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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ PETER LEHMANN ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύµφωνα  µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 

1099/5-9-2000, τεύχος Β, άρθρο 72) και τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας των ΑΕΙ  (Π∆160/21-10-2008, ΦΕΚ 220/3-11-

2008, τεύχος Α, άρθρο 42), η Γενική Συνέλευση του Τοµέα Κοινωνικής και 

Κλινικής Ψυχολογίας  αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση του Τµήµατος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. την αναγόρευση του κ. 

Peter Lehmann σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος Ψυχολογίας. Η 

εισήγηση προς το Τµήµα Ψυχολογίας για το επιστηµονικό και ανθρωπιστικό 

έργο του προτεινόµενου ανατέθηκε από τον Τοµέα  στους κ.κ. Κων/νο 

Μπαϊρακτάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας,  Φοίβο 

Ζαφειρίδη, Ψυχίατρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων 

και Μαρία ∆ικαίου, Κοινωνική Ψυχολόγο, Καθηγήτρια Κοινωνικής 

Ψυχολογίας  του Α.Π.Θ.  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Peter Lehmann  γεννήθηκε το 1950, στο Calw της Γερµανίας. Σπούδασε  

στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, 

Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Παιδαγωγικής από όπου αποφοίτησε 

το 1977 ως διπλωµατούχος Κοινωνικός Παιδαγωγός. 

Τον ίδιο χρόνο βιώνει µια σηµαντική διακοπή της βιογραφικής του πορείας 

που οδηγεί στην ακούσια, χωρίς δικαστική απόφαση, εισαγωγή του σε  

δηµόσιο Ψυχιατρείο στην Γερµανία. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού του 

βίωσε µια σειρά από παραβιάσεις της σωµατικής του ακεραιότητας, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του. 
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Απαξιωτικές  για τα δικαιώµατά του εµπειρίες είχε και µετά την έξοδό του 

από το Ψυχιατρείο όπως υπερβολική χορήγηση ψυχοφαρµάκων, άρνηση 

πρόσβασης στον ψυχιατρικό του φάκελο κ.λ.π. 

Οι προσωπικές αυτές εµπειρίες τον οδήγησαν από το 1979 σε 

επιστηµονικές και ανθρωπιστικές δράσεις κατά της ψυχιατρικής 

αυθαιρεσίας και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ατόµων 

µε ψυχιατρική εµπειρία τόσο στη Γερµανία όσο και διεθνώς. 

Με ιδιαίτερο ζήλο και συνέπεια ασχολήθηκε πρωταγωνιστικά, σε 

επιστηµονικό και πρακτικό επίπεδο, µε: την ανάπτυξη της αυτοβοήθειας και 

αυτο-οργάνωσης ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία µε έµφαση στην 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων·  µε την κριτική του παραδοσιακού 

ψυχιατρικού µοντέλου· µε την αντιπαράθεση µε την κατασταλτική 

ιδρυµατική ψυχιατρική ενάντια στις διακρίσεις των ατόµων µε ψυχιατρική 

εµπειρία· µε την ενηµέρωση για την επίδραση και τις αρνητικές 

παρενέργειες ψυχοφαρµάκων και ηλεκτροσόκ και  για τη µείωση των 

επιπτώσεων κατά την διακοπή των ψυχοφαρµάκων· µε τη διεκδίκηση για 

το δικαίωµα της  πρόσβασης στον ψυχιατρικό φάκελο και για τη παροχή 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περιόδους κρίσης έναντι των βιολογικά 

κατευθυνόµενων ψυχιατρικών ενεργειών· τέλος, µε την ανάπτυξη και 

υπεράσπιση εναλλακτικών απαντήσεων από αυτές της Ψυχιατρικής.

Ο Peter Lehmann συνεχίζει αδιάλειπτα µέχρι σήµερα τη δράση του για την 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία 

τόσο σε θεωρητικό-επιστηµονικο όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. 

Επαγγελµατικά, ασχολείται ως εκδότης µε τον τοµέα των εκδόσεων σε 

αντίστοιχα θέµατα, µε έδρα το Βερολίνο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το συνολικό του  έργο είναι πολύπλευρο, µε ποικίλες επιστηµονικές, 

πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς εκτείνεται από τη συγγραφή 

βιβλίων και άρθρων έως τη δηµιουργία δοµών και φορέων διεκδίκησης για 

τα δικαιώµατα των ψυχικά πασχόντων, καλύπτοντας όλα τα παραπάνω 

θέµατα. Παρακάτω εκτίθεται ο κατάλογος του συγγραφικού έργου και των 

δραστηριοτήτων που συνάδουν µε τις απόψεις, τη δράση και τη φιλοσοφία 

του Peter Lehmann.
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5. Συµµετοχή µε εισήγηση σε Συνέδρια, Σεµινάρια, Ηµερίδες και 

συµµετοχή στην Οργάνωση Συνεδρίων και Σεµιναρίων

Ο Peter Lehmann  συµµετείχε από το 1980 µέχρι σήµερα ως εισηγητής σε 

πολυάριθµα  εθνικά (γερµανικά) και διεθνή συνέδρια, σεµινάρια και 

ηµερίδες οργανωµένα από οµάδες και κινήµατα αυτοβοήθειας, οργανώσεις 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας  και κοινωνικές οργανώσεις. 

Συµµετείχε επίσης ως οργανωτής, µέλος οργανωτικών επιτροπών και 

εκπαιδευτής σε δεκάδες συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες σχετικών µε τα 

δικαιώµατα των ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία, την αυτοβοήθεια, την 

αυτό-οργάνωση, την κατάχρηση των ψυχοφαρµάκων και τις εναλλακτικές 

προς την Ψυχιατρική  θεωρίες και πρακτικές. 

6.  Οργανώσεις, Φορείς, ∆ιδασκαλία, Επιτροπές

Η εµπλοκή  του Peter Lehmann σε οργανώσεις και φορείς θα πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι είναι πρωταγωνιστική. Η διαδροµή του ως 

υπερασπιστή των δικαιωµάτων ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία 

περιλαµβάνει πρωτοβουλίες —σε εθνικό (γερµανικό) και διεθνές επίπεδο -

άµεσα ενδιαφεροµένων µε βασικό στόχο την ισχυροποίηση της κοινωνικής 

τους θέσης, την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής  τους δύναµης και την 

επίτευξη της εκπροσώπησής τους σε αρµόδιους εθνικούς και διεθνείς 

οργανισµούς σε µια µακρόχρονη διαδικασία συνεργασίας, αλλά και 

δηµιουργικής και αντιπαραθετικής προσπάθειας στο εσωτερικό αυτών των 

νέων συλλογικοτήτων:

1980: Ιδρυτικό µέλος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1984-1990) 

της Irren-Offensive, πρώτης αµιγούς οργάνωσης αυτοβοήθειας 

ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία στο Βερολίνο. Παραίτηση το 1990.

1981-1987: Μέλος της συντακτικής οµάδας του περιοδικού Die Irren-

Offensive.

1980-82: Επιστηµονικός συνεργάτης στο Τεχνικό Πανεπιστήµιο του 

Βερολίνου µε αντικείµενο: Ψυχιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική και 

µη-ψυχιατρική Βοήθεια.

1987: Ιδρυτικό µέλος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της PSYCHEX

(Ελβετία).
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(Από το) 1988: Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής του The

International Center for the Study of Psychiatry and Psychology, 

ICSPP.

1989: Ίδρυση του φόρουµ  Antipsychiatrischer Initiativen,e.V. (FAPI), 

Μέλος µέχρι το 2002 και µετεξέλιξή του FARI σε Internet-Magazin του 

Peter Lehmann Antipsychiatrieverlag.

1989: Ιδρυτικό µέλος του Verein zum Schutz vor psychaitrischen Gewalt, 

mbH, Βερολίνο, 1995-99. Μέλος του ∆.Σ. και υπεύθυνος της 

ιστοσελίδας µέχρι το 2001, όταν και παραιτείται από τον φορέα.

1990: Ιδρυτικό µέλος του Weglaufhaus Investitionsgesellschaft zum 

Schutz vor psychiatrischen Gewalt.

1990: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου “Alternativen zur

Psychiatrie”.

1990: Συν-Εκδότης του Journal of Critical Psychology, Counseling and 

Psychotherapy (Αγγλία). 

1991: Ιδρυτικό µέλος του δικτύου European Network of (ex-)Users and 

Survivors of Psychiatry (ENUSP), 1997-99: Πρόεδρος της ENUSP, 

από το 2000: διαχειριστής της ιστοσελίδας, από το 2004: µέλος του

∆.Σ.  ως εκπρόσωπος της  Περιφέρειας Βόρειας Ευρώπης (Γερµανία, 

Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία Αυστρία, Πολωνία, Ρωσία).

1994: Μέλος του συµβουλίου Ψυχιατρικής του Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερουσίας του Βερολίνου.

1994: Μέλος της Οµοσπονδίας Ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία της 

Γερµανίας, 1994-2000 µέλος του ∆.Σ.

1995-96: Επιστηµονικός συνεργάτης του Psychologisches Institut του 

Πανεπιστηµίου της Βιένης, Αντικείµενο: «’Εναλλακτικές στην 

παραδοσιακή Ψυχιατρική».

1997: Ιδρυτικό µέλος του World Network of (ex-)Users and Survivors 

Psychiatry (WNUSP).

1997-99: Εκπροσώπηση του Dachverband Psychosozialer 

Hilfsvereinigungen, e.V. (Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.), 

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Mental Health Europe,

ευρωπαϊκό παράρτηµα της World Federation for Mental Health.

2000: Μέλος της επιτροπής εκπροσώπησης, από κοινού µε τις Kerstin 

Kempker  και Iris Hölling, στο συνέδριο “Alternatives 2000-A new 
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vision of recovery”, National Empowerment Center/Tennessee Mental 

Health Consumers Association.

2002: Ιδρυτικό µέλος  και µέλος του ∆.Σ. της οργάνωσης “Für alle Fälle”, 

e.V. 

2002: Μέλος  της MindFreedom International (MFI) και ορισµένος 

εκπρόσωπός  της στον ΟΗΕ.

2003: Ιδρυτικό µέλος της οργάνωσης “Berliner Organization Psychiatrie-

Erfahrener und Psychiatrie-Betroffenere.V.”. Το ίδιο έτος ως 

εκπρόσωπος της ENUSP ιδρυτικό µέλος της European Patients Forum

(EPF).

2004: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου”Networking for

our human rights and dignity”-WNUSP, Vejle, ∆ανία.

2004: Μέλος του “International Network Toward Alternatives and 

Recovery (INTAR).

2005: Μέλος του “Patients Rigths Advocacy Waikato Inc. (Νέα Ζηλανδία) 

και µέλος του “National Association for Rights Protection and 

Advocacy (ΗΠΑ). 

2007: Εκπρόσωπος των MFI, ENUSP και ΒPE µέλος της οργανωτικής

επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Zwangsbehandlung in der 

Psychiatrie” της World Psychiatric Association στη ∆ρέσδη.

2008: Εκπρόσωπος της ENUSP ιδρυτικό µέλος της “Europaeschen 

Demokratischen Bewegung fuer Seelische Gesundheit“.

2010: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου “Joined congress 

against discrimination and stigma, for user-orintaded reforms in 

psychiatry and the right to alternatives”, στη Θεσσαλονίκη σε

συνεργασία µε το Τµήµα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., το Πρόγραµµα

Προαγωγής Αυτοβοήθειας και την Πανελλήνια Επιτροπή

πρώην(χρηστών) και Επιζώντων της Ψυχιατρικής, Σεπτέµβριος, 2010.

2010: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου

“PsychOUT : A Conference for Organizing Resistance Against 

Psychiatry“, Μαϊος 2010, Ontario Institute for Studies in Education, 

Πανεπιστήµιο του Τορόντο, Καναδάς.

ΑΝΑΛΥΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



27

27

Η ανάλυση και αξιολόγηση του παραπάνω έργου υπόκειται σε ορισµένες 

ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του για να 

µπορέσει τόσο να διαβάσει όσο και να αξιολογήσει το επιστηµονικό και 

ανθρωπιστικό έργο του Peter Lehmann. O Peter Lehmann παντρεύει µε 

αξιοθαύµαστο και ιδιαίτερα δηµιουργικό τρόπο την εµπειρία-βίωµα µε τον 

επιστηµονικό λόγο και πράξη, προωθώντας εναλλακτικές θεωρήσεις και 

πρακτικές.

Για να αξιολογήσει κανείς το έργο του θα πρέπει να κατανοήσει και να 

σεβαστεί τα βιώµατα και τις εµπειρίες, αλλά και αυτό που προκύπτει ως 

διαφορετικός λόγος και  εναλλακτική πρακτική, δηλαδή τις επιπτώσεις τους 

τόσο ως προς την κριτική της κυρίαρχης και παραδοσιακής ψυχιατρικής 

προσέγγισης και πρακτικής όσο και ως προς την αναζήτηση του κοινού 

τόπου των υποκειµένων, των σχέσεων και της συνάντησής τους: Αυτόν 

της υπαρξιακής τους υπόστασης ως ανθρώπινα όντα και ιστορικά

υποκείµενα µε ισονοµία και ισοτιµία ως προς το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια 

και  τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Έτσι, εκ των πραγµάτων, ο ειδικός θα 

πρέπει να ακυρώσει τον άλλον σαν µονοδιάστατο αντικείµενο της 

επιστηµονικής του ενασχόλησης και να προσπαθήσει να εντρυφήσει σε 

έναν διάλογο, όπου η αναζήτηση µιας νέας επιστηµονικής προσέγγισης και 

µιας ανθρώπινης σχέσης είναι το από κοινού ζητούµενο, παραιτούµενος 

βέβαια από τον κυρίαρχο µονόλογο άρα και από την καταχρηστική 

διαχείριση της εξουσίας που πλουσιοπάροχα του παρέχεται ως ειδικού.

Παρακάτω αποτυπώνουµε συνθετικά, ίσως αυθαίρετα, το σύνολο του 

έργου που έχουµε στη διάθεσή µας διαχωρίζοντάς το σε ενότητες 

περιεχοµένων.

Επεξεργαζόµενοι το συνολικό έργο, επιστηµονικό και ανθρωπιστικό, του 

Peter Lehmann, διακρίνουµε τα παρακάτω βασικά πεδία:

1. Τα ∆ικαιώµατα των ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία

Από τo  είδος της προσέγγισης αλλά και  από την ανάλυση που κάνει ο 

προτεινόµενος στα κείµενά του, γίνεται εµφανές ότι    τα άτοµα µε 

ψυχιατρική εµπειρία  χαρακτηρίζονται ως η πληθυσµιακή οµάδα που 

υφίσταται τις µεγαλύτερες διακρίσεις. ∆ιαπιστώνει ότι κατά την διάρκεια 

της ψυχιατρικής µεταχείρισης παραβιάζεται συστηµατικά το δικαίωµα της 
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προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως και αυτό της προστασίας 

της σωµατικής ακεραιότητας γιατί κάθε ενέργεια εις βάρος της σωµατικής 

ακεραιότητας αποτελεί σύµφωνα µε το  ∆ιεθνές ∆ίκαιο ποινικά κολάσιµη 

σωµατική βία. Συνήθως ο ενδιαφερόµενος δεν πληροφορείται για πιθανές 

παρενέργειες της µεταχείρισής του, τόσο κατά την ακούσια όσο και κατά 

την εκούσια µεταχείριση. Συχνά εκβιάζεται η συναίνεσή του, ιδιαίτερα σε 

ιδρυµατικούς χώρους ή είναι αποτέλεσµα άσκησης ωµής βίας. Ιδιαίτερα 

σηµαντικές είναι οι τεκµηριωµένες επιστηµονικά απόψεις στα κείµενά του 

αναφορικά µε τις επιπτώσεις της χρήσης µεθόδων όπως ηλεκτροσόκ και 

ψυχοφάρµακα.

Ως βασική µορφή καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωµάτων χαρακτηρίζεται η 

παραβίαση άρθρων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα όπως: η υποχρέωση για σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (άρθρο1), η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της 

προσβλητικής µεταχείρισης (άρθρο 3), το δικαίωµα στη ελευθερία και 

ασφάλεια (άρθρο5), το δικαίωµα για αξιοπρεπή µεταχείριση (άρθρο 6), το 

δικαίωµα για προσφυγή κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων κ.λπ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα παραβίασης δικαιωµάτων 

είναι αυτό που απαγορεύεται στα άτοµα µε ψυχιατρική εµπειρία, ενώ 

επιτρέπεται σε σωµατικά ασθενείς —το δικαίωµα τις πρόσβασης στον 

ιατρικό φάκελο. Ιδιαίτερα αρνητικές κρίνονται οι αυθαιρεσίες σε 

περιπτώσεις αναγκαστικής νοσηλείας και η χρησιµοποίηση µηχανικών και 

χηµικών µεθόδων παρά την θέληση των ατόµων που βρίσκονται σε µια 

κρίσιµη καµπή της ζωής τους.

2. ∆ράσεις κατά της ψυχιατρικής βίας

Παρατηρούµε ότι ο Peter Lehmann πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά τις 

ψυχιατρικής βίας σε πολλαπλά επίπεδα: πολιτικά, νοµικά και στον τοµέα 

της ενηµέρωσης της κοινής γνώµης και µάλιστα, όπως ο ίδιος αναφέρει 

χαρακτηριστικά, στο πνεύµα µιας «ανθρωπιστικής αντιψυχιατρικής» 

ερµηνεύοντας το «αντί» σαν κάτι περισσότερο από  «ενάντια», δηλαδή ως  

κάτι «εναλλακτικό».
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Η Ψυχιατρική ως θετική επιστήµη, όπως αυτοπροσδιορίζεται, δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί στο αίτηµα να επιλύσει προβλήµατα κοινωνικής βασικά 

φύσης, όπως είναι τα ψυχικά.

Η άρνηση και καταπολέµηση της βίας απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες 

νοούνται µέσα στα κείµενα και τις δράσεις, ως αµφισβήτηση του κυρίαρχου 

ψυχιατρικού παραδείγµατος, της εξουσίας που αυτό καταχράται και της 

βίας που προκύπτει από αυτή την κατάχρηση. Στο επίκεντρο τίθεται η 

αµφισβήτηση για το ψυχιατρικό-ιατρικό µονοπώλιο εξουσίας που προκύπτει 

από µία µονοδιάστατη επιστηµονική προσέγγιση µε συνέπειες πολλές φορές 

όχι µόνο τη διαχείριση του πάσχοντος υποκειµένου και τον κοινωνικό του 

έλεγχο αλλά και την άσκηση βίας προς την επίτευξη αυτού του ελέγχου.

Στο πολιτικό επίπεδο ανήκει όχι µόνο η αντιπαράθεση µε τους εκφραστές 

της ψυχιατρικής βίας αλλά και η διεκδίκηση του δικαιώµατος λόγου και 

έκφρασης σε χώρους και φορείς, τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας· 

το δικαίωµα της ελευθερίας και της επιλογής εναλλακτικών µορφών 

στήριξης· το δικαίωµα της εκπροσώπησης και αυτό-οργάνωσης· το 

δικαίωµα του ελέγχου από τους χρήστες των υπηρεσιών και της 

αµειβόµενης συµµετοχής τους στην εκπαίδευση του προσωπικού. 

Στο νοµικό επίπεδο προβάλλουν οι παρεµβάσεις εκείνες που αποσκοπούν 

όχι µόνον στη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά και στην 

ποινικοποίηση της παραβίασης τους κατά περίπτωση. Το δικαίωµα της 

αποζηµίωσης για βλάβες, το δικαίωµα της επιλογής και το δικαίωµα της 

ενηµέρωσης για κάθε πράξη, καθώς και το δικαίωµα της πρόσβασης στον 

ψυχιατρικό φάκελο —δικαιώµατα που κάνουν απαραίτητη τη θέσπιση 

ανεξαρτήτων οργάνων που θα παρακολουθούν τον σεβασµό τους και θα 

επιλαµβάνονται σε περιπτώσεις καταγγελιών για παραβιάσεις τους.

Στο επίπεδο της ενηµέρωσης, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η παραίνεση προς 

τους ενδιαφερόµενους να µην εγκλωβίζονται στις κατασκευασµένες 

διακρίσεις εις βάρος  τους και να µάχονται διαρκώς για την αποδόµηση 

µέσα στην καθηµερινότητα των αρνητικών στερεότυπων που 

δηµιουργούνται µέσα και από τον τρόπο της επίσηµης µεταχείρισής τους 

ως εν δυνάµει επικίνδυνους τρελούς. Στον τοµέα αυτόν της ενηµέρωσης 

από τους ίδιους εντάσσεται, βέβαια, και η αποκάλυψη της ανίερης και 

κερδοφόρας συµµαχίας µεταξύ ψυχιάτρων και φαρµακευτικών εταιριών, 

γεγονός που όχι µόνον αποβαίνει µε καταχρηστική τους χρήση εις βάρος 
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της υγείας των ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία, αλλά και στενεύει 

συνειδητά τα  περιθώρια για την αναζήτηση εναλλακτικών υποστηρικτών 

πρακτικών. Η διείσδυση και εξάπλωση αυτής της κερδοσκοπικής διαπλοκής 

στον κοινοτικό τοµέα εξηγεί και το προσφάτως παρατηρούµενο φαινόµενο 

της κάθετης και οριζόντιας εξάπλωσης των ψυχοφαρµάκων. Από τη µια, 

αύξηση των πληθυσµιακών οµάδων µε την ψυχιατρικοποίηση της 

καθηµερινότητας και από την άλλη, ηλικιακή διεύρυνσή τους («ενοχλητικά, 

υπερκινητικά, απροσάρµοστα, επιθετικά παιδιά», «ενοχλητικοί 

ηλικιωµένοι», «δυστυχείς» ή «προβληµατικοί» άνδρες και γυναίκες). Ο 

προσανατολισµός στον απόλυτο χηµικό έλεγχο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς και της καθηµερινότητας προωθεί µία νέα µορφή κοινωνικού 

ελέγχου, αλλά και τη διεύρυνση της άσκησης βίας και την παρεµπόδιση 

αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων σε κρίσιµα προβλήµατα και καταστάσεις.

3. Η αντιπαράθεση µε τα ψυχοφάρµακα ως εργαλεία της 

Ψυχιατρικής

Στις δηµοσιεύσεις αναφορικά µε τα ψυχοφάρµακα, θα πρέπει να τονίσει 

κανείς την  ευρεία ανταπόκριση, συζήτηση και αντιπαράθεση που 

υποκίνησε —όχι µόνον στους κύκλους των ειδικών αλλά και ευρύτερα— το 

βιβλίο του Peter Lehmann “Der chemische Knebel” («Το χηµικό νέφος»), 

ήδη από τη δεκαετία του ’80.

Η θέση σύµφωνα µε την οποία οι Ψυχίατροι χρησιµοποιούν τα 

ψυχοφάρµακα όχι θεραπευτικά αλλά ως εργαλεία ελέγχου, γνωρίζοντας τις 

αρνητικές συνέπειες µετά από µακρόχρονη χρήση τους, τεκµηριώνεται 

µέσα από µία ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης των ψυχοφαρµάκων και 

της διαρκούς διεύρυνσης του κύκλου των χρηστών τους. Υποστηρίζεται ότι 

τη βλαβερή επίδραση των ψυχοφαρµάκων γνωρίζουν οι ψυχίατροι από 

πειράµατα σε φυτά, ζώα και κανονικούς ανθρώπους. Τα άσυλα, τα 

ιδρύµατα και τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία αποτέλεσαν κατ’ εξοχήν τόπο 

πειραµατισµών και αυθαιρεσιών για δύο τώρα αιώνες. Γνωρίζουν από 

µακρόχρονες παρατηρήσεις πώς τα χηµικά τους συστατικά προσβάλλουν το 

κεντρικό και το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα και τα όργανά τους, το µυϊκό 

σύστηµα και την ψυχή. Γνωρίζουν τις επιπτώσεις τους από βιοψίες, µελέτες 

«περιπτώσεων», διαχρονικές και συγκριτικές έρευνες. Γνωρίζουν επίσης 
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καλά την τέχνη της µετατροπής των βλαβερών συνεπειών σε 

«παρενέργειες», όπως µε τα αντιψυχωτικά φάρµακα που το ποσοστό της 

βλάβης ανέρχεται µέχρι και 80% σε αλλοιώσεις του ήπατος και 

βραδυκινησίες, 66% κατάθλιψη µέχρι την απόπειρα αυτοκτονιών και 

διάφορες άλλες βλάβες. Ιδιαίτερα δε στις γυναίκες η µακρόχρονη χρήση 

τους προκαλεί δεκαπλάσια προσδοκία εµφάνισης καρκίνου του µαστού και 

µία κατά µέσον όρο τριάντα χρόνια µείωση του προσδόκιµου χρόνου ζωής.

Στα κείµενα υποστηρίζεται από τον συγγραφέα µε πάθος η ανάγκη 

ενηµέρωσης για  τα ρίσκα και τις παρενέργειες, η απόκρουση της άσκησης 

βίας για την αποδοχή τους, καθώς επίσης και η απόκρουση της απειλής για 

ηλεκτροσόκ ως µοναδική εναλλακτική στη χρήση ψυχοφαρµάκων.

Υποστηρίζεται ότι τα ψυχοφάρµακα, πέρα από την κερδοσκοπική τους 

διάσταση για τη φαρµακοβιοµηχανία, αποτελούν και το βασικό και 

µοναδικό εργαλείο  ανάδειξης του ιατρικού στάτους των ψυχιάτρων, 

ενσωµατωµένο στο  µονοδιάστατο επιστηµονικό τους παράδειγµα: 

µπορούν να χρησιµοποιούνται παντού από τα ζώα µέχρι και τους 

πολιτικούς αντιπάλους. Οδηγούν τους ανθρώπους να αντιλαµβάνονται  και 

να αποδέχονται κρίσιµες καταστάσεις ως δισεπίλυτες. Ιδιαίτερα δε τα 

νευροληπτικά προκαλούν τη λεγόµενη τεχνητή χειµερία νάρκη του 

οργανισµού σε µια κατάσταση δήθεν εγρήγορσης και µετατρέπουν τον 

σωµατικά υγιή άνθρωπο κινητικά διαταραγµένο κατασκευάζοντας τη 

λεγόµενη “Parkisonpsyche”.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει την αναγκαιότητα οι γνώσεις που προκύπτουν 

µέσα από την εµπειρία των ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία αναφορικά µε 

τα ψυχοφάρµακα να επεξηγηθούν και να κοινοποιηθούν ευρύτερα σε µια 

γλώσσα κατανοητή στον µη ιατρικό πληθυσµό και να αξιολογηθούν 

ανεξάρτητα από τις φαρµακευτικές εταιρείες σε µια κατεύθυνση 

προσανατολισµένη στα συµφέροντα των άµεσα ενδιαφεροµένων. Αυτό 

κάνει επιτακτική τη διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, ηµερίδων και  τη 

δηµιουργία µέσων (ηλεκτρονικών και έντυπων) που θα εξυπηρετούν αυτή 

την ανάγκη.

Η αντίσταση στην κατάχρηση των ψυχοφαρµάκων συνδέεται µε την 

αναζήτηση και καθιέρωση εναλλακτικών πρακτικών και το δικαίωµα του 

ενδιαφερόµενου για ελεύθερη επιλογή υπέρ ή κατά της χρήσης 

ψυχοφαρµάκων µε τη συνεργασία των οικείων ή  των φίλων.
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4. Η συλλογική αντίσταση και η οργάνωση της αυτοβοήθειας

Κεντρική θέση στα κείµενα αλλά και στις πρακτικές και παρεµβάσεις του 

Peter Lehmann διαδραµατίζει το ίδιο το υποκείµενο και η µετατροπή του 

από ένα παθητικοποιηµένο αντικείµενο σε δρών υποκείµενο. Οι κοινές 

εµπειρίες των διακρίσεων, της καταπίεσης και της παραβίασης  βασικών 

δικαιωµάτων τους χαρακτηρίζεται και ως ο κοινός τόπος της συλλογικής 

οργάνωσης. Υποστηρίζει ότι τα άτοµα µε ψυχιατρική εµπειρία δεν έχουν 

κανένα λόµπυ. ‘Έτσι θα πρέπει να αναζητούν την αυτοβοήθεια και από 

κοινού τις εναλλακτικές πρακτικές. Μόνον έτσι θα ακυρώσουν τις 

προκαταλήψεις και τις παγιωµένες αντιλήψεις περί ειδικών από την µια και 

πασχόντων από την άλλη. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το ξεκίνηµά του 

κατανοεί την πραγµατική αυτοβοήθεια σαν ένα κίνηµα «από τα κάτω», 

εγείροντας αντιρρήσεις απέναντι στις —από τους ειδικούς ή τις 

φαρµακοβιοµηχανίες— ελεγχόµενες οργανώσεις χρηστών ή οικογενειών 

χρηστών και προτείνει µια κριτική αντιπαράθεση έναντι όσων 

κερδοσκοπούν ή προσπαθούν να αναπαράγουν την επιστηµονική και 

επαγγελµατική  ύπαρξή τους εις βάρος τους.

Η αυτοβοήθεια τόσο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει πολλαπλούς τοµείς και δράσεις· να αποτρέπει 

τις απόπειρες  ελέγχου από τρίτους και παντογνώστες· να χαρακτηρίζεται 

από αλληλοσεβασµό· αλληλεγγύη, ισότιµη συµµετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Η δε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες µπορεί να 

είναι παραγωγική όταν είναι ανιδιοτελής και προς όφελος µιας 

αλληλέγγυας συνύπαρξης.

Η ενεργοποίηση του δυναµικού αυτοβοήθειας κρίνεται ως ζωτικής 

σηµασίας, διότι διαφορετικά τα άτοµα µε ψυχιατρική εµπειρία δεν θα 

κατορθώσουν να λύσουν τα προβλήµατά τους, η χρονιότητα θα 

εξαπλώνεται, θα καλλιεργείται η εργασιακή ανικανότητα, θα 

δηµιουργούνται δοµές και φορείς εγκλεισµού και ελέγχου και τεράστιοι 

οικονοµικοί πόροι θα απορροφώνται εις βάρος των εναλλακτικών 

πρακτικών των ίδιων των υποκειµένων και του σεβασµού των δικαιωµάτων 

τους.
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Καµία πραγµατική µεταρρύθµιση δεν µπορεί να πραγµατωθεί χωρίς την 

ανάδειξη και παντοιοτρόπως υποστήριξη της πραγµατικής αυτοβοήθειας.

5. Η εθνική δικτύωση (Γερµανία)

Παρακολουθώντας µέσω των κειµένων και των εµπειριών του Peter

Lehmann τα κινήµατα αυτοβοήθειας ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία και τη 

δικτύωσή τους σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται µία σχέση έντασης και 

αντιπαραθέσεων µεταξύ δύο βασικών ρευµάτων ενός ρεφορµιστικού και 

ενός αντιψυχιατρικού µε µία τάση αποδυνάµωσης από την παλαιά  

δογµατική και πατριαρχική αντιψυχιατρική της θέσης της ανθρωπιστικής 

αντιψυχιατρικής, την οποία  και πρεσβεύει ο Peter Lehmann.

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 και υπό την άµεση επίδραση του Μάη 

του ’68 στην ανάπτυξη του κριτικού επιστηµονικού λόγου και των 

κοινωνικών κινηµάτων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων και οµάδων δηµιουργούνται και στη 

Γερµανία µεµονωµένες τοπικές οµάδες αυτοβοήθειας, αµιγείς ή µικτές. 

Στον γερµανόφωνο χώρο (Βερολίνο, Βιέννη, Ζυρίχη, Μπόχουµ) ακτιβιστές 

δηµιουργούν τις λεγόµενες «Επιθέσεις των Τρελλών», δηλαδή οµάδες µε 

αντιψυχιατρικό προσανατολισµό που έθεταν σε ριζική αµφισβήτηση το 

κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγµα, τις ιδρυµατικές του πρακτικές, τις 

νοσογραφικές του περιγραφές και τις νοσολογικές κατασκευές του. 

Αναζητώντας τη διασύνδεση µε διάφορα κοινωνικά κριτικά κινήµατα και σε 

συνεργασία µε κριτικά σκεπτόµενους µη ψυχιατριζόµενους, προέκυψαν

κατά τη δεκαετία του ’80 διάφορες αντιψυχιατρικές πρωτοβουλίες. Με το 

όραµα µιας ψυχοκοινωνικής φροντίδας πέρα από την Ψυχιατρική,

προώθησαν τον τοµέα της αυτοβοήθειας , το δικαίωµα του 

αυτοπροσδιορισµού και ανέπτυξαν το πλαίσιο µιας εθνικής οργάνωσης και

δικτύωσης. 

Το 1992, δηµιουργείται η Οµοσπονδιακή Οργάνωση Άµεσα 

Ενδιαφεροµένων σαν καθαρή οργάνωση ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία µε 

έµφαση στην εµπειρία των ίδιων των ατόµων, στην αντιµετώπιση των 

κρίσιµων καταστάσεων και στην απόρριψη των παραδοσιακών ψυχιατρικών 

πρακτικών.
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Το 2000, έναν χρόνο µετά την πτώση του τείχους, οργανώνεται  στο 

Ανατολικό Βερολίνο για πρώτη φορά  ένα διεθνές συνέδριο µε θέµα 

«Εναλλακτικές στην Ψυχιατρική». Η ανετοιµότητα, η έλλειψη συνεργασίας 

και  συνεννόησης ως προς την κριτική της Ψυχιατρικής και τον ρόλο των 

ειδικών και µία κοινωνικοψυχιατρική προσέγγιση των αναγκών των ατόµων 

µε ψυχιατρική εµπειρία οδηγεί στην αποτυχία της προσπάθειας για µια 

εθνική δικτύωση.

Σήµερα, διάφορες οργανώσεις αυτοβοήθειας συµµετέχουν σε κοινοτικές

υπηρεσίες, συµβούλια, κοινωνικές υπηρεσίες και προσπαθούν να 

συγκροτήσουν ένα λόµπυ για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους. 

Προσπαθούν να οργανώσουν εναλλακτικά  σεµινάρια εκπαίδευσης και 

αντιµετώπισης των προβληµάτων —όπως αυτοί τα ορίζουν— και κρίσιµων

καταστάσεων έξω από τον έλεγχο των ειδικών και την επιβολή των 

θεωριών και πρακτικών τους. Το εγχείρηµα αυτό, όπως διαπιστώνει κανείς 

από τις µέχρι τώρα εµπειρίες, δεν χαρακτηρίζεται µόνον από επιτυχίες. 

Βασικές αξίες αµοιβαίας αποδοχής, αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης δεν 

είναι πάντοτε δεδοµένες. Οι συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις λειτουργούν 

πολλές φορές αρνητικά και η αυτοβοήθεια δεν καθίσταται ελκυστική µε 

αποτέλεσµα πολλοί απογοητευµένοι να επιστρέφουν στα συνηθισµένα 

πλαίσια των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, όσο καλές ή κακές και να είναι, 

και να µετατρέπονται σε καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών αναθέτοντας 

την τύχη τους παθητικά σε τρίτους.

6. ∆ιεθνής Οργάνωση και ∆ικτύωση

Πέρα από τη δηµιουργία οµάδων αυτοβοήθειας σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο (κύρια Αµερική και Ευρώπη), άτοµα µε ψυχιατρική εµπειρία 

ξεκινούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 τις πρώτες προσπάθειες µιας 

διεθνούς δικτύωσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει σε αυτές τις προσπάθειες 

ο Peter Lehmann σαν αναγνωρισµένος πλέον διεθνώς ακτιβιστής τόσο για 

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσο και για την αναζήτηση 

και εφαρµογή εναλλακτικών προς την Ψυχιατρική πρακτικών υποστήριξης.

Ως κοµβικό σηµείο αναγνωρίζεται το 1991 η συνεύρεση και οργάνωση των 

διαφόρων ανεξάρτητων οµάδων αυτοβοήθειας στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία. Στη συνέχεια γίνεται µια απόπειρα στο 
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περιθώριο διαφόρων συνεδριών ή της World Federation for Mental Health

(WFMH) και του ευρωπαϊκού της παραρτήµατος Mental Health Europe

(MHE) —η οποία κυριαρχείται από επαγγελµατίες του ψυχοκοινωνικού 

τοµέα και µη-κυβερνητικές οργανώσεις—  να οργανωθεί ένας παγκόσµιος 

οργανισµός ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία, διατηρώντας βέβαια τον 

έλεγχο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ένας µικρός αριθµός ακτιβιστών, ατόµων 

µε ψυχιατρική εµπειρία προχωρούνε µε δηµοκρατικές διαδικασίες στην 

προετοιµασία και τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης και αµιγούς οργάνωσης 

ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία την ENUSP  όπως και τη διεθνή δικτύωσή 

της µε την WNUSP.

Παρατηρούµε ότι και σε αυτές τις οργανώσεις αυτοβοήθειας συνεχίζουν µια 

σειρά αντιπαραθέσεις και συζητήσεις γύρω από ζητήµατα αυτό-ορισµού ή 

αυτοπροσδιορισµού. Η αντιπαράθεση αυτή εντοπίζεται ιδιαίτερα σε 

ερωτήµατα αυτοπροσδιορισµού ως ‘χρήστη υπηρεσιών’ ή ως ‘επιζώντα της 

Ψυχιατρικής’. Η ανάγκη συµβιβασµού οδηγεί στην αποδοχή και συνύπαρξη 

και των δύο όρων. Ένα άλλο καίριο σηµείο αντιπαράθεσης είναι αυτό του 

αυτοπροσδιορισµού ή όχι των ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία ως 

«αναπήρων». Οι µεν προβάλλουν τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από 

την ταύτιση µε την αναπηρία (προνόµια, προνοιακές επιδοτήσεις), οι δε 

στηρίζουν την άρνηση της αποδοχής της ιδιότητας του αναπήρου µε την de

facto αναγνώριση και αποδοχή  του ετεροπροσδιορισµού τους από 

επιστήµες όπως η ψυχιατρική, δηλαδή της υποτίµησής τους ως ανίκανους 

και µε περιορισµένες δυνατότητες ανθρώπους. Η συζήτηση αυτή είναι 

διαρκής και ανάλογα µε τις προϋποθέσεις προκύπτουν συνεργασίες µε 

άλλους φορείς κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων.

Ως σηµαντικές κρίνονται  οι επιπτώσεις αυτής της διεθνούς δικτύωσης ως 

προς την εκπροσώπηση τόσο της ENUSP όσο και της WNUSP σε διεθνής 

οργανισµούς και βήµατα όπως ο ΟΗΕ, η ΠΟΥ ή η Ε.Ε.

7. Η επιστηµονική αντιπαράθεση: Για µια νέα γνωσιοθεωρία και 

πράξη

Εκείνο που  προκύπτει από τη µελέτη του έργου του Peter Lehmann, είναι 

ο εναλλακτικός λόγος και ουσιαστική κριτική που ασκείται στα 
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παραδοσιακά µοντέλα της ψυχιατρικής επιστήµης. Ο λόγος αυτός 

επισηµαίνει —µέσα από το πρίσµα του ατόµου µε ψυχιατρική εµπειρία— τις 

καταστροφικές συνέπειες που έχει η Ψυχιατρική, όταν αυτή η ψυχιατρική 

στην ιδρυµατική και µη µορφή της, συρρικνώνει το υποκείµενο, άρα και 

την ανθρώπινη υπόσταση, σε αντικείµενο.  Ο λόγος αυτός τονίζει ότι στα 

πλαίσια µίας ακραίας θετικιστικής προσέγγισης, θεωρητικής και πρακτικής, 

ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται µε όρους  συµπτωµατολογίας και η  αιτιολογία 

αυτής της συµπτωµατολογίας αναζητείται σε παράγοντες που νοµιµοποιούν 

τη φαρµακοθεραπεία, ενώ παράλληλα απαξιώνονται οι κοινωνικο-

ψυχιατρικές λεγόµενες προσεγγίσεις µε το να χρησιµοποιούν τους  

κοινωνικούς  και ψυχολογικούς  παράγοντες ως άλλοθι για αυτή τη 

νοµιµοποίηση.

Συνολικά το έργο του Peter Lehmann δηµιουργεί  ερεθίσµατα για άλλες 

επιστηµονικές προσεγγίσεις, για άλλες πρακτικές και ίσως για την 

αναζήτηση ενός νέου επιστηµονικού παραδείγµατος.

Οι προσεγγίσεις που συναντάµε στα κείµενα αλλά και στις δράσεις του 

Peter Lehmann δεν πρέπει να υποτιµώνται  και να εκλαµβάνονται απλά ως  

«µαρτυρίες» ή «αφηγήσεις». Ούτε  βέβαια ο Λόγος των ατόµων µε 

ψυχιατρική εµπειρία µπορεί να αιχµαλωτισθεί στην ανάλυση των ειδικών 

αναπαράγοντας έτσι τον παραδοσιακό επιστηµονικό µονόλογο, άρα και την 

κυριαρχία επί των υποκειµένων.

Στα κείµενα αυτά, που προκύπτουν είτε από άµεσες εµπειρίες του 

προτεινόµενου είτε από εµπειρίες, ατοµικές και συλλογικές, άλλων ατόµων 

µε ψυχιατρική εµπειρία αναγνωρίζεται ένας άλλος επιστηµονικός λόγος.

Ένας λόγος που πηγάζει από τη µακρόχρονη εµπειρία της Ψυχιατρικής, 

θεωρητικά και πρακτικά, υπό το πρίσµα των ίδιων των υποκειµένων, τη 

συσχέτισή της µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις επιπτώσεις της 

εφαρµογής της σε αυτά.

Ως κέντρο αυτών των παραβιάσεων παγκοσµίως και σε εθνικά επίπεδα, 

αναγνωρίζεται βέβαια το ψυχιατρικό άσυλο και η ιδρυµατική Ψυχιατρική.

Σε αυτούς τους τόπους εγκλεισµού, όπου επινοήθηκε  και  κατασκευάστηκε 

η Ψυχιατρική αναδείχθηκαν και οι µεγάλοι Ψυχίατροι. Σ΄αυτούς τους 

τόπους ανάγεται κα η απαρχή της άσκησης ανεξέλεγκτης εξουσίας —

άσκησης βίας µέσω µηχανισµών-φυσικών µεθόδων στην αρχή, 

χειρουργικών και φαρµακευτικών στη συνέχεια.
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Η δε ζωτική σύνδεση της Ψυχιατρικής µε τη ∆ικαιοσύνη  αποτελεί  δοµικό 

στοιχείο του κλάδου της Ψυχιατρικής που εµπεριέχεται τόσο στη θεωρία 

(επικινδυνότητα) όσο και στην πρακτική (ακούσιος εγκλεισµός).

Αποτελούν κατασκευασµένες υποθετικές πεποιθήσεις ότι οι ψυχικές 

αρρώστιες όπως π.χ. η σχιζοφρένεια και οι ψυχώσεις χαρακτηρίζονται από  

δήθεν ενιαίες αιτίες, πορείες και προγνώσεις.

Αυτή η υποθετική και µονοδιάστατη προσέγγιση στραγγαλίζει αυτοµάτως 

τους πολλαπλούς ατοµικούς, κοινωνικούς, πολιτισµικούς, οικονοµικούς και 

ιστορικούς παράγοντες υπό την επίδραση των οποίων ζει και αλληλοεπιδρά 

η ανθρώπινη ύπαρξη.

Ο Peter Lehmann  µάλιστα  επιµένει, σύµφωνα µε την εµπειρία των ίδιων, 

ότι η στροφή από αυτά τα µοντέλα/παραδείγµατα είναι η προϋπόθεση µιας 

αναζήτησης εναλλακτικών θεωριών και πρακτικών και ότι θα πρέπει να 

δούµε την τρέλα σαν µία νέα ευκαιρία να επεξεργαστούµε την 

πραγµατικότητα. Αντιθέτως ο εγκλωβισµός στο µονοδιάστατο θετικιστικό 

µοντέλο σκέψης και η συρρίκνωση του ανθρώπου σε αυτό δεν επιτρέπει να 

προσεγγίσουµε το υποκείµενο ολικά, ως ένα πολυδιάστατο ον. Αυτό βέβαια 

έχει ως συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να δώσουµε την κατάλληλη 

υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσεων ή σηµαντικών συµβάντων και να 

καταλήγουµε σε προσωρινές ή µακρόχρονες καθηλώσεις, µηχανικές και 

χηµικές, µε όλες τις µακροπρόθεσµες βλαβερές συνέπειες και την εξόντωση 

κάθε ατοµικού δυναµικού αυτοβοήθειας ή συλλογικής υποστήριξης και 

αλληλεγγύης.

Από µία εµπειρική-επιστηµονική οπτική —και όχι από µία ερµηνευτική 

θεωρητική προσέγγιση και την πράξη των ειδικών— αντλούν τα άτοµα µε 

ψυχιατρική εµπειρία τα συµπεράσµατα για την ανεξάρτητη αυτοβοήθεια, 

για µια διαφορετική οπτική για τις µεταρρυθµίσεις, καθώς επίσης και για 

εναλλακτικές ψυχοκοινωνικές θεωρίες και πρακτικές. Η πίεση των ειδικών 

να επινοούν συνέχεια  υποθετικές θεωρίες για την κατανόηση των ψυχικών 

και συναισθηµατικών προβληµάτων και να προτείνουν τις ανάλογες  

επαγγελµατικές λύσεις είναι έξω από αυτό που αφορά άµεσα τα άτοµα µε 

προβλήµατα. 

Για να κατανοήσει, να σεβαστεί  και να επεξεργαστεί κανείς, σύµφωνα µε 

τον Peter Lehmann, γνωσιοθεωρητικά ακραίες καταστάσεις και καταστάσεις 

τρέλας θα πρέπει να τις προσεγγίσει σαν ευκαιρία επεξεργασίας της 
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κυρίαρχης πραγµατικότητας (µε όλα τα ρίσκα) τόσο για το υποκείµενο όσο 

και για τον ίδιο. Έτσι γίνεται κατορθωτή η µετάβαση από το 

ψυχοπαθολογικό αντικείµενο στον άνθρωπο µε ιστορία και δυνατότητες 

δράσης.

Αν αυτή η προοπτική οδηγήσει στην αλλαγή του παραδείγµατος ή στην 

παραίτηση από παλαιά παραδείγµατα είναι κοινωνικά και επιστηµονικά ένα 

ανοιχτό ερώτηµα.

Αυτό όµως το ερώτηµα οδηγεί και πολλά από τα άτοµα µε ψυχιατρική 

εµπειρία  που απελευθερώνονται οι ίδιοι από τις προβληµατικές τους 

καταστάσεις να αναζητούν συστηµατικά και να αγωνίζονται για τη 

δυνατότητα της συγκρότησης µιας νέας χειραφετηµένης εµπειρικής-

επιστηµονικής θεωρίας και πράξης, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουν τον 

κίνδυνο να αφοµοιωθούν και εξαντληθούν στην απλή συµπλήρωση και 

τελειοποίηση του συστήµατος της ψυχιατρικής βίας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ—ΠΡΟΤΑΣΗ

Γνωρίζουµε ότι η πρόταση για την απονοµή του τίτλου του επίτιµου 

διδάκτορα   του Τµήµατος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. στον Peter Lehmann

αποτελεί πέρα από  σηµαντική χειρονοµία και µια ιδιαίτερη πράξη µε 

συµβολικό περιεχόµενο, γιατί  αναφέρεται σε ένα  άτοµο µε ψυχιατρική 

εµπειρία.

Αυτή όµως η ψυχιατρική εµπειρία αποτέλεσε για τον ίδιο την αφορµή να  

αντλήσει συµπεράσµατα και να ξετυλίξει πρακτικές που δεν βοήθησαν 

µόνον τον ίδιο αλλά και χιλιάδες συνανθρώπους του. Αποδεικνύεται ως 

ένας εις βάθος µελετητής της ιστορίας της Ψυχιατρικής και των πρακτικών 

της υπό το πρίσµα του άµεσα εµπλεκόµενου.

O Peter Lehmann είναι µια ευρέως αναγνωρισµένη προσωπικότητα, όχι 

µόνο ως συγγραφέας και εκδότης αλλά και ως ενεργός πολίτης και 

συνήγορος χιλιάδων περιθωριοποιηµένων ανθρώπων και ατόµων που εξ 

αιτίας του στιγµατισµού τους ως «ψυχικά ασθενείς» υφίστανται 

παγκοσµίως την παραβίαση των δικαιωµάτων τους εντός και εκτός 

ψυχιατρικών ιδρυµάτων και υπηρεσιών.
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Η συµβολή του, επιστηµονικά και ανθρωπιστικά, στην ανάπτυξη των 

κινηµάτων αυτοβοήθειας ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία ξεπερνάει τα 

εθνικά σύνορα της Γερµανίας και εξαπλώνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Η συµβουλευτική του  δράση, µέσω εθνικών και διεθνών 

οργανώσεων, σε διεθνείς οργανισµούς µε στόχο την αποκατάσταση και 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο αυτής της αναγνωρισιµότητας.

Το επιστηµονικό–θεωρητικό του έργο δεν είναι µόνον σε έκταση σηµαντικό 

αλλά  θέτει και νέα επιστηµολογικά ερωτήµατα και ζητήµατα αµφισβήτησης 

υπαρκτών επιστηµονικών προσεγγίσεων, ανοίγοντας δρόµους 

αναθεώρησής τους σε θεωρία και πράξη.

Οι δηµοσιεύσεις του γύρω από τις βίαιες πρακτικές, την κατάχρηση των 

ψυχοφαρµάκων και την αναζήτηση εναλλακτικών στην Ψυχιατρική 

πρακτικών αποτελούν εργαλεία υποστήριξης, εµπλοκής και αυτοβοήθειας 

των ίδιων των ενδιαφεροµένων. Αποτελούν όµως και για µας τους ειδικούς 

σηµαντικά ερεθίσµατα όχι µόνον για µια κριτική στάση απέναντι στις 

θεωρίες µας, αλλά κυρίως για την αναζήτηση µιας άλλης προσέγγισης και 

πρακτικής, µιας άλλης δηλαδή  συνάντησης µε τα άτοµα µε ψυχιατρική 

εµπειρία.

Πιστεύουµε ότι η απονοµή του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα στον Peter

Lehmann  θα δώσει διεθνώς µια νέα ώθηση στα κινήµατα αυτοβοήθειας 

ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία και τον αγώνα τους για την υπεράσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Θα δώσει επίσης  µία µεγάλη ώθηση και 

στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία στην 

Ελλάδα που ακόµη βρίσκεται στα σπάργανα. 

Τέλος, πιστεύουµε ότι η απονοµή αυτή, είναι σηµαντική και για το ίδιο το 

Τµήµα Ψυχολογίας  του Α.Π.Θ. γιατί  µε την πράξη αυτή δεν επιβεβαιώνει 

µόνο εκ νέου το άνοιγµα του προς νέες επιστηµονικές προσεγγίσεις, αλλά 

συνδέει αυτό το άνοιγµα µε τη συµβολή στις προσπάθειες ακύρωσης του 

κοινωνικού αποκλεισµού· µε τη συµβολή του στην αναζήτηση και 

εφαρµογή θωριών και πρακτικών που δεν  παραβιάζουν ανθρώπινες αξίες 

και ανθρώπινα δικαιώµατα.
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