
 

 

 

 
 
                O Peter Lang ήταν Οργανωτικός Σύμβουλος, Συστημικός Θεραπευτής, Επόπτης και 
Εκπαιδευτής. Η προσέγγιση του στη Θεραπεία και τη Συμβουλευτική θεμελιωνόταν στη συστημική 
σκέψη και τις συστημικές μεθόδους με τις οποίες εξερευνούσε τη ζωή και τις σχέσεις στις 
οργανώσεις, στα σχολεία και στις κοινότητες, ώστε να ανοίγονται νέες προοπτικές και δυνατότητες 
για όλους τους ενδιαφερομένους, εστιάζοντας στα ταλέντα τους, στις ικανότητές τους και τις 
καλύτερές τους πρακτικές (Appreciative Inquiry). Το 1993 επινόησε μαζί με την Elspeth McAdam την 
τεχνική εντοπισμού και ανάδειξης ικανοτήτων (ability spotting) η οποία σε συνδυασμό με την 
συστημική προσέγγιση και την ηθική ευθύνη για τη σχέση (relational responsibility) έδωσε την 
ευρωπαϊκή  διάσταση στην Καταξιωτική Αναζήτηση των καλύτερων πρακτικών, θεμελιώνοντας έτσι 
την Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση. Κύριο εργαλείο της προσέγγισής του ήταν η «μαγική» 
αξιωτική χρήση τη γλώσσας μέσα στη σχέση με την οποία μπορούσε να αποκαταστήσει τη χαμένη 
αξιοπρέπεια, να εξανεμίσει το θυμό, να άρει το αδιέξοδο των ανθρώπων, ενεργοποιώντας τα 
ταλέντα τους και τη δημιουργικότητά τους, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.  Τα παραπάνω 
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο σεβασμού, εμπιστοσύνης, ειλικρινούς περιέργειας και θαυμασμού για 
τον ψυχικό  πλούτο και για τις, συνήθως, απαξιωμένες ικανότητες του κάθε  ανθρώπου. 

Με βάση τη συστημική καταξιωτική προσέγγιση είχε αναπτύξει και άλλες μεθόδους για να 
συνεργάζεται με μεγάλες ομάδες, οργανισμούς, σχολεία και κοινότητες με σκοπό να τους 
υποστηρίξει να διαχειριστούν αλλαγές και μεταμορφώσεις μεγάλης κλίμακας. Στους οργανισμούς 
που υποστήριξε συμπεριλαμβάνονται εταιρείες, θεραπευτικά κέντρα και κοινότητες στη 
Σκανδιναβία, στην Νότια Αφρική, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κολομβία. Ήταν ο 
ιδρυτής του Συμβουλευτικού Κέντρου του Κένσιγκτον (Kensington Consultation Center Foundation), 
ένα κέντρο για έρευνα, εκπαίδευση, συμβουλευτική και θεραπεία με βάση τη Συστημική 
Καταξιωτική Προσέγγιση. To 2015 το πανεπιστήμιο του Bedfordshire τον ανακήρυξε επίτιμο 
καθηγητή  για τη συνολική του προσφορά στην επιστήμη και τον ίδιο χρόνο  οι «μαθητές»  και οι 
συνεργάτες του από όλο το κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο για να τον τιμήσουν, 
παρουσιάζοντας τι κέρδισαν και πώς προχώρησαν από αυτά που τους δίδαξε. Εκεί βρέθηκε και μια 
ισχυρή ελληνική αντιπροσωπεία, δύο μέλη της οποίας παρουσίασαν τις εφαρμογές και την 
ανάπτυξη των εργαλείων που είχαν εξελίξει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Το 2017 οι 
«μαθητές» και οι συνεργάτες του από την Ελλάδα οργανώνουν το πρώτο Συστημικό Καταξιωτικό 
Συμπόσιο για να τον τιμήσουν, μοιραζόμενοι τις εμπειρίες τους και τα προχωρήματα τους στην 
Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση και πρακτική.   
  
 



 

 

  

Η Elspeth McAdam είναι παιδοψυχίατρος, θεραπεύτρια οικογενείας και συστημική καταξιωτική 
θεραπεύτρια με 30 χρόνια εμπειρίας στο εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας και στην πρώτη 
γραμμή των εξελίξεων στη θεραπεία, στην υποστήριξη των αλλαγών στα σχολεία και στις κοινότητες. Έχει 
εξειδικευτεί  με παιδιά που βρίσκονται στα όρια του εγκλήματος και με οικογένειες στις οποίες υπάρχει βία 
και σεξουαλική κακοποίηση. Επίσης συμμετέχει σε έρευνες για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
του τρόπου που εργάζονται οι  θεραπευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί σε περιπτώσεις που αφορούν τη 
χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμού, προσκαλώντας τις οικογένειες και τις κοινότητες να συμμετάσχουν στη 
θεραπευτική διαδικασία.  

Η Elspeth  έχει εργαστεί  και ως οργανωτική σύμβουλος  στη Σουηδία, στη Δανία, στη Φιλανδία, στην Νότιο 
Αφρική, στην Κολομβία αναλαμβάνοντας έργα οργανωτικής ανάπτυξης σε δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς. 
Έχει συμμετάσχει και σε αντίστοιχα έργα στο Ελσίνκι, στην Κολομβία, στη Χιλή, στη Ζιμπάμπουε και στη 
Νότιο Αφρική που σκοπό είχαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη συνοχή στις κοινότητες και να ενισχύσουν το 
κοινωνικό πνεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές. Τα πρόσφατα χρόνια  έχει συμβάλει σε μια μεγάλης 
κλίμακας δοκιμή αξιοποίησης αυτής της προσέγγισης στην πρόληψη του HIV στην Αφρική. 

Σταθερή συνεργάτης  του Peter Lang  για πάρα πολλά χρόνια  ανάπτυξαν μαζί ασυνήθιστους και πολύ 
αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά και μεθόδους για 
ακόμα πιο πολύπλοκες και επιβαρημένες περιπτώσεις στις οποίες οι θεραπευτές, οι οικογένειες, οι 
κοινότητες και τα σχολεία αισθάνονταν ανήμποροι να προχωρήσουν.  

Μαζί με τον Peter Lang εντρύφησαν στην καταξιωτική αναζήτηση και την ανάδειξη των καλύτερων 
πρακτικών και των στοιχείων που δίνουν ζωή στον κόσμο των οργανισμών και των κοινοτήτων (Appreciative 
Inquiry)  συνδημιουργώντας  την τεχνική εντοπισμού και αξιοποίησης των ικανοτήτων των ανθρώπων (ability 
spotting). Συνέβαλε στη συγκρότηση της καταξιωτικής προσέγγισης προσθέτοντας στοιχεία από την πλούσια 
ψυχοθεραπευτική της εμπειρία αλλά και την εμπειρία της ως σύμβουλος σε οργανισμούς όπου ανάπτυξε τις 
συστημικές και τις καταξιωτικές της ικανότητες. Με την μοναδική της ευκολία να συνδέεται συναισθηματικά 
με τους ανθρώπους και να εκφράζει άμεσα τα συναισθήματα της, πάντα έτοιμη να φωτίσει ό,τι δίνει αξία και 
χαρά στους ανθρώπους, διευκολύνοντάς τους να δουν νέες προοπτικές μέσα στις δύσκολες καταστάσεις, 
εύχαρις και καλοσυνάτη, συγκρότησε μια σπάνια σχέση εξαιρετικής και δημιουργικής συνεργασίας με το 
Peter Lang με τον όποιο ανέπτυξαν μαζί την ευρωπαϊκή Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση.  

Πρόσφατα επανεκδόθηκε και το βιβλίο που είχαν γράψει με τον Peter Lang με τίτλο “Η καταξιωτική δουλειά 
στα σχολεία”  (Appreciative work in schools).  Το 2016 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας 
(EFTA) τους βράβευσε για την συμβολή τους στην δουλειά με τις οικογένειες. Το πρώτο Συστημικό 
Καταξιωτικό Συμπόσιο στην Ελλάδα τιμά και την Elspeth, που άλλωστε συμμετέχει ολόθερμα από την πρώτη 
στιγμή στην διαμόρφωση του.  

 

Τα βιογραφικά σημειώματα απέδωσε ο Νίκος Τζάνος. 


