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Θέμα: Διαδικτυακό σεμινάριο διαχείρισης της κατάθλιψης και των συμπτωμάτων της 

 

 

 

Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή διαταραχή της διάθεσης και μία από τις κυριότερες ψυχολογικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων κάποια στιγμή στη ζωή του. Τις 
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μείωση του μέσου όρου ηλικίας εμφάνισής της, επηρεάζοντας μια 
σημαντική μερίδα ατόμων ήδη από την εφηβική ηλικία. Χωρίς την κατάλληλη βοήθεια, πολλοί 
άνθρωποι υποφέρουν σιωπηλά από την κατάθλιψη.  

Ο Τομέας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. υλοποιεί  βιωματικό σεμινάριο για τη 
διαχείριση της κατάθλιψης. Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα, στη διάρκεια του οποίου οι 
συμμετέχοντες θα: 

− Κατανοήσουν ένα ερμηνευτικό μοντέλο για την κατάθλιψη και τους παθογόνους μηχανισμούς 
της. 

http://social-consultancy.blogspot.gr/
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− Πληροφορηθούν τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε διάφορες ειδικές ομάδες (όπως παιδιά, 
ηλικιωμένοι, κ.λπ.), αλλά και τις ευάλωτες περιόδους ζωής για την εμφάνισή της (π.χ. λοχεία).   

− Αναλύσουν το ρόλο των σκέψεων, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς στη δημιουργία 
και τη διαιώνιση του φαύλου κύκλου της κατάθλιψης. 

− Αναλύσουν το ρόλο της αδράνειας και της αναβλητικότητας στο φαύλο κύκλο της κατάθλιψης 
και θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές αντιμετώπισής τους. 

− Εκπαιδευτούν σε τεχνικές ενδυνάμωσης του κινήτρου για δράση.  

− Κατανοήσουν το ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων στην κατάθλιψη και την αντιμετώπισή 
της. 

− Διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους προσωπικής φροντίδας ώστε να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα προβλήματα διάθεσης και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Επιπλέον, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του COVID 
– 19, οι οποίες επιβαρύνουν ήδη υπάρχουσες στρεσογόνες καταστάσεις, θα γίνει αναφορά στους 
τρόπους διαχείρισης των διαφόρων κρίσεων και μεταβατικών φάσεων ζωής που δρουν ψυχοπιεστικά, 
εξαντλώντας τα προσωπικά ψυχικά αποθέματα.  

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex σε δύο συναντήσεις: 

Δευτέρα 18/01/2021  και Δευτέρα 25/01/2021  και ώρες 16:30 – 18:00.  

Το σεμινάριο συντονίζουν οι κ.κ. Φωτεινή Λέκκα, PhD, MSc,  Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγος 

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και Έλενα Σάρλη, Κοινωνική Λειτουργός Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας με αποστολή 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Kinoniki@atpsyte.gr  μέχρι την Πέμπτη 14  

Ιανουαρίου 2021.  

Στη δήλωση συμμετοχής σημειώνετε ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου και ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας.  

Για πληροφορίες: τηλ. 210-3204960.     

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

             Γεώργιος Καρασούλας          Γεώργιος Γιαμπουράς 
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