
 Από το 1987 ασχολείστε με την διδασκαλία ψυχασθενών. Πώς ξεκίνησε αυτή η 

προσπάθεια;  

 

Πριν από την εργασία μου στο ψυχιατρείο, ήμουν δάσκαλος ζωγραφικής στις 

φυλακές του Επταπυργίου. Μέσω των Νομαρχιακών Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης  

ξεκίνησε η δουλειά στο ψυχιατρείο. Πιο πριν έκανα μάθημα σε παιδιά στον Δήμο 

Νεάπολης, από το 1980 μέχρι το 1982. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου ως 

επιμορφωτής.  

 

 

 Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τις συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων; 

 

Μου αρέσουν οι άνθρωποι που και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο έχουν να μου 

δώσουν κάτι. Για παράδειγμα το να είσαι δάσκαλος σε ένα σχολείο είναι πολύ 

διαφορετικό. Στην αρχή κρατούσα και τα δύο εργαστήρια, το ένα στις φυλακές και το 

δεύτερο στο ψυχιατρείο. Αλλά μετά από κάποιο σημείο, έπρεπε να διαλέξω σε ποιό 

από τα δύο θα αφιερωθώ, γιατί ήταν πολύ κουραστικό και διαφορετικό, παρ’ όλο που 

είναι άνθρωποι έγκλειστοι και οι δύο ομάδες. Ένας βασικός λόγος που επέλεξα το 

ψυχιατρείο ήταν ότι στις φυλακές δεν υπήρχε κάποιο όραμα για το μέλλον. Ενώ στο 

ψυχιατρείο υπήρχαν σχέδια εκ μέρους του τότε προέδρου της Επανένταξης, κ. 

Μπαϊρακτάρη, και του προσωπικού. Γι’ αυτό άλλωστε συνεχίζεται το πρόγραμμα για 

25 χρόνια. 

 

 

 Με ποιόν τρόπο  προσεγγίσατε τους ασθενείς ως μαθητές σε προσωπικό επίπεδο; 

 

Ήδη από τις φυλακές , είχα συνηθίσει να δουλεύω με ανθρώπους που είναι ας το 

πούμε ‘διαφορετικοί’ και υπήρχε μια εξοικείωση με την δημιουργία ομάδας με 

αυτούς.  Βεβαίως, βοήθησαν και οι εργαζόμενοι εργασιοθεραπευτές, οι οποίοι 

παρότρυναν τους ασθενείς και στάθηκαν δίπλα μου.  

 

 

 Οι ασθενείς πως αντέδρασαν στην αρχή των μαθημάτων; 

 

Δεν τους φάνηκε περίεργο. Η ζωγραφική είναι κάτι οικείο σε αυτούς. Οι 

περισσότερες αναμνήσεις τους ήταν από τα παιδικά τους χρόνια. Επίσης στην αρχή 

κάναμε μια προσπάθεια για πιο πολυποίκιλη καλλιτεχνική έκφραση, για παράδειγμα 

με φιγούρες Καραγκιόζη, γυαλιά και άλλα, πριν δοθεί αργότερα μεγαλύτερο βάρος 

στην ζωγραφική. 

 

 

 Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;  

 

Όπως είναι φυσικό, στην αρχή είχαμε δυσκολίες στέγασης και υλικού εξοπλισμού. 

Αρχικά η χρηματοδότηση ήταν από τα ΝΕΛΕ (Νομαρχιακών Κέντρων Λαϊκής 

Επιμόρφωσης). Κατόπιν, το ψυχιατρείο άρχισε να βρίσκει προγράμματα για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, των τριών ή έξι μηνών, αλλά έτσι τα μαθήματα δεν 

ήταν δυνατό να γίνουν όλο τον χρόνο. Από το 1998 όμως μέχρι σήμερα, έχουμε 

καταφέρει να γίνονται όλο τον χρόνο. 

 



 

 

 Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο εργαστήριο;  

 

Κατ’ αρχάς, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν το εργαστήριο 5 ή και 7 χρόνια 

και συνεχίζουν. Όταν έχεις ένα εργαστήριο που ήδη έχει 10-15 άτομα είναι λογικό 

κάποιος να φεύγει, κάποιος να έρχεται. Αλλά αυτός που έρχεται βρίσκει ήδη ένα 

περιβάλλον που εσύ έχεις δημιουργήσει για τους μαθητές σου. Επίσης ο χώρος που 

στεγαζόμαστε είναι πολύ καλός, φωτεινός και ευρύχωρος, με καλό εξοπλισμό. Οπότε 

το κλίμα είναι ζεστό. Προσωπικά μου αρέσει το εργαστήριο μου να έχει ησυχία, να 

υπάρχει τάξη και τα πράγματα να είναι στην θέση τους.  

 

 Πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα στο εργαστήριο; 

  

Υπάρχει η ρουτίνα και πιστεύω πως είναι απαραίτητη. Ένα μέρος της ρουτίνας είναι 

το καθημερινό ωράριο.  Οι μαθητές ξυπνούν και έρχονται στο εργαστήριο. Υπάρχει ο 

πρωινός καφές, μετά ακολουθούν συζητήσεις μεταξύ μας και από εκεί και πέρα 

υπάρχει ποικιλομορφία ανάλογα με την έμπνευση του καθενός. Δεν είναι σαν 

εργασία στο ραφείο που πρέπει να ράψεις. Υπάρχουν μέρες που τα πράγματα είναι 

πιο ρόδινα για κάποιους και υπάρχουν άλλες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

Μέσα στην καθοδήγησή μου είναι να τους λέω να μην πιέζονται όταν δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν. Η ζωγραφική δεν είναι κάτι που μπορεί να βγει με το ζόρι. Καλύτερα 

να ακούσεις μουσική, να χαζέψεις ένα βιβλίο, να συζητήσεις με έναν φίλο σου ή να 

δεις έναν παλιό σου πίνακα. Επίσης, στο εργαστήριο δεν καπνίζουμε, λόγω των 

μέτρων που έπρεπε να εφαρμόσουμε. Στην αρχή πίστευα ότι θα είναι πολύ δύσκολο 

να απαγορεύσεις σε κάποιον που καπνίζει 3 πακέτα την μέρα να σταματήσει. Είχαμε 

ένα καπνιστήριο αλλά επειδή ήταν πολύ δυσάρεστο προτίμησα να βάλω μερικές 

καρέκλες εκτός εργαστηρίου και στον υπαίθριο χώρο  του ψυχιατρείου. Έτσι όποτε 

θέλει κάποιος βγαίνει, καπνίζει και ξαναέρχεται. 

 

 Μπορεί η τέχνη να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα; 

 

Φυσικά. Από συζητήσεις που έχω κάνει με γιατρούς καταλαβαίνω ότι η 

εργασιοθεραπεία και η ζωγραφική κατ’ επέκταση ξεκουράζει την ψυχή του 

ανθρώπου. Η διατήρηση ενός τέτοιου τμήματος τόσα πολλά χρόνια και η παρουσία 

αντίστοιχων εργαστηρίων σε πολλά ψυχιατρεία στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και όχι 

μόνο, σίγουρα σημαίνει κάτι.  

 

 

 Υπάρχει κάποια  κρατική μέριμνα για αυτά τα άτομα σχετικά με την εκπαίδευση 

και την επανένταξη; 

 

Την δεκαετία του ‘80 τα πράγμα ήταν πολύ δύσκολα. Τέτοιου είδους προγράμματα 

μόλις τότε ξεκινούσαν και μετά σκαλοπάτι-σκαλοπάτι γνώρισαν μια ακμή. Μπορώ να 

οριοθετήσω αυτήν την ακμή έως το 2000 και λίγο παραπάνω, ενώ μετά άρχισαν να 

υπάρχουν δυσκολίες οικονομικής φύσεως, τις οποίες αντιμετωπίζουμε και μέχρι 

σήμερα. Μέχρι πέρυσι οι ασθενείς που κάνουν εργασιοθεραπεία, έπαιρναν κάποια 

χρήματα από την Πολιτεία, ενώ το εργαστήριο είχε εξασφαλισμένη τη συντήρηση και 

κάποια υλικά από το κράτος. Αυτές οι παροχές έχουν κοπεί εδώ και ενάμιση χρόνο με 

αποτέλεσμα να έχουμε ελλείψεις στα υλικά και οι ασθενείς να ανταπεξέρχονται με 



δυσκολία. Βέβαια, επειδή όταν βλέπεις ότι έξω έχει συννεφιά παίρνεις ομπρέλα, εγώ 

είχα φροντίσει να υπάρχουν κάποια υλικά, ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Ένας ακόμα τρόπος που προσπαθώ να εξοικονομήσω 

υλικά, είναι να αυξήσω τις επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί. Κι αυτό για δύο 

λόγους: Αφενός, είναι καλό οι ασθενείς να βγαίνουν έξω και αφετέρου βλέπουν άλλες 

εκθέσεις, έργα άλλων καλλιτεχνών και μουσεία.  

 

 

 Αυτή δεν είναι η πρώτη έκθεση του εργαστηρίου. Μιλήστε μας για τις 

προηγούμενες. 

 

Η πρώτη έκθεση είχε γίνει στο Αλατζά Ιμαρέτ το 1989 σε συνεργασία με τον δήμο 

Θεσσαλονίκης. Γενικά οι δημοτικοί φορείς, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της 

Αθήνας και του Κιλκίς και άλλοι, μας προσκάλεσαν, κάναμε εκθέσεις και μας 

βοήθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες κινήσεις γιατί αυτοί οι 

καλλιτέχνες χρειάζεται να έχουν έναν στόχο και φυσικά μια επιβράβευση και όχι 

μόνο από τον δάσκαλο στο χώρο του νοσοκομείου.  

 

 

 Πώς επιλέξατε τα έργα για την έκθεση; 

 

Στην έκθεση φρόντισα να επιλέξω έργα από διαφορετικά είδη, και όχι μόνο αυτό που 

λένε brut-art, δηλαδή πολύ έντονα και στρεσαρισμένα όπως αυτά που υπάρχουν στα 

ψυχιατρεία. Ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν έργα που είναι ήπια και έργα που έχουν 

μια κλασσική καλλιτεχνική παιδεία καθώς βεβαίως και τα πιο «παιδικά». Υπάρχει 

ποικιλομορφία. Και δεν θεωρώ καλό αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό, να 

δημιουργούν δηλαδή την εντύπωση ότι η τέχνη στα ψυχιατρεία είναι μια τέχνη άγρια 

με χυμένα χρώματα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. 

 

Βλέποντας τα έργα των καλλιτεχνών μέσα στον χώρο της έκθεσης παρατηρώ 

μερικά που θα μπορούσαν να σταθούν σε μεγάλους εκθεσιακούς χώρους και άλλα 

που θυμίζουν παιδική ζωγραφιά. Κάποια τοπία, νεκρή φύση, πρόσωπα, 

αεροπλάνα, καρδιές.  

Μιλήσαμε για τα έργα και για άλλα. 

 

 

 Σταθήκαμε μπροστά σε δύο έργα με τοπία. 

 

Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν ζωγράφος πριν ασθενήσει. Είναι σπάνιο να γίνει 

κάποιος ζωγράφος αν δεν έχει κάποιες βάσεις. Στα διπλανά για παράδειγμα, οι δύο 

γυναίκες ζωγράφιζαν πρώτη φορά. Η μία ήρθε από το ραφείο γιατί η κατάστασή της 

δεν ήταν καλή και δεν μπορούσε να δουλέψει και η άλλη ήταν επιχειρηματίας και 

οδηγήθηκε σε μια κατάσταση ψυχικών προβλημάτων και βρίσκεται στο εργαστήριο. 

 

 

 Παρατήρησα έντονα χρώματα και σχέδια σχεδόν παιδικά πολλές φορές. 

 

Εγώ εφόσον δεν είμαι, ούτε θέλω να μοιάσω σε σχολή καλών τεχνών, ερχόμενος 

κάποιος τον αφήνω στην αρχή ελεύθερο να δουλέψει και όταν βλέπω ότι έχει αγάπη ή 

ταλέντο σε κάτι, τον καθοδηγώ να τραβήξει τον δρόμο του προς τα εκεί. Απλώς αν 



αυτά τα σχέδια παλιότερα ήταν μόνο με ένα μολυβάκι και μερικές κηρομπογιές, 

πλέον γίνανε πίνακες με λαδομπογιές και ακρυλικά.  

 

 

 Μου εξήγησε και για τις προσωπογραφίες. 

 

Όταν ένας ζωγράφος ζωγραφίζει πορτραίτα έχει στο μυαλό του τον εαυτό του. Οπότε 

κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοπροσωπογραφίες. Αλλά κυρίως είναι πρόσωπα από το 

μυαλό τους ή παραφράσεις εικόνων που έχουν δει. (δείχνοντας μου τρία πορτραίτα) 

Αυτά είναι έργα 2 καλλιτεχνών, ο ένας δεν ζει πια και ο άλλος έχει εγκαταλείψει το 

εργαστήριο. Ο ένας ήταν οικοδόμος και ναυτικός και αρεσκόταν πολύ στα πορτραίτα. 

Ο άλλος δεν είχε ζωγραφίσει ποτέ στην ζωή του και πήρε το θάρρος να ζωγραφίσει 

πορτραίτο και είχε χέρια που τρέμανε από παρενέργειες φαρμάκων, αλλά όταν 

ζωγράφιζε σταματούσαν. Οπότε αυτό τον ωθούσε να έρχεται κάθε μέρα στο 

εργαστήριο. 

 

 

 Τα έργα μιας κοπέλας απεικόνιζαν νύφες, λουλούδια και μια καρδιά. 

 

Είναι ο εαυτός της μαζί με τον φίλο της, λουλούδια και πράσινο και στο κέντρο ένα ‘I 

love you Κώστας’. Η κοπέλα είναι γύρω στα 19. Δεν είχε όμως την σωστή 

εκπαίδευση και ωριμότητα. Όπως ακόμη μια κοπέλα 20 χρονών που την είχαν τόσα 

χρόνια σε ιδρύματα σαν πνευματικά ανάπηρη, και το ψυχιατρείο την πήρε από εκεί 

με αγώνα για να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι αλλά έχει ψυχολογικά προβλήματα λόγω 

εγκατάλειψης από την οικογένεια της. Γενικά, παρατηρώντας τους ασθενείς 

διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί είναι από ορφανοτροφεία. Η δύσκολη παιδική ηλικία, 

έχει μεγάλες επιπτώσεις που κάποια στιγμή εμφανίζονται στην διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. 

 

 

 Μαζί με τους μαθητές βιώνετε κι εσείς  τις δικές τους ιστορίες που είναι δυνατές. 

Πως το αντιμετωπίζετε; 

 

Η στάση μου είναι διττή. Από την μια είμαι ένας φίλος, από την άλλη δεν είμαι ο 

κολλητός. Για παράδειγμα βγαίνουμε όλοι μαζί για να πάμε σε ένα μουσείο και να 

φάμε κάτι αλλά μέχρι εκεί. Προσπαθώ να μην το παίρνω προσωπικά και το έχω σαν 

σύστημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό κάπου σε φθείρει. Αλλά κι από την άλλη δεν 

μπορείς να είσαι τελείως αποστασιοποιημένος. Γιατί δεν σε νιώθουν οικείο. Ένα από 

τα ταλέντα αυτών των ανθρώπων είναι να αισθάνονται πολύ έντονα τι συμβαίνει 

γύρω τους.  

 

 

 Υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό για την προσπάθεια σας; 

 

Ένα από αυτό που πάσχουν οι δημόσιοι φορείς είναι η δημοσιότητα. Επομένως δεν 

υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Έγιναν προσπάθειες μέσω των κοινωνικών 

συνεταιρισμών να πλησιάσουμε τον κόσμο. Υπήρχαν κάποια μαγαζιά στον κέντρο. 

Αλλά δεν ευδοκίμησαν. Στην έκθεση η προσέλευση είναι περιορισμένη, όπως ήταν 

πάντα στις αίθουσες. Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες ελπίζουμε μέχρι το τέλος της 

έκθεσης να έχουμε θετικά στοιχεία πέρα από τις πωλήσεις των εγκαινίων. 



 Μετά το τέλος των μαθημάτων τι γίνεται για έναν ασθενή με ταλέντο; 

 

 Κανονικά θα έπρεπε να έχει το εργαστήριο του, να εκθέτει και να πουλάει. Αλλά 

αυτό δεν συμβαίνει, γιατί γενικά δεν δίνονται ευκαιρίες στους καλλιτέχνες. Και 

επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια του χρόνου αυτοί οι άνθρωποι 

παρακολουθούνται και σπανίως μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει θεραπεία. 

Τουλάχιστον μέσα από το δημόσιο ψυχιατρείο, όπου οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται βασίζονται στα φάρμακα. Επίσης, και αυτοί σαν καλλιτέχνες, όπως  

και εγώ, αντιμετωπίζουμε το δράμα ότι ο πνευματικός χώρος πλήττεται άσχημα και 

στην ζωγραφική αλλά και στην συγγραφή τέχνης και σε όλους αυτούς τους τομείς 

που δεν έχουν άμεσο οικονομικό κέρδος. Έχει θεοποιηθεί το χρήμα και στο βωμό του 

κέρδους θυσιάζονται ανθρώπινες αξίες. Ο άνθρωπος δεν είναι χρήμα. Και το 

βλέπουμε τώρα που ένα εργαστήριο δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του. Θα 

ήταν ευχής έργο να μπορούσε να απεγκλωβιστεί από τον κρατικό μηχανισμό. Να 

μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Να υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον από τον 

κόσμο και το κράτος. 

 

 

 

 

 

 

Η Έκθεση Ζωγραφικής των Καλλιτεχνών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

στεγάζεται στην αίθουσα Τέχνης της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

από τις 20 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου 2013.  

 

 

Μιχαλάκη Μαρία 


