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Κέντρο Συστημικής Θεραπείας 

 
 

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας ιδρύθηκε το 1992 από τη Σμάρω 
Μάρκου, κοινωνική λειτουργό, οικογενειακή θεραπεύτρια, συστημική 
σύμβουλο, επόπτρια και εκπαιδεύτρια. Είναι ένα ιδιωτικό γραφείο που παρέχει 
θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες 
καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Είναι 
Associate Member της E.F.T.A. TIC – European Family Therapy Association 
Training Institutes’ Chamber.  
Στελεχώνεται από ομάδα κοινωνικών επιστημόνων (κοινωνικοί λειτουργοί, 
ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι), που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες. 
Συνεργάστηκε επί 10 χρόνια με τον Peter Lang, την Elspeth McAdam και 
εκπαιδευτές του Kensington Consultation Center (KCC) του Λονδίνου για την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής ευρύτερων συστημάτων. 
 

Η δουλειά του Κέντρου στηρίζεται στη συστημική προσέγγιση με ‘θετική’ 
εστίαση (Systemic Appreciative Approach) η οποία θεωρεί τα άτομα, τις ομάδες 
και τις εταιρείες, ζωντανά συστήματα των οποίων τα μέλη αλληλεπιδρούν και 
συνεξελίσσονται.  

 Τα άτομα και οι ανθρώπινες ομάδες συνδέονται μεταξύ τους με ένα δίκτυο 
σχέσεων καθώς κινούνται σε μια πορεία διαδοχικών αλλαγών και 
διαφοροποιήσεων, προκειμένου να διαμορφώσουν ενεργητικά την ταυτότητά 
τους. 

 Η εμφάνιση των προβλημάτων στα άτομα και τις ομάδες προσεγγίζεται ως μέρος 
αυτής της διαφοροποιητικής διεργασίας.  

 Μαζί με την εμφάνιση των ‘προβλημάτων’ αρχίζει και η εξιστόρησή τους από τα 
πρόσωπα που εμπλέκονται, ως μέρος της προσπάθειας απόδοσης νέου 
νοήματος στην κατάσταση που διαδραματίζεται. 

 Η ‘κατασκευή νέων νοημάτων’ στον άνθρωπο επιτρέπει την ανάπλαση των  
εσωτερικευμένων εικόνων που αποτελούν μέρη του εαυτού του και την εκ νέου 
οργάνωση των συναισθημάτων του. 

 Οι αφηγήσεις και η εξιστόρηση των προβλημάτων δημιουργούν ένα 
επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο καλείται να συμμετέχει ενεργά τόσο ο 
Θεραπευτής όσο και ο Σύμβουλος. 
 
 



iDealogy 
 
 

Η  iDealogy  είναι μια εταιρεία – εργαστήριο συστημικών συμβούλων & 
ψυχολόγων, ερευνητών αγοράς, διοικητικών στελεχών, δημιουργικών διευθυντών 
και καλλιτεχνών. Ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να ερευνήσει και να αναπτύξει 
μεθόδους και εργαλεία που να συνθέτουν  την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τη 
συστημική καταξιωτική συμβουλευτική με τις σύγχρονες θεωρίες της διοικητικής 
τέχνης, της οργανωτικής κουλτούρας και των οργανωτικών αλλαγών, επιθυμώντας 
να υποστηρίξει ολιστικά τους οργανισμούς που θα ήθελαν  να αναδείξουν  και να 
αξιοποιήσουν την κουλτούρα τους, αφενός για να δημιουργήσουν αγαθά και 
υπηρεσίες συμβατά με τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων στη μεταβατική 
περίοδο που διανύουμε, και αφετέρου για να συστηματοποιούσουν, να 
εμπλουτίσουν ή και να μετεξελίξουν τη βασική τους τέχνη, αφήνοντας την 
κληρονομιά στους επόμενους τεχνίτες για να την αναπτύξουν περεταίρω  και να 
συμβάλουν με τη σειρά τους στην κοινωνική πρόοδο. Η iDealogy τα τελευταία 15 
χρόνια έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 25 οργανισμούς, κοινωνικούς 
φορείς και αθλητικά σωματεία, μεταξύ αυτών είναι: ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ  
(γαλακτοκομικά), όμιλος Goody’s, adidas Group SEE, flocafe, Αθλητικός Όμιλος 
Αμπελοκήπων, ΕΜΑ (continental & Castrol), Έλιξ (Περιβαλλοντολογική οργάνωση), 
Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος ΙΑΣΩΝ, KTEOHellas, Ανοικτή Θεραπευτική 
Κοινότητα Πλεύση, Resoul – Campingaz (kafestia EΛ ΓΚΡΕΚΟ, καμινετακί Θεόφιλος) 
SINU artefactos (μικρά αντικείμενα τέχνης) bp, κ.α.. Η iDealogy έχει σχεδιάσει και 
συντονίσει 14 έργα οργανωτικής ανάπτυξης  ή/και καθορισμού στρατηγικής που 
διήρκησαν από 1 έως 7 χρόνια. 
 

Ιστοσελίδα: http://www.idealogy.gr/ 
 
 

 
 

Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) 
 
 

Το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) είναι ένα κέντρο για 
τη Διερεύνηση, την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη Εφαρμογών στις Επιστήμες του 
Ανθρώπου. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1963 από τους Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και 
είναι η επιστημονική έκφραση της κοινωφελούς μη κερδοσκοπικής Εταιρεία 
Προαγωγής Ερευνών Ανθρωπίνων Σχέσεων (Ε.Π.Ε.Α.Σ.). 

Το αρχικό όραμα για τη δημιουργία του ΑΚΜΑ και ο τρόπος με τον οποίο 
συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα, έχει τις βάσεις του στη συλλογική 
διεπιστημονική συνεργασία. Στηρίζεται στη διεργασία της συν-δημιουργίας και συν-
αλλαγής μεταξύ των συνεργατών του και των μελών του αναπτυσσόμενου δικτύου 
του.  

Το ΑΚΜΑ αξιοποιεί τη Συστημική – Διαλεκτική Προσέγγιση, σύμφωνα με την 
οποία η έννοια «Άνθρωπος» γίνεται αντιληπτή ως ένα ανοιχτό βιοψυχοκοινωνικό 
«ζωντανό σύστημα» που επεξεργάζεται πληροφορίες, λαμβάνει αποφάσεις, 
συναλλάσσεται ως μέλος διεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα με στόχο την εξέλιξή 
του. Το «όλον» αναδύεται μέσα από τη συνεχή διασύνδεση αυτών των διεργασιών 



στα πολλαπλά επίπεδα: του ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας, της κοινότητας, 
της κοινωνίας, του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Αναπτύσσει επομένως ένα πολυεπίπεδο 
και πολυεστιακό μοντέλο παρέμβασης, που θέτει στο επίκεντρο το αυτοηγείσθαι 
των συστημάτων μέσα στο πλαίσιο ενός συνεργατικού σχετίζεσθαι, αξιοποιώντας 
και την έρευνα για την ιδιαιτερότητα του πολιτισμικού πλαισίου. 

Το ΑΚΜΑ παρέχει ευαισθητοποίηση σε ομάδες πληθυσμού (γονείς, παιδιά, 
ζευγάρια, οικογένειες), θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ατόμου και ομάδας, 
καθώς και διεπαγγελματική συμβουλευτική και εκπαίδευση σε ειδικούς, που 
προσφέρουν υπηρεσίες στον Άνθρωπο (στελέχη ψυχικής και γενικότερα υγείας και 
πρόληψης, εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και άλλων οργανώσεων). 
 

Ιστοσελίδα: http://akma.gr/ 
 
 
 
 

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα της ΕΛΕΣΥΘ 
 

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής - Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) 
 

Η ΕΛΕΣΥΘ δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου 
συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που 
επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη. Στόχος της είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  και η ανάπτυξη 
παρεμβάσεων θεραπείας και πρόληψης σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες 
και ευρύτερα συστήματα. 

Η ίδρυση της ΕΛΕΣΥΘ σηματοδότησε μία νέα, ιδιαίτερα δημιουργική φάση στην 
μακρά ιστορία της Ελληνικής Συστημικής Σκέψης, στη θεωρία και στην πρακτική. Σε 
μια εποχή που αναθεωρούνται οι αντιλήψεις για τον άνθρωπο και το κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον και επαναπροσδιορίζονται αντίστοιχα η θεωρία και οι 
εφαρμογές της ψυχοθεραπείας, η Εταιρεία μας συνεχίζει να αντλεί από τις βαθιά 
ριζωμένες στην Ελληνική κοινωνία ανθρωποκεντρικές αξίες και να συμβάλλει  στην 
εξέλιξη της  Συστημικής Σκέψης. 

Σήμερα η ΕΛΕΣΥΘ έχει 250 ενεργά μέλη, επαγγελματίες του  χώρου της ψυχικής 
υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχίατρους,  κ.λπ.) και του 
ευρύτερου χώρου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Αν και υπάρχουν 
διαφορές ως προς  τις βασικές σπουδές και το πλαίσιο που μυήθηκαν στην 
συστημική προσέγγιση και θεραπεία οι επαγγελματίες-μέλη της ΕΛΕΣΥΘ, βασική  
κοινή αξία  είναι η συνεχής προσωπική ανάπτυξη του ίδιου του θεραπευτή, του 
εκπαιδευτή, του συμβούλου, και η φροντίδα και η επαγρύπνησή του σε θέματα 
αξιών που υπηρετούν την συνεργατική σχέση. 

Τα μέλη της εργάζονται σε ευρύ φάσμα πεδίων , του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα - νοσοκομειακά πλαίσια, χώρους απεξάρτησης, ιδιωτικά κέντρα 
θεραπείας και προαγωγής υγείας, κοινοτικά κέντρα υγείας και ψυχικής υγείας, 
ασφαλιστικά ιδρύματα, ιδρύματα περίθαλψης, κέντρα εκπαίδευσης και αγωγής 
όλων των ηλικιών, κέντρα πρόληψης, πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και 
ερευνητικά κέντρα. 



 Ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό των μελών της ΕΛΕΣΥΘ, είναι η συνδυασμένη 
αξιοποίηση της θεραπείας ατόμου, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας. 
Επίσης, με την ολοκλήρωση της συστημικής τους εκπαίδευση έχουν 
ευαισθητοποιηθεί στην κατανόηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων του 
οικονομικό-, κοινωνικό-,  πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων. 

Η ΕΛΕΣΥΘ, πιστεύοντας στην σημασία της προώθησης της συστημικής και 
οικογενειακής προσέγγισης και της διασφάλισης κριτηρίων για την ψυχοθεραπεία 
συνεργάζεται με φορείς που έχουν συγγενικούς στόχους και φιλοσοφία. 

Έχει από καιρό ενταχθεί στο Επιμελητήριο των Εθνικών Εταιρειών της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA). Επίσης είναι μέλος της 
Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (EΕΨΕ), που εκπροσωπεί στην Eλλάδα 
την European Association for Psychotherapy (EAP). Αναπτύσσει διάλογο με 
ομόλογες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη δημιουργία κοινών 
υψηλών κριτηρίων για την εκπαίδευση και αναγνώριση του ρόλου του 
ψυχοθεραπευτή. 

Στην χώρα μας, μαζί με άλλες συναφείς ελληνικές εταιρείες η ΕΛΕΣΥΘ συνέβαλε 
στην δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής και 
Οικογενειακής Θεραπείας - ΕΘΟΣ, που πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στον 
συντονισμό ενεργειών για τους ίδιους γενικούς στόχους. 

Συμμετέχει επίσης με το επιστημονικό της δυναμικό σε ανταλλαγή γνώσης και 
εμπειρίας μέσα από συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις προωθώντας την 
κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων και την αξιοποίηση των 
διαφορών. 

 
Ιστοσελίδα:  http://www.elesyth.gr/ 


