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Όταν δεν µπορείς να αλλάξεις αυτό που είσαι και αλλάζεις αυτό 
που πράττεις
Όταν τηρείς το λόγο σου από επιλογή 
Όταν η αλήθεια της στιγµής έχει να κάνει µε τη γενναιότητα 
Όταν η δειλία καταχωρείται στις άγνωστες λέξεις
Όταν το συναίσθηµα ρέει 
Όταν υπερβαίνεις τις καταγεγραµµένες σου δυνατότητες 
Όταν αντιµετωπίζεις τις απογοητεύσεις σου µε την επίγνωση ότι 
έδρασες όπως είχες επιλέξει
Τότε   
Κερδίζεις την ελευθερία σου
Τότε είναι που 
η δηµιουργικότητα γεννά
και το επόµενο πρωί έχει αξία
γιατί βιάζεσαι να ζήσεις κι άλλο, για να κάνεις κι άλλα 
γιατί αγαπάς τόσους ανθρώπους επί τόσα χρόνια και νοιάζεται ο 
ένας τον άλλον
γιατί θέλεις να µοιράσεις αναµνήσεις, να πάρουν όλοι και να νιώ-
σουν οικεία 
γιατί όταν είσαι τόσο χαρούµενος όσο και λυπηµένος ο ύπνος σε 
ξεχνά
γιατί τη µοναξιά δεν τη φοβάσαι αντιθέτως την αποζητάς 
γιατί δεν υπάρχουν συµπτώσεις 
γιατί η λεπτοµέρεια κάνει τη διαφορά.
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Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 
Πανεπιστηµίου Πατρών

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι πρόεδρος της 
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».
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Είναι οι άνθρωποι της ευθύνης, της πρω-
τοβουλίας, του καθήκοντος, της αλληλεγ-
γύης. Άνθρωποι του οράματος και της 
τόλμης, της υπομονετικής προσπάθειας, 
της συνέπειας. 
Κοινό τους σημείο: 
Άνθρωποι της υπέρβασης. 
Θα νικήσουν αντιξοότητες, εμπόδια, 
κινδύνους, αμφιβολίες. Θα εργαστούν 
αισιόδοξα και με πίστη.  Θα χωρέσουν τα 
πάντα στον χρόνο τους γιατί έχουν δύνα-
μη στην ψυχή τους. 
Γιατί υπερασπίζονται αυτό που πρέπει να 
γίνει. Αυτό που θα ήταν ωραίο να συμβεί. 
Αυτό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. 
Κάθε χρόνο κάνουν βήματα μπροστά.  

editorial
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Σας παρουσιάζουμε την επίδοσή τους 
μέσα στο 2019.  Μέσα από τις σελίδες μας 
παρελαύνουν υποδειγματικές ιστορίες αν-
θρώπων που μας παρακινούν να ακολου-
θήσουμε τα ίχνη τους ή να ξεκινήσουμε τη 
δική μας προσπάθεια, στο δικό μας πεδίο.
Αυτό είναι το νόημα της έκδοσης που 
κρατάτε στα χέρια σας.  Σαν μια ελάχιστη, 
επίσης, πρόταση επιβράβευσης. 
Οι ίδιοι δεν διεκδικούν την προβολή. 
Είναι όμως αναγκαία, όταν μέσα από την 
ανάδειξή τους γεννιέται η μίμηση, η άμιλλα, 
η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

Θεόδωρος Η. Λουλούδης 
Εκδότης 
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Τα πρότυπα δείχνουν τον δρόμο. Στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε 
φορά στο παρελθόν, η κοινωνία έχει την ανάγκη του καλού παραδείγματος. 
Τα Πρόσωπα της Χρονιάς, σε κάθε διοργάνωση, ρίχνουν φως σε ένα πρό-
σωπο που οι πρωτοβουλίες του και η στάση του, αξίζει να τιμηθούν και να 
εμπνεύσουν την κοινωνία. 
Το τιμώμενο πρόσωπο κάθε χρονιάς τιμά, με τη σειρά του, την εκδήλωσή 

μας, με την αποδοχή της χειρονομίας μας, την παρουσία του, και το πέρασμά 
του από το βήμα.  Η ανταπόδοσή του, παίρνει χαρακτήρα συνθήματος και 
προτροπής για μίμηση σπουδαίων πράξεων ή για ανάληψη ωραίων και 
παραγωγικών πρωτοβουλιών από τον καθένα μας, στον τομέα του. 
Είναι μια πρόσκληση να κάνουμε όλοι μικρά ή μεγάλα βήματα σε σφαίρες 
ανώτερες, αποφέροντας όφελος για τον καθένα μας και για όλους.

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2019
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ΑλεξΑνδρΑ  
ΜΑρτίνου

Η χαρά  
της ζωής

Ένα έργο ζωής που ξεκίνησε από 
την αρχή της δεκαετίας του ‘80 και 
συνεχίζει έως σήμερα επιτελεί η 

κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου στηρίζοντας τα 
παιδιά της ανάγκης. Όλα άρχισαν όταν 
γνώρισε μια μητέρα που μεγάλωνε ένα 
παιδί με σύνδρομο Down. Την εποχή 
εκείνη οι δυσκολίες φάνταζαν αξεπέρα-
στες. 
Όταν ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την 
πραγματικότητα αποφάσισε να βοηθήσει 
όχι μόνο αυτό το παιδί και την οικογέ-
νεια του, αλλά και όσες είχαν τις ίδιες 
δυσκολίες. Το όραμα της έγινε πράξη 
όταν με τη συμβολή και άλλων πολιτών 
δημιούργησε το Κέντρο Ειδικών Ατόμων 
«Η Χαρά». Η αρχή είχε γίνει. Λίγα χρό-
νια αργότερα, το 1996, συμμετείχε στην 
ιδρυτική ομάδα της Ένωσης «Μαζί για το 
Παιδί». Σωματεία ενώθηκαν με σκοπό 
τη διαφύλαξη και την προστασία παιδιών 
σε ανάγκη. 
Σήμερα η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι 
πρόεδρος της Ένωσης με έργο που επε-
κτείνεται σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή 
η Ένωση με τις δράσεις της βελτιώνει την 
καθημερινότητα 30.000 παιδιών παρέ-
χοντας είδη πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και υγείας. Παραμένει το 
όραμα της ισχυρό, να διαφυλάσσει ό,τι πιο 
πολύτιμο στη ζωή. Το «Παιδί»!
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ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Μηνύµατα αγωγής υγείας 
µέσα από την τέχνη

Η κοινωνική λειτουργός Κανέλλα Κοντονή, συνέχισε µέσα 
στο 2019 µια τριετή παρέµβαση που χρησιµοποιεί την τέχνη 
για διάδοση µηνυµάτων αγωγής υγείας. Με εικαστικές πα-

ρεµβάσεις στον χώρο του Νοσοκοµείου «Αγιος Ανδρέας» υπογραµµί-
ζει τον κίνδυνο του νεανικού εθισµού στο διαδίκτυο, υποστηρίζει την 
απαγόρευση του καπνίσµατος, αναδεικνύει τα δικαιώµατα των ασθε-
νών, προβάλλει την ιδέα το µητρικού θηλασµού. Στις πρωτοβουλίες 
της συνεργάζονται τοπικοί καλλιτέχνες, κοινωνικοί πυρήνες, ασθενείς 
του νοσοκοµείου. Μέσα στο 2019 λοιπόν καρποφόρησε η προσπά-
θεια. Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών ήταν το µοναδικό νοσοκοµείο 
στη χώρα που µπήκε στο διεθνές δίκτυο άκαπνων νοσοκοµείων. 

ΑΝΝΑ ΒΗΧΑ 

Κρατώντας το χέρι 
του καρκινοπαθή 

Η Άννα Βήχα είναι προϊσταµένη του Ογκολογικού Τµήµατος 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών και συγγραφέ-
ας. Είναι ιδιαιτέρα αγαπητή στους ογκολογικούς ασθενείς, τους 

συνεργάτες της, τους εθελοντές, αλλά και τους αναγνώστες. Πέρα από τις 
εξειδικευµένες γνώσεις νοσηλευτικής φροντίδας, η Άννα διακατέχεται 
από βαθιά ενσυναίσθηση, ώστε µε προσωπικό ενδιαφέρον να αγωνίζε-
ται καθηµερινά να «λυτρώσει» τον άρρωστο άνθρωπο —πάντα δίπλα 
του— από τον πόνο και την οδύνη. Η Άννα προσφάτως κυκλοφόρησε 
το βιβλίο «Κορµί µισό, ψυχή µισώ» από τις εκδόσεις «Πικραµένος», µε 
στόχο, όπως επισηµαίνει η ίδια, «ό,τι έχει να πει να το γράψει, για να το 
µοιραστεί». Το µήνυµα της Άννας Βήχα είναι πως καθετί που επιχειρού-
µε θα πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη για τον άνθρωπο.
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 ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο αθλητισµός 
είναι επιστήµη

O Mάκης Παρασκευόπουλος είναι εξειδικευµένος προ-
πονητής φυσικής κατάστασης µε τεράστια εµπειρία 
και γνώσεις. Είναι ο µοναδικός από την Πελοπόν-

νησο και τη Ν∆ Ελλάδα που επιλέχθηκε και ολοκλήρωσε 
τη σχολή εκπαιδευτών της UEFA/ ΕΠΟ, µε δυνατότητα να 
διδάσκει στις σχολές προπονητών ποδοσφαίρου. Προσφέρει 
µετρήσεις και τεστ αξιολόγησης σε αθλητές και οµάδες υψηλού 
επιπέδου. Επίσης, έχει δηµιουργήσει την πλατφόρµα αξιολό-
γησης της απόδοσης των αθλητών www.sportsanalysis.gr, µε 
πάνω από 2.500 χρήστες. Το 2019 ανέλυε για λογαριασµό 
της εφηµερίδας «Πελοπόννησος» ποδοσφαιρικούς αγώνες µε 
γραφήµατα, πίνακες και σχόλια.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
SPECIAL OLYMPICS Σ7Χ7

Οι σπεσιαλίστες

Ήρθαν από το Αµπού Ντάµπι µε παγκόσµιο τίτλο. Νίκησαν την Αλγερία σε έναν µε-
γάλο τελικό. Ο θρίαµβός τους είχε σφραγίδα από Πάτρα: η σύνθεση της εθνικής µας, 
περιελάµβανε τρεις πατρινούς ποδοσφαιριστές. Όλα άρχισαν όταν ο Κίκης Βασιλό-

πουλος, µαθητής ειδικού σχολείου, δηµιουργεί µε τους συµµαθητές του µια οµάδα που γνωρίζει 
τη διάκριση µε προπονητή της τον Κώστα Κραβαριώτη. Η οµάδα αναδεικνύει δύο ακόµα 
ταλαντούχους αθλητές, τον ∆ηµήτρη Πετρόπουλο της ΑΕΚ Πατρών και τον Παναγιώτη Πα-
παγιάννη. Η τριάδα, µε τη συµβολή της Βασιλικής Χατζησλάβου θα βρεθεί στην Εθνική οµάδα 
special Olympics. Kαι µε τους συµπαίκτες τους, έγραψαν ιστορία στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιρά-
τα, τον Μάρτιο του 2019. Μας δίδαξαν ότι η ψυχή και η προσπάθεια, χαρίζουν φτερά.
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Το 3ο Φεστιβάλ Επιστήµης, «Patras Science Festival» µας έδειξε στην Πάτρα τον Μάιο του 2019 το Μέλλον της Επιστήµης. Μικροί και µεγάλοι 
ανακάλυψαν την επιστήµη πίσω από κάθε έκφανση της ζωής, έθεσαν απορίες, πήραν απαντήσεις, πειραµατίστηκαν, συµµετείχαν σε εργαστήρια, 
παρακολούθησαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις, ντοκιµαντέρ και παραστάσεις. Το φεστιβάλ είναι µια πλατφόρµα επικοινωνίας ανάµεσα στην επιστήµη 

και στο κοινό, αλλά και µια καινοτοµία στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήµης. Είναι ένας θεσµός που προσφέρει ζωή, σοφία και γνώση στην πόλη και 
µας δίνει ερεθίσµατα να ανοίξουµε τους ορίζοντές µας ή να βάλουµε περισσότερη ουσία στην καθηµερινότητά µας.

PATRAS SCIENCE FESTIVAL 

Η χαρά της γνώσης

Ρ/Σ UP FM Πανεπιστηµίου 

UP FM Ανωτάτη 
ραδιοφωνία

Ο ραδιοφωνικός σταθµός του Πανεπιστηµίου 
«∆ίαυλος Πανεπιστηµίου Πατρών UP 
FM» ιδρύθηκε το 2002, µετά από πρωτο-

βουλία µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, και 
η πρώτη του εκποµπή έγινε τον Ιούνιο του 2003. 
Μέσα από τη συχνότητα 103.7, o UP FM προβάλλει 
καθηµερινά, τόσο στη Πάτρα όσο και σε όλη την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό µέσω της µετάδοσης του και 
από το διαδίκτυο στη διεύθυνση upfm.upatras.gr, την 
πολιτιστική, εκπαιδευτική, ερευνητική και τη συνο-
λική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Κυρίως όµως, παίζει ωραία µουσική! Όλοι όσοι 
συµµετέχουν στην Πολιτιστική Οµάδα του UPFM 
είναι εθελοντές µε αγάπη και µεράκι για το ζωντανό 
ποιοτικό ραδιόφωνο, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε 
ακαδηµαϊκή χρονιά. Η συντριπτική πλειοψηφία 
είναι φοιτητές/τριες αλλά υπάρχουν και µουσικοί 
παραγωγοί οι οποίοι είναι διδάσκοντες µέλη και 
υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου.
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ΠΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

Έτοιµος από καιρό 

Νέα σελίδα στην επαγγελµατική του πορεία ξεκινά να 
γράφει ο Πάρης Λαλιώτης, γνωστός στην Πάτρα από το 
γκρουπ 86. Μάλιστα µέσα από τo γκρουπ έχει κερδίσει 

πολλές φορές τις εντυπώσεις και τα βλέµµατα θαυµασµού. Με φα-
ντασία και ασυνήθιστες δηµιουργίες το γκρουπ απέσπασε πολλές 
φορές όχι µόνο καλά σχόλια αλλά και βραβεία. Πλέον σχεδιάζει 
ρούχα και µάλιστα την Πέµπτη 7 Νοεµβρίου, στις 6 το απόγευµα, 
παρουσίασε τη συλλογή του στο Athens exclusive designers week 
που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.
Πρόκειται για ένα όνειρό του που γίνεται πραγµατικότητα, όπως 
αναφέρει ο ίδιος. «Όταν προέρχεσαι από έναν καρναβαλικό χώρο 
για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να µπεις και σε ένα άλλο- διαφο-
ρετικό σκεπτικό, στο οποίο ήθελα να µπω εδώ και καιρό και ωρι-
µάζοντας, ήρθε η ώρα που έγινε. Το ήθελα χρόνια. Ήρθε η στιγµή 
που ωρίµασαν πολλά πράγµατα, σε διάφορα επίπεδα, και ήρθε η 
στιγµή να κάνω το βήµα. Ένιωσα πλέον έτοιµος γι΄αυτό και πως 
ήρθε ο καιρός» 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ήρωας στις ψυχές µας

Μέσα στο 2019 βραβεύτηκε για ένα τραύµα στο καθήκον. 
Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, είναι ο αστυνοµικός 
που τραυµατίστηκε σοβαρά στο πόδι, κατά την καταδί-

ωξη του τροµοκράτη Νίκου Μαζιώτη, µετά από ένοπλη ληστεία 
στο υποκατάστηµα της τράπεζας Πειραιώς, στην Κλειτορία Αχα-
ΐας. Παρέλαβε το βραβείο υποβασταζόµενος µέσα σε κατακλυσµό 
χειροκροτήµατος από συναδέλφους του που σηκώθηκαν όρθιοι 
για να τον τιµήσουν. Κορυφαία ήταν η στιγµή, όταν ο Αρχηγός 
της ΕΛ.ΑΣ Κώστας Τσουβάλας εµφανώς συγκινηµένος τον πλη-
σίασε και του είπε "Στηρίξου επάνω µου".

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗ 

Το είπε η καρδιά της

Αν γενναιότητα σηµαίνει να νικάς τον φόβο σου για έναν ανώ-
τερο σκοπό, το ρητό αυτό έχει πρόσωπο. Λέγεται Κωνσταντίνα 
Μπουζινέκη και είναι είκοσι χρονών, φοιτήτρια στο ΤΕΙ και 

εργαζόµενο κορίτσι. Το καλοκαίρι του 2019 η Κωνσταντίνα έκανε τη 
βάρδια της στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, όταν διαπίστωσε ότι κάποια άτοµα 
επέπλεαν στη θάλασσα, µεταξύ Ρίου και Αντιρρίου. Ήταν έξι Ισπανοί 
τουρίστες που είχαν παρασυρθεί από τα ρεύµατα ενώ κολυµπούσαν. 
Χωρίς να χάσει χρόνο, η Κωνσταντίνα, µε τη βοήθεια ενός ακόµα ατό-
µου, επιστράτευσε όποιο µέσο βρήκε και ανοίχτηκε στη θάλασσα, µε 
ένα κανό. Χρειάστηκε να φτάσει στον δεύτερο πυλώνα της Γέφυρας, 
διακινδυνεύοντας τη ζωή της. Χάρη στην παρέµβασή της, σώθηκαν και 
οι έξι κολυµβητές. Λίγες ηµέρες αργότερα, η «Πελοπόννησος» πρόσφερε 
στους αναγνώστες της µια ωραία ιστορία διάσωσης, µε πρωταγωνίστρια 
µια ηρωίδα.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ 

Ανήσυχος ερευνητής – 
εξαιρετικός δάσκαλος

Πρωτοπόρος επιστήµονας, ανήσυχος ερευνητής και 
εξαιρετικός ∆άσκαλος. Προσωπικότητα που χαρα-
κτηρίζεται από το υψηλό ακαδηµαϊκό ήθος, την ευρεία 

παιδεία, το θετικό πνεύµα, την εξωστρέφεια και την εργώδη 
προσφορά του. ∆ιαθέτει αξιόλογο επιστηµονικό και ερευνητικό 
έργο στην Επεµβατική Ακτινολογία, µε πλήθος δηµοσιεύσεων 
σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και µεγάλο αριθµό συµµετο-
χών και βραβεύσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Σε µία 
κορυφαία στιγµή της πλούσιας επιστηµονικής και συνδικαλι-
στικής του καριέρας, Ο Οµ. Καθηγητής Ακτινολογίας, κ. ∆η-
µήτριος Σιαµπλής, βραβεύτηκε κατά την διάρκεια του CIRSE 
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 
Europe 2014, που έλαβε χώρα στη Γλασκώβη, ως Distinguished 
Fellow του CIRSE (Εξέχον Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Καρδιαγγειακής και Επεµβατικής Ακτινολογίας) για τη συνολι-
κή του προσφορά στον τοµέα του. Εκπαίδευσε πολλούς ιατρούς 
και βοήθησε στην µετεκπαίδευσή τους, αφήνοντας σπουδαία 
σχολή και το τµήµα που υπηρέτησε είναι πλέον διάσηµο καθώς 
µεσουρανεί σε επιστηµονικές ανακοινώσεις και καινοτοµία.

ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝανθρωποι 

Όσο υπάρχουν άνθρωποι

Μια γενναία πάλη µε τον καρκίνο έκανε τη Βιβή Παξινού να 
δει την πραγµατική όψη της ζωής και να τεθεί επικεφαλής 
της εθελοντικής οµάδας «ΣΥΝάνθρωποι». Έργο τους είναι 

να βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπο και να τον στηρίζουν µε κάθε 
τρόπο. Μία από τις πτυχές του έργου τους είναι η παροχή βοήθειας σε 
ευαίσθητες κλινικές όπως οι παιδιατρικές, το ογκολογικό, η ψυχιατρική, 
η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων. Προσφέρουν 
δώρα στους νοσηλευόµενους και διοργανώνουν δράσεις ψυχαγωγίας. 
Με τα πινέλα τους έχουν οµορφύνει όλους τους άχαρους χώρους σε 
νοσοκοµεία και ιδρύµατα. Έχουν δηµιουργήσει βιβλιοθήκες στις παιδια-
τρικές κλινικές. 
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Είκοσι δύο αντιπροσωπείες 
από όλη την υφήλιο έφερε 
στο Αίγιο το Παγκόσµιο Φε-

στιβάλ παραδοσιακών χορών 2019. 
∆ιοργανωτής, οι «Ίωνες», ένας πολι-
τιστικός και µορφωτικός σύλλογος µε 
16 χρόνια ζωής που έχει καταφέρει 
να προσφέρει στην Αιγιάλεια και 
την Αχαΐα πολιτιστικά γεγονότα µε 
διεθνή αναγνώριση. Ανάµεσά τους 
15 Παγκόσµια φεστιβάλ παραδο-
σιακών χορών, 3 παιδικά φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών, 1 βαλκανικό 
φεστιβάλ µουσικών σχολείων, 2 
Πανευρωπαϊκά παιδικά φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών, διεθνή συνέ-
δρια λαογραφίας, φεστιβάλ χορωδι-
ών, αγώνες ανώµαλου δρόµου και 
πολλά άλλα. Στις διοργανώσεις τους, 
έχουν πάρει µέρος 17.800 χιλιάδες 
χορευτές & µουσικοί. Οι «Ίωνες» 
προβάλλουν την Αχαΐα, συνεισφέ-
ρουν στην τοπική οικονοµία και 
υπηρετούν την παράδοση.

Εκπαιδευτικός, φιλόλογος, µε 
µεταπτυχιακές σπουδές στις Επι-
στήµες της Αγωγής, εργάζεται 

στην Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας 
και∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας. 
Πνεύµα ανήσυχο και πολυδιάστατο 
υπηρετεί τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
της περιοχής µας επί 39 χρόνια από 
διάφορες θέσεις. Συγγραφέας βιβλίων 
και πολλών επιστηµονικών άρθρων σε 
έγκριτα επιστηµονικά έντυπα της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. 
Η αγάπη της για την Τοπική Ιστορία 
αλλά και τη χρήση καινοτοµικών µεθό-
δων στην εκπαιδευτική διαδικασία την 
οδήγησε στη δηµιουργία ενός παρα-
µυθιού – παιχνιδιού που βοηθάει τους 
µαθητές να γνωρίσουν τους ιστορικούς 
χώρους της περιοχής τους. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσµα το 2019 να αναλάβει 
η ίδια την επιµέλεια και την επιστη-
µονική ευθύνη για την εκπαιδευτική 
δράση STEAM Νηπιαγωγείου «ΜΙΑ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» για 
όλη της Ελλάδα.

ΙΩΝΕΣ 

Οι πρέσβεις της Αχαΐας

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ανήσυχο πνεύµα
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ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΤΣΙΜΑΡΑ 

Η κόρη
του νερού

Μερικοί άνθρω-
ποι γεννιούνται 
µε αθλητικό 

DNA. Αυτό ισχύει και 
για τη νεαρή Ευφροσύνη 
Τσιµάρα, η οποία µεγά-
λωσε σε µια οικογένεια 
όπου το πόλο είναι ζήτηµα 
ιερό. Ο µπαµπάς (Χάρης 
Τσιµάρας) παλιός παίκτης 
σε ΝΟΠ και Θρίαµβο. 
Η µαµά (Σοφία Μανέτα) 
διεθνής παίκτρια του πόλο 
και τα τελευταία χρόνια 
και µέλος του τεχνικού 
επιτελείου της ΝΕΠ. Οι 
παππούδες (Χρήστος και 
Φρόσω Μανέτα) στελέχη 
στον ναυταθλητισµό µε 
µακρά ιστορία. Για να µην 
πάµε στον θείο και στην 
θεία (∆ηµήτρης Μπιτσά-
κος και Βούλα Μανέτα) 
µε τη δική τους ξεχωριστή 
διαδροµή στην πισίνα, ει-
δικά ο πρώτος. Η Ευφρο-
σύνη Τσιµάρα διαγράφει, 
όµως, ήδη τη δική της 
πορεία στο πόλο. Το 2019, 
η πορεία αυτή την έφερε 
στο Κίρισι της Ρωσίας. Εκεί 
δίπλα στους παραπόταµους 
του Βόλγα, η γεννηµένη το 
2004 αθλήτρια πανηγύρισε 
µε την Εθνική µας οµάδα 
των Κορασίδων την 3η 
θέση στο Ευρωπαϊκό πρω-
τάθληµα Κ15.
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Γεννήθηκε στο Herford της 
Γερµανίας, αλλά από µικρό 
παιδί ζει στη Πάτρα. Ηθοποιός 

και σκηνοθέτης µε υψηλές απαιτήσεις 
και σκληρή, αλλά και πρωτοποριακή 
δουλειά στην υπηρεσία της τέχνης και 
της αλήθειας. Τα τελευταία χρόνια 
καθοδηγεί µε έµπνευση και πάθος 
το Άρµα Θέσπιδος του ∆ΗΠΕΘΕ 
γεφυρώνοντας το κλασικό θέατρο µε 
το ευρύ κοινό ταξιδεύοντας στην περι-
φέρεια. Το 2019 η Επιτροπή Κρατι-
κών Βραβείων Θεατρικού Έργου του 
Υπουργείου Πολιτισµού του απένειµε 
έπαινο για τον το έργο του ”Αιγαίον 
Story”. 

Προσέφερε καταφύγιο σε δε-
κάδες παιδιά τα οποία µε-
γάλωσαν στη ζεστή αγκαλιά 

και µε το απλόχερο χάδι της υπερπο-
λύτεκνης µάνας της Πάτρας. Κι αυτή 
είναι η δασκάλα Παναγιώτα Λάζαρη. 
Αποφάσισε να αναλάβει εθελοντικά 
τη «Φωλιά του Παιδιού», όπου κατέ-
ληγαν παιδιά από το ∆ηµοτικό Βρε-
φοκοµείο που δεν τα έπαιρνε κανείς 
για υιοθεσία και διέθεσε όλο της το 
είναι. Κατάφερε µε την αγάπη της και 
την αυτοθυσία της να µετατρέψει το 
κρύο κτίριο της οδού Μαιζώνος, στην 
πιο ζεστή στέγη. Να τη γεµίσει µε 
γέλια, χαρούµενα ξεφωνητά, παιχνίδια 
και τραγούδια. Σήµερα διανύοντας 
την ένατη δεκαετία της ζωής της είναι 
από τις πιο ευτυχισµένες γυναίκες 
στον κόσµο γιατί έχει κρατήσει στην 
αγκαλιά της και µεγαλώσει περισσό-
τερα από 200 παιδιά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΕΠΚΟΣ 

Εργάτης της τέχνης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΗ

Το «καταφύγιο» για 
δεκάδες παιδιά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
∆ΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟ∆) Παράρτηµα Πάτρας 

Οι δάσκαλοι 
της σωτηρίας

∆ωρεάν εκπαίδευση αυτοπροστασίας διοργανώνει κάθε 
χρόνο το παράρτηµα της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσω-
σης Αχαΐας. Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν στατιστική 

ατυχηµάτων, µέτρα πρόληψης και Πρώτες Βοήθειες. Ακολου-
θεί η φοίτηση σε σχολή βασικής εκπαίδευσης, την οποία, επί-
σης, µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες µε σκοπό 
να µπορούν να ενταχθούν στο δυναµικό της οργάνωσης. 
Τελικός σκοπός είναι η παροχή βοηθείας στο κοινωνικό σύνο-
λο µε τη µορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχής πρώτων 
βοηθειών, υποστήριξης ζωής, πρόληψης κινδύνων, προετοιµα-
σίας και εκπαίδευσης σε έρευνα, διάσωσης στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και µέσω των παραρτηµάτων της Οργάνωσης.

Απρίλιος 2019. Με ιδιαί-
τερη υπερηφάνεια και 
συγκίνηση, οι Ηπει-

ρώτες της Πάτρας, γιόρτασαν τα 
100 χρόνια από την ίδρυση του 
Συλλόγου τους. Έναν αιώνα κοι-
νωνικής προσφοράς, έναν αιώνα 
πολιτισµικής δηµιουργίας. «Ο 
αιώνιος έφηβος των Πατρών», 
όπως πολλοί χαρακτηρίζουν τον 
σύλλογο, εξελίχθηκε µέσα στις 
δεκαετίες σε µία ζωντανή κυψέ-
λη, πηγή πίστης και δηµιουργίας. 
Ο Πανηπειρωτικός αναγνω-
ρίζεται για την ιστορία του, την 
προσφορά του, το όραµά του, από 
το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, 
την αυτοδιοίκηση, τους εκπολιτι-
στικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, τον τύπο και εκλεκτές 
προσωπικότητες των γραµµάτων 
και των τεχνών. Θεµατοφύλακας 
του ηπειρώτικου πολιτισµού, 
κρατά αναµµένη τη φλόγα της 
παράδοσης.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Έφηβος για πάντα
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ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Άγγελοι στον αέρα

Είναι οι Αιγιώτες γιατροί, που επιστρέφοντας από συνέδριο και 
στην αεροπορική διαδροµή Λισαβόνα- Ζυρίχη, κράτησαν στη 
ζωή µια επιβάτιδα που προσβλήθηκε από έµφραγµα την ώρα της 

πτήσης. Με ελάχιστα µέσα στη διάθεσή τους, οι δύο γιατροί επανάφεραν 
τη γυναίκα στη ζωή και σταθεροποίησαν την κατάστασή της. Η περι-
πέτεια έληξε στο έδαφος: Το αεροπλάνο έκανε άµεση προσγείωση. Η 
γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και τελικά διέφυγε τον κίνδυνο. 
Οι δύο γιατροί δίδαξαν τη σηµασία της ψυχραιµίας στην κρίσιµη στιγµή 
και της ενεργοποίησης του καλού εαυτού µας στις στιγµές του κινδύνου.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΟΣ

Οι κυνηγοί 
του θησαυρού

Τι ξέρετε για τις πολυφαινόλες; Οι Μάριος Βλαχογιάννης 
και Αλέξης Παντζιάρος της Coffe-eco ξέρουν πολλά. Οι 
πολυφαινόλες είναι η βάση για ένα αντιοξειδωτικό προϊόν µε 

πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Αποσπώνται από 
τα οργανικά υπολείµµατα αποβλήτων. Αυτή είναι η αποστολή της 
Coffe-eco, η οποία έχει συνάψει συνεργασία µε τη Nestle Hellas για 
λογαριασµό εταιριών οι οποίες θα αγοράζουν το τελικό προϊόν για 
να το εντάξουν στα προϊόντα τους (όπως µέλι, γιαούρτι, χυµούς κ.ά.). 
Επίσης, µε µια εταιρεία ενέργειας η οποία θα παίρνει τα παραπροϊ-
όντα και θα τα µετατρέπει σε βιοµάζα και στη συνέχεια σε ενέργεια. 
Πολλαπλά βραβευµένη η Coffe-eco έχει αποσπάσει κεφάλαιο 
20.000 ευρώ από επενδυτή-άγγελο, ενώ αναµένει και χρηµατοδότη-
ση από την περιφέρεια µε στόχο τη δηµιουργία πιλοτικής µονάδας. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Το 2019 ήταν 
η χρονιά του 

Μετά από µια απόλυτα επιτυχηµένη 
πορεία στην παρθενική της συµ-
µετοχή στα Κύπελλα Ευρώπης 

(Τσάµπιονς Λιγκ), η οµάδα του Μάκη Για-
τρά έγραψε Ιστορία, παίρνοντας την πανη-
γυρική πρόκριση στους τελικούς της Basket 
League εις βάρος της ΑΕΚ. Η «αβύθιστη 
αρµάδα», µε «πλήρωµα» τους Λάνγκστον 
Χολ, Αλεξάντερ Λίποβι, Οκτάβιους Ελις, 
∆ηµήτρη Κατσίβελη, Λεωνίδα Κασελάκη, 
Λευτέρη Μαντζούκα, Χρήστο Καφέζα και 
Νάσο Μπαζίνα που συνεχίζουν και φέτος 
στον Προµηθέα, αλλά και τους Νίκο Γκίκα, 
Χρήστο Σαλούστρο, Ρίον Μπράουν, Τόνι 
Μέιερ, Τέρελ Παρκς, Πέτρο Γεροµιχαλό 
και Μιχάλη Τσαϊρέλη που δεν είναι, πλέον, 
κάτοικοι Πατρών, «τορπίλισε» την ΑΕΚ 
µέσα στο ΟΑΚΑ, κάνοντας εν συνεχεία τον 
σπουδαίο Ρικ Πιτίνο του Παναθηναϊκού να 
υποκλιθεί στο µεγαλείο του Οργανισµού που 
λέγεται Προµηθέας. Το 2019 έκλεισε µε την 
ιστορική πρόκριση επί του «τριφυλλιού» στο 
Κύπελλο Ελλάδας, µε τον Μάκη Γιατρά να 
κατακτάει δίκαια τον τίτλο του κορυφαίου 
προπονητή της Basket League.
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TEDx PATRAS 

Θερµοκοιτίδα καινοτοµίας και γνώσης

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Χρ. Γιαννόπουλος) 

Χορεύοντας µε τη ζωή

Ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και 
κατάφερε να διευρύνει τους ορίζο-
ντες της Πάτρας σε πολλά επίπεδα, 

κοινωνικά, επιχειρηµατικά, δηµιουργικά 
και πνευµατικά. Συστάθηκε δηµιουργώντας 
τον χώρο που έλλειπε προκειµένου να λάµ-
ψουν τα πρόσωπα που έχουν τον τρόπο και 
τη µέθοδο να κτίσουν µε τα νέα τους υλικά, 
το αύριο που αξίζει σε αυτή την πόλη. Μια 
θερµοκοιτίδα καινοτοµίας στην πράξη και την 
καθηµερινότητα όπου δεν χωρούν µισόλογα 
και ερασιτεχνισµοί. Είναι η διοργάνωση που 
έχει γίνει θεσµός στην πόλη της Πάτρα µε 
βάση ανατρεπτικές ιδέες της καθηµερινότητας, 
αξιόλογες και συγκινητικές ιστορίες ανθρώ-
πων, µε βάση τα αληθινά τους επιτεύγµατα 
που την επιµελούνται τα µέλη της, χαρίζοντας 
πρώτα απ όλα στον εαυτό τους και συνακό-
λουθα σε όλους τους άλλους, µια αξέχαστη 
εµπειρία ζωής. "Αβεβαιότητα/Uncertainty" 
η θεµατολογία του φετινού TEDxPATRAS 
που έδωσε όπως πάντα σωστές, θαρραλέες και 
καίριες απαντήσεις.

Το Χορευτικό του ∆ήµου Πατρέων 
βαδίζει πάνω στην 5η δεκαετία δια-
θέτοντας µια πλούσια αλλά και ώριµη 

εµπειρία στην ανάδειξη και διάσωση των πα-
ραδοσιακών χορών της Πελοποννήσου αλλά 
και τη διάδοση στην Πάτρα, µε κάθε αφορµή 
και για κάθε ηλικία, παραδοσιακών χορών 
απ όλη την Ελλάδα και τα µήκη και πλάτη. 
Με επικεφαλής του τον χοροδιδάσκαλο Χρή-
στο Γιαννόπουλο, το Χορευτικό του δήµου 
κατακτά πολλά νέα µέλη αλλά και φίλους σε 
γειτονιές της πόλης διδάσκοντας, χωρίς εξαι-
ρέσεις, την µακροζωία µέσα από την κίνηση 
και το χορό που είναι γραµµένη στο DNA του 
Ελληνικού Πολιτισµού. Χωρισµένο σε δύο 
ενότητες, ανηλίκων και ενηλίκων, κατάφερε 
το 2019 να συντονίσει τις µεγάλες γιορτές των 
χορευτικών µε µεγάλες µουσικοχορευτικές 
λαϊκές παραστάσεις, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Χορευτικών Πάτρας 2019 και την 7η Συνά-
ντηση Χορευτικών που πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι που µας πέρασε 
στα Ψηλά Αλώνια.
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Ο ∆ήµος Ασηµακόπουλος είναι 
ένας ακόµη χρυσός Πατρινός 
αθλητής. Είναι πτυχιούχος του 

Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών στο 
Πανεπιστήµιο της Πάτρας, ενώ ασχολεί-
ται επαγγελµατικά µε το Muay Thai, την 
πολεµική Τέχνη όπου ήδη κατέχει θέση 
πρωταθλητή Ευρώπης. Έχει λάβει µέρος 
και έχει διακριθεί σε πολλά τουρνουά 
στην Ταϊλάνδη, παγκόσµια πρωτεύουσα 
του πολεµικού αθλήµατος και µέσα στο 
2019 έφερε µια ακόµα µεγάλη διάκριση 
στη χώρα µας µε την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία: το χάλκινο µετάλλιο στο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθληµα που έγινε στο 
Μινσκ της Λευκορωσίας.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΠΗΣ 

Καρδιά χωρίς 
σύνορα

Ο χειρουργός οδοντίατρος από το ∆ιακοπτό, µε 
επαγγελµατική έδρα στο Αίγιο, βίωσε δέκα 
µέρες του 2019 µια πραγµατικά πολύ ξεχω-

ριστή εµπειρία. Στα πλαίσια του Προγράµµατος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσµια Υγεία – Ιατρική 
των Καταστροφών», της Iατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετείχε 
σε οµάδα γιατρών που προσέφερε τις υπηρεσίες της 
στην Τανζανία, στην πόλη Ιφακάρα, το όνοµα της οποί-
ας στ’ αφρικανικά σηµαίνει «η γη που πεθαίνει». Ήταν 
γι’ αυτόν ένα µάθηµα ζωής, συνδυασµένο µε µάθηµα 
ιατρικής. Άνθρωπος της δράσης, της προσφοράς, της 
µάθησης. Ο Σπύρος Αρµπής έχει στο πλούσιο βιογρα-
φικό του συµµετοχή στους Γιατρούς του Κόσµου, στην 
Οµάδα Αιγαίου και στο Χαµόγελο του Παιδιού.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο άσσος στις 
πολεµικές τέχνες
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ας παίξουµε πόλεµο

Στα 22 του έχει ήδη συνδέσει το όνοµά του µε το γνωστό 
επιτραπέζιο παιχνίδι και άθληµα νόησης "Stratego" ως 
ενεργό µέλος και στέλεχος της "Patras Stratego Team" 

σηµειώνοντας αλλεπάλληλες διακρίσεις. Η πιο σηµαντική 
ήρθε τον Αύγουστο του 2019 στο Λονδίνο όπου κατέκτησε 2 
ολυµπιακά µετάλλια, ένα χρυσό και ένα χάλκινο στην Ολυ-
µπιάδα Αθληµάτων Νόησης. Ήταν ο πρώτος Έλληνας στην 
ιστορία της διοργάνωσης που ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί 
του βάθρου. Είναι από τους καλύτερους παίκτες Stratego στην 
Ελλάδα, και στη λίστα τον κορυφαίων 100 παικτών στον 
κόσµο.

ΟΜΑ∆Α 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Στο βάθρο 
η Ελλάδα 

Ανέβασαν την Ελλάδα 
στο βάθρο των νικητών 
κατακτώντας το αργυρό 

µετάλλιο τον περασµένο Νοέµβριο 
στην Ουγγαρία. Η πατρινή οµάδα 
αποτελούµενη από τις Μαρία Πα-
ναγοπούλου, Εύα Λαµπροπούλου 
και Μαρία Στεφανίδη, µε προπο-
νητή τον εκπαιδευτικό Πάνο Βέρρα 
πέτυχαν στην κατηγορία γυµνασίου 
τη δεύτερη θέση παγκοσµίως, πίσω 
από τη Μαλαισία και µπροστά από 
το Ιράν! ∆ιαγωνίστηκαν ανάµεσα σε 
70 χώρες. Πρόκειται για την ανώ-
τερη διάκριση που έχει κατακτήσει 
ελληνική αποστολή, στην ιστορία του 
θεσµού.
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Μόλις στα οκτώ της χρόνια έγραψε ένα διήγηµα και άγγιξε καρδιές. Η µικρή Νικολί-
τσα από την Τέµενη έφερε στο σχολείο της το δεύτερο βραβείο παιδικού διηγήµατος, 
µοναδικό για όλα τα σχολεία της ∆υτικής Ελλάδας. Το διήγηµά της «Η πιστή φύ-

λακας» έκλεψε την παράσταση στον διαγωνισµό για µαθητές Β’, Γ’ και ∆’ τάξεων ∆ηµοτικών 
Σχολείων. Στην «Πιστή Φύλακα», ο κόσµος σώζεται από µια µεγάλη καταστροφή και η Νικο-
λίτσα, µαθήτρια της Β΄∆ηµοτικού, µας χαρίζει την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και 
θα ζήσουµε σε έναν κόσµο καλύτερο και πιο φωτεινό.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΑΜΙΚΟΥ 

Η µικρή 
συγγραφέας
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΗΣ 

Μένοντας στην παγκόσµια 
ιατρική ιστορία

Το να µένεις στην Παγκόσµια Ιατρική Ιστορία προφανώς αποτελεί 
πολύ σπάνια περίπτωση. Κι όµως, το δικό του κεφάλαιο σε αυτή έχει 
γράψει ο Πατρινός Καρδιολόγος Νικόλαος Κούνης. Περιέγραψε 

το σύνδροµο Κούνης (Kounis syndrome), το οποίο περιλαµβάνει έµφραγµα 
µετά από αλλεργική αντίδραση. Το σύνδροµο αρχικά πρό 20ετίας δεν έτυχε 
αναγνώρισης, αλλά βαθµιαία τα περιστατικά άρχισαν να αυξάνονται, ώσπου 
την τελευταία 5ετία αναγνωρίστηκε διεθνώς και περιλαµβάνεται πλέον από 
τη διεθνή καρδιολογική κοινότητα στις αναγνωρισµένες αιτίες εµφράγµατος. 
Ο Νικόλαος Κούνης τιµήθηκε για αυτή την ανακάλυψη από την Αµερικα-
νική, Ευρωπαϊκή και Ελληνική καρδιολογική εταιρεία και σήµερα όλοι οι 
καρδιολόγοι του κόσµου διδάσκονται στο πλαίσιο του εµφράγµατος το σύν-
δροµο Κούνης, για το οποίο πλέον υπάρχουν εκατοντάδες διεθνείς δηµοσι-
εύσεις! Ο Νικόλαος Κούνης, απέδειξε ότι παρατηρητικότητα, µεθοδικότητα, 
θέληση, αφοσίωση, υποµονή και επιµονή, µπορούν να κάνουν θαύµατα στην 
επιστήµη και ένα µικρό ιδιωτικό ιατρείο µε ταπεινότητα µεν αλλά και αρετές 
όπως αυτές που προαναφέρθηκαν να κάνουν τον τόπο και τη χώρα διεθνώς 
γνωστές. Του αξίζει µια αναγνώριση όχι µόνο από την επιστηµονική κοινό-
τητα αλλά και από την τοπική κοινωνία και τη χώρα µας γενικότερα.

ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

∆εµένοι µε το νήµα της παράδοσης 

Αποτελεί πρότυπο οργάνωσης που προωθεί την κοινωνική δράση µέσα από την αξιοποίηση των ανθρώπων, του πολιτισµού και της παρά-
δοσης στην Αιγιάλεια. Ο Φιλοπροοδευτικός και Μορφωτικός Σύλλογος της Παρασκευής που στόχο έχει θέσει να διασώσει παραδοσια-
κές συνταγές και προϊόντα, διοργάνωσε για µια ακόµη χρονιά τη Γιορτή του Τσίπουρου σε συνεργασία µε τη ∆ΗΚΕΠΑ αλλά και ένα 

ακόµη όµορφο Πολιτιστικό θερινό ∆ιήµερο. Ολόκληρη η Αιγιάλεια αναγνωρίζει την ποιότητα και το ταµπεραµέντο των µελών του Συλλόγου 
που ήδη έχουν βρει µιµητές και σε άλλες περιοχές.
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ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Κάνει τη φαντασία 
πραγµατικότητα 

Είναι ο βασικός δηµιουργός του Πάρκου των Χριστουγέννων του 
Αιγίου που εγκαθίσταται κάθε χρόνο στην πόλη εξάπτοντας τη 
φαντασία µικρών και µεγάλων. Ο ζωγράφος και δάσκαλος της 

∆ΗΚΕΠΑ (∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας), διατηρεί 
άσβεστο το µεράκι και την έµπνευση της δηµιουργίας, είναι ένας αφοσι-
ωµένος εργάτης της τέχνης ο οποίος απεικονίζει και δίνει µορφή στους 
ήρωες των παραµυθιών µας. Πίσω από τη δηµιουργία του κρύβονται 
όνειρα και παιδικές φαντασιώσεις. Του αξίζει το µεγάλο βραβείο της 
φαντασίας η οποία κάνει ελκυστικό τον κόσµο, µέσα από τα παιδιά και το 
πρίσµα µιας αθωότητας που καλό είναι να µην χάσουµε ποτέ!

ΤΗΛΙΓΑ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Η άνοιξη στην πόλη

Μπορεί ένα παιχνίδι να αλλάξει τη ζωή µας; Η Αλε-
ξάνδρα Τηλιγάδη µε την πρωτοβουλία Αστικά 
Κοινά κάνει τη δική της προσπάθεια. Η ιστορία µας 

πηγαίνει στον Ιανουάριο του 2019, όπου µέσω αστικών παι-
χνιδιών και προφορικών αφηγήσεων της γειτονιάς, διατυπώ-
θηκαν ανάγκες, ιστορίες, επιθυµίες και αναπτύχθηκαν συµµε-
τοχικές δράσεις µε στόχο την αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου. 
Ως αποτέλεσµα, η Πλατεία Επτανήσου στην περιοχή της Αγίας 
Σοφίας της Πάτρας απέκτησε χρώµα, παγκάκια και αποτέλεσε 
πόλο έλξης για τους γείτονες. Ήταν 19 Μαΐου η ηµέρα που µια 
πρωτοβουλία έφερε λίγη περισσότερη άνοιξη σε µια γειτονιά.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΨΑΣ

Η θεωρία στην πράξη

Με το Ευρωπαϊκό βραβείο BIG SEE INTERIOR DESIGN 
AWARD 2019 διακρίθηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο ∆η-
µήτρη Χάµψα για το έργο “Γραµµή – Επίπεδο – Πρίσµα” 

που αφορά προσθήκη σοφίτας σε οροφοδιαµέρισµα. Ο σχεδιασµός της 
συγκεκριµένης κατοικίας στηρίζεται στη θεωρία των µοντέρνων ζωγρά-
φων W. Kandinsky και P. Klee, όπως την ανέπτυξαν στην ιστορική σχο-
λή Bauhaus. Η πρωτοτυπία του συγκεκριµένου έργου έγκειται και στο 
ότι αποτελεί µια από τις πρώτες απόπειρες αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 
σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, όπως την επεκτείνει ο βραβευµένος αρχιτέ-
κτονας στην τρίτη διάσταση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώτη πάσα 
στην ανθρωπιά

Ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος έχει µεγάλη διαδροµή στο χώρο του 
επαγγελµατικού βόλεϊ στην Ελλάδα, αλλά διακρίνεται και για 
την κοινωνική του ευαισθησία. Γενικός γραµµατέας του Συνδέ-

σµου Ελλήνων Βολεϊµπολιστών (ΠΑΣΑΠ) από το 2018, µετέχει στην 
καµπάνια για εθελοντές µυελού των οστών. Έγινε ο ίδιος εθελοντής και 
προώθησε την καµπάνια και µέσω του Συνδέσµου. Ξεκίνησε την κα-
ριέρα του από την ΕΑΠ, έχει αγωνιστεί σε Φοίνικα, Παναχαϊκή, ΑΕΚ, 
Κύζινο, Κόροιβο, Πανελλήνιο, Πανερυθραϊκό και φέτος συνεχίζει στον 
Παµβοχαϊκό. Είναι Πτυχιούχος της Γυµναστικής Ακαδηµίας Αθηνών 
µε master στην προπονητική αθληµάτων.



Ένας Σύλλογος ο οποίος διέγραψε µια λαµπρή πορεία στα 30 χρόνια 
που πέρασαν, χάρις στον αγώνα της ενηµέρωσης, την δύναµη, την 
υποµονή, το πάθος και το µεράκι των εθελοντικά ασχολουµένων 

στα εκάστοτε ∆ιοικητικά Συµβούλια. Με συγκοµιδή 1200 µονάδων αίµα-
τος ετησίως τα τελευταία χρόνια έφθασε να συγκαταλέγεται σήµερα ανάµε-
σα στους πέντε πρώτους Συλλόγους αιµοδοτών της χώρας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΚΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ 

30 χρόνια προσφοράς

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ (Τµήµα Πάτρας) 

Κοινωνική δράση, δηµιουργία, προσφοράΑυτά τα τρία υπηρετεί 
το Παράρτηµα Πά-
τρας του Πανελλή-

νιου Αθλητικού Σωµατείου 
Καλλιπάτειρα. Η συντονί-
στρια του Παραρτήµατος, αει-
κίνητη και εφευρετική Μαρία 
Μανουσάκη – Μαλλιώρη, 
κινούµενη στο πνεύµα που δι-
απνέει το Σωµατείο και διδά-
σκει στην πράξη η πρόεδρός 
του Κατερίνα Παναγοπούλου, 
πλαισιωµένη από δραστήριες 
κυρίες της πόλης, εστίασε το 
2019 στο παιδί. Με µία σειρά 
δράσεων ενίσχυσε τα παιδιά 
που πάσχουν από καρκίνο 
µέσω του Συλλόγου Γονιών 
Παιδιών µε Νεοπλασµατική 
Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Πα-
ράλληλα έχουν «υιοθετήσει» 
παιδιά από την Κλινική Απο-
κατάστασης του Πανεπιστηµι-
ακού Νοσοκοµείου Πατρών 
τα οποία µετά από τροχαία 
ατυχήµατα ήρθαν αντιµέτωπα 
µε την κινητική αναπηρία. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Κανείς, φίλος του 
ανθρώπου, απροστάτευτος

H Αλεξάνδρα ∆ηµοπούλου, είναι εθελόντρια, ακτιβίστρια για 
τα δικαιώµατα των ζώων. Κάτοικος Πατρών, είναι µέλος του 
∆Σ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής 

Οµοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και του Συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές 
Πάτρας». Αναπτύσσοντας ολοένα περισσότερο τη φιλοζωϊκή της δράση, 
είναι από φέτος, σύµβουλος του ∆ηµάρχου της Πάτρας για την προστα-
σία των δικαιωµάτων των ζώων. Και εκτός των τειχών της πόλης, µέσω 
της Πανελλαδικής πρωτοβουλίας της για την κατάργηση της χρήσης 
φυσικής γούνας, συλλέγει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους υπογραφές 
καλλιτεχνών. Η Αλεξάνδρα επιλέγει ως αγώνα ζωής να υλοποιεί αδιά-
λειπτα ποικίλες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα τους 
πολλούς ακόµη, δυστυχώς, αδέσποτους φίλους του ανθρώπου. Η αξία 
του εθελοντισµού, της ανιδιοτελούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο 
και της επαν-εξανθρωποποίησης του ανθρώπου που τη διακατέχει και 
χάρη σε αυτή, συνιστά αφορµή για ευαισθητοποίηση όλων µας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ 

Πίστη στη µελωδία

∆ιατρέχει µία τεράστια πορεία στο χώρο της Βυζαντι-
νής Μουσικής, σε µια διαδροµή πάνω από σαράντα 
χρόνια. Αναγνωρισµένος καθηγητής µουσικής, 

αλλά και διακεκριµένος Πρωτοψάλτης της Ευαγγελίστριας. 
Ως ∆ιευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, έχει 
επιµεληθεί υποδειγµατικά την άψογη λειτουργία του Ιδρύ-
µατος, που αποτελεί πρότυπο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
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ΝΙΚΟΣ ∆ΕΡΤΙΛΗΣ 

Ζει το όνειρό του

Σεπτέµβριος 2019. Το «Θέατρο των Αλλα-
γών» χορηγεί υποτροφία στον πατρινό ηθο-
ποιό Νίκο ∆ερτιλή για τη σχολή του θεά-

τρου, του αξίας 10.000 ευρώ, κατόπιν διαγωνισµού. 
Έχοντας παίξει σε εννέα θεατρικές παραγωγές, σε 
Πάτρα και Θεσσαλονίκη, πριν λίγους µήνες απο-
φάσισε να κυνηγήσει τα όνειρά του στην πρωτεύ-
ουσα. Είχε την καλύτερη αρχή κλέβοντας τις εντυ-
πώσεις στη «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία 
∆ηµήτρη Γεωργαλά. Ο Νίκος έγινε ηθοποιός για 
«να εκφράσει, να επικοινωνήσει και να µοιραστεί 
πράγµατα και συναισθήµατα». Όνειρο του η Επί-
δαυρος. Το ευρύ κοινό τον εκτίµησε από τη συµµε-
τοχή του στις σειρές «Πέτα την φριτέζα», «Αν ήµουν 
Πλούσιος» και «Θα γίνει της πολυκατοικίας». 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπερβαίνοντας το καθήκον

Το να κάνεις το καθήκον σου είναι επιβεβληµένο. Το να το υπερ-
βαίνεις και µάλιστα µε κίνδυνο της ζωής σου είναι αξιέπαινο και 
ηρωικό. Αυτό έκαναν ένα µεσηµέρι Σαββάτου του περασµένου 

Αυγούστου οι τρεις άνδρες της ΕΜΑΚ Κωνσταντίνος Μπακουλόπου-
λος, Γιώργος Χατζής και ∆ηµήτρης Σταµατόπουλος όταν πήραν κλήση 
να σώσουν δύο ανθρώπους που είχαν πέσει σε βόθρο στην περιοχή του 
Ρίου. Η ιστορία αυτή έχει έναν ακόµα ήρωα, τον Όθωνα Ρούσσο τον 
οποίο τελικά κράτησαν στη ζωή οι διασώστες αφού δεν άφησαν να χαθεί 
ούτε ένα δευτερόλεπτο ακόµα και στη λήψη των ατοµικών τους µέτρων 
προστασίας. Ο Όθωνας Ρούσσος δεν σκέφτηκε τη ζωή του, αλλά όταν 
αντιλήφθηκε τον πεσµένο άνθρωπο στο βόθρο έπεσε για να τον σώσει. 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΛΥΤΡΑ 

Για τα παιδιά 
των άλλων

Η γυναίκα πίσω από την ηµέρα κράνους. Σε-
πτέµβριος 2019, τρίτη χρονιά. Η Γλυκερία 
Λύτρα στηρίζει µε την ψυχή και την παρουσία 

της µια εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη του γιου της, 
µε σκοπό την προστασία των άλλων παλικαριών αυτού 
του τόπου. Ο γιος της Γιώργος Νταγιούκλας θα ήταν 
σήµερα στη ζωή αν φορούσε κράνος τη µοιραία στιγµή 
του δυστυχήµατος. Η µητέρα Γλυκερία Λύτρα έχει βάλει 
σκοπό και στόχο της ζωής της, να βάλει µέσα στο µυαλό 
του κάθε ένα αναβάτη πως το κράνος θα του σώσει τη 
ζωή.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο γιατρός της καρδιάς µας

Αποφοίτησε από την Ιατρική του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Πήρε ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και 
Μεγάλων Αγγείων στον «Ευαγγελισµό» και στο Σαουθά-

µπτον. Έπειτα από ένα µπαράζ λαµπρών µεταπτυχιακών σπουδών, 
ακολούθησε πανεπιστηµιακή καριέρα και µετεκπαίδευση στις Ηνω-
µένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερες 
από πενήντα επιστηµονικές συναντήσεις. Είναι αριστούχος ∆ιδάκτωρ 
του Ιατρικού του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται στο «Υγεία», 
ενώ διατηρεί την επαγγελµατική του έδρα στην Πάτρα. Το ερευνη-
τικό και συγγραφικό του έργο συνίσταται σε περισσότερες από είκοσι 
πρωτότυπες µελέτες. Έχει διατελέσει προσκεκληµένος κριτής διεθνών 
περιοδικών του κλάδου και έχει δώσει οµιλίες σε διεθνή και εθνικά 
επιστηµονικά συνέδρια.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Χέρι άκρας υγείας

Το να «βάζεις δύναµη» είναι αγώνισµα. 
Στην Ελλάδα λέγεται χειροπάλη. ∆ιε-
θνώς, είναι διάσηµο ως µπρα ντε φερ. 

Στην Ελλάδα έχουµε τον κορυφαίο. Είναι ο 
Γιώργος Χαραλαµπόπουλος, ένας βραβευµένος 
αθλητής -και πτυχιούχος ιστορικός- που 
έχει καταφέρει να συλλέξει πάνω 
από 140 τίτλους. Σήµερα, πρωτα-
θλητής Ευρώπης και δύο φορές 
παγκόσµιος, παραµένει στην 
ενεργό δράση και συνεχίζει να 
φέρνει πρωτιές σε Ελλάδα, Ευ-
ρώπη και στην υφήλιο.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ 

Ο τιµονιέρης

Ο Πατρινός Αθλητής της ΛΕΜΑΝ, ήταν και µέσα στο 2019 η 
σταθερή αξία στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Αναβάσεων. Με 
πολλά αγωνιστικά χιλιόµετρα. Ο Σταύρος Χατούπης είναι από 

τις παλιές «καραβάνες» του Μηχανοκίνητου Αθλητισµού της Πάτρας. 
Αθλητής, οδηγός, ζεστή προσωπικότητα, διακρίνεται στον χώρο, όχι µόνο 
για τους τίτλους, τα βάθρα και τις νίκες, αλλά για το ακέραιο του χαρα-
κτήρα του, που τον κάνει αξιαγάπητο στην κοινότητα της µηχανοκίνη-
σης. Άξιος επιχειρηµατίας στον χώρο του αυτοκινήτου, έχει υποστηρίξει 
πολλούς αθλητές του χώρου για να κάνουν ένα βήµα µπροστά.

ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

Ο δάσκαλος 
του σινεµά

Ο δάσκαλος που κατευθύνει τους µαθητές του στον 
µαγικό κόσµο της κινηµατογραφικής δηµιουργίας. 
Η ταινία "Αχ, αφτό το αυ" που δηµιουργήθηκε 

µε την, επίσης, δασκάλα Νάντια Στρατή και τους µικρούς 
µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου Νιάτων - Αγ. ∆ηµη-
τρίου στη Λακωνία απέσπασε µέσα στο 2019 το Τιµητικό 
Βραβείο (Honorary Distinction) του Φεστιβάλ West Side 
Mountains Doc Fest. ανάµεσα σε 600 «επαγγελµατικές» 
ταινίες. Είναι η δεύτερη χρονιά. Βραβεύτηκε επίσης για την 
ταινία «SOSίβιο» για το προσφυγικό, ενώ το «Αχ, αφτό 
το αυ» προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηµατογράφου του 
Ντουµπρόβνικ της Κροατίας. Ανάµεσα σε εκατοντάδες 
δηµιουργίες από παιδιά και νέους, η µαθητική ταινία του 
κ. Γαλάνη επιλέχθηκε να προβληθεί και να συµµετέχει στο 
διαγωνιστικό κοµµάτι. 
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∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΡΤΑ 

Η ελπίδα του 
ελληνικού στίβου

Τ
ο 2019 ήταν η χρονιά της. Και 
όλα δείχνουν ότι έρχονται ακόµα 
καλύτερες χρονιές για την αθλήτρια 

της Ολυµπιάδας, που συνεχώς ανεβαί-
νει επίπεδο. Το πρώτο µετάλλιο µέσα 
στο 2019 το κατέκτησε στο Πανελλήνιο 
πρωτάθληµα κλειστού στίβου, τερµατίζο-
ντας δεύτερη στα 800 µέτρα, µε ατοµική 
επίδοση. Ακολούθησε χρυσό µετάλλιο στα 
400 µέτρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλη-
µα στίβου της Πάτρας. Και αµέσως µετά 
πήρε µέρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
οµάδων στο Μπιντγκοζ της Πολωνίας, µε 
την Εθνική οµάδα 4Χ400, που τερµάτισε 
στην 8η θέση. Η ∆έσποινα γυµνάζεται µε 
την Ντίνα Μπορνιβέλι. Αποτελεί µια από 
τις µεγάλες ελπίδες του ελληνικού στίβου, 
βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραµµή και 
είναι έτοιµη για το άλµα προς την κορυφή.
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ΒΑΓΙΑ ΖΕΠΠΑΤΟΥ

Τέχνη και µαεστρία

Η Βάγια Ζεππάτου πήρε τα ηνία από τον µεγάλο Θανάση Τσι-
πινάκη ως καλλιτεχνική διευθύντρια στην Ορχήστρα Νυκτών 
Εγχόρδων του ∆ήµου Πατρέων. Κέρδισε το µεγάλο στοίχηµα 

να διατηρήσει την ορχήστρα ζωντανή, δραστήρια και διάσηµη, επε-
κτείνοντας τις δραστηριότητες του σχήµατος. Τον Οκτώβριο του 2018 η 
Ορχήστρα, γνωστή πλέον µε το όνοµα «Θανάσης Τσιπινάκης», συνερ-
γάστηκε µε τον Θοδωρή Αµπαζή παρουσιάζοντας στη ∆ήλο την όπερα 
«Ηρα», η οποία το 2019 παρουσιάστηκε στο Ρωµαϊκό Ωδείο στο πλαίσιο 
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, αποσπώντας το θερµότερο χειροκρότη-
µα και ενθουσιάζοντας το φιλόµουσο κοινό.

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΠΠΑΣ (DAVINCI)

Η γλυκιά µαεστρία 

Το ζαχαροπλαστείο «DA VINCI» έφερε και φέτος γλυκά νέα 
στην Αχαϊα. Αυτή τη φορά κέρδισε το χρυσό βραβείο Γεύσης της 
διοργάνωσης «Best Greek Food Awards». Αναδείχθηκε ως ένα 

από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της χώρας και φυσικά το καλύτερο του 
νοµού Αχαΐας! Ο Ταξιάρχης Κάππας είναι ο άνθρωπος που κρύβεται 
πίσω από τις µοναδικές γλυκές δηµιουργίες του «DA VINCI». Το 
ζαχαροπλαστείο «DA VINCI» που βρίσκεται στην οδό Γούναρη, στην 
Πάτρα, έχει ξεχωρίσει για τις υψηλού επιπέδου πρώτες ύλες, τις πρωτό-
τυπες τεχνικές που συντελούν στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων. 
Ο Ταξιάρχης Κάππας, είναι ο µόνος chef patissier της πόλης που πέρασε 
το κατώφλι του Ritz. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο «χάρτη» του ποι-
οτικού γλυκού της Πάτρας. Προσφέρει χειροποίητα γλυκίσµατα µε τα 
πιο αγνά υλικά, τα οποία παράγονται µε µεγάλη µαεστρία. Ο Ταξιάρχης 
Κάππας έχει στο ενεργητικό του τηλεοπτικές εµφανίσεις πανελλήνιας 
και τοπικής εµβέλειας και δεν είναι τυχαίο το ότι, προσελκύει µε τη δου-
λειά του celebrities που επισκέπτονται την πόλη. Αξίζουν συγχαρητήρια 
σε αυτή την προσπάθεια.
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Η προώθηση των τεχνολογικών και άλλων καινοτοµιών 
στο πεδίο της βιοµηχανίας και της µεταποίησης αποτελεί 
το στόχο µιας νέας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, της 

Κοινότητας Καινοτοµίας «EIT Manufacturing» το οποίο χρηµατο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολο-
γίας που αποτελείται από 50 εταίρους 17 χωρών της Ευρώπης. Η 
προετοιµασία και ο συντονισµός του όλου διεθνούς εγχειρήµατος 
έχει αναληφθεί από µια ελληνική οµάδα: Το Εργαστήριο Συ-
στηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού (LMS) του Τµήµατος 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Συντονιστής ο καθηγητής 
Γεώργιος Χρυσολούρης. Στο πρόσωπο το δικό του και της οµάδας 
του, βλέπουµε την Ελλάδα που µπορεί να είναι ισότιµος εταίρος 
στον κόσµο που δηµιουργεί ένα καλύτερο µέλλον.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ 

Η ατσάλινη κυρία

Όταν οι άλλοι γονάτιζαν, η µεγάλη αθλήτριά µας κατάπι-
νε τα χιλιόµετρα µε πάθος και θέληση. Άφησε άναυδη 
την Ελλάδα παίρνοντας µέρος στα 50 χιλιόµετρα βάδην 

γυναικών, στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα της Ντόχα του Κατάρ, 
τερµατίζοντας 14η σε µια κούρσα µε εξαιρετικά δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες. Και όλα αυτά, στα 42 της χρόνια. Η χαρισµατική 
Πατρινή αθλήτρια δεν νικήθηκε από τους 35 βαθµούς κελσίου, 
δεν θα νικηθεί ούτε από τον χρόνο εύκολα. ∆ηλώνει ότι θα συνε-
χίσει να κάνει πρωταθλητισµό όσο της επιτρέπουν οι ανάγκες της 
καθηµερινότητας. Μιας καθηµερινότητας που περιλαµβάνει την 
ανατροφή δύο δίδυµων παιδιών. Υπάρχει χρόνος και κουράγιο 
για όλα. Μπροστά της, οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Στόχος της, να 
βρεθεί εκεί. Οι ευχές µας δίπλα της, σε κάθε βήµα της επόµενης 
προσπάθειάς της.

Η Ελλάδα του µέλλοντος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ 
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Ο νικητής

Γεννήθηκε στην 
Πάτρα πριν από 
25 χρόνια. Έχει 

σύνδροµο down, και είναι 
νικητής στον αγώνα για 
µια φυσιολογική ζωή. Έχει 
πάρει µέρος στα Special 
Olympics στο αγώνισµα 
του handball όπου η οµάδα 
του απέσπασε το αργυρό 
και το χάλκινο µετάλλιο. 
Κάθε χρόνο λαµβάνει µέρος 
στο Run Greece Patras. 
Το 2017 πρωταγωνίστησε 
στη χοροθεατρική παρά-
σταση «για µια Γκόλφω» 
στο ρόλο του Τάσου, όπου 
παρουσιάστηκε στο θέατρο 
της Κρήνης, στο Επίκεντρο 
και στην έναρξη του TEDx 
Patras. Συµµετέχει στις πα-
ραστάσεις των Μαχητών. 
Είναι µαθητής σε σχολείο 
παραστασιακών τεχνών. 
Αλλά δεν έµεινε εκεί. Το 
2019 ξεκίνησε καριέρα σε 
ποδοσφαιρική οµάδα. Ο 
Φίλιππος είναι ξεχωριστός 
έτσι κι αλλιώς. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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ΟΜΑ∆Α "ΛΑΜΠΟΙΚΟΣ" 

Καθαρίζει ο αρχηγός

Είναι ο µεγάλος αρχηγός της προσπάθειας για µία κα-
θαρή πόλη. Ο δήµαρχος του Αιγίου τόνισε ότι ο δήµος 
του είναι αποφασισµένος να προχωρήσει σε ριζικές 

παρεµβάσεις ώστε η Αιγιάλεια να αλλάξει νοοτροπία και 
όψη. Ο Λαµπ – Οικος είναι το σύµβολο της ενεργοποίησης 
των απαραίτητων µηχανισµών που θα ανταµείβουν τους 
συνεπείς πολίτες και θα υποχρεώσουν τους ασυνεπείς να το 
ξανασκεφτούν. Λαµπ- Οικος σηµαίνει βρύσες σε κεντρικά 
σηµεία της πόλης για να µειωθεί η χρήση των πλαστικών 
µπουκαλιών, σηµαίνει δίκτυο εθελοντών, σηµαίνει «Πρά-
σινες Γωνιές» µε κάδους αποκλειστικά για χαρτί, πλαστικό, 
γυαλί και αλουµίνιο. Ο Λαµπ-Οικος προτείνει ακόµα πεντα-
ψήφιο αριθµό για την παραλαβή κλαδοδεµάτων και αδρα-
νών υλικών από νοικοκυριά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣΑΝΙ∆ΑΣ CAPE DREPANO 

Στον παγκόσµιο χάρτη 
του Ναυταθλητισµού 

Το ακρωτήριο στο ∆ρέπανο 'Cape Drepano' αποτελεί πόλο έλξης 
εδώ και 10ετίες για κάθε µορφή σανίδας θαλάσσης! Η µοναδική 
αυτή λωρίδα ξηράς µέσα στη θάλασσα αποτελεί, εδώ και µερι-

κά χρόνια, έναν από τους καλύτερους προορισµούς της εντυπωσιακής 
αετοσανίδας (KiteSurf) στην Ελλάδα. Ο Σύλλογος Αετοσανίδας 'Cape 
Drepano' είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις ο Φάρος του ∆ρεπάνου να γί-
νει πόλος έλξης των µεγαλύτερων αθλητών KiteSurf προσελκύοντας πια 
στις ετήσιες εκδηλώσεις-φεστιβάλ του, αθλητές παγκοσµίου επιπέδου από 
πολλές διαφορετικές χώρες. Ο Σύλλογος Αετοσανίδας ξεκίνησε από µία 
µικρή οµάδα επιστηµόνων και φίλων µε αφετηρία την ιδιαίτερη αγάπη 
τους για ένα άθληµα το οποίο ήταν µάλλον άγνωστο στη χώρας µας πριν 
οι ίδιοι το πάρουν προσωπικά. Το Φεστιβάλ KiteSurf 2019 ήταν µία 
ακόµη διοργάνωση µε µεγάλο αριθµό συµµετοχών η οποία γέµισε µε 
νεανική ζωή και δράση µία παραλία, δίνοντας παγκόσµιο στίγµα, σε µια 
ολόκληρη περιοχή! Αξίζουν να τιµηθούν, για να τους γνωρίσουµε και 
καλύτερα, όσοι επένδυσαν στο νέο αλλά και στην µεγάλη µας ναυταθλη-
τική παράδοση!
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΕΛΑΤΗΣ 

Πάντα 
παρών

Ήταν ψυχή µιας ακόµα µεγάλης 
διοργάνωσης. Του 105ου 
πανελληνίου πρωταθλήµατος 

στίβου ανδρών – γυναικών. Ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πε-
λοποννήσου Βαγγέλης Τζελάτης έχει 
αποκτήσει φήµη και πανελλήνια εκτί-
µηση σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
κλασικού αθλητισµού. Το Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα του 2019 στην Πάτρα 
αποτέλεσε µια µεγάλη γιορτή για τον 
ελληνικό στίβο, χάρη στο πάθος του 
Βαγγέλη Τζελάτη. Ο ίδιος αφιέρωσε 
τη ζωή του στον αθλητισµό, ξεκινώντας 
παιδί σχεδόν ρίπτης στην Ολυµπιάδα. 
Τη σφραγίδα και την εµπειρία του έβα-
λε και σε άλλες διοργανώσεις µέσα στο 
2019, όπως το run greece. Ο κόσµος του 
αθλητισµού γνωρίζει πως όπου υπάρχει 
αγώνας, ο Βαγγέλης Τζελάτης θα είναι 
εκεί.

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Η µηχανή της άµµου Για τον Κανέλλο Γεωργίου 
συνέβησαν απίστευτες 
συγκυρίες το 2019. Είναι 

ο δεύτερος Έλληνας παίκτης που 
έχει συµµετάσχει και στους δύο 
παράκτιους µεσογειακούς αγώνες, 
µε τους δεύτερους µάλιστα να φι-
λοξενούνται στην πόλη του. Ήταν 
ο µόνος Πατρινός παίκτης που 
συµµετείχε στην χρυσή Εθνική 
Ελλάδος beach handball βοηθώ-
ντας να κατακτήσουν την πρώτη 
θέση και το χρυσό µετάλλιο στους 
2ους παράκτιους µεσογειακούς 
αγώνες, κάνοντας περήφανους 
τους Πατρινούς. Το χρυσό µετάλ-
λιο δεν ήταν βέβαια µια τυχαία 
εξέλιξη. Μέσα στη χρονιά ο Κα-
νέλλος κατέκτησε µε την οµάδα 
του την δεύτερη θέση πανελληνί-
ου πρωταθλήµατος σάλας, αναδεί-
χθηκε MVP των αγώνων στους 
ηµιτελικούς, µε την οµάδα του 
«Ακαδηµία των σπορ» ανέβηκαν 
στην Α2 κατηγορία ενώ αναδεί-
χθηκε πρώτος σκόρερ στην οµάδα 
στη β’ εθνική κατηγορία.
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ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

Με ρυθµό στην άνοδο

Μια πατρινή βάζει πλώρη για την κορυφή της ρυθµικής γυµνα-
στικής. Η Ήλια Αλεξοπούλου έκανε µέσα στο 2019 το άλµα- 
σταθµό στην ανοδική της πορεία. Εντάχθηκε στην Εθνική 

Οµάδα Νεανίδων του σπουδαίου αυτού αγωνίσµατος. Έπειτα από 
σκληρή προετοιµασία και επιτυχηµένα τεστ οι νεαρές Ελληνίδες πρωτα-
θλήτριες συµµετείχαν στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ρυθµικής Γυµνα-
στικής κατακτώντας της 9η θέση µετά από µια εξαιρετική παρουσία. Με 
τις επιδόσεις της η Ήλια άγγιξε τις προκρίσεις για τους τελικούς οργάνων 
και µαζί µε τις συναθλήτριες της έδειξαν ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να 
κρατήσουν ψηλά την ελληνική ρυθµική τα επόµενα χρόνια.



ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Βίος ανθόσπαρτος

Είναι destination wedding φωτογράφος µε έδρα την Πάτρα. Εκπαι-
δεύει επαγγελµατίες φωτογράφους γάµου σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Το 2019 φωτογράφισε πάνω από 15 γάµους στην Ευρώπη και 

έλαβε µέρος σε δύο διεθνή work shop µε τα πιο καταξιωµένα ονόµατα 
του χώρου του styling wedding και planning. Η δουλειά του έχει δηµο-
σιευθεί στα µεγαλύτερα περιοδικά του κόσµου όπως harper bazaar, style 
my pretty, martha stewart και πολλά άλλα. ∆ιακρίθηκε ως ο καλύτερος 
φωτογράφος της χρονιάς για το 2019 και αυτό κρίθηκε µέσα από την 
συµµετοχή πάνω από 900 επαγγελµατιών στις γαµήλιες φωτογραφήσεις.

55ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

Ξεκλειδώνοντας 
την αλήθεια
Μαθητές του 55ου ∆ηµοτικού Σχολείου της Πάτρας, µε την κα-
θοδήγηση φωτισµένων δασκάλων, γύρισαν µία ταινία όπου ένα 
κλειδί γίνεται αφορµή για να κατανικηθούν στερεότυπα γύρω από 
τον µετανάστη και τον ξένο. Η ταινία απέσπασε το 2ο Βραβείο 
στον 1ο ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Οπτικοακουστικής ∆η-
µιουργίας «Τα σχολεία εκπέµπουν στην ΕΡΤ». Επικεφαλής της 
δηµιουργικής οµάδας είναι ο δάσκαλος Θανάσης Μπακαστάθης.
Το 55ο ∆ηµοτικό έχει µεγάλη παράδοση στnν παραγωγή µαθη-
τικών ταινιών. Στα 13 χρόνια ενασχόλησής του µε το αντικείµενο 
έχουν παραχθεί 21 ταινίες µικρού µήκους, animation, ντοκιµαντέρ 
και σχεδόν οι µισές έχουν βραβευτεί σε πανευρωπαϊκούς, πανελ-
λήνιους και τοπικούς διαγωνισµούς καθώς και σε κινηµατογραφι-
κά φεστιβάλ.
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Είναι ένα πρόγραµµα Αγωγής 
Υγείας που έχει ηλικία 21 
ετών. Σκοπός του είναι να 

δίνει ερεθίσµατα για καλύτερη ποιό-
τητα ζωής, ανάπτυξη της κοινωνικό-
τητας έξω από τη σχολική κοινότητα, 
για εξοικείωση µε τους κανόνες της 
συλλογικότητας και της ευθύνης. Το 
∆ίκτυο «Λαβύρινθος» έχει ως όραµα 
ένα σχολείο θελκτικό, ανοιχτό στην 
κοινωνία, µε σφυγµό πραγµατικής 
ζωής. Ο χορός και η κίνηση είναι 
ο δεσµός µας µε το παρελθόν, την 
παράδοση, τις αρχέγονες ρίζες. Είναι 
µια κληρονοµιά που πρέπει να διατη-
ρήσουµε. Είναι ο καθρέπτης της ψυ-
χής του λαού µας. ∆ιδάσκει ιστορία, 
κουλτούρα, εθνική συνειδητοποίηση 
και ταυτότητα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» 
(Κοινωνικός Συνεταιρισµός 
Περιορισµένης Ευθύνης) 

αποτελεί µία νέα µορφή συνεταιριστι-
κής επιχειρηµατικής δράσης. Σκοπός 
του είναι η κοινωνική ενσωµάτωση 
και η επαγγελµατική ένταξη των 
ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήµατα ώστε να συµβάλλει στην 
κατά το δυνατόν οικονοµική τους αυ-
τάρκεια και στην αποκατάστασή τους. 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» ιδρύθηκε 
το 2006 ως αποτέλεσµα συλλογικής 
προσπάθειας των Επαγγελµατιών 
Ψυχικής Υγείας του Ελληνικού 
Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευ-
νών Παρ. Πάτρας, της Ψυχιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών «Παναγία η 
Βοήθεια» και του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου 
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

∆ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Κινούνται... χορεύοντας

 ΚΟΙΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ»

Με τη δύναµη της ψυχής
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαιζώνος 206, 26222 Πάτρα

Τηλ.: 2610 312530, 2611 100395

info@personsinstitute.gr

www.personsinstitute.gr 

Οι δρασεισ: Για το 2020 το ιΝσΤιΤΟΥΤΟ ΠρΟσΩΠα σχεδιάζει: 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και δράσεων κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

- Υποστήριξη της συντονισμένης διοργάνωσης και ανάδειξης των μεγάλων γεγονότων της Πάτρας του 2020.

- Προετοιμασία της ανανεωμένης εκδήλωσης «Πρόσωπα της χρονιάς 2020»

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 
Στην πλειοψηφία τους απογοητευμένοι, θυμωμένοι, 
κουρασμένοι παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, σε 
μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση πολλά 
χρόνια τώρα. 

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ: 
Στην Αχαΐα, έναν τόπο κρίκο ανάμεσα σε βουνό και 
θάλασσα, με ιστορία και παράδοση, που όμως στην 
σύγχρονη εποχή έχει χάσει την δυναμική του, την αυ-
τάρκεια του και το όραμα του. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ: 
Οι Αχαιοί που διακρίνονται για προσωπικά επιτεύγ-
ματα που κατέκτησαν με μόχθο, επιμονή, ταλέντο και 
αγάπη και μέσω των οποίων βοήθησαν  την επιστήμη, 
τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία μας, τον 
τόπο μας.

Η ΙΔΕΑ: 
Όλοι οι συμπολίτες μας που διακρίθηκαν, καλούνται 
να συμμετάσχουν σε μια διαρκή προσπάθεια για την 
αναβάθμιση του τόπου μας, κυρίως όμως για την 
έμπνευση των πολιτών. Πολλοί ικανοί μαζί μπορούν 
να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, να κα-
θορίσουν το μέλλον του τόπου, να βελτιώσουν την ζωή 
μας. 

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: 
Υπάρχουν συναισθήματα αφανή, που όταν δημιουρ-
γηθούν, αποτελούν την κινητήριο δύναμη για εργασία, 
δημιουργία, παραγωγικότητα, εξέλιξη αλλά και προ-
σφορά στην συνάνθρωπο. Πιστεύουμε ότι ενεργοποι-
ώντας τα, μέσω κατάλληλης αξιοποίησης της δράσης 
των διακεκριμένων συμπολιτών μας, θα αυξηθεί η 
ποιοτική δραστηριότητα όλου του ανθρώπινου δυνα-
μικού της περιοχής μας και τότε ο τόπος θα αρχίσει να 
αλλάζει προς το καλύτερο. Παρακάτω αναφέρουμε τα 
τρία βασικότερα.

ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ: 
Να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον. Ένα συναίσθημα που 
κάνει τους ανθρώπους να μαθαίνουν, όχι για λεφτά, όχι 
για κάποιες εξετάσεις αλλά για την ίδια την γνώση, για 
να αυξήσουν τις γνώσεις τους επειδή το επιθυμούν. Το 
ενδιαφέρον μπορεί να είναι το αντίβαρο στον φόβο και 
την αγωνία που περιβάλλει τις μη οικείες εμπειρίες και 
δημιουργεί αξιόλογες προσωπικότητες. 

ΕΜΠΝΕυΣΗ:
Όλες αυτές οι νέες ιδέες που θα μπορέσουν να γεν-
νηθούν, για την πραγματοποίηση νέων στόχων, για 
τη δημιουργία νέων έργων τέχνης, νέων κατακτήσεων 
στην επιστήμη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, συ-
ναίσθημα που εμφανίζεται ξαφνικά και χωρίς να το 
επιδιώκουμε συνειδητά, μέσω των αισθητηριακών προ-
σλήψεών μας. Δημιουργώντας υψηλού επιπέδου προ-
σλαμβάνουσες είναι βέβαιο ότι θα παραχθούν υψηλού 
επιπέδου εμπνεύσεις.

ΨΥΧΙκΗ ΑΝΑΤΑΣΗ:
Η ανάταση έχει επίδραση κινητοποίησης. Ο άνθρωπος 
έχει ανάγκη από αυτό το συναίσθημα της ψυχικής εξύ-
ψωσης για να παραγάγει την ενέργεια που χρειάζεται 
για τον οποιονδήποτε αγώνα στην ζωή του. 

ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣκΕΨΕΙΣ: 
Δημιούργησαν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΑ, 
έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που συστάθηκε από την 
εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στόχος του Ινστι-
τούτου η πρόοδος της Πάτρας και της Αχαΐας.

«πολλοι 
ικανοι μαζι 
μπορουν να 
δημιουργησουν 
πολλαπλασια 
οφελη,
να καθορισουν 
το μελλον 
του τοπου 
και να 
βελΤιωσουν 
τη ζωη μασ».
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