
∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΕΧΝΗΣ & 
ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

27-29/11/20

Θεµατική:

∆ωρεάν µέσω
art4more.org

∆ιοργάνωση:



Διαδικτυακό Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης &
Ψυχικής Υγείας 
ART4MORE 
27-29 Νοεμβρίου 2020
Δωρεάν μέσω art4more.org

Επιστηµονική Οµάδα:

Μαρία Κερασόγλου, Πρόεδρος ∆.Σ.
Αλέξανδρος Οικονόµου, Επιστηµονικά 
Υπεύθυνος
Ιωάννα - Μαρία Λέκκα, Εργοθεραπεύτρια 
Οικοτροφείου «Ιπποκράτης Ι»
Κωνσταντίνα Γιαννιούδη, Εργοθεραπεύτρια 
Οικοτροφείου «Ιπποκράτης ΙΙ»

Εκθέσεις - Παραστάσεις:
Μαριτίνα Κονταράτου, Θεωρητικός Τέχνης

Τµήµα Επικοινωνίας – Γεν. Συντονισµός: 
Αριστέα Γκούτσιου

Τµήµα Επικοινωνίας – Γραφείο Τύπου: 
∆ηµήτρης Οικονόµου

Υποστήριξη:
∆ανάη Οικονόµου, Θεατρολόγος

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ΠΕΨΑΕΕ για την παραχώρηση του χώρου του 
Εξειδικευµένου Κέντρου Ηµέρας «Κέντρο Κοινωνικού ∆ιαλόγου» για τη 

µαγνητοσκόπηση της συναυλίας

Διοργάνωση:

www.edra-coop.gr



Το 13o Διεθνές Φεστιβάλ 
Τέχνης και Ψυχικής Υγείας 
ART4MORE προσαρμόζεται 
στις νέες υγειονομικές 
συνθήκες και έρχεται στις 27, 
28 & 29 Νοεμβρίου 2020, για 
πρώτη φορά εξολοκλήρου 
διαδικτυακά, μέσω της 
ιστοσελίδας art4more.org και 
των καναλιών κοινωνικής 
δικτύωσης του φορέα Face-
book, Youtube και της 
πλατφόρμας Zoom. 

To Φεστιβάλ ART4MORE 
παρουσιάζει για το 2020 ένα 
πιλοτικό μοντέλο σύνδεσης 
της Τέχνης με τον Εργασιακό 
Χώρο και το ανθρώπινο 
δυναμικό του. Το ART4MORE 
2020 επικεντρώνεται στην 
Ψυχική Υγεία μέσα σε 
εργασιακά περιβάλλοντα, 
χρησιμοποιώντας καινοτόμα 
καλλιτεχνικά μέσα και 
φόρμες. Η Τέχνη, εδώ, 
αποτελεί μέθοδο 
εξερεύνησης και διαχείρισης 
των ψυχικών προκλήσεων, ως 
ισχυρός καταλύτης του 
άγχους και των 
συγκρουσιακών σχέσεων.

Στο ART4MORE 2020, μορφές 
θεάτρου, εργαστήρια, 
εκθέσεις και καλλιτεχνικές 
μορφές εισχωρούν σε έναν 
χώρο που διακρίνεται για την 
έλλειψη δημιουργικών 
διεξόδων και έμπνευσης. 
Διαδικτυακές συναυλίες, 
ομιλίες και προβολές 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμά 
του.

Έργο της Μάγιας 
Ευανθίας 

Παπακώστα, για το 
Παθολογικό 
Νοσοκομείο 

Σπηλιοπούλειο 
«Αγία Ελένη» 



Ένας εργαζόμενος έρχεται συχνά 
αντιμέτωπος με ψυχολογικές 
προκλήσεις στο χώρο εργασίας, τη 
διαχείριση του τραύματος, της 
συναισθηματικής φόρτισης, του 
burnout, του mobbing (ηθική 
παρενόχληση των εργαζομένων) 
κ.ά. H παρούσα ενότητα προσφέρει 
τεχνικές αντιμετώπισης των 
προκλήσεων αυτών, μέσω μορφών 
τέχνης και καλλιτεχνικών μέσων. 
Παράλληλα, η δράση έχει ως 
επίκεντρο τις διαπροσωπικές 
σχέσεις στους χώρους εργασίας. 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων μέσω Zoom. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@edra-coop.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Restorative Art σε Χώρους Εργασίας: Emotional Healing 

Εισαγωγή

Από την ομάδα της ImproVIBE, 
την πρώτη σχολή 
Αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου 
Improv Comedy Theater στην 
Αθήνα. Συντονιστής: 
Μενέλαος Πρόκος. 
Εισαγωγικό σεμινάριο Improv 
Theater, μέσα από το οποίο οι 
συμμετέχοντες θα μάθουν τις 
βασικές αρχές αυτής της 
μορφής θεάτρου και θα 
πάρουν μέρος σε ασκήσεις και 
παιχνίδια, είτε ομαδικά είτε 
ατομικά. Η διαδικασία 
διδασκαλίας του Improv 
εστιάζει στο να μην φοβάται ο 
καθένας να εκφραστεί 
ελεύθερα, οπότε και η εξέλιξη 
των παιχνιδιών είναι ομαλή και 
αβίαστη.  

IMPROV THEATER στον 
εργασιακό χώρο 

Κυριακή 29/11, 12.30-14.30



Περιορισμένος αριθμός θέσεων μέσω Zoom. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@edra-coop.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Restorative Art σε Χώρους Εργασίας: Emotional Healing 

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Λύντια 
Πετροπούλου, ιστορικός Τέχνης, 
Εικαστική Παιδαγωγός, 
Εκπαιδεύτρια Ενσυνειδητότητας.

Εικαστική Δημιουργία για την 
επικοινωνία / συνεργασία/ 
υποκειμενικότητα / συγκέντρωση / 
αποκλίνουσα σκέψη στο 
εργασιακό περιβάλλον.

Μια αφήγηση, πολλές 
εικαστικές ιστορίες

Σάββατο 28/11, 12.30-14.00

Εισηγήτρια: Αριστέα Μπερκ, 
ομαδική οικογενειακή αναλυτική 
ψυχοθεραπεύτρια. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
ομάδες εργαζομένων, όπου 
απαιτείται συνεργασία για τη 
θέσπιση στόχων και τη λήψη 
αποφάσεων και η επικοινωνία 
είναι απαραίτητη συνθήκη. 
Τα ομαδικά δυναμικά που 
προκύπτουν, οι προσωπικές 
πεποιθήσεις, η έλλειψη ορίων και 
το έλλειμμα στην επικοινωνία 
συχνά προκαλούν 
διαστρεβλώσεις και 
συγκρούσεις, με αποτέλεσμα 
αναδυόμενες πολλαπλές 
δυσκολίες στην επίτευξη στόχων 
και δυσαρμονία μεταξύ των 
μελών της ομάδας.
Η επίλυση των διομαδικών 
συγκρούσεων και η βελτίωση της 
επικοινωνίας μέσω της 
κατανόησης του ρόλου κάθε 
μέλους και της συμμετοχής του 
στην ομάδα εργασίας είναι ο 
βασικός στόχος του 
προγράμματος.

Πρόγραµµα επίλυσης 
διοµαδικών συγκρούσεων &
βελτίωσης της επικοινωνίας 
σε εργασιακά περιβάλλοντα

Σάββατο 28/11, 14.30-17.30

Εισηγήτρια: Αφροδίτη 
Πανταγούτσου, εργοθεραπεύτρια, 
Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια. 

Οι  επαγγελματίες υγείας είναι  
αυτοί που πλήττονται κυρίως από 
το σύνδρομο επαγγελματικής 
εξουθένωσης. Η πρόληψη αλλά και 
η έγκαιρη παρέμβαση είναι 
καταλύτης για την ανάκτηση της 
ψυχικής ευεξίας των επαγγελμα-
τιών. Το  εργαστήριο θα δώσει 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία 
να δημιουργήσουν, να επεξεργα- 
στούν τα προσωπικά τους έργα, τα 
οποία θα δημιουργηθούν στη 
διάρκεια αυτού  και να 
κατανοήσουν την αξία των 
δυναμικών και των θεραπευτικών 
παραγόντων της ομάδας. 

Η οµάδα φροντίζει τον εαυτό 
της – Εικαστική Ψυχοθεραπεία 
για την πρόληψη /αντιμετώπιση 
της Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης

Σάββατο 28/11, 18.00-20.00



Online μέσω του art4more.org

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Project φωτογραφικών λήψεων 
από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», που 
υλοποιήθηκε στον 3ο κύκλο του 
Εργαστηρίου Φωτογραφίας, που 
πραγματοποιείται στο 
Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι». Το 
Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» 
λειτουργεί από το 2003, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Επιμέλεια: Ιωάννα – Μαρία Λέκκα, 
Εργοθεραπεύτρια Οικοτροφείου 
«Ιπποκράτης Ι», 
Βαγγέλης Ταμβάκος, 
Φωτογράφος / Δάσκαλος 
φωτογραφίας www.artam-
vakos.gr

Photo Residency - 
Φωτογραφική Έκθεση Ληπτών 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Μια έκθεση με αρχιτεκτονικά και 
εικαστικά projects που 
υλοποιήθηκαν για νοσοκομεία του 
εξωτερικού. Η έκθεση εξερευνά 
τη Θεραπευτική Διάσταση του 
Χώρου μέσω του Design.
Συμμετέχουν οι εξής 
αρχιτεκτονικοί οργανισμοί, για τα 
εξής νοσοκομεία:

Το γραφείο Büro North για το 
Royal Children's Hospital (RCH) της 
Μελβούρνης, το γραφείο WHITE 
για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
του Nuuk, το γραφείο RAI PINTO 
STUDIO & ARAUNA STUDIO για 
το SJD Παιδικό Νοσοκομείο της 
Βαρκελώνης, το γραφείο 3XN για 
το Παιδικό Νοσοκομείο της 
Κοπεγχάγης, το γραφείο EGM για 
το Νοσοκομείο Radboudumc της 
Ολλανδίας. 

Ο οργανισμός VITAL ARTS του 
Barts Health NHS Trust 
δημιούργησε έργα για τα 
παρακάτω νοσοκομεία: 
WhippsCross, Κέντρο Πρόληψης 
Καρκίνου στο νοσοκομείο του 
Barts, Ambrose King Sexual Health 
Centre στο Βασιλικό νοσοκομείο 
του Λονδίνου, Κέντρο Πρόληψης 
Καρκίνου στο νοσοκομείο του 
Barts, Children's ImagingDepart-
ment στο Βασιλικό νοσοκομείο 
του Λονδίνου.
  
Eπιμέλεια: Μαριτίνα Κονταράτου, 
Θεωρητικός Τέχνης

Hospital Design

Παρασκευή 27/11 έως Κυριακή 29/11

Παρασκευή 27/11 έως Κυριακή 29/11

Έργο του γραφείου 
BURO NORTH για 

το Royal Children’s 
Hospital



Online μέσω του art4more.org

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. 
Έκθεση έργων τέχνης 
δημιουργημένα ειδικά για 
συγκεκριμένα εργασιακά 
περιβάλλοντα (επιχειρήσεις και 
νοσοκομεία). Σε συνεργασία με 
φοιτητές – απόφοιτους της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.  

Συμμετέχουν:
1. Γιάννης Γιγουρτάκης, με έργο 
για το Αντικαρκινικό-Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ» 
2. Αγγελική Κλινάκη, για την 
Interamerican
3. Πάνος Κόλλιας, για τον Όμιλο 
Eurobank 
4. Άγγελος Μεργές, για την GEP
5. Μάγια Ευανθία Παπακώστα, για 
το Παθολογικό Νοσοκομείο 
Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη» 

Τα έργα που δημιουργήθηκαν σε 
αυτό το πρότζεκτ έλαβαν υπόψη 
τα συναισθήματα που γεννούνται 
μέσα στα συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα. Τα έργα 
παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ, 
στο εκθεσιακό αυτό σκέλος, ενώ 
στη συνέχεια θα τοποθετηθούν 
στον «φυσικό» τους χώρο, στο 
χώρο που δημιουργήθηκαν, στα 
συμμετέχοντα εργασιακά 
περιβάλλοντα.

Επιμέλεια: Μαριτίνα Κονταράτου, 
Θεωρητικός Τέχνης

Office Art for Mental Health

Παρασκευή 27/11 έως Κυριακή 29/11

2.
Έκθεση “Art Residencies σε 
Δομές Ψυχικής Υγείας”, που 
περιλαμβάνει τα έργα που 
παράχθηκαν από κοινού από 
μέλη-λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και 
αναδυόμενους καλλιτέχνες / 
φοιτητές της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών.

Επιμέλεια: Ιωάννα – Μαρία 
Λέκκα, Εργοθεραπεύτρια 
Οικοτροφείου «Ιπποκράτης Ι», 
Κωνσταντίνα Γιαννιούδη, 
Εργοθεραπεύτρια Οικοτροφείου 
«Ιπποκράτης ΙΙ».

Έργο από Αrt Residency 
στο οικοτροφείο 

“Ιπποκράτης ΙΙ”



PERSONAS Multimedia perfor-
mance σωµατικού θεάτρου

Από την ομάδα "Πλεύσις". 

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Σκηνικά: 
Αντώνης Κουτρουμπής. Ερμηνεία, 
Χορογραφία: Όλγα Γερογιαννάκη, 
Αντώνης Κουτρουμπής, Τζάνος 
Μάζης, Δανάη Παζιργιαννίδη. 
Σοπράνο: Καλλιόπη Αγγελοπούλου. 
Μουσική σύνθεση, liveelectronics: 
Μηνάς Εμμανουήλ. 

Με αφορμή και έμπνευση το 
ποιητικό έργο του JohnAshbery 
«Αυτοπροσωπογραφία σε κυρτό 
κάτοπτρο» η ομάδα Πλεύσις 
παρουσιάζει την καλλιτεχνική 
πρόταση της «Personas», μία 
multimediaperformance σωματικού 
θεάτρου. Θέμα της παράστασης η 
ποιητική εισαγωγή του θεατή στον 
«κόσμο του εαυτού» που 
καθορίζεται από τις έννοιες 
«παρατηρώ, ανακαλύπτω, 
συνδέομαι, κουβαλώ μέσα μου ως 
μνήμη».

www.plefsis-space.gr

Online μέσω του art4more.org & YouTube

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

INTERVIEW Kοινωνικοπολιτική 
µαύρη κωµωδία 

Από την ομάδα "Eμείς". 

Σκηνοθεσία: Χρήστος Θάνος. 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χρίστος 
Παπαμιχαήλ. Ηθοποιοί: Σοφία 
Καψαμπέλη, Μαρία Ζερβού, 
Σωτήρης Δούβρης, Βασίλης 
Τουρκομένης, Χρίστος Παπαμιχαήλ, 
Χρήστος Θάνος.

Μία συνέντευξη για δουλειά, 
τέσσερις υποψήφιοι και μία φωνή. Η 
διαδικασία ξεκινά τυπικά, σε ένα 
ζεστό και φιλικό κλίμα. Οι υποψήφιοι 
χαλαρώνουν και αφήνουν τις 
αδυναμίες τους να φανερωθούν. Η 
φωνή αρχίζει να κάνει παράλογες 
ερωτήσεις και να τους υποβάλει σε 
εξευτελιστικές δοκιμασίες που 
οδηγούν σε μία διαδικασία 
κωμικοτραγικού παραλογισμού.

www.emeis.net.gr

Στιγμιότυπο από 
παράσταση της 

“Πλεύσις” στο 
φεστιβάλ “NEFELE”

Click by INNOIR



Κυριακή 29/11, 15.00-18.30 στο Zoom

ΟΜΙΛΙΕΣ ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις στους Χώρους Εργασίας

Ομιλίες έμπνευσης για την ψυχική υγεία, γύρω από θέματα που αφορούν 
στο στρες, το burnout, το mobbing, τις διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας 
κτλ. σε εργασιακούς χώρους. Συντονιστής Συζήτησης: Σπύρος Κλείσας, 
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, μέλος ΔΣ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»                                                                 

15.00-15.15 Σπύρος Κλείσας, έναρξη  
 

15.15-15.30 «Οι σύγχρονες εξελίξεις στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά 
πασχόντων στην Ελλάδα: Η εφαρμογή του Ν.4488/2017 “, Δρ. Μενέλαος 
Θεοδωρουλάκης, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας "ΑΡΓΩ", 
Πρόεδρος ΔΣ ΠΕΨΑΕΕ  

15.30-15.45 «Η εργασία ως θεραπευτικό εργαλείο στην ψυχική υγεία» Πόλα Νικολάου, 
Κοινωνική λειτουργός Γραμματέας ΔΣ ΠΟΚοιΣΠΕ, Πρόεδρος ΔΣ Κοινωνικού 
Συνεταιρισμού "ΕΥ ΖΗΝ"  

15.45-16.00 Α. «Myrtillo: Σύντομη ιστορία του «καφέ των εκλεκτών ψυχών», Σοφία Παππά, 
εργαζόμενη Myrtillo. Β. «Ένας αγώνας "με τέχνη και με τρόπο". Παρουσιάζω το 
Μyrtillo μέσα από την προσωπική μου ιστορία», Κώστας Νάκος, εργαζόμενος 
Myrtillo 

16.00-16.15   «Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους: Προοπτικές χρήσης της τέχνης στην εργασιακή 
επανένταξη ευάλωτων ομάδων», Βάλια Τσιριγώτη, Υπεύθυνη Ομάδας 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του «Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους» 

16.15-16.30 «Η Θεατρική Ομάδα Αστέγων της EQUAL SOCIETY και ο αντίκτυπός της», 
Σπύρος Φρεμεντίτης, δημοσιογράφος, πρόεδρος ΔΣ της Equal Society 

16.30-16.45 «περιοδικό δρόμου σχεδία: ξαναφτιάχνοντας τη ζωή», Χρήστος Αλεφάντης, 
Διευθυντής Σύνταξης Περιοδικού δρόμου «σχεδία»  

16.45-17.00 «Το Καλειδοσκόπιο της Τέχνης Aναφανδόν* στα Πέρατα  της  Εταιρίας 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος», Δέσποινα Παπαϊωάννου, 
εικαστική θεραπεύτρια, Αγγελική Φωτεινού δραματοθεραπεύτρια, Αγγελική 
Τσιαξίρη μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές» της ΕΚΨ 
Π.Σακελλαρόπουλος (*Aναφανδόν : Εντελώς φανερά ή χωρίς επιφυλάξεις)  
 

17.00-17.15 Ερωτήσεις - Συζήτηση   
17.15-17.30  Σύντομο Διάλειμμα      

 
17.30-17.45 «Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οιονεί κρατούμενοι», Μαρούσα Απειρανθίτου, 

κοινωνική λειτουργός, εγκληματολόγος, σωφρονιστική υπάλληλος 
17.45-18.00  «Οι πρόσφυγες ως αρωγοί στην Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

(ΨΥΨΚΥ): Καλές πρακτικές εφαρμογής του Problem Management Plus (PM+) 
στην Terredes hommes Hellas», Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος MSc., 
National Consultant for PM+ in Tdh Hellas, Researcher at Bergen
Society and Workplace Diversity Research Group 

18.00-18.15 «Ευεξία, το κλειδί της αποδοτικότητας». Κατερίνα Τριβυζά  , Corporate Head, 
Thrive Global Greece.  
 

18.15-18.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Κλείσιμο  
 

University, 



Ομιλίες έμπνευσης για την ψυχική υγεία, γύρω από θέματα που αφορούν 
στο στρες, το burnout, το mobbing, τις διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας 
κτλ. σε εργασιακούς χώρους. Συντονιστής Συζήτησης: Σπύρος Κλείσας, 
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, μέλος ΔΣ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»                                                                 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ / ΦΙΛΜ

Από τον Διάπλους - 
Κοινωνικός Συνεταιρισµός 
Περιορισµένης Ευθύνης

Το ντοκιµαντέρ για τον 
Κοινωνικό Συνεταιρισµό 
«∆ιάπλους» δίνει φωνή στις 
ιστορίες των εργαζοµένων 
του, που ξανακερδίζουν τη 
ζωή µέσα από την εργασία, 
αποδεικνύοντας πως αυτή 
µπορεί να αποτελέσει όχηµα 
ενδυνάµωσης για άτοµα που 
κινδυνεύουν µε κοινωνικό 
αποκλεισµό και µεταφέροντας 
την ελπίδα για έναν κόσµο 
που αντέχει να µας αγκαλιάσει 
όλους.

Σκηνοθεσία Ιφιγένειας 
Κοτσώνη. 

∆ιάπλους - Ιστορίες 
Ελπίδας Ντοκιµαντέρ 
µικρού µήκους  

WINNING MINDS Άτοµα µε 
Ψυχική Νόσο Εργάζονται

Online μέσω του art4more.org & YouTube

Μια κινηµατογραφική µελέτη - αφιέρωµα 
σε ήρωες της µικρής και της µεγάλης 
οθόνης που προσπαθούν να εργαστούν, 
έχοντας ψυχική νόσο. 

Συµµετέχουν:

Ευγενία ∆ουβαρά, Ψυχολόγος . 
Σχολιάζει την ταινία Shine, 1996 & την 
ταινία Spinning Out, 2020

Νεφέλη Κρεστενίτη, Ψυχολόγος. 
Σχολιάζει την ταινία A Beautiful Mind, 2001

Μαρίνα Μπάµπη, Ψυχολόγος. Σχολιάζει 
τη σειρά MONK, 2002-2009 & την ταινία 
Joker, 2019

Αντώνης Μπέρτος, Ψυχολόγος - 
εκπρόσωπος του ''The 3D project-DARE 
DANCE DIGITALIZE''. Σχολιάζει την ταινία 
Black Swan, 2010

Χριστίνα Μαρία Περάκη, Ψυχολόγος. 
Σχολιάζει την ταινία FRANKIE & ALICE, 
2014

Βασιλική Ράπτη, Ψυχολόγος του 
Κέντρου Ηµέρας «Ηλιοτρόπιο» της Αστικής 
µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ελληνικό 
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης 
Κωστής Μπάλλας». Σχολιάζει  την 
ταινία Ci puo fare, 2008

Επαγγελµατίες και ωφελούµενοι του 
«Κέντρου Ηµέρας...στο κέντρο της 
πόλης» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. µιλούν για την 
ταινία Please Stand By, 2017



Παρασκευή 27/11, 21.00, στο YouΤube

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Οι Lazytrains, µια µουσική 
συντροφιά που απαριθµεί κάποια 
χρόνια, παίζουν αγαπηµένα και 
γνωστά τραγούδια blues, rock 'n' 
roll, swing, jazz, funk, soul, αλλά και 
αρκετά δικά τους, πρωτότυπα 
κοµµάτια. Στις εµφανίσεις τους 
τείνουν προς την εξωστρέφεια, τον 
χορό, την δηµιουργία διαύλων µε το 
κοινό και -ει δυνατόν- τη µέθεξη. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ LAZY TRAINS

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΙΜΕ – Introspec-
tion Music Experience

Παρουσίαση του άλµπουµ των 
Ελλήνων καλλιτεχνών που 
συνδηµιουργούν, συνθέτουν και 
παίζουν µουσική για την Ψυχική 
Υγεία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος "IntrospectionMusic-
Experience" (IME). Εταίροι από  
Ελλάδα,  Βέλγιο &  Ισπανία.

Καλλιτεχνικός διευθυντής της 
ελληνικής οµάδας του IME: 
Χρήστος Κλαδάς, µουσικός, 
καθηγητής µουσικής.  Μουσικοί: 
Γιάννης Μπαϊρακτάρης, Κατερίνα 
Πιπιλή, Νάσος Πολυζωίδης
Στιχουργοί: Χριστίνα Τσαλίκη, Azat 
Helvatzian

www.ime-project.com

∆ιοργάνωση:



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 

Λύντια Πετροπούλου 

 

Oνομάζομαι Λύντια Πετροπούλου. Έχω σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά και 

εν εξελίξει στην απόκτηση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος από το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας, τμήμα Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση. Εργάζομαι ως Αrt 

Educator, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικά 

εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες σε μουσεία, σχολεία, βιβλιοθήκες, ιδρύματα. 

Είμαι δημιουργός του εργαστήριου Τέχνη και Ενσυνειδητότητα. 

 

Μπερκ Αριστέα 

 

Ψυχοθεραπεύτρια ομάδας οικογένειας ζεύγους, προϊσταμένη Νοσοκομείου Ημέρας 

Ms, μέλος του τμήματος διαταραχών προσωπικότητας και ομαδικής αναλυτικής 

ψυχοθεραπείας Αιγινήτειο Νοσοκομείο Α΄ Ψυχιατρική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

 

 

Πανταγούτσου Αφροδίτη 

Η Αφροδίτη Πανταγούτσου είναι Εργοθεραπεύτρια και Εικαστική 

Ψυχοθεραπεύτρια. Εργάζεται από το 1984 στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Είναι 

πιστοποιημένο μέλος του  Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας (European 

Association of Psychotherapy- E.A.P.). Εποπτεύει σπουδαστές εικαστικής 

ψυχοθεραπείας στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα 

με διαγνωστικές ομάδες με διαταραχές διατροφής και προσωπικότητας και το θέμα 

της μεταβίβασης και αντι-μεταβίβασης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία. Σχεδίασε και 

υλοποιεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μαζί με  Ελισάβετ Ιωαννίδη,  το 

πρόγραμμα εικαστικής ψυχοθεραπείας  με τίτλο «Εξερευνώντας τις εικόνες του μουσείου – Εξερευνώντας την 

εικόνα μου». Διεξάγει βιωματικά σεμινάρια, συμμετέχει σε συνέδρια με εισηγήσεις και τελευταία ασχολείται με 

συγγραφικό έργο σχετικά με την εικαστική ψυχοθεραπεία.   

 

ImproVIBE 

 

Η ImproVIBE είναι η πρώτη σχολή Αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου Improv Comedy Theater στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 

2012 από τον Μενέλαο Πρόκο και μέχρι σήμερα λειτουργεί σταθερά και προσφέρει μαθήματα Improv σε θεατρικό 

αλλά και σε εταιρικό πλαίσιο. Σταδιακά όλο και περισσότερες εταιρίες υιοθετούν τις τεχνικές του 

αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, οι οποίες διδάσκονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται σε μη θεατρικό 

πλαίσιο. 



 

Στα χρόνια λειτουργίας της έχει οργανώσει 

θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάζονται σε 

γνωστά θέατρα της Αθήνας, ενώ επίσης έχει 

κάνει περιοδείες για παραστάσεις και 

εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Στον εταιρικό 

τομέα, έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις, 

τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές.  

Η συνεισφορά της παγκοσμίως είναι επίσης 

σημαντική και έχει αναγνωριστεί ως ο πόλος 

του Improv για την Ελλάδα. Από το 2015 

διοργανώνει με τεράστια επιτυχία ετησίως στην 

Αθήνα το Mt Olymprov, το διεθνές φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικού θεάτρου της Ελλάδας. 

 

Ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματά της είναι ότι παρουσίασε μια καινούρια μορφή θεάτρου στο ελληνικό 

κοινό και σήμερα πλέον υπάρχει μια ενεργή κοινότητα 800+ ανθρώπων που ασχολούνται με το improve, 

διδάσκοντας και κάνοντας παραστάσεις, και εφαρμόζοντας την νοοτροπία του στην καθημερινότητά τους και στον 

εργασιακό τους χώρο. 

ImproVIBE 

 

  

  

https://www.improvibe.gr/


ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

 

1. Εκθεσιακή Ενότητα “Hospital Design”: 

 

Το Vital Arts είναι πολιτιστικός οργανισμός του Barts Health NHS 

Trust, το μεγαλύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε μη 

κερδοσκοπικός φορέας, χρηματοδοτούμενος για τη δημιουργία έργων 

τέχνης που βελτιώνουν το νοσοκομειακό περιβάλλον και, κατ' 

επέκταση, βελτιώνουμε την εμπειρία των ασθενών. Με πέντε 

νοσοκομεία στο ανατολικό Λονδίνο - το Royal London, το St 

Bartholomew's (Barts), το Mile End, το Whipps Cross και το Newham 

University Hospital - με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ασθενείς, βλέπουμε αυτές τις σημαντικές αστικές περιοχές ως 

ιδανικά μέρη για να εισαγάγουμε νέο κοινό στη σύγχρονη τέχνη. Προσφέρουμε στους ασθενείς, στο προσωπικό 

και στους επισκέπτες, σημαντικές πολιτιστικές εμπειρίες στις οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση. Αυτή η 

εμπειρία αποδεικνύεται συχνά πηγή έμπνευσης και προσωπικής ανάτασης, καθιστώντας έτσι το χρόνο στο 

νοσοκομείο πιο θετικό και εποικοδομητικό. 

 

Έχοντας ιδρυθεί το 1996, η Vital Arts έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Τεχνών και Υγείας 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει αναπτύξει μια διεθνή φήμη για την παραγωγή βραβευμένων έργων και 

πρωτοποριακών προγραμμάτων τέχνης που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με τη σύγχρονη τέχνη, 

υποστηρίζουν την ψυχική υγεία και μεταμορφώνουν την κλινική εμπειρία. 

 

Η Vital Arts συνεργάζεται με ιατρικό προσωπικό, καλλιτέχνες και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς για να 

σχεδιάσει και να παραδώσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, χορό, λογοτεχνία, 

εργαστήρια, art residencies, εκθέσεις καθώς και site-specific έργα δημιουργημένα για τους συγκεκριμένους 

χώρους. Αυτά τα έργα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ενθαρρυντικού και αναζωογονητικού περιβάλλοντος για 

την ευημερία των ασθενών, του προσωπικού και της ευρύτερης νοσοκομειακής κοινότητας. Μέσα στους 

καλλιτέχνες που τους ανατέθηκαν να δημιουργήσουν έργα για τα νοσοκομεία είναι οι: Catherine Yass, Darren 

Almond, Roger Hiorns, Hurvin Anderson, Peter Liversidge, Cornelia Baltes, George Shaw, Cornelia Parker, Richard 

Wentworth, Ruth Claxton, Ruth Ewan, Lemn Sissay, Faisal Abdu'Allah, Bob και Roberta Smith, Morag Myerscough, 

Amalia Pica, μεταξύ πολλών άλλων. 

Το Vital Arts λειτουργεί υπό την αιγίδα του Barts Charity. 

www.vitalarts.org.uk 

 

 

Το White Arkitekter είναι μια διεπιστημονική πρακτική. Από τότε που 

ιδρύθηκε από τον Sidney White το 1951, έχουμε εξελιχθεί σε μια ομάδα 

περίπου 800 ατόμων. Η αποστολή μας είναι να επιτρέψουμε τη βιώσιμη 

ανάπτυξη μέσω της τέχνης της αρχιτεκτονικής. Το όραμά μας για το 2030 

είναι ότι όλη η αρχιτεκτονική μας θα είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα 

μέσω σχεδιαστικής αριστείας. Η ευθύνη, η έρευνα, η ενσυναίσθηση και ο 

σεβασμός είναι βασικές αξίες που διαποτίζουν ό, τι κάνουμε. Οι αξίες μας 

παραμένουν σταθερές σε έναν κόσμο αλλαγής.  

 

Το έργο μας σχετίζεται με τη βιώσιμη αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη σε διεθνές πλαίσιο. 

Πρέπει να ενεργήσουμε υπεύθυνα, καθώς η δουλειά μας επηρεάζει τη ζωή πολλών παρόντων και μελλοντικών 

γενεών. Δημιουργούμε χώρους για να ζουν και να εξελίσσονται οι άνθρωποι και να αναπτυχθούν σε αρμονία με 

file:///E:/Έγγραφα/ART4MORE/ART4MORE%202020/Δημοσιότητα/Βιογραφικά/www.vitalarts.org.uk


το οικοσύστημα στο οποίο κατοικούμε. Ενεργούμε υπεύθυνα λειτουργώντας εντός των βιώσιμων ορίων του 

πλανήτη μας όταν σχεδιάζουμε υγιή περιβάλλοντα διαβίωσης που εμπνέουν και αλληλεπιδρούν. Η περιέργειά 

μας αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που εργαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι η αναζήτηση νέων γνώσεων θα ενισχύσει την 

προσφορά μας για το μέλλον. Επομένως, επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσω του 

σχεδιασμού, της δημιουργικότητας και μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης, προσπαθούμε να λύσουμε μεγάλες 

προκλήσεις.  

Πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική διαμορφώνεται από τις μοναδικές ιδιότητες του πλαισίου της. Είμαστε μια 

εταιρεία που ανήκει σε εργαζόμενους, εκτιμούμε τη συμμετοχικότητα. Σεβόμαστε την ισότητα κάθε ατόμου και 

πιστεύουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα σε μια βιώσιμη ζωή. Αυτό είναι το θεμέλιο της αρχιτεκτονικής μας και του 

πολιτισμού μας. Τα έργα μας εξελίσσονται σε συνεργασία με τους πελάτες, τους χρήστες, τους συνεργάτες, τους 

συναδέλφους και όλους τους εμπλεκόμενους. Όντας καλοί ακροατές, κατανοώντας διαφορετικές απόψεις και 

αφοσιωμένοι στη συνεργασία, δημιουργούμε μια διαχρονική αξία. 

whitearkitekter.com 

 

 

  

Η EGM είναι μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες αρχιτεκτονικής, συμβούλων 

και έρευνας στην Ολλανδία. Για περισσότερα από 40 χρόνια, είμαστε 

πρωτοπόροι με τη βιώσιμη και προληπτική προσέγγισή μας στην αρχιτεκτονική. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως εγκαταστάσεις για 

υγειονομική περίθαλψη, κυβερνητικές λειτουργίες, εκπαίδευση, έρευνα, 

διαβίωση και επιχειρήσεις τόσο στην Ολλανδία όσο και στο εξωτερικό. Από 

ευαίσθητες επεμβάσεις μικρής κλίμακας, έως πολύ μεγάλες σύνθετες εργασίες. 

Κατά τη γνώμη μας, ένα κτίριο δεν στέκεται ποτέ από μόνο του - είναι πάντα μέρος της κοινωνίας. Σχεδιάζουμε 

για τους ανθρώπους που θα το χρησιμοποιούν. 

www.egm.nl 

 

 

Το Büro North δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον, μέσω 

του design. Συνεργαζόμαστε με έξυπνους οργανισμούς 

σε όλο το φάσμα της εμπειρίας χρήστη, την προβολή, το 

wayfinding και τη στρατηγική επικοινωνίας για τη 

δημιουργία καινοτόμων αποτελεσμάτων. Σχεδιάζουμε 

για τις πόλεις, καταστήματα λιανικής, έργα πολιτισμού, 

υγειονομικής περίθαλψης, ταξιδιωτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Από το 2005, έχουμε παραδώσει 320+ εξαιρετικά έργα. Έχουμε συνεργαστεί με κορυφαία αεροδρόμια, 

νοσοκομεία, μουσεία, τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, πανεπιστήμια, φαρμακεία, κατασκευαστές και 

προγραμματιστές. Βοηθάμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν βαθιές σχέσεις με το κοινό τους και να 

μετατρέψουν αυτήν τη δέσμευση σε επιχειρηματικό όφελος. Βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη, δημιουργούμε 

πιο πιστούς ταξιδιώτες, πιο υγιείς ασθενείς, πιο ευτυχισμένους αγοραστές, ασφαλέστερους κατοίκους και πιο 

αφοσιωμένους μαθητές.  

 

Ο Soren Luckins είναι ο ιδρυτής του Büro North, υπό την καθοδήγησή του, ο Büro North δημιούργησε ένα 

εντυπωσιακό portfolio βραβείων, δημοσιότητας και πελατών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ο Soren ηγείται μιας 

ομάδας ταλαντούχων σχεδιαστών και επιβλέπει κάθε στάδιο. Aπό την έρευνα και το brief με τους πελάτες έως την 

υλοποίηση και την παράδοση έργου. Δουλεύοντας με πελάτες σε όλη την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τα ΗΑΕ, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νοτιοανατολική Ασία, η ομάδα προσφέρει τεράστια εμπειρία στην επίλυση σύνθετων 

https://whitearkitekter.com/
http://www.egm.nl/


προκλήσεων στους τομείς του ταξιδιού, της λιανικής αγοράς, υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, 

καθώς και γενικότερα προκλήσεων στο φάσμα της εμπειρίας του χρήστη σε παγκόσμιο επίπεδο. 

buronorth.com 

 

 

 

Ο Raimond Pinto Estrada (Βαρκελώνη 1983) είναι σχεδιαστής εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου με έδρα τη Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη. Αφού σπούδασε 

βιομηχανικό σχεδιασμό (Massana School of Arts and Design) και εσωτερική 

διακόσμηση (Eina School of Arts and Design) στη Βαρκελώνη, ίδρυσε το δικό 

του στούντιο, το Rai Pinto Studio. Το Rai Pinto Studio ειδικεύεται στη 

μετατροπή εννοιών και ιδεών σε σχετικούς χώρους, αναπτύσσοντας μοναδικές 

λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες και στο πλαίσιο κάθε έργου. Το στούντιο 

εργάζεται σε έργα εσωτερικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έμφαση 

στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

Ο Raimond έχει διδάξει στο Eina Art and Design School και έχει προσκληθεί να δείξει το έργο του σε άλλες σχολές 

σχεδιασμού. Το έργο του έχει δημοσιευτεί από διάφορες δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης και έχει 

αναγνωριστεί με βραβεία από Art Director Club (Νέα Υόρκη), D&AD (Λονδίνο), ADC * E (Ευρώπη), Best of Year 

(New York), Coda Awards (USA) ή Laus ( Βαρκελώνη). Ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Βαρκελώνης. 

raipinto.com 

 

 

 

 

Πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική διαμορφώνει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Αυτή η πεποίθηση διέπει όλη τη δουλειά μας καθώς 

συνεχίζουμε να διερευνούμε τρόπους εξέλιξης της ζωής των ανθρώπων 

που ζουν και εργάζονται μέσα και γύρω από τα κτίριά μας. 

Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση και προσπαθώντας συνεχώς να 

συνθέτουμε το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και το γενικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εξελίσσεται η κάθε δουλειά, η πρακτική του 3XN έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση για έργα 

επαναστατικού σχεδιασμού όπως το εκπαιδευτικό κτίριο Ørestad College, τη δανική πρεσβεία στο Βερολίνο, το 

Μουσείο του Λίβερπουλ, την αίθουσα συναυλιών Muziekgebouw στο Άμστερνταμ και άλλους. Το 3XN 

δημιούργησε ένα εσωτερικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το GXN, το οποίο συνεργάζεται με ψηφιακά εργαλεία, 

νέα υλικά και πράσινες τεχνολογίες, προκειμένου να διασφαλίσει την ηγετική θέση του στούντιο στην καινοτομία 

του κτιρίου. 

 

Ο Kim Herforth Nielsen ίδρυσε το στούντιο 3XN Architects το 1986 στο Ώρχους της Δανίας. Τώρα με έδρα την 

Κοπεγχάγη με ένα επιπλέον γραφείο στη Στοκχόλμη, τέσσερις ανώτεροι συνεργάτες διευθύνουν την εταιρεία: ο 

Ιδρυτής και Creative Director Kim Herforth Nielsen, ο CEO Jeanette Hansen, ο Head of Design Jan Ammundsen και 

ο διευθυντής του GXN Kasper Guldager Jensen. Έξι επιπλέον συνεργάτες ολοκληρώνουν την ομάδα ηγεσίας. 

 

Το 2007 η 3XN ίδρυσε το GXN, μια εσωτερική μονάδα καινοτομίας, η αποστολή της οποίας είναι να συλλέξει και 

να εφαρμόσει τις τελευταίες γνώσεις για υλικά και νέες τεχνολογίες στην αρχιτεκτονική. 

Η διαρκής φιλοσοφία ότι η αρχιτεκτονική διαμορφώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά καθοδηγεί όλη τη δουλειά 

της εταιρείας, από τον επαναστατικό σχεδιασμό της Δανικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ørestad 

https://buronorth.com/
http://raipinto.com/


College έως τα βραβευμένα εταιρικά κεντρικά γραφεία για πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Swedbank και 

Deloitte, οικιστικών κτιρίων και πολιτιστικών προορισμών. Το 3XN, μέσα από τολμηρές έννοιες και σχεδιασμό, 

δημιουργεί αρχιτεκτονική που συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον διαβίωσης, μάθησης και εργασίας. 

 

Η 3XN πιστεύει ότι ένα νέο κτίριο πρέπει πάντα να προσθέτει νέες και θετικές ιδιότητες στον ιστότοπο. Αυτό 

συμβαίνει μέσω προσεκτικής ανάλυσης της περιοχής, των γύρω κτιρίων και του συνόλου των πελατών. Βλέπουν 

την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις του έργου ως θετικές δημιουργικές δυνάμεις, οι οποίες τους εμπνέουν να 

δημιουργήσουν κάτι μοναδικό. Η εταιρεία δημιουργεί περιβάλλοντα τα οποία υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση 

και την επικοινωνία, και όπου μπορεί να αναπτυχθεί συνέργεια μεταξύ των χρηστών. 

 

Τα κτίρια, όπως οι άνθρωποι, είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους  μερών τους. Πιστεύουμε 

ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια σύνθεση μεταξύ σχεδιασμού, λειτουργικότητας και πλαισίου συνθηκών. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια ολιστική προσέγγιση είναι η κατευθυντήρια μας  αρχή και γιατί αυτή 

διευρύνει για πάντα τις δυνατότητες οικοδόμησης για καλύτερα, εξυπνότερα, πιο όμορφα περιβάλλοντα. 

3xn.com 

 

 

 

2. Φωτογραφική  Έκθεση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: 

Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» 

Το Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» του φορέα 

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών 

Ομάδων λειτουργεί από το 2003, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, με 

χρηματοδότηση από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του, στο πλαίσιο του 

προγράμματος αποασυλοποίησης 

«ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Το Οικοτροφείο αποτελεί μια 

ενδιάμεση κοινοτική δομή και μία 

εναλλακτική πρόταση στήριξης και 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων 

ατόμων με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις. Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η διασφάλιση 

της παραμονής των ενοίκων στην κοινότητα και η ανάπτυξη σχέσεων των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της 

τοπικής κοινωνίας. 

Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι»  

 

 

 

Βαγγέλης Ταμβάκος, Φωτογράφος, Δάσκαλος φωτογραφίας 

Ο Βαγγέλης Ταμβάκος ασχολείται με την φωτογραφία δημιουργικά τα τελευταία τριάντα 

χρόνια. Είχε δάσκαλό του, τον Πλάτωνα Ριβέλλη. 

 

Από το 2009 και παράλληλα με το προσωπικό του έργο, τις εκθέσεις και τις δημοσιεύσεις 

σε περιοδικά ή εφημερίδες, ασχολείται με την διδασκαλία της καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

https://3xn.com/
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1


αρχικά στο εργαστήρι του δήμου Περιστερίου ως το 2015 και μετά ιδρύει την φωτογραφική ομάδα Instantane στο 

Περιστέρι. 

 

Παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και σε Δημοτικά Σχολεία. 

 

Ο τρόπος που γίνεται η διδασκαλία έχει πάντα στόχο, ο φωτογραφικός εξοπλισμός και η τέχνη της φωτογραφίας 

να είναι το όχημα για να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και έμπνευση δημιουργώντας μια σειρά από εικόνες 

που έχουν σχέση με το παρόν αλλά και με το παρελθόν τους και τα βιώματά τους. 

 

Έτσι οι δρόμοι που ανοίγονται κρύβουν εκπλήξεις για όλους μας αλλά και για τον ίδιο τον δημιουργό. Ο ίδιος ο 

μαθητής πρέπει να νιώθει ελεύθερος να κινηθεί σε αυτούς τους δρόμους όπως εκείνος επιθυμεί. 

Η φωτογραφική μηχανή είναι το εργαλείο που εάν το χρησιμοποιήσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να 

γίνει ο καθρέφτης της ψυχής μας, όπως βέβαια κάθε εργαλείο καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

www.artamvakos.gr  

 

 

 

 

3. Office Art for Mental Health: 

α. Έκθεση έργων τέχνης δημιουργημένα από φοιτητές και απόφοιτους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών – 

ΑΣΚΤ, ειδικά για συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα 

 

Γιάννης Γιγουρτάκης 

με έργο για το Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» www.agsavvas-hosp.gr  

 

Ο Γιάννης Γιγουρτάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, σπούδασε στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών από το 2007 έως το 2012 και έχει πάρει 

μέρος σε 25 ομαδικές εκθέσεις. Με βασικό εκφραστικό μέσο του μέσο την 

ζωγραφική, κινείται ανάμεσα σε «Μαγικό Ρεαλισμό» και «Συμβολισμό». 

Επίσης, έχει δουλέψει ως Αγιογράφος, καθώς και στην εκπαίδευση με 

παιδιά και με ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα. Είναι πατέρας δύο 

παιδιών, ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  

 

 

 

Αγγελική Κλινάκη 

με έργο για την Interamerican www.interamerican.gr 

 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1986. Από το 2015 έως το 2020 φοίτησα στην Ανώτατη Σχολή 

Καλών τεχνών, με κατεύθυνση τη ζωγραφική. Ασχολήθηκα επίσης με τη χαρακτική, το 

ψηφιδωτό και την κεραμική.   Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια νοηματικής γλώσσας και  

έχω δουλέψει σε ειδικό δημοτικό σχολείο και σε οικοτροφείο, στα πλαίσια της πρακτικής 

μου άσκησης. Το 2018 συμμετείχα στην ομαδική έκθεση «εικΟνοποίηση 2» που έλαβε 

χώρα στον εκδοτικό οίκο Γαβριηλίδη.  Πέρα από τα εικαστικά, τρέφω ιδιαίτερη αγάπη για 

τα ταξίδια, τις γλώσσες, τον κινηματογράφο και τη μουσική.  

 

http://www.artamvakos.gr/
http://www.agsavvas-hosp.gr/
http://www.interamerican.gr/


Πάνος Κόλλιας 

με έργο για τον Όμιλο Eurobank www.eurobank.gr  

 

Ο Πάνος Κόλλιας γεννήθηκε το 1983 στο Αίγιο. Από την παιδική και την εφηβική 

ηλικία, κύρια ασχολία του είναι η μουσική, με βασικό όργανο το ηλεκτρικό μπάσο. Το 

2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ως σχεδιαστής μέσω η/υ. Το 2010 αποφοίτησε 

από το τμήμα φυτικής παραγωγής της σχολής τεχνολογίας γεωπονίας (ΣΤΕΓ). Το 2014 

άρχισε τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ, στο εργαστήριο ζωγραφικής του καθηγητή 

Μάριου Σπηλιώπουλου (1 έτος) και στο εργαστήριο ζωγραφικής του καθηγητή 

Γιώργου Καζάζη με τους συνεργάτες του Παναγιώτη Σιάγκρη, τη Δήμητρα Χανιώτη 

και τη Μάγδα Σιάμκουρη (4 έτη). Πραγματοποίησε σπουδές ενός έτους στο 

εργαστήριο χαρακτικής και τριών ετών στο εργαστήριο βιντεοτέχνης. Τα μέσα 

έκφρασης που τον απασχολούν είναι η ελαιογραφία, οι ηχητικές εγκαταστάσεις και η 

κινούμενη εικόνα.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει συμμετάσχει στις παρακάτω ομαδικές εκθέσεις:  

2017 “Μελιjazz festival”, Λεωνίδιο ( 1ο βραβείο)  

2017 “Kinono Festival”, Τήνος 

2017 “Open September ”, Vault Theatre, Αθήνα  

2017  Έκθεση φοιτητών ΑΣΚΤ για τα 150 χρόνια του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) Μέγαρο 

Δεληγιώργη, Αθήνα 

2018 “Συνύπαρξη”, Πολεμικό μουσείο, Αθήνα   

2018  Έκθεση φοιτητών ΣΤ’ εργαστηρίου ζωγραφικής της Ανώτατης Σχολής Καλών 

Τεχνών (ΑΣΚΤ), Gallery Ισόγειο, Αθήνα  

2018 “WEDO Platforms Project, Contemporary art”, ΑΣΚΤ, Αθήνα 

2020 Συνεργασία του ΣΤ’ Εργαστηρίου ΑΣΚΤ με τα Platforms Project 2020, Αθήνα 

2020 Έκθεση τελειόφοιτων ΑΣΚΤ στη ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ 

 

 

Άγγελος Μεργές 

με έργο για την GEP www.gepgroup.gr 

 

Ο  Άγγελος Μεργές γεννήθηκε το 1989 στη Χίο. Από το 2007 έως το 2013 

σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά ως Πολ.Μηχανικός, το 2012 έως το 2014 

παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στα εργαστήρια Τσίγκρης και 

Μπελτέκος/Σαρασίτης, ενώ από το 2014 έως το 2020 σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. 

στο Γ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής.  

Ομαδικές εκθέσεις: 

2018 «Η εικαστικότητα της Κικής Δημουλά και τα προβλήματα της μετάφρασης 

της Κικής Δημουλά στη Γαλλική Γλώσσα», Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας. 

Επιμέλεια: Ευρυδίκη Trichon Μιλσανή  

2018  εικονοπΟίηση 2, Poems &Crimes, Αθήνα. Επιμέλεια: Μάριος 

Σπηλιόπουλος 

2019 «Έκθεση τελειοφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», ΣΤΟart  Κοραή, Αθήνα 

2019 «150 χρόνια Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι» Διαγωνισμός ΟΣΕ, Μηχανοστάσιο Πειραιά Επιμέλεια: Γιάννης 

Σκαλτσάς 

2019 «Οι Εξόριστοι Θεοί», Μελάνυθρος - Χώρος Τέχνης, melanithros.gr, Αθήνα 

https://www.eurobank.gr/el/omilos
file:///E:/Έγγραφα/ART4MORE/ART4MORE%202020/Δημοσιότητα/Βιογραφικά/www.gepgroup.gr


2019 «Τίτος Πατρίκιος, Ποίηση και Ζωγραφική», Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα. Επιμέλεια: Ερατώ Χατζησάββα 

2019 «Young_Artists», Balkan Art Gallery, Ξάνθη 

2019 «9th Student’s Biennale», Athens School of Fine Arts, Αθήνα 

2019 «Soul Anatomies», Hart&Gart art space, Αθήνα. Επιμέλεια: Αγγελική Μπάρα 

2019 «Το κτισμένο σώμα», Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου, Φλώρινα 

Ατομικές εκθέσεις: 

2018 «Το Υλικό του Κόσμου», Μελάνυθρος - Χώρος Τέχνης, melanithros.gr, Αθήνα 

angelosmerges.wixsite.com/site 

 

 

Παπακώστα Μάγια Ευανθία 

με έργο για το Παθολογικό Νοσοκομείο Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη» www.spiliopoulio.gr  

 

 

 

 

 

Η Παπακώστα Μάγια γεννήθηκε το 1992 στην Νέα Ιωνία Αττικής. Είναι απόφοιτος του 

τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας  της Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ. και φοιτήτρια του Εικαστικού 

τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Παρακολουθεί  το Α’ 

εργαστήριο γλυπτικής  με καθηγητή τον Νίκο Τρανό.  

 

 

 

 

β. Έκθεση “Art Residencies σε Δομές Ψυχικής Υγείας”, με έργα μελών-ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας της 

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και αναδυόμενους καλλιτέχνες / φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

Συμμετοχή των φοιτητών: 

 

 Μάγια Ευανθία Παπακώστα 

 Χριστίνα Ξενίδου 

 Μαρία Γκελά 

 

Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» 

Βλ. Φωτογραφική  Έκθεση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

 

Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» 

Το Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 

23 Μαρτίου 2004. Συστάθηκε στα πλαίσια του νόμου Ν 2716/99 

και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ" 

2000-2006 του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β' ΦΑΣΗ» για την 

αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά 

ασθενών.  

 

https://angelosmerges.wixsite.com/site
http://www.spiliopoulio.gr/


Το Οικοτροφείο αποτελεί μια ενδιάμεση κοινοτική δομή, ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις, η οποία φιλοξενεί 

14 άτομα, τα οποία έχουν επανενταχθεί στην κοινότητα μέσα από το πρόγραμμα αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». 

Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η διασφάλιση της παραμονής των ενοίκων στην κοινότητα και η ανάπτυξη 

σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Ομάδα Πλεύσις 

Η Πλεύσις από την σύστασή της (1996) κινείται στο χώρο του 

σωματικού θεάτρου αναπτύσσοντας μια ιδιότυπη γλώσσα 

θεάματος η οποία προκύπτει μέσα από το συνδυασμό θεάτρου, 

σύγχρονου χορού και μιμικής. Οι παραστάσεις στηρίζονται στη 

σωματική εκφραστικότητα των ερμηνευτών, στο πολυμορφικό 

σκηνικό χώρο που κατά περίσταση διαμορφώνεται και στο θέατρο 

αντικειμένων ως βασικό ερευνητικό πεδίο της ομάδας. 

 

Με σταθερή παρουσία στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα η 

Πλεύσις  εκφράζει ένα διαρκή προβληματισμό και μία αναζήτηση 

γύρω από την  γλώσσα του σώματος. 

 

Από το 2004 ως σήμερα παραγωγές της ταξιδεύουν σε φεστιβάλ 

του εξωτερικού αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. 

 

 

 Έχει συμμετάσχει στα εξής διεθνή φεστιβάλ: 

 

Festival mimos off – Périgueux (Γαλλία) - Αύγουστος 2004 με 

τους Νομάδες 

Festival In strada – Chieri (Ιταλία) - Ιούλιος 2005 με τους Νομάδες 

Festival Avignon off (Γαλλία) - Αύγουστος 2006 με τις Αόρατες πόλεις 

Festival Calachi – San Marino (Ιταλία) – Οκτώβριος 2006 με το Επιστρέφω αμέσως 

Mimesquare festival, (Βέλγιο) - Οκτώβριος 2006 με το Βλέμμα 

Φεστιβάλ «Ημέρες θεάτρου» (Κύπρος, Λευκωσία – Λάρνακα) – Σεπτέμβριος 2007 με τις Αόρατες πόλεις 

11ο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου και παντομίμας του Κιλκίς – Οκτώβριος 2009 με τις Αόρατες πόλεις 

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου δρόμου της Αθήνας – Οκτώβριος 2009 με τις Αόρατες πόλεις 

6th International Street and puppet fair Sofia (Βουλγαρία) – Σεπτέμβριος 2010 με τις Αόρατες πόλεις 

12ο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου και παντομίμας του Κιλκίς – Σεπτέμβριος 2010 με το Prêt a porter 

29ο Festival mimos – Périgueux (Γαλλία) – Αύγουστος 2011 με το Prêt a porter και τη Μπλε γραμμή 

2ο International Crossroads Festival Antwerp (Βέλγιο) – Μάρτιος 2012 με τη Μπλε γραμμή 

15ο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου και παντομίμας του Κιλκίς – Οκτώβριος 2013 με τη Μπλε γραμμή 

17ο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου και παντομίμας του Κιλκίς – Μάιος 2015 με το Δε με χωρά ο τόπος / 

Μήδεια 

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017 (ενότητα: άνοιγμα στην πόλη) με Στο στόμα του λύκου. 

36th Fadjr International Theatre Festival Tehran (Ιράν) Ιανουάριος 2018 με τη Μπλε γραμμή 

 

www.plefsis-space.gr 

 

 

 

 

https://www.plefsis-space.gr/el


Θεατρική Ομάδα «Εμείς» 

Η Ομάδα Συλλογικού Πολιτισμού Εμείς 

δραστηριοποιείται στο χώρο του 

πολιτισμού, προασπιζόμενη τις έννοιες της 

αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας και της 

προσβασιμότητας στην τέχνη. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει 

μία πολυκαλλιτεχνική κίνηση, που δεν 

αποτελείται αποκλειστικά από καλλιτέχνες 

και η  οποία διευρύνεται διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πόλο έλξης για το 

πιο ανήσυχο και δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας. Από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει θεατρικές 

παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια, εκθέσεις έργων τέχνης και διοργανώσεις φεστιβάλ.  

Η Θεατρική Ομάδα Εμείς έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει τα θεατρικά έργα «Για κανένα πάνω δεν είναι 

εύκολα κάτω», “Interview” και «Το Παιχνίδι των Κράουζερ». 

www.emeis.net.gr 

  

http://www.emeis.net.gr/


ΟΜΙΛΙΕΣ  

 

Συντονιστής Συζήτησης: Κλείσας Σπύρος 

 

Έχει εκπαιδευθεί στη Συστημική οικογενειακή θεραπεία στη μονάδα Συστημικής -

Οικογενειακής θεραπείας του Ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής και στη 

Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιγινητείου 

Νοσοκομείου του ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα του ΕΠΙΨΥ. Έχει παρακολουθήσει 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες από το κέντρο 

ψυχοθεραπειών του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτείου.  

 

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία και λειτουργία πρότυπου 

Ιατρείου μελέτης της Γνωστικής Λειτουργίας στην Ψύχωση [του πρώτου στην 

Ελλάδα]. Έχει συμμετάσχει σε πολυκλαδική ομάδα Ψυχικής υγείας με αντικείμενο 

την κοινοτική Ψυχιατρική που δραστηριοποιείται στο χώρο των Κυκλάδων [ΕΠΑΨΥ]. Έχει πιστοποιηθεί ως 

αξιολογητής σε παγκόσμια πολυκεντρική φαρμακευτική έρευνα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Υγείας για την κλινική διαχείριση προβλημάτων και τη λήψη κλινικών αποφάσεων με βάση 

τεκμηριωμένες Ενδείξεις (Evidence based practice) και για την εκτίμηση ψυχικής υγείας ασθενών και λοιπού 

προσωπικού Νοσοκομείων.  

 

Είναι υπεύθυνος Ψυχίατρος των Οικοτροφείων Ιπποκράτης Ι και ΙΙ της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ», των προστατευόμενων 

διαμερισμάτων και της στέγης διαβίωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες «Νεφέλη». Παρέχει κλινικές εποπτείες 

στους Ψυχολόγους των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ»  

Είναι Ψυχίατρος της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Λωΐς.  

 

Έχει διατελέσει στο παρελθόν Ψυχίατρος στον ΟΚΑΝΑ Σισμανογλείου (Μονάδα υποκατάστασης με μεθαδόνη), 

Ψυχίατρος σε κλιμάκιο κινητής μονάδας της ΕΠΑΨΥ για το νησί της Σίφνου, έχει εργαστεί στο Ψ.Ν.Α, στο 1ο Ψ.Τ.Ε 

στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής ειδικότητας και ταυτόχρονη συμμετοχή στο πρότυπο εξωτερικό Ιατρείο του Ψ.Ν.Α. 

μελέτης της γνωστικής λειτουργίας στην Ψύχωση, στο Ψ.Ν.Α, 18 Άνω στο τμήμα τοξικομανών, σε εξωτερικά 

Ιατρεία συμβουλευτικού σταθμού και σε τμήμα κλειστής νοσηλείας κ.ά. 

 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης  

Ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 

στην Κοινωνική Πολιτική. Εξειδικεύεται επιστημονικά στα αντικείμενα: 

Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνική Πρόνοια, Κοινωνική Ένταξη, Κοινωνική 

Οικονομία, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Σχεδιασμός και αξιολόγηση 

προγραμμάτων. Από το 1998 είναι ερευνητής και σύμβουλος 

Κοινωνικής Πολιτικής σε διάφορους φορείς και προγράμματα. Είναι 

εμπειρογνώμονας του European Social Policy Network. Έχει εργαστεί ως 

σύμβουλος κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σύμβουλος 

απασχόλησης στον χώρο της ψυχικής υγείας και έχει διατελέσει 

πρόεδρος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Αργώ 

(2005-2014), μέλος του ΔΣ της ΠΕΨΑΕΕ (2004-2014), μέλος του ΔΣ του 

ΚοιΣΠΕ Ευ ζήν (2005-έως σήμερα), πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΨΑΕΕ (Νοέμβριος 2014-έως σήμερα), πρόεδρος του ΔΣ 

της Ομοσπονδίας Αργώ (Φεβρουάριος 2015 έως σήμερα) και Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης στην Γενική 



Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και στην Διοίκηση του ΕΦΚΑ (Απρίλιος 2015 έως 

Ιούλιος 2019). 

www.pepsaee.gr  

 

 

Πόλα Νικολάου 

 

Η Πόλα Νικολάου είναι Κοινωνική Λειτουργός και εργάζεται 

από το 1984 στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 

Ερευνών. Από 30ετίας ασχολείται συστηματικά στο κομμάτι που 

αφορά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην 

προώθηση στην απασχόληση και την τοποθέτηση στην εργασία 

των ψυχικά ασθενών. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ευ Ζην και Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). Διετέλεσε Πρόεδρος της 

Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 

και Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε) από το 2004 έως το 2013. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την απασχόληση. Επί πενταετίας εκπαιδεύτηκε 

Θεωρητικά και Πρακτικά στην Ομαδική Ανάλυση και στην Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελληνική εταιρεία 

Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας.  

 

Η Πόλα Νικολάου είναι Κοινωνική Λειτουργός και εργάζεται από το 1984 στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 

και Ερευνών. Από 30ετίας ασχολείται συστηματικά στο κομμάτι που αφορά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, στην προώθηση στην απασχόληση και την τοποθέτηση στην εργασία των ψυχικά ασθενών. Σήμερα 

είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ευ Ζην και Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των 

Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). Διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελλαδικής 

Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε) από το 2004 έως το 

2013. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση. Επί πενταετίας εκπαιδεύτηκε Θεωρητικά και Πρακτικά στην Ομαδική Ανάλυση και στην 

Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελληνική εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας. 

 

koispe-euzin.gr 

 

 

 

Σοφία Παππά, Myrtillo 

 

 

 

Η Σοφία Παππά εργάζεται στο Myrtillo από το Νοέμβριο του 2013, στη γραμματεία και 

τις δημόσιες σχέσεις. Έχει κάνει πολλές δημόσιες παρουσιάσεις του Μύρτιλλου σε 

συνέδρια, εταιρίες και εκδηλώσεις.  

Σπουδές στο τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 χρόνια.   

myrtillocafe.gr 

 

 

http://www.pepsaee.gr/
https://koispe-euzin.gr/


Κώστας Νάκος, Myrtillo   

 

 

 

 

Ο Κώστας Νάκος, εκτός των άλλων, διαθέτει προϋπηρεσία στο Myrtillo café, 

προαγόμενος από baristas, υπεύθυνος προμηθειών, οικονομικά και υπεύθυνος του 

καταστήματος. 

 

 

 

 

                                                 

Βάλια Τσιριγώτη 

 

Η Βάλια Τσιριγώτη είναι κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Ψυχική 

Υγεία και τον Πολιτισμό (ΜA in Education and Culture). Έχει 

εκπαιδευτεί στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, στη Συμβουλευτική 

Εξαρτήσεων και στο Συστημικό Ψυχόδραμα με δάσκαλο τον Αχιλλέα 

Προκοπίου. Έχει παρακολουθήσει  ποικίλες επιμορφώσεις με εργαλείο 

την τέχνη ως μέσο συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής 

παρέμβασης. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη της Ομάδας 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Κοι.Σ.Π.Ε. «Διάπλους», ο οποίος στοχεύει 

στην επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσω της 

εργασίας. Παράλληλα, εργάζεται ως εξωτερική συνεργάτιδα του ερευνητικού προγράμματος «Η Λογοκρισία στον 

Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες» του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ οργανώνει εργαστήρια για παιδιά 

και ενήλικες.   

www.diaplous.eu  

 

 

Σπύρος Φρεμεντίτης 

 

O Σπύρος Φρεμεντίτης εργάζεται ως δημοσιογράφος και νομικός. Έχει 

σπουδάσει νομική και είναι πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε ορισμένους 

από τους μεγαλύτερους μιντιακούς ομίλους  της Ελλάδας. Σήμερα 

εργάζεται στο Open TV, ενώ έχει εργαστεί στην εφημερίδα «Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία», την Ε.Ρ.Τ.  το ΣΚΑΙ, τον Αlpha, το ALTER,  τον ANT1, την 

εφημερίδα «Πελοπόννησος» το STAR Channel, το MEGA κ.α.  

Ο κ. Σπύρος Φρεμεντίτης είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Equal Society, βραβευμένου από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, Οργανισμού της Κοινωνίας των Πολιτών, με έντονη 

δράση και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Συμμετέχει εθελοντικά σε 

εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς κοινωνικούς Οργανισμούς και 

δίκτυα.  Έχει υπάρξει ομιλητής επί σειρά ετών σε δεκάδες συνέδρια που αφορούν στην ένταξη των ευάλωτων 

ομάδων, τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

equalsociety.gr  

https://www.diaplous.eu/
https://equalsociety.gr/


Χρήστος Αλεφάντης 

Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου, στα μέσα 

της δεκαετίας του '50 είχαν μεταναστεύσει οι, εκ 

Πελοποννήσου ορμώμενοι, γονείς του. Δημοσιογράφος στο 

επάγγελμα, ο Χρήστος είναι ιδρυτής και διευθυντής σύνταξης 

του ελληνικού περιοδικού δρόμου «σχεδία», το οποίο 

κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2013. Νωρίτερα, το 2006, είχε 

ιδρύσει την καμπάνια «Γκολ στη Φτώχεια» (εθνική 

ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων), μέσα από την οποία 

αξιοποιείται ο αθλητισμός και δη το ποδόσφαιρο για την 

ενεργοποίηση και κοινωνική (επαν)ένταξη ανθρώπων που 

βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

www.shedia.gr  

 

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος» 

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, που 

ιδρύθηκε το 1981, δημιουργώντας τις ρίζες της από το 1964, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Η Εταιρία εργάζεται με τον πληθυσμό για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα ψυχικής υγείας και 

προωθεί  την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την επαγγελματική 

αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενισχύοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση 

τους και την ισοτιμία ως πολίτες. ekpse.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέσποινα Παπαϊωάννου, εικαστική θεραπεύτρια 

Αγγελική Φωτεινού δραματοθεραπεύτρια 

της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγελική Τσιαξίρη μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου 

του ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές» της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shedia.gr/
https://ekpse.gr/


Μαρούσα Απειρανθίτου 

 

Κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία, στην 

Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται επί είκοσι έτη στην αντιμετώπιση 

της παραβατικότητας και από το 2003 στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα 

όπου είναι Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Μέλος Κύριου Διδακτικού 

Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Από το 2009 συμμετέχει σε σεμινάρια για την αφήγηση και 

το παραμύθι. Αφηγείται σε κοινωνικούς χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες, φεστιβάλ κ.ά., 

συμμετέχει σε εκδόσεις λαϊκών παραμυθιών, ενώ συνδυάζει το παραμύθι με τα 

επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμμετέχοντας στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων 

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων & το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και με 

φορείς κοινωνικής και  αντεγκληματικής πολιτικής, κυρίως φυλακές. 

 

 

 

Μιχάλης Λάβδας 

 

Ο Μιχάλης Λάβδας, είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Πολιτικές 

Ψυχικής Υγείας από το NOVA University of Lisbon. Έχει εργαστεί στην ΕΠΑΨΥ 

παρέχοντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά 

και συντονίζοντας προγράμματα φροντίδας ευάλωτων ομάδων. Είναι 

εθνικός σύμβουλος για την εφαρμογή του Problem Management Plus (PM+) 

στην Terre des hommes Hellas, ενώ συνεργάζεται και με την Εταιρεία 

Alzheimer Αθηνών στο πλαίσιο δημιουργίας κοινοτήτων φιλικών προς την 

άνοια. Απασχολείται επίσης ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Bergen 

στην ερευνητική ομάδα Society and Workplace Diversity.  

 

 

Κατερίνα Τριβυζά 

 

Η Κατερίνα Τριβυζά είναι Διευθύντρια Εταιρικών Προγραμμάτων του Thrive 

Global Greece. Κατά τη διάρκεια της 37ετους εμπειρίας της, διετέλεσε 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τράπεζα Eurobank, Διευθύντρια 

Marketing Retail Banking και Γενική Διευθύντρια της Eurobank Business Services, 

ενώ εργάστηκε για 10 χρόνια στη Διεύθυνση Διεθνών Συμφωνιών στο Συμβούλιο 

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πέρα από την επαγγελματική της δραστηριότητα, για σειρά ετών υπήρξε μέλος 

επαγγελματικών οργανώσεων, όπως το CEO Clubs Greece ως Vice Executive 

President, ΕΑΣΕ, ΕΙΜΑΔ, ΤΗΓΕ, ΣΔΑΔΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια παρέχει και 

υπηρεσίες coaching και mentoring σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών. Στον 

ελεύθερό της χρόνο διαβάζει αρχαία ελληνική φιλοσοφία και απολαμβάνει 

βόλτες στη φύση. 

www.thriveglobal.gr  

 

http://www.ekkna.net/
https://www.thriveglobal.gr/


ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

  

1. WINNING MINDS: Άτομα με Ψυχική Νόσο Εργάζονται 

Μια κινηματογραφική μελέτη - αφιέρωμα σε ήρωες της μικρής και της μεγάλης οθόνης που προσπαθούν να 

εργαστούν, έχοντας ψυχική νόσο.  

 

Ευγενία Δουβαρά, Ψυχολόγος 

 

Η Ευγενία Δουβαρά είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές 

σπουδές της με αντικείμενο την Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Ινστιτούτο 

Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου) και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της 

στην υπαρξιακή-συστημική ψυχοθεραπεία (Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο 

“Αντίστιξη”). Έχει συνεργαστεί με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στο Κέντρο Στήριξης 

Παιδιού και Οικογένειας Περιστερίου, όπου μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων ανέλαβε την 

εποπτεία φοιτητών Ψυχολογίας. Εκτός αυτού, έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια σχολών 

γονέων στο “Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης” (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Σήμερα, εργάζεται 

ψυχοθεραπευτικά με παιδιά, εφήβους κι ενήλικες στο ιδιωτικό της γραφείο. 

Συνεργάζεται με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και φορείς, πραγματοποιώντας ομιλίες 

και βιωματικές ομάδες. Πέρυσι κυκλοφόρησε το πρώτο της παραμύθι με τίτλο «Η μαύρη 

και η λευκή πέτρα» από τις εκδόσεις Οσελότος. 

 

Nεφέλη Κρεστενίτη, Ψυχολόγος 

 

Η Νεφέλη Κρεστενίτη  είναι ψυχολόγος απόφοιτη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 

μετεκπαίδευση στην Ιατρική Ψυχολογία, στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη 

Θεραπεία Οικογένειας. Εργάζεται στο οικοτροφείο «Ιπποκράτης ΙΙ» του φορέα «ΚΣΔΕΟ 

ΕΔΡΑ», ενώ προηγουμένως είχε προσφέρει εθελοντικό έργο σε Κέντρα Ημέρας 

διαφορετικών φορέων, πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, ομάδες εκφραστικής κίνησης 

και καλλιτεχνικής έκφρασης. Αγαπάει τις τέχνες και πιστεύει στη σύνθεση διαφορετικών 

μορφών θεραπείας (ψυχοθεραπεία, παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση) που στόχο έχει τη 

δημιουργία ενός θεραπευτικού μοντέλου που θα ταιριάζει στην ξεχωριστή 

προσωπικότητα και στις ανάγκες κάθε ατόμου. 

 

 

Μαρίνα Μπάμπη, Ψυχολόγος 

 

Η Μαρίνα Μπάμπη γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του τμήματος 

Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών (2015-2019). Η 

πρακτική της άσκηση πραγματοποιήθηκε στον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας 

(ΣΘΙΕ). Εργάστηκε ως ευρενητικός Βοηθός στη συλλογή εμπειρικών δεδομένων της έρευνας 

Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, Practices, Challenges and 

Solutions (CATCH-EyoU) κατά το έτος 2016-2017. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 16.12.2015 «Παιδιά και έφηβοι με υψηλές ικανότητες: μια πρόκληση για τους 

γονείς». 05.03.2016 «Εφηβεία και αναδυόμενη ενηλικίωση». 14-16.04.2016 «4ο 

Πανελλήνιο συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας». 17.09.2016 «Διαχείριση κρίσεων- Bullying». 



22-23.09.2016 «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα». 11.11.2016 «Η αξία της υπέρβασης: Μαθαίνω 

να ξεπερνώ τα προσωπικά μου όρια». 03-04.12.2016 «Στ’ πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο προσχολικής 

αγωγής, Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής». 01.04.2017 «Ασυνήθιστοι 

άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε συνηθισμένες ζωές». 12.05.2017 «Συναισθηματική Νοημοσύνη: εξερευνώντας τη 

λογική των συναισθημάτων». 

 

08.12.2017 «Ψυχιατροδικαστική, Ψυχοπαθολογία, Ψηφιακή εποχή».  4.02.2018 «Sweet Valentine: Δημιουργίες 

Ζαχαροπλαστικής για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου». 05-06.05.2018 «Η συμβολή των σύγχρονων προσεγγίσεων 

από το παιδί ως τον ενήλικα». 19-20.10.2018 «5η Διημερίδα διαχείρισης επικινδυνότητας ψυχικά πασχόντων στην 

καθημερινή πράξη» ( 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης). 31.10.2018 «Νευροβιολογία της Μάθησης 

3». 30.11.2018-02.12.2018 «Αλληλεπίδραση Ψυχικών & Σωματικών Νοσημάτων: Από τις κυτταρικές λειτουργίες 

στα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα» (21 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης). 02-03.03.2019 «15ο Ετήσιο 

Σεμινάριο Παιδιατρικής» (14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης). 31.03.2019 «Γυμνιππευτική (Remedial 

Vaulting) : η εφαρμογή της στη θεραπεία με το άλογο και τα οφέλη της.» 03.05.2019 « Identifying Early Signs of 

Psychosis in Adolescents and Young Adults» (1 Μόριο) 01/04/2020 έως 30/04/2020: «Sexting και Ηλεκτρονική 

βία». 06/04/2020 έως 17/05/2020 «Εισαγωγή στη σχολική ψυχολογία» (2.5 ECVET) 

06/04/2020 έως 17/05/2020 «Εισαγωγή στην ειδική αγωγή» (2.5 ECVET) 

 

04/09/2020 « Η Σεξουαλική Ευχαρίστηση στην Εποχή της Πανδημίας». 11/09/2020 Introduction to Adverse 

Childhood Experiences (ACEs) and Early Trauma Online Training Course. 

 

Αντώνης Μπέρτος, εκπροσωπώντας το ''The 3D project-DARE DANCE DIGITALIZE’’ 

 

Το ''The 3D project-DARE DANCE DIGITALIZE’’ είναι ένα 

ολοκληρωμένο διαθεματικό σεμινάριο & project με 

έμφαση στην εκπαίδευση και τις παραστατικές τέχνες. 

Έρχεται να καλύψει την απουσία διαθεματικών 

εκπαιδεύσεων που συνδυάζουν διαφορετικές 

επιστήμες και να φέρει το σωματικό θέατρο/χοροθέατρο 

και την ψυχολογία πιο κοντά στην κοινωνία και πιο κοντά 

στην ψηφιακή τεχνολογία. Ο Αντώνης Μπέρτος είναι 

εμπνευστής του project και συνεργάζεται με 14 χρόνια 

εμπειρίας στο πεδίο, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πλαισιώνεται από μια ομάδα 10 έμπειρων 

καλλιτεχνών και εκπαιδευτών.Το ''The 3D project-DARE DANCE DIGITALIZE’’ συνδυάζει: 1)την ψυχολογία (μη-βίαιη 

επικοινωνία) - DARE, 2)το σωματικό θέατρο/χοροθέατρο - DANCE, 3)την ψηφιακή τεχνολογία (video dance 

storytelling)- DIGITALIZE. Το The 3D project είναι ένα από τα 30 πρότζεκτ ανάμεσα σε 700 πρότζεκτ προερχόμενα 

απ' όλη την Ευρώπη, που επιλέχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα i-portunus creative 

europe να ταξιδέψει στο Ντύσσελντορφ 1-18 Νοεμβρίου του 2019. Επίσης, αποτελεί εφαρμοσμένο 

πρόγραμμα στις ανταλλαγές εφήβων και νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας από 10/2018 ως σήμερα.  

 

Το όραμα του 'The 3D project-DARE DANCE DIGITALIZE’’ είναι να εκπαιδεύσει στις 3 παραπάνω θεματικές και στην 

κοινωνική συμπερίληψη ευπαθών ομάδων: 1) νέους επαγγελματίες χορευτές/ ηθοποιούς/εικαστικούς και 

γενικότερα καλλιτέχνες 2) ψυχολόγους/εκπαιδευτικούς/κοινωνικούς λειτουργούς 3) εργαζόμενους σε κοινωνικές 

οργανώσεις 4) άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στους παραπάνω τομείς που αγαπούν την κίνηση, την 

εκπαίδευση, την τέχνη και την συμπερίληψη. 

 

Facebook DARE DANCE Digitalize The 3D project 

file:///D:/Έγγραφα/ART4MORE/ART4MORE%202020/Δημοσιότητα/Βιογραφικά/DARE%20DANCE%20Digitalize%20The%203D%20project


 

 

Μαρία Χριστίνα Περάκη, Ψυχολόγος 

 

 

Η Χριστίνα Μαρία Περάκη ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές Ψυχολογίας 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τις μεταπτυχιακές σπουδές 

Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Στη συνέχεια, 

εκπαιδεύτηκε στην Εκφραστική και Θεραπευτική Γραφή. Την ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα η σύμπραξη τέχνης και ψυχολογίας. Επί του παρόντος, εκπαιδεύεται 

στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, ενώ ασχολείται παράλληλα με θέματα φύλου και 

ταυτότητας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο Ημέρας Ηλιοτρόπιο του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης "Κωστής 

Μπάλλας". Συμμετοχή της Βασιλικής Ράπτη, Ψυχολόγος του Κέντρου Ηµέρας «Ηλιοτρόπιο»  

 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Ημέρας «Ηλιοτρόπιο» αποτελεί πρόγραμμα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο 

Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλλας» και εξυπηρετεί ενήλικες με ψυχικές διαταραχές. 

  

Στόχος των δράσεων είναι: 

 Ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες με σκοπό την μείωση παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικής 

νόσου (πρόληψη).  

 Ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για αποφυγή νοσηλειών σε ψυχιατρικές κλινικές. 

 Κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη των εξυπηρετούμενων. 

 Υποστήριξη των συγγενών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ψυχικής υγείας, για την μείωση του κοινωνικού στιγματισμού 

που συνοδεύει τη ψυχική νόσο.  

kostisballas.gr 

 

 

 

 

 

 

 



Κέντρο Ημέρας...στο Κέντρο της Πόλης της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

 

Το Κέντρο Ημέρας «...στο κέντρο της πόλης» είναι 

μία ανοιχτή μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

πολλαπλών δράσεων, που εντάσσεται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» και λειτουργεί από το 

Νοέμβριο του 2007 και απευθύνεται σε ενήλικους λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαβιούν στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον και σε στεγαστικές δομές στην κοινότητα 

και τις οικογένειες των ληπτών ψυχικής υγείας. 

Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας: ψυχίατρο, 2 

ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, επισκέπτη υγείας, εργοθεραπεύτρια, καθώς και διοικητικό προσωπικό και 

υπαλλήλους γενικών καθηκόντων. Το Κέντρο Ημέρας «...στο κέντρο της πόλης» παρέχει μία ολοκληρωμένη 

απάντηση στις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ ταυτόχρονα παράγει επιστημονικό και 

διασυνδετικό έργο μέσα από την εκπαίδευση επαγγελματιών, τη διοργάνωση ημερίδων, και την πραγματοποίηση 

καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων μαζί με τους φορείς και τις κοινωνικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με στόχο την ανάπτυξη συμμαχιών για τον αστιγματισμό και 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. www.pepsaee.gr  

 

 

 

 

2. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Διάπλους-Ιστορίες Ελπίδας», Διάπλους - Κοινωνικός Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Διάπλους ιδρύθηκε το 2004 και είναι από τους 

πρώτους θεσμοθετημένους κοινωνικούς συνεταιρισμούς  στην 

Ελλάδα. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να εργαστούν άτομα 

από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και κυρίως άτομα που 

αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

 

Εδρεύει στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, υπηρεσιών αποψίλωσης 

υπαίθριων χώρων και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων (ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, μέλι, εποχιακά 

κηπευτικά προϊόντα). Απασχολεί σταθερά 75 και πλέον άτομα. Λειτουργεί με γνώμονα την αλληλεγγύη, την 

συνεργασία και την συμμετοχή για έναν κοινό στόχο. Σέβεται τις ιδιαιτερότητες, την διαφορετικότητα και την 

μοναδικότητα του κάθε ατόμου.  

 

www.diaplous.eu 

  

http://www.pepsaee.gr/
http://www.diaplous.eu/


ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ:  

 

1. Συναυλία ΙΜΕ – Introspection Music Experience 

 

Παρουσίαση του άλμπουμ των Ελλήνων καλλιτεχνών που 

συνδημιουργούν, συνθέτουν και παίζουν μουσική για την Ψυχική Υγεία, 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Introspection Music 

Experience" (IME). Εταίροι από  Ελλάδα,  Βέλγιο,  και Ισπανία.   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 

του προγράμματος Creative Europe (Culture Sub-programme) και 

στοχεύει στη ανάδειξη καλλιτεχνών/στιχουργών που πάσχουν από 

κάποια ψυχική νόσο και στη συνεργασία τους με άλλους καλλιτέχνες 

για την παραγωγή τραγουδιών, τα οποία θα έχουν ως γενικό θέμα την 

ψυχική υγεία και την θεραπευτική επίδραση της μουσικής, τόσο όσον 

αφορά την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία. Το έργο συνδυάζει καλλιτέχνες από τις 3 χώρες, οι οποίοι δουλεύουν 

εκ νέου σε μουσικά κομμάτια πάνω στο θέμα της Ψυχικής Υγείας.  

Πέρα από την υπογράμμιση της παραπάνω σχέσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού, στόχος είναι και η 

ανάδειξη των καλλιτεχνών αυτών μέσα από ευρωπαϊκή περιοδεία που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στις χώρες 

από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι ώστε να προωθήσουν το άλμπουμ που θα έχουν δημιουργήσει. Η 

προετοιμασία της συναυλίας περιλαμβάνει laboratories δημιουργίας, σύνθεσης και ηχογράφησης, τη δημιουργία 

άλμπουμ, βίντεο κλιπ,  ντοκιμαντέρ, openmicdays, κ.ά. 

Το έργο, το οποίο υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2018 έως και τον Ιούλιο του 2021, συντονίζει ο οργανισμός 

Fundacion Intras (Ισπανία) και συμμετέχουν επίσης οι: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα) και K.A.O.S. (Βέλγιο) 

 

www.ime-project.com 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.                                                                                            

 

 

Χρήστος Κλαδάς, μουσικός, καθηγητής μουσικής 

Καλλιτεχνικός διευθυντής της ελληνικής ομάδας του IME 

 

Ο Χρήστος Ι. Κλαδάς γεννήθηκε το 1969 στην 

Ηλιούπολη Αττικής και ξεκίνησε να μαθαίνει 

σαξόφωνο στην τοπική Φιλαρμονική. Σπούδασε 

Ανώτερα Θεωρητικά στην Μουσική Σχολή Αγίας 

Παρασκευής, Τζαζ Σαξόφωνο και 

Μουσικοπαιδαγωγική στη Μουσική Ακαδημία της 

Βασιλείας. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί στα φεστιβάλ 

της Βασιλείας και της Μιλούζ, ενώ έχει συνεργαστεί 

με τους Κώστα Χατζή, Τρίφωνο, Δημήτρη Πουλικάκο, 

Απροσάρμοστους και Γιώργο Δημητριάδη. 

 

Διδάσκει στο Εθνικό Ωδείο από το 2003 και διευθύνει 

τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηλιούπολης από το 2017.Εχει συνθέσει τα μουσικά παραμύθια Μια χώρα μουσική 

(Εκδ.Susaeta 2012) και Το Μαγικό Σαμπαντιμπιντρόφωνο (Εκδ.Susaeta 2014), καθώς και τη μουσική για την 

https://www.ime-project.com/


θεατρική παράσταση Δωδέκατη Νύχτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (σκηνοθεσία Νότη Παρασκευόπουλου). Παράλληλα 

και σταθερά παρουσιάζει συνθέσεις και διασκευές του -με διάφορα τζαζ σχήματα-σε μουσικές σκηνές της Αθήνας. 

 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:  

 

Γιάννης Μπαϊρακτάρης 

 

Ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης γεννήθηκε στο Ίλιον Αττικής. Ξεκίνησε τις 

μουσικές του σπουδές στην Δημοτική Φιλαρμονική Ιλίου. Σπούδασε 

στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκει 

μουσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε δημοτικά σχολεία. Είναι 

ιδρυτής, συνθετης, τραγουδιστής και παραγωγός του συγκροτήματος 

Liber Animus που έχει στο ενεργητικό του ένα δίσκο με τη 

δισκογραφική εταιρεία Lyra-Legend και δύο ανεξάρτητους δίσκους.  

 

 

 

 

Κατερίνα Πιπιλή  

Η Κατερίνα Πιπιλή γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Καλές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. 

Παράλληλα σπούδασε ανώτερα θεωρητικά παίρνοντας πτυχίο Αρμονίας και Αντίστιξης, ενώ το 2017 επέστρεψε 

στην Αθήνα όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κλασσικό πιάνο 

με βαθμό “Άριστα” υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης πιανίστα 

Ναταλίας Μιχαηλίδου. 

 

 Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωνητικής και jazz αυτοσχεδιασμού 

στη Νέα Υόρκη με τους Zac Bradford και Mario Cowings και σεμινάρια 

jazz πιάνου με αξιόλογους μουσικούς της ελληνικής σκηνής. Έχοντας 

πραγματοποιήσει  πολυάριθμες συναυλίες  σε Ελλάδα και εξωτερικό 

είτε ως σόλο καλλιτέχνης είτε ως μέλος μπάντας, συνεργάστηκε  με 

σημαντικούς μουσικούς παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων δικές της 

συνθέσεις καθώς επίσης και πλούσιο ρεπερτόριο της Jazz- Blues 

μουσικής σκηνής. 

 

 Μετά την πρώτη της δισκογραφική κυκλοφορία με το σχήμα της “Mini and the Moochers”ετοιμάζει την επόμενη 

προσωπική δισκογραφική δουλειά της, ολοκληρώνοντας παράλληλα το Μεταπτυχιακό της στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Νάσος Πολυζωίδης 

 

Ο Νάσος Πολυζωίδης είναι τραγουδοποιός, πολυοργανίστας, εκπαιδευτικός 

και υποψήφιος διδάκτωρ. Γράφει μουσική και στίχους με το ψευδώνυμο 

Nassos Conqueso, καθώς επίσης με το side project του Sakké ConQuéso. 

Έχει κυκλοφορήσει 1 προσωπικό δίσκο και 5 singles στο διάστημα 2017 με 

2019. Έχει Μεταπτυχιακό στο Songwriting από το Bath Spa University, 

Associate Δίπλωμα στη Μουσική Διδασκαλία από το London College of 

Music και Πτυχίο Αρμονίας από το Ωδείο Μουσικής Πράξης. Στο 



διδακτορικό του ερευνά τα κοινά στοιχεία της μπλουζ και του ρεμπέτικου, μέρος του οποίου έχει παρουσιάσει σε 

δύο διεθνή συνέδρια. 

 

Στιχουργοί:  

 

 

Χριστίνα Τσαλίκη 

Η Χριστίνα Τσαλίκη, Msc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι συνεργαζόμενη 

ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτωρ στο Κέντρο Ποιοτικής Έρευνας 

Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας, Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής 

& Ψυχολογίας ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και με άρθρα σε 

ερευνητικά περιοδικά (European Journal of Psychotherapy and Counseling), 

σε συνεργασία με το Ιατρείο Μνήμης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και το ΚΚΨΥ 

Παιδιών και Εφήβων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Έχει συνεργαστεί σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΛΚΕ και έχει εκπαιδευτεί 

στην αφηγηματική θεραπεία, στην κινηματογραφο-θεραπεία και 

φωτογραφοθεραπεία (photo-therapy), με ερευνητικά αντικείμενα τη μνήμη 

μέσω της τέχνης, τη θετική ψυχολογία (savouring) και την έννοια της 

συνείδησης στην κβαντική ψυχολογία. 

 

Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια μελέτης και δημιουργίας στίχου και 

μελοποίησης στο Μικρό Πολυτεχνείο, υπό την επίβλεψη της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. 

 

Έχει συμμετάσχει ως στιχουργός, με το τραγούδι ‘’Βλεφαρίδα’’, σε ερμηνεία Σοφίας Κουρτίδου και μουσική του 

Απόστολου Καλτσά (Υπόγεια Ρεύματα), στη δισκογραφική δουλειά «Μικρόγειος» (2014, Protasis), με ερμηνευτές 

τους Γιάννη Κούτρα, Σοφία Κουρτίδου και Ανδριανό Νόνη. 

 

Έχει διακριθεί στην 4η ακρόαση της Μικρής Άρκτου (2013) για νέους τραγουδοποιούς και δημιουργούς. Έχει 

συμμετάσχει με στίχο για το τραγούδι ‘’Θα’θελα να ξέρω’’ της μουσικής παράστασης του Γιώργου Στεφανακίδη 

'’Επόμενος Σταθμός Αγάπη'’, σε ερμηνεία Μαίρης Στεφανακίδη, για το θέατρο Τρένο στο Ρουφ (2016). 

 

Έχει συμμετάσχει στη θεατρική παράσταση «Dorian Gray Frames», που ανέβηκε στο Polis Theatre το 2017, σε 

σκηνοθεσία της Μαρίας Τσαρούχα, σε επιμέλεια σεναρίου-θεατρική απόδοση κειμένου και αγγλικό στίχο σε 

πρωτότυπο τραγούδι (Mirror Mirror), σε μουσική Θοδωρή Τριανταφύλλου που δημιουργήθηκε για την 

παράσταση. 

 

Έχει κάνει συγγραφική και επιστημονική επιμέλεια στο βιβλίο της Μαρίας Τσαρούχα, από τις εκδόσεις της Ένωσης 

Ελλήνων Φυσικών: ‘’Ο Συμπαντικός Ηθοποιός, η εξέλιξη της Μεθόδου, από το αρχαίο δράμα στις σύγχρονες 

θεωρίες ψυχολογίας και την κβαντική φυσική.’’, υπό έκδοση στα αγγλικά, ‘’The Universal Actor, from ancient 

drama to Quantum Theory-the Perceptual Acting And Directing Theory And Method, by Maria Tsaroucha’’. 

Συμμετέχει κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο στη μεγάλου μήκους ταινία, ελληνοβρετανικής συμπαραγωγής 

«The Greek Job», στην επιμέλεια σεναρίου (story and character development), καθώς και με στίχους σε 

πρωτότυπα κομμάτια για την ταινία (original score). 

 

 



Αζάτ Χελβατζιάν 

Η Αζάτ Χελβατζιάν γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα, με Αρμένικη καταγωγή. 

1991-1996 :  Μαθήματα πιάνο- αρμόνιο. Θεωρητικά μαθήματα μουσικής-Μέλος στη 

χορωδία της Μουσικής Σχολής Αβακιάν. 

2003-2016: Έναρξη ενασχόλησης επαγγελματικά με το τραγούδι. 

2009-2010: Πειραϊκός Σύνδεσμος τμήμα φωτογραφίας (9μήνες σπουδές) 

2012: 3μηνος Κύκλος Σεμιναρίων Στιχουργικής στο Τέχνης Βήματα. 

2013: 1η δισκογραφική συμμετοχή ως στιχουργός σε δίσκο γνωστής λαϊκής 

ερμηνεύτριας. 

2014: Μαθήματα Ποίησης στην Ανοιχτή Τέχνη με εισηγητή τον Γ.Μπλάνα. 

2015: Έκδοση 1ης ποιητικής συλλογής με τίτλο: «Της Σιωπής Τα Μυστικά», από τις 

εκδόσεις: Το Ανώνυμο Βιβλίο. 

2015-2016: Σπουδές στιχουργικής 1έτους στο Ωδείο Γ.Φακανάς στο lyrics Academy με 

εισηγητές καταξιωμένους στιχουργούς και συνθέτες από τον χώρο της σύγχρονης 

δισκογραφίας. 

 

 

 

2. Συναυλία Lazytrains / Blues on the rails! 

Οι Lazytrains είναι μια μουσική συντροφιά που απαριθμεί κάποια χρόνια, μια συντροφιά της οποίας τα μέλη 

έχουν αρκετά ετερόκλητες μουσικές καταβολές κι αισθητικές αναφορές.  

Οι διαφορές αυτές μοιάζουν να συγκλίνουν σε 

έναν κοινό τόπο κάπου στην οικογένεια του 

blues, περιέχοντας όμως στοιχεία , rock 'n' roll, 

swing, jazz, funk, soul. 

Από τα προαναφερθέντα, κυρίως, είδη, 

επιλέγουν και παίζουν αρκετά αγαπημένα και 

γνωστά τραγούδια. Παίζουν επίσης μερικά πιο 

άγνωστα τραγούδια (κι αγαπημένα, κι αυτά), 

αλλά και αρκετά δικά τους, πρωτότυπα, 

κομμάτια. Στις εμφανίσεις τους τείνουν προς 

την εξωστρέφεια, τον χορό, την δημιουργία 

διαύλων με το κοινό και -ει δυνατόν-τη 

μέθεξη.  

Το καλοκαίρι του 2018 κυκλοφόρησε και το 

πρώτο τους κομμάτι και βίντεο “The sound of 

the blues” ένα χορευτικό κομμάτι με πολλές αξιώσεις. Η διαδρομή, όπως κάθε ταξίδι που αξίζει να λέγεται έτσι, 

και όπως και κάθε συνάντηση, δεν είναι τυχαία, αλλά είναι ανοιχτή προς το απρόοπτο.   

Έχουν εμφανιστεί στο φεστιβάλ του 9.84 στην Τεχνόπολη (Γκάζι) για τον εορτασμό των 25 χρόνων του σταθμού, 

σε Φεστιβάλ όπως Hard as a rock festival και Β fest, στη Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής στη Νάξο, σε μπλουζ 

φεστιβάλ, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Περιστερίου και της Ελευσίνας και συμμετείχαν στην ταινία 

‘’Κύκλος Εμμονής’’. Επίσης έχουν εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές της Αθήνας (όπως Zoo, Ορφέας, Dizzy 

Miles, After Dark, Capu, 8 Δυτικά, Blue Bear, Saint George, Rockarolla, Kaxon, Old Habbits, Candela, Okio 

,Παλιάτσος, Κ55, Άπολις, Ορφέας κα).  

 

https://www.facebook.com/Lazytrains/  

https://www.facebook.com/Lazytrains/


 
 

 

 

Διοργάνωση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

  

www.art4more.org 

 

 

W: www.edra-coop.gr 

E: info@edra-coop.gr 

 

 

@art4more 

 

ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ 

 

 

 

#art4more #artthaworks #mentalhealth#arts #culture 

 

 

 

 

http://www.art4more.org/
http://www.edra-coop.gr/
mailto:info@edra-coop.gr
https://www.facebook.com/art4more/
https://www.youtube.com/user/EDRAmko?feature=mhum

