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Συνέντευξη 

του Προέδρου του Συλλόγου «ΣΥΖΩΗ» κύριου Νίκου Καζαντζίδη 

στην κυρία Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece” 

 

 

 

Ο κύριος Νίκος Καζαντζίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου 

"ΣΥΖΩΗ" παρεχώρησε  συνέντευξη  στη  Πρόεδρο του  

“Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου 

Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη. 

 

Capital Link CSR in Greece: Πείτε μας λίγα λόγια για 

τον Σύλλογο σας. Πότε ιδρύθηκε και ποιοί είναι οι 

στόχοι σας. 

 

Νίκος Καζαντζίδης: Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2007 

από γονείς παιδιών που μαζί με τύφλωση (ολική ή 

μερική) έχουν και πρόσθετες αναπηρίες (νοητική 

υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, κ.ά.). Είναι 

αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα με έδρα την Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης και εποπτεύεται από τον Δήμο 

Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

και το Υπουργείο Εργασίας. 

Πριν τη δημιουργία της «ΣΥΖΩΗΣ» η έλλειψη γνώσης 

για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία είχε ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά μας να μην δουλεύονται στους 

χώρους ειδικής εκπαίδευσης και οι γονείς να μην 

ξέρουν πώς να τα βοηθήσουν. Καθημερινά 

κουβαλούσαμε τα παιδιά από ένα θεραπευτήριο σε 

άλλο γιατί έτσι μαθαίναμε ότι έκαναν όλοι οι γονείς 

παιδιών με αναπηρία χωρίς να έχουμε καν ιατρική 

γνωμάτευση που να καθορίζει το πρόγραμμα 

θεραπειών που έχει ανάγκη το κάθε παιδί. Οι ενοχές 

και η άγνοια βασάνιζαν τους γονείς με αποτέλεσμα τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και γενικότερα την 

διαταραγμένη ζωή των οικογενειών που όπως είναι 

φυσικό, εκτός από τα παιδιά τους, επηρέαζε τον 

κοινωνικό και εργασιακό τους περίγυρο. 

Όταν αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα 

χέρια μας προχωρήσαμε στην ίδρυση του Συλλόγου με 

το αρχικό όνομα «Αμυμώνη-Σύλλογος Θεσσαλονίκης» 

υιοθετώντας το όνομα του αντίστοιχου Συλλόγου που 

προϋπήρχε στην Αθήνα και χάρη στη βοήθειά του 

ξεκινήσαμε τις δικές μας προσπάθειες. Από το 2015 

συνεχίζουμε την πορεία μας με το όνομα «ΣΥΖΩΗ» το 

οποίο εκφράζει τη φιλοσοφία και τον σκοπό του 

Συλλόγου: «τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους να 

ζουν ποιοτικά με αξιοπρέπεια μαζί με όλους τους 

άλλους συνανθρώπους μας». 

Ο σκοπός αυτός κατακτάται μέσα από τα εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν οι άνθρωποι της «ΣΥΖΩΗΣ», μοναδικά σε 

ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, τα οποία έχουν ως 

βασικούς στόχους: 

1. Την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με 

τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες 

2. Την ηθική υποστήριξη των οικογενειών τους 

3. Την κοινωνική ένταξη παιδιών και οικογενειών 

 

Capital Link CSR in Greece: Πού βρίσκεστε αυτή τη 

στιγμή ως προς τους στόχους σας; 

 

Νίκος Καζαντζίδης: Οι στόχοι μας έχει πάρει σάρκα και 

οστά από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του Συλλόγου και 

μέχρι σήμερα συνεχίζουν να προσεγγίζονται διαρκώς 

μέσα από την λειτουργία οργανωμένων εκπαιδευτικών 

πλαισίων και προγραμμάτων τα οποία εξυπηρετούν 

παιδιά και οικογένειες κυρίως από την ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και από πιο 

απομακρυσμένα μέρη της Μακεδονίας. Γνωρίζουμε 

βέβαια ότι τα παιδιά μας δεν θα θεραπευτούν από τις 

σύνθετες αναπηρίες που βιώνουν, μέσα όμως από την 

εκπαίδευση θα γίνουν όσο το δυνατό πιο λειτουργικά, 

κατακτώντας μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας και 

βελτιώνοντας έτσι κατά πολύ την ποιότητα ζωής των 

ίδιων και του περιβάλλοντός τους.  

Στο σημείο αυτό οφείλω να ενημερώσω ότι στις 

πολλαπλές αναπηρίες, όπως έχουν τα παιδιά μας, τα 

συνολικά προβλήματα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας και 

όχι απλά προσθέτοντας τα ξεχωριστά προβλήματα της 

κάθε αναπηρίας. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 

πολύπλευρη και συνδυασμένη παρέμβαση σε κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται για τα 
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άτομα αυτά. Η ιδέα αυτή εφαρμόζεται και κυριαρχεί σε 

όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε όπως: 

Α. Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο εστιάζει 

σε βρέφη και παιδιά μέχρι 6 ετών με διαταραχές 

όρασης και στις οικογένειές τους. Υλοποιείται στα 

σπίτια των παιδιών με επιμέρους στόχους:  

• να ενισχύσει και να διευρύνει στο μέτρο του 

δυνατού το υπάρχον περιορισμένο δυναμικό του 

παιδιού 

• να βελτιώσει την λειτουργικότητά του 

• να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον 

του 

• να ενημερώσει όσους ασχολούνται 

θεραπευτικά και εκπαιδευτικά μαζί του 

Αν και τα οφέλη του προγράμματος είναι εμφανή στα 

παιδιά, αξίζει να αναφερθούμε στα θεαματικά  

αποτελέσματα που έχει στους γονείς τους. Πριν τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι γονείς ήταν 

εγκλωβισμένοι μέσα σε όλα τα αρνητικά συναισθήματα 

που είναι γνωστό ότι φέρνουν μαζί τους οι πολύ 

δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής, επιφορτισμένοι με 

την ευθύνη ανατροφής ενός παιδιού για το οποίο δεν 

ξέρουν τι να κάνουν και πώς να ασχοληθούν μαζί του 

και για το οποίο δεν βρήκαν σοβαρή και υπεύθυνη 

ενημέρωση πέρα από τις αβέβαιες ελπίδες που η 

ιατρική επιστήμη ίσως τους επιτρέπει να έχουν. 

Από την πρώτη κιόλας επαφή τους με τους ανθρώπους 

της «ΣΥΖΩΗΣ» οι γονείς αρχίζουν να αλλάζουν στάση 

ζωής και αντιμετώπιση του παιδιού τους και της 

αναπηρίας του. Ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι με τους οποίους μπορούν να ασχολούνται 

καθημερινά μαζί του και οι τρόποι αυτοί είναι απλοί, 

έχουν αποτελεσματικότητα και τους κάνουν να 

νοιώθουν ξανά γονείς που μπορούν να προσφέρουν 

στο παιδί τους. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες στη ίδια τη 

ζωή τους, στην οικογενειακή ατμόσφαιρα, στις σχέσεις 

τους με τον κοινωνικό και εργασιακό περίγυρο. Αρκετοί 

αρχίζουν να κάνουν σκέψεις απόκτησης κι άλλου 

παιδιού και καταλαβαίνετε τι θετική εξέλιξη 

σηματοδοτούν αυτές οι σκέψεις. 

Β. Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 

(ΚΔΗΦ) «ΣΥΖΩΗ» είναι μια εκπαιδευτική δομή ειδικά 

σχεδιασμένη για άτομα που έχουν διαταραχές όρασης 

παράλληλα με πρόσθετες αναπηρίες και απευθύνεται 

σε παιδιά από 7 ετών, έφηβους, ενήλικες και, φυσικά, 

στις οικογένειές τους. Το κτίριο όπου στεγάζεται, 

ανεγέρθηκε χάρη σε δυο μεγάλες δωρεές σε οικόπεδο 

που μας παραχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς και 

λειτουργεί για 5η συνεχόμενη χρονιά με ευθύνη των 

γονέων του Συλλόγου. Όποιος εισέρχεται στον φωτεινό 

αυτό χώρο που αποπνέει θετική ενέργεια, αισιοδοξία 

και δημιουργική διάθεση βλέπει πως βρίσκεται σε μια 

δομή αναπηρίας υψηλών προδιαγραφών, ισάξιο των 

καλύτερων αντίστοιχων δομών του εξωτερικού.  

Στο ΚΔΗΦ εκπαιδεύονται καθημερινά από το πρωί 

μέχρι το μεσημέρι 17 άτομα με την συγκεκριμένη 

σύνθετη αναπηρία. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες 

που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, στους 

ωφελούμενους παρέχονται επιπλέον εξειδικευμένες 

υπηρεσίες που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στην 

πολύπλευρη προσπάθεια εκπαίδευσης. Δεν θα 

επεκταθώ περισσότερο γιατί δεν θέλω να καταχραστώ 

την φιλοξενία σας, θα ήταν όμως χαρά μου να 

ενημερώσω αναλυτικότερα όποιον ενδιαφέρεται γιατί 

όλοι οι άνθρωποι της «ΣΥΖΩΗΣ» πιστεύουμε πολύ σ’ 

αυτά τα προγράμματα.  

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

γίνεται από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΔΗΦ που 

αποτελεί την «καρδιά» όλου αυτού του εκπαιδευτικού 

εγχειρήματος, ενώ η καθημερινή υλοποίησή τους 

γίνεται από όλο το ανθρώπινο δυναμικό που 

απασχολείται στο Κέντρο. Η ομαδικότητα και η 

συνεργασία είναι τα κλειδιά της επιτυχημένης πορείας 

και εξέλιξης του Κέντρου μέχρι σήμερα, η οποία έχει 

άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των παιδιών μας και μας δίνει 

κουράγιο να συνεχίσουμε. 

 

Capital Link CSR in Greece: Αντιμετωπίζετε δυσκολίες 

στην υλοποίηση όλων των παραπάνω; 

 

Νίκος Καζαντζίδης: Είμαστε απλά μια ομάδα γονέων οι 

οποίοι βρεθήκαμε μαζί χάρη στην αναπηρία των 

παιδιών μας, σχεδιάζοντας τα βήματά μας προς την 

αξιοπρέπεια. Θα ήταν ορθότερο να πούμε ότι τα παιδιά 

μας επέλεξαν με ποιους θα σμίξουμε για να φτιάξουμε 

αυτή την ομάδα. Πριν την ίδρυση της «ΣΥΖΩΗΣ» κανείς 

μας δεν γνώριζε από διοίκηση, ανέγερση και οργάνωση 

εκπαιδευτικής δομής ΑμεΑ, εκπόνηση 

προϋπολογισμών και απολογισμών, τήρηση λογιστικών 

βιβλίων και πολλά άλλα. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν από 

την αρχή πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά μας να 

λειτουργήσουν όλα σωστά, τις οποίες υπερνικήσαμε με 

την πίστη στους αρχικούς μας στόχους, με την επιμονή 

και με τη βοήθεια φίλων και συνεργατών.  



 

 

 

www.csringreece.com | Συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου «ΣΥΖΩΗ» 3 

 

 

 
 

Σήμερα που ο Σύλλογος συμπληρώνει 10 χρόνια 

αδιάκοπης λειτουργίας, έρχεται αντιμέτωπος με 

δυσκολίες που δεν είχαμε βιώσει μέχρι τώρα, λόγω της 

υπάρχουσας γενικότερης κατάστασης. Πρόκειται για 

δυσκολίες εύρεσης των πόρων που είναι απαραίτητοι 

για την λειτουργία όλων των πρωτοποριακών 

προγραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει με πολλή και 

συστηματική προσπάθεια. Την περίοδο αυτή το ΚΔΗΦ 

«ΣΥΖΩΗ» έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο 

καλύπτει το 40% των ετήσιων δαπανών μας. Το 20% 

καλύπτεται από εισφορές των γονέων και 

καταβάλλουμε προσπάθειες για κάλυψη του 

υπόλοιπου 40% που μέχρι σήμερα εξασφαλίζαμε από 

δωρεές φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, οι οποίες 

έχουν μειωθεί δραματικά. Οι περικοπές στις οποίες 

αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε για να 

καταστήσουμε το έργο μας βιώσιμο, φοβόμαστε ότι θα 

περιορίσουν την ευρύτητα και την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις 

στην εξελικτική πορεία των παιδιών μας. Είναι λοιπόν 

επιτακτική ανάγκη να βρεθούν άμεσα οι πολύτιμοι και 

απαραίτητοι πόροι που θα κρατήσουν το έργο του 

Συλλόγου αλώβητο, σε πείσμα της κρατικής 

αδιαφορίας.   

 

Capital Link CSR in Greece: Πώς μπορεί κάποιος να 

επικοινωνήσει μαζί σας και με ποιό τρόπο μπορεί να 

ενισχύσει το έργο σας; 

 

Νίκος Καζαντζίδης: Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να 

επικοινωνήσει με την «ΣΥΖΩΗ» τηλεφωνικά 

(2310460777, καθημερινές 08.00 – 15.00 ή 6973848178 

όλες τις ώρες) ή ηλεκτρονικά (syzoiorg@gmail.com). 

Μπορεί επίσης να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του 

Συλλόγου (www.syzoi.gr) και τη σελίδα «Συζωή» στο 

facebook. Σε συνέχεια της αρχικής μας επικοινωνίας, 

επιθυμία μας είναι να επισκεφτεί το Κέντρο 

Εκπαίδευσης όπου στεγάζεται και η έδρα του 

Συλλόγου, για να γνωρίσει ιδίοις όμμασι το έργο που 

επιτελείται σ’ αυτό. 

Η ενίσχυση στο έργο της «ΣΥΖΩΗΣ» μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους που δεν εξαντλούνται μόνο σε 

όσους ενδεικτικά αναγράφονται στη συνέχεια:  

• Υιοθεσία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

• Οικονομική στήριξη μέρους κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

• Χρηματοδότηση νέου (συνήθως καινοτόμου ή 

πρωτότυπου) προγράμματος 

• Οικονομική κάλυψη ορισμένων πάγιων εξόδων 

• Δωρεά σε είδη, κυρίως αναλώσιμα και είδη 

εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΗΦ 

«ΣΥΖΩΗ» 

• Συνεργασία με άλλους φορείς για υλοποίηση 

κοινών δράσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

• Συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό την 

υλοποίηση εκδηλώσεων για ενίσχυση της «ΣΥΖΩΗΣ» 

και για δημιουργία δικτύου αλληλοστηριζόμενων 

φορέων και δράσεων 

• Προσφορά πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό 

την διάδοση του έργου του Συλλόγου αλλά και την 

οικονομική του ενίσχυση 

• Εθελοντική προσφορά για την καλύτερη 

λειτουργία του ΚΔΗΦ ή για ενίσχυση των εξωτερικών 

δράσεων του Συλλόγου (bazaars, εκδηλώσεις, αγώνες, 

γιορτές, εξορμήσεις) ή για παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών στην οργάνωση και λειτουργία του 

Συλλόγου. 

Πιστεύουμε ότι αν κάποιος νοιώσει τον βαθμό και την 

έκταση του κοινωνικού έργου που προσφέρει ο 

Σύλλογος σ’ αυτή την εξαιρετικά ευαίσθητη ομάδα και 

βάλει την «ΣΥΖΩΗ» στο μυαλό του, θα βρει 

ουσιαστικούς τρόπους ενίσχυσης του έργου της προς 

όφελος πάντα των παιδιών με τύφλωση και πρόσθετες 

αναπηρίες, το οικογενειακό αλλά και το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

 

Capital Link CSR in Greece: Πιστεύετε ότι η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να σας βοηθήσει; 

 

Νίκος Καζαντζίδης: Χάρη σε σας ήρθαμε κοντά στην 

φιλοσοφία της ΕΚΕ και είχαμε την τύχη να 

συμμετέχουμε στα συνέδρια που με επιτυχία 

διοργανώσατε τα δυο προηγούμενα χρόνια. 

Γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες που έχουν αναπτυγμένο 

τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να μας 

βοηθήσουν, αρκεί να ενημερωθούν για το έργο και τα 

ιδιαίτερα προγράμματα που υλοποιούμε. Πιστεύουμε 

ότι αν μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους 

υπεύθυνους ΕΚΕ των εταιρειών αλλά και στους 

υπεύθυνους Ιδρυμάτων κοινωνικής προσφοράς τα 

εκπαιδευτικά μας προγράμματα και  τον κοινωνικό 

τους αντίκτυπο, θα βρούμε θετική ανταπόκριση που θα 

οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και δυνατότητες. Για το 

σκοπό αυτό έχουμε ετοιμάσει φάκελο με τις 

απαραίτητες πληροφορίες και επιθυμούμε να έρθουμε 
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σε επαφή με εταιρείες και κοινωνικούς φορείς, στην 

Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, για να έχουμε μαζί τους 

ουσιαστική επικοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή 

πιστεύουμε ότι η παρουσία της «ΣΥΖΩΗΣ» και στο 

φετινό συνέδριο της CSR in Greece στις 8 Ιουνίου, θα 

είναι για μας μια μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ 

για την δυνατότητα αυτή που μας δίνετε. 

 

 

                                        

 

                                

“Capital Link CSR in Greece” 
 

Το “Capital Link CSR in Greece” αποτελεί ένα ολοκληρωµένο µηχανισµό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεµάτων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK µε σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την 
επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των οργανισµών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.  Παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέµατα και 
εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, διευκολύνει τη 
πρόσβαση του επιχειρηµατικού κόσµου σε µη κυβερνητικούς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους 
διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συµπράξεις µεταξύ των δύο, 
ανταποκρίνεται µε επιτυχία στα αιτήµατα βοήθειας τόσο οικονοµικής φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα 
επικοινωνίας µεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηµατικών οµάδων. Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύµατα και 
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. 
 

Το “Capital Link CSR in Greece” επιτυγχάνει τους στόχους του  µε µια σειρά πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, ενδεικτικά 

αναφέροντας :    

• Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) µία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών 
των εταιριών, των προγραµµάτων και των αναγκών των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή 
ενηµέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και µελέτες από µεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήµια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις 
και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ 

• Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com  το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισµούς ΕΚΕ που ισχύουν 
στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης και προβολής των δράσεων 
των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και  πληροφοριών για τα θέµατα της ΕΚΕ. Απευθυνεται σ ένα ευρύ 
κοινό που περιλαµβάνει κυβερνητικά στελέχη, µη κυβερνητικούς οργανισµούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και 
χρηµατοοικονοµική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρµόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους 
απολογισµούς τους. 

• Το ηλεκτρονικό εβδοµαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό 

• Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες όπου έχει γραφεία: 
 Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αµερική. 
 

www.csringreece.gr &  www.maritimecsr.com 
 

* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται µέσω του µηχανισµού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δηµιουργών 
τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώµες εκφράζονται σε αυτές. 


