
Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά
μίλησε στο Ράδιο Ένα 102,5 και στον Ηλία
Κουτσερή η επίκουρος καθηγήτρια Παιδια-

τρικής- Εφηβικής Ιατρικής και επιστημονική υ-
πεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας Άρτεμις
Τσίτσικα, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για
διαφορετικές συνέπειες με βάση τις διαφορετι-
κές φάσεις της καραντίνας.
Σημειώνοντας ότι παράλληλα τρέχει και η Ακαδη-
μία Γονέων, όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και
πολλές ερωτήσεις για την αντιμετώπιση θεμά-
των, η κα Τσίτσικα υπογράμμισε ότι παρατηρή-
θηκε με βάση τα διεθνή δεδομένα μειωμένη φυ-
σική δραστηριότητα, αυξημένη κατανάλωση αν-
θυγιεινών τροφών και υπερχρήση των ηλεκτρονι-
κών μέσων που οδηγεί σε παχυσαρκία. «Η μειω-
μένη φυσική δραστηριότητα σαν ανεξάρτητος
παράγων επιβαρύνει την υγεία των παιδιών και
δημιουργεί ένα χρόνιο στρες που έχει επιπτώσεις
στη μελλοντική ζωή» ανέφερε ενώ συμπλήρωσε
ότι κάποια παιδιά, όπως προσφυγόπουλα και α-
πό φτωχές οικογένειες βιώνουν στρες και χρειά-

ζονται ενέργειες στήριξης από ειδικούς. Παράλ-
ληλα υπάρχουν παιδιά με διατροφικές παρε-
κτροπές όπως είναι η βουλιμία ή η ανορεξία που
κατά τη διάρκεια της πανδημίας είτε παλινδρό-
μησαν, και κάποια χρειάστηκαν ακόμη και νοση-
λεία, ενώ κάποια παρουσίασαν τέτοια θέματα
για πρώτη φορά. 

Οι επιπτώσεις της καραντίνας
«Η πανδημία αρχικά δημιούργησε ανασφάλεια
άγχος, θυμό και στρες ενώ η δεύτερη φορά έφε-
ρε κόπωση, έλλειμμα οράματος, παραίτηση, κα-
τάθλιψη, επιθετικότητα και θυμό ειδικά στ’ αγό-

ρια και οι διαφορετικές περίοδοι καραντίνας εί-
χαν και διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Χρειάζεται μεγάλη γνώση για το τι ακριβώς συμ-
βαίνει για να βρούμε υπομονή και τρόπους να
βοηθήσουμε τα παιδιά» δήλωσε η κα Τσίτσικα. 
Η ελπίδα πάντως συνεχίζει να υπάρχει. Όπως ση-
μείωσε η κα Τσίτσικα, τα παιδιά είναι προσαρμο-
στικά όντα και μπορούν ν’ αλλάξουν πράγματα
και να κινητοποιηθούν θετικά, φτάνει να υπάρχει
ένας σημαντικός ενήλικας που θα τα καθοδηγή-
σει και θα δώσει όραμα και αισιοδοξία, και έτσι
αντιμετωπίζονται ακόμη και δύσκολες καταστά-
σεις με επιτυχία. 
Τέλος, η επίκουρος καθηγήτρια Παιδιατρικής και
Εφηβικής Ιατρικής τόνισε ότι παράλληλα “τρέχει”
ένα πρόγραμμα για την συναισθηματική ενδυνά-
μωση για παιδιά και εφήβους, με το οποίο κα-
ταρτίζονται επαγγελματίες ιατρικών επιστημών
για την εφαρμογή του προγράμματος σε παιδιά
και γονείς και μέσω αυτού να αποκτήσουν απα-
ραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να προχωρή-
σουν,   χωρίς να χάσουν την ευαισθησία τους. 

τα χρήματα του ιανουαρίου από μισθώ-
ματα επιχειρήσεων που παραμένουν κλει-
στές αναμένουν από τον ιανουάριο ακόμη
πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων από την Πολι-
τεία, που είχε δεσμευτεί ότι θα πληρώσει
στις αρχές Απριλίου.  
Η Λία Κρατήρα πρόεδρος του παραρτή-
ματος Μαγνησίας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
(ΠΟΜΙΔΑ) και δικηγόρος μίλησε στο
Ράδιο ΕΝΑ και τον Ηλία Κουτσερή και εί-
πε ότι η Ομοσπονδία λαμβάνει μηνύματα
ιδιοκτητών ακινήτων ότι έχουν φτάσει στα
όρια των αντοχών τους και πλέον αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, καθώς
πρόκειται για χρήματά τους και οι ίδιοι βά-
ζουν πλάτη, χάνοντας 20% των μισθωμά-
των για να βοηθήσουν την κυβέρνηση και
τους μισθωτές στην περίοδο της κρίσης.  
τη Δευτέρα η ΠΟΜιΔΑ έστειλε επιστολή
με τα αιτήματα της στους αρμόδιους υ-
πουργούς γιατί οι πληρωμές έχουν καθυ-
στερήσει ακόμη και για μισθώματα του ια-
νουαρίου για πολλούς ιδιοκτήτες και ενώ
μπήκαμε στον Απρίλιο.

Τα υπόλοιπα αιτήματα
ή ιδιοκτήτρια ακινήτων ανέφερε ότι έχουν
ζητήσει  άμεσα τις πληρωμές των αποζη-
μιώσεων του ιανουαρίου, να ακολουθή-

σουν επίσης άμεσα οι πληρωμές φεβρου-
αρίου και Μαρτίου (καθώς υπήρχε δέ-
σμευση ότι στις αρχές Απριλίου θα είχαν
πληρωθεί), ώστε να μπορέσουν να κινη-
θούν οι ιδιοκτήτες και να τονωθεί η κίνηση
ενόψει του Πάσχα.
Ακόμη οι ιδιοκτήτες ζητούν να ανοίξουν
ξανά τα πεδία στην εφαρμογή της ΑΑΔΕΕ
για διορθώσεις δηλώσεων Covid του 2020,
να διευκρινιστούν οι κΑΔ πληττόμενων
κλειστών επιχειρήσεων που οδηγούν στη
μείωση των ενοικίων, γιατί υπάρχει μπέρ-
δεμα σε πολλούς ιδιοκτήτες που δεν ξέ-
ρουν ποιός δικαιούται τι, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ ιδιο-
κτητών και μισθωτών, που λόγω των πε-
ριορισμών οδηγεί σε κοινωνική όξυνση. 
ή κα κρατήρα τόνισε ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα με τις υπεκμισθώσεις (μίσθωση
ενός ακινήτου από τον ιδιοκτήτη σε έναν
μισθωτή που το μισθώνει σε τρίτο) και την
επεξήγηση των εγκυκλίων που βγήκαν α-
πανωτά το 2020 και το 2021 και, ανάλογα
με τη μετάφραση του καθένα, τις εφαρμό-
ζει περικόπτοντας τα ενοίκια.

Να προβλεφθεί έκπτωση
στην εξόφληση φόρου

Ενόψει των φορολογικών δηλώσεων του
2020 που θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα, οι

ιδιοκτήτες ζητούν να μη φορολογηθούν
για να ανείσπρακτα ενοίκια του 2020 χω-
ρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ό-
πως μέχρι σήμερα και να ανασταλεί για το
2020 η απόφαση για πρόστιμα 22% σε ό-
σους δεν έχουν συμπληρώσει την πληρω-
μή του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρο-
νικό χρήμα, όπως και να εκδοθεί η κΥΑ για
έκπτωση 40% των δαπανών από εργασίες
που σχετίζονται με ενεργειακή, λειτουργι-
κή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, που
προβλέπεται σε νόμο του 2019. 
τέλος, οι ιδιοκτήτες ζητούν, λόγω της κα-
τάστασης, σε όσους μπορούν να εξοφλή-
σουν το ποσό του φόρου εισοδήματος μια
γενναία έκπτωση 5%, που τα τελευταία
χρόνια έχει καταργηθεί. 

Προσοχή λήγει η προθεσμία!

Σήμερα τετάρτη 14 Απριλίου λήγει η προ-
θεσμία της προανάρτησης για τον πρώην
καποδιστριακό Δήμο Βόλου σε ό,τι αφορά
στο κτηματολόγιο,  λογικά δεν θα δοθεί
παράταση και όσοι το έχουν ξεχάσει, ένας
έλεγχος στις δηλώσεις των ιδιοκτητών θα
βοηθήσει μετά να μην έχουν μπλέξιμο με
Δικαστήρια, επισήμανε η κα κρατήρα.  

τΑ ΧρήΜΑτΑ τΟΥ γΕΝΑρή ΠΕριΜΕΝΟΥΝ ΑκΟΜή
Οι ιΔιΟκτήτΕΣ ΑκιΝήτωΝ ΑΠΟ τήΝ ΠΟΛιτΕιΑ!
ΑρκΕτΟι ΣΥΜΠΟΛιτΕΣ, ΕΧΟΥΝ φτΑΣΕι ΣτΑ ΟριΑ τωΝ ΑΝτΟΧωΝ τΟΥΣ 
κΑι ΠΛΕΟΝ ΑΝτιΜΕτωΠιζΟΥΝ ΠρΟΒΛήΜΑτΑ ΕΠιΒιωΣήΣ
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12 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Σπ. Σπυρίδη 38 2ος όροφος
τκ 38221  Βόλος
τηλ. 2421031628  κιν. 6955804308
Email : pantsasparis@yahoo.gr
Δέχεται : 10:00 – 18:00 
εκτός απογεύματος τετάρτης

Γαστροσκόπηση, 
Κολονοσκόπηση, Ορθοσκόπηση,

Ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία
Παθήσεις ήπατος, 

Παθήσεις εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn,
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου)

Πάρις Απ. Παντσάς
Γαστρεντερολόγος 
Ηπατολόγος
Πρότυπο 
γαστρεντερολογικό 
ενδοσκοπικό ιατρείο

κΟΠωΣή, ΕΛΛΕιΜΜΑ ΟρΑΜΑτΟΣ, ΠΑρΑιτήΣή, 
κΑτΑΘΛιψή, ΕΠιΘΕτικΟτήτΑ κΑι ΘΥΜΟ ΣτΑ ΠΑιΔιΑ!
Οι ΕΠιΠτωΣΕιΣ τήΣ ΠΑΝΔήΜιΑΣ, ΣΥΜφωΝΑ ΜΕ τήΝ ΕΠικΟΥρΟ κΑΘήγήτριΑ
ΠΑιΔιΑτρικήΣ-ΕφήΒικήΣ ιΑτρικήΣ, ΆρτΕΜιΣ τΣιτΣικΑ

ΠΑρΑτήρήΘήκΕ 
ΑΥΞήΜΕΝή κΑτΑΝΑΛωΣή 
ΑΝΘΥγιΕιΝωΝ τρΟφωΝ 
κΑι ΥΠΕρΧρήΣή 
τωΝ ήΛΕκτρΟΝικωΝ 
ΜΕΣωΝ ΠΟΥ ΟΔήγΕι 
ΣΕ ΠΑΧΥΣΑρκιΑ

ΣτΑΘΕρΟ τΟ ιικΟ φΟρτιΟ 
τωΝ ΛΥΜΑτωΝ τΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΕ Πτωτική τΑΣή ΣΥΜφωΝΑ  ΜΕ τΑ ΣτΟιΧΕιΑ 
τΟΥ ΕΘΝικΟΥ  ΔικτΥΟΥ ΕΠιΔήΜιΟΛΟγιΑΣ ΛΥΜΑτωΝ

Σταθερό με
πτωτική τάση (-
7%) παρατη-
ρείται το ιικό
φορτίο λυμά-
των του Βόλου
όπως προκύ-
πτει από τα α-
ποτελέσματα
των εργαστη-
ριακών ελέγ-
χων του Εθνι-
κού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του
ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό
του ΕΟΔΥ για την περίοδο από 5 έως 11Απριλίου 2021.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων την εβδομάδα 5 - 11 Απριλίου
2021 παρατηρήθηκαν καθαρά αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα
29 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύ-
ματα των 4 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδη-
μιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι αυξητικές τάσεις κυμαίνονται από +50% στα
Χανιά μέχρι +196% στην Ξάνθη. Επισημαίνεται ότι οριακές θεωρούνται οι αυ-
ξήσεις που παρατηρήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη (+20%) και στη Λάρισα
(+21%) καθώς στις δύο αυτές περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα όρια της
εργαστηριακής αβεβαιότητας. Αντίθετα, πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε
2 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται απ΄το Εθνικό Δίκτυο Λυμάτων του ΕΟΔΥ
και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής (-33%) και στον Άγιο Νικόλαο (-
37%). Επισημαίνεται, τέλος, ότι το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Πάτρας
(+7%), της Θεσσαλονίκης (-5%) και του Βόλου (-7%) παραμένει ουσιαστικά
σταθερό.


