
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

 

Ομάδα εργασίας 

6η  περίοδος  

2020-2021 

«Το σώμα ως τόπος συνάντησης» 

8η Συνάντηση 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021  

 

«Εκτελούνται Μεταφοραί» 

Μια αληθινή ιστορία βασισμένη σε φανταστικά γεγονότα  

Ο Μελαχρινός Βελέντζας σε μία συζήτηση με αφορμή τον καρκίνο και αιτία την ομότιτλη θεατρική 

του παράσταση που βρίσκεται στο δρόμο για τη σκηνή. 

«Ηδονή. Πώς γράφεται αυτή η λέξη; Οδύνη.» 

 

Παρουσίαση : 

Μελαχρινός Βελέντζας,  Ηθοποιός, πιανίστας & παραγωγός 

Συζήτηση:  

Γιάννης Ντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος 

Συντονισμός:  

Μαρία Κοτρώτσου, Ψυχίατρος 

 



Ο Μελαχρινός Βελέντζας είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  (Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς). Έχει φοιτήσει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Πολιτιστική Διαχείρηση” (Πάντειο Πανεπιστήμιο). 

Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος “Marketing, Consumption & Society”, το οποίο και 

παρακολούθησε με υποτροφία στο πανεπιστήμιο του Limerick (Ιρλανδία). Παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο του 

Carleton του Καναδά τη διπλωματική του εργασία με αντικείμενο έρευνας “H λειτουργία της μουσικής στη 

διαφήμιση”. Έχει εργαστεί σε πολιτιστικούς χώρους δημιουργώντας και αναπτύσσοντας την ταυτότητά τους.Η 

σχέση του με τη μουσική και το πιάνο ξεκινά από τα έξι του πρώτα με σπουδές στο κλασσικό πιάνο και τα 

ανώτερα θεωρητικά, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα jazz αυτοσχεδιασμού και jazz αρμονίας.Στο 

θέατρο, εργάζεται ως ηθοποιός, μουσικός και παραγωγός. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τον Θωμά 

Μοσχόπουλο, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, την Ελένη Σκότη κ.α.Το 2018, ιδρύει τη δική του εταιρεία παραγωγής. 

Το Lemon, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Δρίβα, είναι η πρώτη του παραγωγή. Το έργο (βασισμένο 

στο μονόλογο Novecento του Alessandro Baricco) ταξιδεύει ως site-specific παράσταση και παρουσιάζεται σε 

όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά πότε στη στεριά, πότε στη θάλασσα και πότε κάπου ανάμεσα. Εισηγείται το 

βιωματικό θεατρικό εργαστήριο “Από την Ιδέα στην Πράξη” με άξονα ενδιαφέροντος την ανεξάρτητη παραγωγή 

και την επικοινωνία.  

Η συνάντηση θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω συνδέσμου zoom. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

 

Ώρα έναρξης: 15.00             Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Δηλώσεις συμμετοχής:  

keyeepso@cancerhellas.org 

(Αν είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσετε την ομάδα εργασίας σας παρακαλούμε στην 
αίτηση σας εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρετε την ιδιότητά σας και το πλαίσιο 

στο οποίο εργάζεστε) 

«Το έργο Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην Νεοπλασματική Ασθένεια  υλοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο για την Υποστηριξη, την 

Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.Το πρόγραμμα 

Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 

του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως 

EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών 

και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του 

προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 

SolidarityNow.» 
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