
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.48                                                                              07 Ιανουαρίου 2022 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τελευταία συνεδρίαση του 

ΔΣ της Ομοσπονδίας για το 
2021. 

 
 
Την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΠΟΙΚΞΓ όπου και συζητήθηκαν 
διάφορα συνδικαλιστικά θέματα και έγινε αποτίμηση 
της διενέργειας των εξετάσεων NOCN, Δεκεμβρίου 
2021.  Την ίδια μέρα συνεδρίασε και η Ε.Ε. του 
Ταμείου Αρωγής, ενώ την προηγούμενη, Δευτέρα 27 
Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με 3 ΝΕΑ μέτρα ξεκινούν 

τα μαθήματα 

 
Τι ισχύει από τη Δευτέρα 10 
Ιανουαρίου 
 

1 
Ένα επιπλέον Self-Test για την 1η εβδομάδα 
(10-15 Ιανουαρίου) λειτουργίας των 
σχολείων, δηλαδή 3 δωρεάν τεστ αντί για 2. 

Προβλέπεται ένα επιπλέον Self-Test για την πρώτη 
εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, επομένως την 
εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία 
δωρεάν Self-Test αντί για δύο.Tα Self-Test θα 
διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία. 

 

2 
Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία Self-Test θα 
τα κάνουν και οι εμβολιασμένοι μαθητές 
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. 

                Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαμόγελα,    

                      Δημιουργικότητα  και πολλές  

                         Επιτυχίες... είναι  μερικές 

                                μόνο από τις ευχές 

                                     μας για το 2022. 

                         Καλή Χρονιά 

https://www.ethnos.gr/tag/1574/selftest


Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία Self-Test πλέον θα 
διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές 
και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς ώστε 
να επιτευχθεί ο άμεσος εντοπισμός των κρουσμάτων. 
 
 

3 
Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα 
πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλους τους 
μαθητές 2 Rapid + 3 Self-Test 

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, δεν θα ισχύει η 
λογική του «σταυρού» και θα πραγματοποιείται 
έλεγχος σε όλους τους μαθητές. Θα γίνονται 
δύο Rapid κι ένα Self-Test επιπλέον, πέραν των δύο 
Self-Test. Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι 
μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία τεστ.  
 
 

Αναλυτικά:  
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  
Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν 
τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες , 2 Rapid και 1 Self Test 
σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των 2 σταθερών 
Self Test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες (2 
Rapid + 3 Self-Test συνολικά). 
 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 Self 
Test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. 
 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 5 τεστ σε 
5 ημέρες (2 Rapid + 1 Self-Test, επιπλέον των 2 
εβδομαδιαίων Rapid)  
 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν συνολικά 
τρία Self-Test (1 επιπλέον των 2 εβδομαδιαίων Self-
Test). Όλα αυτά σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη. 

 
*Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από 

κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην 

ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 

124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας 

(Β’ 4558), είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για 

COVID-19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

απογειώνουμε τη γνώση 

e-learning 
p    l    a    t    f    o    r    m  

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα     

e-learning με τη δική σου επωνυμία 

Κάνε την εγγραφή σου  

εύκολα και γρήγορα! 

www.palso.gr/e-learning 
Αξιοποίησε τις δυνατότητες που 

σου δίνουν η σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση 

στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς! 

https://www.ethnos.gr/tag/96/kroysmata
https://www.ethnos.gr/tag/96/kroysmata


Κατώτατος Μισθός: 

Στα € 663 από 1η Ιανουαρίου  
 

 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθηκε  σε ισχύ 
ο νέος κατώτατος μισθός καθώς και το νόμιμο 
κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για 
τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες. 
 
Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται 
κατά 2% και ορίζεται πλέον στα 663 ευρώ.  
 
Ο βασικός μισθός των 663 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 
861,90 ευρώ για υπαλλήλους με  θεμελιωμένη 
προϋπηρεσία 9 και άνω ετών έως το 2012, και τα 
€928,20 για όσους έγγαμους έχουν προϋπηρεσία άνω 
των 9 ετών.                                            . 
 
Ο νέος κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται ως εξής: 
 
με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία > 663 ευρώ  
(+επίδομα γάμου στα 729.30) 
 
με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια > 729.3 ευρώ  
(+επίδομα γάμου στα 795.60) 
 
με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια > 795.6 ευρώ 
(+επίδομα γάμου στα 861.60) 
 
με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών > 861.9 ευρώ 
(+επίδομα γάμου στα 928.20) . 
 
Προβλέπεται αύξηση έως 5% σε περίπτωση που ο 
ρυθμός ανάπτυξης είναι αυξητικός.  
Ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών θα 
καθοριστεί αν η αύξηση θα είναι σωρευτική (2% + 3%) 
ή θα υπάρξει συνολική αύξηση 5% κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους. 
 

Με Rapid Test θα 

χορηγείται η αναρρωτική 
για τους εμβολιασμένους 
εργαζομένους  
 

 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290) για να 
θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία 
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό αρκεί η 
βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 
test). 
Ειδικότερα: 
✓οι εμβολιασμένοι θα αρκεί να έχουν θετικό rapid 
τεστ για την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης. 
✓οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν 
τη θετικότητα με μοριακό τεστ (pcr). 
Στην περίπτωση παροχής αναρρωτικής άδειας από 
την εργασία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης, το θετικό rapid test θα 
είναι αρκετό για όλους τους εργαζομένους και 
επομένως οι εργοδότες θα πρέπει να το 
αποδέχονται. 
 

H ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εγκαινιάζει τη στήλη «Ψ» με 
θέματα που αφορούν στην παιδοψυχολογία, στην 
οικογενειακή συμβουλευτική καθώς και σχολική 
ψυχολογία, φιλοξενώντας επιλεγμένα άρθρα  
επιστημόνων  από το χώρο της ψυχολογίας και της 
συμβουλευτικής. 

https://www.protothema.gr/economy/article/1182860/katotatos-misthos-pos-tha-htistei-i-dipli-auxisi-edos-tou-2022/


 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις 
επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης 
δήλωσης οικονομικών στοιχείων 
εργαζομένων που εντάχθηκαν στον 
μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα 
Δεκέμβριο 2021 (Β' φάση). 

 

 

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο 
με τα στοιχεία της μεταβολής των 
αποδοχών που προκύπτει από την 
αύξηση του κατώτατου μισθού και του 
κατώτατου ημερομισθίου από 
1.1.2022, για τους υπαλλήλους και 
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 
 

 

 

Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων 
συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το 
προηγούμενο τρίμηνο. 
 

 

 

Καταβολή πρώτης δόσης για τη 
συντέλεση της ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. 
και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί από 1.3.2020 έως και 
31.7.2021 και έχει χορηγηθεί 
παράταση προθεσμιών καταβολής ή 
και αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPHA , BETA, GAMMA, 
DELTA….OMICRON 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ονομάσει 
όλες τις μεταλλάξεις της Covid-19 δίνοντας τους 
ονόματα από το Ελληνικό αλφάβητο. Το σύστημα 
ονοματοδοσίας , σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, 
διευκολύνει την επικοινωνία αφού αποφεύγονται 
πολύπλοκα ονόματα όπως Β.1.617.2 (Δέλτα).  
Υπάρχουν , μέχρι αυτή τη στιγμή, εφτά μεταλλάξεις 
(VoI : Variants of Interest), που έχουν ονομαστεί με 
ελληνικά γράμματα. Κάποιες άλλες μεταλλάξεις , 
όπως «Λ» και «Μ», οι οποίες δεν προκάλεσαν 
ιδιαίτερη ανησυχία, έγιναν λιγότερο γνωστές 
αφήνοντας τις Α,Β,Γ,Δ, και Ο να «επικρατήσουν». 
Ο Π.Ο.Υ απέφυγε επίσης να χρησιμοποιήσει τα 
γράμματα «N» και «Ξ» καθώς το «N» παραπέμπει 
στη λέξη «Νέο» και θα μπορούσε να προκαλέσει 
σύγχυση , και τo «Ξ» καθώς αποτελεί διαδεδομένο 
επώνυμο στην Ασία (υπάρχουν ανεπίσημες φήμες 
πως αποφεύχθηκε λόγω του επώνυμου του 
πρόεδρου της Κίνας Xi Jinping, αν και στην 
πραγματικότητα προφέρεται «τσι»).   
Σκοπός του Π.Ο.Υ. είναι η αποφυγή 
«παρεξηγήσεων» διεθνούς κλίμακας καθώς η 
τοπωνυμική ονοματοδοσία έχει κατά καιρούς 
αποδειχτεί προβληματική. Για παράδειγμα, η 
μετάλλαξη «Α» εμφανίστηκε στο Η.Β. και θα 
μπορούσε να έχει ονομαστεί «μετάλλαξη του Η.Β.» 
ή η μετάλλαξη «Δ» που εμφανίστηκε στη Νότια 
Αφρική, να έχει ονομαστεί «μετάλλαξη της Νότιας 
Αφρικής», παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχτεί 
ότι είτε η «Α» είτε η «Δ» όντως προέρχονται από 
εκεί. Εξάλλου έχουν υπάρξει ατυχή παραδείγματα 
στο παρελθόν όπως η «Ισπανική γρίπη» που δεν 
είχε πρωτοεμφανιστεί στην Ισπανία αλλά και ο ιός 
Έμπολα ο οποίος εμφανίστηκε σε μεγάλη 
απόσταση από τον ποταμό Έμπολα από τον οποίο 
πήρε και το όνομά του. 
ΔΚ 
Πηγές: W.H.O , N.Y. Times, USA Today 

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

16 
Ιανουάρ. 

20 
Ιανουάρ. 

31 
Ιανουάρ. 

12 
Ιανουάρ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: 
GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 

 



 
 

Υπερπροστασία γονέων: όταν 
η αγάπη γίνεται εμπόδιο 
 

Ιωάννα Κούρια – Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια  
 
Όταν ένα παιδί γεννιέται, οι γονείς αναλαμβάνουν μια 
νέα ευθύνη για την οποία ποτέ πριν δεν είχαν καμία 
εκπαίδευση ή προετοιμασία. Γίνονται τα 
σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή του παιδιού τους 
και καλούνται να το φροντίσουν αλλά και να το 
βοηθήσουν να κτίσει την προσωπικότητα του και να 
εισέλθει στην ενηλικίωση ως ώριμο, υπεύθυνο και 
αυτόνομο άτομο. Αναπόφευκτα , διαμορφώνουν 
όνειρα για εκείνο, στα οποία το βλέπουν να έχει υγεία, 
να είναι πετυχημένο και χαρούμενο. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου τα όνειρα δεν 
σταματάνε εκεί. Σταδιακά, γίνονται πιο συγκεκριμένα 
και περιλαμβάνουν το ιδανικό επάγγελμα, τον ιδανικό 
σύντροφο, την ιδανική συμπεριφορά και την ιδανική 
ζωή. Μια ζωή έτσι όπως εκείνοι την έχουν φανταστεί, 
η οποία πιθανότατα θα παρεκκλίνει από αυτή που το 
ίδιο το παιδί θα επιλέξει μεγαλώνοντας. Όλα αυτά τα 
όνειρα γίνονται προσδοκίες και αυτές με τη σειρά τους 
προβάλλονται πάνω στο παιδί με αρνητικές συχνά 
συνέπειες για την προσωπικότητα του. 

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο κινείται και η τάση των 
γονέων για υπερπροστασία. Οι γονείς αναπόφευκτα 
ανησυχούν όχι μόνο για την σωματική αλλά και την 
ψυχική υγεία του παιδιού. Και σε συνδυασμό με τα 
όνειρα που αναφέραμε προ ολίγου, προσπαθούν να 
το προφυλάξουν από τις κακοτοπιές. Να μην 
τραυματιστεί, να μην κλάψει, να μην παρασυρθεί, να 
μην επιλέξει λάθος επάγγελμα, λάθος σύντροφο κλπ. 
Με τον τρόπο αυτό του αφαιρούν κάθε πρωτοβουλία, 
αποφασίζουν εκείνοι γι’ αυτό και βιάζονται να 
ικανοποιήσουν κάθε του ανάγκη, έτσι ώστε εκείνο   

να μην ταλαιπωρηθεί. 

Πόσο λειτουργική είναι όμως μια τέτοια συμπεριφορά; 

Οι γονείς, οι οποίοι «τρέχουν» να ικανοποιήσουν 
όλες τις ανάγκες του παιδιού, του μεταδίδουν το 
μήνυμα της δικής του ανεπάρκειας. Σταδιακά, 
εκείνο μαθαίνει ότι μόνο του δεν μπορεί να 
καταφέρει τίποτα, βιώνει πλήγμα στην 
αυτοεκτίμηση του και υιοθετεί μια εξαρτημένη, 
παθητική στάση, ενώ ο κόσμος φαίνεται 
απειλητικός. Έτσι, καταφεύγει στην οικογένεια, ως 
πηγή ασφάλειας και προστασίας κάθε φορά που 
αντιμετωπίζει μια δυσκολία, ενώ δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις όπου ακόμα και ως ενήλικοι τα παιδιά 
αυτά δυσκολεύονται να αποχωριστούν τους γονείς, 
να αυτονομηθούν.  

 

Ακόμα και αν κάνουν νέες οικογένειες, νιώθουν 
μπερδεμένοι και αδυνατούν να δεσμευτούν σε 
αυτές, καθώς έχουν πάντα ως σημείο αναφοράς 
την οικογένεια καταγωγής, από την οποία 
επιζητούν τη συμβολή και τη γνώμη της σε κάθε νέο 
εγχείρημα. Τα άτομα αυτά συχνά παραμένουν 
εξαρτημένα ακόμα και οικονομικά από τους γονείς 
τους, καθώς κανένα επάγγελμα δεν είναι 
κατάλληλο για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες με 
τις οποίες έχουν μεγαλώσει. Όταν δε οι γονείς, 
φύγουν από τη ζωή, το πιο πιθανό είναι ότι οι 
άνθρωποι αυτοί θα αναζητήσουν νέες εξαρτητικές 
σχέσεις προκειμένου να επιβιώσουν 
συναισθηματικά ή θα προσκολληθούν ακόμα 
περισσότερο σε τυχόν υπάρχουσες σχέσεις 
εγγύτητας. 

Αγάπη ... ή μήπως κάτι άλλο; 

Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι όλοι οι γονείς 
αγαπάνε τα παιδιά τους και έχουν καλή πρόθεση 
ως προς αυτά, ίσως πρέπει να εξετάσουμε γιατί 
τελικά καταλήγουν να κάνουν μεγαλύτερο κακό  

https://www.ioannakouria.gr/arthrografia/psychologia-paidiou-oikogeneias/yperprostasia-gonewn-otan-h-agaph-ginetai-empodio.html
https://www.ioannakouria.gr/arthrografia/psychologia-paidiou-oikogeneias/yperprostasia-gonewn-otan-h-agaph-ginetai-empodio.html


παρά καλό, μέσα από την ανεξάντλητη φροντίδα 
και προστασία. Είναι όντως η ανάγκη τους να 
προφυλάξουν το παιδί ή μήπως ο ασυνείδητος φόβος 
τους ότι το παιδί θα απομακρυνθεί από κοντά τους και 
εκείνοι θα μείνουν συναισθηματικά κενοί και μόνοι; 
Θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. 

 

Η γέννηση ενός παιδιού δίνει ένα νέο ρόλο στον άντρα 
ή τη γυναίκα, ο οποίος τους καθορίζει σε όλη τους τη 
ζωή. Όταν όμως εξαιτίας αυτού του ρόλου, 
παραμελούν ή εγκαταλείπουν τους υπόλοιπους 
ρόλους που μέχρι πριν κατείχαν, τότε το παιδί γίνεται 
η μοναδική πηγή χαράς και ικανοποίησης, ενώ η 
αυτονόμηση και απομάκρυνση του αποτελεί ένα 
τρομακτικό σενάριο που οδηγεί στην δυστυχία. Οι 
φόβοι για πιθανούς κινδύνους μπορεί να έχουν μια 
αντικειμενική βάση, όμως έρχονται για να 
δικαιολογήσουν την υπερβολική φροντίδα και να 
εμποδίσουν το παιδί να οδηγηθεί προς την 
ανεξαρτητοποίηση. Και ενώ όλοι οι γονείς λένε ότι 
επιθυμούν το παιδί να φύγει από κοντά τους και να 
ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία, στην ερώτηση 
πώς θα είναι η δική σας ζωή μετά, δείχνουν 
τρομαγμένοι, ενώ οι περισσότεροι δε το έχουν 
σκεφτεί καν. Διότι ακριβώς αυτή δυσκολία τους να 
φανταστούν τη ζωή τους μακριά από το παιδί είναι 
που δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης μέσα στην 
οικογένεια. 

 

Συνήθως, σε αυτές τις οικογένειες, τα παιδιά που 
θα καταφέρουν να απομακρυνθούν, 
κατηγορούνται έμμεσα για προδοσία, και βιώνουν 
απόρριψη και θυμό. Συχνά δε απαιτείται ψυχική 
θεραπεία για να καταφέρουν να απεμπλακούν 
πραγματικά από τον τόσο σφιχτό κλοιό της αγάπης 
των γονέων και να μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή 
χωρίς τα φαντάσματα των ενοχών με τα οποία 
μεγάλωσαν. 

Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο πλευρές 
δυσκολεύονται και βιώνουν πολλά δυσάρεστα 
συναισθήματα. Η οικογενειακή θεραπεία, νωρίς 
κατά την παιδική ηλικία, μπορεί να φέρει την 
απαραίτητη ισορροπία, έτσι ώστε όλα τα μέλη της 
οικογένειας να απολαμβάνουν τις σχέσεις 
εγγύτητας, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα 
προσωπική ελευθερία και δικαίωμα επιλογής.◼ 

Η Ιωάννα Κούρια 
γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Αθήνα όπου και 
εργάζεται ως ψυχολόγος – 
ψυχοθεραπεύτρια. Είναι 
απόφοιτος του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος μεταπτυ-

χιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία. 

Έχει συνεργαστεί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών 
Μελετών, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων 
Αττικής, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος και 
τις παιδικές κατασκηνώσεις Δυτικής Αττικής. Από το 
2004 εργάζεται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
μέριμνας και αποκατάστασης, προσφέροντας 
ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους, 
ενηλίκους και οικογένειες. Επίσης, πραγματοποιεί 
ομιλίες και διαλέξεις σε σχολεία όλων των 
βαθμίδων και συμμετέχει σε επιμορφωτικές 
δράσεις δήμων της Δυτικής Αττικής. Έχει εργαστεί  
με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχές 
στο Φάσμα του Αυτισμού και Νοητική Υστέρηση 
εφαρμόζοντας προγράμματα αποκατάστασης. 

Η κ. Κούρια είναι συνιδρύτρια και επιστημονικά 
υπεύθυνη του ΨυχολοΖῆν, διεπιστημονικού 
διαδικτυακού portal για την ψυχική υγεία. 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ ευχαριστεί την κ. Κούρια για την 
παραχώρηση του άρθρου. 



«Η γνώση απελευθερώνει»  

Συνέντευξη με τον κ. Μάνο Μακρίδη, Πρόεδρο του 
ΣΙΚΞΓ Αχαΐας  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: κ.Μακρίδη, με υπερηφάνεια και χαρά 
ενημερωθήκαμε για το καινοτόμο πρόγραμμα «Η 
γνώση απελευθερώνει» το οποίο δημιούργησε ο 
ΣΙΚΞΓ Αχαΐας, δίνοντας  την ευκαιρία  σε 
κρατούμενους του Κλειστού Καταστήματος 
Κράτησης του Αγίου Στεφάνου να λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας NOCN… 
 
ΜΑΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ: Χρόνια Πολλά!...Και λόγω που η 
Χριστουγεννιάτικη διάθεση μας πρέπει που και που να 
μεταφράζεται και σε πράξη και όχι μόνο σε ευχές και 
λόγια...είπαμε να κάνουμε και εξετάσεις Αγγλικής 
Γλωσσομάθειας για το πιστοποιητικό NOCN για τους 
κρατούμενους στο Κλειστό Κατάστημα Κράτησης του 
Αγίου Στεφάνου Πατρών, σε συνεργασία με το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος εκεί... 
Υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που το 
ονομάσαμε "Η γνώση απελευθερώνει"... 
Απελευθερώθηκε συγκίνηση που είναι αδύνατο να 
περιγραφεί! Εισπράξαμε πολλαπλάσια από ότι 
δώσαμε! Ό,τι και να πούμε, λίγο θα είναι! 
Στις φωτογραφίες, εμείς και οι μαθητές μας! Τα 
πρόσωπά τους είναι καλυμμένα για ευνόητους 
λόγους...αλλά εμείς που τους κοιτάζαμε κατάματα... 
χωρίς να ρωτήσουμε «τι» και «πώς» και «γιατί»… σας 
διαβεβαιώνουμε...ότι τα βλέμματά τους ήταν αθώα...  
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πόσοι υποψήφιοι έλαβαν μέρος και 
σε ποια επίπεδα; Τι «εισπράξατε» από τους 
υποψήφιους; 

ΜΑΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ: Συνολικά 9 υποψήφιοι σε όλα 
τα επίπεδα, B1,B2,C1 και C2 έλαβαν μέρος. Αυτό 
που εισπράξαμε από τους υποψήφιους δεν είναι 
εύκολο να μεταφερθεί με λόγια και να αποτυπωθεί 
σε μερικές γραμμές. Είναι ένα ανάμεικτο 
συναίσθημα ευγνωμοσύνης και ενθουσιασμού. 
Είναι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που ζέστανε τις 
καρδιές μας και μας γέμισε χαρά που μπορέσαμε 
να βάλουμε ένα λιθαράκι στο μέλλον αυτών των 
παιδιών.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: κ. Μακρίδη, δεν θα σας ρωτήσω 
κάτι άλλο. Θα ήθελα να τελειώσουμε αυτή τη 
μικρή συνέντευξη με ένα σχόλιο…από πλευράς 
της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Το πρόγραμμα «Η γνώση 
απελευθερώνει» μας γέμισε υπερηφάνεια. Όσοι 
γνωρίζουν καλά την PALSO και τους ανθρώπους 
της, σίγουρα αναγνωρίζουν, μέσα από την κίνηση 
αυτή, έναν από τους σκοπούς της ή μάλλον ένα από 
τα οράματά της – τη διάδοση της γνώσης με κάθε 
μέσο και κάθε τρόπο. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
εξυψώνουν την έννοια της αλληλεγγύης και της 
ενσυναίσθησης. Πάνω από όλα επαληθεύουν το 
κοινωνικό πρόσωπο της PALSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


