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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Με πλήθος συμμετοχών από ειδικούς του χώρου 
της Ψυχιατρικής, της Ψυχολογίας, των Θεραπειών 

μέσω των διαφόρων μορφών της Τέχνης, αλλά και 
με συμμετοχή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό 
που αξίζει να σημειωθεί, των ίδιων των χρηστών 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών 
τους, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως 23 Μαΐου 
στα Χανιά, το 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο 
με θέμα «Τέχνη και Ψυχιατρική», που από πολλούς 
χαρακτηρίστηκε ως μια Γιορτή Τέχνης, Ψυχοθεραπείας 
και Επικοινωνίας. 

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Συνεδρίου εί-
χε το Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Ψυχικής Υγείας ΕΠΕΚΕΙΝΑ σε συνεργασία με τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Ο βασικός στόχος 
αυτής της συνάντησης ήταν και είναι η δημιουργία νέων 
δεδομένων και ενός νέου παραδείγματος στην ψυχιατρι-
κή πράξη. Στο επίκεντρο των διεπιστημονικών δρώμε-
νων του Συνεδρίου βρέθηκε η ψυχιατρική μεταρρύθμι-
ση στην προσπάθεια μετάβασης από την ασυλική ψυχι-
ατρική στην κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική: «Η ψυ-
χιατρική μεταρρύθμιση περνάει μια δύσκολη καμπή και 
πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο.  Οι αστείρευτες δυ-
νάμεις της Τέχνης και του Πολιτισμού, όταν παντρεύο-
νται με τις ψυχιατρικές τεχνικές, διαμορφώνουν ένα νέο 
παράδειγμα στο ψυχιατρικό τοπίο, μια νέα πραγματι-
κότητα στα ψυχιατρικά πράγματα», όπως υποστηρίζει 
ο πρόεδρος του Ινστιτούτου ΕΠΕΚΕΙΝΑ και διοργανω-
τής του Συνεδρίου κος Αντώνης Λιοδάκης. Στο πλαίσιο 
του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία και το βήμα διαλό-
γου για έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ψυ-
χοθεραπευτικής πράξης και για να συνδεθούν οι χρή-
στες και οι επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με 
μια διαφορετική προοπτική μέσω της δημιουργικότη-
τας και της φαντασίας, μιας και τόσο η Τέχνη όσο και ο 
Πολιτισμός προσφέρουν ένα γόνιμο έδαφος για νέα α-
νοίγματα και αποτελούν ένα παράθυρο ελπίδας σε ό-
λους τους τομείς της ζωής, όπως και στην επιστήμη. Σε 
αυτήν την πολυδιάστατη και ολιστική «ιαχή», μεταξύ 
των άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
που αγκάλιασε το Συνέδριο, ήρθαν να προστεθούν και 
να τονίσουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια αυτή 
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης 
μιας νέας συλλογικότητας όσον αφορά τα ψυχικά προ-
βλήματα, ο μονόλογος του Ρώμου Φιλύρα «Ο χορός 
των επίπλων» από το αυτοβιογραφικό κείμενο «Η ζωή 
μου εις το Δρομοκαΐτειον», με την ιδιαίτερα συγκινητική 
και ξεχωριστή ερμηνεία του Πέτρου Ξεκούκη σε σκηνο-
θεσία της Τόνιας Σταυροπούλου (Εικόνες 1 και 2), κα-
θώς και το «Playback» ένα θεατρικό δρώμενο κατά το 
οποίο ένας θίασος ειδικά εκπαιδευμένων ηθοποιών α-
ναλαμβάνει να αναπαραστήσει ιστορίες και αφηγήσεις 
των θεατών. Ο αυτοσχεδιασμός περιλαμβάνει ήχους, 
κίνηση, διάλογο, χρήση αντικειμένων, ζωντανή μουσι-
κή, τραγούδι, εικαστικό υλικό, video και φωτισμούς. 
Το έργο της παράστασης δεν είναι προκατασκευασμέ-
νο. «Γράφεται» κάθε φορά από τους θεατές και είναι δι-
αφορετικό σε κάθε παράσταση, ανάλογα με αυτά που 
θα θελήσουν να μοιραστούν οι θεατές με τη βοήθεια 
του συντονιστή (Εικόνες 3 και 4). Συντονισμός: Λάμπρος 
Γιώτης - Δημήτρης Μπέγιογλου. Σε συνέντευξη Τύπου, 
που παραχώρησαν οι διοργανωτές την 18η Μαΐου, ο 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
Αντώνης Λιοδάκης, χαρακτήρισε το συνέδριο πρόκληση 
και πρόσθεσε ότι φιλοδοξία του συνεδρίου είναι μέσα 
από τη συνάντηση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
και των εκπαιδευτικών με τους ανθρώπους της Τέχνης 
και του Πολιτισμού να διαμορφωθεί μια νέα συνθή-
κη και ένα νέο παράδειγμα στην ψυχιατρική πράξη: «Η 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση περνάει μια δύσκολη καμπή 
και πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Ήδη μπαίνουμε 
στην τρίτη φάση του προγράμματος «Ψυχαργώς», εμ-

φανίζονται συνέχεια ενδιάμεσες δομές ψυχικής υγείας 
που πρωτεύουσα σημασία έχει στα θεραπευτικά τους 
προγράμματα η ψυχοθεραπεία. 

Οι αστείρευτες δυνάμεις της Τέχνης και του Πολιτισμού, 
όταν παντρεύονται με τις ψυχιατρικές τεχνικές, διαμορ-
φώνουν ένα νέο παράδειγμα στο ψυχιατρικό τοπίο, μια 
νέα πραγματικότητα στα ψυχιατρικά πράγματα». Ο κος 
Λιοδάκης υπογράμμισε ακόμα τον καινοτόμο χαρακτή-
ρα του συνεδρίου και επεσήμανε τη σημασία των βιω-
ματικών εργαστηρίων (όπου οι σύνεδροι θα παρακο-
λουθήσουν στην πράξη ψυχοθεραπευτικές εφαρμογές 
για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες 
μορφές τέχνης) (Εικόνα 5) και του φεστιβάλ βίντεο-Ψ, 
που περιλαμβάνει ταινίες που δημιούργησαν επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας με κινηματογραφιστές και χρήστες 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τέλος, ανέφερε ότι μια ση-
μαντική παράμετρος του συνεδρίου είναι η συμμετοχή 
των οικογενειών των ψυχικά πασχόντων: «Αυτό το συνέ-
δριο δεν φοβάται να δώσει ρόλο, λόγο και βήμα στους 
ίδιους τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας», σημεί-
ωσε σχετικά ο κος Λιοδάκης. Ο ψυχίατρος παιδιών και 
εφήβων-ψυχο θεραπευτής στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Χανίων, Άρης Στουρνάρας, περιέγρα-
ψε το συνέδριο σαν μια γιορτή της ψυ-
χιατρικής, της ψυχοθεραπείας, της τέ-
χνης και της επικοινωνίας, ενώ η κλι-
νική ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Χανίων Νίκη Παπαδάκη ανέ-
φερε ότι από το 2003, που είχε γίνει 
το πρώτο συνέδριο στα Χανιά, το αί-
τημα για τη διεξαγωγή του δεύτερου 
συνεδρίου ήταν έντονο από όλους 
όσους συμμετείχαν τότε: «Εκτός της 
πληθώρας των επιστημονικών ανα-
κοινώσεων και του επιστημονικού κύ-

ρους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου είναι 
η ύπαρξη των πάρα πολλών βιωματικών σεμιναρίων, 
αλλά και οι πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται. Μεταξύ αυτών είναι εκθέσεις ζωγραφι-
κής, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις Καραγκιόζη, 
συναυλίες και διάφορα δρώμενα», τόνισε, μεταξύ άλ-
λων, η κα Παπαδάκη.  Ο κοινωνικός λειτουργός Σπύρος 
Ανδρουλάκης, δήλωσε σχετικά: «Ουσιαστικά αυτό το 
συνέδριο είναι μια ευκαιρία για ένα πάντρεμα μεταξύ 
της τέχνης και της ψυχιατρικής. Είναι μια ευκαιρία για έ-
ναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και για να συνδε-
θούν οι χρήστες και οι επαγγελματίες υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας με μια διαφορετική προοπτική, εκείνη της 
φαντασίας και της δημιουργικότητας». Η ψυχολόγος-
ψυχοθεραπεύτρια Νικολέτα Μπουλταδάκη, αναφερό-
μενη στα βιωματικά εργαστήρια, τόνισε ότι δεν απευ-
θύνονται μόνο σε ειδικούς, αλλά «σε όλους τους πο-
λίτες, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την ψυχο-
θεραπεία και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους», 
ενώ η ψυχοθεραπευτική σύμβουλος και εκπαιδευτικός 
Εριφύλη Δόδου επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το σημα-
ντικό κομμάτι αυτού του συνεδρίου είναι ότι εκπαιδεύ-

ει τους ανθρώπους από μια παθητική στά-
ση να προχωρήσουν σε μια πιο ενεργητική 
δράση. Και αυτό το πετυχαίνει κυρίως μέσα 
από τα βιωματικά εργαστήρια, όπου φεύ-
γουμε από τον κλασικό τρόπο δομής των 
συνεδρίων και των διαλέξεων και πάμε σε 
έναν πιο δημιουργικό και ενεργητικό τρό-
πο συμμετοχής, όπου οι άνθρωποι θα παί-
ξουν, θα ζωγραφίσουν, θα χορέψουν, θα 
τραγουδήσουν και θα δουν πια στην πρά-
ξη τι σημαίνει ψυχοθεραπεία και τέχνη και 
πώς παντρεύεται αυτό με την έννοια της ψυ-
χής και της ψυχιατρικής.

Εικόνες 1 και 2. Ο Πέτρος Ξεκούκης στη θεατρική 
παράσταση «χορός των επίπλων».

Εικόνες 3 και 4. Σκηνές από το θεατρικό δρώμενο 
«Playback». 

Εικόνα 5. Εργαστήρι πηλού.

Εικόνα 6. 
Έκθεση βιβλίου.

Εικόνα 7. Αμφιθέατρο «Ποσειδών»
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