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Σε µια χρονιά όπου τα πρόσωπα καλύφθηκαν, υπήρξαν τα 
Πρόσωπα που ξεχώρισαν. Οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν 
στις πρωτόγνωρες δυσκολίες, ανοίγοντας δρόµους και δίνοντας 
οξυγόνο και ελπίδα στην κοινωνία. Ηταν εκείνοι που επέδειξαν 
µια συγκινητική προσήλωση στο ηθικό, το κοινωνικό, το επαγ-
γελµατικό καθήκον ή κυνήγησαν το όραµα και το όνειρό τους, σε 
πείσµα της πρωτοφανούς αντιξοότητας που υπονόµευσε τα πάντα 
εκτός από την πίστη στον άνθρωπο και τις δυνάµεις του.

Οι σελίδες που ακολουθούν σας προτείνουν κάποια από τα πρό-
σωπα αυτά. Ενδεικτικό του µεγαλείου είναι ότι φέτος η επιλογή 
ήταν πιο δύσκολη από ποτέ, γιατί τα πρόσωπα που ξεχώρισαν 
ήταν επίσης περισσότερα από ποτέ.

Χειροκροτάµε στο πρόσωπό τους τις αξίες και τις ιδέες που κι-
νούν την ιστορία προς το µέλλον.
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editorial
«Και περισσότερη τιµή τούς πρέπει….»: 
Ο ποιητής επαυξάνει το εγκώµιο προς 
όσους µάχονται υπό όρους άνισους. Στην 
περίπτωσή µας, δεν υπάρχει ο Εφιάλτης 
των Θερµοπυλών και του ποιήµατος, 
αλλά οι Μήδοι έχουν διαβεί. Ήδη από 
την άνοιξη παλεύουµε µε έναν αµείλι-
κτο εχθρό εντός των τειχών. Ο οποίος 
µας δοκίµασε αλλά και µας ανύψωσε: 
Η αναµέτρηση µε την πανδηµία και τις 
πολυδιάστατες επιπτώσεις της, προκά-
λεσε υπερβάσεις σε πολλές περιπτώσεις 
συγκλονιστικές. Η χρονιά που πέρασε, 
κύλησε αιµατηρή και βασανιστική, αλλά 
ανέδειξε σπουδαίες ανθρώπινες ιστο-
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ρίες. Οι ιστορίες αυτές αποτυπώνονται 
στα φετινά Πρόσωπα. Ανθρωποι που 
σε πείσµα των περιστάσεων, ή µάλ-
λον ακριβώς λόγω των περιστάσεων, 
έκαναν βήµατα προόδου, στήριξαν συ-
νανθρώπους, ανταποκρίθηκαν στο κα-
θήκον, ριψοκινδύνευσαν για αξίες και 
για την ανάγκη του άλλου. Η επιλογή 
ήταν δύσκολη. Σε κάποιο βαθµό είναι 
ενδεικτική και συµβολική. Χαρείτε ένα 
ακόµα τεύχος µε φως και χαµόγελο από 
πράξεις ανθρώπων. 

Θεόδωρος Η. Λουλούδης 
Εκδότης 
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ρίες. Οι ιστορίες αυτές αποτυπώνονται 
στα φετινά Πρόσωπα. Ανθρωποι που 
σε πείσμα των περιστάσεων, ή μάλ-
λον ακριβώς λόγω των περιστάσεων, 
έκαναν βήματα προόδου, στήριξαν συ-
νανθρώπους, ανταποκρίθηκαν στο κα-
θήκον, ριψοκινδύνευσαν για αξίες και 
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Θεόδωρος Η. Λουλούδης 
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Όλα τα παραπάνω αναδεικνύει και τιμά ως φωτεινά παραδείγματα η 
εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του θεσμού «ΠΡΟ-
ΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» που ξεκίνησε το 2014. Ανεβάζει στη σκηνή 
μιας λαμπρής εκδήλωσης πρόσωπα της προσφοράς από όλους τους χώ-
ρους, εκτός της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Πρόσωπα που έκαναν 
ένα επίτευγμα τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε. 

Από το 2015 και έκτοτε καθιερώθηκε η συμμετοχή του κοινού στην 
ανάδειξη των «ΠΡΟΣΩΠΩΝ» μέσω ψηφοφορίας στο site www.
prosopaxronias.gr κάνοντας την τοπική κοινωνία ενεργό συντελεστή της 
εκδήλωσης. Η διοργάνωση κορυφώνεται με μια λαμπρή τελετή βρά-
βευσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεγάλη 
συμμετοχή κοινού, παρουσιάσεις υποψηφιοτήτων μέσω video, καλλιτε-
χνικό μέρος και πολλή συγκίνηση. 

Με τα χρόνια, η συγκεκριμένη δράση δημιούργησε ένα ιδιαίτερο πε-
δίο επικοινωνίας της κοινωνίας, καθώς δόθηκε η ευκαιρία δημοσιοποίη-
σης του έργου συμπολιτών μας στο ευρύ κοινό, αντί των  περιορισμένων 
και εξειδικευμένων κύκλων του κάθε αντικειμένου. Έτσι αυτή η  βραδιά, 
που καταφέρνει να συγκεντρώσει την «ενέργεια» της περιοχής κι έχει 
πανελλήνιο αντίκτυπο,  μας εκπλήσσει ευχάριστα  και μας κάνει πραγμα-
τικά περήφανους για πολλούς συμπολίτες μας.

Οι υποψήφιοι που τίθενται στην ψηφοφορία προέρχονται από προτά-
σεις της δημοσιογραφικής ομάδας της εφημερίδας, της κριτικής επιτροπής, 
και του κοινού. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στις εξής 5 κατηγορίες και 
ανάλογα αν είναι ατομική ή ομαδική προσπάθεια. 

Κοινωνία

Αθλητισμός

Εκπαίδευση- Έρευνα – Καινοτομία

Διοίκηση

Πολιτισμός – Τέχνες

ΠρόσωΠα που 
αποτελουν 
παραδειγμα 
προς μιμηςη 
για το εργο, τα 
επιτευγματα 
τους και τις 
προςπαθειες τους.
ΠρόσΠαθειεσ 
που εγιναν με 
κοπο, αφοςιωςη, 
επιμονη και 
πιςτη μεχρι να 
γινει το οραμα 
πραξη. 
Πραξεισ που 
φωτιζουν τον  
δρομο για 
ενα καλυτερο 
μελλον, μεςα 
απο ξεχωριςτες 
πρωτοβουλιες.  
Πρωτόβόυλιεσ 
ςυνανθρωπων 
μας που δινουν 
αξιες ςτην 
καθημερινοτητα 
μας και 
επηρεαζουν τις 
ζωες ολων μας.

απομακρυςμενα
αλλα... μαζι



Επίσης βραβεύονται κάποια πρόσωπα-ομάδες  «Τιμής Ένεκεν» λόγω 
της συνολικότερης προσφοράς τους, χωρίς να μπουν σε διαδικασία ψηφο-
φορίας. Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονέμεται τιμητική διάκριση 
σε ένα πρόσωπο εθνικής εμβέλειας με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση. 
Σε ένα πρόσωπο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την κοινωνία. 

Τις υποψηφιότητες παρουσιάζει αναλυτικά στο site του θεσμού  
www.prosopaxronias.gr μέσω του οποίου και πραγματοποιείται και η 
ψηφοφορία. Η διαδικασία ψηφοφορίας ξεκινάει από Δεκέμβριο και 
ολοκληρώνεται λίγες μέρες πριν την εκδήλωση και η ανταπόκριση του 
κόσμου είναι συγκινητική.  Φέτος, η διάρκεια της διαδικασίας θα είναι 
από 21/12/20 έως 12/01/21. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του θεσμού εκδίδεται το περιοδικό «Πρόσωπα 
της Χρονιάς» που παρουσιάζει αναλυτικά τους υποψηφίους και το έργο 
τους. Η τελετή Απονομής των Βραβείων «ΠΡΟΣΩΠΑ της Χρονιάς» 
κάθε χρονιά αποτελεί την κορύφωση της διοργάνωσης, όπου πλήθος 
κόσμου βρίσκεται μαζί με τους υποψηφίους σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο 
1.200 θέσεων. Μοιράζονται στιγμές μοναδικές με τη συγκίνηση διάχυτη 
στην ατμόσφαιρα και με το χειροκρότημά τους να επιβραβεύουν τους 
πραγματικούς πρωταγωνιστές της ζωής.   

Φέτος όμως, οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε την ημέρα 
μαζί και από κοντά, και να ανταλλάξουμε αγκαλιές και συγχαρητήρια διά 
ζώσης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί με τις νέες μεθόδους απομακρυ-
σμένων ψηφιακών μεταδόσεων, όπου τα «πρόσωπα» και οι θεατές θα 
συμμετέχουν «απομακρυσμένα». 

Εμείς, θέλοντας να ξεγελάσουμε λίγο τις αποστάσεις του «απομακρυσμέ-
να» σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε στη ζωντανή μετάδοση των απονο-
μών όλους τους υποψηφίους μας έστω και μέσω πλατφόρμας, πιστεύοντας 
ότι με αυτό τον τρόπο το χειροκρότημα θα παραμείνει «ζωντανό». 

Στη μεγάλη βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου και 
ώρα 21.00,  όλοι οι υποψήφιοί μας θα είναι on line στη μετάδοση και το 
κοινό θα μπορεί να συμμετέχει με τα μηνύματά του. Η εκδήλωση θα 
μεταδοθεί ζωντανά από το διαδίκτυο και από την τοπική τηλεόραση. 

Μπορεί οι καταστάσεις να μας έχουν περιορίσει τις επαφές, αλλά δεν μας 
περιορίζουν  τα συναισθήματα που ζωντανεύουν οι λαμπρές πράξεις των 
συμπολιτών μας. 

Θα είμαστε όλοι μαζί και σε αυτή τη γιορτή, να δώσουμε το χειροκρό-
τημα σε αυτούς που το αξίζουν!!!

ΧΡΟΝΙΑΣΤΗΣ
2020

Τελετή Απονοµής Βραβείων

ΠΡΟΣΩΠΑ 2020

Digital Event

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021
21.00

Ζωντανή on line µετάδοση

στο www.prosopaxronias.gr

και στο ΙΟΝΙΑΝ tv

«Αποµακρυσµένα» αλλά «ζωντανά»,

θα είµαστε µε άλλον τρόπο αλλά και πάλι όλοι µαζί,

στη µεγάλη γιορτή της προσφοράς

για να δώσουµε ένα µεγάλο και θερµό 

χειροκρότηµα σε εκείνους που το αξίζουν!!!

Πρόσκληση

9
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΝΕΣΗΣ

Η τρυφερή αγκαλιά

O κυβερνήτης του φεριμπότ «Σαλαμινομάχος» έγινε θέμα της 
ημέρας όταν διέσωσε κάτω από απαιτητικές συνθήκες, ένα τε-
τράχρονο κορίτσι στις 23 Αυγούστου του 2020. Τη μέρα εκείνη 

το φουσκωτό παιχνίδι στο οποίο επέβαινε το παιδί, παρασύρθηκε στη 
θάλασσα από ξαφνικές ριπές ανέμου, εκατοντάδες μέτρα από την ακτή 
του Αντιρρίου. Με την ταχύτατη αντίδρασή του και τους επιδέξιους χει-
ρισμούς του σκάφους του, ο Γρηγόρης Καρνέσης ανέδειξε την αξία της 
ελληνικής ναυτοσύνης και ποιο είναι το καθήκον κάθε ανθρώπου, όταν 
τίθεται σε κίνδυνο το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, ενός τόσο 
αδύναμου και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Η σωτηρία εκείνη συγκίνησε 
το πανελλήνιο που ένιωσε τον φόβο του παιδιού, την αγωνία των γονέ-
ων και την τρυφερή ψυχή του καπετάνιου και των ναυτικών.

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ 

Χάρισε φτερά
στο ΕΚΑΒ

Σχεδόν μηδένισε τον χρόνο στην παροχή άμεσης 
προνοσοκομειακής φροντίδας η δωρεά μιας δί-
κυκλης μοτοσικλέτας στο ΕΚΑΒ της Πάτρας από 

τον επιχειρηματία Διονύση Πλέσσα. 
Το δίτροχο μέσο άμεσης βοήθειας διαθ έτει όλο  τον σύγ-
χρονο εξοπλισμό που απαιτείται να έχει ένας διασώστης, 
ακόμα και απινιδωτή ώστε να είναι σε θέση ο εποχού-
μενος διασώστης να παράσχει την κατάλληλη βοήθεια. 
Φτάνει στο σημείο του συμβάντος πριν από το ασθενοφό-
ρο και παρέχει τις πρώτες βοήθειες οι οποίες μπορεί να 
είναι και καθοριστικές για την επιβίωση του πάσχοντος.
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ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ HELPERS

Γενηθήτω 
το θέληµά σου

Αποτελούν μια ομάδα Πατρινών που αυτο-οργανώθηκαν μέσω του διαδικτύου στην πρώτη 
καραντίνα. Σκοπό έχουν να βοηθήσουν άτομα που είτε αδυνατούσαν να μετακινηθούν, είτε 
βρίσκονταν σε αναγκαστικό περιορισμό. Η βοήθεια ήταν εθελοντική και αφορούσε ψώνια 

από το σούπερ μάρκετ, προμήθεια φαρμάκων, μικροθελήματα. 
Το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει η ομάδα είναι: «Μένουμε Σπίτι» και αφήνουμε αυτούς που 
βγαίνουν κατ’ ανάγκη και δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, να φροντίσουν για τους υπό-
λοιπους. Οι Καραντίνα HELPERS συνέχισαν την δράση τους και στη δεύτερη καραντίνα.  Σπου-
δαίο πράγμα η βοήθεια. Ακόμα σπουδαιότερο, να νιώθει ο άλλος όταν κάποιοι νοιάζονται γι’ αυτόν.

Η Κίνησή τους ταυ-
τίστηκε µε την δι-
άσωση της πλα-

τείας Καλλιπάτειρας 
στην Αγυιά. Ήταν η πρώ-
τη φορά µετά από 48 
χρόνια που εξασφαλί-
στηκε κοινόχρηστος χώ-
ρος στην ευρύτερη περι-
οχή και δεν παραδόθηκε 
στο τσιµέντο. Η διεκδί-
κησή τους για ένα βιώ-
σιµο και ανθρωπογενές 
περιβάλλον προβλήθη-
κε στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό Τύπο ενώ ανά-
δειξε το πρόβληµα της 
έλλειψης ανοιχτών και 
πράσινων χώρων στην 
Πάτρα. Ταυτόχρονα, κα-
τάφερε να συσπειρώσει 
όλες τις δηµοτικές παρα-
τάξεις και να δείξει τον 
δρόµο σε συλλόγους άλ-
λων περιοχών για να ξε-
κινήσουν τον δικό τους 
αγώνα στις γειτονιές 
τους. Ο κόσµος καλυτε-
ρεύει όταν οµορφαίνει ο 
κόσµος µας.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ

Άναψαν πράσινο στη γειτονιά τους
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 

Το πρότυπο 
σχολείο 
της Αιγιάλειας

Ένα ιδιαίτερο προαύλιο και μια σειρά 
από δραστηριότητες σηματοδοτούν 
τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

ενέργειες της μικρής σχολής μονάδας της 
Αιγιάλειας. Επιδαπέδια δημιουργική απα-
σχόληση στα διαλείμματα και υλοποίηση 
καινοτόμων προγραμμάτων, όπως Αγωγής 
Υγείας, Πολιτισμού, save water sports, 
«Μαθαίνω - Παίζω - Δημιουργώ με Αρ-
χαία - Παραδοσιακά Παιχνίδια», «Ανα-
κύκλωση που γίνεται τέχνη», αθλητικές 
δράσεις σε μπάσκετ και ημιμαραθώνιο, 
θέατρο, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πολ-
λά άλλα συνθέτουν ένα σχολείο πρότυπο, 
με την άοκνη προσπάθεια εκπαιδευτικών, 
γονέων και βέβαια των ίδιων των παιδιών.

Τριάντα πέντε χρόνια ζωής συμπληρώνει μια από τις πιο ανθεκτικές οικολογικές οργανώσεις στη χώρα. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας γεννήθη-
κε σαν μια πρωτοβουλία ευαίσθητων ανθρώπων σε μια εποχή όπου η φιλοπεριβαλλοντική ιδέα εύρισκε όλο και περισσότερους οπαδούς στη χώρα. 
Η ίδια η ΟΙΚΙΠΑ κατάφερε να εξαπλωθεί στην κοινότητα, επιλέγοντας τον ρόλο του πολυμετοχικού κοινωνικού κινήματος, με όρους ισότητας, 

συνεργασίας αλλά και σοβαρότητας. Οι τόνοι της ήταν πάντα μετρημένοι, αλλά το σθένος της ακατάβλητο. Δεν περιορίστηκε στη θεωρία, αλλά στράφηκε 
στην πράξη. Διέδωσε ιδέες, πληροφορίες, γνώση, ιεράρχησε προτεραιότητες, εστίασε σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Μας εκπαίδευσε όλους σε μια οικολο-
γία της συνέπειας και της τεκμηρίωσης. Της οφείλουμε πολλά. Και γι’ αυτό της οφείλουμε στήριξη.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΤΡΑΣ

Το ∆έντρο 
έγινε 
∆άσος πρ

οσ
ω
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κό
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εί
ο
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΓΙΟΥΛΑ ΑΝΩΓΙΑΤΗ 

Κάθε ζωή αξίζει

Η Ελένη Κασπίρη, θετική εκπαιδεύτρια ζώων συντροφιάς και η 
Γιούλα Ανωγιάτη, εθελόντρια για την προστασία των ζώων, 
εδώ και χρόνια έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και μάχονται 

αθόρυβα ώστε μέσα από την παιδεία και την πληροφόρηση να προάγουν 
τον σεβασμό προς κάθε έμβιο ον, να μεταφέρουν την ενσυναίσθηση, την 
απαίτηση για δίκαιη αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως των ειδών. Από 
το 2017, υποστηρίζουν  τις φιλοζωικές εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου 
Πατρέων. Παράλληλα, έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους σε ζώα αδέ-
σποτα που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά κατόπιν κακοποίησής 
τους από ανθρώπους. Το 2020 δεν πτοήθηκαν από τη δύσκολη συνθή-
κη. Συνέχισαν απτόητες και συνεχίζουν δυναμικά. Και με ευαισθησία.
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ΜΑΡΙΑ- ΕΥΓΕΝΙΑ 
& ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΠΑΛΑΤΣΑ 

Καρδιές ανοιχτές 
σαν θάλασσα

Oι δύο αδελφές, αθλήτριες του πόλο, αποδείχθη-
καν φύλακες-άγγελοι για έναν 17χρονο και 
την 16χρονη φίλη του, όταν τον περασµένο 

Αύγουστο, παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύµατα, 
κολυµπώντας στην πλαζ της Πάτρας και έφτασαν σε 
απόσταση εκατοντάδων µέτρων από την ακτή. Η Μα-
ρία και η Ναυσικά, µε απαράµιλλο θάρρος και πνεύµα 
αυτοθυσίας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, έσωσαν τα δύο 
παιδιά από θανάσιµο κίνδυνο, διακινδυνεύοντας τη δική 
τους ζωή τους, όταν βούτηξαν στη θάλασσα σε  δύσκολες 
συνθήκες και σχεδόν µέσα στο σκοτάδι. Ο φόβος δεν 
ήταν τόσο γρήγορος για να τις φτάσει.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η καρδιά του αθλητή

Αν περίµενε την επέµβαση της πυροσβεστικής 
ίσως να ήταν πολύ αργά. ∆εν υπήρχε χρόνος. Σε 
ώρα εργασίας και χωρίς δεύτερη σκέψη µπήκε 

στο φλεγόµενο διαµέρισµα και µε κίνδυνο της ζωής του 
διέσωσε µια ηλικιωµένη γυναίκα από βέβαιο θάνατο. Η 
ηρωική πράξη του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Στέφανου 
Τριανταφύλλου δίνει ελπίδες για έναν καλύτερο κόσµο 
ανάµεσα στα δυσάρεστα που ακούµε και διαβάζουµε, 
δείχνοντας ότι ο αθλητισµός µπορεί να εµπνεύσει και να 
σπείρει ευαισθησίες. 
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  

Άγγελος στα κύµατα  

Το ύψος των κυµάτων ξεπερνούσε τα τρία µέτρα και η ένταση των ανέµων έφτανε τα 
επτά µποφόρ στη θαλάσσια περιοχή του Μύρτου στην Κεφαλονιά, ωστόσο τίποτα 
από αυτά δεν τρόµαξε τον ναυαγοσώστη Ηλία Παπαγεωργίου που  έκανε διακοπές 

στην περιοχή, να πέσει µέσα στη φουρτούνα για να σώσει τον σέρφερ που είχε παρασυρθεί.
Ο Ηλίας Παπαγεωργόπουλος, ο ναυαγοσώστης που έπεσε µε αυτοθυσία στη φουρτουνια-
σµένη θάλασσα για να βοηθήσει τον νεαρό Κεφαλλονίτη. Να βγουν έξω δεν µπορούσαν 
λόγω των κυµάτων. Μετά από έξι ολόκληρες ώρες προσπάθειας διασώθηκαν από αέρος µε 
τη βοήθεια ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού. 



16

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα, Ιταλία, 
Εθνική

Πάτρα, Τρίπολη, Ιταλία, αντίπαλος µε 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο και Εθνική 
οµάδα. Αυτή είναι µέχρι στιγµής η 

σπουδαία διαδροµή του Γιώργου Κυριακό-
πουλου, ο οποίος βρέθηκε να αγωνίζεται σε ένα 
από τα καλύτερα πρωταθλήµατα της Ευρώπης 
µε τη Σασουόλο. Οι εξαιρετικές του εµφανίσεις 
εξαργυρώθηκαν µε την κλήση του στην Εθνι-
κή οµάδα µε την οποία πραγµατοποίησε το 
επίσηµο ντεµπούτο του στις 15 Νοεµβρίου µε 
αντίπαλο τη Μολδαβία για το Nations League. 
Έγινε έτσι ο 9ος  Πατρινός ποδοσφαιριστής που 
φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από 
το 1964 µετά τους Ανδρέα Αντωνάτο, Κώστα 
∆αβουρλή, Ανδρέα Μιχαλόπουλο, Βασίλη 
Στραβοπόδη, Πάρη Γεωργακόπουλο, Γρηγό-
ρη Γεωργάτο, Κώστα Κατσουράνη, Ανδρέα 
Σάµαρη.

ΚΛΑΜΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ  

Τα κλαµπ των 
αληθινών φίλων

Τα Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµα-
τα από το Αλκοόλ λειτουργούν στην 
πόλη της Πάτρας από το 2003. Εντάσ-

σονται και αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό 
Σύλλογο Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµα-
τα από το Αλκοόλ. Στην Πάτρα λειτουργούν 
πέντε ΚΟΠΑ, ένα για κάθε ηµέρα της εβδο-
µάδος. H προέλαση της πανδηµίας ενίσχυσε 
µέσα στο 2020 τους λόγους για τους οποίους τα 
ΚΟΠΑ αποτέλεσαν πολύτιµη δοµή για την 
κοινωνία της περιοχής µας. Τα κλαµπ ορί-
ζονται ως πολυοικογενειακές κοινότητες που 
φιλοξενούν έως και 12 οικογένειες.  Η παρέµ-
βαση είναι πολυεπίπεδη.  Σηµαντική πτυχή 
της λειτουργίας των Κλαµπ είναι η παρουσία 
των παιδιών σ' αυτά. Εντός των ΚΟΠΑ, 
δουλεύονται οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια, 
αλλά και όλων των µελών, µεταξύ τους. 
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Χρυσό µετάλλιο στο αγώνισµα 
του δεκάθλου στο Πανελλήνιο 
παιδικό πρωτάθληµα, σωρεία 

ατοµικών ρεκόρ και φυσικά νέο ατοµι-
κό ρεκόρ στο δέκαθλο παίδων, που εί-
ναι και ρεκόρ Συλλόγου, αλλά και ρε-
κόρ Αχαΐας όλων των εποχών! Η προ-
ηγούµενη στοιχειωµένη επίδοση ανή-
κε στον Γιώργο Κατσαφλιάκα της Ολυ-
µπιάδας από το 1991, πολύ πριν δηλα-
δή γεννηθεί ο 17χρονος αθλητής του 
Αθηνόδωρου Αιγίου! Ο Πολυχρό-
νης είναι αθλητής του Νίκου Τσιοφύλ-
λα και είναι ο 4ος της οικογένειας που 
µπαίνει στη λίστα των πανελληνιονι-
κών µετά τον πατέρα του Άγγελο και τα 
αδέλφια του Σπύρο, Άννα και Κώστα!

ΝΤΙΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ

Η κυρία µε 
το πρωτάθληµα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 
προπονήτρια της Ολυµπιάδας και 
Οµοσπονδιακή προπονήτρια η 

Ντίνα Μπορνιβέλη το 2020 είχε µεγάλο 
µερίδιο στις επιτυχίες των «πορτοκαλί». 
Αποκορύφωµα, η κατάκτηση του πανελ-
λήνιου παιδικού (Κ18) πρωταθλήµατος 
στίβου. Στην Ολυµπιάδα είναι από το 
1991 µε εξαίρεση την διετία 1999-2000, 
όταν εργάστηκε στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Σίδνεϊ. Στον κλασικό αθλητι-
σµό είναι, όπως τονίζει η ίδια, από πάντα. 
Το πρώτο της χρυσό µετάλλιο το πανη-
γύρισε ως αθλήτρια το 1985 στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθληµα στα  5.000 µ. βάδην. 
Πλέον απολαµβάνει να καθοδηγεί τους 
αθλητές και τις αθλήτριές στην προσπά-
θεια που κάνουν να ανέβουν στο βάθρο. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Την εφηύραν στην Αρχαία Ελλάδα, την αγαπούν στην Πάτρα του σήµερα και την υπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο στην Παναχαϊκή. Για την 
πυγµαχία ο λόγος, η οποία έχει «κοκκινόµαυρο» χρώµα, καθώς οι «Boxerinos» του Νίκου Πλέα έκλεψαν την παράσταση (και) µέσα στο 2020. 
Έχουµε και λέµε: Η Παναχαϊκή ανακηρύχθηκε πολυνίκης και πρωταθλητής Σύλλογος σε Νέους και Γυναίκες U22, ανέδειξε πρωταθλητές 

Ελλάδας τους  Άγγελο Ανατολάκη, Νίκο Σωτηρόπουλο, Αντωνία Γιαννακοπούλου, Χρυσούλα και Φωτεινή Πλέα, πήρε µετάλλια στην Ελλάδα µε 
τους Βασιλική Αλεξανδροπούλου και Κωνσταντίνο Λάµπρου, πέτυχε διεθνείς διακρίσεις µε τις Ευτυχία Κατσιρούµπα, Μαρία Γεωργοπούλου και 
Ιωάννα Κάντζαρη, ετοιµάζει µια νέα γενιά πρωταθλητών, ενώ «βλέπει» και Τόκιο µε τον Σάκη Πεφάνη.

 ΤΜΗΜΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ

Αν και δύσκολη χρονιά λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού και των προβληµάτων που δηµιούργησε στα ερασιτεχνικά σωµατεία, η ΑΕ 
Καλαβρύτων ήταν και το 2020 το µοναδικό ορεινό σωµατείο που διατήρησε ακαδηµία ποδοσφαίρου µε 80 παιδιά, ανδρική οµάδα (Α΄ 
Κατηγορία), γυναικεία οµάδα ποδοσφαίρου (Γ’ Εθνική), οµάδα µπάσκετ (Γ’ ΕΣΚΑΝΑ), οµάδες βόλεϊ και στίβου. Είναι µια προσπάθεια 
που έχει αγκαλιάσει και στηρίζει ο κόσµος της περιοχής, µε πολλαπλά οφέλη για τον αθλητισµό, αλλά και όλους όσοι συµµετέχουν.

Ποδόσφαιρο στα ύψη

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Το µέλλον στα χέρια τους
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ

Ο ποδηλάτης 
του ‘20

O 18χρονος ποδηλάτης του Ποδηλα-
τικού Οµίλου της Πάτρας, Γιάννης 
Βαρώτσος, το 2020 κυριολεκτικά 

εκτοξεύτηκε! Πανηγύρισε 5 µετάλλια σε 
αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήµατα. 
Τρία αργυρά,  στο Πανελλήνιο εφηβικό 
πρωτάθληµα δρόµου αντοχής, στο Πανελ-
λήνιο εφηβικό πρωτάθληµα πίστας (οµαδικό 
σπριντ) και στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα 
πίστας πόντων. Και δύο χάλκινα, στο οµαδι-
κό πουρσουίτ εφήβων και το ατοµικό πουρ-
σουίτ εφήβων. Ο Γιάννης Βαρώτσος έχει 
συµµετοχή στην Εθνική µας οµάδα και είναι 
πρωτοετής φοιτητής στο Τµήµα Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Τροφίµων στο Πανεπιστή-
µιο Πατρών. Ισορροπεί σε πολλές ρόδες και 
συνεχίζει την πορεία προς τη διάκριση.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΚΡΑΤΑΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»

Γιάτρεψαν 
το καλοκαίρι µας

Συνεχιστές µιας ιστορίας στο θέατρο, που 
ξεκίνησε το 1893 µε την παράσταση 
«Γκόλφω» του Σταµατίου Περεσσιάδη, 

οι θεατρόφιλοι στυλοβάτες ενός από τους πιο πα-
λιούς συλλόγους της χώρας, ανέδειξαν την Τέ-
χνη, αφοσιωµένοι στη µακραίωνη πορεία του 
χώρου όπου στεγάζονται. Το καλοκαίρι, εν µέσω 
πανδηµίας, η Θεατρική Οµάδα, ανέβασε την 
παράσταση «Άλλος για τον γιατρό;», µία παρα-
γωγή δουλεµένη αποκλειστικά από τους ανθρώ-
πους της, ατοµικά και συλλογικά, βασισµένη στο 
ισπανικό πασίγνωστο γαλλικό έργο   «Τοκ τοκ», 
που µετέφρασε το µέλος της Κατερίνα Τσάκω-
να ενώ ο Χρήστος Ασηµακόπουλος σκηνοθέτη-
σε και διασκεύασε αρκετά από τα κείµενα. Ανέ-
βηκε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, µε πρόβες νυ-
χτερινές, σαν ανάσα δροσιάς στο άνυδρο θέρος, 
που τίµησε τη λέξη ψυχαγωγία και κατάφερε να 
στείλει µήνυµα πως  η κοινωνία πρέπει ν ' αφή-
σει ρατσισµό, αποξένωση, προσποίηση, σεµνοτυ-
φία και καθωσπρεπισµό.

ΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΑΝΙΚΑ
 – ΚΑΪΚΑ 

Μια γυναίκα 
µε ιστορία

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην 
Πάτρα. Σπούδασε στη Θεσ-
σαλονίκη και τελείωσε το τµή-

µα Αρχαιολογίας και Ιστορίας. ∆ίδα-
ξε για 22 χρόνια σε δηµόσια σχολεία 
της περιοχής µας. Ασχολείται µε την 
κοινωνική ιστορία της Πάτρας και 
έχει γράψει 4 βιβλία και βρίσκεται 
υπό έκδοση το 5ο βιβλίο.  Μετα-
ξύ των βιβλίων της είναι τα εξής: 
«Πάτρα 1870-1900. Η καθηµερινή 
ζωή της Πάτρας στην αυγή της 
Μπελ Επόκ», «Η αστική τάξη στη 
γειτονιά των αγγέλων- Πάτρα, Α΄ 
Νεκροταφείο (1880-1920)». Είναι η 
γυναίκα που έκανε τους Πατρινούς 
να γνωρίσουν το Α’ Νεκροταφείο 
από πολιτισµική άποψη, µέσα από το 
βιβλίο της αλλά και διοργανώνοντας 
µία σειρά από επισκέψεις. 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ

Το όραµά της 
ανέβηκε όροφο

Μέσα στην κρίση στον πολιτισµό 
που έχει δηµιουργήσει η παν-
δηµία, η Ελένη Καραµούζη 

τόλµησε, δηµιουργώντας µια νέα θεατρική 
σκηνή στην Πάτρα. Το θέατρο «Όροφως» 
στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του ιστορι-
κού νεοκλασικού κτιρίου όπου βρίσκονταν 
κάποτε οι σταφιδαποθήκες του Βουρλούµη 
και φιλοδοξεί να γίνει το νέο τοπόσηµο 
πολιτισµού της πόλης. Η αρχιτέκτων Σο-
φία ∆έλγα διαµόρφωσε τον χώρο, υιοθε-
τώντας µια µινιµαλιστική προσέγγιση. Και 
αν η πανδηµία έβαλε «φρένο» στην Ελένη 
Καραµούζη, έχει αποδείξει πως ξέρει να 
στέκεται ξανά στα πόδια της και να ζωντα-
νέψει το όραµά της.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ηχώ ενός βιώµατος

Ο Γεράσιµος Παπαχριστόπουλος στα 18 του πήγε στο Λονδίνο 
για να σπουδάσει σκηνοθεσία στο Regent's University, ενώ πα-
ράλληλα εργάστηκε σε πολυάριθµα  πρότζεκτ, ταινίες, ντοκιµα-

ντέρ, µουσικά βίντεο ως βοηθός παραγωγής. Τον περασµένο Σεπτέµβριο 
δηµιούργησε την πρώτη του επαγγελµατική ταινία µικρού µήκους µε 
τίτλο «Ηχώ  της αιωνιότητας», τα γυρίσµατα της οποίας πραγµατοποιή-
θηκαν στην Πάτρα. Πρόκειται για µια ελληνοαγγλική παραγωγή, ενώ 
όπως λέει ο ίδιος το σενάριό της ήταν ειδικά γραµµένο για να γυριστεί 
στην Πάτρα, «καθώς πρόκειται για µια προσωπική ιστορία, ένα προσω-
πικό βίωµα».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Τα Μήλα πήγαν 
στην εσπερία

Ο Σταύρος Ράπτης γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Πάτρα, ενώ 
έφυγε για να σπουδάσει κινηµατογράφο στην Αθήνα. Το 
2020 συνέγραψε µε τον Χρήστο Νίκου το σενάριο της ταινίας 

«Μήλα» σε σκηνοθεσία του δεύτερου, η οποία έκανε το πρώτο της βήµα 
ανοίγοντας το επίσηµο διαγωνιστικό πρόγραµµα του τµήµατος Orizzonti, 
του 77ου φεστιβάλ κινηµατογράφου της Βενετίας. Ακολούθησαν πολλά 
βραβεία και διακρίσεις, η Κέιτ  Μπλάνσετ ανέλαβε executive producer, 
ενώ τα «Μήλα» θα είναι η ταινία που θα στείλει η Ελλάδα στα Όσκαρ 
για τη διεκδίκηση του Βραβείου ∆ιεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.
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Οι Βασίλης Κοσµόπουλος, Ιωάννης Κοψίνης, Γεωργία Μανωλοπούλου, Πα-
ναγιώτης Παπαδάτος, Ξενοφώντας Παπαευθυµίου, Παναγιώτης Φαφούτης 
και Γιάννης Μουγγολιάς, αποτελούν τη ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Λειτουργίας 

των Παλαιών Σφαγείων. Στόχος της είναι η δηµιουργία πολιτιστικών υπηρεσιών στον  
χώρο των Παλαιών Σφαγείων για ένα ευρύ φάσµα επισκεπτών. Τα πρώτα δείγµατα τα 
είδαµε τον Σεπτέµβριο στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού, καθώς 
διοργάνωσαν την εικαστική εγκατάσταση «Εκµαγεία», την οµαδική εικαστική έκθεση 
«Μεταµόρφωσις - Μέθεξις», την έκθεση αρχειακών καρναβαλικών φωτογραφιών και τις  
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2020. Το πατρινό καρναβάλι απέκτησε 
το πάρκο και το εργαστήρι του. Αρχίζει η εποχή της νέας δηµιουργίας.

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Το Καρναβάλι 
πήγε ταξίδι

Ποιος θα περίµενε ότι το έτος 
2020 δεν θα γινόταν καρ-
ναβάλι στην Πάτρα, αλλά 

θα γινόταν στη Νέα Υόρκη; Και 
όµως το ζήσαµε κι αυτό. Πολύ καλύ-
τερα το έζησε η υπέροχη παρέα από 
την Πάτρα που ξεκίνησε από τα µέρη 
µας για να στήσει καρναβαλικό πάρ-
τι στη Νέα Υόρκη, παρασύροντας σε 
πατρινούς ρυθµούς µέλη της ελληνι-
κής οµογένειας και καταθέτοντας µια 
πρόταση εξωστρέφειας την οποία έχει 
ανάγκη το καρναβάλι της Πάτρας για 
να πετύχει τη διεθνή αναγνώριση της 
µοναδικότητάς του, την οποία όχι µόνο 
χρειάζεται, αλλά και δικαιούται.

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Οι µεταµορφωτές 
των Σφαγείων
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EΡΩΦΙΛΗ ΚΟΛΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑ∆ΟΛΟΥ

Η λύση του αινίγµατος

Οι δύο  αρχαιολόγοι συγκέντρωσαν τα φώτα της δηµοσιότητας 
όταν, µε τη συµπαράσταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, 
εντόπισαν τον ναό του Ποσειδωνίου Ελικώνα στο ύψος της αρ-

χαίας Ελίκης. Η ανακάλυψη ήταν το κλειδί για τον εντοπισµό της θέσης 
της χαµένης πολιτείας, η εξαφάνιση της οποίας τροφοδότησε εικασίες, 
φανταστικές αναζητήσεις και θρύλους. Η ανακάλυψη του ναού έγινε την 
περασµένη δεκαετία. Μέσα στο 2020 ολοκληρώθηκε η έρευνα και η 
τεκµηρίωση που επιτρέπει τη θεµελίωση συµπερασµάτων. Το επίτευγµα 
αυτό αναβαθµίζει τη σηµασία των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή 
και ανοίγει τον δρόµο για να αποκτήσουν η Αιγιάλεια και η Αχαΐα µια 
ναυαρχίδα στον στόλο του αρχαιολογικού τους θησαυρού.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παλιές εικόνες, 
νέος λαβύρινθος

Ένα πρώτο δείγµα της δουλειάς του Βασίλη Κοσµόπουλου η Πά-
τρα είδε το 2006, µε την εγκατάσταση «Επίκαιρα Πατρών: Ο λα-
βύρινθος µε τις εικόνες». Η «Πελοπόννησος» θύµισε τη σπου-

δαία αυτή παρακαταθήκη και αυτό έγινε αφορµή για τη συνάντησή του 
µε τον Κ. Πελετίδη κατά τη διάρκεια της οποίας, µέσα στο 2020, µπήκαν 
οι βάσεις για το Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονοµιάς στο Παλαιό 
∆ηµοτικό Νοσοκοµείο.
Στόχος είναι η δηµιουργία µίας µόνιµης δοµής για τη  συλλογή, διάσω-
ση, µελέτη, τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη της οπτι-
κοακουστικής κληρονοµιάς τόσο της Πάτρας όσο και της ευρύτερης πε-
ριοχής. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΑΙΓΙΟΥ (ΘΕΑ) 

Το πυρ του 
θεάτρου

Πολιτιστικό σωµατείο από το 2003, ως οµάδα στο Αίγιο από το 1998, έχει πραγµατοποιήσει  παρα-
στάσεις, συγγραφή πρωτότυπων θεατρικών έργων, διασκευές, διοργάνωση φεστιβάλ και εργαστη-
ρίων και πολλές εκδηλώσεις, στα 20 χρόνια του ερασιτεχνικού θεατρικού δράµατος, µε σύνολο ρε-

περτορίου από αρχαία, σύγχρονη και ελληνική κωµωδία, έως κλασικά έργα, φάρσα, παιδικό θέατρο και πα-
ραµύθια, αποσπώντας κάθε φορά ικανοποιητικές κριτικές. Το καλοκαίρι και ενώ ο κορονοϊός «σφράγισε» 
τοπικές σκηνές, η ΘΕΑ πήγε κόντρα στην αδράνεια και ανέβασε την παρανοϊκή κωµωδία «Πυρ, Γυνή και 
Ψυχανάλυση», παρά τις δυσκολίες και αναβολές, µία απολαυστική παράσταση, µε πολύ και αβίαστο γέλιο, 
µία ακόµα επιτυχία της σκηνοθέτιδας Βαρβάρας Σεφέρη και των συντελεστών, παρότι το δούλεµα των ρόλων 
δεν ξεπέρασε τους δύο µήνες.

12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Το µήνυµα 
του Νικόλα

«∆είτε αν σας ενδιαφέρει». Αναγραφόταν στο  µήνυµα που έφτασε στο ηλεκτρονικό µας ταχυδρο-
µείο στις αρχές του έτους  µε αποστολέα το  12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πατρών.  Ο τίτλος του: «Τι 
θέλω να γίνω όταν µεγαλώσω; ΑΝΘΡΩΠΟΣ», µας τράβηξε ακόµα περισσότερο την προσο-

χή ώστε να ανοίξουµε το βίντεο που περιείχε. Έτσι βρεθήκαµε να παρακολουθούµε µία εξαιρετική µαθητική 
ταινία  µε συγκλονιστικά µηνύµατα. Εποµένως ήταν κάτι που µας ενδιαφέρει, και µάλιστα πολύ. Όπως ενδι-
αφέρει και ολόκληρη την κοινωνία.  Η ταινία είχε ως πρωταγωνιστή τον µικρό Νικόλα που ανήκει στο φά-
σµα του αυτισµού.  Τα ταινία περνάει συγκλονιστικά µηνύµατα αποδοχής της διαφορετικότητας  σε µικρούς 
και µεγάλους.  
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ

Χρυσοπράσινο φύλλο

Άλλοι, τα φύλλα της ελιάς, µετά την ελαιουργική περί-
οδο, τα πετάνε. Η Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου και 
ο σύζυγός της, που ζουν µέσα σε έναν ελαιώνα στην 

Κάτω Οβρυά, είχαν την ιδέα να εκµεταλλευτούν αυτό το 
αγροτικό απόρριµµα και να δηµιουργήσουν ένα καινοτόµο, 
φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. Έτσι, το 2018 ιδρύθηκε η 
Liofyllo. Η οποία από το υλικό αυτό κατασκευάζει δύο είδη 
πάνελ µε δυνατότητα εφαρµογής σε ένα µεγάλο εύρος προ-
ϊόντων, ενώ δηµιουργεί, επίσης, έργα τέχνης και διακόσµη-
σης, εµπνευσµένα από τον πολιτισµό της αρχαίας Ελλάδας. 
Liofyllo, λοιπόν. Συνδυασµός φύσης, επιχειρηµατικότητας, 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και οικολογίας.    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    

Το Σανταµέρι 
στη Νέα Υόρκη

Μεγάλη έκπληξη έχει φέρει το οινοποιείο του Πα-
ναγιώτη ∆ηµητρόπουλου από τη Sant Or, που 
βρίσκεται στο Σανταµέρι. Μέσα σε λίγα µόνο 

χρόνια έχτισε ένα οινοποιείο από την αρχή µε προσανατολι-
σµό στη βιοδυναµική καλλιέργεια. Μάλιστα αυτή τη στιγµή 
είναι το πρώτο και µόνο οινοποιείο στην Ελλάδα που φέρει 
πιστοποίηση Βιοδυναµικής καλλιέργειας, πέρα από τη βιο-
λογική που διαθέτει από την αρχή της λειτουργίας του. 
Η λευκή ποικιλία της περιοχής µε το όνοµα Σαντοµεριά-
να έχει εκπλήξει πολλούς µε τον τρόπο οινοποίησης καθώς 
περνά από αµφορέα. ∆εν βρέθηκε τυχαία ανάµεσα στα 50 
great Greek Wines, ενώ έχει φτάσει να πωλείται µέχρι και 
στη Νέα Υόρκη. 
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ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
«HUMAN – COMPUTER INTERACTION»

Η πόλη µας, παιχνιδάκι

Οι φοιτητές του διεθνούς µεταπτυχιακού προγράµµατος «Human – Computer Interaction» (Αλλη-
λεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή) του Πανεπιστηµίου Πατρών µε επικεφαλής τον καθηγη-
τή Νίκο Αβούρη έφτιαξαν «χωρικά παιχνίδια», τα οποία µας ξεναγούν από τη µυθολογία µέχρι 

την… καραντίνα και τον COVID-19. Όποιος το επιθυµεί, µπορεί να κατεβάσει τις εφαρµογές – παιχνίδια 
που δηµιούργησαν οι φοιτητές, από την πλατφόρµα TaleBlazer του MIT και να δει την πόλη της Πάτρας 
αλλιώς. Αν, για παράδειγµα, σας αρέσει η «Οδύσσεια» και είστε καλοί στη λήψη αποφάσεων, τότε µπορείτε 
να δοκιµάσετε το «Odyssey: The long journey home», το οποίο παίζεται στη µαρίνα της πόλης και µας βάζει 
στον κόσµο των περιπετειών του οµηρικού ήρωα. Επτά διαφορετικές τοποθεσίες αποτελούν τους διαφορε-
τικούς σταθµούς στο ταξίδι του παίκτη, ο οποίος κερδίζει πόντους και προχωρά παρακάτω, ανάλογα µε την 
αποφασιστικότητα και τη στρατηγική σκέψη που επιδεικνύει.
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ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ ROBOTICA 

Κάνουν το ασανσέρ να τρέχειΈχετε σκεφτεί πόσο χρόνο χάνουµε 
από τη ζωή µας, περιµένοντας τον 
ανελκυστήρα; Οχτώ µαθητές δη-

µοτικού και γυµνασίου 10-14 ετών του 
εργαστηρίου Robotica.gr, ερεύνησαν το 
πρόβληµα και διαπίστωσαν, ότι καθένας 
από εµάς, περιµένει κάθε χρόνο συνολικά 
πάνω από δύο ολόκληρες ώρες τον ανελ-
κυστήρα. Οι αχαιοί µαθητές, επινόησαν 
ένα σύστηµα µηδενισµού του χρόνου ανα-
µονής στον ανελκυστήρα. Το πιο σηµα-
ντικό, είναι ότι, το σύστηµά τους, µπορεί µε 
οικονοµικό τρόπο να ενσωµατωθεί στους 
υπάρχοντες ανελκυστήρες των πολυκατοι-
κιών, είτε αυτοί είναι σύγχρονοι µε ηλε-
κτρονικούς πίνακες είτε παλαιού τύπου-µη 
αυτόµατοι. Και ονόµασαν την «πατέντα» 
τους «Fast Elevator Project» ή εν συντοµία 
«Fast.EL», την οποία στο πλαίσιο του δι-
αγωνισµού First Lego League 2020 «City 
Shaper». Οι µαθητές που απαρτίζουν την 
οµάδα είναι οι: Ασηµάκης Φωτήλας, Βέρα 
Ράπτη, ∆ηµήτρης Παπακώστας, ∆ηµή-
τρης Στεργιάκης, ∆ηµήτρης Τσιµπούρης, 
Κωνσταντίνος Βαφέας, Μιχάλης Κού-
σκουρης, Σωτήρης Κούλης, µαζί µε τους 
προπονητές τους ∆ήµητρα Περδίκη και 
Ανδρέα Τσιµπούρη.

BITLEAF 

Στα ίχνη
του εχθρού

Μια οµάδα πατρινών φοιτητών του Τµή-
µατος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής, µε την επωνυ-

µία Bitleaf, δηµιούργησε µέσα στην καραντίνα 
την πρώτη στην Ελλάδα ψηφιακή εφαρµογή, που 
εντοπίζει και ιχνηλατεί πιθανά κρούσµατα κορο-
νοϊού. Τα αδέλφια Μάρκος και Θάνος Σταµατά-
κης, µαζί µε τους Γιώργο Τσούλο και Βασίλη Κυ-
ριαζόπουλο, είναι φοιτητές που έχουν πάθος µε τον 
προγραµµατισµό. Όταν «πάγωσαν» σχεδόν τα πά-
ντα, λόγω της πρώτης καραντίνας, οι τέσσερις νέοι, 
βρήκαν έναν εποικοδοµητικό τρόπο, για να διοχε-
τεύσουν τη δηµιουργικότητά τους, σε συνδυασµό 
µε την διάθεσή τους, για προσφορά στην κοινότητα. 
Όταν η χώρα µας, δεν είχε ικανό αριθµό τεστ ιχνη-
λάτησης των κρουσµάτων κορονοϊού, οι τέσσερις 
φοιτητές δηµιούργησαν µια εφαρµογή, που βοη-
θά στον εντοπισµό και στον περιορισµό της διασπο-
ράς του ιού.  Οι νέοι άνθρωποι αναµετρώνται µε τις 
προκλήσεις της εποχής. Κάποια καλά περιµένουν 
αυτή τη χώρα.
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∆εκαέξι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πατρών προσπάθησαν να επαναπροσδιορίσουν τον κόσµο της Ια-
τρικής, χρησιµοποιώντας τη Φαρµακογονιδιωµατική και την Τεχνητή Νοηµοσύνη µε στόχο την επίτευ-
ξη εξατοµικευµένης θεραπείας των ασθενών. Ανέπτυξαν ένα φορητό διαγνωστικό εργαστήριο µοριακής 

βιολογίας µε στόχο η απαιτούµενη δόση στατινών, φαρµάκων που χορηγούνται σε ασθενείς µε καρδιαγγειακά 
νοσήµατα, να υπολογίζεται σε σύντοµο χρόνο και µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Λαµβάνοντας µέρος στον Παγκόσµιο 
∆ιαγωνισµό Συνθετικής Βιολογίας κατάφεραν να φέρουν µια παγκόσµια διάκριση στην Ελλάδα και να αναδεί-
ξουν το έργο των ελληνικών πανεπιστηµίων, κατακτώντας αργυρό µετάλλιο στην τελική φάση του διαγωνισµού.

IGEM PATRAS

Θεραπεία 
µε ακρίβεια

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ 

Οι κυνηγοί 
των ρύπων

Τη στιγµή που ο κορονοϊός έχει καθηλώσει τα 
αεροπλάνα στο έδαφος και έχει κλείσει τα σύ-
νορα, επτά Έλληνες από όλο τον κόσµο συ-

σπειρώνονται επιστηµονικά στο πεδίο της µάχης για 
τη µείωση των εκποµπών των ρύπων και τη σταθερο-
ποίηση του κλίµατος. Ιδρυτής αυτής της οµάδας είναι ο 
Σοφοκλής Μακρίδης από το Τµήµα Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Πατρών.
O σκοπός αυτού του συνεργατικού σχηµατισµού είναι 
να δηµιουργήσει έναν παγκόσµιο χάρτη όπου η επι-
στηµονική γνώση, η τεχνολογική εµπειρία και η εκ-
παιδευτική προσέγγιση, θα συµβάλουν όχι µόνο στην 
ωρίµαση της χρήσης νέων τεχνολογιών ενέργειας, 
όπως είναι οι τεχνολογίες υδρογόνου και µηδενικών 
ρύπων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών 
εγχειρηµάτων προς την κατεύθυνση των ελαστικών 
δοµών και συστηµάτων ενέργειας.πρ
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ 

Φροντίδα και πάθος

Το πάθος για το αμπέλι και η φροντίδα στη συλλογή των σταφυ-
λιών που χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια το Κτήμα Ορφανού, 
σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό του οινοποιείου και 

το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχουν σαν αποτέλεσμα την 
παραγωγή οίνων με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.  Το Κτήμα Ορφανού 
βρίσκεται στα δυτικά του Νομού Αχαΐας, βορειοδυτικά της Πελοπον-
νήσου, στην Παραλία Πατρών.  Οι καθοριστικοί παράγοντες για την 
υψηλή ποιότητα των οίνων που παράγει είναι, εκτός από το προνομιακό 
κλίμα, το εξαιρετικό δυναμικό της καλλιεργούμενης γης και οι ποικιλίες 
που έχουν επιλεγεί. Σε αυτές συγκαταλέγονται  οι ελληνικές Μαλαγου-
ζιά, Μαυροδάφνη, Malvasia Aromatica, Ασύρτικο, καθώς και οι ξένες 
Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc.  Το Κτήμα Ορφανού έχει αποσπάσει τα 
περισσότερα διεθνή μετάλλια από κάθε οινοποιείο αυτή τη στιγμή στην 
Αχαΐα, με αποκορύφωμα το πρόσφατο Silver award στον κορυφαίο πα-
γκόσμιο διαγωνισμό Decanter για τη Μαλαγουζιά του.

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥ∆ΑΣ 

Ποιότητα χωρίς σύνορα

Το ούζο που παρήγαγαν φέτος οι αδελφοί Γιώργος και Παναγιώ-
της Τζούδας της Ποτοποιίας Vantana βραβεύτηκε  στην Αγγλία 
με Great Taste Awards. Ο διαγωνισμός IWSC (International 

Wine & Spirit Competition) είναι ένας από τους 2- 3 μεγαλύτερους 
διαγωνισμούς Οίνου και Ποτών πανευρωπαϊκά. Εκτός από το ούζο, το 
προϊόν τους Λικέρ Μαστίχα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
(98 points /100) από όλα τα ελληνικά ποτά που συμμετείχαν στον δια-
γωνισμό.  
Η προσπάθεια της αποσταγματοποιίας – ποτοποιίας Vantana, διαρκώς 
ενδυναμώνεται και συνεχίζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας απο-
σταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, με γνώμονα τον σεβασμό στον κα-
ταναλωτή.
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ROUTELAB

Πληροφορία 
από όλους 
για όλους

Το RouteLab τα-
ξιδεύει σε πό-
λεις και πραγ-

ματοποιεί συναντή-
σεις με στόχο να απο-
τελέσει ένα καινοτόμο 
εργαλείο ανταλλαγής 
γνώσης,  εμπειριών 
και καλών πρακτικών 
σε διάφορα θεματικά 
πεδία. Οι συναντήσεις 
αποτελούν ένα κοι-
νό σημείο συνάντησης 
και δικτύωσης επαγ-
γελματιών και φορέ-
ων (stakeholders) που 
δραστηριοποιούνται σε 
κλάδους αιχμής της οι-
κονομίας. Σημαντικό 
παράγοντα στις ανωτέ-
ρω εργασίες αποτελεί 
η διάχυση των πληρο-
φοριών μέσα από όλα 
τα σύγχρονα μέσα και 
εργαλεία.
Στόχος είναι το συ-
γκεκριμένο workshop 
να αποτελέσει ένα 
καινοτόμο εργα-
λείο brainstorming, 
mentoring και δικτύ-
ωσης των συμμετεχό-
ντων, που θα χρησι-
μοποιήσει όλα τα ερ-
γαλεία της σύγχρο-
νης επικοινωνίας, για 
τη διάχυση των από-
ψεων, αλλά και θα δι-
ευκολύνει τη διαδικα-
σία της διαδραστικό-
τητας μεταξύ πολιτών, 
επαγγελματιών και 
φορέων.
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ΕΚΑΜΕ/ΑΜΕΑ 
ΑΙΓΙΟΥ

Μέριµνα 
µε όραµα

Μία ομάδα ανθρώπων, αποτελούμενη κυρίως από γονείς, με κίνητρο τη στήριξη των ατόμων με αναπηρί-
ες, αλλά και δεξιότητες, ξεκίνησε την προσπάθεια παροχής εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, φρο-
ντίδας και κυρίως μιας ζεστής  αγκαλιάς, το 1997, συστήνοντας το Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης κα Μέρι-

μνας Αιγίου. Κατάφερε να βγάλει τα άτομα αυτά από τα σπίτια τους και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές  τους. Μέσα στο 
2020, μετά από πολυετείς αγώνες, η διοίκηση του ΕΚΑΜΕ έκανε δύο μεγάλα βήματα. Πήρε την Ευρωπαϊκή Πιστο-
ποίηση Ποιότητας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθιστώντας το Κέντρο το πρώτο πιστοποιημένο στην Αχαΐα, το δεύτε-
ρο στην Δυτική Ελλάδας και το τρίτο πανελλαδικά. Πρόσφατα έκανε το μεγάλο όραμα εκπαιδευομένων, διοίκησης και 
γονέων πραγματικότητα, αφού άρχισε η κατασκευή του νέου Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ σε ένα ευχάριστο υποστηρικτικό περιβάλλον, με κονδύλι 2 εκατ. ευρώ, από 
την Περιφέρεια.  Ο χώρος - κόσμημα για την περιοχή σε λίγους μήνες θα είναι πραγματικότητα, για προστασία των 
ατόμων που θα διαβιούν και θα εκπαιδεύονται καθημερινά σε αυτόν.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 

Εδώ Λονδίνο,
ώρα για λάδι

Η παρατήρηση ότι υπήρχε έλλειψη καλής ποιότητας ελαι-
όλαδου στο Λονδίνο ήταν αρκετή για να οδηγήσει έναν 
ανήσυχο Αχαιό, τον Αναστάσιο Κατσαΐτη, να επεκτείνει 

τους ελαιώνες που κληρονόμησε από τον παππού και την γιαγιά 
στο Λιμνοχώρι, και στα Κατσαϊτέικα Ερυμάνθου, και να εγκατα-
στήσει επιχείρηση στην Αγγλία.
Με τη συνδρομή του πατέρα του, Παναγιώτη Κατσαΐτη και με 
πολύ σκληρή εργασία ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο 
εξαγωγής λαδιού, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε τον περασμένο 
Ιούλιο για την ποιότητά του με δεύτερη θέση στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό του Λονδίνου ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος στην 
Ευρώπη. πρ
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ΚΡΙΝΟΣ

Εβαλαν 
τα γυαλιά 
στο πλαστικό

Η εταιρεία ΚΡΙΝΟΣ, με την 3η γενιά 
της οικογένειας Αναστασόπουλου 
στο τιμόνι, έλαβε απόφαση στρατη-

γικής σημασίας για εμφιάλωση των αναψυ-
κτικών της αποκλειστικά και μόνο σε γυάλινη 
φιάλη, 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία χω-
ρίς πλαστικό για να προστατεύσει το περιβάλ-
λον. Παράλληλα δημιούργησε το Πρόγραμ-
μα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Βάζουμε 
τα γυαλιά στο πλαστικό», που  εγκρίθηκε από 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας, με 
στόχο να κάνει  τα παιδιά να αγαπήσουν, να 
σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον. 
Υλοποιήθηκε σχεδόν σε 40 Δημοτικά  και 
Νηπιαγωγεία, με μεγάλη απήχηση και δύο 
θεματικές προσεγγίσεις: «Η ανακύκλωση γί-
νεται τέχνη», που έγινε στις σχολικές αίθουσες  
και «Μεσόγειος, μια θάλασσα πολιτισμός, η 
θάλασσα της χώρας μου» που πραγματοποιή-
θηκε σε παραλίες.

Έχοντας μία μακρά πορεία σε κρίσιμες επιστη-
μονικές θέσεις ως καθηγητής Ογκολογίας 
και σε διοικητικές θέσεις  ως πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, ως πρόεδρος του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως διευθυντής 
κλινικών και σε πολλούς άλλους κρίσιμους τομείς 
ανέλαβε τη διοίκηση του Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου το 2019. Οι μέχρι τώρα αποφάσεις 
του  συνέβαλαν στην περαιτέρω εξέλιξη του ΕΑΠ 
και έστησαν γέφυρες συνεργασίας με τα μεγαλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου. Ο σημαντικότερος όμως 
διοικητικός του καρπός για το 2020, ήταν η συμφω-
νία του με το μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης 
και ηλεκτρονικής επίβλεψης εξετάσεων από απόστα-
ση στον κόσμο. Με αυτή την καινοτόμο τεχνογνωσία 
και μεθοδολογία διενεργήθηκαν διαδικτυακά οι 
εξετάσεις για 43.456 φοιτητές. Παράλληλα αυτή η 
τεχνογνωσία διατέθηκε από το ΕΑΠ σε άλλους εκ-
παιδευτικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.   

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 
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Με την ψήφο όλων των πολιτών οι πρωταγωνιστές του 2020 
είναι το υγειονομικό  προσωπικό που υπηρέτησε τον άν-
θρωπο σε αυτή την ανελέητη μάχη.  Γιατροί, νοσηλευτές, 

τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, καθαρίστριες, διοικητικό και άλλο 
προσωπικό ενωμένοι βάδισαν και βαδίζουν αγόγγυστα αυτό το ακανθώ-
δες μονοπάτι.
Η κοινωνία ανέδειξε σε Πρόσωπα της Χρονιάς, το υγειονομικό προσω-
πικό που έδωσε τη μάχη της οργάνωσης για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Το υγειονομικό προσωπικό που δεν δίστασε να θέσει τη ζωή του 
σε κίνδυνο και να υπηρετήσει στα πιο κρίσιμα μέτωπα. Το υγειονομικό 
προσωπικό που οι συνθήκες απόλυτης απομόνωσης της νόσου το μετέ-
τρεψαν σε γιο, κόρη, φίλο που κράτησε στην αγκαλιά του τον πάσχοντα 
που έδωσε τη μάχη σε κάποια κλινική κορονοϊού. 
Το υγειονομικό προσωπικό που με τρυφερότητα είπε το τελευταίο αντίο 

Οι ήρωες της πρώτης γραµµής

■ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

■ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»
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στον πάσχοντα που δεν κατάφερε να κερδίσει τον αδυσώπητο εχθρό και 
άφησε την τελευταία του πνοή σε κάποια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είχε την πανελλαδική 
πρωτιά να αντιμετωπίσει τον περασμένο Μάρτιο τα πρώτα κρούσματα 
κορονοϊού στη χώρα μας . Η πρώτη μάχη που δόθηκε σε πλαίσιο ενότη-
τας, απόλυτης συνεργασίας και συνεννόησης  όλων των εμπλεκομένων 
είχε νικηφόρο αποτέλεσμα και αποτέλεσε παράδειγμα αποτελεσματικής  
οργάνωσης. Στην ίδια μάχη έλαβε και λαμβάνει μέρος και η νοσοκομει-
ακή κοινότητα του «Αγίου Ανδρέα»  έχοντας καταγράψει στις κλίνες της 
σημαντικές νίκης της ζωής. Δεκάδες ασθενείς πέρασαν υγιείς το κατώφλι 
της εξόδου των δύο νοσοκομείων μας  μετά τη φροντίδα που τους επιφύ-
λαξε το υγειονομικό προσωπικό.
Σε όλους αυτούς σφίγγουμε με απέραντη ευγνωμοσύνη το χέρι τους και 
τους απευθύνουμε το πιο θερμό χειροκρότημα.  
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Η σωτήρια σειρήνα του στόλου του ΕΚΑΒ της 3ης Περι-
φέρειας ήχησε εκατοντάδες φορές από τον περασμένο  
Μάρτιο που ο άγνωστος εχθρός εισέβαλε στη χώρα μας.  

Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα όλο το 
24ωρο και έσπευδαν με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 
όπου καλούσε το καθήκον. Ηταν οι πρώτοι που έρχονταν αντιμέ-
τωποι με τον ασθενή και  καλούνταν στο πλαίσιο μιας άρτιας και 
ιδιαίτερα λεπτής προσέγγισης να τον μεταφέρουν με όλους τους 
προβλεπόμενους όρους ασφάλειας στα νοσοκομεία. 
Αθόρυβα και συντονισμένα έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν  
στο σύνολο των περιστατικών.  Η σειρήνα συνεχίζει να σφυρίζει 
μεταφέροντας την ελπίδα της ζωής. 
 

Η σειρήνα 
της ελπίδας

ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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Τρία Κέντρα Υγείας, Βορείου 
Τομέα, Νοτίου Τομέα και Κάτω 
Αχαΐας ανέλαβαν καίριο ρόλο 

σε αυτή τη δύσκολη μάχη. Σε άμεση 
διασύνδεση με το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Πάτρας  είχαν και 
εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη του 
ελέγχου και της παρακολούθησης των 
ασθενών που βρίσκονται σε κατ οίκον 
νοσηλεία. Παράλληλα έχουν οργανώ-
σει τμήματα διενέργειας τεστ για κορο-
νοϊό συμβάλλοντας σε μέγιστο βαθμό 
στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. 
Το προσωπικό τους ανέλαβε επίσης  το 
έργο της ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των μαθητών της περιοχής για 
τη σωστή λήψη των μέτρων προστα-
σίας. Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν το 
επόμενο βήμα που είναι αυτό του εμβο-
λιασμού του πληθυσμού.  

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εµπροσθοφυλακή

Κ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Κ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ
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