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SATURDAY, 11th OCTOBER 
 

09:30 – 10:00 Introduction & Welcome  
 
10:00-12:00 PLENARY SESSION | Hall #1  
 
Voice hearers as Odysseus 
Olga Runciman 
Chair of the Danish HVN, Board of Intervoice 
 
Homer it is said tells of only two Sirens portrayed as beautiful yet deadly creatures luring all 
who listen to certain death. Their song it is said is hard to resist, their message irresistible. 
“Come take these pills your madness cured…” says the modern day analogy of the two 
Sirens - the psychiatrist and the pharmaceutical industry.  
Some say that these Sirens were fated to die if someone heard their singing and escaped 
them. Odysseus was one who heard them and passed on by and they flung themselves into 
the water perishing. Today we voice hearers are escaping the Sirens of psychiatry, what 
consequences does that have as we choose our own journeys? 
I will be basing this presentation on my thesis, which looked at what happens if one listens 
to the Sirens of psychiatry versus those who do not and what this bodes for psychiatry’s 
future. 
 
Οι άνθρωποι που ακούνε φωνές ως Οδυσσείς 
 
Ο Όμηρος μας λέει για δύο μόνο Σειρήνες που περιγράφονται σαν όμορφα αλλά 
θανατηφόρα πλάσματα τα οποία παρέσυραν όσους τις ακούσαν σε βέβαιο θάνατο. Λέγεται 
ότι ήταν δύσκολο να αντισταθείς στο τραγούδι τους και το μήνυμά τους ήταν ακαταμάχητο. 
«Έλα και πάρε αυτά τα χάπια, η τρέλα σου θα θεραπευτεί...» λένε σε σύγχρονη αναλογία οι 
δύο «Σειρήνες», ο ψυχίατρος και η φαρμακοβιομηχανία. 
Κάποιοι λένε ότι αυτές οι Σειρήνες ήταν καταδικασμένες να πεθάνουν αν κάποιος άκουγε 
το τραγούδι τους και τις απέφευγε. Ο Οδυσσέας ήταν ο μόνος που τις άκουσε και τις 
προσπέρασε και αυτές εξαφανίστηκαν πέφτοντας στη θάλασσα. Σήμερα, όσοι ακούμε 
φωνές ξεφεύγουμε από τις Σειρήνες της ψυχιατρικής. Τι επιπτώσεις έχει αυτό όταν 
επιλέγουμε τα δικά μας ταξίδια; 
Θα βασίσω αυτή τη παρουσίαση στη διδακτορική διατριβή μου, που εξετάζει τι συμβαίνει 
σε όσους ακούν τη Σειρήνα της ψυχιατρικής και τι σε όσους την αποφεύγουν και τι 
προμηνύει αυτό για το μέλλον της ψυχιατρικής. 
 
--------------------------------------------- 
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The need for an odyssean construction with hearing voices and mental problems in 
general 
Irene van de Giessen 
 
Irene van de Giessen will explain, recounting the story of her own experience, why she 
thinks that psychiatry lacks an odyssean construction, when doctors are lured by their 
education, the DSM V, their employers, the person who hears voices, the voices, their family 
and friends, society or the pharmaceutical industry, into prescribing expensive medicines or 
applying forced treatment. She will then go into the importance of an odyssean construction 
in the life of everyone who faces mental problems. That is why she will take us along on a 
journey in which she withstood curious voices and beings, which enthralled her and brought 
her into a crisis time and again. She asks her supporters to stop listening to the dominant 
opinions on hearing voices in psychiatry. While her step-father decides to concern himself 
personally with her recovery, she herself decides to take the Maastricht approach to hearing 
voices seriously and apply it to her personal life. In this way she still hears the voices and 
sees the beings, but she no longer goes into crisis time and again. 
 
Η αναγκαιότητα κατασκευής της εμπειρίας των φωνών και των προβλημάτων ψυχικής 
υγείας ως Οδύσσειας 
 
Η Irene van de Giessen θα εξηγήσει, εξιστορώντας την προσωπική της εμπειρία, γιατί 
θεωρεί ότι η ψυχιατρική στερείται μιας οδυσσειακής κατασκευής όταν οι γιατροί 
παρασύρονται από τις γνώσεις τους, τους εργοδότες τους, το άτομο που ακούει φωνές, τις 
φωνές, την οικογένειά τους και τους φίλους τους, την κοινωνία ή τη φαρμακευτική 
βιομηχανία, με αποτέλεσμα τη συνταγογράφηση ακριβών φαρμάκων ή την εφαρμογή 
αναγκαστικής θεραπείας. Στη συνέχεια θα αναφερθεί στην αναγκαιότητα μιας οδυσσειακής 
κατασκευής στη ζωή καθενός που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος 
που θέλει να ταξιδέψουμε μαζί της σε μέρη όπου ήρθε αντιμέτωπη με περίεργες φωνές και 
πλάσματα τα οποία την συνταράξανε και της προκάλεσαν κρίσεις. Ζητάει από όσους την 
στηρίζουν να σταματήσουν να ακούν τις κυρίαρχες απόψεις της ψυχιατρικής για τις 
ασυνήθιστες ακουστικές εμπειρίες. Ενώ ο πατριός της αποφασίζει να ασχοληθεί προσωπικά 
με την ανάρρωση της, αυτή η ίδια αποφασίζει να ακολουθήσει σοβαρά την προσέγγιση του 
Maastricht σχετικά με τις φωνές και να την εφαρμόσει στην προσωπική της ζωή. Με αυτό το 
τρόπο εξακολουθεί να ακούει φωνές και να βλέπει πλάσματα, αλλά δεν παθαίνει πλέον 
επαναλαμβανόμενες κρίσεις.  
 
--------------------------------------------- 
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Η απομυθοποίηση ενός μύθου – μέρος Α 
Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης 
Συντονιστής της Ομάδας Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 
 
Τι είναι οι φωνές που ακούμε; Ποια η αιτία που αυτές δημιουργούνται; Ποια τα συχνά λάθη 
που κάνουμε στην προσπάθειά μας να τις ερμηνεύσουμε; Γιατί το μήνυμά τους είναι 
προσωπικό; Τι μπορεί να μας βοηθήσει να τις διαχειριστούμε και πώς; Γιατί τα φάρμακα 
δεν βοηθάνε συνήθως; 
Μια φευγάτη ομιλία και αντισυμβατική παρουσίαση που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε 
αυτά και ίσως, άλλα τόσα ερωτήματα ο συγγραφέας και ποιητής της προσωπικής του 
οδύσσειας (εμπειρίας με τις φωνές του). 
 
The demystification of a myth – part A 
Dimitris Hatzivassiliadis 
Hellenic Hearing Voices Network, Thessaloniki self-help group 
 
What are the voices we hear? What is the cause that creates them? What are the common 
mistakes made in the effort to interpret them? Why is their message personal? What can 
help us manage them and how? Why don’t drugs usually work? 
An out-there speech and unconventional presentation, in which the author and creator of 
his own personal odyssey (experience with hearing voices) attempts to answer these, and 
perhaps other, questions. 
 
--------------------------------------------- 
 
How to solve the schizophrenia problem 
Marius Romme 
Professor of Psychiatry at Maastricht University, Visiting Professor at Birmingham University, 
Founder of Intervoice 
 
The schizophrenia problem is a threefold problem. 1) By many studies it is confirmed that 
the illness concept has a scientific validity of zero. 2) The meaning fullness of the separate 
symptoms is not taken serious. Calling them psychotic symptoms seems to be an excuse not 
to explore the experiences and 3)The dopamine theory is a theory that leads to prescribing 
continuous medication and not solving the person’s problems. 
To solve these problems the focus should be shifted from the illness on to the separate 
symptoms because they have a cause in the person’s life in what they experienced, while the 
cause of the illness is not known. In the diagnostic procedure the symptoms are misused to 
construct the diagnosis of illness, instead of analyzing their cause and help the person to 
solve their problems. Medication should only be prescribed for short periods to make it 
possible for the person to learn to cope with their emotions. 
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I will explain the four research arguments that show why hearing voices is totally 
independent from the schizophrenia diagnosis and is an experience on it selves.  
Furthermore I will give the arguments why and how we have to listen to the experience of 
hearing voices and take the consequence for therapy. 
 
Τρόποι επίλυσης του προβλήματος της σχιζοφρένειας  
 
Το πρόβλημα της σχιζοφρένειας έχει τρεις βασικές διαστάσεις: 1) Έχει επιβεβαιωθεί από 
πολλές μελέτες ότι η άποψη ότι είναι ασθένεια έχει μηδενική επιστημονική αξία. 2) Το 
νόημα των ξεχωριστών συμπτωμάτων δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το να τα 
αποκαλούνται ψυχωτικά συμπτώματα φαίνεται ότι είναι μια δικαιολογία για να μην 
διερευνώνται οι εμπειρίες. 3) Η θεωρία της ντοπαμίνης είναι μια θεωρία που οδηγεί στη 
συνταγογράφηση διαρκούς φαρμακευτικής αγωγής και δεν επιλύει τα προβλήματα του 
ατόμου.  
Για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να μην εστιάζουμε στην ασθένεια, αλλά στα 
ξεχωριστά συμπτώματα. Η αιτία της ασθένειας είναι άγνωστη, ενώ η αιτία των 
συμπτωμάτων βρίσκεται στις εμπειρίες της ζωής κάθε ανθρώπου. Κατά τη διαγνωστική 
διαδικασία τα συμπτώματα χρησιμοποιούνται λανθασμένα για να βγει η διάγνωση της 
ασθένειας, αντί να αναλύεται η αιτία τους και να προσφέρεται βοήθεια σε κάθε άτομο για 
την αντιμετώπιση των συναισθημάτων του. 
Θα εξηγήσω τα τέσσερα ερευνητικά επιχειρήματα που δείχνουν γιατί η εμπειρία των 
φωνών είναι απολύτως ανεξάρτητη από τη διάγνωση της σχιζοφρένειας και αποτελεί 
αυτόνομη εμπειρία. Επιπλέον, θα παρουσιάσω τα επιχειρήματα σχετικά με το γιατί και πώς 
οφείλουμε να ακούμε με προσοχή την εμπειρία των φωνών και να προσαρμόζουμε 
κατάλληλα τη θεραπεία.  
 
 

12:30-13:30 TALK - National Network | Hall #1  
 

Hearing Voices network of Western Australia – You hear, we listen 
Jacqui Day, Josie Scata & Chris Madson 
Hearing Voices Network of Western Australia 
 
We are excited to share with you all what has been happening at the Hearing Voices 
Network of Western Australia. 
We are a small group of 4 working tirelessly to raise awareness in the Hearing Voices 
Approach in and around our state and the results have been incredible. 
A significant breakthrough for us has to be the use of Hearing Voices Peer Support workers, 
offering one on one peer support. Although at Richmond Fellowship we have always known 
the power of peer support, the acceptance of their value within the workplace is a major 
development for the industry. 
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With 10 hearing voices groups going strong in our state and another 10 in the pipeline; 
including one at a local prison and one due to commence in the largest Psychiatric hospital in 
Western Australia our network is growing and thriving at a significant rate. 
The introduction of audio voice simulation exercises in our training, presentations and 
community events has had enormous impact in all who have taken part. We believe nothing 
is more powerful in raising awareness than experiencing what is like for someone who hear 
voices. 
 
Δίκτυο ‘ανθρώπων που ακούνε φωνές’ Δυτικής Αυστραλίας – Εσείς ακούτε, εμείς 
αφουγκραζόμαστε  
 
Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε μαζί σας ό,τι συμβαίνει στο δίκτυο 
ανθρώπων που ακούνε φωνές της Δυτικής Αυστραλίας. Είμαστε μια μικρή ομάδα τεσσάρων 
ανθρώπων που εργάζονται ακούραστα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την 
προσέγγιση του Hearing Voices μέσα και έξω από τη χώρα μας και τα αποτελέσματα είναι 
απίστευτα.  
Μια σημαντική ανακάλυψη για εμάς ήταν η ύπαρξη εργαζομένων ομότιμης υποστήριξης 
του Hearing Voices, οι οποίοι προσέφεραν ατομική ομότιμη υποστήριξη. Παρόλο που 
γνωρίζαμε ήδη στο Richmond Fellowship τη δύναμη της ομότιμης υποστήριξης, η αποδοχή 
της αξίας της στο χώρο εργασίας είναι μια σημαντική εξέλιξη. Με 10 ομάδες «Ακούω 
Φωνές» να πηγαίνουν πολύ καλά και ακόμη 10 να εξελίσσονται, συμπεριλαμβανομένης 
μιας σε τοπική φυλακή και μιας στο μεγαλύτερο ψυχιατρείο της Δυτικής Αυστραλίας, το 
δίκτυό μας μεγαλώνει και ακμάζει με αξιοσημείωτο ρυθμό.  
Η εισαγωγή των ασκήσεων μαγνητοφωνημένων προσομοιώσεων στην εκπαίδευσή μας, οι 
παρουσιάσεις και οι κοινοτικές εκδηλώσεις είχαν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους 
όσοι συμμετείχαν. Πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό στην προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης από το να ζεις την εμπειρία όπως τη ζει κάποιος που ακούει φωνές. 
 
--------------------------------------------- 
 
Challenges and research issues from the Italian Hearing Voices Network 
Mario Cardano, Gino Fornace, Marcello Macario, Roberto Pezzano, Glenda Piona, Raffaella 
Pocobello, Alessandra Santoni 
Italian Hearing Voices Network 
 
The Association “Rete Italiana Noi e le Voci” (Italian Hearing Voices Network, IHVN) is 
characterized by the active collaboration between voice hearers, mental health professionals 
and researchers. Goal of this presentation is to share two network challenges and research 
issues: (1) Psychiatric drugs: Based on the insights gained from Robert Whitaker’s meta-
analysis on the development of psychiatric drugs use and its effects, the study on this issue 
has become a priority in our research agenda. As a matter of fact, the conferences organized 
in collaboration with mental health services and the National Research Council contributed  
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to the break of a taboo. A users led research on this topic is necessary and urgent. For the 
next year we are planning a consensus conference about the use of psychiatric drugs 
withdrawal. (2) Self-help groups: IHVN promotes self-help groups with very positive results 
for users, mental health professional and family members (in our experience family 
members needed to be more involved to promote the recovery process). We are committed 
to find proper resources for the support of the existing groups, to create new ones and to 
document their outcomes.  
We hope that Intervoice will join us in these challenges! 
 
Προκλήσεις και ερευνητικά ζητήματα του ιταλικού Δικτύου ‘ανθρώπων που ακούνε 
φωνές’ 
 
Ο οργανισμός «Δίκτυο Ιταλίας Εμείς και οι Φωνές» (το Ιταλικό δίκτυο ανθρώπων που ακούν 
φωνές) χαρακτηρίζεται από την έντονη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους που ακούν 
φωνές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μελετητές. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι 
να μοιραστεί δύο προκλήσεις του δικτύου και ερευνητικά ζητήματα: (1) Ψυχοφάρμακα: Με 
βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις μετα-αναλύσεις του Robert Whitaker γύρω 
από την ανάπτυξη της χρήσης και των επιδράσεων των ψυχιατρικών φαρμάκων, η μελέτη 
αυτού του ζητήματος έχει καταστεί προτεραιότητα στην έρευνα μας. Στην πραγματικότητα, 
τα συνέδρια που οργανώνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και το 
Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, συνεισφέρουν στη καταπολέμηση ενός ταμπού. Είναι μεγάλη 
και επείγουσα η ανάγκη έρευνας πάνω σε αυτό το ζήτημα, η οποία θα καθοδηγείται από 
τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για του χρόνου σχεδιάζουμε ένα κοινό 
συνέδριο σχετικά με τη διακοπή της χρήσης των ψυχιατρικών φαρμάκων. (2) Ομάδες 
αυτοβοήθειας: το Ιταλικό δίκτυο Hearing Voices προάγει τις ομάδες αυτοβοήθειας με πολύ 
θετικά αποτελέσματα για τους χρήστες, τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και τα μέλη 
των οικογενειών τους (σύμφωνα με την εμπειρία μας τα μέλη των οικογενειών πρέπει να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στη προώθηση της διαδικασίας ανάρρωσης). Είμαστε 
αποφασισμένοι να βρούμε τους κατάλληλους πόρους για την υποστήριξη των υφιστάμενων 
ομάδων, για τη δημιουργία νέων και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. 
Ελπίζουμε ότι το Intervoice θα μας ακολουθήσει σε αυτές τις προκλήσεις 
 
--------------------------------------------- 
 
Development of the Prato hearing voices group within its own local mental health system 
Pino Pini, Donatella Miccinesi, Gianluigi Crispino 
Italian Hearing Voices Network 
 
The Prato hearing voices group has been established in 1998 within a process which involved 
since the 80s some experiences both in Florence and in Prato closely connected with the 
International user movement and then with INTERVOICE. The Prato HV group is an 
important element of the Joint Experiences and Local Mental Health Systems international  



 

8 

 
 
project whose aim is to facilitate the development of innovations through the active 
contribution of all the subjects of the local community starting from the users themselves. 
The Romme- Escher perspective on hearing voices not only represents a big challenge 
against the mostly biologically oriented attitude of services, but in the same time it is useful 
to develop more open attitudes at local community level about some extraordinary way of 
function of the mind avoiding marginalizing and stigmatizing behaviors. The close 
relationship of the Prato HV group with local self help groups, mental health associations, 
services and local governments seems a good guarantee for a positive growth of hearing 
voices groups 
 
Ανάπτυξη της ομάδας ‘ακούγοντας φωνές’ του Πράτο εντός του τοπικού συστήματος 
ψυχικής υγείας 
 
Η ομάδα ‘ακούγοντας φωνές’ του Πράτο ιδρύθηκε το 1998 μέσα από μια διαδικασία που 
συμπεριελάμβανε από τη δεκαετία του ’80 ορισμένες εμπειρίες και από τη Φλωρεντία και 
από το Πράτο, στενά συνδεδεμένα με το διεθνές κίνημα χρηστών υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και στη συνέχεια με το INTERVOICE. Η ομάδα ‘ακούγοντας φωνές’ του Πράτο 
αποτελεί βασικό στοιχείο του διεθνούς εγχειρήματος ‘Συλλογικές Εμπειρίες και Τοπικά 
Συστήματα Ψυχικής Υγείας’(Joint Experiences and Local Mental Health Systems), ο στόχος 
του οποίου είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτομιών με την ενεργό συμμετοχή όλων 
των συμβαλλομένων της τοπικής κοινότητας, αρχής γενομένης από τους ίδιους τους 
χρήστες. Η προοπτική των Romme και Escher σχετικά με τις φωνές όχι μόνο αποτελεί μια 
μεγάλη πρόκληση ενάντια στην κυρίως βιολογικά προσανατολισμένη στάση των 
υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα χρησιμεύει στην ανάπτυξη περισσότερο ανοιχτών 
αντιλήψεων της τοπικής κοινότητας σχετικά με έναν εξαιρετικό τρόπο λειτουργίας του 
μυαλού, αποφεύγοντας συμπεριφορές στιγματισμού και περιθωριοποίησης. Η στενή σχέση 
της ομάδας ανθρώπων που ακούν φωνές του Πράτο με τις τοπικές ομάδες αυτοβοήθειας, 
οι οργανισμοί ψυχικής υγείας, οι υπηρεσίες και οι τοπικές κυβερνήσεις φαίνεται να είναι 
καλές εγγυήσεις για τη θετική ανάπτυξη των ομάδων ανθρώπων που ακούνε φωνές. 
 
 

12:30-13:30 ART | Hall #2  
 
Κατσαρίδα –ψυχωτική συνδρομή 
Παράσταση κουκλοθέατρου 
Σκηνοθεσία: Στάθης Μαρκόπουλος 
Σενάριο/ Εμψύχωση: Λίλλιαν Xαριτάκη Άσιμου 
HV Network Αθήνα (ομάδα ανθρώπων που ακούνε φωνές) 
Συμβολική παρουσίαση της εμπλοκής μου με το ψυχιατρικό σύστημα με τη χρήση κούκλας 
–φυσικής παρουσίας και ηχογραφημένου ημερολογίου 
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Cockroach –psychosis 
Puppetry performance 
Director: Stathis Markopoulos 
Script/ Animation: Charitaki-Asimou, Lillian  
HV Network Athens (voice hearers’ group) 
Symbolic presentation of my involvement in the psychiatric system, using a puppet, physical 
presence and audio-recorded diary.  
 
--------------------------------------------- 
 
SοΜA & Voices 
Έλενα Τονικίδη 
Ψυχολόγος, εικαστικός, art-therapist 
Στέλλα Κολυβοπούλου 
Ψυχολόγος, dance/movement-therapist 
«Ψυχολογία-Τέχνη» Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργίας 
 
Χρησιμοποιώντας εικαστικά στοιχεία/εργαλεία, και το ανθρώπινο σώμα ως βασική 
κινητήρια δύναμη, η performance δημιουργεί αφήγηση και θίγει την παρουσία. Των 
φωνών/σειρήνων πίσω από την επιφάνεια του συνειδητού στην ζωγραφική και στην κίνηση 
Ο καλλιτέχνης/εικαστικός επιχειρεί να κοινωνήσει τον ¨αληθινό εαυτό¨ (την εσωτερική 
διαδικάσια της ζωγραφικής) κουβαλώντας το σώμα του με το προστατευτικό κέλυφος του, 
αυτήν την μεμβράνη, ως όργανο που περιορίζει και να καταφέρει ένα πρωτόλειο ¨έργο¨ 
δημιουργώντας τον ‘ενδιάμεσο χώρο. ’Αυτός ο ‘ενδιάμεσος χώρος’ μεταξύ του εαυτού και 
του Άλλου θα αποτυπωθεί απο τον εικαστικό /καλλιτέχνη μεταξύ του εαυτού του και του 
έργου του. Εκεί ο καλλιτέχνης θα συμβολίσει τον δημιουργό και το έργο του το ‘εσωτερικό 
αντικείμενο’ του. 
Ταυτόχρονα το ασυνείδητο εσωτερικό του ¨σώμα-φωνή¨ γίνεται τρισδιάστατο –
χοροκίνηση- με την βουβή έκφραση, την επικοινωνία του «σώματος» που "ομιλεί" 
αποτυπώνοντας το να σπάει, να αποσυνδέεται, να λιώνει να βυθίζεται, να ανεβάζει 
θερμοκρασία, να εκρήγνυται. 
Το “SοΜA & Voices ” (εσωτερικό/εξωτερικό, ασυνείδητο/συνειδητό) θα δημιουργήσει το 
«έργο» (πίνακας) στο ¨δίδυμο του «ζωής και του θανάτου» από το μέρος του δημιουργού 
και των θεατών, ως μέρος των ‘εσωτερικών αντικειμένων’, ο πίνακας θα αποτυπώσει 
«συμβολικά» τα συναισθήματα που θα μεταφέρονται μέσω του χώρου, με το προβλήμα 
ενός αποχωρισμένου σώματος μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ άλλων σωμάτων, που κατέχουν 
διαφορετικά τμήματα του χώρου. Θα αποτυπώσει τις έννοιες της απόστασης του 
αποχωρισμού, της κατοχής, της δυσκολίας και της απώλειας. 
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'SοΜA & Voices' 
Elena Tonikidi 
Psychologist, visual artist, art-therapist 
Stella Kolyvopoulou 
Psychologist, dance/movement-therapist 
'Psychology-Art' Society for Mental Health Assistance, Social Support & Creativity 
 
Using visual elements/tools and the human body as the main driving force, the performance 
creates narration and highlights the presence of voices/sirens behind the surface of the 
conscious in painting and motion. 
The artist endeavours to communicate the ‘real self’ (the internal process of painting) by 
carrying their body with its protective shell, this membrane, as an organ that limits and 
achieves a preliminary ‘work’ by creating this ‘intermediate space’. This ‘intermediate space’ 
between self and Other will be depicted by the artist between their self and their work. 
There, the artist will symbolise the creator and their work, their ‘internal object’. 
At the same time, the unconscious interior of ‘body-voice’ becomes three-dimensional – 
dance-movement – with silent expression, the communication of the ‘body’ which ‘speaks’ 
through breaking, disconnecting, melting, being submerged, growing hot, exploding. 
‘SοΜA & Voices’ (inner/outer, unconscious/conscious) will create the ‘work’ (painting) in the 
twin concept of ‘life and death’ from the part of the creator and the audience, as part of 
‘internal objects’, while the painting will ‘symbolically’ depict the emotions transferred 
through space, with the problem of a separated body in a world of other bodies that occupy 
different sections of space. It will depict the concepts of distance, separation, occupation, 
difficulty and loss. 
 
 

12:30-13:30 WORKSHOP | Hall #3  
 
Identifying the trauma to understand paranoia 
Peter Bullimore 
Voice hearer, board member of the English Hearing Voices Network 
 
Childhood trauma and sexual abuse is a global problem that has long term negative effects 
on many women and men. This workshop will highlight some of the emotional, problems 
that are associated with child trauma that create paranoia. Key issues including, frozen 
terror, dissociative identities, flash surfacing .The aim of this workshop is to consider how 
such experiences impact on children and the adults they become, and to identify ways that 
help those who are victimized to understand that their paranoia has a reality base to enable 
them to survive and recover 
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Προσδιορίζοντας το τραύμα για την κατανόηση της παράνοιας  
 
Τα ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας και η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα 
παγκόσμιο φαινόμενο που έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές γυναίκες 
και άντρες. Αυτό το εργαστήριο θα αναδείξει ορισμένα από τα συναισθηματικά 
προβλήματα που σχετίζονται με το παιδικό τραύμα και δημιουργούν παράνοια. Βασικά 
ζητήματα όπως, πάγωμα λόγω τρόμου, πολλαπλές προσωπικότητες, αναδρομή (φλας 
μπακ). Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εξετάσει πώς τέτοιες 
εμπειρίες επηρεάζουν τα παιδιά και τους ενήλικες στους οποίους εξελίσσονται και 
να καθορίσει τρόπους ώστε να βοηθήσει όσους είναι θυματοποιημένοι να κατανοήσουν ότι 
η παράνοιά τους έχει μια πραγματική βάση για να τους βοηθήσει να επιζήσουν και να 
αναρρώσουν. 
 
 

12:30-13:30 FORUM | Hall #4  
 
Σεμινάριο «ακούγοντας φωνές» στο Ρέθυμνο – Η βιωματική εμπειρία των φωνών – 
Αποτελέσματα σεμιναρίου στο Ρέθυμνο 
Μαρία Δρανδάκη  
Νοσηλεύτρια, Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου 
 
Θα γίνει αναφορά στο 2ήμερο βιωματικό σεμινάριο του δικτύου “hearing voices”που 
πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ψ.Υ. Ρέθυμνου και πως βοήθησε στην αλλαγή της αντίληψης της 
εμπειρίας των φωνών ανθρώπους που έχουν βιώσει ή βιώνουν ακρόαση φωνών. Επίσης θα 
αναφερθούμε στο εγχείρημα δημιουργίας ομάδας αυτοβοήθειας hearing voices στο 
Ρέθυμνο, συναντήσεις ενδιαφερομένων μελών, δυσκολίες, αποτελέσματα. 
 
Seminar: «Hearing Voices» in Rethymnon –Experiential work with voices – The results of 
the seminar in Rethymnon 
Maria Drandaki 
Nurse, Mental Health Centre, Rethymnon 

 
Reference will be made to the 2-day experiential Hearing Voices Seminar held at the Mental 
Health Centre of Rethymnon, relating how it helped change the perception of the hearing 
voices experience in the people who have experienced or are experiencing hearing voices. 
We are also going to refer to the attempt to establish a hearing-voices self-help group in 
Rethymnon, to the meetings of interested members, the difficulties and the results. 
 
--------------------------------------------- 
 
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές: Προβληματισμοί και προοπτικές 
Ελληνικό Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές 
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Σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το ελληνικό δίκτυο ανθρώπων που ακούνε φωνές, 
θα παρουσιαστούν αρχικά οι εξελίξεις και η παρούσα κατάσταση του δικτύου στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές και το 
μέλλον του δικτύου. Ο στόχος είναι το φόρουμ να λειτουργήσει ως χώρος γνωριμίας, 
ανταλλαγής και αναστοχασμού μεταξύ των μελών του ελληνικού δικτύου στην κατεύθυνση 
της ανάπτυξης κοινών δράσεων. 
Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση θα γίνουν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
The Hellenic Hearing Voices Network: Issues and directions 
Hellenic Hearing Voices Network 
 
In this open discussion regarding the hellenic hearing voices network, there will first be a 
presentation of the developments and current state of the network in Athens and 
Thessaloniki, followed by a discussion of the directions and future of the network. The aim is 
for the forum to function as a space for meeting, exchange and reflection between the 
members of the hellenic network in the direction of developing common actions. 
The presentations and discussion will take place exclusively in Greek. 
 
 

12:30-13:30 WORKSHOP | Hall #5  

Ζωγραφίζοντας τις φωνές που ακούμε μέσα μας 
Λαμπρινή Γρηγορίου 
Ψυχολόγος, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια 
Γιώργος Τσάρας 
Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Διευθυντής εργαστηρίου γλυπτικής 
Βύρων Λαζαρίδης 
Ψυχίατρος 
Πρόγραμμα ArtAbility – Μ.Κ.Ο «Αντιγόνη»  
 
Σας προσκαλούμε, με αφορμή το συνέδριο σας, σε ένα δίωρο εργαστήρι ζωγραφικής . Το 
εργαστήριο γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος ArtAbility και είναι σχεδιασμένο με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο του εβδομαδιαίου Art Laboratory του προγράμματος. 
Το Πρόγραμμα ArtAbility στην Θεσσαλονίκη (το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα. Στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων όσων συμμετέχουν , στην παραγωγή έργων τέχνης και 
ικανοτήτων προβολής τους, με τελική επιδίωξη την κοινωνική και (αν είναι δυνατόν) την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση.  
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Οι συμμετέχοντες στο δίωρο εικαστικό εργαστήριο, μπορούν να ζωγραφίσουν «τις φωνές 
που ακούνε», δίνοντας την ευκαιρία μετασχηματισμού: μιας εμπειρίας που δημιουργεί 
προβλήματα σε βίωμα καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης. 
Στη συνέχεια οι δημιουργοί μπορούν να συζητήσουν για την καλλιτεχνική - εικαστική 
ποιότητα των έργων που θα παραχθούν αλλά και την εκφραστικές δεξιότητες των ίδιων.  
Επίσης τα έργα όσων το επιθυμούν μπορούν να εκτεθούν στο κοινό τόσο του συνεδρίου 
όσο και μιας συνολικής έκθεσης στο πλαίσιο του προγράμματος ArtAbility. 
 
Painting the voices we hear inside us 
Lambrini Gregoriou 
Psychologis, Systemic psychotherapist 
Giorgos Tsaras 
Prof., School of Visual Arts, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Director, Sculpture Lab 
Vyron Lazaridis 
Psychiatris) 
ArtAbility Programme – 'Antigone' NGO  
 
On the occasion of your conference, we would like to invite you to a painting workshop. The 
workshop is held in the context of the ArtAbility Programme and has been planned in exactly 
the same way as the weekly Art Laboratory of the Programme. 
The ArtAbility Programme in Thessaloniki (held in co-operation with the Macedonian 
Museum of Contemporary Art) addresses mainly individuals with mental health problems. It 
aims at contributing towards the development of artistic skills among participants, the 
production of artistic works and of the competences to promote them; the final aspiration is 
the social and (if possible) vocational rehabilitation of participants.  
Those participating in the painting workshop can paint the ‘voices they hear’, so as to have 
the opportunity to transform a problem-causing experience into one of artistic inspiration 
and creative expression. 
At the end of the workshop the creators can discuss the artistic-visual quality of the works 
produced and their own expressive skills. Furthermore, those who wish to do so may exhibit 
their works to the conference participants as well as at a group exhibition in the context of 
the ArtAbility Programme. 

14:30-16:00 TALK – Personal Stories| Hall #1  

 
The return journey to Thessaloniki: An Australian’s story of voice hearing and recovery - 
Utilising a Hearing Voices Support Group and an ACT for Psychosis Group. 
Annie Roker 
Member of Australian College of Mental Health Nurses. Credentialed Mental Health Nurse, 
Registered Nurse and Midwife. Member of the Queensand Hearing Voices Network. Teacher  
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at Central Queensland University. Case Manager at Artius Health, Maroochydore, and 
Clinician at Footprints Brisbane. 
Cath Brumby 
Formerly a Registered Nurse in General Nursing. Member of Queensland Hearing Voices 
Network. Member of Nambour Hearing Voices Support Group, and ACT for Psychosis Group.  
Lived experience of Voice Hearing and Unusual Thoughts. Wants to work in Mental Health to 
make a difference.  
 
The purpose of this project: To educate and inform the world on the Hearing Voices 
Approach. 
As a Credentialed Mental Health Nurse, I enjoyed a successful journey to Melbourne for last 
year’s conference with three consumers from the Hearing Voices Support group in 
Toowoomba, Queensland. I learnt that in the process of writing and organising the 
presentation of the Qld Hearing Voices website (http://www.voicesqld.org), the consumers 
had become my colleagues. I felt very humbled and found the whole congress experience of 
learning from consumers a highlight of my professional career. I had just moved to the 
Sunshine Coast where I worked on setting up a Hearing Voices support group in Nambour. It 
commenced in March 2014 and I met some more enterprising Australian voice hearers: one 
who had lived in Thessaloniki and married a local man, and another who has a brother living 
on an island off Thessaloniki. I already had plans to attend the Congress and told them about 
it. In time Cath expressed a desire to attend the conference with me and eventually to 
present with me. The presentation is Cath’s story of healing and recovery through the 
Hearing Voices Approach and Support Group and the Footprints Brisbane Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) for Psychosis Group. 
Significance Voice Hearing Consumers are making outstanding contributions to their own 
and others recovery and Health Professionals are gaining insights into the Hearing Voices 
Approach. 
Implications Education of the inter-disciplinary mental health professionals has a positive 
influence on attitudes and leads to enhanced consumer and carer centred care. Consumers 
and their nominated significant others are becoming empowered and valued within the 
mental health system and the general community. 
Learning Objectives The future of mental health nursing is reliant on Mental Health Nurses 
playing a significant role in consumer participation and collaboration. The relevance of the 
Consumer’s and Carer’s lived experience in enhancing recovery is self-evident. 

Το ταξίδι επιστροφής στη Θεσσαλονίκη: Η ιστορία των φωνών και της ανάρρωσης μιας 
Αυστραλής που επωφελήθηκε από μια ομάδα υποστήριξης ‘Ακούγοντας Φωνές’ και μια 
ομάδα Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης 
 
Ο σκοπός αυτού του project: Να επιμορφώσει και να ενημερώσει τον κόσμο για τη 
προσέγγιση του Hearing Voices.  

http://www.voicesqld.org/


 

15 

Ως διαπιστευμένη νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, απόλαυσα ένα επιτυχημένο ταξίδι στη 
Μελβούρνη για το συνέδριο του περασμένου έτους, με τρία μέλη της ομάδας υποστήριξης 
ατόμων που ακούνε φωνές στη Toowoomba του Queensland. Έμαθα πως στη διαδικασία 
συγγραφής και οργάνωσης της παρουσίασης της ιστοσελίδας Qld Hearing Voices 
(http://www.voicesqld.org), οι χρήστες των υπηρεσιών έγιναν συνάδελφοί μου. Ένιωσα  
πολύ ταπεινή και βρήκα την όλη διαδικασία του συνεδρίου, κατά την οποία έμαθα από τους 
πάσχοντες, μια από τις σημαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Μόλις 
είχα μετακομίσει στο Sunshine Coast όπου εργάστηκα στο στήσιμο μιας ομάδας 
υποστήριξης ανθρώπων που ακούν φωνές στο Nambour. Άρχισε το Μάρτιο του 2014 και 
γνώρισα κάποιους πιο πρωτοποριακούς Αυστραλούς που ακούν φωνές: μια γυναίκα που 
είχε ζήσει στη Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκε έναν ντόπιο και έναν άνδρα που έχει έναν 
αδερφό που ζει σε ένα νησί κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είχα ήδη σκοπό να παρακολουθήσω το 
Συνέδριο και τους μίλησα για αυτό. Σύντομα η Cath εξέφρασε την επιθυμία της να 
παρακολουθήσει το συνέδριο μαζί μου και τελικά να παρουσιάσει μαζί μου. Η παρουσίαση 
είναι η ιστορία ανάρρωσης της Cath μέσα από την ομάδα προσέγγισης και υποστήριξης 
ατόμων που ακούν φωνές και της ομάδας θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) για την 
ψύχωση, Footprints Brisbane. 
Σημασία Τα άτομα που ακούν φωνές συμβάλλουν με εξαιρετικό τρόπο στη δική τους 
ανάρρωση, αλλά και στων άλλων και οι επαγγελματίες του τομέα της ψυχικής υγείας 
κερδίζουν γνώσεις σχετικά με την προσέγγιση του Hearing Voices. 
Επιπτώσεις Η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας διαφόρων κλάδων έχει μια 
θετική επιρροή στις συμπεριφορές και οδηγεί σε μια θεραπεία και φροντίδα πιο 
προσανατολισμένη στους θεραπευόμενους και στους φροντιστές τους. Οι θεραπευόμενοι 
και τα πρόσωπα που αυτοί ορίζουν ως σημαντικούς άλλους ενδυναμώνονται και χαίρουν 
εκτίμησης μέσα στο σύστημα ψυχικής υγείας και την κοινότητα.  
Μαθησιακοί στόχοι Το μέλλον της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας είναι συνδεδεμένο με τους 
νοσηλευτές ψυχικής υγείας που παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή και 
συνεργασία των θεραπευόμενων. Η σημασία των εμπειριών του θεραπευόμενου και του 
φροντιστή στην ενίσχυση της ανάρρωσης είναι αυτονόητη.  

--------------------------------------------- 
 
On and on it goes, where it stops nobody knows 
Chris Madson 
Hearing Voices Network of Western Australia 
 
At the age of 14, I heard my first voice. At the age of 23 years I became homeless and in 
1999 I was admitted to Graylands Mental Health Hospital, where I was diagnosed with 
Paranoid Schizophrenia. After being discharged, I moved to a mental health hostel where I 
lived for approximately 7 years. With support I moved into a men’s support house. Started 
attending a Hearing Voices Group and got a job sweeping floors. Approximately twelve  

http://www.voicesqld.org/
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months later I moved out with a friend becoming independent and started receiving support 
from the Richmond Fellowship of Western Australia (RFWA). I completed two Peer Support 
Worker Courses and in late 2010 I started working for the Personal Helpers and Mentors 
Program as a part time Peer Support worker. I am now working fulltime across two programs 
of (RFWA). Including the Hearing Voices Network of Western Australia. Recently I was asked 
to Co Facilitate a Hearing Voices Group in a Prison due to my lived experience of hearing 
voices. Also recently I have been nominated for a Good Outcomes Award for all of my hard 
work. I’m now looking forward to attending the World Hearing Voices Congress in 
Thessaloniki with my work colleagues. 
 
Συμβαίνει ξανά και ξανά, κανείς δεν ξέρει πού σταματά 
 
Στα 14 άκουσα την πρώτη μου φωνή. Στα 23 έμεινα άστεγος και το 1999 νοσηλεύτηκα στο 
ψυχιατρείο Graylands, όπου διαγνώστηκα με παρανοειδή σχιζοφρένεια. Μετά το εξιτήριο 
μου, μετακόμισα σε έναν ξενώνα ψυχικής υγείας όπου έζησα για περίπου 7 χρόνια. Με 
βοήθεια μετακόμισα σε ένα οίκο υποστήριξης ενηλίκων. Άρχισα να παρακολουθώ μια 
ομάδα ανθρώπων που ακούν φωνές και βρήκα δουλειά ως καθαριστής. Περίπου δώδεκα 
μήνες αργότερα μετακόμισα με ένα φίλο μου, ανεξαρτητοποιήθηκα και άρχισα να λαμβάνω 
υποστήριξη από τον οργανισμό Richmond Fellowship Δυτικής Αυστραλίας (RFWA). 
Ολοκλήρωσα δύο μαθήματα για εργαζόμενους υγείας ομότιμης υποστήριξης και στα τέλη 
του 2010 άρχισα να εργάζομαι με μερική απασχόληση στην ομότιμη υποστήριξη, στο 
πρόγραμμα Personal Helpers and Mentors. Τώρα δουλεύω κανονικά σε δύο προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου ανθρώπων που ακούν φωνές της Δυτικής 
Αυστραλίας. Πρόσφατα κλήθηκα να βοηθήσω στο συντονισμό μιας ομάδα που 
δημιουργείται στη φυλακή, λόγω των προσωπικών μου εμπειριών. Πρόσφατα, επίσης, 
προτάθηκα για τη διάκριση Good Outcomes Award για όλη τη σκληρή δουλειά μου. Τώρα 
ανυπομονώ να παραβρεθώ στο παγκόσμιο συνέδριο Hearing Voices στη Θεσσαλονίκη με 
τους συνεργάτες μου.  
 
--------------------------------------------- 
 
Η απομυθοποίηση ενός μύθου – μέρος B 
Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης 
Συντονιστής της Ομάδας Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης 
 
Τι είναι οι φωνές που ακούμε; Ποια η αιτία που αυτές δημιουργούνται; Ποια τα συχνά λάθη 
που κάνουμε στην προσπάθειά μας να τις ερμηνεύσουμε; Γιατί το μήνυμά τους είναι 
προσωπικό; Τι μπορεί να μας βοηθήσει να τις διαχειριστούμε και πώς; Γιατί τα φάρμακα 
δεν βοηθάνε συνήθως; 
Μια φευγάτη ομιλία και αντισυμβατική παρουσίαση που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε 
αυτά και ίσως, άλλα τόσα ερωτήματα ο συγγραφέας και ποιητής της προσωπικής του 
οδύσσειας (εμπειρίας με τις φωνές του). 
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The demystification of a myth – part B 
Dimitris Hatzivassiliadis 
Hellenic Hearing Voices Network, Thessaloniki self-help group 
 
What are the voices we hear? What is the cause that creates them? What are the common 
mistakes made in the effort to interpret them? Why is their message personal? What can 
help us manage them and how? Why don’t drugs usually work? 
An out-there speech and unconventional presentation, in which the author and creator of 
his own personal odyssey (experience with hearing voices) attempts to answer these, and 
perhaps other, questions. 
 
 

14:30-16:00 WORKSHOP| Hall #2  
 
Creativity and making change in mental health 
Monique Dalgleish 
PhD Candidate, The University of Melbourne, Australia 
 
I wish to use my drama teaching skills to lead a participatory workshop where findings from 
my research are shared and workshop participants are invited to share their experiences of 
arts and activism in small group discussions inspired by key ideas from the voices of 
artist/activists in my data. Ideas and experience will be reported back to the larger group 
allowing for further sharing of wisdom, experience and insight amongst the uniquely rich 
and diverse group of people a congress such as this provides. Inspired by my growing 
understanding of what is possible and is taking place here in Melbourne, this workshop 
seeks to celebrate activism as it is practiced and understood by the participants in the 
congress. This inclusive forum encourages participants to share their personal experiences. 
Everyone gains from hearing about the challenges and triumphs of others weather as a 
person with lived experience, a friend or family member, or someone who works in the 
mental health field. I seek to inspire and be inspired with the possibilities for making change 
to established understandings and practices in the area of mental health and wellbeing. 
 
Δημιουργικότητα και αλλαγή στην ψυχική υγεία 
 
Θέλω να χρησιμοποιήσω τις δεξιότητες μου στη διδασκαλία υποκριτικής για να διεξαγάγω 
ένα συμμετοχικό εργαστήριο όπου θα μοιραστώ τα αποτελέσματα της έρευνάς μου και οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την τέχνη και τον 
ακτιβισμό σε μικρές ομάδες συζήτησης εμπνευσμένες από ιδέες-κλειδιά των ανθρώπων 
που ακούν φωνές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα δεδομένα που έχω συγκεντρώσει. Οι 
ιδέες και οι εμπειρίες θα παρουσιάζονται μετά στη μεγαλύτερη ομάδα επιτρέποντας 
περαιτέρω ανταλλαγή σοφίας, εμπειρίας και γνώσης ανάμεσα σε ένα μοναδικά πλούσιο και 
ποικιλόμορφο σύνολο ανθρώπων που ένα τέτοιο συνέδριο μπορεί να παρέχει. Έχοντας  
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εμπνευστεί από την αυξανόμενη κατανόηση μου για το τι είναι δυνατό και συμβαίνει εδώ 
στη Μελβούρνη, αυτό το εργαστήριο επιδιώκει να γιορτάσει τον ακτιβισμό όπως ασκείται 
και γίνεται κατανοητός από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο. Αυτό το φόρουμ ενθαρρύνει 
τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Όλοι βγαίνουν 
κερδισμένοι με το να ακούνε για τις προκλήσεις και τους θριάμβους άλλων, είτε είναι 
κάποιος με προσωπικές εμπειρίες είτε ένας φίλος, ένα μέλος οικογένειας είτε κάποιος που 
εργάζεται στο τομέα της ψυχικής υγείας. Επιδιώκω να εμπνεύσω και να εμπνευστώ σχετικά 
με τις δυνατότητες αλλαγής καθιερωμένων αντιλήψεων και πρακτικών στον τομέα της 
ψυχικής υγείας και ευζωίας.  
 
 

14:30-16:00 WORKSHOP| Hall #3  
 
Το ψυχόδραμα των φωνών 
Αντώνης Λιοδάκης 
Ψυχίατρος – Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου 

 
Θα ξεκινήσουμε μια βαθιά γνωριμία χρησιμοποιώντας τις φωνές σαν τρόπο και μέθοδο σ’ 
αυτή τη διαδικασία, εμμένοντας στο να ανακαλύψουμε βαθιές ασύνειδες εσωτερικές 
φωνές. Ο καθένας συμμετέχων μέσα από ψυχοσωματικά γυμνάσματα θα ανιχνεύσει την 
καθαρή εσωτερική του φωνή, θα την εκφράσει και διατυπώσει μέσα από τη μουσική και το 
τραγούδι και μέσα από μια συνειδητή διεργασία θα την κάνει πιο οικεία και πιο δυνατή και 
απελευθερωτική. Ίσως αυτά τα πρωτόλεια ψήγματα μικρών «φωνών» που ενυπάρχουν 
μέσα μας μάς τροχιοδοτήσουν σ’ένα αρχέτυπο μονοπάτι που συναντά την κραυγή της 
γέννας. Μια τέτοια εκδοχή ανεγείρει ενδιαφέροντα υπαρξιακά και κοσμογονικά 
ερωτήματα.  
Το εργαστήριο αποτελεί μια απόπειρα μελέτης των φωνών ή αφωνιών σε προσωπικό και σε 
κοινωνικό επίπεδο 
 
The psychodrama of voices 
Antonis Liodakis  
Psychiatrist – Mental Health Centre, Rethymnon 
 
We will start an in-depth getting to know one another using the voices as a means and 
method, persisting so as to discover deep, unconscious inner voices. Each participant, 
through psychosomatic exercises, will detect their pure inner voice, will express it and shape 
it through music and song, and through a conscious process will make it more familiar, 
louder and more liberating. Perhaps such preliminary nuggets of small ‘voices’ inherent in us 
can trace an archetypal path back to the cry of birth. Such a version raises interesting 
existential and cosmogenic questions.  
The workshop is an attempt to study voices or aphonias at a personal and social level. 
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14:30-16:00 WORKSHOP| Hall #4  
 
What does it mean to be a mental health nurse within the hearing voices movement? 
Joel Waddingham, Adam Jhugroo 
Critical Mental Health Nursing Network, National Health Service, Canterbury Christ Church 
University, UK 
 
A guiding principle of the hearing voices movement is that psychiatry, and the medical 
model that drives it, does more harm than good. While doctors are the driving force behind 
the abuse of power and overuse of powerful and dangerous medication, it is mental health 
nurses who perform the actions. While many mental health nurses are progressive in their 
practice, a great many more are not, are not allowed to be, or do not allow themselves to 
be. 
Mental health nurses who are aware of this may feel they are trapped between their duty of 
care to their patients and their duty of care as seen by those who supervise them. However, 
many would say that there is no conflict: that the prime obligation is to “do no harm”; that 
those who blindly follow instructions are no more than tools of psychiatry. Many mental 
health nurses, on visiting gatherings such as the hearing voices congress, feel marginalised 
and singled out as unquestioning abusers. 
This interactive workshop, which is led by two mental health nurses, one established and 
one in training, seeks to explore the tensions of being a nurse in the hearing voices 
movement in an open and honest way. 
 
Τι σημαίνει να είσαι νοσηλευτής ψυχικής υγείας μέσα στο κίνημα των ανθρώπων που 
ακούνε φωνές; 
 
Μια βασική αρχή που ισχύει στο κίνημα των ανθρώπων που ακούνε φωνές είναι ότι η 
ψυχιατρική, όπως και το ιατρικό μοντέλο που την καθοδηγεί, είναι περισσότερο βλαπτική 
παρά ωφέλιμη. Παρόλο που οι γιατροί είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την κατάχρηση 
εξουσίας και την αλόγιστη χορήγηση ισχυρών και επικίνδυνων φαρμάκων, οι νοσηλευτές 
είναι αυτοί που εκτελούν τις οδηγίες. Ενώ πολλοί νοσηλευτές ψυχικής υγείας είναι 
προοδευτικοί στη δουλειά τους, αρκετοί περισσότεροι δεν είναι, δεν τους επιτρέπεται να 
είναι, ή δεν επιτρέπουν οι ίδιοι στον εαυτό τους να είναι. 
Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας που αναγνωρίζουν αυτή την κατάσταση, αισθάνονται 
παγιδευμένοι ανάμεσα στο καθήκον τους για τη φροντίδα των ασθενών και το καθήκον 
τους απέναντι στους προϊστάμενους τους. Πολλοί θα έλεγαν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση 
ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ότι το πρωταρχικό μέλημα είναι η ‘μη πρόκληση βλάβης’, ότι 
αυτοί που υπακούν τυφλά τις οδηγίες δεν είναι τίποτα παραπάνω από εργαλεία της 
ψυχιατρικής. Πολλοί νοσηλευτές ψυχικής υγείας όταν παρακολουθούν συγκεντρώσεις 
όπως το συνέδριο ‘Ακούγοντας Φωνές’, αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και 
αποκλεισμένοι ως αδιαμφισβήτητοι θύτες. 
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Αυτό το διαδραστικό σεμινάριο, που διεξάγεται από έναν ειδικευμένο και έναν 
ειδικευόμενο νοσηλευτή ψυχικής υγείας, επιχειρεί να εξερευνήσει την ένταση του να είσαι 
νοσηλευτής μέσα στο κίνημα των ανθρώπων που ακούνε φωνές, με 
έναν ειλικρινή και ανοιχτό τρόπο. 
 
 

14:30-16:00 WORKSHOP| Hall #5  
 
Conflict resolution in and beyond the hearing voices movement 
Rufus May 
Clinical psychologist in Bradford’s Assertive Outreach Team, Honorary Research Fellow, 
Centre for Citizenship and Community Health, Bradford, UK, facilitator of hearing voices 
groups and of Evolving Minds. 
 
The philosophy of living with and accepting diverse voices in our lives suggests a dialogical 
approach to living. How can we use these principles in conflicts within the hearing voices 
movement and also with relationships with biological psychiatry and other schools of 
thinking? 
 
Επίλυση συγκρούσεων μέσα στο κίνημα των ανθρώπων που ακούνε φωνές 
 
Η φιλοσοφία του να ζούμε με τις διάφορες φωνές και να τις αποδεχόμαστε στις ζωές μας 
υποδεικνύει μια διαλεκτική προσέγγιση της ζωής. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
αυτές τις αρχές στις συγκρούσεις μέσα στο ίδιο το κίνημα των ανθρώπων που ακούν φωνές 
και επίσης στη σχέση μας με τη βιολογική ψυχιατρική και άλλες σχολές σκέψης;  
 
 

16:30-18:00 TALK – Research I | Hall #1  
 

«Ακούω Φωνές» 
Ζωή Μουλαρά, Ψυχολόγος 
 
Θα παρουσιαστεί η ψυχοθεραπευτική εξέλιξη του Βασίλη, σήμερα 18 ετών, ο οποίος 
προσήλθε στο ιατροπαιδαγωγικό τμήμα του Εθνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 
για πρώτη φορά στα 14 του καθώς άκουγε επίμονα φωνές. Η θεραπεύτρια που ανέλαβε 
αρχικά δούλεψε με την οικογένεια του Βασίλη σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση και 
οι φωνές σταμάτησαν αμέσως όταν ο πατέρας απελευθέρωσε τον Βασίλη από τον πατρικό 
ρόλο που του είχε αναθέσει.  
Δύο χρόνια μετά, ο Βασίλης έρχεται ξανά στην δομή με αίτημα να αντιμετωπίσει τις φωνές 
που έχουν επιστρέψει. Αυτή τη φορά δουλεύουμε ατομικά σύμφωνα με το μοντέλο 
αντιμετώπισης των φωνών των Romme και Escher (2005). Στόχος της προσέγγισης μας είναι 
διπλός: Αφενός ο άνθρωπος να κατανοήσει την εμπειρία του να ακούει φωνές ως μη  
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ψυχοπαθολογική και συνεπώς να αποφύγει την λήψη ψυχοφαρμακευτικής αγωγής, 
αφετέρου να διαχειριστεί τις φωνές ώστε να αποκτήσουν προσωπικό νόημα και να γίνουν 
χρήσιμες. Η θεραπεία διήρκησε ενάμιση χρόνο μέχρι την ενηλικίωση του Βασίλη με 
εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο Βασίλης κατάφερε να μπει σε διάλογο με τις 
φωνές, να τις δει ως σύμμαχο και τελικά κομμάτι του εαυτού του με αποτέλεσμα αρχικά να 
μειωθεί η συχνότητα και η ένταση τους και τελικά να αποκτήσει έλεγχο πάνω τους. 
 
«I Hear Voices» 
Zoe Moulara, Psychologist 
 
This is a presentation of the psychotherapy development of Vassilis, currently 18 years of 
age, who approached the children and adolescent’s mental health unit of the National 
Centre for Mental Health and Research at the age of 14, because he heard persistent voices. 
The therapist assigned the case began by working with Vassilis’ family, according to the 
systemic approach, and the voices immediately stopped when Vassilis’ father released him 
from the paternal role that he had imposed on him. 
Two years later Vassilis returned to the unit with a request to deal with the voices, which 
had returned. This time we worked on an individual basis according to Romme and Escher's 
model for dealing with voices (2005). Our approach had a dual purpose: On the one hand, 
for the hearer to comprehend his experience of hearing voices as non-psychopathological 
and, thus, to avoid the prescription of psychotropic medication, and, on the other hand, to 
manage the voices so that they acquire personal meaning and become useful. The therapy 
lasted for one and a half years, until Vassilis became an adult, with exceptionally 
encouraging results. Vassilis managed to enter into a dialogue with the voices, to see them 
as allies and as a part of himself, resulting initially in a reduction of their frequency and 
intensity and finally in Vassilis acquiring control over them. 
 
--------------------------------------------- 
 
Kiwis, voices, and ACT: Acceptance and Commitment Therapy for young New Zealanders 
experiencing their first episode of psychosis 
Octavia Wilson 
Clinical Psychologist, Totara House Early Intervention Service on Psychosis, Canterbury 
District Health Board, Christchurch, New Zealand 
 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is a psychological therapy showing some 
promise in improving quality of life among clients experiencing psychosis (Bach, Hayes, & 
Gallop, 2012). This presentation aims to give an introduction to acceptance and commitment 
therapy, with discussion about experiences clinically using ACT with clients experiencing 
psychosis in New Zealand. This presentation will discuss building on clients’ talents and 
strengths in therapy, and the challenge of making concepts relatable and concrete. The  
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presentation will also include a short demonstration of artwork/multi-media created by 
clients while participating in acceptance and commitment therapy. 
 
Νεοζηλανδοί και φωνές: Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης για νέους που βιώνουν 
πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο 
 
Η θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT), είναι μια υποσχόμενη ψυχολογική θεραπεία 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής θεραπευόμενων με ψύχωση. Αυτή η παρουσίαση 
προσπαθεί να μας εισάγει στη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης, με συζητήσεις σχετικά 
με τις εμπειρίες κλινικής χρήσης της ACT με θεραπευόμενους από τη Νέα Ζηλανδία που 
βιώνουν ψύχωση. Αυτή η παρουσίαση θα πραγματευτεί την αξιοποίηση των ταλέντων και 
των δυνάμεων των θεραπευόμενων μέσα στη θεραπεία και την πρόκληση της δημιουργίας 
χειροπιαστών εννοιών, με τις οποίες μπορούν να συνδεθούν. Η παρουσίαση θα 
συμπεριλάβει επίσης μια μικρή έκθεση των έργων τέχνης και πολυμέσων που 
δημιούργησαν θεραπευόμενοι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στη θεραπεία αποδοχής 
και δέσμευσης.  
 
--------------------------------------------- 
 
Dreaming and psychosis: Coping with hearing voices in the group analytic group 
Anastassios Koukis 
ISPS HELLAS 
 
Freud and Bion have both shown that patients with psychosis – especially patients who hear 
voices – are unable to dream properly, unless they are treated in long-term psychoanalysis. 
This is because their unconscious has been totally de-invested of images of the primordial 
mothering person or representations of thing. Bion believes that such patients’ unconscious 
is possessed by a “dead object”. On the contrary, as Freud stressed, their pre-conscious, 
which is the source of language or representations of words, has been super-invested, thus 
leading to disorganized speech. In this paper, by extending Freud’s and Bion’s views to 
include Foulkes’ theories on group analysis, we will verify the view that systematic 
participation in a heterogeneous group-analytic group by people who hear voices helps 
them transform this experience – which somewhat resembles the dreaming process, 
although in a fragmentary way, due to their super-invested pre-conscious – into dreaming 
proper. Specifically, by sharing their experience of hearing voices with the group and being 
mirrored by it as representing a good enough mother, patients learn to invest their 
unconscious, thereby progressively reconstructing their ability to dream. 
 
Όνειρα και ψύχωση: Αντιμετωπίζοντας τις φωνές στην ομαδική ανάλυση  
Αναστάσιος Κουκής 
ISPS HELLAS 
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Ο Freud και ο Bion έδειξαν ότι οι ασθενείς με ψύχωση, ειδικά αυτοί που ακούνε φωνές, δεν 
μπορούν να ονειρευτούν κανονικά, εκτός και αν υποβάλλονται σε μακροπρόθεσμη 
ψυχαναλυτική θεραπεία. Αυτό συμβαίνει γιατί το υποσυνείδητό τους έχει από-επενδυθεί 
εντελώς από εικόνες του πρωταρχικού προσώπου φροντίδας ή αναπαραστάσεις του 
Πράγματος. Ο Bion πιστεύει ότι το υποσυνείδητο τέτοιων ασθενών διακατέχεται από ένα 
«νεκρό αντικείμενο». Αντίθετα, όπως τόνισε ο Freud, το προσυνειδητό τους, το οποίο είναι 
η πηγή της γλώσσας ή των απεικονίσεων των λέξεων, έχει υπερεπενδυθεί, με αποτέλεσμα 
τον αποδιοργανωμένο λόγο. Σε αυτή την έρευνα, προχωρώντας τις απόψεις 
των Freud και Bion και προσθέτοντας τις θεωρίες του Foulke σχετικά την ομαδική ανάλυση, 
θα αποδείξουμε πώς η συστηματική συμμετοχή ανθρώπων που ακούν φωνές σε ένα 
ετερόκλητο γκρουπ ομαδικής ανάλυσης, τους βοηθάει να μετουσιώσουν αυτή την εμπειρία 
- που κάπως μοιάζει με την διαδικασία του να ονειρεύεσαι, αν και αποσπασματικά, λόγω 
της υπερ-επένδυσης του προσυνειδητού - σε κανονικά όνειρα. Πιο συγκεκριμένα, με το να 
μοιράζονται τις εμπειρίες των φωνών που ακούν με την ομάδα και να καθρεφτίζονται από 
αυτή σαν μια επαρκώς καλή μητέρα, οι πάσχοντες μαθαίνουν να επενδύουν 
το υποσυνείδητό τους και με το τρόπο αυτό να μπορούν σταδιακά να ανακτούν την 
δυνατότητά τους να ονειρεύονται. 
 
--------------------------------------------- 
 
Συγκριτική μελέτη δύο περιπτώσεων ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με 
εμπειρία ακρόασης φωνών 
Βασιλική Φενέκου 
Κλινική ψυχολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 
 
Η παρουσίαση αφορά δυο ατομικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις διάρκειας ενός έτους. 
Οι συμμετέχοντες είναι δυο άνδρες ηλικίας 22 και 35 ετών με εμπειρία ακρόασης φωνών, οι 
οποίοι βρίσκονται σε οξεία φάση. Ο άνδρας ηλικίας 22 ετών νοσηλεύεται για πρώτη φορά 
σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών και βρίσκεται στη φάση έναρξης της εμπειρίας  
 
ακρόασης φωνών. Ο άνδρας ηλικίας 35 ετών επισκέπτεται για πρώτη φορά τα εξωτερικά 
ιατρεία του ψυχιατρικού νοσοκομείου, έχει δεχθεί ψυχοθεραπευτική παρέμβαση διάρκειας 
τεσσάρων ετών στο παρελθόν και βρίσκεται στη φάση οργάνωσης της εμπειρίας ακρόασης 
φωνών. Οι συμμετέχοντες φέρουν ως αίτημα την αύξηση του προσωπικού ελέγχου 
απέναντι στην εμπειρία ακρόασης των φωνών. Οι δυο ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στις 
οποίες συμμετέχουν αποτελούν ένα συνδυασμό της ημι-δομημένης συνέντευξης των 
Romme και Escher σε σχέση με την εμπειρία ακρόασης φωνών και στρατηγικών 
αντιμετώπισης των φωνών Γνωσιακής Συμπεριφορικής προσέγγισης. Ο στόχος των πιο 
πάνω παρεμβάσεων είναι η σύνδεση της εμπειρίας ακρόασης φωνών με πτυχές της 
προσωπικότητας των συμμετεχόντων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των φωνών 
μέσω της εφαρμογής των στρατηγικών αντιμετώπισης. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι η 
ανάδειξη των ομοιοτήτων και διαφορών που προκύπτουν κατά την ψυχοθεραπευτική  
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διαδικασία σε σχέση με τη φάση ακρόασης των φωνών που βρίσκεται ο κάθε συμμετέχων 
και το στόχο των παρεμβάσεων.  
 
Comparative study of two cases of psychotherapeutic intervention with voice hearers 
Vassiliki Fenekou 
Clinical psychologist, PhD candidate, Psychology Department, Aristotle University of 
Thessaloniki 
 
The presentation concerns two individual psychotherapeutic interventions, which lasted a 
year each. The participants were men, one 22 and one 35 years old, who experienced 
hearing voices, both during an acute phase. The 22-year old man was hospitalised for the 
first time in an Athens hospital and was at the onset phase of hearing voices. The 35-year old 
man was visiting the outpatient department of the psychiatric hospital, had received 
psychotherapeutic intervention for four years in the past and was at the organization stage 
of the hearing voices experience. The participants’ requests were to increase their personal 
control over the hearing voices experience. Both psychotherapeutic interventions consisted 
of a combination of the semi-structured interview by Romme and Escher regarding the 
hearing voices experience and of management strategies using a Cognitive Behavioural 
approach. The aim of the interventions was to relate the hearing voices experience with 
aspects of the participants’ personality and to establish more effective management of the 
voices through the implementation of management strategies. The aim of the presentation 
is to highlight similarities and differences emerging from the psychotherapeutic process, 
related to the phase of voice hearing for each participant as well as to the goal of the 
interventions.  
 
 

16:30-18:00 WORKSHOP | Hall #2  
 
Advantages and disadvantages of self-help support groups 
Kate Crawford 
Hearing Voices and Paranoia support group facilitator and trainer, Hearing Voices Network, 
UK 
 
Ι would be running a workshop on the positive and negatives of self-help support groups and 
the importance of them. I am affiliated with the Hearing Voices Network; I am a Hearing 
Voices and Paranoia support group facilitator and trainer. I also run four Hearing voices 
groups a week, two in low secure forensic hospitals. I am a voice hearer and I have travelled 
all around the UK and internationally doing training on voice hearing. I became one of their 
ambassadors, delivering support and information to people who hear voices as well as 
lecturing international audiences. I also work with the associated paranoia network. I also do 
Maastricht interview training and group training. I have spoken at conferences in Europe and 
I am one of four people who help set up the hearing voices network and groups in Athens,  
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Greece. It would be great to come to the sixth intervoice conference which is to be held in 
Greece as being a founding member of making the Greece Hearing Voice Network a reality.  
 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομάδων αυτοβοήθειας 
 
Θα διεξαγάγω ένα εργαστήριο σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά των ομάδων 
αυτοβοήθειας και τη σημασία τους. Είμαι μέλος του Hearing Voices Network. Είμαι 
συντονίστρια και εκπαιδεύτρια σε ομάδες υποστήριξης Hearing Voices and Paranoia. Επίσης  
συντονίζω τέσσερις ομάδες ανθρώπων που ακούνε φωνές σε εβδομαδιαία βάση, δύο από 
τις οποίες σε δικαστικά ψυχιατρεία χαμηλής ασφάλειας. Ακούω και εγώ η ίδια φωνές και 
έχω ταξιδέψει σε όλη τη Βρετανία και διεθνώς προσφέροντας εκπαίδευση σχετικά με τις 
ασυνήθιστες ακουστικές εμπειρίες. Έγινα μια από τους πρεσβευτές τους, μεταδίδοντας 
υποστήριξη και πληροφόρηση σε ανθρώπους που ακούν φωνές και παραδίδοντας διαλέξεις 
σε διεθνή ακροατήρια. Επίσης, δουλεύω στο Δίκτυο ‘Παράνοια’ (Paranoia Network). 
Παρέχω εκπαίδευση σχετική με το ερωτηματολόγιο του Μάαστριχτ και τη λειτουργία 
ομάδων. Έχω μιλήσει σε συνέδρια στην Ευρώπη και είμαι μια από τους τέσσερις 
ανθρώπους που βοηθήσαμε να στηθεί το δίκτυο ανθρώπων που ακούν φωνές στην Αθήνα. 
Θα ήταν υπέροχο να παρευρεθώ στο 6ο συνέδριο του Intervoice που διεξάγεται στην 
Ελλάδα, καθώς ήμουν ιδρυτικό μέλος κατά την πραγμάτωση του Ελληνικού Δικτύου των 
Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές.  
 
 

16:30-18:00 WORKSHOP | Hall #3  
 
Γέφυρες από το νησί των λωτοφάγων 
Άννα-Μαρία Αντωνοπούλου, Ψυχολόγος 
Δήμητρα Μάντζαρη, Ψυχολόγος 
 
Τι μπορεί να συμβολίζει το νησί των λωτοφάγων, όταν περιορίζεται σε καρπούς που 
προσφέρουν την ειρηνική απάθεια; Τι ξεχνάει η κοινωνία και κάνει τον καθένα από εμάς, 
συνοδοιπόρους στο χώρο της ψυχικής υγείας, να ξεχνιόμαστε στο νησί με τους λωτούς, 
περιπλανώμενοι σ’ ένα δύσκολο ταξίδι; 
Χρησιμοποιώντας το συμβολισμό του λωτού τόσο ως καρπό της λήθης, όσο και ως σημείο 
αναγέννησης και πνευματικής ανάπτυξης, το εργαστήριο επιχειρεί να γίνει τόπος 
μοιράσματος εμπειριών. Σε κοινωνίες, όπως η ελληνική, η οικονομική-κοινωνική κρίση 
πλήττει το χώρο της ψυχικής υγείας, αποπροσανατολίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους 
από το ταξίδι με αφετηρία και προορισμό την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.  
Οι δυσκολίες, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που προκύπτουν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως φάρος και να αναδείξουν εναλλακτικά μονοπάτια, καθιστώντας την 
κρίση έναυσμα για αλλαγή στις στάσεις και πρακτικές στην ψυχική υγεία; Μπορούμε, εν 
τέλει, να χτίσουμε γέφυρες από το νησί των λωτοφάγων; 
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Πρόγραμμα Εργαστηρίου 
Παρουσίαση του Μύθου των Λωτοφάγων (Διπλός Συμβολισμός του Λωτού) 
Σύντομη Βιωματική Δραστηριότητα (Τι ξεχνάει η κοινωνία;) 
Συζήτηση 
Κλείσιμο Εργαστηρίου (Τι επιθυμούμε να θυμάται η κοινωνία;) 
 
Bridges from the island of the lotus eaters 
Anna-Maria Antonopoulou, Psychologist 
Dimitra Mantzari, Psychologist  
 
What could the island of the lotus eaters symbolize, when it is limited to fruits that bestow 
peaceful apathy? What does society forget and makes each one of us, fellow travellers in the 
realm of mental health, forget ourselves on the lotus island, wandering on a difficult 
journey? 
Using the symbolism of the lotus fruit both as the fruit of oblivion and as the point of rebirth 
and intellectual growth, the workshop endeavours to become a place of sharing experiences. 
In societies, like Greece, the socioeconomic crisis adversely affects the field of mental health, 
disorienting everyone involved in the journey that starts and ends at psychiatric reform. Can 
the difficulties, thoughts and concerns that arise serve as a beacon, highlighting alternative 
paths and transforming the crisis into a launching pad for change in attitudes and practices 
in mental health? Can we, in fact, build bridges from the island of the lotus eaters?  
Workshop Programme 
Presentation of the Lotus Eater Myth (Dual Symbolism of the Lotus) 
Brief Experiential Activity (What does society forget?) 
Discussion 
Workshop Closing (What do we want society to remember?) 
 
 

16:30-18:00 WORKSHOP | Hall #5 
  
‘Πώς θα βρω ξανά μια αληθινή Ιθάκη;’: Το ταξίδι του ήρωα προς το δυνάμωμα 
Μαριάννα Κεφαλληνού & Λυκούργος Καρατζαφέρης 
Making Waves, Ελληνικό Δίκτυο Ακούγοντας Φωνές 
 
Ο τίτλος αυτού του συνεδρίου (‘Οδυσσεύοντας με τις σειρήνες’) φέρει σημαντικούς 
συμβολισμούς που μας θυμίζουν το μονομύθο του ήρωα με τα χίλια πρόσωπα, του Joseph 
Campbell. Η Οδύσσεια είναι ένας από εκείνους τους μεγάλους μύθους ανά τον κόσμο όπου 
‘ένας ήρωας αποτολμά να περάσει από τον κόσμο του συνήθους σήμερα σε έναν κόσμο 
υπερφυσικού θαύματος, όπου αντιμετωπίζονται καταπληκτικές δυνάμεις και κερδίζεται μια 
αποφασιστική νίκη. Ο ήρωας επιστρέφει από αυτήν τη μυστήρια περιπέτεια με τη δύναμη 
να απονείμει ευλογίες στους συνανθρώπους του’ (Campbell, 2004, p.28). Ο Οδυσσέας είναι 
ένας μόνο από τους ήρωες και τις ηρωίδες σε ένα μακρύ ταξίδι επιστροφής γεμάτο κρίσεις,  
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εμπόδια και οδηγούς. Οι ασυνήθιστες ψυχικές εμπειρίες μπορεί να αποτελούν ένα τέτοιο 
ταξίδι και οι φωνές μερικές φορές είναι εμπόδια, αλλά μπορούν να είναι και πολύτιμοι 
οδηγοί μας. Η συμμετοχή στο κίνημα Hearing Voices μπορεί επίσης να είναι ένα τέτοιο 
περιπετειώδες ταξίδι ζωής. Εμπόδια όπως οι σειρήνες ίσως αντιπροσωπεύουν προκλήσεις 
της καθημερινότητας, προσωπικές ή κοινωνικές κρίσεις, ψυχιατρικά στερεότυπα κοκ. Αυτό 
το εργαστήριο θα δανειστεί μερικές τεχνικές από τη δραματοθεραπεία με σκοπό να 
μάθουμε από τα ταξίδια όλων μας προς το δυνάμωμα.  
  
‘How do I ever find true home again?’: The hero’s journey to thriving 
Marianna Kefallinou & Lykourgos Karatzaferis 
Making Waves, Hellenic Hearing Voices Network 
 
The title of this congress (‘Odysseying with the sirens’) bears significant symbolisms that 
bring to mind Joseph Campbell’s monomyth of the hero with a thousand faces. The Odyssey 
is one of the great world myths where ‘A hero ventures forth from the world of common day 
into a region of supernatural wonder: fabulous forces are there encountered and a decisive 
victory is won: the hero comes back from this mysterious adventure with the power to 
bestow boons on his fellow man (sic)’ (Campbell, 2004, p.28). Ulysses (Odysseus) is just one 
of the heroes and heroines on a long return journey full of crises, obstacles and guides. 
Altered states of consciousness can be such a journey and voices are sometimes obstacles 
but can also be our valuable guides. Being part of the Hearing Voices Movement can also be 
such an adventurous life journey. Obstacles such as the sirens might represent everyday life 
challenges, personal or social crises, psychiatric stereotypes and so on. This workshop will 
borrow from some drama therapy techniques in order to learn from each other’s journeys to 
thriving.  
Reference: Campbell, J. (2004) The Hero With A Thousand Faces (Commemorative Edition), 
Princeton, Princeton University Press 
 
 

18:00-19:00 WORLD CAFÉ | Hall #1   
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SUNDAY, 12th OCTOBER 

 
 

09:00-09:30 DECLARATION | Hall #1   

 
09:30-11:30 PLENARY SESSION | Hall #1   

 
The differences between patients and non-patients children and youngsters hearing voices  
Sandra Escher 
Former journalist and senior staff member at the Community Mental Health Centre in 
Maastricht, honorary research fellow at Birmingham City University, Co-Founder of Intervoice 
 
The attitude in mental health care towards patients hearing voices is strongly influenced by 
the idea that hearing voices is a symptom of an illness. Although population surveys show 
that 4 to 8% of the normal population hears voices and most voice hearers do not look for 
mental health care has this fact not influenced the attitude. People reason that there must 
be a difference between the experience of patients and non-patients. However 
contemporary research shows there is no difference between the experience itself. It is the 
difference in coping with emotions relating to problems and trauma that counts. What 
consequences does this research has on the approach in mental health care.  

 
Οι διαφορές μεταξύ ασθενών και μη-ασθενών παιδιών και νέων που ακούνε φωνές 
 
Στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η στάση απέναντι στους ασθενείς που ακούνε φωνές 
επηρεάζεται έντονα από την ιδέα ότι οι φωνές αποτελούν σύμπτωμα μιας ασθένειας. 
Παρόλο που δημογραφικές έρευνες δείχνουν ότι 4% έως 8% του φυσιολογικού πληθυσμού 
ακούει φωνές και οι περισσότεροι άνθρωποι που τις ακούν δεν αναζητούν φροντίδα 
ψυχικής υγείας, το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει την υπάρχουσα νοοτροπία. Πολλοί 
άνθρωποι υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της εμπειρίας των 
ασθενών και των μη ασθενών. Παρόλα αυτά, η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχει 
διαφορά ως προς την εμπειρία αυτή καθαυτή. Αυτό που μετράει, είναι η διαφορά στην 
αντιμετώπιση συναισθημάτων που συνδέονται με προβλήματα και ψυχικά τραύματα. Ποια 
είναι η σημασία αυτής της έρευνας για την προσέγγιση του ζητήματος μέσα στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας;  
 
--------------------------------------------- 
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Visions, voices, dissociated parts and child sexual abuse: From living life in crisis to moving 
on to recovery 
Dr Sam Warner 
Consultant clinical psychologist and research fellow, Manchester Metropolitan University, 
Manchester, UK 
 
Child sexual abuse is a world-wide social problem which has many negative effects. The 
physical act of abuse may have ceased, but victims often feel traumatised many years later. 
This is because the mind-tricks that abusers play to control their victims still linger inside 
their heads. People can then still feel like they are living within the crisis of abuse which 
continues to control their lives. In this session I demonstrate how visions, voices and 
dissociated parts sometimes develop in response to the overwhelming trauma of child 
sexual abuse and that these strategies of survival enable people to survive the crisis of their 
abused childhoods. I then explore how splitting parts off in these ways, helps people 
mentally survive the trauma of abuse, but can also cause additional stress, which may 
undermine their recovery. This is particularly the case when services view visions, voices and 
dissociated parts as symptoms of mental disorder, rather than as meaningful and potentially 
helpful starting points for recovery. Drawing on my work with children and adults who hear 
voices, see visions and experience different identities, I demonstrate how victims of 
childhood sexual abuse can be supported to use their visions, voices and dissociated parts to 
understand crisis and to provide directions for recovery.  
 
Οράματα, φωνές, αποσχισμένα κομμάτια και παιδική σεξουαλική κακοποίηση: Από μια 
ζωή σε κρίση, στο δρόμο προς την ανάρρωση 
 
Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με πολλές αρνητικές 
συνέπειες. Μπορεί η διάπραξη της σωματικής κακοποίησης να σταματάει, αλλά τα θύματα 
εξακολουθούν να είναι ψυχικά τραυματισμένα για πολλά χρόνια αργότερα. Αυτό συμβαίνει 
διότι τα παιχνίδια που παίζουν οι θύτες για να ελέγχουν το μυαλό των θυμάτων τους 
κολλάνε στο κεφάλι τους. Οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ότι ζουν μέσα στη κρίση της 
κακοποίησης που εξακολουθεί να ελέγχει τις ζωές τους. Σε αυτή την εισήγηση παρουσιάζω 
πώς τα οράματα, οι φωνές και τα αποσυνδεδεμένα κομμάτια πολλές φορές αναπτύσσονται 
σε απάντηση του τεράστιου τραύματος της παιδικής κακοποίησης και αυτές οι στρατηγικές 
επιβίωσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιβιώσουν από την κρίση της κακοποίησης 
της παιδικής τους ηλικίας. Στη συνέχεια εξετάζω πώς η σχάση κομματιών του εαυτού κατά 
τέτοιους τρόπους βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν ψυχικά το τραύμα της 
κακοποίησης, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να προκαλέσει άγχος που ενδεχομένως να 
υπονομεύσει την ανάρρωσή τους. Αυτή η περίπτωση ισχύει ιδίως όταν οι υπηρεσίες 
(ψυχικής υγείας) αντιλαμβάνονται τα οράματα, τις φωνές και τα αποσυνδεδεμένα 
κομμάτια σαν συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, παρά σαν πλήρεις νοήματος και δυνητικά 
βοηθητικές αφετηρίες ανάρρωσης. Με βάση τη δουλειά μου με τα παιδιά και τους ενήλικες  
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που ακούνε φωνές, βλέπουν οράματα και βιώνουν διαφορετικές ταυτότητες, θα δείξω πώς 
τα θύματα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μπορούν να υποστηριχθούν για να 
χρησιμοποιούν τα οράματά τους, τις φωνές που ακούνε και τα αποσυνδεδεμένα κομμάτια 
του εαυτού τους, ώστε να κατανοήσουν την κρίση και να παρέχουν στον εαυτό τους 
κατευθύνσεις για την ανάρρωση. 
 
--------------------------------------------- 
 
Suicidal feelings and social justice 
Will Hall 
Mental Health Advocate, Writer and Counselor, Madness Radio, practicerecovery.com 
 
Suicidal feelings are surrounded by fear and misunderstanding. Communities are often 
judgmental and encouraged to report suicidal feelings to mental health professionals, while 
the standard of care in behavioral health emphasizes rapid risk assessment and medical 
intervention. Does this professionalized approach truly support people – and prevent 
suicide? Or can it sometimes make things worse? What are new ways of responding to and 
living with suicidal feelings? How can the need to prevent suicide also embrace a human 
rights perspective? Though intended to help, forced hospitalization may end up only doing 
more harm. Many people afraid of forced treatments learn to hide their suicidal feelings – 
further isolating them from support. This workshop will help overcome the taboo 
surrounding suicidal feelings, empower us to speak more openly, give us concrete tools for 
engaging ourselves and others, and prepare us to transform organizational cultures and 
community responses to suicidal feelings, especially related to hearing voices and 
experiences called psychosis. The training is based on Will Hall's more than 10 years' work 
with peer support groups; his experience as a therapist and mental health trainer, and his 
personal history as both a survivor of suicide attempts and as someone who has lost a family 
member to suicide. 
 
Αυτοκτονικά συναισθήματα και κοινωνική δικαιοσύνη  
 
Τα αυτοκτονικά συναισθήματα περιβάλλονται από φόβο και παρανοήσεις. Οι κοινότητες 
είναι συχνά επικριτικές και προτρέπονται να αναφέρουν τα αυτοκτονικά συναισθήματα 
στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενώ το πρωτόκολλο φροντίδας της ψυχικής υγείας 
δίνει έμφαση στην ταχεία εκτίμηση κινδύνου και σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Είναι 
δυνατόν αυτή η επαγγελματική προσέγγιση να υποστηρίζει πραγματικά τους ανθρώπους 
και να αποτρέψει την αυτοκτονία; Ή μήπως μπορεί καμιά φορά να χειροτερέψει τα 
πράγματα; Ποιοί είναι οι καινούριοι τρόποι να αντιμετωπίζουμε και να ζούμε με τα 
αυτοκτονικά συναισθήματα; Πώς μπορεί η ανάγκη για την πρόληψη των αυτοκτονιών και 
αγκαλιάσει μια οπτική που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα; Παρόλο που σκοπός της 
είναι να βοηθήσει, η αναγκαστική νοσηλεία μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό. 
Πολλοί άνθρωποι που φοβούνται τις αναγκαστικές θεραπείες μαθαίνουν να κρύβουν τα  
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αυτοκτονικά συναισθήματά τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποκλείονται και άλλο 
από κάθε υποστήριξη. Αυτή η παρουσίαση θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το ταμπού 
που περιβάλλει τα αυτοκτονικά συναισθήματα και θα μας ενδυναμώσει για να μιλάμε πιο 
ανοιχτά, θα μας δώσει συγκεκριμένα εργαλεία για τη δική μας εμπλοκή και των άλλων και 
θα μας προετοιμάσει για να μετασχηματίσουμε την κουλτούρα των υπηρεσιών και τη 
νοοτροπία της κοινότητας απέναντι στα αυτοκτονικά συναισθήματα, ιδίως σε σχέση με 
εμπειρίες φωνών και ψύχωσης. Η εκπαίδευση βασίζεται στην πλέον της δεκαετίας δουλειά 
του Will Hall με ομάδες ομότιμης υποστήριξης, στην προσωπική του εμπειρία ως 
θεραπευτή και εκπαιδευτή ψυχικής υγείας, καθώς και στην προσωπική του ιστορία ως 
επιζώντος αυτοκτονικής απόπειρας και μέλους οικογένειας που έχει χάσει έναν οικείο του 
από αυτοκτονία.  
 
--------------------------------------------- 
 
“I'm not sure how much of this fits your definition, so I'll try and describe it all.” Findings 
from an interdisciplinary study of voice-hearing 
Angela Woods (co-authors not presenting: Ben Alderson-Day, Hearing the Voice; Nev Jones, 
the Lived Experience Network). 
Co-Director, Hearing the Voice, Durham University, UK. 
 
The Intervoice community has long recognised the gap between the way people discuss their 
lived experience of voices, and the way clinical and scientific researchers approach, measure 
and investigate the phenomenology of auditory verbal hallucinations. To date, most of the 
phenomenological data used in research has come from clinical interviews collected in 
psychiatric settings, which has undoubtedly shaped the kinds of experiences are reported, 
the language used to describe those experiences, and the way they are interpreted. 
“What is it like to hear voices?” is a large qualitative study conducted by the Hearing the 
Voice project and the Lived Experience Research Network. Using a novel phenomenology 
questionnaire, the study invited people to reflect, in their own words, on aspects of 
experience – including the embodied presence and interpersonal agency of voices; their 
relationship to thoughts, external and internal speech; and strategies for coping – which are 
rarely the focus of in-depth exploration in mainstream psychological research.  
After succinctly summarizing key findings from the study, this presentation will discuss in 
detail the variety of ways in which participants describe and understand their voices – or 
voice-like experiences – in relation to concepts of agency, ontology, identity and origin. 
What does the more complex account of the nature of ‘voices’ have to offer researchers, 
clinicians and, most importantly, voice-hearers themselves? 
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“Δεν ξέρω πόσο ταιριάζει με τον ορισμό σας, οπότε θα προσπαθήσω να το περιγράψω”. 
Ευρήματα από μια διεπιστημονική μελέτη της εμπειρίας των φωνών 
 
Η κοινότητα του Intervoice έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό το χάσμα ανάμεσα στον τρόπο 
που οι άνθρωποι συζητούν για τα βιώματά τους σχετικά με τις φωνές και τον τρόπο που οι 
κλινικοί και επιστημονικοί ερευνητές προσεγγίζουν, μετρούν και ερευνούν τη 
φαινομενολογία των ακουστικών λεκτικών ψευδαισθήσεων. Μέχρι σήμερα, τα 
περισσότερα από τα φαινομενολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα 
προέρχονται από κλινικές συνεντεύξεις σε ψυχιατρικές δομές, γεγονός που έχει 
αδιαμφισβήτητα διαμορφώσει το είδος των εμπειριών που καταγράφονται, τη γλώσσα που 
έχει χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή αυτών των εμπειριών και τον τρόπο που 
ερμηνεύονται. 
Το «Πώς είναι να ακούς φωνές;» είναι μια ευρεία ποιοτική μελέτη, που διεξάγεται από το 
εγχείρημα Hearing the Voice και το Lived Experience Research Network. Χρησιμοποιώντας 
ένα καινοτόμο ερωτηματολόγιο φαινομενολογικής προσέγγισης, η μελέτη κάλεσε 
ανθρώπους να αναστοχαστούν, με δικά τους λόγια, για τις πτυχές των εμπειριών τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσώματης παρουσίας και της διαπροσωπικής αυτενέργειας των  
φωνών, για τη σχέση τους με τις σκέψεις, την εσωτερική και την εξωτερική ομιλία και τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης - που σπανίως αποτελούν επίκεντρο σε βάθος διερεύνησης στις 
περισσότερες ψυχολογικές έρευνες.  
Αφού συνοψίσουμε επιγραμματικά τα κύρια ευρήματα της μελέτης, θα συζητήσουμε σε 
αυτή τη παρουσίαση λεπτομερώς για τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι 
συμμετέχοντες περιγράφουν και κατανοούν τις φωνές που ακούν - ή παραπλήσιες 
εμπειρίες - σε σχέση με τις έννοιες της αυτενέργειας, της οντολογίας, της ταυτότητας και 
της προέλευσης τους. Τι έχει να προσφέρει η πιο περίπλοκη καταγραφή της φύσης των 
‘φωνών’ στους ερευνητές, στους επαγγελματίες υγείας και κυρίως στους ίδιους τους 
ανθρώπους που ακούνε φωνές;  
 
--------------------------------------------- 
 
“Can you sit beside me whilst the sky falls in?” Learning from hearing voices groups in 
prisons 
Rachel Waddingham 
Mind in Camden, National Hearing Voices Network (England), Intervoice, ISPS UK 
 
As a facilitator, I am acutely aware that Hearing Voices Groups offer members something 
that is in short supply – space to sit alongside one another in an atmosphere of respect, 
understanding and validation. At their best, these groups can hold powerful emotions and 
experiences – giving members the chance to explore these without being crushed by their 
weight. As a member, it was this part of the group that I most needed and valued. It was 
important for me to learn that people could hear and recognise the parts of my experience I 
usually kept out of sight.  
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Creating and maintaining this safe space, however, isn’t always easy. Since launching 
Hearing Voices Groups in London’s prisons I have had a crash course in the need to ‘be with’ 
people in distress. The level of powerlessness and trauma has required me to confront my 
own reactions in order to help facilitate a safe enough space for members to support one 
another. This talk explores the challenges around creating safe spaces in unsafe places and 
how this can help us better support those in distress. It explores what can help transform an 
overwhelming experience into something we can learn from rather than fear. 
 
“Μπορείς να καθίσεις δίπλα μου όταν πέφτει ο ουρανός;” Μαθαίνοντας από τις ομάδες 
«Ακούγοντας Φωνές» στις φυλακές 
Rachel Waddingham 
Mind in Camden, National Hearing Voices Network (England), Intervoice, ISPS UK 
 
Ως συντονίστρια, γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ομάδες ανθρώπων που ακούν φωνές 
(Hearing Voices Groups) προσφέρουν στα μέλη τους κάτι που δεν το βρίσκουμε εύκολα: 
χώρο να καθίσουμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σε μια ατμόσφαιρα κατανόησης και 
εκτίμησης. Στην καλύτερη μορφή τους, αυτές οι ομάδες μπορούν να συγκρατούν ισχυρά 
συναισθήματα και εμπειρίες, δίνοντας στα μέλη τους την ευκαιρία να 
τα εξερευνήσουν χωρίς να συνθλίβονται από το ‘βάρος’ τους. Ούσα και εγώ μέλος, αυτό 
ήταν το κομμάτι της ομάδας που χρειαζόμουν και εκτίμησα περισσότερο. 
Ήταν σημαντικό για εμένα να μάθω πως οι άνθρωποι μπορούν να ακούν και να 
αναγνωρίζουν τα σημεία της εμπειρίας μου, που συνήθως δεν αποκάλυπτα. 
Ωστόσο, η δημιουργία και η διατήρηση ενός τέτοιου ασφαλούς χώρου δεν είναι πάντα 
εύκολη υπόθεση. Από τη στιγμή που ξεκίνησα τις ομάδες «Ακούγοντας Φωνές» στις 
φυλακές του Λονδίνου, παίρνω εντατικά μαθήματα σε σχέση με την ανάγκη να ‘είμαι μαζί’ 
με ανθρώπους σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τα επίπεδα αδυναμίας και τραυματικών 
εμπειριών απαιτούν από εμένα να αντιμετωπίζω τις δικές μου αντιδράσεις προκειμένου να 
παρέχω έναν ασφαλή χώρο για την αλληλοϋποστήριξη των μελών. Αυτή η παρουσίαση 
διερευνά τις προκλήσεις γύρω από τη δημιουργία ασφαλών χώρων σε επισφαλή μέρη 
και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε ώστε να παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη σε 
όσους δυσφορούν ψυχικά. Διερευνά τι μπορεί να μας βοηθήσει να μετατρέψουμε 
μια συγκλονιστική εμπειρία σε μάθημα για εμάς, αντί να τη φοβόμαστε.  
 
--------------------------------------------- 
 
In a crisis: Finding ways to live with voices of panic, blame and punishment 
Rufus May 
Clinical psychologist in Bradford’s Assertive Outreach Team, Honorary Research Fellow, 
Centre for Citizenship and Community Health, Bradford, UK, facilitator of hearing voices 
groups and of Evolving Minds. 
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Mainstream practitioners are beginning to be interested in dialoguing practices with voices. 
This includes the Avatar therapy approach currently being trialled in the the UK where voice 
hearers practice being assertive and dialoguing with computer generated images of their 
voices. I will reflect on my experience of using voice dialogue and witnessing different ways 
people who hear voices have found to strengthen their sense of self and change the 
relationship with their voices. I will consider the value of trauma counselling, bodywork and 
different spiritual approaches to finding ways to live with voices. I will also look at the 
dangers of dialoguing with parts of our mind that are more disconnected or unconscious. 
Ways to make this process safe will be considered including the use of grounding practices, 
community support and ritual. 
 
Σε κρίση: Βρίσκοντας τρόπους να ζούμε με φωνές πανικού, κατηγορίας και τιμωρίας 
 
Οι παραδοσιακοί επαγγελματίες αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για πρακτικές διαλόγου 
με τις φωνές. Αυτό περιλαμβάνει την προσέγγιση της θεραπείας Avatar που σήμερα 
δοκιμάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την οποία οι άτομα που ακούνε φωνές 
εξασκούνται για να γίνουν πιο διεκδικητικοί και διαλέγονται με εικόνες των φωνών τους 
που έχει δημιουργήσει ο υπολογιστής. Θα αναστοχαστώ πάνω στην εμπειρία που είχα όταν 
χρησιμοποίησα το διάλογο με τις φωνές και παρατήρησα τους διαφορετικούς τρόπους που 
όσοι ακούν φωνές έχουν βρει προκειμένου να ενισχύσου την αίσθηση του εαυτού τους και 
να αλλάξουν τη σχέση τους με τις φωνές τους. Θα εξετάσω την αξία της συμβουλευτικής για 
ψυχικά τραύματα, των σωματικών ασκήσεων και των διαφορετικών πνευματικών 
προσεγγίσεων για την εύρεση τρόπων συμβίωσης με τις φωνές. Ακόμα, θα εξετάσω τους 
κινδύνους του διαλόγου με μέρη του μυαλού μας που είναι πιο αποσυνδεδεμένα ή 
υποσυνείδητα. Θα εξεταστούν τρόποι για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία περισσότερο 
ασφαλή, όπως η χρήση πρακτικών επαφής με την πραγματικότητα (grounding), η κοινοτική 
υποστήριξη και η τελετουργία.  
 
 

12:00 – 13:30 TALK – Research II | Hall #1   
 
Ripped jeans and recovery: A discussion of the commodification of recovery in mental 
health treatment 
Monique Dalgleish 
PhD Candidate, The University of Melbourne, Australia 
 
Lived experience of recovery through my brother and data collection for my PhD presented 
recovery as a uniquely personal journey, tremendously rewarding, but demanding a great 
deal of creativity and hard work. Mental health service organizations can provide valuable 
tools in the people’s recovery journeys, but their coopting of the term has changed its 
meaning. The term originated in resistance movements and meant recovery from psychiatric 
treatments. Fiske’s (1989) ripped jeans theory illuminates the way capitalism subsumes  
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ideas and practices that have grown out of resistance and commodifies them. He elaborates 
on peoples countering power to choose how to use the commodities they are offered. 
Resistance scholars, researchers and philosophers examine neoliberal ties between 
government and market forces and present a vital form of resistance that suggests how 
difference may be included within the dominant systems. Critique of the commodification of 
recovery suggests that acknowledgement of the strong body of past and present resistance 
work has the potential to enhance people’s personal journeys of recovery. 
 
Σκισμένο τζιν και ανάρρωση: Μια συζήτηση για την εμπορευματοποίηση της ανάρρωσης 
στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
 
Έχω ζήσει την εμπειρία της ανάρρωσης μέσα από τον αδερφό μου και την συλλογή 
δεδομένων για την διδακτορική διατριβή μου σαν ένα μοναδικό προσωπικό ταξίδι, μια 
εξαιρετική επιβράβευση, που ωστόσο απαιτεί μεγάλη δόση δημιουργικότητας και σκληρής 
δουλειάς. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι σε θέση να παρέχουν πολύτιμα εργαλεία στα 
ταξίδια ανάρρωσης των ανθρώπων, αλλά η οικειοποίηση του όρου από αυτές έχει αλλάξει 
το νόημά του. Ο όρος προέρχεται από τα κινήματα αντίστασης και σήμαινε την ανάρρωση 
από τις ψυχιατρικές θεραπείες. Η θεωρία του Fiske (1989) για τα σκισμένα τζιν ρίχνει φως  
 
στον τρόπο με τον οποίο ο καπιταλισμός συγκεντρώνει ιδέες και πρακτικές που 
αναπτύχθηκαν από την αντίσταση και τις εμπορευματοποιεί. Αναφέρεται διεξοδικά στην 
αντιθετική εξουσία των ανθρώπων που επιλέγουν πώς να χρησιμοποιούν τα εμπορεύματα 
που τους προσφέρονται. Μελετητές της αντίστασης, ερευνητές και φιλόσοφοι εξετάζουν 
τους νεοφιλελεύθερους δεσμούς μεταξύ της κυβέρνησης και των δυνάμεων της αγοράς και 
παρουσιάζουν μια ζωτικής σημασίας μορφή αντίστασης που υποδηλώνει πώς η διαφορά 
μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα στα κυρίαρχα συστήματα. Η κριτική της 
εμπορευματοποίησης της ανάρρωσης προτείνει ότι η αναγνώριση του ισχυρού συνόλου 
δράσεων αντίστασης του παρελθόντος και του παρόντος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει 
τις προσωπικές διαδρομές ανάρρωσης των ανθρώπων. 
 
--------------------------------------------- 
 
The use of psychiatric diagnosis on three child and adolescent inpatient units: A qualitative 
study 
A. Kelly 1, P. Rhodes1, K. Mikes-Liu2, C. McDonald2, L. Graham3 
1. University of Sydney; 2. Redbank House Child and Adolescent Unit, Sydney; 3. Queensland 
University of Technology, Brisbane. (all Australia) 
 
In the treatment of young people in acute care, use of the psychiatric diagnostic system is a 
contentious issue. However, diagnosis is a reality of the mental health system and something 
that every clinician must face if they are to work within it. The current debate around the 
utility of psychiatric diagnosis is situated within a wider context- away from ideology.  
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Focuses is given to the treatment of young people in acute care as they appear to provoke 
most discussion about the application of psychiatric diagnoses. This leads to the main project 
aim; to investigate the role of diagnosis in the clinical work of mental health professionals 
working in acute child and adolescent care. Semi-structured interviews were conducted with 
20 mental health clinicians on acute child and adolescent units and they were asked about 
their views on psychiatric diagnosis and how it influences their clinical practice. Four team 
case discussion meetings of real cases formed the second part of the study. Grounded 
Theory analysis was used to analyse the data gathered from both the interviews and case 
discussion groups. The initial findings of this analysis as well as reflections on the process are 
to be presented. 

 
Η χρήση ψυχιατρικής διάγνωσης σε τρεις κλειστές μονάδες παιδιών και εφήβων: Μια 
ποιοτική μελέτη 

 
Στη θεραπεία των νέων ανθρώπων στα τμήματα οξέων, η χρήση του ψυχιατρικού 
διαγνωστικού συστήματος είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Ωστόσο, η διάγνωση είναι μια 
πραγματικότητα στο σύστημα ψυχικής υγείας και κάτι που κάθε γιατρός πρέπει να 
αντιμετωπίσει εάν πρόκειται να δουλέψει σε αυτό. Η τρέχουσα αντιπαράθεση σχετικά με τη 
χρησιμότητα της ψυχιατρικής διάγνωσης τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μακριά 
από την ιδεολογία. Επικεντρώνεται στη θεραπεία νέων ανθρώπων στα τμήματα οξέων,  
 
καθώς φαίνεται ότι η περίπτωσή τους εγείρει τις περισσότερες συζητήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των ψυχιατρικών διαγνώσεων. Αυτό οδηγεί στο βασικό σκοπό αυτής της 
εργασίας, να ερευνήσει το ρόλο της διάγνωσης στην κλινική δουλειά των επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας που εργάζονται στα τμήματα οξέων ανηλίκων και ενηλίκων. 
Πραγματοποιήθηκαν 20 ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εργαζόμενους ψυχικής υγείας σε 
οξέα τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων και ρωτήθηκαν για τη γνώμη τους σχετικά με την 
ψυχιατρική διάγνωση και πώς επηρεάζει την κλινική πρακτική τους. Στο δεύτερο μέρος της 
μελέτης συστάθηκαν τέσσερεις ομάδες συζήτησης πραγματικών περιστατικών. Η ανάλυση 
θεμελιωμένης θεωρίας χρησιμοποιήθηκε για να αναλυθούν τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν από αμφότερες τις συνεντεύξεις και τις ομάδες συζήτησης περιστατικών. 
Πρόκειται να παρουσιαστούν τα πρώτα ευρήματα της ανάλυσης καθώς και αναστοχασμοί 
για τη διαδικασία.  
 
--------------------------------------------- 
 
Experience focussed counselling with voice hearers in training and practice – early results 
from a randomised-controlled trial pilot study 
Joachim Schnackenberg 
EFC trainer, supervisor and practitioner with the EFC Institute 
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This paper will present some initial qualitative and quantitative findings of the first 
randomised-controlled trial (RCT) (pilot study) in Making Sense of Voices. An RCT set up was 
chosen to widen the scope and reach of the Making Sense of Voices approach, despite its 
obvious ethical dilemmas around power dynamics within mental health research and 
practice communities. Although it was difficult to recruit sufficient numbers of participants 
in the study, there appear to be some promising initial results. The RCT set up was 
complemented by a mixed-method approach, employing Applied Thematic Analysis for the 
qualitative part of the study.  
 
Συμβουλευτική Εστιασμένη στην Εμπειρία για ανθρώπους που ακούνε φωνές, σε 
εκπαίδευση και πρακτική: Πρώτα ευρήματα από μια πιλοτική τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη 
 
Αυτή η μελέτη θα παρουσιάσει κάποια αρχικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της 
πρώτης τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής (RCT) (πιλοτική μελέτη) για την ‘Κατανόηση 
των Φωνών’. Επιλέχθηκε η μέθοδος RCT για να διευρυνθεί το φάσμα και το πεδίο της 
προσέγγισης ‘Κατανόηση των Φωνών’, παρά τα προφανή ηθικά διλήμματα γύρω από τις 
δυναμικές εξουσίας που υπάρχουν μέσα στην κοινότητα της έρευνας και πρακτικής της 
ψυχικής υγείας. Παρόλο που η συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων στη 
μελέτη ήταν δύσκολη, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα ενθαρρυντικά πρώτα 
αποτελέσματα. Η μέθοδος RCT συμπληρώθηκε από μια προσέγγιση μικτής μεθοδολογίας, 
με τη χρήση Εφαρμοσμένης Θεματικής Ανάλυσης για το ποιοτικό σκέλος της μελέτης.  
 
--------------------------------------------- 
  
“I didn’t know other people existed that hear voices”: Evaluating a new hearing voices 
group for people with learning disabilities 
Rose Tomlins 
Research Assistant, Birmingham Community Healthcare NHS Trust 
Dr James Cawley 
Clinical Psychologist, Birmingham Community Healthcare NHS Trust 
 
There is much evidence supporting the effectiveness of group therapy for people who 
experience voice hearing in the mainstream population. However, hearing voices groups for 
people with learning disabilities are not widely available. 
We piloted a new hearing voices group in our Community Psychology Learning Disability 
Service. The group was qualitatively evaluated using interviews with those who attended as 
well as those who were referred but chose not to attend. We also interviewed family 
members and carers, and professionals involved. We found that the group therapeutically 
supported clients to understand their voice hearing experience and learn new coping 
strategies from one another. Furthermore, the social aspect of meeting in a group was highly  
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valued, helping to normalise the voice hearing experience and build clients’ self esteem and 
confidence. 
Importantly, this work enabled us to identify barriers to attending the group, based 
particularly on the feedback from those who did not attend. We end our paper with a set of 
recommendations and considerations, which we hope will guide others in setting up these 
valuable services for people with learning disabilities. 
 
“Δεν ήξερα ότι υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι που ακούνε φωνές”: Αξιολογώντας μια νέα 
ομάδα ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες που ακούνε φωνές 
 
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής 
θεραπείας για τα μέλη του γενικού πληθυσμού που ακούνε φωνές. Ωστόσο, οι ομάδες 
αυτές δεν είναι ευρέως διαθέσιμες για τους ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες. 
Δημιουργήσαμε πιλοτικά μια νέα ομάδα ανθρώπων που ακούν φωνές μέσα στις υπηρεσίες 
μας κοινοτικής ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών. Η ομάδα αξιολογήθηκε ποιοτικά 
μέσα από συνεντεύξεις με αυτούς που συμμετείχαν αλλά και με αυτούς που είχαν 
παραπεμφθεί αλλά δεν παρακολούθησαν τις συνεδρίες. Επίσης πήραμε συνεντεύξεις από 
τα μέλη των οικογενειών τους, τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και τους 
εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Ανακαλύψαμε ότι η ομάδα βοήθησε τους θεραπευόμενους 
να κατανοήσουν τις φωνές τους και να μάθουν ο ένας από τον άλλο νέους τρόπους 
αντιμετώπισης. Επίσης, η κοινωνικά σκοπιά των συναντήσεων της ομάδας είχε πολύ μεγάλη 
αξία, καθώς βοήθησε να ομαλοποιηθούν οι φωνές και να χτίσει την αυτοεκτίμηση και την 
εμπιστοσύνη των θεραπευόμενων. 
Το σημαντικό είναι ότι το έργο αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τα 
εμπόδια συμμετοχής στην ομάδα, η οποία βασίζεται κυρίως στην ανατροφοδότηση από  
εκείνους που δεν παρέστησαν. Κλείνουμε τη μελέτη μας με μια σειρά από συστάσεις και 
σκέψεις, που ελπίζουμε να οδηγήσουν και άλλους στη δημιουργία αυτών των πολύτιμων 
υπηρεσιών για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 
 
 

12:00 – 13:30 SYMPOSIUM | Hall #2   
 
Facilitating a Maastricht Assessment Center for Hearing Voices  
Peter Bullimore, Voice hearer 
Simon Mullins MD 
Dr Frank Appah MD PhD 
 
The Maastricht Assessment Center (MAC) at the Limbrick Center, Sheffield UK is a joint 
initiative between Sheffield Health & Social Care and The National Paranoia Network. It was 
founded by Dr. Simon Mullin and Peter Bullimore, an expert by experience. At the center, 
Peter works individually with people who hear voices and are getting no relief from 
traditional approaches to hearing voices. The Maastricht interview is utilized to enable voice  
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hearers to answer two questions namely what do the voices represent within the voice 
hearer’s life and whom do they represent? The objective of the interview is to enable the 
voice hearer to gain a greater insight into their experience and form a relationship with their 
voices, thus helping them to improve their quality of life.  
Aims: The Maastricht Interview is a semi structured questionnaire that is used in therapy 
with voice hearers. It explores the voice heaaring experience at length and can assist voice 
hearers in a number of ways. It helps them overcome the shame of talking about the voices 
and encourages them to describe their experiences. The therapist will need to show the 
voice hearer that they recognise their experience by demonstrating a completely open-
minded interest. By asking the right questions, in this way, the therapist can offer people the 
reassurance that hearing voices is in fact a well known phenomenon, enabling the voice 
hearer to feel properly acknowledged. The questionnaire should then facilitate discussion 
about the voices and confirm the reality of the experience. It is also a means of 
systematically mapping all aspects of the voices to gain more insight into the experience. 
The aim of this symposium is to create a discussion about the importance of asking the 
appropriate questions, when talking to someone hearing voices. Dr Simon Mullins will 
discuss his role in the creation of the MAC centre and the importance of collaboration 
between voice hearers and professionals, within a medical practice. Dr Frank Appah, an 
inpatient psychiatrist in the US, will share how the experience of learning how to use the 
Maastricht interview in a training session with Peter and his colleagues has helped shape his 
direction in working with voice hearers. 
 
Συντονίζοντας ένα Κέντρο Αξιολόγησης ‘Μάαστριχτ’ για την εμπειρία των φωνών  
 
Το Κέντρο Αξιολόγησης ‘Μάαστριχτ’ (MAC) στο Κέντρο Limbrick του Sheffield της Αγγλίας 
είναι μια συλλογική πρωτοβουλία μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
του Sheffield και του Εθνικού Δικτύου ‘Παράνοια». Ιδρύθηκε από το τον Δρ. Simon Mullin 
και τον Peter Bullimore, έναν ειδικό βάσει της εμπειρίας. Στο κέντρο, ο Peter εργάζεται 
ατομικά με ανθρώπους που ακούνε φωνές και δεν ανακουφίζονται από τις παραδοσιακές 
προσεγγίσεις της εμπειρίας των φωνών. Η συνέντευξη του Μάαστριχτ χρησιμοποιείται για 
να βοηθήσει τους ανθρώπους που ακούνε φωνές να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις: Τι 
συμβολίζουν οι φωνές μέσα στη ζωή του ανθρώπου που τις ακούει και ποιον 
αντιπροσωπεύουν; Στόχος της συνέντευξης είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο που ακούει 
φωνές να αποκτήσει μεγαλύτερη εναισθησία σε σχέση με την εμπειρία του και να 
δημιουργήσει μια σχέση με τις φωνές. Έτσι, τον βοηθά να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής 
του.  
Σκοποί: Η συνέντευξη του Μάαστριχτ είναι ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιείται στη θεραπεία με τους ανθρώπους που ακούνε φωνές. Διερευνά την 
εμπειρία των φωνών σε μάκρος και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που τις ακούν με 
πολλούς τρόπους. Τους βοηθά να ξεπεράσουν τη ντροπή του να μιλάνε για τις φωνές και 
τους ενθαρρύνει να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Ο θεραπευτής θα χρειαστεί να δείξει 
στους ανθρώπους που ακούνε φωνές ότι αναγνωρίζει την εμπειρία τους, προβάλλοντας ένα  
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εντελώς ανοιχτόμυαλο ενδιαφέρον. Ρωτώντας τις κατάλληλες ερωτήσεις, ο θεραπευτής 
μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους τη διαβεβαίωση ότι οι φωνές είναι στην 
πραγματικότητα ένα πολύ γνωστό φαινόμενο. Έτσι, βοηθά τον άνθρωπο που ακούει φωνές 
να νιώσει ότι γίνεται αποδεκτός. Το ερωτηματολόγιο πρέπει στη συνέχεια να διευκολύνει 
τη συζήτηση για τις φωνές και να επιβεβαιώσει την πραγματικότητα της εμπειρίας. Επίσης, 
είναι ένα μέσο συστηματικής χαρτογράφησης όλων των πτυχών των φωνών, ώστε να 
αποκτηθεί μεγαλύτερη γνώση για την εμπειρία.Ο σκοπός αυτού του συμποσίου είναι να 
δημιουργήσει μια συζήτηση για τη σημασία των κατάλληλων ερωτήσεων όταν μιλάμε με 
έναν άνθρωπο που ακούει φωνές. Ο Δρ. Simon Mullin θα μιλήσει για το ρόλο του στη 
δημιουργία του Κέντρου Αξιολόγησης ‘Μάαστριχτ’ και για τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των ανθρώπων που ακούνε φωνές και των επαγγελματιών, μέσα στην ιατρική 
πρακτική. Ο Dr Frank Appah, ψυχίατρος σε κλειστό τμήμα στις ΗΠΑ, θα μοιραστεί μαζί μας 
το πώς βοηθήθηκε στη διαμόρφωση της κατεύθυνσής του στη δουλειά με τους ανθρώπους 
που ακούνε φωνές όταν έμαθε να χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο του Μάαστριχτ σε μια 
εκπαιδευτική συνεδρία με τον Peter και τους συνεργάτες του.  
 
 

12:00 – 13:30 WORKSHOP | Hall #3   
 
Εμείς, οι σκέψεις μας, ο κόσμος και οι φωνές  
Ο κόσμος είναι παρανοϊκός, η ζωή όμως είναι υπέροχη  
Μαρίνα Λυκοβουνιώτη 
Ελληνικό Δίκτυο Ακούγοντας Φωνές, ομάδα αυτοβήθειας Αθήνας 
 
Πόσο παρανοική είναι η περιόδος κρίσης που ζούμε? Θα θεραπευτούμε ποτέ ή αυτό θα 
ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας και των ΜΜΕ? Πόσο παρανοικό ήταν το ταξίδι του 
Οδυσσέα? Σκληρή η εμπειρία της Τροίας και το ταξίδι του γυρισμού ακόμα πιο δύσκολο. 
Πώς αντιμετώπισε ο Οδυσσέας τις φωνές που άκουγε και πως αντέδρασε με τους 
συνταξιδιώτες του; Η περιπέτεια της ομάδας του και συγκρίσεις με άλλες παρόμοιες 
ομάδες που είχαν κοινές εμπειρίες, όπως πχ Ιάσονας  
Μέσα από αυτό το εργαστήριο θα δοθούν ιδέες και πρακτικές λύσεις όσο αφορά τη 
χρησιμότητα των φωνών αλλά και το κατα πόσο πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασια 
των τραυματικών εμπειριών. 
 
We, our thoughts, the world and the voices  
The world is paranoid, but life is wonderful  
Marina Lykovounioti 
Hellenic Hearing Voices Network, Athens self-help group 
 
How paranoid is the period of crisis we are experiencing? Are we ever going to be cured or 
does this belong to the realm of imagination and the Media? How paranoid was the voyage 
of Ulysses? The experience of Troy was tough but the return journey even tougher. How did  
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Ulysses deal with the voices he heard and how did he react with his travelling companions? 
How does the adventure of his crew compare to similar groups sharing common 
experiences, e.g. Jason and the Argonauts?  
This workshop will give ideas and practical solutions regarding the usefulness of voices and 
the extent to which this might be a therapeutic process for traumatic experiences.  
 
 

12:00 – 13:30 WORKSHOP | Hall #4   
 
Blowing the lid of guilt and shame 
Kellie Comans 
Board member of Intervoice, Committee Member of the Hearing Voices Network Australia, 
Committee Member and Group facilitator of Free Voices Speak Out, Community Support 
Worker and Young Carer Project Worker at Gateway Health in Victoria, Australia. 
 
In this interactive workshop Kellie hopes to take you on a journey with her, where she 
defines her idea of Recovery Vs. Discovery and how guilt and shame have been paramount in 
holding Kellie and her parts/voices back. She will explore how this has stopped her form 
being able to fully integrate and compassionately understand their shared experiences. 
Kellie will openly talk about the voices content and how fear of speaking of the content 
further perpetuates feelings of guilt and shame. Kellie hopes to provide a safe space for 
open questions, shared learning and dialogue to help blow the lid of guilt and shame once 
and for all. 

 
Μιλώντας ανοιχτά για την ενοχή και την ντροπή 
 
Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο, η Kellie ελπίζει να σας παρασύρει σε ένα ταξίδι μαζί 
της, στο οποίο η ίδια ορίζει την ιδέα της ‘Ανάρρωση εναντίον Εξερεύνησης’ και πώς η ενοχή 
και η ντροπή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να κρατήσουν τη Kellie και τα κομμάτια/φωνές 
της πίσω. Θα εξερευνήσει πώς αυτό τη σταμάτησε από το να είναι σε θέση να ενσωματώσει 
πλήρως και να κατανοήσει συμπονετικά τις κοινές εμπειρίες τους. Η Kellie θα μιλήσει 
ανοιχτά για το περιεχόμενο των φωνών και πώς ο φόβος του να μοιράζεσαι το περιεχόμενο 
αυτό εντείνει τα αισθήματα της ενοχής και της ντροπής. Η Kellie ελπίζει να παράσχει 
ένα ασφαλές περιβάλλον για ανοιχτές ερωτήσεις, για συμμετοχική γνώση και διάλογο 
ώστε να αποτινάξουμε την ενοχή και τη ντροπή μια για πάντα. 
 
 

12:00 – 13:30 WORKSHOP | Hall #5  
 
Μετά την ανησυχία, πέρα από την φροντίδα, προς την αποδοχή και το αγκάλιασμα  
Ομάδα συγγενών και φίλων HVN Αθήνας 
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Μαριτζένη Τσαγκαρή, Ισμήνη Σαββάλα, Ανδρονίκη Παππά, Στέφανος Βασάκος, Βάγια 
Καλτσή, Κυριακή Φετφατζή, Γεωργία Σαλπέα, Λεμονιά Αβαγιάννη, Φάνης Μήτσης, 
Μαριάννα Κεφαλληνού 
 
Στην ομάδα υποστήριξης συγγενών και φίλων του Hearing Voices Network Αθήνας 
κινητοποιούμαστε από τη γνώση ότι το πραγματικό βάρος δεν είναι οι άνθρωποι που 
αγαπάμε και βιώνουν ασυνήθιστες ψυχικές εμπειρίες. Δεν τους βλέπουμε ως ένα 
δακτυλοδεικτούμενο πρόβλημα πίσω από το οποίο μπορούμε να κρύβουμε δικές μας 
αδυναμίες. Μας αρέσει να συζητάμε για τα προσωπικά μας ψυχικά βάρη και αναζητούμε 
τρόπους να αντιμετωπίσουμε δημιουργικά τα προβλήματα μας και να εξελιχθούμε. 
Επιχειρούμε να αλλάζουμε κάτι σε εμάς, ώστε να αλλάζει κάτι και στις σχέσεις με τους 
ανθρώπους μας. Έτσι ξεπερνάμε τους φόβους, συμφιλιωνόμαστε με την αβεβαιότητα και 
την ποικιλομορφία των ανθρώπινων εμπειριών, υπερνικάμε το στίγμα. Στο εργαστήριο 
αυτό, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και βασιζόμενες/οι στο υλικό που η ομάδα μας μέχρι 
τώρα έχει παραγάγει, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για να 
επικοινωνήσουμε αρχικά τις ανησυχίες των συμμετεχόντων και τυχόν αρνητικά 
συναισθήματα. Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε νέους τρόπους διαχείρισης και θα 
αναδείξουμε εκείνες τις ευάλωτες και ισχυρές πτυχές μας που μπορούν να είναι χρήσιμες 
σε εμάς και άλλους.  
 
Past worrying, beyond caring, towards embracing 
Support group for family members and friends – HVN Athens 
 
We are a support group for relatives and friends, motivated by knowing that our loved ones 
and their unusual mental experiences are not the actual burden. We do not point the finger 
at them as if they were a problem we could use to conceal our own weaknesses. We like 
discussing about our personal psychological burdens and looking for creative ways of coping 
and evolving. We try to change something in ourselves so as to change something in our 
relationships to our significant others, too. This is our quest to overcome fear, familiarize 
ourselves with uncertainty and diversity, and defeat stigma. This workshop will be based on 
our group’s resources and will use experiential exercises to create a safe space in order to 
communicate the participants’ worries and negative feelings. We will then explore new ways 
of coping and draw on some of our vulnerable and powerful aspects that can be useful to us 
and others.  
 
 

14:30 – 15:30 TALK – Sociopolitical dimensions| Hall #1   
 
Οδυσσεύοντας με τις σειρήνες: Ο Οδυσσέας, η ζωή και η αμφιθυμία σε μια νέα κοσμο- 
και ανθρωποεικόνα 
Δρ. Άννα Εμμανουηλίδου 
Κλινική Ψυχολόγος, Ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της 
Ψυχικής Υγείας 
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Ο μεταπολεμικός δυτικός κόσμος προβάλλει ως και τις μέρες μας ένα πρότυπο ανθρώπου 
και κόσμου βαμμένο σε χρώματα και βαλμένο σε σχήματα, που λίγο έχουν να κάνουν να με  
τη Ζωή. Οι ευθείες, τα μονοσήμαντα φωτεινά χρώματα, το Προβλέψιμο - μια καρικατούρα 
της υπαρξιακής περιπέτειας του να είσαι άνθρωπος- ήρθε μια εποχή που έγιναν σημαία και 
εξοβέλισε με απλές και σταθερές κινήσεις όλα όσα δεν ταίριαζαν μ’ αυτό. Η ζωή φτώχυνε. 
Οι άνθρωποι ακρωτηριάστηκαν σ’ όλα τους τα μέλη που περίσσευαν από την προκρούστεια 
κλίνη του καπιταλισμού. Στην πορεία σχεδόν ξεχάστηκε ότι οι εντονότεροι πίνακες 
αναδύονται από τις αντιθέσεις των χρωμάτων και όχι από την μονοχρωμία. Η Οδύσσεια 
αποτελεί εδώ και 3000 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ανθρώπινης 
εμπειρίας; Τι σχέση μπορεί να έχει ο Οδυσσέας και οι περιπέτειές του, μ’ αυτό το 
κακέκτυπο ευθύγραμμης, εντός ευδιάκριτων καναλιών ζωής, που ευαγγελίστηκε το 
αμερικάνικο όνειρο και οι κίβδηλοι ακόλουθοί του; 
Στην παρουσίαση θα επιχειρηθεί μια κοινωνιολογική και υπαρξιστική ανάγνωση της 
ανθρώπινης ζωής ως Οδύσσειας, που θέτει σε έμπρακτη αμφισβήτηση τις έννοιες του 
καπιταλιστικού Ανθρώπου, της κατασκευασμένης του Υγείας, Ασθένειας και Ανάρρωσής 
του. Και μαζί θα σκιαγραφηθεί μια σχέση με τη Ζωή και τον Κόσμο, που θα αφήσει τις 
Φωνές μας να γίνουν φίλοι και Οδηγοί, αντί Εχθροί και Αποπλανητές μας.  
 
Odysseying with the sirens: Odysseus, life and ambivalence in a new cosmo- and self-
image. 
Dr Anna Emmanuelidou 
Clinical Psychologist, Founding member of the Hellenic Observatory for Rights in the Field of 
Mental Health 
 
The post-war western world continues to present a model of the world and the self painted 
in colours and placed in shapes that have little to do with Life. There came a time when 
straight lines, unambiguous bright colours, the Predictable – a caricature of the existential 
adventure of being human – became a flag, expelling, with simple and steady moves, 
anything that did not fit with it. Life became poorer. People were amputated, with all their 
limbs cut off on the Procrustean bed of capitalism. Over time, it was forgotten that the most 
intense paintings emerge from the contrast of colours and not from the monochrome. For 
3000 years, the Odyssey has been one of the greatest masterpieces of human experience. 
So, what is the relationship of Odysseus and his adventures with this caricature of the 
straight, clearly defined channels of life evangelized by the American dream and its 
counterfeit followers? 
This presentation will attempt a sociological and existential reading of human life as an 
Odyssey, that practically questions the concepts of capitalist Man, his constructed Health, 
Illness and Recovery – charting a relationship with Life and the World that will allow our 
Voices to become friends and Guides rather than Enemies and Deceivers.  
 
--------------------------------------------- 
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Hearing voices, recovery & emancipation: Lessons learned and future challenges 
Robin Timmers 
 
Founder of the Hearing Voices Support Centre, RIBW Nijmegen & Rivierenland. Mental Health Care 
Teacher at Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands. Co-editor of the Klankspiegel, 
the magazine of the Dutch HVN Weerklank. 
The Hearing Voices Network (HVN) approach gave birth to many new insights that proved to be 
invaluable for voice hearers, family & friends of voice hearers, mental health professionals, students, 
scientists and the general public. By showing recovery & emancipation of hearing voices is possible 
and needed, the HVN gave many voice hearers their life back and saved many lives of voice hearers 
who otherwise might have committed suicide. An overview of the insights, goals and achievements 
of the HVN is given. Next the influence of the HVN on mainstream mental health care, science and 
the general public is discussed. For instance the influence of the HVN on the recovery movement and 
CBT. Then new insights from outside the HVN are discussed. For instance what can we learn from 
brain imaging research en schema- and trauma therapies? Finally possible future challenges are 
discussed. How can we make sure that voice hearing becomes depathologized and culturally 
accepted? How can we make sure the rights of voice hearers are secured and that voice hearers have 
access to a wide variety of support so they can choose what kind of support fits them best? 
 
Φωνές, ανάρρωση και χειραφέτηση: Μαθήματα και μέλλουσες προκλήσεις 
 
Η προσέγγιση του Δικτύου Ανθρώπων που Ακούν Φωνές γέννησε πολλές νέες ιδέες που 
αποδείχτηκαν ανεκτίμητες για όσους ακούν φωνές, τις οικογένειες και τους φίλους τους, 
τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, τους φοιτητές, τους επιστήμονες και το ευρύτερο 
κοινό. Δείχνοντας ότι η ανάρρωση και η χειραφέτηση της εμπειρίας των φωνών είναι 
δυνατή και αναγκαία, το Δίκτυο έδωσε σε πολλούς ανθρώπους που ακούν φωνές τη ζωή 
τους πίσω, και έσωσε τις ζωές πολλών ανθρώπων οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες 
μπορεί να είχαν αυτοκτονήσει. Η παρουσίαση κάνει μια επισκόπηση των γνώσεων, στόχων 
και επιτευγμάτων του Δικτύου. Στη συνέχεια πραγματεύεται την επίδραση του Δικτύου στις 
παραδοσιακές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στην επιστήμη και στο ευρύ κοινό. Για 
παράδειγμα, την επίδραση του Δικτύου στο κίνημα ανάρρωσης και στη γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία (CBT). Η συζήτηση συνεχίζει με νέες ιδέες εκτός του Δικτύου 
Hearing Voices. Για παράδειγμα, τι μπορούμε να μάθουμε από τη νευροαπεικονιστική 
έρευνα και τις θεραπείες σχήματος και τραύματος; Η συζήτηση κλείνει με τις μέλλουσες 
προκλήσεις. Πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι η εμπειρία των φωνών θα 
αποπαθολογικοποιηθεί και θα γίνει κοινωνικά αποδεκτή; Πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε 
ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων που ακούν φωνές είναι διασφαλισμένα και ότι οι ίδιοι θα 
έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ υποστηρικτικό φάσμα, ώστε να μπορούν να διαλέξουν όποιο 
είδος υποστήριξης τους ταιριάζει περισσότερο; 
 
--------------------------------------------- 
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Ακούω μυρωδιές- H νίκη των ακουστικών ψευδαισθήσεων 
Αντώνης Λιοδάκης 
Ψυχίατρος – Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου 
 
Η φράση «ακούω μυρωδιές» απαντάται στην Κρήτη για να υποδηλώσει πως η ακοή 
μπερδεύεται με την όσφρηση σε τέτοιο βαθμό που η μια αίσθηση να «καταλύει» την άλλη 
για να αποτυπωθεί το ζητούμενο βίωμα. Οι αισθήσεις συμπεριλαμβάνονται και 
εμπεριέχονται στην «ολοκληρωμένη» συνάντηση με τον Άλλο και τον κόσμο που 
εμπεριέχει. Αποτελεί έτσι μια μέθεξη επικοινωνίας των ανθρώπινων σχέσεων μια 
αισθητηριακή γιορτή. 
Η κλασική ψυχιατρική αποδίδει πρωτεύουσα σημασία στις ακουστικές ψευδαισθήσεις του 
πάσχοντος υποκειμένου. Η σημειολογία που καθορίζει την συμπτωματολογία βλέπει 
μονομερώς τις ακουστικές ψευδαισθήσεις σαν κυρίαρχο στοιχείο της ψυχοπαθολογίας. Η 
εργασία πάνω στις εμπειρίες ανθρώπων που ακούνε φωνές έρχεται να απαντήσει και να 
ξεκαθαρίσει αυτόν το μύθο που κυριαρχεί στην ψυχιατρική. 
Η απάντηση και μέσω του δικτύου διαχείρισης των ενεργητικών και παθητικών φωνών στην 
ψυχιατρική υποκρισία είναι ένας άλλος δρόμος και τρόπος ύπαρξης και ψυχικής οδύνης.  
Η κρίση και οι κρίσεις παντού αναδιατάσσουν τις προσεγγίσεις τις φωνές μέσα μας και έξω 
μας, νοηματοδοτούν το βίωμα και το απομακρύνουν από την ψυχοπαθολογία.  
 
I hear smells - The victory of auditory hallucinations 
Antonis Liodakis 
Psychiatrist – Mental Health Centre, Rethymnon 
 
The phrase ‘I hear smells’ is encountered in Crete to denote that hearing is confused with 
smell to such an extent that one sense ‘cancels’ the other in order for the experience to be 
recorded. The senses are included and contained in the ‘complete’ encounter with the Other 
and the world it contains. As such, it is communication of human relations, a sensory feast.  
Classic psychiatry attributes major importance to the auditory hallucinations of the suffering 
subject. The semantics that defines symptomatology views auditory hallucinations 
unilaterally, as a prevalent feature of psychopathology. Work on the experiences of people 
who hear voices comes as a response to clarify this myth that is dominant in psychiatry.  
The response, through the network of managing active and passive voices, to psychiatric 
hypocrisy is another way and manner of existing and of mental distress.  
The crisis and the crises reorganise the approaches to voices within and outside us, give 
meaning to the experience and distance it from psychopathology.  
 
 

14:30 – 15:30 FILM | Hall #2   
 
Who says what's normal? - Documentary 
Kanja Waithira 
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Founder of the Kenyan self-help project “Normal Difference Mental Health Kariobangi”, 
Nairobi, Kenya (currently Rotterdam, Netherlands), 
Caroline von Taysen 
Clinical psychologist, board member of the German Hearing Voices Network “Netzwerk 
Simmenhoeren e.V.”, Berlin, Germany 
 
“Normal Difference” is a group of mental health activists in Kenya (Nairobi and Kisumu), 
normal and different people, with and without psychiatric diagnoses, with artistic talent and 
with a will to live a life respected by the communities and with a wish to network with all the 
normal different people worldwide. 
“Who Says What’s Normal?” shows the work of two alternative mental health  projects in 
Kenya, situated in ghettos in Nairobi and Kisumu. It was made in a process of three years in 
close collaboration with the Kenyan founders of the projects who will also present the film. 
The film shows how the groups are working in an environment determined by poverty and 
by a lack of mental health services and highlights the recovery story of Blaze, a voice hearing 
hip hop artist.  
The project's main focus is on offering different artistic activities in a safe setting, where it is 
possible to talk about one's experiences freely without fear of stigmatization. It is through 
artistic expression (music, dance, poetry, etc) that a healing process is initiated and 
accompanied by the group.  
 
Ποιος λέει τι είναι φυσιολογικό; - Ντοκιμαντέρ 
 
‘Φυσιολογική Διαφορά’ ονομάζεται μια ομάδα ακτιβιστών ψυχικής υγείας στη Κένυα 
(Ναϊρόμπι και Κισούμου), φυσιολογικών και διαφορετικών ανθρώπων, με ή χωρίς 
ψυχιατρική διάγνωση, με καλλιτεχνικό ταλέντο και με μια θέληση να ζήσουν μια ζωή 
σεβαστή από την κοινότητα και με την επιθυμία να δικτυωθούν με όλους τους φυσιολογικά 
διαφορετικούς ανθρώπους του κόσμου. 
Το «Ποιος λέει τι είναι φυσιολογικό» δείχνει τη δουλειά δύο εναλλακτικών εγχειρημάτων 
ψυχικής υγείας στη Κένυα, στα γκέτο του Ναϊρόμπι και του Κισούμου. Τα γυρίσματα 
διήρκησαν τρία χρόνια και πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές των 
εγχειρημάτων, οι οποίοι επίσης θα παρουσιάσουν την ταινία. 
Το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς οι ομάδες δουλεύουν σε ένα περιβάλλον, το οποίο καθορίζεται 
από την απόλυτη φτώχεια και την έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αναδεικνύει την 
ανάρρωση του Blaze, έναν καλλιτέχνη της hip hop μουσικής που ακούει φωνές. 
Ο βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι η παράθεση διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής 
έκφρασης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο κάθε ένας θα μπορεί να μιλήσει για τις 
εμπειρίες του ελεύθερα, χωρίς το φόβο του στιγματισμού. Η ιαματική διαδικασία ξεκινά 
μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση (μουσική, χορός, ποίηση κλπ) και διαμορφώνεται από 
όλη την ομάδα. 
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14:30 – 15:30 WORKSHOP | Hall #3  
 
Ασυνήθιστες πεποιθήσεις – παράνοια και στρατηγικές αντιμετώπισης 
Λίλλιαν Χαριτάκη-Ασίμου 
Συντονίστρια της ομαδας αυτοβοήθειας ανθρώπων που ακούνε φωνές της Αθήνας 
Βασιλική Φενέκου 
Κλινική ψυχολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ 
 
Στην ψυχιατρική και την ψυχολογία έχει καθιερωθεί ο όρος παραληρητικές ιδέες με σκοπό 
να προσδιοριστούν ασυνήθιστες πεποιθήσεις που διατηρούν διάφοροι άνθρωποι . Ωστόσο 
ο όρος αυτός καθίσταται προβληματικός καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης 
τείνει να διατηρεί ασυνήθιστες πεποιθήσεις γύρω από θεωρίες συνομωσίας, θρησκευτικά 
θαύματα και εξωγήινους χωρίς ωστόσο να αποτελεί χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Με βάση τα πιο πάνω επιχειρήματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο τελικά να 
οριστεί τι είναι παραληρητική και τι μη παραληρητική ιδέα και για το λόγο αυτό στη δική 
μας ομάδα αυτοβοήθειας προτείνεται ο όρος ασυνήθιστες πεποιθήσεις που αποτελεί και 
τον τίτλο της παρουσίασης μας. Η παρουσίαση αφορά στο πρώτο μέρος μια συζήτηση με 
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τις ασυνήθιστες πεποιθήσεις, τον τρόπο και το 
λόγο σχηματισμού τους, την επίδραση τους σε επίπεδο συναισθήματος και συμπεριφοράς, 
όπως και μια ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία της παράνοιας και στις στρατηγικές 
αντιμετώπισης που προτείνονται από ομάδες αυτόβοήθειας και ψυχοθεραπευτικές 
προσεγγίσεις. Το δεύτερο και πιο σημαντικό μέρος της παρουσίασης έχει ένα βιωματικό 
χαρακτήρα, αποτελεί μια προσωπική ιστορία δύναμης όπου περιγράφεται η εμπειρία της 
παράνοιας, οι διάφορες φάσεις της, οι τρόποι που αποδείχθηκαν βοηθητικοί για το ίδιο το 
άτομο προκειμένου να διαχειριστεί την εμπειρία του.  
 
Unusual convictions – paranoia and management strategies 
Lillian Charitaki-Asimou 
Coordinator of the self-help group of hearing voices in Athens 
Vassiliki Fenekou 
Clinical psychologist, PhD candidate, Psychology Department, Aristotle University of 
Thessaloniki 
 
In psychiatry and psychology, the term ‘delusion’ has been established to define unusual 
convictions various persons hold. However, this term has become problematic, since a large 
number of the planet’s population tends to hold unusual convictions related to conspiracy 
theories, religious miracles and extraterrestrial beings, without, however, being users of 
mental health services. Based on this argument, it is difficult to conclusively define what is 
and what is not delusional. This is why, in our self-help group, we have proposed the term 
‘unusual convictions’, which is also the title of our presentation. In its first part, the 
presentation discusses international literature concerning unusual convictions, the manner 
and reason for their formation, and their impact on the affective and behavioural levels; the  
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discussion also makes special reference to the experience of paranoia and the management 
strategies put forward by self-help groups and psychotherapeutic approaches. The second 
and more important part of the presentation is of an experiential character; it is a personal 
story of strength, which describes the experience of paranoia, its various phases, and the 
strategies proven helpful for the person so as to manage their experience.  
 
--------------------------------------------- 
 
Working creatively with voices to reduce the distress and understanding the experience 
toward self driven recovery. 
Donna Murray  
 
I believe art and creativity is a valid coping strategy that can lead to understanding the 
experience and recovery 
Looking at things in a different way to promote movement and change 
I have used art to stay present in stressful situations that I normally couldn’t 
Using my creativity to express the distress from my voices is a way others can help me make 
sense of the experience 
Innovative in a way of working with voices to expand beyond words  
Respectful in using I statements in my lived experience and can be applied to anyone to 
make sense of how they are feeling. 
 
 

14:30 – 15:30 WORKSHOP | Hall #4   
 
On The Edge?: Supporting young people who hear ‘violent voices’ 
Rachel Waddingham 
Mind in Camden, National Hearing Voices Network (England), Intervoice, ISPS UK 
 
It is now widely accepted that hearing voices in childhood and adolescence is relatively 
common experience that is not, necessarily, problematic. For those young people that come 
to mental health services with voices telling that they are ‘no good’, we are becoming better 
at hearing this in the context of their emotional life rather than jumping to the assumption 
of ‘psychosis’. Still, there are some voices that are much harder to think about with clarity – 
‘violent voices’. ‘Violent voices’ speak, often explicitly, of themes that are extremely difficult 
to hear. They may talk of physical, emotional or sexual violence – issuing commands, 
ultimatums or narrating violent acts when the young person is in the company of those they 
care about. 
Understandably these voices are distressing for both the young person and their supportive 
network, pushing the ‘risk’ button in many cases where supporters are fearful that ‘hearing’  
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may lead to ‘doing’. This workshop explores the experience of young people who hear 
violent voices, ways of making sense of these experiences and the Voice Collective project’s 
experience of supporting young people to promote understanding and growth. 
 
Στα άκρα;: Υποστηρίζοντας νέους που ακούνε ‘βίαιες φωνές’  
Rachel Waddingham 
Mind in Camden, National Hearing Voices Network (England), Intervoice, ISPS UK 
 
Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι το άκουσμα φωνών στη παιδική ηλικία και στην εφηβεία 
είναι σχετικά συνηθισμένη εμπειρία που δεν είναι απαραίτητα προβληματική. Γινόμαστε 
όλο και καλύτεροι στη δουλειά μας με τους νέους που έρχονται στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας με φωνές που τους λένε ότι ‘δεν είναι καλοί’, καθώς ακούμε την εμπειρία τους στο 
πλαίσιο της συναισθηματική τους ζωής, αντί να βιαζόμαστε να κάνουμε υποθέσεις περί 
‘ψύχωσης’. Όμως, υπάρχουν κάποιες φωνές που είναι πολύ πιο δύσκολο να τις 
διαχειριστείς με διαύγεια - οι βίαιες φωνές. Οι βίαιες φωνές μιλάνε, συχνά ρητά, για 
θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακούσεις. Μπορεί να μιλάνε για σωματική, 
συναισθηματική ή σεξουαλική βία, δίνοντας διαταγές, τελεσίγραφα ή εξιστορώντας βίαιες  
πράξεις όταν ο νέος που τις ακούει είναι μαζί με αυτούς για τους οποίους νοιάζεται.  
Δικαιολογημένα αυτές οι φωνές είναι οδυνηρές, τόσο για το νεαρό άτομο όσο και το 
υποστηρικτικό δίκτυο του, καθώς ‘κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου’ σε πολλές 
περιπτώσεις και αυτοί που παρέχουν υποστήριξη φοβούνται ότι αυτό που ‘ακούγεται’ 
μπορεί να ‘διαπραχθεί’. Αυτό το εργαστήριο διερευνά την εμπειρία των νέων ανθρώπων 
που ακούνε βίαιες φωνές, τρόπους κατανόησης αυτών των εμπειριών και την εμπειρία 
υποστήριξης νέων μέσα από το εγχείρημα του Voice Collective για την προαγωγή της 
κατανόησης και της ανάπτυξης. 
 
 

14:30 – 15:30 WORKSHOP | Hall #5 
 
Feeding your demons 
Rufus May 
Clinical psychologist in Bradford’s Assertive Outreach Team, Honorary Research Fellow, 
Centre for Citizenship and Community Health, Bradford, UK, facilitator of hearing voices 
groups and of Evolving Minds. 
 
Feeding your demons is an 11th century Buddhist approach to dealing with parts of ourselves 
or fears or behaviours that we struggle with. This workshop will include a guided meditation 
(20 -25 minutes long) where people can if they want to try out the practice. It will require 
each participant to have an empty chair opposite them with which to move to as they 
dialogue with their chosen demon. The practice includes a breathing exercise; Focussing on 
where in the body the problem feels located, imagining what the demon would look like if it 
were a person; Asking the demon what it wants, what it needs, and would feel like if it got  
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what it needs? Sitting in the chair of the demon and answering yourself, before returning to 
your original chair; Creating a nectar to feed the demon based on the answer to the question  
(how would it feel if it got what it needs), imagining feeding the demon, when the demon is 
satisfied, asking for the ally to appear; Visualising the ally and asking it how it can help and 
protect you and for it to pledge its allegiance to you; Sitting in the chair of the ally and 
answering yourself. Returning to your original chair and absorbing the energy of the ally. 
As well as the chance to try out the exercise we will discuss the links with voice dialogue 
thinking. I hope we will also discuss how people found doing this and ways we might be able 
to use such an approach to help us make peace with different parts of ourselves and with 
others in our lives. 
 
Τροφοδοτώντας τους δαίμονές σου  
 
Το «Τροφοδοτώντας τους δαίμονές σου» είναι μια Βουδιστική προσέγγιση του 11ου αιώνα 
για να αντιμετωπίσουμε μέρη του εαυτού μας ή φόβους ή συμπεριφορές που μας 
δυσκολεύουν. Το εργαστήριο θα συμπεριλαμβάνει ένα καθοδηγούμενο διαλογισμό 
(διάρκειας 20-25 λεπτών) όπου οι άνθρωποι θα μπορούν αν το επιθυμούν να δοκιμάσουν 
τη πρακτική. Θα χρειαστεί κάθε συμμετέχοντας να έχει απέναντι του μια άδεια καρέκλα με 
την οποία θα προχωρήσει καθώς θα συνομιλεί με κάποιο δαίμονα που έχει επιλέξει. Η 
πρακτική περιλαμβάνει μια άσκηση αναπνοών, εστίαση στο σημείο του σώματος όπου 
αισθανόμαστε ότι εντοπίζεται το πρόβλημα, προσπάθεια να φανταστούμε πώς θα έμοιαζε 
ο δαίμονας αν ήταν άνθρωπος, ερωτήσεις στο δαίμονα σχετικά με το τι θέλει, τι χρειάζεται 
και πώς θα ένιωθε αν έπαιρνε αυτό που χρειαζόταν. Επίσης, θα καθίσετε στην καρέκλα του 
δαίμονα και θα απαντήσετε εσείς οι ίδιοι πριν επιστρέψετε στην αρχική καρέκλα σας. Θα 
δημιουργήσετε ένα νέκταρ για να ταΐσετε το δαίμονα βασιζόμενοι στην απάντηση της 
ερώτησης (πώς θα ένιωθε αν έπαιρνε αυτό που χρειάζεται), θα φανταστείτε ότι ταΐζετε το 
δαίμονα και θα ζητήσετε από ένα σύμμαχο να εμφανιστεί όταν ο δαίμονας θα έχει 
ικανοποιηθεί. Θα φανταστείτε το σύμμαχο και θα τον ρωτήσετε πώς μπορεί να σας 
βοηθήσει και να σας προστατέψει και θα του ζητήσετε να σας ορκιστεί την πίστη του. Θα 
καθίσετε στην καρέκλα του συμμάχου και θα απαντήσετε εσείς οι ίδιοι. Θα επιστρέψετε 
στην αρχική σας θέση και θα απορροφήσετε την ενέργεια του συμμάχου.  
Πέρα από τη δοκιμή της άσκησης, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς 
συνδέεται με το σκεπτικό του διαλόγου με τις φωνές. Ελπίζω να συζητήσουμε επίσης πώς 
σας φάνηκε αυτό που κάναμε και για τους τρόπους που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια προσέγγιση ώστε να μας βοηθήσει να συμφιλιωθούμε με 
κομμάτια του εαυτού μας και με άλλους ανθρώπους στη ζωή μας.  
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16:00 – 17:30 TALK – Research III | Hall #1   
 
New research from Birmingham about hearing voices 
Jonathan Gadsby 
Nurse, PhD candidate, Birmingham, UK 
 
How do we make sense of the hugely different ideas and approaches to hearing voices? How 
can we compare the findings of brain scans and an account of healing and forgiveness?  
Should we try? What is the relationship between hearing voices and emotions? Questions 
about voice-hearing quickly become questions about what it means to be a human being, 
although that is often unacknowledged. So much research just digs the trenches between 
positions deeper. Tempers flare. 
My research is about stories. We use stories to think, and they shape who we are. 
Psychology, medicine, sociology, Intervoice, the public: all full of stories. My research asks 
what these stories do for the story-teller, the listener and beyond. It is a different way of 
approaching truth. What do they make visible? Whom do they suit? How do they ‘hold their 
own’ against competing stories? What makes a story a good story?  
Who gets to speak, and why?  
In giving this paper I want to tell you why I settled on a ‘Dialogical Narrative Analysis’, and let 
you know some of the early findings of this research, which is just at the stage of collecting 
its first stories.  
 
Νέα έρευνα από το Birmingham σχετικά με την εμπειρία των φωνών 
 
Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τις άπειρες διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις για την 
εμπειρία των φωνών; Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
νευροαπεικονιστικών τεχνικών με μια αφήγηση ίασης και συγχώρεσης; Θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε; Ποια είναι η σχέση μεταξύ των φωνών και των συναισθημάτων; Τα 
ερωτήματα σχετικά με την εμπειρία των φωνών γίνονται γρήγορα ερωτήματα σχετικά με το 
τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, παρόλο που αυτό είναι κάτι που συχνά παραγνωρίζεται. 
Είναι τόσες οι μελέτες που απλώς οδηγούν σε ένα βαθύτερο ρήγμα μεταξύ των 
διαφορετικών απόψεων. Τα αίματα ανάβουν.  
Η έρευνά μου έχει σχέση με ιστορίες. Εμείς χρησιμοποιούμε ιστορίες για να σκεφτούμε και 
αυτές διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε. Η ψυχολογία, η ιατρική, η κοινωνιολογία, το 
Intervoice, ο κόσμος, είναι όλα γεμάτα από ιστορίες. Η έρευνά μου θέτει το ερώτημα – πώς 
επηρεάζουν αυτές οι ιστορίες αυτόν που τις διηγείται, αυτόν που τις ακούει και τους 
υπόλοιπους. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίζεις την αλήθεια. Τι 
αποκαλύπτουν; Σε ποιόν ταιριάζουν; Πώς διατηρούν κάτι ξεχωριστό σε σχέση με άλλες 
ανταγωνιστικές ιστορίες; Τι καθιστά μια ιστορία, καλή ιστορία; 
Ποιος καταφέρνει να μιλήσει και γιατί; 
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Μέσα από την παρουσίαση αυτής της εργασίας, θέλω να σας εξηγήσω γιατί κατέληξα στη 
‘Διαλογική Αφηγηματική Ανάλυση’ και να σας ενημερώσω για τα πρώιμα αποτελέσματα της 
έρευνας που είναι στο στάδιο της συλλογής των πρώτων ιστοριών.  
 
--------------------------------------------- 
 

Καταγράφοντας «φωνές» στα κόμικς: Η περίπτωση της Sarafin 
Κωστούλα Μάκη 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φ.Π.Ψ. (Τομέας Ψυχολογίας) 
 
H τέχνη λειτουργεί ως μέσο κριτικού αναστοχασμού ζητημάτων ταυτότητας. Στην εικαστική 
ψυχοθεραπεία ειδικότερα, γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των διαδικασιών συγκρότησης 
ταυτότητας. Η προφορική αυτή ανακοίνωση παρουσιάζει την περίπτωση της Sarafin, η 
οποία στα κόμικς της «Asylum Squad» και «Asylum Squad side story» διαπραγματεύεται 
ζητήματα περί ψυχικής ασθένειας και ψυχιατρείων. Όπως η ίδια αφηγείται τα κόμικς 
ξεκίνησαν ως προσπάθεια διαχείρισης της δικής της εμπλοκής με τη σχιζοφρένια, όταν 
παρέμεινε ένα χρόνο σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Τα κόμικς υπομονεύουν τις ιδεολογικές 
κατασκευές της κοινής γνώμης για όσους/όσες έχουν ψυχικές ασθένειες και εντάσσονται σε 
μια προσπάθεια κριτικής αναθεώρησης τους μέσα από την περιγραφή της καθημερινότητας 
των τεσσάρων πρωταγωνιστριών των κόμικς στο ψυχιατρικό άσυλο, στο οποίο είναι 
έγκλειστες. Οι εμπειρίες των πρωταγωνιστριών του «Asylum Squad» δεν περιορίζονται μόνο 
σε θέματα επιβίωσης στο ψυχιατρικό περιβάλλον, αλλά εμπλέκουν σύνθετα ζητήματα 
συγκρότησης ταυτοτήτων. Στο έργο της Sarafin κινητοποιούνται ζητήματα ως προς το φύλο, 
την ανθρώπινη επικοινωνία, τις άνισες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στον ψυχίατρο και 
τον/την ασθενή, καθώς και την περιθωριοποίηση των ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες, 
όπου το δίπολο: «υγεία-ασθένεια» οδηγεί στον κοινωνικό στιγματισμό τους. Η διάσταση 
αυτή αποτυπώνεται στην πρώτη σελίδα του κόμικ με τη φράση: «Ήμουν μια προνομιούχα 
μικροαστή στα είκοσι μου, πριν ξεκινήσει η αρρώστεια». Με αναστοχαστική διάθεση η 
Sarafin επανεξετάζει την εμπειρία του να ακούς «φωνές» και επιδεικνύει με το έργο της την 
πολυπλοκότητα της εμπειρίας των ανθρώπων με «ακουστικές ψευδαισθήσεις».  
 
Recording ‘voices’ in comic books: The case of Sarafin 
Kostoula Maki 
University of Ioannina, Department of Philosophy, Education and Psychology (Psychology 
Sector) 
Art functions as a means of critical reflection on identity issues. In art therapy, in particular, 
the processes of identity constitution are renegotiated. This talk presents the case of Sarafin, 
who deals with issues concerning mental health and psychiatric clinics in her comic books 
‘Asylum Squad’ and ‘Asylum Squad side story’. In her own account, the comic books began 
as an effort to manage her own involvement with schizophrenia when she was committed to 
a psychiatric unit for a year. The comic books undermine the ideological constructions of 
public opinion regarding individuals with mental illnesses and are part of an attempt to  



 

53 

 
 
critically revise them by describing the everyday lives of the four protagonists of the comic 
book at the psychiatric asylum where they are committed. The experiences of the ‘Asylum 
Squad’ protagonists are not just limited to issues of survival in a psychiatric environment, but 
concern complex issues of identity construction. The work of Sarafin raises issues concerning 
gender, human communication, unequal power relationships between the psychiatrist and 
the patient, as well as the marginalisation of the mentally ill, where the ‘health-illness’ 
opposition leads to their social stigmatisation. This dimension is depicted on the first page of 
the comic book through the phrase "I was a privileged middle-class girl in my twenties 
before the illness began". Armed with a retrospective attitude, Sarafin re-examines the 
experience of hearing ‘voices’ and highlights the complexity of the experience of people with 
‘auditory hallucinations’ through her work. 
 
--------------------------------------------- 
 
Χρήσεις των φωνών και επινοήσεις της ψύχωσης σε μια ψυχιατρική κλινική  
Αθηνά Πεγκλίδου 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
 
Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις ομογενοποιημένες κάτω από τον όρο «διαταραχές της 
αντίληψης» αποτελούν για την τρέχουσα κυρίαρχη ελληνική ψυχιατρική ρητορική και 
πρακτική ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ψύχωσης. Το περιεχόμενο τους 
σπάνια περιγράφεται ή λαμβάνεται υπόψη κατά την παρέμβαση της βιολογικοποιημένης 
ψυχιατρικής και η επιμονή και η διάρκεια τους υπαγορεύει συνήθως αλλαγή ή αύξηση της 
φαρμακοθεραπείας. Ο ασθενής, σύμφωνα με την ίδια λογική, δεν ελέγχει την παραγωγή, το 
ύφος και τα χαρακτηριστικά των φωνών, τις ακούει παθητικά ως όχημα και όχι ως 
αυτουργός σαν ο πομπός να βρίσκεται έξω από τον ίδιο. Η εθνογραφική έρευνα σε μια 
δημόσια ψυχιατρική κλινική όπου το «Ακούγοντας φωνές» κίνημα παραμένει άγνωστο, 
παρατήρησε ωστόσο ότι οι φωνές ως ιδίωμα της ψύχωσης μπορούν να γίνουν τέχνασμα 
(M. de Certeau, 1990) του υποκειμένου το οποίο μπορεί να ξεγελάσει και παραπλανήσει 
την ολοένα και περισσότερο ελεγκτική πλαισίωση του και να διαπραγματευτεί την 
περιθωριακότατα του ως ψυχωσικού και ασθενούς. 
 
Uses of voices and inventions of psychosis at a psychiatric clinic  
Athina Peglidou 
Postdoctoral researcher 
 
Auditory hallucinations, homogenized under the umbrella of ‘perceptual disorders’, are for 
the currently prevailing Greek psychiatric rhetoric and practice one of the most typical 
symptoms of psychosis. Their content is rarely described or taken into account during the 
intervention of biological psychiatry and their persistence and duration usually dictate the 
switch or increased dose of medication. In the same rationale, patients are not in control of 
the production, style and features of the voices; they hear them passively, as carriers rather  
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than as agents, as if the emitter is outside the individual. However, ethnographic research at 
a state psychiatric clinic, where the hearing voices movement is still unknown, observed that 
voices, as an idiom of psychosis, may become a trick (M. de Certeau, 1990) by the subject, a 
trick which can fool and mislead the person’s increasingly more controlling surroundings and 
negotiate the individual’s marginality as a psychotic and as a patient.  
 
--------------------------------------------- 
 
Foucault on madness and metaphor 
David Adams 
Ohio State University 
 
Michel Foucault's 1961 Preface to History of Madness begins with an epigraph from Pascal: 
"Men are so necessarily mad, that not being mad would be being mad through another trick 
that madness played." The Pascalian insight that sanity is merely a metaphor, a rhetorical 
turn or delusion, serves as an appropriate introduction to Foucault's history of the age of 
reason; Pascal's phrase tour de folie links metaphor to madness as a violation of the rational 
norm that makes possible this norm. Yet often Foucault seems to contradict this epigraph by 
identifying madness with silence, defining madness as that which lies outside discourse. He 
calls his history of madness an "archaeology of . . . silence"; as he notes in the 1961 preface, 
"any perception that aims to apprehend [insane words] in their wild state necessarily 
belongs to a world that has captured them already." In tracing these paradoxes and 
contradictions in the work of Foucault, my paper demonstrates his usefulness for challenging 
the customary oppositions between sanity and madness, wild words and tame perception, 
reason and metaphor, straight and queer, normal and abnormal. 
 
Ο Μισέλ Φουκώ για την τρέλα και τη μεταφορά 
 
Ο Πρόλογος του 1961 στο βιβλίο Η Ιστορία της Τρέλας του Μισέλ Φουκώ ξεκινά με μια 
εισαγωγική φράση του Πασκάλ: «Οι άνθρωποι είναι τόσο αναγκαστικά τρελοί, έτσι ώστε το 
να μην είναι τρελοί θα ήταν μια άλλη μορφή τρέλας». Η γνώση του Πασκάλ ότι η λογική - 
ψυχική υγεία δεν είναι παρά μια μεταφορά, μια ρητορική στροφή ή μια πλάνη, λειτουργεί 
ως μια κατάλληλη εισαγωγή στην ιστορία της κλασικής εποχής [του Λόγου]. Η φράση του 
Πασκάλ tour de folie συνδέει τη μεταφορά με την τρέλα ως μια παράβαση του λογικού 
κανόνα, η οποία καθιστά δυνατό αυτό τον κανόνα. Όμως, συχνά φαίνεται ότι ο Φουκώ 
αντιφάσκει ως προς αυτή την εισαγωγική φράση , αφού ορίζει την τρέλα ως αυτό που 
βρίσκεται εκτός του λόγου. Αποκαλεί την ιστορία της τρέλας μια «αρχαιολογία ….της 
σιωπής». Όπως σημειώνει στον πρόλογο του 1961, «η αντίληψη που επιζητεί να τα 
συλλάβει [τα παράλογα λόγια] σε άγρια κατάσταση ανήκει κατ’ ανάγκην σε έναν κόσμο που 
τα έχει ήδη αιχμαλωτίσει». Μέσα από τον εντοπισμό αυτών των παραδόξων και 
αντιφάσεων στη δουλειά του Φουκώ, η εργασία μου δείχνει τη χρησιμότητα του για την 
αμφισβήτηση των καθιερωμένων αντιθέσεων μεταξύ της λογικής και της τρέλας, των  
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άγριων λόγων και της τιθασευμένης αντίληψης, της λογικής και της μεταφοράς, του στρέιτ 
και του queer, του φυσιολογικού και του ανώμαλου. 
 
 

16:00 – 17:30 FILM | Hall #2   
 
The virtues of non-compliance 
Lisa Forestell 
Director of Community Supports, Western Mass Recovery Learning Community, Board 
Member and Trainer, Hearing Voices USA 
Marty Hadge 
Bridger, Western Mass Recovery Learning Community, Trainer, Hearing Voices USA 
Caroline White 
Bridger, Western Mass Recovery Learning Community 
Chris Carlton 
Advocate, Western Mass Recovery Learning Community 

 
The Virtues of Non-Compliance offers a glimpse of what real world healing looks like to 
those who have been labeled with a mental health diagnosis in the USA. (The trailer can be 
found at https://www.youtube.com/watch?v=rNZ8_DCt6Cw.) As the medical model 
maintains it hold on our society and culture, it is left up to those of us who struggle with 
emotional distress, alternate states, spiritual awakening and trauma to compliment and 
often completely break free of this unproven paradigm to create our own world worth living. 
The Virtues of Non-Compliance (run time 25 minutes) talks back to the prominent discourse 
which suggests that we are broken, that we can’t care for ourselves, and that we need to re-
adjust our hopes and dreams. In the voice of people who have been there and have been 
told they can't, The Virtues of Non-Compliance challenges these dominant messages. 
The film will be followed by Q&A and discussion as dictated by those who attend and ask 
“What has non-compliance been for you?”  
 
Οι αρετές της μη-συμμόρφωσης 
 
‘Οι αρετές της μη-συμμόρφωσης’ δίνουν μια γεύση του τι σημαίνει πραγματική ίαση του 
κόσμου για όσους/ες έχουν στιγματιστεί με τη ταμπέλα του ψυχικά ασθενούς στις ΗΠΑ. 
(Μπορείτε να βρείτε το τρέιλερ στο https://www.youtube.com/watch?v=rNZ8_DCt6Cw). 
Καθώς το ιατρικό μοντέλο συνεχίζει να επικρατεί στην κοινωνία και στον πολιτισμό μας, η 
κάλυψη των κενών του και συχνά η πλήρης αποδέσμευση από το ατεκμηρίωτο πρότυπο 
του, εναπόκεινται σε όσους/ες από εμάς παλεύουμε με την ψυχική οδύνη, τις ασυνήθιστες 
εμπειρίες, την πνευματική αφύπνιση και το ψυχικό τραύμα. Στόχος μας η δημιουργία ενός 
δικού μας κόσμου, όπου αξίζει να ζούμε. 
Το ντοκιμαντέρ ‘Οι αρετές της μη-συμμόρφωσης’ (διάρκεια 25 λεπτά) αντιμιλά στον 
κυρίαρχο λόγο που ισχυρίζεται ότι είμαστε ελαττωματικοί, ότι δεν μπορούμε να  

https://www.youtube.com/watch?v=rNZ8_DCt6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=rNZ8_DCt6Cw
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φροντίσουμε τους εαυτούς μας και ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις ελπίδες και τα 
όνειρά μας. Μέσα από τις φωνές των ανθρώπων που έχουν βρεθεί εκεί και τους είχαν πει 
ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, το ντοκιμαντέρ αμφισβητεί αυτά τα κυρίαρχα 
μηνύματα.  
Μετά την ταινία θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις όσων παραβρεθούν, θα συζητήσουμε 
σύμφωνα με τις υποδείξεις τους και θα ρωτήσουμε «Τι έχει αποτελέσει για εσάς η μη-
συμμόρφωση;» 
 
--------------------------------------------- 
 
Psychiatric superhero 
James de Blas 
Australia 
 
I wish to give participants at the Congress a taste of the graphic novel I am currently working 
on by sharing a number of key paintings and outlining their place in the story ‘Psychiatric 
Superhero’. A healing story of how a planet parallel to the Earth begins to move down a path 
of insanity and how the spirits of nature work closely with humans to heal the brokenness of 
the ancient archetype, the madman. The madman becomes the centre of a vortex of insanity  
on a planetary scale. The beings of the planet go in search of their holy grail, the ultimate 
medicine, Atruehum. If they can find the ingredients and make the most powerful healing 
medicine ever created, they can use it to heal the first man and save the planet. Yet 
Atruehum still remains undiscovered... 
https://www.youtube.com/watch?v=9GK64pVr_CE&feature=youtu.be 
 
Ψυχιατρικός υπερήρωας 
 
Θα ήθελα να προσφέρω στους συμμετέχοντες στο συνέδριο μία γεύση από το 
εικονογραφημένο μυθιστόρημα, πάνω στο οποίο δουλεύω, δείχνοντάς σας μια σειρά από 
ζωγραφιές και περιγράφοντας τη θέση τους στην ιστορία ‘Ψυχιατρικός Υπερήρωας’. 
Πρόκειται για μια ιστορία ανάρρωσης, στην οποία ένας πλανήτης παράλληλος με τη γη 
ξεκινά ένα ταξίδι προς την παραφροσύνη και πώς τα πνεύματα της φύσης συνεργάζονται 
στενά με τους ανθρώπους για να θεραπεύσουν τη ρήξη του αρχαίου αρχέτυπου, του 
τρελού. Ο τρελός γίνεται το κέντρο της παραφροσύνης σε πλανητική κλίμακα. Τα όντα του 
πλανήτη αναζητούν το ιερό δισκοπότηρό τους, το απόλυτο φάρμακο, το Atruehum. Εάν 
μπορέσουν να βρουν τα συστατικά και να κατασκευάσουν το πιο δυνατό θεραπευτικό 
φάρμακο που έχει ποτέ φτιαχτεί, θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να 
θεραπεύσουν τον πρώτο άνθρωπο και να σώσουν τον πλανήτη. Κι όμως το Atruehum δεν 
έχει ακόμη βρεθεί ... 
https://www.youtube.com/watch?v=9GK64pVr_CE&feature=youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9GK64pVr_CE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9GK64pVr_CE&feature=youtu.be


 

57 

 
 

16:00 – 17:30 WORKSHOP | Hall #3   
 
Supporting psychiatric medication withdrawal: A harm reduction approach 
Will Hall 
Mental Health Advocate, Writer and Counselor, Madness Radio, practicerecovery.com 
 
Coming off medications is almost a taboo topic, but without open discussion people are left 
isolated and disempowered. This workshop is neither pro- nor anti- medications, but instead 
presents a recovery and "harm reduction" perspective on coming off anti-psychotics, anti-
depressants, mood stabilizers, and anti-anxiety drugs. Topics include collaborating with 
prescribers, medications alternatives, risks and benefits, how medications work, and 
navigating withdrawal. Workshop is basked on the Harm Reduction Guide to Coming Off 
Psychiatric Drugs, also available free online. Learning Objectives: 

 Become familiar with the coming off psychiatric drugs process. 

 Understand a harm reduction, pro-treatment choice approach. 

 Grasp practical tools for forming collaborative relations between patients and 
providers around medications. 

 Identify the role of non-medical providers in supporting and empowering others 
around coming off medications. 

 
Υποστηρίζοντας τη διακοπή των ψυχιατρικών φαρμάκων: Μια προσέγγιση μείωσης της 
βλάβης 
 
Η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής είναι σχεδόν θέμα ταμπού και χωρίς μια ανοιχτή 
συζήτηση οι άνθρωποι νιώθουν απομονωμένοι και αποδυναμωμένοι. Αυτό 
το εργαστήριο δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά της φαρμακευτικής αγωγής. Αντίθετα, 
παρουσιάζει μια οπτική ανάρρωσης και «μείωσης της βλάβης» σχετικά με τη διακοπή των 
αντι-ψυχωτικών, αντι-καταθλιπτικών, σταθεροποιητών της διάθεσης και αγχολυτικών 
φαρμάκων. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τη συνεργασία με αυτούς που συνταγογράφουν, 
εναλλακτικές λύσεις θεραπείας, τους κινδύνους και τα οφέλη, πώς λειτουργούν τα 
φάρμακα, και την καθοδήγηση της διακοπής. Το εργαστήριο βασίζεται στον Οδηγό 
Μείωσης της Βλάβης για τη Διακοπή των Ψυχιατρικών Φαρμάκων, που είναι επίσης 
διαθέσιμος δωρεάν στο διαδίκτυο. Στόχοι εκμάθησης: 
 

 Η εξοικείωση με τη διαδικασία διακοπής των ψυχιατρικών φαρμάκων. 

 Η κατανόηση μιας προσέγγισης μείωσης της βλάβης, υπέρ της θεραπευτικής 
αγωγής. 

 Η απόκτηση πρακτικών εργαλείων για τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας, 
μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σχετικά με τα 
φάρμακα. 

 Προσδιορισμός του ρόλου των επαγγελματιών μη ιατρικών ειδικοτήτων στην 
υποστήριξη και ενδυνάμωση των άλλων σχετικά με τη διακοπή των φαρμάκων. 
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17:30 – 18:00 CONGRESS CLOSING | Hall #1   
 
Ακούω-βιώνω-επικοινωνώ 
Ελληνικό Playback Θέατρο 
 
Το θέατρο Playback μέσα από μία τελετουργική διαδικασία δημιουργεί την ατμόσφαιρα, το 
«χώρο», όπου κάθε ιστορία – καθημερινή ή ιδιαίτερη, κοινότυπη ή ασυνήθιστη, 
«δύσκολη», «κρυφή» – μπορεί να ειπωθεί και άμεσα να δραματοποιηθεί, να γίνει τέχνη. 
Ταυτόχρονα σε αυτό το πλαίσιο τιμάται η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου που αφηγείται 
την ιστορία του – όποιος κι αν είναι, από όπου κι αν προέρχεται. 
 
I hear – I experience – I communicate 
Hellenic Playback Theatre 
 
The Playback theatre, through a ritual process, creates the atmosphere, the “space”, where 
each story – everyday or special, commonplace or unusual, “difficult”, “secret” – can be told 
and directly dramatized, turned to art.  
Simultaneously, in this context the uniqueness of each person who narrates their story – 
whoever they are and wherever they come from – is honoured. 
 

DURING BREAKS* 
 
Άσκηση προσομείωσης ενοχλητικών φωνών  
Μαριεύα Δαϊλάκη 
Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας 
Στην άσκηση προσομοίωσης ακούσματος φωνών, ο συμμετέχων καλείται να ολοκληρώσει 
διάφορα έργα (όπως παραδείγματος χάριν μια πολύ σύντομη συζήτηση), φορώντας 
ταυτόχρονα ακουστικά με ηχογραφημένες φωνές. Η ιδέα είναι βασισμένη στην άσκηση του 
Ron Coleman, η οποία έχει στόχο να μεταφέρει στους ανθρώπους που δεν ακούνε φωνές 
την αίσθηση του ακούσματος διεισδυτικών, δυσάρεστων και επιβλητικών φωνών για δύο 
λεπτά. Η άσκηση αφορά κυρίως όσους δεν έχουν κάνει την άσκηση στο παρελθόν, ωστόσο 
καλείται να συμμετάσχει οποιοσδήποτε το επιθυμεί. 
 
Exercise of simulating disturbing voices 
Marieva Dailaki 
Hellenic Observatory for Rights in the Field of Mental Health 
In this exercise simulating disturbing voices participants are called upon to complete various 
tasks (for example, a short conversation), while wearing headphones with recorded voices. 
The idea is based on Ron Coleman’s exercise, which aims to convey to people who do not 
hear voices the experience of hearing intrusive, unpleasant and dominating voices for two 
minutes. The exercise is relevant mainly to people who have not done it in the past. 
However, anyone who wishes to participate is welcome. 


