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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Μεταλόγου,
Σας ανακοινώνουμε ότι το επόμενο τεύχος - 41 - αφιερώνεται στον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο Πέτρο
Πολυχρόνη, πρώην Διευθυντή του ΑΚΜΑ, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα.
Το ειδικό τεύχος θα έχει ως τίτλο:
Πέτρος Πολυχρόνης
Το βίωμα, το νόημα και η σχέση: Μια παρακαταθήκη για τη θεραπεία και την εκπαίδευση
Η Συντακτική Επιτροπή, ως ελάχιστη τιμή στον Πέτρο, προσκάλεσε να αναλάβουν την επιμέλεια αυτού του
ειδικού τεύχους την κ. Κυριακή Πολυχρόνη και τον κ. Κώστα Παπαχριστόπουλο, εκπροσωπώντας το Αθηναϊκό
Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), και θα βοηθήσει αμέριστα ώστε ένα ακόμα ειδικό τεύχος του
Μεταλόγου, και ιδιαίτερα αυτό, να είναι ξεχωριστό.
Για το ειδικό αυτό τεύχος έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση από την κ. Πολυχρόνη πολλοί αξιόλογοι
θεραπευτές και συστημικοί στοχαστές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμβάλουν με ένα πιο προσωπικό
αναστοχαστικό κείμενο, συνέντευξη, video, κλπ. αναφορικά με αυτό που υπογράμμιζε και υπηρετούσε ο Πέτρος
Πολυχρόνης, δηλαδή, το πώς η διαρκής διεργασία επαφής με τον εαυτό, τον άλλον και τον κόσμο διαμορφώνει
συνεχώς τη θεραπευτική μας ματιά/πράξη και την εκπαιδευτική μας προσέγγιση. Έτσι, με όποιον τρόπο επιλέξουν
όσοι/ες επιθυμούν να συνεισφέρουν, καλούνται να μοιραστούν πώς το προσωπικό τους νόημα στη φάση ζωής
που βρίσκονται χρωματίζει τη δουλειά τους ως θεραπευτές ή/και εκπαιδευτές.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Μεταλόγου,
σας προσκαλούμε, αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δημιουργία αυτού του αφιερώματος στον Πέτρο
Πολυχρόνη, να στείλετε τον δικό σας προσωπικό αναστοχασμό.
Τα ερωτήματα που τίθενται ως τροφή για σκέψη, προβληματισμό, και ως έναυσμα για μια δημιουργική συζήτηση
είναι τα παρακάτω:
• Τι από την τωρινή επαγγελματική-επιστημονική σας σκέψη/πράξη έχει ιδιαίτερο νόημα για σας και πώς
αναδύθηκε;
• Πώς αυτό διαμορφώνει τη θεραπευτική ή/και εκπαιδευτική σας στάση;
• Αναδύεται κάποιο/α περιστατικό, ανάμνηση, βίωμα από τη δουλειά σας με άτομα, ομάδες, οικογένειες
ή/και την κοινότητα που θα απέδιδε το τι έχει νόημα για εσάς τώρα;
Παρακαλούμε κοινοποιήσετε άμεσα την επιθυμία σας να συμμετάσχετε,
υποβάλλοντας τίτλο, περίληψη και μορφή (κείμενο, βίντεο, ή ΖΟΟΜ συνέντευξη) της συμμετοχής σας.
Τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 30 Ιουνίου 2022
Στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί.
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