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Αγγελακόπουλος Αγγελος > 4

Αγγελοπούλου Βικτωρία > 4

Αθυμαρίτου Μαρία > 4

Αϊβαλής Βασίλης > 4

Αλεξόπουλος Γρηγόρης > 5

Αλεξόπουλος Δημήτρης > 5

Αμβρόσιος > 5

Αμπαζής Θοδωρής > 5

Αναστασίου / Δούσκα Γιάννης > 6

Αναστασόπουλος Κώστας > 6

Κώστας και Βασίλης Ανδρικόπουλος > 6

Αντωνόπουλος Διονύσιος > 6

Αποστολόπουλος Ανδρέας > 7

Αράπη Οικογένεια > 7

Βαγενάς Κώστας > 7

Βετούλας Νίκος > 7

Βλάχος Γεώργιος > 8

Βοβός Ανέστης > 8

Βούλγαρης Ευγένιος > 8

Βουτσινάς Γεράσιμος > 8

Γερολυμάτος Διονύσης > 9

Γεωργόπουλος Βασίλειος > 9

Γιανναδάκης Θανάσης > 9

Γιαννακούλιας Δημήτρης > 9

Γκότσης Άγγελος > 10

Γλαβάς Θωμάς > 10

Γόγολα Ανδριανή > 10

Γώγος Χαράλαμπος > 10

Δάσιου Ελένη > 11

Δενδρινού Άννα > 11

Δερβίση οικογένεια > 11

Διαμαντόπουλος Βασίλης > 11

Διδασκάλου Γεώργιος > 12

Δίπλαρος Νίκος > 12

Δούβρης Οικογένεια > 12

Δούρος Οικογένεια > 12

Ευσταθιάδης Μίνως > 13

Ευσταθιάδου Ροζίνα > 13

Ευσταθίου Αναστασία > 13

Ευστρατιάδης Γιώργος > 13

Ζαφειρόπουλος Θάνος > 14

Ζιούτας Κωνσταντίνος > 14

Ηλιάδης Ανδρέας > 14

Θανασούλια Ιωάννα > 14

Καββαδία - Ζέρβα Έφη > 15

Καϊμακάς Βασίλης > 15

Κακούρη Αθηνά > 15

Καλλιμάνη Οικογένεια > 15

Καλογερόπουλος Δημήτρης > 16

Καλογερόπουλος Κώστας > 16

Καλόφωνος Λάμπης > 16

Κανελλόπουλος Δημήτρης > 16

Κανελλοπούλου Μαρία > 17

Καπέλας Κωστής > 17

Καποτάς Σπύρος > 17

Καραβίδας Δημήτρης > 17

Καραθανάσης Χρήστος > 18

Καραθανασόπουλος Νίκος > 18

Καρακίτσος Νίκος και Φοίβος > 18

Καραπιπέρης Χρήστος > 18

Καρατζάς Διονύσης > 19

Καρβέλης Γιάννης > 19

Καρπής Θανάσης > 19

Κατσανιώτης Ανδρέας > 19

Κατσιφάρας Αποστόλης > 20

Κατσουράνης Κώστας > 20

Κεπενός Οικογένεια > 20

Κικίδης Γιάννης > 20

Κολλιόπουλος Γεώργιος > 21

Κολυπέρα Λιολιώ > 21

Κοντοθεόδωρος Ιωάννης > 21

Κοροβέσης Παναγιώτης > 21

Κόττορος Γιάννης > 22

Κυριαζοπούλου Βενετσάνα > 22

Κωστόπουλος Κλεομένης > 22

Λαδάς Βασίλης > 22

Λάζαρη Παναγιώτα > 23

Λάζαρης Βασίλης > 23

Λαζουράς Γιώργος > 23

Λαμπρόπουλος Νεκτάριος > 23

Λέκκας Σταμάτης > 24

Λιάτσικος Ευάγγελος > 24

Λιόλιος Ευάγγελος > 24

Λογαράς Κώστας > 24

Λυγερού Ζωή > 25

Μάκκας Γιάννης > 25

Μανιατόπουλος Άγγελος > 25

Μαντάς Πέτρος > 25

Μανωλόπουλος Ανδρέας > 26

Μανωλοπούλου Χριστίνα > 26

Μαραζιώτης Γιώργος > 26

Μαράτου Διονυσία > 26

Μαρλαφέκα οικογένεια > 27

Μασσαρά Μαρία > 27

Μαστοράκου Άννα > 27

Ματσούκης Βαγγέλης > 27

Μεντζελόπουλος Αμβρόσιος > 30

Μεντζελόπουλος Ηλίας > 30

Μεντζελοπούλου Κορίνα Χριστίνα > 30

Μιχαλάκος Χρήστος > 30

Μιχαλόπουλοι οικογένεια > 31

Μιχαλόπουλος Γιώργος > 31

Μουρτά Δέσποινα > 31

Μπακαλάρος Κώστας > 31

Μπακλέση Λίλα > 32

Μπαμπανέβας Θανάσης > 32

Μπαρδάκης Βασίλης > 32

Μπάρλος  Κλεομένης > 32

Μπάστας Διονύσης > 33

Μπέμπος Γιώργος > 33

Μπισμπίκης Γιώργος > 33

Μπιτσάκος Δημήτρης > 33

Μπογδανόπουλος Γεώργιος > 34

Μπονάνος Χαράλαμπος > 34

Μποτίνης Δημήτρης > 34

Μπουρδόπουλος Γιώργος > 34

Μπρακατσέλος Σωτήρης > 35

Μυλωνά Μαρίνα > 35

Νικολάου Χρήστος > 35

Νικολόπουλος Νίκος > 35

Νταβλούρος Θανάσης > 36

Νταβρής Γεώργιος > 36

Ντρίνιας Θεόδωρος > 36

Ομάδα Μεταμοσχεύσεων Π.Γ.Ν.Π. > 36

Παναγιωτόπουλος Ηλίας  > 37

Παναγιωτόπουλος Γεώργος > 37

Παναγόπουλος Θανάσης > 37

Παναγοπούλου Σταυρούλα > 37

Πανδής Σπύρος > 38

Πανής Παντελής > 38

Παντελή Γκέλη > 38

Παπαβασιλόπουλος Φώτης > 38

Παπαγεωργίου Αναστάσιος & Δημήτριος > 39

Παπαδόπουλος Τάκης > 39

Παπαδοπούλου - Αραβαντινού Ελένη > 39

Παπαευθυμίου Ξενοφώντας > 39

Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος >40

Παπάκος Νίκος >40

Παπαλέξης Νίκος >40

Παπανδρέου Ευγενία >40

Παπανικολάου Θανάσης >41

Παπαντωνόπουλος Αντώνης >41

Παππάς Γιάννης >41

Πελετίδης Κώστας >41

Πετρόπουλος Κώστας >42

Πετροπούλου Μάγδα >42

Πέττας Κυριάκος >42

Πικραμένος Γιάννης >42

Πιλαβάς Νίκος >43

Πλατυκώστας Κώστας >43

Πουλάς Κωνσταντίνος >43

Ροδόπουλος Χαράλαμπος >43

Ρούβαλης Αγγελος >44

Ρώρος Γεώργιος >44

Σάμαρης Ανδρέας >44

Σιαμπλής Δημήτρης >44

Σιούλη Αλέκα >45

Σκέντζος Παναγιώτης >45

Σκιαθάς Αντώνης >45

Σκλήρης Γιώργος >45

Σολωμός Σταύρος >46

Σολωμού Κατερίνα >46

Σπετσέρης Αντώνιος >46

Σπηλιόπουλος Βασίλης και Γιώργος >46

Σπηλιόπουλος Κώστας >47

Σπηλιωτακάρα Αννα >47

Σπηλιωτόπουλος Γιώργος >47

Σπυράκης Παύλος >47

Σπυρόπουλος Κώστας >48

Σπυρόπουλος Λεωνίδας >48

Σταθοπούλου Άλκηστις >48

Στακιάς Νικόλαος >48

Στεργίου Σπύρος >49

Στεφανόπουλος Θανάσης >49

Στράτου Αννα >49

Σφήκας Δημήτριος >49

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος >50

Σωτηρόπουλος Νίκος >50

Ταβαντζής Κώστας >50

Τελώνης Γιώργος >50

Τζελάτης Βαγγέλης >51

Τηλιγάδας Άρης >51

Τριανταφυλλίδης Θανάσης >51

Τσαρδάκας Τηλέμαχος >51

Τσιμάρας Χάρης >52

Τσιμπρή Ηρώ >52

Τσούκαλης Νίκος >52

Τσούμπελης - Χρηστάκης Θόδωρος Μιχάλης >52

Φαφούτης Παναγιώτης >53

Φραγκοπαναγιώτης Γιάννης >53

Φωτίου Ιγνάτιος >53

Φωτόπουλος Τρύφωνας >53

Χαντζή Σοφία >54

Χαροκόπος Αντώνης >54

Χατζηλάμπρου Βασίλης >54

Χάχαλης Γεώργιος >54

Χριστοδούλου Χρήστος >55

Χρυσικόπουλος Στάθης >55

Χρυσόστομος >55

Divercity >55

Οι κωπηλάτες της ελπίδας
Ο ι δύσκολες εποχές κατά κανόνα συνεπάγονται δυσάρεστες 

ειδήσεις και καταστάσεις. Καθώς ο σκοτεινός αυτός ποταμός 
διατρέχει τις ζωές και τις συνειδήσεις μας, ξεχνάμε ότι υπάρ-
χει ένα αισιόδοξο και φωτεινό «παρ’ όλα αυτά»:
«Παρ’ όλα αυτά», η κοινωνία λειτουργεί και παλεύει.
«Παρ’ όλα αυτά», υπάρχουν στελέχη που δουλεύουν, σχεδιά-
ζουν, ονειρεύονται, προσφέρουν. Αλλάζουν τον τόνο της δη-
μόσιας, της επαγγελματικής, της κοινωνικής ζωής και ανοί-
γουν προοπτικές για ευρύτερα σύνολα, στα οποία έχουμε ή 
μπορούμε να έχουμε θέση όλοι.
Είναι οι κωπηλάτες της ελπίδας.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πάντα γνωστοί. Ή δεν είναι επαρ-
κώς φωτισμένη η δράση τους. 
Η «Π» παρακολουθεί την επικαιρότητα και παράλληλα διευ-
ρύνει τον ρόλο της, σαν «προβολέα» της τοπικής ζωής και σαν 
καταλύτη της προόδου: Κάνει εκδόσεις και εκδηλώσεις για να 
θυμίζει την ιστορία, κάνει ημερίδες με σκοπό να αναδεικνύο-
νται ιδέες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Με αυτή την έκδοση κάνει το χρέος της και σε ένα ακόμα πε-
δίο: Αναδεικνύει αυτούς που προσφέρουν.
Ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς: Πόσους συμπολίτες γνωρίζει 
στους οποίους θα έβαζε θετικό πρόσημο για τη δράση τους; 
Λίγους; Και εμείς όταν πρωτοκάναμε αυτή τη σκέψη, αυτό θε-
ωρήσαμε.  Και όμως είναι πάρα πολλοί. Εκατοντάδες. Εμείς 
υποδεικνύουμε διακόσιους, αλλά θα μπορούσαμε πολύ πε-
ρισσότερους. Ας πούμε ότι είναι ένας κατάλογος ενδεικτικός. 
Διακόσια πρόσωπα με θετική «επιρροή». Επιρροή σημαίνει 
ότι με τις  πράξεις τους επηρεάζουν την οικονομία μας, την 
απασχόληση, την υγεία μας, τη διασκέδασή μας, την ασφάλεια 
μας, τον πολιτισμό μας. Κάποιοι είναι γνωστοί στους πολλούς 
και κάποιοι όχι. Ολα τα πρόσωπα είναι εν ζωή και έχουν δρά-
ση στην περιοχή μας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν  γεννηθεί 
εδώ. Είναι πια πολιτογραφημένοι σαν δικοί μας άνθρωποι. 
Τους κατατάξαμε σε πέντε κατηγορίες και βρήκαμε 21 στελέ-
χη των επιστημών και της εκπαίδευσης, 58 των επιχειρήσε-
ων, 35 της διοίκησης και της δικαιοσύνης, 27 από με δράση 
στην κοινωνία και την πολιτική και 59 από τις τέχνες, τα γράμ-
ματα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Οι γυναίκες είναι 40. 
Σας τους παρουσιάζουμε με αλφαβητική σειρά. 
Η «Π» εγκαινιάζει μια έκδοση που θα επαναλαμβάνεται κά-
θε έτος την ίδια περίοδο. Η έκδοση αυτή αποδίδει δικαιοσύ-
νη ως προς τα πρόσωπα που περιλήφθηκαν. Οι επόμενες κι-
νήσεις μας θα δικαιώσουν και εκείνους που εξίσου καλά θα 
μπορούσαν να είχαν περιληφθεί. Η συμβολή των αναγνωστών 
μας στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν πολύ χρήσιμη, και σίγουρα 
επιθυμητή, ώστε η έκδοσή μας βαθμιαία να αποτελέσει καρπό 
ενός άτυπου δημοψηφίσματος της τοπικής κοινωνίας. Η «Π» 
είναι στη διάθεσή σας. Μιλάει μαζί σας, σας ακούει και δίνει 
πολύ μεγάλη προσοχή στις απόψεις και τις επισημάνσεις σας.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ  
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Ο Βασίλης Αϊβαλής, γέννημα θρέμμα 
Πατρινός είναι αναπληρωτής διευθυ-
ντής της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων για τη Δυτική Ελλά-
δα, την Πελοπόννησο, την  Ήπειρο και 
τα Ιόνια νησιά. Τη θέση αυτή ανέλαβε 
το 2012, αφού για οκτώ χρόνια υπήρ-
ξε στέλεχος της Διαχειριστικής και έχει 
αποκτήσει εμπειρία που είναι ανα-
γκαία, για να αντεπεξέλθει των δύσκο-
λων καθηκόντων του. 
Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος 
και αεροναυπηγός μηχανικός του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχι-
ακός φοιτητής στη Διαχείριση Έργων 
στο ΕΑΠ. 
Από το 2013 είναι γενικός γραμματέας 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήμα-
τος Δυτικής Ελλάδος, ενώ έχει διατε-
λέσει μέλος και πρόεδρος του τοπικού 
παραρτήματος του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΑΪΒΑΛΗΣ

Ο εγγονός του ιδρυτή της 
ALFA CASA, είναι στο τιμό-
νι της εταιρείας από το 2005, 
ως τρίτη γενιά. Διοικεί το Εμπο-
ρικό Κέντρο, τα καταστήματα 
της ALFA CASA, την Porcelana 
Alfa Casa και το κατάστημα της 
NEOSET στην Πατρών - Κλάους. 
Παράλληλα, στη ΒΙΠΕ Πατρών, η 
ALFA Logistics   διαθέτει υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης προς τρίτους (Logistics). 
Η εταιρεία διανύει μια αξιοζήλευ-
τη πορεία με νέες επενδύσεις τα 
τελευταία χρόνια.

Ιδιοκτήτρια και επικεφαλής της εταιρείας 
ανακύκλωσης AMECON (2003) στη Βι-
ομηχανική Περιοχή Πατρών με καθαρά 
εξαγωγικό χαρακτήρα. Η εταιρεία ασχο-
λείται με την ανακύκλωση παλαιών υλι-
κών μολύβδου (μολυβδόφυλλα, σωλή-
νες) και συσσωρευτών οχημάτων κάθε 
τύπου για την παραγωγή μολύβδου και 
κραμάτων αυτού, καθώς και φύλλων μο-
λύβδου. Η Μαρία Αθυμαρίτου είναι ιδρυ-
τικό μέλος του Συνδέσμου Εγκατεστημέ-
νων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών.

Ιδιοκτήτρια και
επικεφαλής της

Eταιρείας 
ανακύκλωσης 

AMECON

Ιδιοκτήτης 
της ALFA CASA

Λογοτέχνης

Αναπληρωτής διευθυντής 
της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣEΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανεξάντλητη και αεικίνητη. Τη χαρα-
κτήριζαν οι ιδιότητες αυτές ήδη όταν 
ασκούσε το επάγγελμα της συμβο-
λαιογράφου, πόσο μάλλον τώρα που 
έκλεισε τον κύκλο αυτόν και έρι-
ξε βάρος, χρόνο, ταλέντο και μεθο-
δική δουλειά σε άλλες δραστηριότη-
τες. Μυθιστοριογράφος αξιώσεων, 
αποφάσισε να υπηρετήσει τη λογο-
τεχνία και με  άλλον τρόπο: Συνέβα-
λε στη σύσταση ομάδας που οργανώ-
νει δημόσιες αναγνώσεις βιβλίων σε 
διάφορους χώρους στην πόλη. Και η 
ζωή συνεχίζεται, ανήσυχα και δημι-
ουργικά.
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Μουσικός με προχωρημένη κατάρτιση, που 
έγινε σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευ-
θυντής θεάτρου. Παρακολούθησε μαθή-
ματα πιάνου και θεωρητικών στο Εθνικό 
Ωδείο και στο Ωδείο N. Σκαλκώτας, και υπο-
κριτικής. Με υποτροφία από το «Ιδρυμα  Α. 
Ωνάσης», σπούδασε σύνθεση και διεύθυν-
ση ορχήστρας στη Μουσική Ακαδημία της 
Ουτρέχτης, με την οποία συνεργάστηκε σε 
μουσικοθεατρικές παραγωγές και σεμινά-
ρια. Την περίοδο 1993-95 διεύρυνε τις γνώ-
σεις  του στη σύνθεση δίπλα στον καθηγη-
τή Δημήτρη Τερζάκη, στη Μουσική Ακαδη-
μία της Βέρνης.  
Πλέον είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, υπεύθυνος για τη δημι-
ουργία επαγγελματικής Δραματικής Σχολής 
στην πόλη, αλλά και του Εργαστηρίου Μου-
σικού Θεάτρου για λυρικούς τραγουδιστές. 
Με τη δική του διεύθυνση, το ΔΗΠΕΘΕ Πά-
τρας όχι μόνο στάθηκε όρθιο υπό δραμα-
τικές οικονομικές συνθήκες, αλλά παρά-
γει ακατάπαυστο έργο, κινητοποιεί ομάδες, 
αναδεικνύει την ταυτότητα της πόλης, εξάγει 
και εισάγει παραστάσεις, καινοτομεί. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΑΜΠΑΖΗΣ

Γέννημα θρέμμα Πατρινός, με καταγω-
γή από τα Λουσικά. Σπούδασε στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών. Αρχικά ελεύθερος επαγγελ-
ματίας και μετά μηχανικός στον ΤΑΣ. Δι-
ετέλεσε δήμαρχος Ωλενίας για τρεις θη-
τείες (1998-2010). Γραμματέας αρχικά και 
πρόεδρος από το 2004 ως το 2010 της Το-
πικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων. 
Ως δήμαρχος έδωσε έμφαση στα θέματα 
της διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία 
κατέχει όσο ελάχιστοι στον Νομό. Το 2008 
εκλέχθηκε πρόεδρος του Συνδέσμου Δι-
αχείρισης Απορριμμάτων 2ης Ενότητας 
του Νομού Αχαΐας, αφού είχε κατορθώ-
σει να χωροθετήσει όχι μόνον τον ΧΥΤΑ 
Φλόκα, αλλά και το εργοστάσιο που μάλ-
λον είναι σε κίνδυνο λόγω αλλαγής σχε-
διασμού.  Μεταπήδησε στη Β΄ Βάθμια αι-
ρετή Αυτοδιοίκηση με τη σύστασή της και 
εξελέγη αντιπεριφερειάρχης για την Αχα-
ΐα το 2010 και το 2014. Τα σημερινά του 
καθήκοντα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, 
αφού οι αρμοδιότητές του είναι ανάλογες 
με εκείνες του παλιού νομάρχη. 

Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας κ. Αμβρόσιος Λενής είναι μια προ-
σωπικότητα που πολλές φορές προσελ-
κύει τα φώτα της δημοσιότητας όχι με τα 
έργα του, αλλά με τον λόγο του. Δεν δι-
στάζει να προκαλεί αντιδράσεις, σε βαθ-
μό που δείχνει να το επιδιώκει.
Γεννημένος στην Πάτρα , παντοκρατο-
ρίτης, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή 
Αθηνών. Από το 1978 είναι μητροπολίτης 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας . Στη δικαιο-
δοσία του ανήκουν 149 ενορίες και δέκα 
ξακουστά μοναστήρια. 
Έχει σημαντικό κοινωνικό έργο, αφού εί-
ναι ιδρυτής του εκκλησιαστικού εστια-
τορίου, βρεφονηπιακού σταθμού, γηρο-
κομείων, ορφανοτροφείου, κατασκηνώ-
σεων και διάφορων σημαντικών ιδρυ-
μάτων. 

Αντιπεριφερειάρχης
Αχαΐας

Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας 

Καθηγητής 
Καρδιολογίας του 
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Μουσικός, 
Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθηγητής Καρδιολογίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών, διευθυντής του 
Καρδιολογικού Τμήματος ΠΓΝΠ, επι-
κεφαλής επιστημονικής ομάδας που 
είναι σε θέση μάχης όλο το εικοσιτε-
τράωρο, για μάχες ζωής. Εφαρμόζει 
πρωτοποριακές μεθόδους, οι οποί-
ες έχουν μπει σε διεθνή εφαρμογή. 
Η κλινική του αποτελεί σημείο ανα-
φοράς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό. Η προσπάθειά του 
εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός πλή-
ρως οργανωμένου εξωνοσοκομεια-
κού δικτύου, που θα εξασφαλίζει την 
άμεση και έγκαιρη μεταφορά των πα-
σχόντων στο νοσοκομείο. Είναι από 
τους γιατρούς που κάνουν περήφανο 
ένα σύστημα υγείας που χτυπήθηκε 
βάναυσα από την κρίση, αλλά πολε-
μά σκληρά στην πρώτη γραμμή. Για το 
καθήκον, τον όρκο και τον Ανθρωπο.
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ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - 
ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΣΚΑ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων σύμβουλος και συνεχι-
στής μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, 
του εργοστασίου παραγωγής χρω-
μάτων ΜΑΧΡΩ στη ΒΙΠΕ Πατρών 
που δημιούργησε ο πατέρας τους 
Ματθαίος. Επίσης συνιδιοκτήτης με 
τον αδελφό του Γιώργο, και της εται-
ρείας «MAN TECHNICO» με αντικεί-
μενο τον εξοπλισμό τεχνικών ανα-
λώσιμων προϊόντων χρωματοπω-
λείου με έδρα την Πάτρα. Η εταιρεία 
διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστά-
σεις στη ΒΙΠΕ Πατρών και ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις στη Σόφια της 
Βουλγαρίας, που αξιοποιούνται ως 
διαμετακομιστικός σταθμός διακίνη-
σης εμπορευμάτων προς τα Βαλκά-
νια. Στον όμιλο επιχειρήσεων τα τε-
λευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί 
και η επιχείρηση «MAN TERMINAL 
CHEMICALS» με αντικείμενο τις 
υπηρεσίες αποθήκευσης Χημικών 
και Διαλυτικών. Παράλληλα, είναι 
και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙ-
ΠΕ Πατρών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cavino Γιάννης 
Αναστασίου σπούδασε αμπελουργία και οινο-
λογία στη Γερμανία. Σήμερα, μαζί με τον αδελ-
φό του Θεόδωρο και τα άλλα μέλη της οικο-
γένειας Δούσκα, οδηγούν την επιχείρηση από 
επιτυχία σε επιτυχία με διεθνή αναγνώριση. 
Παρ’ όλη τη δυσμενή συγκυρία, το ελληνικό 
κρασί, που έχει «ανακαλυφθεί» από ευρύτερα 
στρώματα Ελλήνων καταναλωτών, βλέπει κα-
λύτερες προοπτικές, καθώς άλλωστε η νέα γε-
νιά των οινοποιών εμφανίζεται ευέλικτη και 
αποτελεσματική σε θέματα αναβάθμισης της 
ποιότητας και εξειδικευμένου μάνατζμεντ.
ΕΛΕΝΑ ΔΟΥΣΚΑ: Μέλος της δεύτερης γενιάς 
της γνωστής οικογένειας που πρωτοστάτησε 
στην ίδρυση της οινοποιίας CAVINO στο Αίγιο. 
Η Ελενα είναι μέλος της διοίκησης και υπεύ-
θυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας.

Ιδρυτές και ιδιοκτήτες της γνωστής, ιδι-
αίτερα δημοφιλούς, πατρινής αλυσίδας 
σούπερ-μάρκετ. Ξεκινώντας το 1975 με 
ένα παραδοσιακό παντοπωλείο επί της 
οδού Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα, σή-
μερα έχουν δημιουργήσει τη μεγαλύτε-
ρη τοπική αλυσίδα με πολύ μεγάλο αριθ-
μό εργαζομένων, μεγάλο κύκλο εργασι-
ών και υψηλά κέρδη. 
Καθώς ή επιχειρηματικότητα στα τρόφι-
μα έχει λάβει πολύ απαιτητική μορφή, 
με τον διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό 
να ανεβάζει στροφές, η πρόκληση είναι 
μεγάλη, αλλά η δοκιμασμένη σχέση με 
τον καταναλωτή και η εντοπιότητα, είναι 
δύο από τα δυνατά χαρτιά της εταιρείας, 
που διατηρεί άλλωστε καίρια πόστα στην 
αστική μας ζώνη.

Διευθύνων
 σύμβουλος 
της  Cavino

Ιδιοκτήτης s/m
 Ανδρικόπουλος

Ιδιοκτήτης της βιομηχανίας
 ποτών - αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένου νερού του 
Αιγίου «ΚΡΙΝΟΣ»

mέλος
της διοίκησης
της Cavino

Διευθύνων 
σύμβουλος ΜΑΧΡΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣEΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδιοκτήτης της βιομηχανίας ποτών - 
αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νε-
ρού του Αιγίου «ΚΡΙΝΟΣ», πρόεδρος 
του Πανελληνίου Συλλόγου Εμφιαλω-
τών Νερού και οικονομικός επόπτης 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας. 
Με σπουδές στη χημεία και τη μηχανο-
λογία, πήρε τα ηνία της επιχείρησης από 
τον πατέρα του Ιωάννη το 1971 και την 
εξέλιξε. Ο «ΚΡΙΝΟΣ» είναι το πρώτο ερ-
γοστάσιο ποτοποιίας και αεριούχων πο-
τών στο Αίγιο και είναι γνωστό ήδη από 
την δεκαετία του ΄60. Ωστόσο, ο Κωνστα-
ντίνος διαβλέπει από τις αρχές του ΄70 η 
νέα τάση στο εμφιαλωμένο νερό και δη-
μιουργεί την πρώτη εταιρεία του κλά-
δου, εκτός της περιοχής του Λουτρακί-
ου, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΚΡΙ-
ΝΟΣ».  Μάλιστα, η εταιρεία είναι η πρώ-
τη που εισήγαγε στην Ελλάδα τη συ-
σκευασία των 0.5lt. Την περίοδο του ΄80 
αναπτύσσει τις εξαγωγές και παράλλη-
λα δημιουργεί το ούζο KEFI.  Εχει καθιε-
ρωθεί στον κλάδο των εμφιαλωτών σαν 
ένας εξαιρετικός γνώστης και πρωτοπό-
ρος των παραγωγικών διαδικασιών. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚώΣΤΑΣ  
ΒΑγΕΝΑΣ 

Ο προπονητής του Απόλλωνα, Νίκος Βε-
τούλας, έχει συνδέσει το όνομά του με 
τους «μελανόλευκους». Σαν παίκτης έζη-
σε μεγάλες επιτυχίες με την πατρινή ομάδα 
από το 1994 ως το 1999, ενώ ανέλαβε την 
τεχνική της ηγεσία το 2009, όταν βρισκό-
ταν στην Β’ Εθνική και την οδήγησε στην 
Α1. Ως παίκτης, μετά τον Απόλλωνα αγω-
νίστηκε 
στον ΠΑΟΚ (1999-2009), στη Νήαρ Ηστ 
(2000-2002), στον Ιωνικό Ν.Φ. (2002-2003), 
στον Αρη (2003-2004), στον οποίο ξεκίνη-
σε την προπονητική του καριέρα ως συ-
νεργάτης του Ματσόν τη σεζόν 2008-2009, 
στο Ούντινε δύο διαφορετικές περιόδους 
(2004-2006, 2007-2008) και στη Μούρθια 
(2006-2007). Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρί-
ου 1974. Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία 
Μανωλοπούλου και έχουν τρία παιδιά. Ζε-
στός, προσεγγίσιμος άνθρωπος, δεν επέ-
τρεψε στην επιτυχία να τον αλλοτριώσει. 
Ρεαλιστής και πολύ εργατικός. Τίποτα δεν 
είναι τυχαίο.

ΝίΚΟΣ, γίώΡγΟΣ 
& ΔίΟΝΥΣηΣ 
ΑΡΑΠηΣ

ΝίΚΟΣ  
ΒΕΤΟΥΛΑΣ

Γέννημα-θρέμμα Πατρινός, έχει περά-
σει από όλες τις νευραλγικές θέσεις της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών τα 
δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ‘90.  
Η εμπειρία του αυτή αποτέλεσε βαριά 
παρακαταθήκη. Η τοποθέτησή του στη 
Ζάκυνθο, μετά από παράκληση του αρ-
χηγού της ΕΛΑΣ, κάποιοι θεωρούσαν 
ότι θα του «έκαιγε» την καριέρα, καθώς 
πρόκειται για νησί που αποτελεί ναρκο-
πέδιο εγκληματικότητας. Τα κατάφερε, 
εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές ορ-
γανώσεις. Στη συνέχεια ο δρόμος άνοι-
ξε  και για άλλες θέσεις.  Αξιωματικός 
με ευστροφία και ένστικτο, όπως απο-
δείχτηκε και στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου, οπότε  έδωσε  εντολή να 
απομακρυνθούν τα κιγκλιδώματα από 
τον δρόμο, ικανοποιώντας το δημόσιο 
αίσθημα.

Ο μόνος εν ενεργεία καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (από το 1982) που 
είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπού-
δασε στο Μετσόβειο χημικός μηχανικός. 
Υπήρξε επίκουρος καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο του Yale και αναπληρωτής κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο του ΜΙΤ. 
Υπήρξε ένας από τα τρία ιδρυτικά στελέ-
χη του τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Το τμήμα 
αυτό σήμερα έχει 28 μέλη ΔΕΠ και κατα-
τάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα 
Χημικής Μηχανικής στην Ευρώπη, κα-
θώς στο τμήμα δημοσιεύονται κατά μέ-
σο όρο 90 εργασίες. Επίσης 3 από τα μέ-
λη του τμήματος είναι επιστημονικοί εκ-
δότες (editors) σε διεθνή περιοδικά, με-
ταξύ αυτών ο Κώστας Βαγενάς. 
Έχει λάβει πάρα πολλές διακρίσεις ανα-
γνώρισης του έργου του. Η εκλογή του 
ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθη-
νών είναι η επισφράγιση της επιστημο-
σύνης του. 
 

γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής

Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδος (Ταξίαρχος)

Καθηγητής 
Πανεπιστημίου

 Πατρών

ίδιοκτήτες
σούπερ μάρκετ

Προπονητής 
μπάσκετ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα αδέλφια Νίκος, Γιώργος και Δι-
ονύσης Αράπης είναι οι ιδιοκτήτες 
της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ «3Α 
Αράπης Market» που ιδρύθηκε το 
1984 στην Πάτρα. Αποτελούν ένα 
ακόμα παράδειγμα αυτοδημιούρ-
γητων επιχειρηματιών που δραστη-
ριοποιούνται τόσο στη λιανική πώ-
ληση τροφίμων όσο και στο χον-
δρικό εμπόριο. Το πρώτο κατάστη-
μα ιδρύθηκε το 1984 στην περιοχή 
της Οβρυάς και σήμερα η αλυσίδα 
αποτελείται από επτά καταστήματα 
και μια κεντρική αποθήκη. Η εται-
ρεία έχει κύριους στόχους την άμε-
ση εξυπηρέτηση των πελατών της 
με υπευθυνότητα, τις καλύτερες τι-
μές, καθώς και η άριστη ποιότη-
τα των προϊόντων της, που διασφα-
λίζεται εκτός των άλλων με το πρό-
τυπο «ISO-Haccp». Με τις τελευταί-
ες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον 
τομέα των τροφίμων και της λιανι-
κής, αναμένονται με ενδιαφέρον οι 
κινήσεις τους, στην κατεύθυνση της 
ισχυροποίησης του ρόλου τους στη 
σχετική αγορά.
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ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

Γεννήθηκε στην Πάτρα τo 1959. Σπoύ-
δασε κιθάρα, Ανώτερα Θεωρητικά 
και Σύνθεση. Εχει συνεργαστεί με τo 
ΚΣΥΜΕ (Κέντρo Σύγχρoνης Μoυσικής 
Ερευνας) και με τo IΕΜΑ (Iνστιτoύτo 
Ερευνας Μoυσικής και Ακoυστικής). 
Είναι τακτικό μέλoς στην Ενωση Ελ-
λήνων Μoυσoυργών. Διευθύνει 
τη Μικτή Χoρωδία της «Πατραϊκής 
Μαντoλινάτας» και είναι καλλιτεχνικός 
διευθυντής τoυ Δημoτικoύ Ωδείoυ Iτέ-
ας και Μoυσικoύ Ωδείoυ Πατρών. 
Εργα τoυ έχoυν ηχoγραφηθεί και 
μεταδoθεί από την Ελληνική Ρα-
διoφωνία (Β’ και Γ’ πρόγραμμα), ενώ 
παίζoνται συχνά στην Ελλάδα (Αθήνα, 
Θεσσαλoνίκη, Πάτρα, Βόλo, Κέρκυρα, 
Καλαμάτα κ.τ.λ.) και στo εξωτερικό 
(Γερμανία, Iταλία, Γαλλία, Σoυηδία).
 

ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΟΒΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Συνιδιοκτήτης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ 
ΟΕ που δραστηριοποιείται για πάνω από 25 
χρόνια. Μαζί με τον αδελφό του  Κωνσταντί-
νο  συνεχίζουν την παράδοση της οικογένει-
ας που ξεκίνησε το 1921 με τον Κωνσταντί-
νο Βλάχο και τον πατέρα τους Αγγελο, από ένα 
μικρό εργαστήρι επισκευής γεωργικών ερ-
γαλείων. 
Από το 2006, η εταιρεία βρίσκεται στη ΒΙΠΕ 
Πατρών σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστά-
σεις με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους 
και σύγχρονα προγράμματα logistics  και έχει 
συντελέσει στην παροχή μιας μεγάλης γκάμας 
δυνατών προϊόντων σε ταχείς χρόνους παρά-
δοσης. Σήμερα η εταιρεία εισάγει ευρεία γκά-
μα προϊόντων όπως αγροτικά, ηλεκτρικά ερ-
γαλεία χειρός, οικοδομικά, είδη προστασί-
ας εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
και είδη ιδιωτικής ετικέτας PATCO. Ο Γιώρ-
γος Βλάχος είναι ιδρυτικό μέλος και ταμίας 
του ΣΕΒΙΠΑ.

Από το 1992 ασχολείται συστηματικά με 
το ούτι και την παραδοσιακή μουσική, 
μαθητεύοντας αρχικά δίπλα στο Χρήστο 
Τσιαμούλη. Κοντά στον Fahrettin Cimenli 
παρακολουθεί μαθήματα στο yayli 
tanbur, την ερμηνεία των μακάμ και τον 
αυτοσχεδιασμό, με συχνές επισκέψεις 
στην Κωνσταντινούπολη από το 2001. Η 
ενασχόλησή του με τη διδασκαλία αποτε-
λεί σημαντική συνισταμένη της μουσικής 
του παρουσίας. Στη διδακτική του εμπει-
ρία συμπεριλαμβάνονται η Σχολή Ελλη-
νικής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου 
Πατρών, τα Μουσικά Σχολεία του Βαρ-
θολομιού και της Πάτρας και άλλα. Στην 
προσωπική του δισκογραφία συμπερι-
λαμβάνονται τα «Ταξίδια» (σε συνεργα-
σία με την ερμηνεύτρια Δώρα Πετρίδη) 
και το «Το Μήνυμα του Πρίγκιπα» (σε σύ-
μπραξη με το Χρήστο Γαλανόπουλο). Από 
τα πιο διακεκριμένα πρόσωπα της πόλης, 
με πάθος και ιδιαίτερη αφοσίωση στην 
παραδοσιακή μουσική. 

Συνιδιοκτήτης
 της εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

Μουσικός

Καθηγητής
Πληροφορικής

Μουσικός

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο καθηγητής Πληροφορικής Ανέ-
στης Βοβός εργάστηκε εθελοντικά 
και εκτός διδακτικού ωραρίου και 
πέτυχε μαζί με ομάδα μαθητών 
του 44ου Δημοτικού Σχολείου Πα-
τρών να διακριθεί πανελληνίως 
και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής που  πραγματοποι-
ήθηκε στην Τζακάρτα. Η πατρινή 
αντιπροσωπεία κατέκτησε την 7η 
θέση, στην τελική κατάταξη, ανά-
μεσα σε 39 χώρες με 392 ομάδες. 
Η νικήτρια «Teamwork 1» (ομάδα 
εργασίας) του 44ου Σχολείου απο-
τελείται από τους μαθητές: Ευδο-
κία Καμπούρη, Ολγα Κολλιοπού-
λου, Ελευθερία Μπουρλέσσα, Αν-
δριάνα Δίπλα, Μαρίνα Λυκούδη 
και Πέτρο Κατσικαρέλη.
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΔΑκΗΣ

Γραφίστας, μέλος της εικαστικής ομά-
αδας Indivisuals, ιδιοκτήτης του 
ampersant studio (2008 Πάτρα). Υπεύ-
θυνος για μερικές από τις ομορφότε-
ρες αφίσες που έχουμε δει τα τελευ-
ταία χρόνια. Ειδικεύεται στον σχεδι-
ασμό αφίσας. Συνεργάστηκε με πε-
λάτες όπως Senser, Soundgarden, 
ράξη Θέατρο, Θέατρο Λιθογραφεί-
ον, Πάτρα Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 
την Inner Ear, Κρούση Τέχνες Κοι-
νωνία και άλλους. Το 2013, ο Δήμης 
(aka κ Ampersand) ένωσαν τις δυνά-
μεις τους με το μέλος της ομάδας Πέ-
τρο (γνωστό και ως Σχεδιασμός Παρά-
φρων), για να σχηματίσουν το πιο πρό-
σφατο έργο, που ονομάζεται Μαύρη 
Περιθωρίου. Μείνετε συντονισμένοι!

ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑκΟΥΛΙΑΣ

Εχει παρουσιάσει το έργο του στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ατο-
μικές και ομαδικές εκθέσεις, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγονται πα-
νελλήνιες, η Μπιενάλε Νέων Καλ-
λιτεχνών στο Παρίσι το 1971, η Μπι-
ενάλε της Αλεξάνδρειας το 1974, 
όπου έλαβε το Γ΄ βραβείο, και η έκ-
θεση Σύγχρονη Ελληνική Γλυπτική, 
που πραγματοποιήθηκε στο Μου-
σείο Χακόνε στο Τόκιο το 1976. Εχει 
επίσης λάβει μέρος σε διεθνή συ-
μπόσια γλυπτικής. Παράλληλα με τη 
γλυπτική, ασχολήθηκε και με το θέ-
ατρο, φιλοτεχνώντας σκηνικά για το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι 
σήμερα από τις ισχυρές φωνές του 
πολιτισμού στην Πάτρα. 

Ο Θανάσης Γιανναδάκης γεννήθηκε το 
1978 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών του Π. Πατρών (2001), στο οποίο εκ-
πόνησε και τη διδακτορική του διατρι-
βή (2008). Βραβεύθηκε από το ΙΚΥ και 
από το ΤΕΕ για τις ακαδημαϊκές του επι-
δόσεις. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας από το 2002 στην έρευνα θε-
μάτων Μεταφοράς Ενέργειας στον το-
μέα της Βιομηχανίας, της Αεροναυπηγι-
κής και των ΑΠΕ, στην εκπαίδευση ενη-
λίκων και στην κατασκευή ιδιωτικών έρ-
γων.  Μαχητικός στην υποστήριξη των 
τοπικών διεκδικήσεων, μαρκάρει στενά 
την Πολιτεία για τα θέματα της περιοχής, 
ενώ αρθρώνει δημιουργικό και κατατο-
πιστικό δημόσιο λόγο για τα τεχνικού εν-
διαφέροντος αντικείμενα, όπως οι στρα-
τηγικές υποδομές και η ενέργεια.

Γλύπτης
Πρόεδρος Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διευθυντής 
της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας στη 
Βιομηχανική Περιοχή

Γραφίστας

ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΕΣ

Γεννήθηκε στην Πάτρα και μεγάλωσε 
στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει 
δύο παιδιά. Μηχανολόγος μηχανικός με 
πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Leeds της Αγγλίας, πιστοποιημένος 
auditor από το Board of Assessors, μέ-
λος του Project Management Institute. 
Εχει διατελέσει διευθυντής του εργο-
στασίου παγωτών της Algida (Unilever 
Hellas), στέλεχος της Pirelli Hellas 
και από τα πρώτα στελέχη της Ελληνι-
κής Βιομηχανίας Οπλων, συμβάλλο-
ντας στην οργάνωση και την ανέγερ-
ση των εγκαταστάσεων του εργοστα-
σίου στο Αίγιο και της μονάδας πυρο-
μαχικών στο Λαύριο. Στην επαγγελμα-
τική του διαδρομή εργάσθηκε σαν μη-
χανικός και διοικητικό στέλεχος σε πα-
ραγωγικές μονάδες στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό, όπως τα Μεταλλεία Αμι-
άντου Βορείου Ελλάδος, η BP Hellas 
η Schlumberger κ.ά. Διετέλεσε μέλος 
της διοικούσας επιτροπής της ΕΕΔΕ ΔΕ, 
πρόεδρος του ΕΙM Δυτικής Ελλάδος και 
είναι αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Πελοπον-
νήσου και Δυτικής Ελλάδος.
Από το 2009 διευθύνει το εργοστάσιο 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (Amstel) 
στη Βιομηχανική Περιοχή. Θεωρείται 
από τους «πρυτάνεις» του βιομηχανι-
κού μάνατζμεντ στη Δυτική Ελλάδα και 
οι απόψεις και επιλογές του διατηρούν 
δεσπόζουσα σημασία.
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ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑννΑ  
ΓΟΓΟΛΑ

Ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής 
Παθολογίας - Λοιμωξιολόγος, έχει 
διαχειριστεί αποτελεσματικά μέ-
χρι σήμερα, μαζί με τον αναπληρω-
τή καθηγητή της ίδιας ειδικότητας 
Μάρκο Μαραγκό, όλες τις κρίσιμες 
περιόδους που σχετίζονται με δια-
σπορά θανατηφόρων και μη, ιών. 
Τελευταία χαρακτηριστική περίπτω-
ση είναι αυτή του ιού Εμπολα.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που τον χαρα-
κτηρίζουν «ήρεμη δύναμη» και δεν 
είναι λίγες οι φορές που έχει κληθεί 
να παρέμβει πυροσβεστικά για την 
παύση «πυρών» σε διάφορα θέματα 
που έχουν προκύψει, είτε στο ΠΓΝΠ 
είτε στο Πανεπιστήμιο, όπου κατέχει 
τη θέση του αναπληρωτή προέδρου 
στο Συμβούλιο Ιδρύματος.  
 

ΘΩΜΑΣ  
ΓΛΑΒΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΩΓΟΣ

Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το βι-
βλίο, εδώ και πολλά χρόνια. Ως επιχειρημα-
τική δραστηριότητα ξεκίνησε το 1985 με το 
βιβλιοπωλείο «Γνώση». Η επιχείρηση επε-
κτάθηκε στη δημιουργία του εκδοτικού οί-
κου «Εκδόσεις GOTSIS», με εκδόσεις επι-
στημονικών βιβλίων υψηλών προδιαγρα-
φών και συνεργασία με κορυφαίους εκδο-
τικούς οίκους του εξωτερικού. Επίσης, έχει 
δημιουργήσει ως αυτόνομη δραστηριότη-
τα και τις εκδόσεις «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕ-
ΜΕΝΗ» που ασχολείται με την έκδοση και 
εμπορία  παιδικών βιβλίων, μεταφράσεις βι-
βλίων από το εξωτερικό, συνεργασίες με Ελ-
ληνες συγγραφείς και εικονογράφους κ.ά. 
Η επιχείρησή του έχει άμεση αναφορά στην 
πολυπληθή κοινότητα των φοιτητών. Κλει-
δί της, η εμπειρία και η επαγγελματική ορ-
γάνωση.

Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Πα-
νεπιστημίου Πάτρας (1998) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού Περιβαλλοντικού Σχεδια-
σμού Εργων Υποδομής του ΕΑΠ (2005). 
Επαγγελματικά απασχολείται στους το-
μείς των μεταφορών και της βιώσιμης 
κινητικότητας, καθώς και με την έρευνα 
στο αντικείμενο της προώθησης του πο-
δηλάτου. Αν στην αρχή οι πρωτοβουλί-
ες της φαίνονταν ρομαντικές και εκκε-
ντρικές, η καταιγιστική «έφοδος» του πο-
δηλάτου σαν εργαλείο μιας εναλλακτι-
κής μετακίνησης που συνδυάζεται με μια 
νέα αγωγή ζωής, τη δικαίωσε πανηγυρι-
κά. Από το 2008 και μετά έχει μελετήσει 
δίκτυα πεζών και ποδηλάτων για μικρές 
και μεσαίου μεγέθους ελληνικές πόλεις, 
ανάμεσα στις οποίες και η Πάτρα. 
Εχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια, 
όπως τα Velo-City Global 2010 στην Κο-
πεγχάγη και Velo-City Global 2013 στη 
Βιέννη. 

Ιδιοκτήτης
εκδοτικού 

οίκου

Πολιτικός 
μηχανικός

ναυπηγός -
μηχανολόγος, 
διευθυντής του 
εργοστασίου ΤΙΤΑν

Καθηγητής 
Παθολογίας-
Λοιμωξιολογίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ναυπηγός -μηχανολόγος, διευθυ-
ντής του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στο Δρέ-
πανο Αχαΐας, το οποίο αποτελεί συ-
νώνυμο της βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης της χώρας στη σύγχρονη ιστορία 
της. Το εργοστάσιο Δρεπάνου θεμελι-
ώθηκε το 1966 και άρχισε να λειτουρ-
γεί από το 1968, αποτελώντας ορόση-
μο στην ιστορία του ΤΙΤΑΝΑ. Η μεγάλη 
σημασία του εργοστασίου Δρεπάνου 
του ΤΙΤΑΝΑ, αποδείχθηκε στην κατα-
σκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 
καθώς είχε αναλάβει την ευθύνη του 
αποκλειστικού εφοδιασμού των κα-
τασκευαστών με τεράστιες ποσότητες 
τσιμέντου ειδικών προδιαγραφών. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕμβριου 2014 112014 / 200 ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ  
ΔΑΣΣΙΟΥ 

ΑΦΟΙ  
ΔΕΡΒΙΣΗ

Από τους σημαντικότερους αθλη-
τικούς παράγοντες της Πάτρας, 
στέλεχος για πολλά χρόνια, από 
διάφορες θέσεις, του Ποδηλα-
τικού Ομίλου Πατρών. To 2014 
o ΠΟΠ ήταν εκ των κορυφαίων 
συλλόγων της χώρας, σύμφωνα 
με την επίσημη αξιολόγηση της 
Ομοσπονδίας, ενώ πρωτοστάτη-
σε σε διάφορες δράσεις για την 
καθιέρωση του ποδήλατου ως 
μέσου άσκησης και μεταφοράς 
στην Πάτρα. Μεγάλο στοίχημα για 
τον ίδιο ο πρώτος ποδηλατόδρο-
μος της πόλης.

ΑΝΝΑ  
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πολύτιμη η συνεισφορά της ως πρόε-
δρος της ΔΕΠΑΠ, καθώς έπαιξε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε ποικίλες διαπολι-
τισμικές συναντήσεις σε συνέδρια και 
διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Η αφε-
τηρία της, ωστόσο πάει στα μεταπολι-
τευτικά χρόνια: Υπήρξε ιδρυτικό στέλε-
χος και πρόεδρος της Κινηματογραφι-
κής Λέσχης Πάτρας, ενός φορέα που όχι 
απλώς δεν κάμφθηκε με τα χρόνια, αλ-
λά διεύρυνε την κοινωνική του αναφο-
ρά, αλλά και τη στάθμη των εκδηλώσε-
ών του, που προβάλλουν ταινίες πρώ-
της διαλογής σε πρώτη και αποκλειστι-
κή προβολή. Όσοι αγαπούν το σινεμά, 
γνωρίζουν την Ελένη Δάσσιου, τόσο για 
την προσήλωσή της στην προβολή του 
καλού κινηματογράφου στην Πάτρα, όσο 
και την ενασχόλησή της με θέματα ευ-
ρύτερης πολιτιστικής ανάπτυξης. Όλα 
αυτά, μέσα σε χαμηλούς τόνους και χω-
ρίς διάθεση για προσωπική προβολή. 
Μνημειώδεις και οι καρναβαλικοί χο-
ροί της Λέσχης αποτέλεσαν για χρό-
νια «μαστ» της ιντριγκαδόρικης διασκέ-
δασης.

Οι Γιώργος, Θεοτόκης, Παναγιώτα και 
Ιωάννα Δερβίση είναι η δεύτερη γενιά 
της γνωστής οικογένειας αρτοβιομηχά-
νων της Πάτρας Αγγελου και Θωμά Δερ-
βίση που ίδρυσαν τη γνωστή αρτοβιομη-
χανία ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΒΕΕ (1972). Το 2009 η 
εταιρεία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την 
αγορά των προψημένων-κατεψυγμένων 
αρτοσκευασμάτων, διευρύνει το πελα-
τολόγιο της σε νέες κατηγορίες πελα-
τών όπως εταιρείες τροφοδοσίας πλοί-
ων, μεγάλες εταιρείες fast food, κ.λπ., 
ενώ το 2010 ανανεώνει την γκάμα των 
προϊόντων της στα ράφια των σούπερ-
μάρκετ με νέους κωδικούς αρτοσκευα-
σμάτων και με προϊόντα που απευθύνο-
νται στη χονδρική ή λιανική πώληση, κα-
θώς και σε επιλεγμένες τοπικές αλυσί-
δες τροφίμων. 
Σήμερα η εταιρεία απασχολεί τουλάχι-
στον 30 άτομα προσωπικό από την Πά-
τρα, ενώ ως τοπική βιομηχανία υποστη-
ρίζει την ανάγκη επιβίωσης των τοπικών 
προϊόντων. Η εταιρεία συμβάλλει στην 
ευημερία και την ανάπτυξη της περιοχής. 

Πρόεδρος
 της Κινηματογραφικής 

Λέσχης

Οικογένεια 
αρτοβιομηχάνων

Συγγραφέας

Αθλητικός
παράγοντας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Αννα Δενδρινού γεννήθηκε και 
ζει στην Πάτρα. Πριν ακόμη μάθει να 
γράφει και να διαβάζει, έφτιαχνε ιστο-
ρίες στο μυαλό της τα βράδια, για να 
ξεπεράσει τον φόβο της με το σκο-
τάδι. Αργότερα τις έλεγε στα παιδιά 
της και σαν εργαζόμενη στα παιδιά 
του θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέ-
ντρου «Μέριμνα» Πατρών, σχολείο 
για άτομα με νοητική υστέρηση, όπου 
και εργάζεται ως εκπαιδεύτρια από το 
1990. Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτι-
κής Σχολής του ΑΤΕΙ Πατρών. Το 2005 
έγραψε ένα θεατρικό παραμύθι με τον 
τίτλο «Αγάπιος τ’ όνομά του», το οποίο 
παρουσιάσθηκε στο Δημοτικό θέατρο 
«Απόλλων» της Πάτρας από τον παιδι-
κό θίασο του Καρναβαλικού Κομιτά-
του. Ακολούθησαν και άλλα, τα οποία 
συνάντησαν μεγάλη επιτυχία, καθώς 
έχει χαρακτηριστική γραφή και απο-
τελεί μία από τις πιο πολυσχιδείς προ-
σωπικότητες της πόλης. 
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ΓιώρΓος
ΔιΔαςκαλου

Νικος -  
ΧρΗςΤος   
ΔουΒρΗς

Πασίγνωστοι άνθρωποι, πίσω από την 
πασίγνωστη DUR η ιστορία της οποί-
ας μπορεί να αποτυπωθεί μόνο σε βι-
βλίο. Ιδρυτής της ο Νίκος Δούρος από 
την Κοντοβάζαινα Γορτυνίας, ο οποίος, 
συνεπικουρούμενος από τα δύο του 
αδέλφια Παναγιώτη (δεν βρίσκεται σή-
μερα εν ζωή) και Ανδρέα, ξεκίνησαν 
το 1960 την εμπορική και παραγωγική 
δραστηριότητα στα βαμβακερά είδη με 
φίρμες, οι οποίες μετασχηματίστηκαν 
το 1971 (μετά από ενοποίηση) στην ΑΕ 
«ΔΟΥΡΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-
ΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». 
Η Dur είναι σήμερα μια αμιγώς ελ-
ληνική εταιρεία ανδρικής ένδυσης με 
έδρα την Πάτρα, που πάνω από μισό 
αιώνα δημιουργεί ρούχα σημείο ανα-
φοράς στο ανδρικό ντύσιμο. 
Σήμερα, η δεύτερη γενιά της οικογέ-
νειας κατέχει τα ηνία της επιχείρησης, 
με τον Θεόδωρο Δούρο να βρίσκεται 
στη θέση του διευθύνοντος συμβού-
λου, τη Μαρίνα Δούρου επικεφαλής 
του σχεδιαστικού τμήματος, τη Φαίδρα 
Δούρου ως υπεύθυνη προμηθειών 
και την Αγγελική Δούρου υπεύθυνη 
του κεντρικού καταστήματος της Dur 
στην Αγ. Νικολάου. Συμπολίτες, που η 
εν γένει λειτουργία τους στον επαγγελ-
ματικό και κοινωνικό στίβο επηρεάζει 
σημαντικά τον τόνο της τοπικής ζωής.

Νικος  
ΔιΠλαρος

οικοΓΕΝΕια 
Δουρου 

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο (1972). Είναι διπλω-
ματούχος μηχανικός του ΕΜΠ Αθηνών και 
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων 
ειδίκευσης. Από τα νεαρότερα κυβερνητι-
κά στελέχη που έχουν υπηρετήσει στην Αχα-
ΐα. Οι ευθύνες εξαπλώνονται σε τρεις αιρετές 
περιφέρειες: Τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόν-
νησο και τα Ιόνια Νησιά. 
Οι γνώσεις και η εμπειρία του φάνηκαν πολύ-
τιμες κατά την εκδήλωση των μεγάλων σει-
σμών στην Κεφαλονιά στις αρχές του 2014 
και οι παρεμβάσεις του στην Κυβέρνηση εί-
χαν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την ενεργοποί-
ηση του ΤΑΣ -υπό την αιγίδα πια της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-, αλλά και γενικότερα 
την καλύτερη οργάνωση της Πολιτικής Προ-
στασίας και στις τρεις περιφέρειες. 
Δίνει έμφαση στα ουσιαστικά ζητήματα, δεν 
επιδιώκει την προβολή. Προτιμά να είναι 
αποτελεσματικός και το επιτυγχάνει. 

Ιδρυτές και ιδιοκτήτες της γνωστής εται-
ρείας «ΔΟΥΒΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ-
ΕΣ ΑΕΕΕΕ» που δραστηριοποιείται εδώ και 
δεκαετίες στην εμπορία ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, συ-
στημάτων διαχείρισης ενέργειας σπιτιών 
καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Οι αξίες της οικογένειας στηρίζονται στη 
μακροχρόνια και ειλικρινή σχέση εμπι-
στοσύνης που αναπτύσσει με τους πελά-
τες της. Οραμα της εταιρείας είναι η δημι-
ουργία ενός δικτύου καταστημάτων που θα 
ικανοποιεί τις ανάγκες του βιοτικού επιπέ-
δου κάθε καταναλωτή και θα στέκεται δί-
πλα του, λειτουργώντας κόντρα σε αντι-
λήψεις και πρακτικές που πηγάζουν από 
τον άκρατο ανταγωνισμό. Πάνω σε αυ-
τές τις ιδέες και το όραμα, προσανατολίζο-
νται και οι νέες γενιές που ανέλαβαν τη δι-
οίκηση στις επιχειρήσεις των ηλεκτρικών 
ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΕΕΕΕ και ΖΑΝΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ 
καθώς και στις άλλες επιχειρησιακές της 
δραστηριότητες ΔΕΛΤΑ ΚΑΡ ΑΕ και ΑΧΑΪ-
ΚΗ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ.

Γενικός
γραμματέας 

αποκεντρωμένης
Διοίκησης

ιδιοκτήτες 
εταιρείας 

ηλεκτρικών ειδών
καλοθοσφαιριστής
του Εσπερου αοΠα, 
διεθνής με τις Εθνικές 
ομάδες παίδων και 
εφήβων

ιδιοκτήτες
της DUR

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

O Νίκος Δίπλαρος γεννήθηκε το 1997 
και είναι διεθνής με τις Εθνικές ομά-
δες παίδων και εφήβων. Ανήκει στον 
Έσπερο ΑΟΠΑ, στο οποίο ξεκίνησε 
το μπάσκετ και αποτελεί τον βασικό 
του πλεϊμέικερ στο φετινό πρωτάθλη-
μα της Γ’ Εθνικής. Με την Εθνική παί-
δων συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα που διεξήχθη στο Ντουμπάι 
και αποτελεί μόνιμο στέλεχος της 
Εθνικής Εφήβων.  
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ΜΙΝΩΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Η εταιρεία «ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ» ιδρύθηκε το 
2004 και αποτελεί τη συνέχεια της επιτυ-
χημένης πορείας του ομίλου «Ευστρατιά-
δης ΑΒΕΤΕ» που ίδρυσε ο Λεωνίδας Ευ-
στρατιάδης και ο οποίος με 45 χρόνια δυ-
ναμικής παρουσίας στον χώρο διαχείρι-
σης καθαρού νερού και λυμάτων, παρέ-
χει προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποι-
ότητας. 
Από την ίδρυσή της 1969 έως σήμερα, η 
εταιρεία έχει αναπτυχθεί πολύ, δημιουρ-
γώντας  προϊόντα και υπηρεσίες που κα-
λύπτουν κάθε ανάγκη διαχείρισης καθα-
ρού νερού και λυμάτων. Σήμερα η «ΥΔΑ-
ΤΩΡ ΑΕ» συγκαταλέγεται στις μεγαλύτε-
ρες και σταθερά αναπτυσσόμενες εταιρεί-
ες του κλάδου στη χώρα μας.
Η δραστηριότητα αλλά και η εξέλιξη του 
Ομίλου οφείλονται στην βασική αρχή της 
εταιρείας για παροχή ποιοτικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών στους τομείς άντλη-
σης, πυρόσβεσης, επεξεργασίας νερού 
και λυμάτων, προσφέροντας παράλληλα 
πλήρη τεχνική υποστήριξη. 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
ΡΟΖΙΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

Ο Μίνως Ευσταθιάδης σπούδασε νομι-
κά στην Αθήνα και στο Αννόβερο. Είναι 
συγγραφέας με απήχηση εκτός των τει-
χών. Εκ πεποιθήσεως ταξιδεύει και ζει 
κοντά στη θάλασσα, έχοντας ως ορμητή-
ριο το Λαμπίρι του Αιγίου. 
Εχει γράψει τα μυθιστορήματα «Εξο-
δος» (εκδ. Ανατολικός, 2000) και «Χωρίς 
γλώσσα» (εκδ. Καστανιώτη, 2004).  
Το έργο του «Το Γεύμα» (εκδ. Ευρασία, 
2012) πήρε το πρώτο βραβείο στον δια-
γωνισμό πρωτότυπου θεατρικού έργου 
της εταιρείας «Θέατρο-Εργαστήριο» το 
2011. Ανέβηκε σε παράσταση στο «Αρ-
τι» στην Αθήνα το 2011/12 και στο «Act» 
στην Πάτρα το 2014. Εχει μεταφραστεί 
στα Γερμανικά και στα Γαλλικά. 
Το μυθιστόρημά του «Το δεύτερο μέρος 
της νύχτας» (εκδ. Ωκεανίδα 2014) έχει 
μεταφραστεί και κυκλοφορεί στη Γερμα-
νία (Acabus Verlag).

Γεννήθηκε στην Αχαΐα τον Νοέμβρη του 
1966. Μεγάλωσε στην Παραλία Πλατά-
νου. 
Ζει με την οικογένειά της στην Ακράτα. 
Διδάσκει, μελετά, γράφει, στήνει διαδι-
κτυακούς Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς, 
διευθύνει ένα δημοτικό σχολείο, οργα-
νώνει «Μαγικές Βιβλιοαποδράσεις» με 
μαθητές και δασκάλους, αλλά και  βιω-
ματικά σεμινάρια και ημερίδες. Κείμενά 
της δημοσιεύονται σε περιοδικά, έντυ-
πα και ηλεκτρονικά. Η μεγάλη στιγμή της 
ήρθε με το παιδικό μυθιστόρημα: «Μια 
κάλτσα που τη λέγαν Ευρυδίκη», Ν. Σύ-
νορα Λιβάνη, για να συνεχίσει με σει-
ρά από παιδικά αναγνώσματα, φτάνο-
ντας μέχρι την  Κόκκινη Κλωστή Δεμένη 
(2012) που κυκλοφόρησε και σε εκπαι-
δευτικό λογισμικό. 

Συγγραφέας Συγγραφέας

Διευθύντρια 
του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας 
Υπολογιστών

Αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της «ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ» 
και της «ΥΔΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ» 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωση 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστήμιου Μακεδονίας. Εχει εξει-
δικευτεί στη διαχείριση ανθρώπι-
νων πόρων αλλά και των προγραμ-
μάτων που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε δια-
χείριση ερευνητικών και αναπτυξια-
κών προγραμμάτων και έργων, που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και 
ευρωπαϊκούς πόρους, κανονισμών 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών τα-
μείων.
Η Ροζίνα Ευσταθιάδου είναι ο λει-
τουργικός μοχλός του Ινστιτούτου Τε-
χνολογίας Υπολογιστών, αφού κα-
τορθώνει ως διευθύντρια των Διοι-
κητικών και Οικονομικών Υπηρεσι-
ών (από το 2001), να συντονίζει και 
να οργανώνει το ανθρώπινο δυναμι-
κό του Ινστιτούτου, να συμβάλλει στην 
επίλυση όλων των προβλημάτων, έτσι 
ώστε όλα τα τρέχουν σωστά και να δι-
εκπεραιώνονται με επιτυχία τα δεκά-
δες προγράμματα που από συστάσε-
ως του έχει αναλάβει το ΙΤΥ. 
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ΘΑΝΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Διευθύνουσα σύμβουλος στη βιομη-
χανία παραγωγής πλαστικής συσκευα-
σίας ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ και στη 
θυγατρική εταιρεία ELVIPLAS AEBE, 
ασχολείται με το επιχειρείν από το 
1998. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρή-
σεων και Εφαρμοσμένη Πληροφορι-
κή στο  Sunderland της Αγγλίας, ενώ 
στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πα-
νεπιστήμιο  μεταπτυχιακούς τίτλους 
(ΜΒΑ). Ο όμιλος πλαστικών συσκευ-
ασίας ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ και 
ELVIPLAS ΑΕΒΕ διαθέτει 3 παραγωγι-
κές μονάδες, μία στο Αίγιο, όπου βρί-
σκονται και τα γραφεία της Διοίκησης, 
και δύο στην Κομοτηνή με 110 εργα-
ζόμενους.
Η επιχείρηση ασχολείται πρωταρχικά 
με την εύκαμπτη πλαστική βιομηχανι-
κή συσκευασία και κατά δεύτερο λό-
γο με τη συσκευασία ευρείας κατανά-
λωσης. Βασικός πυρήνας των πελατών 
της εταιρείας είναι η ελληνική αγορά, 
αλλά έχει σημαντική παρουσία σε ένα 
μεγάλο μέρος της Δυτικής - Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.  Οι αριθμοί, 
αλλά και η εξωστρεφής προοπτική της 
επιχείρησης, την έχουν αναγορεύσει 
σε έναν από τους βασικούς πυλώνες 
της απασχόλησης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΙΟΥΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ  
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ

Γεννήθηκε το 2000 και είναι μέλος των προ-
εθνικών ομάδων και από 3,5 χρονών κολυ-
μπάει στην ΝΕΠ (τότε Θρίαμβος). Κατέκτησε 
το ασημένιο στα 50μ. πεταλούδα και χάλκι-
νο στα 200μ. ελεύθερο στους Διεθνείς Παιδι-
κούς Αγώνες στη Λίμνη Μακουάρι Αυστρα-
λίας. Ακόμη έχει τρία χρυσά μετάλλια στο 
διεθνές μίτινγκ του Βερολίνου 2014 (50μ., 
200μ., 400μ. ελεύθερο) και δύο πανελλήνια 
ρεκόρ στην κατηγορία Παμπαίδων Α΄ (50μ. 
πεταλούδα και τα δυο).
Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα του 2013 και 
του 2014 έχει κατακτήσει δύο φορές από 
τρία χρυσά μετάλλια (Παμπαίδες Β΄ και Πα-
μπαίδες Α΄).
Η ΚΟΕ τον συμπεριέλαβε στους κορυφαίους 
κολυμβητές του 2014 στις κατηγορίες του.

 Δίπλα μας μεγαλώνουν παιδιά που 
«έχουν το όνομά του»: Ο επικεφαλής 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Παιδιών και Εφήβων του ΠΓΝΠ Αν-
δρέας Ηλιάδης και η ιατρονοσηλευτι-
κή ομάδα έχουν χαρίσει μέχρι σήμε-
ρα ζωή σε δεκάδες βρέφη της ευρύ-
τερης περιφέρειας και χαμόγελο σε 
ευτυχισμένες οικογένειες. 
Μια χούφτα επιστήμονες παραμένουν 
ολόκληρα εικοσιτετράωρα στοn χώ-
ρο της Μονάδας, πάνω από τα προ-
σκεφάλι των μικρών ασθενών που 
δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μητέ-
ρες και πατεράδες, τους αποκαλούν 
δεύτερους γονείς των παιδιών τους.  

Αθλητής κολύμβησης
μέλος των 

προεθνικών ομάδων

Επικεφαλής 
της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας Παιδιών και 

Εφήβων του ΠΓΝΠ

Καθηγητής  του 
Τμήματος  Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών

Διευθύνουσα σύμβουλος
στη βιομηχανία 
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οταν αναζητήσεις τον καθηγητή  του 
Τμήματος  Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, το πιο πιθανό είναι ότι θα τον 
βρεις... κρυμμένο στα βάθη του CERN, 
του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου 
της Ευρώπης. Αλλωστε και ο ίδιος δίνει 
πρώτα το τηλέφωνό του στην Ελβετία 
και όχι αυτό της Ελλάδος. Στο CERN ερ-
γάζεται ερευνητικά από το 1976 και από 
το 1999 είναι αρχηγός (spokesperson) 
του πειράματος CAST, το οποίο πρότει-
νε ο ίδιος όταν ήταν επίκουρος καθηγη-
τής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, προ-
τού δηλαδή ανακηρυχθεί καθηγητής 
Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Παράλληλα εργάζεται για την πρω-
τοβουλία του «Open Access», που το 
CERN προωθεί παγκοσμίως τα τελευ-
ταία χρόνια. 
Ερευνητικά ασχολείται κυρίως με το 
πρόβλημα της σκοτεινής ύλης και σκο-
τεινής ενέργειας του σύμπαντος. Εχει 
προτείνει νέες πειραματικές μεθόδους 
μελέτης ηλιακών axions, «παραφωτο-
νίων» και «χαμαιλεόντων», τα οποία εί-
ναι υποψήφια σωματίδια του «σκοτει-
νού σύμπαντος». 
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ΕΦΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-
ΖΕΡΒΑ 

AΘΗΝΑ  
ΚΑΚΟΥΡΗ

 Τα επώνυμο και η φίρμα Καλλιμάνης εί-
ναι συνώνυμο των θαλασσινών γεύσεων. 
Η σημερινή πρόεδρος και ψυχή της γνω-
στής εταιρείας κατεψυγμένων αλιευμά-
των Βασιλική Καλλιμάνη και τα δύο από 
τέσσερα παιδιά της οικογένειας, Ντίνα και 
Παναγιώτης από τη θέση των εντεταλμέ-
νων συμβούλων, είναι οι συνεχιστές του 
οράματος που ξεκίνησε εδώ και δεκαετί-
ες στο Αίγιο ο αείμνηστος Γεώργιος Καλ-
λιμάνης, ιδρυτής της επιχείρησης. Ο Ομι-
λος Επιχειρήσεων ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ εί-
ναι αμιγώς ελληνικός, με κορυφαία πα-
ρουσία από το 1956 στην κατηγορία κα-
τεψυγμένων αλιευμάτων. Η εταιρεία έχει 
έδρα το Αίγιο και πανελλαδικό ίδιο δίκτυο 
πωλήσεων, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων, 2 βιομηχανικές μονάδες πα-
ραγωγής, απασχολεί 150 άτομα προσω-
πικό και πραγματοποιεί εξαγωγές εντός 
και εκτός Ευρώπης. Η εταιρεία δεν δρα-
στηριοποιείται μόνο στην αγορά του επώ-
νυμου αλλά και των  προϊόντων «ιδιωτι-
κής ετικέτας» για πέντε από τις μεγαλύ-
τερες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ στην Ελ-
λάδα. Θεωρείται μια από τις μονάδες που 
δίνουν στην τοπική και την εγχώρια  οι-
κονομία τον εξωστρεφή προσανατολισμό 
που χρειάζονται για απάντηση στην κρίση.

ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΚΑΪΜΑΚΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

Πήρε Πτυχίο πιάνου το 1982 και Δίπλω-
μα πιάνου το 1985 από το Αχαϊκό Ωδείό 
της Πάτρας, καθώς επίσης και Πτυ-
χίο ωδικής και Ειδικό αρμονίας το 1983 
και 1985 αντίστοιχα, στην τάξη του Σταύ-
ρου Σολωμού. Τον Νοέμβρη του 1998, 
στο πλαίσιο εξαιρετικά επιτυχούς εκδή-
λωσης - εναρκτήριας συναυλίας της Λέ-
σχης «Φίλων του Λυρικού Τραγουδιού», 
στο Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, συνόδευσε 
στο πιάνο λαμπρούς Ελληνες λυρικούς 
τραγουδιστές, οι οποίοι κάνουν καριέρα 
στην Εθνική Λυρική Σκηνή και σε γνω-
στές όπερες του εξωτερικού. Διδάσκει 
για πάνω από 20 χρόνια πιάνο στο Αχαϊ-
κό Ωδείο της Πάτρας και έχει μεγάλη δι-
δακτική εμπειρία και σολιστική δραστη-
ριότητα. Πολυσχιδής προσωπικότητα και 
δυναμική παρουσία στη ζωή της πόλης.
 

Aρχισε να γράφει ιστορικά μυθιστορήμα-
τα στο τέλος της δεκαετίας του 1970, όταν 
της το πρότεινε ο συγγραφέας Aλκης Αγ-
γέλου. Τα πιο γνωστά της ιστορικά μυ-
θιστορήματα είναι τα «Πριμαρόλια» (τα 
οποία κέρδισαν το Βραβείο Νικηφό-
ρου Βρεττάκου το 1999), και η «Θέκλη», 
η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζο-
γραφίας του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της 
Ακαδημίας Αθηνών 2005 και με το Βρα-
βείο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι-
στικής Ανάπτυξης Πάτρας (ΔΕΠΑΠ). Εζη-
σε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βι-
έννη, όπου μελέτησε Νεότερη Ιστορία. 
Στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, δημοσίευσε 
τα πρώτα της κείμενα. Ενώ χρονογραφή-
ματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις δημο-
σίευσε στην εφημερίδα «Νεολόγος» στη 
γενέτειρά της. Σε όλη της τη ζωή, έχει 
ασχοληθεί με τα κοινά, υπηρέτησε ως 
γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ερυθρού Σταυρού Πατρών, ως ιδρυ-
τικό μέλος του Τμήματος Αιμοδοσίας Πα-
τρών, ως στέλεχος του Σώματος Ελλη-
νίδων Οδηγών και αργότερα ως μέλος 
του διοικητικού του συμβουλίου. Είναι 
ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Προστασί-
ας Σπαστικών και εταίρος της Εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Μουσικός

Συγγραφέας

Πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Αγελαδοτρόφων Περιφέρειας 
Πατρών και του εργοστασίου 
«ΠΡΩΤΟ»

Εταιρεία 
κατεψυγμένων 
αλιευμάτων

ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγελα-
δοτρόφων Περιφέρειας  Πατρών και 
του εργοστασίου παστερίωσης γάλα-
κτος «ΠΡΩΤΟ», ενός εκ των σημαι-
οφόρων της τοπικής παραγωγικής 
δραστηριότητας που αποτελεί κόμβο 
διάθεσης και επεξεργασίας κτηνοτρο-
φικού προϊόντος και διακτινίζεται με 
τα δικά της δίκτυα στη λιανική. Ο Συ-
νεταιρισμός Αγελαδοτρόφων με έδρα 
την Πάτρα έχει διανύσει μια μακρά 
πορεία στον χώρο από τις αρχές του 
1960 και παρά την κρίση, τον έντονο 
ανταγωνισμό από τα «ισχυρά» σήματα 
και άλλες δυσχέρειες, βρίσκεται στα-
θερά πρώτος στην τοπική αγορά της 
Αχαΐας. Η θετική πορεία του «ΠΡΩ-
ΤΟ» οφείλεται, κατά ένα μεγάλο ποσο-
στό, στους ντόπιους κτηνοτρόφους και 
φυσικά στο καταναλωτικό κοινό της 
Πάτρας κατά κύριο λόγο και ευρύτε-
ρα της Αχαΐας που στηρίζουν το τοπι-
κό προϊόν.
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Δημητρης 
Καλογεροπουλος

λαμπης
ΚαλοΦΩΝος

Εμβληματική μορφή της τοπικής επι-
χειρηματικής και κοινωνικής ζωής. 
Γεννήθηκε το 1938 στην Πάτρα με κα-
ταγωγή από το Σούλι. Είναι πτυχιού-
χος της ΑΣΟΕΕ, διετέλεσε διευθυντής 
του Επιμελητηρίου Πατρών και σήμε-
ρα διευθύνει την εταιρεία επεξεργασίας 
και παραγωγής άλατος «ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ», 
την οποία ίδρυσε το 1936 ο πατέρας του 
Σπυρίδων.
Η εταιρεία έχει ιδιόκτητες εγκαταστά-
σεις και απασχολεί 35 άτομα. Χρησι-
μοποιεί την ηλιακή εξάτμιση, την αρ-
χαιότερη μέθοδο ανάκτησης του αλα-
τιού, ενώ έχει αναπτύξει, όσον αφορά 
τον φυσικό καθαρισμό, μια τεχνολογία 
πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με αποτέλεσμα η σύνθεση του προϊό-
ντος να διατηρείται αναλλοίωτη. Η εται-
ρεία καλύπτει τις ανάγκες της εγχώρι-
ας αγοράς και προσφέρει όλους τους 
τύπους αλατιού που προορίζονται για 
κατανάλωση και εργοστασιακή χρή-
ση, ενώ παράγει και προϊόντα για λογα-
ριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρει-
ών. Η ΧΙΩΝ δραστηριοποιείται και στις 
εξαγωγές με το 10% της ετήσιας παρα-
γωγής της να διανέμεται στο εξωτερι-
κό  Σήμερα είναι γνωστή σε όλο τον κό-
σμο λόγω της ποιότητάς της. «Είναι μια 
εταιρεία μικρή, αλλά με μεγάλο κύρος», 
όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Κανελλό-
πουλος, άνθρωπος χαμηλών τόνων, 
που αποφεύγει τον θόρυβο γύρω από 
τον εαυτό του, σύμφωνα με τους κανό-
νες της «δωρικής» σχολής των επιχει-
ρηματιών.

ΚΩςτας  
Καλογεροπουλος

ΔημητρΙος
ΚαΝελλοπουλος 

Ο επί σειρά ετών (12) πρώην δήμαρχος Συ-
μπολιτείας θεωρείται ένας από τους μέντο-
ρες της Αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοικητική του 
εμπειρία εμπλουτίστηκε με συμμετοχές στα 
ΔΣ της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας 
και της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Ν. Αχαΐας. 
Διακρίνεται για τις οργανωτικές ικανότη-
τες που διαθέτει και οι οποίες θα του φανούν 
χρήσιμες από τη θέση του γενικού γραμματέα 
του Δήμου Αιγιάλειας που ανέλαβε πρόσφα-
τα, έχοντας σαν αποστολή να κατευθύνει και 
γενικότερα να συντονίζει τις δημοτικές υπη-
ρεσίες κατά την άσκηση του έργου τους.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει την 
πιο ευαίσθητη κατηγορία ασθενών, τους 
καρκινοπαθείς, ο Χαράλαμπος Καλόφω-
νος, διευθυντής του Ογκολογικού Τμή-
ματος του ΠΓΝΠ, έχει καταφέρει, μαζί με 
τον περιορισμένο αριθμό γιατρών και νο-
σηλευτών που έχει στη διάθεσή του, να 
προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  
Ετησίως εκτελεί 12.000 χημειοθεραπείες, 
50-60 θεραπείες ημερησίως, και αντιμε-
τωπίζει 40 ογκολογικούς ασθενείς στα 
εξωτερικά ιατρεία, επίσης ημερησίως. 
Μετά από πολυετή αγώνα έχει καταφέ-
ρει την ανάπτυξη του Tμήματος, ενώ ως 
μέλος του ΔΣ του ογκολογικού ξενώ-
να «ΕΛΠΙΔΑ», μεριμνά και για τη διαμο-
νή και φροντίδα των ασθενών της ευρύ-
τερης περιφέρειας. 

γ. γ. Δήμου 
αιγιάλειας

Διευθυντής 
του ογκολογικού 

τμήματος του πγΝπ

Ιδιοκτήτης 
της «ΧΙΩΝ αΒεε»

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιατρός και πρόεδρος στον 
Ιστιοπλοϊκό Oμιλο Πατρών. 
Επί διοικήσεώς του ο ιστο-
ρικός Ομιλος ζει περίοδο 
ακμής κι αυτό δεν είναι τυ-
χαίο. Ανθρωπος με όρα-
μα για τον ναυταθλητισμό, 
αλλά και την αξιοποίηση 
της θάλασσας για την ανά-
πτυξη της Πάτρας, ο Κώ-
στας Καλογερόπουλος δίνει 
καθημερινή μάχη σε πολ-
λά μέτωπα. Το 2014 διεξή-
χθη στον Πατραϊκό Κόλπο, 
εκτός από το Ράλι Ιονίου, 
και το πανελλήνιο πρωτά-
θλημα ανοικτής θαλάσσης.
 

Ιατρός
πρόεδρος του 
Ιστιοπλοϊκού ομίλου 
πατρών
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ΜΑΡΙΑ  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ  
ΚΑΠΟΤΑΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστήμι-
ου. Εργάστηκε στο υπουργείο Βιομηχανίας 
αρχικά και Ανάπτυξης στη συνέχεια, όπου 
για μακρά περίοδο ήταν μέλος της Γραμ-
ματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιο-
μηχανίας. 
Στα μέσα του 2000 εγκαταστάθηκε στην 
Πάτρα ως υπάλληλος στη Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση. 
Λόγω της εμπειρίας που είχε στη διαχείρι-
ση κοινοτικών προγραμμάτων, του ανατέ-
θηκε εργασία στη Νομαρχιακή Επιχείρηση 
Ανάπτυξης, όπου παρέμεινε ως την απορ-
ρόφησή της από την Περιφέρεια. Ανήκει 
στα στελέχη εκείνα που γνωρίζουν όσο λί-
γοι θέματα που άπτονται των ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων σε όλες τους τις φά-
σεις και κυρίως της επιτυχημένης διεκδί-
κησής τους. 
Τώρα είναι προϊστάμενος ΓΔ Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υπο-
δομών της ΠΔΕ  

ΚΩΣΤΗΣ  
ΚΑΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΡΑβΙΔΑΣ

Ηθοποιός, γεννημένη στα Καλάβρυ-
τα, έκανε μια καριέρα σε τηλεοπτικές 
σειρές ευρείας δημοτικότητας. Συμ-
μετείχε επίσης σε κινηματογραφι-
κές και θεατρικές παραγωγές. Αφού 
πέρασε από το δημοτικό συμβού-
λιο των Αθηναίων, βρέθηκε βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, επιδει-
κνύοντας ζωηρή δραστηριότητα, ανη-
συχία, ευαισθησία σε ιδιαίτερα θέμα-
τα, αλλά και γενναιότητα, μη διστάζο-
ντας να σηκώσει γάντια που άλλοι πο-
λιτευόμενοι απέφυγαν. Το κόμμα της 
την αξιοποιεί στον πολιτιστικό τομέα, 
λόγω επαγγελματικής ειδικότητας, και 
έχει συνδεθεί με παρεμβάσεις ενδια-
φέρουσες, που πάντως δημιουργούν 
προσδοκίες.

O Σπύρος Καποτάς δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της εμπορίας και παρο-
χής υπηρεσιών αποθήκευσης και δια-
νομής τροφίμων και ποτών, καλύπτο-
ντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και γε-
ωγραφικών περιοχών. Τον Σεπτέμβριο 
του 2011 η εταιρεία απέκτησε νέες ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις, στη Μαγούλα Ρί-
ου Πατρών, ενώ παράλληλα διεύρυνε τη 
συνεργασία της με την «ALGIDA», ανα-
λαμβάνοντας την αποθήκευση και τη δια-
νομή των προϊόντων της για όλη την Ελ-
λάδα και την Κύπρο.
Από το 2012 η εταιρεία ανέλαβε την πα-
ροχή υπηρεσιών cross docking για την 
εταιρεία «Διανομές Στεργίου ΑΕ» και 
πρόσφατα την αποθήκευση προϊόντων 
της βέλγικης  «NUTRIAD AE». Επίσης, 
ξεκίνησε συνεργασία με τις εταιρείες 
«ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ», «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΑΕ», «ΧΥ-
ΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ» και «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕ-
ΒΕ» για την περιοχή, ενώ επέκτεινε τις 
δραστηριότητές της στην αγορά της κα-
φεστίασης, με την εισαγωγή και διανομή 
των προϊόντων καφέ Espresso «SAO» 
στην Ελλάδα και στην αγορά του Food 
Service.
Η δημιουργική και πολυσχιδής σύνδε-
σή της με προϊόντα και υπηρεσίες αιχ-
μής, την κατατάσσει τους κομβικούς παί-
κτες της αγοράς.

βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ

Πρόεδρος  και  
διευθύνων σύμβουλος

της «ΚΑΠΟΤΑΣ Α.Ε.»

Ιδιοκτήτης 
του «Πολύεδρου»

Προϊστάμενος 
ΓΔ Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 
Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της ΠΔΕ  

ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για τους οικείους του, Κωστής. Να μι-
λήσουμε για τον άνθρωπο ή για το βι-
βλιοπωλείο; Αδύνατος ο διαχωρι-
σμός. Κωστής Καπέλλας και Ολγα Νι-
κολοπούλου: Συνέπραξαν με συνεταί-
ρους, δημιουργώντας τον πρώτο ιδιό-
τυπο πολυχώρο στην Πάτρα. «Πολύε-
δρο», 1981, σε νεοκλασικό της Κανα-
κάρη. Και βιβλίο, και γυναικείο ρού-
χο, και μεζεδοπωλείο με σοφιστικέ 
ακούσματα, σε έναν μνημειώδη κήπο. 
Βαθμιαία κράτησαν αποκλειστικά την 
εκμετάλλευση και άνοιξαν τη δράση 
τους σε μετακλήσεις λογοτεχνών, πα-
ρουσιάσεις, αναζητήσεις, τόνωση της 
πνευματικής ζωής μιας πόλης που 
μερικώς ανταποκρίθηκε, τουλάχιστον 
φοιτητές και η τοπική διανοητική ελίτ. 
Ρίσκαραν και εκδοτική δραστηριότη-
τα, με γνώμονα αποκλειστικά το ποιο-
τικό κριτήριο, κόντρα σε οποιοδήποτε 
ρεύμα και οποιαδήποτε εποχή. Θαρ-
ραλέοι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

ΝΙΚΟΣ & ΦΟΙΒΟΣ 
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ 

Τον γνωρίσαμε όταν έδινε μά-
χη για τα δικαιώματα των μετα-
ναστών που είχαν μετακινηθεί 
στην πόλη μας, ως εθελοντής του 
ΕΕΣ Τμήμα Πάτρας.  Ο κοινωνι-
κός λειτουργός και ψυχοθερα-
πευτής Χρήστος Καραπιπέρης εί-
ναι από τους ανθρώπους που σε 
κερδίζουν με το ζεστό και αισιό-
δοξο λόγο τους. 
Εχει εργαστεί συστηματικά για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαμο-
νής των μεταναστών, δίνοντας, 
ιδιαίτερα, έμφαση στους ανήλι-
κους. Αλλά και ως ψυχοθερα-
πευτής διοργανώνει τακτικά σε-
μινάρια με θέματα που απασχο-
λούν σήμερα την κοινωνία, την 
οικογένεια, τους γονείς.      

ΝΙΚΟΣ  
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 

Ιδρυτής της εταιρείας NOVATEC AE με 
έδρα την  ΒΙΠΕ Πατρών, η οποία ειδικεύε-
ται στη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, προ-
μήθεια και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 
και μηχανημάτων για τη διαλογή, ταξινό-
μηση και συσκευασία φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών. Η εταιρεία έχει αποκλειστι-
κές συνεργασίες με κορυφαίες ευρωπαϊ-
κές εταιρείες του χώρου, σε εξειδικευμένα 
μηχανήματα επεξεργασίας διαφόρων λα-
χανικών και φρούτων, αυτόματης παλετο-
ποίησης, συσκευασίας κ.λπ. και προσφέρει 
ευέλικτες λύσεις για τους πελάτες της στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  Μετά και τις τε-
λευταίες διεργασίες, που εμφανίζουν την 
ΕΕ και την ελληνική Πολιτεία να στοχεύ-
ουν τη μετατροπή της Πάτρας σε κόμβο δι-
ακίνησης και εξαγωγής της παραγωγής της 
ενδοχώρας, ο ρόλος τέτοιων μονάδων ανα-
βαθμίζεται εκ των πραγμάτων.

Ο όρος του αυτοδημιούργητου επιχει-
ρηματία εκφράζεται χωρίς αμφιβολία 
στο πρόσωπο του Νίκου Καρακίτσου, ο 
οποίος πορεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια 
με οδηγό το μήνυμα «στηρίζουμε τον τό-
πο μας, στηρίζουμε Ελλάδα». Ξεκίνη-
σε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα 
ως υπάλληλος σε παντοπωλείο και έφτα-
σε να δημιουργήσει τον όμιλο σούπερ-
μάρκετ «ΚΡΟΝΟΣ» Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕ-
ΒΕ με 18 καταστήματα και τζίρο δεκάδων 
εκ. ευρώ, ένα εμπορικό κέντρο, δύο πο-
λυκαταστήματα παιχνιδιών «Panda», την 
τυροκομική μονάδα «Χελμός» και πολ-
λές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες, από απορρυπαντικά, αντιπροσωπεί-
ες, τροφοδοσίες πλοίων, κ.ά. 
Τα βήματά του ακολουθεί πιστά ο γιος 
του Φοίβος Καρακίτσος, διευθύνων σύμ-
βουλος του «ΚΡΟΝΟΥ» με σπουδές στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομία, 
αλλά και με πλούσια αρθρογραφία και 
συγγραφή δύο βιβλίων με έντονη φιλο-
σοφική χροιά.
Πρόσφατα, η συμφωνία πώλησης του 
«ΚΡΟΝΟΥ» στον όμιλο Μαρινόπουλου 
(υπό εξέταση από την Επιτροπή Ανταγω-
νισμού), αποτέλεσε την πιο σημαντική οι-
κονομική εξέλιξη στην περιοχή, τη χρο-
νιά που πέρασε.

Ιδρυτής
 της εταιρείας NOVATEC AE

 με έδρα την 
 ΒΙΠΕ Πατρών

Ιδιοκτήτης  
& διευθύνων σύμβουλος 

των super market «KΡΟΝΟΣ»

Βουλευτής
του ΚΚΕ

Κοινωνικός
 λειτουργός 
και 
ψυχοθεραπευτής

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπως το σύνολο των στελεχών του 
ΚΚΕ, συνεπέστατος εργάτης του κόμ-
ματος, αφοσιωμένος εκτελεστής πολι-
τικών αποστολών στο πλαίσιο της φι-
λολαϊκής και αντιμνημονιακής στρα-
τηγικής του Περισσού. Οικονομολό-
γος στις σπουδές και στο επάγγελ-
μα, θήτευσε μαχητικά στον συνδικα-
λιστικό τομέα και στη συνέχεια εξε-
λέγη βουλευτής Αχαΐας, ενώ ανέλαβε 
και την εκπροσώπηση του κόμματος 
στις περιφερειακές εκλογές ως επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
από τις τάξεις της οποίας έχει δώσει 
επικές μάχες στο συμβούλιο, κόντρα 
στην πλειοψηφία. Πράος και ευγε-
νής, σε ένα πρώτο επίπεδο, εκδηλώ-
νει πολύ συχνά έναν εκρηκτικό εαυ-
τό στις ρητορικές του αντιπαραθέσεις, 
κάποιες από τις οποίες υπήρξαν πα-
ροιμιώδεις. 
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

ΘΑΝΟΣ  
ΚΑΡπΗΣ 

Γεννημένος στην Πάτρα. Με σπουδές 
γεωπονίας και επικοινωνίας εργάστηκε 
από διάφορες θέσεις, στον τομέα των 
ΜΜΕ. Υπηρέτησε ως γραμματέας Επι-
κοινωνίας στη δικομματική κυβέρνηση, 
σε εποχές πολύ δύσκολες για το προφίλ 
της κυβέρνησης και της χώρας. Από τη 
θέση αυτή, πάντως, συνέβαλε καταλυ-
τικά στη σύνδεση της Μητρόπολης Πα-
τρών με τη Ρωσική Πολιτεία και Εκ-
κλησία. 
Στρατεύθηκε στην υπόθεση της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και μέσα σε 
λίγες εβδομάδες κατάφερε να εκτινάξει 
την αναγνωρισιμότητά του, αλλά και την 
αποδοχή του στα ύψη.
Η θέση του είναι σημαντική, όχι μό-
νο λόγω των άριστων σχέσεών του με 
ισχυρούς αθηναϊκούς κύκλους, αλ-
λά και επειδή  έχει φέρει στις τοπικές 
υποθέσεις έναν σύγχρονο και δυναμι-
κό αέρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Ο Διονύσης Καρατζάς γεννήθηκε το 
1950 στην Πάτρα. Είναι μέλος της Εται-
ρείας Συγγραφέων και της Eνωσης 
Δημιουργών Ελληνικού Τραγουδιού 
(ΕΔΕΤ). Υπήρξε βασικός συνεργάτης 
του εμβληματικού πατρινού περιοδικού 
«Υδρία» από το 1973 έως το 1985 και 
ιδρυτικό μέλος της Οργανωτικής Επι-
τροπής του Συμποσίου Ποίησης. Εχει 
δημοσιεύσει πολλές ποιητικές συλλο-
γές. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί 
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιτα-
λικά και έχουν μελοποιηθεί από τον Μί-
κη Θεοδωράκη, τον Ηλία Ανδριόπουλο 
και τον Γιώργο Ανδρέου. Από τους πλέ-
ον σημαντικούς ανθρώπους της πόλης, 
με άποψη και παρουσία στα πράγματα 
της πολιτικής και καλλιτεχνικής επικαι-
ρότητας. Εργάστηκε επί δεκαετίες σαν 
φιλόλογος στην εκπαίδευση.

Ο Θάνος Καρπής, που γεννήθηκε και με-
γάλωσε στο Βασιλικό του Δήμου Ερυ-
μάνθου, έχει μακρά πορεία στον χώρο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος 
Φαρρών αρχικά, με ενεργή δραστηριό-
τητα στην Τοπική Ενωση Δήμων και Κοι-
νοτήτων Αχαΐας, μέσω της οποίας απέ-
κτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα, απο-
δοχή αλλά και βαρύνουσα γνώμη μετα-
ξύ των συναδέλφων του. Ηγήθηκε πολ-
λών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της 
Αχαΐας, αλλά και για την επίλυση προ-
βλημάτων που είχε δημιουργήσει με τη 
σύστασή του ο Καποδίστριας, που προη-
γήθηκε του Καλλικράτη.  
Συμμετείχε αναφανδόν και με ενθουσια-
σμό στην ομάδα των «ένδεκα», που συ-
γκροτήθηκε τελικά, για να τρέξει το Αυ-
τοκινητοδρόμιο Πατρών. Την πρώτη 
αγωνιστική πίστα αυτοκινήτων στην Ελ-
λάδα και πάντα εργάζεται για αυτό τον 
σκοπό, θεωρώντας πως θα αναπτυχθεί 
όλος ο Δήμος όπου δραστηριοποιείται. 
Εκανε προσπάθειες τόσο για τη Δευτερο-
βάθμια Αυτοδιοίκηση όσο και τη Βουλή, 
οι οποίες δεν ευοδώθηκαν και έτσι επέ-
στρεψε από το 2010 στον τομέα και τον 
χώρο που ξέρει καλύτερα: Τον Δήμο Φα-
ραίων που στο μεταξύ μετεξελίχθηκε σε 
Δήμο Ερυμάνθου. 

ποιητής

Δήμαρχος 
Ερυμάνθου

περιφερειακός 
διευθυντής ΟΑΕΔ

Επικεφαλής της μείζονος
 αντιπολίτευσης στην περιφέρεια
 Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Πάτρα. Σπούδασε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθη-
νών και απέκτησε μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών ΜΒΑ. 
Θήτευσε σε θέσεις πρώτης γραμ-
μής και στη συνέχεια του ανα-
τέθηκε η θέση προϊστάμενου σε 
διάφορα τμήματα του ΟΑΕΔ. Από 
το 2013 έχει αναλάβει την ευθύνη 
του περιφερειακού διευθυντή, με 
κύριο μέλημά του τη συνεχή ανα-
βάθμιση των παρεχομένων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες. 
Από το 2009 μέχρι και σήμερα 
εκλέγεται πρόεδρος της Ενωσης 
Εργαζομένων  ΟΑΕΔ Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδας και μέ-
λος του Υπηρεσιακού Συμβούλι-
ου του ΟΑΕΔ. Η θέση που κατέχει 
είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού 
τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά της 
ανεργίας καθιστούν τις πολιτι-
κές για την αντιμετώπισή της ύψι-
στη πολιτική και κοινωνική προ-
τεραιότητα.
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Απόστόλόσ 
ΚΑτσιφΑρΑσ 

όιΚόΓΕΝΕιΑ 
ΚΕπΕΝόΥ

Εμπειρο στέλεχος στην τεχνολογία και 
επιχειρηματίας, με περισσότερα από 
20 χρόνια εμπειρία σε επιχειρήσεις τε-
χνολογιών λογισμικού, ηλεκτρονι-
κών και ημιαγωγών. Ιδρυσε  καινοτό-
μες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Εργά-
ζεται ως διευθυντής Ανάπτυξης Προϊό-
ντων στο κέντρο Ερευνας και Ανάπτυ-
ξης της Citrix στην Πάτρα, είναι συνιδρυ-
τής και πρόεδρος ΔΣ στην εταιρεία λο-
γισμικού Eyelead Software, μια επιχεί-
ρηση ανάπτυξης λογισμικού αιχμής. Ερ-
γάστηκε για σχεδόν 7 χρόνια στην Intel, 
σε κορυφαίες θέσεις. Ηταν, επίσης, ο 
διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυ-
ξης για GiGA Hellas, πριν αυτή εξαγορα-
στεί από την Intel το 2000.  Ελαβε το δί-
πλωμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, το 
1990, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι εφευ-
ρέτης σε έναν αριθμό ευρεσιτεχνιών και 
συγγραφέας.

ΚώστΑσ 
ΚΑτσόΥρΑΝησ

ιώΑΝΝησ 
ΚιΚιΔησ 

Πρόσωπο ταυτισμένο με την πολιτι-
κή. Εκλέχτηκε στην ΝΕ ΠΑΣΟΚ στα 
19 του.  Στον ΕΟΤ από το 1981. Εκλέ-
χθηκε νομαρχιακός σύμβουλος το 
1994, το 1998 και το 2002. Εκλέχτη-
κε βουλευτής το 2004, το 2007 και το 
2009, όπου με την κυβέρνηση Γ. Πα-
πανδρέου υπηρέτησε ως υφυπουρ-
γός Δικαιοσύνης. Εκλέχτηκε περι-
φερειάρχης στην αιρετή Περιφέ-
ρεια το 2010 και το 2014. Ηγείται ενός 
που απασχολεί περίπου 900 εργα-
ζόμενους, ενώ μόνο οι πόροι ΕΣΠΑ 
για την  περίοδο 2014-2012, που δια-
χειρίζεται, είναι της τάξεως των 600 
εκατ. €, γεγονός που τον καθιστά, πι-
θανά, τον πιο ισχυρό οικονομικό και 
πολιτικό παράγοντα της Περιφέρειας. 

Τον σπόρο έριξε το 1952 ο αείμνηστος Δημή-
τριος Γ. Κεπενός, δημιουργώντας τον πρώτο 
νερόμυλο στην Περιβόλα Πατρών για να κα-
λύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 
Μετά από σχεδόν 45 χρόνια, τα παιδιά του 
Γιώργος, Θεόφιλος και Δημήτριος Κεπενός, 
έκαναν πράξη το όραμα του πατέρα τους, δη-
μιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες αλευ-
ροβιομηχανίες της χώρας. Οι ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕ-
ΝΟΥ είναι το παράδειγμα της επιχειρηματικής 
οξυδέρκειας, του σεβασμού στην παράδοση 
και της κληρονομιάς μιας πολυετούς εμπειρί-
ας που εκσυγχρονίζεται και μετασχηματίζεται 
σε μια από τις πιο σύγχρονες αλευροβιομηχα-
νίες με έδρα τη ΒΙΠΕ Πατρών.
Ο Γιώργος Κεπενός, εκτός από πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της αλευροβιομηχανί-
ας, είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. 

περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας

πρόεδρος και διευθύνων
 σύμβουλος αλευροβιομηχανίας

 & πρόεδρος του συνδέσμου
 βιομηχανιών πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδος

ποδοσφαιριστής συνιδρυτής και
πρόεδρος Δσ της
εταιρείας λογισμικού
Eyelead Software

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μόνο και μόνο ότι ανάγκασε τη μισή Ελ-
λάδα να συζητάει για ααυτόν το περα-
σμένο καλοκαίρι, όσο ήταν με την Εθνι-
κή Ομάδα στα γήπεδα της Βραζιλί-
ας, αρκεί για να δείξει πόσο «χοτ» όνο-
μα ήταν και παραμένει ο Κώστας Κα-
τσουράνης. Ο ποδοσφαιριστής που τίμη-
σε την Πάτρα όσο κανείς άλλος μ’ εκεί-
νο το αλησμόνητο EURO 2004, ο ποδο-
σφαιριστής που πέρασε από τρεις μεγά-
λες ελληνικές ομάδες (ΑΕΚ, Παναθηνα-
ϊκός, ΠΑΟΚ), ο ποδοσφαιριστής που η 
χάρη του έφτασε μέχρι τη μακρινή Ινδία, 
ο ποδοσφαιριστής που για χρόνια έγινε 
ο ηγέτης της Εθνικής μας Ομάδας. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο Παναγιώτης Κοροβέσης, διευ-
θυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής 
του «Αγ. Ανδρέα», έχει διακριθεί 
για την εφαρμογή πρωτοποριακών 
μεθόδων στην αντιμετώπιση κα-
κώσεων της σπονδυλικής στήλης 
και κυρίως με την εφηβική σκολί-
ωση και την κύφωση.
Το έργο του έχει τύχει διακρίσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς με 
την ομάδα του έχει πραγματοποιή-
σει έρευνες που δίνουν απαντήσεις 
σε μία σειρά ορθοπαιδικών προ-
βλημάτων. Δεν είναι τυχαίο που 
ασθενείς απ’ όλη την Ελλάδα μετα-
κινούνται στον «Αγ. Ανδρέα» προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημά τους.    

ΛΙΟΛΙΩ 
ΚΟΛΥΠΕΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΟβΕΣΗΣ

Πρόεδρος της ΠΑΒΙΠΛΑΣΤ ΑΕ, που ιδρύ-
θηκε στη ΒΙΠΕ Πατρών το 1996 και δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της πλαστικής 
συσκευασίας, αγροτικών και βιομηχανι-
κών προϊόντων, τα οποία κατασκευάζο-
νται με τη μέθοδο της έγχυσης σε καλού-
πι (injection molding products). Η εταιρεία, 
χάρη  στα καινοτόμα προϊόντα της, έχει κα-
ταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη με-
γάλων εταιρειών του κλάδου τροφίμων και 
ποτών που της εμπιστεύονται την συσκευ-
ασία των προϊόντων τους.  Τον Σεπτέμβριο 
του 2004, η ΠΑΒΙΠΛΑΣΤ ΑΕ προχώρησε 
στην εξαγορά των Μινωικών πλαστικών, 
τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Κρήτη παρα-
γωγής πλαστικών κιβωτίων.
Ο Γιώργος Κολλιόπουλος, είναι ιδρυτι-
κό μέλος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων 
Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών και σήμερα 
πρόεδρός του, αναπτύσσοντας πολύ σημα-
ντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση 
των υποδομών της ΒΙΠΕ. 

Ιδιοκτήτης της Βιομηχανί-
ας Φωσφορικών Λιπασμάτων-
Fertiglass στη ΒΙΠΕ. Πατρών. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο συ-
γκρότημα επεξεργασίας, συσκευ-
ασίας, εμπορίας και διακίνησης 
λιπασμάτων της Νοτιοδυτικής Ελ-
λάδος. Η βιομηχανία φωσφο-
ρικών λιπασμάτων από το 1961 
ηγείται στην ελληνική παραγωγή 
και διάθεση ιδιοπαραγώμενων λι-
πασμάτων αλλά και λιπασμάτων 
εισαγωγής για να επιτευχθούν και 
να καλυφθούν οι ανάγκες ακόμα 
και της πιο απαιτητικής καλλιέρ-
γειας. Με γνώμονα την ασφάλεια 
και την προστασία του περιβάλ-
λοντος και τηρώντας όλες τις δι-
εθνείς προδιαγραφές, η εταιρεία 
καλύπτει μεγάλο ποσοστό της ελ-
ληνικής αγοράς σε διάθεση λιπα-
σμάτων. 

Πρόεδρος της
ΠΑβΙΠΛΑΣΤ ΑΕ

Ιδιοκτήτης 
της βιομηχανίας

Φωσφορικών
Λιπασμάτων-Fertiglass

Πρόεδρος 
του Αλμα Ζωής 

Διευθυντής της
Ορθοπαιδικής Κλινικής
του «Αγ. Ανδρέα»

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Δοκιμάστηκε από τον καρκίνο του μαστού, 
αλλά κατόρθωσε να ξεπεράσει τον εφιάλτη, 
τον φόβο, την αγωνία, την κατάθλιψη που της 
προκάλεσε η ασθένεια. Αναμετρήθηκε προ-
σωπικά και αποφάσισε πως θα έκανε ό,τι 
μπορούσε για να ενημερώνονται έγκαιρα οι 
γυναίκες, για να προλαβαίνουν και να μη λυ-
γίζουν εάν ο καρκίνος τούς χτυπήσει την πόρ-
τα τους. Ανέλαβε το Άλμα Ζωής με λίγα μέλη. 
Έχοντας δίπλα της εξαίρετες συνεργάτιδες, τα 
μέλη του ΔΣ του Άλματος Ζωής –που κι εκεί-
νες έχουν νοσήσει– και τις επιστήμονες που 
προσφέρουν γνώσεις και υποστήριξη, έχουν 
δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα, που μόνον 
στόχο έχει την ενημέρωση και την ευαισθη-
τοποίηση των γυναικών για τον καρκίνο του 
μαστού. Και το κάνουν πράξη με πολύ αγώ-
να και εθελοντική προσφορά, χωρίς να φείδο-
νται κόπου και χρόνου. Έχουν ανοίξει τα φτε-
ρά του Άλματος στην κοινωνία και η κοινωνία 
ανταποκρίνεται με αγάπη και ενθουσιασμό, 
όπως έδειξε η δράση Pink the Port που έγινε 
τον περασμένο Οκτώβριο όπου συμμετείχαν 
περί τις 4.000 Πατρινές και Πατρινοί. 
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Γιάννης  
Κόττόρός 

ΚΛΕόΜΕνης 
ΚΩςτόΠόΥΛός 

Ο Βασίλης Λαδάς, (Πάτρα 1946 ), εί-
ναι κατ’ επάγγελμα δικηγόρος, με μεγά-
λη διαδρομή στο επάγγελμα, ιδιαιτέρως 
αναγνωρίσιμος, όμως, ως ποιητής και 
συγγραφέας, με εκτίμηση που υπερέβη 
τα όρια της πόλης. Συχνά χρησιμοποι-
εί στα έργα του το ψευδώνυμο Βασίλης 
Αρφάνης. Γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα, 
όπου τελείωσε το Β’ Γυμνάσιο Πατρών κι 
έπειτα σπούδασε νομικά στην Θεσσαλο-
νίκη. Το 2006, στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων «Πάτρα: Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης», το έργο του «Ανήθι-
κη ποίηση»  παρουσιάστηκε  από το Ιό-
νιο Θέατρο. Τον Μάρτιο, 2014 στον Βα-
σίλη Λαδά απονεμήθηκε Ειδικό Κρατι-
κό Βραβείο Λογοτεχνίας, που προάγει το 
διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά 
ζητήματα,  για το έργο του με τίτλο «Παι-
χνίδια Κρίκετ». Ο ίδιος πολιτεύεται μα-
χητικά σε θέματα προστασίας των μει-
ονοτήτων, στο οποίο άλλωστε και αφιέ-
ρωσε ένα τολμηρό κριτικό πόνημα, ως 
προς τη στάση της τοπικής κοινωνίας, 
της διοίκησης και του Τύπου στο θέμα, 
τον καιρό της μεγάλης έξαρσης.

ΒΕνΕτςάνά 
ΚΥριάΖόΠόΥΛόΥ 

ΒάςιΛης 
ΛάΔάς 

Γεννήθηκε στο Αγαθονήσι της Δωδεκάνησου.  
Σπούδασε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή 
και στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία.  Λά-
τρης της βυζαντινής μουσικής, τη σπούδασε στο 
Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, με υποτροφία της Ιεράς 
Μονής Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου και παρα-
κολούθησε μαθήματα φωνητικής με τον βαρύτο-
νο της Λυρικής Σκηνής Ον. Σώχο.
Ως καθηγητής της μουσικής ήρθε στην  Πάτρα 
και ρίζωσε. Εργάζεται στο Εκκλησιαστικό Λύ-
κειο Πατρών, του οποίου είναι διευθυντής. Είναι 
ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού της 
Ευαγγελιστρίας. Διδάσκει βυζαντινή και παραδο-
σιακή μουσική στο Αχαϊκό Ωδείο   της Πολυφω-
νικής,  ενώ είναι αιρετό μέλος του υπηρεσιακού 
συμβουλίου της β’ θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης του υπουργείου Παιδείας.
Είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Πολυφωνικής, της οποίας διευθύνει τον Βυζα-
ντινό Χορό,  ενώ έχει διατελέσει   μέλος του διοι-
κητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ιεροψαλτών Ελλάδος και πρόεδρος και χοράρ-
χης του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών. 
Διευθύνοντας τον Βυζαντινό Χορό της Πολυφω-
νικής, έχει δώσει πολλές  συναυλίες στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Και συνεχίζει.

Εικαστικός που πολεμά να κάνει το τρελό 
του όνειρο να μετατρέψει την πόλη σε διε-
θνή κόμβο διασταύρωσης προχωρημένων 
δημιουργών. 
Γεννήθηκε το 1973 στην Πάτρα, όπου ζει 
και εργάζεται. Σπούδασε ζωγραφική στην 
ΑΣΚΤ, από όπου αποφοίτησε το 1998 με 
άριστα, και συνέχισε μεταπτυχιακές σπου-
δές στην Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών 
στη Στουτγάρδη. Στο ενεργητικό του έχει 
πέντε ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετά-
σχει σε πολλές ομαδικές. Είναι διοργανω-
τής του Διεθνούς Εικαστικού Φεστιβάλ Πά-
τρας που, εδώ και τρία χρόνια, κατέχει εξέ-
χουσα θέση στα πνευματικά πράγματα της 
Πάτρας, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του 
εκθέσεις από μεγάλου βεληνεκούς καλλι-
τέχνες και πληθώρα επιμορφωτικών εργα-
στηρίων για παιδιά και ενήλικες. Πείσμων 
και ονειροπόλος, συνδυάζει τα δύο αυ-
τά στοιχεία, πραγματώνοντας τον στόχο με 
εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Καθηγητής μουσικής,
πρόεδρος του διοικητικού

συμβουλίου της
Πολυφωνικής

Εικαστικός

Πρύτανης του
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Δικηγόρος, ποιητής,
συγγραφέας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Πατρών, αναδείχθηκε από την 
κάλπη μέσα στην εμβληματική  χρονιά 
που το Ιδρυμα γιορτάζει τα 50 χρόνια από 
την ίδρυσή του. Γέννημα θρέμμα Πατρινή, 
οφείλει το ξεχωριστό όνομά της στη για-
γιά της από την Ακράτα. Τελείωσε το Αρ-
σάκειο και σπούδασε Ιατρική στην Ιταλία 
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Από το 
1981 στο Τμήμα Ιατρικής, όταν άρχισε αυ-
τό να λειτουργεί. Το 2008 εξελέγη καθηγή-
τρια Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας και δύο 
χρόνια αργότερα αναδείχθηκε κοσμήτορας 
της Σχολής. Εντονη και δυνατή προσωπι-
κότητα, όπως φάνηκε ήδη στα δύσκολα 
που είχε να διαχειριστεί στην αρχή της θη-
τείας της, συμμετείχε ανέκαθεν σε όλους 
τους τομείς του Ιδρύματος: Ακαδημαϊκό, 
επιστημονικό και συνδικαλιστικό. Αν λά-
βουμε υπ’ όψιν ότι στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών φοιτούν περί τους 33.000 προπτυχια-
κοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ τα μέ-
λη ΔΕΠ είναι περί τους οκτακόσιους καθη-
γητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τον κρί-
σιμο ρόλο που παίζει η πρύτανης, ως επί 
κεφαλής του Πανεπιστημίου.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΛΑΖΑΡΗ

ΓΙΩΡΓος 
ΛΑΖουΡΑς

Το 2006 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει 
τις εκδόσεις «Χαραμάδα», που ειδι-
κεύονται στη λογοτεχνία και την ποί-
ηση, υποστηρίζοντας τις φωνές νέ-
ων δημιουργών. Επίσης, μεταξύ 
2009-2010 εξέδωσε το λογοτεχνικό 
περιοδικό «Bookmarks» και μετα-
ξύ 2007-2010 το εναλλακτικό μουσι-
κό περιοδικό «Muzine». Νέο του εκ-
δοτικό εγχείρημα, το λογοτεχνικό πε-
ριοδικό «Μικρό ΠΕΖΟ». Παρά τη δυ-
σκολία των εποχών, μάχεται με συ-
νέπεια και ασυμβίβαστα, έχοντας κα-
τακτήσει την αναγνώριση ενός ποιο-
τικού τμήματος του τοπικού κοινού, 
σε μια κομβική περίοδο για τον κό-
σμο των εκδόσεων, που έχει να αντι-
μετωπίσει και τις ισοπεδωτικές επι-
δράσεις των νέων τεχνολογιών και 
των νέων τάσεων.

ΒΑςΙΛΗς 
ΛΑΖΑΡΗς 

ΝΕΚΤΑΡΙος 
ΛΑΜΠΡοΠουΛος 

«Για εμάς είναι ένας άγγελος εξ ουρανού που 
εστάλη στη γη με αποστολή τη δική μας φρο-
ντίδα. Είναι η μάνα μας και σ’ αυτή οφείλου-
με ότι είμαστε στη ζωή. Αυτή βλέπαμε να ξε-
νυχτάει στο προσκεφάλι μας, όταν είμαστε 
άρρωστοι. Αυτή μας κράτησε στην αγκαλιά 
της. Το δικό της χάδι μάς ζεσταίνει και μας 
παρηγορεί».
Όλα αυτά αφορούν τη συνταξιούχο σήμε-
ρα δασκάλα Παναγιώτα Λάζαρη. Τη δασκά-
λα που είναι ίσως από τις πιο ευτυχισμέ-
νες γυναίκες στον κόσμο, γιατί έχει κρατή-
σει στην αγκαλιά της και μεγαλώσει 200 παι-
διά. Έχει προσφέρει  και συνεχίζει να προ-
σφέρει ακόμα και σήμερα –παρά τα 85 χρό-
νια της     – την πιο ζεστή, ανόθευτη, ανιδιοτελή 
αγάπη στα ορφανά που βρέθηκαν στη «Φω-
λιά του Παιδιού». 
Η ιστορία της Παναγιώτας Λάζαρη ξεκινά-
ει πριν από πολλά χρόνια. Υπηρέτησε ως δα-
σκάλα σε διάφορα σχολεία. Διετέλεσε διευ-
θύντρια στο οικοτροφείο Κωφών και Βαρη-
κόων παιδιών. Πριν από 45 χρόνια ανέλαβε 
τη «Φωλιά του Παιδιού». Μοναδικό της κίνη-
τρο η αγάπη για τα παιδιά. 

Ο Γιώργος Λαζουράς γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στην Ανω Βλασία. Σπούδασε στη Νομική 
Αθηνών. Από το 1986 ασκεί τη δικηγορία στην 
Αθήνα. Εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος στο 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας (1987-1989), στον 
νομάρχη Αθηνών Δημήτρη Κατριβάνο και 
ήταν συνεργάτης του Ανδρέα Φούρα, αλλά και 
του Νάσου Αλευρά. Το 2006 εξελέγη δημοτι-
κός σύμβουλος Καλαβρύτων και για μεγάλο 
διάστημα ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου. Εκλέχτηκε δήμαρχος Καλαβρύτων 
σε αντικατάσταση του Θανάση Παπαδόπουλου, 
όταν αυτός εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 
Εκλέχτηκε τον Νοέμβριο του 2010 και τον Μά-
ιο του 2014 δήμαρχος Καλαβρύτων. Ο Δή-
μος Καλαβρύτων, παρά το μικρό του μέγεθος 
(απασχολεί περί τους 75 εργαζόμενους με ετή-
σιο προϋπολογισμό γύρω στα 15 εκατ. ευρώ), 
διατηρεί ειδικό ιστορικό εκτόπισμα και ανάλο-
γη φήμη, γεγονός που καθιστά τον Γιώργο Λα-
ζουρά πρόσωπο πρώτης γραμμής. Εμφανίζει 
φιλοπρόοδη διάθεση, επενδύει στην τουριστι-
κή προοπτική και στην περαιτέρω αξιοποίηση 
των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

ςυνταξιούχος 
δασκάλα, 

διευθύντρια  της 
«Φωλιάς του Παιδιού»

Δήμαρχος
Καλαβρύτων

Ιστορικός Διευθυντής στις
εκδόσεις «Χαραμάδα», 
συγγραφέας

ΓΡΑΜΜΑΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από μαθητής, έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα 
γράμματα.  Η ευφυΐα του και η φιλομάθειά 
του χρόνο με τον χρόνο αυξάνονταν  στις 
γυμνασιακές τάξεις κι έβαζαν τα θεμέλια 
μιας λαμπρής πνευματικής ανόδου. Μιας 
ανόδου που οικοδομήθηκε στέρεα με τις 
σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου της Αθήνας  και που κορυ-
φώθηκε με την τριαντάχρονη εποικοδομη-
τική διδασκαλία  του σε Γυμνάσια και Λύ-
κεια. Το 1983 έφερε στη δημοσιότητα το 
πρώτο  του γραπτό έργο -μελέτημα «Τέ-
χνης Σημεία» και ακολούθησε η «Πολιτική 
Ιστορία της Πάτρας», ένα τετράτομο έντε-
χνο και επιστημονικό έργο, που το έγραψε 
στα χρόνια  1986-1990. Με το έργο του αυ-
τό, καταξιώθηκε ως ο ιστορικός  που δεί-
χνει όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και τις ιδέ-
ες που τα δημιούργησαν, καταγράφοντας, 
ύστερα, βέβαια, από βαθιά έρευνα και κρί-
ση, την ιστορική αλήθεια, της οποίας εί-
ναι λάτρης.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΛΕΚΚΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΙΟΛΙΟΣ

Συγγραφέας, επιμελητής, επιφυλλιδο-
γράφος. Αλλά και εκπαιδευτικός του 
ιδιωτικού τομέα με πολλά χιλιόμετρα 
στο επαγγελματικό κοντέρ. Βασικός 
πυλώνας της πατραϊκής πνευματικής 
ζωής, πέτυχε να εξάγει τη δράση και 
τις αναφορές του εκτός των τοπικών 
συνόρων. Πνεύμα σπινθηροβόλο και 
ερεθιστικό, δεν κρύβεται από τις κα-
ταστάσεις και τα φαινόμενα ούτε κρύ-
βει σκέψεις, ανεξάρτητα αν θα ενοχλή-
σουν είτε τις μάζες είτε τους κρατού-
ντες και τα ποικιλώνυμα κατεστημένα. 
Οι παρεμβάσεις του ασκούν επιρροή, 
είτε έρχονται μέσα από τη γραφίδα του 
είτε μέσα από την κοινωνική του πα-
ρουσία, καθώς πιάνει τον σφυγμό της 
εποχής, αλλά η οπτική του γωνία δίνει 
στα πράγματα έναν άλλου τύπου φω-
τισμό. Από τους λίγους που τόλμησαν 
τον καιρό της «Πολιτιστικής» να ανα-
μετρηθεί με έναν διεθνή θεσμό,  με 
σκηνοθέτη τον «πολύ» Θ. Τερζόπουλο, 
καταθέτοντας ένα έργο που υπερέβη 
τον πήχη που άλλοι δεν πλησίασαν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΟΓΑΡΑΣ

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1962. Είναι πτυχι-
ούχος Φυγής, Αντίστιξης, Αρμονίας, Ενοργά-
νωσης και Ωδικής, που έλαβε μετά από σπου-
δές στα Ωδεία «Μότσαρτ» και «Πολύμνιο» της 
Πάτρας. Εργάζεται στη Δημόσια Εκπαίδευ-
ση και είναι διευθυντής του Μουσικού Σχο-
λείου Πατρών. Αντιπρόεδρος του Οργανισμού 
της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας. Ως μα-
έστρος έχει ενεργή πολιτιστική δραστηριότη-
τα εντός και εκτός Πατρών με διάφορα σχήμα-
τα, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό συναυ-
λιών. Διετέλεσε διευθυντής της Ορχήστρας 
Ποικίλης Μουσικής της «Πολυφωνικής» (θε-
σμοθετώντας τον κύκλο «Φθινοπωρινή Σονά-
τα», προς τιμήν Ελλήνων συνθετών και ερμη-
νευτών),  της Μικτής Χορωδίας Πύργου, της 
Μικτής Χορωδίας της Πατραϊκής Μαντολινά-
τας, όπως επίσης ενορχηστρωτής και διευθυ-
ντής της Ορχήστρας του «Καρναβαλιού των 
μικρών» στην Πάτρα. Πρόσωπο με σημαντική 
συνεισφορά στην πόλη και εμπλοκή σε πολιτι-
κές δραστηριότητες. 

Ο γιατρός που έκανε τον καφέ...  επιστήμη. Η 
εταιρεία Coffee Island του παιδιάτρου Ευάγ-
γελου Λιόλιου φτιάχνει τα δικά της χαρμάνια 
στην Πάτρα και προμηθεύει ένα τεράστιο δί-
κτυο franchise 211 καταστημάτων στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Η εταιρεία ξεκίνησε να 
δραστηριοποιείται στον χώρο του καφέ από 
το 1999 με τη δημιουργία ενός παραδοσιακού 
καφεκοπτείου στην πόλη της Πάτρας, ενώ 
σήμερα έχει εξελιχθεί σε δίκτυο franchise, 
με παρουσία σε τέσσερις χώρες της Ευρώ-
πης και μηνιαία παραγωγή περί τους 45 τό-
νους καφέ.  Ο Ευάγγελος Λιόλιος συνεχίζει να 
ασκεί την παιδιατρική, ενώ είναι και γνωστός 
και από τη συμμετοχή του στα αθλητικά δρώ-
μενα της περιοχής ως πρόεδρος του Προμη-
θέα Πατρών. 
Μέσα στα σχέδια της εταιρείας είναι και η με-
τεγκατάστασή της σε νέα μονάδα το 2015 και 
η δημιουργία μονάδας μεταποίησης ροφημά-
των. Πρόκειται για επενδύσεις που ξεπερνούν 
τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος της 
εταιρείας μαζί με τα καταστήματα θα αγγίξει τα 
50 εκατ. ευρώ το 2014.

Διευθυντής 
του Μουσικού Σχολείου
 Πατρών,  Αντιπρόεδρος

της Πολυφωνικής

Ιδιοκτήτης της
εταιρείας Coffee Island

Αναπληρωτής
καθηγητής Oυρολογίας
του Πανεπιστημίου
Πατρών 

Συγγραφέας,
επιμελητής,
επιφυλλιδογράφος

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Ευάγγελος Λιάτσικος γεννήθηκε στις 
ΗΠΑ, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου της Πάντοβα - 
Ιταλία. Είναι αναπληρωτής καθηγητής 
Oυρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και επισκέπτης καθηγητής του Τμήμα-
τος Ουρολογίας του Πανεπιστημίου της 
Λειψίας. Είναι επιβλέπων του Τμήματος 
Ενδοουρολογίας του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Χάριν 
της κλινικής και ερευνητικής εργασί-
ας του κυρίου Λιάτσικου, το Τμήμα Εν-
δοουρολογίας του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Πατρών εφαρμόζει 
τις πλέον εξελιγμένες ενδοσκοπικές τε-
χνικές, που αντιμετωπίζουν καλοήθεις 
και κακοήθεις ουρολογικές παθήσεις.
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ΖΩΗ 
ΛΥΓΕΡΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΑΞΟΝΑΣ ΜΒΑΤΕΒΕ, η οποία κατέχει 
μια εξέχουσα θέση στον κατασκευαστι-
κό κλάδο των ασφαλτικών έργων οδο-
ποιίας, ενώ τα έργα της χαρακτηρίζονται 
για τη μοναδικότητα και την ποιότητα κα-
τασκευής τους.  Ο Πέτρος Μαντάς διατη-
ρεί και αρχιτεκτονικό γραφείο με συνερ-
γάτες, έχοντας πραγματοποιήσει δεκάδες 
μελέτες και επιβλέψεις μεγάλων έργων, 
ενώ την ίδια στιγμή έχει έντονη δραστη-
ριότητα καθώς είναι γεν. γραμματέας του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδος και μέλος του 
ΔΣ του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επι-
χειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πα-
τρών. Επίσης είναι μέλος επιστημονικών 
επιτροπών του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και 
αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης 
Δυτικής Ελλάδος.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑκκΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΑΝΤΑΣ 

Επειτα από έναν κύκλο σπουδών υψηλότα-
της βαθμίδας, η Ζωή Λυγερού κατέλαβε θέ-
ση αν. καθηγήτριας Βιολογίας στο Τμήμα Ια-
τρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι δι-
ευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πλη-
ροφορική Επιστημών Ζωής και μέλος της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.   Περίμεναν την ίδια και τους συ-
νεργάτες της μεγάλης στιγμές μέσα από την 
Ερευνητική Ομάδα Κυτταρικού Κύκλου - 
Εργαστήριο Βιολογίας Τμήμα Ιατρικής, Σχο-
λή Επιστημών Υγείας.  Η ερευνητική ομά-
δα βραβεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Μοριακής Βιολογίας (EMBO Young 
Investigator) το 2001, από το διεθνή οργα-
νισμό Association for International Cancer 
Research το 2009, ενώ το 2012 απέσπασε 
επιπλέον διάκριση από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Ερευνας (ERC), το οποίο χρηματοδο-
τεί την ομάδα με το ποσό των 1,53 εκατομ-
μυρίων ευρώ για μια πενταετία.

Πρωταγωνιστής στην παραγωγή πο-
δηλάτου στη χώρα μας. Η εταιρεία του 
κατασκευάζει τα ποδήλατα IDEAL που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά και σε 
20 χώρες του κόσμου. Σήμερα ο τζίρος 
της εταιρείας είναι πολύ υψηλός, μεγά-
λο μέρος του οποίου προέρχεται από 
τις εξαγωγές, στηρίζοντας την τοπική 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εται-
ρεία έχει αποκτήσει πολύ υψηλή τε-
χνογνωσία, διαθέτει καλή οργάνωση, 
παρακολουθεί την αγορά και προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες των ποδηλατών.  
Ο ίδιος ο Αγγελος Μανιατόπουλος, λό-
γω κουλτούρας, χαρακτήρα και υπο-
χρεώσεων, παρουσιάζει τη σπάνια ιδι-
αιτερότητα να είναι πασίγνωστος στην 
κοινωνία εξ απόψεως επωνύμου, και 
ταυτόχρονα αφανής και μη αναγνωρί-
σιμος, επιλέγοντας το περιθώριο από 
τον θόρυβο και «την πολλή συνάφεια», 
όπως την εννόησε ο ποιητής.

Αν. καθηγήτρια
Βιολογίας στο

Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών

Ιδιοκτήτης 
της εταιρείας

ποδηλάτων IDEAL

Πρόεδρος 
ΝΟΔΕ Αχαΐας

Πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος
της ΑΞΟΝΑΣ ΜΒΑΤΕΒΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην πολιτική έχει περάσει από την ΜΑ-
ΚΙ και την ΟΝΝΕΔ, για να φτάσει σήμε-
ρα στην προεδρία της ΝΟΔΕ Αχαΐας. Εν-
διαμέσως πρόσφερε βοήθεια σε αυτοδι-
οικητικούς υποψήφιους της ΝΔ, καθώς 
γνωρίζει όσο λίγοι την ανθρωπογεω-
γραφία της παράταξης στον νομό και τη 
Δυτική Ελλάδα. Στην προεδρία της ΝΟ-
ΔΕ εκλέχθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 
με 92 ψήφους (στους 112). Αποφεύ-
γει τις οξύνσεις κι αυτό είναι ένα από 
τα στοιχεία που τον έχει καταστήσει συ-
μπαθή σε αντίπαλους πολιτικούς χώ-
ρους. 
Είναι αντιπρόεδρος του ΔΣ της Οργανι-
σμός Λιμένα Πατρών ΑΕ, σε μια από τις 
πιο ενδιαφέρουσες και αποδοτικές περι-
όδους του οργανισμού, σε σχέση με την 
ενεργοποίηση του νέου λιμανιού, αλλά 
και την κοινωφελή αξιοποίηση του θα-
λασσίου μετώπου. Επαγγελματικά δρα-
στηριοποιείται ως στέλεχος στον κλά-
δο υγείας και σήμερα είναι διευθύνων 
σύμβουλος της «Φροντίδας Υγείας». 
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ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΡAΖΙΩΤΗΣ

Εκτελεστική γραμματέας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος. Γεννή-
θηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Γαλλι-
κή Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο. Υπηρέτησε ως στέλεχος 
του υπουργείου Παιδείας από διά-
φορες θέσεις. Διετέλεσε διευθύντρια 
του γραφείου του υφυπουργού Δικαι-
οσύνης Α. Κατσιφάρα. Με την εκλο-
γή του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδος, ανέλαβε τη θέση της εκτελεστι-
κής γραμματέως. 
Εχει αποδειχθεί ικανότατο στέλεχος, 
καθώς χειρίζεται με επιτυχία κρίσιμα 
ζητήματα της διοίκησης, και είναι από 
τα πρόσωπα με αυτονόητη παρουσία 
σε συναντήσεις για σημαντικά θέματα 
της Περιφέρειας. Αλλωστε, είναι κοι-
νή πεποίθηση ότι από τον τρόπο που 
συντονίζει εξαρτάται η ταχύτητα και η 
απόδοση πολλών δράσεων.
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΜΑΡΑΤΟΥ

Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐ-
ας για έκτη συνεχόμενη θητεία, γεγονός που 
αποδεικνύει τον μεγάλο βαθμό εμπιστοσύ-
νης την οποία τρέφουν οι μέτοχοι της εται-
ρείας στο πρόσωπό του. Παράλληλα έχει και 
την ομώνυμη εταιρεία «MANOLOPOULOS 
TIRES» που  δραστηριοποιείται από το 1973 
στον χώρο της επισκευής – αντικατάστα-
σης και εμπορίας επαγγελματικών ελαστι-
κών. Η πολυετής εμπειρία της δημιουργεί 
μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με με-
γάλες εταιρείες στον χώρο των επαγγελματι-
κών οχημάτων. 
Ο Α. Μανωλόπουλος είναι μια εμβλημα-
τική προσωπικότητα στην τοπική κοινω-
νία. Η δράση του, τελευταία, έχει προσανα-
τολιστεί στην προσπάθεια για ανάπτυξη νέ-
ων υποδομών του φορέα, κάτι που θα επη-
ρεάσει ένα στρατηγικό τμήμα του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος της πόλης, απελευθε-
ρώνοντας ένα γειτονικό, κομβικής σημασί-
ας,  τετράγωνο..

Ειδικός στον τομέα των σκηνικών/
εικαστικών εγκαταστάσεων, έχει ερ-
γαστεί για το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σε 
ποικίλες παραστάσεις και εδώ και 
αρκετό καιρό δραστηριοποιείται σε 
ομαδικές εκθέσεις, όπου παρουσι-
άζει τα ιδιαίτερα έργα του. Μετρά-
ει πολλές συμμετοχές σε καλλιτεχνι-
κά γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και 
η τελευταία του δουλειά στην έκθε-
ση «Rematerializing culture», στην 
πρωτεύουσα, κέρδισε τις εντυπώ-
σεις των θεατών. Eνας νέος, ταλα-
ντούχος άνθρωπος που διαπρέπει 
και ευρύτερα της Πάτρας. 

Πρόεδρος του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας

Ειδικός στον τομέα 
των σκηνικών/εικαστικών

εγκαταστάσεων

Διευθύντρια του
πολιτικού γραφείου 
του Ευάγ. Βενιζέλου

Εκτελεστική
γραμματέας 
της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΚΗΣΗ

Κόρη του Βασίλη Μανωλόπουλου, που 
έγραψε τη δική του ιστορία ως  αυτο-
διοικητικός στην Πάτρα και τα Λουσι-
κά και ανώτερος τελωνειακός. Ακολού-
θησε διαδρομή στη νομική επιστήμη, με 
σημαντικές σπουδές στο εξωτερικό που 
της άνοιξαν τον δρόμο ως νομικής συμ-
βούλου σε οργανισμούς. Ωστόσο, την 
κέρδισε η ιδέα να εκτεθεί στα κοινά, ως 
υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν 
δίστασε να ομολογήσει πολιτική προτί-
μηση στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αν και το 
ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο, με τον Γ. Πα-
πανδρέου να έχει κερδίσει το εσωκομ-
ματικό παιχνίδι κατά κράτος. Η συνέ-
χεια ήταν αναπάντεχη. Ο Ευάγ. Βενιζέ-
λος βρέθηκε αρχηγός και η πατρινή πο-
λιτευτής διευθύντρια του γραφείου του 
ως εξ απορρήτων, με ιδιαίτερα οργανω-
τικά καθήκοντα. Έκτοτε, και λόγω των 
εκρηκτικών απαιτήσεων του πόστου, 
διατηρεί επαφή με την οικογένειά της 
στην Πάτρα και μας επισκέπτεται, μάλ-
λον αθόρυβα και σίγουρα ιδιωτικώς.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ

ΙωΑΝΝΑ  
ΜΑστΟΡΑΚΟυ

Εκ των πρυτάνεων του πατραϊκού δι-
κηγορικού κόσμου. Σεβάσμιος, ανα-
γνωρισμένος, έγκυρος, επιστήμων και 
επαγγελματίας που συνδύασε επιτυχία 
και δεοντολογία. Χαρακτηριστικός εκ-
πρόσωπος της παλιάς σχολής των νο-
μικών που θήτευαν τη ρητορική τέχνη 
με γλωσσική δεινότητα, δικανική επι-
τηδειότητα και χάρη, υπηρέτησε επίσης 
τα κοινά, ως γραμματέας της Νομαρχι-
ακής Επιτροπής Αχαΐας της ΝΔ, ακο-
λουθώντας τον Κωστή Στεφανόπου-
λο στη ΔΗΑΝΑ, αποσυρόμενος στη συ-
νέχεια κάθε κομματική δραστηριότη-
τα. Ανήκει, επίσης, στο λόμπι των πα-
τρινών προξένων, στο πλαίσιο μιας άλ-
λης τοπικής παράδοσης, συνυφασμέ-
νης με τα ήθη της καλής κοινωνίας των 
Πατρών. Αν και αποφεύγει τον θόρυ-
βο και το προσκήνιο, ο «αέρας» του στο 
Μέγαρο επηρεάζει καταλυτικά τους νε-
ότερους συναδέλφους του.

ΜΑΡΙΑ 
ΜΑσσΑΡΑ

ΕυΑΓΓΕΛΟσ  
ΜΑτσΟυΚΗσ

Με διαδρομή έξι δεκαετιών στην αγορά των ανα-
ψυκτικών, οι αδελφοί Γιάννης, Κώστας, Πλάτων 
και Μαρλαφέκας ανέλαβαν μια τοπική βιοτεχνία 
από τον πατέρα τους Παναγιώτη και κατάφεραν 
να τη φτάσουν στην κορυφή, κάνοντας τη λουξ  
κυρίαρχη ελληνική εταιρεία του κλάδου. Η λουξ  
Μαρλαφέκας θεωρείται ως η πλέον αναγνωρί-
σιμη πατρινή εταιρεία και ένα από τα «διαμάντια» 
της ελληνικής βιομηχανίας. Η εταιρεία διαθέ-
τει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες πα-
ραγωγής, ένα κέντρο logistics στην Αττική, ενώ 
απασχολεί πάνω από 100 άμεσους και έμμεσους 
εργαζομένους, κάνοντας εξαγωγές σε τουλάχι-
στον 15 χώρες του κόσμου. Πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Γιάννης 
Μαρλαφέκας, ο Κώστας Μαρλαφέκας είναι αντι-
πρόεδρος και επικεφαλής του Εμπορικού Τμήμα-
τος, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος  
μάρκετινγκ Μηχανογράφησης και Εξαγωγών, εί-
ναι ο Πλάτωνας που είναι και πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Αχαΐας.  Το προϊόν και η επωνυμία 
«λουξ» ρέουν σαν ιστορία στη συνείδηση, τα βιώ-
ματα και την ταυτότητα των πολιτών της Αχαΐας.

Η Ιωάννα Μαστοράκου ψηφίστηκε για 
δεύτερη φορά πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών, μετά την αποτελε-
σματική πορεία της στη διοίκηση του 
φορέα. 
Γεννημένη στο Σάο Πάολο της Βραζι-
λίας, αποφοίτησε από το Λύκειο Κιά-
του Κορινθίας και εισήχθη στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Είναι μητέρα τριών παιδιών και σήμε-
ρα διατηρεί ιδιωτικό εργαστήριο πυρη-
νικής ιατρικής. Με τις παρεμβάσεις της 
έχει αναδείξει θέματα του ιατρικού κλά-
δου σε πανελλήνιο επίπεδο και οι ει-
σηγήσεις της έχουν συμπεριληφθεί 
σε τροποποιήσεις νομοσχεδίων του 
υπουργείου Υγείας.  

Ιδιοκτήτες 
της εταιρείας 

«ΛΟυΞ»

Πρόεδρος του Ιατρικού
συλλόγου Πατρών

Ιδρύτρια του
Ογκολογικού Ξενώνα

Δικηγόρος

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γέννημα των Καλαβρύτων η Μαρία 
Μασσαρά – Δαφαλιά ήταν από τις πρώ-
τες οδοντιάτρους της Αχαΐας και τις φοι-
τήτριες της Οδοντιατρικής Σχολής Αθη-
νών. Έντονα πολιτικό ον, ταυτίστηκε με 
την πρώτη γενιά των στελεχών του ΠΑ-
ΣΟΚ που έζησαν την επική πορεία από 
την ίδρυση μέχρι την ανεπανάληπτη σε 
έκταση και ιστορική σημασία εκλογική 
νίκη του 1981. Υπηρέτησε τους Αχαιούς 
μέσα από διάφορες θέσεις, αιρετές και 
μη, με επιμονή και υπομονή. Από τα ση-
μαντικά έργα που επιτέλεσε είναι ο καρ-
πός της 17χρονης προσπάθειάς της που 
είναι ο Ογκολογικός Ξενώνας που απο-
τελεί χώρο ανακούφισης για εκατοντά-
δες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται 
σε θεραπεία στο ΠΓΝΠ.
Παραμένει προσηλωμένη στις ιδρυτικές 
αρχές της πολιτικής της παράταξης. Εί-
ναι από τους ανθρώπους που «ξέρουν 
την ιστορία».
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ΠΕΙΤΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
µε ένα καλό βιβλίο

ΠΕΙΤΕ ΠΕΙΤΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
µε ένα καλό βιβλίο

∆ιαλέξτε και χαρίστε 
γνώση, ψυχαγωγία, 
έρευνα, ιστορία…

© ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ISBN  978-618-81328-5-6
 

Νέα Δημοκρατία
Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή 
στον Αντώνη Σαμαρά
Μια διαδρομή 40 χρόνων 
στον νομό Αχαΐας

1974 – 2014

Θεόδωρος Ηλ. Λουλούδης
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Δημοτικές εκλογές
στην Πάτρα
Επιμέλεια: Ανδρέας Τσιλίρας
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© ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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Σιωπηλοί μάρτυρες
Τα βιομηχανικα κΤιρια Της ΠαΤρας 
και η αρχιΤεκΤονικη Τους

Ξενοφών αργ. Παπαευθυμίου
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ΠΑΣΟΚ AXAΪAΣ
Μια διαδρομή 40 χρόνων
1974 - 2014
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© ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ISBN 978-960-88372-3-2

Οι αφηγήσεις γύρω από τη ζωή και τη δράση ληστών και κακοποιών 
αποτέλεσαν δημοφιλές λαϊκό αφήγημα στον όψιμο 19ο αιώνα. Στο 
βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, 
αναπλάθει μία τέτοια ιστορία με μεγάλη ζωντάνια και επιτυχία, όπως 
δείχνουν και οι επανεκδόσεις που γνώρισε αμέσως μετά την πρώτη 
έκδοσή του. Ο πρωταγωνιστής, άπιστος, αποκηρυγμένος από τους 
γονείς του, έλκει τους αναγνώστες της εποχής, αποτελώντας μια 
προσωπικότητα που αμφιρρέπει μεταξύ της εικόνας του «ληστή» και 
του «επαναστάτη», που μοιάζει να αποτυπώνει τους στίχους της Γαλά-
τειας Καζαντζάκη «από την κόλασή μου σου φωνάζω / εικόνα σου 
είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». Στη βιογραφία του «δικού μας» 
κακούργου, εύκολα ανιχνεύει κανείς σχόλια και σκέψεις, που μας 
οδηγούν πιο μακριά από ό,τι ένα κοινό λογοτεχνικό κείμενο. Ο σημερι-
νός αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με ζητήματα που σχετίζονται 
άμεσα με την κοινωνική παραγωγή του εγκλήματος, την παθογένεια 
του σωφρονιστικού συστήματος, την κατανομή και την απονομή των 
ποινών. Οι ιστορίες για τους ληστές και τους κακούργους εντούτοις, 
κινούνται αναμφίβολα ανάμεσα στα γεγονότα και τη μυθοπλασία 
χωρίς διακριτά όρια. Στις μέρες μας όμως, αποκτούν διαφορετική 
σημασία, αποδεικνύοντας από νωρίς πως η παραβατικότητα δεν είναι 
μόνο πρόβλημα του θύτη και του θύματος, αλλά κυρίως πρόβλημα της 
κοινωνίας. Στη νέα αυτή έκδοση του βιβλίου προτάσσεται κατατοπιστι-
κή εισαγωγή γραμμένη από τον επίκουρο καθηγητή του Παν. Ιωαννί-
νων Γιάννη Παπαθεοδώρου.

Βιογραφία
του κακούργου
Ν. Πετιμεζά

του εν Πάτραις καρατομηθέντος
την 14η Αυγούστου 1882

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιάννης Παπαθεοδώρου
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ΠΟΝΤΟΣ
Προαιώνια Πατρίδα
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Στον μύθο του Φρίξου και της Έλλης άγεται η αφετηρία της ιστορίας του ποντια-
κού ελληνισμού και βυθίζεται στην Αργοναυτική Εκστρατεία, ανανεώνει τη γνωρι-
μία μαζί της με τον επίσημο αποικισμό των παραλίων της Μικράς Ασίας από τους 
Έλληνες και συνεχίζει την τριών χιλιάδων χρόνων πορεία της στο χρόνο.

Οι Πόντιοι διατήρησαν άσβεστη την έντονη συνείδηση της ελληνικότητάς τους και 
της εθνικής τους ενότητας με την ιστορία της Ελλάδας και τους Έλληνες της μη-
τροπολιτικής Ελλάδας, συνείδηση που παρέμεινε αναλλοίωτη, αν όχι επαυξημένη, 
σ’ όλη τη διάρκεια των κατοπινών αιώνων, έως την ύστερη ώρα του ξεριζωμού, το 
1922.

Πολλοί μιλούν για τον Πόντο με δάκρυα στα μάτια, με ένα λυγμό στο στερνό και 
έναν αβάσταχτο πόνο στην καρδιά. Πολλοί έγραψαν για τον Πόντο για την απί-
στευτη ομορφιά του, για την αφιλόξενη «Εύξεινη» θάλασσά του. 

Οι Πόντιοι τρίτης και τέταρτης γενιάς της Πάτρας αναρωτιούνται πώς ένα τόσο 
δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και ιστορίας παραμένει εκτός του ιστορι-
κού, κοινωνικού και πνευματικού ιστού της Ελλάδας.

Μέσα από αυτό το βιβλίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε ορισμένα κενά και ίσως 
και να δημιουργήσαμε ορισμένα καινούργια, να μιλήσουμε για θέματα απαγο-
ρευμένα, αλλά και για τους συνδετικούς κρίκους που κράτησαν ενωμένους τους 
Πόντιους. Συνδετικούς κρίκους που στηρίχθηκαν οι παλαιότεροι και μάθανε να 
αγαπούνε και να σέβονται οι νεότεροι και κυρίως, για να τιμήσουμε τους νεκρούς 
αυτής της ειδεχθούς γενοκτονίας.

Μη δεχόμενοι την παραχάραξη της ιστορίας μας και οραματιζόμενοι την ώρα που 
το επίσημο κράτος της γείτονος χώρας θα ζητήσει και επίσημα συγνώμη για την 
ανίερη εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και των Ελλήνων του ευρύτερου 
μικρασιατικού χώρου, συνεχίζουμε να παράγουμε και να δημιουργούμε ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟ. Το όπλο που προέβαλαν στις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν οι προγονοί 
μας και που καλούμαστε και εμείς σήμερα να αντιμετωπίσουμε και να εξελίξουμε. 

       Ελένη Χ. Σαουλίδου

© ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ISBN
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Η εκλογή συζύγου είναι τέχνη, σύμφωνα με τον ιταλό συγγραφέα 
Paolo Mantegazza που εκδίδει το 1894 το παρόν κείμενο. Την άποψη 
αυτή ασπάζεται και ο Χαράλαμπος Θεοδώρου, ο οποίος το «εξελληνί-
ζει» την ίδια χρονιά προς χάριν των δεσποινίδων της Πάτρας –και όχι 
μόνο. Μία νεαρή κοπέλα, η ηρωίδα του βιβλίου, έχει τα πρώτα ερωτικά 
σκιρτήματα ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψήφιους 
συζύγους που την πολιορκούν. Ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα της 
όμως, παρ’ ότι θα την καταβάλει, θα φέρει στα χέρια της ένα κείμενο 
που ο ίδιος είχε συγγράψει για χάρη της. Ένα κείμενο με σκοπό να της 
παρουσιάσει την ποικιλία των χαρακτήρων, αλλά και τις ιδιαιτερότητες 
των επαγγελμάτων όσων ενδέχεται να την προσεγγίσουν. Ο πατέρας 
όμως δεν θα δώσει τη λύση στην κόρη του. Η τελική απόφαση για το 
ποιο συνοικέσιο θα επιλέξει, είναι δική της, όπως και οι συνέπειες 
αυτής της απόφασης στη ζωή της. Η νέα έκδοση των οδηγιών περί της 
εκλογής συζύγου συνοδεύεται από εισαγωγή της ερευνήτριας του 
Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Ουρανίας Πολυκανδριώτη, αναλυτικό 
γλωσσάριο και ευρετήριο τόπων και ονομάτων.
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Η τέχνη 
του να παίρνης άνδρα
υπό ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΝΤΕΓΑΖΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χαράλαμπος Θεοδώρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ουρανία Πολυκανδριώτη

PAOLO MANTEGAZZA

Η τέχνη του να παίρνης άνδρα
Μετάφραση: Χαράλαµπος Γ. Θεοδώρου, Εισαγωγή: 
Ουρανία Πολυκανδριώτη (Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ), 
Πάτρα 2014 [A΄έκδοση: Τυπογραφείον «Ο Κάδµος», 
Πάτρα 1894, Βιβλιοθήκη ∆ηµητσάνας]

ΧΡ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΣ - ΣΤ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάµας
Εισαγωγή: ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος (Κύριος 
Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ), Πάτρα 2014, σσ. 157 (A΄ έκδοση: 
Πάτρα 1891) 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΡΥΛΛΟΣ
Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην 
Πάτρα 2014 (Α’ έκδοση: 1889), 147 σσ., Εισαγωγή: 
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος (Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ)ΧΡ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΣ 

Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν 
Πάτρα 2014 (Α΄έκδοση: Πάτρα 1890), 158 σσ. Εισαγωγή: 
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος (Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ).

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΗΛ. ΛΟΥΛΟΥ∆ΗΣ 
«Νέα ∆ηµοκρατία, Από τον Κωνσταντίνο 
Καραµανλή στον Αντώνη Σαµαρά, Μία διαδροµή 
40 χρόνων στον νοµό Αχαΐα, 1974-2014» 
Πάτρα 2014, σελ. 166 

Πόντος, προαιώνια πατρίδα 
Επιµέλεια: Φάρος Ποντίων Πάτρας, 
Πάτρα 2014, σσ. 132

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΡΓ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Σιωπηλοί µάρτυρες: Τα βιοµηχανικά κτίρια 
της Πάτρας και η αρχιτεκτονική τους 
Πάτρα 2014, σσ. 124 

∆ηµοτικές εκλογές στην Πάτρα, Επιµέλεια: 
Ανδρέας Τσιλίρας, 
Πάτρα 2014, σσ. 109

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΗΛ. ΛΟΥΛΟΥ∆ΗΣ
«ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Μια διαδροµή 40 χρόνων, 
1974-2014» 
Πάτρα 2014, σελ. 134

[ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ] 

Βιογραφία του κακούργου Ν. Πετιµεζά, 
Πάτρα 2014 (Α’ έκδοση: Αθήνα 1883), 93 σσ., 
Εισαγωγή: Γιάννης Παπαθεοδώρου (Επίκουρος 
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ
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ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΙΝΑ 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ιδιοκτήτης της εταιρείας 
«Carna», της μεγαλύτερης αγο-
ράς κρεάτων στην περιοχή, που 
διαθέτει ολόφρεσκα, ποιοτικά 
και οικονομικά προϊόντα. Η Πά-
τρα γνώρισε και αγκάλιασε την 
επιχείρηση στο κατάστημά της 
στη οδό Βενιζέλου. Η επιχείρη-
ση απέκτησε πρόσφατα και δεύ-
τερο, εξελιγμένο και εμπλουτι-
σμένο «CARN» στη Νέα Εθνική 
Οδό, στο ύψος των Μποζαϊτίκων. 
Με εγγυημένη ποιότητα και τιμές 
των κρεάτων «CARNA» προστέ-
θηκε και μια πλούσια σειρά συ-
σκευασμένων τροφίμων και τυ-
ριών. Συνολικά, η επιχείρηση 
ισορροπεί ανάμεσα στις παρα-
δοσιακές καταναλωτικές προτά-
σεις και μια σύγχρονη αισθητική. 
Η επιχείρηση αποτελεί ένα παρά-
δειγμα περιφερειακής μονάδας 
που δίνει μια περήφανη τοπική 
απάντηση στον σκληρό κεντρικό 
ανταγωνισμό. 

ΗΛΙΑΣ  
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ 

Ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρεί-
ας καθαρισμού χώρων με αρκε-
τά κινητά συνεργεία. Η εταιρεία 
ξεκίνησε τη μεγάλη διαδρομή της 
επιτυχία της το 1995 στην Πάτρα, 
όπου και δραστηριοποιείται μέ-
χρι σήμερα. 
Παράλληλα, ο Αμβρόσιος Μεντζε-
λόπουλος είναι και επικεφαλής 
της επιμελητηριακής παράταξης 
«Νέα Επιμελητηριακή Δύναμη» 
στο Επιμελητήριο Αχαΐας. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι, αλλά εί-
ναι πολύ πιο Ελληνίδα στην ψυχή από πολ-
λούς. Κόρη του Πατρινού Ανδρέα Μεντζελό-
πουλου, που έφυγε 18χρονος από την πατρίδα 
του για να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγα-
λύτερους και πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της 
Γαλλίας. Έφτασε δε στο απόγειό του, όταν αγό-
ρασε την οινοποιία που παρήγαγε -και συνεχί-
ζει να παράγει- τα κρασιά παγκοσμίου φήμης 
στο Μπορντώ. Μολονότι μόνιμος κάτοικος Γαλ-
λίας, ως τον θάνατό του ποτέ δεν ξέχασε την 
Πάτρα και την αγάπη του την έδειξε, κάνοντας 
μεγάλες δωρεές. 
Η κόρη του Κορίνα, που τον διαδέχθηκε, δεν 
περιορίστηκε να συνεχίσει με επιτυχία την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του πατέρα της, 
αλλά και την υποστήριξή του στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Καθιέρωσε στη μνήμη του πατέρα 
της τις Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος 
που δίδονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών 
και πολλές φορές η ίδια παρακολουθεί την πο-
ρεία των υποτρόφων του Ιδρύματος. 

Ιδιοκτήτης εταιρείας
καθαρισμού χώρων

Υποτροφίες Ανδρέας
Μεντζελόπουλος 

Πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος
του ξενοδοχείου
«Αστήρ»

 Ιδιοκτήτης της
εταιρείας «Carna»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ξενοδοχείου «Αστήρ» των Πατρών, 
Επίσης πρόεδρος της  Ενωσης Ξενοδό-
χων περιοχής Πατρών. Θεωρείται από 
τους ειδήμονες του τουριστικού κλά-
δου. Το όνομά του είναι συνώνυμο της 
νεότερης εποχής των τουριστικών επι-
χειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Η μο-
νάδα του «Αστέρα» είναι ταυτισμένη με 
τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνι-
κής, επιχειρηματικής ζωής, καθώς από 
τις αίθουσές της, μέσω συνεδρίων, συ-
γκεντρώσεων, ημερίδων, κοινωνικών 
εκδηλώσεων έχουν παρελάσει όλες οι 
προσωπικότητες που χάραξαν τη μετα-
πολιτευτική περίοδο σε όλους τους το-
μείς, όπως, βέβαια, και ο τοπικός πλη-
θυσμός.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΟΥΡΤΑ

Ενα ακόμα παράδειγμα αχαιού αυτοδη-
μιούργητου επιχειρηματία. Ο Κώστας 
Μπακαλάρος είναι ο δημιουργός της 
εταιρείας διανομής ποτών και αναψυ-
κτικών «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΕ», η οποία 
συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εμπο-
ρικές εταιρείες στην Ελλάδα με πο-
λύ υψηλούς τζίρους και με συνεργασί-
ες με τις μεγαλύτερες εγχώριες και δι-
εθνείς εταιρείες νερού, αναψυκτικών, 
μπύρας, αλκοολούχων ποτών και προ-
ϊόντων οινοποιίας. Τα τελευταία χρόνια 
η εταιρεία έχει αναπτύξει την διακίνηση 
και αποθήκευση προϊόντων (Logistics) 
μεγάλων εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στον ελλαδικό χώρο και δια-
κρίνεται για την οικονομική της ευρω-
στία, και τη συμβολή της στην απασχό-
ληση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Παράλ-
ληλα, η εταιρεία στηρίζει και τον τοπικό 
αθλητισμό με χορηγία της ομάδας του 
«Απόλλωνα».

ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ  
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

Οι ιδιοκτήτες του «Αχαϊκού Εντελβάις», της 
μεγαλύτερης βιομηχανίας στην Δυτική Ελλά-
δα, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ζα-
χαροπλαστικής και του παγωτού και απασχο-
λεί τουλάχιστον 100 άτομα μόνιμου προσω-
πικού, δημιουργεί κάθε χρόνο μεγάλο τζίρο, 
ενώ προσφέρει πολλές ακόμα θέσεις εργασί-
ας σε εξωτερικούς συνεργάτες. Τα δύο αδέλ-
φια ξεκίνησαν πριν 40 χρόνια ένα μεγάλο τα-
ξίδι στον γλυκό κόσμο της ζαχαροπλαστικής, 
του παγωτού και της αρτοποιίας και συνεχί-
ζουν την αναζήτηση με το ίδιο πάθος σε αυ-
τό που τόσο πολύ αγαπούν, μαζί με τα παιδιά 
τους, που έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε κομ-
βικά πόστα στην επιχείρηση. Η αχαϊκή βιο-
μηχανία παγωτού ζαχαροπλαστικής και αρ-
τοσκευασμάτων «Αχαϊκό Εντελβάις» εκπρο-
σωπεί επάξια την Πάτρα και τη Δυτική Ελλά-
δα στον συγκεκριμένο τομέα,  επιβεβαιώνο-
ντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, η 
οποία απογειώθηκε σε μια εποχή εντυπωσι-
ακής στροφής του κοινού στο γλύκισμα, κά-
τι που πυροδότησε έναν πολύ καρποφόρο 
ανταγωνισμό στην πόλη, προσφέροντας δου-
λειές σε νέους. Και ευχαρίστηση στο κοινό!

Αθλήτρια στίβου της Ολυμπιάδας 
Πατρών, 19 ετών, Βαλκανιονίκης. 
Ειδικεύεται στα 400μ. και θεωρείται 
το μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδει-
ξε ο πατραϊκός στίβος τα τελευταία 
χρόνια. Προπονείται με την Ντί-
να Μπορνιβέλη και έχει κατακτή-
σει δεκάδες μετάλλια στα πανελλή-
νια πρωταθλήματα. Το 2014 ήταν η 
μοναδική αθλήτρια της Πάτρας που 
κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - 
γυναικών. Διεθνής, έχει όλο το -λα-
μπρό- μέλλον μπροστά της!

Iδιοκτήτες 
του «Αχαϊκού

Εντελβάις»

Αθλήτρια στίβου,
Βαλκανιονίκης

Προπονητής 
στίβου

Δημιουργός
της εταιρείας διανομής
ποτών και αναψυκτικών
«ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΕ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για 4η δεκαετία παραμένει στις επάλ-
ξεις. Ενας εκ των σημαντικότερων προ-
πονητών στίβου που ανέδειξε το άθλη-
μα είναι ο Γιώργος Μιχαλόπουλος του 
Πέλοπα, δεύτερο από όλη την Πάτρα 
στην αξιολόγηση της Ομοσπονδίας για 
τη χρονιά που φεύγει. Δεκάδες αθλητές 
του αναδείχθηκαν πανελληνιονίκες, συ-
νεχίζοντας μια παράδοση πολλών ετών. 
Εκ παραλλήλου σε τροχιά επιτυχιών 
στα πανελλήνια πρωταθλήματα κινήθη-
κε και το τμήμα άρσης βαρών του Πέλο-
πα, σωματείο, από τα ελάχιστα στη χώ-
ρα που καλλιεργούν το άθλημα των δυ-
νατών!
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ΛΙΛΑ 
ΜΠΑΚΛΕΣΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ

Καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών.  Γέννημα θρέμμα 
Πατρινός σπούδασε Χημεία στο Πανεπι-
στήμιο του Μονάχου της Γερμανίας, όπου 
έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. 
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του ερ-
γασία κατάφερε να δημιουργήσει μέσα 
σε έξι μήνες μια φαρμακοβιομηχανία 
και να την αποσβέσει, εξασφαλίζοντας 
ήδη μεγάλα κέρδη από την προκαταβολή 
της πρώτης παραγγελίας. Η CBL είναι  η 
πρώτη πλήρως καθετοποιημένη ελληνι-
κή φαρμακοβιομηχανία από την έρευνα 
στο τελικό φάρμακο, αλλάζοντας μορφή 
και στοχεύοντας πολύ ψηλά. Η ρητίνη 
Μπάρλου, που έχει συνθέσει, χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή περισσότε-
ρων από 2.000 νέων φαρμάκων. Εχει 
ανακηρυχθεί επιστήμονας της χρονιάς 
και η εταιρεία του έχει βραβευτεί από δι-
εθνείς φαρμακευτικούς οίκους για την 
υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. 
Ο Κλεομένης Μπάρλος παραμένει ένας 
πολύ σεμνός άνθρωπος, χαμηλών τό-
νων, που η φήμη δεν τον έκανε να αλλά-
ξει τις συνήθειές του. 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΠΑΜΠΑΝΕΒΑΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
ΜΠΑΡΛΟΣ 

Η Λίλα Μπακλέση είναι ηθοποιός 
γεννημένη στην Πάτρα. Συμμετείχε 
στο «Ρεφενέ», στη συνέχεια τη διά-
λεξε ο Παναγιώτης Φαφούτης για να 
τη στείλει... στον (κινηματογραφικό) 
«Παράδεισο» και το 2014, ως επαγ-
γελματίας, πλέον, ξεχωρίζει στη νέα 
σειρά του ΑΝΤ1 με τίτλο «Ταμάμ». 
Πέρασε στο τμήμα Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
αλλά η αγάπη της για το θέατρο την 
οδήγησε στο Εθνικό, απ’ όπου και 
αποφοίτησε. Αποτελεί μια χαρακτη-
ριστική προσωπικότητα της πόλης, 
είχε μια πολύτιμη συνεργασία με τον 
Τηλέμαχο Τσαρδάκα και ανελίσσεται 
με εντυπωσιακούς ρυθμούς στον το-
μέα της υποκριτικής. 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ). Είναι μελε-
τητής δομοστατικός και διαχειριστής της 
«ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
ΕΠΕ». Διπλωματούχος πολιτικός μηχα-
νικός του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
2001, κάτοχος ΜΔΕ Δομοστατικού του ΕΜΠ 
(2003) και διδακτορικού διπλώματος του 
Πανεπιστημίου  Πατρών (2007). Είναι μέ-
λος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής 
Μηχανικής και του Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος του ΤΕΕ. Ο Βασίλης Μπαρ-
δάκης είναι σύζυγος της πολιτικού μηχα-
νικού και συνιδιοκτήτριας - αντιπροέδρου 
της γαλακτοβιομηχανίας ΑΒΙΓΑΛ Γκέλης 
Παντελή.

Ηθοποιός
Πρόεδρος του

Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος

Πρόεδρος του 
Ταμείου Ασφάλισης 
των  Συντακτών

Καθηγητής
Οργανικής 
Χημείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΧΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγραψε τη δική του, πολύ χαρακτη-
ριστική, ηρωική ιστορία σαν μάχιμος 
δημοσιογράφος. Ως συνταξιούχος του 
κλήρωσαν τα πιο δύσκολα: Να δια-
χειριστεί, ως πρόεδρος του Ταμείου 
Ασφάλισης των Συντακτών την τιτάνια 
προσπάθεια της υπεράσπισης του φο-
ρέα απέναντι σε πρωτοφανείς πιέσεις 
που δημιούργησε η κρίση, αλλά και την 
δραματική ανάγκη να προσφέρει αρωγή 
στους ανθρώπους του χώρου που ανα-
τινάχτηκε η καριέρα τους και απειλή-
θηκε η οικογένειά τους. Ανθρωπος της 
έντασης αλλά και της σύνθεσης, δίκαιος 
και αδιάφθορος, απολαμβάνει απόλυτης 
εμπιστοσύνης στον κλάδο. Επιτείνει την 
αναγνώρισή του το γεγονός ότι στηρί-
ζει αυτοπροσώπως τη δημοσιογραφική 
υπόσταση σε όλες τις της εκφάνσεις.
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΜΠΑΣΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 

Στα 42 του χρόνια παραμένει ενερ-
γός παίκτης και μάλιστα σε υψηλό 
επίπεδο. Παίζει και πρωταγωνιστεί 
στην Α1 Εθνική πόλο, με το σκου-
φάκι του Υδραϊκού, του οποίου 
αποτελεί βασικό στέλεχος. Κοντεύ-
ει τα 1.000 γκολ στην Α1 Εθνική, 
είναι δε ο 3ος σκόρερ όλων των 
εποχών στο πρωτάθλημα, από την 
καθιέρωσή του τηδεκαετία του ΄20! 
Ο σημαντικότερος πολίστας που 
ανέδειξε το πατραϊκό πόλο εδώ 
και δεκαετίες! Καλοκάγαθος χαρα-
κτήρας, ανοιχτός και φιλικός, ένας 
προσηνής γίγαντας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΕΜΠΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

Ολοι  αναγνωρίζουν τις μελωδίες των 
Ρέινινγκ Πλέζερ, λίγοι ξέρουν τον 
μουσικό που είχε καίριο ρόλο στις 
ενορχηστρώσεις αλλά και τη διαμόρ-
φωση του ήχου του συγκροτήματος. 
Εχει δημιουργήσει τη μουσική για 
ποικίλες θεατρικές παραστάσεις της 
Πάτρας, συνεργάζεται με γνωστά ονό-
ματα της εγχώριας μουσικής σκηνής 
και είναι εξαιρετικά γνωστός από το 
studio ηχογράφησης NoiseBox, ένα 
από τα πιο σύγχρονα και πιο καλά 
εξοπλισμένα στούντιο ηχογραφήσεων 
στην Ελλάδα με έδρα την Πάτρα. Εχει 
συμμετάσχει σε ως παραγωγός και 
ηχολήπτης σε πολλές δισκογραφικές 
δουλειές και παραγωγή ραδιοφωνι-
κών σπoτ αλλά και σε συναυλίες σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.  Ενα από τα πιο 
δυνατά «χαρτιά» της τοπικής σκηνής... 
αλλά δεν του αρέσει το προσκήνιο. 

Πέρασε από το έδρανα της Νομικής Αθη-
νών τα πρώτα χρόνια του ’80, μαζί με άλ-
λους Πατρινούς, που υπηρετούν τη θέμιδα 
ως αναγνωρίσιμοι δικηγόροι. To  όνομα  του 
έγινε γνωστό σε κλίμακα ευρύτερη εκεί-
νης του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας, 
όταν είχε αναλάβει τη δικαστική έρευνα για 
τα «φρουτάκια», την εποχή που το ζήτημα 
ιντριγκάρισε το πανελλήνιο και μονοπωλού-
σε τον τηλεοπτικό χάρτη, παρουσιάζοντας 
ιδιαιτερότητες νομικές, κοινωνικές, οικονο-
μικές και μικροπολιτικές. Ηταν μια υπόθεση 
που δοκίμασε τους αρμούς και τις ισορρο-
πίες της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι όμως 
η μοναδική σημαντική που έχει χειριστεί ο 
πατρινός εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος 
το 2006 ασκούσε διώξεις σε βαθμό κακουρ-
γήματος κατά επώνυμων προσώπων της 
Πάτρας για ατασθαλίες ΙΚΑ. Ολοι όσοι τον 
γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν μαχητικό 
εισαγγελέα. Που τυχαίνει να είναι ένας δια-
κριτικός και αθόρυβος συμπολίτης. 

Μουσικός

Αντιεισαγγελέας 
Εφετών

Πρόεδρος
“ΜΠΕΜΠΟΣ ΑΕ"

Πολίστας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γεννηθείς στον Πειραιά και με ρίζες που 
φτάνουν στην Ιταλία, ο Γιώργος Μπέμπος 
ήταν ραδιοτηλεγραφητής του Εμπορικού 
Ναυτικού όταν το 1982 έπιασε στεριά και 
εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, αναλαμβάνο-
ντας τη διαχείριση του υποκαταστήματος 
της εταιρείας Αθηναϊκά Πλαστικά ΑΕ στη 
ΒΙΠΕ Πατρών. Συνέχισε μέχρι και το 1992 
όπου και τα Αθηναϊκά Πλαστικά διέκοψαν 
τη λειτουργία τους. Η μέχρι τότε προσωπική 
εταιρεία του Γ. Μπέμπου αγόρασε το υποκα-
τάστημα και μετατράπηκε στην «ΜΠΕΜΠΟΣ 
Γ. & ΣΙΑ ΟΕ», η οποία λειτούργησε μέχρι 
και το 2007, οπότε και αυτή με τη σειρά της 
μετετράπη στην «ΜΠΕΜΠΟΣ ΑΕ» όπου και 
λειτουργεί μέχρι και σήμερα με σκοπό να 
συνεχίσει με επιτυχία τη μακρά ιστορία των 
30 ετών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά 
κύριο λόγο στον χώρο του πλαστικού που 
έχει σχέση με αγροτικές και βιομηχανικές 
εφαρμογές. Διαθέτει μεγάλες εγκαταστά-
σεις, οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και δι-
ανομών και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες 
ελληνικές εταιρείες του κλάδου. Ο Γιώργος 
Μπέμπος είναι ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε 
πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατε-
στημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών. 
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ΓIΩΡΓΟΣ 
ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΟΤΙΝΗΣ 

Διευθύνει από εντάξεώς της στον 
Οργανισμό της Πολυφωνικής Πά-
τρας, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα ως 
αρχιμουσικός. Καθηγητής κλαρι-
νέτου και διπλωματούχος σύνθε-
σης. Εχει πολλές περγαμηνές και 
η μουσική του πορεία στην Πολυ-
φωνική, τον καθιστά σήμερα ένα 
από τα πιο σπουδαία πρόσωπα της 
πόλης. Εχει ταξιδέψει με συναυλίες 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά 
και του εξωτερικού, προβάλλοντας 
την καλλιτεχνική ποιότητα της Πά-
τρας και μένοντας πιστός στις αρ-
χές της υψηλής αισθητικής και της 
διαρκούς πνευματικής εξέλιξης.  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΟΝΑΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ζωγράφος με ταυτότητα. Αστικών 
καταβολών, αλλά ανοιχτός στην αι-
σθητική της λαϊκής τέχνης, την οποία 
ενσωμάτωσε δημιουργικά στις φόρ-
μες του. Σπάνια περίπτωση εικαστι-
κού που υπηρέτησε με επιτυχία τη 
αγιογραφία σε πολύ υψηλό επίπεδο, 
αλλά και την καλλιτεχνική απεικόνιση 
του πνεύματος του Πατρινού Καρνα-
βαλιού. Μετράει πάμπολλες συμμε-
τοχές και διακρίσεις σε εγχώριες και 
διεθνείς εκθέσεις, ενώ η εμπλοκή 
του με το Καρναβάλι υπήρξε σε καί-
ριες περιόδους καταλυτική. Ασχο-
λείται με τα κοινά σαν άνθρωπος της 
αγοράς, με την αρχαιότροπη έννοια. 

O Δημήτρης Μποτίνης  είναι γνωστός ως καλ-
λιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της Ορ-
χήστρας Πατρών. Γεννήθηκε στο Τσιρτσίκ της 
Τασκένδης, όπου ξεκίνησε τις μουσικές του 
σπουδές και συνέχισε στο State Professional 
School of Music «Gnessins» της Μόσχας. Ακο-
λούθησαν σπουδές στη Μουσική Ακαδημία 
«Gnessins» της Μόσχας, όπου του απονεμήθη-
κε Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας με Α΄ Βρα-
βείο. Φοίτησε στο Moscow State Tchaikovsky 
Conservatoire και έκανε μεταπτυχιακές σπου-
δές στο State Rimsky - Korsakov Conservatoire 
της Αγίας Πετρούπολης με καθηγητή τον Yuri 
Temirkanov. Ως προσκεκλημένος αρχιμουσι-
κός έχει διευθύνει την ΚΟΑ, την ΚΟΘ, την Εθνι-
κή Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Κρατική 
Συμφωνική Ορχήστρα του Ουζμπεκιστάν, την 
Κρατική Ακαδημαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα και 
την Κρατική Ορχήστρα Δωματίου της Λευκορω-
σίας. Σημαντική και διεθνούς εμβέλειας προσω-
πικότητα με συνεχή παρουσία στην καλλιτεχνική 
ζωή της πόλης και ευρύτερα. 

Ζωγράφος

Καλλιτεχνικός
 διευθυντής και

 μαέστρος της
 Ορχήστρας Πατρών

Διοικητής 
του ΠΓΝΠ

Αρχιμουσικός

ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των κα-
θηκόντων του στη διοίκηση του ΠΓΝΠ, 
ο Χαράλαμπος Μπονάνος δήλωσε ότι 
προκειμένου να κάνει εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς θα επιλέξει την αποχώ-
ρησή του από τη διοίκηση. Σχεδόν ένα 
χρόνο μετά αποδεικνύει ότι δεν επρό-
κειτο για τυπική δέσμευση αλλά καθη-
μερινή πρακτική. 
Υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα του 
πολίτη εργάζεται συστηματικά για την 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρε-
σιών και παράλληλα την περικοπή των 
δαπανών. Ισως είναι ο πρώτος διοικη-
τής που έθιξε τα κεκτημένα των  
κλινικο-κρατόρων του νοσοκομείου, 
τονίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είναι ένας, 
ο πολίτης, για τον οποίο ζήτησε, από το 
σύνολο των εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο, να αντιμετωπίζεται με σεβασμό.
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ   

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στη συνδικαλιστική και πολιτική 
δράση από πολύ νέος. Σπούδα-
σε πολιτικές επιστήμες, αλλά και 
οικονομικά και θεολογικά. Εργά-
στηκε ως τραπεζικός. Θήτευσε στο 
δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας. 
Βουλευτής Αχαΐας επί 25 χρόνια, 
σχεδόν ακαταπαύστως. Αεικίνητος, 
ανήσυχος, παραγωγικός και πολυ-
πράγμων.
Ανέλαβε υφυπουργείο επί Σαμα-
ρά, το εγκατέλειψε πάραυτα και 
προσχώρησε στο αντιμνημονιακό 
στρατόπεδο. Ο Νίκος Νικολόπου-
λος είναι ο πολιτικός με τις περισ-
σότερες εκλογές ως βουλευτής 
Αχαΐας, γεγονός που τον έχει κατα-
στήσει διαχρονικά πρόσωπο υψη-
λής επιρροής στην τοπική δημόσια 
σφαίρα.

ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΥΛΩΝΑ 

ΝΙΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας διεθνών μεταφορών και 
logistics «MED FRIGO SA». Μαζί  με τον 
Γιώργο Πούλια, ίδρυσαν την εταιρεία το 
1991 και μέσα από μια εντυπωσιακή πο-
ρεία τη μετέτρεψαν σε ηγέτη του κλάδου, 
κερδίζοντας εθνική και διεθνή αναγνώ-
ριση, καθώς έχει αξιολογηθεί ως μία από 
τις πλέον ισχυρές επιχειρήσεις στη Ελλά-
δα. Αρχή της εταιρείας είναι να ξεπερνά 
τις προσδοκίες των πελατών της, προ-
σφέροντας ποιοτική και ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Σήμερα 
διακρίνεται σε τρία εξειδικευμένα τμήμα-
τα, τις MED FRIGO, CARGO MED και MED 
WIN, μέσων των οποίων παρέχονται ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες εθνικών και δι-
εθνών μεταφορών & 3rd Party Logistics 
προϊόντων ψύξης.  Η MED FRIGO διαθέ-
τει ιδιόκτητους ψυχόμενους αποθηκευ-
τικούς χώρους και έχει αναπτύξει ένα 
διεθνές δίκτυο 400 σημείων παράδοσης 
σε 13 κράτη κάθε εβδομάδα και αποστο-
λές 6.500 φορτηγών ψυγείων στην Ευ-
ρώπη, ετησίως, γεγονός που την καθιστά 
μια από τις 10 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
εταιρείες του κλάδου, με εξειδίκευση στη 
διαχείριση και στη διανομή προϊόντων 
θάλασσας.

Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1965. Είναι πα-
ντρεμένος με την Ι. Βαβαρούτα, με την 
οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2010, 
έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα ως 
δημοτικός σύμβουλος και εξελέγη πρώ-
τος, σε σταυρούς προτίμησης, στη Δημοτι-
κή Ενότητα Δύμης και δεύτερος στον Δήμο 
Δυτικής Αχαΐας. Διατέλεσε αντιδήμαρ-
χος Διοίκησης Οικονομικών - Παιδείας 
- Εμπορίου - Αστικής Κατάστασης τα έτη 
2011-2012-2013, καθώς και πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Στις δημοτικές εκλογές του 2014, εκλέχθη-
κε δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και αποτελεί 
ανερχόμενη δύναμη στον αυτοδιοικητικό 
χώρο.
Είναι περιφερειακός διευθυντής Πωλήσε-
ων της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Το 2015 θα είναι μια χρονιά όπου θα ξεδι-
πλωθούν οι ικανότητές του σε κομβικά θέ-
ματα. Ηδη το πρώτο δείγμα γραφής «μιλά» 
για έναν μεθοδικό αλλά και τολμηρό παρά-
γοντα, που έχει διάθεση να κάνει καινοτό-
μες παρεμβάσεις.

Αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος

MED FRIGO SA

Δήμαρχος
Δυτ. Αχαΐας

Μουσικός Ανεξάρτητος 
βουλευτής ΑχαΪας, πρόεδρος
Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος 

ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπούδασε πιάνο στο Αχαϊκό Ωδείο με 
καθηγήτρια τη Ρόνα Ζορμπά όπου και 
τελείωσε το δίπλωμά της με Αριστα 
Α΄ Βραβείο και διάκριση. Συγχρόνως 
σπούδασε Ανώτερα Θεωρητικά με τον 
Σταύρο Σολωμό. Εχει δώσει ρεσιτάλ 
σε σημαντικές εκδηλώσεις σε διάφο-
ρα μέρη της Ελλάδας, ενώ για αρκετά 
χρόνια έχει συνεργαστεί ως πιανίστα 
με χορωδιακά σχήματα της Κεφαλονιάς 
(μαέστρος Φωτεινή Σαμαρά) καθώς και 
της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, με 
τα οποία έχει συμμετάσχει σε σημαντι-
κές συναυλίες και χορωδιακά φεστιβάλ 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τε-
λευταία χρόνια διδάσκει πιάνο στην Πά-
τρα, είναι μέλος της μουσικής ομάδας 
«Conversacione», πιανίστα της Παιδι-
κής και μέλος της Μικτής Χορωδίας της 
Πολυφωνικής. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΤΡΙΝΙΑΣ

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Νε-
φρού ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
Ιωάννη Γ. Βλαχογιάννη και άρχι-
σε τη λειτουργία της τον Μάιο του 
1997, στο πλαίσιο του Νεφρολογι-
κού Κέντρου, με βάση τους όρους 
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων 
Συμπαγών Οργάνων. 
Η ιατρονοσηλευτική ομάδα μετα-
μοσχεύσεων είναι σε συνεχή ετοι-
μότητα και εθελοντικά προσφέρει 
τις υπηρεσίες της όταν προκύπτει 
περιστατικό. Μάλιστα, φέτος κατέ-
κτησε μία από τις πρώτες θέσεις 
στον χάρτη των μεταμοσχεύσεων, 
καθώς από τις ς 8 Φεβρουαρίου 
μέχρι σήμερα, έχει σώσει τη ζωή 
14 συνανθρώπων μας, χάριν των 
δώρων ζωής που πρόσφεραν 5 
δότες που κατέληξαν στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του νοσοκο-
μείου.    

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΝΤΑΒΡΗΣ

ΟΜΑΔΑ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
ΠΓΝΠ

Η πιο αναγνωρίσιμη περίπτωση αστυνομικού 
στελέχους όλων των εποχών στην Αχαΐα. Δε-
σπόζουσα μορφή και φυσιογνωμία, πληθωρικός, 
συγκρουσιακός όταν χρειάζεται, αλλά και αυθεντι-
κός, επέδειξε στοιχεία που υπερέβαιναν τα όρια 
μιας υπηρεσιακής καριέρας και τον οδήγησαν 
στη μάχιμη πολιτική, σε μια περίοδο με πρωτο-
φανείς συγκυρίες, που τον εξακόντισαν σε θέση 
μοναδικού βουλευτή στον νομό ενός κόμματος με 
μακραίωνες αναφορές στο ήμισυ της κοινωνικής 
βάσης. Γόνος οκταμελούς οικογένειας της Περιβό-
λας- Εγλυκάδας, συνδεδεμένος με γερές ρίζες με 
μια πολυάνθρωπη, αναπτυσσόμενη περιοχή, βρέ-
θηκε να εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα του 
μεσοαστικού, περιφερειακού πληθυσμού της Πά-
τρας. Σπούδασε σε σχολές χωροφυλακής, ανελί-
χθηκε στην ιεραρχία, άφησε εποχή ως  διοικητής 
Ασφάλειας στην Πάτρα, και τώρα, όπως το σύνολο 
του ενεργού πολιτικού προσωπικού, βρίσκεται σε 
κομβικό σημείο, αναμένοντας από τη ρευστότητα 
των συνθηκών να αποφανθούν για τη συνέχεια 
της προσωπικής του διαδρομής.

Σπούδασε και εργάζεται ως ηλεκτρολόγος 
μηχανολόγος. Με μια ομάδα νέων, συνέ-
στησαν έναν πυρήνα μελέτης και ανάδειξης 
τοπικών ζητημάτων, με τον όρο «Κοινοτι-
κόν». Εκαναν το μεγάλο διάβημα, και δι-
καιώθηκαν: Πήραν μέρος στις δημοτικές 
εκλογές της Πάτρας, κατέλαβαν έδρα, πα-
ρουσίασαν θέσεις και κρίσεις που αιφνι-
δίασαν ευχάριστα. Η φιλοσοφία τους είναι 
αριστερή και ιδεαλιστική, αλλά η γνώση 
των ζητημάτων σπάνια και οι προσεγγίσεις 
τους τετράγωνες, σοβαρές και αφοπλιστι-
κές. Φρέσκια δύναμη της πόλης, έχει πολ-
λά να πει και να πετύχει σε ένα μέλλον όχι 
μακρινό.

Βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας

Επικεφαλής 
δημ. παράταξης

«Κοινοτικόν»

Ανεξάρτητος 
βουλευτής

Ιατρονοσηλευτική 
ομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρτινός στην καταγωγή, μόνιμα εγκα-
τεστημένος στην Πάτρα εδώ και χρόνια. 
Σπουδές στρατιωτικού ενδιαφέροντος 
σε ΗΠΑ και Βρετανία. Επαγγελματι-
κή καριέρα στον ΟΤΕ, και στη συνέχεια 
στην πολεμική αεροπορία, ως αξιωμα-
τικός. Πολιτικά δεν απασχολούσε την 
ευρύτερη κοινωνία, μέχρι που εξετέθη 
ως υποψήφιος βουλευτής των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων στην Αχαΐα, εκδηλώ-
νοντας μια ιδιαίτερη δυναμική που του 
επέτρεψε να εισαχθεί στη Βουλή. Οι πε-
ραιτέρω εξελίξεις προκάλεσαν τριβές 
στο εσωτερικό του κόμματος και ρήξη 
με τον αρχηγό Π. Καμμένο. Ακολούθη-
σε ανεξαρτητοποίηση. Έχει πολιτευθεί 
αντιμνημονιακά, αλλά οι αναταράξεις 
των τελευταίων εβδομάδων τον έφεραν 
στο προσκήνιο, με τη θετική του ψήφο 
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
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ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θα καταγραφεί στην ιστορία του τοπι-
κού εργατικού κινήματος ως η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος του Έργατοϋπαλλη-
λικού Κέντρου Πάτρας. Ως τώρα κρα-
τούσε τη θέση του γενικού γραμματέα 
στη διοίκηση του Κέντρου.  
Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Πά-
τρα. Σπούδασε εργοδηγός σχεδιάστρια 
και συνδικαλίζεται περισσότερα από 
25 χρόνια. Είναι πρόεδρος του Παραρ-
τήματος του Ινστιτούτου Εργασίας της 
ΓΣΕΕ. Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος 
του Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Πελοποννήσου 
ΔΕ. Στις πρόσφατες περιφερειακές 
εκλογές είχε βάλει υποψηφιότητα με 
τον συνδυασμό του Α. Κατσιφάρα. Αυτό 
που την ευαισθητοποιεί και την κινητο-
ποιεί είναι η ανεργία και τα προβλήμα-
τα που προκύπτουν για τους ανέργους, 
ιδιαίτερα όταν έχουν οικογένεια. 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
– ΝΙκΟΛΑΟΥ 

 Ο καθηγητής Ορθοπαιδικής  Ηλί-
ας Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στο 
Πράσινο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας 
το 1953 και σπούδασε Ιατρική στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. 
Επί σειρά ετών προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στην Ορθοπαιδική Κλινική 
του ΠΓΝΠ, του οποίου σήμερα είναι 
διευθυντής. Παράλληλα έχει διατελέ-
σει αναπληρωτής διοικητής στο ίδιο 
νοσοκομείο. Ο κ. Παναγιωτόπουλος 
εργάστηκε συστηματικά για τη δημι-
ουργία του Κέντρου Αποκατάστασης 
Κακώσεων Μυελού των Οστών, το 
οποίο έγινε πραγματικότητα χάρη στη 
δωρεά της οικογένειας Σφήκα.   

Δήμαρχος Αιγιάλειας και συμβολαιογρά-
φος στο επάγγελμα, γεννήθηκε στο Αίγιο το 
1962. Σπούδασε Νομική στη Νομική Σχο-
λή Αθηνών. Ασκησε την δικηγορία για δύο 
έτη, ενώ στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις και 
έλαβε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συμ-
βολαιογράφου, το οποίο και άσκησε στο 
Αίγιο, προσφέροντας παράλληλα και υπη-
ρεσίες υποθηκοφύλακα.
Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέ-
γη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος 
του Δήμου Αιγιαλείας και διετέλεσε για ένα 
χρόνο αντιδήμαρχος.
Τον Μάιο του 2014, εκλέχθηκε δήμαρχος 
Αιγιαλείας. Εχει δύσκολη αποστολή, αλλά 
ξεκίνησε δυναμικά. Σημείο αιχμής, η τε-
λική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, η οποία θα δρομολογηθεί 
μέσα στο 2015.

καθηγητής 
Ορθοπαιδικής

Δήμαρχος
Αιγιάλειας

Στέλεχος της 
Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Εργατικού
κέντρου Πάτρας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλείνοντας, προ ημερών, τον κύκλο του 
στη διοίκηση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης της Εκπαίδευσης, ο Γ. Παναγιω-
τόπουλος πέτυχε να του αναγνωριστεί ο 
τίτλος του αποτελεσματικού διοικητικού 
στελέχους, και μάλιστα σε μια εποχή 
με πολλές απαιτήσεις και δοκιμασίες. 
Πέρασε το τεστ με άριστα, καθώς δια-
χειρίστηκε ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα σε 
περίοδο υποχρηματοδότησης και υπο-
στελέχωσης της εκπαίδευσης. Η θητεία 
του έχει χαρακτηριστεί από την οργα-
νωτικότητα, τη συστηματική εργασία, 
την αμεσότητα των παρεμβάσεών του, 
τις καινοτόμες δράσεις, τη διαφάνεια, 
την ανάδειξη και την καταστολή των 
όποιων παραβατικών συμπεριφορών 
και την καθημερινή μέριμνά του για τη 
διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και τη συνεχή αναβάθμισή 
της. Ολα δείχνουν ότι το επόμενο βήμα 
θα το κάνει στον χώρο της πολιτικής, 
τον οποίο άλλωστε έχει υπηρετήσει στο 
παρελθόν μέσα από διάφορες αιρετές 
θέσεις.  
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ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΝΔΗΣ 

ΓΚΕΛΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗ 

 Γιατρός παθολόγος και πρόεδρος του 
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΕ», 
ενώ κατά το παρελθόν είχε διατελέσει 
και διοικητής του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου Ρίου. Παράλληλα είναι και 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Κλινικών Ελλάδος. 
Το Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πάτρας εί-
ναι ένα πρότυπο Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο 
τόσο για την Πάτρα όσο και για τη Δυτι-
κή Ελλάδα. Το Κέντρο Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης ξεκίνησε τη λειτουργία 
του στις αρχές του 2004. Είναι ένας χώ-
ρος υψηλών προδιαγραφών, πλήρως 
εξοπλισμένος τεχνολογικά και στελε-
χωμένος με εξειδικευμένο επιστημο-
νικό δυναμικό. Η κλινική διαθέτει 200 
κλίνες που διαθέτουν πλήρη ιατρική και 
ξενοδοχειακή υποδομή. Το συγκρότη-
μα παρέχει υπερσύγχρονη νοσηλεία σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς.
Σαν οργανισμός έδωσε μάχη μέσα στο 
2014 για να απαντήσει στις περιοριστικές 
πολιτικές του κράτους. Στάθηκε όρθιος 
και συνεχίζει τη μάχη, συνασπιζόμενος 
με ομοειδείς φορείς του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΗΣ

ΦΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Από τους επιστήμονες για τους οποίους 
είναι περήφανη τόσο η Πάτρα, αφού είναι 
τέκνο της, όσο και το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, αφού είναι απόφοιτός του αλλά και 
καθηγητής πια στο Τμήμα Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. 
Ο Σπύρος Πανδής ειδικεύεται σε ερευνη-
τικό επίπεδο -στο Πανεπιστήμιο αλλά και 
στο Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής του 
οποίου είναι αναπληρωτής διευθυντής- 
στα θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
και της κλιματικής αλλαγής. 
Πρόσφατα  του απονεμήθηκε το 
Advanced Investigator Grant του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνας (ERC) 
για την ερευνητική του πρόταση με τίτλο 
«Μελέτες οργανικών αιωρούμενων σω-
ματιδίων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
κλιματικής αλλαγής (ATMOPACS)». Είναι 
βραβείο που απονέμεται με βάση την αρι-
στεία και την πολύ υψηλή ποιότητα πρω-
τοποριακής και καινοτόμου έρευνας. 

Το επώνυμό της είναι συνώνυμο των πιο 
γνωστών πατρινών γαλακτοκομικών και κυ-
ρίως της φέτας Παντελή, καθώς είναι κόρη 
του αείμνηστου Κώστα Παντελή της Αχαϊ-
κής Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΒΙΓΑΛ. Η Γκέλη 
Παντελή, όμως, έχει τη δική της διαδρομή. 
Είναι πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχια-
κό στο Λονδίνο, συνεταίρος της εταιρείας 
«Εμπλεκτον - Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ», 
ενώ παράλληλα διατηρεί και ατομική επι-
χείρηση πολιτικού μηχανικού. Παλαιότερα 
διετέλεσε και αντιδήμαρχος του Δήμου Ερυ-
μάνθου, ενώ είναι παντρεμένη με τον Δρ. 
πολιτικό μηχανικό Βασίλη Μπαρδάκη, πρό-
εδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών και μητέρα ενός παιδιού. Μαζί 
με όλα τα παραπάνω, η Γκέλη Παντελή συνε-
χίζει και τον ενεργό επαγγελματικό της ρόλο 
στην οικογενειακή επιχείρηση «ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ» 
από τη θέση της αντιπροέδρου, βαδίζοντας 
στις αρχές που διαμόρφωσαν την εταιρεία σε 
μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες γάλα-
κτος της Πελοποννήσου.

Επιστήμονας Αντιπρόεδρος 
“ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ”

Πρόεδρος 
Καρναβαλικού
Κομιτάτου

Πρόεδρος  του
"ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΕ"

ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γνωστός από την επαγγελματική του ιδι-
ότητα, αυτή του γιατρού της Γενικής Ια-
τρικής, ανέλαβε ένα μεγάλο στοίχημα. 
Την προεδρία του Καρναβαλικού Κομι-
τάτου της Πάτρας, σε μια κομβική στιγ-
μή για το σωματείο, το οποίο αναζητά 
τη φόρμουλα για να περάσει σε μια νέα 
περίοδο, γεφυρώνοντας το πλούσιο και 
φωταγωγημένο «χθες» του, με μια επο-
χή όπου θα μπορεί να εκφράζει όλες τις 
τάσεις και τις ηλικίες του καρναβαλικού 
δυναμικού της πόλης. Ξεκίνησε τη θη-
τεία του με καλή διάθεση και ιδέες. Το 
καλό της ιστορίας είναι ότι και να μην 
πετύχεις τον στόχο εκεί, περνάς πολύ 
ωραία.



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕμβριου 2014 392014 / 200 ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
-ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Ξενοφών Αργ. Παπαευθυμίου γεννήθηκε 
στην Πάτρα και μαθήτευσε κοντά στον ζωγρά-
φο Σπύρο Σώκαρη. Σπούδασε στη Φλωρεντία, 
στην Universita Internazionale dell’ Arte, από 
όπου πήρε δίπλωμα στη Συντήρηση Εργων Τέ-
χνης και στη Μουσειολογία, με ειδίκευση στην 
Οπτική Επικοινωνία του Εργου Τέχνης. Από το 
1988 εργάστηκε για μία διετία στη 2η Εφορεία 
Νεοτέρων Μνημείων στη συντήρηση ζωγραφι-
κών διακόσμων των νεοκλασικών κτιρίων της 
Πάτρας, ενώ από το 1990 εργάζεται ιδιωτικά, 
διατηρώντας εργαστήριο συντήρησης έργων τέ-
χνης. Εχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδι-
ωτικές συλλογές, οργανισμούς και δημόσιους 
φορείς (Δήμος Πατρέων & Δημοτική Πινακοθή-
κη, Τράπεζες, εκκλησιαστικοί χώροι, Μουσεία 
κ.ά.). Ασχολείται ερευνητικά με τη νεότερη αρ-
χιτεκτονική της Πάτρας και τα μορφολογικά της 
στοιχεία και αποτελεί έναν από τους λίγους και 
πολύτιμους μουσειολόγους της πόλης, προτεί-
νοντας έργα του μέσα από τις εκδόσεις της «Π», 
αναδεικνύοντας τα στοιχεία που προσδιόρισαν 
τη σημερινή ταυτότητα της Πάτρας. 

ΤΑΚΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Πρόεδρος του Ομίλου Τροφίμων «ΑΦΟΙ ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μακρά ιστορία στον χώρο 
των προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλα-
στικής. Ο Ομιλος ξεκίνησε τη δραστηριότητά 
του από την παραγωγή και εμπορία βουτημά-
των το 1960. Μετά από δεκαετίες εξέλιξης και 
εξειδίκευσης, ο Ομιλος έχει εμπλουτίσει τις 
προϊοντικές του επιλογές, προσφέροντας μια 
πληρέστατη γκάμα βουτημάτων, παραδοσια-
κών αλλά και ειδικού τύπου σε μεγάλη ποικι-
λία γεύσεων και υλικών.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου βρί-
σκονται στην Οβρυά Πατρών, ενώ η εταιρεία 
διαθέτει και ένα οργανωμένο δίκτυο διανο-
μής με ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία, που εφο-
διάζουν σε καθημερινή βάση, ολόκληρη τη 
ΝΔ Ελλάδα. Η φιλοσοφία της εταιρείας συ-
μπυκνώνεται στην εμπειρία χρόνων και την 
οικογενειακή κουλτούρα, που συνθέτουν ένα 
ισχυρό μίγμα, τόσο στο δίκτυο διανομής όσο 
και στην ανάπτυξη μέσα από νέα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία ικανοποιούν στον 
μέγιστο βαθμό, τις απαιτήσεις και τις ανά-
γκες των πελατών της. Η εταιρεία κατάφερε 
να βρεθεί σε υψηλές κλίμακες πιστοληπτι-
κής διαβάθμισης και να συμπεριληφθεί στην 
κοινότητα των επιχειρήσεων «STRONGEST 
COMPANIES IN GREECE».

Διευθύνει την Παιδική Χορωδία της Πολυ-
φωνικής Πάτρας και, εδώ και αρκετά χρό-
νια, παίζει βασικό ρόλο στο θεσμικό πλέον 
Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο της Πολυφω-
νικής. Με πολλές σπουδές και διακρίσεις, 
είναι σοβαρή επαγγελματίας και διακρίνεται 
για τις εξαιρετικές μεθόδους διδασκαλίας, 
ιδίως στα παιδιά. Μαζί της, η Παιδική Χο-
ρωδία έχει κατακτήσει πολλά βραβεία διε-
θνώς. Η κοινωνική εμβέλεια της δουλειάς 
και των εκδηλώσεων της Χορωδίας είναι 
ασύλληπτη, και όχι κατάλληλα αξιοποιημέ-
νη από την πόλη, όπως και άλλες επιτυχη-
μένες πτυχές της τοπικής ζωής.

Πρόεδρος της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Διευθύντρια 
Παιδικής Χορωδίας 

της Πολυφωνικής 

Δικηγόρος Συντηρητής Εργων 
Τέχνης

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεννημένος στην Πάτρα, ακολούθησε 
το νομικό επάγγελμα με επιτυχία. Νε-
ότατος εξελέγη στη διοίκηση του Δικη-
γορικού Συλλόγου, από όπου δεν έχει 
λείψει επί οκταετία. Σήμερα είναι αντι-
πρόεδρος. Ασχολήθηκε με τα διοικητικά 
του Απόλλωνα, ανταποκρινόμενος στην 
κινητοποίηση των τοπικών κοινωνικών 
δυνάμεων για στήριξη του συλλόγου. 
Μέλος της ΝΔ, προσφέρει υπηρεσίες 
στη Νομαρχιακή Επιτροπή από διάφο-
ρες θέσεις. Τα σενάρια στο παρελθόν 
τον ήθελαν να μεταπηδά σε βουλευ-
τικό ψηφοδέλτιο, αλλά μέχρι σήμερα 
δεν επέδειξε ενδιαφέρον για μια τέτοια 
στροφή, επιλέγοντας τη συνδικαλιστι-
κή δράση, την οποία ασκεί μαχητικά και 
υπερβατικά, αλλά με νηφαλιότητα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ 
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ  

Μία από τις δύο κόρες του αειμνήστου 
Ανδρέα Παπανδρέου, του εμπόρου 
που έγινε σημαιοφόρος στην επιτυχή 
εκστρατεία για την ίδρυση Πανεπιστη-
μίου στην Πάτρα,  ακολούθησε, όπως 
και η οδοντίατρος αδελφή της Νίκη Στ. 
Πετσάλη, τη δική της διαδρομή. Συμ-
βολαιογράφος με μακρά πορεία, τα 
τελευταία χρόνια κατέκτησε με δυνα-
μικές κινήσεις τη θέση της στον λογο-
τεχνικό χώρο ως ποιήτρια. Aνθρωπος 
τρυφερός, ευαίσθητος, με πνευματι-
κές ανησυχίες, αντλεί από τον πλούτο 
του ψυχικού της κόσμου και σμιλεύει 
στίχους, που ξεφεύγουν από τη βιω-
ματική αφετηρία και εντυπωσιάζουν 
με το βαθύ τους νόημα. Επιτυγχάνει 
αυτό που η ίδια θεωρεί σημαντικό: Να 
μιλούν πρώτα στην καρδιά κι έπειτα 
στον νου.

ΝΙΚΟΣ 
ΠΑΠΑΚΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Διευθυντής σήμερα της Α΄ ΔΟΥ Πα-
τρών, μιας από τις μεγαλύτερες οι-
κονομικές υπηρεσίες σε όλη την 
Ελλάδα. Απόφοιτος της Ανώτατης 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονί-
κης, με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. Eχει υπηρετήσει 
στο τμήμα Ελέγχου της Α΄ ΔΟΥ Πα-
τρών ως υπάλληλος για επτά χρό-
νια και για διάστημα εννέα μηνών το 
2005 ως διευθυντής. Στη συνέχεια 
τοποθετήθηκε διευθυντής στο Περι-
φερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Πατρών 
για πέντε συνεχόμενα έτη και επίσης 
διευθυντής στη Β΄ ΔΟΥ Πατρών, με 
επιτυχημένη πορεία, όπου λόγω κα-
τάργησής της υπηρετούσε για έναν 
χρόνο στο Τμήμα Φορολογίας Εισο-
δήματος στη Γ΄ ΔΟΥ Πατρών.

Συνιδιοκτήτης του Γραφείου Γενικού Τουρισμού 
PELOPONNES TRAVEL SERVICE με πεδίο δρά-
σης τη διοργάνωση ταξιδιών και εκδρομών 
εσωτερικού - εξωτερικού με μεγάλο στόλο λεω-
φορείων, κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων 
(μεμονωμένων ατόμων, γκρουπ), συνέδρια και 
ειδίκευση στον εισερχόμενο τουρισμό. Αντιπρό-
σωποι Δυτ. Πελοποννήσου και συνεργάτες με-
γάλων Tour Operators του εξωτερικού. Ο Νίκος 
Παπαλέξης είναι εξωστρεφής επιχειρηματίας 
που ασχολείται ενεργά και επιτυχημένα με την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Αχαΐα. 
Διακρίνεται για τις γνώσεις και την αποτελεσμα-
τικότητά του στην υλοποίηση ολοκληρωμένων 
ενεργειών τουριστικής προβολής, όπως είναι το 
πρόγραμμα Culture & Shopping του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας. Παλαιότερα είχε τη διαχείριση των 
ξενοδοχείων «Ακτή Καλόγρια» & «Xριστίνα», 
ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της Ενωσης Ξενο-
δόχων Αχαΐας και γενικός γραμματέας στην Πα-
νελλήνια Ενωση Τουριστικών Γραφείων HATTA. 
Σήμερα είναι υπεύθυνος του Τομέα Τουρισμού 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Διευθυντής 
της Α' ΔΟΥ

Επιχειρηματίας στο 
χώρο του τουρισμού

Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πάτρας

Συγγραφέας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βρέθηκε σχετικά νέος στο τιμόνι του 
Δικηγορικού Συλλόγου, ταυτοχρόνως 
όμως και επάξια. Μέλος της νομοπα-
ρασκευαστικής επιτροπής για την ανα-
μόρφωση του Κώδικα Περί Δικηγόρων, 
έχει καταφέρει να γίνει γνωστός πανελ-
λαδικά για τη νομική του κατάρτιση. Με 
βαριά παρακαταθήκη την 20ετή συνδι-
καλιστική του δράση, κατάφερε να ανα-
νεώσει τη στήριξη των δικηγόρων στο 
πρόσωπό του, στις περυσινές εκλογές 
του κλάδου. Ανέλαβε τα ηνία του φο-
ρέα σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς το 
επάγγελμα βάλλεται από παντού. Προ-
τάσσει τα συμφέροντα των συναδέλφων 
του πάνω από κάθε σκοπιμότητα ή προ-
τεραιότητα, κάτι που παμψηφεί τού ανα-
γνωρίζουν.
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ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΠΑΣ

Ποντιακής-μακεδονικής καταγω-
γής, εγκαταστάθηκε στην Πάτρα 
ως γιατρός καρδιολόγος, αποκτώ-
ντας ιδιαίτερη σχέση με την πλα-
τιά μερίδα της τοπικής κοινωνίας. 
Μέλος και στέλεχος της ΚΝΕ και 
του ΚΚΕ, υπηρέτησε την αυτοδιοι-
κητική εκδοχή του κόμματος στον 
Δήμο Πατρέων.  Μετά τον θάνα-
το του επικεφαλής της παράταξης 
Π. Κοσιώνη, ανέλαβε τα ηνία, και 
έπειτα από μαχητικές θητείες, στις 
εκλογές του 2014, αναδείχτηκε δή-
μαρχος Πατρέων. Σήμερα διοικεί 
ένα οργανισμό με περισσότερους 
από 2.000 εργαζόμενους και προ-
ϋπολογισμό για το 2015 πάνω 182 
εκ. €. 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Ο Θανάσης Παπανικολάου, διοικητής 
Ασφαλείας Πατρών, ανήκει στη χορεία 
των αξιωματικών της Αστυνομίας που 
έχει ζυμωθεί στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας σε όλες της τις εκφάν-
σεις. Μάχιμος και μαχητικός, δεν αφή-
νει τα πράγματα στην τύχη τους και έχει 
στα χρόνια που εργάζεται στην ΕΛΑΣ 
χειριστεί με επιδεξιότητα, επιμονή και 
επιτυχία πολλές δύσκολες περιπτώσεις. 
Εκπαιδευμένος στις ΗΠΑ στη δίωξη του 
κοινού εγκλήματος, έχει σημειώσει τόσο 
στην Πάτρα όσο και σε άλλες περιοχές 
σημαντικές επιτυχίες σε υποθέσεις ναρ-
κωτικών. Στις μεγάλες του προσωπικές 
επιτυχίες συμπεριλαμβάνεται η σύλληψη 
των δραστών της ληστείας στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, 
όταν ήταν υποδιοικητής Ασφαλείας Πα-
τρών. Ηταν ο αξιωματικός που εισέβα-
λε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου 
βρισκόταν ο δράστης της. Μάλιστα, κατά 
την επιχείρηση αυτή, ο Θανάσης Παπανι-
κολάου είχε τραυματιστεί στο πόδι του. Η 
προαγωγή του κρίθηκε ως άξια επιβρά-
βευση της δράσης του ως μάχιμου αξι-
ωματικού.  

Γεννήθηκε στην Aρτα (1962). Πτυχιούχος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Από το 1990 εργάζεται ως καθηγητής φιλό-
λογος στη Μέση Εκπαίδευση. Υπήρξε συν-
διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού 
«Ελίτροχος» της Πάτρας (1993-1999). Από 
το 2002 είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φι-
λολόγων Πάτρας. 
Από το 2003 είναι εκδότης - διευθυντής του 
ηλεκτρονικού λογοτεχνικού περιοδικού 
«Διαπολιτισμός» (www.diapolitismos.gr). 
Εχει οργανώσει πολλά συνέδρια και εκδη-
λώσεις στην Πάτρα, στην Αθήνα και αλλού. 
Μεταφράσεις και ποιήματά του έχουν δη-
μοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, έντυ-
πα και ηλεκτρονικά («Εξώπολις», «Η λέξη», 
«Οδός Πανός», «Ποίηση», «Το Δέντρο», 
www.poiein.gr, www.diapolitismos.gr). 
Κριτικά του κείμενα για νεοέλληνες συγ-
γραφείς, έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά 
περιοδικά και εφημερίδες. Από τις εκδό-
σεις «Μεταίχμιο» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 
του 2008, η πρώτη του ποιητική συλλογή με 
τίτλο «Στην άκρη του ονείρου». 

Διοικητής 
Ασφαλείας Πατρών  

Ποιητής

Γραφίστας  Δήμαρχος
Πατρέων

ΤΕΧΝΕΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γραφίστας στο επάγγελμα, γραφίστας 
στην έξη, τη σκέψη και την ψυχή, σούι 
γκένερις αυτοδίδακτος δημιουργός, που 
συνδυάζει την έρευνα, την ανάδειξη 
ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων 
-δίνοντας έμφαση στις παραδοσιακές 
τεχνικές της γραφής και της τυπογρα-
φίας- με τη σύνθεση και την εικαστική 
πρόταση που ενσωματώνει τα αντι-
κείμενα που μελετά με τις δικές του 
αναζητήσεις. Εχει υπηρετήσει το ερα-
σιτεχνικό θέατρο, κυρίως από τη σκο-
πιά της νεότερης ιστορίας της πόλης, 
σαν συγγραφέας και ποιητής, με όχημα 
την αστική και τη λαϊκή παράδοση του 
Καρναβαλιού. Οι εκθέσεις του υπερέ-
βησαν τα όρια της περιοχής μας, αλλά 
δεν εκτιμήθηκαν όσο έπρεπε από τις το-
πικές δυνάμεις. Εχει βαθιά αίσθηση του 
«ανήκειν» στον αστικό μας χώρο, με ό,τι 
συνεπάγεται αυτό ως προς την ατομική 
καταγωγή και τη συλλογική εξελικτική 
πορεία της κοινωνίας, με τις κατά περι-
όδους εκφάνσεις της.
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ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΕΤΤΑΣ

Μπορεί να σπούδασε οδοντίατρος ο 
Γιάννης Πικραμένος, στην πορεία του 
δρόμου του, όμως, τον κέρδισαν οι 
εκδόσεις. Εχει  ξεκινήσει την εκδοτι-
κή δραστηριότητα στις αρχές του 1973, 
στην Αθήνα. Από το 1977 ενεπλά-
κη και στις γραφικές τέχνες. Το 1989 
στην Πάτρα, ίδρυσε το Typorama. Από 
τις αρχές του 2004 αποχώρησε από 
το Typorama και έκτοτε συνεχίζει τις 
δραστηριότητές του ως Γιάννης Πικρα-
μένος, εκδότης.
Εχει αγαπήσει την Πάτρα και αυτή του 
η αγάπη φαίνεται από τις εκδόσεις του 
που αφορούν την πόλη και την ιστορία 
της (κυρίως λευκώματα). Εχει περάσει 
και στις εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλί-
ων  δόκιμων αλλά και νεοεμφανιζόμε-
νων συγγραφέων. Ο εκδοτικός οίκος 
ασχολείται, επίσης, με τις επιστημονι-
κές εκδόσεις (κυρίως ιατρικές), ενώ 
είναι στελεχωμένος με εξειδικευμένο 
προσωπικό για να κατασκευάζει έντυ-
πα και βιβλία για λογαριασμό τρίτων. 

ΜΑΓΔΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

Ενας από τους διασημότερους, αλλά και 
συμπαθέστερους, Πατρινούς όλων των 
εποχών. Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 7 Ια-
νουαρίου 1956. Επαιξε μπάσκετ όλα τα χρό-
νια της καριέρας του στον Απόλλωνα και 
λόγω των αέρινων και ονειρικών αυτοσχε-
διασμών του στο παρκέ «βαπτίστηκε» από 
τους αθλητικούς συντάκτες του Κέντρου 
σαν Νουρέγιεφ. Αγωνίστηκε 82 φορές στην 
εθνική ομάδα, της οποίας υπήρξε και προ-
πονητής. Ακόμη ως προπονητής εργάστηκε 
στον Απόλλωνα, στο Περιστέρι, στο Μαρού-
σι, στον Σπόρτιγκ και στην Ολυμπιάδα. Τα 
τελευταία χρόνια είναι τεχνικός διευθυντής 
και υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίη-
σης προγράμματος ακαδημιών του Εσπερου 
ΑΟΠΑ. Εχει κατακτήσει την αναγνώριση, 
συνδυάζοντας ταπεινότητα, σοβαρότη-
τα αλλά και προσήνεια όσο ελάχιστοι άλλοι 
μεγάλοι των σπορ. Πολιτικοποιημένος, κοι-
νωνικά ευαίσθητος, πέταξε ψηλά, δεν ξέχα-
σε ούτε τις ρίζες ούτε τους φίλους.

Αντιπρόεδρος της εταιρείας Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ 
(PNP) και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος. Η εταιρεία ιδρύθηκε ως σαπωνοποιία 
από τον Παύλο Πέττα το 1947. Στις αρχές της δε-
καετίας του ΄80 η εταιρεία, μπαίνει σε μια φάση 
μεγάλης εξέλιξης. Μετά το πέρασμα της εταιρεί-
ας στους δύο γιους και την κόρη του ιδρυτή, η 
PNP παρουσίασε ταχεία πρόοδο. Η εταιρεία πα-
ράγει εξειδικευμένα προϊόντα για τη βιομηχανία 
τροφίμων, όπως λίπη και έλαια σε δύο πλήρως 
αυτοματοποιημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
στην Αχαΐα και μια στη Βουλγαρία, ενώ το ισχυρό 
τμήμα έρευνας που έχει αναπτύξει παρέχει λύ-
σεις στις νέες απαιτήσεις των πελατών της στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η εται-
ρεία επεκτείνεται από το 2006 και στην παραγω-
γή ενέργειας με βιοκαύσιμα, συνεργαζόμενη με 
μεγάλο αριθμό παραγωγών ενεργειακών φυτών 
σε όλη την Ελλάδα.
Πρόκειται για μια ισχυρή εταιρεία που συγκατα-
λέγεται από το 2007 μεταξύ των 500 μεγαλύτε-
ρων σε όλη την Ελλάδα με βάση τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 
Η εταιρεία απασχολεί περίπου 120 άριστα εκ-
παιδευμένους και καταρτισμένους  υπαλλήλους, 
ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις πλήρως αυτοματο-
ποιημένες και τρία κέντρα διανομής σε όλη την 
Ελλάδα με μια σημαντική ποσότητα εξαγωγών 
προς χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής 
Ευρώπης.

Τεχνικός διευθυντής 
στον ΕΣΠΕΡΟ ΑΟΠΑ

Επιχειρηματίας

Γενική διευθύντρια
της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 
Δυτικής Ελλάδος 
- Πελοποννήσου - 
Ηπείρου &  Ιονίων 
Νήσων

Εκδότης

ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενική διευθύντρια της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής 
Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου &  
Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για εταίρο του 
ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Επιχειρη-
ματικότητα – Ανταγωνιστικότητα), που 
αποτελείται από τα Επιμελητήρια των 
Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος,  Πελο-
ποννήσου, Ηπείρου και  Ιονίων Νήσων. 
Διαχειρίζεται δράσεις Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είναι 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχει-
ρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα και 
το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.  
Υπό τον συντονισμό της Μάγδας Πε-
τροπούλου, ο φορέας παρουσιάζει μια 
αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία, με 
σημαντικούς ρυθμούς απορρόφησης 
χρηματοδοτήσεων. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΙΛΑΒΑΣ

ΚωΝΣτΑΝτΙΝΟΣ 
ΠΟυΛΑΣ 

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετα-
πτυχιακές σπουδές σε θέματα Εκπαί-
δευσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων. Στη μακροχρόνια επαγγελ-
ματική του σταδιοδρομία έχει αποκτή-
σει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης και στην σύνδεση της 
έρευνας με την εκπαίδευση. 
Διετέλεσε προϊστάμενος γραμματεί-
ας του ΕΑΠ από το 2001 έως το 2011. 
Στη συνέχεια υπηρετεί ως γραμματέ-
ας του ΕΑΠ, ενώ παράλληλα από το 
1997 έως σήμερα εκτελεί καθήκοντα 
προϊσταμένου της Γραμματείας Επι-
τροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαρια-
σμού του ΕΑΠ. Ασκεί τη διοικητική 
εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονι-
σμό των διοικητικών, οικονομικών και 
τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος 
και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη 
λειτουργία τους στο πλαίσιο των σχετι-
κών αποφάσεων και οδηγιών της Συ-
γκλήτου (ΔΕ), των κοσμητειών και του 
πρύτανη. 

ΚωΣτΑΣ 
ΠΛΑτυΚωΣτΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΡΟΔΟΠΟυΛΟΣ

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών «ΠΟΤΟ-
ΠΟΙΪΑ ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΒΕΕ», στην οποία αντι-
πρόεδρος είναι ο Περικλής Πιλαβάς. Από 
το 1940 η οικογένεια Πιλαβά παράγει ούζο, 
μπράντι και λικέρ, ακολουθώντας ευλαβικά 
την ίδια συνταγή εδώ και 3 γενιές: Αριστες 
πρώτες ύλες, διπλή απόσταξη, μεράκι σε 
κάθε στάδιο της παραγωγής και υπομονή. 
Με εδραιωμένη θέση στην αγορά της Ελ-
λάδας και με εξαγωγές σε 11 χώρες της 
Ευρώπης, η εταιρεία είναι υπερήφανη που 
παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση με 
απόλυτα σύγχρονο προφίλ. Με ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. στην Πάτρα, τελευ-
ταίου τύπου αποστακτήρες, υπερσύγχρονα 
μηχανήματα εμφιάλωσης οινοπνευμα-
τωδών ποτών και δυνατότητα παραγω-
γής 6.000 φιαλών την ώρα, η ποτοποιία 
Πιλαβάς δεν εφησυχάζει και συνεχίζει να 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, επιδι-
ώκοντας την καταξίωση του ούζου, ενός 
παραδοσιακού προϊόντος, σε ακόμα περισ-
σότερες αγορές του εξωτερικού.

Επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής 
Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος 
Φαρμακευτικής του Π. Πατρών, η οποία 
έχει αναπτύξει τη μέθοδο της επούλωσης 
τραυμάτων μέσω της ηλεκτροδιέγερσης. 
 H μέθοδος εφαρμόζεται με αξιοσημείω-
τα αποτελέσματα, σε συνεργασία με ιδιώ-
τες γιατρούς και κλινικές, στην επούλωση 
εγκαυμάτων, τραυμάτων αλλά και χρόνι-
ων ελκών. Συγκεκριμένα τοποθετούνται 
περιμετρικά του τραύματος ηλεκτρόδια, 
μέσω των οποίων διοχετεύεται ρεύμα μι-
κρής έντασης στον ιστό, επιτυγχάνοντας την 
επούλωσή του. 
 Στα πρόσωπα του καθηγητή και της ομά-
δας του αποτυπώνεται η δυνατότητα των 
ανθρώπων του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου για πρωτοποριακή έρευνα και 
ανάλογες εφαρμογές. Μια δυναμική που 
απαντά στα προβλήματα που προκάλεσε η 
κρίση στις ανθρώπινες και υλικοτεχνικές 
υποδομές του υγειονομικού συστήματος. 

Πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος 

"ΠΟτΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ
 ΑΒΕΕ"

Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πατρών

Διευθύνων ΟΛΠΑ

Γενικός Γραμματέας
του ΕΑΠ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο  Κώστας Πλατυκώστας γεννήθηκε το 
1954 στην Πάτρα όπου και διαμ ένει.
Σπούδασε Οικονομ ολόγος στο Αριστοτέ-
λειο και έκανε μ εταπτυχιακές σπουδές 
σε Management και Διοίκηση Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΕΑΠ).
Από το 1984 είναι επίκουρος καθηγητής 
ΤΕΙ. Εχει πολύχρονη ενασχόληση ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό 
τομ έα  μέχρι το 2010.
Διετέλεσε πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας ΔΕ, πρόεδρος 
δημοτικού συμβουλίου του πρώ-
ην Δή μου Βραχναιΐκων και μ έλος του 
Περιφερειακού Συμ βουλίου της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εχει διατελέ-
σει  μέλος διοικητικών συμβουλίων σε 
ΝΠΔΔ (ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ, ΠΠΓΝΠ). 
Συνέβαλε καταλυτικά ώστε το νέο λιμάνι 
να πάρει μπροστά με ταχύτητα και επι-
τυχία, ενώ είναι σε εξέλιξη το πλάνο του 
για την ουσιαστική απόδοση στους Πα-
τρινούς αναπλασμένων τμημάτων της 
παραλιακής ζώνης.
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ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟΥΒΑΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΑΜΑΡΗΣ

«Υπάρχει κρίση αξιών, ηθικής και 
οράματος» είναι το τρίπτυχο στο οποίο, 
στη διάρκεια παλαιότερης κουβέ-
ντας μας, είχε εντοπίσει την κρίση της 
εποχής που διανύουμε ο ομότιμος 
καθηγητής Ακτινολογίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών και πρώην πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Δη-
μήτριος Σιαμπλής.  
Για το τρίπτυχο αυτό εργάστηκε συ-
στηματικά όλα τα χρόνια που υπηρέ-
τησε το εθνικό σύστημα υγείας. Ενα 
πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό όχι μόνον 
στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύ-
τερα, καθώς ο παρεμβατικός και, κομ-
ψά, αιχμηρός λόγος του έχει απήχηση. 
Κι αυτό φάνηκε και στην τελευταία 
δοκιμασία των περιφερειακών εκλο-
γών όπου έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο, ως υποψήφιος αντιπεριφερει-
άρχης της παράταξης Κατσανιώτη, 
προσδίδοντας περαιτέρω κύρος στο 
περιφερειακό συμβούλιο.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΩΡΟΣ

ΔΗΜΗτΡΗΣ
ΣΙΑΜπΛΗΣ

Οινολόγος, απόφοιτος του Bordeaux, Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και 
διευθύνων σύμβουλος του «ΟΙΝΟΦΟΡΟΥ», 
του οινοποιείου που ίδρυσε το 1991 στην πε-
ριοχή της Αιγιαλείας, του πιο ορεινού αμπε-
λώνα της Ελλάδος. Η Οινοφόρος αποτελεί μια 
από τις εταιρείες - πρωτεργάτες της ποιοτικής 
αναγέννησης του ελληνικού κρασιού ενώ η 
συμμετοχή στην ΟΙΝΟΦΟΡΟ, από το 2004, της 
«Ελληνικά Κελάρια Οίνων» ισχυροποίησε τη 
θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η 
Οινοφόρος έχει δικά της πειραματικά αμπέ-
λια ενώ συνεργάζεται στενά με πρωτοπόρους 
αμπελουργούς της Αιγιάλειας που έχουν ή φυ-
τεύουν αμπέλια σε επιλεγμένα αμπελοτόπια. 
Ο Αγγελος Ρούβαλης παρακολουθεί συνεχώς 
τις παγκόσμιες εξελίξεις του τομέα, καθώς 
και τις τεχνολογικές προόδους, επιλέγοντας 
τις πιο κατάλληλες για να δημιουργήσει μεγά-
λα κρασιά, αντιπροσωπευτικά της περιοχής τα 
οποία έχουν διακριθεί σε παγκόσμιους διαγω-
νισμούς.
Είναι εκπρόσωπος της Εθνικής Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου της Ευ-
ρωπαϊκής κοινής αμπελοοινικής πολιτικής για 
το κρασί στις συνεδριάσεις του υπουργείου Γε-
ωργικής Ανάπτυξης.

Μια χρονιά όνειρο, μια χρονιά που κύλη-
σε σαν ένα όμορφο παραμύθι… Ο Ανδρέας 
Σάμαρης, το παιδί απ’ την Πάτρα που κά-
νει περήφανη την πόλη με τα ποδοσφαιρι-
κά του κατορθώματα, δεν θα ξεχάσει ποτέ 
όσο ζει το 2014. Εφτασε με τον Ολυμπιακό 
στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Πανηγύ-
ρισε πρωτάθλημα Ελλάδας με τους «ερυ-
θρόλευκους». Και το αποκορύφωμα: Πήρε 
το βάπτισμα του πυρός σε Μουντιάλ, με τη 
φανέλα της Εθνικής Ομάδας, σκοράροντας 
κιόλας στο ιστορικό ματς με την Ακτή Ελε-
φαντοστού. Και το περασμένο καλοκαίρι η 
φημισμένη Μπενφίκα έβγαλε 10 εκατομμύ-
ρια ευρώ απ’ τα ταμεία της και αγόρασε τον 
Ανδρέα από τον Ολυμπιακό. 

Οινολόγος

ποδοσφαιριστής

Εμπορος Ιατρός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ενεργός έμπορος, με πολύχρονη δρα-
στηριότητα στον τομέα του κοσμήματος. 
Συνεχίζει και επαυξάνει την παράδο-
ση της συνδικαλιστικής μαχητικότητας, 
ταυτισμένος με τη νεότερη εποχή του 
Εμπορικού Συλλόγου, από τη θέση του 
συμβούλου, και πλέον του προέδρου. 
Του κλήρωσε να υπηρετεί τον εμπορι-
κό κόσμο σε εποχές τραχύτατες για την 
αγορά και την κοινωνία, κατά τις οποίες 
το τοπικό εμπόριο προσέλαβε διάφο-
ρες ταχύτητες, κάτι που κατέστησε εκ 
των πραγμάτων αδύνατη την ομόθυμη 
λειτουργία. Το 2014 ήταν η χρονιά των 
μεγάλων εσωτερικών συγκρούσεων 
για το θέμα της συχνότητας, όπως και 
της αναγκαιότητας, στην κυριακάτικη 
λειτουργία. Ο πρόεδρος τάχθηκε με το 
μέρος της μικρομεσαίας επιχείρησης. 
Πολιτικοποιημένος, τοποθετημένος 
ανοιχτά στον αντιμνημονιακό χώρο. 
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AΛΕΚΑ 
ΣΙΟΥΛΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΚΙΑΘΑΣ

Eνας σεμνός εισαγγελικός λειτουρ-
γός, που κατάφερε να βρεθεί στα 
ανώτερα εισαγγελικά κλιμάκια χά-
ρη στην άριστη νομική του κατάρτι-
ση, αλλά και την εργατικότητά του. 
Ο Γιώργος Σκλήρης, έχοντας χειρι-
στεί πλήθος «βαριών» δικογραφι-
ών, έχει γράψει τη δική του ιστορία 
στον εισαγγελικό κλάδο. Αγαπητός 
από τους συναδέλφους του, τους 
δικηγόρους και τους υπαλλήλους, 
προΐσταται μιας υπηρεσίας με τε-
ράστιο φόρτο εργασίας, εξαιτίας 
των σωρευμένων υποθέσεων, σε 
μια εποχή με μεγάλες απαιτήσεις 
από τη δικαιοσύνη αλλά και πολλές 
ειδικές δυσκολίες που φέρνουν 
τους λειτουργούς της στην κόψη 
του ξυραφιού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΚΕΝΤΖΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΛΗΡΗΣ 

Για μία ακόμα χρονιά, το τμήμα στί-
βου της Παναχαϊκής ήταν το κορυφαίο 
της Πάτρας, της Αχαΐας και όλων των 
σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείας 
Πελοποννήσου, στον πίνακα της αξιο-
λόγησης της ελληνικής Ομοσπονδίας, 
φθάνοντας στην 25η θέση πανελ-
λαδικά, σε σύνολο 300 σωματείων. 
Δουλειά υψηλού επιπέδου από την 
προπονήτρια Αλέκα Σιούλη, που είδε 
δεκάδες αθλητές της να διακρίνονται 
και το 2014 σε διασυλλογικά και πα-
νελλήνια πρωταθλήματα, αλλά και σε 
διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Αντώνης Δ.Σκιαθάς υπηρετεί τον πολιτι-
σμό δημιουργώντας νέες δομές με συνέ-
χεια και συνέπεια για τρεις δεκαετίες τώρα. 
Το λογοτεχνικό περιοδικό «Ελίτροχος», το 
Ιστορικό αρχείο Α. & Ε. Σκιαθά , ο πολυχώ-
ρος πολιτισμού Επίκεντρο +  είναι  μερικές 
από αυτές . Το συγγραφικό  - ποιητικό του 
έργο έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσ-
σες και έχει συμπεριληφθεί σε αρκετές αν-
θολογίες  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
συνομιλώντας  έτσι άμεσα  με τη σύγχρονη 
ελληνική λογοτεχνία. Επιχειρεί στον χώρο 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με τον φροντι-
στηριακό οργανισμό Ορμή . Είναι ο πρώτος 
πρόεδρος αθλητικού σωματείου που έφερε 
πρωταθλήματα -Α΄ Εθνικής Ελλάδος-  με-
τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε ομαδικό 
άθλημα στην Πάτρα, με την ομάδα χειρο-
σφαίρισης της Ορμής Λουξ.

Προπονήτρια
στίβου 

Ποιητής

Πρόεδρος 
ΟΕΒΕΣΝΑ

Προϊστάμενος
Εισαγγελίας Εφετών

ΚΟΙΝΩΝΙΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελ-
ματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σω-
ματείων ν. Αχαΐας, αντιπρόεδρος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, 
μέλος της διοίκησης στο Ινστιτούτο 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΙΜΕ/
ΓΣΕΒΕΕ) και πρόεδρος του Σωματείου 
Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώ-
ρων «Ο Άγιος Χριστόφορος». Από τα 
πιο ενεργά μέλη του συνδικαλιστικού 
κινήματος των επαγγελματιών και μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, με πολυετή 
δραστηριότητα σε τοπικό και κεντρικό 
επίπεδο, δεν δίστασε να συγκρουστεί 
ανοιχτά με πολιτικά οικείες κυβερνή-
σεις, προτάσσοντας τα συμφέροντα του 
κλάδου του. Αν και δυναμικός, ξέρει να 
ελίσσεται και να λειτουργεί διπλωματικά 
όταν χρειάζεται.
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ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

Πρόεδρος της βιομηχανίας παραγω-
γής αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγ-
μάτων οίνων  Β. Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΒΕΕ. Διετέλεσε πρόεδρος του Συν-
δέσμου Βιομηχάνων Οινοπνεύματος, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχά-
νων Εξαγωγέων Προϊόντων Αμπέλου, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαίων 
Οινοπνευματοποιών, πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοπον-
νήσου και Δυτικής Ελλάδος και αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανιών. Ανέλαβε ως διευθύνων 
σύμβουλος την Β. Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΒΕΕ το 1980 και την εκσυγχρόνισε, 
αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγω-
γική ισχύ της και τις εξαγωγές της. Το 
1990 ανέλαβε και τα καθήκοντα του 
προέδρου του ΔΣ. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Το όνομα του Σταύρου Σολωμού είναι άρρηκτα δε-
μένο με τη χορωδιακή μουσική και την Πολυφω-
νική Χορωδία, της οποίας είναι από τα πρώτα μέλη 
και έχει κατορθώσει να την απογειώσει, καθιστώ-
ντας την μια από τις μεγαλύτερες χορωδίες που έχει 
η Ελλάδα. 
Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που τον Δεκέμβριο 
του 1996 βραβεύτηκε με την ανωτάτη τιμητική διά-
κριση της Ενωσης Χορωδιών Ελλάδος  για την προ-
σφορά του στην ελληνική χορωδιακή μουσική. Ο 
Σταύρος Σολωμός  έχει συμμετάσχει στα Παγκόσμια 
Συνέδρια Χορωδιών και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Πανελλήνιας Ενωσης Διευθυντών Χορωδιών και 
μέλος του 1ου διοικητικού της συμβουλίου, ενώ 
έχει λάβει μέρος ως σύνεδρος ή ως εισηγητής σε 
όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια Μουσικής Ανάπτυξης 
από το 1981 και μετά. Διδάσκει Ανώτερα Θεωρητικά 
της μουσικής στο Αχαϊκό Ωδείο - τμήματος της Πο-
λυφωνικής, ενώ υπήρξε στέλεχος της Εμπορικής 
Τράπεζας επί 33 χρόνια. Στόχος του η ανύψωση του 
πολιτιστικού επιπέδου της πόλης με την προσφορά 
της χορωδιακής μουσικής στο ευρύτερο κοινό και 
τη δημιουργία χορωδιακών συγκροτημάτων επιπέ-
δου για τη σωστή παρουσίαση έργων μουσικής τέ-
χνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα χριστουγεννιάτικα κονσέρτα της Πολυφωνικής 
αποτελούν το μεγάλο γεγονός την προχριστουγεν-
νιάτικη περίοδο στην Πάτρα και αποτελούν πάντα 
ένα θρίαμβο για τον Σταύρο Σολωμό και τους εξαί-
ρετους συνεργάτες του. 

Επικεφαλής της εταιρείας εμπορίας, απο-
θήκευσης και διανομής προϊόντων στην 
Δυτική Ελλάδα «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ 
ΑΕ». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1954 από τον 
δραστήριο πατέρα του Ευτύχιο Σπετσέρη (η 
μητέρα του Α. Σπετσέρη, Γεωργία υπήρξε 
από τις επιφανέστερες καθηγήτριες αγγλι-
κής στην Πάτρα)  που δεν βρίσκεται πλέον 
στη ζωή, ο οποίος ανέπτυξε συνεργασίες 
εκπροσώπησης και πώλησης μεγάλων επι-
χειρήσεων όπως η Nestle, κ.ά. Σήμερα η 
εταιρεία πραγματοποιεί υψηλό τζίρο, απα-
σχολεί πολλούς εργαζόμενους και διακινεί 
ξηρά φορτία σε 12 νομούς. Διαθέτει στόλο 
φορτηγών ψυγείων (συντήρηση - κατάψυ-
ξη), με διανομή σε 6 νομούς, διακινώντας 
μεγάλες μάρκες προϊόντων όπως Nestle, 
Colgate, L’Oreal, Garnier, Maybelline New 
York, L’Oreal Professionnel, Matrix, Essie, 
ΒΙΚΗ, McCain και τελευταία την Johnson 
& Johnson, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκο-
σμίως στον τομέα της φροντίδας της υγεί-
ας. Η «Ευτύχιος Σπετσέρης» ΑΕ εντάχθηκε 
στις «Strongest Companies in Greece» της 
ICAP Group.

Μαέστρος

Επιχειρηματίας

Ιατρός

Πρόεδρος της "Β.Γ. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ"

ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Σολω-
μού, ακολούθησε ιατρική καριέρα, και 
ήδη κατέχει θέση αναπληρώτριας κα-
θηγήτριας στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο. Μέσα στο 2014 συγκίνησε την 
Πάτρα, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα 
της με μια εκδήλωση και άλλες πρωτο-
βουλίες, μέσω των οποίων αναδείχθη-
κε η πληθωρική του προσωπικότητά, 
η πνευματική του συγκρότηση και το 
πολυσχιδές του έργου του. Κλείνοντας 
η χρονικά, ολοκλήρωσε μια ερευνητική 
εργασία του Γρ. Σολωμού για τις χαμέ-
νες πατρίδες της Μικρασίας, και απέδει-
ξε ότι κληρονόμησε και την έφεσή του 
στην ιστορία.
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ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, από το 1990, και 
«ψυχή» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι-
στών, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του καθηγητή 
Δημήτρη Μαρίτσα.  
Εχει πάρει το διδακτορικό του από το Harvard, 
ενώ τις βασικές σπουδές τις έκανε στο Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο από όπου έλαβε πτυχίο 
μηχανολόγου ηλεκτρολόγου. Διετέλεσε ερευ-
νητής του Harvard, Επίκουρος καθηγητής του 
NYU.  Εχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και με το 
Πρώτο Πανελλήνιο της Ελληνικής Μαθημα-
τική Εταιρείας. Είναι ένας από τους αντιπρο-
έδρους της EATCS (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για τη Θεωρητική Πληροφορική) και 
διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής του 
Max Planck Informatic. Το 2005 αναγνωρίστη-
κε ανάμεσα στου 50 κορυφαίους επιστήμονες 
παγκοσμίως στην επιστήμη των υπολογι-
στών σύμφωνα με το «The best Nurturers 
in Computer Science Research». Διετέλεσε 
εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας στο IST/
EU και ήταν μέλος του ISTAG, μια εξέχουσα 
ομάδα 40 ειδικών ατόμων που συμβουλεύει 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε θέματα πολιτι-
κής για την έρευνα.  Βρίσκεται με  άδεια στην 
Αγγλία για εκπαιδευτικούς λόγους. 

ΑΝΝΑ 
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ

Ξεκίνησε ζωή και αυτοδιοικητική κα-
ριέρα από τα Μελίσσια του Αιγίου. 
Εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός, 
για να βρεθεί στη συνέχεια δημοτικός 
σύμβουλος στο Αίγιο, νομαρχιακός 
σύμβουλος και αντινομάρχης. Η αμα-
ξοστοιχία δεν είχε σταματήσει: Εγινε 
βουλευτής στην «εκσυγχρονιστική» 
περίοδο. Ως υφυπουργός Αμυνας έζη-
σε την τρομερή παρέλαση του 2011 
στην Πάτρα. Η θητεία του στον Οργανι-
σμό τού έδωσε την ευκαιρία να ασχο-
ληθεί με τη μεθόδευση της επέκτασης 
του νέου τρένου σε όλη την Αχαΐα. 

Δικαστικός λειτουργός που ταύτισε το όνο-
μά του με την ανάπλαση του Δικαστικού 
Μεγάρου, μια παρέμβαση που προσέλαβε 
ιστορικά χαρακτηριστικά, δίνοντας λάμψη, 
χρώμα και επιβλητικότητα.  Μαζί με δια-
σφάλιση της στατικότητας, που απάλλαξε 
χιλιάδες... δικαίους και άδικους από κίνδυ-
νο, αλλά και  έδωσε προοπτική μακροζω-
ίας σε ένα εμβληματικό κτίριο, συνώνυμο 
της νεότερης ιστορίας της πόλης.
Στη σταδιοδρομία του έχει χειριστεί σοβα-
ρές υποθέσεις. Eχει καταφέρει να εμπνεύ-
σει  τοn σεβασμό στους συναδέλφους του, 
όχι μόνο λόγω  της θέσεώς του, αλλά χάρη 
στη νομική του κατάρτιση. Λιτός, δωρικός, 
μαχητικός και έγκυρος. Χαρακτηριστικός 
εκπρόσωπος της σοβαρής «σχολής» των 
νομικών.

π. Βουλευτής Πρόεδρος 
Εφετών

Διοικητής ΜΕΡΙΜΝΑ

Καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανικών
 Η/Υ και Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής 
Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το όνομα της Αννας Σπηλιωτακάρα είναι 
συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της εθε-
λοντικής αιμοδοσίας. Επί σειρά ετών δι-
ευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του 
«Αγ. Ανδρέα», εργάστηκε συστηματικά 
για να αναπτυχθεί ένα δίκτυο αιμοδοτών 
στην ευρύτερη περιφέρεια, το οποίος 
όχι απλώς διατηρείται μέχρι σήμεραμ 
αλλά έχει πολλαπλασιαστεί.
Παράλληλα με την ιατρική της πορεία, 
είχε έντονη ενασχόληση με τα κοινά τα 
οποία υπηρέτησε ως αιρετή στον Δήμο 
Πατρέων, για να διεκδικήσει το αξίωμα 
της δημάρχου, με υπερβατικές προθέ-
σεις που όμως δεν βρήκαν τον χώρο 
τους στο πολωτικό σκηνικό της εποχής. 
Ακόμα και σήμερα συνεχίζει να προ-
σφέρει στην κοινωνία, έχοντας ανα-
λάβει τη διοίκηση του Θεραπευτικού 
Παιδαγωγικού Κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ».    
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ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Νικόλαος Στακιάς είναι από τα πρό-
σωπα του υγειονομικού διοικητικού 
μηχανισμού της Περιφέρειάς μας που 
ήρθε για να μείνει. Είναι από τους ελά-
χιστους που έχοντας υπηρετήσει διά-
φορες θέσεις (διοικητής Νοσοκομείου 
Αγρινίου, αναπληρωτής διοικητής 
ΠΓΝΠ, στέλεχος της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, διοικητής του Καραμαν-
δανείου,) έχει πλήρη γνώση του υγειο-
νομικού χάρτη της Περιφέρειάς μας.
 Η πρόσφατη τοποθέτησή του στη διοί-
κησης της 6ης ΥΠε απέσπασε τη θετική 
κριτική του υγειονομικού κόσμου, κα-
θώς γνωρίζουν την παρεμβατικότη-
τα, την οργανωτική του αρετή και την 
αμεσότητα που διαθέτει. Είναι οπα-
δών των λίγων λόγων και των πολλών 
πράξεων.   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΑΚΙΑΣ

Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πά-
τρα το 1952. Εκανε μαθήματα ζωγραφικής 
στο Heron Art Institute του Πανεπιστημίου 
της Ινδιανάπολις των ΗΠΑ. Εκανε ελεύθερες 
σπουδές στα περισσότερα από τα μουσεία της 
Ευρώπης. Συνδυάζει την καλλιτεχνική ιδιότη-
τα με μια άλλη φαινομενικά ετερόκλητη: Είναι 
καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών. Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος .Εργα του βρίσκονται στην 
Εθνική Πινακοθήκη, στο Μουσείο Βορρέ, στην 
Πινακοθήκη Σύρου, στη Δημοτική Πινακοθή-
κη Πειραιώς, στο Μουσείο της Πόλεως των 
Αθηνών «Βούρου - Ευταξία», στο Σπίτι του 
Ηθοποιού, στο Δημαρχείο της Φλωρεντίας και 
σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Καλλιτέχνης με σπάνια οπτική, 
προχωρημένη τεχνοτροπία και έφεση στις δι-
αφορετικές εκφάνσεις της ελληνικότητας μέσα 
από τη ζωγραφική. Η φετινή του έκθεση έκανε 
αίσθηση και εκτός των τειχών.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Πάτρα, τε-
λείωσε το Αρσάκειο. Σπούδασε στην ΑΣΟ-
ΕΕ Αθηνών αρχικά, και στην Αρχιτεκτονική 
Σχολή Πολυτεχνείου Τορίνο της Ιταλίας, από 
όπου έλαβε πτυχίο αρχιτέκτονος μηχανικού. 
Ακολούθως ειδικεύτηκε στην «Προστασία 
Μνημείων», με υποτροφία του Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου. 
Αφού για αρκετά χρόνια άσκησε ελεύθερο 
επάγγελμα αρχιτέκτονος, διορίστηκε στη ΜΟΔ 
του ΚΠΣ και με αυτή την ιδιότητα ήρθε στην 
κρατική ΠΔΕ αρχικά. Αντικείμενο της τα έργα 
πολιτισμού που χρηματοδοτούνταν από τα κοι-
νοτικά κονδύλια ΠΕΠ κ.λπ. Μετά τη σύσταση 
της Αιρετής Περιφέρειας ανέλαβε προϊστα-
μένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
και είναι ουσιαστικά αυτή που παρακολουθεί 
τη σωστή και σύννομη υλοποίηση των έργων 
από την άποψη των διαδικασιών αλλά και την 
απορρόφηση των κονδυλίων.  Ανήκει στον κύ-
κλο των στενών συνεργατών του περιφερειάρ-
χη Απόστολου Κατσιφάρα, λόγω της μεγάλης 
της εμπειρίας στο αντικείμενο των χρηματοδο-
τούμενων έργων από την ΕΕ. 
Ο ρόλος της, σε μια περίοδο όπου η αναβάθμι-
ση των υποδομών και η απόλυτη απορρόφηση 
των ευρωπαϊκών πόρων είναι επιτακτική ανά-
γκη, είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος.Ζωγράφος 

καθηγητής

Επικεφαλής 
Διαχειριστικής Αρχής

 ΠΔΕ

Διευθυντής 
Χιονοδρομικού
Καλαβρύτων

Διοικητής 
6ης ΥΠΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΕΧΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέλος του ΔΣ του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου Καλαβρύτων,  με καταγωγή από 
το Κρυονέρι Καλαβρύτων. Ο Λεωνίδας 
Σπυρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανι-
κός, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 
μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του 
Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, μέλος του 
ΤΕΕ, μελετητής δημοσίων έργων, μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου του Συλ-
λόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, 
αθλητής στο άθλημα της αετοσανίδας 
(Kitesurf) και εξαιρετικός χιονοδρό-
μος. Υποψήφιος  ομοσπονδιακός προ-
πονητής χιονοδρομίας, γνωρίζει άριστα 
Αγγλικά και Γερμανικά και έχει ασχο-
ληθεί επαγγελματικά με τοπογραφικές, 
υδραυλικές και άλλες μελέτες, μεταξύ 
των οποίων και η αποτύπωση του Χιο-
νοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.
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ΣΠΥΡΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΝΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Ευεργέτες, σε τέτοιες εποχές; Η οικογέ-
νεια του Δημητρίου και της Βέρρας Σφήκα 
μέσω της δωρεάς τους κάλυψαν ένα με-
γάλο κενό που υπήρχε στην αντιμετώπιση 
των κινητικά αναπήρων. Παρά τα γραφει-
οκρατικά, και άλλα, εμπόδια κατάφεραν 
να προσφέρουν στα άτομα με κινητικά 
προβλήματα ένα υπερσύγχρονο Κέντρο 
Αποκατάστασης Παθήσεων του Νωτιαίου 
Μυελού.
Ο Δ. Σφήκας γεννήθηκε στην Πάτρα την 
οποία αποχωρίστηκε όταν έφυγε για σπου-
δές στη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη Ναυπηγική – Μηχανολο-
γία, εργάστηκε αρχικά ως υπάλληλος σε 
μία εταιρεία και στη συνέχεια ανέπτυξε τις 
δικές του επιχειρήσεις. Πάντα είχε μέσα 
του την επιθυμία να προσφέρει στον τόπο 
που τον γέννησε. Κάτι που υλοποίησε μέ-
σω του Κέντρου Αποκατάστασης, ενώ έχει 
δηλώσει ότι θα είναι παρών σε κάθε ανά-
γκη που θα προκύψει. 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΣΦΗΚΑΣ

Σκαπανέας της γκουρμέ αντίληψης στο 
γαστρομαργικό πεδίο, τον καιρό που η 
τοπική κοινωνία ούτε που υποπτευό-
ταν την επανάσταση που ερχόταν πα-
νελληνίως στον συγκεκριμένο τομέα. 
Ξεκίνησε τη δράση του στο θρυλικό 
«Μουράγιο», την ψαγμένη ταβέρνα του 
Καστελλόκαμπου, που εξελίχθηκε σε 
εστιατόριο με προχωρημένη άποψη ως 
προς το μενού, τη σύνθεση πατροπαρά-
δοτων και πιο σοφιστικέ γεύσεων, την 
οργάνωση, τη λειτουργία, την εξυπηρέ-
τηση, την αισθητική του καταστήματος. 
Επιχειρηματίας με ένστικτο, ανίχνευσε, 
βαθμιαία, την κόπωση του κοινού από 
την ομοβροντία των γαστρονομικών 
προτάσεων, αλλά και την τάση για οικο-
γενειακές περικοπές, και αναδιπλώθη-
κε σε μια πιο απλοποιημένη μονάδα στο 
Ρίο, το «Ναύτ-οικο», όπου συνδύασε 
αναγνωρίσιμα πιάτα με φαστ εξυπη-
ρέτηση, μετατρέποντας το κατάστημα, 
βαθμιαία, σε νέο τόπο συνάντησης Πα-
τρινών και επισκεπτών, μικρών και 
μεγάλων, πανεπιστημιακών και φοιτη-
τών, σε μια πιο «ελληνική» πλατφόρμα. 
Θήτευσε μεγαλοπρεπώς στο κέτερινγκ, 
από το οποίο αποχώρησε, και πάλι εξ 
ενστίκτου, μόλις είδε την επερχόμενη 
ξηρασία της κοσμικότητας. Εχει κι ένα 
πιο καλλιτεχνικό άλτερ έγκο: Ζωγραφί-
ζει και φροντίζει αυτοπροσώπως κά-
ποιες διακοσμητικές λεπτομέρειες των 
καταστημάτων του.

Η Αννα Στράτου γεννήθηκε το 1979 και ξε-
κίνησε το χάντμπολ στον Φοίνικα Πάτρας, 
που το 2000 εξελίχθηκε σε Θρίαμβο και το 
2003 σε Ορμή Λουξ. Ηταν επί σειρά ετών 
αρχηγός της ομάδας (παρέδωσε φέτος το 
περιβραχιόνιο στην Αντζελα Καρέλα) και 
διεθνής με την Εθνική γυναικών.Αγωνί-
ζεται αριστερό εξτρέμ και με τη Ορμή έχει 
πανηγυρίσει την κατάκτηση 6 πρωταθλη-
μάτων και τεσσάρων Κυπέλλων Ελλάδας. 

 

Εστιάτορας

Αθλήτρια 
χάντμπολ

Δωρητής Δωρητής

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι και το φθινόπωρο δεν ήταν γνω-
στός στο ευρύ κοινό. Τα νέα μάς ήρθαν 
από τον Σύλλογο Πατρινών Καλλιτε-
χνών, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το πε-
ρίφημο και πολυσυζητημένο, αλλά μη 
αξιοποιούμενο σπίτι του Παλαμά, αγο-
ράστηκε εν τέλει έναντι 520.000 ευρώ 
από τον ομογενή επιχειρηματία των 
ΗΠΑ Θανάση Στεφανόπουλο, 73 ετών, ο 
οποίος ασκεί επί δεκαετίες επιτυχή, πο-
λυσχιδή επαγγελματική δραστηριότητα 
στην Αμερική. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες που ήρθαν από τις ίδιες πηγές, 
το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος ποι-
ητής Κωστής Παλαμάς, το 1859, Κορίν-
θου και Κολοκοτρώνη, θα διατεθεί στον 
Σύλλογο Καλλιτεχνών. Και περιμένουμε 
όλοι με ενδιαφέρον τη συνέχεια.  Φέ-
ρεται ότι ο Θ. Στεφανόπουλος διευθύνει 
μεγάλη επιχείρηση οπωροκηπευτικών 
στην Καλιφόρνια. Με δωρεά του έχει 
χτιστεί στη συγκεκριμένη  πολιτεία των 
ΗΠΑ ορθόδοξο χριστιανικό μοναστήρι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΑΒΑΤΖΗΣ 

Γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου και 
δραστηριοποιείται στον χώρο του 
τουρισμού και των ακτοπλοϊκών πρα-
κτορεύσεων από το 1977, καθώς είναι 
ναυτιλιακός πράκτορας (Ferry Center). 
Εχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Τουριστικών Πρακτόρων Ελλά-
δας ΗΑΤΤΑ,  πρόεδρος του Συλλόγου 
Ναυτικών Πρακτόρων Νομού Αχαΐας 
και πρόσφατα ορίστηκε νέος πρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρ-
νανίας. Ως επιχειρηματίας και μάλιστα 
του τουριστικού τομέα και της ακτο-
πλοΐας, συμβάλλει με τις γνώσεις και 
την εμπειρία του από διάφορες θέσεις 
σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής 
που έχει υπηρετήσει. Παράλληλα εί-
ναι και λάτρης του ναυταθλητισμού, 
καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος του 
ΝΟΠ, του ΠΕΑΚ και της Επιτροπής 
Ανάπτυξης της Ελληνικής Υδατοσφαί-
ρισης.

ΝΙΚΟΣ  
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΕΛΩΝΗΣ 

Πρόεδρος της Παναιγιάλειας Ενωσης 
Συνεταιρισμών, διευθύνων σύμβου-
λος της Συνεταιριστικής Κορινθια-
κής Σταφίδας και αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Κορινθια-
κής Σταφίδας. Ηγείται από το 2003 
της ΠΕΣ, η οποία απέκτησε έναν 
εξωστρεφή προσανατολισμό, διπλα-
σιάζοντας τις εξαγωγές της, με απο-
τέλεσμα σήμερα να κατέχει τη θέση 
του μεγαλύτερου εξαγωγέα κοριν-
θιακής σταφίδας της χώρας, με με-
ρίδιο αγοράς που φτάνει το 60% της 
ελληνικής παραγωγής. Η ΠΕΣ κατά-
φερε το 2013 μετά από αξιολόγηση, 
από κριτική επιτροπή να φτάσει ως 
φιναλίστ εταιρεία στα ετήσια βραβεία 
Greek Exports Awards και να πάρει 
τιμητική διάκριση.
 

Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, μαγεύτηκε από τον αέρα που φύσαγε 
τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και 
ασχολήθηκε έντονα με την πολιτική. Εξε-
λέγη στο δημοτικό συμβούλιο Πατρέων με 
τον Θ. Αννινο και διετέλεσε πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου για μεγάλο διάστη-
μα, αφήνοντας ζωηρό ίχνος, σαν μια εμ-
βληματική προσωπικότητα της περιόδου. 
Αργότερα (1988), μαζί με τέσσερις άλλους 
συναδέλφους του αποφάσισαν να δημιουρ-
γήσουν ένα διαφορετικό φροντιστήριο από 
εκείνα που υπήρχαν ως τότε. Ετσι γεννήθη-
κε το «ΠΡΙΣΜΑ», που σήμερα έχει μετεξε-
λιχθεί στον πιο πολυπρόσωπο και δυναμικό 
εκπαιδευτικό οργανισμό: Στεγάζεται σε έξι 
διαφορετικά κτίρια στο κέντρο της πόλης, 
με 1.200 μαθητές και 90 εργαζόμενους. Ο 
πληθωρικός Κ. Ταβαντζής κρατά τα ηνία 
αυτής της δυναμικής προσπάθειας, έχοντας 
κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση των 
μαθητών του και  των γονιών τους. 
Και επειδή η πρώτη αγάπη δεν λησμονιέ-
ται, ανήκει στη βασική ομάδα του δημοτι-
κού συνδυασμού «ΠΑΤΡΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που έχει επικεφαλής τον Χ. Πα-
τούχα.  Σε ηρεμότερους τόνους, αλλά πά-
ντα ανήσυχος, δημοκρατικά ευαίσθητος και 
αξιακά ασυμβίβαστος.

Πρόεδρος της
 Παναιγιάλειας Ενωσης

 Συνεταιρισμών

Φροντιστής

Τεχνικός 
θεάτρου

Επιχειρηματίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είναι το φως το θεατρικόν, το φως το 
ιλαρόν, το φως το λυπητερόν, το στο-
χαστικόν, το μυστηριακόν, όλων των 
ειδών τα φώτα, όλων των ειδών οι φω-
τισμοί, ένας άνθρωπος. Σταθερός συ-
νεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, επί μια 
δεκαετία και πλέον φωτίζει όλες σχεδόν 
τις παραστάσεις του θεάτρου, πάμπολ-
λες μετακλητές παραγωγές, δουλειές 
εξωτερικών θεατρικών ομάδων και γε-
νικά οτιδήποτε κυκλοφορεί στο θεατρι-
κό σανίδι, εντός ή εκτός «Απόλλωνα». 
Από την πρώτη στιγμή που έδειξε δείγ-
μα της δουλειάς του, ξεδίπλωσε ένστι-
κτο και τεχνική γνώση που δεν είχαν 
προηγούμενο στη θεατρική Πάτρα. Εχει 
συνεργαστεί με μια πλειάδα σκηνοθε-
τών πρώτης γραμμής, σε παραστάσεις 
επίσης πρώτης γραμμής, έχει όμως 
στηρίξει και εναλλακτικές, ημιεπαγγελ-
ματικές και ερασιτεχνικές δουλειές. Το 
βασικό του εργαλείο είναι η χαλύβδινη 
ψυχραιμία, που του επιτρέπει ατάραχος 
να δοκιμάζει προβολείς μέχρι ξημερώ-
ματα.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΤΖΕΛΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ   

Μεγάλωσε ανάμεσα στην Πάτρα και την 
Αγιά Φωτιά της Χίου. Σπούδασε Νομικά και 
Διεθνείς Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Κόβεντρι και έκανε αντίστοιχα μεταπτυχι-
ακά στο UCL του Λονδίνου. Eχουν εκδοθεί 
συλλογές με ποιήματά του, όπως «Αιμο-
σφαίριο του ουρανού» και «Μικρές μπα-
λάντες γι’ απόψε», το  θεατρικό έργο «Το 
Σκυλί του Ωρίωνα» κ.ά. Εχει, επίσης, γρά-
ψει τα θεατρικά έργα «Πούπουλα» και «Το 
Χώμα λερώνει», ενώ ποιήματά του έχουν 
δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και 
ανθολογίες και έχουν μεταφραστεί σε έντε-
κα γλώσσες. Εχει σκηνοθετήσει πολλές 
θεατρικές παραστάσεις και έχει παίξει, ως 
ηθοποιός, σε λίγες. Εχει σκηνοθετήσει την 
ταινία μικρού μήκους «Θέλω να πάρω κά-
τι από τα χέρια σου». Είναι διευθυντής του 
θεάτρου act στην Πάτρα. Ο δυναμισμός του, 
η αφοσίωσή του στο θέατρο, η αποφασι-
στικότητά του να πετύχει, του επιτρέπουν 
να νικά τις αντιξοότητες και, μέσα από μια 
εναλλακτική καλλιτεχνική πρόταση, να έχει 
εξελιχθεί σε θεμελιωτή ενός θεατρικού πυ-
ρήνα, που προσφέρει σύγχρονες και πρω-
τότυπες προτάσεις στο απαιτητικό κοινό.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ

TΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ

Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ εδώ και 
πολλά χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα 
του ως αθλητής στίβου, στις ρίψεις, 
ενώ μετά τις σπουδές του (καθηγη-
τής Φυσικής Αγωγής) ασχολήθηκε 
παραγοντικά με την Τοπική Ενω-
ση. Διατέλεσε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ενώ 
στήριξε με κάθε τρόπο τον κλασικό 
αθλητισμό στην ευρύτερη περιοχή. 
Επί θητείας του, ο στίβος απέκτησε 
το ανοικτό και κλειστό προπονητήριο 
στου Λαδόπουλου, ενώ εξοπλίστηκε 
το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Από οικογένεια με επιχειρηματική παρά-
δοση, μαζί με τον αδελφό του Κώστα, δι-
οικούν αθόρυβα και αποτελεσματικά μια 
υγιή και διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία 
χονδρικής εμπορίας ειδών καπνιστού και  
ζαχαρωδών. Παράλληλα, είναι πρόεδρος 
της εταιρείας στεγνού καθαρισμού και φρο-
ντίδας STEGNO, της ηγέτιδας ελληνικής 
αλυσίδας στεγνοκαθαριστηρίων που ήδη 
αριθμεί 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 

Πρόεδρος της 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ

Επιχειρηματίας 
πρόεδρος STEGNO AE

Επιχειρηματίας Διευθυντής 
Θεάτρου  ACT

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχα-
ΐας και επικεφαλής της «Παναιγιάλειας 
Ανεξάρτητης Επιμελητηριακής Κίνη-
σης». Επαγγελματικά ασχολείται με την 
αρτοποιία καθώς διαθέτει επιχείρηση 
στο Αίγιο. Διακρίνεται για την έντονη 
συνδικαλιστική του δράση εδώ και πολ-
λά χρόνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
τη δυνατή εκπροσώπηση της Αιγιάλειας 
στο Επιμελητήριο Αχαΐας μέσω της πα-
ράταξης της οποίας είναι επικεφαλής. 
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ΧΑΡΗΣ 
ΤΣΙΜΑΡΑΣ

ΝΙΚΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός του Πανεπιστημίου Πατρών, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
DYNACOMP AEBE. Μαζί με τον Μιχά-
λη Χρηστάκη, επίσης διπλωματούχο 
ηλεκτρολόγο μηχανικό και αντιπρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, δι-
ευθύνουν από το 1988 μια εταιρεία, η 
οποία βρίσκεται στις 100 πρώτες εται-
ρείες πληροφορικής σε όλη την Ελλά-
δα και μέσα στην πρώτη τριάδα των 
επαρχιακών εταιρειών σε πανελλήνια 
κλίμακα. Η DYNACOMP, με κύκλο ερ-
γασιών άνω των 4 εκ. ευρώ τον χρόνο, 
έχει καταστεί μια δυναμική εταιρεία 
στον χώρο των νέων τεχνολογιών. Ο 
Θεόδωρος Τσούμπελης είναι και γε-
νικός γραμματέας του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας από το 2012.

ΗΡΩ 
ΤΣΙΜΠΡΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ 

Το υγρό στοιχείο παραμένει προσδιοριστικό 
για την οικογένειά του και τον ίδιο. Ο πατέρας 
του υπήρξε επιχειρηματίας στην ακτοπλοΐα. 
Ο ίδιος, έπειτα από μια αξιοπρόσεκτη καριέ-
ρα στον ναυταθλητισμό με το σκουφάκι του 
ΝΟΠ, κινήθηκε στον χώρο των επιχειρήσε-
ων με επιλογές που όλες έχουν θέα θάλασσα, 
είτε μέσω του «Πριμαρόλια» είτε της «Πε-
ραντζάδας» είτε του «Εμελίς» είτε του «Μω-
ρέας» -το όνειρο που δεν δικαιώθηκε- είτε 
μέσω του «Μαραγκοπουλείου» που αναζητά 
φόρμουλα χρήσης. Κινείται μεταξύ Πατρών 
και Φισκάρδου, οργανώνει, κινητοποιεί, ελίσ-
σεται, παίρνει αποφάσεις σοβαρής κλίμακας 
και -όποτε χρειαστεί- σηκώνει ο ίδιος τα μα-
νίκια. Υποδειγματικό μοντέλο επιχειρήσεων 
ανθρωποκεντρικού- προσωποκεντρικού χα-
ρακτήρα. Το περίσσευμα της ενέργειάς του 
εξακολουθεί να κατευθύνεται σε βαριές πε-
ζοπορίες και κολύμβηση αποστάσεων.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δικηγό-
ρος στην Πάτρα, όπου και γεννήθηκε, όπως 
και η σύζυγός του Μιράντα. Είναι από τα 
αριστερά στελέχη που «πάνω τους» είναι 
γραμμένη η ιστορία των διακυμάνσεων του 
χώρου από τη Μεταπολίτευση μέχρι τις μέ-
ρες μας. ΚΚΕ, ΚΚΕ εσωτερικού, ΕΑΡ. Συ-
νασπισμός σε όλες τις εκφάνσεις του, και 
εν τέλει ΔΗΜΑΡ, σε κομβικό σημείο και 
πάλι. Αρχικά προσανατολίστηκε, ως στέλε-
χος του Συνασπισμού, προς τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση, ως υποψήφιος νομάρχης 
και ως εκλεγμένος σύμβουλος. Μεταπήδη-
σε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υπο-
ψήφιος βουλευτής, για να εκλεγεί τελικά 
βουλευτής Αχαΐας με τη ΔΗΜΑΡ, εξελισσό-
μενος σε υψηλόβαθμο στέλεχός της, όντας 
στενός προσωπικός και πολιτικός φίλος με 
τον συνάδελφό του στη δικηγορία, Φώτη 
Κουβέλη. Έχει ενδιαφέρον ότι στη νεότητά 
του, η λεγόμενη «αναθεωρητική αριστερά» 
δεν έβλεπε ούτε με κιάλι έδρα στη Βουλή, 
και τώρα έχει τρεις έδρες μόνο στην Αχαΐα.

Επιχειρηματίας

Βουλευτής 
ΔΗΜΑΡ

Επικεφαλής 
ΑΧΑΪΑ ΑΕ

Επικεφαλής DYNACOMP 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ηρώ Τσιμπρή μεγάλωσε στα Κα-
λάβρυτα και σπούδασε στο Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ακολούθησε πτυχίο ΜΒΑ στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων (Brighton) και πτυχίο 
Project Management (Δουβλίνο). 
Από το 1999 είναι ως διευθύντρια, στην 
Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΧΑΪΑ ΑΕ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ». Εχει την ευθύνη για τον συντο-
νισμό, την υλοποίηση και την παρακο-
λούθηση των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων που εφάρμοζε η εται-
ρεία στον Νομό Αχαΐας και την ευρύ-
τερη γεωγραφική περιοχή, όπως ΚΠ 
LEADER ΙΙ, ΚΠ LEADER+, INTERREG, 
ΟΠΑΑΧ, Βοήθεια στο Σπίτι, Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, κλ.π.



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕμβριου 2014 532014 / 200 ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΦΑΦΟΥΤΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ 
ΦΩΤΙΟΥ

Εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος 
με τον συνδυασμό του περιφερειάρχη 
Απόστολου Κατσιφάρα και πρόεδρος 
της ΑΕ «Αναπτυξιακή» της Περιφέρειας. 
Γεννήθηκε το 1952 στο Καρούσι Καλα-
βρύτων και δραστηριοποιείται επαγγελ-
ματικά στην Πάτρα με την κατασκευή 
ιδιωτικών οικοδομικών έργων από το 
1978.
Διετέλεσε πρόεδρος επί σειρά ετών της 
Ενώσεως Κατασκευαστών Οικοδομι-
κών Εργων Πάτρας και από το 2002 έως 
το 2007 πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, καθώς και σε αναπτυξιακούς 
φορείς όπως το Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Εμπορίου Δυτικής Ελλάδας, το BIC Δυ-
τικής Ελλάδας και το Βιοτεχνικό Πάρ-
κο Πάτρας. Εμπειρο συνδικαλιστικό και 
κοινωνικό στέλεχος, ήπιος και διαλλα-
κτικός, προτιμά το αποτέλεσμα από τον 
θόρυβο και τις εντυπώσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γιος του Βασίλη Φαφούτη και της Βάνας 
Θεοδοσοπούλου, γεννημένος στην Πάτρα, 
«παιδί» της πλατείας Ολγας. Ξεκίνησε από 
τη Νομική Σχολή. Κάπως νωρίτερα, είχε 
θεωρηθεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 
στην αντισφαίριση, πανελληνίως. Αλλά ο 
κινηματογράφος τού φώναζε ήδη. Φοίτησε 
σε σχετική σχολή και γρήγορα ξεδίπλωσε 
μια αξιοπρόσεκτη στόφα, αποσπώντας βρα-
βεία για ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες 
άφησαν εποχή για τα επεισοδιακά τους γυ-
ρίσματα, καθώς μετείχαν σ’ αυτές ένα κα-
ραβάνι φίλες και φίλοι, σε ξέφρενη διάθεση. 
Η επιδεξιότητά του στα επαγγελματικά γυ-
ρίσματα του άνοιξε δρόμο στα τηλεοπτικά 
στούντιο, διχάζοντάς τον ανάμεσα σε πιο δι-
εκπεραιωτικές, αλλά πάντα σπινθηροβό-
λες, δουλειές για σίριαλ και σινεμά και στην 
ανάγκη του να εκφραστεί με πιο ψαγμένα 
πράγματα, κάτι που κυρίως πέτυχε με τον 
«Παράδεισο», που γυρίστηκε κυρίως στην 
Πάτρα, με θυελλώδη εθελοντική συμμετο-
χή και με γνωστούς σταρ ως πρωταγωνι-
στές. Ακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για το 
Καρναβάλι της Πάτρας, για λογαριασμό του 
Δήμου, μάλλον η πληρέστερη και πιο αυθε-
ντική αποκωδικοποίηση του Πατρινού Καρ-
ναβαλιού. Δοκιμάζει τις τύχες του και στο 
θέατρο, με συνεργασίες με το ΔΗΠΕΘΕ.

 Μηχανολόγος και αεροναυπηγός μηχα-
νικός, διευθύνων σύμβουλος του τεχνο-
βλαστού ΤΟΒΕΑ που ίδρυσε μαζί με τον 
Γιώργο Σωτηριάδη (διευθυντής Ερευνας 
και Ανάπτυξης) το 2012 με δραστηριότη-
τα στον σχεδιασμό και την κατασκευή ει-
δικών κατασκευών που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κινητικά 
ανάπηρων. Δημιούργησαν και εξέλιξαν το 
SEATRAC, μια πρωτότυπη κατασκευή που 
παρέχει τη δυνατότητα σε κινητικά ανάπη-
ρους να αποκτήσουν πρόσβαση στη θά-
λασσα, και για τον λόγο αυτό κέρδισε το  A’ 
βραβείο καινοτομίας στον 2ο Διαγωνισμό 
«Η Ελλάδα καινοτομεί» που διοργάνωσε ο 
ΣΕΒ και η Eurobank.

Σκηνοθέτης

 Μηχανολόγος και
 αεροναυπηγός μηχανικός,
 διευθύνων σύμβουλος του

 τεχνοβλαστού ΤΟΒΕΑ

Περιφερειακός σύμβουλος,
 πρόεδρος της 
ΑΕ «Αναπτυξιακή»
της Περιφέρειας

Πρόεδρος της εταιρείας 
Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΚΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μηχανολόγος μηχανικός και πρόεδρος 
της  κατασκευαστικής εταιρείας προ-
ϊόντων σιδήρου και μεταλλικών κα-
τασκευών «Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΕΚΕ» στη ΒΙΠΕ Πατρών. Η εταιρεία 
έχει μια μακρά ιστορία στην περιοχή, 
από το 1925. Πρόκειται για μια από τις 
πλέον αξιόπιστες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο των μεταλ-
λικών κατασκευών και στην εμπορία 
προϊόντων χάλυβα. Ο Ιωάννης Φρα-
γκοπαναγιώτης, έχοντας επενδύσει σε 
κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
κατέστησε την εταιρεία πρωταγωνίστρια 
στον κλάδο των κατασκευών τα τελευ-
ταία χρόνια, διαγράφοντας μια ανοδι-
κή πορεία ανάπτυξης. Σήμερα είναι και 
μέλος του ΔΣ και διευθυντής της ΚΑΕ 
Απόλλων.
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Σοφία καί 
ΝτίΝα Χατζή 

ΒαΣίΛήΣ 
ΧατζήΛαΜΠΡοΥ

Η ψυχή μιας από τις επιφανέστερες, 
πιο επιτυχημένες και πιο ιστορικές 
ποτοποιίες της Πάτρας. Κρατάει τη ση-
μαία αλλά και το κουπί μιας οικογενει-
ακής επιχείρησης που κατάγεται από 
τη Χίο, και που μεταδημότευσε στα 
μέρη μας, εξοπλισμένη με συνταγές, 
αρώματα, εμπειρία από την παραγω-
γή παραδοσιακών οινοπνευματωδών 
προϊόντων. Από ούζο μέχρι μαστίχα, 
από τεντούρα μέχρι ηδύποτα διάφορα, 
και σε παραλλαγές που επέβαλλε μια 
πιο ψαγμένη οινοποιητική τεχνοτρο-
πία, η ποτοποιία Χάχαλη, εγκατεστημέ-
νη στις πηγές Ρωμανού, με ορμητήριο 
το πρατήριο της Αγίου Νικολάου, υπε-
ρασπίζεται την υψηλού επιπέδου το-
πική παράδοση, εξαπλώνοντας την 
παραγωγή της σε διάφορα σημεία 
πώλησης. Ο ίδιος ο Γ. Χάχαλης στηρί-
ζει τη διάθεση των προϊόντων του με 
αυτοπρόσωπο και σχεδόν αυτοσχέδιο 
μάρκετινγκ, που επιβάλλει μια ακάμα-
τη κινητικότητα αλλά και κοινωνικότη-
τα παντού όπου χτυπά ο σφυγμός της 
πόλης.

αΝτώΝήΣ 
ΧαΡοκοΠοΣ 

ΓίώΡΓοΣ 
ΧαΧαΛήΣ

Άλλαξαν την εικόνα κοντά στο αρχαίο Ωδείο 
με τα δύο εξαίρετα μαγαζιά που έχουν δημι-
ουργήσει. Έχουν αναγνωριστεί από το «Αθη-
νόραμα Travel Guide». Με λίγα λόγια «τα 
Δερβενάκια» της γεύσης και της απόλαυσης.
Η διαφορετικότητα των μαγαζιών που έχουν 
δημιουργήσει δεν έγκειται μόνον στα πιάτα ή 
τα χειροποίητα γλυκά τους, αλλά και στο ότι 
η διακόσμηση και των δύο τέρπει αισθητικά 
και προκαλεί την αίσθηση της διολίσθησης σε 
έναν ξεχωριστό κόσμο. 
Έχουν διδαχθεί και οι δύο τα μυστικά της κα-
λής κουζίνας από τον αγαπημένο τους πα-
τέρα, Νίκο Χατζή που δεν ζει πια, και από τη 
μητέρα τους που εξακολουθεί να τις παρακο-
λουθεί τόσο στις καθημερινές τους δημιουρ-
γίες, όσο και στις τηλεοπτικές τους εκπομπές 
και να επεμβαίνει, όταν χρειάζεται, για να γί-
νει καλύτερο το πιάτο που ετοιμάζουν. Η τε-
λευταία τους τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στον 
ΣΚΑΪ, το τηλεοπτικό συνεργείο του οποίου 
ήρθε στην Πάτρα για ειδική λήψη. 

Εκεί που διαφαινόταν ότι ο κύκλος της δι-
αδρομής του θα περιοριζόταν στα σχετικά 
στενά όρια του νομού, της αυτοδιοίκησης 
και της συνδικαλιστικής δράσης στον δη-
μόσιο τομέα για λογαριασμό της αριστεράς, 
το μέλλον έκανε άλλα σχέδια. Του προόρι-
σε μια από τις δύο έδρες του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Αχαΐα, αξίωμα που τίμησε με διαρκή δρά-
ση, μεταξύ Βουλής, πεζοδρομίου και όσων 
στίβων και σημείων έγιναν θέατρα του 
αντιμνημονιακού αγώνα. Το επαγγελματι-
κό του κοντέρ δεν είναι καθόλου αμελητέο: 
Περιλαμβάνει σχεδόν τρεις δεκαετίες ερ-
γασίας στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». 
Πέρασε από τη διοίκηση του σωματείου και 
στη συνέχεια αναβαθμίστηκε ως νομαρ-
χιακός σύμβουλος. Σήκωσε το βάρος της 
εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές στο 
περιφερειακό συμβούλιο, ως αρχηγός της 
παράταξης και ως σύμβουλος. 

Εστιάτορες

Βουλευτής 
ΣΥΡίζα

αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δραστήριος, πολυπράγμων, μαχητικός, 
διεκδικητικός, χωρίς ίχνος μοιρολατρί-
ας, με πολλά αποθέματα ενέργειας και 
ψυχικής δύναμης, τα οποία αποδείχτη-
καν χρήσιμα, όχι μόνο όταν ένα τροχαίο 
άλλαξε τη ζωή του, αλλά και κάθε φορά 
που καλείται να δώσει τη δική του βοή-
θεια σε όσους αντιμετωπίζουν κινητικά 
και άλλα προβλήματα, που απειλούν να 
τους θέσουν στο περιθώριο της κοινω-
νίας. 
Γεννημένος στην Πάτρα, μεγάλωσε στα 
Υψηλά Αλώνια.  Είχε ασχοληθεί με τον 
αθλητισμό και τον προσκοπισμό. Φοίτη-
σε στο 10ο Δημοτικό, στο 2ο Γυμνάσιο, 
στο Τεχνικό Λύκειο, αλλά και τις Σχο-
λές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στη Σχολή 
Τηλεπικοινωνιών. Μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητάς του το απορροφά η συμ-
μετοχή του στο αναπηρικό κίνημα, όπου 
αναπτύσσει πολλές δράσεις. Εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
του Δ. Κατσικόπουλου το 2010, για να 
μεταπηδήσει στην Αιρετή Περιφέρεια 
στις πρόσφατες εκλογές. Εξελέγη και εί-
ναι ήδη αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος 
για την κοινωνική αλληλεγγύη. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Η αρχιτεκτονική ομάδα Divercity (Νι-
κόλας Τραβασάρος, Δημήτρης Τραβα-
σάρος, Χριστίνα Αχτύπη) παρουσιάζει 
πολύ αξιόλογο έργο. Κατάγονται από την 
Πάτρα, δραστηριοποιούνται στην Αθήνα 
και το Λονδίνο. Διατηρούν και στην Πά-
τρα γραφείο. Θεωρούνται ανερχόμενοι 
στη διεθνή σκηνή της αρχιτεκτονικού 
σχεδίου. Πολύ γνωστό είναι το πρό-
σφατο έργο τους ανάπλασης του κτιρί-
ου των σχολών Δοξιάδη (ONE Athens 
apartment building),  καθώς και η ανα-
νέωση του lobby της Στέγης Τεχνών και 
Γραμμάτων.

ΣΤΑΘΗΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

DIVERCITY
Ο 48χρονος Χρήστος Χριστοδούλου θε-
ωρείται ο κορυφαίος Ελληνας διαιτητής 
μπάσκετ. Ξεκίνησε την ενασχόληση του 
με την διαιτησία 24 χρονών και μετά από 
δύο σεζόν στα τοπικά πρωταθλήματα αξι-
ολογήθηκε στις Εθνικές Κατηγορίες. Το 
1993 «σφύριξε» για πρώτη φορά στην Γ’ 
Εθνική και από το 1997 ανήκει στη λίστα 
των διαιτητών της Α1. Τρία χρόνια αργό-
τερα, και συγκεκριμένα το 2000, χρίστηκε 
διεθνής. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας 
του ήταν η επιλογή του να «σφυρίξει» 
στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 
2012 στο Λονδίνο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λουκά, ένα χω-
ριό έξω από την Τρίπολη. Έχει κερδίσει στα εν-
νέα χρόνια που ηγείται της τοπικής Εκκλησίας 
την αγάπη των πιστών, έχει αναδειχθεί υπο-
στηρικτής όλων των προσπαθειών της περιο-
χής, έχει εκφράσει ευθαρσώς και με παρρησία 
την αντίθεσή του σε νόμους και (πολιτικές) 
αποφάσεις που θεωρεί ότι καταστρέφουν ή 
καταστρατηγούν τις αξίες και τα ήθη των πι-
στών.  Εργάζεται αόκνως για την ανάδειξη του 
θρησκευτικού πλούτου της Πάτρας, που είναι 
ο Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας και βρί-
σκεται δίπλα σε εκείνους που τον χρειάζονται. 
Ταυτόχρονα έχει αποκτήσει δυναμική μέσα 
στον χώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η πρό-
σφατη επιτυχία του, να πείσει την Ιεραρχία για 
την αναγκαιότητα να αποκτήσει βοηθό επίσκο-
πο η Αποστολική Εκκλησία των Πατρών έδειξε 
πως ο μητροπολίτης Πατρών έχει πολύ μεγά-
λο έρεισμα μεταξύ των Ιεραρχών, με ό,τι αυτό 
μπορεί να σημαίνει για το μέλλον, δεδομένου 
ότι είναι μόνον 56 ετών. 

Διαιτητής μπάσκετ

Μητροπολίτης 
Πατρών

Αρχιτεκτονική 
ομάδα

Ζωγράφος,
 αρχιτέκτονας 
και δάσκαλος

ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ζωγράφος, αρχιτέκτονας και δάσκαλος. 
Με ανατρεπτική ανάμιξη στο Πατρινό 
Καρναβάλι, στο οποίο «συνδικαλίστη-
κε» σαν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος 
του Καρναβαλικού Κομιτάτου, στα πρώ-
τα και πιο γόνιμα χρόνια του σωματεί-
ου. Είναι ένας σοβαρός, σκεπτόμενος 
άνθρωπος με αγάπη για την πόλη και 
πάθος για την ανάπτυξή της. Με εξαιρε-
τικό έργο στην ένταξη των εικαστικών 
τεχνών στη φυσιογνωμία του Πατρι-
νού Καρναβαλιού, παραμένει πνεύμα 
ανήσυχο, φιλόδοξο και πολύ εργατικό. 
«Καρναβάλι και τέχνη πρέπει να πηγαί-
νουν μαζί» ήταν το μότο του και για πο-
λύ καιρό ο ίδιος πάλεψε για αυτόν τον 
σκοπό. Πάντα με πίστη στη φλόγα και τη 
σημασία του θεσμού, όχι μόνο για την 
Πάτρα αλλά και όλη την Ελλάδα. Ακό-
μα και τώρα που παρέδωσε τα ηνία της 
καλλιτεχνικής διεύθυνσης του καρνα-
βαλικού οργανισμού, η σφραγίδα του 
παραμένει ζώσα, με τη μορφή της ανά-
δειξης του πραγματικού χαρακτήρα του 
θεσμού.
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