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Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης και το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου με την υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ., στο
πλαίσιο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης στην ψυχική και
σωματική υγεία, οργάνωσαν ημερίδα με θέμα:
«Κατάθλιψη... Τι πρέπει να ξέρουμε;»
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας
Σμύρνης, κήρυξε ο Δήμαρχος κ. Σταύρος Τζουλάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο
εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτης
Γιατζίδης. Στην ημερίδα παρευρέθηκε, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γιώργος
Κρικρής.
Η συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη και ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Το θέμα της κατάθλιψης, πιο καίριο παρά ποτέ λόγω των κοινωνικοοικονομικών
δυσχερειών και των επιπτώσεων των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον πληθυσμό,
προσέλκυσε κοινό όλων των ηλικιών και αποτέλεσε έναυσμα για διάλογο και πληθώρα
ερωτήσεων. Το θέμα αναλύθηκε με τρόπο απλό και άμεσο, με την ενεργή συμμετοχή του
κοινού.
Εισηγήσεις ανέπτυξαν:
− Ο κος Ραφαήλ Ψαρράς, Ψυχίατρος των Δημοτικών Ιατρείων
− Ο κος Αντώνης Κατσαμάγκος, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου
Ημέρας Ενηλίκων του Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ.
Η εκδήλωση αυτή ήταν μία από μία σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΕΠ Υγείας, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των επιπτώσεων τους στη ζωή των
πολιτών. Το ΚΕΠ Υγείας είναι μία νέα δομή που έχει ως σκοπό την Πρόληψη των
Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό έλεγχο ομάδων υψηλού
κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Τοπικών και Πολιτικών δράσεων
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις με σκοπό την
προώθηση υγιών συμπεριφορών και πρακτικών, αλλά και προληπτικές εξετάσεις για
επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα.
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