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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ψ.Ε
Ἐνημέρωση, Ψυχοεκπαίδευση, Ἀλληλεπίδραση
σέ Τραυματικές Καταστάσεις πού ἀφοροῦν τό Προσφυγικό Πεδίο

Σάββατο, 9 Ἰουνίου 2018

Παρ᾽ ὅλο πού ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος ὀδύνη,
εἶναι ἐπίσης γεμάτος καί ἀπό τήν ὑπέρβασή της.
Helen Keller

Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἄνθρωποι, παιδιά καί ἐνήλικες πού ἀντιμετωπίζουν
καταστάσεις βίας, πολέμου, ἐκτόπισης καί παραβίασης τῶν δικαιωμάτων
τους, ἀντιδροῦν μέ ἔντονα ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα καί ψυχικό
πόνο.
Μέ αὐτήν τήν ἔννοια, οἱ τραυματικές ἀντιδράσεις πού προκύπτουν,
εἶναι φυσιολογικές ἀντιδράσεις ἀπέναντι σέ βίαιες καί ἀφύσικες
ἀνθρώπινες συνθῆκες.
Τό ψυχικό τραῦμα ὡς διαγενεακό καί συλλογικό βίωμα χρειάζεται γιά
τήν ἐπούλωσή του, συλλογική ἀρωγή καί προσπάθεια.
Ὡς ἐπαγγελματίες στό χῶρο τῆς ψυχικῆς ὑγείας ἀναγνωρίζουμε τήν
ἀνάγκη νά συμμετέχουμε σέ αὐτήν τήν προσπάθεια καί διοργανώνουμε
αὐτήν τήν ἐνημερωτική, ψυχοεκπαιδευτική ἡμερίδα,πού ἀφορᾶ τήν στάση
τῶν εἰδικῶν στό ψυχικό τραῦμα.
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Θά προσπαθήσουμε νά ἑστιάσουμε στήν εὐαισθητοποίηση γύρω ἀπό
τά θέματα αὐτά καί νά παρουσιάσουμε πρακτικά προσανατολισμένες,
συνθετικές προτάσεις ὑποστηρικτικῶν παρεμβάσεων, πού ἐνθαρρύνουν
μιά δημιουργική προσέγγιση τοῦ τραυματικοῦ βιώματος καί παράλληλα
ἐνισχύουν τίς σχέσεις ἐμπιστοσύνης καί ἐπικοινωνίας στό πεδίο τῆς
προσφυγικῆς κρίσης, προάγοντας τήν ψυχική ἀνθεκτικότητα.
Ἡ ἐκδήλωση ἀπευθύνεται στούς συναδέλφους πού δραστηριοποιοῦνται
στό πεδίο παροχῆς ψυχοκοινωνικῆς ὑποστήριξης σέ πρόσφυγες, ἤ
ἐνδιαφέρονται γι΄ αὐτή τή θεματολογία.
Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 9 Ἰουνίου 2018 (9.30 π.μ.17.30) στό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό κόστος συμμετοχῆς
εἶναι 25 εὐρώ γιά τούς ἐπαγγελματίες καί 15 γιά τούς ἐκπαιδευόμενους
καί τούς σπουδαστές. Ἐπίσης, σημειώνουμε ὅτι λόγῳ τοῦ περιορισμένου
ἀριθμοῦ συμμετεχόντων στόν συγκεκριμένο χῶρο διεξαγωγῆς τῆς
ἐκδήλωσης, θά τηρηθεῖ αὐστηρά σειρά προτεραιότητας καθώς ἐπίσης καί
συγκεκριμένη ἀναλογία ἐπαγγελματιῶν-ἐκπαιδευομένων.
Ἡ συμμετοχή θά πραγματοποιείται ἠλεκτρονικῶς στό e-mail τῆς ΕΕΨΕ
(info@nopg.gr) ἕως τήν Παρασκευή 25 Μαΐου 2018. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς
συμμετοχῆς θά γίνεται μετά τήν κατάθεση τοῦ ἀντίστοιχου ποσοῦ στόν
παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἑταιρείας καί ἀναγράφοντας τό
ὀνοματεπώνυμο τοῦ συμμετέχοντος.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τῆς Ἐκδήλωσης
Συντονίστρια: Ζωή Σίλλατ
Μέλη: Βάνα Ἀποστόλογλου, Εὔα Ζαχαρούλη, Ἀντιγόνη Κεμερλίογλου,
Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἀθηνᾶ Πουρέα, Κατερίνα Ρόμπερτσον
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