
Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Ευρωπαϊκό δίκτυο για μια δημοκρατική ψυχική υγεία: emancipsy@gmail.com 
Έμμυ Κουτσοπούλου (ΑΚΙΦ Νέας Φιλαδέλφειας) koutsopoulou@yahoo.com 
Βέρα Παύλου: Πρωτοβουλία ψυχικής στήριξης προσωπικού Σκαραμαγκά, evpavlou@otenet.gr 
Λεωνίδας Λιακόπουλος (ΚΙΦΑ ΑΘΗΝΑΣ) leoliak2503@gmail.com 
 

 

Σάββατο 12 Νοέμβρη 2016, από 9 κ μισή πμ μέχρι 5 μμ 

 

 

Χώρος της Λαϊκής Συνέλευσης Νέας Φιλαδέλφειας, 

Δεκελείας 116 (δίπλα στα ΕΛΤΑ)                                

στη Νέα Φιλαδέλφεια, σταθμός μετρό Περισσός 



« SOIN PSYCHIQUE SOLIDAIRE, UN PONT VERS LA SOCIETE » 
(Structures solidaires et soin psychique) 

Rencontre d’un réseau de volontaires du soin psychique, intervenant.e.s  aux dispensaires 
sociaux, structures de solidarité et centre de réfugié.e.s, de Grèce et de France 

 
Participants de Grèce: Des équipes du soin psychique des dispensaires sociaux et d’autres 
structures et réseaux de solidarité, avec la participation souhaitée de travailleurs des 
hôpitaux et de solidaires avec les dispensaires sociaux.   
 
Participants de France: Des psychologues, des psychiatres et des citoyens mobilisés, ayant 
l’expérience de l’accueil des réfugié.e.s et du mouvement de la place de la République, à 
Paris. 
 
Contenu: Une vue critique et une réflexion sur l’expérience de fonctionnement  des 
structures de solidarité pendant les cinq dernières années. Quelle est aujourd’hui la 
perspective ?    

 
Introduction : 
a/ Présentation de l’assemblée populaire de Nea Philadelphia 
b/ Emmy Koutsopoulou, psychiatre, dispensaire et pharmacie sociale autogérés de Nea 
Philadelphia :  
« Brève rétrospective des dispensaires sociaux, leurs objectifs, des parcours différents suivis en 
fonction de leurs modes de se constituer »    
 
INTERVENTIONS 
1/ Véra Pavlou, dispensaires sociaux et structures d’accueil des refugié.e.s. 
« L'espace collectif transitionnel d'accueil de la demande de soin psychique dans les structures 
solidaires. Un acte éthique, thérapeutique, politique ». 

 
2/ Pétros Botéas, volontaire dans un dispensaire social  
« Le caractère potentiellement solidaire et anthropocentrique des dispensaires et leurs 
faiblesses agissantes » 

 
3/ Angela Kalozymi, réseau de soutien psychologique « syn-Yparxi » (« co-Existence ») 
« Rémunération et réciprocité » 

 
4/Commission  de citoyens et de professionnels « Psy, soins et accueil Debout » de la place de la 
République  

   « Expériences d’une forme inédite d'intervention, au carrefour de la lutte et du soin» 
 

5/ Jean-Pierre Martin, psychiatre, France, Réseau santé mentale démocratique, CEDEP, USP 
« Pour un accueil inconditionnel et de droit commun pour les migrants-réfugiés » 

 
6/ Angelos Voutsas, psychanalyste, volontaire dans des structures pour des refugié.e.s,  

    « Agirions-nous pour notre propre trauma  en agissant sur la situation des  réfugié.e.s ? » 
 

Après chaque intervention un nombre restreint de questions de clarification sera posé aux 
intervenant.e.s. 
Pendant la deuxième partie (après-midi) de la Journée aura lieu un débat ouvert entre tout.e.s les 
présent.e.s sur l’ensemble des thématiques des interventions et de tout ce qui peut concerner la 
Journée. 
Le débat se clôturera par la discussion et l’adoption commune de propositions concrètes 
pour l’action à venir. 



 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΨΥΧΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

(Κοινωνικές δομές αλληλεγγύης και ψυχική υγεία) 
Συνάντηση δικτύου εθελοντών ψυχικής υγείας σε κοινωνικά ιατρεία, δομές αλληλεγγύης και 

κέντρα προσφύγων από την Ελλάδα και τη Γαλλία 
 

Προσκεκλημένοι από την Ελλάδα: Ομάδες ψυχικής υγείας  των κοινωνικών ιατρείων και άλλων 
δομών  και δικτύων αλληλεγγύης, ανοιχτή πρόσκληση σε εργαζόμενους στα δημόσια 
νοσοκομεία και στους αλληλέγγυους των κοινωνικών ιατρείων.  
 
Από τη Γαλλία θα συμμετέχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι και ενεργοποιημένοι πολίτες με εμπειρία 
σε δομές προσφύγων και στο κίνημα της πλατείας Republique 
 
Περιεχόμενο: κριτική θεώρηση και αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία λειτουργίας των 
κοινωνικών δομών αλληλεγγύης την τελευταία πενταετία. Ποια είναι σήμερα η προοπτική; 
 
Εισαγωγή: 
α/ παρουσίαση της λαϊκής συνέλευσης Νέας Φιλαδέλφειας 
β/ Εμμυ Κουτσοπούλου, ψυχίατρος, ΑΚΙΦ Νέας Φιλαδέλφειας:  
«Σύντομη αναδρομή στην ιστορία των κοινωνικών ιατρείων, στους στόχους τους και στην 
διαφορετική πορεία που ακολούθησαν με βάση την σύστασή τους» 
 
Παρεμβάσεις: 

 
1/ Βέρα Παύλου, ψυχολόγος σε κοινωνικά ιατρεία και δομές προσφύγων: 
«Ο συλλογικός-μεταβατικός χώρος υποδοχής του ψυχικού αιτήματος στις αλληλέγγυες δομές-Μια 
ηθική, θεραπευτική, πολιτική πράξη». 

 
2/Πέτρος Μποτέας, εθελοντής σε κοινωνικό ιατρείο: 
«Ο εν δυνάμει αλληλέγγυος και ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των Κοινωνικών Ιατρείων και οι εν 
ενεργεία αδυναμίες τους»  

 
3/ Άντζελα Καλοζύμη, ψυχολόγος, δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης «συν-Ύπαρξη» 
«Αμοιβή και αμοιβαιότητα» 

 
4/  Επιτροπή πολιτών και επαγγελματιών  «Psy, soins et accueil Debout»  από την κατάληψη της 
πλατείας Δημοκρατίας (République) 
« Εμπειρίες από μια πρωτόγνωρη μορφή παρέμβασης στον δημόσιο χώρο στο σταυροδρόμι αγώνα 
και φροντίδας » 

 
5/ Ζαν Πιερ Μαρτέν, ψυχίατρος, Réseau santé mentale démocratique, CEDEP, USP 

   «Για μία  υποδοχή των προσφύγων χωρίς περιορισμούς και με βάση το κοινό δίκαιο» 
 

6/ Άγγελος Βουτσάς , ψυχαναλυτής, εθελοντής στο προσφυγικό με μέλη της πρώην λαϊκής 
συνέλευσης Χολαργού-Παπάγου  
 «Προσφυγικό: Μήπως πράττουμε για το δικό μας τραύμα;" 

 
Μετά από κάθε παρέμβαση θα γίνει περιορισμένος αριθμός διευκρινιστικών ερωτήσεων στους 
ομιλητές.  
Στο δεύτερο μέρος (απογευματινό) της ημερίδας θα γίνει ανοικτή συζήτηση μεταξύ όλων των 
παρευρισκομένων, με τοποθετήσεις και από το κοινό στο σύνολο των θεματικών των παρεμβάσεων και 
όλων όσων αφορούν την ημερίδα. 
Η συζήτηση θα κλείσει με συζήτηση και κοινή υιοθέτηση συγκεκριμένων προτάσεων  για παραπέρα 
δράση. 

 



Pour toutes informations supplémentaires contacter : 
Le « Réseau européen pour une Santé Mentale Démocratique »: emancipsy@gmail.com 
Emmy KOUTSOPOULOU : koutsopoulou@yahoo.com 
Léonidas LIAKOPOULOS : leoliak2503@gmail.com 
Véra PAVLOU : evpavlou@otenet.gr 
 

 

Samedi 12 novembre, de 9h30 à 17h00

 

 

Espace de l’Assemblée Populaire                                 

de Néa Philadelphia, rue Dekelias 116,                        

Néa Philadelphia, Athènes,                                                   

station métro « Perissos », à côté de la Poste. 
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