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Το ΣΤΕΚΙ σας καλωσορίζει και φέτος 

 
Το ΣΤΕΚΙ της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» ξεκινά τη λειτουργία του την 
Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 για 7η συνεχή χρονιά.  
Τα συχνά ερωτήµατα φίλων για το πότε θα ξεκινήσουµε µας 
έδωσαν µια καλή ανατροφοδότηση για την αξία του ΣΤΕΚΙΟΥ και 
την ανταπόκριση που έχει στην πόλη µας.  
Φαίνεται ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η ανάγκη να 
βρισκόµαστε και «να τα λέµε» είναι περισσότερο επιτακτική από 
ποτέ. 
Το πρόγραµµα του 1ου τετραµήνου που κρατάτε στα χέρια σας, 
συνδυάζει µια ποικιλία εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και τα αιτήµατα των µελών και των φίλων της 
«ΠΡΟΤΑΣΗΣ». 
Για τα σχόλια σας, τις εντυπώσεις σας και ανατροφοδότηση όσον 
αφορά τις εκδηλώσεις µας, µπορείτε να µας επισκέπτεστε στην 
σελίδα της Οµάδας µας στο FACEBOOK : Οµάδα Στεκιού 
Κίνηση-Πρόταση Πάτρα 
 
Τέλος, επειδή  η «ΠΡΟΤΑΣΗ»  έχει   φανερούς πόρους ....ΕΣΑΣ , 
που την έχετε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια , θα θέλαµε στις 
εκδηλώσεις µας,  να  συνδράµετε στο εθελοντικό µας έργο, 
ρίχνοντας  µέσα στα ειδικά κουτιά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
που υπάρχουν στον χώρο, την προσφορά σας. 
 Έτσι θα  ενισχύσετε το κουράγιο µας να συνεχίσουµε και να 
 πετύχουµε τους στόχους µας . 
 
Σας ευχαριστούµε, και σας περιµένουµε, 
 
Η οµάδα ΣΤΕΚΙΟΥ της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» 
 
Συντονιστές 
Λευτέρης Αλαφάκης, Αλεξάνδρα Μπουλούγαρη  
Μέλη  
Αίγλη Θεοχάρους , Αντρέας Μπαλαδάκης, Γαλάτεια 
Παπαονησιφόρου, Γιάννης ∆επούντης, Ειρήνη Κρίβα, Έφη 
Τσαγγανού, Ηρώ Αποστολοπούλου , Κατερίνα Αλαφάκη,  Λία 
Τζένου,  Μάνθα Γούση,  Μαρία Μπρούλια, Μαρία 
Παπασταθάτου, Νίκη Ζέρβα,  Νίκος Νικολακόπουλος, 
Παναγιώτης Παναγόπουλος,  Χριστίνα Καρακωνσταντή, 
Χρυσάνθη Θεοδωροπούλου  

 



  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Νοέµβριος 2013 – Μάρτιος 2014 

 
1) Παρασκευή 22/11/13, ώρα 8:00 µ.µ  Εκδήλωση Έναρξης µε  θέµα τον  
      ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ    

Εισηγητές θα είναι ο κ. Πάρις Τρίγκας Μέλος του ∆.Σ. της 
 ΠΡΟΤΑΣΗΣ και ο κ. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος- Αιµατολόγος, 
 Ιδρυτικό Μέλος του Κέντρου Εθελοντών   ∆οτών Μυελού των 
 Οστών του Πανεπιστηµίου Πατρών   

Στο τέλος της βραδιάς σας περιµένουν γλυκά κεράσµατα, και 
 αναψυκτικά,  προσφορά των εθελοντών µας.  
 

2)  Παρασκευή 13/12/13, ώρα 8:00 µ.µ.      ∆ιαδραστικό Παραµύθι 
  "Αν είσαστε µικρά παιδιά ή αν νιώθετε ακόµα παιδιά ελάτε να 
 ξετυλίξουµε το κουβάρι της κόκκινης κλωστής. Θα σας πούµε 
 παραµύθια µε κουκιά και µε ρεβιθιά, µάγους, δράκους, ξωτικά, θα 
 έχουµε και παγανά" 

  Σε µια διαδραστική περιπλάνηση στον κόσµο των λαϊκών 
 παραµυθιών µε την Μαριάννα Τσουκαλά και την Κατερίνα 
 Γκούτη. 

Παράλληλα θα λειτουργήσει ένα Παζάρι µε χειροποίητες 
 κατασκευές των Μελών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 

 

3) Παρασκευή 17/01/14, ώρα  8:00  µ.µ       Βιβλιοπαρουσίαση 
Παρουσίαση του βιβλίου «Μνήµη & Σκιές – Οι Χαµένοι  ∆ρόµοι 

 της Σµύρνης» της Πατρινής συγγραφέως  Εύας 
 Αθανασοπούλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

 

4) Παρασκευή 07/02/14, ώρα 8:00  µ.µ    Οµιλία και Συζήτηση 
Εκδήλωση µε θέµα "Α∆ΕΡΦΙΑ: συγκρούσεις, αγάπη, 

 συνύπαρξη στην καθηµερινότητα της οικογένειας" 
Τη συζήτηση θα συντονίσει η κ. Σταύρου Θωµαΐς, Κοινωνική 

 Λειτουργός του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας 
 

5)  Σάββατο  01/03/14, ώρα 10:00µ.µ.       Αποκριάτικο Πάρτι  
Το καθιερωµένο πλέον ετήσιο Αποκριάτικο ξεφάντωµα των       
Μελών της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και των φίλων τους. 
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σε όλους εσάς που έχετε µάθει πόσο 
καλά περνάµε και θέλετε να διασκεδάσετε µαζί µας.  

         
 



  

                                                                  

Μια εκδήλωση για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ…..
Παρασκευή 22/11/13 ώρα 8:00 µ.µ.

 
 

    

Παρασκευή 13/12/13 ώρα 8:00 µ.µ.

Μια διαδραστική περιπλάνηση στον κόσµο των λαϊκών

παραµυθιών και Παζάρι µε χειροποίητες κατασκευές            

Παρασκευή 07/02/14 ,  ώρα 20:00
Συζήτηση µε θέµα:
«Α∆ΕΡΦΙΑ: συγκρούσεις, αγάπη, συνύπαρξη στην
καθηµερινότητα της οικογένειας.»                                          

Παρασκευή 17/01/14 , ώρα 8:00 µ.µ.
Παρουσίαση του βιβλίου «Μνήµη & Σκιές
Οι Χαµένοι ∆ρόµοι της Σµύρνης»

 


