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«ENERGEAN OIL & GAS» RUN GREECE
Συνεχίζονται 

οι εγγραφές και πάει
για… ρεκόρ

Σελ. 1444

ΤΡΟΧΑΙΑ Σελ. 844

Με αίμα 
βάφτηκε η
άσφαλτος και 
το φετινό Πάσχα

Σελ. 744

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Φοροεισπρακτικό,
με δημοσιονομικής

υφής μέτρα
Σελ.  644

Σελ. 1044

Καθησυχάζουν, αλλά δεν 
εφησυχάζουν για τη φυματίωση

Σελ. 544

Σελ. 344

Στα… χνάρια του Πρίνου 
η έρευνα και στα Ιωάννινα

Τα παιδιά των
Amber Alert
και ο ρόλος
των γονέων

Τα παιδιά των
Amber Alert
και ο ρόλος
των γονέων
• Ερωτηματικά γεννά η υπόθεση της τετράχρονης 
Μαρίας-Ειρήνης Πρίντεζη

• Αύξηση των περιστατικών ανηλίκων που γίνονται 
«μπαλάκι» ή παραμελούνται

Δύο γυναίκες νεκρές κι ένα 6χρονο
παιδί βαριά τραυματισμένο, σε 
δυστύχημα στο Κομπότι

ΑΓΟΡΑ
Υποτονική η 

«Πασχαλινή» κίνηση
στα καταστήματα 

Περιμένουν τόνωση από τις 
ενδιάμεσες εκπτώσεις, που 

ξεκίνησαν χθες, 
οι έμποροι

- Σε αυξημένη εγρήγορση 
οι υπηρεσίες Υγείας στην Ήπειρο,
μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων
στο Κέντρο Φιλοξενίας
προσφύγων στο Τσεπέλοβο

-  Ανησυχία για τον  καταυλισμό
στον Κατσικά, καθώς δεν 
υπάρχουν ούτε οι στοιχειώδεις 
συνθήκες υγιεινής



«- Που ήσουν;
- Στο δάσος.
- Τι ήθελες εκεί;
- Με άφησε η μαμά μου.
- Πώς βρέθηκες στο δάσος;
- Με άφησε η μαμά μου».
Αυτή η στιχομυθία, φέρεται να κατα-

γράφηκε μεταξύ των ψυχολόγων και
της τετράχρονης Μαρίας-Ειρήνης Πρίν-
τεζη, η οποία βρέθηκε τελικά σώα 20
ώρες μετά την εξαφάνισή της την Κυ-
ριακή του Πάσχα στην περιοχή του Σκα-
ραμαγκά.

Ο πατέρας και η μητέρα της 4χρονης
συνεχίζουν να θεωρούν ότι κάποιος
άρπαξε το παιδί και αυτό κατέθεσαν
στον Εισαγγελέα. Για την Αστυνομία,
όμως, το σενάριο της απαγωγής δεν
στηρίζεται από πουθενά και θεωρεί ότι
το παιδί έφυγε από την επιτήρηση των
γονέων τους και έζησε αυτήν τη
σκληρή, για την ηλικία της περιπέτεια.

Από την ιατροδικαστική εξέταση,
ακόμη, δεν διαπιστώθηκε να φέρει κα-
νένα σημάδι στο σώμα της, γεγονός
που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη
βίαιη αρπαγή της, ούτε είχε υποστεί κα-
κοποίηση. Έτσι, οι άνδρες της Ασφά-
λειας εκτιμούν ότι η μικρή χάθηκε στο
δάσος ενώ έπαιζε και ότι εάν είχε συμ-
βεί κάτι άλλο θα τους το ανέφερε. Γε-
γονός είναι, πάντως, ότι η τετράχρονη
βρέθηκε ταλαιπωρημένη, πεινασμένη,
αφυδατωμένη και φοβισμένη εξού και
μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
Παίδων.

Το περιστατικό αυτό, φέρνει στο φως
εξαφανίσεις παιδιών που έχουν συγ-
κλονίσει την κοινή γνώμη και είτε είχαν
την τύχη της μικρής Μαρίας, είτε δε
βρέθηκαν ποτέ και γεννά πολλά ερω-
τηματικά, σχετικά με την στάση των

ίδιων των γονέων.
Με την Παγκόσμια Ημέρα για τα εξα-

φανισμένα παιδιά, όπως έχει οριστεί η
25η Μαΐου, να πλησιάζει, τα στοιχεία
δείχνουν ότι χιλιάδες πέφτουν θύματα
οικογενειακών και κοινωνικών προ-
βλημάτων και χάνονται, εγκαταλείπον-
ται ή χρησιμοποιούνται ως
«αντικείμενα» εκδίκησης, ως λάφυρα,
προκειμένου να πετύχουν το στόχο
τους, που στις περισσότερες περιπτώ-
σεις είναι η εκδίκηση.

Χαρακτηριστική ήταν η απαγωγή του
μικρού Φοίβου από τον πατέρα του στις
αρχές του 2016.

Από την εποχή της Μήδειας έως σή-
μερα, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά απο-
τελούν μια ευάλωτη κοινωνική και
πληθυσμιακή κατηγορία.

Οι όποιες ανεπάρκειες των γονέων
στη διαχείριση των εσωτερικών και
εξωτερικών συγκρούσεων, η όποια
αδυναμία διαχείρισης των συναισθημά-
των του θυμού, της ζήλιας, της οργής,
του μίσους και της εκδίκησης από την
πλευρά των γονέων που οδηγεί στο να
μεταχειρίζονται τα παιδιά ως ιδιοκτησία
τους και αντικείμενα εκμετάλλευσης
είναι εγκληματική. Θυματοποιούνται τα
ίδια τα παιδιά και εμμέσως προσβάλλε-
ται και ο πολιτισμός μας. Τα κίνητρα
αυτών των γονέων δε διαφέρουν από
εκείνα της Μήδειας ως προς το είδος,
παρά μόνο ως προς την ένταση…

Αύξηση των περιστατικών
με δράστες τους ίδιους τους
γονείς

AmberAlert: «Ένα παιδί εξαφανί-
στηκε, μπορείτε να βοηθήσετε».

Μια είδηση που μας τρομάζει στο
άκουσμα της, ένας ήχος διαφήμισης

που μας κάνει να ευχόμαστε «Ας βρε-
θεί άμεσα…».

Εκατοντάδες παιδιά καθημερινά εξα-
φανίζονται χωρίς κανένα ίχνος, χιλιά-
δες πιθανά σενάρια και ιστορίες που
δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος
νους.

Μιλώντας στα «Πρωινά Νέα», η Λέ-
κτορας Δημοσιογραφίας CPJ
Athens/University of Wolverhampton -
Συνεργάτιδα Παν/μίου Αθηνών Αγγε-
λική Φ. Καρδαρά, σημειώνει σχετικά
«Υποθέσεις εξαφανίσεων παιδιών απα-
σχολούν και την ελληνική κοινωνία και
όπως είναι φυσικό προβληματίζουν εν-
τονότατα τους γονείς, προκαλώντας
τους ανησυχία. Το θετικό μήνυμα,
ωστόσο, που θα πρέπει να κρατήσουμε
είναι ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν
να χαθούν στους δρόμους της Ελλά-
δας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στη χώρα
μας υπάρχει ακόμα ένα αίσθημα ασφά-
λειας και η οικογένεια, παρά τους σο-
βαρούς τριγμούς στα θεμέλια της
ευρύτερης κοινωνίας, εξακολουθεί να
αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνίας και
να προστατεύει τα παιδιά της. Πάρα

ταύτα, δεν μπορούμε να μην καταγρά-
ψουμε την αύξηση των περιστατικών με
δράστες τους ίδι-
ους τους γονείς.
Ειδικότερα, όπως
μου έχει επιβε-
βαιώσει σε συ-
νέντευξη που
μου παραχώρησε
το 2012 για το
προσωπικό μου
ιστολόγιο η δη-
μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς
που ασχολείται επισταμένα με το θέμα,
κ. Αγγελική Νικολούλη, τα παιδιά γί-
νονται συχνά ‘μπαλάκι’ στα χέρια γο-
νέων. Ο γονιός για λόγους εκδίκησης
ή εξαιτίας άλλων διαφορών που ενδέ-
χεται να προκύψουν σε ένα ζευγάρι αρ-
πάζει το παιδί.

Ένα άλλο ζήτημα που οφείλει να μας
απασχολήσει στο πλαίσιο της ελληνικής
κοινωνίας που βιώνει δραματικές αλλα-
γές, αφορά την παραμέληση των παι-
διών και την έκθεσή τους σε κινδύνους
που δύναται να αποβούν εξαιρετικά σο-
βαροί ακόμα και για την σωματική τους

ακεραιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
είναι απολύτως αναγκαία η αφύπνιση

τόσο των αρμοδίων
φορέων, ώστε να δια-
σφαλίσουν τα δικαιώ-
ματα των ανηλίκων
στην πράξη πια και
όχι θεωρητικά, όσο
και όλων των πολι-
τών. Ειδικά, όταν βλέ-
πουμε δίπλα μας να
παραμελείται ένα
παιδί, δεν πρέπει να

εθελοτυφλούμε και να γινόμαστε ‘συ-
νένοχοι’ σε ένα έγκλημα που μπορεί να
διαπραχθεί. Τέλος, όσον αφορά τις
πραγματικές περιπτώσεις απαγωγών,
σαφώς απαιτείται μεγάλη προσοχή από
τις οικογένειες και, πρωτίστως, ενημέ-
ρωση του παιδιού από την οικογένεια
και τους εκπαιδευτικούς για το πώς
μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό
τους και από τις νέες μορφές κινδύνων,
όπως των διαδικτυακών που δύναται να
οδηγήσουν σε απαγωγή. Επομένως, η
λέξη-κλειδί είναι αφύπνιση και όχι πα-
νικός!».
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