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Ο φίλος μου εκδότης της εξαιρετικής εβδομα-

διαίας εφημερίδας «Προοδευτική Εύβοια» Κω-

στής Δεμερτζής με ρώτησε γιατί η «Εφημερι-

δούλα» περιορίζεται σε δύο μόνον σελίδες.

Του απάντησα πως όσο περνάει ο καιρός, θα

επανέλθω σε μεγαλύτερες Εφημεριδούλες. Βέ-

βαια, δεν έλαβα υπόψη μου κάτι πολύ σημα-

ντικό για μένα: Ότι στις 20 Νοεμβρίου ξεκινού-

σε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο

Qatar. Αποτέλεσμα: Είχε φτάσει 4 Δεκεμβρίου

και ούτε που μου πέρασε από το νου η Εφημε-

ριδούλα! Ο νους μου έχει υποστεί …κατάληψη

από το Qatar κι αν θα προκριθεί η Αγγλία, της

οποίας παρακολουθώ εδώ και χρόνια το εθνικό

πρωτάθλημα (Premier League) και οι παίκτες

της μου είναι γνώριμοι. Και όπως λέει μια αρχή

της Κοινωνικής Ψυχολογίας «η εξοικείωση αυ-

ξάνει τη συμπάθεια». Βέβαια, και στις άλλες

εθνικές συμμετέχουν παίκτες που παίζουν σε

διάφορες ομάδες του Αγγλικού πρωταθλήμα-

τος που τους γνωρίζω και τους συμπαθώ. Για

Η Εφημεριδούλα

παράδειγμα, είμαι Manchester United. Τρεις

παίκτες μας, Kasemiro, Fred και Antonio είναι

βασικοί στην εθνική Βραζιλίας. Όμως, στην

εθνική Αγγλίας είναι μαζεμένοι οι περισσότε-

ροι.

Είμαι κι εγώ ένας από εκείνους που θεωρούν

σκανδαλώδη την επιλογή μιας χώρας σαν το

Qatar γι’ αυτή τη διοργάνωση και μάλιστα στην

αρχή του χειμώνα που είναι high season για

όλα τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βέβαια,

όπως αποκαλύφθηκε αργότερα οι τότε κρα-

τούντες στη FIFA Blatner και Platini δωροδωκή-

θηκαν και τους τσά-

κωσε το FBI.

Όμως η επιλογή είναι

σκανδαλώδης και για

πολλούς άλλους λό-

γους: Το Qatar είναι

ένα αυστηρά Μου-

σουλμανικό αυταρχι-

κό καθεστώς όπου

δεν αναγνωρίζονται

οι γυναίκες ως ισότι-

μες με τους άντρες,

δεν αναγνωρίζονται

τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα και οι ομοφυ-

λόφιλοι διώκονται με

φυλάκιση 7 ετών. Το

μεγαλύτερο σκάνδα-

λο όμως ήταν το κό-

στος σε ανθρώπινες

ζωές εργατών προ-

κειμένου να χτιστούν

τα οκτώ στάδια που

φιλοξενούν τους

αγώνες. Πάνω από

6100 εργάτες (κυρίως

Πακιστανοί) πέθαναν

από τις άθλιες συνθή-

κες στις οποίες ζού-

σαν. Και σκέφτομαι:

Οι κερατάδες, τόσο

και τόσα ξοδέψανε

για όλη αυτή τη διορ-

γάνωση, τι θα τους

κόστιζε να είχαν

στους εργάτες τους

ανθρώπινες συνθήκες; Με τους εργάτες διάλε-

ξαν να κάνουν οικονομία;

Τώρα πάμε και σ’ ένα εσωτερικό σκάνδαλο

που σχετίζεται με το  Παγκόσμιο Κύπελλο Πο-

δοσφαίρου στο Qatar. Όπως όλοι γνωρίζουμε

υπάρχουν στη διάθεσή μας συνδρομητικά κα-

νάλια όπως η COSMOTE TV, η NOVA, το NET-

FLIX και άλλα. Όποιος θέλει γίνεται συνδρομη-

τής, όποιος δεν θέλει δεν γίνεται. Υπάρχει

όμως ένα σύμπλεγμα τριών καναλιών κάτω

από την ονομασία ΕΡΤ στο οποίο είμαστε όλοι

συνδρομητές είτε το θέλουμε είτε όχι. Παραδο-

σιακά από το 1970 (που ήταν η πρώτη φορά

που είχαμε ζωντανές τηλεοπτικές μεταδώσεις

αγώνων  στην Ελλάδα) κάθε 4 χρόνια και μέχρι

το 2018, τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου τους μετέδιδε όλους η ΕΡΤ με πολλές δια-

φημίσεις αλλά χωρίς καμία άλλη χρέωση. 

Προς μεγάλη μου έκπληξη, στις αρχές του Νο-

έμβρη έμαθα πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα το

μεταδίδει ένα συνδρομητικό κανάλι παρακλά-

δι του ΑΝΤ1, το ΑΝΤ1+. Μάλιστα η συνδρομή

είναι 3,33 το μήνα, αλλά … για 6 μήνες. Με

απλά λόγια «θέλεις να μπορείς να βλέπεις

όλους τους αγώνες; Δώσε μας 19.98». Βέβαια,

σαν κορόιδο που είμαι, έσπευσα να γραφτώ.

Αφού γράφτηκα, ανακάλυψα κάτι ανήκουστο:

Εγώ συνήθως πιάνω όποιο κανάλι θέλω (συν-

δρομητικό ή όχι) από τον υπολογιστή μου και

μεταδίδω το σήμα σ’ έναν προβολέα ώστε να

βλέπω τους αγώνες στη γιγαντοοθόνη. Αυτό με

τον ΑΝΤ1+ δεν γίνεται! Μόλις μπει ο προβολέ-

ας μπροστά, βγαίνει στην οθόνη του υπολογι-

στή ένα μήνυμα που σε πληροφορεί ότι δεν γί-

νεται. Βρε παιδιά. Όλα τα άλλα κανάλια δεν

έχουν τέτοιο πρόβλημα. Εσείς γιατί; Προς με-

γάλη μου ανακούφιση ανακάλυψα ότι τους ση-

μαντικούς απογευματινούς αγώνες θα τους με-

ταδίδει ο …κανονικός ANT1 και όχι ό ΑΝΤ1+

έτσι λύθηκε το πρόβλημα της γιγαντοοθόνης

διότι πιάνω τον ΑΝΤ1 μέσα από την COSMOTE

TV.

Κάποια στιγμή έλαβα ένα μήνυμα email από

τον ΑΝΤ1+ που με πληροφορούσε ότι για τεχνι-

κούς λόγους όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται

από τον ΑΝΤ1 και ότι μου κάνουν …δώρο άλλες

τρεις μήνες συνδρομή. Για μένα ο γενικός διευ-

θυντής της ΕΡΤ μας οφείλει μια εξήγηση: Πώς

έγινε και μετά από 48 χρόνια συνεχούς μετάδο-

σης αυτών των αγώνων και πήρε τα δικαιώμα-

τα  ένας ιδιωτικός σταθμός; Δεν γνωρίζω ποιος

είναι ο υπουργός που έχει την ευθύνη να του

κάνει αυτή την ερώτηση. Ας ελπίσουμε κάποι-

ος κάποτε να την κάνει.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ



Διαταραχή τυχερών παιχνιδιών

στο Διαδίκτυο
Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο,

ακόμη και αναπόφευκτο μέρος της καθημερι-

νής ζωής πολλών ανθρώπων. Το χρησιμοποι-

ούμε για να στείλουμε μηνύματα, να διαβά-

σουμε ειδήσεις, να κάνουμε επιχειρήσεις και

πολλά άλλα. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονι-

κές έρευνες έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται

στην έντονη ενασχόληση που αναπτύσσουν

ορισμένοι άνθρωποι με κάποιες πτυχές του

Διαδικτύου, ιδιαίτερα αυτοί που κολλάνε σε

διαδικτυακά παιχνίδια. Το φαινόμενο είναι ιδι-

αίτερα έντονο στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά

υπάρχει κι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων πά-

νω από τα 25 που παθαίνουν το ίδιο κόλλημα.

To Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο δια-

νοητικών διαταραχών (Diagnostic and statisti-

cal manual of mental disorders) της Αμερικανι-

κής Ψυχιατρικής Εταιρείας γνωστό σαν DSM

από το 2013 βρίσκεται στην πέμπτη του έκδο-

ση, DSM-5. Είναι το εγχειρίδιο που χρησιμοποι-

είται από κλινικούς γιατρούς και ερευνητές για

τη διάγνωση και την ταξινόμηση ψυχικών δια-

ταραχών. 

Μέχρι τώρα, το κόλλημα με τα διαδικτυακά

παιχνίδια διαγνωστι-

κά θεωρείτο ψυχα-

ναγκασμός. Στην

πρόσφατη ενημέρω-

ση του DSM-5  απο-

τελεί ξεχωριστή δια-

γνωστική κατηγορία που θέλει ειδική μεταχεί-

ριση. 

Οι «παίκτες» παίζουν ψυχαναγκαστικά, απο-

κλείοντας άλλα ενδιαφέροντα, και η επίμονη

και επαναλαμβανόμενη διαδικτυακή τους δρα-

στηριότητα οδηγεί σε κλινικά σημαντική διατα-

ραχή. Τα άτομα με αυτή την πάθηση θέτουν σε

κίνδυνο την ακαδημαϊκή ή την  επαγγελματική

τους λειτουργία, λόγω του χρόνου που περ-

νούν παίζοντας. Αν κρατηθούν μακρυά από το

παιχνίδι, βιώνουν στερητικά συμπτώματα. Με-

γάλο μέρος αυτής της βιβλιογραφίας προέρχε-

ται από στοιχεία από Ασιατικές χώρες και επι-

κεντρώνεται σε νεαρούς άνδρες. Οι μελέτες

δείχνουν ότι όταν αυτά τα άτομα είναι απορρο-

φημένα σε παιχνίδια στο διαδίκτυο, ορισμένα

μονοπάτια στον εγκέφαλό τους ενεργοποιού-

νται με τον ίδιο άμεσο και έντονο τρόπο όπως

επηρεάζεται ο εγκέφαλος ενός τοξικομανούς

από μια συγκεκριμένη ουσία. Το παιχνίδι προ-

καλεί μια νευρολογική αντίδραση που επηρεά-

ζει τα συναισθήματα ευχαρίστησης και αντα-

μοιβής και το αποτέλεσμα, στο άκρο, εκδηλώ-

νεται ως εθιστική συμπεριφορά. 

Τώρα οι έρευνες στρέφονται και στο κόλλημα

που παθαίνει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώ-

πων στα τυχερά παιχνίδια που κυκλοφορούν

στο διαδίκτυο. Φαίνεται πως κι εδώ το κόλλη-

μα σ’ αυτά τα παιχνίδια διαφέρει από το κόλ-

λημα στο τζόγο εκτός διαδικτύου και χρειάζε-

ται κι εδώ μια ξεχωριστή διαγνωστική κατηγο-

ρία. Με την καταχώριση της διαταραχής τυχε-

ρών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο στο DSM'5 Sec-

tion III, η APA American Psyciatric Association)

ελπίζει να ενθαρρύνει την έρευνα για να καθο-

ρίσει εάν η κατάσταση πρέπει να προστεθεί

στο εγχειρίδιο ως διαταραχή.Συνεδρίες μέσω Skype 

Πληροφορίες

pinteris@hotmail.com

Διαδραστική Εφημεριδούλα

Οι αναγνώστες  μπορούν να συμμετέχουν

ενεργά με τρεις τρόπους:

Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέματα για τα

οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι περισσότερο. 

Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και παρατηρή-

σεις που – αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και

δεν είναι μακροσκελή – θα μπαίνουν σε  μια

μόνιμη στήλη με τίτλο Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. 

Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρθρο, δικό του ή

κάποιου άλλου. Όλα αυτά πάντα με αποστολή

4)

Ο άσπλαχνος ιδιοκτήτης

Εδώ και χρόνια, λειτουργεί στη Βουλιαγ-

μένη ένα ορφανοτροφείο. Μέχρι 20 χρό-

νια πριν φιλοξενούσε 40 ορφανά. Σήμερα

φιλοξενεί μόνον τέσσερα. Γιατί; Έπαψαν

να υπάρχουν ορφανά; Όχι βέβαια. Απλά ο

ιδιοκτήτης έβλεπε μακρυά: Η Βουλιαγμέ-

νη είναι το πιο ακριβό προάστειο της Αττι-

κής. Τα οικόπεδα και τα κτίσματα που του

ανήκουν μπορεί να επιφέρουν τεράστια

κέρδη αν πουληθούν. Βλέποντας λοιπόν

μακρυά φρόντισε ώστε σταδιακά τα ορ-

φανά να μείνουν τέσσερα που μπορούν

να μεταφερθούν πολύ πιο εύκολα σε άλλα

ιδρύματα απ’ ό,τι αν ήταν σαράντα.

Το θέμα της απόπειρας κλεισίματος του

Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης έθεσε ο

δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε μια σειρά

ερωτημάτων που έθεσε προς τη διοίκηση

του ορφανοτροφείου. Μάλιστα από τις

απαντήσεις που πήρε καταλήγει ότι «η δι-

οίκηση του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμέ-

νης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδι-

καιολόγητα υποστηρίζοντας την πρωτο-

φανή απόφασή της να κλείσει το ιστορικό

ορφανοτροφείο» και τους ζητάει να δημο-

σιεύσουν τι χρηματικά ποσά εισπράττουν

από την εκμετάλλευση των ακινήτων.

Θα μου πεις, αυτή είναι σκληρή πλευρά

του καπιταλισμού: Αν οικονομικά σε συμ-

φέρει πολλαπλά να πουλήσεις το οίκημα

από το να το διατηρείς σαν ορφανοτρο-

φείο και μάλιστα τεσσάρων μόνο παιδιών,

τι να κάνεις; Μόνο που στη συγκεκριμένη

περίπτωση ο άσπλαχνος ιδιοκτήτης είναι η

Εκκλησία της Ελλάδος η οποία κατέχει ένα

πολύ μεγάλο μέρος των οικοπέδων και

κτηρίων της Βουλιαγμένης.

10ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.

ακούτε ζωντανά 

από το διαδίκτυο 

την εκπομπή 

Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη

και τον Γιώργο Πιντέρη.

Ψυχολογικά θέματα

με αφορμή 

την επικαιρότητα. Σάββατο επα-

νάληψη. Η διεύθυνση στο διαδί-

κτυο είαι:

https://onlineradiobox.com/gr/k

entrokardias95/?cs=gr.kentrokar-

dias95&played=1

Στην ιστοσελίδα
pinteris.gr

ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΜΑ

1. Η Διανοητική Νοημοσύνη

2. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

3. Η ψυχολογία του Καρλ Γιούνγκ:

4. Συναισθήματα που

δεν εξηγούνται

5. Η Ευθύνη - Μια άγνωστη λέξη

6. H θεωρία του Carl Rogers

7. Σεξ Αυτοπαρατήρηση

8. Το Φλερτ

9. Κριτική της Αστρολογίας

10. Ο Καραγκιόζης και ο ψυχολό-

γος

COOLMATTER TECHS

Υποστήριξη Υπολογιστών

6931 251 421
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