Αξιότιμοι εκπρόσωποι Φορέων,
Αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη, οι ωφελούμενοι και
όλοι οι εργαζόμενοι της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. σας καλωσορίζουν
στην αποψινή βραδιά.
Στόχος της εκδήλωσης, μία ημέρα πριν την Παγκόσμια
Ημέρα Ψυχικής Υγείας για το 2018, είναι να τιμήσουμε
τον αγώνα των συνανθρώπων μας για μια καλύτερη
ψυχική υγεία.
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. από το 1988 δραστηριοποιείται αδιάκοπα
στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών,
την ενδυνάμωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας, την συνηγορία των δικαιωμάτων των ασθενών.
Ως φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών, προασπίζεται το
δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες, ενάντια σε
κάθε μορφής αποκλεισμό.
Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχουν
αλλάξει πολλά, αλλά παραμένει σταθερή η προσήλωσή
μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στο συνάνθρωπό μας.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που αποδεχθήκατε
την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας για να
γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια λειτουργίας της
εταιρίας μας. Για όλους εμάς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η
στήριξή σας στο έργο μας.
Για το ΔΣ της ΕΠΑΨΥ
Παναγιώτης Χ. Χονδρός
Πρόεδρος
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Παρουσιάζουν: Ελεωνόρα Ορφανίδου & Ελευθερία Κουμάντου
Δημοσιογράφοι Αθήνα 9.84
Α’ ΜΕΡΟΣ
18.30 Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της
Ε.Π.Α.Ψ.Υ. κ. Π. Χονδρό
18.45 Εναρκτήρια Ομιλία: «Τα δικαιώματα
των ψυχικά ασθενών: μεταξυ αυτονομίας και
σχέσεων εξουσίας»
Καθ. Δημ. Χριστόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
19.05 Συναυλία κλασσικής μουσικής από
καλλιτέχνες κάποιοι εκ των οποίων λαμβάνουν
υπηρεσίες ψυχικής υγείας από το Κέντρο
Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων “Franco
Basaglia” της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Αλέξης Κροκιδάς (βιολί)
- J.S Bach, Sarabande από την Partita No.2
in D minor
Νίκη Πάππαρου (πιάνο)
- Mozart, πρώτο μέρος από την Sonata KV311
Αδάμ Αδαμάκης (πιάνο)
- Shubert Aus Der A-dur Sonate Op. 120 (D664)
- Bach Prelude und Fugue, WTC1 in D Major,
BWV 850
- Chopin Valzer Op. 70 No 2
Διάλειμμα (20 λεπτών)

Β’ ΜΕΡΟΣ
19.55 Συναυλία κλασσικής μουσικής
Νίνα Πατρικίδου (βιολί)
• Σύνθεση για σόλο βιολί του Αλέξη Αναγνωστάκη

Αθηνά Τσιμπουκίδη και Θεατίνα Κυλάφη 	
(πιάνο, a quatre mains)
• Claude Debussy, μέρος πρώτο, Petite Suite,
En bateau
Αλέξης Αναγνωστάκης (βιολί), Αλεξάνδρα
Παπαστεφάνου (πιάνο),
• Alfred Scnittke, δύο μέρη από Suite in the old 		
style for violin and piano, Op.80
Αλέξης Αναγνωστάκης, Σύνθεση για Κουαρτέτο
Εγχόρδων
Παίζουν: Λαέρτης Κοκολάνης (βιολί), Νικόλαος
Μπέης (βιολί), Κρυσταλία Γαϊτάνου (βιόλα),
Αστέριος Πούφτης (βιολοντσέλο)
20.30 Ομιλία: «Ιστορία και φιλοσοφία της
ΕΠΑΨΥ»
Στέλιος Στυλιανίδης, ψυχίατρος – ψυχαναλυτής,
Καθ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Ιδρυτής ΕΠΑΨΥ
20.50 Βραβεύσεις ατόμων και Φορέων που
έχουν συνεισφέρει στο χώρο της ψυχικής
υγείας
• Prof. Benedetto Saraceno*, π. Διευθυντής 		
Ψυχικής Υγείας Π.Ο.Υ.
• Στέλιος Κούλογλου*, Ευρωβουλευτής, πρώην 		
μέλος ΔΣ ΕΠΑΨΥ
• Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ομ. Καθηγήτρια 		
Ψυχολογίας, συγγραφέας, ιδρυτικό μέλος ΕΠΑΨΥ
• Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία 		
Πάτρας
• Ομάδα Θεάτρου Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής 		
Αποκατάστασης Λαμίας

Αλέξης Αναγνωστάκης (πιάνο)
21.30 Κλείσιμο εκδήλωσης
- Edvard Grieg, Prelude, Holberg Suite Op. 40, 		
No1
* Οι ευχαριστίες θα προβληθούν μέσω βιντεοσκοπημένου
- Claude Debussy, Prelude, La Puerta del vino
μηνύματος

Βιογραφικά σημειώματα μουσικών
Αδάμ Αδαμάκης
Ο Αδάμ γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Μελέτησε πιάνο με την κα.
Γιώτα Βέττου στο Ωδείο Μελισσίων και με τον κ. Αλέξη Μιρόσνικοφ
στο Εράτειο Ωδείο. Είναι διπλωματούχος πιανίστας. Έχει αντιμετωπίσει
για χρόνια κάποιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα αλλά δεν το ’χει βάλει
κάτω. Έχοντας ολοκληρώσει το θεραπευτικό-αποκαταστασιακό
πρόγραμμα στο Κέντρο Ημέρας “Franco Basaglia” της ΕΠΑΨΥ,
συνεχίζει να παλεύει ενάντια στο στίγμα για τα δικαιώματα των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Θεωρεί οτι η μουσική και η τέχνη
γενικότερα είναι αυτοΐαση και κινητοποιεί το συναίσθημα.
Αλέξης Αναγνωστάκης
Ο Αλέξης γεννήθηκε το 1973. Ξεκίνησε μαθήματα βιολιού σε ηλικία
7 ετών και συνέχισε για δέκα χρόνια αρχικά με την κα. Πατρικίδου
και στη συνέχεια με την κα Τουφεξή. Είναι διπλωματούχος στο βιολί,
στο πιάνο (με καθηγήτρια την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου) και στην
σύνθεση. Ο Αλέξης υποστηρίζεται θεραπευτικά από την ομάδα
του Κέντρου Ημέρας “Franco Basaglia” της ΕΠΑΨΥ και πιστεύει
ότι ανεξάρτητα από ψυχιατρικές διαγνώσεις, με την κατάλληλη
υποστήριξη και κατανόηση μπορεί κάποιος να ακολουθήσει τα όνειρα
του.
Νίνα Πατρικίδου
Βιολονίστα και καθηγήτρια βιολιού, γεννήθηκε στην πρώην ΕΣΣΔ,
όπου και ολοκλήρωσε τις μουσικές της σπουδές στο Ωδείο Τσαϊκόφσκι
της Μόσχας, αποφοιτώντας µε δίπλωµα σολίστ το 1977 από την τάξη
του Boris Vladimirovitch Belenki στην έδρα του David Oistrakh. Την
ίδια χρονιά επαναπατρίζεται στην Ελλάδα, ξεκινώντας ταυτόχρονα
την πλούσια σολιστική της καριέρα. Σύντοµα γίνεται ενθουσιώδης
οπαδός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, παρουσιάζοντας σε
Α’ εκτέλεση πολλά έργα ελλήνων συνθετών.Το 1987 κυκλοφορεί
ο πρώτος προσωπικός της δίσκος µε έργα Ν. Σκαλκώτα, ο οποίος
την καθιερώνει σαν ερμηνεύτρια του μεγάλου συνθέτη. Έχει επίσης
συμπράξει σε δίσκους µε έργα διαφόρων άλλων συνθετών όπως: Γ.
Α. Παπαϊωάννου, Δ. Δραγατάκη κ.ά.

Βιογραφικά σημειώματα μουσικών
Νίκη Πάππαρου
Η Νίκη γεννήθηκε το 1965. Έκανε μαθήματα πιάνου με τον κ. Εμμανουήλ
Κόκκαλη. Όπως λέει η ίδια, αρρώστησε 16 χρονών και διαγνώστηκε με
μανιοκατάθλιψη αλλά κατάφερε να τελειώσει το σχολείο. Συνεχίζει να
παίζει πιάνο στη μνήμη του αγαπημένου της δασκάλου. Η Νίκη επίσης
ζωγραφίζει και γράφει ποίηση. Υποστηρίζεται θεραπευτικά από την
ομάδα του Κέντρου Ημέρας “Franco Basaglia” .
Αλέξης Κροκιδάς
Ο Αλέξης γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Μετά από απουσία περίπου
30 χρόνων στην Αγγλία, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2013 και εργάζεται
από τότε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικών
Παρεμβάσεων “Franco Basaglia” της ΕΠΑΨΥ. Θα προτιμούσε μάλλον
να ήταν μουσικός, αλλά δεν είχε το απαιτούμενο ταλέντο. Δεν έχει
σταματήσει να αγαπάει την μουσική όμως.
Αθηνά Τσιμπουκίδη
Η Αθηνά γεννήθηκε στην Αθήνα απ’ όπου πήρε και το όνομα της.
Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της σε ηλικία δέκα ετών στο Εθνικό Ωδείο
(τάξη Ν.Λάμπρου). Ως διπλωματούχος πιανίστας, διδάσκει στο Εθνικό
Ωδείο Π. Ψυχικού από το 1990. Θεωρεί ότι η μουσική είναι μια κοινή
γλώσσα που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό, ομορφότερο
από αυτόν που βιώνουμε στην καθημερινότητα, μας γαληνεύει την ψυχή
και μας βοηθά να επικοινωνήσουμε εμάς όλους ανεξάρτητα από το τι
προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
Θεατίνα Κυλάφη
Η Θεατίνα σπουδάζει κλασικό πιάνο για 12 χρόνια. Έχει πτυχίο από
το Εθνικό Ωδείο. Τώρα σπουδάζει κλασικό τραγούδι και παράλληλα
σπουδάζει πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λατρεύει την
μουσική. Πιστεύει ότι η ψυχική υγεία είναι καθοριστική για όλους μας
αλλά ότι δεν της δίνεται η σημασία που θα έπρεπε.

Ευχαριστούμε θερμά την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πιανίστρια και σολίστ με διεθνή
καριέρα για την έκτακτη συμμετοχή της στην εκδήλωση, την Νίνα Πατρικίδου βιολινίστα
και καθηγήτρια βιολιού με πλούσια σολιστική καριέρα καθώς και τους μουσικούς Λαέρτη
Κοκολάνη, Νικόλαο Μπέη, Κρυσταλία Γαϊτάνου, Αστέριο Πούφτη.

Παρουσίαση
της Ε.Π.ΑΨ.Υ.
1988 Ιδρύεται η ΕΠΑΨΥ με πρωτοβουλία του 		
Στέλιου Στυλιανίδη και ιδρυτικά μέλη 		
διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου
1989 Δημιουργείται η πρώτη μονάδα, o Ξενώνας
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με 		
ασθενείς από το Κρατικό Θεραπευτήριο
Λέρου στην Αυλίδα
1994 Έκδοση σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και το 		
Mario Negri Institute του Οδηγού Ψυχικής 		
Υγείας. Πρωτοβάθμια Υγεία και Ψυχιατρική
2000 Δημιουργείται στο πλαίσιο υποστήριξης 		
του Δρομοκαϊτειου Ψυχιατρικού 			
Νοσοκομείου το Οικοτροφείο Πεντέλης
2001 Έκδοση του Οδηγού Ψυχικής Υγείας: Από 		
την προκατάληψη στην συνύπαρξη
2001 Διερευνητική αποστολή της Ε.Π.Α.Ψ.Υ 		
στη Γευγελή (Π.Γ.Δ.Μ.) για την διευθέτηση 		
της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας από
την ελληνική κυβέρνηση
2003 Συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκού
προγράμματος για την πρόληψη του 		
συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης 		
σε θεραπευτικές και αποκαταστασιακές 		
δράσεις
2003 Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ψυχαργώς
2004 Β Φάση λειτουργούν 5 ακόμη Οικοτροφεία 		
και οι δύο Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας 		
στις Κυκλάδες
2004 Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρο Ημέρας 		
“Franco Basaglia” στα Μελίσσια
2004 Συμμετοχή στην Επιδημιολογική 			
Πολυκεντρική Έρευνα «Η ψυχική υγεία στο
γενικό πληθυσμό: Εικόνες και 			
πραγματικότητες» που οργάνωσε το WHO 		
Collaborating Center της Lille με υλοποίηση 		
της έρευνας στην Εύβοια
2005 Γίνεται μέλος του European Network for
Training and Research in Mental Health ENTER
2005 Η ΕΠΑΨΥ οργανώνει το 14ο 			
Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της Comite

Européen: Droit, Ethique et Psychiatrie
«Ethique et bonnes pratiques:
2 νέες
positionnements» στην Χαλκίδα
2005 Σε συνεργασία με τον Τομέα 		
Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνεται
στην Αθήνα το Συνέδριο «Το 		
Υποκείμενο και το Παραλήρημα»

μονάδες το
2019

2005 Ξεκινάει με την συμμετοχή της ΕΠΑΨΥ
ένα 5ετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την ενδυνάμωση των ληπτών 		
υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της
Δια Βίου Μάθησης Empowerment of
Mental Illness Service Users: Life Long
Learning Integration and Action 		
(EMILIA)
3771
2005 Η ΕΠΑΨΥ συμμετέχει σε διετές 		
ωφελούμενοι
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο
τo 2017
Psychiatric Residential Care
Communities: Upgrading and
Enhancing skills and competences for
operators professional qualification
(PSYCHORESCUE)

2007 Πραγματοποιεί Επιδημιολογική έρευνα
επικράτησης συμπτωμάτων 		
ψυχιατρικών διαταραχών γενικού
240
πληθυσμού στα νησιά Πάρος -		 εργαζόμενοι
Αντίπαρος με σκοπό την εκτίμηση
των τοπικών αναγκών και την 		
ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών
Μονάδων
2008 Δημοσιεύεται το βιβλίο Κοινότητα και
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Η εμπειρία
της Εύβοιας 1998-2008
2010 Το Υπουργείο Υγείας αναθέτει την
λειτουργία ενός Οικοτροφείου, το
οποίο εδράζεται στην Λυκόβρυση
2010 Οργανώνει το Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας
στην Πάρο
2010 Η ΕΠΑΨΥ συνεργάζεται με τον B.
Saraceno, τ. Διευθυντή Τμήματος
Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ οργανώνοντας
εκπαιδευτικά σεμινάρια
2010 Οργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Ψυχικής
Υγείας Βορείων Προαστίων 		
«Αγκαλιάζοντας το Διαφορετικό» στα
Μελίσσια

2011 Η ΕΠΑΨΥ αναλαμβάνει την ευθύνη 		
λειτουργίας των Ξενώνων Αριάδνη, Θέτις
και Οδυσσέα στην Αθήνα
2011 Διοργανώνει το Διήμερο Φεστιβάλ 		
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων
και Οικογενειών, «Σαλπάρουμε σε μέρη, που
μόνο η ψυχή τα ξέρει» στην Σύρο

2014 Συμμετοχή σε πρόγραμμα που 		
αφορούσε στην «Ανάπτυξη δικτύου
συμβουλευτικών σταθμών για την
προώθηση δράσεων πρόληψης και
παρέμβασης για την άνοια σε αστικές
και απομακρυσμένες νησιωτικές 		
περιοχές» με την χρηματοδότηση των
EAA Grants

2011 Μεταφράζει στα ελληνικά και οργανώνει 		
εκπαιδευτικό από τον ΠΟΥ για την χρήση του
Πακέτου Εργαλείων του προγράμματος WHO
QualityRights

2014 Δημοσιεύεται με επιμέλεια του Καθ. Σ.
Στυλιανίδη το βιβλίο Σύγχρονα
θέματα κοινωνικής και κοινοτικής
478 άτομα
ψυχιατρικής με την συμμετοχή 		
έχουν μείνει
συνεργατών την ΕΠΑΨΥ και 		 σε στεγαστικές
παρουσίαση του έργου της. 		
δομές
Επανεκδίδεται το 2016 στα Αγγλικά
από τις εκδόσεις Springer

2011 Η ΕΠΑΨΥ λαμβάνει το Βραβείο 			
σημαντικότερης Διοικητικής Παρέμβασης 		
για την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης από
την Ελληνική Εταιρεία Management 		
Υπηρεσιών Υγείας

2016 Το Υπουργείο Υγείας αναθέτει την
ευθύνη λειτουργίας των 		
Οικοτροφείων Παλλήνης, Αγίας 		
Παρασκευής και του Κέντρου Ημέρας
Αγ. Παρασκευής

2011 Υλοποίηση διετούς προγράμματος Προαγωγή
Ψυχικής Υγείας Παιδιών, εφήβων και νέων 		
ενήλικων με οργάνωση ομάδων για εφήβους,
γονείς και εκπαιδευτικούς. Χρηματοδότηση
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

2016 Ξεκινάει η λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Συσσιτίου στον
Δήμου Χαλανδρίου

2011 Πραγματοποιείται το 2ο Φεστιβάλ Ψυχικής 		
Υγείας Βορείων Προαστίων Αττικής στην 		
Κηφισιά

2011 Ξεκινάει η μελέτη αναγκαστικών ψυχιατρικών
νοσηλειών στην Αττική και το 2018 		
επεκτείνεται πανελλήνια
2012 Οργάνωσε σε συνεργασία με την WAPR 		
Πανελλήνιο Συνέδριο ψυχοκοινωνικής 		
αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή
2013 Δημιουργία 9 νέων προστατευόμενων 		
διαμερισμάτων
2013 Η ΕΠΑΨΥ αναλαμβάνει σε συνεργασία με 		
τον Δήμο Χαλανδρίου την λειτουργία 		
Γραφείου Διαμεσολάβησης
2013 Διοργανώνει σε συνεργασία με το American
College of Greece το Mental Health Festival
στην Αγ. Παρασκευή
2014 Υλοποίηση του προγράμματος Πολίτες ενάντια
στην Κατάθλιψη με χρηματοδότηση των EAA
Grants
2014 Υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας 		
με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της 		
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

2016 Δημοσιεύεται με επιμέλεια του
Καθ. Σ. Στυλιανίδη το βιβλίο 		
Ενδυνάμωση και συνηγορία. Για μια
δημοκρατία της ψυχικής υγείας με την
συμμετοχή συνεργατών της ΕΠΑΨΥ

12.500
έχουν δει
οι Κινητές
Μονάδες στις
Κυκλάδες

2017 Υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας
με την Ελληνική Εταιρεία 		
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 		
Ομάδας
2017 Ιδρυτικό μέλος του Network of
European Art Festivals for mEntal
HeaLth Enhancement NEFELE
2017 Συμμετέχει στην ερευνητική δράση
«Συμπεριλαμβάνοντας του λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην		
αναθεώρηση του ICD-11 που 		
οργανώνει το WHO Collaborating
Centre for Research and Training in
Mental Health
2018 Υλοποίηση προγράμματος για 		
την ψυχική υγεία προσφύγων με την
χρηματοδότηση του UNHCR Greece
2018 Δημιουργία Σταθμού Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης στο ΚΥ Ν. Μάκρης για τους
πυρόπληκτους

774 άτομα
το χρόνο
εξυπηρετούν
τα Κέντρα
Ημέρας

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.epapsy.gr
Facebook: ΕΠΑΨΥ
Twitter: EPAPSY

Η ΕΠΑΨΥ έχει συνεργαστεί:
World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
World Health Organization (WHO)
UNHCR The UN Refugee Agency
European Alliance Against Depression (EAAD)
European Network for Training and Research in Mental Health (ENTER)

Τ.Θ. 2816, Άστρος, Τ.Κ. 220 01
Τ: 27550 22201, F: 211 8505006
E: info@e-vip.com.gr | www.e-vip.com.gr

