Μια εκδιλωςθ του Hearing Voices Network Ακινασ και του Κζντρου Ψυχικισ Τγείασ Αγίων Αναργφρων με ςτόχο τθν ανάδειξθ μιασ
κουλτοφρασ που
- προςεγγίηει τον ψυχικό πόνο δίχωσ προκατάλθψθ ι φόβο,
- υποςτθρίηει το δικαίωμα ανκρϊπων με ψυχιατρικι διάγνωςθ ςτθν ενθμζρωςθ, ςτον αυτοπροςδιοριςμό και ςτθν επιλογι δρόμων
ανάρρωςθσ που ανταποκρίνονται ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ και ιδιοςυγκραςίεσ
- προωκεί πρωτοβουλίεσ αυτοβοικειασ και αλλθλοχποςτιριξθσ όςων ζρχονται με οποιοδιποτε τρόπο ςε επαφι με το ψυχιατρικό
ςφςτθμα.
Ο ομιλθτισ τθσ εκδιλωςθσ Will Hall είναι μεταξφ άλλων και ςυντονιςτισ του Δικτφου Hearing Voices ςτισ ΘΠΑ και ζχει ςυγγράψει τον
"Οδθγό Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ Διακοπι των Ψυχιατρικϊν Φαρμάκων" (Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs), ο
οποίοσ πρόςφατα μεταφράςτθκε και ςτα ελλθνικά και είναι διακζςιμοσ ςτισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ:
http://www.hearingvoices.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=63&lang=el και
http://theicarusproject.net/HarmReductionGuideComingOffPsychDrugs

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 16 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ, 18:30
ΑΦΟΤΓΚΡΑΗΟΜΑΣΕ ΣΘΝ ΣΡΕΛΑ: ΟΡΑΜΑΣΙΗΟΜΑΣΕ ΝΕΕ ΟΨΕΙ ΣΘ ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ (ΟΜΙΛΙΑ)
Ακουςτικζσ και οπτικζσ εμπειρίεσ, παράνοια, άγρια ενζργεια, αυτοκτονικά ςυναιςκιματα… Πρόκειται για ενδείξεισ ενόσ προβλθματικοφ
εγκεφάλου και ελαττωματικϊν γονιδίων ι μιπωσ υπάρχει ζνα βακφτερο νόθμα ςτθν τρζλα; Σι ρόλο παίηει το ψυχικό τραφμα, οι
οικογζνειεσ και θ πνευματικότθτα; Οι γιατροί, οι διαγνωςτικζσ ταμπζλεσ και τα ψυχιατρικά φάρμακα αποτελοφν τθ μόνθ απάντθςθ, ι κα
ζπρεπε θ κοινωνία να ανταποκρικεί διαφορετικά ςε ανκρϊπουσ που βιϊνουν ακραίεσ ςυνειδθςιακζσ καταςτάςεισ; ε αυτι τθν ομιλία ο
Will Hall κα περιγράψει τισ δικζσ του εμπειρίεσ από τθν τρζλα και τθ διάγνωςθ τθσ ςχιηοφρζνειασ και τθν εμπειρία του μζςα και ζξω από
τα ψυχιατρεία κακϊσ ανακάλυψε μια μοναδικι διαδρομι προσ τθν ίαςθ και τθν ανανζωςθ.
ΑΒΒΑΣΟ, 17 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ, 11:00
ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΙ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΕ ΟΤΙΕ: ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΕΙΩΘ ΣΘ ΒΛΑΒΘ
(ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)
Φάρμακα όπωσ τα αντικατακλιπτικά, τα ςτακεροποιθτικά τθσ διάκεςθσ και τα αντι-ψυχωτικά ζχουν αναδειχκεί ςε πρότυπθ αγωγι για
τθν αντιμετϊπιςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν. Πωσ λειτουργοφν αυτζσ οι ουςίεσ; Είναι ανάγκθ όςοι τισ παίρνουν να ςυνεχίηουν με αυτζσ
για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ; Τπάρχουν κίνδυνοι που ςχετίηονται με τα ψυχιατρικά φάρμακα και ποιεσ είναι οι εναλλακτικζσ; Πρζπει
να αφινουμε αυτά τα ηθτιματα ςτα χζρια των γιατρϊν ι υπάρχει ανάγκθ μεγαλφτερθσ ενδυνάμωςθσ τθσ κοινότθτασ; το εργαςτιριο

αυτό κα παρουςιαςτεί μια προςζγγιςθ μείωςθσ τθσ βλάβθσ, θ οποία δεν είναι οφτε υπζρ οφτε κατά των ψυχιατρικϊν φαρμάκων, αλλά
υποςτθρίηει το νόθμα και τθ χρθςιμότθτα που ζχουν αυτζσ οι ουςίεσ για κάκε άτομο ξεχωριςτά, ςυμπεριλαμβανομζνων εργαλείων για
τθ μείωςθ ι τθ διακοπι μιασ φαρμακευτικισ αγωγισ.
Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΑΤΣΘ Θ ΔΙΘΜΕΡΙΔΑ
Σο διιμερο δεν παρζχει ιατρικζσ ςυμβουλζσ , αλλά είναι χριςιμο ςε οποιονδιποτε ζχει ζρκει ςε επαφι με ηθτιματα ψυχικισ υγείασ, ςε
ανκρϊπουσ που τουσ ζχει δοκεί μια ψυχιατρικι διάγνωςθ και χριςτεσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, κεραπευτζσ, επαγγελματίεσ, ςυγγενείσ,
φίλουσ και όςουσ χαράηουν πολιτικζσ ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ. Θ εκδιλωςθ απευκφνεται ςε οποιονδιποτε ενδιαφζρεται για τθν
ψυχικι ποικιλομορφία και για καινοτόμεσ προςεγγίςεισ ακραίων ςυνειδθςιακϊν καταςτάςεων μζςα ςτθν κοινωνία, κακϊσ κα
διερευνιςουμε τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ τρζλασ που βρίςκεται μζςα μασ ι μζςα ςτουσ άλλουσ.
ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΘΜΕΡΙΔΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν περιςςότερα για τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ του Will που ςχετίηονται με τθν τρζλα και
τθ διάγνωςθ τθσ ςχιηοφρζνειασ, κακϊσ και με τθν πλζον των 10 χρόνων πείρα του ωσ ομότιμοσ ςυνιγοροσ, ψυχοκεραπευτισ και
εκπαιδευτισ ςχετικά με κζματα ακραίων ψυχικϊν καταςτάςεων. Θα εξερευνιςουμε μαηί νζεσ ιδζεσ, κα κάνουμε βιωματικζσ αςκιςεισ
και κα διδαχτοφμε νζεσ πρακτικζσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ, κα δθμιουργιςουμε ομαδικό διάλογο ςχετικά με κζματα που πολφ ςυχνά
εγκαταλείπονται ωσ ταμποφ και κρατοφνται ςτθ ςιωπι. Θ ομιλία και το εργαςτιριο δεν περιλαμβάνουν ιατρικζσ ςυμβουλζσ, αλλά ζχουν
ωσ ςτόχο τθν επιμόρφωςθ τθσ κοινότθτασ ζτςι ϊςτε να κάνουμε καλφτερεσ επιλογζσ ςε ςυνεργαςία με τουσ ιατρικοφσ επαγγελματίεσ,
μζςα ςτισ οικογζνειζσ μασ και ωσ κοινωνία.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ WILL HALL
Ο Will Hall πιρε τθ διάγνωςθ τθσ ςχιηοφρζνειασ και προχϊρθςε ςτθν ανάρρωςθ μζςα από το κίνθμα αυτοβοικειασ, τθν πνευματικι
εναςχόλθςθ και τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ υγείασ. ιμερα είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ πρωτοπόροσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν
ψυχικι ποικιλομορφία και διαφορετικότθτα, κακϊσ και εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ τρζλασ. Ζχει διδάξει ςε περιςςότερεσ από οχτϊ
χϊρεσ και ζχει προςφζρει εκπαίδευςθ ςε μια μεγάλθ ποικιλία ομάδων που ςυμπεριλαμβάνει επαγγελματίεσ, φοιτθτζσ, άμεςα
ενδιαφερόμενουσ, μζλθ οικογενειϊν και φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. Θ δουλειά του ζχει προβλθκεί από διάφορα ΜΜΕ όπωσ οι New York
Times, το Newsweek, το National Public Radio και είναι παραγωγόσ του Madness Radio. Κατζχει μεταπτυχιακό τίτλο ςτθν
ψυχοκεραπευτικι προςζγγιςθ process work και αςκεί ψυχοκεραπεία ςτο Portland, Oregon, ΘΠΑ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επιςκεφτείτε τισ ιςτοςελίδεσ www.willhall.net, www.madnessradio.net και http://theicarusproject.net.

