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διαΝεμεται δωρεάν

Έξι πρόσωπα- καθένα φυσικά για δια-
φορετικούς λόγους – αναδεικνύονται 
με τα δικά μας κριτήρια , στα δικά μας 
μάτια και με τη δική μας λογική πρό-
σωπα της χρονιάς για το 2017: 
Πλάτων Μαρλαφέκας: Για την επιχει-
ρηματική του πορεία, το έργο του ως 
Προέδρου στο επιμελητήριο αχαϊας 
όπου είχε μπροστά του την πρόκληση 
των εκλογών του δεκεμβρίου και για 
τον καθοριστικό ρόλο του στη σύστα-
ση της Παναχαϊκής συμμαχίας. μέτω-
πα καθόλου εύκολα.
Χαρά Λαμπροπούλου και Νατάσα 

Μπεζεριάνου: Για την συμμετοχή και 
την προσφορά τους, σε διεθνείς εθε-
λοντικές οργανώσεις και αποστολές, 
τιμώντας έτσι την Πάτρα αλλά και την 
ελλάδα. τόλμη, γοητεία και ισχυρή θέ-
ληση.
Σωκράτης Οφρυδόπουλος: οδήγησε 
ως προπονητής την Παναχαϊκή, με την 
συμπαράσταση της πόλης και της συμ-
μαχίας, από την Γ’ στη Β’ εθνική (φου-
τμπόλ λίγκ) όπου προχωρά με στόχο 
την άνοδο στην α’ εθνική (σούπερ 
λίγκ). επιμονή και υπομονή.
Μαρία Ψηλού: Για την κατάκτηση του 

τίτλου της στάρ ελλάς και την συμμετο-
χή της στη συνέχεια, ανεξαρτήτως απο-
τελέσματος, στον παγκόσμιο διαγωνι-
σμό για την μις κόσμος (κίνα ) όπου 
χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ποικίλες 
αντιξοότητες. Προσπάθησε για το καλ-
λίτερο. κέρδισε εμπειρίες.
Kώστας Καλογερόπουλος: επανε-
κλεγείς πρόσφατα πρόεδρος του ιστιο-
πλοϊκού ομίλου Πατρών. Για το μέχρι 
τώρα έργο του αλλά και για όσα σημα-
ντικά καλείται να διαχειριστεί την επό-
μενη απαιτητική διετία. ο κατάλληλος 
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

ύπενθύμιση: από την V PRESS είχαν 
προηγηθεί ως πρόσωπα της χρονιάς 
για το 2014 ο μητροπολίτης Πατρών 
Χρυσόστομος και για το 2015 η εθε-
λόντρια του εεσ Πάτρας κωνσταντίνα 
κουλούρη (συμβολικά τιμώντας στο 
πρόσωπό της το σύνολο των σαμαρει-
τών, με αφορμή μια εμβληματική φω-
τογραφία από διάσωση μικρού πρό-
σφυγα στα παράλια της μυτιλήνης) και 
το 2016 οι Περικλής αγγελόπουλος, 
μάντυ αποστολοπούλου, Θεόδωρος 
δούρος, ελλη τρίγγου.

Patras Stratego 
Team: Γεννημένοι 
νικητές

Σελίδα 11

Τα πρόσωπα της χρονιάς

Ανακαλύπτοντας πάλι την 
Αχάϊα Clauss: ο χώρος μετατρέπεται 
σε πολυδιάστατο μουσείο οίνου 

Σελίδα 10

3η  Συνάντηση Γυναικών Activewomen 
- Πάτρα 2017 με ευρωπαϊκή αύρα
ο δρόμος προς την ισότητα είναι μακρύς και δύσβατος

άφιέρωμα σελίδες 3-9

Τέλος εποχής για 
champion, Igloo και το 
ιστορικό εργαστήριο 
υποδημάτων Δ. Βετούλα

Σελίδα 2

Πλάτων Μαρλαφέκας Χαρά Λαμπροπούλου Νατάσα Μπεζεριάνου Μαρία Ψηλού Σωκράτης Οφρυδόπουλος Kώστας Καλογερόπουλος

      Στην άκρη του τούνελ μια νέα Πάτρα. Γυρίζει ο τροχός για την αχαϊκή πρωτεύουσα σελίδα 2
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μπροστά σε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης βρίσκονται η Πάτρα και η ευρύτε-
ρη περιοχή της δυτικής ελλάδος με 
χρονικό ορίζοντα την επόμενη διετία 
και με σταθερά δεδομένα, αφενός μεν 
τα εξελιγμένα πλέον οδικά δίκτυα με-
ταφορών και αφετέρου την φιλοξενία 
διοργάνωσης σημαντικών γεγονότων 
κυρίως αθλητικών όχι μόνο πανελλή-
νιας αλλά και ευρωπαϊκής/ διεθνούς 
εμβέλειας. Βασική προϋπόθεση για να 
αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες είναι 
όλοι ανεξαιρέτως οι τοπικοί παράγοντες 
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων 

κρατώντας ψηλά την σημαία των προσ-
δοκιών προς όφελος την κοινωνίας και 
της οικονομίας της περιοχής σε πνεύμα 
ενότητας και ομοψυχίας, χωρίς υστερο-
βουλίες, αποκλεισμούς και παρεϊστικη 
νοοτροπία. 
σίγουρα, ούτος ή άλλως σηματοδοτούν 
νέα εποχή, η ολοκλήρωση της ολυμπί-
ας οδού (επιτέλους) και της ιονίας-Νέας 
οδού (επίσης επιτέλους) που μπορούν 
να μετατρέψουν όχι μόνο θεωρητικά 
αλλά και πρακτικά την Πάτρα σε πραγ-
ματικό περιφερειακό μητροπολιτικό κέ-
ντρο, κάτι που παραμένει όμως προς το 

παρόν ζητούμενο. ή Πάτρα μπορεί να 
εξελιχθεί σε πόλη – σημείο αναφοράς 
ευρωπαϊκής εμβέλειας με ανοικτούς 
ορίζοντες σε συνδυασμό και με τη θετι-
κή συμβολή του νέου λιμένος και του 
αεροδρομίου αράξου που πρέπει να 
αξιοποιηθούν συνδυαστικά στο έπα-
κρον, ενώ ανεκτίμητη προστιθέμενη 
αξία είναι βέβαιο ότι θα δώσει άμεσα 
στην ευρύτερη περιοχή και η πολυ-
αναμενόμενη έλευση του σύγχρονου 
σιδηροδρόμου, ενώ περιμένουμε και 
τον εκσυγχρονισμό και του υπόλοι-
που οδικού δυτικού άξονα από Πάτρα 
προς Πύργο και καλαμάτα. στο μεταξύ 
στο εσωτερικό της Πάτρας θετικό σοκ 
κυκλοφοριακά και όχι μόνο θα προκα-
λέσει η επικείμενη παράδοση σε χρήση 
της μίνι περιμετρικής οδού που εκτός 
των άλλων φέρνει στο προσκήνιο και 
ένα μεγάλο τμήμα της πόλης που ήταν 
απομονωμένο αν και διαθέτει υψηλού 
βαθμού ποιοτικά χαρακτηριστικά (εσω 
δασύλλιο και αρόη). ταυτόχρονα στη 
διάρκεια του 2018 αλλά και του 2019 
η Πάτρα θα έχει τη καλή τύχη να φιλο-
ξενήσει σημαντικά αθλητικά και άλλα 
γεγονότα. δεν είναι εξάλλου τυχαίο 
ότι η πόλη τα τελευταία χρόνια ζει μια 
άνθηση σε επίπεδο κάθε είδους και 

εμβέλειας πολιτιστικών και άλλων δι-
οργανώσεων όπως κλαδικές εκθέσεις 
καλλιτεχνικά δρώμενα συνέδρια και 
ημερίδες χάρις σε ένα αξιόλογο ανθρώ-
πινο δυναμικό που επιμένει να παράγει 
και να δημιουργεί κόντρα στην κρίση 
στη μιζέρια και τον κακώς εννοούμενο 
επαρχιωτισμό. αν δούμε τελικά και τη 
Παναχαϊκή στην α εθνική ποδοσφαί-
ρου και την επιστροφή του απόλλωνα 
στην α εθνική μπάσκετ, όπου ήδη δια-
πρέπει ο Προμηθέας θα έχουμε και τα 
υπόλοιπα κερασάκια στη τούρτα μιας 
πόλης που έχει ήδη περγαμηνές και 
πολλές διακρίσεις σε όλο το φάσμα των 
σπορ. κάτι πάει να γίνει λοιπόν. ας αι-
σιοδοξούμε και ας βάλουμε ο καθένας 
το δικό του λιθαράκι γιατί πάντα καρα-
δοκεί το σαράκι της διχόνοιας και της 
στενομυαλιάς. Προς αυτή τη κατεύθυν-
ση θα έχουν καθοριστική σημασία και 
άλλα σημαντικά γεγονότα όπως η έκ-
βαση των επικείμενων εκλογών στο επι-
μελητήριο αχαΐας και ακόμα πιο αργά 
αλλά όχι πολύ μακριά (2019) οι αυτο-
διοικητικές εκλογές. ή νέα Πάτρα του 
μέλλοντος διαφαίνεται αχνά στην άκρη 
του τούνελ. ας ευχηθούμε να έχουμε 
μάτια και καθαρή σκέψη να τη δούμε να 
γίνεται πραγματικότητα.

2018

Μέσα Ιανουαρίου: αναπτυξιακό 
συνέδριο για την δυτική ελλάδα με 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης και με 
την παρουσία του πρωθυπουργού.
3-6 Ιανουαρίου: ιστιοπλοϊκό τέστ για 
συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα σκαφών λέιζερ 4.7
Άνοιξη ( ή Φθινόπωρο ): ήμιμαρα-
θώνιος «φάνης τσιμιγκάτος» με διε-
θνείς συμμετοχές.
10-12 Φεβρουαρίου: All star game 

κλειστό «τόφαλος» (διοργάνωση 
εσακε-καε Προμηθέας
7 - 14 Απριλίου: Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας σκαφών 
τύπου λεϊζερ 4.7 ( διοργάνωση σύλ-
λογος ιάσων)
00 Απριλίου - 1 Μαϊου: Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας σκαφών 
J-24 (διοργάνωση ι.ο.Π.)
26 Ιουνίου: Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα τοξοβολίας Νέων με προκρι-
ματικό χαρακτήρα για τους ολυμπια-
κούς αγώνες

16 Ιουλίου: Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα στίβου
Kαλοκαίρι στο Νότιο Πάρκο o και-
νοτόμος θεσμός WOGG, World 
Outdoors Gymnastics Gala, Για πρώ-
τη φορά, ολυμπιονίκες και Παγκό-
σμιοι Πρωταθλητές της ενόργανης & 
ρυθμικής γυμναστικής θα δείξουν τα 
προγράμματά τους
5-11 αυγούστου : ιστιοπλοϊκό ράλλυ 
ιονίου ( διοργάνωση ι.ο.Π.)

2019

Απρίλιος: Πανελλήνιο ιστιοπλοϊκό 
Πρωτάθλημα J-24
Μάιος: Πανευρωπαϊκό ιστιοπλοϊκό 
Πρωτάθλημα J-24
Αύγουστος: ιστιοπλοϊκό ράλλυ ιονί-
ου (διοργάνωση ι.ο.κέρκυρας ) 
Αύγουστος: Παράκτιοι μεσογειακοί 
αγώνες
Μέσα στον χρόνο: δυο συνέδρια 
της διαμεσογειακής επιτροπής Περι-
φερειών

 

Παρελθόν είναι από τις αρχές Νοεμβρί-
ου το γνωστό κατάστημα αθλητικών 
ειδών Champion που λειτουργούσε 
αρκετά χρόνια επί της οδού κορίνθου 
221 (δίπλα στο παράρτημα του Πα-
νεπιστημίου) και αράτου. Πρόκειται 
για επιχειρηματική επιλογή προσαρ-

μογής στις νέες συνθήκες οικονομίας 
και ανταγωνισμού της αγοράς καθώς 
τα είδη της επιτυχημένης φίρμας θα 
διατίθενται κυρίως μέσα από άλλη 
γνωστή αλυσίδα λιανικής πώλησης 

και συγκεκριμένα την Intersport που 
έχει σημαντική παρουσία στην Πάτρα. 
Πρόσφατα εξάλλου έκλεισε το αναψυ-
κτήριο Igloo, που επίσης λειτουργούσε 
πολλά χρόνια στη διασταύρωση των 
οδών κορίνθου και φιλοποίμενος. στη 
διακοπή λειτουργίας του ίσως επέδρα-
σαν οι εξελίξεις και ανακατατάξεις στο 

συγκεκριμένο είδος εστίασης με άξο-
να τον γειτονικό πεζόδρομο της ρήγα 
φεραίου και τη περίμετρό του όπου 
οι αναταράξεις είναι αρκετά έντονες. 
τέλος ένα ακόμα εμβληματικό κατά-
στημα της Πάτρας, οι επιδιορθώσεις 
καταστημάτων του δημήτρη Βετούλα 
επί της οδού κορίνθου 219 (δίπλα και 
αυτό στο παράρτημα του Πανεπιστημί-
ου) έκλεισε μετά 75 χρόνια λειτουργί-
ας. Όχι εξαιτίας της κρίσης αλλά λόγω 
συνταξιοδότησης. ο δημήτρης Βετού-
λας στον οποίο ευχόμαστε τα καλύ-
τερα, έχει αφήσει άριστο όνομα στην 
αγορά εξυπηρετώντας εκατοντάδες 
Πατρινούς και προηγούμενων γενεών 
και σε εποχές που το συγκεκριμένο 
επάγγελμα είχε πέραση. το κατάστη-
μα είχε δημιουργηθεί από τον πατέρα 
του, τον αείμνηστο ιωάννη Βετούλα, 
που ήταν ο ίδιος και κατασκευαστής 
παπουτσιών.   

Στην άκρη του τούνελ μια νέα Πάτρα
Γυρίζει ο τροχός για την αχαϊκή πρωτεύουσα
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Έκλεισαν τα αθλητικά είδη Champion, το αναψυκτήριο 
Igloo και το εργαστήριο υποδημάτων δ. Βετούλα
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την εκδήλωση άνοιξαν εκ μέρους του 
προεδρείου η εντεταλμένη Περιφερει-
ακή σύμβουλος και βοηθός Περιφε-
ρειάρχη για θέματα ισότητας αναστα-
σία τογιοπούλου, ο αντιπρόεδρος του 
ιΝαδε ιωάννης ταλούμης και ο δημο-
σιογράφος ανδρέας α. Βρής, που είχε 
το συντονισμό τονίζοντας μεταξύ άλ-
λων την κοινωνική απήχηση που έχει 
η συνάντηση Γυναικών Activewomen, 
καθώς η πολυσυζητημένη ισότητα πα-
ραμένει ζητούμενο ακόμη και σήμερα 
παντού στον κόσμο. Παίρνοντας την 
σκυτάλη ο κ. ταλούμης επεσήμανε τη 
διαμάχη που εξακολουθεί να υπάρχει 
για την οικιακή εργασία και την αμοι-
βή της νοικοκυράς. από την πλευρά 
της η κ. τογιοπούλου αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλει η Περιφέ-
ρεια δυτικής ελλάδος για άρση των 
ανισοτήτων. σχολίασε πως νόμοι που 
αφορούν τη γυναίκα παραβιάζονται, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισότι-
μη αντιμετώπιση των γυναικών, παρότι 
στη ζωή έχουν αποδείξει ότι είναι χρή-
σιμες και μπορούν να προσφέρουν. 

εύα Καϊλή: «στην ευρώπη δί-
νουν ευκαιρίες στις γυναίκες - το 
δημογραφικό είναι τεράστιο ζή-
τημα»

με τη φράση «στην ευρώπη δίνουν 
ευκαιρίες στις γυναίκες» η εύα καϊλή 
- ευρωβουλευτής, πρόεδρος Science 
and Technology Options Assessment, 
οργάνου του ευρωπαϊκού κοινοβου-
λίου (STOA), έφερε μια νότα αισιοδο-
ξίας και προοπτικής ότι κάτι αλλάζει 
τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Παρουσίασε συγκεκριμένους χρημα-
τοδοτικούς μηχανισμούς που αφο-
ρούν την περιφέρεια και στοχεύουν 
στην άμβλυνση των ανισοτήτων, στη 
νεανική ανεργία, την κοινωνική ένταξη 
και στην καταπολέμηση του δημογρα-

φικού προβλήματος. 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νομοθετικό 
της έργο για το σχέδιο Γιούνκερ (ευρω-
παϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσε-
ων) και τόνισε: «ανοίγουμε τον δρόμο 
για την δημιουργία επενδυτικών πλατ-
φορμών (Investment platforms) που 
θα επιτρέψουν σε μικρότερης έκτασης 
περιφερειακά και θεματικά έργα υπο-
δομής να ενταχθούν κάτω από τον τίτ-
λο μιας ενιαίας επένδυσης». Όπως επε-
σήμανε, «στόχος είναι η μεγαλύτερη 
και ευκολότερη πρόσβαση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων σε ρευστό-
τητα μέσω των κεφαλαίων που θα 
δοθούν στις ελληνικές τράπεζες κάτι 
που πρόκειται να δώσει ανάσα στην 
πραγματική οικονομία καθώς περιλαμ-
βάνει μία τεράστια γκάμα τομέων, από 
τις νέες τεχνολογίες και τις μεταφορές, 
μέχρι την αγροτική οικονομία και την 
αλιεία.»
από την ομιλία της δεν έλειψαν οι πο-
λιτικές αιχμές, σχολιάζοντας χαρακτη-
ριστικά: «συμφέρει να είσαι χωρισμέ-
νος για να αντέξεις τις πολιτικές της 
κυβέρνησης» σχολιάζοντας την απου-
σία πολιτικών και δομών στήριξης της 
οικογένειας από την κυβερνητική πολι-
τική.
«το δημογραφικό είναι τεράστιο ζήτη-
μα» είπε και πρόσθεσε ότι σε επίπεδο 
ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται προσπά-
θειες να βρεθούν τρόποι στήριξης της 
οικογένειας. επίσης, η κ .καϊλή ανέ-
φερε ότι υπάρχει η προοπτική οποιο-
δήποτε πρόβλημα μπορεί να τεθεί σε 
επίπεδο ευρώπης.
Για τις προοπτικές της χώρας εκτίμησε 
ότι μπορούμε να διαπρέψουμε στην 
καινοτομία, επισημαίνοντας: «οι Έλλη-
νες είναι δημιουργικοί».
Πρόσθεσε ότι μέσω διαδικτύου πλέον 
μπορεί οποιοσδήποτε από την Πάτρα 
να απευθυνθεί στην παγκόσμια αγορά. 
«ορισμένες φορές είναι ευκολότερο 
να εξάγεις στην κίνα, παρά στην ευ-

ρώπη, όπου έχουμε 28 διαφορετικά 
συστήματα και φορολογίες, χώρια τις 
νοοτροπίες» σχολίασε 
σε άλλο σημείο της ομιλίας της ανακοί-
νωσε ότι με τη νέα νομοθεσία που έχει 
κατατεθεί σε επίπεδο εε έχουν πια την 
υποχρέωση οι ευρωπαίοι να υπάρχει 
ίδια αξία για το ίδιο προϊόν, ενώ μέ-
χρι και πέρυσι ο Έλληνας αγόραζε ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ακριβότερα 
από έναν Άγγλο. 
«ή ευρώπη άργησε πολύ να εξελι-
χθεί και η κρίση μας βρήκε απροετοί-
μαστους» συνέχισε η ευρωβουλευτής 
για να συμπληρώσει: «Προσπαθεί να 
διορθώσει τα λάθη που έκανε για να 
μπορεί ευρωπαϊκά να πουλήσει». 
σε επίπεδο πολιτικής είπε η εκλογή του 
τράμπ στις ήΠα δημιούργησε ανησυ-
χία στην ευρώπη. «τώρα τρέχουμε 
και δεν φτάνουμε. Προσπαθούμε γρή-
γορα να κάνουμε βήματα και άλματα 
μπροστά» περιέγραψε και κατέληξε για 
τις προοπτικές της περιοχής: 
«ή Πάτρα έχει τεράστιες δυνατότητες. 
διαθέτει όχι μόνο δραστήριες γυναί-
κες, αλλά και άνδρες που στηρίζουν τις 
γυναίκες και θέλω να πιστεύω ότι είναι 
ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τη θέση 
μας και να αξιοποιήσετε τα όσα μπορεί 
η ευρώπη να προσφέρει. ή ευρώπη εί-
ναι ένα σπίτι λίγο μεγαλύτερο». 

Άννα Καραμάνου: «ή γυναί-
κα, διαχρονικά – ακόμη και από 
την επανάσταση του 1821- εξα-
κολουθεί να διεκδικεί τη θέση 
που της αξίζει -ή κρίση είναι 
πρωτίστως πολιτισμική και δευ-
τερευόντως οικονομική»

με την ιστορική αναδρομή από το 
1821 έως το 2017 η Άννα καραμάνου 
- πρώην ευρωβουλευτής και πρόε-
δρος της επιτροπής δικαιωμάτων των 
Γυναικών και ισότητας των φύλων του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, επέλεξε 
να καταδείξει ότι η γυναίκα, διαχρονι-
κά – ακόμη και από την επανάσταση 
του 1821- εξακολουθεί να διεκδικεί 
τη θέση που πραγματικά της αξίζει στη 
δημόσια και την ιδιωτική ζωή. “Όπως 
είναι ιστορικά καταγεγραμμένο χιλιά-
δες γυναίκες στρατεύθηκαν και συνει-
σέφεραν τα μέγιστα στον απελευθερω-
τικό αγώνα. Ωστόσο, η συμβολή των 
γυναικών όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε, 
αλλά συνάντησαν σφοδρή αντίδραση, 
όταν μετά την απελευθέρωση διεκδί-
κησαν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δι-
καιώματά τους. οι ηρωίδες του 1821 
παραγκωνίστηκαν και αγνοήθηκαν 
από όλα τα μετά την επανάσταση συ-
ντάγματα, μέχρι το σύνταγμα του 1975. 
οι γυναίκες τέθηκαν εκτός πολιτικού 
σώματος, χωρίς δικαιώματα, χωρίς 
δικαίωμα στη μόρφωση, την εργασία 
ή την επιχειρηματικότητα, απομονω-
μένες στην οικογενειακή εστία, υπό 
την εξουσία συζύγων, πατεράδων και 
αδελφών” περιέγραψε για να πρόσθε-
σε: «αν δεν είχε συμβεί αυτή η μεγάλη 
αδικία, ουσιαστικά η παραγνώριση του 
συμφέροντος του νεοσύστατου κρά-
τους, ασφαλώς, η θέση της σημερινής 
ελλάδας, στην παγκόσμια κατάταξη 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
(στοιχεία 2016), δεν θα ήταν στο Ν. 81, 
μεταξύ 138 χωρών». 
ή κυρία καραμάνου αναφέρθηκε 
στους μεγάλους σταθμούς της εξέλιξης 
της θέσης της γυναίκας στην ελληνική 
κοινωνία ξεκινώντας από την ίδρυση 
του πρώτου σχολείου για κορίτσια το 
1829 και φθάνοντας ως τις ποσοστώ-
σεις του 2007-2008, αλλά και σήμερα 
που οι γυναίκες διεκδικούν ποσοστώ-
σεις 50/50, σε όλους τους δημοκρα-
τικούς θεσμούς, αλλά και σε όλες τις 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. στη συ-
νέχεια εξέφρασε την άποψη πως στη 
σύγχρονη εποχή «παρά την αναμφι-
σβήτητη πρόοδο, το χάσμα μεταξύ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

3η  συνάντηση Γυναικών Activewomen -Πάτρα 2017 με ευρωπαϊκή  αύρα

Ο δρόμος προς την ισότητα είναι ακόμα
μακρύς και δύσβατος

Έντονο ευρωπαϊκό χρώμα, χρήσιμες πληροφορίες, προσωπικές ιστορίες επιτυχίας,  ουσιαστικά μηνύματα, αλλά και 
ελεύθερο γόνιμο διάλογο, πού κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του πυκνού όσο και επίλεκτου ακροατηρίου περιελάμ-
βανε και φέτος η καθιερωμένη πλέον, 3η  συνάντηση Γυναικών Activewomen - Πάτρα 2017, που πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο «αστήρ» το σάββατο 21 οκτωβρίου. 
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ανδρών και γυναικών παραμένει, υπο-
νομεύοντας την ανάπτυξη της χώρας: 
ανισότητες και διακρίσεις στην απα-
σχόληση, υποεκπροσώπηση στην πο-
λιτική και τα δημόσια αξιώματα, άνιση 
κατανομή οικογενειακών ευθυνών και 
υποχρεώσεων φροντίδας, έμφυλη βία. 
ή πολιτική βούληση εκφράστηκε κυρί-
ως με τον εξευρωπαϊσμό της νομοθεσί-
ας, ως υποχρέωση της χώρας, αλλά το 
πολιτικό σύστημα δεν επιθυμεί να εκ-
συγχρονιστεί και να αναμετρηθεί με τις 
αγκυλώσεις της παράδοσης και τους 
συμβολισμούς της πατριαρχίας, επιμέ-
νοντας στην «ελληνική ιδιαιτερότητα». 
Πιστεύω ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί, 
ούτε ισότητα των φύλων, ούτε ανάπτυ-
ξη, ούτε ουσιαστικός εξευρωπαϊσμός/ 
εκσυγχρονισμός, χωρίς ανατροπές στα 
πολιτισμικά θεμέλια της χώρας. Παρα-
μένω οπαδός της θεωρίας ότι η κρίση 
είναι πρωτίστως πολιτισμική και δευτε-
ρευόντως οικονομική» κατέληξε.

εύη Τατούλη: «ή νέα οικονο-
μία ξεκινάει από την τοπική ανά-
πτυξη-απέχει ακόμη η ευρώπη 
από το να κατανοήσει την ισχύ 
των γυναικών»

στις γυναίκες και στους πολλαπλούς 
ρόλους που καλούνται να διεκδική-
σουν αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος της 
ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών και Νο-
μικός εύη τατούλη. εξήρε τη σημασία 
των γυναικών, τονίζοντας πώς αποτε-
λούν τον «άσσο στο μανίκι» πολλών 
εταιρειών, αναφερόμενη ιδιαιτέρως 
στο παράδειγμα του κινέζου επιχειρη-
ματία τζακ μα, που είναι ιδρυτής του 
μεγαλύτερου ηλεκτρονικού καταστή-
ματος σε όλη την υφήλιο. 
Tο Alibaba έχει κατανοήσει την δύνα-
μη των γυναικών.H κυρία τατούλη με-
τέφερε την αναφορά που ο ίδιος έκανε 
σε συνέδριο στο Παρίσι, όπου αποκά-
λυψε “μία κρυφή πηγή της επιτυχίας 
μου είναι ότι στη δική μου εταιρεία επι-
λέξαμε να έχουμε πολλές γυναίκες. 
το 51% των υπαλλήλων μου είναι 
γυναίκες. το 33% των ανώτερων στε-
λεχών είναι γυναίκες. και το 24% των 
διευθυνόντων συμβούλων είναι γυ-
ναίκες. Έχουμε γυναίκες παντού. είναι 
τόσο άνετο να δουλεύεις μαζί τους. 
Γιατί οι γυναίκες στην σημερινή εποχή 
είναι η διαφορά».
ή κυρία τατούλη επεσήμανε ακόμη 
πόσο απέχει ακόμη η ευρώπη από το 
να κατανοήσει την ισχύ των γυναικών 
και ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν πο-
λίτες δεύτερης κατηγορίας. 
σε άλλο σημείο της εισήγησής της κα-
τέστησε σαφές: «ή νέα οικονομία ξε-
κινάει από την τοπική ανάπτυξη. κάθε 
τόπος στο μικροπεδίο της εφαρμογής 
της καθημερινής του συνήθειας θα 
μπορέσει να παράξει μία νέα οικονο-
μία. και πώς χαράσσεται; από κάτω 
προς τα πάνω. τώρα έχει έρθει η ώρα 
που οι ίδιοι οι πολίτες παίρνουν στα χέ-
ρια τους αυτή τη δυνατότητα να χαρά-
ξουν τις πολιτικές ο καθένας πια για τον 
δικό του τόπο», είπε η κυρία τατούλη, 
αναφερόμενη ιδιαιτέρως στο καταδυ-
τικό Πάρκο τυρού. Όπως είπε ήταν μία 
πρωτοβουλία των συζύγων των ψαρά-
δων, οι οποίες είπαν ότι θα φτιάξουμε 
στην περιοχή ένα καταδυτικό Πάρκο. 
«είναι το πρώτο πάρκο. που θα συμβεί 

στη χώρα μας. Χρειάστηκαν δύο χρό-
νια αδειοδοτήσεων και 18 υπογραφές 
δημοσίων υπηρεσιών για να πούμε ότι 
δίνεται η δυνατότητα ενός καταδυτι-
κού Πάρκου και του συνεπακόλουθου 
τουρισμού» πρόσθεσε. 
ή αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Ένω-
σης Γυναικών (EUW) τόνισε ακόμη τη 
σημασία της EUW. «ή εε Γυναικών εί-
ναι ένας φορέας, ο οποίος είναι ουσια-
στικά μία πολιτική οργάνωση, η οποία 
ευνοεί το ρόλο της γυναίκας ως πο-
λίτη» είπε και ολοκλήρωσε την τοπο-
θέτηση της με μία ανατροπή, επιστρέ-
φοντας στα λόγια του τζακ μα. «εάν 
θέλεις να κάνεις την διαφορά στην ση-
μερινή εποχή, πρέπει να δώσεις δύνα-
μη και στους άλλους, να διασφαλίσεις 
ότι οι άλλοι είναι πιο ευχαριστημένοι 
από σένα. τότε θα είσαι και εσύ επι-
τυχημένος. και νομίζω ότι οι γυναίκες 
σκέφτονται τους άλλους και μπορούν 
να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση» κατέληξε η κ. τατούλη.

άντιγόνη Λυμπεράκη: «οι 
γυναίκες σχεδόν παντού ασχο-
λούνται με τις μη αμειβόμενες 
δραστηριότητες -ύπάρχει και χά-
σμα αμοιβών»

«ύπάρχουν και μη δραστήριες γυναί-
κες;» αναρωτήθηκε με έμφαση στο 
ξεκίνημα της ομιλίας της η αντιγόνη 
λυμπεράκη καθηγήτρια οικονομικών 
στο τμήμα οικονομικής και Περιφερει-
ακής ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπι-
στήμιου και πολιτικός, μεταφέροντας 
τη συζήτηση στην ελλάδα την εποχή 
της κρίσης. «οι άνδρες που μένουν 
άνεργοι αποθαρρύνονται, οι γυναίκες 
είναι πανέτοιμες να βάλουν πλάτη και 
να ξελασπώσουν την οικογένεια που 
βρίσκεται σε πρόβλημα» σχολίασε 
χαρακτηριστικά και στη συνέχεια επε-
κτάθηκε στο διαχωρισμό των δραστη-
ριοτήτων σε αμειβόμενες και μη αμει-
βόμενες, για να παραπέμψει σε έρευνες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αγρο-
τικές και αστικές εποχές: «διαχρονικά 
τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι γυ-
ναίκες σχεδόν παντού ασχολούνται με 
τις μη αμειβόμενες δραστηριότητες, σε 
αντίθεση με τους άνδρες που ελάχιστα 
καταπιάνονται με αυτές» παρατήρησε 
και εκτίμησε ότι «η ανισορροπία είναι 
πολύ έντονη και η διαφορά τεράστια».
από τη σκοπιά της κοινωνίας –όπως 
ανέφερε- η εργασία των γυναικών 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην 
ευημερία, προσθέτει πλούτο και αξιο-
ποιεί τις δεξαμενές ανθρώπινου κεφα-
λαίου. Προσφέρει μακροοικονομικά 
οφέλη και ταυτόχρονα επενεργεί ανα-
κουφιστικά σε διαρθρωτικά προβλή-
ματα, όπως η διανομή του εισοδήμα-
τος και η καταπολέμηση της φτώχειας. 
ή πρόσβαση των γυναικών στην αμει-
βόμενη εργασία εφοδιάζει τις ίδιες και 
τις οικογένειές τους με εισόδημα, και 
λειτουργεί σαν αποτελεσματική ασπί-
δα κατά της φτώχειας. επιπλέον, σε 
εποχές δημογραφικής στασιμότητας, η 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην απασχόληση θωρακίζει τις κοι-
νωνίες από τις συνέπειες της γήρανσης 
και της συρρίκνωσης του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας.
ή κ. λυμπεράκη αναφέρθηκε και στις 
γυναίκες που έχουν παράλληλα οικο-

νομική δραστηριότητα. «τα 50 χρόνια 
στην ευρώπη άνοιξαν δρόμους για 
πολύ γρήγορη είσοδο γυναικών στην 
αγορά εργασίας» τόνισε, αλλά σημεί-
ωσε πως όταν η ανέλιξη φτάνει σε ένα 
ψηλό σημείο, έπειτα σταματάει . σχολί-
ασε πως υπάρχει και χάσμα αμοιβών, 
για να θέσει το ερώτημα: «Νομοθετικά 
έχουμε πετύχει να διασφαλίσουμε θε-
σμικά την ισότητα;» και να αναρωτηθεί 
«αν δεν τα έχουμε καταφέρει, μήπως 
τελικά οι άνθρωποι δεν την θέλουν;» 
Παραδέχτηκε ότι ως προς τις επιδόσεις 
της χώρας μας στο θέμα της ισότητας 
έχουν γίνει αρκετά βήματα, υπολείπο-
νται όμως σημαντικά σε σχέση με εε 
και ήΠα. διαπίστωσε ωστόσο ότι πα-
ντού η πρόοδος ισότητας φτάνει μέχρις 
ενός ορισμένου σημείου. 
ή αντιγόνη λυμπεράκη είναι η συγ-
γραφέας του βιβλίου «Γυναίκες στην 
οικονομία», που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος.

δημοσθένης Πολύζος: «εκ-
παιδεύοντας μια γυναίκα, εκπαι-
δεύεις μια γενιά»

την ανδρική οπτική στη συνάντηση 
κατέθεσε ο δημοσθένης Πολύζος, 
αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και 
ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών. 
αυτοπαρουσιαζόμενος ανέφερε ότι 
υπηρετεί σε ένα Πανεπιστήμιο που η 
πρύτανις είναι γυναίκα και διευθύνει 
ένα τμήμα με 44 εργαζόμενους, εκ των 
οποίων οι 4 άνδρες και οι 40 γυναίκες! 
διαπίστωσε ότι η συμβολή γυναικών 
άμεση ή έμμεση υπάρχει σε όλο το 
φάσμα της κοινωνίας στον πολιτισμό, 
τον αθλητισμός, τον τουρισμό, την επι-
στήμη, την επιχειρηματικότητα και την 
πολιτική. «εκπαιδεύοντας μια γυναί-
κα, εκπαιδεύεις μια γενιά» τόνισε και 
υποστήριξε ότι η συνύπαρξη ανδρών 
και γυναικών είναι ο συνδυασμός που 
μπορεί να χαράξει νέους δρόμους ανά-
πτυξης και ευημερίας.
Για τις γυναίκες και τους άνδρες ανα-
ρωτήθηκε γιατί διαφέρουν μεταξύ 
τους; Για να απαντήσει: «Γιατί είμαστε 
διαφορετικοί», εκτιμώντας « Ό,τι κι αν 
κάνουμε αυτό θα υπάρχει». σημείωσε 
πάντως πως πρόκειται για διαφορετι-
κές συμπεριφορές που αν ενωθούν, θα 
κάνουν θαύματα.
«οποιαδήποτε απόπειρα επιχειρημα-
τικότητας αποκλείει ένα από τα δύο 
φύλα έχει μειωμένο χρόνο επιβίωσης 
και χρόνο επιτυχίας» επέμεινε για να 
συστήσει: «δεν χρειάζεται άγχος. και 
τα δυο φύλα είμαστε μαζί. ο άνδρας 
παραμένει παιδί , έχετε μεγαλύτερη 
δύναμη στα χεριά σας. αυτό που χρει-
άζεται είναι αλληλοκατανόηση και να 
βλέπουμε το συμφέρον. τα ποσοστά 
δεν παίζουν ρόλο, εφυϊα χρειάζεται. 
Να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε το 
μέγιστο αποτέλεσμα» κατέληξε. 

Παρεμβάσεις Σίας άναγνω-
στοπούλου, Γρηγόρη άλε-
ξόπουλου, Πλάτωνα Μαρ-
λαφέκα

στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν 
η βουλευτής αχαΐας του σύριΖα σία 
αναγνωστοπούλου πρώην αν. υπουρ-
γός Παιδείας σχολίασε το γεγονός ότι 
η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις 
του πίνακα ισότητας ανδρών – γυναι-
κών και κατέθεσε τον προβληματισμό 
της γιατί πέσαμε τόσο πολύ. «ή κρίση 
τα κάνει χειρότερα τα πράγματα» συ-
μπλήρωσε.
ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 
του συντάγματος περί ελεύθερης ανά-
πτυξης της προσωπικότητας και συμ-
μετοχής στην οικονομική ζωή. «αυτό 
είναι το κλειδί της χειραφέτησης» επε-
σήμανε. 
απέδωσε τα στερεότυπα στην πατριαρ-
χική κοινωνία και στις νοοτροπίες που 
έχουν διαμορφωθεί «για τις οποίες 
ελάχιστα συζητάμε» για να υποστηρί-
ξει ότι το «λάιφ στάιλ» και τα συγκε-
κριμένα πρότυπα φέρνουν χρόνια 
πίσω τη γυναίκα και το φεμινισμό. «αν 
δεν το ζήσει κάποιος δεν μπορεί να το 
ξέρει» παρατήρησε και κατέθεσε την 
προσωπική της εμπειρία. αναφέρθηκε 
στην περίοδο που ήταν αναπληρώτρια 
υπουργός Παιδείας και τη μάχη που 
έδωσε για να εξασφαλίσει επιπλέον 
θέσεις στα πανεπιστήμια και υποτρο-
φίες στο ικε. «Ξέρετε τι έμεινε απ’ όλα 
αυτά στον τύπο; τα μαλλιά μου!» είπε 
με έμφαση για να καταλήξει: «Έχει 
πολλαπλές δυσκολίες μία γυναίκα». 
στο αρνητικό ρεκόρ που σημειώνει η 
ελλάδα καταγράφοντας τα πιο χαμηλά 
ποσοστά στην ευρώπη για τη θέση της 
γυναίκας στην πολιτική και την επιχει-
ρηματικότητα, εστίασε ο αντιπεριφε-
ρειαρχης αχαϊας Γρηγόρης αλεξόπου-
λος, σημειώνοντας: «αν συνεχίσουμε 
με τους ίδιους ρυθμούς, θέλουμε 60 
χρόνια για να αποκτήσουμε θεωρητική 
ισότητα». διαπίστωσε τεράστιες ανισό-
τητες και συνέστησε «να προχωρήσου-
με σε αυτορυθμίσεις που δημιουργούν 
ένα διαφορετικό περιβάλλον. αναφε-
ρόμενος στις ποσοστώσεις των γυναι-
κών θεώρησε ότι, όχι μόνο είναι απα-
ραίτητες, αλλά θα πρέπει να φτάσουν 
ως και το 50% κι εκτίμησε ότι «αυτή τη 
δεκαετία θα έχουμε ανατρεπτικές πολι-
τικές εξισορρόπησης της κοινωνίας των 
πολιτών και για τα δύο φύλλα.
σε προσωπικά του συμπεράσματα πα-
ρέπεμψε ο πρόεδρος του επιμελητη-
ρίου αχαϊας Πλάτων μαρλαφέκας, ο 
οποίος ανέφερε: «σε όλες τις διαδικα-
σίες που συμμετέχω , όπου απουσιά-
ζει το γυναικείο μυαλό ή η γυναικεία 
σκέψη , υπάρχει ένα έλλειμμα. στα έξι 
χρόνια που δεν έχουμε στη διοίκηση 
του επιμελητηρίου γυναίκα, μας λείπει 
ο άλλος τρόπος σκέψης, αυτός που τις 
κάνει πρωτοπόρους» παρατήρησε και 
τάχθηκε υπέρ της ποσόστωσης στα ψη-
φοδέλτια ευχόμενος να εκλεγούν ικα-
νές γυναίκες στο επιμελητήριο αχαΐας 
ώστε να βοηθήσουν στο έργο της επό-
μενης διοίκησης. 

Το Προεδρείο
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στις ιστορίες επιτυχίας γυναικείας επι-
χειρηματικότητας παρουσιάστηκαν 
δραστηριότητες που όχι μόνο ξεχωρί-
ζουν αλλά και πρωτοπορούν.
ή Ελένη Ζαβέρδα-Κίτρου, ειδική στο 
ιατρικό τατουάζ αποκατάστασης περιέ-
γραψε τη δική της διαδρομή στην τέχνη 
που κατέληξε στον παράγοντα  άνθρω-
πο  έχοντας ειδικευθεί   στη δερματο-
στιξία. το ιατρικό τατουάζ, προορίζεται 
να αντιμετωπίζει τραύματα και να επα-
ναφέρει την αυτοπεποίθηση. «Πρό-
κειται για μια μέθοδο που επουλώνει 
πληγές από χειρουργεία» εξήγησε και 
συμπλήρωσε: «δεν πρόκειται όμως για 
σημάδια του κορμιού, αλλά της ψυχής. 
αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξεχά-
σουν» τόνισε. 
δημιούργησε στην Πάτρα  το μοναδικό 
στο είδος του CosmeticTatau (φεραίου 
ρήγα 153 και κανάρη) που εκτός των 
άλλων προσφέρει δωρεάν τα “τατου-
άζ – Βραχιόλια” σε ασθενείς με χρόνι-
ες παθήσεις. αποτελούν σήμανση που 
προσφέρουν με απλό και μόνιμο τρό-
πο πληροφορίες για την υγεία κάποιου 
σε περιπτώσεις ανάγκης που ενδεχομέ-
νως χρειαστούν πληρώματα ασθενο-

φόρου, διασώστες ή για οποιονδήπο-
τε  παραστεί ανάγκη να αντιμετωπίσει 
έναν ασθενή με χρόνιο νόσημα. ή 
προσπάθεια ελένης Ζαβέρδα - κίτρου, 
έγκειται στο να μπορέσουν οι επαγγελ-
ματίες ύγείας και τα άτομα με σοβαρές 
χρόνιες παθήσεις (πχ. διαβήτης, συγκε-
κριμένες αλλεργίες κτλ.) να εξοικειω-
θούν με την ιδέα και να αποδεχτούν 
την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα 
του μόνιμου “τατουάζ- Βραχιόλι”. 
Για τη δική της διαδρομή στην απαιτητι-
κή διαδικτυακή επιχειρηματικότητα μί-
λησε η Γεωργία Παπαντωνοπούλου, 
δημιουργός και ιδιοκτήτρια  διαδικτυ-
ακής επιχείρησης George Papadon. 
Πρόκειται για ένα σάιτ στην αγγλική 
γλώσσα, με  διεθνή προσανατολισμό.  
«Ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό  
που  ό,τι  βλέπεις μπορείς να το απο-
κτήσεις» εξήγησε η κ. Παπαντωνοπού-
λου και είπε πως αναφέρεται στη μόδα,  
τον τουρισμό, τη διοργάνωση εκδηλώ-
σεων, το  real estate κ.α,  με επισκέπτες  
κυρίως εταιρίες υψηλού κύρους  που 
ελέγχουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.
«στόχος είναι  η εξωστρέφεια και η 
προώθηση του εγχωρίου» λάιφ στάϊλ» 

και φυσικά η ενίσχυση του τουρισμού» 
πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι  βρίσκει    
μεγάλη ανταπόκριση στο εξωτερικό 
κυρίως από  ήΠα, αγγλία, ρωσία, κα-
ναδά, αυστραλία.
Περιέγραψε τα στάδια μέχρι την υλο-
ποίηση της «μοναχικής» ιδέας που 
αποτέλεσε η έμπνευσή  ενός διεθνούς  
ηλεκτρονικού ιστοπολυχώρου.  «δεν 
μπορούσε να βρω συνεργάτες, εξαι-
τίας της μοναδικότητας της ιδέας μου. 
Έπρεπε  ή να εκγαταλείψω και να απο-
συρθώ ή να βρω μόνη μου τις λύσεις» 
περιέγραψε και αφού το εγχείρημα έχει 
πλέον πάρει το δρόμο του, συνέστησε:  
«Ποτέ μην ξεκινήσετε με γνώμονα τα 
χρήματα. το εγχείρημα θα πρέπει να  
είναι ωφέλιμο και αποδεκτό από το 
κοινωνικό σύνολο. τολμήστε και πάρτε 
ρίσκα, μη επαναπαύεστε, το διαδίκτυο 
είναι κάτι που εξελίσσεται κάθε λεπτό. 
αναπτύξτε τα ταλέντα σας, εμπνευστεί-
τε από επιτυχημένους»
στον δικό της υπέροχο κόσμο που έχει 
δημιουργήσει με νότες αναφέρθηκε 
κατά την τοποθέτησή της η μουσικός 
Αμαλία Αντωνοπούλου, παρατηρώ-
ντας ότι «η  απολλώνια τέχνη που πήρε 

το όνομά της από τις εννέα μούσες της 
ελληνικής μυθολογίας, δίνει σε όλους 
την ελευθερία και τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τα ψυχικά τους βιώματα, 
τις ανησυχίες τους, τα συναισθήματά 
τους μέσα από τους ήχους, τις μελω-
δίες. ο κάθε πολιτισμός έχει αναπτύξει 
τους δικούς του μουσικούς κώδικες 
και εμείς, οι άνθρωποι της μουσικής, 
υπηρετούμε τους κώδικές αυτούς, σαν 
μία παράλληλη γλώσσα που πρέπει να 
διδάξουμε. μέσα από αυτό το βήμα 
μου δίνεται η ευκαιρία – και ευχαριστώ 
γι’ αυτό- να δηλώσω εμφατικά, πως 
σήμερα, όλοι έχουμε πρόσβαση στη 
μουσική και όλοι πρέπει να διαθέτου-
με τον απαραίτητο χρόνο για να αφου-
γκραζόμαστε μελωδίες που έχουν συν-
θέσει κλασικοί αλλά και σύγχρονοι 
δημιουργοί. οι ήχοι και οι νότες ανα-
πτύσσουν το μουσικό αισθητήριο μας, 
μας ταξιδεύουν, μας γαληνεύουν.  Να 
μη λησμονούμε πως η μουσική είναι 
και αυτή γένους θηλυκού» είπε η κ. 
αντωνοπούλου, ολοκληρώνοντας την 
παρέμβασή της.

ακολούθως, στην ενότητα «Γυναίκες 
του κόσμου»,  με την συνεργασία/
παρουσίαση της δημοσιογράφου Μα-
ρίας Ανδριέλου, οι εθελόντριες Να-
τάσα Μπεζεριάνου,  εκπαιδευτικός 
και  Χαρά Λαμπροπούλου  μέλος 
της παγκόσμια γνωστής οργάνωσης 
action aid μοιράστηκαν με το κοινό 
συναρπαστικές εμπειρίες  από τη δρά-
ση τους στην  ινδία, την  αφρική και 
άλλες περιοχές του κόσμου, την επαφή 
τους με τα παιδιά που …πανηγυρίζουν 
όταν βλέπουν εθελοντές, «διψούν» για 
μάθηση και επικοινωνία.  στις χαρακτη-
ριστικές στιγμές που περιέγραψαν ήταν 

οι παιδικές ματιές λίγο πριν τον αποχω-
ρισμό με τους εθελοντές, αλλά και τη 
διάθεσή τους να διαφημίσουν το σχο-
λειό τους που διαθέτει πλέον βιβλία!
Θετικό μήνυμα για τις  προοπτικές του-
ρισμού στην περιοχή κόμισε η  ιωάννα 
μουλίου- Νίσσλερ διαχειρίστρια προ-
γραμμάτων – ύπεύθυνη τουρισμού 
και Πολιτισμού σε ευρωπαϊκές στρατη-
γικές μακρο-περιφερειών της ευρωπα-
ϊκής επιτροπής. Παρενέβη  από τις Βρυ-
ξέλλες, μέσω  ζωντανής  τηλεφωνικής 
σύνδεσης. αναφέρθηκε στις δυνατότη-
τες που δίνει το INTERECT με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις δράσεις τουρισμού 

και πολιτισμού. επίσης ενημέρωσε για 
τη μακρο-περιφέρεια αδριατικής  -  ιο-
νίου και τα προγράμματα για το βιώ-
σιμο τουρισμό που προσφέρουν  ευ-
καιρίες συνεργασίας στις οκτώ χώρες 
και συγκεκριμένα σε  ελλάδα – ιταλία-  
κροατία – σλοβενία – σερβία – Βοσνία/
ερζεγοβίνη, μαυροβούνιο – Γερμανία.
Θερμή υποδοχή επεφύλαξε το ακροα-
τήριο στην παρουσία της νεανικής ομά-
δας Πόλο της ΝεΠ, με τον προπονητή 
της Δημήτρη Μπιτσάκο, η οποία είχε 
μόλις επιστρέψει έπειτα από νικηφόρο 
αγώνα στην αθήνα. «τα όνειρά μας 
δεν έχουν οροφή» είπε ο κ. μπιτσά-

κος, ενώ η αρχηγός της ομάδας σοφία 
μανέτα πρόσθεσε: «μας τιμά ιδιαίτερα 
να κρατάμε ψηλά τον ναυταθλητισμό».
από το υγρό στοιχείο παρούσα ήταν 
και η  Γεωργία Μαρινοπούλου πρω-
ταθλήτρια κολύμβησης ΝοΠ η οποία 
επίσης καταχειροκροτήθηκε και ανα-
φέρθηκε στις συγκινήσεις που προ-
σφέρει ο αθλητισμός στους νέους 
ανθρώπους, αλλά και στις δυσκολίες 
που έχουν να αντιμετωπίσουν ιδίως οι 
γυναίκες που κάνουν πρωταθλητισμό. 

Πρωτοποριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες

«Γυναίκες του Κόσμου»
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στο προεδρείο εναλλάχθηκαν επίσης 
οι η σίσσυ αυγερινού-λιούτα, η Dr 
αθηνά Χριστοπούλου, παθολόγος / 
ογκολόγος, διευθύντρια ε.σ.ύ. ογκο-
λογική μονάδα ΓκΝ Πατρών και η Πη-
νελόπη φραντζή εκπαιδευτικός M.Ed, 
M.A.
την ομάδα σχολιαστών αποτέλεσαν οι: 
- κατερίνα Παπαθανασίου, πρόεδρος 
Republicans in Greece - αναστασία 
τογιοπούλου,  εντεταλμένη Περιφε-
ρειακή σύμβουλος  δυτικής ελλάδος 
- Βαγγέλης τσιμπλοστεφανάκης, σύμ-

βουλος επιχειρήσεων - Θεόδωρος 
δούρος επιχειρηματίας, μέλος δσ συν-
δέσμου Βιομηχανιών και επιχειρήσεων 
Πελοποννήσου και δυτικής ελλάδος- 
Θανάσης κυριαζόπουλος, σύμβουλος 
επιχειρήσεων - Έφη σιαïνη, αρχιτέκτων 
μηχανικός ε.μ.Π. πρόεδρος ομο-
σπονδίας ελληνικών συνδέσμων Νέων 
επιχειρηματιών  δυτικής ελλάδος- 
Έφη αναλυτή, πρόεδρος συλλόγου 
Νέων καλλιτεχνών -σίσσυ αυγερινού 
οδοντίατρος μέλος δσ διεθνούς Inner  
Wheel- - Άννα μαρία ρογδάκη, πρόε-

δρος ε.Γύ.Πα.  και Πηνελόπη φραντζή, 
εκπαιδευτικός μ.εd. στην εκπαιδευτι-
κή Πολιτική, και διοίκηση, μ.α. στη 
λογοτεχνία και εκπαιδευτικό ύλικό.
ή 3η συνάντηση «Activewomen - δρα-
στήριες  Γυναίκες- Πάτρα 2017» τελού-
σε υπό  την αιγίδα του  Παγκόσμιου 
δικτύου  επιχειρηματικότητας της ομο-
σπονδία ελληνικών συνδέσμων Νέων 
επιχειρηματιών (ο.ε.σύ.Ν.ε.) και του 
συνδέσμου  επιχειρήσεων Βιομηχανι-
κής Περιοχής Πατρών ( σ.ε.Βι.Π.α), με 
τη συνδιοργάνωση και υποστήριξη της 

Περιφέρειας δυτικής ελλάδος.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εται-
ρίες,  ολυμπία οδός αε, λουξ μαρ-
λαφέκας αΒεε, δούρος αε (Dur), 
ύπεραστικό κτελ αχαΐας, Χιών αΒεε, 
Ψηφιακές εκτυπώσεις Digiland , Smart 
Mode, iForce, και εκδόσεις κερπινη 
και ειδικοί συνεργάτες : το μαγειρειό 
της αγοράς, ρεστοράν Salumeria , Ξε-
νοδοχείο αστήρ, λουκουμοποιία κού-
λου, οινομεσσηνιακή, επαγγελματικός 
οδηγός Πάτρας, Susi bar.

Ξεχωριστές ήταν οι στιγμές της απο-
νομής τιμητικών διακρίσεων από 
τους οργανωτές, σε γυναίκες που 
έχουν διαπρέψει μέσα από τη δρά-
ση τους σε διάφορους τομείς.  συ-
γκεκριμένα τιμήθηκαν οι:
- Γωγώ Ι. Καραλή, δημοσιογράφος 
– μέλος της εσήεΠήΝ, «για το ήθος, 
την συνέπεια και την αξιοπιστία της, 
αξίες με τις οποίες τίμησε τα μέσα 
ενημέρωσης στα οποία εργάστηκε 
και τον επαγγελματικό της κλάδο» 
ή ίδια παρότρυνε τις γυναίκες «να 
πραγματοποιούν τα όνειρά της» 
αφού πρώτα αναφέρθηκε στη δική 
της προσωπική διαδρομή και στην 
επικράτησή της σε ανδροκρατούμε-

νους χώρους. 
- Κατερίνα Παπαθανασίου, πρό-
εδρος Republicans in Greece, «για 
το διαχρονικό έργο της με στόχο 
την πολυεπίπεδη ανάπτυξη και σύ-
σφιγξη των ελληνοαμερικανικών 
σχέσεων»  η οποία τόνισε ότι οι            
άνδρες θα πρέπει να μάθουν από 
οργάνωση γιατί υστερούν σημαντι-
κά έναντι των γυναικών. 
- Ευανθία Ρεμπούτσικα, μουσικός /
σύνθετης, «για την μεγάλη και ανε-
κτίμητη προσφορά της στην τέχνη 
και τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα 
από το πλούσιο μουσικό έργο της» 
η οποία ευχαρίστησε για την τιμητι-
κή διάκριση και αναφέρθηκε διεξο-

δικά στη σχέση της με τη μουσική, 
ως αρμονία του σύμπαντος και ως  
τέχνη της επικοινωνίας. είπε για τη 
μελωδία ότι ενώνει τον κόσμο, εκτί-
μησε ότι είναι απαραίτητη γιατί επα-
ναφέρει την αρμονία και την ισορ-
ροπία στην κοινωνία και κατέληξε 
λέγοντας ότι «η αλλαγή θα έρθει 
από τον καθένα μας». 
- Βάγια Ζεπάτου, μουσικολόγος 
/καλλιτεχνική διευθύντρια της 
ορχήστρας Νυχτών  εγχόρδων  
«Θανάσης τσιπινάκης»  «για την 
καθοριστική συμβολή της , ως Kαλ-
λιτεχνική διευθύντρια, στη διατή-
ρηση και αναβάθμιση της ιστορικής 
ορχήστρας Νυκτών εγχόρδων του 

δήμου Πατρέων, η οποία φέρει το 
όνομα του αειμνήστου ιδρυτή της, 
Θανάση τσιπινάκη».
και - Ελένη Θεοδωροπούλου, εθε-
λόντρια « για την πολυετή, εθελο-
ντική συμμετοχή και προσφορά της 
σε οργανώσεις που επιτελούν κοι-
νωνικό και ανθρωπιστικό έργο».

Απονομή τιμητικών διακρίσεων

Η ταυτότητα της Συνάντησης

στην πολιτιστική κληρονομιά της ελ-
λάδος και την ορθή αξιοποίησή της 
αναφέρθηκε η Ντόρα  Κατσωνοπού-
λου, δρ αρχαιολόγος, διευθύντρια 
ερευνητικού Προγράμματος αρχαίας 
ελίκης. στάθηκε ιδιαίτερα στο έλλειμ-
μα Πολιτιστικής Πολιτικής και σχολί-
ασε ότι η χώρα μας «έχει εναποθέσει 
τη διαχείριση αυτού του τόσο σοβα-
ρού ζητήματος αποκλειστικά στα χέρια 
και τις πρακτικές μιας γραφειοκρατίας 
χωρίς όραμα, που με τη στάση της και 
τις μεθόδους που ακολουθεί διαρκώς 
αποξενώνει την κοινή γνώμη αντί να 
την προσεγγίζει και να την ευαισθητο-
ποιεί στον τομέα του Πολιτισμού, ως 
όφειλε, εάν βέβαια θα ανταποκρινόταν 
στο δημόσιο ρόλο της».  επεκτάθηκε 
και στην περίπτωση του Πολιτιστικού 

τουρισμού για να παρατηρήσει ότι 
επίσης δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα 
έπρεπε. με βάση τα στοιχεία αναλύ-
σεων επισκεψιμότητας στα μεγαλύτερα 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
της ελλάδας και του εξωτερικού, - είπε 
-οι αριθμοί των επισκεπτών στα μου-
σεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
της πατρίδας μας είναι πολύ μικρότε-
ροι από αντίστοιχους στο εξωτερικό. 
«Για παράδειγμα η ρώμη,  έχει τετρα-
πλάσιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση 
με την ακρόπολη της αθήνας, το ίδιο 
και η Έφεσος στα τουρκικά παράλια 
σε σχέση με την κνωσό στην κρήτη ή 
τον θαυμάσιο Ναό του Ποσειδώνα στο 
σούνιο».   
καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη η 
ελλάδα, επενδύοντας στον πολιτισμό 

της, να γίνει παγκόσμιο σχολείο Πολιτι-
σμού με την ίδρυση και λειτουργία ελ-
ληνικών αρχαιολογικών σχολών στις 
χώρες ελληνικής πολιτιστικής παρέμ-
βασης και με σοβαρή πολιτιστική πα-
ρουσία στους διεθνείς οργανισμούς. 
«συγγραφή και αθλητισμός: δύο συ-
ναρπαστικά ταξίδια για τη γυναίκα» 
ήταν η ενδιαφέρουσα προσέγγιση της 
μαίρης κανάκη, εκπαιδευτικού  και 
συγγραφέα, η οποία πρόσθεσε στο 
ενεργητικό της και την ιδιότητα του μα-
ραθωνοδρόμου στην προσπάθειά της 
να κόψει το κάπνισμα.  «οι δυσκολίες 
των αγώνων είναι αντίστοιχοι της κα-
θημερινότητας μας. Ένα ακόμη μάθημα 
ζωής, γιατί  μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι 
το άγχος σου» τόνισε και συμπλήρω-
σε:«Έχουμε ανάγκη να εμπνευστούμε, 

να αποφορτιστούμε. ο αθλητισμός 
στην ερασιτεχνική του εκδοχή έρχεται 
να μας δείξει το δρόμο».
ή ίδια παρατήρησε ότι οι  γυναίκες που 
συμμετέχουν σε αγώνες είναι λιγοστές 
κι έστειλε  το δικό της  μήνυμα για τους  
μικρούς άθλους που  κάποτε μπορεί 
να  ήταν ασύλληπτοι, αλλά διαπιστώ-
νεις ότι μπορείς να καταφέρεις  πολλά 
περισσότερα. Για τη συγγραφική της 
δραστηριότητα είπε ότι συνδέεται με 
τον αθλητισμό , γιατί «όταν τρέχεις μό-
νος σου γεμίζεις ιδέες» και κατέληξε: 
«τολμήστε. Να σφυρηλατήσουμε δι-
σταγμούς και αμφιβολίες . Να μοιρα-
ζόμαστε. Να ονειρευτούμε».

Προσωπικές διαδρομές γυναικών με ενεργό ρόλο 
ιδιαίτερα στον πολιτισμό και τον αθλητισμό 
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Πολλές γυναίκες – προσωπικότητες 
από τους χώρους των επιχειρήσεων, 
της επιστήμης, της πολιτικής, του πο-
λιτισμού, και του αθλητισμού, έφερε 
στην  Πάτρα η καθιερωμένη πλέον συ-
νάντηση Γυναικών, Activewomen.
Όσες και όσοι παρακολούθησαν τις 
εργασίες της, είχαν την ευκαιρία, να 
επωφεληθούν πολλαπλά, μιας  κατά 
γενική ομολογία, ποιοτικής εκδήλω-
σης, υψηλών απαιτήσεων με άρτια 
οργάνωση και πλούσιο περιεχόμενο, 
γεμάτης ουσιαστικά μηνύματα , χρήσι-
μες πληροφορίες, αλλά και ελεύθερο 
γόνιμο διάλογο, πού κράτησε αμείωτο 
ντο ενδιαφέρον του πυκνού όσο και 
επίλεκτου ακροατηρίου κάθ’ όλη την 
(4ωρη περίπου)  διάρκειά  της.
στο διά ταύτα, τα συμπεράσματα ήταν 
ότι στους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε, πολλές γυναίκες επιχειρηματι-
κά πρωτοπορούν, ανοίγουν δρόμους, 
καινοτομούν και έχουν δυναμική πα-
ρέμβαση στα πολιτικά και κοινωνικά 
δρώμενα, αν και η θέση τους υστερεί  
ακόμα στην αγορά εργασίας,  ενώ γε-
νικά η πολυσυζητημένη ισότητα πα-
ραμένει ζητούμενο ακόμη και σήμερα 
παντού στον κόσμο.

το ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία 
είναι πώς αυτές οι  συναντήσεις  δεν κι-
νούνται μέσα στα στενά όρια φεμινιστι-
κών αντιλήψεων αλλά έχουν αποκτή-
σει χαρακτηριστικά βήματος έκφρασης, 
ευαισθητοποίησης  και προβληματι-
σμού  με πολύ ευρύτερο ορίζοντα γι’ 
αυτό και το ανδρικό φύλο συμμετέχει 
κάθε φορά  από κοινού ενεργά.
Έτσι ήδη ο πήχυς για την 4η συνάντηση 
του 2018 έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά.
ειδικότερα, τα δικαιώματα των γυναι-
κών, η διαχρονική θέση τους στην 
ελληνική κοινωνία, οι επιπτώσεις της 
κρίσης, αλλά γενικότερα η ελεύθε-
ρη  ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και η ανάδειξη του συνόλου των δε-
ξιοτήτων αποτέλεσαν τους κεντρικούς 
άξονες στην φετινή  3η συνάντηση 
«Activewomen- δραστήριες  Γυναίκες- 
Πάτρα 2017»,  που πραγματοποιήθηκε  
το σάββατο 21 οκτωβρίου, στο ξενο-
δοχείο «αστήρ».
μέσα από την ιστορική αναδρομή, 
την παράθεση στατιστικών στοιχείων, 
αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες για 
μια ακόμη φορά καταδείχθηκε ότι η 
γυναίκα, διαχρονικά – ακόμη και από 
την επανάσταση του 1821- εξακολου-

θεί να διεκδικεί τη θέση που πραγματι-
κά της αξίζει στη δημόσια και την ιδιω-
τική ζωή. 
ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι η οικονομι-
κή κρίση επιδείνωσε την κατάσταση με 
την ελλάδα να συνεχίζει να καταγράφει 
αρνητικό ρεκόρ.  με βάση  τελευταία 
έκθεση του Παγκόσμιου οικονομικού 
φόρουμ (2016), από τα συνολικά 144 
κράτη που εξετάζονται, η ελλάδα βρί-
σκεται πλέον στην 92η θέση της λίστας. 
ή χώρα μας βρίσκεται μεταξύ της ου-
ρουγουάης και του τατζικιστάν και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του φό-
ρουμ, θα χρειαστούν συνολικά 199 
χρόνια για να επιτευχθεί πλήρης ισότη-
τα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
ελλάδα! στην 87η θέση συναντάμε την 
ινδία, ενώ όσο και αν φαίνεται παρά-
δοξο οι γυναίκες στην κένυα και στην 
Γκάνα έχουν περισσότερες ευκαιρί-
ες και δικαιώματα απ’ ότι εκείνες που 
ζουν στην ελλάδα. αντίθετα, τις πρώ-
τες θέσεις της λίστας καταλαμβάνουν 
οι ισλανδία, φινλανδία, Νορβηγία και 
σουηδία.
διαπιστώνεται πάντως ότι σε επίπεδο 
ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγο-
νός ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαι-

ρίες η όποια ανέλιξη υπάρχει, φτάνει 
έως ενός ορισμένου σημείου, καθώς  
υπάρχει το όριο της “γυάλινης ορο-
φής” που εμποδίζει  τις γυναίκες να 
φτάσουν στην κορυφή. 

Παρούσιεσ
την συνάντηση τίμησαν με την παρου-
σία τους, μεταξύ πολλών άλλων,  οι 
βουλευτές Νίκος Νικολόπουλος, ιά-
σων φωτήλας, ο αντιπεριφερειάρχης 
ανάπτυξης, κώστας καρπέτας καθώς 
και ο Γιώργος μαυραγάνης, πρώην 
υφυπουργός οικονομικών. 
το ινστιτούτο ανάπτυξης δυτικής ελ-
λάδος, που ήταν ο οργανωτής φορέ-
ας, εκπροσώπησαν οι αντιπρόεδροι 
Γιάννης ταλούμης, Πέτρος μαντάς και 
ο γενικός γραμματέας φωκίων Ζαΐμης. 
ανάμεσα στο ακροατήριο ήταν επίσης 
οι ανδρέας Ζαίμης, Νίκος δούρος, ευ-
σταθία Γιαννιά, ελενα κονιδάρη, Γιάν-
νης ματσούκας, Ζαχαροπούλου, τα-
σία μανωλοπούλου-Νικολοπούλου, 
Ζωή κοσμά, Γεωργία Ντάτσικα, ελένη 
Πανίτσα-μπακουλοπούλου, αριστέα 
Νικολοπούλου, Γιώργος Ζεπάτος, και 
η σύζυγός του, σοφία Χριστοπούλου, 
Γιώργος  κουτρουμάνης, λευτέρης Θε-
οφάνης, ήλίας Γκοτσόπουλος, φανή 
καλαντζή, Γιώργος καλαντζής, κων-
σταντίνος φλαμής, Nίκος αντωνόπου-
λος.

στη διάρκεια της συνάντησης, λει-
τούργησε και Έκθεση κοινωνικών 
φορέων με ενημερωτικό υλικό, στην 
οποία συμμετείχαν (σε παρένθεση τα 
πρόσωπα που στελέχωσαν τα αντί-
στοιχα στάντ): 
συμβουλευτικό κέντρο Γυναικών (Νι-
κολίτσα καζάνη / Νομικός σταυρού-
λα καραθανάση / σύμβουλος ύπο-
δοχής-διοικητικός ειρήνη Πεφάνη/
Ψυχολόγος Χρυσούλα - μαρία φλω-
ροπούλου / κοινωνική λειτουργός)
Όμιλος εθελοντών κατά του καρκί-

νου «αγκαλιάζω» (Παπαχρυσανθάκη 
λαμπρινή, Θεοδωροπούλου ελευθε-
ρία, Γιαρίμογλου ανθούλα, κασέκα 
Παρασκευή και Γεώργα Ζέτα). 
σοροπτιμιστικός Όμιλος (Γεωργία μο-
σχονά πρόεδρος, Γεωργία μαντέλη 
γραμματέας και μέλος δ.σ. η Άννα 
καλλιάφα).
«Προτασή» κίνηση για έναν άλλο 
τρόπο ζωής (καραμπέτση μαρία, Ζα-
γούρα σταυρούλα, μιχαλοπούλου 
κατερίνα, Παπασταθάτου κωνσταντί-
να και ο κύριος κάργας δημήτρης) .

Inner Wheel Patra Europea (σίσ-
συ αυγερινού: International Inner 
Wheel Board Director, ελένη Παυ-
λή: Πρόεδρος ομίλου κωνσταντίνα 
κουργιαλή: αντιπρόεδρος ομίλου 
σύνθια λιούτα: Γραμματέας ομίλου 
Γιούλη μπουγιούκου: μέλος δσ Έφη 
Γεωργίου: μέλος δσ φαίη Νικοπού-
λου - σερέτη: μέλος δσ, σούζαν Βλά-
χου, ελπίδα σοφιανίδη, Νία Γεωργιο-
πούλου)
μαχητές (λιόλιου αναστασία – κοι-
νωνική λειτουργός – μαστρογιαννο-

πούλου Βασιλική – Γραμματεία – και 
μπαντζής Θεοκλής – γονέας και μέ-
λος του δ.σ)
σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μα-
στού «αλμα ( λιολιώ κολυπέρα 
- Πρόεδρος του συλλόγου ,Άννα 
Γουρζή - μέλος του, στέλλα ιορδα-
νίδη - αναπληρωματικό μέλος δ.σ.) 
και σώμα εθελοντών σαμαρειτών δι-
ασωστών, σώμα Νοσηλευτικής, σώμα 
κοινωνικής Πρόνοιας τμήματος Πα-
τρών εεσ

ΘΕΜΑΤΑ

Στιγμιότυπα και Παραλειπόμενα
*ευχάριστη έκπληξη για πολλούς από τούς συμμετέχοντες αποτέλεσε η 
προσφορά γεύσεων από το γνωστό susi bar της Πάτρας.
* «Όταν κάτι γίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά και με επιτυχία, τότε έχει  
καθιερωθεί  εκ των πραγμάτων ως θεσμός, είπε μεταξύ άλλων ο αντιπερι-
φερειάρχης Γρηγόρης αλεξόπουλος, απευθύνοντας χαιρετισμό, δίνοντας 
ταυτόχρονα ραντεβού στην 4η συνάντηση του 2018.

*ριζική ανανέωση στο όλο στήσιμο της επόμενης συνάντησης σχεδιάζουν 
οι οργανωτές.
*στο τέλος της συνάντησης, ως επίλογοs, έγινε μια ενδιαφέρουσα όσο  και 
χρήσιμη συνοπτική αναφορά σε επικείμενα σημαντικά γεγονότα που θα 
συμβούν  στην Πάτρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι μεταξύ άλλων 
μίλησαν ο Θεόδωρος μενεγής μέλος της επιτροπής διεκδίκησης για τους 
Παράκτιους μεσογειακούς αγώνες του 2019 και ο καθηγητής Γιάννης μα-
τσούκας για το διεξαχθέν ήδη συνέδριο ιατρικής Χημείας.

Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις

Η Έκθεση 
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μια νέα περίοδο ακμής διανύει ο εμ-
βληματικός χώρος της αχάϊα Clauss 
που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστο-
ρία της Πάτρας. αιτία η δημιουργία χά-
ρις στο όραμα και τους σχεδιασμούς για 
το μέλλον, του Προέδρου της εταιρίας 
Νίκου καραπάνου, ενός πλούσιου σε 
εκθέματα μουσείου οίνου στις ανακαι-
νισμένες εγκαταστάσεις του συγκρο-
τήματος. Ήδη μέσα στο 2017 τουλάχι-
στον εκατό χιλιάδες επισκέπτες έχουν 
βρεθεί μπροστά σε ευχάριστη έκπληξη 
καθώς τα εκθέματα είναι πολλά σπάνια 
και άριστα τοποθετημένα σε διάφορες 
αίθουσες. το μουσείο περιλαμβάνει 
τμήμα μηχανημάτων οινοποιίας και βα-
ρελοποιίας ενώ ανάμεσα στα εκθέματα 
υπάρχει και ο πρώτος αποστακτήρας 
που είχε φέρει ο Clauss το1860. στο όλο 
συγκρότημα ξεχωρίζει και η θαυμαστή 
έπαυλη με την υπέροχη θέα προς τη 
Πάτρα και όλο το Πατραϊκό κόλπο. ή 

έπαυλη που όπως είναι γνωστό έχει κα-
τοικηθεί από τρεις γενιές της οικογένειας 
αντωνόπουλου συντηρήθηκε και έχει 
ενταχθεί στους μουσειακούς χώρους. 
ή εταιρία για τη προβολή του μουσει-

ακού χώρου όπως έχει πλέον ελκυστι-
κά διαμορφωθεί θα διοργανώνει όπως 
η υπαίθρια συναυλία του περασμένου 
σεπτεμβρίου με την ορχήστρα Νυκτών 
εγχόρδων δίνοντας την ευκαιρία να 
τον γνωρίσουν χιλιάδες πατρινοί και 
όχι μόνο. ή επίσκεψη στο συγκρότημα 
είναι δωρεάν ενώ οι εργασίες για την 
αναβάθμισή του είναι διαρκείς. Για την 

ιστορία σημειώνουμε ότι τα περίφημα 
κρασιά της αχάϊα Clauss εδώ και αρκε-
τό καιρό δεν παράγονται στις ιστορικές 
εγκαταστάσεις αλλά σε άλλο εργοστά-
σιο της εταιρίας, στο Βασιλικό αχαΐας 
όπου διαθέτει μεγάλη έκταση αμπελώ-
νων. 

* στη φωτογραφία ο Νίκος καραπάνος

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ

ανακαλύπτοντας πάλι την αχάϊα Clauss: 
ο χώρος μετατρέπεται σε πολυδιάστατο μουσείο οίνου 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣυΜΒΟΛΩΝ
ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟυΛΟΣ

το χάρισμα του Νικήτα σαββάκη στα μαθηματικά προ-
οιωνίζεται ένα λαμπρό μέλλον. Ωστόσο η μοίρα διαλύει 
την ανεμελιά και τον φέρνει αντιμέτωπο με μια σκληρή 
πραγματικότητα. οι γονείς του μένουν άνεργοι κι αμέσως 
μετά έχουν ένα σοβαρό ατύχημα. Έτσι αναγκάζεται να 
διακόψει τις σπουδές του και να εγκαταλείψει τα όνειρά 
του. συντετριμμένος ψυχολογικά, ξεκινάει να δουλεύει 
ως σερβιτόρος και, στη συνέχεια, ως μεταφορέας. σκέ-
φτεται πληγωμένος τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. 
Παρ’ όλα αυτά, η λατρεία του στην επιστήμη του θα τον 
οδηγήσει να αποδεχτεί μια μεγάλη πρόκληση, που ξε-
περνάει ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα. Περνώντας από συμπληγάδες κι έχοντας 
τη βοήθεια της αγαπημένης του Έλενας, θα ακολουθήσει μια πορεία που θα τον 
οδηγήσει ψηλά. Ένα μαγικό ταξίδι ψυχής από τον Ψηλορείτη και τα Χανιά ως το 
κέιμπριτζ και το Όσλο, ένας χορός των δυσνόητων αριθμών, μια ωδή στη δύναμη 
και τη θέληση, κόντρα στη μοίρα και στους καιρούς.
Κατηγορία: Λογοτεχνία, Θεματική κατηγορία: Κοινωνικό, Σειρά: Ελληνική λο-
γοτεχνία, Ημ. Έκδοσης: 19/10/2017, Σελίδες: 480, Ηλικία: 18+

ΤΙ ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ!
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ

Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεις μάνα. δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη ευτυχία από τη μητρότητα, σου λένε οι άλλες μάνες 
προτού μπεις στο κλαμπ, και σε κάνουν να αναρωτιέσαι: 
«εγώ πότε θα γίνω μάνα; Πότε επιτέλους θα αποκτήσω 
μωρό;» καλά, δεν ξέρεις τι χάνεις, συνεχίζουν με χαμόγε-
λο. ή εγκυμοσύνη είναι υπέροχη εμπειρία, η γέννα παι-
χνιδάκι και το μωρό σου θα είναι άγγελος. Θα έχεις και 
τον άντρα σου να σε βοηθάει στα δύσκολα! κι όσο για 
τη δουλειά σου; μην ανησυχείς, βρε κουτό. Όλα συν-

δυάζονται αν το θέλεις! μια συνωμοσία ροζ πανευτυχίας που ξεσκεπάζεται όταν, 
δυστυχώς, είναι πια πολύ αργά. Όταν έχεις αποκτήσει μια τεράστια κοιλιά σαν 
φάλαινα, όταν γεννάς, αν και θα προτιμούσες να πατήσεις σε αναμμένα κάρβουνα, 
και όταν το μωρό ουρλιάζει ρυθμικά, σε κοιτάζει με αγωνία και εσύ αδυνατείς να 
καταλάβεις τι θέλει από σένα! κι όλα αυτά την ώρα που η στρίγκλα διευθύντριά 
σου απαιτεί τα πάντα, ενώ ο στοργικός πατέρας σφυρίζει αδιάφορα! Ένα διαχρονι-
κό βιβλίο, που καταρρίπτει τον μύθο της ιδανικής μητέρας, της υπέροχης συζύγου 
και της τέλειας εργαζόμενης. οι «αληθινές» γυναίκες έχουν μαύρους κύκλους στα 
μάτια, δε χωράνε μετά τη γέννα στο καλό τους τζιν και τα νεύρα τους είναι μονίμως 
χάλια, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει... τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες! 
Κατηγορία: Λογοτεχνία, Θεματική κατηγορία: Κοινωνικό,Χιούμορ, Σειρά: Ελ-
ληνική λογοτεχνία, Ημ. Έκδοσης: 19/10/2017, Σελίδες: 328, Ηλικία: 18+

Η ΠΟΛΗ ΠΟυ ΔΑΚΡυΖΕΙ
σοφια ΒοΪκού

Βενετία. Ένα βιβλιοπωλείο διαφορετικό από τα συνηθι-
σμένα. Ένα βιβλιοπωλείο όπου επιλέγεις βιβλία με βάση 
το άρωμα που αναδίνουν και με τη βοήθεια της μικρής 
ιρένε, που δεν ξέρει να διαβάζει. Ένας κόσμος σαγηνευ-
τικός, από αμέτρητες εκδόσεις, σπάνιες και νέες, που τις 
παραδίδει τα μεσάνυχτα ένας μαυροφορεμένος άντρας 
με τη γόνδολά του. ο ρωμανός, ο Έλληνας με το αιρετικό 
αίμα, κυνηγάει με πάθος παλιά χειρόγραφα και περγα-
μηνές, ενώ παρασύρει σ’ έναν καταστροφικό έρωτα την 
όμορφη ελιζαμπέτα. Πίσω από τις μισάνοιχτες γρίλιες 
ενός διάσημου πορνείου, η σινιόρα κινεί αόρατα τα νή-
ματα και επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. 
Όταν η παλίρροια πλησιάζει και το νερό στη λιμνοθάλασσα φουσκώνει, η πόλη 
δακρύζει για να ξεπλύνει μια μεγάλη αμαρτία που βαραίνει στις πλάτες ενόχων και 
αθώων. Ένα μυθιστόρημα-εξερεύνηση στον μυστηριώδη κόσμο των ανθρώπινων 
σχέσεων με φόντο την ατμοσφαιρική και ερωτική Βενετία.
Κατηγορία: Λογοτεχνία, Σειρά: Ελληνικήλογοτεχνία, Ημ.Έκδοση19/10/2017, 
Σελίδες: 472, Ηλικία: 18+

νέα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός  - Επιμέλεια Τζένη Σπηλιωτοπούλου

*Για σοβαρό ενδεχόμενο οι επόμενες εκλογές να είναι διπλές έκαναν  
λόγο «Τα Νέα». Όπως τονίζει η εφημερίδα, το Μαξίμου εξετάζει τρία σε-
νάρια για κάλπες, εκ των οποίων τα δύο οδηγούν σε πρόωρες εκλογές.

ειδικότερα: ΠρΩτο σεΝαριο: οι εκλογές γίνονται την άνοιξη του 2018 και 
είναι διπλές. μαζί με τις βουλευτικές εκλογές, θα υπάρχει και κάλπη δη-
μοψηφίσματος που πιθανόν να είναι για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. 

δεύτερο σεΝαριο: οι εκλογές γίνονται το φθινόπωρο του 2018 και είναι 
διπλές. μαζί με τις βουλευτικές, είτε θα έχουμε μαζί δημοτικές εκλογές 
(και μάλιστα με απλή αναλογική) είτε θα υπάρχει κάλπη  δημοψηφίσμα-
τος για τις συνταγματικές αλλαγές. τριτο σεΝαριο: οι εκλογές γίνονται την 
άνοιξη του 2019 και πιθανόν να είναι διπλές με κάλπη για ευρωεκλογές.
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ή PatrasStrategoTeam ξεκίνησε τη δραστηριότητά 
της από τα μέσα του 2014. με τη διοργάνωση τουρ-
νουά και τις συνεχείς συναντήσεις, προσπαθεί να συ-
γκροτήσει μία μεγάλη ομάδα φίλων του συναρπαστι-
κού επιτραπέζιου παιχνιδιού στρατηγικής stratego. 
οι συναντήσεις της Patras Stratego Team γίνονται 
κάθε δύο εβδομάδες, για αγώνες, συζητήσεις και 
εξοικείωσης του παιχνιδιού σε νέους παίκτες. επίσης 
παραδίδονται μαθήματα stratego σε μαθητές δημο-
τικών σχολείων σε εβδομαδιαία βάση, κατά τις ορ-
γανωμένες δραστηριότητες υπό τους αντίστοιχους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε σχολεία. μέ-
χρι σήμερα έχουν διοργανωθεί 20 τουρνουά. συγκε-
κριμένα; 
συνολικά στα τουρνουά της PatrasStrategoTeam, οι 
συμμετοχές παικτών έχουν φτάσει τις 260 όπου οι 90 
ήταν κάτω των 18 ετών και οι 25του γυναικείου φύ-
λου. στα τουρνουά σε ρόλο διαιτητή και γραμματείας 
έχουν διατελέσει τα μέλη της ομάδας:
φραντζής δ, τρυπαναγνωστόπουλος Γ, κουστένης Θ, 
κίτσος Χ, κοσμόπουλος δ, δελής Χ, τσιγκούνης κ, 
Χριστοδούλου δ, τετράδη α. και τρυπαναγνωστο-
πούλου μ.
το πρόγραμμα για το αγωνιστικό έτος 2017-2018 
είναι το εξής:
08/10/2017  OpenPatras Oct 2017
12/2017  UniChristmas 2017 - φοιτητικό
  JuniorChristmas2017
02/2018  QuickStages
03/2018  OpenPatrasMar2018
14-15/04/2018 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2018 
  - PatrasBattles 2018
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior 2018
05/2018 Junior 64
07/2018 SANDHILL
σημαντικότερες διακρίσεις παικτών της Patras 
Stratego Team
17ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2014: 20η θέση (τρυ-
παναγνωστόπουλος Γ)
1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2015: 12η θέση (τρυ-

παναγνωστόπουλος Γ), 13η θέση(κουστένης Θ)
2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2016: 9η θέση (τρυπα-
ναγνωστόπουλος Γ), 14η θέση (Παπαλεξόπουλος Γ), 
18η θέση (τετράδης Γ), 19η θέση (κοσμόπουλος δ), 
20η θέση (τσιγκούνης κ), 22η θέση (δημακόπουλος 
Π), 23η θέση(Χριστοδούλου δ).
20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2017: 21η θέση (τρυ-
παναγνωστόπουλος Γ), 22η θέση (κοσμόπουλος δ), 
24η θέση (τσιγκούνης κ), 36η θέση (Παπαλεξόπου-
λος Γ), 37η θέση (Χριστοδούλου δ), AssistantReferee 
(φραντζής δ).
3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017: 5η θέση (τρυπα-
ναγνωστόπουλος Γ), 14η θέση (τσιγκούνης κ), 16η 
θέση (κοσμόπουλος δ), 19η θέση (δημακόπουλος 
Π), 21η θέση (Παπαλεξόπουλος Γ),25η θέση (Χρι-
στοδούλου δ),32η θέση (φανάρας τ) HeadReferee 
(φραντζής δ).
στις δραστηριότητες της GreekOnline Stratego 
Communityστο stratego.com συμμετέχουν πολλοί 
παίκτες της ομάδας, αγωνιστικά και οργανωτικά. 
σημαντικότερες διακρίσεις online:
National team event 2016: 1η θέση ομαδικό ( τρυ-
παναγνωστόπουλος Γ – dalee, συμμετοχή ως ανα-
πληρωματικός)
First Online Stratego Junior Tournament 2016: 3η 
θέση ατομικό( κοσμόπουλος δ – FGP_)
Τα μέλη της PatrasStratego Team: αλεξάκος κων-
σταντίνος, αναστόπουλος αριστοτέλης, αναστο-
πούλου αθηνά, αντωνοπούλου Νικολέτα, αποστο-
λόπουλος μάριος, Βοεράκος Γεώργιος, Γιαννούλη 
μαρία, Γιαννούλης κωνσταντίνος, δελής Χρήστος, 
δημακόπουλος Παναγιώτης, Έλληνας αθανάσιος, 
καρακαλάς ανάργυρος, καράνταγλη ελένη, καρέ-
λας Γεράσιμος, καρράς ιωάννης, κίτσος Χρήστος, 
κολιογεωργής Χαράλαμπος, κοσκινάς αθανάσιος, 
κοσμαδάκης ιωάννης, κοσμόπουλος δημήτριος, κο-
σμόπουλος δημήτριος, κυρίτσης σωτήρης Πάρης, 
μάνδαλος Νικόλαος, μπαρσάκης αθανάσιος, Πα-
παλεξόπουλος Γεώργιος, σαββανής ανδρέας, σαβ-
βόπουλος Γεράσιμος, σωτηρόπουλος Βαγγέλης, σω-

τηρόπουλος δημήτριος, τετράδη αθηνά, τετράδης 
Γεώργιος, τρυπαναγνωστοπούλος Γεώργιος, τρυπα-
ναγνωστοπούλου μαρία, τσιγκούνης κωνσταντίνος, 
φαναράς ταξιάρχης, φραντζής δημήτριος, φωτίου 
Νικόλαος, Χριστοδούλου δημήτριος.
Ιδρυτής της Patras Stratego Team είναι ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας στο Πανεπ. Πατρών, Γιώργος 
Τρυπαναγνωστόπουλος που έχει και το ρόλο του 
συντονιστή, ενώ όλα τα μέλη είναι ισότιμα και απο-
φάσεις λαμβάνονται κατόπιν συζήτησης από κοινού.
Στοιχεία επικοινωνίας: facebook: Patras Stratego 
Team τηλ: 6982221639, 6983039301 email: patras.
stratego@gmail.com

Πως ξεκίνησε
το Stratego είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγι-
κής, ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλές χώρες του κό-
σμου. εμφανίστηκε στην ευρώπη πριν τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο ως ένα παιχνίδι που ονομαζό-
ταν “L’attaque” και σχεδιάστηκε από την Hermance 
Edan το 1908. το σύγχρονο παιχνίδι κατασκευάστηκε 
στην ολλανδία από τη Jumbo και το 1961 κυκλοφό-
ρησε στις ή.Π.α. από την εταιρία Milton Bradley. από 
τότε μέχρι σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς όλων 
των ηλικιών. Θεωρείται παγκοσμίως μια πρόκληση 
για την όξυνση του νου, την ανάπτυξη της δημιουρ-
γικότητας και της ψυχολογίας. εντάσσεται άλλωστε 
στα ολυμπιακά αθλήματα μυαλού (Mind games 
Olympiad).
οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας παίκτης του 
Strategο;
• Τόλμη και ρίσκο 
• Καλή μνήμη
• Ένστικτο και προνοητικότητα
• Γρήγορη αντίληψη στις περίπλοκες καταστάσεις
• Αποφασιστικότητα ώστε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες
• Να είναι ικανός να ξεγελάει τον αντίπαλο
• Να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή για επίθεση και 
• Να είναι γεννημένος Νικητής!

Patras Stratego Team: Γεννημένοι νικητές

ιδρυτής της Patras Stratego Team είναι ο υποψήφιος 
διδάκτορας στο Πανεπ. Πατρών, Γιώργος τρυπαναγνω-
στόπουλος

με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο 
στην Πάτρα, εκδήλωση ενημέρωσης για τις δυνα-
τότητες της κύπρου ως τουριστικού προορισμού. ή 
λειτουργός μάρκετινγκ του γραφείου του κυπρια-
κού οργανισμού στην αθήνα, ιωάννα Χατζηκωστή 
αναφέρθηκε στην ποιότητα που προσφέρει ο προ-
ορισμός και στα εμπλουτιστικά έργα του τουριστι-
κού προϊόντος της κύπρου που έχουν ολοκληρω-
θεί, πχ. μαρίνα λεμεσού, Νέο Terminal επιβατών 
στο λιμάνι λεμεσού, αναμόρφωση παραλιακού 
μετώπου λάρνακας, την «θητεία» της Πάφου ως 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της ευρώπης για το 2017. 
ειδικότερα, η Πάφος είναι η πρώτη κυπριακή πόλη 
που λαμβάνει το σχετικό χρίσμα και η μικρότερη 
πόλη της ευρώπης που το έλαβε ποτέ, διαθέτοντας 
ταυτόχρονα τον χαμηλότερο προϋπολογισμό. 
μνεία έγινε επίσης για τις επερχόμενες αναπτύξεις, 

όπως την αναμόρφωση της Πλατείας ελευθερίας 
στην λευκωσία, τις επερχόμενες μαρίνες και κα-
ζίνο, καθώς για τις πρόσφατες διακρίσεις της κύ-
πρου, αναφορικά με: τις υποδομές αμεα του αε-
ροδρομίου λάρνακας, τις ολοένα και αυξανόμενες 
γαλάζιες σημαίες στο νησί (62 φέτος/59 πέρυσι) και 
την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τα 
καθαρότερα νερά κολύμβησης στην ευρώπη για 
10η συνεχή χρονιά. αναφορά επίσης έγινε στις πο-
λυάριθμες και ιδιαίτερες εκδηλώσεις που γίνονται 
κάθε χρόνο στο νησί. 
εν συνεχεία, παρατέθηκαν τα σχέδια που έχει εκπο-
νήσει ο οργανισμός και αφορούν ειδικές μορφές 
τουρισμού πχ. μαθητικό, ηλικίας 55+, συνεδριακό 
τουρισμό, με σκοπό την αύξηση των αντιστοίχων 
τουριστικών ροών προς την κύπρο. 

Tα νέα σχέδια του κοτ για την προσέλκυση C&I 
είναι: 
σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων / 
συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων στην κύπρο 
σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση ταξιδιών εξοι-
κείωσης (fam trips) τουρισμού συνεδρίων και τα-
ξιδίων κινήτρων στην κύπρο

ή παρουσίαση ολοκληρώθηκε με αναφορά στις 
πολύ καλές αριθμητικές επιδόσεις του κυπριακού 
τουρισμού την τελευταία διετία και με ένα κάλεσμα 
στην κύπρο και όχι μόνο, που έχει πάντοτε ανοικτή 
την αγκαλιά της προς τους ελλαδίτες αδελφούς. 
ακολούθησε γεύμα με κυπριακές γεύσεις που επι-
βεβαίωσε την φήμη που διαθέτει ήδη η κυπριακή 
κουζίνα. 

Εκδήλωση ενημέρωσης για την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό
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