
        metalogos-systemic-therapy-journal.eu

Τ α   Ν έ α  του  Μ ε τ α λ ό γ ο υ 

Αγαπητές φίλες/συνδρομήτριες και αγαπητοί φίλοι/συνδρομητές του Μεταλόγου,

σκεφτήκαμε αυτόν τον τρόπο ενημέρωσή σας για θέματα της πορείας του περιοδικού και αφού
πολλές  και  πολλοί  από  εσάς  μάλλον  δεν  χρησιμοποιείτε  το Facebook  (metalogos  systemic
journal), όπου υπάρχει όχι μόνο συχνή ενημέρωση αλλά και θέματα  που απασχολούν το πεδίο
μας (είναι σαν μια μικρή “συνέχεια” του Μεταλόγου δηλαδή).

Καθώς πλησιάζει το τέλος αυτής της χρονιάς ως Συντακτική Ομάδα του Μεταλόγου, κάνοντας έναν
απολογισμό και προγραμματίζοντας το μέλλον του περιοδικού:

 Αποχαιρετήσαμε από τη Συντακτική με λύπη την Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, που αποχώρησε
λόγω φόρτου εργασίας (και ελπίζουμε σε κάποια επιστροφή της στο μέλλον),

 και  υποδεχτήκαμε  με  χαρά  τις  μέχρι  τώρα  “εξωτερικές”  συνεργάτιδες της  Συντακτικής,
Ανδρεάνα Πετρίδου και  Ζωή Μαρμούρη, νέα τακτικά μέλη της ΣΕΒΕ (που έφεραν νέο
“αέρα” με την όρεξη και τις ικανότητές τους). Όπως πάντα, η συμμετοχή τους θα επικυρωθεί
από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΒΕ.

 Αναγνωρίζοντας  την  εξαιρετική  “βοήθεια”  του  φιλόλογου  κ.  Αντώνη  Μιχαηλίδη  και  την
πραγματική δημιουργική συνεργασία μαζί του, χαιρόμαστε που αυτή θα συνεχιστεί και τον
επόμενο χρόνο.

 Μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε η άμεση “απάντηση” και η αυθόρμητη
προσφορά  κειμένων,  βίντεο,  συνεντεύξεων  από αξιόλογους/ες  συναδέλφους  και  φορείς
από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Πέτρος Πολυχρόνης, Κυριακή Πολυχρόνη, Ευφροσύνη
Μουρελή,  Τάσος  Ζήσης,  Λυκούργος  Καρατζαφέρης,  Pietro  Barbetta,  Umberta  Telfner,
Imelda McCarthy, Vikki Reynolds, Eduardo Villar, Gail Simon και πολλοί άλλοι).

 Ελπίζουμε να φτιαχτεί τελικά ένα τεύχος 40- αφιέρωμα αντάξιο του πρόσφατα θανόντος
Humberto Maturana. Το τεύχος 40 αναμένεται να αναρτηθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2022.

 Μετά  από  τη  θετική  ανατροφοδότηση  και  τα  αιτήματα  για  περαιτέρω συνεργασία  από
έγκυρους φορείς του χώρου μας (π.χ., Αμερικανική Εταιρεία για την Κυβερνητική -  ASC –
EFTA,  Milan Systemic School (MCTF),  ΑΚΜΑ,  κ.α.),  μας  ικανοποιεί  ιδιαίτερα  ότι  ο
Μετάλογος μπορεί να διευρύνει βαθμιαία περαιτέρω τις επιστημονικές δραστηριότητες και
τις μεγάλες δυνατότητές του.

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,  (και μετά την τελευταία Ημερίδα του Μεταλόγου που θεωρήθηκε
μεγάλο  “εκπαιδευτικό”  γεγονός),  αποδεχτήκαμε την  τιμητική  πρόσκληση   από  τις  κ.κ.
Valeria Pomini & Maria Borsca (επιμελήτριες του υπό έκδοση βιβλίου: Handbook of Online
Systemic Therapy,  Supervision,  and Training) να στείλουμε και να συμπεριληφθεί ένα
κείμενο από τη Συντακτική. Ήδη έχει σταλεί η περίληψη και το πρώτο Draft του Κεφαλαίου:
Online systemic continuous education: The leading role of journals, σε συνεργασία με
το περιοδικό της  ΕΕΣΚΕΨΟ “Συστημική σκέψη και Ψυχοθεραπεία”  (Κ. Χαραλαμπάκη, Ν.
Μαρκέτος).



Σκεφτόμαστε όμως ότι αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα ήταν πολύ πιο κατάλληλο και ουσιαστικό
εσείς  να “μιλήσετε” κυρίως για το κατά πόσο ο ηλεκτρονικός Μετάλογος έχει και ποια χρησιμότητα
και πώς ίσως συμβάλλει σε διαδικασίες μάθησης. 

 Γι αυτό θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν μας στέλνατε κάποια σχετικά σχόλιά σας ώστε να
διαμορφώσουμε και να υποβάλλουμε την τελική εκδοχή αυτού του κειμένου.

Επίσης,

 Η Συντακτική αποδέχτηκε την τιμητική πρόσκληση από τον διευθυντή (Pietro Barbetta) του
Κέντρου Οικογενειακής Θεραπείας του Μιλάνου (των  Boscolo,  Cecchin) να συμμετάσχει
στο  Διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (20 ή 21 Νοεμβρίου
2021). Ήδη ξεκίνησε η οργάνωση και η κατασκευή του βίντεο που θα παρουσιαστεί.

 Τέλος,  καθώς  έχει  ολοκληρωθεί  η  ανάρτηση  του  βιβλίου  της  Elspeth  McAdam, (που
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στα τεύχη 33 – 38), Ο Καπνός που Βροντά: Ξεμπλέκοντας το
Μπλεγμένο  Δίχτυ  της  Αιμομιξίας:  Ένας  Δρόμος  Αξιοπρέπειας  για  το  Παιδί,  την
Οικογένεια και τους Επαγγελματίες, σχεδιάζουμε να ξεκινήσει, μετά την ανάρτηση του
τεύχους 40,  η προετοιμασία της έκδοσης αυτού του βιβλίου (σε  pdf,  e-book  και έντυπο
κατόπιν παραγγελίας). Την Επιστημονική Επιμέλεια (και τη συνεργασία με τη συγγραφέα)
θα την κάνουν οι:  Φανή Τριανταφύλλου,  Γιάννα Καρανικολάου και Δημήτρης Μουζάς.Τη
φιλολογική  Επιμέλεια,  ο  φιλόλογος  που  συνεργάζεται  με  τον  Μεταλόγο, κ.  Αντώνης
Μιχαηλίδης,  και  την  ψηφιακή  έκδοση,  το  Weaver Studio,  η  Εταιρεία  κατασκευής  και
συντήρησης του Μεταλόγου.

 Η  συνεργασία  με  το  Ιταλικό  περιοδικό  Connessioni συνεχίζεται  και  αναμένεται  να
διευρυνθεί. 

Ο Μετάλογος προχωρά! Ελάτε να προχωρήσουμε μαζί!

Το όραμα της δημιουργίας μιας “κοινότητας” σκέψης και δράσης έχει αρχίσει να “συμβαίνει” !

Σας ευχαριστούμε! 

Η Συντακτική Επιτροπή

Γιάννα Καρανικολάου, Ζωή Μαρμούρη, Δημήτρης Μουζάς 
Ανδρεάνα Πετρίδου, Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Φιλοκώστας

 


