
                       ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πειραιά και ήταν ο δεύτερος γιος του Σωτήρη και 

της  Σεβαστής  ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ.  Από  μικρός  διακρινόταν  για  την  ευφυϊα,  την 

ενεργητικότητα και την ζωντάνια του. Πήρε μια άρτια μόρφωση καθώς φοίτησε 

σε  πρότυπα  σχολεία  και  το  έτος  1985  εισήχθη  στο  τμήμα  Βιολογίας  στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Όμως, τα Χριστούγεννα του 1987 ένα τροχαίο ατύχημα έμελλε να του αλλάξει 

την ζωή, αφήνοντάς τον παραπληγικό και  καθηλώνοντάς τον στο καροτσάκι. 

Ωστόσο, απέδειξε με την μεταγενέστερη δραστηριότητά του την αγάπη του για 

ζωή, την δίψα του για εξέλιξη και την γενναιότητα της προσωπικότητάς του. 

Παρά την αναπηρία του, που όπως συνήθιζε να λέει «την είχε αλλά η αναπηρία 

δεν  τον  είχε»,  ενέτεινε  τις  προσπάθειές  του  για  περαιτέρω  μόρφωση, 

μπαίνοντας στο πνεύμα της εποχής και  ασχολούμενος με την εκμάθηση της 

πληροφορικής, όπου και διακρίθηκε, παίρνοντας υποτροφία για την Αγγλία και 

χρηματικό έπαθλο.

Παράλληλα, κατάφερε το 1990 να σταθεροποιήσει την υγεία του με εντατικές, 

σχεδόν  εννιάωρες  φυσικοθεραπείες  καθημερινά,  και  με  μία  εγχείριση 

μεταμόσχευσης νεύρων. Αυτή η θετική εξέλιξη τον οδήγησε το 1996 στην σχολή 

της  Βιολογίας  Αθηνών,  όπου  και  έκανε  το  όνειρό  του  πραγματικότητα 

αποφοιτώντας το 2000 με άριστο βαθμό. 

 Παρά τις καθημερινές πρακτικές δυσκολίες που κάθε άτομο που βιώνει  ένα 

τέτοιο πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει, ο Παναγιώτης ζούσε και δρούσε ως ένας 

αρτιμελής  άνθρωπος  και  δραστήριος  Πολίτης.  Από την  αποφοίτησή  του  και 

έπειτα,  μέχρι  και  το  τέλος  της  ζωής  του  στις  22  Απριλίου  2012,  εργαζόταν 

συστηματικά επί του αντικειμένου του αυτοματισμού βιολογικών εργαστηρίων, 

παραδίδοντας μελέτες τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για ιδιώτες. 

Χαρακτηριστική, όμως, ήταν και η κοινωνική και πολιτική δραστηριοποίησή του, 

ως οφείλει να πράττει κάθε πολίτης που σέβεται την χώρα του και τον εαυτό 

του. Προσδιοριζόταν μέσα από την έννοια της συλλογικότητας, ήταν πάντοτε 

παρών σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις να διαμαρτυρηθεί κι αυτός μαζί με τον 

υπόλοιπο λαό για τα κακώς κείμενα. 

Ανέπτυξε έντονη δράση για τα δικαιώματα των αναπήρων και την προσπάθεια 

εγκαθίδρυσης στην Ελλάδα του  διεθνούς κινήματος  «Ανεξάρτητη  Διαβίωση», 



που στόχο έχει να δώσει την δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να ζήσουν 

στην  κοινότητα,  ως  ισότιμα  μέλη  της  ως  προς  τα  δικαιώματα  και  τις 

υποχρεώσεις, έχοντας βεβαίως την κατάλληλη υποστήριξη από το κράτος.

Το 2004 πραγματοποίησε το όνειρό του προς την «πολυθρύλητη ανεξαρτησία» 

του,  όπως  ο  ίδιος  χαρακτηριστικά  αναφέρει  στο  προσωπικό  του  blog 

http:www.netlab.gr/Personal/Gr/Keimena/ShortMyStory,  μετακομίζοντας  πλέον 

στο δικό του σπίτι, όπου σχεδίασε την ζωή του με τον τρόπο που επιθυμούσε, 

αμφισβητώντας έντονα «τον ρόλο που η ελληνική κοινωνία του χρέωνε, ρόλο 

μιζέριας και αναξιοπρέπειας».

 Μεγάλη του αγάπη αποτελούσε η ιστιοπλοϊα,  με την οποία ήρθε σε επαφή 

εντελώς τυχαία, όπως περιγράφει και ο ίδιος, το 2002 και έκτοτε εργάστηκε με 

ζήλο και επιμονή προκειμένου να αναπτυχθεί η δραστηριότητα αυτή και στην 

Ελλάδα, ενώ συμμετείχε και στους παγκόσμιους αγώνες ιστιοπλοϊας ατόμων με 

αναπηρία.

 Άνθρωπος αγαπητός και κοινωνικός εκ φύσεως, είχε δύο παρέες ζωής: τους 

Πειραιώτες φίλους και συμμαθητές του και τους Αγριλιώτες φίλους του, οι οποίοι 

στάθηκαν  πάντα  στο  πλευρό  του  παρέχοντάς  του  την  ψυχολογική  κυρίως 

στήριξη μέσα από την αστείρευτη αγάπη τους.    

«Έστυψε» την αναπηρία του μέσα στην παράλυτη γροθιά του και έβγαλε φλόγα 

και πάθος για την ζωή. Στόχος του ήταν πάντα το αδύνατο, το οποίο τον έλκυε 

και για το οποίο πάλευε με όλες του τις δυνάμεις.

Αυτοί που ξέρουν, λένε πως η ενέργεια δεν χάνεται, μόνο μετασχηματίζεται κι 

αλλάζει επίπεδα, αντιληπτά ή όχι από τις αισθήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο, 

αλλά αν έχουν, ξέρουμε όλοι πού θα πάει ο Παναγιώτης. Στο αραιοκατοικημένο 

σύμπαν των γενναίων ανθρώπων, εκεί θα ζει, ανάμεσα σε άλλους σαν κι αυτόν, 

ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν λύγισαν ποτέ.

 Καλό ταξίδι… 


