@gmail.com. Θα ακολουθήσει σχετική
ενημέρωση και από τη Συντακτική Επιτροπή του Μετάλογου.

Διημερίδα ΣΕΒΕ 2018
Η Οργανωτική Επιτροπή, ύστερα από τις απαντήσεις των μελών της εταιρείας, αποφάσισε ότι το θέμα
της Διημερίδας του 2018 θα είναι το ακόλουθο:
“Οικο-γένεια στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον”
Εν δυνάμει διαστάσεις αυτού του θέματος είναι, μεταξύ άλλων:
- Ομόφυλα ζευγάρια
- Νέες μορφές αναπαραγωγής
- Μεταβατικές φάσεις στην ιστορία
- Διαπολιτισμικότητα
- Αναδοχή
- Υιοθεσία
Παρακαλούμε να στείλετε τη διαθεσιμότητα για τη συμμετοχή σας με ομιλίες και εργαστήρια, καθώς και
άλλες πιθανές προτάσεις στο organotikiseve@gmail.com μέχρι τις 31/8/2018.
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Ανανέωση της ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ
Το ΔΣ έχει αποφασίσει τη ριζική αναδιαμόρφωση και ανακατασκεύη της ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ. Το
επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα για το θέμα.

Συνεδρίαση του ΔΣ
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Τετάρτη 12/9/2018, 21.00, στα γραφεία της εταιρείας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1.
2.
3.

Μετάλογος
Ιστοσελίδα
Διημερίδα ΣΕΒΕ 2018

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 ένα όμορφο, χαλαρωτικό και απολαυστικό καλοκαίρι!
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