
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

09.00               Προσέλευση
10.00               Εναρξη εργασιών

10.00-12.00   Προβλήματα και δυσκολίες στην λειτουργία των   
                         ΚΨΥ
Συντονισμός: Γιώργος  Κοκκινάκος

12.00-12.30    Διάλειμμα 
12.30-14.30    Ρόλος, σχέση, διασύνδεση του ΚΨΥ στο σύστημα 
                          των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Συντονισμός: Βασίλης Αλεξανδρής
14.30-15.30    Διάλειμμα για φαγητό
15.30-18.00    Αιτήματα για διεκδίκηση-Προτάσεις γα συνέχεια, 
                          διεύρυνση και συντονισμό των δράσεων
Συντονισμός: Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου
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Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Θόλου 5  και  Κλεψύδρας, στην Πλάκα
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υπάρχει μέλλον και ποιό, 

για την κοινοτική ψυχική υγεία;



�ριν από 14 περίπου μήνες, τον Δεκέμ�ριο του 2011, είχαμε 
συμμετάσχει, 12 ΚΨϒ και μια Κινητή Μονάδα, σε μια 
διημερίδα (με πρωτο�ουλία, τότε, του ΚΨϒ Αγίων 

Αναργύρων) όπου παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στα ΚΨϒ, 
εκ�έσαμε τα προ�λήματα στη λειτουργία τους και αναδεί�αμε την 
ανάγκη να υπάρ�ει μια συνέχεια σε αυτή την κοινή δράση για την 
υπεράσπιση κεκτημένων και για την περαιτέρω ανάπτυ�η του 
κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μιας 
ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και απάντησης στο πλήρες 
�άσμα των αναγκών του τομέα ευ�ύνης και σε κατεύ�υνση 
εναλλακτική στον εγκλεισμό. Προς ένα '�ασισμένο στην κοινότητα' 
(community based), αντί για νοσοκομειοκεντρικό (hospital based), 
σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Αυτή  η συνέχεια άργησε 'κάπως' να έλ�ει , αλλά τώρα έχει �τάσει η 
ώρα. 
Οχι μόνο τα προ�λήματα πολλαπλασιάζονται, αλλά, επίσης, το 
μέλλον προδιαγρά�εται α�έ�αιο για τον ρόλο και για την ίδια την 
ύπαρ�η των ΚΨϒ, κα�ώς ούτε οργανισμοί δεν έχουν ακόμα 
δημοσιευτεί, ενώ πολλά ακούγονται για το ποια τύχη τους 
επι�υλάσσεται (ιδιωτικοποίηση, έντα�η στους Δήμους, με ό,τι αυτό 
σημαίνει στις παρούσες συν�ήκες συνολικής κατάρρευσης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ).
Σήμερα είναι σημαντικό �ανα�ρε�ούμε, όχι πλέον για να κάνουμε 
πρωτίστως παρουσιάσεις πτυχών της δουλειάς μας (πολύ 
σημαντικές κα�εαυτές), αλλά για να συζητήσουμε συγκεκριμένα για 
τα προ�λήματά μας και για να οργανώσουμε κοινές δράσεις για την 
υπεράσπιση των ΚΨϒ και της κοινοτικής ψυχικής υγείας.
Να επικεντρω�ούμε στα προ�λήματα και στον εκρηκτικό χαρακτήρα 
που αυτά λαμ�άνουν από τον συνδυασμό των γεωμετρικά 
πολλαπλασιαζόμενων αιτημάτων εν μέσω της κρίσης, με την 
ταυτόχρονη αποδυνάμωση των Κ Ψ ϒ, τόσο από πλευράς 
προσωπικού, όσο και από  κά�ε είδους μέσων και πόρων, αναγκαίων 
για μιαν ολοκληρωμένη απάντηση στα αιτήματα αυτά, στο πλή�ος 
τους και στην πολυπλοκότητά τους. 

Να συζητήσουμε, εν συνεχεία, για το ρόλο των ΚΨϒ στο σύστημα 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για τη σχέση και τη διασύνδεσή 
τους με το σύνολο των άλλων υπηρεσιών στα πλαίσια του τομέα 
ευ�ύνης, έτσι ώστε να συμ�άλλουμε στη συγκρότηση μιας 
πρότασης και διεκδίκησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για μια 
ψυχική υγεία �ασισμένη στην κοινότητα, ενάντια στην τρέχουσα 
πολιτική της απα�ίωσης, περι�ωριοποίησης, έως και οριστικής 
ε�α�άνισης των ΚΨϒ και εν γένει των δομών της κοινοτικής 
ψυχικής υγείας (στα πλαίσια της απε�άρ�ρωσης, συρρίκνωσης και 
ιδιωτικοποίησης του συνόλου των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής 
υγείας). 
Να καταλή�ουμε, τέλος, σε μια σειρά από κοινά αιτήματα για 
διεκδίκηση. 
Να επε�εργαστούμε  τρόπους κοινών δράσεων, σε τοπικό και 
πανελλαδικό επίπεδο, για την υπεράσπιση των όποιων 
κατακτήσεών μας μέχρι τώρα – σε πολλές περιπτώσεις, της ίδιας 
της ύπαρ�ης των ΚΨϒ, ως ύπαρ�ης ουσιαστικής και όχι σκιώδους. 
Να ανοί�ουμε δρόμους για συντονισμό και κοινή δράση με όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και γενικότερα της υγείας, 
συλλόγους χρηστών/ληπτών των υπηρεσιών και οικογενειών, 
ευρύτερων κοινωνικών �ορέων και συλλογικοτήτων.
Καλούμε όλους να συμ�άλουν, κατ΄αρχήν με την συμμετοχή τους, 
αλλά και με τις προτάσεις τους για την διάρ�ρωση των εργασιών 
της συνάντησης.
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