
Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο θαιή ρξνληά 

Τν ειιεληθό ηκήκα ηνπ δηθηύνπ Hearing Voices νξγαλώλεη ην επόκελν δηάζηεκα 

κηα ζεηξά από ζεκηλάξηα, εθδειώζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Η θύξηα θηινδνμία ηνπ HVN, 

όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ είλαη λα πξνάγεη ζεηηθέο 

εμεγήζεηο γηα ηηο εκπεηξίεο όζσλ αθνύλε θσλέο ή έρνπλ άιιεο αζπλήζηζηεο εκπεηξίεο ή 

πεπνηζήζεηο  θαη λα πξνζθέξεη ζηα άηνκα έλα πιαίζην γηα λα αλαπηύζζνπλ ηνπο δηθνύο 

ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο δηαρείξηζεο θαη εξκελείαο. Σπγθεθξηκέλα, νη ζηόρνη ηνπ 

δηθηύνπ είλαη: 

1. Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ θόζκν ζρεηηθά κε ηηο θωλέο πνπ αθνύλ θάπνηνη, 

ηα νξάκαηα, ηηο απηηθέο αηζζήζεηο θαη άιιεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο. 

2. Να πξνζθέξεη ζε αλζξώπνπο πνπ  έρνπλ απηέο ηηο εκπεηξίεο κηα επθαηξία 

λα κηιήζνπλ καδί ειεύζεξα γηα απηέο. 

3. Να ππνζηεξίμεη νπνηνλδήπνηε κε απηέο ηηο εκπεηξίεο πνπ ζέιεη λα 

θαηαιάβεη, λα κάζεη θαη λα αλαπηπρζεί από απηέο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν.  

Σην ζεκείν απηό ζέινπκε λα ππελζπκίζνπκε όηη ην δίθηπν δελ  ζπζηάζεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη από νπνηνλδήπνηε σο δεμακελή πειαηώλ ή κέζν πξνζπνξηζκνύ 

πξνζσπηθώλ νηθνλνκηθώλ νθειώλ. Αληηζέησο, βαζίδεηαη ζηελ αθηινθεξδή δηάζεζε 

πνιύηηκνπ ρξόλνπ θαη δπλακηθνύ από αλζξώπνπο πνπ εθηηκνύλ ηε ζεκαζία ηεο 

αλάδεημεο ηνπ πξνζσπηθνύ βηώκαηνο σο πεγή γλώζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ςπρηθνύ 

πόλνπ θαη ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο. Γηακνξθώλνπκε από θνηλνύ 

ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ, ζπλδεκηνπξγνύκε, ζπλδηνξγαλώλνπκε 

θαη ζπλαπνθαζίδνπκε ηα πεξηερόκελα ησλ εθδειώζεσλ θαη ηηο δξάζεηο καο επηδηώθνληαο 

ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία αηόκσλ κε αζπλήζηζηεο ςπρηθέο εκπεηξίεο 

θαη επαγγεικαηηώλ θαη κε πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηθηύνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη 

ην θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηελ επόκελε εθδήισζε αλέξρεηαη ζηα 10 επξώ θαη ε 

θαηαβνιή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή έηζη ώζηε λα κε ιεηηνπξγήζεη απνζαξξπληηθά γηα 

όπνηνλ/α επηζπκεί λα ην παξαθνινπζήζεη.   

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δίθηπν, ηηο αξρέο ηνπ θαη ηε θηινζνθία 

ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθηύνπ.  

 



Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή πξνγξακκαηίδνληαη: 

Σεκηλάξην: «Μηιώληαο γηα θωλέο θαη αζπλήζηζηεο εκπεηξίεο» 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 16 Ιαλνπαξίνπ 2015, 17:00-21:00 

θαη Σάββαην 17 Ιαλνπαξίνπ 2015, 11:00-15:00 

Τνπνζεζία: Τξνίαο 44 θαη Γ’ Σεπηεκβξίνπ (πιεζίνλ ζηαζκνύ Βηθηώξηαο) 

Με ηε ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ HVN Αζήλαο (έσο 60 ζπκκεηέρνληεο) 

 

Σεκηλάξην: «Ο ξόινο ηνπ θόβνπ ζηελ παξάλνηα» 

«Ξεθηλώληαο θαη ζηεξίδνληαο κηα νκάδα απηνβνήζεηαο γηα 

αλζξώπνπο κε αζπλήζηζηεο πεπνηζήζεηο» 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 

    θαη Σάββαην 21 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Τνπνζεζία: ζα αλαθνηλσζεί 

Με ηε ζπκκεηνρή ησλ Peter Bullimore θαη Shaun Hunt (HVN UK) κειώλ ηνπ 

HVN Αζήλαο 

 

Παξνπζίαζε βηβιίνπ «Ζώληαο κε θωλέο, 50 ηζηνξίεο αλάξξωζεο» 

Ηκεξνκελία: ζα αλαθνηλσζεί 

Τνπνζεζία: ζα αλαθνηλσζεί 

 

Εξγαζηήξην από ηελ νκάδα Σπγγελώλ & Φίιωλ .  

Ηκεξνκελία: Μάξηηνο 2015 (αθξηβήο εκεξνκελία ζα αλαθνηλσζεί) 

Τνπνζεζία: ζα αλαθνηλσζεί 

 

 

Γηα εγγξαθή γηα ην ζεκηλάξην ηνπ δηεκέξνπ 16, 17 Ιαλνπαξίνπ 2015 ζπκπιεξώζηε ηε 

θόξκα εγγξαθήο πνπ επηζπλάπηεηαη (ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο). 

Παξαθαινύκε πξνσζείζηε ηελ πξόζθιεζε όπνπ θξίλεηε απαξαίηεην 

 

Φηιηθά ε δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ  

Γηθηύνπ HVΝ Αζήλαο 


