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Σχολιαστές 
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Συντονισμός

Μουσικοί 
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Συντονίστρια 

Συμμετέχουν

Έναρξη-Χαιρετισμός
Α. Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου

Εισαγωγική ομιλία στο θέμα του Forum
Η Τέχνη της Ζωής
 Η Αισθητική Διάσταση των Μεταβατικών Λειτουργιών του  Ψυχισμού, 
 Θεραπευτικές και Θεσμικές Εφαρμογές
Δ. Δαμίγος

Τι είναι το Dare Dance Digitalize-The 3D Project; 
Α. Μπέρτος
 
Προβολή Video
Τίτλος: «Για σένα»
 Μια συμπαραγωγή του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος και του Dare 

Dance Digitalize-The 3D Project

Σχολιασμός Βίντεο
Κ. Μαυρουδή
Μ. Σανταμούρη
Δ. Αρνιακού

Κεντρικό τραπέζι με θέμα:
«Τέχνη και Ψυχική Υγεία»

Δ. Δαμίγος

Χ. Γαλανοπούλου
Ε. Κατσιαβάρα
Ε. Κομνηνού
Χ. Κοντού
Δ. Κουκουράκης
Κ. Μάτσα
Π. Ρηγοπούλου

Διάλειμμα

Συζήτηση με το ακροατήριο

Μ. Θεοδωρουλάκης Κ. Κρασά
Α. Λιοδάκης  Α. Λούντζης
Σ. Ματιάτου  Γ. Σπανός
Δ. Οικονομίδης  Π. Φίτσιου
...

Μουσική και Τραγούδια

Μ. Δαμίγος

Κ. Μπαλτάς   Π. Ντούβας
Ν. Παναγιώτου  Δ. Σουκλάμα
Α. Τσαντίλα  

Μελοποίηση ποιήματος Σ. Ματιάτου από τον Μ. Δαμίγο     

Συζητώντας με θεραπευτές μέσω Τέχνης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Τ. Μπατζόγλου

Κ. Μαυρουδή
Σ. Μπέκιου
Δ. Παπαϊωάννου
Χ. Τσιταμίδου
Α. Φωτεινού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 

Καλή επιτυχία 
σε όλες τις δράσεις Τέχνη και Ψυχική Υγεία
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Συντονισμός - Εισηγήσεις - Παρεμβάσεις

• Δάφνη Αρνιακού
 Ψυχολόγος

• Χριστιάνα Γαλανοπούλου 
 Ιστορικός της τέχνης, 
 Καλλιτεχνική διευθύντρια MIRfestival

• Δημήτρης Δαμίγος 
 Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, 
 Πρώην Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής 

Ψυχολογίας, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου 
Ιωαννίνων

• Μάνθος Δαμίγος 
 Πτυχιούχος (Integrated Master) Ειδικότητα 

Σύνθεση, Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου 
Πανεπιστημίου

• Μενέλαος Θεοδωρουλάκης 
 Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής, 
 Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ»,
 Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ και Ταμίας Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ 

ΕυΖην

• Έλενα Κατσιαβάρα 
 Εικαστικός & εικαστική θεραπεύτρια στο 

Νοσοκομείο Ψυχιατρικής, Ψυχοθεραπείας και 
Ψυχοσωματικής της Κολωνίας-Alteburger Str 
Koln- 

 Αντιπρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου POP

• Ειρήνη Κομνηνού  
 Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής 

Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού / Project Manager του Γραφείου 
Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας/Πολιτισμός

• Χάρις Κοντού 
 Ψυχολόγος - Ποιήτρια

• Κάλλη Κρασά 
 Καλλιτέχνης

• Δημήτρης Κουκουράκης 
 Μουσικοθεραπευτής (PgDip)

• Tέση Λαζαράτου
 Ψυχοθεραπεύτρια Ε.Ε.Ψ.Ψ. 

• Αντώνης Λιοδάκης 
 Ψυχίατρος

• Αλέξανδρος Λούντζης 
 Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, ΜPhil CAM, 
 Νομικός, 
 Συνεργάτης ΙΨΥΠΕ

• Σοφία Ματιάτου 
 Ψυχολόγος, 
 Συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 

• Κατερίνα Μάτσα 
 Ψυχίατρος

• Κλειώ Μαυρουδή 
 Θεατρολόγος, 
 Υπεύθυνη του Προγράμματος 

Κοινωνικοποίησης της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος

• Κωστής Μπαλτάς 
 Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ

• Τάνια Μπατζόγλου 
 Ψυχολόγος - δραματοθεραπεύτρια - ηθοποιός
 Συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Σταυρούλα Μπέκιου 
 Υπεύθυνη προγραμμάτων τέχνης στη Δομή 

Φθιώτιδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Αντώνης Μπέρτος
 Ψυχολόγος/Σκηνοθέτης- ιδρυτής Dare Dance 

Digitalize-The 3D project

• Παναγιώτης Ντούβας 
 Μουσικός, μέλος ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Δημήτρης Οικονομίδης 
 Ψυχίατρος, 
 Συνεργάτης ΙΨΥΠΕ

• Γιώργος Σπανός
 Ψυχολόγος, συνεργάτης 
 ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, 
 Κλινική Νευροψυχολογία, 
 Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία 

Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων

• Μαρία Σανταμούρη 
 Ψυχολόγος, Συνεργάτης ΕΚΨ Π. 

Σακελλαρόπουλος 

• Νικόλαος Παναγιώτου
 Μουσικός, Φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευση Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκη

• Δέσποινα Παπαϊωάννου 
 Ψυχολόγος, εικαστική θεραπεύτρια στη Δομή 

Φωκίδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Πέπη Ρηγοπούλου 
 Ιστορικός Τέχνης, 
 Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

• Δήμητρα Σουκλάμα 
 Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ

• Αντωνία Τσαντίλα 
 Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ

• Χριστίνα Τσιταμίδου 
 Μέλος ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Aλέξανδρος Τζήμας 
 Ψυχολόγος, 
 Συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

• Παναγιώτα Φίτσιου 
 Ψυχολόγος MSc, 
 Συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος και 

ΙΨΥΠΕ

• Αθηνά Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου
 PhD, LRCSLT, Λογοπεδικός, 
 Πρόεδρος της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος

• Αγγελική Φωτεινού 
 Δραματοθεραπεύτρια, 
 Κοινωνική λειτουργός & εργοθεραπεύτρια στη 

Δομή Αττικής της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος



Οργανωτική Επιτροπή 

Διοργάνωση

Δάφνη Αρνιακού

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης

Τέση Λαζαράτου

Kλειώ Μαυρουδή

Αντώνης Μπέρτος

Καίτη Μυλωνοπούλου

Μαρία Σανταμούρη

Αλέξανδρος Τζήμας

Αθηνά Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου
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PhD, LRCSLT, Λογοπεδικός

Πρόεδρος της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Έναρξη - Χαιρετισμός

Ο καμβάς της Τέχνης τι χωράει;
Χωράει το ιδιαίτερο, το περίεργο, την φαντασία, 
την επιθυμία, τη μετουσίωση, κι άλλα πολλά!
Το τρελό ως έμπνευση, 
το χειροποίητο ως δημιουργία, 
την ποίηση ως όραμα, 
τον χορό ως ελευθερία, 
τη ζωγραφιά ως ουράνιες διαδρομές!

Όταν ο Σακέλ με τους συνεργάτες επαναπατρίζα-
με τους πρώτους τρόφιμους των ψυχιατρείων, 
στην Φωκίδα, το 1984, πήραμε ένα πρόγραμμα 
από τον ΟΑΕΔ για προεπαγγελματική εκπαίδευ-
ση. Όταν ήρθαν για έλεγχο, αναζήτησαν τα κλει-
στά προστατευμένα εργαστήρια. Δεν τα βρήκαν. 
Βρήκαν όμως το ξυλουργείο του κυρ Αντώνη, το 
συνεργείο αυτοκινήτων του κυρ Γιώργη, τον κά-
μπο με τις ελιές και το κτήμα του κυρ Βασίλη. 

Όταν ήρθαν οι πρώτοι άρρωστοι από την Λέρο, ο 
Γιώργος με 30 χρόνια στη Λέρο, πήρε το ραβδί και 
τίναζε τις ελιές από το δέντρο, με τέτοια τέχνη 
για να μην τις πληγώσει, να μην τις χαλάσει. Απο-
δείχθηκε ο καλύτερος τιναχτής, ο καλύτερος τε-
χνίτης. Αυτή τη δουλειά, την έμαθε κοντά στον 
πατέρα του, όταν ήταν έφηβος!

Τα εργαστήρια μας ήταν οι χώροι δουλειάς της 
κοινότητας. Οι εκπαιδευτές γινόντουσαν εκπαι-
δευόμενοι της ψυχικής Υγείας και οι εκπαιδευ-
όμενοι γινόντουσαν εκπαιδευτές της Αγωγής 
Κοινότητας, στους θεραπευτές, στα πρόσωπα 
κύρους, στους απλούς πολίτες.

Όταν η ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ξεκινούσε από 
την τριτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή το κλείσι-
μο των ψυχιατρείων και το άνοιγμα Δομών στην 
κοινότητα, αντί παράλληλα να ξεκινήσει και η 

πρωτοβάθμια, δηλαδή η πρόληψη από την παι-
δική ηλικία, η μόνη ασφαλιστική δικλείδα για να 
μην γίνουν τα οικοτροφεία και οι ξενώνες μικρά 
άσυλα, ήταν η εισαγωγή της Τέχνης και του Πολι-
τισμού, σε όλες τους τις μορφές, όσο μπορούσε, 
στο καθημερινό πρόγραμμα των ενοίκων. 

Έτσι, στο δυναμικό των συνεργατών, προστίθε-
ται και η δραματοθεραπεύτρια, η οποία βιώνει 
τον ρόλο της ως σκαπανέας. Τώρα, την εποχή 
του κορονοϊού, οι μεν άπειροι βιώνουν τι σημαί-
νει ο εγκλεισμός, και οι αντίστοιχοι, που έχουν 
την εμπειρία του εγκλεισμού στα ψυχιατρεία, να 
τον ξαναβιώνουν με ό,τι τραυματικό μπορεί να 
σημαίνει για τον καθένα. 

Κοιτώντας την αφίσα του 3ου φόρουμ, τι βλέπου-
με;
Βλέπουμε μιαν ομάδα νέων ανθρώπων, νέων 
επαγγελματιών – γιατί και τα μέλη είναι εν δυνά-
μει επαγγελματίες – να θέλουν να φτάσουν τ΄α-
στέρια στον ουρανό και να μας επικοινωνούν το 
μήνυμα
«Στην τέχνη, είμαστε όλοι ίσοι»!!

Να σας ακούσουμε λοιπόν. 

Δρ. Αθηνάς Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου
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Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, 

Πρώην Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Ψυχολογίας, 

Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

Εισαγωγική Ομιλία

Η Τέχνη της Ζωής
Η Αισθητική Διάσταση των Μεταβατικών Λειτουργιών του 

Ψυχισμού, Θεραπευτικές και Θεσμικές Εφαρμογές

Δημήτρης Δαμίγος

Καλημέρα σε όλους,
Σήμερα είναι μια ημέρα χαρμολύπης. Από τη μια 
είναι χαράς γιατί βρισκόμαστε όλοι εδώ να τιμή-
σουμε την μνήμη του Σακέλ και μια μέρα λύπης 
γιατί χθες έφυγε από τη ζωή ένας πολύ γνωστός 
και πολύ αγαπητός συνάδελφος και συνεργάτης, 
ο Πέτρος Πολυχρόνης. 
Οθόνη – Κάρτα: «Στον Πέτρο που μας άφησε και 
πάει να συναντήσει το Δάσκαλο. Η ζωή όμως συ-
νεχίζεται κι εκείνοι που έφυγαν θα ήθελαν να συ-
νεχίσουμε το έργο τους».
Η σημερινή μου ομιλία έχει σαν τίτλο «Η Τέχνη 
της Ζωής: Η αισθητική διάσταση της μεταβατι-
κότητας, οι θεραπευτικές και θεσμικές εφαρμο-
γές».
«Οι νόμοι της τέχνης είναι οι νόμοι της ζωής», 
μας έλεγε ο Ελύτης κι επειδή οι ποιητές προη-
γούνται των επιστημών στο να διατυπώσουν και 
να κάνουν κάποιες σημαντικές επισημάνσεις, 
αυτή είναι και η διαδρομή που κι εγώ θα ακολου-
θήσω. Καθώς η επιστήμη είναι ένα δημιούργημα 
της νόησης ενώ η τέχνη είναι ένα δημιούργημα 
του πνεύματος και η αισθητική, αυτό που μας 
κάνει να βιώνουμε κάτι σαν όμορφο, είναι ένα 
δημιούργημα της ψυχής. Με την επιστήμη δεν 
δημιουργούμε, ανακαλύπτουμε, με την τέχνη δη-
μιουργούμε, με την αισθητική βιώνουμε. 
Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω σε ένα ταξί-
δι, όπως κάθε ταξίδι είναι πολύ προσωπικό, είναι 
το δικό μου ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι, το ταξίδι 

της ζωής ποτέ δεν το κάνουμε μόνοι μας, υπάρ-
χουν άνθρωποι που είναι συνοδοιπόροι μας, τους 
κουβαλάμε μέσα μας, μας οδηγούν, μας δείχνουν 
το δρόμο, μας μεταφέρουν αυτό που οι ίδιοι έμα-
θαν από αυτό το ταξίδι. 
Στον χώρο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στο 
πεδίο της επιστήμης, κουβαλάω δύο συνοδοι-
πόρους, πολλούς, αλλά δύο τους ξεχωρίζω, ο 
ένας ήταν ο Jacques Hochmann, καθηγητής και 
ψυχαναλυτής στο πανεπιστήμιο της Lyon, ο οποί-
ος μου έδωσε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο για να 
κατανοήσω το χάρτη, το δρόμο και το ταξίδι. Ο 
άλλος, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ο 
Σακέλ. Και οι δύο, όπως ο Hochmann διατύπωνε 
συχνά, ότι «οι άρρωστοι μας έχουν περισσότερο 
ανάγκη από ποίηση παρά από ερμηνείες», είχαν 
γνωρίσματα αυτού του οποίου θα λέγαμε πως 
είναι αναγκαίο να έχει ένας καλλιτέχνης, το πά-
θος, την αυθεντικότητα και την βιωματική γνώ-
ση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει γνωρίσει 
τον Σακέλ και να έμεινε αδιάφορος. Μπορούσε 
να τον αγαπήσει, μπορούσε να τον θαυμάσει, μπο-
ρούσε ίσως να τον αντιπαθήσει; η επαφή όμως με 
τον Σακέλ πάντα διακινούσε συναίσθημα, έντονο 
συναίσθημα. 
Πριν δέκα χρόνια είχε γίνει εδώ στην Κέρκυρα η 
παρουσίαση του προηγούμενου βιβλίου, για το 
συναισθηματικό δεσμό ως θεμέλιο της ψυχιατρι-
κής. Οι διοργανωτές επέλεξαν την Αναγνωστική 
Εταιρία, το πρώτο πνευματικό ίδρυμα της νεότε-



ρης Ελλάδας. Κάθε φορά που ο Σακέλ έμπαινε σε 
ένα χώρο ιστορικό, βρισκόταν σε έναν άλλο κό-
σμο, η έκφρασή του άλλαζε, βυθιζόταν. Στο γρα-
φείο που χρησιμοποιούσε ο Καποδίστριας, από 
τα πρώτα μέλη μαζί με τον Σολωμό και τον Κάλβο 
της Αναγνωστικής Εταιρίας, κοιτούσε γύρω του, 
είχε χάσει την επαφή με εμάς που είμαστε δίπλα 
του. Το ίδιο κι όταν ετοιμαζόταν να παρουσιάσει 
το βιβλίο του. Κοίταζε γύρω του και ήταν βυθι-
σμένος σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το πρώτο πράγ-
μα που εξέπεμπε ο Σακέλ ήταν το πάθος του γι’ 
αυτό που έκανε. Το πρόσωπό του, η έκφρασή του 
παλλόταν συνεχώς. Μπορούσες να διαβάσεις 
ανά πάσα στιγμή το συναίσθημά του, μπορούσες 
να καταλάβεις ανά πάσα στιγμή τι νιώθει και δεν 
είχες καμία αμφιβολία ότι αυτό που νιώθει είναι 
αληθινό. Όταν μιλούσε το πρόσωπό του παλλό-
ταν συνεχώς, με διάφορους τρόπους, ακόμη και 
με αυστηρότητα, αλλά μια φωτογραφία που αγα-
πώ και που θα την χρησιμοποιήσω και αργότερα 
είναι αυτή, αυτή η έκφραση του Σακέλ.
 
Γνωριζόμαστε με τον Σακέλ από το 88. Είναι 
τώρα κοντά πάνω από τριάντα χρόνια. Είχα την 
ευκαιρία να ζήσω μαζί του την εμπειρία της Φω-
κίδας, της Αλεξανδρούπολης και αργότερα στο 

Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχι-
ατρικής, στα Σεμινάρια. Στα Σεμινάρια αυτά υπήρ-
χε μια ενότητα που γινόταν στο πανεπιστημιακό 
αμφιθέατρο του νοσοκομείου, ένα τεράστιο αμ-
φιθέατρο που υπήρχαν όλοι οι μεταπτυχιακοί 
της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Ήταν παρουσίαση 
περιστατικού αυτή η ενότητα. Την έκανε ο Σακέλ, 
μόνο ο Σακέλ. Όταν μου το είχε προτείνει στην 
αρχή εγώ είχα ξαφνιαστεί, δεν το περίμενα. Θε-
ωρούσα ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο και θα 
μπορούσε να είναι ως και λίγο επικίνδυνο. Η πα-
ρουσίαση περιστατικού γινόταν ως εξής, ζητού-
σε από την θεραπευτική ομάδα της κλινικής να 
ρωτήσουν τους αρρώστους αν κάποιος θα ήθε-
λε να συζητήσει μαζί του στο πλαίσιο αυτού του 
μαθήματος Κοινωνικής Ψυχιατρικής σε αυτό το 
αχανές αμφιθέατρο. Αν κάποιος δεχόταν και πά-
ντα υπήρχε κάποιος που δεχόταν από τους νοση-
λευόμενους, ο Σακέλ πήγαινε και τον συναντούσε 
λίγη ώρα πριν την παρουσίαση. Μίλαγε λίγο μαζί 
του και στη συνέχεια ξεκίναγε η παρουσίαση με 
τον άρρωστο και τον Σακέλ να έρχονται στο αμ-
φιθέατρο. Καθόντουσαν δίπλα - δίπλα, απέναντι 
σχεδόν ο ένας με τον άλλο. Τις πρώτες φορές 
εγώ ήμουν όλος αγωνία για το πώς αυτό θα λει-
τουργήσει, πώς ο άρρωστος θα βιώσει αυτή την 
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εμπειρία και τι θα μπορούσε να μας δώσει αυτή η 
εμπειρία. Όσα χρόνια κράτησε αυτό το μεταπτυ-
χιακό της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, αυτό ήταν 
μία από τις πιο αγαπημένες ενότητες του Σεμινα-
ρίου. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό 
που όλοι βλέπαμε ήταν το Σακέλ και το θερα-
πευόμενο να βρίσκονται πάνω σε αυτή τη σκηνή 
απορροφημένοι ο ένας στον άλλο να μιλάνε για 
τη ζωή του αρρώστου με τον Σακέλ να τον ρωτά-
ει, και όταν τον ρωτούσε ο Σακέλ είχε πάντα ένα 
ύφος σαν αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία. 
Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ύφος στη 
πορεία και πώς κατάφερνε αυτό που για έναν 
άλλον άνθρωπο ίσως, για έναν άλλο επιστήμονα, 
ίσως γι’ αυτό και δεν το επέλεξε ποτέ κανείς άλ-
λος, ήταν αυτό που έκανε τον άρρωστο να αισθά-
νεται ασφαλής, να αισθάνεται άνετα, να μην επη-
ρεάζεται αρνητικά. Ο Σακέλ ήταν βέβαια πάντα 
σε επιφυλακή, έπαιρνε τηλέφωνο την άλλη μέρα 
να δει πώς είναι ο άρρωστος, αν όλα πήγαν καλά, 
αν είναι καλά και κάθε φορά η απάντηση που του 
δώσαμε είναι η ίδια, ότι ο άρρωστος είναι καλά 
αν όχι καλύτερα μετά από αυτό που έζησε.
Ένας άλλος συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι είναι 
ο Ελύτης. Θεωρώ, όσο μπορώ να έχω γνώση σε 
ότι αφορά την ποίηση, ότι είναι αυτός που έχει 
μιλήσει ίσως με την μεγαλύτερη σαφήνεια για 
πράγματα που αφορούν την πιο βαθειά ενότητα 
του τρόπου δηλαδή που λειτουργεί η ψυχή μας: 
«η ζωή παντού μιμείται τον εαυτό της». Ένας άλ-
λος πιο πρόσφατος είναι ο Jean Claude Ameisen, 
δεν θα τον ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ένας 
επιστήμονας από αυτούς που ονομάζουμε 
‘παν-στήμονες’, ένας άνθρωπος που έχει μια βα-
θειά κουλτούρα, πριν κάμποσα χρόνια έγραψε το 
βιβλίο La Sculture du Vivant, Η Γλυπτική του Έμ-
βιου, τάραξε τα νερά και μέχρι σήμερα εξακολου-
θεί να είναι ένα βιβλίο που όποιος το διαβάσει θα 
γοητευτεί. Θα γοητευτεί από τις ανακαλύψεις, 
τις νέες ανακαλύψεις της επιστήμης στο χώρο 
της βιολογίας που ανατρέπουν την θεώρηση που 
έχουμε για πολλά πράγματα που αφορούν στη 
ζωή, ακόμη και το πώς ορίζουμε τη ζωή, αλλά κυ-
ρίως ανατρέπουν πολλά πράγματα από αυτά που 
θεωρούμε ότι συνδέονται με αυτό που ονομάζου-
με θάνατο. Άλλωστε και οι ποιητές και ο Ελύτης 
ιδιαίτερα το έχει αναδείξει: « Η πρώτη αλήθεια 
που είναι ο θάνατος», «Ο πρώτος γείτονας του 
θανάτου είναι ο σπόρος», «Έστρεψα καταπάνω 
μου τον θάνατο σαν υπερμέγεθες ηλιοτρόπιο» 
για να τον οδηγεί. Γιατί ο ποιητής δίνει τέτοια έμ-
φαση στο θάνατο που εμείς προσπαθούμε να μην 
τον σκεφτόμαστε; 
Η ανατροπή ξεκινάει πριν από τριάντα χρόνια 

από μια μικρή ομάδα ερευνητών στην Αγγλία με 
πρωτοπόρο τον Sydney Brenner που αργότερα 
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Προσπαθούσαν 
να καταλάβουν το φαινόμενο της κυτταρικής 
απόπτωσης. Εργαλείο τους ένα μικρό σκουλικά-
κι, μήκους ενός χιλιοστού, που το ονόμαζαν και-
νοραβδίτης ο κομψός. Γιατί άραγε ‘κομψός’, πού 
έβλεπαν την κομψότητα. Αυτό το μικρό σκουλι-
κάκι είχε μιαν ιδιαιτερότητα, είχε ένα διαφανές 
δέρμα, οι επιστήμονες μπορούσαν να βλέπουν 
μέσα τα κύτταρά του, καθώς μεγάλωνε, καθώς 
αναδιπλασιαζόντουσαν ή καθώς πέθαιναν. Ήταν 
η πρώτη παρατήρηση που οδήγησε τους επιστή-
μονες να βγάλουν συμπεράσματα και να καταλή-
ξουν σε διαπιστώσεις που ανέτρεψαν όλα όσα 
ξέρουμε για το θάνατο. 
Πλέον ο θάνατος μετά από αυτές τις ανακαλύ-
ψεις οι οποίες στο μεσοδιάστημα έχουν δώσει 
τεράστια ώθηση στην επιστήμη και σε επίπεδο 
έρευνας και σε επίπεδο κατανόησης της ζωής, 
ανοίγοντας τεράστιες θεραπευτικές προοπτι-
κές, τα νέα αυτά δεδομένα αλλάζουν ότι ξέ-
ραμε. Πλέον ο θάνατος δεν αναφέρεται σε μια 
κατάσταση, αναφέρεται σε έναν μηχανισμό. Ο 
θάνατος δεν εμφανίζεται στο τέλος της ζωής, 
εμφανίζεται μαζί με τη ζωή, υπάρχει σε κάθε 
ζωντανό κύτταρο, συνδέεται με την μετάβαση, 
συμμετέχει με την μορφογέννεση, συνδέεται 
με την εξέλιξη, συμβάλλει στην προστασία των 
ορίων του οργανισμού, συμμετέχει στην αλληλε-
πίδραση με το περιβάλλον, εξαφανίζεται μαζί με 
την ζωή, προσφέρει ενέργεια. Δεν έχω το χρόνο 
να αναλύσω το καθένα από αυτά αλλά ένα μικρό 
παράδειγμα σε ότι αφορά το πώς ο θάνατος συμ-
βάλλει σε όλα αυτά: Ερχόμαστε σε επαφή με τον 
κόσμο μέσω του δέρματος. Το δέρμα όπως γνω-
ρίζουμε αποτελείται από πολλαπλές στιβάδες. 
Τα κύτταρα του δέρματος ανανεώνονται κάθε 28 



ημέρες κάνοντας ένα ταξίδι από την εσωτερική 
στιβάδα προς την εξωτερική κι εκεί μετά από 28 
ημέρες που διαρκεί το ταξίδι πεθαίνουν. Η εξω-
τερική στιβάδα του δέρματός μας αποτελείται 
από νεκρά κύτταρα. Μέσω αυτών των κυττάρων 
ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, μέσω αυτών 
των κυττάρων αγγίζουμε τον κόσμο, αλλά το τε-
λευταίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τον θάνατο 
τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι αφαιρεί 
ενέργεια. Φαίνεται όμως ότι ο θάνατος, σαν κομ-
μάτι ενεργό της έμβιας λειτουργίας, αντίθετα, 
προσφέρει ενέργεια. Ήταν εκπληκτική η δια-
πίστωση των επιστημόνων που έβλεπαν ότι τα 
κύτταρα που πεθαίνουν, πριν πεθάνουν εξέπε-
μπαν ένα σήμα και τα ζωντανά κύτταρα τα πλη-
σίαζαν και τα απορροφούσαν, καθώς αν πέθαιναν 
θα δημιουργούσαν τοξικό περιβάλλον και ο ορ-
γανισμός θα βρισκόταν σε κίνδυνο. Μετέφεραν 
λοιπόν την πληροφορία αλλά και την ενέργειά 
τους. Όλα αυτά αναθεωρούν το πώς αντιλαμβα-
νόμαστε τη ζωή, την ζωή πλέον θα μπορούσαμε 
να την θεωρήσουμε σαν ένα δυναμικό πεδίο χαο-
τικών δυνατοτήτων σε αναζήτηση έκφρασης και 
μορφής καθώς ο θάνατος συμβάλλει στην εξέλι-
ξη, συμμετέχει στη δημιουργικότητα, σηματοδο-
τεί την μεταβατικότητα, και θα δούμε πώς όλα 
αυτά μπορούν να εμπλουτίσουν και να φωτίσουν 
και το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, αυτό της 
μεταβατικότητας. 
Πάλι οι ποιητές προπορεύονται, «Είναι η λειτουρ-
γία των συγκοινωνούντων δοχείων που ενδιαφέ-
ρει» λέει ο Ελύτης για να τονίσει πως «Κάπου 
ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσε 
η αληθινή σου μέρα».
Ο Winnicott πρωτοπόρος σε αυτό το ταξίδι και ο 
τελευταίος μεγάλος θεωρητικός μετά τον Freud 
τάραξε τα νερά της Ψυχανάλυσης μετά το 2ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά την δεκαετία 

του ‘60 με τη θεωρία του για το μεταβατικό – δυ-
νητικό χώρο σαν το πλαίσιο των μεταβατικών 
λειτουργιών, ένα πεδίο μορφογέννεσης και δημι-
ουργίας. 
Το μεταβατικό αντικείμενο αποτελεί την πρω-
ταρχική έκφραση των μεταβατικών φαινομένων 
και λειτουργιών. Διαχρονικά όμως εκφράζονται 
κυρίως μέσω του παιχνιδιού για το παιδί, μέσω 
των τεχνών και του πολιτισμού για τον ενήλικο 
και μέσω της θεραπείας για τον άρρωστο.
Οι μεταβατικές λειτουργίες είναι υπό δημιουρ-
γία (δυνητικές), αποτελούν την πρωταρχική 
ανακάλυψη, συνιστούν την μήτρα της δημιουρ-
γικότητας, έχουν βιολογικές ρίζες και διαχρονι-
κή παρουσία, σηματοδοτούν την εξέλιξη και το 
ομαλό πέρασμα από μια κατάσταση σε μιαν άλλη 
(κρίση, νέες ισορροπίες), αναδημιουργούν συμ-
βολικά την θεμελιακή ενότητα της ζωής καθώς 
απ’ ότι φαίνεται το πέρασμα από μια κατάσταση 
σε μιαν άλλη δεν γίνεται με το ότι φεύγει το πα-
λιό, απλώς το παλιό συνδέεται με το καινούριο 
σε ένα άλλο επίπεδο, συμβολικό, μεταφορικό. 
Χωρίς όμως αυτή τη σύνδεση, αυτή η θεμελια-
κή ενότητα που παραμένει και πρέπει να παρα-
μείνει καθώς αυτή είναι που συμβάλλει σε αυτό 
που ονομάζουμε ψυχική υγεία, χάνεται. Το πώς 
μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ενότητα, το 
πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη διασύν-
δεση για τον Bateson, έναν άλλο μεγάλο θεωρη-
τικό, είναι αυτό που ονομάζει Αισθητική. Είναι η 
ευαισθησία μας στο μοτίβο-δομή που διασυνδέει. 
Πχ. το μεταβατικό αντικείμενο για ένα παιδί μπο-
ρεί να είναι ένα κουρελάκι το οποίο να μην έχει 
καμία απολύτως αισθητική αξία, όταν όμως βλέ-
πουμε το παιδί να δένεται μαζί του, βλέπουμε το 
παιδί να το χρησιμοποιεί σαν το πρώτο αντικεί-
μενο που αναπληρώνει τον συμβιωτικό δεσμό με 
τη μητέρα, ξαφνικά αυτό το αντικείμενο αποκτά 
μια άλλη ομορφιά για μας, αυτή είναι η αισθητική 
που διασυνδέει. 
Το ίδιο συμβαίνει και στη Τέχνη όπου οι καλλι-
τέχνες έρχονται σε ρήξη με το παλιό. Εδώ ο πί-
νακας του Πικάσο Les demoiselles d’Avignon που 
τάραξε τα νερά, που σπάει τη μορφή την εξωτε-
ρική, προσπαθεί να διεισδύσει στα εσωτερικά 
της φόρμας. Δημιουργεί αντίδραση στην αρχή η 
αίσθηση, παρ’ όλα αυτά αυτός είναι ο πίνακας που 
αποκτά μια άλλη αισθητική αξία.
Οι μεταβάσεις λοιπόν αναφέρονται στην πρω-
ταρχική βιολογική ενότητα, από την γέννηση σε 
μία συμβιωτική σχέση, ψυχολογικού χαρακτήρα, 
η μοναδιαία σχέση όπως αναφέρει ο Winnicott, 
από την οποία θα προκύψει η δυαδική, η τριαδική 
και αργότερα οι κοινωνικές σχέσεις και οι σχέ-
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σεις μας με την φύση και τον κόσμο. Η μετάβαση 
συνδέεται πάντα με μια ρήξη. Από τη ρήξη θα προ-
κύψει το υπό πλήρωση κενό, το κενό ως πηγή νο-
ήματος. «Το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα 
του», μας λέει ο Ελύτης και σ’ ένα ποίημά του μας 
δίνει ένα παράδειγμα σε αυτό το απόσπασμα από 
τον Μικρό Ναυτίλο όπου οι στίχοι είναι κολλη-
μένοι μεταξύ τους και δεν μπορούμε να καταλά-
βουμε το νόημά τους. Αν όμως νοητά δημιουργή-
σουμε την απόσταση που χωρίζει τις λέξεις τότε 
ξαφνικά το νόημα αυτού που θέλει να πει και το 
ακατανόητο, το άμορφο σύνολο λέξεων αποκτά 
νόημα που το αναδεικνύει το κενό.
Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει διαταραχή των 
μεταβατικών λειτουργιών; Έχει σαν αποτέλεσμα 
τα μέρη που μας απαρτίζουν να μένουν ασύνδε-
τα, μετέωρα, κατακερματισμένα. Το κενό να ταυ-
τίζεται με το τίποτα. Προκαλεί ακινησία, τείνει 
προς την ομοιομορφία (ασυλοποίηση) εμποδίζο-
ντας τη διαφοροποίηση. Όπως οι μεταβατικές 
λειτουργίες δεν ταυτίζονται με το μεταβατικό 
αντικείμενο, έτσι και ο ιδρυματισμός δεν συνδέε-
ται με τους τοίχους ενός ασύλου, αλλά κυρίως με 
τις λειτουργίες που παράγει (σύγχρονα άσυλα). 
Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα μπορού-
σαμε να ακολουθήσουμε είναι η δημιουργία ενός 
συνεκτικού υποστηρικτικού πλαισίου και στα-
θερών συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στον 
θεραπευτή και τον θεραπευόμενο και η αποκα-
τάσταση των μεταβατικών λειτουργιών, όταν 
απουσιάζουν ή έχουν διαταραχθεί. 
Ο Σακέλ είχε μια μεγάλη έμπνευση, όλοι την ξέ-
ρουμε την ονόμασε το διευρυμένο ψυχαναλυτικό 
πρίσμα, αναφέρεται τόσο στον θεραπευόμενο 
όσο και στον θεραπευτή, αφορά την ύπαρξη και 
κατανόηση της επιθυμίας του θεραπευτή για 
σταθερή βοήθεια και στήριξη προς τον θερα-
πευόμενο. Είναι το υλικό του συναισθηματικού 
δεσμού (κατ’ αναλογία της διπλής προσφοράς 
της μητέρας, που δεν προσφέρει μόνο τροφή στο 
παιδί της αλλά και την επιθυμία της να το θρέ-
ψει, όπως τονίζει ο Winnicott), η επιθυμία αυτή 
εκφράζεται κυρίως μέσω της μη λεκτικής επι-
κοινωνίας. 
Όπως έλεγε ο Σακέλ, «για να αντικαταστήσει τα 
δεσμά με ανθρώπινους δεσμούς ο θεραπευτής 
πρέπει να δονηθεί συναισθηματικά». Τα συστατι-
κά της θεραπευτικής σχέσης είναι το κράτημα- 
στήριξη (holding), ο χειρισμός (handling) και το 
πλαισίωμα- διασυνδετικότητα (συναισθηματικός 
δεσμός).
Το άρρητο μυστικό του συναισθηματικού δε-
σμού, το έχουν εντοπίσει οι φιλόσοφοι. Χωρίς 
άλλο, υπάρχει αυτό που δεν λέγεται με λόγια. 

Αυτό δείχνεται, είναι το μυστικό στοιχείο. (L. 
Wittgenstein). 
Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι που σας το οφείλω. 
Ο Σακέλ λοιπόν αυτό που έκανε όταν ερχόταν 
σε επαφή με τον άρρωστο είναι ακριβώς να τον 
κρατάει, να τον στηρίζει. Ποιος μπορεί να αντι-
σταθεί σε αυτή την έκφραση; Σε αυτό το βλέμ-
μα του Σακέλ που όλοι το έχουμε δει, όπως και 
τα άλλα της αυστηρότητας, της σοβαρότητας, 
αλλά έχουμε δει κι αυτό, αυτό το ‘μανούλα μου’ 
που έλεγε, ‘πες μου μανούλα μου’, όλοι το έχου-
με κρατήσει. Σε αυτό το βλέμμα ήταν το βλέμμα 
που συνήθως ο Σακέλ είχε όταν ερχόταν σε επα-
φή με τον άρρωστο, τα μάτια του έλαμπαν και 
τον κοιτούσε στα μάτια. Ο άρρωστος ένιωθε ότι 
αυτό που εξέπεμπε ο Σακέλ ήταν μια πραγματική 
συναισθηματική επιθυμία για αυτόν, να τον στηρί-
ξει, τον εμπιστευόταν, αυτό ήταν το πλαίσιο που 
προφύλασσε τον άρρωστο από αυτό το περιβάλ-
λον του αμφιθεάτρου που θα μπορούσε να είναι 
έως και απειλητικό, αν ο θεραπευτής απέναντί 
του δεν είχε δημιουργήσει αυτό το κράτημα κι αν 
ο χειρισμός που έκανε, αλλά όπως και η επιθυ-
μία που εξέφραζε προς αυτόν, δεν δημιουργούσε 
αυτό το προφυλακτικό πλαίσιο όπου μέσα εκεί, 
ο θεραπευόμενος όχι μόνο αισθανόταν ασφαλής, 
αλλά μπορούσε να μιλήσει για όλα τα κομμάτια 
της ζωής του. Κι ο Σακέλ με το λόγο του να του 
ανοίξει κάποιες πίστες, να τα κρατήσει και στη 
συνέχεια να τα διασυνδέσει. Αυτό για μένα ήταν 
το μεγαλύτερο μήνυμα του Σακέλ που μου έδει-
ξε πέρα από όσα έλεγε. Αυτό δυστυχώς είναι άρ-
ρητο, αυτό θα πρέπει να το δούμε και μόνο αν το 
δούμε και μας διακινήσει, μπορούμε μέσα μας να 
αξιοποιήσουμε και τα δικά μας κομμάτια, αλλιώς 
το μεταβατικό αντικείμενο μένει ένα αντικείμε-
νο χωρίς λειτουργίες να το διασυνδέουν.
Σας ευχαριστώ.
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To 3o Forum, είναι μια συμπαραγωγή της Εταιρί-
ας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελ-
λαρόπουλος και του Dare Dance Digitalize.

Α. Μέρος
Τι είναι το Dare Dance Digitalize-
The 3D project;

Το Dare Dance Digitalize-The 3D project αποτελεί 
ένα καινοτόμο και υβριδικό διαθεματικό καλλι-
τεχνικό και εκπαιδευτικό project. Το όνομά του 
προέρχεται από τη σύνθεση των 3 βασικών το-
μέων που φέρνει κοντά: την ψυχολογία (Dare to 
know yourself), το σωματικό θέατρο/χοροθέα-
τρο (Dare to Dance) και την ψηφιακή τεχνολογία 
(Dare to Digitalize).

Από το 2019 ως τώρα, έχουν συμμετάσχει 50 
καλλιτέχνες (performer, χορευτές, μουσικοί) 100 
νέοι-νέες-έφηβοι και 50 άτομα από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Τις παραστάσεις τις έχουν 
παρακολουθήσει πάνω από 1.000 άτομα σε Ελλά-
δα και Γερμανία. 

Σχημάτισα την ιδέα να ιδρύσω το Dare Dance 
Digitalize-The 3D project τον Οκτώβριο του 2018 
στο Ελληνογερμανικό φόρουμ φορέων στην 
Κολωνία της Γερμανίας. Μέχρι τότε και για 15 
χρόνια κρατούσα τις δύο ιδιότητες ξεχωριστά. 
Το πρωί εργαζόμουν ως ψυχολόγος σε μουσεία, 

εταιρίες ψυχικής υγείας και σε δομές προσφύ-
γων και το βράδυ πραγματοποιούσα πρόβες, 
παραστάσεις και videodance με την ομάδα χορο-
θεάτρου που είχα ιδρύσει, τους The Face of Men 
Dancetheatre Co. 

Το 2019 το ‘’The 3D project’’ ήταν ένα από τα 30 
project ανάμεσα σε 700, προερχόμενα απ’ όλη την 
Ευρώπη, που επιλέχθηκε για την καινοτομία του 
και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα i-portunus Creative Europe να ταξιδέψει 
στο Ντίσελντορφ για 18 ημέρες από 1-18 Νοεμ-
βρίου του 2019. 

Κομβικής σημασίας ήταν το γεγονός ότι μου 
δόθηκε χώρος και χρόνος αυτές τις 18 ημέρες, 
να δουλέψω καλλιτεχνικά ταυτόχρονα σε πολ-
λά διαφορετικά πλαίσια όπως το Stadtmuseum 
Dusseldorf, ένα πανέμορφο τριώροφο μουσείο 
με πάρα πολλά εκθέματα και από σύγχρονη τέ-
χνη και ιστορικά αντικείμενα του Μεσαίωνα, ένα 
προσφυγικό camp, το ελληνικό λύκειο του Ντί-
σελντορφ και το Ειδικό Σχολείο του Σόλινγκεν. 
Συνεργάστηκα με απόφοιτες του χορού από την 
κρατική σχολή χορού της Κολωνίας Hochschule 
fur Musik und Tanz Koln, αλλά και καλλιτέχνες 
(κυρίως εικαστικούς) από τον οργανισμό KRASS 
που υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε νοσοκο-
μεία ειδικά σχολεία και προσφυγικά camp. 

Ψυχολόγος/Σκηνοθέτης

Iδρυτής Dare Dance Digitalize-The 3D projec

Αντώνης Μπέρτος 

Τι είναι το
Dare Dance Digitalize-The 3D Project; 
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Κεντρικό στοιχείο της παραστατικής έρευνας 
ήταν: ‘’Το σώμα και ο άλλος-ή ανάμεσα στα όρια 
του Πραγματικού//Ονειρικού//Ψηφιακού.’’ Εκκι-
νούσε από μια σκέψη και ανάγκη μου να επικοι-
νωνήσουμε το εξής: Η ζωή όλων μας είναι μια 
συνεχής διαπραγμάτευση ανάμεσα σε αυτό που 
ισχύει τώρα και αυτό που θα μπορούσε να ισχύει 
στο μέλλον. 
Στην καθημερινότητα μας είναι σα να ζούμε 
σε δύο παράλληλους κόσμους-τον πραγματικό 
και τον ονειρικό-τις σκέψεις και τα όνειρά μας. 
Μόνο μέσα από τη διαπραγμάτευση πραγματικού 
και ονειρικού μπορούμε να φθάσουμε σε μια πιο 
ουσιαστική πραγματικότητα. 
Οι θεατές ακολουθούσαν τους δύο performer 
Νίκο Καραπανάγο και Άρτεμις Μανάκου (η τελευ-
ταία είναι και συνιδρύτρια του The 3D project’’) 
σε μια περιήγηση στα 500 τμ του κτιρίου, σε συ-
γκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου, αναδεικνύ-
οντας τη σχέση πραγματικού//ονειρικού//ψηφια-
κού.

Το σημαντικό ήταν ότι την τελική παράσταση, 
πέρα από τους θεατές-ελεύθερους επισκέπτες 
του Μουσείου, είχαμε την χαρά να τη μοιραστού-
με με δασκάλους και μαθητές από τα ελληνικό 
σχολείου του Ντίσελντορφ το ειδικό σχολείο 
του Σόλινγκεν και εργαζομένους στο προσφυγι-
κό camp, με τους οποίους είχαμε δουλέψει μαζί 
την ίδια θεματική. 

Και τότε εκεί στο Μουσείο του Ντίσελντορφ, μου 
ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο το όραμα και οι 
στόχοι ολόκληρου του The 3D project: 

Πέρα από την ανάπτυξη διαθεματικής μεθοδολο-
γίας που συνθέτει την ψυχολογία, τον χορό και 
την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και τη δημιουργία 
καινοτόμων υβριδικών project και παραστάσεων 
είναι το εξής σημαντικό:

Να ενώσει περισσότερες πόλεις, ανθρώπους, 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, καλλιτέχνες 
και οργανισμούς μέσα από καλλιτεχνικούς δι-
αλόγους που θα φέρνουν σε επικοινωνία τους 
πολύπλευρους πληθυσμούς που κατοικούν σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, σε μια εποχή που οι προ-
κλήσεις είναι τεράστιες και οι απαντήσεις εί-
ναι σημαντικό να περιέχουν περισσότερη τέχνη 
επικοινωνία και μεγαλύτερο πάθος για ζωή. Εί-
ναι σημαντικό, να δώσουμε στον εαυτό μας και 
στους άλλους την ελπίδα ότι τα πράγματα μπο-
ρούν να γίνουν διαφορετικά.

Β. Μέρος
Video Ποίησης και Χορού «Για Σένα»

Σε λίγα λεπτά θα παρακολουθήσετε ένα video-
dance ή αλλιώς ένα video ποίησης και χορού, με 
τίτλο «Για Σένα». Αποτελεί συμπαραγωγή της 
Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος και του Dare Dance Digitalize. 
Για έναν ολόκληρο χρόνο η Κλειώ Μαυρουδή, η 
Μαρία Σανταμούρη, η Δάφνη Αρνιακού και εγώ, 
συνεργαστήκαμε ως δημιουργική ομάδα οργάνω-
σης και παραγωγής, με την υποστήριξη της Αθη-
νάς Φραγκούλη. 

Μετά από 6μηνο σχεδιασμό περάσαμε στη φάση 
της υλοποίησης (συλλογή ερωτηματολογίων, 
που θα σας τα αναλύσει η Κλειώ μετέπειτα). 
Βασιζόμενοι στα ερωτηματολόγια, η Κλειώ ως 
δραματουργός, συνέγραψε το ποίημα που θα 
ακούσετε σε δική της απαγγελία. Ξεκινήσαμε 
το Σεπτέμβριο τις συναντήσεις ανάμεσα στους 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Εταιρίας 
και στους έφηβους-ες σπουδαστές χορού του 
Dare Dance Digitalize. Διήρκησαν δύο μήνες και 
στο τέλος των δύο μηνών πραγματοποιήσαμε 
τα γυρίσματα με τον κινηματογραφιστή Βαγγέλη 
Παπαευαγγελίου, που είναι μόνιμος συνεργάτης 
του The 3D project.

Οι τρεις πρώτες σκηνές που αποτυπώνουν την 
καθημερινότητα είναι επηρεασμένες από τον 
Jacques Lecoque, το γαλλικό σωματικό θέατρο 
των αντικειμένων και τη μιμική, ενώ όλες οι επό-
μενες σκηνές από σύγχρονα έργα videodance.

Γράφει η Φρανσουά Ντολτώ στο βιβλίο της «Η 
Ασυνείδητη Εικόνα του Σώματος»: «Είναι λοιπόν 
εμφανές γιατί όταν κάποτε ένας μεικτός θίασος 
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μίμων και χορευτών έδωσε παράσταση σε ένα 
ψυχιατρείο μπροστά σε ένα κοινό όπου υπήρχαν 
ψυχωτικοί, οι καλλιτέχνες αισθάνθηκαν ότι τους 
καταλαβαίνουν καλύτερα απ’ ότι ένα συνηθισμέ-
νο κοινό». 

Ο μίμος και ο χορευτής που διαμεσολαβεί εικό-
νες του σώματος, γίνεται κατευθείαν κατανοη-
τός από τον ψυχωτικό, τον σχιζοφρενή, ακριβώς 
διότι δεν αποκρυπτογραφεί γλωσσολογικά το θέ-
αμα, δεν βάζει λέξεις πάνω σε αυτό που βλέπει, 
όπως κάνουν οι υπόλοιποι θεατές. Η παράσταση 
ενός μίμου και ενός χορευτή μιλάει κατευθείαν 
στην εικόνα του σώματός του. 

Θα πάρω λίγο χρόνο να μιλήσω για το videodance 
ως είδος. Στην τέχνη του videodance ο χορός και 
ο κινηματογράφος συναντιούνται. Η εδραίωση 
του videodance αποτυπώνεται σε έργα χορού 
φτιαγμένα ειδικά για την κάμερα σε βαθμό που 
δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτήν, καθώς 
ακόμα και το κινηματογραφικό μοντάζ καθίστα-
ται εργαλείο χορογραφίας. 

H διάδοση του videodance στο ευρύ κοινό στη δε-
καετία του ‘90 πραγματοποιείται με έργα μεγά-
λης απήχησης όπως η βραβευμένη (Emmy Award, 
1997) κινηματογραφική μεταφορά της παράστα-
σης «Enter Achilles» των Llyod Newson και Clara 
Van Gool της αγγλικής ομάδας σωματικού θεά-
τρου DV8 και το «Smoke» (1995) του χορογράφου 
Mats Ek σε συνεργασία με την εμβληματική χο-
ρεύτρια Sylvie Guillem.

Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα διορ-
γανώνονται φεστιβάλ αφιερωμένα αποκλειστι-
κά και μόνο στην τέχνη αυτή όπως για παράδειγ-
μα το “Dance on camera Festival” (NY, 1956) και 

στην Ελλάδα διοργανώνεται επί σειρά ετών με 
επιτυχία το Athens Video Dance Project Festival 
(AVDP) που πραγματοποιείται στην Ανώτερη 
Σχολή Καλών Τεχνών, στο οποίο έχω συμμετά-
σχει με έργα μου και ομιλίες, έξι φορές από το 
2011 ως το 2020. Η πρώτη μου συμμετοχή ήταν 
το 2011 με το videodance ‘’Innocent Parents’’ το 
οποίο βασίζεται στο βιβλίο της Ελβετής ψυχα-
ναλύτριας Alice Miller «Οι φυλακές της παιδικής 
μας ηλικίας», που πήρε πολύ καλές κριτικές. Σας 
παραθέτω εδώ το λινκ για να το δείτε όσοι/-ες 
ενδιαφέρονται.

Στο videodance «Για Σένα» (ή όπως Κλειώ αρέ-
σκεται να το λέει video ποίησης και χορού), ένα 
πολύ σημαντικό σημείο στήριξης για εμένα αλλά 
και όλη την ομάδα και το έργο ήταν το στιβαρό 
έδαφος που δημιούργησε η δραματουργία της 
Κλειώς, που απέρρεε από το ποίημα που συνέ-
γραψε. Ο πλουραρισμός των διαφορετικών μορ-
φών των σωμάτων αλλά και των ηλικιών που χό-
ρεψαν ήταν αυτό που με συγκίνησε. 

Ως σκηνοθέτης, με ενδιέφερε η σωματικότητα 
των ερμηνευτών και πώς το σώμα τους βίωσε 
τον εγκλεισμό. Ήθελα να σκιαγραφήσω την αλλα-
γή και μετάβαση από την προηγούμενη καθημερι-
νότητα στις νέες συνθήκες. 

Η αίσθηση της ομάδας, της κοινότητας, αποτυπώ-
νεται στην αρχή του video ως προ-οικονομία του 
εγκλεισμού που έρχεται λόγω των υγειονομικών 
μέτρων αλλά και στο τέλος ως απόλυτη ανάγκη: 
πέρα από την ασφάλεια, πως φροντίζουμε τις 
ανάγκες μας για ελευθερία, σε μια περίοδο όπου 
απωλέσαμε πολλές ελευθερίες. Την ίδια ώρα η 
κλιματική αλλαγή είναι τόσο παρούσα όσο ποτέ. 
Πώς βιώνει το σώμα μας την επαφή με τη φύση 
υπό το πρίσμα πολύμηνων εγκλεισμών, αλλά και 
υπό το πρίσμα ενός νέου σεβασμού και σχέσης με 
τη φύση; 

Πώς η τέχνη στις μέρες μας γίνεται ακόμα περισ-
σότερη ενωτική, τέχνη για όλους και τέχνη απέ-
ναντι στους εγκλεισμούς.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να απολαύσετε το 
βίντεο και θα χαρούμε να μας γράψετε σχόλια 
στο chat.
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Προβολή Video Τίτλος: 
«Για σένα». 
Μια συμπαραγωγή 
του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος και του 
Dare Dance Digitalize-The 3D Project

Ποίημα Κ. Μαυρουδή (αφήγηση στο video)

Ε, γείτονα! Καλημέρα! Κι εσύ; Κι εσύ!

Αφόρητο βάρος, μολύβι, αυτό το κλείσιμο! Άδειοι 
δρόμοι, σιωπή…. Τόσο πολύ που μοιάζει με ασφυ-
ξία, βάρος στο στήθος, εδώ, η καρδιά κουδουνί-
ζει, στενάχωρα, όλο το σώμα μια σύσπαση, σαν να 
λείπει κάτι, σαν να του λείπει κάποιο μέλος.

Κι εσύ; Κι εσύ!

Βαριέμαι! Βαριέσαι; Τόση αχρηστία! Κουρδισμέ-
νοι τόσα χρόνια, «Τέλειωσε αυτό! Κάνε το άλλο!» 
Δεν είχε χώρο η σκέψη! Τώρα ξαφνικά βασιλεύει 
μόνο αυτή! Είδαμε πράγματα που δεν ήταν ορατά 
πριν, αλλά ήταν πάντα εδώ! Εδώ, αλλά δεν τα βλέ-
παμε! Ναι, μοιάζει με παραμύθι… ή εφιάλτη!
Και για σένα; Και για σένα!

Σαν να χορεύω μέσα σ’ ένα χώρο που όλο και στε-
νεύει, ένας πλανήτης το δωμάτιο που δεν έχει 
οξυγόνο, απλώνεις το χέρι και χτυπάς στη ντου-
λάπα, απλώνεις το πόδι και χτυπάς στο τραπέ-
ζι! Μια τίγρης που κουτουλάει στα κάγκελα του 
κλουβιού της! «Φόρα τη μάσκα σου και μη μιλάς!!»

Κι εσύ; Κι εσύ!

Πάγωσε η εικόνα! Πού είσαι; Σε ακούω αλλά δεν 
σε βλέπω! Πρέπει να βγούμε στο μπαλκόνι, να 
μοιραστούμε: μουσική, λόγια, χειροκροτήματα, 
να νιώσουμε άνθρωποι μαζί με άλλους ανθρώ-
πους, να διώξουμε το άγχος, το βάρος, την μονα-
ξιά, την ανημποριά, το φόβο! Όλα, δουλειά, ύπνος, 
μαγείρεμα, διάβασμα, τηλεφωνήματα, όλα έχουν 
άλλη γεύση! Όλα ρέουν αργά! Ο χρόνος είναι μόνο 
σκέψη!

Αλλά κι εσύ! Κι εσύ, το ίδιο!
Κι άλλοι σαν εμένα , σαν εσένα! 

Συγκάτοικοι, συνάδελφοι, συνάνθρωποι!
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Η πρωτόγνωρη εμπειρία της κοινωνικής συνθή-
κης που επέβαλε σε όλους μας η ξαφνική εμφά-
νιση του Covid-19, η συνθήκη της αποστείρωσης, 
της απομόνωσης και του εγκλεισμού και ζώ-
ντας όλοι μας υπό το έλεος προειδοποιήσεων 
με όρους ιατρικούς ή ασφάλειας, μιας γλώσσας 
η οποία μάλλον αύξησε την αίσθηση του φόβου 
και της άγνοιάς μας, οδήγησε την επιτροπή ορ-
γάνωσης του ετήσιου Forum της ΕΚΨ Π. Σακελ-
λαρόπουλος να συνειδητοποιήσει την απόλυτη 
ανάγκη διαμόρφωσης νοήματος σε αυτήν την τε-
λικά σχεδόν αφύσικη κατάσταση που βρεθήκαμε 
εμείς οι ίδιοι, οι συνάδελφοί μας, οι λήπτες υπη-
ρεσιών της Εταιρίας μας, οι οικογένειές μας και 
οι φίλοι μας. 
Η Τέχνη είναι «η πιο έντονη μορφή ατομικότη-
τας» όπως έγραψε ο Oscar Wilde και η πιο άμε-
ση οδός στο να προσεγγίσουμε τα πιο δύσκολα 
συναισθήματά μας, όπως ο φόβος και η σύγχυση. 
Μέσα από την τέχνη, σε κάθε μορφή της, αρκεί να 
μας είναι οικεία, έχουμε την δυνατότητα να εκ-
φράσουμε τα αυθεντικά συναισθήματά μας, ακρι-
βώς όπως τα νιώθουμε. 
Προσπαθώντας έτσι να δώσουμε ένα νόημα για 
τον καθένα μας, να δημιουργήσουμε ένα προσω-
πικό ασφαλή χώρο σκέψης που να έχει νόημα, 
αποφασίσαμε να επιλέξουμε την Τέχνη και τον 
απυρόβλητο και ανεμπόδιστο χώρο που παρέχει 
για την ελεύθερη έκφραση.
Η πρόσφατη κουραστική δοκιμασία η οποία στην 
ουσία κυριολεκτικά απείλησε την ζωή μας, επη-
ρέασε λίγο πολύ όλους μας δημιουργώντας ψυ-
χικές δυσκολίες και σε κάποιες περιπτώσεις 
απελπισία. Επιλέξαμε λοιπόν να απαντήσουμε 
σε αυτή την δυσκολία με την Τέχνη για να προ-
σπαθήσουμε να μετουσιώσουμε την πρόσφατη 
εμπειρία μας σε ποίηση και χορό. Με άλλα λόγια, 
επιλέξαμε την συλλογικότητα, το μοίρασμα, την 

ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών, την επικοινωνία 
και την απόλαυση που προσφέρει η Τέχνη για να 
συμπεριλάβουμε και όχι να αποκλείσουμε όλους 
όσους ήθελαν να βρουν νόημα σε αυτή την κοινή 
εμπειρία.
Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συνεργάστηκε με το 
Dare Dance Digitalize – The 3D Project του Αντώνη 
Μπέρτου και οργάνωσε έναν ευρύ κοινωνικό και 
καλλιτεχνικό διάλογο ανάμεσα σε σπουδαστές 
χορού, φροντιστές, θεραπευτές, λήπτες υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας και της ευρύτερης κοινό-
τητας, μέσα από ερωτηματολόγια και προσω-
πικές συνεντεύξεις ώστε να δημιουργηθεί ένα 
σύντομο video ποίησης και χορού, μια μαρτυρία, 
μια κατάθεση σκέψεων, ιδεών και προσωπικών 
χορευτικών κινήσεων, μια συζήτηση σωμάτων, 
κινητικών φράσεων και απόψεων. Αυτό το video 
είναι ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικής έκφρασης 
αυτής της κοινής μας εμπειρίας που αποκτήσαμε 
μέσα από τις προκλήσεις του παρόντος και τον 
ψυχολογικό πόνο των εγκλεισμών, εμπνευσμένο 
φυσικά από τον μεγάλο μας δάσκαλο Παναγιώτη 
Σακελλαρόπουλο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος 
στο να εισάγει την Τέχνη στην ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη, 
ανοίγοντας έτσι δρόμους επικοινωνίας με τον 
γενικό πληθυσμό και δίνοντας ευκαιρίες προς 
όφελος των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Είδαμε αυτό το πρωτοπόρο όραμα να πραγματο-
ποιείται, είδαμε σε όλο της το ευεργετικό μεγα-
λείο την έννοια της συνεργασίας ανάμεσα σε αν-
θρώπους χωρίς πρόσημα, χωρίς τίτλους, χωρίς 
μάσκες, να γίνονται ΜΙΑ ομάδα και να υπερισχύει 
η συλλογικότητα και η συμπερίληψη απέναντι 
στον διαχωρισμό και την μοναχικότητα.

Θεατρολόγος,

Υπεύθυνη του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης 

της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Σχολιασμός Βίντεο
Κλειώ Μαυρουδή 
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Πριν ένα χρόνο περίπου, η συνθήκη του εγκλει-
σμού μας οδήγησε να συγκροτήσουμε μια ομάδα, 
η οποία με εργαλείο την τέχνη θέλησε να αμφι-
σβητήσει το διαχωρισμό «ψυχική υγεία vs ψυχι-
κή ασθένεια» λέγοντας «Στην τέχνη είμαστε όλοι 
ίσοι». Διανύαμε τη δεύτερη και πιο παρατεταμέ-
νη περίοδο εγκλεισμού. Η επιλογή της τέχνης 
δεν ήταν καθόλου συμπτωματική αλλά πολύ πε-
ρισσότερο συνιστούσε μια εξισορροπητική απά-
ντηση στην απομόνωση εκείνης της περιόδου. 
Στη διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού, λοιπόν, 
θελήσαμε να απαντήσουμε με τέχνη. 
Θεραπευτές, θεραπευόμενοι και σπουδαστές χο-
ρού συγκροτήσαμε, έτσι, μία ομάδα με όρους ισο-
τιμίας και χωρίς διαχωρισμούς. Δημιουργήσαμε 
έναν χώρο ανοιχτό στην ετερότητα, έναν χώρο 
που μπορούμε να εκθέσουμε ελεύθερα την υπο-
κειμενικότητά μας, έναν χώρο εμπερίεξης. Δεν 
ήταν απλώς μία διέξοδος από τη σωματική και 
ψυχική ακινησία αλλά ένας άλλος τρόπος να σχε-
τιστούμε, αμοιβαία κι αυθεντικά. 
Το έργο που παρακολουθήσαμε επεδίωξε να ανα-
παραστήσει την κοινή εμπειρία της βίαιης διακο-
πής της ζωής μας όπως την ξέραμε ως τότε και 
κλείνει με τις σκηνές του «έξω», τις σκηνές της 
ελευθερίας και του σμιξίματος μετά τον εγκλει-
σμό, σκηνές που -πέραν της συνθήκης της παν-
δημίας- μας παραπέμπουν, επίσης, στο πρόταγμα 
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στο άνοιγμα 
στον εξωτερικό κόσμο, στο χώρο του κοινωνι-
κού, σε μία ζωή συλλογική εντός της κοινότητας.

Ψυχολόγος

Μαρία Σανταμούρη
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Καλημέρα σε όλους! 

Είμαι η Δάφνη Αρνιακού, είμαι ψυχολόγος και από 
τον Σεπτέμβριο έχω ξεκινήσει το μεταπτυχιακό 
μου στην Κλινική Ψυχολογία με ψυχαναλυτική 
κατεύθυνση στο Παρίσι. Αυτός είναι και ο λόγος 
που δεν μπορώ να συμμετάσχω ζωντανά σήμε-
ρα, όμως χαίρομαι που είμαι μαζί σας, έστω και 
ετεροχρονισμένα. Βρίσκομαι κοντά στην Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλα-
ρόπουλος από το 2018, όταν έκανα την πρακτική 
μου. Στη συνέχεια, έγινα εθελόντρια και πλέον 
είναι ο τρίτος χρόνος που συμμετέχω στο forum 
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος. 

Το φετινό forum, με τίτλο «Τέχνη & Ψυχική Υγεία», 
έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς έρχεται 
μετά από μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία δο-
κιμάστηκαν οι ψυχικές αντοχές όλων μας και, πα-
ράλληλα, έγινε φανερός ο αναπόσπαστος ρόλος 
που παίζει η τέχνη στην ψυχική υγεία. Ιδιαίτερο 
χαρακτήρα έχει το forum και για εμένα προσωπι-
κά, αφού ως μουσικός ένιωσα άμεσα την επιρροή 
της ενασχόλησης με ένα μουσικό όργανο κατά τη 
διάρκεια του εγκλεισμού, ακόμη κι αν αυτή συ-
νέβαινε αποκλειστικά από το σπίτι. Θεμελιώδη 
ρόλο παίζει η τέχνη και στο όραμα της κοινωνι-
κής ψυχιατρικής, όχι ως προαιρετική, επιπλέον 
δραστηριότητα, αλλά ως μέρος της θεραπευτι-
κής παρέμβασης, για όποιον, φυσικά το επιθυμεί. 
Η προετοιμασία του φετινού forum ήταν μια ζω-
ντανή εμπειρία που ξέφυγε, κατά το δυνατόν, από 
την οθόνη και τις διαδικτυακές συναντήσεις και 
πήρε έναν πιο πραγματικό χαρακτήρα. Ήταν μια 
διαδικασία που κατά κάποιον τρόπο μας οδήγη-
σε από μόνη της, μέσω των αλληλεπιδράσεων 
των συμμετεχόντων και του προσωπικού, αλλά 
και συλλογικού βιώματος, να δημιουργήσουμε το 

video που παρακολουθήσατε. 
Το κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκα περισσότερο 
ήταν οι συνεντεύξεις με λήπτες υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, αλλά και με άτομα του στενού μου κύ-
κλου και η επιλογή της μουσικής που έντυσε τον 
λόγο και την κίνηση. Οι συμμετέχοντες απάντη-
σαν σε μια σειρά ερωτήσεων με θέμα το βίωμα 
του εγκλεισμού, μέσα από τις οποίες διαμορφώ-
θηκε το περιεχόμενο του video. Οι απαντήσεις, μι-
κρές ή μεγάλες, ευθείες ή ποιητικές, κατέδειξαν 
το κοινό βίωμα και την ανάγκη για ψυχαγωγία και 
κίνηση. Η τέχνη είναι μία από τις λίγες διεξόδους 
υπό τέτοιες συνθήκες, ως έκφραση, ως διαφυγή, 
ως έμπνευση, ως στήριγμα και παρηγοριά. Τι πιο 
φυσικό, λοιπόν, από τον συνδυασμό μουσικής, χο-
ρού και ποίησης για να διαμορφωθεί το video μας; 
Έτσι, ενώθηκαν λήπτες, θεραπευτές και έφηβοι 
σπουδαστές χορού, στέλνοντας ένα μήνυμα: Η τέ-
χνη αφορά την ψυχική υγεία όλων μας, ιδιαίτερα 
όταν η ανθρώπινη επαφή περιορίζεται. 

Ψυχολόγος

Δάφνη Αρνιακού



17

Το MIRfestival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ σύγ-
χρονης τέχνης που εστιάζει στο σημείο συνάντη-
σης των παραστατικών τεχνών και του οπτικο-
ακουστικού πολιτισμού. Φιλοξενεί ευρηματικές 
και πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες στα 
όρια των τεχνών, εκεί όπου η σκηνή συναντά την 
εικόνα, εκεί όπου γεννιούνται οι νέες μορφές των 
παραστατικών τεχνών, και αναδεικνύει δημιουρ-
γούς με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό όραμα, το οποίο 
συνδιαλέγεται με πρωτότυπο τρόπο με την καθη-
μερινή πραγματικότητα της Αθήνας. Δανείζεται 
το όνομά του από τον διαστημικό σταθμό MIR και 
φιλοδοξεί να είναι ένας ανοιχτός χώρος συνά-
ντησης, ανταλλαγής και δημιουργικής σκέψης 
για τους καλλιτέχνες και για το κοινό, αλλά και 
μια πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης καλλι-
τεχνικής δημιουργίας. Λόγω της ταυτότητας και 
του περιεχομένου του, αλλά και λόγω της σχέσης 
του με την πόλη και την ανερχόμενη καλλιτεχνι-
κή σκηνή της, το MIRfestival είναι ένα μοναδικό 
φεστιβάλ στο πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας. 
Στον διαδικτυακό τόπο www.mirfestival.gr μπο-
ρεί κανείς να βρει αναλυτικές πληροφορίες για 
την ταυτότητα του φεστιβάλ καθώς και αρχεια-

κό υλικό από τις προηγούμενες διοργανώσεις.
Στο MIRfestival εδώ και δώδεκα χρόνια κατα-
βάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να καταρρίψουμε 
τις ετικέτες. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται 
ορίζεται από το καλλιτεχνικό έργο και όχι από 
τις ιδιαιτερότητες του καλλιτέχνη. Και για να 
το κάνω πιο σαφές θα αναφερθώ στο παράδειγ-
μα ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ που παρουσιά-
στηκε στο πλαίσιο του MIRfestival 2016. Καθώς 
αυτό το πρότζεκτ ήταν σαν ένα φεστιβάλ μέσα 
στο φεστιβάλ, στο πλαίσιό του παρουσίασαν τις 
περφόρμανς τους δύο βρετανοί καλλιτέχνες 
που είχαν αρκετές φορές νοσηλευτεί σε θερα-
πευτικά ιδρύματα για την ψυχική υγεία. Έτσι στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου πρότζεκτ, ο James 
Leadbitter, συνδημιουργός του έργου, παρουσία-
σε μια διάλεξη-περφόρμανς στην οποία προτεί-
νει έναν νέο τρόπο κατασκευής, «σκηνογραφίας» 
και λειτουργίας των χώρων που φιλοξενούν τους 
ψυχικά ασθενείς. Για να καταλήξει στην πρότασή 
αυτή πραγματοποίησε μια τεράστια έρευνα στην 
οποία συμμετείχαν ψυχικά ασθενείς και καλλι-
τέχνες και μαζί προσπάθησαν να φανταστούν 
τις ιδανικές συνθήκες στις οποίες θα ήθελαν 

Ιστορικός της τέχνης,

Καλλιτεχνική διευθύντρια MIRfestival

Κεντρικό τραπέζι με θέμα: 
«Τέχνη και Ψυχική Υγεία» 

Η παρουσίαση του έργου 
The art of a culture of hope

των J & J: Jessica Huber & James Leadbitter 
(aka The vacuum cleaner) (CH/UK) στο MIRfestival 2016

Χριστιάνα Γαλανοπούλου

Συντονισμός

Ομιλήτρια

Δημήτρης Δαμίγος 
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να ζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτούς 
τους χώρους. 

O Jeremy Wade παρουσίασε μια εκδοχή του έρ-
γου του The Battlefield Nurse. Βλέπει την κοινω-
νία ως ένα τεράστιο πεδίο μάχης και τους καλλι-
τέχνες ως την νοσοκόμα που προσπαθεί να τους 
σώσει. 
Και λίγα λόγια για το έργο The art of a culture of 
hope:
Το μέλλον μοιάζει δυσοίωνο στο αφήγημα που 
αναμεταδίδεται καθημερινά. Κλιματική αλλαγή, 
μαζικές μεταναστεύσεις, οικονομική αστάθεια, 
ενεργειακή κρίση, πόλεμοι στον αραβικό κόσμο 
και σε πολλά άλλα μέρη, έλλειψη σταθερότητας 
στην Ευρώπη, κατάρρευση των αξιών και διαρ-
κής προσβολή των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη. Είναι δύσκολο να δει κανείς το 
μέλλον υπό το φως αυτής της περιγραφής και να 
μη νιώσει φόβο. Άλλωστε ο φόβος είναι το κα-
τεξοχήν όπλο της διεθνούς πολιτικής. Οι J & J, ή 
αλλιώς Jessica Huber και James Leadbitter (aka 
The vacuum cleaner), θέτουν σχεδόν αυτονόητα 
το ερώτημα αν υπάρχει και άλλο αφήγημα εκτός 
από αυτό. Και συνεχίζουν με άλλα ερωτήματα: 
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο; 
Μπορούμε να κατανοήσουμε τις αιτίες του και 
την επίδραση που έχει πάνω μας; Μπορούμε να 
δημιουργήσουμε το χώρο όπου θα μπορεί να ζή-
σει και να ανθίσει η ελπίδα και η δημιουργικότητα; 
Αποφάσισαν, λοιπόν, με βάση αυτά τα ερωτήμα-
τα, να κάνουν ένα πρότζεκτ που θα «εκπαιδεύ-
ει» τους πολίτες στο να θεωρούν την πρόσβαση 
στην ελπίδα αδιαμφισβήτητο δικαίωμα. Και το 
ονόμασαν Η τέχνη μιας κουλτούρας της ελπίδας. 
Το πρότζεκτ, που ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, 
περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που αλληλο-
συμπληρώνονται. Η πρώτη, με τίτλο Χώρος για 

την ελπίδα, είναι η δημιουργία του αρχείου του 
φόβου και της ελπίδας, ένα community project 
με συζητήσεις και εργαστήρια της διεθνούς ομά-
δας των καλλιτεχνών με τους πολίτες σε κάθε 
πόλη όπου ταξιδεύει το πρότζεκτ. Μέσα από τη 
συζήτηση, και με φόντο την τέχνη, αναδύεται η 
αίσθηση του φόβου και της ελπίδας που έχουν 
οι πολίτες σε κάθε πόλη, διαγράφεται η ανάγκη 
για περισσότερη ελπίδα και οι τρόποι που προ-
τείνουν οι ίδιοι για να αντιμετωπιστεί η επίθεση 
φόβου που δέχονται καθημερινά. Στην Ελβετία, 
απ’ όπου προέρχεται η Jessica Huber, εφαρμό-
ζεται ένα σύστημα διακυβέρνησης πιο κοντινό 
στην άμεση δημοκρατία, που προβλέπει ότι, αν 
100.000 πολίτες υπογράψουν ένα νέο άρθρο, 
τότε αυτό μπορεί να προστεθεί στο σύνταγμα της 
χώρας. Οι J & J ονειρεύτηκαν την προσθήκη ενός 
άρθρου που θα προστατεύει τους πολίτες από τη 
χρήση του φόβου και θα διασφαλίζει το δικαίωμά 
τους στην ελπίδα. Έτσι, μέσα από τις συζητήσεις 
και τα εργαστήρια με τους πολίτες προσπαθούν 
να διατυπώσουν ένα τέτοιο κείμενο. Πιστεύουν 
ότι, αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη συναίνε-
ση 100.000 πολιτών στην Ελβετία και το άρθρο 
προστεθεί σε ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα, τότε οι 
πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών θα μπο-
ρέσουν να διεκδικήσουν ένα ανάλογο άρθρο για 
το σύνταγμα της χώρας τους. 
Η δεύτερη δραστηριότητα, οι Τρυφερές προκλή-
σεις της ελπίδας και του φόβου, είναι μια σειρά 
από περφόρμανς από μια διεθνή ομάδα καλλιτε-
χνών που περιλαμβάνει προσκεκλημένους αλλά 
και καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στην 
πόλη όπου γίνονται τα εργαστήρια. Στην Αθήνα 
οι περφόρμανς παρουσιάστηκαν την τελευταία 
μέρα του φεστιβάλ σηματοδοτώντας το κλείσιμο 
του κύκλου της φετινής έκδοσης στις 16 Δεκεμ-
βρίου, στο χώρο τέχνης -ισμός στον Κεραμεικό, 
όπου πραγματοποιήθηκαν και τα εργαστήρια από 
τις 11 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ο χώρος ήταν 
ανοιχτός και προσβάσιμος όλη τη μέρα και οι 
συμμετέχοντες διαμόρφωσαν από κοινού με τη 
βοήθεια του εικαστικού Βασίλη Γεροδήμου μια 
εγκατάσταση που έδωσε μορφή στις ιδέες και 
τις επιθυμίες τους. Η διεθνής ομάδα των καλλι-
τεχνών άνοιξε το πρότζεκτ στην πόλη και στους 
πολίτες της Αθήνας με χάπενινγκ στον δημόσιο 
χώρο. Στις 16 Δεκεμβρίου στον -ισμό πραγματο-
ποιήθηκαν περφόρμανς των The vacuum cleaner, 
Jeremy Wade, Alina Dheere Babaletsos, Τζένης 
Αργυρίου, Άρτεμης Λαμπίρη, Ελπίδας Ορφανί-
δου, Κώστα Τσιούκα και Nikos & Luca και γιορτά-
σαμε το τέλος του MIRfestival 2016 και την αρχή 
της διεκδίκησης της ελπίδας.
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Έλενα Κατσιαβάρα

Ομιλήτρια

Εικαστικός & εικαστική θεραπεύτρια  

στο Νοσοκομείο Ψυχιατρικής, Ψυχοθεραπείας και 

Ψυχοσωματικής της Κολωνίας-Alteburger Str Koln-

Αντιπρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου POP

Η τέχνη φτιάχνει μια γέφυρα μεταξύ του νου και 
τις καρδιάς και φέρνει τα δυο σημαντικά μέρη 
της ανθρώπινης υπόστασης σε ισορροπία. Ο 
νους χρειάζεται αρμονία, και η καρδιά χρειάζεται 
μέσο έκφρασης, για να μιλήσει, μια και το εκφρα-
ζόμενο για κάποιο λόγο σιώπησε, σταμάτησε να 
μιλάει. 
Θα αναφερθώ, σε παραδείγματα της δουλειάς 
μου στην εικαστική θεραπεία, όπως αυτό σε μια 
κατασκήνωση στο νησί της Θάσου, όπου μια φορά 
το χρόνο παίρνουν μέρος στην συγκεκριμένη κα-
τασκήνωση Πίτσας, άνθρωποι με και χωρίς σω-
ματική αναπηρία. Ο χώρος της κατασκήνωσης 
δημιουργεί μια μικρή προστατευόμενη περιοχή, 
όπου το άτομο, είτε έχει σωματικό πρόβλημα 
είτε όχι, ενώνεται με τα άτομα του περιβάλλο-
ντος του. Αυτόματα διαπιστώνουν όλοι, πως το 
πρόβλημα του ανάπηρου ανθρώπου είναι συγκε-
κριμένο, ενώ του μη ανάπηρου ανθρώπου, μη συ-
γκεκριμένο. 
Μετά από μια μικρή εισήγηση για την επεξήγηση 
τις έννοιας θεραπεία μέσω τέχνης, δουλεύουμε 
με εικαστικές τεχνικές, και το άτομο που παίρνει 
μέρος έρχεται σε επαφή με το δημιουργικό του 
μέρος. 

Στην συνέχεια φτιάχνουμε μάσκες, «κομμένες» 
από το πρόσωπο του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 
Αυτές χρησιμοποιούνται πχ. σαν ασπίδα, για μια 
πομπή, όπου όλοι προχωράνε σαν μια ενωμένη 
ομάδα, κάνοντας έναν κύκλο, για να καταλήξουν 
αργότερα σε έναν κοινό απλωμένο καμβά και να 
εκφραστούν συλλογικά.
Στον προστατευόμενο χώρο της κατασκήνωσης, 
το άτομο ξεχνάει το υπάρχον πρόβλημά του, νιώ-
θει ολοκληρωμένο, όπως και είναι, και ενωμένο 
με το σύνολο Βγαίνει μετά από αυτή την εμπειρία, 
ψυχικά πιο ισορροπημένο, καθώς τα συναισθήμα-
τα του απόχτησαν μια γλώσσα, μέσω της τέχνης, 
και μεταταχτήκαν.
Επίσης θα αναφερθώ στο παράδειγμα εικαστικής 
θεραπείας στη κλινική αλτεμπουρκερ στρασε 
της Κολονίας όπου εργάζομαι.
Η κλινική η οποία παρέχει βοήθεια σε διάφορες 
κλίμακες, είναι και γνωστή για την βοήθεια μετά 
την περίθαλψη, όπου συχνά ο ασθενής χρειάζεται 
συνοδεία στην συνέχεια της ζωής του, ειδικά στα 
πρώτα βήματα τις νέας αρχής του. 
Η τέχνη καταλαμβάνει ένα μέρος στη ζωή του 
ατόμου. Τα συναισθήματα όπως αυτά της θλί-
ψης, πόνου, φόβου, χαράς, έκστασης κλπ., γίνο-

Στην εικαστική θεραπεία, η μέθοδος θεραπείας μέσω 
εικαστικής τέχνης, διαπιστώνουμε ότι εφόσον η τέχνη 

μέσω τις οποίας εκφράζεται ο ασθενής, έχει πρόσβαση στο 
συναίσθημα, έχει αυτομάτως και πρόσβαση στον ψυχισμό 

του ανθρώπου.
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νται γνωστά και προσβάσιμα. Το άτομο μπορεί να 
δει τα συναισθήματα αυτά σαν ένα τούνελ, όπου 
μέσα από αυτό θα φτάσει στην αυτογνωσία, περ-
νώντας από μέσα του. Επίσης το άτομο βρίσκει 
πρόσβαση στην κατανόηση. 
Όλα αυτά λειτουργούν σαν πηγές ενέργειας όπου 
η πρόσβαση είναι εφικτή στα συναισθήματα 
όπως αυτό της συγκίνησης.
Όπως προαναφέρθηκα παραπάνω, μέσω τέχνης 
είναι δυνατή η συλλογή των συναισθημάτων, η 
αποδέσμευση τους και η μετάλλαξη τους. 
Παραδείγματα ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν με 
μελαγχολία η burnout βρήκαν αργότερα τον προ-
σωπικό δρόμο στην εικαστική τέχνη, φτιάξαν 
δικά τους εργαστήρια και εκθέτουν σε μεγάλες 
εκθέσεις έργα τους. 

Στην προσωπική μου εμπειρία, σε καλλιτεχνικές 
δημιουργίες, συνήθως σαν ζωγράφος στο εργα-
στήρι μου στην Κολονία, μπορώ να ζήσω βιωμα-
τικά την εξέλιξη ενός έργου, για να καταλάβω 
τα διάφορα στάδια της δημιουργίας αυτού, και 
να γνωρίσω από κοντά την επίδραση αυτής της 
εμπειρικής δημιουργίας στην ψυχική ισορροπία. 
Έτσι λοιπόν διαλέγω συχνά σύμβολα, και ιστορι-
κά πρότυπα όπως είναι για παράδειγμα το κυκλα-
δίτικο ειδώλιο. 
Εδώ έρχονται να δράσουν μαζί τα σύμβολα σαν 
εικόνες, οι οποίες προέρχονται από τη συλλο-
γική μνήμη, όπως και από το ασυνηδιτο, έννοιες 
που συνυπάρχουν στον γενικό άνθρωπο.
Τα θέματα που με απασχολούν, έχουν σαν επίκε-
ντρο τον άνθρωπο και την πορεία του στη ζωή 
μαζί με το κισμέτ, την αγάπη, το θάνατο, τη μη-
τρότητα, το χωρισμό καθώς και τη φύση σαν 
βάση όλων. 
Τέλος, ευχαριστώ εγκάρδια για την τιμή να πάρω 
μέρος σε αυτό το σημαντικό Forum της ΕΚΨ Π. 

Σακελλαρόπουλος.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους διοργανωτές, 
όπως τον συντονιστή κύριο Δημήτρη Δαμίγο και 
ιδιαίτερα τον κύριο Αντώνη Μπέρτο.
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Ειρήνη Κομνηνού

Ομιλήτρια

Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

/ Project Manager του Γραφείου Δημιουργική 

Ευρώπη Ελλάδας/Πολιτισμός

Καλημέρα σε όλους τους συμμετέχοντες και ευ-
χαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετά-
σχω και εγώ στο σημερινό διαδικτυακό φόρουμ. 
Ονομάζομαι Ειρήνη Κομνηνού και είμαι υπεύθυνη 
προώθησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος για 
τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, με τίτλο 
Δημιουργική Ευρώπη, στην Ελλάδα.  Εγώ θα σας 
μιλήσω για τέχνη, ψυχική υγεία και χρηματοδότη-
ση πολιτιστικών projects με αυτές τις θεματικές. 
Πώς ένα ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που χρηματοδο-
τεί τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα απευ-
θύνεται και σε επαγγελματίες της τέχνης και της 
ψυχικής υγείας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 
οι τέχνες έχουν σημαντικό αντίκτυπο, οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό, μεταξύ άλλων. Κά-
ποια από τα οφέλη του πολιτισμού και των τεχνών 
αφορούν και την υγεία των πολιτών. Για αυτόν τον 
λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και δια-
κρατικές συνεργασίες, μεταξύ φορέων τέχνης 
και φορέων υγείας, μέσω του κύριου χρηματοδο-
τικού της Προγράμματος για τον πολιτισμό, με το 
όνομα Δημιουργική Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση διακρατικών συνεργασιών κυμαίνεται 
από 200.000 ευρώ, για εταιρικά σχήματα τουλά-
χιστον 3 φορέων από τουλάχιστον 3 χώρες της 
Ευρώπης - 40 στο σύνολο -, και φτάνει μέχρι τα 2 
εκατομμύρια, για τουλάχιστον 10 φορείς από του-
λάχιστον 10 χώρες. Το ποσοστό χρηματοδότησης 
κυμαίνεται από 80% μέχρι 60%, δηλαδή όσο πιο μι-
κρά είναι τα projects, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Στο προηγού-
μενο Πρόγραμμα, της περιόδου 2014-2020, δύο ελ-

ληνικοί φορείς συμμετείχαν με projects σχετικά 
με την ψυχική υγεία, και μάλιστα ως συντονιστές, 
δηλαδή έφεραν και όλο το διοικητικό και οργανω-
τικό βάρος. Ο πρώτος φορέας ήταν οι Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομά-
δων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) ΕΔΡΑ, με το project Networking 
European Festivals for Mental Life Enhancement 
(NEFELE), το οποίο χρησιμοποιούσε τα παραμύθια 
και τη λαϊκή κουλτούρα ως μορφή τέχνης αλλά και 
εργαλείο για την αύξηση της αμοιβαίας κατανόη-
σης και αποδοχής μεταξύ των προσφύγων και του 
τοπικού πληθυσμού. Ο δεύτερος φορέας ήταν η 
Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Απο-
κατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη 
(ΠΕΨΑΕΕ), με το project ART4PSY, το οποίο διερευ-
νά καινοτόμους τρόπους για την κατανόηση μετα-
ξύ των ατόμων με σοβαρές ασθένειες ψυχικής 
υγείας και του υγιούς πληθυσμού, προκειμένου 
να διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη, ενώ 
παράλληλα προωθεί τη διακρατική κυκλοφορία 
πολιτιστικών και δημιουργικών έργων που παρά-
γονται από ασθενείς με ψυχική υγεία. 
Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, λει-
τουργεί από το 2000 ειδικό Γραφείο προώθησης 
του Προγράμματος, το Γραφείο Δημιουργική Ευ-
ρώπη Ελλάδας, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει 
να κάνετε αίτηση και να λάβετε ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση. Η επιλογή, όμως, γίνεται απευθείας 
από τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ και πάλι για 
την πρόσκληση και ελπίζω να τα πούμε ξανά για 
να συμμετέχετε και εσείς στο Πρόγραμμα και να 
λάβετε ευρωπαϊκή επιδότηση.

Τα διακρατικά σχέδια συνεργασίας του Προγράμματος 
Δημιουργική Ευρώπη ως μέσο διασύνδεσης και συνεργειών 

μεταξύ του πολιτισμού και της υγείας



22

Στο πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης της Εταιρίας 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, 
μαζί με την Κλειώ Μαυρουδή, δημιουργήσαμε 
την ομάδα της ποίησης, μία ομάδα που είχε κλι-
νικό προσανατολισμό και αποσκοπούσε στην έκ-
φραση συναισθημάτων μέσα από την ανάγνωση 
και τη γραφή ποιημάτων. Είναι πολύ σημαντικό 
μάλιστα ότι σε αυτό το φόρουμ μας δίνεται η 
δυνατότητα να αναστοχαστούμε και να διατυπώ-
σουμε τη σημασία της ομάδας της ποίησης, αλλά 
και του ίδιου του ποιητικού κειμένου στην εργα-
σία μας με τους ασθενείς. 
Παρά την ασχολία μου με την ποίηση, η σκέψη μου 
για την ομάδα της ποίησης ήταν καθαρά κλινική 
και όχι λογοτεχνική. Με άλλα λόγια ήμουν εδώ 
ως ψυχαναλύτρια και όχι ως ποιήτρια. Στόχος 
δεν ήταν η ανάλυση του λογοτεχνικού έργου, η 
διδασκαλία της ποίησης, η μελέτη της βιογραφί-
ας του ποιητή ή τα ιστορικά στοιχεία. Όμως όλα 
αυτά συνέβησαν, διότι λειτούργησαν ως οι μετα-
βατικές λειτουργίες που θα εισήγαγαν τα μέλη 
στον κόσμο των συναισθημάτων και του λόγου. 
H αγάπη για την ποίηση έγινε η κινητήρια δύναμη 
που θα ενορχήστρωνε τα προϊόντα του ασυνειδή-
του. Έτσι η ιδέα ήταν ότι η ποίηση δεν πλαισιώνει 
αλλά χρησιμοποιείται εκ νέου για να αφυπνίσει – 
είναι η σοβαρή και αυστηρή χρήση της, με σκοπό 
την ανάδυση συναισθημάτων.
Ο ενθουσιασμός, η αγάπη για την λογοτεχνία, η 
καλή γνώση της ιστορίας και η ζεστασιά της ομά-
δας αυτής, μου έκαναν εντύπωση απ’ την αρχή. 
Αυτή ήταν η προσφορότητα του εδάφους πάνω 

στην οποία είχαμε να καλλιεργήσουμε το επόμε-
νο, το περαιτέρω.
Στην ομάδα, καθόμασταν κυκλικά, τα μέλη, η 
Κλειώ Μαυρουδή, το σημείο αναφοράς όλων των 
μελών, ένας εθελοντής, και εγώ που συνήθως 
συντόνιζα τη διαδικασία, με την καίρια βοήθεια 
της Κλειούς. Είχα αναλάβει να φέρνω ένα ποί-
ημα κάθε φορά το οποίο συνήθως στην αρχή το 
διάβαζε κάποιο μέλος και αργότερα ακούγονταν 
τα αγαπημένα σημεία ξανά. Στη συνέχεια, συζη-
τούσαμε για το πώς νιώθουμε, τι συνειρμοί μας 
έρχονται στο μυαλό, αν βιώσαμε ένα συναίσθημα 
όμοιο με αυτό του ποιητή. Τα ερωτήματα ήταν 
απλά, λειτουργούσαν ως ένας λευκός καμβάς. 
Πάντοτε η συζήτηση ήταν ζωηρή, όλοι ανέσυραν 
μνήμες, μιλούσαν για αγαπημένα πρόσωπα, ξετύ-
λιγαν το άγχος τους. Την επόμενη χρονιά, ο καθέ-
νας ενθαρρύνθηκε να γράψει το δικό του ποίημα 
με βάση έναν τίτλο που αποφασίζαμε.
Στόχος της ομάδας ποίησης ήταν πάντοτε η 
αφύπνιση από τον λήθαργο, από το μη νόημα του 
ασθενούς με ψύχωση ή/και μελαγχολία. Ο άν-
θρωπος αυτός είναι κουρασμένος από την ψυχι-
κή πάλη, την επανάληψη ως ίδιον του ενστίκτου 
του θανάτου, και τις ρεαλιστικές δυσκολίες της 
ζωής. Η ομάδα καθαυτή λειτούργησε σαν το έδα-
φος όπου η εσωτερικότητα έρχεται σε επαφή με 
την κοινωνία, με τον 3ο στη σχέση μητέρας-βρέ-
φους, τον κοινωνικό δεσμό, ο οποίος προσφέρει 
την εξής λύση: το να μοιράζεσαι και να βλέπεις 
πως δεν είσαι μόνος. Η ποίηση λοιπόν έγινε αυτή 
η μεταβατική λειτουργία, ή αλλιώς το συμβάν 

Ψυχολόγος – Ποιήτρια

Η ποίηση
ένας διακριτικός παρτενέρ

Χάρις Κοντού

Ομιλήτρια



που ανακινεί την επιθυμία. 
Η αφύπνιση στην ομάδα συνέβη μέσα απ’ το ερώ-
τημα. Και συγκεκριμένα η αφύπνιση του Υποκει-
μένου. Μέσω του ερωτήματος δίνεται ο λόγος 
στο κάθε μέλος. O καθένας ανάγεται στη θέση 
του λόγου, και άρα στη θέση του υποκειμένου. 
Με άλλα λόγια, όποιος καλείται να απαντήσει σε 
ένα ερώτημα, αμέσως καλείται να αναλάβει και 
την ευθύνη του λόγου του. Μιλάει και άρα απο-
κτά ένα δικό του- ενικό - όνομα. Γι’ αυτό και είναι 
πολύ σημαντικό ο αναλυτής να απευθύνεται στον 
ασθενή ως μία ενικότητα. Δεν είναι ένας ασθε-
νής που πληροί ή όχι κάποια κριτήρια της ψύχω-
σης σύμφωνα με την ψυχοπαθολογία, αλλά είναι 
η Τ. με το άγχος της για το σώμα, την αγάπη της 
για τη θάλασσα και τα ζητήματα της σχέσης της 
με τον Χ. Τα μέλη λοιπόν ονόμαζαν τα ζητήματα 
που τους απασχολούσαν και οι συντονίστριες 
ονόμαζαν εκ νέου, έτσι ώστε ο καθένας να ταυ-
τίζεται με τον λόγο του. Να εντυπώνεται επάνω 
του μία ταυτότητα, σαν παράσημο. Να συμβολο-
ποιηθεί μία επιθυμία ή μία αδυναμία, και έτσι ο 
λόγος να μην είναι κενός νοήματος. Έτσι, η ποί-
ηση δεν ήταν μόνο το γέννημα του υποκειμένου, 
αλλά και εκείνη η ίδια που γεννούσε εκ νέου το 
Υποκείμενο.
Επίσης, η ποίηση λειτούργησε ως ένας διακριτι-
κός παρτενέρ που δεν ενοχλεί τον ασθενή. Του 
προσφέρει έναν χώρο-χρόνο, σαν δώρο. Γιατί δια-
βάζοντας το ποίημα, η γλώσσα δεν καταγγέλλει, 
αλλά είναι η ταπεινή μαρτυρία ενός ανθρώπου 
που ακούγεται. Η γλώσσα μιλάει απ’ τη θέση της 
αδυναμίας και όχι της δύναμης. Έτσι η ποίηση δί-
νει τον χώρο στον αναγνώστη να συνομιλήσει χω-
ρίς να λογοδοτεί στο αυστηρό του Υπερεγώ. Και 
μάλιστα η ομάδα αυτή αποτελείτο από αρκετά 
υπερεγωτικούς ασθενείς. Φοβούνταν τον Θεό, 
τη Μητέρα, τη Μοίρα, το Παρελθόν, τη Φωνή, το 
Βλέμμα. Έτσι ο ποιητής προσφέρει το ότι εισά-
γει τον αναγνώστη στον κόσμο που μπορεί να 
εκφραστεί κι αυτό να αρκεί. Εξάλλου αυτό δεν 
προσφέρει η ίδια η τέχνη; Να μπορεί κανείς να 
εκφραστεί, κι αυτό να αρκεί: να ανάγεται σε έργο 
τέχνης. 
Στην ομάδα αναδύθηκαν αυθεντικοί ποιητές. Το 
σύμπτωμα μετουσιώθηκε σε τέχνη. Κι έτσι κάνα-
με πολλά νοητικά ταξίδια, μας εξέπληξαν οι απο-
καλύψεις!
Έτσι λειτουργικά η ποίηση εισήγαγε τον καθένα 
μας στους κόλπους της κοινωνικοποίησης: να μι-
λάμε στον απέναντί μας ανάγοντάς τον σε Συνο-
μιλητή. Έναν διακριτικό συνομιλητή που δεν μας 
απευθύνεται σαν άλογο κούρσας, αλλά έρχεται 
με το εγγενές του ενδιαφέρον, με το ερώτημα, 

για να ανακαλύψει τι συμβαίνει στον κόσμο μας. 
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Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι η τέχνη είναι μέσα 
στη ζωή μας, είναι ένας καθρέφτης της ζωής. Σε 
αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα αναφερθώ στο 
ρόλο της μουσικοθεραπείας στην ψυχοκοινωνι-
κή αποκατάσταση μέσα από τη δεκαετή συνεργα-
σία μου με το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης του 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλί-
κων, όπου μας συνδέει μια άρρηκτη σχέση. Ακόμα 
και όταν έληξε η συνεργασία μας, ο δεσμός έχει 
παραμείνει και η τέχνη είναι ο κοινός παρονομα-
στής. Μέσα από την τέχνη γεφυρώνουμε ξανά 
μια συνεργασία μέσω του φορέα που εργάζομαι 
αυτή τη στιγμή, τους «Αγγέλους της Χαράς» με 
την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελ-
λαρόπουλος προκειμένου να φέρουμε εις πέρας 
ένα πρόγραμμα Erasmus με τίτλο «Stage of Mind» 
με στόχο να δημιουργηθεί μια μουσικοθεατρική 
παράσταση. 
Η μουσικοθεραπεία αποτελεί ένα επιστημονικό 
πεδίο και ένα επάγγελμα υγείας όπου στο επίκε-
ντρο βρίσκεται η θεραπευτική σχέση. H έννοια 
του ψυχαναλυτικού πρίσματος είναι σημαντική 
και στο χώρο της μουσικοθεραπείας. Ως θερα-
πευτές, πέρα από μια κλειστή θεραπευτική σχέ-
ση, καλούμαστε να δημιουργήσουμε και ευρύτε-
ρα πλαίσια όπου αυτή η σχέση θα βρει έδαφος να 
πατήσει ώστε να ακουμπήσει περισσότερο στην 
πραγματικότητα του κοινωνικού γίγνεσθαι, και 
της κοινότητας. 
Στη μουσικοθεραπεία εξειδικευμένοι μουσικο-

θεραπευτές χρησιμοποιούν την μουσική ως ένα 
εργαλείο προκειμένου να συναντήσουν τις συ-
ναισθηματικές, σωματικές, γνωστικές αλλά και 
κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων μέσα από τη 
χρήση μουσικών παρεμβάσεων, οι οποίες είναι 
κλινικά και ερευνητικά τεκμηριωμένες. Η εκπαί-
δευση των μουσικοθεραπευτών έχει εξελιχθεί 
σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα 
έχουν αρχίσει να γίνονται τα πρώτα βήματα. Το 
2016 ξεκίνησε το πρώτο μεταπτυχιακό μουσικο-
θεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη 
Θεσσαλονίκη και σταδιακά αναπτύσσονται και 
περισσότερες εκπαιδεύσεις. Βασικό πλεονέ-
κτημα της μουσικοθεραπείας αποτελεί το εύρος 
εφαρμογής της σε όλο το φάσμα της ζωής, από 
την εγκυμοσύνη και τη γέννηση μέχρι το τέλος, 
διατρέχοντας όλα τα στάδια της ζωής. Παράλλη-
λα εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο εύρος παθολογι-
ών. 
Γιατί λοιπόν η μουσική είναι χρήσιμη ως θερα-
πευτικό εργαλείο; 
1. Αποτελεί ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας 
όπου ακόμα και άνθρωποι που μιλούν διαφορε-
τικές γλώσσες μπορούν να επικοινωνήσουν με 
μουσικά στοιχεία.
2. Η αντίδραση στη μουσική παραμένει αναλλοί-
ωτη από την ασθένεια και τον τραυματισμό.
3. Ο ήχος προηγείται της γλώσσας δηλαδή ουσια-
στικά η μουσικοθεραπεία στηρίζεται σημαντικά 
στο πρώιμο προλεκτικό στάδιο επικοινωνίας 

Μουσικοθεραπευτής (PgDip)

Η Ζωή ως Μουσική
Ο ρόλος της μουσικοθεραπείας

στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Δημήτρης Κουκουράκης

Ομιλητής
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της μητέρας με το βρέφος καθώς οι πληροφο-
ρίες που ανταλλάσσονται σε ψυχικό και συναι-
σθηματικό επίπεδο περιγράφονται με μουσικούς 
όρους, π.χ. η μίμηση της φωνής, το ηχόχρωμα, ο 
ρυθμός.
4. Η μουσική μπορεί να καθρεφτίσει όλο το φά-
σμα των συναισθημάτων και έτσι 
5. αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο το οποίο γί-
νεται το κλειδί που θα βοηθήσει καταλυτικά στη 
δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης. 
 Στην αρχή της θεραπευτικής πορείας, πάντα 
γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης των ανθρώ-
πων με τους οποίους έχουμε να εργαστούμε. Με 
τον τρόπο αυτό σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
τις παρεμβάσεις ώστε οι εμπειρίες που δημι-
ουργούνται να είναι οι πιο κατάλληλες και να 
επιφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα βάσει των 
αναγκών των ανθρώπων αυτών. Πολύ σημαντι-
κή είναι επίσης η συμμετοχή στις διεπιστημονι-
κές ομάδες όπου γίνεται η ανταλλαγή των πλη-
ροφοριών και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η 
δημιουργία του θεραπευτικού πλαισίου. Κάθε 
απόφαση για τη στάση του μουσικοθεραπευτή 
προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε θεραπευό-
μενο συνεκτιμώντας το συνολικό ιστορικό του, 
μουσικό και κλινικό. Διερευνούμε προηγούμενες 
αντιδράσεις στη μουσική, τις μουσικές του επι-
λογές καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της κάθε θεραπευτικής σχέσης. Η μουσική έχει 
προσωπική σημασία για κάθε άνθρωπο και οι 
μουσικοθεραπευτές χρησιμοποιώντας τα κατάλ-
ληλα εργαλεία την εντάσσουν με τον καλύτερο 
τρόπο στο κάθε πλαίσιο υγείας. Η αξιολόγηση 
στο επίπεδο αυτό αφορά και στο ηχητικό περι-
βάλλον δηλαδή στη μουσική και τον τρόπο που 
θα την ακούν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί 
ως λήπτες υπηρεσιών. Η επιλογή του μουσικού 
είδους, ή η επιλογή μεταξύ ηχογραφημένης ή ζω-
ντανής μουσικής, η ένταση και ποιότητα του ήχου 
που θα προσφέρουμε, όλα αυτά είναι σημαντικά 
στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και 
να τα προσαρμόζουμε σε ένα δυναμικό ηχητικό 
περιβάλλον-πλαίσιο το οποίο μεταβάλλεται. Για 
το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας μου-
σικοθεραπευτής που να είναι επιφορτισμένος με 
αυτό τον ρόλο. 
Είδαμε λοιπόν την αναγκαιότητα που υπάρχει 
για τη μουσικοθεραπεία αλλά και τις υπόλοιπες 
θεραπείες μέσω τεχνών να ενταχθούν θεσμι-
κά ως βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις σε 
φορείς υγείας. Επίσης, ο ρόλος συγκεκριμένων 
ανθρώπων οι οποίοι μέσω της αγάπης τους για 
την τέχνη άνοιξαν τις πόρτες ώστε να αρχίσουν 
να εντάσσονται και οι θεραπείες μέσω τέχνης 

στον ευρύτερο τομέα της υγείας και της ειδικής 
αγωγής είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ανάμεσα 
στους ανθρώπους αυτούς ήταν και ο Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος. Θεωρώ ότι η εταιρεία Κοινω-
νικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος έχει τις 
προϋποθέσεις, τη θέληση αλλά και το καθήκον να 
συμβάλλει στη διάδοση των θεραπειών μέσω τέ-
χνης ώστε να έχουμε ένα ολιστικό αποτέλεσμα 
που θα κάνει τα πράγματα καταλυτικά θετικότε-
ρα μέσα στην κοινωνία μας. 
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η τέχνη και η σχέση της με την ψυχική υγεία εί-
ναι ένα διαρκές ζητούμενο. Κατ’ αρχήν είναι καλό 
οι ψυχικά μη υγιείς – και όχι μόνον - να έρχονται 
σε επαφή με την τέχνη συμμετέχοντας σε δομές 
και προγράμματα, είτε να εκφράζονται μέσα από 
αυτήν ως δημιουργοί. Το ερώτημα που εγείρεται 
ξανά και ξανά είναι αν η τέχνη μπορεί να συμβά-
λει στην πρόληψη ή/και την αποθεραπεία της 
ψυχικής νόσου. Και κυρίως με ποιον τρόπο και 
για ποια τέχνη μιλάμε; Και πώς ορίζουμε την ίδια 
την μη υγεία, τις διάφορες νόσους, και τα σύνορά 
τους εκεί όπου συναντώνται με την δημιουργία; 
Γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κάθε 
τέχνη και κάθε θεραπευτικό περιβάλλον κάνει 
οπωσδήποτε καλό στον άνθρωπο. Σε πολλές εκ-
δηλώσεις των παραστατικών, των εικαστικών 
και των μουσικών τεχνών, δεν υπάρχει αυτό το 
αίτημα αμφίδρομης αποδοχής και η ανάσα απε-
λευθέρωσης που έχει ανάγκη. Η αυτοπροβολή, η 
τάση για αναρρίχηση, η έπαρση, η ανέξοδη προ-
κλητικότητα, ο χλευασμός, η πρόχειρη καταφυγή 
στην τεχνολογία, θεωρούνται συχνά κανόνες για 
να φτάσει το έργο ενός/μιας καλλιτέχνη/ιδας, 
γιατρού, δασκάλου/ας, και όχι μόνον, στην καθι-
έρωση στις κοινωνίες μας. Η κυριαρχία επί του 
άλλου, η λεηλασία του με κάθε τρόπο, είναι κάτι 
το συχνό. Οι υποθέσεις του me too είναι μόνον 
ελάχιστο τεκμήριο διαδεδομένων καταστάσεων, 
όπου σοβούν συνθήκες νοσηρές, όχι μόνον σεξου-
αλικές. Χωρίς να τους εξιδανικεύουμε, οι καλλι-
τέχνες των πρωτογόνων και πολλών σημερινών 
παραδοσιακών κοινωνιών, οι σαμάνες, αυτοί που 
ζωγράφισαν τα σπήλαια του Λασκώ και της Αλ-
ταμίρα, οι Κουραντέρος της λατινικής Αμερικής 

ήταν ή τουλάχιστον προσπαθούσαν να είναι και 
θεραπευτές ψυχών. Ο 20ος και ο 21ος αιώνας, 
επανήλθαν στον όρο τελετουργία αγγίζοντας και 
το βέβηλο, το καθημερινό, το εφήμερο. Συχνά 
ωστόσο πρόκειται για μίμηση μιας λειτουργίας 
που αναπαράγει ένα κέλυφος χωρίς σώμα. 
Ποια τέχνη λοιπόν μπορεί να ενταχθεί σε θερα-
πευτικά πλαίσια; Έχουμε πολλά να διδαχτούμε 
ακόμα από τους παραδοσιακούς τελετουργι-
κούς και αισθητικούς κώδικες που είχαν βρει 
δικούς τους τρόπους να μιλάνε με την ψυχή. Η 
αντιμετώπιση του ψυχικού μέσα στις κοινότητες 
υπήρχε αιώνες πριν από τον Φρόυντ. Σε τελετές 
Γιορούμπα που παρακολούθησα στην Κούβα είτε 
πυροβασίας στον Λαγκαδά, ο τελετάρχης θυμά-
μαι έθετε όρια σε ανθρώπους που δεν ήταν ακό-
μα έτοιμοι. Έτσι και ο κάθε θεράπων/ τελετάρ-
χης έχει την δύσκολη αποστολή να υπολογίζει 
ποια καλλιτεχνική έκφραση και με ποιο τρόπο θα 
βοηθήσει τον νοσούντα. Μέσα στα πλαίσια του 
ιπποκρατικού όρκου που θεσπίζει ότι ο θεράπων 
πρέπει να ωφελεί και όχι να βλάπτει τον ασθενή. 
Όρκο που ο Τάκης Σακελλαρόπουλος τίμησε με 
το παράδειγμα του.
Κάθε θεραπεία, ψυχική ή σωματική είναι – ή 
μάλλον θα έπρεπε να είναι- ένας διάλογος. Και 
στον διάλογο αυτό οι συμβολικές δημιουργίες, 
τα όνειρα, οι φαντασιώσεις, τα καλλιτεχνικά 
έργα, παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Όχι για να 
μας απομακρύνουν από τις πραγματικότητες της 
ζωής. Αλλά για να μας βοηθήσουν να τις δούμε 
καλύτερα. Προϋπόθεση για την κυριολεξία της 
θεραπείας είναι η κατανόηση της μεταφοράς. 
Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αναζήτηση της 

Ιστορικός Τέχνης, 

Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Τέχνη, Ψυχική Υγεία και Πολιτισμός

Πέπη Ρηγοπούλου

Ομιλήτρια



ψυχικής υγείας δεν είναι απλώς καταναλωτής 
αισθητικών προϊόντων. Ψυχικά νοσούντες απέ-
δειξαν με σπουδαία έργα ότι η νόσος δεν στομώ-
νει υποχρεωτικά την δημιουργία. Έγιναν για τον 
λόγο αυτό υγιείς; Αντιμετώπισαν δηλαδή την 
αγωνία τους; Όχι ή όχι όλοι. Όμως με μια έννοια 
αυτό που δημιούργησαν, ο Βαν Γκογκ με τους πί-
νακές του, ο Αρτώ με το θέατρό του, ο Σρέμπερ 
με τα γραπτά του έκαναν τον κόσμο μας καλύτε-
ρο. Παλεύοντας με το σκοτάδι τους μας προσέ-
φεραν φώς.
 Θυμάμαι το ιστορικό του Ντάνιελ Πάουλ Σρέ-
μπερ, του γερμανού δικαστή που ήθελε να μετα-
μορφωθεί σε γυναίκα γιατί αφ’ ενός πίστευε πως 
μια γυναίκα νιώθει πιο μεγάλη ηδονή από έναν 
άντρα και αφ’ ετέρου ότι μια γυναίκα μπορεί, 
όπως συνέβη με την Παναγία, να γεννήσει διά της 
Αμώμου συλλήψεως.
Ταυτισμένος μαζί της ήθελε να γεννήσει κι αυ-
τός τον νέο σωτήρα του κόσμου. Στο ιστορικό 
του που ο ίδιος καταγράφει στο βιβλίο Τα απο-
μνημονεύματα ενός νευρασθενούς, πρότυπο αυ-
τό-ανάγνωσης της παράνοιας, λανθάνει η τέχνη 
και επιμένει η ιστορία του πολιτισμού, διανθι-
σμένη από εθνικιστικά και φυλετικά στερεότυπα 
όπως αυτά του Σλάβου και του Εβραίου. Κάποτε 
στο παραλήρημα του διακρίνεται μία ρωγμή, και 
αυτή η ρωγμή έχει σαν αποτέλεσμα την ταύτιση 
του Σρέμπερ που νιώθει να τον διώκουν με τον 
διωκόμενο Εβραίο. Ο πολιτισμός χωρίς στερεό-
τυπα εισβάλει έτσι για λίγο θεραπευτικά, σίγου-
ρα όχι με μία ριζική θεραπευτική συμβολή. Όλα 
στο σύμπαν του δικαστή είναι προσωρινά. Όλα 
βρίσκονται σε μία διαδικασία μεταμόρφωσης. Η 
μεταμόρφωση δεν έχει τίποτα το καθησυχαστι-
κό. Γεννά μορφές και φωνές που τον βασανίζουν. 
Η ιστορία ή το ιστορικό ενός ατόμου διαπλέκεται 
με τον πολιτισμό. Η οικογένεια μεγεθύνεται γίνε-
ται κοινωνία και κόσμος. Ποιος είναι ο ρόλος του 
πολιτισμού στην αναζήτηση της ψυχικής υγείας; 
Ποια τέχνη και πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει 
το ατομικό και το ιστορικό τραύμα; Μπορεί τα 
διάφορα διακρατικά προγράμματα ψυχικής υγεί-
ας να απευθύνονται με παρόμοιες προδιαγραφές 
σε όλες τις κουλτούρες και πολιτισμούς; Πώς με-
ταφράζονται οι μεταβατικές λειτουργίες στους 
διαφορετικούς πολιτισμούς; Λειτουργεί αυτο-
μάτως το διαπολιτισμικό ή παραμένει ένα διαρ-
κές αίνιγμα και ένα ζητούμενο; Αυτά είναι μερικά 
ερωτήματα για μια επόμενη συζήτηση.
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Καλησπέρα σας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που 
συμμετέχω στο forum Παναγιώτης Σακελλαρό-
πουλος, είναι ένα ιδιαίτερο forum που φέρνει κο-
ντά τους νέους επαγγελματίες με τους προβλημα-
τισμούς γύρω από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση 
και τις διάφορες διαστάσεις που σχετίζονται με 
αυτή. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή πα-
ρέμβαση και να πω ότι η τέχνη λειτουργεί ιδιαίτε-
ρα θεραπευτικά σε ένα μοντέλο που συνδυάζει το 
recovery, την ανάκαμψη, με την συμπαραγωγή που 
εφαρμόζουμε εδώ και 17 χρόνια στην ΠΕΨΑΕΕ. Το 
λέω, παρόλο που έπρεπε να κάνω σχολιασμό, γιατί 
δεν ακούστηκε καθόλου η σύνδεση με τις νέες προ-
σεγγίσεις, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 
το μοντέλο του κέντρου κοινωνικού διαλόγου της 
ΠΕΨΑΕΕ εφαρμόζει, πιστεύω, ένα πολύ πρωτοπο-
ριακό μοντέλο, που μπορεί να λειτουργήσει πολύ 
προωθητικά με την έννοια της ανάκαμψης και της 
συμπαραγωγής, που είναι δύο πολύ σύγχρονες έν-
νοιες και που, συνδυαζόμενες με την τέχνη, δίνου-
νε θεαματικά αποτελέσματα. Οι λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, μαζί με τους επαγγελματίες και 
την κοινότητα, στο δικό μας μοντέλο, παράγουν πο-
λιτισμό, δημιουργούν και επικοινωνούν, τόσο στο 
πλαίσιο μιας αγωγής κοινότητας προωθώντας την 
ισότιμη συμμετοχή, όσο και στην κοινωνικοποίηση 
των ληπτών, αφού στην τέχνη όλοι είμαστε ίσοι. 
Ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά επειδή ακούστη-
κε και το project που έχει η ΠΕΨΑΕΕ, το art 4 psy, 
όπου κάνουμε μία θεατρική παράσταση με τρεις 
χώρες, οι οποίες, η κάθε μία παρουσιάζει ένα μέ-
ρος της παράστασης και έτσι έρχονται σε διάλογο, 
όχι μόνο λήπτες με επαγγελματίες και κοινότητα 
αλλά και διακρατικά μεταξύ τριών χωρών. Η τέχνη 
είναι θεραπευτική, αυτό δεν χωρεί αμφιβολία, όλοι 
οι ομιλητές που συζητήσαν σήμερα εστίασαν σε 
αυτό, όμως η τέχνη προωθεί και κάτι πολύ σημα-
ντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε – είναι η ισότη-

τα, είναι η έξοδος από τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Μέσω της τέχνης όλοι οι λήπτες βρίσκουν διέξοδο 
στο μικρό ή μεγάλο βαθμό που μπορούν να δημιουρ-
γήσουνε, στο μικρό ή μεγάλο βαθμό που μπορούν 
να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους μέσα 
από την δημιουργία της τέχνης και αυτό, πραγματι-
κά, έχει θεαματική συμβολή στην κοινωνικοποίησή 
τους. Θα σας πω το πιο αστείο, ίσως, την πιο ελα-
φριά ομάδα τέχνης που μπορεί να κάνει κάποιος, 
μία ομάδα καραόκε, μία ομάδα απλώς τραγουδιού, 
μεταφέρουνε και ερμηνεύουνε ένα τραγούδι κά-
ποιου άλλου ερμηνευτή. Στο πλαίσιο του recovery 
αυτή η ομάδα λειτουργεί απίστευτα θεραπευτικά 
γιατί ο λήπτης πρέπει να επιλέξει τραγούδι, άρα να 
βάλει μία στοχοθεσία, να το μελετήσει, άρα να προ-
ετοιμαστεί και να μελετήσει τις λεπτομέρειές του, 
άρα ένα μικρό project, έναν μικρό στόχο που θα πε-
τύχει και να το παρουσιάσει. Η παρουσίαση μπρο-
στά σε κοινό ξέρετε ότι είναι ένα ιδιαίτερα δύσκο-
λο αντικείμενο για πολλούς, ακόμα κι από εμάς, και 
βλέπουμε μέσα από μία τόσο απλή ομάδα, μία ομά-
δα καραόκε που λέει κάποιος «’ντάξει διασκέδαση 
είναι, πόσους θεραπευτικούς στόχους μπορεί να 
πετύχει;». Αντίστοιχα σε όλες τις διαστάσεις της, 
η τέχνη θέλει να σκεφτείς το αποτέλεσμα που θέ-
λεις να δημιουργήσεις, να το χτίσεις σιγά σιγά, είτε 
αυτό είναι μουσικό είτε είναι εικαστικό είτε είναι 
θεατρικό και, βέβαια, να το παρουσιάσεις. Το κέ-
ντρο του κοινωνικού διαλόγου έχει πετύχει, μέσα 
από τις ομάδες του, θεαματικά αποτελέσματα που 
τα βλέπουμε σε σύνδεση και με ένα άλλο πολύ ση-
μαντικό τομέα, την επαγγελματική αποκατάσταση. 
Όποιοι λήπτες μας συμμετέχουνε στις ομάδες κα-
ραόκε ή στις ομάδες θεάτρου δεν μπορείτε να φα-
νταστείτε πώς στέκονται στις συνεντεύξεις. Είναι 
απίστευτα τα εφόδια που η τέχνη τούς δίνει για τις 
άλλες διαστάσεις της ζωής τους. Αυτό ήθελα να 
σχολιάσω.

Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ», 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ και Ταμίας Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ ΕυΖην

Σχολιασμοί
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης 
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Καλλιτέχνης

Κάλλη Κρασά

Γεια σας, είμαι λήπτρια ψυχικών υπηρεσιών αγα-
πητοί φίλοι και φίλες και έχω γράψει δυο λόγια 
να σας πω κι εγώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κύριος 
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ήταν πρωτοπό-
ρος στην ζωή, έδωσε ευκαιρίες σε αυτούς που 
τους κατάβρεχαν με την μάνικα για μπάνιο, σε 
αυτούς που στα χωριά τούς κρέμαγαν κουδού-
νια, σε πολλούς που μπόρεσαν, χάριν σε αυτόν, να 
ζήσουν μια ζωή ανθρώπινη και αξιοπρεπή. Από 
αυτούς τους ανθρώπους είμαι κι εγώ, με λένε 
Κάλλη, γράφω και ζωγραφίζω. Μια μέρα έγραψα 
αυτό το ποίημα:

Μονάχη μου, 
μονάχη μου, 
και άλλο δεν αντέχω 

λίγο από τον χρόνο σας θα ήθελα να έχω.

Μην με παρεξηγήσετε, 
είμαι λίγο χαμένο

αλλά τα λόγια της καρδιάς καλά καταλαβαίνω. 

Το έχω σαν άνθρωπος που συνεχίζουν το έργο 
τους και χωρίς σπίτι, εισόδημα και μια γωνιά να 
γράφω και να ζωγραφίζω. Τον πρόλαβα όσο ζού-
σε, τα είχε τετρακόσια, που λέμε, ήταν χαμογελα-
στός και αξιοπρεπέστατος. Η τέχνη μου με βοη-
θάει στο να δώσω κάτι σκέψεις, συναίσθημα και 
να το μοιράζομαι με άλλους ανθρώπους, το έχω 
ανάγκη και μπορώ, χάρις σε αυτόν, να το συνεχί-
σω. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει 
και ο ίδιος γαλήνη στον ουρανό. Πόσοι άνθρωποι 
τον ευγνωμονούν! Αυτά τα δυο λόγια είχα να σας 
πω, έχω να σας παρουσιάσω, εν συντομία, το έργο 
μου - έχω γράψει έξι βιβλία, το πρώτο είναι αυτό, 
μικρό βιβλίο ποιημάτων, αυτό είναι το τρίτο «Πε-

ζούλια με Άποψη», τις ζωγραφιές τις έχω κάνει 
εγώ και το «Ζωγραφιές με Σκέψεις», κυκλοφο-
ρούν στα βιβλιοπωλεία, αν θέλετε μπορώ να σας 
διαβάσω κάτι ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους!
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Καλημέρα και από εμένα, χαιρετίσματα σε όλη την 
παρέα, θα ήθελα να επισημάνω δυο - τρία πράγμα-
τα εν τάχει μέσα στα τρία λεπτά. Όσον αφορά την 
συμβολή του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, για 
μένα, πέραν των άλλων, είναι ο λόγος των χρη-
στών που εμφανίστηκε στο προσκήνιο των συ-
ζητήσεων όλων των μορφών. Η πρόθεση για τον 
λόγο των χρηστών είναι το μέγιστο ζήτημα που 
με έμφαση έβαζε πάντα ο Σακελλαρόπουλος. Μία 
άλλη παρατήρηση, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτι-
κός, πάρα πολύ στοχαστικός, προβληματισμένος 
για τα συνέδρια μέσω της πλατφόρμας zoom, και 
όχι μόνο, και όταν, όσο και όποτε μπορούμε, να 
απομακρυνόμαστε από αυτά. Η πραγματικότητα, 
η οποία δημιουργείται σε σχέση με την εργασία, 
την εκπαίδευση και την διασκέδαση, δημιουργεί 
ένα δωμάτιο, κλουβί, φυλακή, μέσα στο οποίο δι-
εξάγονται όλα τα παραπάνω και αυτό είναι ένας 
νέου τύπου εγκλεισμός, ένας επαναεγκλεισμός 
σε αυτή την νέα διαμόρφωση. 
Η πανδημία, είπαν πολλοί ομιλητές, υπονόησαν 
ότι είναι παρελθόν - το αντίθετο, ούτε είναι πα-
ρελθόν, είναι σκόπιμα παρούσα, ήρθε ή την έφε-
ραν και διαμορφώνει μια νέα ζωή, βάσει αυτών 
που είπε και η Κατερίνα η Μάτσα και η Πέπη. Τα 
λόγια τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα είναι 
πραγματικά λόγια καρδιάς, λόγια συναισθημά-
των, διακινούν συγκινήματα και συναισθήματα. 
Εγώ είμαι υπέρ μιας απτικής ζωής και μιας χειρω-
νακτικής ζωής. Τυχαίνει τώρα, βέβαια, να είμαι 
και σε κατάσταση λιομαζώματος και έχω ελιές 
δίπλα μου και αυτό μου δημιουργεί έναν νέο πο-
λιτισμό μέσα μου, δεν ξέρω πώς το προσλαμβά-
νουν οι υπόλοιποι. Τώρα, όσον αφορά την εμπει-
ρία μου σε σχέση με την τέχνη και πού συνδέω 
τα ακούσματα μέχρι τώρα. Την εποχή του ψυχι-
ατρείου εδώ στα Χανιά, δημιουργήσαμε ένα πρό-
γραμμα «Προσπαθήστε Μαζί Μας» και μέσα από 

ένα εκπληκτικό εργαστήριο ζωγραφικής και ένα 
μουσικό καφενείο «Η Πέμπτη Εποχή», δώσαμε 
βήμα και λόγο μέσα από μορφές τέχνης. Μέσα σε 
αυτό το πρόγραμμα, εκδώσαμε ποιήματα εγκλεί-
στων και ληπτών και, επίσης, δημιουργήσαμε μία 
ομάδα κοινωνικού και θεραπευτικού θεάτρου, 
τους «Σχοινοβάτες», όπου τα κείμενα τα οποία, 
για πρώτη φορά, μέσα από το θέατρο κατάφεραν 
άνθρωποι να παίξουν παράσταση στην Πάντοβα, 
να επισκεφθούμε την Βενετία, να κάνουμε παρα-
στάσεις και να εμφανιστούν τα σώματά μας μέσα 
από την τέχνη σε ένα άλλο επίπεδο που δεν έχω, 
βέβαια, τον χρόνο να αναφερθώ στα σώματα και 
το πόσο σημασία έχει το σώμα να εκφράζεται, να 
μιλάει, να παρουσιάζεται, να εμφανίζεται μπρο-
στά σε μια διάδραση με τους θεατές. 
Μετά από όλα αυτά, ήρθανε δύο συνέδρια στα Χα-
νιά με θέμα «Τέχνη Και Ψυχιατρική» με απίστευ-
τες παρεμβάσεις και εργασίες και με αφορμή, 
εκτιμώ εγώ και έχει αναφερθεί, ότι με αφορμή 
αυτά τα δύο συνέδρια η ελληνική ψυχιατρική 
εταιρία ίδρυσε τον κλάδο Τέχνη και Ψυχιατρική, 
ένας αυτόνομος κλάδος που έχει να επιδείξει, 
στην συνέχεια και σημειολογικά αλλά και πραγ-
ματικά, διάφορες διεργασίες που αφορούν την 
τέχνη. Το τελευταίο το οποίο ήθελα να σχολιάσω 
και τελειώνω με αυτό, πολλές ψυχοθεραπευτι-
κές μέθοδοι σήμερα εντάσσουν στις προσεγγί-
σεις τους ζητήματα τέχνης, είτε εικαστικά, είτε 
θεατρικά, είτε μουσικά, είτε και τα λοιπά, και 
έχουν αναπτυχθεί. Είναι κρίμα που στην Ελλάδα 
δεν έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία ένα μη-
τρώο ψυχοθεραπευτών των οποίων είναι το ζη-
τούμενο χρόνια τώρα στην ψυχιατρική κοινότητα 
και, όσον αφορά το ψυχόδραμα το οποίο ασχολού-
μαι τα τελευταία είκοσι χρόνια, και μέσα από την 
δύναμη του θεάτρου, βλέπω και παρατηρώ αν-
θρώπους να μεταμορφώνονται σε διεκδικητές 

Ψυχίατρος

Αντώνης Λιοδάκης
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της ζωής τους και τις παρουσίας τους μέσα στο 
κοινωνικό σώμα. Με αυτή την έννοια, τα σημαντι-
κά ζητήματα τα οποία θίχτηκαν μέσα από αυτή 
την συζήτηση, μέσα από αυτούς τους προβλημα-
τισμούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν, ήρθε, είναι μια 
ευχή το επόμενο διάστημα να συμπράξουμε να 
καταφέρουμε δια ζώσης να ανταλλάξουμε όλο 
αυτό το υλικό και όλες αυτές τις σκέψεις, διότι 
έχουν μια άλλου τύπου επίδραση όσον αφορά την 
υιοθέτηση, την υλοποίηση, αλλά και την άμεση 
θεραπευτική τους δύναμη, διότι αλλιώς η εικόνα 
παρασύρει τα λόγια και τα κάνει μια ενσωματω-
μένη, άχαρη και απρόσωπη λειτουργία. 
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Είναι τιμή, πέρα από και χαρά μου, να συμμετέχω 
στο φετινό Forum, το οποίο και βάσει θεματικής 
και διάρθρωσης των ομιλιών, αλλά και πολυσυλ-
λεκτικότητάς είναι, νομίζω, μια απάντηση και 
ένα μήνυμα αντίστασης στα φαινόμενα παλινδρό-
μησης και κατακερματισμού της εποχής. 

Σκεφτόμουν ότι εάν μία από τις μείζονες κλη-
ρονομιές του έργου του Παναγιώτη Σακελλαρό-
πουλου είναι η επιστημονική εργασία άμβλυνσης 
του ψυχικού πόνου ταυτοχρόνως εντός κλινικής 
αίθουσας —στη θεραπεία καθαυτή, στην επο-
πτεία και στην επεξεργασία της πολυκλαδικής 
ομάδας— αλλά και εκτός —στην κοινότητα και 
την αγωγή της, σε στοχευμένες επαφές ευαισθη-
τοποίησης με πρόσωπα κύρους αλλά στην καθη-
μερινή διάδραση με τον πληθυσμό σε καφενεία, 
σε χωράφια και σε καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες— η σημερινή συμπεριληπτική εκδήλωση εί-
ναι συνέχεια και προέκταση του ίδιου ιδανικού 
και της ενιαίας επίμονης προσπάθειας εδραίω-
σης αλληλένδετων θεραπευτικών και κοινωνι-
κών δεσμών.

Προφανώς ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης σαν 
το βίντεο που είδαμε από τον κύριο Μπέρτο, την 
κυρία Μαυρουδή και τις άλλες/άλλους συντελε-
στές του, δημιουργεί πλούσιους συνειρμούς και 
μαγνητίζει το συναίσθημα, ενώ παράλληλα απο-
τελεί ένα σημαντικό παράδειγμα για το πόσο αξι-
όλογα αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει η συλ-
λογική καλλιτεχνική εργασία εντός μιας ομάδας 
με επιστημονική καθοδήγηση αλλά και απόλυτο 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των διακριτών 
αισθητικών κριτηρίων κάθε μέλους της. Θέλω, 
λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια από καρδιάς και 
να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα μεγάλη ικανοποί-
ηση και λίγη περηφάνεια —συναισθήματα σπάνια 

στη σημερινή συνθήκη— που η ομάδα του Προ-
γράμματος Κοινωνικοποίησης, πυρήνας και του 
συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου, λειτούργη-
σε για πολλά χρόνια στο πλαίσιο του Ινστιτούτου 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων – Π. Σα-
κελλαρόπουλος όπου εργάζομαι. 

Τέλος θέλω να πω δυο λέξεις και για κάποιες θε-
ωρητικές εισηγήσεις. Αρχικά για τη μεστή και δι-
ορατική παρουσίαση του κυρίου Δαμίγου, η οποία 
άνοιξε τον χάρτη αλλά και τον ορίζοντα της εν 
εξελίξει μεταρρύθμισης και της άμεσης σχέσης 
της με την τέχνη και την αισθητική, τόσο ως ερέ-
θισμα όσο και ως πρακτική. Επίσης, και τέλος, 
στις εισηγήσεις της κυρίας Ρηγοπούλου και της 
κυρίας Μάτσα οι οποίες, η καθεμία με τον τρόπο 
της, σημάδεψαν και ανέδειξαν τη δομική έννοια 
της ελευθερίας για το πεδίο της ψυχικής υγείας. 
Το πρόταγμα της ελευθερίας είναι προϋπόθεση 
κάθε αυθεντικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
αλλά είναι ταυτόχρονα αναγκαία συνθήκη για να 
λειτουργήσει ένα φορές ψυχικής υγείας με το 
πρότυπο και το πρόσημο που έχουμε όλες και 
όλοι κατά νου. Ιδίως, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, που 
επικοινωνούμε μέσα από οθόνες υπολογιστών, 
είναι διπλά σημαντικό να ακούγεται και κυρίως 
να επιχειρείται η ταυτόχρονη απελευθέρωση 
τόσο από το ψυχικό άλγος όσο και από τα στερε-
ότυπα και το στίγμα που το περιβάλλει, από τις 
στρεβλώσεις των αντιλήψεων της κοινότητας 
αλλά και των θεσμών — ακόμη και των δικών μας 
οργανισμών. Για να δομηθεί σταδιακά και στα-
θερά ένα πιο ευρύχωρο περιβάλλον θεραπείας 
το οποίο να μεταδίδει αυθεντική έγνοια για την 
κάθε άλλη/άλλον της ιστορίας και της κανονικό-
τητας.

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, ΜPhil CAM, 

Νομικός

Αλέξανδρος Λούντζης



33

Ψυχολόγος 

Σοφία Ματιάτου

Γεια σας, καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ 
που είχα την πρόσκληση και την τύχη να σας 
ακούσω όλους και να συναντήσω, σε εισαγωγικά, 
ανθρώπους και σας κύριε Δαμίγο που σας θυμά-
μαι από την εποχή του μεταπτυχιακού και πολ-
λούς ασθενείς που έχω δουλέψει μαζί τους και 
συγκινήθηκα πολύ που τους ξαναείδα στο βίντεο 
και παλιούς συνεργάτες.
 Έχω την τύχη να έχω περάσει από πολλά πόστα 
στα χρόνια που είμαι στην Εταιρία Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. 
Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πάρα 
πολύ. Θα διαλέξω, έτσι για να σχολιάσω, από την 
πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Γαλανοπούλου. Με 
άγγιξε αυτός ο Άγγλος, νομίζω, για τον οποίον 
μίλησε λίγο, που παρομοίασε τον καλλιτέχνη με 
την νοσοκόμα, με μια νοσοκόμα. Στάθηκα στο ότι, 
όχι με γιατρό, με νοσοκόμα και έκανα την σκέψη 
ότι η τέχνη δεν είναι ο προορισμός της να θε-
ραπεύσει, είναι περισσότερο σαν μία νοσοκόμα 
που θα ανακουφίσει, θα συντροφεύσει, θα είναι 
πάντα παρούσα να συνδράμει, θα συνοδεύσει, θα 
προσφέρει ίσως τις πρώτες βοήθειες που μπο-
ρεί, να μην θεραπεύσουν αλλά να σώσουν την ζωή 
του ασθενούς. 
Ξέρω ασθενείς, ψυχιατρικούς ασθενείς, που η 
τέχνη δεν τους θεράπευσε, με έναν τρόπο όμως 
τους έσωσε. Κατάφεραν μέσω της τέχνης να 
διασώσουν πυρήνες μέσα τους υγείας και μέσα 
από αυτούς να αλληλοεπιδράσουν, να επικοινω-
νήσουν, να πάρουν βοήθεια, δηλαδή κράτησαν 
ζωντανό ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσουν να 
αφήσουν τον θεραπευτή να τους πλησιάσει και 
να τους δώσει ό,τι μπορεί. Μου άρεσε λοιπόν η 
παρομοίωση της τέχνης με την νοσοκόμα, πάρα 
πολύ. Σκέφτομαι, επίσης, ότι μου άρεσε πολύ ότι 
είναι μια εξισορροπιστική απάντηση η τέχνη σε 
ό,τι ανατρεπτικό, σε ό,τι βλαπτικό μπορεί να συ-

ναντάμε στην ζωή μας. Έρχεται σαν μια εξισορο-
πιστική απάντηση στον πόνο, στην μοναξιά. Από 
την άλλη σκέφτομαι ότι ο πόνος, η μοναξιά, είναι 
αυτά που εξαιτίας τους, μέσω αυτών, από αυτά, 
πολλές φορές γεννιέται η τέχνη. Αυτές τις σκέ-
ψεις έκανα. Θέλω να πάω και σε αυτό που μας 
θυμίσατε, τον Σακελλαρόπουλο να παρουσιάζει, 
σε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο ζωντανά, αυτό που 
οι υπόλοιποι κάναμε ιδιωτικά με τον ασθενή απέ-
ναντί μας, αυτός το έκανε δημόσια, ζωντανά και 
ήταν σαν να γίνεται ιδιωτικά. Πώς το κατάφερνε 
αυτό ήταν τέχνη πραγματικά και νομίζω ότι ο Σα-
κελλαρόπουλος μας μετέδιδε, χωρίς να θυμάμαι 
ποτέ να το αναφέρει, νομίζω μας μετέδιδε όμως 
πολύ καθαρά και μέσω της δικής του λειτουργί-
ας αλλά και μέσω της διδασκαλίας του, ότι το να 
είσαι θεραπευτής είναι τέχνη, έχει τέχνη μέσα 
και δεν δίσταζε, πολλές φορές, να χαρίζει τον 
τίτλο θεραπευτής γενναιόδωρα σε ανθρώπους 
που δεν είχαν κάποια σπουδή, κάποιο αντικείμε-
νο γύρω από την ιατρική, την ψυχολογία, την ψυ-
χανάλυση ακόμα, αλλά κάτι έκαναν με χαρισμα-
τικό τρόπο και άξιζαν τον τίτλο του θεραπευτή. 
Και ένα τελευταίο σχόλιο, σίγουρα η τέχνη δεν 
προστατεύει μόνο την ψυχική υγεία αλλά και την 
σωματική, γιατί αυτά συνδέονται, δηλαδή είναι 
τόσο σωτήρια! 
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Καλησπέρα σε όλους, χαίρομαι πάρα πολύ που εί-
μαι ανάμεσά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
που είμαι ανάμεσά σας. Να σας πω ότι εγώ δεν 
έχω την ιδιότητα του θεραπευτή τέχνης, όχι ότι 
μπορώ και να μιλήσω ως θεραπευτής τέχνης. 
Αντιλαμβάνομαι και δουλεύω χρησιμοποιώντας 
την τέχνη ως ένα ακόμα μέσο και τρόπο και χώρο 
για επανένταξη του ανθρώπου με ψυχικές δυ-
σκολίες, οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι άλλη μια 
διάσταση της επανένταξης του ανθρώπου με 
ψυχικές δυσκολίες, την ενασχόλησή του με την 
τέχνη, μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω και να σταθώ. 
Να ευχαριστήσω πολύ τον φορέα που μου έχει 
δώσει και μου δίνει την ευκαιρία να λειτουργώ 
σε αυτό το πλαίσιο, να συμμετέχω σε διαδικασί-
ες επανένταξης των ανθρώπων με ψυχιατρικές 
δυσκολίες μέσω τέχνης και καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες.
Αν θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να κλείσω με ένα 
δυο σχόλια κατόπιν ερεθισμού που είχα από την 
τοποθέτηση του φίλτατου του Αντώνη του Λιο-
δάκη. Χαίρομαι πολύ που τον ξαναβρήκα, μετά 
από καιρό. Καταρχάς, αναφορικά με την ένταση 
που νομίζω ότι πρόβαλε ο Αντώνης για τον τρό-
πο επικοινωνίας μας μέσα από την πλατφόρμα, 
το zoom, σε κανέναν μας δεν είναι προτιμητέο 
συγκριτικά με την φυσική συνύπαρξη και αλληλε-
πίδραση. Από την άλλη μεριά, εγώ πρέπει να σας 
πω ότι το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ που μέσα 
από αυτές τις συνθήκες του εγκλεισμού της παν-
δημίας έχουμε, έστω, αυτή την διέξοδο. Αντώνη, 
εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα στο χωράφι 
σου που είχα να σε δω πάνω από 20 χρόνια εκεί, 
όταν για πρώτη φορά σε είχα δει δια ζώσης και, 
επίσης, να συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Αντώνη 
για το σχόλιό του που αφορά την λειτουργία ενός 
μητρώου ψυχοθεραπευτών. Μακάρι να εισακου-
στεί, όπως και εκεί που πρέπει, αυτή που πρέπει, 

αυτή η πρόθεση και να προχωρήσει, επιτέλους, 
αυτό στην χώρα μας γιατί η λειτουργία και οι λει-
τουργοί της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα είναι 
αρκετά υποτιμημένοι και σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ πάλι όλους και χαιρετισμούς πάλι σε όλους, 
σας ευχαριστώ.

Ψυχολόγος, συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, 

Κλινική Νευροψυχολογία, Γνωσιακή Συμπεριφορι-

στική Θεραπεία Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων

Γιώργος Σπανός
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Ψυχίατρος

Δημήτρης Οικονομίδης

Καλημέρα σε όλες και όλους, ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που 
συμμετέχω στο φετινό forum. Το ότι συζητάμε 
για την τέχνη στην ψυχική υγεία είναι καρπός της 
ολιστικής προσέγγισης που είχε ο Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος. Πια για τον ψυχικά πάσχοντα 
και για το ότι όπως ειπώθηκε μόλις πριν, η δου-
λειά μας είναι και τέχνη. Θα αναφέρω δυο εμπει-
ρίες: η πρώτη είναι ότι η δική μου επαφή με την 
τέχνη σαν θεραπευτικό μέσο, σαν παρουσίαση 
στην ψυχιατρική δουλειά, ήταν με τον Αντώνη 
Λιοδάκη που χάρηκα και συγκινήθηκα πάρα πολύ 
που τον άκουσα προηγουμένως. Όταν ήμουν ει-
δικευόμενος στο ψυχιατρείο στα Χανιά και που 
ο Αντώνης τότε ξεκινούσε όλα αυτά τα προγράμ-
ματα, την «Πέμπτη Εποχή» πίσω από τις «Τέσ-
σερις Εποχές» των Χανίων, στο ξεκίνημά μου, 
με εμπλούτισε πάρα πολύ, το να δω κι αυτή την 
πτυχή. 
Θα αναφέρω και μια, κλινική εμπειρία από όταν 
ήμουν βοηθός σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο 
στην Γαλλία, όπου είχαμε έναν χρόνιο ασθενή 
χρόνια στο νοσοκομείο, όχι με εισαγγελικές και 
τα λοιπά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 
μια έξοδος και να επιστρέψει στην οικογένειά 
του, στην κοινότητα. Δοκίμαζαν από τα φάρμακα 
από τις εξόδους, συνοδευόμενες, διάφορες προ-
σπάθειες, πολύ δύσκολα προχωρούσαν τα πράγ-
ματα και κάποια στιγμή ήρθε στην κλινική μια 
πολύ εμπνευσμένη κινησιοθεραπεύτρια, η οποία 
είχε και κάποια γνώση από τον χορό, από την 
μουσική, η οποία ξεκίνησε και μία δουλειά πολύ 
αφοσιωμένη και με τους υπόλοιπους ασθενείς 
αλλά και με τον συγκεκριμένο και ,για να μην μα-
κρηγορώ, μέσα από την κίνηση και τον χορό μπό-
ρεσε να κινητοποιήσει τις ζωντανές δυνάμεις 
που υπήρχαν σε αυτό τον ασθενή, τις οποίες δεν 
μπορούσαν να κινητοποιήσουν, προσπαθώντας 

να τον κινητοποιούμε, εντός εισαγωγικών, με το 
ζόρι, με την συζήτηση, με τον λόγο. Κινητοποιώ-
ντας, έτσι όπως ειπώθηκε, από τα πιο αρχαϊκά 
στοιχεία του, την κίνηση, τον ήχο. Και μετά όπου 
έφυγα από αυτή την κλινική αλλά κάπως, επειδή 
μου κίνησε το ενδιαφέρον, είχα κρατήσει μια επα-
φή με τους συναδέλφους, μετά από νομίζω δυο 
τρία χρόνια, οι έξοδοι στην κοινότητα του ασθενή 
ήταν πολύ πιο εύκολες πολύ πιο ευχάριστες και 
μπόρεσε όλη η δουλειά επανακοινωνικοποίησης 
να προχωρήσει πιο γρήγορα, να κουμπώσει, να 
χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, πιο ομαλά σε αυ-
τόν τον άνθρωπο ο οποίος ήτανε πάρα πολύ πα-
λινδρομημένος. Ήταν και πολύ συγκινητικό όταν, 
μετά από χρόνια, έμαθα αυτή την εξέλιξη, το πώς 
αυτή η μορφή θεραπευτικής παρέμβασης είχε 
λύσει δυσκολίες και μπλοκαρίσματα και είχε 
απελευθερώσει το en la vitale, την ζωντανή ορμή, 
που έλεγε κι ο Σακελλαρόπουλος μέσα σε αυτόν 
τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ!
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Στιγμιότυπο 1

2009 στο γραφείο του Σακέλ.
Μερικά ντοσιέ, ασφυκτικά γεμάτα, στο μαρμάρι-
νο τραπεζάκι, δίπλα από την πολυθρόνα του ως 
αναλυτή.
«Μανούλα μου, πάρτα να τα ψάξεις κι εσύ, δεν 
έχουν εκδοθεί τα περισσότερα, μήπως βγάλουμε 
ένα βιβλίο».
Ένα από αυτά τα κείμενα, δακτυλογραφημένο σε 
λεπτό χαρτί, ρυζόχαρτο νομίζω το λένε, με τίτλο 
«ο συνειρμός».
Το βιβλίο βγήκε, ένα χρόνο μετά, «Θεμέλιο της 
Ψυχιατρικής ο Συναισθηματικός Δεσμός Θερα-
πευτή – Θεραπεύομενου».

Γράφει ο Σακέλ για τον «συνειρμό»: 
«Το κείμενο αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο μά-
θημα που έκανα ως πανεπιστημιακός στο Αιγινή-
τειο (1964-1967). Αποτελεί την έναρξη της εκπαι-
δευτικής μου δραστηριότητας στην Ελλάδα. Δεν 
ήταν καθόλου εύκολο, σαν κάθε αρχή».
Και κλείνει με αυτό: 

«(…) Αυτό που είναι πιο ουσιαστικό σε αυτό το 
πρώτο κείμενο για τους συνειρμούς, είναι η ει-
σαγωγή του ψυχαναλυτικού τρόπου ανάγνωσης 
του βιώματος και του λόγου του ψυχωσικού αρ-
ρώστου. Ο ψυχωσικός άρρωστος γίνεται ισότιμος 
με τους άλλους αρρώστους, ισότιμος με τον θε-
ραπευτή του, εφόσον αποδεχόμαστε ότι ο λόγος 
του αποκαλύπτει, ακόμη και με έναν ιδιόρρυθμο 
τρόπο, τις ψυχικές του ανάγκες, τις αγωνίες, τον 
τρόπο που προσπαθεί να επεξεργαστεί την εμπει-
ρία του. (…) σε μια περίοδο που η άσκηση της ψυ-
χιατρικής φροντίδας εξαντλείτο σε μια βιολογι-
κή παρέμβαση και ο λόγος του ασθενή θεωρείτο 
μόνο ακατάληπτος και απροσπέλαστος από κάθε 

απόπειρα σκέψης και κατανόησης».

Στιγμιότυπο 2 
Στην τέχνη είμαστε όλοι ίσοι…
Στον ποιητικό λόγο, στην ποιητική αδεία, δηλα-
δή, είναι πιο εύκολο να είμαστε όλοι ίσοι…
Ενώ ο Σακέλ έκανε για πρώτη φορά, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει ο ίδιος, «τον ψυχωσικό άρρωστο 
ισότιμο με τους άλλους αρρώστους, ισότιμο με 
τον θεραπευτή του», εφόσον όλοι έχουμε ασυνεί-
δητο που εκφράζεται είτε μέσω των συνειρμών 
στο λόγο, είτε με τα παράγωγα της τέχνης. 

Στιγμιότυπο 3 
Για τον λόγο, τις λέξεις περί ψυχικής υγείας / ψυ-
χικής ασθένειας, περί στίγματος, περί της συζή-
τησης που έχει ανοίξει για την γλώσσα ως προς 
της ψυχική υγεία, τα προβλήματα ψυχικής υγεί-
ας…και περί της συζήτησης για την δίκαιη ανάγκη 
των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα να 
αυτοπροσδιορίζονται, δικαίωμα αναφαίρετο και 
ουσιαστικό. Δείτε, όμως, η αναφορά του Σακέλ 
στον «άρρωστο» εμπεριείχε βαθύ σεβασμό τόσο 
στην ισοτιμία, όσο όμως και στην ανάγκη του αν-
θρώπου να λάβει φροντίδα και την γνήσια επιθυ-
μία του θεραπευτή να του την προσφέρει, μέσω 
του συναισθηματικού και θεραπευτικού δεσμού. 
Δεν είναι οι λέξεις, αλλά η χρήση τους και η πραγ-
ματική μας στάση, λοιπόν, που παράγουν στίγμα ή 
που προωθούν την ισοτιμία…

Στιγμιότυπο 4
Θα σας μιλήσω περί της ισοτιμίας στην υγεία, 
στη ζωή, κι όχι μόνο στην τέχνη, μέσα από τα λό-
για ενός θεραπευτή, που αναρωτιέται αν αλήθεια 
αυτός, εμείς, είμαστε τόσο αλώβητοι ή τόσο στε-
γανά από την άλλη μεριά, όταν μιλάμε για τους 
ασθενείς μας… Πάντως σίγουρα είμαστε «από 

Ψυχολόγος MSc Συνεργάτης 

ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος και ΙΨΥΠE

Παναγιώτα Φίτσιου
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την ίδια μεριά» ως προς την δίψα μας για την τέ-
χνη της ζωής, ή αλλιώς περί της ανάγκης ή επιθυ-
μίας για τον δεσμό με τον άλλο….

Ήταν ο ίδιος
επίμονος ασθενής,

που έβλεπα
στο απέναντι πεζοδρόμιο,

κάθε που έφτανα
στη δουλειά.
Ήταν ο ίδιος

επίμονος ασθενής,
που συναντούσα
στο περίπτερο,
όταν πήγαινα
για τσιγάρα.
Ήταν ο ίδιος

επίμονος ασθενής,
που μ’ ακολουθούσε

ως τον τελευταίο
διάδρομο

του σουπερμάρκετ.
Τα πάντα ήξερε για μένα…

Δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτόν,
κι ας είχε γίνει

η σκιά μου…
Μόλις χθες

ενηλικιώθηκε
η θλίψη του.

Χτύπησε την πόρτα
του γραφείου μου,

μου άνοιξε
και βγήκα έξω.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΜΕΡΙΑ;

Το ποίημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα parafonia.gr
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Μουσική και Τραγούδια 

Κωστής Μπαλτάς
Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ

Παναγιώτης Ντούβας
Μουσικός, μέλος ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Νικόλος Παναγιώτου
Μουσικός, Φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευση Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 

Δήμητρα Σουκλάμα
Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ

Αντωνία Τσαντίλα
Μουσικός, μέλος ΕΠΑΨΥ 

Μελοποίηση ποιήματος Σοφίας Ματιάτου 
από τον Μάνθο Δαμίγο 

Eνότητα

Μουσικοί

Συντονισμός
Μάνθος Δαμίγος

Πτυχιούχος (Integrated Master)

Ειδικότητα Σύνθεση, Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
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Συζητώντας με θεραπευτές 
μέσω Τέχνης της ΕΚΨ
Π. Σακελλαρόπουλος

Συντονισμός

Eνότητα

Τάνια Μπατζόγλου  

Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια - Ηθοποιός

Καλησπέρα και από εμένα και χαίρομαι πάρα 
πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα, όχι 
μόνο γιατί συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον 
τραπέζι συζήτησης αλλά γιατί όλη μου η ζωή μέ-
χρι τώρα φλερτάρει με τη τέχνη και τη ψυχική 
υγεία. Από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν 
που δίδασκε πως κάνουμε θέατρο για τη ψυχή 
μας, μέχρι τις σπουδές ψυχολογίας και την εξει-
δίκευση στη Δραματοθεραπεία, το ταξίδι μου 
συνδυάζει συνεχώς αυτούς τους δύο κλάδους. 
Και τι ευτυχής συγκυρία να έχω και εγώ μια θέση 
στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελ-
λαρόπουλου, και ειδικά στη Δομή Φωκίδας, όπου 
η τέχνη έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο τόσο στα 
θεραπευτικά προγράμματα που γίνονται αλλά 
και στην αγωγή κοινότητας. Όμως δεν θα μιλήσω 
άλλο για εμένα γιατί σε αυτό το τραπέζι το λόγο 
έχουν συνεργάτες και μέλη που για πολλά χρό-
νια συμβάλλουν, ο καθένας με το δικό του τρό-
πο, στην εφαρμογή της τέχνης σε θεραπευτικά 
προγράμματα και δράσεις ομαδικές ή ατομικές. 
Συνομιλητές μου είναι η σκαπανέας όπως την 
ονόμασε η Κυρία Φραγκούλη Αγγελική Φωτεινού 
δραματοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια και κοι-
νωνική λειτουργός με πολυετή δράση στην εται-
ρία τόσο στη δομή Αττικής όσο και στη Φωκίδα, 
η Δέσποινα Παπαϊωάννου επίσης από τη Φωκίδα, 
εικαστική ψυχοθεραπεύτρια με μεγάλη εμπειρία 
και στην αγωγή κοινότητας, η Σταυρούλα Μπέ-
κιου από τη δομή Φθιώτιδας που είναι υπεύθυνη 
όλων των προγραμμάτων τέχνης, η κυρία Χριστί-
να Τσιταμίδου από τη Δομή Θράκης η οποία μέσα 
από τη προσωπική της αγάπη για τη τέχνη πα-
ρακίνησε και άλλους για την ίδρυση ομάδων και 

η Κλειώ Μαυρουδή από τη δομή της Αττικής η 
οποία οργανώνει και συντονίζει, όπως ήδη ακού-
σαμε, ποικίλα προγράμματα τέχνης. Ό λόγος στις 
κυρίες λοιπόν και θα ήθελα η καθεμία να μας μι-
λήσει τόσο για το παρελθόν και την έναρξη της 
ιστορίας τους στην Εταιρία, αλλά και για το πα-
ρόν και τις δυσκολίες που έχει φέρει η πανδημία 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων τέχνης και 
τέλος, να μας δώσει η καθεμία ένα όνειρο για το 
μέλλον της τέχνης στην εταιρία και γενικότερα 
στο χώρο της ψυχικής υγείεας. 
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Έφτασα στο Ιατροπαιδαγωγικό τμήμα του Ινστι-
τούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων 
το 2000, συγκεκριμένα στο τμήμα της Αγγελικής 
Φωτεινού, που είχε κυρίως δραστηριότητες θεα-
τρικές, και γνώρισα για πρώτη φορά στην πράξη 
την πραγματοποίηση του οράματος που ανέφε-
ρα προηγουμένως του Παναγιώτη Σακελλαρό-
πουλου, την εισαγωγή δηλαδή της Τέχνης στην 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, την κοινωνική 
επανένταξη και την πρόληψη, εφόσον στο συγκε-
κριμένο τμήμα είχαμε παιδιά και εφήβους.
Μετά ένα χρόνο πέρασα στο τμήμα ενηλίκων 
και συγκεκριμένα στο Κέντρο Ημέρας-Πρόγραμ-
μα Κοινωνικοποίησης όπου υπήρχαν θεραπείες 
μέσω τέχνης και συνέχισα να εφαρμόζω το θερα-
πευτικό θέατρο.
Η θεραπευτική διαδικασία μέσα από το θέατρο, 
δίνει πολύ συχνά διέξοδο στην έκφραση δύσκο-
λων ή μη συνειδητοποιημένων συναισθημάτων 
διευκολύνοντας έτσι κάθε συμμετέχοντα να βά-
λει σε λέξεις εν τέλει και να μοιραστεί αυτό που 
επιθυμεί ή έχει την ανάγκη να πει.
Οι θεραπευτικές δραστηριότητες αυτές είναι 
για τους συμμετέχοντες μια προσωπικά γοητευ-
τική εμπειρία καθώς η συναισθηματική έκφραση 
βρίσκει διέξοδο μέσα από την εξομαλυντική και 
εκλεπτυσμένη διαδικασία της Τέχνης. 
Επίσης γοητευτική είναι και η διαδικασία που 
εξελίσσεται μέσα στο σύνολο της ομάδας καθώς 
περνά ο καιρός και ο καθένας μπορεί στον δικό 
του χρόνο και με τον δικό του τρόπο να εμπιστευ-
τεί, να γνωρίσει τη θέση του μέσα στην ομάδα, να 
γνωρίσει τη θέση του άλλου, να μοιραστεί όταν 
το επιθυμήσει και τελικά να αναλάβει τον ρόλο 
που του ταιριάζει. Με άλλα λόγια, να αποδεχτεί 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των άλλων, να ανα-
καλύψει τα δικά του χαρακτηριστικά και να τα 
δει να γίνονται αποδεκτά ακριβώς επειδή είναι 

δικά του, τον εκφράζουν και τον κάνουν μοναδι-
κό αλλά συγχρόνως και μέρος του συνόλου, της 
ομάδας.
Στόχος είναι να μην πιεστεί, να εμπιστευτεί, να 
εκφραστεί προσωπικά, να συμπεριληφθεί και να 
συμπεριλάβει.
Στο παρόν διακρίνω μεγάλη δημιουργική διάθε-
ση.
Μοιάζει σαν να έχουμε μπει σε μια νέα φάση εξέ-
λιξης της λειτουργίας μας, σαν να έχουμε περά-
σει εκ νέου σε μια φρέσκια εφαρμογή θεωριών 
και οραμάτων. Σαν να λάβαμε μια ώθηση προς 
την πραγματοποίηση αυτών που επιθυμούσαμε 
και φανταζόμασταν. 
Μιλώντας γι’ αυτά, στο μυαλό μου είναι φυσικά 
αυτό που είδατε εδώ σήμερα, η πρόσφατη συνερ-
γασία με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου η 
οποία μας έφερε σε ένα επόμενο στάδιο εξέλι-
ξης της ομάδας, και καταφέραμε να δημιουργη-
θεί μια ομάδα με ευρύτερη σύνθεση, δηλαδή, απο-
τελούμενη από θεραπευτές, λήπτες υπηρεσιών 
ψ. υγείας και καλλιτέχνες μαζί. Αποτελέσαμε μια 
ομάδα που συνεργάστηκε για ένα διάστημα τρι-
ών μηνών ισότιμα και αρμονικά και είδαμε στην 
πράξη να περιορίζεται το στίγμα και να ανοίγει 
ο δρόμος της επικοινωνίας με βάση τις κοινές 
εμπειρίες, τα βιώματα και τα συναισθήματα.
Οπότε η δική μου επιθυμία για το άμεσο μέλλον 
είναι η δημιουργία διευρυμένων ομάδων δραστη-
ριοτήτων μέσω τέχνης 
ώστε να διαδοθεί;
να έχουν την ευκαιρία;

Θεατρολόγος - Υπεύθυνη του Προγράμματος 

Κοινωνικοποίησης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Κλειώ Μαυρουδή 
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Υπεύθυνη προγραμμάτων τέχνης στη Δομή 

Φθιώτιδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Σταυρούλα Μπέκιου 

Η τέχνη στην Δομή Φθιώτιδας είναι ένα εργα-
λείο, που χρησιμοποιήθηκε ως ένα θεραπευτικό 
μέσο από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας. 
Θεωρώ ότι ήταν τόσο νωρίς ώστε κι εμείς δεν 
συνειδητοποιούσαμε ότι αυτό που κάναμε ήταν 
τέχνη. 
Προσπαθώντας να υλοποιήσουμε όσα διδαχτή-
καμε από τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, μέσα 
από την ψυχαγωγία, τον χορό, το τραγούδι, μέσα 
από την αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών, ποί-
ησης, θέλαμε να αφυπνίσουμε τις χαμένες δεξιό-
τητες των μελών μας. 
Θέλαμε να τους κινητοποιήσουμε ώστε να θυμη-
θούν πράγματα που είχαν διδαχτεί, που γνώριζαν 
από το περιβάλλον που είχαν ζήσει, αλλά η ασθέ-
νεια και ο εγκλεισμός τα είχαν κρύψει. Έτσι από 
κοινού τραγουδήσαμε, ζωγραφίσαμε, δημιουργή-
σαμε κατασκευές. 
Προσπαθούσαμε να τους προσφέρουμε και πολ-
λές φορές διδασκόμασταν από εκείνους. Παρα-
κολουθήσαμε μαζί τους προγράμματα «δια βίου 
μάθησης» για τον πολιτισμό και την ιστορία του 
τόπου. Εκεί ο καθένας θυμήθηκε τραγούδια ήθη 
και έθιμα της δικής του μικρής πατρίδας. Με τις 
κατασκευές εικόνων συνθέσεων και κοσμημά-
των συμμετείχαμε σε Bazaar.
Μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης και τη 
χρησιμοποίηση ποικίλων υλικών αναδύθηκαν 
και αποτυπώθηκαν κάθε είδους συναισθήματα. 
Συγκινηθήκαμε μαζί, γελάσαμε, ευχαριστηθήκα-
με. Ενισχύσαμε την θεραπευτική σχέση.
 Ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη των μελών 
μας, όσο αφορά την τέχνη ήταν, όταν μέσω του 
προγράμματος Best Buddies συνεργαστήκαμε με 
εθελοντές καλλιτέχνες από τους οποίους δημι-
ουργήθηκαν, η Ομάδα Εικαστικών από αρχιτέκτο-
να ζωγράφο, η Ομάδα Χορού και Χορωδίας από 
χοροδιδάσκαλο και την χορωδία πολιτιστικού 

συλλόγου, η Ομάδα Θεάτρου από ερασιτέχνες 
ηθοποιούς. Μέσα από την Ομάδα Θεάτρου και 
μέσα από τις αναμνήσεις των μελών μας για τον 
γάμο, δημιουργήθηκε το σενάριο και ανεβάσαμε 
την παράσταση «Γλαυκιώτικος Γάμος», όπως και 
μικρότερες παραστάσεις σε Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές. Τα μέλη μας έλαβαν μέρος σε εκθέσεις 
ζωγραφικής, συμμετείχαν με το χορευτικό σε εκ-
δηλώσεις στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου.
Η ενεργός αξιοποίηση των εθελοντών μας είναι 
ένα δυνατό σημείο στην Αγωγή Κοινότητας, κα-
θώς αποτελούν ένθερμους υποστηρικτές του 
έργου μας και είναι για μας παράγοντας δικτύω-
σης. 
 Έτσι με την συνεργασία και στο πλαίσιο των συμ-
μαχιών και μέσα από συνέργειες που δημιουργή-
θηκαν, κάθε χρόνο οργανώνεται το Φεστιβάλ τέ-
χνης και Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τους 
άλλους Φορείς ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
της πόλης μας. Επίσης οι εθελοντές μας λειτούρ-
γησαν και σαν εκπαιδευτές προς την θεραπευτι-
κή Ομάδα, μαζί με την εκπαίδευση που μας έχει 
προσφέρει ο Φορέας μας και αυτή που έχει πάρει 
ο καθένας προσωπικά, και αυτό είναι κάτι που 
μας βοήθησε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις 
Ομάδες κατά την περίοδο της Πανδημίας. Και νο-
μίζω ότι παρόλες τις δυσκολίες βοήθησε πολύ 
στο να έρθουμε και εμείς πιο κοντά με την τέχνη.
 Νομίζω ότι τα μέλη μας νιώθουν περηφάνια για 
όσα καταφέρνουν κι εμείς είμαστε περήφανοι 
για εκείνους και για την δουλειά που κάνουμε. 
Γιατί μπορεί να είμαστε ο συνδετικός κρίκος 
των ανθρώπων μας με την κοινωνία αλλά πάντα 
έχουμε στο μυαλό μας αυτό που μας έλεγε ο Πα-
ναγιώτης Σακελλαρόπουλος ότι θα μπορούμε να 
πούμε ότι τα πάμε καλά όταν τα μέλη μας θα μας 
ξεπεράσουν και δεν θα μας έχουν ανάγκη για να 
προχωρήσουν.
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Η τέχνη ένωσε διαδικτυακά τις Δομές της Εται-
ρίας κατά την περίοδο της πανδημίας και αυτό το 
απέδειξε η Αποκριάτικη γιορτή στην οποία συμ-
μετείχαν και οι 4 γεωγραφικές περιοχές. 
Τώρα είμαστε στη φάση να κάνουμε επανεκκίνη-
ση για τις δια ζώσης επαφές μας , υπό την σκιά 
της Πανδημίας που ακόμη είναι εδώ, αντικρούο-
ντας τις όποιες αντιστάσεις τόσο των μελών μας 
όσο και τις δικές μας. Επιδιώκουμε επανασύνδε-
ση με τους εθελοντές μας. Προετοιμάζουμε και 
φέτος το Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας 
και εμπλεκόμαστε σε δράσεις της Κοινότητας με 
την αξιοποίηση του πολιτισμού και της τέχνης, 
γιατί τα βλέπουμε σαν αναπόσπαστο κομμάτι 
μέσα στις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΚΨ Π. Σα-
κελλαρόπουλος

Προτάσεις, σκέψεις για το μέλλον.
Αυτό που θα επιθυμούσαμε για το μέλλον είναι να 
διατηρήσουμε το επίπεδο που έχουμε φτάσει, να 
το εξελίξουμε ενδυναμώνοντας τα μέλη μας να 
διεκδικήσουν την θέση τους μέσα από την τέχνη 
στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Αλλά 
και μέσα από την τεχνολογία.
Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προ της Κοινότη-
τα η Δομή μας υλοποιεί το πρόγραμμα Erasmus+ 
Ηρωίδες που σαν στόχο έχει να βοηθήσει ευάλω-
τες γυναίκες να ενδυναμωθούν μέσω της θερα-
πευτικής γραφής, να υψώσουν την φωνή τους και 
τα δικαιώματά τους για την εξάλειψη της ενδο-
οικογενειακής βίας. Στην καλλιτεχνική έκθεση 
που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν οι γυναίκες 
του προγράμματος, γυναίκες καλλιτέχνες και 
συγγραφείς της πόλης μας καθώς και μέλη μας. 
Το πρόγραμμα Hρωίδες έχει ένα πολύ καλό υλικό 
που θα ήταν καλό να το ενσωματώσουμε στις κα-
λές πρακτικές της ΕΚΨ Π Σακέλλαρόπουλος και 
να το αξιοποιήσουμε στα μέλη μας για την ενδυ-

νάμωσή τους, αλλά και σε άλλες συγκεκριμένες 
Ομάδες στόχου.
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Ψυχολόγος, εικαστική θεραπεύτρια στη Δομή 

Φωκίδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Δέσποινα Παπαϊωάννου 

Καλησπέρα, ονομάζομαι Δέσποινα Παπαϊωάννου 
και εργάζομαι ως εικαστική ψυχοθεραπεύτρια 
στην Εταιρία στην Δομή Φωκίδας.
Το ταξίδι μου στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρι-
κής Π. Σακελλαρόπουλος στην Δομή Φωκίδας 
ξεκίνησε πριν από δεκαέξι χρόνια.
Το ταξίδι αυτό είχε και έχει πολλούς συνταξι-
διώτες και πολλούς σταθμούς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς. Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερ-
θώ σε κάποιους από αυτούς. 
Το 2005 αναλαμβάνω την ευθύνη της τέχνης στην 
Δομή Φωκίδας και ξεκινώ να λειτουργώ την Λέ-
σχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας. 
Λειτουργώ ομάδα εικαστικής θεραπείας με την 
μορφή art studio. Συμμετέχουν σχεδόν όλα τα 
μέλη των διαμερισμάτων και του οικοτροφείου.
Σταδιακά δημιουργήθηκαν και ομάδες εικαστι-
κής θεραπείας με πιο λειτουργικά μέλη και ξε-
κινούν ατομικές συνεδρίες art therapy για ωφε-
λούμενους της Κινητής Μονάδας αλλά και των 
στεγαστικών μονάδων.
Το 2008 ιδρύεται η Λέσχη Αύρα στην Ιτέα σε 
συνεργασία με την συνάδελφο δραματοθερα-
πεύτρια Αγγελική Φωτεινού. Οργάνωση ολο-
κληρωτική από την επισκευή του κτιρίου ως 
την σύνταξη του προγράμματος λειτουργίας. Τα 
προσφερόμενα προγράμματα ήταν: Δραματοθε-
ραπεία, Εικαστική Θεραπεία, Κεραμική, Γυμνα-
στική, Χορός. Η Λέσχη Αύρα Ιτέας απευθύνεται 
σε ωφελούμενους της Κινητής Μονάδας και στο 
γενικό πληθυσμό της περιοχής. Οι παραπομπές 

ήταν λίγες από τους συναδέλφους/ δεν είχαμε 
ενσωματώσει το ολιστικό μοντέλο θεραπείας, 
τέχνης και αποκατάστασης. 
Το 2009 οργανώνεται η πρώτη εικαστική έκθεση 
με έργα των ωφελούμενων ενταγμένη στις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις του τόπου «Φωκικά».
Το 2010-2011 στο πλαίσιο της Αγωγής Κοινότη-
τας (ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοι-
νότητας σε θέματα ψυχικής υγείας) οργανώνε-
ται μεγάλη δράση στην πόλη της Ιτέας. Η ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος με τους θεραπευτές τέχνης 
καλεί τους φορείς πολιτισμού της πόλης και 
όλοι μαζί οργανώνουν ένα σπονδυλωτό δρώμενο 
με τίτλο: « Ο διάπλους, το παλιό καράβι και το 
άλας της ζωής». Το δρώμενο διαρκεί ένα χρόνο 
και εμπλέκονται δέκα φορείς από την κοινότητα 
–πολιτιστικοί, αθλητικοί σύλλογοι, ΚΑΠΗ, σχο-
λεία- Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος δημιουργεί και 
γίνεται εκπρόσωπος τέχνης και πολιτισμού.
Το 2012-2015 λειτουργούν ομάδες art therapy 
στην Ιτέα, οι οποίες απευθύνονται στο γενικό 
πληθυσμό της κοινότητας. 
Το 2012 -2019 οργανώνονται μεγάλες γιορτές 
ανοιχτές στην κοινότητα στις οποίες συμμετέ-
χουν μέλη και θεραπευτές. Και ακολουθούν θεα-
τρικά δρώμενα, παραμύθια συμμετοχή στις δρά-
σεις της κοινότητας : Χριστούγεννα, Αποκριές, 
Καλοκαίρι.
Παράλληλα, η τέχνη αξιοποιείται στην πρόληψη 
στο πλαίσιο της Αγωγής Κοινότητας με τους Παι-
δότοπους- εργαστήρια για παιδιά που οργανώνο-

Η συμβολή των Προγραμμάτων Τέχνης 
στη Δομή Φωκίδας
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νται σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, κυρί-
ως το καλοκαίρι σε μικρά χωριά της Φωκίδας- και 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποι-
ούνται στην σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, και γε-
νικότερα σε δράσεις Αγωγής Κοινότητας με βιω-
ματικά εργαστήρια (2010 έως σήμερα).
Το 2018 ξεκινά ομάδα art therapy στην Ιτέα στην 
οποία συμμετέχουν ωφελούμενοι της ΚΜ, κυρί-
ως ψυχωτικοί που μένουν σε διαφορετικές πό-
λεις και χωριά της Φωκίδας. Ο οδηγός της ΚΜ 
αναλαμβάνει την μετακίνηση τους, όπου δεν μπο-
ρεί να την αναλάβει η οικογένεια (η ομάδα εξακο-
λουθεί να λειτουργεί).
Την περίοδο της πανδημίας λόγω covid-19, στις 
δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού η τέχνη αξι-
οποιήθηκε από ομάδα συναδέλφων και δημιουρ-
γήθηκε παραμύθι για παιδιά με τίτλο: «Ο Φοίβος 
και οι Δελφικοί μύθοι στον Κορωνοϊό». Το βιβλίο 
περιλαμβάνει δραστηριότητες για δημιουργική 
απασχόληση. Την εικονογράφηση ανέλαβαν ωφε-
λούμενοι παιδιά και ενήλικες της Εταιρίας. Εκδό-
θηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Φωκίδας και με δαπάνη του 
Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς 
Ελλάδος.
Την ίδια περίοδο αξιοποιήθηκαν τεχνικές από 
τις θεραπείες μέσω τεχνών και δημιουργήθηκαν 
εργαλεία – τεχνικές που ενισχύουν την ανθεκτι-
κότητα των ανθρώπων, των τόπων και των κοι-
νοτήτων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS 
+‘’Breakthrough for Resilience:People, Places and 
Communities.
Αλλά και στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης λειτούργησαν μικρές ομάδες art 
therapy, δραματοθεραπείας, και μουσικής μέσα 
στα σπίτια των ωφελούμενων και τους στήριξαν 

την δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού. Οι μικρές 
αυτές ομάδες οδήγησαν στις μικρές γιορτές φί-
λων. 
Την ίδια περίοδο αξιοποιείται η τεχνολογία και 
οργανώνονται διαδικτυακές γιορτές με την συμ-
μετοχή ωφελούμενων και θεραπευτών από όλες 
τις Δομές της Εταιρίας.
Και το ταξίδι συνεχίζει με ομάδες μουσικής και 
ποίησης, και νέα ομάδα art therapy στην κοινότη-
τα.
 Διαπιστώνουμε με αυτή την αναφορά ότι η τέ-
χνη, με την μορφή θεραπείας ή όχι έχει αξιοποι-
ηθεί στην Εταιρία στην πρόληψη, την θεραπεία, 
την αποκατάσταση, την σύνδεση με την κοινό-
τητα, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε 
θέματα ψυχικής υγείας. Ακόμη στο πλαίσιο μιας 
ανοιχτής κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρι-
κής , η τέχνη δρα ενάντια στην προκατάληψη και 
το στίγμα. 
Ο Σακέλ στα πρώτα βήματα, ήταν ενισχυτικός 
και ενθαρρυντικός. Θυμάμαι, κάποια φορά που 
μοιράστηκα τις δυσκολίες που είχα, μου είπε: «Τι 
περιμένεις μανούλα μου… είναι φυσικό να αντι-
μετωπίζεις αυτές τις δυσκολίες… εφόσον είσαι 
πρωτοπόρος (κάνεις πρωτοποριακή δουλειά).
Και φυσικά πάντα βοηθητική στο να ξεκινήσει, να 
εγκαθιδρυθεί και να ανθίσει η τέχνη στην Εταιρία 
ήταν και είναι η Αθηνά Φραγκούλη. 
Τους ευχαριστώ και τους δυο πολύ!
Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω ένα ποίημα του 
Ελύτη, στους συναδέλφους, στους ωφελούμε-
νους , στους καλλιτέχνες αλλά και σε όλους που 
εργάζονται με τις τέχνες.
Κι όμως του πόθου τ’ όραμα ξυπνάει μια μέρα 
σάρκα
Κι εκεί όπου πριν δεν άστραφτε παρά γυμνή ερη-
μιά
Τώρα γελάει μια πολιτεία ωραία καθώς τη θέλη-
σες…
Δώσε το χέρι σου να πάμε πριν η Αυγή 
Την περιλούσει σε ιαχές θριάμβου
Δώσε το χέρι σου-πριν συναχτούν πουλιά
Στους ώμους των ανθρώπων και το κελαηδήσου-
νε…
Πάμε μαζί κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες
Φίλε μου όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι 
Σίδερο με τι πέτρες τι αίμα τι φωτιά
Χτίζουμε ονειρευόμαστε και τραγουδούμε! 
Οδυσσέα Ελύτης - Ήλιος ο Πρώτος
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Μέλος ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Χριστίνα Τσιταμίδου

Η συμμετοχή μου στο forum ήταν κάτι που με ευ-
χαρίστησε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας εκφρά-
σω τις απόψεις μου για την ενασχόλησή μου με 
το πλέξιμο. Βλέποντας την ομάδα προσωπικού 
να ασχολείται με την πλεκτική αποφάσισα να 
ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μου 
αρέσει να πλέκω γιατί το θεωρώ πολύ δημιουρ-
γικό, αν και στην αρχή δυσκολεύτηκα, αργότερα 
κατάφερα να ολοκληρώσω ένα δικό μου πλεκτό, 
γεγονός που με γέμισε με χαρά. Η συγκεκριμένη 
απασχόληση με κρατάει ήρεμη και δημιουργική 
αισθάνομαι χρήσιμη και παραγωγική αφού μπορώ 
να ολοκληρώσω ένα έργο μόνη μου. Με ηρεμεί 
πολύ μιας και το πλέξιμο απαιτεί συγκέντρωση, 
ηρεμία και αργές κινήσεις γεγονός που δεν με αγ-
χώνει όπως μια πιο ενεργητική δραστηριότητα. 
Επίσης, με ανακουφίζει αφού γνωρίζω πως εγώ 
επιλέγω το ρυθμό και το χρόνο που θα δουλέψω 
και θα ολοκληρώσω ένα έργο. Δεν εστιάζω στα 
προβλήματά μου μιας και ασχολούμαι δημιουργι-
κά.
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Δραματοθεραπεύτρια, Κοινωνική 

λειτουργός & εργοθεραπεύτρια στη Δομή 

Αττικής της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Αγγελική Φωτεινού 

Εισαγωγή 
Καλημέρα σας! 
Σήμερα καθώς είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για 
όλους όσους εργάστηκαν με στόχο την τέχνη στη 
θεραπεία γνωρίζουν πόσο πολύ εκ βαθέων μας 
ενίσχυε η παρουσία και λόγος του αείμνηστου θε-
ραπευτή και δασκάλου μας Παναγιώτη Σακελλα-
ρόπουλο στα θέματα της τέχνης. Η αλήθεια όμως 
είναι πως ο Σακέλ δεν ήταν μόνο θεραπευτής και 
δάσκαλος αλλά και ένας Έλληνας με Κεφαλαίο Ε.
Αγαπούσε τη τέχνη σε όλες τις μορφές της και 
δεν θα ξεχάσω πόσες φορές από κοινού με την 
σύντροφο του Αθηνά δημιουργούσαν γιορτές και 
κλεισίματα δια μέσου της τέχνης σε διάφορες 
συμπαντικές και εκπαιδευτικές ή άλλες δράσεις.
Τον Σακέλ τον γνώρισα με θαυμασμό όταν ήμουν 
ακόμα «παιδί στο βάθος της τέχνης» κι από τότε 
τον παρακολουθούσα με προσοχή γιατί με μα-
γνήτιζε η παρουσία του, αλλά και η απορία μου 
πως ήταν διαφορετικός από άλλους θεραπευτές 
αλλά και σαν δάσκαλος και μάλιστα εξηγούσε 
στους εκπαιδευόμενους πως μια γιορτή που συμ-
μετέχουν λήπτες βοηθούνται πολύπλευρα σαν να 
έχουν κάνει 20 ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. 
 Κι έτσι που λέτε τον αγάπησα σαν δάσκαλο και 
οδηγό στα μυστήρια της ζωής με την τέχνη και 

την θεραπεία. Θα επιχειρήσω κι εγώ το λοιπόν να 
μεταφέρω μερικές εικόνες και λέξεις προκειμέ-
νου να τιμήσουμε:
Πρωτίστως τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο 
και την Αθηνά Φραγκούλη και στη συνέχεια τους 
λήπτες, τους εργαζόμενους αλλά εξ όλων αυ-
τών που περίσσια συνεισφέραν τα μέγιστα για να 
εγκατασταθεί η τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στη 
πρόληψη – θεραπεία και αποκατάσταση στις Μ.
Ψ.Α. της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. 

Το Ταξίδι Τέχνης σε Μονάδες Ψυχοκοινωνι-
κής Αποκατάστασης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρό-
πουλος
Ας ξεκινήσουμε για να πάμε το λοιπόν πίσω… 
εκεί που άρχισαν να δουλεύονται αρμονικά και 
στα γερά το σκαρί για το ταξίδι της τέχνης, σε μια 
διαδρομή σε μαγικούς τόπους, με την υπερέκτα-
ση αλλά και την ελαστικότητα της ομορφιάς, της 
ενατένησης, της ανακάλυψης, της αλλαγής, της 
μεταμόρφωσης μα και της διάβασης στη σύνδε-
ση εκ του παλιού στο νέο και στο παρών και στο 
σήμερα.
Και όλα αυτά με στόχους τη γεύση της επιθυμίας, 
της φαντασίας, της δημιουργικότητας, στον κα-
θρέπτη της σύνθεσης που δύναται να συμβάλει η 

Ιστορικό Παρουσίασης 
«Τα Γραμμένα & Τα Άγραφα Της Τέχνης στην Αξιοποίηση της 
Ψυχικής Υγείας» στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα-

σης Δομής Αττικής της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. 
Σακελλαρόπουλος
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τέχνη γενικά και ειδικά δια μέσου των μεθόδων 
της δραματοθεραπείας και του πολιτισμού που 
αναβιώνουν: τη γνώση και τις αναμνήσεις του 
παλιού για το διάβα στο καινούργιο και στη θε-
ραπεία. Κι έτσι η τέχνη στα τόσα χρόνια που πέ-
ρασαν (2007 – 2021) άγγιξε ό,τι επιτρεπόταν και 
ό,τι ήθελαν να ζήσουν οι δημιουργοί της στο με-
ταίχμιο και στα διλλήματα να κρατήσουν ή να αλ-
λάξουν αυτό το «κάτι» που εκ γενετής λέγεται με 
διάφορα ονόματα π.χ: «τέχνη – ψυχαγωγία– δη-
μιουργικότητα – φαντασία – οραματισμό – κ.ά.», 
αλλά στη παρούσα θέση και βάση μας, εμείς στο 
εδώ και τώρα θα αναφερθούμε για τη τέχνη ψυ-
χής – πνεύματος – και συναισθημάτων δια μέσου 
της επικεφαλίδας: 
«Η Τέχνη στα Γραμμένα και στα Άγραφα» και πώς 
όλα αυτά με τελετάρχη την τέχνη στη θεραπεία 
και υπηρέτη της παρουσίας αρχικά δια μέσου της 
δραματοθεραπείας καταφέραμε, στην έννοια και 
αξιοποίηση της μετουσίωσης, τη θετική εξέλιξη 
των ρόλων που εναλλάσσονται δια μέσου των 
σεναρίων ζωής, δια μέσου των ρόλων ηθοποιών, 
του κοινού και της απόστασης μεταξύ της σκη-
νής και της πλατείας .
Κι έτσι πέρασε πολύ καιρός και δια μέσου της ευ-
θύνης των ρόλων μου σαν δραματοθεραπεύτρια, 
εργοθεραπεύτρια και κοινωνική λειτουργός δι-
εργάστηκα στη ωρίμανση της τέχνης, σε αυτό το 
μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε φθινόπωρο του 2007 
και μας οδήγησε άλλοτε σε ίσιους και εύκολους 
μα και δύσκολους δρόμους δια μέσου αρχικά των 
«Προγραμμάτων Ψυχαγωγίας –Το ταξίδι του 
Ήρωα.»
Το περιεχόμενο του μοντέλου των «Προγραμμά-
των Ψυχαγωγίας –Το ταξίδι του Ήρωα.», δομήθη-
κε και υποστηρίχτηκε σε 3 βασικά σημεία:
1. Ποια ήταν η σχέση των Εργαζόμενων με Λή-

πτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας;
2. Ποιες ήταν οι δεξιότητες τους γενικά και ειδι-

κά των δημιουργικών πλευρών του εαυτού και 
των ομάδων της εκάστοτε μονάδος;

3. Πώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν όλα 
αυτά: 
Α. Δια μέσου της τέχνης 
Β. Σε ένα βασικό μύθο 
Γ. Την αποδοχή του μοντέλου εργασίας.

Κι έτσι ξεκίνησαν όλα και με βάρκα την ελπίδα και 
οδηγό την τέχνη, την ομάδα των εργαζομένων και 
των ληπτών που αποδέχτηκαν και υποστήριξαν 
τα προγράμματα και όλα όσα τους έκαναν καλό. 
Και έτσι ο χρόνος περνούσε γεμάτος αξιοσημεί-
ωτα δημιουργήματα και δράσεις, αλλά και τη 
δυνατότητα καλλιέργειας και ενδυνάμωσης δε-

ξιοτήτων δια 
μέσου της θε-
ρ α π ε υ τ ι κ ή ς 
αξιοποίησης 
της τέχνης.
Καθώς θαρ-
ρώ πως λίγο 
ως πολύ σή-
μερα μας 
γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι 
με την ονομα-
σία Ε.Π.Κ.Τ.Θ. 
προς τούτο 
θα θέλαμε να 
επεξηγήσου-
με την αλλαγή της επωνυμίας: «Προγραμμάτων 
Ψυχαγωγίας –Το ταξίδι του Ήρωα.» που υποστη-
ριζόταν βασικά από την δραματοθεραπεία.
Κι έτσι και εφόσον δημιουργήθηκαν και εμπλου-
τίστηκαν νέα προγράμματα και με δράσεις πολύ-
πλευρες δώσαμε την νέα επωνυμία τους ως: 
«Εφαρμοσμένα Προγράμματα Κίνησης - Τέχνης 
–& Θεραπείας»
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν έως σήμε-
ρα τα κάτωθι: Δραματοθεραπεία / Χοροθεραπεία 
/ Εργοθεραπεία / Μαθησιακά / Καλλιτεχνικά/ 
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι/ Καλλωπισμό/ Ζαχαρο-
πλαστική /Ποτοποιία / Γυμναστική / Εξωτερι-
κές Δράσεις όπως: βόλτες, εκδρομές, θαλάσσια 
μπάνια, επισκέψεις σε μουσεία , κινηματογράφο, 
θέατρο κ.α/ Θεατρικά Δρώμενα / Μηνιαίες Γιορ-
τές / Εορταστικές Γιορτές - Ανοιχτές στο κοινό 
όπως π.χ Χριστούγεννα – Απόκριες/ Συμμετοχή 
σε Συνέδρια, σε Φόρουμ, σε εκθέσεις, και άλλες 
πολύπλευρες εκδηλώσεις Αγωγής Κοινότητας.

Επίλογος – «Ας Μας Έχει Ο Θεός Καλά»
Είθε ο θεός της ψυχής και της δημιουργίας των 
όντων να μας παράσχει τη δημιουργική και θερα-
πευτική δύναμη δια μέσου της τέχνης ώστε να 
περάσουμε αλώβητοι από τη παρούσα κρίση που 
λέγεται Covid στην απέναντι όχθη υγιείς, και ευ-
τυχισμένοι όλοι μαζί αντάμα και με εμάς και με 
εσάς. Κλείνοντας λοιπόν το σημείωμα του σημαί-
νοντος «της τέχνης & θεραπείας» θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε την κα Φραγκούλη για τη μακρο-
χρόνια συμπαράσταση, φροντίδα και ανασύνταξη 
στα δύσκολα περάσματα της ψυχής μας.
Αλλά κι εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι μετέ-
χοντες λήπτες και εργαζόμενοι στέλνουμε τον 
Σεβασμό, την Αγάπη και Ευγνωμοσύνη μας. 
Στον Δάσκαλο – Θεραπευτή και Ευεργέτημα μας 
και Αληθινό Έλληνα και Πατριώτη 
Αείμνηστο Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο
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Συζήτηση με το κοινό 

Δημήτρης Δαμίγος

Καίτη Μυλωνοπούλου

Ταμίας ΔΣ ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ήταν 
εξαιρετικό το φόρουμ. Μας αγαλλίασε τη ψυχή. 
Εγώ ήθελα να σταθώ στην προηγούμενη ερώτη-
ση, πριν τελειώσουμε, που είπαν οι συνάδελφοι 
τι ονειρευόμαστε για τώρα. Εμένα μου έδωσε 
τροφή να σκεφτώ μια συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, μια επαφή με την κυρία Κομνη-
νού, να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα «Τέχνη και 
Ψυχική Υγεία» και να βάλουμε τα δυνατά μας, να 
δουλέψουμε, να το προχωρήσουμε, να το κάνου-
με πιο ευρύ, σε συνεργασία και με τους καινού-
ριους συνεργάτες μας και… και να το πετύχουμε! 
Αυτό ήθελα. Θα είναι δικτυωμένα έτσι.
Μακάρι να γίνει. 
Μου άνοιξε ένα δρόμο, και είμαι πολύ ευχαριστη-
μένη μ’ αυτή την προοπτική. 

Τέση Λαζαράτου 
Ψυχοθεραπεύτρια, Ε.Ε.Ψ.Ψ.

Θα προσπαθήσω σε μια πάρα πολύ γεμάτη ημε-
ρίδα, να πω δυο σκέψεις και δυο συμπεράσμα-
τα. Μια πολύ πλούσια διαδικασία σε μια κάπως 
φτωχή και δύσκολη στιγμή. Η ζωή κι ο θάνατος, 
μας έλεγε ο Δημήτρης Δαμίγος, είναι δυο διαφο-
ρετικές μορφές του συνεχούς της εξέλιξης. Η 
συνέχεια του συνεχούς αυτού διασφαλίζεται από 
τις παύσεις και από τις ασυνέχειές του. Είμαστε 
τρία χρόνια μετά από την αναχώρηση του Σακέλ 
από κοντά μας και τριανταέξι χρόνια, τα μέτρησα 
όση ώρα σας άκουγα, από την ίδρυση της εταιρί-

ας. Αθηνά σωστά δε το λέω; Τριανταέξι χρόνια 
είναι σήμερα. 

Αθηνά Φραγκούλη –

Σακελλαροπούλου:  
Από την ίδρυση τη νομική. Αλλά από την ουσια-
στική; 

Τέση Λαζαράτου 
Πολύ σωστά. Εδώ έχω ανάγκη να αναφέρω μια 
άλλη ακόμα φράση, μιας συμμετέχουσας. Είπε 
την εξαιρετική σύλληψη για σήμερα, για μένα 
εκεί χτυπάει η καρδιά της ημερίδας της σημε-
ρινής, η φράση «πόσοι άνθρωποι τον ευγνωμο-
νούν;» για τον Σακέλ. Δεν υπάρχει πιο κατάλ-
ληλος τρόπος να αποτίσουμε φόρο τιμής στο 
πρόσωπο του δασκάλου μας, απ’ το να μιλήσουμε 
για την ταυτότητά μας. Την ταυτότητά μας σήμε-
ρα και τα αινίγματα με τα οποία αποτυπώνεται η 
παρούσα δύσκολη συγκυρία. Ένα χρόνο μετά, σαν 
μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, πασχίζοντας 
να οργανώσουμε αυτό το τρίτο φόρουμ αλλά και 
από τη θέση μου σαν επόπτης στις μεταβατικές 
δομές της Εταιρίας, αλλά και σαν άνθρωπος που 
παρακολούθησε όλη την εργασία τη σημερινή 
πάρα πολύ προσεχτικά, σκέφτομαι και συμπεραί-
νω ότι η λαίλαπα της πανδημίας, αλλά και οι πολι-
τικές της διαχείρισής της, βρίσκουν αφενός την 
ημιτελή ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε αυτό που 
θα λέγαμε το «Δόξα πατρί», στο κέντρο, από εκεί 
που ξεκίνησε δηλαδή, στο βίωμα του εγκλεισμού 
– αυτό εννοώ το «Δόξα πατρί»- και αφετέρου την 

Συντονισμός
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Εταιρία, την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πα-
ναγιώτης Σακελλαρόπουλος, σε μια εσωτερική 
ακατάληκτη προς ώρας –και είναι φυσικό- με-
ταβατικότητα, όπου ζητήματα προσανατολισμού 
συνομιλούν ή και ερίζουν περί συμπεριληπτικό-
τητας και αποκλεισμού, περί θεραπείας και θερα-
πευτικών λειτουργιών, περί ψυχοθεραπευτικής 
συνεδρίας και κοινωνικών παρεμβάσεων. Έβαλα 
δυο δίπολα που αισθάνομαι ότι αποτυπώθηκαν 
πάρα πολύ σήμερα καθαρότατα και ενάργεια 
και είναι ερωτηματικά γύρω από τα καινούρια 
περιεχόμενα της ταυτότητας. Γύρω απ’ τη συ-
νέχεια, ό, τι έλεγα στην αρχή και αναφερόμουνα 
και στον τρόπο που πολύ-πολύ εκκεντρικά, πολύ 
εμβληματικά ο Δημήτρης Δαμίγος ξεκίνησε την 
ημερίδα. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των 
σύγχρονων ρευμάτων της ψυχιατρικής σκέψης 
στην κατεύθυνση της νευροεπιστήμης, της νέ-
ο-φαρμακευτικής αντίληψης για τα ψυχιατρικά 
ζητήματα, recovery, και παράλληλα η εισβολή στη 
ψυχαναλυτική σκέψη της κλινικής των οριακών 
περιπτώσεων, αλλάζουν σήμερα ριζικά τη θερα-
πευτική απάντηση στην ψύχωση. 
Σήμερα η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πα-
ναγιώτης Σακελλαρόπουλος θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι είναι ο μόνος θεραπευτικός θε-
σμικός φορέας που επιμένει να βλέπει την ψύχω-
ση ως μια πολυσημική και πολυπαραγοντική ψυ-
χική διαταραχή, που επιδέχεται και μια κλινική 
εξέλιξη, εκτός της κοινωνικής αποκατάστασης, 
μέσα από τη παραδοχή του Σακέλ ότι δεν μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τη διάγνωση του αρρώστου, 
αλλά τη μοίρα του. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε 
τη μοίρα του. Και εδώ θέλω να σας θυμίσω τον 
θριαμβικό τόνο που είχε η φωνή του Σακέλ όταν 
επέμενε ότι το βίωμα το ψυχωσικό ουλοποιείται, 
ο άρρωστος εξελίσσεται. Αυτή την ειδοποιό δι-
αφορά, άραγε, όσον αφορά το εμβληματικό κομ-
μάτι της ταυτότητας της Εταιρίας, πόσοι σήμερα 
από τους εργαζόμενους της Εταιρίας, αλλά και 
του αδελφού σχήματος, του Ινστιτούτου, πόσοι 
άραγε το ξέρουν; Σε μια εποχή που για τον ψυχι-
ατρικό άρρωστο σχεδόν αμφισβητείται η κατα-
στατική του δυνατότητα να ασθενεί και την ξορ-
κίζουμε μέσα από τις πολιτικές υγείας και τις 
ΕΟΚικές ντιρεκτίβες, ονομάζοντάς τον λήπτη/
χρήστη υπηρεσιών. Το ψυχαναλυτικό πρίσμα, η 
αμύθητη προίκα που μας έχει χαρίσει, γίνεται πιο 
επίκαιρο παρά ποτέ. Το ψυχαναλυτικό πρίσμα, 
ένας όρος του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, 
είναι ένα μεταβατικό αντικείμενο –πάλι αναφέ-
ρομαι στην κεντρική εισήγηση της ημέρας του 
Δαμίγου- για το πέρασμα (passage) απ’ την ψυχα-
νάλυση για την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στη 

δημόσια περίθαλψη, στο θεσμό. Ο Σακέλ παρέ-
λαβε το ήθος που διαμορφώθηκε στη Κεντρική 
Ευρώπη στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, 
και ειδικά στη Γαλλία, με το όνομα «Θεσμική Ψυ-
χανάλυση» ή «Θεσμική Ψυχοθεραπεία». Εντασσό-
ταν σε μια συγκεκριμένη στιγμή του πολιτισμού 
και εκπροσώπησε αναγκαιότητες. Μέσω της 
συνεισφοράς του Σακελλαρόπουλου –κάποιοι 
από εμάς το ζήσαμε αυτό- μας σφράγισε και το 
φέρουμε από τον πολιτισμό μέχρι σήμερα, μέχρι 
εδώ. 
Η Θεσμική Ψυχοθεραπεία αποτέλεσε τις απο-
σκευές μας, με τις οποίες πορευτήκαμε και με 
τις οποίες φτάνουμε στο σήμερα και κουβεντιά-
ζουμε για τα τρία χρόνια της Εταιρίας, τη δυνατό-
τητα να βάζουμε εκ νέου θεμέλια εκεί που έχουν 
υπάρξει και ίσως χρειάζονται μια αναδιατύπωση 
και έχουν καταρρεύσει. Θεσμική Θεραπεία είναι 
μόνο ψυχοθεραπεία, δεν είναι μόνο η αντίληψη 
που αφορά στον πάσχοντα, είναι αυτή η έννοια του 
διευρυμένου ψυχαναλυτικού πλαισίου που πάλι 
πολύ εύστοχα μας έδωσε στην κεντρική εισήγη-
ση ο Δημήτρης Δαμίγος. Θεσμική Ψυχοθεραπεία 
είναι η θεραπεία του θεσμού. Η θεσμική ανάλυση 
είναι η δυνατότητα να σκεφτούμε με αναλυτικό 
τρόπο, μέσα από τις παραδοχές του ασυνείδητου, 
της μεταβίβασης, της αντιμεταβίβασης αλλά και 
της ιστορικοποίησης της εμπειρίας, το ζήτημα 
του θεσμού, να κάνουμε την ανάλυση του θεσμού. 
Την αυτοκαταστροφικότητα και την δημιουρ-
γικότητα που μπορεί να συναντήσουμε. Κι έτσι 
συναντιέται με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, κι 
έτσι, κι από εκεί αφήνει τη συμβολή της ψυχανά-
λυσης στην κοινότητα, δηλαδή: την οργανωτική 
δουλειά, την ανάλυση του αιτήματος του αρρώ-
στου, τις μετατοπίσεις στα όρια της αναλυσιμό-
τητας, την ενεργητική στάση του αναλυτή, ως 
παράγοντα αντιμεταβίβασης. 
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Ο βίος και η διαδρομή του Σακελλαρόπουλου 
αποτέλεσαν μια αδιάλειπτη παραγωγή ιδεών 
και σφράγισαν μια ανεξάρτητη και ευρηματική 
σκέψη. Το θέμα της αποστολής της ψυχανάλυ-
σης έναντι της ιστορίας, του ασυνείδητου στο 
θεσμό, είναι ενδεικτικές επισημάνσεις αυτή της 
παραγωγής της πνευματικής. Κοντολογίς, το αν-
θρωποκεντρικό στοιχείο στις υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας ή η κρισιμότητα του θεσμού –όπως 
τόνισαν όλοι- ανάμεσα σε θεραπευτή-θεραπευό-
μενο. Η ψυχαναλυτική θεωρία και το ήθος είναι 
η ασπίδα μας για να μην πέσουμε στην φτώχεια 
των συναισθημάτων και στην ένδεια των καιρών.
Ένα άλλο κεντρικό ζήτημα, περισσότερο επί-
καιρο παρά ποτέ. Αυτό το ζήτημα του θεσμικού 
ήθους συνοψίζει και την ευχή και το οραματικό 
στοιχείο –για να έρθω κι εγώ στο τελευταίο τρα-
πέζι και στην πρόταση για τα όνειρα- το οραματι-
κό στοιχείο και τον κόπο και την αγωνία για την 
ανανέωση της δυσλειτουργίας του θεσμού. Και 
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και συνολικότε-
ρα των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κανένας λοιπόν, ότι η θεσμική αντί-
ληψη αυτή του ψυχαναλυτικού πρίσματος και η 
θεσμική ψυχοθεραπεία δηλοί όχι μόνο το πώς να 
θεραπευτούν οι άρρωστοι, αλλά το πώς να υπάρ-
ξουμε μέσα σε έναν θεσμό που νοσεί. Η απώλεια, 
η απώλεια του Σακέλ, τελικά είναι πάντα βουβή. 
Η ενεργότητά της έγκειται στο έργο του Σακέλ 
και είναι ο μόνος μάρτυρας στο έργο που θα χρει-
αστεί χρόνο και εργασία και πολλή κατάνυξη, ένα 
στοιχείο που άκουσα στις μουσικές που ακού-
σαμε, στη μουσική που ακούσαμε σήμερα και με 
έχει συγκινήσει πάρα πολύ, την κατάνυξη για μια 
ολόκληρη θεματική που φτάνει μέχρι το σήμερα. 
Η απουσία του Σακέλ σηματοδοτεί και επιβάλλει 
την ανάγκη να σκύψουμε πάνω στο έργο του για 
να συναντήσουμε το χθες και το σήμερα. 

Είχα πολλά να πω για όλα αυτά που ακούστηκαν 
και κατά τη γνώμη μου ήταν πολύτιμα και συγκε-
χυμένα. Πολύτιμα για προφανείς λόγους και συ-
γκεχυμένα γιατί το σύμπτωμα υπογραμμίζει το 
ζωντανό σώμα της Εταιρίας. Το πάσχον ως από-
δειξη του ζώντος. Θα τα συνόψιζα και τελειώνω 
σε τέσσερις παραδοχές και μία πρόταση. Χωρίς 
μεταβατικές λειτουργίες δεν υπάρχει μεταβα-
τικό αντικείμενο. Το είπε ο Δημήτρης στην κε-
ντρική εισήγηση. Η τέχνη δεν είναι θεραπεία. Η 
τέχνη υπό όρους ενέχει θεραπευτική λειτουργία, 
στις περιπτώσεις που έχουμε θεραπεία τότε το 
μέσο δεν είναι η τέχνη αλλά ένα συνολικό εφαρ-
μοσμένο σύστημα θεωρίας και κλινικής (εικαστι-
κή θεραπεία, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, 
θεραπείες μέσω λόγου) και αυτές οι αυτές οι 
τυποποιήσεις, έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις, 
όπως όλες οι θεραπευτικές μορφές. Άλλοτε ως 
συμπληρωματικές, άλλοτε ως αυτόνομες. Θέ-
λει πάρα πολλή προσοχή η ευθύνη που έχουμε 
να ονομάζουμε οτιδήποτε θεραπεία. Δεν είναι 
θεραπεία. Η συνθήκη Covid –τέταρτη παραδοχή- 
επαναφέρει το τραύμα της γέννησης της ψυχια-
τρικής μεταρρύθμισης δια του εγκλεισμού. Ίσως 
θα ήταν μια ευκαιρία – αυτό ήταν και η φιλοδοξία 
της Οργανωτικής Επιτροπής σήμερα, στο τρίτο 
φόρουμ, να στοχαστούμε πάνω στη δύστυχη τύχη 
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Μη ιστορικο-
ποιημένη εμπειρία είναι από τη μεριά της ψύχω-
σης και η σημερινή προσπάθειά μας οφείλει να 
την ιστορικοποιήσει. Αν όχι τώρα, τότε πότε; Αν 
όχι εμείς, τότε ποιος; 
Πρόταση: την ώρα που καταρρέει το ΕΣΥ, το 
Υπουργείο Πολιτισμού μας τάζει δια της δημι-
ουργικής Ευρώπης επιχορηγήσεις. Μακάρι! Ας 
διδαχτούμε από την μαχητικότητα του Σακελ. 
και ας ζητήσουμε να κάνουμε ένα διασυντονι-
στικό-διακρατικό πρότζεκτ –με ανατριχιάζει ο 
όρος το ότι όλα ειπώνονται στα αγγλικά πια. Ακό-
μη και η ψυχή μας και η καρδιά που ακουμπάμε 
στα οράματά μας, πρέπει να το πούμε ως πρότζε-
κτ, έχω τις ενστάσεις μου- ας ζητήσουμε όμως 
ένα πρότζεκτ με θέμα «Η τέχνη της γνωμευμέ-
νης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», «Η τέχνη της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας», «Η τέχνη της παρέμ-
βασης κατ’ οίκον». Μας τα χρωστάει πολύ καιρό 
το Υπουργείο και αν θέλει να κάνει δάνειο στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς δεν έχουμε καμιά 
αντίρρηση. Καλή συνέχεια. 
Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους, στο Δημή-
τρη, στον Αλέξανδρο, στην Παναγιώτα και στη 
Σοφία να θυμίσω γιατί δεν μας μιλήσατε για τη 
διπλή σας ιδιότητα ως τεχνίτες της θεραπευτι-
κής λειτουργίας και ως τεχνίτες του λόγου, στο 
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Μάνθο και τη Σοφία, το τραγούδι που μας χαρίσα-
τε έκανε να ακουστεί αυτό που δεν μπορέσαμε 
να πούμε. Σας ευχαριστούμε. Στην Κατερίνα και 
στην Πέπη, ευτυχώς που είσαστε μαζί μας για να 
μας θυμίζετε τον εαυτό μας. Δημήτρη, οι συνδέ-
σεις που μας εξασφάλισε η αρχική σου εισήγη-
ση απέδωσε το χάρτη της σημερινής ημερίδας, 
αλλιώς θα χανόμασταν. Αθηνά, Κλειώ, Αντώνη, 
Δάφνη, Μαρία, Καίτη, μπράβο για το κέντημα που 
μας φέρατε. Αγγελική και Δέσποινα και όσοι δεν 
ξέρω προσωπικά και αγαπητά μας μέλη, σήμερα 
αλλά και μέχρι σήμερα, σας χρωστάμε αυτό που 
έχουμε. Ευχαριστώ Δημήτρη για την υπομονή.

Αγγελική Φωτεινού 

Θα ήθελα να έχουμε ένα φόρουμ να κουβεντιά-
σουμε για αυτά, τα οποία είναι τόσο πολύ πυκνά 
από τη μεριά σου και πώς να επικοινωνήσουμε 
και από την άλλη πλευρά των θεραπευτών τέ-
χνης και πως έχουμε δουλέψει. Αυτό το αξίζου-
με!

Φοίβος Λεδάκης 
 
Επειδή λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία μέσω 
τέχνης, ήθελα να πω το εξής. Ότι για να μπορεί να 
γίνει στο έπακρο η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, 
πρέπει να καταργηθεί το Διεθνές Ψυχιατρικό 
Πρωτόκολλο, βάση του οποίου ψυχιατρικοποιεί-
ται οτιδήποτε διαφορετικό χωρίς να εξετάζεται 
αν είναι επικίνδυνο και δεν ψυχιατρικοποιούνται 
συμπεριφορές άκρως επικίνδυνες για το κοινω-
νικό σύνολο, μόνο και μόνο επειδή πουλάνε. Όπως 
είναι η επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντοστογιέφκι από 
ότι έχω ακούσει είχε διχασμό προσωπικότητας 
και για αυτό καταλάβαινε σε βάθος ανθρώπους 
αντιφατικούς μεταξύ τους και αν υπήρχε εκείνη 
την εποχή δεν υπήρχε αυτό το Πρωτόκολλο κι 
όμως το σύστημα λειτουργούσε μια χαρά. Κι αν 
υπήρχε και τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρείο, δε 
θα ‘χαμε τα αριστουργήματα που έχει γράψει.

Νίκος Κεσκινίδης 

Προκόπη 5, απ’ την Αλεξανδρούπολη. Εγώ είμαι 
χρήστης στην Εταιρία από το ’90. Το Σακελ τον 
γνώριζα τότε, το ’90, μαζί με την Αθηνά Φραγκού-

λη και το προσωπικό. Θα ήθελα να πω ότι έχου-
με και προ-εργατική ομάδα, δηλαδή έχουμε ένα 
χωραφάκι και πάμε κι εκεί και κάνουμε διάφορα 
τέτοια, διάφορες εργασίες, γλυκά κάνουμε, κά-
νουμε διάφορες σάλτσες και θα θέλαμε αν μπο-
ρείτε καμία φορά ας έρθετε μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη να μας δείτε.Είδα και την Αθηνά, ήθελα 
να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κύριο 
Σακελλαρόπουλο και το προσωπικό και την Αθη-
νά δηλαδή που μας προσέχουνε. Αυτά ήθελα. Σας 
ευχαριστούμε που μας βοηθάτε. 

Ανδρονίκη 
Γειά σας. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ από την 
αρχή. Έκανα υπομονή γιατί έπρεπε να αποχω-
ρήσω, αλλά καιγόμουν να πω δυο λόγια. Βασικά 
είμαι οπαδός, κατά κάποιο τρόπο, του Σακελλα-
ρόπουλου. Έκανα μια έρευνα σε οικοτροφείο, το 
νοσοκομείου βέβαια, αλλά χρειάστηκε να πάρω 
πολλές πληροφορίες για να μπω εκεί πέρα μέσα 
ως μουσικός, ως καλλιτέχνης, οπότε ασχολήθη-
κα πολύ με αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, την «Απο-
ασυλοποίηση», σας διάβασα όλους, με βοήθησε 
ένας επιστημονικά υπεύθυνος μιας δομής δικής 
σας και μου άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Ήθε-
λα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία γιατί ως εξω-
τερικός παράγοντας έχω διαπιστώσει και διαφο-
ρές μεταξύ των οικοτροφείων κι επειδή έτυχε 
σε κάποια παρουσίαση στην Κέρκυρα της Ελληνι-
κής Ψυχιατρικής Εταιρίας που κάναμε, έτυχε να 
συναντήσω από διάφορα οικοτροφεία δικά σας 
ανθρώπους και η εκτίμηση που είχαν ως προς 
τους μουσικούς και σε αυτό που παρουσιάσαμε 
εμείς, αλλά και ο τρόπος που συνδέονταν μετα-
ξύ τους μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση 
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και ήθελα να σας το δώσω πίσω σαν feedback αν 
και το ξέρετε, αλλά για εμάς που είμαστε εξωτε-
ρικοί παράγοντες και δη καλλιτέχνες, είναι ένα 
ζήτημα. Εγώ ήθελα να μοιραστώ λίγο αυτή την 
εμπειρία μου και το προσωπικό μου βίωμα για 
να δώσω και την αντίληψη πως σαν καλλιτέχνης 
βιώνει όταν μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο χώρο η 
οποία ήταν μια εμπειρία ζωής που δόνησε σημα-
ντικά κομμάτια ύπαρξης και μου αποσυμπίεσε 
και μεγάλη δημιουργικότητα το να βρίσκομαι 
εκεί πέρα μέσα. 
Επίσης, ο χώρος αυτός μου δημιούργησε μια πολύ 
διαφορετική οπτική πάνω στο θέμα, καλλιεργεί 
την ταπεινότητα, τον σεβασμό σε αυτούς τους 
ανθρώπους που απέδειξαν ότι η νόσος, που υπε-
ρισχύει συνυπάρχει με το υγειές κομμάτι τους. 
Αυτό διαπίστωσα εγώ που αυτομάτως υπονοεί 
και μια μορφή τραγικότητας και σε αυτή τη μάχη 
ας πούμε γινόμαστε κάπως συνοδοιπόροι, βέβαια 
στα πλαίσια της ανθρώπινης διάστασης υπάρχει 
μια δυσαρμονία, θα μιλήσω με μουσικούς όρους, 
που κοινωνικά τείνει να ασυλοποιεί και να στο-
χοποιεί καθετί διαφορετικό μέσα από αυτό το 
φοβικό πρίσμα, που νομίζω ότι είναι έλλειψη εκ-
παίδευσης και γνώσης και ομολογώ ότι ήταν μια 
μεγάλη εμπειρία ζωής και μου δόθηκε ευκαιρία 
να προσδιορίσω και ηθικά ζητήματα απέναντι 
στην τέχνη, στον εαυτό μου, στην κοινωνία και σε 
αυτούς τους ανθρώπους. 
Αυτό που κατάλαβα εγώ και συνειδητοποίησα, 
είναι ότι ο φόβος κατέχει ένα δυσανάλογο μέρος 
της αγάπης, που από μόνη της προφανώς είναι 
μια ξεχωριστή επιστήμη που δυστυχώς δεν εκ-
παιδευόμαστε και αυτός ήταν και ο τρόπος που 
μπόρεσα εγώ να υπερβώ αυτά που έπρεπε να δι-
εκπεραιώσω ως πρακτική και ως έρευνα μέσα σε 
ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή εκεί που υπήρχε μεγά-
λος φόβος προσπαθούσα να τον αντικαταστήσω 

με πολύ μεγάλη αγάπη. Επίσης, να τελειώσω να 
πω και αυτό η κοινοκτημοσύνη το μεγάλο αγαθό 
της μουσικής αποτελεί ένα παράδειγμα ισονομί-
ας και ισοτιμίας όπως προαναφέρθηκε και μέσα 
από την μουσικοθεραπεία που έκανα εγώ πρακτι-
κή, ο καθένας μπορεί να πάρει, ανεξαρτήτως ικα-
νοτήτων και δυνατοτήτων, ό, τι χρειάζεται και 
μάλιστα μπορεί και να το μοιραστεί, αυτό ήταν 
για μένα πολύ σημαντικό και να λειτουργήσει και 
εκτός, απ’ ότι μου έλεγαν τα πρόσωπα αναφοράς. 
Τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ λεπτή ισορροπία 
ανάμεσα στην ψυχική νοσηρότητα και την ψυχι-
κή υγεία και το παρατηρήσαμε και τώρα με αυτό 
που ζούμε και ό, τι έχω διαβάσει από τα κεφά-
λαια ιδρυματισμού, ιδρυματική νεύρωση, τέλος 
πάντων, θεωρώ ότι είναι αρκετά λεπτή και επι-
σφαλώς ευαίσθητη, είναι ένα επικίνδυνο σημείο 
έτσι όπως το κρίνω εγώ. 
Αλλά για μένα όλο αυτό το μουσικοθεραπευτικό 
γεγονός και ό, τι μετρήσαμε επιστημονικά τεκμη-
ριωμένο, αποκάλυψαν αδιαμφισβήτητα πως το 
ιερό της ψυχής και η δύναμη της φωνής με την 
οποία ασχολούμαι εγώ, απέδειξαν ακλόνητο και 
αληθώς θα έλεγα το υγιές κομμάτι όλων μας και 
αυτό ήθελα να το μοιραστώ και να δώσω συγχα-
ρητήρια στο έργο σας. Καλή συνέχεια και εύχομαι 
η μουσική ως μορφή τέχνης να αποτελέσει ση-
μείο συνάντησης όλων.

Κοντογεωργίου 
Εγώ γνώρισα τις δράσεις του Κέντρου Ημέρας 
και τελικά διαπίστωσα ότι είχα ακούσει και τον 
ίδιο τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, σε ένα συ-
νέδριο στα Γιάννενα το οποίο πρέπει να ήταν το 
2005-2006 και εκεί ήταν και η κυρία Καπελούτο 
με την οποία ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία 
και ερχόμουν από τα Γιάννενα. Θεωρώ πως ήταν 
καίριος σταθμός στη ζωή μου αυτή η συνάντηση 
τότε και με άλλαξε βέβαια πάρα πολύ. Τώρα, στο 
σήμερα, χρειάστηκε να ξανάρθω στο Κέντρο Ημέ-
ρας για δεύτερη φορά και κάνω συνεδρίες με την 
κυρία Παϊζη, δεν έχω πολυκαταλάβει πώς συν-
δέεται αυτό το κομμάτι της Ψυχοογκολογίας με 
τις υπόλοιπες δράσεις που κάνετε και θα ήθελα, 
δεν ξέρω με ποιόν πρέπει να μιλήσω, τώρα δεν 
μπορούμε προφανώς να το αναλύσουμε, γιατί, 
θα ήθελα εγώ και πιστεύω όχι μόνο εγώ, τέτοιες 
δράσεις ομαδικές που αφορούν την τέχνη, θα 
ήταν πολύ ωραία να οργανωθούν και για τους αν-
θρώπους με καρκίνο, εκτός αν μπορούμε να συμ-
μετέχουμε σε αυτές. Αυτό είναι το ένα ερώτημα, 
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το δεύτερο είναι επειδή είμαι συντονίστρια εκ-
παιδευτικού έργου στη νότια Αθήνα, είδα ότι κά-
νετε παρεμβάσεις, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, 
και στα σχολεία για την ενίσχυση της σχολικής 
κοινότητας αυτή την εποχή, και θα με ενδιέφε-
ρε πολύ να συζητήσω πως θα μπορούσε να γίνει 
αυτό και στην δική μας περιοχή σε σχολεία θα 
ήθελαν να εμπλακούν και με ποιες προϋποθέσεις 
τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά νομίζω πως πρέ-
πει να τα συζητήσω με κάποιον, με κάποιους κά-
ποια στιγμή δεν ξέρω πώς να το οργανώσω.

Αθηνά Φραγκούλη –

Σακελλαροπούλου 
Πάρτε στο κεντρικό τηλέφωνο της Εταιρίας, θα 
σας συνδέσουν μαζί μου και θα σας απαντήσω 
κυρία Κοντογεωργίου. Θα σας απαντήσω, διότι 
αυτά τα ερωτήματα έχουν συγκεκριμένες απα-
ντήσεις, οπότε θα σας απαντήσουμε.

Κοντογεωργίου 
Ωραία. Και συγχαρητήρια βέβαια γι’ αυτή την ημέ-
ρα, για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. 
Να είστε καλά.

Βαγγέλης Άνθης 
Ναι, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω 
και για αυτή τη φορά στο forum. Εντάξει από όλη 
τη διάρκεια και που μίλησε στην αρχή συγκινή-
θηκα πάρα πολύ γιατί εγώ τον κύριο Σακελλα-
ρόπουλο τον είχα γνωρίσει το ’17, τώρα κλείνω 
5 χρόνια που είμαι στην Εταιρία, τέλος πάντων. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους θε-
ραπευτές, την κυρία Φραγκούλη, τους πάντες για 
αυτά που κάνει η Εταιρία και τον κύριο Σακελλα-
ρόπουλο που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά εγώ θα 
τον έχω πάντα στην καρδιά μου, γιατί τον αγαπού-
σα πάρα πολύ. Εντάξει, δύο φορές τον είδα αλλά 
κατάλαβα πόσο καλός άνθρωπος ήταν και έκανε 
πολλά έργα και να βοηθήσει εμάς που έχουμε τα 
ψυχολογικά μας και πιστεύω πως αυτό το έργο 
θα συνεχιστεί για πάντα, όσο υπάρχουν αυτοί οι 
άνθρωποι. Και το όνειρό μου, όπως είπατε κά-
ποιοι, θέλω το όνειρό μου και να τελειώσει αυτή 

η κατάσταση και να μπορέσουμε, εγώ προσωπικά 
για μένα περισσότερο αν και δεν πολύ αφορά, να 
καταλάβω περισσότερο και την Εταιρία και τους 
θεραπευτές και να μπορέσω να είμαι καλύτερα, 
όχι ότι δεν είμαι, αλλά να πάω ακόμη πιο καλύτε-
ρα. Αυτά, αυτά θέλω να πω και ευχαριστώ και την 
κυρία Φραγκούλη και όλους σας. Να’ στε καλά. 

Νίκος

Εμείς είμαστε σε αυτόνομο διαμέρισμα, έχουμε 
προσπαθήσει να κάνουμε οικονομία όσο γίνεται, 
έχουμε περάσει λάμπες led, ηλιακό, γιατί εγώ 
έχω τελειώσει θερμο-υδραυλικός, τελείωσα και 
το στρατό και μετά αρρώστησα, είναι και λίγο 
κληρονομικό. Και μουσική, αυτό εντάξει, ασχο-
λούμαι με πολλά πράγματα μου αρέσει να έχω 
σφαιρική άποψη και θέλω να βοηθάω όσο γίνεται 
περισσότερο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ γιατί με 
βοήθησε πάρα πολύ. Γειά σας. 

Δημήτρης 

Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, 
δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να παρέμβει, 
νομίζω ότι είναι καιρός να ολοκληρώσουμε. Εγώ 
από τη μεριάς μου θέλω να ευχαριστήσω όλους 
τους συντελεστές αυτού του τραπεζιού, την κυ-
ρία Φραγκούλη, την κυρία Μυλωνοπούλου, όλα 
τα παιδιά από τη Γραμματεία που συνεργάστη-
καν και βεβαίως όλους τους παρεμβαίνοντες 
με τους οποίους είχα τη χαρά και την ευκαιρία, 
πολλούς μάλιστα δε γνώριζα, να τους γνωρίσω 
και να έχουμε μια άψογη ανταλλαγή. Νομίζω αξί-
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ζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και βέβαια 
σε όσους παρακολούθησαν το forum παρενέβη-
σαν και εξέφρασαν αυτό το οποίο είχαν στην καρ-
διά, στο μυαλό τους, στη σκέψη τους. Και επειδή 
πέρα από τα άλλα χαρακτηριστικά του Σακέλ, ο 
Σακέλ είχε και πολύ χιούμορ, θα ήθελα να κλείσω 
με μια ανάμνηση από τον Σακέλ που δείχνει και 
το πόσο ο Σακέλ διαπνεόταν συναισθηματικά όχι 
μόνο στο πλαίσιο της δουλειάς, αλλά με οτιδήπο-
τε καταπιανόταν. Είναι μια συνταγή, την οποία θα 
σας τη δώσω, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, 
εμείς την ακολουθούμε έκτοτε και πιάνει. Ήταν 
Μεγάλο Σάββατο και ετοιμάζαμε τη μαγειρίτσα. 
Ο Σακέλ, λοιπόν, ήθελε να βοηθήσει και ζήτησε 
να κάνει το αυγολέμονο. 
Εμείς παραξενευτήκαμε βέβαια αλλά με χαρά 
τον αφήσαμε να το κάνει και άρχισε να χτυπάει 
το αυγολέμονο και συγχρόνως να στέλνει φιλά-
κια. Παρακολουθούσαμε έκπληκτοι και λέμε τι 
κάνεις εκεί – «στέλνω φιλάκια στο αυγολέμονο, 
γιατί έτσι δεν θα κόψει» - «είναι σίγουρο;» λέμε – 
«Σίγουρο, ποτέ δεν μου έχει κόψει το αυγολέμο-
νο όταν στέλνω φιλάκια.» Κι έτσι έκτοτε κι εμείς 
όταν χτυπάμε το αυγολέμονο στέλνουμε φιλάκια 
και πράγματι δεν μας έχει κόψει ποτέ. Δοκιμά-
στε το, μπορεί να πιάνει. 
Αλλά ο Σακέλ ήταν όλα αυτά που έχουμε πει και 
πολλά άλλα που ίσως όσοι είχαν την χαρά να τον 
ζήσουν σε καθημερινές στιγμές κρατάνε μέσα 
τους γιατί αναδεικνύουν αυτό το αυθεντικό κομ-
μάτι του ανθρώπου, τον αληθινό εαυτό, γιατί 
η αυθεντικότητα που ανέφερα πριν για τον Σα-
κέλ συνδέεται με τον αληθινό εαυτό που έλεγε 
ο Winnicott. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Η σειρά 
της Αθηνα ολοκληρώσεις.

Αθηνά Φραγκούλη –

Σακελλαροπούλου:  

Να κλείσουμε, λοιπόν, σήμερα το forum. Σταθερά, 
έχουμε πει ότι κάθε Νοέμβριο θα οργανώνουμε 
forum στη μνήμη του Σακέλ και το χαρακτηρι-
στικό που κρατάω, που κρατάμε η Οργανωτική 
Επιτροπή είναι να εμπλέκουμε νέους επαγγελ-
ματίες. Να παίρνουν τη σκυτάλη της οργάνωσης 
νέοι επαγγελματίες και να προσπαθούν να συνδυ-
άσουν αυτό που ειπώθηκε κάποια στιγμούλα με 
την εμπειρία των παλαιοτέρων και με όλη την με-
θόδευση που έχουμε, με το πώς ενδυναμώνονται 
οι νέοι επαγγελματίες στην καθημερινότητα. 
Σήμερα δώσαμε, λοιπόν, αυτό το προβάδισμα και 
στα μέλη – λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Η συμμετοχή ήταν πολύ αυθόρμητη και δόθηκε 
ο χρόνος συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων. 
Φάνηκε ότι οι τέσσερις ώρες δεν μας αρκούν, 
ακόμα και διαδικτυακά, πόσο μάλλον δια ζώσης. 
Η συμμετοχή των παλιών συνεργατών, οι οποίοι 
ζήσανε και δουλέψανε με τον Σακέλ. Στα forum, 
προσφέρουμε αυτόν τον χώρο – χρόνο, να μιλάμε 
γι’ αυτές τις αναμνήσεις και εμπειρίες. Τροφή για 
εμπλουτισμό της εξελικτικής πορείας της Εται-
ρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπου-
λος. 
Με τον όρο Forum, κάνουμε πράξη την ελεύθερη 
επικοινωνία, μιλάμε από καρδιάς, όχι με έτοιμα 
κείμενα, δεν είμαστε σε συνέδριο με αυστηρές 
προδιαγραφές. Το forum σημαίνει συζήτηση, 
ανταλλαγή, μοίρασμα σκέψεων, συναισθημάτων, 
αλληλεπίδραση.
Σήμερα ξεπεράσαμε τον χρόνο, χρειάστηκε να 
παρέμβω, να με συγχωρείς Δημήτρη Δαμίγο, 
αλλά έφευγαν οι συμμετέχοντες.
Το σημερινό forum το αφιερώνουμε στον Πέτρο 
Πολυχρόνη, Παιδοψυχίατρο, Επιστημονικό Δι-
ευθυντή του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του 
Ανθρώπου – ΑΚΜΑ. Υπήρξαν 3-4 χρόνια, στη δε-
καετία του 1990 όπου ο Πέτρος δούλεψε στη 
Φωκίδα, στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για 
υπηρεσίες στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό 
και όχι μόνο. Ο Σακέλ και ο Πέτρος πλαισιώσανε 
τις θεραπευτικές ομάδες παρέμβασης στο Ψυχι-
ατρείο της Λέρου, την περίοδο του ξεκινήματος 
της αποασυλοποίησης στα πλαίσια της Ψυχια-
τρικής Μεταρρύθμισης. Οι ομάδες παρέμβασης 
συναντιόντουσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα 
μεταξύ τους, με την πρώτη εγκατάσταση των 
αρρώστων στις περιοχές της Ελλάδας, όπου εί-
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χαν δημιουργηθεί οικοτροφεία. Η εμπειρία της 
μετεγκατάστασης, η προσαρμογή, οι δυσκολίες 
τόσο στους αρρώστους όσο και στους θεραπευ-
τές, η αντιμετώπιση και η δουλειά με τις τοπικές 
κοινωνίες. Εκείνη την περίοδο συνυπήρξαν στο 
πεδίο, η ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη με τη 
συστημική θεωρία και πράξη: πλούτος, δημιουρ-
γικότητα, αγωνιστικότητα, συναδελφοσύνη!
Φέτος, ενδιάμεσα, κάναμε δύο webinar ως προ-
forum, ένα την άνοιξη με τον συντονισμό της 
Δομής Φωκίδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
αφιερωμένο στο θέμα του Covid-19 με συμμετέ-
χοντες εκπαιδευτικούς – γονείς – εφήβους. Το 
άλλο ήταν αρχές καλοκαιριού με τη συνδιοργά-
νωση της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ, αφιερωμένο στις 
20 θεραπευτικές ομάδες παρέμβασης που συ-
στάθηκαν για να προσφέρουν ψυχολογική υπο-
στήριξη στα νοσοκομεία υποδοχής αρρώστων 
με Covid-19, γιατρούς, νοσηλευτές, πάσχοντες, 
συγγενείς, οδηγούς ΕΚΑΒ, άλλες ειδικότητες 
που λειτούργησαν στα πλαίσια των νοσοκομείων, 
στην πρώτη γραμμή με το Πρόγραμμα «Κανένας 
Μόνος στην Πανδημία»
Να κλείσουμε σήμερα, ανανεώνοντας το ραντε-
βού για το forum του 2022 και ευχαριστώντας 
τους συμβάλλοντες στη φετινή διοργάνωση του 
συμμετέχοντες – συζητητές και τους ακροατές, 
από καρδιάς!! Ευχαριστώ Δημήτρη Δαμίγο.
Καλή συνέχεια με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

Φοίβος: 
Να σας πω κάτι για να γελάσετε;

Αθηνά Φραγκούλη –

Σακελλαροπούλου:  

Έλα, Φοίβο για να γελάσουμε.

Φοίβος: 
Πριν δύο βδομάδες έβηξαν πάνω στο κομπιούτερ 
και σήμερα το Norton βρήκε έναν ιό Covid-19, ελ-
πίζω να μην κολλήσω.



«Ας αντικαταστήσουμε τα δεσμά       
                         με ανθρώπινους δεσμούς»

Π. Σακελλαρόπουλος


