Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Κνηλσληθήο Αξσγήο ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ
Φαιήξνπ, θνο Γηάλλεο Φσζηεξόπνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ λεπξνςπρνιόγν Δξ.
Μαξηέηηα Ρεκνύλδνπ θαη ηνλ Ειβεηό ζεξαπεπηή ζην Somatic Experiencing
Dominique Degranges θαη ηελ νκάδα Ψπρνιόγσλ εηδηθεπκέλσλ ζηελ ζεξαπεία ηνπ
ςπρηθνύ ηξαύκαηνο, νξγαλώλεη αλνηρηή νκηιία γηα ην θνηλό κε ζέκα "Τν ηξαπκαηηθό
ζηξεο κεηά από κηα θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ θαηαιύεη ηελ ηθαλόηεηα αληίδξαζεο
ζηνλ άλζξσπν θαη πώο ε πξνζέγγηζε ηνπ Somatic Experiencing βνεζά ζηελ
αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηε δσή".
Κάπνηα ζηηγκή ζηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηξαπκαηηθά
γεγνλόηα είηε ζε πξνζσπηθό, νηθνγελεηαθό ή ζπιινγηθό επίπεδν. Τν αληίθηππν πνπ
έρεη ζηνλ θαζέλα καο πνηθίιιεη. Μεξηθνί από εκάο ζα αλαξξώζνπλ γξήγνξα, άιινη ζα
εθδειώζνπλ ςπρνινγηθή δπζθνξία, αππλίεο, αίζζεκα αβνεζεηόηεηαο θαη απόγλσζεο
κε ηελ ηδέα όηη ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη πνηέ θαιά, ελώ άιινη βηώλνπλ αιιαγέο ζηηο
αληηδξάζεηο ηνπο, γίλνληαη λεπξηθνί ή επηζεηηθνί ελώ δελ ήζαλ. Τέηνηεο αιιαγέο
ελζαξξύλνπλ ην αίζζεκα παληθνύ θαζηζηώληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηα αθόκα ρεηξόηεξε
θαη πνιύ ζπρλά νδεγνύλ ζηελ απόζπξζε από θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα.
Τν πην πξόζθαην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ζε ζπιινγηθό επίπεδν ήηαλ ε θαηαζηξνθηθή
ππξθαγηά ζην Μάηη Αηηηθήο.
Ο Dominique Desgranges, εμεηδηθεπκέλνο θαη εθπαηδεπηήο ζην Somatic
Experiencing, ζα επηθεληξσζεί ζηηο ζπλέπεηεο ηέηνησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη ζε
πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα μεπεξάζεη ηηο
επηπηώζεηο ηνπ ηξαύκαηνο. Θα καο εμεγήζεη κε απιά ιόγηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ
ηξαπκαηηθνύ ζηξεο. Πώο ηξαπκαηηδόκαζηε ςπρηθά; Γηαηί θάπνηνη ην μεπεξλνύλ ελώ
άιινη όρη; Γηαηί έλα ςπρηθό ηξαύκα δελ πεξλά από κόλν ηνπ;
Η πξνζέγγηζε ηνπ Somatic Experiencing πξνζθέξεη έλα ηξόπν
επαλαζύλδεζεο ηνπ λνπ κε ην ζώκα αθνινπζώληαο ηηο αηζζήζεηο πνπ εγείξνληαη ζην
ζώκα κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
αζθήζεσλ επηδεηθλύεη ηνλ ηξόπν επαλάθηεζεο ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο θαη
εκπηζηνζύλεο ζηνλ εαπηό καο.

Η νκάδα ησλ ςπρνιόγσλ πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ εηδηθεύνληαη ζε ηξαύκαηα
ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (θπζηθέο
θαηαζηξνθέο,ζενκελίεο) θαη ζηηο νκάδεο άκεζεο παξέκβαζεο ζε απηέο (ηαηξνί,
ςπρνιόγνη, παξαταηξηθό πξνζσπηθό, αζηπλνκία θαη ππξνζβεζηηθή), πξόζθπγεο
(πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο, βαζαληζηήξηα πνιέκνπ) νπόηε ζα δνζεί ρξόλνο γηα
αλάινγεο εξσηήζεηο ζε απηνύο ηνπο ηνκείο παξέκβαζεο.
Η παξνπζίαζε ζα γίλεη ζηα Γαιιηθά κε κεηάθξαζε από ηελ Δξ. Μαξηέηηα
Ρεκνύλδνπ, λεπξνςπρνιόγν.

