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«Μ
ας στάθηκε στην πιο κρίσιµη στιγ-
µή. Εσωσε την οικογένειά µου 
προσφέροντας χαρά και υγεία στο 

παιδί µου. Και το µόνο που απαίτησε ήταν να 
µη µαθευτεί ποτέ το καλό που µας έκανε... Πώς 
να πιστέψω ότι έφυγε από τη ζωή ένας τέτοιος 
άνθρωπος;». Η κυρία Μαρίνα µονολογούσε 
και σκούπιζε τα δάκρυά της σε µια γωνιά του 
προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
του Πειραιά, εκεί όπου βρέθηκαν συγγενείς, 
φίλοι, συνεργάτες, υπάλληλοι και «ανταγωνι-
στές» για να αποχαιρετίσουν έναν ξεχωριστό 
και σπάνιο άνθρωπο, τον Στέλιο Σκλαβενίτη.

Η κυρία Μαρίνα και ο σύζυγός της δεν θα 
µπορούσαν να µην παρευρεθούν σε αυτό το 
αναπάντεχο «ύστατο χαίρε». «∆εν είµαστε οι 
µόνοι εδώ. Είναι κι άλλοι που κουβαλούσαν 
τον Γολγοθά τους πριν τους γνωρίσει και τους 
προσφέρει τη βοήθειά του ο κυρ-Στέλιος. Αλ-
λους τους θυµήθηκα ξανά κι άλλους τους ανα-
γνωρίζω από τα βουρκωµένα τους µάτια...».

Αθόρυβος
Αυτή είναι µόνο µία από τις άγνωστες πτυχές 
της ζωής του Στέλιου Σκλαβενίτη, που αγνοού-
σαν ακόµα και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, κα-
θώς για τη φιλανθρωπική του δράση τηρούσε 
αυστηρό πρωτόκολλο µυστικότητας. ∆εν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, που η οικογένεια και οι εται-
ρείες του Οµίλου ανακοίνωσαν δωρεές στη 

µνήµη του στο Χατζηκυριάκειο Ιδρυµα Παιδι-
κής Στέγης, στο Ζάννειο Ιδρυµα Παιδικής Προ-
στασίας & Αγωγής και στο «Χαµόγελο του Παι-
διού» που χαρακτήρισε τον Στέλιο Σκλαβενίτη 
«έναν εξαιρετικό άνθρωπο και οικογενειάρχη, 
έναν άξιο επιχειρηµατία, έναν αξιόλογο εργο-
δότη και έναν πιστό και αθόρυβο υποστηρικτή 
κάθε δράσης µας».

«Ηταν ένας ξεχωριστός και υπέροχος άνθρω-
πος που βοηθούσε τους συνανθρώπους του. 
Τις φιλάνθρωπες πράξεις του τις µαθαίναµε τυ-
χαία, γιατί όποιος τολµούσε να συζητήσει για 
το έργο του µπορούσε να µην του ξαναµιλή-
σει ποτέ. Αλίµονο, πόσα δεν θα µάθουµε πο-
τέ...», µας ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Μίχα-
λος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Η απώλεια του Στέλιου Σκλαβενίτη δεν λύγι-
σε µόνο τους γνωστούς και φίλους αλλά ακό-
µη και «ανταγωνιστές», αν και ο ίδιος είχε κερ-

δίσει κι αυτούς µε την αγάπη και την καθαρό-
τητα της ψυχής του. «Θα τον θυµόµαστε πά-
ντα για τη γλυκύτητα του χαρακτήρα του, το 
ήθος και την εντιµότητα που τον χαρακτήριζαν 
τόσο ως επιχειρηµατία όσο και ως άνθρωπο. 
Η αναπάντεχη απώλειά του µας αφήνει βαθύ-
τατα συγκλονισµένους», σηµείωσε ο κ. Λεωνί-
δας Βρεττάκος, chief operating officer της ΑΒ 
Βασιλόπουλος.

Ο κ. Ματθαίος Μαυράκης, πρώην εκπρό-
σωπος των εργαζοµένων στον Μαρινόπουλο 
και νυν πρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων 
στις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης γνώρι-
σε από κοντά τον Στέλιο Σκλαβενίτη σε πολύ δύ-
σκολες και καθοριστικές στιγµές για το εργασι-
ακό µέλλον 11.000 εργαζοµένων.

«Ηταν τότε που ο ίδιος και τα αδέλφια του 
αποφάσισαν, εν µέσω της πιο µεγάλης κρίσης 
που περνούσε η πατρίδα µας, να σηκώσουν το 
βάρος της συγχώνευσης µε τον Μαρινόπουλο. 
Ηταν ο άνθρωπος που πίστεψε στο ακατόρθω-
το και έσωσε τις δουλειές και το µέλλον των οι-
κογενειών µας. ∆εν ξέρετε πόσοι χιλιάδες άν-
θρωποι του χρωστούν ευγνωµοσύνη...», ανα-
φέρει ο κ. Μαυράκης.

Οι δύο τους πέρασαν ατελείωτες ώρες µα-
ζί προκειµένου να ξεπεραστούν ανυπέρβλητα 
εµπόδια. «Εδωσε τον εαυτό του, όλο του το εί-
ναι σε αυτό το όραµα. Και τα κατάφερε! Μόνο 
ο θάνατος τον λύγισε... Με συγκλόνισε η φυσι-
ογνωµία του, µακάρι οι κυβερνήτες της χώρας 
µας να είχαν κάτι από το τσαγανό του... Ούτε 
ένας εργαζόµενος δεν έχασε τη δουλειά του µε 
την ενοποίηση, κανένα δικαίωµα δεν χάθηκε. 
Οσα υποσχέθηκε τα έκανε πράξη. Ηταν ακέ-
ραιος, έντιµος και αληθινός. Πάντα...», λέει συ-
γκινηµένος ο κ. Μαυράκης.

Οσοι βρίσκονταν µαζί του στην εταιρεία, του 
υπενθύµιζαν πολλές φορές ότι πρέπει να τον 
βλέπει και η οικογένειά του, τα τέσσερα παι-
διά του, καθώς ο Στέλιος Σκλαβενίτης εργαζό-
ταν ατελείωτες ώρες.

«Ξεχνούσε να γυρίσει σπίτι του, στους υπαλ-
λήλους του είχε απαγορεύσει να εργάζονται αρ-
γίες και Κυριακές, αλλά εγώ πολλές φορές τον 

Οι άγνωστες ιστορίες των 
ανθρώπων που ο Στέλιος 
Σκλαβενίτης ευεργέτησε. 
Τα ήπια συµπτώµατα του 

ιού τ ης γρίπης τύπου Β 
και η ραγδαία εξέλιξή του

είχα πετύχει στο γραφείο. Ερωτευµένος µε τη 
δουλειά του», αφηγείται ο κ. Μίχαλος.

Η κ. Ευγενία Τζωρτζάτου, διευθύντρια του 
γραφείου του Στέλιου Σκλαβενίτη, είχε τη σπά-
νια τύχη όχι µόνο να δουλέψει µαζί του, αλλά 
και να τον γνωρίσει βαθιά σαν άνθρωπο. «Απο-
τελούσε ηθικό παράδειγµα για την κοινωνία. 
Καλός οικογενειάρχης, απλός, χαµογελαστός. 
Ο Στέλιος ήταν άνθρωπος µε Α κεφαλαίο. Κά-
θε µέρα µαζί του ήταν ξεχωριστή. Κοντά του 
έµαθα να βλέπω τα πράγµατα στη ζωή θετικά 
κι ότι όλα τα προβλήµατα έχουν τη λύση τους. 
Καλοσύνη, ευγένεια, δικαιοσύνη. Πάνω απ’ 
όλα έβαζε την οικογένειά του. Ενιωθε µεγάλη 
ευγνωµοσύνη προς τους εργαζόµενους. Ηθελε 
να είµαστε πρότυπο για τους άλλους», ανέφερε. 

Ραγδαία επιδείνωση 
Ο ύπουλος και απρόβλεπτος ιός της γρίπης τύ-
που Β απέβη µοιραίος για τον Στέλιο Σκλαβενί-
τη, που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξη-
µερώµατα της περασµένης Κυριακής από επι-
πλοκές της ασθένειας.

Οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι στο 40% 
των ασθενών γίνεται λάθος διάγνωση και δεν 
χορηγείται εγκαίρως θεραπεία, µε αποτέλεσµα 
να κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι ο επιχειρηµατίας είχε εκδηλώσει τα τυ-
πικά συµπτώµατα της νόσου αρκετές ηµέρες 
νωρίτερα, ωστόσο δεν έγινε αντιληπτή η κρι-
σιµότητα της κατάστασης και έτσι χάθηκαν τα 
πρώτα εικοσιτετράωρα, κατά τα οποία ο ασθε-
νής µπορούσε να λάβει αντιική αγωγή που θα 
απέτρεπε τις επιπλοκές.

Η νόσος εξελίχθηκε και όταν το βράδυ της 
περασµένης Κυριακής µεταφέρθηκε εσπευ-
σµένα στο νοσοκοµείο «Υγεία» µε µεγάλη δύ-
σπνοια, είχε ήδη καταρρεύσει το αναπνευστι-
κό σύστηµα του ασθενούς.

Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τη δια-
σωλήνωσή του και µεταφέρθηκε στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο, η πορεία ήταν 
µη αναστρέψιµη. Μέσα στις επόµενες ώρες 
ανέπτυξε σύνδροµο πολυοργανικής ανεπάρ-
κειας και κατέληξε. Ο θάνατός του, εκτός από 

O OMΙΛΟΣ Σκλαβενίτη ξεκίνησε από 
ένα κατάστημα στη Λευκάδα 

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ άνθρωποι είπαν το τελευταίο 
«αντίο» στον Στέλιο Σκλαβενίτη  

Ο εργοδότης 
που λάτρευαν 

οι εργαζόµενοι     
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ανείπωτη θλίψη στους οικείους του, στους ερ-
γαζομένους και στο φιλικό και κοινωνικό του 
περιβάλλον, άφησε ερωτηματικά.

Η γρίπη τύπου Β θεωρείται ένας πιο ήπιος 
τύπος του ιού, σε αντίθεση με τα στελέχη τύ-
που Α που είναι περισσότερο επιθετικά. 

Επίσης, ο 52χρονος ήταν υγιής και δεν ανή-
κε στην ομάδα υψηλού κινδύνου όσον αφο-
ρά τις επιπλοκές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων, στη χώρα 
μας από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι σήμε-
ρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 
περιστατικά σοβαρής γρίπης και 28 θάνατοι. 
Οι περισσότεροι ασθενείς που παρουσίασαν 
σοβαρές επιπλοκές ήταν άντρες, ενώ ο μέσος 
όρος ηλικίας είναι τα 60 χρόνια. 

Ο καθηγητής Παθολογίας Σωτήρης Τσιό-
δρας, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, εξηγεί ότι η γρίπη τύπου Β είχε υποτι-
μηθεί από την επιστημονική κοινότητα. «Πρό-
σφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άλλα-
ξε το εμβόλιο για την επόμενη χρονιά, προκει-
μένου να συμπεριλάβει τον ιό “Βικτώρια” που 

είναι ένας τύπος της γρίπης Β», αποκαλύπτει.
Οπως εξηγεί ο καθηγητής, καθοριστική για 

την πρόληψη των επιπλοκών είναι η λήψη αντι-
ικής αγωγής μέσα στο πρώτο 24ωρο από την 
έναρξη των συμπτωμάτων. 

Η διάγνωση της νόσου γίνεται συνήθως 
είτε με την κλινική εξέταση είτε με το γρήγο-
ρο τεστ, ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι ένα πο-
σοστό 30%-40% των ασθενών δεν διαγιγνώ-
σκεται σωστά.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στα δημόσια νο-
σοκομεία διαγνωστικό τεστ για γρίπη γίνεται 
μόνο στους ασθενείς που έχουν εισαχθεί στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μάλιστα, η μέ-
θοδος που χρησιμοποιείται είναι μειωμένης 
ακρίβειας, καθώς δεν προβλέπονται κονδύλια 
για να πραγματοποιηθούν μοριακά τεστ από 
το Ινστιτούτο Παστέρ.

Ας δούμε,  όμως, ποια είναι τα συμπτώμα-
τα που υποδηλώνουν επικίνδυνη επιπλοκή:

α) Ο ασθενής παρουσιάζει μια αρχική υπο-
χώρηση των συμπτωμάτων και στη συνέχεια 
η κατάστασή του επιδεινώνεται.

β) Εχει έντονη δύσπνοια και άλλα συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό σύστημα.

γ) Παρουσιάζει συμπτώματα από το κεντρι-
κό νευρικό σύστημα. 

«Παρότι φέτος είχαμε μια ήπια περίοδο γρί-
πης, με σημαντικά μικρότερο αριθμό σοβα-
ρών κρουσμάτων και θανάτων σε σχέση με 
προηγούμενες χρονιές, η κυριαρχία της γρί-
πης τύπου Β μας κράτησε σε επιφυλακή. Εί-
ναι μια μορφή γρίπης, η οποία πάντοτε τονί-
ζουμε ότι θέλει προσοχή, καθώς είναι ύπου-
λη και μπορεί να είναι απρόβλεπτη στην εξέ-
λιξή της», εξηγεί ο κ. Τσιόδρας.

Για τη φιλανθρωπική του 
δράση ο Στέλιος Σκλαβενίτης 
τηρούσε αυστηρό 
πρωτόκολλο μυστικότητας. 
Κανείς δεν ήξερε τι κάνει 


