ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
και η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας Καθηγήτρια Βασιλική ∆εληγιάννη-Κουϊμτζή
σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο ∆ιδάκτορα
του Κοινωνικού Παιδαγωγού Peter Lehmann
για το επιστημονικό και ανθρωπιστικό του έργο υπέρ των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 12:00,
στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Καθηγητής Ιωάννης Α. Μυλόπουλος

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας
Καθηγήτρια Βασιλική ∆εληγιάννη-Κουϊμτζή

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ

Αν αγόρ ε υση
του

PETER LEHMANN
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΩΡΑ 12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ «Αλέξανδρος Παπαναστασίου»
(Κτίριο Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ PETER LEHMANN
O Peter Lehmann γεννήθηκε το 1950, στο Calw της Γερµανίας.
Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, Τµήµα
Επιστηµών Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Παιδαγωγικής, από όπου αποφοίτησε το 1977 ως διπλωµατούχος Κοινωνικός
Παιδαγωγός.
Τον ίδιο χρόνο βιώνει µια σηµαντική διακοπή της βιογραφικής
του πορείας που οδηγεί στην ακούσια, χωρίς δικαστική απόφαση,
εισαγωγή του σε δηµόσιο Ψυχιατρείο στη Γερµανία. Κατά τη διάρκεια του
εγκλεισµού του βίωσε µια σειρά από παραβιάσεις της σωµατικής του
ακεραιότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του. Απαξιωτικές για τα δικαιώµατά του εµπειρίες είχε
και µετά την έξοδό του από το Ψυχιατρείο, όπως υπερβολική χορήγηση
ψυχοφαρµάκων, άρνηση πρόσβασης στον ψυχιατρικό του φάκελο, κλπ.
Οι προσωπικές αυτές εµπειρίες τον οδήγησαν από το 1979 σε
επιστηµονικές και ανθρωπιστικές δράσεις κατά της ψυχιατρικής αυθαιρεσίας και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ατόµων µε
ψυχιατρική εµπειρία τόσο στη Γερµανία όσο και διεθνώς.
Με ιδιαίτερο ζήλο και συνέπεια ασχολήθηκε πρωταγωνιστικά, σε
επιστηµονικό και πρακτικό επίπεδο, µε την ανάπτυξη της αυτοβοήθειας
και αυτο-οργάνωσης ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία µε έµφαση στην
υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους.
Το συνολικό του έργο είναι πολύπλευρο, µε ποικίλες επιστηµονικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς εκτείνεται από τη
συγγραφή βιβλίων και άρθρων έως τη δηµιουργία δοµών και φορέων
διεκδίκησης για τα δικαιώµατα ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία.
Από το 1980, συνιδρυτής οµάδας αυτοβοήθειας (πρώην)
χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής. Από το 1989, ιδρυτικό µέλος
του «Συλλόγου για την προστασία από την ψυχιατρική βία» και από το
1990 µέλος της συντακτικής επιτροπής του βρετανικού επιστηµονικού
περιοδικού Journal Clinical Psychology, Counseling and Psychotherapy.
Από το 1991, ιδρυτικό µέλος του «Ευρωπαϊκού ∆ικτύου πρώην χρηστών
και επιζώντων της ψυχιατρικής» (ENUSP). Από το 1994 µέχρι το 2000,
µέλος του ∆.Σ. της γερµανικής «Συνοµοσπονδίας Ανθρώπων µε ψυχιατρική εµπειρία». Από το 1997 µέχρι το 1999, µέλος της ειδικής επιτροπής Mental Health Europe, ευρωπαϊκό παρακλάδι της «παγκόσµιας συνοµοσπονδίας για την ψυχική υγεία». Από το 1997 µέχρι το 1999 πρόεδρος
του ∆.Σ. της ENUSP. Από το 2002, µέλος της MindFreedom και εκπρόσωπός της στα Ηνωµένα Έθνη. Από το 2008 ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ηµοκρατικού Κινήµατος για την Ψυχική Υγεία.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
του Τµήµατος Ψυχολογίας
ΕΝΑΡΞΗ – ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τµήµατος
Καθηγήτρια Μαρία ∆ικαίου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
Καθηγητή Iωάννη Α. Μυλόπουλο
ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Κλινικής Ψυχολογίας
Κωνσταντίνο Μπαϊρακτάρη
ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ανάγνωση ψηφίσµατος και τίτλου από
την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τµήµατος
Καθηγήτρια Μαρία ∆ικαίου
ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΙΜΗΣ
από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Μυλόπουλο
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
του τιµώµενου
Peter Lehmann
µε θέµα:
International Noncompliance
and Humanistic Antipsychiatry

ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
Θα ακολουθήσει δεξίωση

