
1η Ανακοίνωση

Ο Μετάλογος Γ Ι Ο Ρ Τ Α Ζ Ε Ι !!!

20 χρόνια  - δέκα έντυπης και δέκα διαδικτυακής πορείας  -

σε μια Διημερίδα με κεντρικό θέμα:

 “Πρόσωπα και Ριζώματα”

Καθώς σκεφτόμασταν και συζητούσαμε για το  θέμα αναδύθηκαν πολλές ερωτήσεις και μία
δήλωση! Να τες!

- Πώς βλέπουμε σήμερα τη συστημική κοινότητα μέσα και έξω από την Ελλάδα;                     
- Ποιες ιδέες, ποιες πρακτικές, ποιες αλλαγές αναδύθηκαν αυτά τα είκοσι χρόνια;                   
-  Πώς συνόδεψε τη συστημική κοινότητα ο Μετάλογος; Σε τι διαδικασίες 
αλληλοκατασκευής και συν-εξέλιξης συνοδοιπόρησαν;

- Θα λέγαμε ότι η κοινή τους πορεία ήταν “ριζωματική”; Σε ποια επίπεδα, πεδία και προς 
ποιες κατευθύνσεις απλώθηκαν; Σε τι καιρούς;

- Προάγει ο  Μεταλόγος ως “ρίζωμα”, με τη μορφή και την ουσία του, τη συνδεσιμότητα, 
την ετερογένεια και την πολλαπλότητα;                                                                                               
- Χαρτογραφεί και χαρτογραφείται, χωρίς τέλος ή  αρχή, σε εδάφη συμπαγή και άκαμπτα, 
αλλά και σε εδάφη ανεδαφικά, ανάκατα κι ελεύθερα;                                                                     
- Πού τον οδηγεί η διάσχιση συνόρων; Η απεδαφικοποίηση των συνηθειών;                              
- Αναδύεται το οποιοδήποτε σημείο του  ως αφετηρία για περίσκεψη, έμπνευση και 
πειραματισμό; Στην αντίληψη ποιων “συμμετεχόντων-δρώντων-παρατηρητών”;                      
- Πώς συν-κατασκευάζονται τα περιεχόμενά του;                                                                              
- Σε τι πλαίσια διαλόγων, αντιλόγων, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης προσώπων, 
ρόλων, θέσεων;                                                                                                                                          
- Τι μορφές παίρνουν οι αναδιατυπώσεις, οι αναπλάσεις κι οι αλληλεπιδράσεις τους;

- Κι έπειτα, σαν ριζωματικός οργανισμός, ο Μετάλογος, σε τι φιλόξενους Oικότοπους 
συνέχειας και ασυνέχειας έχει επεκταθεί, θέλοντας να συνεχίσει το χτες του, να ζει στο 
παρόν του και να προσβλέπει στο μέλλον του;

Και τελικά, 

σε έναν κόσμο πολύπλοκο και πολύσημο,  ο Μετάλογος στην τροχιά  του προς το Αύριο έχει
ανοίξει  βλαστούς,  απείθαρχους  και γιατί όχι και πειραματικούς, γεμάτους περιέργεια και 
σεβασμό  προς Δίκτυα, Κοινότητες, και Κοινωνίες, με πάθος για την Οικο-Λογία, την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη,  την Πολιτική στάση και τον σοφό Ακτιβισμό Προσώπων και 
Pιζωμάτων…



Σας προσκαλούμε λοιπόν, σε ένα γιορταστικό  χωροχρονικό ταξίδι, προς όλες τις 
κατευθύνσεις, να ιχνηλατήσουμε ιδέες, πρακτικές και δράσεις με τα πρόσωπα και τα 
ριζώματά τους

το Σάββατο 13  &  την Κυριακή 14 Μαΐου 2023

στη Θεσσαλονίκη!

(Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες να οργανώσουμε μια υβριδική Διημερίδα. Λόγω μη 
προβλέψιμων συνθηκών αυτή την εποχή, η μόνη “σιγουριά” που έχουμε είναι επιθυμία 
μας, στην τελική, να γίνει διαδικτυακά!)

Παρακαλούμε δηλώστε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στην ειδική φόρμα: 
https://forms.gle/7nHnaZMQpV1uZCHD6 

ΜΕΧΡΙ τις 12/3/23

Μετά η Επιστημονική/Οργανωτική Επιτροπή με βάση τον όλο σχεδιασμό της εκδήλωσης θα 
αποφασίσει αν η παρουσίασή σας θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ή σε επόμενο τεύχος 
του Μεταλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες:  metalogosconferences@gmail.com   

Με εκτίμηση

η Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας Μεταλόγου 2023

Όλγα Αλεξιάδου, Βίκυ Γιαννακούλια, Γιάννα Καρανικολάου, Μαντώ Λιώνη, Εύη Μάρκου,
Ζωή Μαρμούρη, Δημήτρης Μουζάς, Νατάσα Πανίδου, Μαρία Παντελάκη,

Βασιλική Παππά, Ανδρεάνα Πετρίδου, Φανή Τριανταφύλλου, Λουκία Χαντζόγλου


