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Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Παρισίων
Dear President Rot. Didier,
I would like to express my sincere congratulation on the excellent organization for the celebration of the completion of
the 100 years of presence and offer of the Rotary Club de Paris to the society. It was a great pleasure and honor to
attend the City of Light, with you and our honorable colleagues, representing Rotary Club of Athinai in this celebration.
This celebration coincides with the completion of 200 years since the Greek Revolution of 1821, which led to the
founding of the modern Greek State, in which France played a leading role. This close relationship is also reflected in
the monument that has been erected since the beginning of the last century in front of the town hall of Nafplio, the
first Capital of the Greek State. The Age of Enlightenment and the ideas of the French Revolution of 1789 not only influenced and encouraged the enslaved Greeks, but inspired a wave of liberalism throughout Europe.
Freedom - Equality - Brotherhood
France and Greece, due to strong cultural and historical ties, have had a traditionally strong and special relationship
and strategic alliance for decades and both countries enjoy strong diplomatic relations. This was also demonstrated by
recent developments in the Eastern Mediterranean which we have all witnessed. The contribution of our French
friends has been invaluable both in the fight for Independence and in the fields of education and arts. French scholars
and artists captured this fight for independence in their works. Many French soldiers, doctors, writers and citizens,
contributed in various ways, even with their own lives, to the fight for Independence. Born in Toul, Count, Member of
Parliament and then Minister of Foreign Affairs, Marie Henri Daniel Gauthier, Comte de Rigny, from the frigate Siren,
lead the French fleet in the Battle of Navarino which opened the road to Freedom. To all these famous, but also to all
the anonymous French friends and supporters of Greece, we pay our tribute, respect and eternal gratitude.
Both Paris and Athinai Rotary Clubs have put themselves to the humanitarian service, they encourage high ethical
standards in all vocations and help build goodwill and peace in the world honoring truly the motto of R.I. “Service
Above Self”.
With these thoughts and with the strong belief that both our Clubs have honored the mottos of the Rotarians, as the
president of the Rotary Club of Athinai, I would like to express once again my joy to have been among you in order to
honor the twinned Rotary Club de Paris, but also to express my gratitude to all the French for their real support and
timeless solidarity with my country.
I look forward to working closely with you in the near future in order to implement projects with a significant impact
on the society of our countries.
I remain at your disposal
Sincerely Yours,

•

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του διοργανώνει
Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακροπόλεως το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 όπου
εκτίθενται μοναδικά αριστουργήματα, κυρίως πρωτότυπα έργα της αρχαϊκής και κλασσικής
Ελληνικής Τέχνης, που συνδέονται άμεσα με τον ιερό βράχο της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Μια
εξαιρετική πολιτιστική δραστηριότητα, προσφορά του μέλους του Δ.Σ. του Ομίλου μας Ροτ.
Ευάγγελου Κολοκοτρώνη, σε ένα από τα σπουδαιότερα Μουσεία του κόσμου με διεθνή ακτινοβολία.

•

Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021
είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη. Η συνεστίαση θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) και ώρα 20:30,

τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο
Αρχιμουσικός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Λουκάς Καρυτινός, με θέμα: «Μίκης Θεοδωράκης: Ο
Παγκόσμιος Έλληνας». Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει ένα σύντομο μουσικό αφιέρωμα στον
μεγάλο δημιουργό. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης επιμελείται το μέλος του Ομίλου μας Ροτ.
Σταμάτης Μπερής. Δηλώσεις συμμετοχής : Ροτ. Δημήτριο Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 και e-mail:
rcathina@otenet.gr).
•

Η συνεστίαση του Ρ.Ο. Αθηνών της Τρίτης 2 Νοεμβρίου 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30, είναι αφιερωμένη στην επίσημη επίσκεψη της

Διοικητού της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Μαρίζας Οικονόμου, στο πλαίσιο των επισκέψεών της
στους Ροταριανούς Ομίλους της 2470 Περιφέρειας. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στη
εκδήλωση αυτή για να υποδεχθούμε την πρώτη τη τάξει Ροταριανή της Περιφέρειάς μας.
•

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ο Ρ.Ο. Αθηνών με την Υποστήριξη της 2470
Περιφέρειας του Δ.Ρ., οργανώνει στις 19 Νοεμβρίου 2021, στις 21.00, στο Φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσός” (Πλατεία Καρύτση) Λυρική βραδιά - Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, με έργα Φιλελλήνων Συνθετών αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τα
έσοδα της Λυρικής Βραδιάς θα διατεθούν: 1) Για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 2) Για
την ενίσχυση της 2470 Περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία χώρου και διάθεσης εξοπλισμού στο
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για τη φιλοξενία των παιδιών με εισαγγελική εντολή. Θα
δημοσιευθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην
αξιόλογη αυτή εκδήλωση, ενισχύοντας το κοινωνικό έργο του Ομίλου.

•

Στην εκδήλωση της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021 που διοργάνωσαν από κοινού οι Ροταριανοί Όμιλοι
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Ψυχικού, με επίσημο ομιλητή τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, παραβρέθηκαν 100 μέλη και φίλοι των Ομίλων. Την προσευχή είπε η
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Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου.

Ροταριανοί Επισκέπτες: Η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, οι Προδιοικητές της
2470 ΠΔΡ Ροτ. Μάρη Δεληβοριά,, β. Συντονίστρια Ζώνης Δημόσιας Εικόνας, Γρηγόρης
Γρηγορόπουλος και Ντόρα Μπίτσα-Κέμου, Συντονίστρια Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, ο
Προδιοικητής της 2484 ΠΔΡ Ροτ. Θεόδωρος Ασπασίδης, ο εψ. Διοικητής Ροτ. Ιωάννης και η
Βασιλική Κατσογιάννη, οι β. Διοικητές Ροτ. Στέφανος Αναστασόπουλος, Πάνος Βομβύλας και Βάσω
Γεννηματά, ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης Ροτ. Δημήτριος Οικονόμου με την σύζυγό του, ο
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Κέρκυρα-Καποδίστριας Ροτ. Ειρηναίος Μανέττας (2484 ΠΔΡ), η Πρόεδρος του
Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού Ροτ. Ραχήλ Τοπαλίδου και η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Βούλας Πανόραμα Ροτ.
Έφη Βιγκλή, ο πρ. β.Διοικητής της 2470 ΠΔΡ και Επίτιμο Μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Κώστας

Ζαχαρακόπουλος, καθώς και συνάδελφοι Ροταριανοί από άλλους Ομίλους.
Ροταριανοί Επισκέπτες εξωτερικού: Ο Ροτ. Σταύρος Τριανταφυλλίδης από τον Ροταριανό Όμιλο
Charleston, Νότια Καρολίνα, Η.Π.Α..
Προσκεκλημένοι: Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κύριος
Λάμπρος Μίχος και η Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και
Εκδηλώσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας κυρία Αλεξάνδρα
Πέγγη
•

Σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, όπου κυριαρχούσαν το συναίσθημα και τα ροταριανά ιδεώδη, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της 2470 Περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία χώρου και διάθεση εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης για φιλοξενία των παιδιών με εισαγγελική εντολή.
Επίσημος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης
Κικίλιας. Από τον Όμιλό μας παραβρέθηκαν: Ο Πρόεδρος
Ροτ. Χαράλαμπος και η κυρία Αθηνά Τιγγινάγκα, ο εψ.
Διοικητής Ροτ. Ιωάννης και η κυρία Βασιλική Κατσογιάννη, ο

Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας και οι Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Σταύρος Κατσούλης και Ιωάννης
Χουρδάκης.
Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος
Τιγγινάγκας και ο Ροτ. Σταύρος
για την πρωτοβουλία της αυτή και σε όσους συνεργάσθηκαν Κατσούλης μαζί με τον Υπουργό
Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια
για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Θερμά συγχαρητήρια στην Διοικητή Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΟΝ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Το Δ.Σ. του Ομίλου, μετά από πρόταση της
Επιτροπής Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών,
ενέκρινε τις αιτήσεις δύο υποψηφίων μελών:
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

(εκ

μεταγραφής από τον Ρ.Ο. Charleston, South Carolina, Η.Π.Α.), στην Κατηγορία: Διοίκηση Αθλητισμού,
με προτείνοντα τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ, στην Κατηγορία:
Καλές Τέχνες –Χορωδός Τενόρος, με προτείνοντα τον Ροτ. Σταμάτη Μπερή. Εάν εντός 10 ημερών από
την παρούσα δημοσίευση δεν υπάρχει έγγραφη αιτιολογημένη αντίρρηση περί των εισδοχών, η απόφαση
του Δ.Σ. θα είναι οριστική και θα επακολουθήσει η διαδικασία της επίσημης εισδοχής τους στον Όμιλο.

Τους Συναδέλφους Ροταριανούς που προσέφεραν δωρεές υπέρ του
ταμείου κοινωνικής δράσης του Ομίλου μας :


Ο Γεν. Γραμματέας του Ομίλου μας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου
εις μνήμην της αειμνήστου Μαρίας Μοσχοβάκου-Σάριτζα
(100€)



Ο Ροτ. Αθανάσιος Κοντοθανάσης (50€)



Ο Ροτ. Κρίτων Τζαβέλλας εις μνήμη αειμνήστου Αμαλίας
Σταύρου Κυπριανού (150€)



Ο Κοσμήτορας του Ομίλου μας Ροτ. Παναγιώτης Κοφινάκος
(120€)

8 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 4| 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Ε

πισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotaryathinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση και εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς

συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία
αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία,
στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές
Ρόταρυ και διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η
αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον
Όμιλό μας, ώστε οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για
το σύνολο της δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη
Ομιλητής: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
Αρχιμουσικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
Τίτλος: «Μίκης Θεοδωράκης: Ο Παγκόσμιος Έλληνας»
Σύντομο μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη
με την επιμέλεια του Ροτ. Σταμάτη Μπερή
Συντελεστές: Βενιαμίν Κατζηκουμπάρογλου (πιάνο)
Λυδία Αγγελοπούλου (Μέτζο Σοπράνο) και Σταμάτης Μπερής (Τενόρος)
Επιμέλεια εκδήλωσης: Ροτ. Σταμάτης Μπερής, Τενόρος ΕΛΣ
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
αφιερωμένη στη επίσημη επίσκεψη της Διοικητού της 2470 ΠΔΡ
Ομιλήτρια: Ροτ. ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διοικητής 2470 ΠΔΡ (2021-2022)
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΡΟΔΟΥ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
Ομιλητής:
Τίτλος :

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
«Ασφάλεια για όλους»

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ροταριανών Ομίλων
Ρ.Ο. Παρισίων: 100 χρόνια λειτουργίας

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και φίλοι, μαζί με τους
Προέδρους των Ροταριανών Ομίλων Θεσσαλονίκης Ροτ. Ανδρέα
Δημόπουλο, Ρόδου Ροτ. Μάριο Πιερή και Ψυχικού Ροτ. Εύας
Μάχου σας καλωσορίζουμε

σημερινή μας εκδήλωση.

Ευχόμαστε προς όλους τους Ροταριανούς και τους φίλους υγεία
και να έχουμε μια δημιουργική ροταριανή χρονιά, ξεπερνώντας τις
δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας.
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Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας στο βήμα. Στο πάνελ (από αριστερά): Η Πρόεδρος Ροτ. Εύη Μάχου (Ρ.Ο.
Ψυχικού), ο Πρόεδρος Ροτ. Ανδρέας Δημόπουλος (Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης), ο Υπουργός κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικητής
της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, ο Πρόεδρος Ροτ. Μάριος Πιερής (Ρ.Ο. Ρόδου) και ο Γεν. Γραμματέας του Ρ.Ο.
Αθηνών Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και φίλοι,

σμό στην δημοκρατική νομιμότητα.

Στη σημερινή μας συνεστίαση, έχουμε ως

Στηρίζουμε ολόπλευρα τους άνδρες και τις

επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή τον Υπουργό

γυναίκες, που υπηρετούν στην ελληνική αστυ-

Προστασίας

Τάκη

νομία, την πυροσβεστική και την πολιτική

Θεοδωρικάκο. Τον ευχαριστούμε θερμότατα

προστασία. Τους ανθρώπους, που εργάζονται

για την αποδοχή του στην πρόσκλησή μας. Το

νύχτα και μέρα για την προστασία όλων και την

θέμα της ομιλίας του Υπουργού θα είναι:

αντιμετώπιση κάθε απειλής ενάντια στη ζωή

"Ασφάλεια για όλους!

και την περιουσία των πολιτών.

Θα αναφέρω τι υποσχέθηκε ο ίδιος στους

Με ενότητα, σχέδιο, αλληλεγγύη και σκληρή

Έλληνες με την ανάληψη των καθηκόντων

δουλειά, δίνουμε τη μάχη για να νιώθουν και να

του:

είναι ασφαλείς οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της

του

Πολίτη

κύριο

«Μια νέα αποστολή ξεκίνησε με την ανάληψη

πατρίδας μας!».

των πολύ σημαντικών καθηκόντων του Υπουρ-

Σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε από τον

γού Προστασίας του Πολίτη. Ευχαριστώ τον

ίδιο το όραμα του «Ασφάλεια για όλους!».

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την

Σύμφωνα με το ροταριανό πρωτόκολλο, θα

εμπιστοσύνη. Δέσμευση μας να κάνουμε τα

σας παρουσιάσω με συντομία το βιογραφικό

πάντα, για την ασφάλεια όλων των πολιτών,

του.

χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις και με σεβαΤεύχος 4 | 28 Σεπτεμβρίου 2021
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Ο Υπουργός κ.
Θεοδωρικάκος
στο βήμα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΟΥ
Ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος γεννήθηκε το

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και πρόεδρος

1964

της εταιρείας GPO ΑΕ, από το 2000 έως το 2016,

στο

Κερατσίνι.

Είναι

απόφοιτος

της

Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής και Πτυχιούχος του

έχοντας

Παιδαγωγικού

εκατοντάδες κοινωνικές και πολιτικές έρευνες

Τμήματος

του

Πανεπιστημίου

την

επιστημονική

εποπτεία

σε

με-

στην Ελλάδα, την Κύπρο. Έχει επίσης παρουσιάσει

ταπτυχιακές του σπουδές στη Σχολή Οικονομικών

δεκάδες πολιτικές έρευνες σε Μέσα Μαζικής

και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει

Αθηνών στο αντικείμενο “Πολιτική Επιστήμη και

πάρει μέρος σε δεκάδες συνέδρια και έχει

Κοινωνιολογία”.

Δημοσίων

αρθρογραφήσει για μια σειρά κοινωνικά και

Πολιτικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη

πολιτικά θέματα. Είναι παντρεμένος κι έχει δύο

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

παιδιά.

στην οποία έχει διδάξει μαθήματα στο πτυχιακό

Ορίστηκε Σύμβουλος Στρατηγικής του Προέδρου

και μεταπτυχιακό επίπεδο από το 2004 έως το

της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Οκτώβριο

2019.

του

Αθηνών.

Έχει

πραγματοποιήσει

Είναι

Διδάκτορας

τις

2015

και

Συντονιστής

Στρατηγικού

Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος
της Ν.Δ., από τον Οκτώβριο του 2016 έως τις
εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του
Ιουλίου 2019.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη

Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και

στις

9

Ιουλίου

του

2019

ορίστη-

κε Υπουργός Εσωτερικών. Μετά τον πρόσφατο
κυβερνητικό ανασχηματισμό ορίστηκε Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη.
Άποψη της αίθουσας ΚΑΛΥΨΩ.
14
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ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

"Ασφάλεια για όλους!"
Θέλουμε, και πιστεύω ότι έχουμε, μία Αστυ-

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

νομία φιλική στον πολίτη. Ιδιαίτερα στη νέα

Θ

α ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
ευγενική πρόσκληση. Για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρου-

σιάσω τη φιλοσοφία και τη στρατηγική μας.

γενιά. Έχουμε την υποχρέωση να δείξουμε
ιδιαίτερη φροντίδα και πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι στα παιδιά μας όταν κάνουν τα

πρώτα τους βήματα. Και μπορεί από τον
ενθουσιασμό και τη δύναμη που τους δίνει η

Η φιλοσοφία μας είναι απλή και πιστεύω ου-

ηλικία τους, αλήθεια τι μοναδικό συναίσθημα,

σιαστική. Προκύπτει από τις δημοκρατικές

να εκτεθούν σε κινδύνους. Είναι δουλειά μας

μας αρχές. Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια

να αποτρέψουμε κάθε απειλή σε βάρος τους.

παντού! Γιατί, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει

Την

ελευθερία, δεν υπάρχει ευημερία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Δημοκρατία μας. Δε

μπορούμε να δρέψουμε και να απολαύσουμε
τους καρπούς της. Η ασφάλεια είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δικαίωμα των πολιτών. Η Αστυνομία είναι ο θεσμός που έχει
αναλάβει αυτή την εξαιρετικά σημαντική
αποστολή. Είναι τμήμα της κοινωνίας.

ίδια

ώρα

θέλουμε

μια

Αστυνομία

αυστηρή και αποτελεσματική απέναντι σε
κάθε επίδοξο εγκληματία. Σε κάθε μορφή

εγκλήματος. Παρούσα στις γειτονιές, ενοχλητική, αποτρεπτική και στο τέλος με καθοριστική δράση σε κάθε χώρο και δίκτυο
παρανομίας.
Ασφάλεια για όλους ασφάλεια παντού! Όχι
μόνο στο κέντρο της πόλης, όχι μόνο την

Τεύχος 4 | 28 Σεπτεμβρίου 2021
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ημέρα. Όπου υπάρχουν πολίτες. Δίπλα σε

ΕΛ.ΑΣ. Σύντομα οι αστυνομικοί μας δεν θα

κάθε συνάνθρωπό μας που μπορεί να βρεθεί

είναι υποχρεωμένοι να περνούν ώρες πίσω

σε ανάγκη. Οφείλουμε να είμαστε εκεί. Καμία

από ένα γραφείο και ο πολίτης δε θα χρειά-

γειτονιά αυτής της πόλης δεν είναι λιγότερο

ζεται να μετακινηθεί, να χάσει χρόνο και να

σημαντική για εμάς. Καμία πόλη στην Ελλάδα,

ταλαιπωρηθεί για να εξυπηρετηθεί. Θα μπο-

κανένας οικισμός. Δεν υπάρχουν φαινόμενα

ρεί να κάνει τη δουλειά από το γραφείο του,

με τα οποία έχουμε συμβιβαστεί. Δεν αφή-

το σπίτι του, βλέποντας περισσότερους

νουμε γκρίζες ζώνες στη ζωή μας. Δεν υπάρ-

αστυνομικούς στις καθημερινές του διαδρο-

χουν άβατα. Αρνούμαστε να κλείσουμε τα

μές. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα

μάτια ή να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω

προσθέσει εκατοντάδες αστυνομικούς στις

από το χαλί. Θα ήταν, άλλωστε, κοντόφθαλμο

περιπολίες.

εκ μέρους μας.

Οι οποίες θα ενισχυθούν και στη διάρκεια της

Καθώς μιλώ στο Ρόταρυ Αθηνών θα ήθελα να

νύχτας.

μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο περισσό-

κατανομή δυνάμεων οι νυχτερινές περι-

τερο, και πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα, στο

πολίες θα γίνουν μια γνώριμη εικόνα στους

Λεκανοπέδιο Αττικής: Εδώ καταγράφεται το

κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Μια

70% της εγκληματικότητας και έχουμε το

δύναμη αποτροπής και καταστολής όταν

30% της αστυνομικής δύναμης. Κάτι που δεν

χρειαστεί. Ένα χέρι βοηθείας σε κάθε πολίτη

μπορεί να αλλάξει άμεσα, με μεταφορά

που θα το χρειαστεί. Διευρύνουμε, λοιπόν,

δυνάμεων όπως θα ήταν λογικό να σκεφτεί

χωροταξικά και χρονικά την παρουσία της

κανείς, δεδομένου του αμετάθετου των

ΕΛ.ΑΣ. δίπλα στον πολίτη,

στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

στις κεντρικές λεωφόρους, παντού.

Ποια είναι η στρατηγική μας; Απελευθέρωση

Προωθούμε τη συνεργασία με την Τοπική

δυνάμεων

καθήκοντα,

Αυτοδιοίκηση για θέματα όπως η ενδοοικο-

καλύτερη συνεργασία και συντονισμός, ώστε

γενειακή βία Γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες

όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί να

των Δήμων γνωρίζουν το πρόβλημα και η

είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Στην κύρια

βοήθειά τους μπορει να είναι πολύτιμη. Θέλω

αποστολή τους που είναι η ασφάλεια. Η

να σας διαβεβαιώσω: Δε θα γυρίσουμε πλάτη.

καταπολέμηση κάθε μορφής εγκλήματος.

Δε θα κλείσουμε αυτιά και μάτια. Δε θα

Υλοποιώντας

κλείσουμε την πόρτα στο πρόβλημα.

από δευτερεύοντα

το

πρόγραμμα

ψηφιοποίη-

σης των γραφειοκρατικών υπηρεσιών της

16

Με

καλύτερο

συντονισμό

και

στις γειτονιές,

Στηρίζω τον ρόλο του αστυνομικού, στηρίζω
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της ΕΛ.ΑΣ. Οι πολίτες μπορούν να αισθά-

με απόλυτη επιτυχία την Άνοιξη του 2020,

νονται σιγουριά. Να εμπιστεύονται τους

όταν η γειτονική μας Τουρκία επιχείρησε να

αστυνομικούς μας. Τις γυναίκες και τους

εργαλειοποιήσει τους μετανάστες οδηγών-

άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, που έχουν

τας τους στον Έβρο. Και διαδίδοντας fake

μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη απο-

news να τους στείλει στην Ελλάδα. Αντέξαμε

στολή. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για να

και θα το κάνουμε ξανά.

αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή. Για το κοινό

Είμαστε εδώ για κάθε τακτική ή έκτακτη

έγκλημα, τα εγκληματικά δίκτυα, αλλά και
την τρομοκρατία, καθώς οι εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή μας ζητούν από εμάς
εγρήγορση και επιφυλακή. Για το ενδεχόμενο
να έρθουν ή να περάσουν από τη χώρα μας
τρομοκράτες.

απειλή, συμβατική ή ασύμμετρη. Έχουμε την
εκπαίδευση, τα μέσα, μα πάνω από όλα τους
ανθρώπους και την αποφασιστικότητα. Τη

βούληση να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του
Έλληνα

πολίτη.

Ασφάλεια

για

όλους,

Ασφάλεια παντού. Αυτή είναι η δέσμευση

Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί προστατεύουν

της ΝΔ, αυτή είναι η πράξη της Κυβέρνησης.

και τα σύνορα της χώρας μας. Όπως έκαναν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΣΗ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ
Κύριε

Υπουργέ,

σας

ευχαριστούμε

θερμότατα για την εμπεριστατωμένη
ομιλία

σας.

Μας

διαφωτίσατε

για

κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν και
αφορούν την δημόσια ασφάλεια και
προστασία της ζωής των Ελλήνων
πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, εκ μέρους του Ρ.Ο.
Αθηνών σε ανάμνηση της σημερινής
βραδιάς

σας

προσφέρω

ένα

αναμνηστικό δώρο ευχαριστώντας και
πάλι για την τιμητική σας παρουσία.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΡΟΔΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ
και

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, που θα υπογρά-

αλληλεγγύη,

ψουμε σήμερα μαζί με την ανακοίνωση για το

σημαίνει συναδέλφωση, σημαίνει αγάπη για τον

πρώτο πρόγραμμα της κοινής δράσης των

συνάνθρωπο, σημαίνει θέτω το ΕΜΕΙΣ πιο ψηλά

Ομίλων μας. Σας καλούμε όλους κοντά μας σε

από το ΕΓΩ. ΕΜΕΙΣ οι ροταριανοί, μέλη των

αυτή

Ομίλων

πρωτόκολλο συνεργασίας, χωρίς αποκλεισμούς,

Αγαπητοί

Ροταριανοί

Συνάδελφοι,

Ρόταρυ

Θεσσαλονίκης,

Αξιωματούχοι

σημαίνει

Ρόδου,

Ψυχικού

και

την

πρωτοβουλία

ρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πιο

προσφορά, κάνοντας πράξη τον εθελοντισμό.

πολλά για πιο πολλούς. Γνωρίζουμε ότι ενω-

Άλλωστε,

μένοι

εθελοντές»,

να

προσφέρουμε

αλληλεγγύη και την αγάπη

την

που τόσο αναζητά

όπως

με

θέληση

–

χωρίς

«είμαστε

αλλά

συμβόλαιο

Αθήνας, πιστοί στα ροταριανά ιδεώδη, γνω-

μπορούμε

δεσμεύσεις,

–

επαγγελματίες
συνηθίζει

να

λέει

για
και
η

Διοικήτρια της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρ. Ροτ.

σήμερα η κοινωνία μας. Μια κοινωνία βαριά

Μαρίζα Οικονόμου.

τραυματισμένη από τα μνημόνια, την πανδημία

Θα καλέσω κατά σειρά τους Προέδρους να

αλλά και την κρίση αξιών που βιώνει.

αναφερθούν ο καθένας από την πλευρά του στην

Για

τον

σκοπό

δεσμευτούμε
18

με

αυτό,
ένα

συναποφασίσαμε
συμβόλαιο

τιμής,

να

πρωτοβουλία αυτή.

το
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Ροτ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Προέδρος Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης
Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Αξιωματούχοι του
Ρόταρυ, αγαπητέ
Ροτ. Μπάμπη του Ομίλου
Αθηνών, αγαπητή Ροτ. Εύη του Ομίλου Ψυχικού,
αγαπητέ Ροτ. Μάριε του Ομίλου Ρόδου, αγαπητοί
Ροταριανοί, φίλες και φίλοι του Ρόταρυ,
καλησπέρα σας.
Κατ'αρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω, συγχαίροντας
προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Ροταριανού
Ομίλου Θεσσαλονίκης, τον προσκεκλημένο
ομιλητή μας, Υπουργό κ. Θεοδωρικακο Τάκη και
να του ευχηθώ να έχει ένα παραγωγικό έργο, στο
δύσκολο, αλλά για τον ίδιο εύκολο, τομέα που
έχει αναλάβει, για όφελος της δημόσιας
ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, Καλή Επιτυχία και Καλή Δύναμη.
Είμαι ο Ανδρέας Δημόπουλος, Πρόεδρος του
Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης και είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος, που βρίσκομαι εγώ και
πολλά μέλη του Ομίλου, εδώ μαζί σας σε αυτήν
την ιδιαίτερη πανηγυρική συνεστίαση, των
τεσσάρων Ομίλων του Ρόταρυ, με κύριο σκοπό
την ανακοίνωση της κοινής μας δράσης και της
κοινής μας συνεργασίας - αδελφοποίησης των
Ομίλων μας.
Ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης, είναι ο
δεύτερος αρχαιότερος, κατά σειρά ίδρυσης
Όμιλος της Ελλάδας - ο πρώτος είναι των Αθηνών
- και η ιστορία του χρονολογείται από το 1934,
δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη με ένα
πλούσιο ανθρωπιστικό και πολιτιστικό έργο, τόσο
σε
τοπικό
επίπεδο
όσο
και
διεθνώς
διαδραματίζοντας παράλληλα ένα σημαντικό
ρόλο στην επέκταση του Ρόταρυ στην Βόρειο
Ελλάδα. Με τον Όμιλο Αθηνών, είχαμε ιδιαίτερα
μια μακρά παράδοση συνεργασίας από την ίδρυση
μας σχεδόν με πολλές κοινές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις,
σε
διαφορετικές
συνθήκες
βέβαια από ότι τώρα λειτουργίας του Ελληνικού
Ρόταρυ, μία Περιφέρεια, λιγότεροι Όμιλοι.
Όπως κάθε Ροταριανός Όμιλος στον κόσμο,
εφαρμόζει πιστά, το βασικό σύνθημα της
παγκόσμιας οργάνωσης μας "Πρώτιστον το
Υπηρετείν" και επιδιώκει την αρωγή προς τον
πάσχοντα συνάνθρωπό μας είτε αποτελεί μια
ατομική οντότητα είτε μια συλλογική.

Σήμερα
λοιπόν
ο
Ροταριανός
Όμιλος
Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχει
στο κοινό πρόγραμμα, που εγκαινιάζουμε μαζί με
τους Ομίλους Αθηνών, Ψυχικού και Ρόδου, με
σκοπό την προσφορά ειδικού εξοπλισμού στην
ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο Ίδρυμα, που ιδρύθηκε στην
χώρα μας και που μετρά 80 χρόνια αδιάλειπτης
λειτουργίας, προς όφελος της προστασίας και
αποκατάστασης παιδιών με κινητικά προβλήματα.
Η κοινή αυτή συνεργασία των τεσσάρων
Ροταριανών Ομίλων αποδεικνύει την θέληση και
αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει εμάς τους
Ροταριανούς, να συνδράμουμε σε ένα τόσο
σπουδαίο έργο, προς όφελος συγκεκριμένων
παιδιών
με τις ιδιαίτερες ανάγκες που
αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορέσουν να δουν με
αισιοδοξία το μέλλον και να έχουν το δικαίωμα σε
μια ισότιμη ζωή.
Είμαι σίγουρος, ότι αυτή η συλλογική προσπάθειά
μας θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία,
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά, το θετικό
αντίκτυπο που έχουν τα Ροταριανά ανθρωπιστικά
προγράμματα στην Ελληνική κοινωνία, αλλά και
διεθνώς.
Το Ρόταρυ σε όλο τον κόσμο αποδεικνύει, ότι
ενώνει όλους τους ανθρώπους, όλους τους
λαούς, που με τον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή
προσφορά του, καταφέρνει και αξιοποιεί την
επίλυση
κοινωνικών
προβλημάτων.Είμαστε
άνθρωποι της προσφοράς, αγαπάμε το Ρόταρυ,
προσφέρουμε, προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε
τις ζωές μας προς το καλύτερο, πρώτα για εμάς
και στην συνέχεια για την κοινωνία μας.

Τεύχος 4 | 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

19

Ροτ. ΕΥΗ ΜΑΧΟΥ
Προέδρος Ρ.Ο. Ψυχικού
ΨΥΧΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου σε
αυτή την εκδήλωση όπου 4 Όμιλοι και από τις δύο
Ροταριανές Περιφέρειες της χώρας, 2470 και
2484, συμπράττουν για πρώτη φορά σε μια πολύ
σημαντική

δράση

με

έντονο

κοινωνικό

χαρακτήρα!
Η δράση αφορά
χρονισμό

την ενίσχυση και τον εκσυγ-

του εξοπλισμού του Εργαστηρίου

Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της

ΕΛΕΠΑΠ

συγκριτικό

έλεγχο

δεδομένων.

Απαιτείται

δηλαδή ειδική ανάλυση δυνάμεων αντίδρασης,

Αθηνών. Οι συνεργαζόμενοι Όμιλοι Αθηνών,

ανάλυση ροπών και παραγωγή ισχύος

Θεσσαλονίκης, Ρόδου & Ψυχικού προσφέρουν

εφαρμόζονται σε κάθε άρθρωση οι οποίες έχουν

αναβαθμισμένες - σύμφωνα με την εμβιοβιο-

αποτέλεσμα την ίδια την κίνηση του πάσχοντα.

μηχανική

ψηφια-

Κατά συνέπεια, με τις εξελιγμένες κάμερες που

κάμερες υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης

θα προσφέρουμε μπορούν να αξιολογηθούν τα

κές

κίνησης

επιστήμη
και

-

βάδισης.

τρισδιάστατες
Οι

κάμερες

αυτές,

διάφορα

κινητικά

προβλήματα

με

τον

που

πιο

τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουν slow motion

αξιόπιστο τρόπο, ούτως ώστε η χειρουργική

κίνηση στις φάσεις βάδισης και ψηφιακά βίντεο

παρέμβαση του ορθοπεδικού να χρήζει ακρίβειας,

υψηλής

πραγ-

καταλληλόλητας και σιγουριάς ως προς το

ματοποιηθεί και να καταγραφεί μια συστηματική

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και η φυσικοθεραπεία

μέτρηση και εξέταση των ποσοτικών στοιχείων

να εστιάζει εξατομικευμένα στον πάσχοντα.

ανάλυσης

προκειμένου

να

που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη κίνηση.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά του

Αυτό το χρήσιμο εργαλείο βοηθά να γίνει δυνατός

Ομίλου Ψυχικού για τη σύμπραξη των 4 Ομίλων

ο εντοπισμός των παθολογικών μορφών βάδισης,

και για την δέσμευση συνεργασίας μας με

να

κοινωφελή σκοπό, καθώς μέσα από τις κοινές

αξιολογηθούν

με

ακρίβεια

κινητικά

προβλήματα ώστε να οριστεί το πρωτόκολλο

δράσεις

αντιμετώπισης.

προσφοράς και αλληλεγγύης. Είναι ιδιαίτερα

Η

αντιμετώπιση

και

δίνεται

η

δυνατότητα

ευρύτερης

θεραπεία σχετικών προβλημάτων σε άτομα με

ευτυχής

νευρομυϊκές παθήσεις απαιτεί όπως είναι λογικό,

αγαπημένους συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη

λεπτομερή

και τη Ρόδο μετά από σχεδόν δυο χρονιές
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παρακολούθηση
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συγκυρία

που

έχουμε

κοντά

μας

διαδικτυακής συνομιλίας και ελπίζω η σημερινή

συνεισφοράς με πολύ μεγάλη χαρά και αίσθημα

μας συνεργασία να αποτελέσει αφορμή για

ευθύνης μαζί με τους υπόλοιπους ομίλους ώστε

πολλές ακόμη.

να βοηθήσει να αγοραστούν οι κάμερες για την

Ο Ροταριανός Όμιλος Ψυχικού με ευαισθησία εδώ

ΕΛΕΠΑΠ.

και 30 χρόνια στέκεται αρωγός σε ευαίσθητες

Η ΕΛΕΠΑΠ επιτελεί εδώ και 84 χρόνια με

κοινωνικές ομάδες και στα προβλήματα της

συνέπεια

κοινωνίας, και όπως και στο παρελθόν πολλές

παιδιά με αναπηρία και αναπτυξιακές δυσκολίες

φορές έχει επιδείξει ανάλογη ευαισθησία στην

και όλα τα μέλη του Ομίλου Ψυχικού σας

παροχή

εκφράζουν τον θαυμασμό, την εκτίμηση και το

και

δωρεά

ιατρικών

ειδών

και

μηχανημάτων σε νοσοκομεία και φορείς, π.χ. Κω,
Ρίο,

Παίδων

παρέχοντας

αναγκαίο

ιατρικό

εξοπλισμό, έτσι και σήμερα συμμετέχει στο έργο

πολύ σημαντικό έργο σε ΓΕΝΝΑΙΑ

σεβασμό τους για το έργο σας!
Σας ευχαριστώ πολύ.

Ροτ. ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΕΡΗΣ
Προέδρος Ρ.Ο. Ψυχικού
Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ρόδου Ροτ. Μάριος
Πιερής αναφέρθηκε με συντομία στη κοινή
δράση των 4 Ροταριανών Ομίλων τονίζοντας
τη σημασία αυτής της συνεργασίας. Επίσης
μίλησε για τον Ρ.Ο. Ρόδου, που ιδρύθηκε το
1962 και την πολύπλευρη ανθρωπιστική και
κοινωνική προσφορά του, καθώς και στην
ίδρυση του Ρ.Ο. Μεγίστη-Καστελόριζο.
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Σας ευχαριστώ θερμά για την σύντομη ενημέρωσή σας. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να τονίσω ότι
αυτού του είδους η συνεργασία προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για να
ανταποκριθούμε ως Ροταριανοί Όμιλοι με μικρά ή μεγάλα έργα στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η
έναρξη αυτής της κοινής δράσης των 4 Ομίλων θα επισφραγισθεί με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
έχει συνταχθεί και θα υπογραφεί και από τους 4 Προέδρους των Ομίλων.

22
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Η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
συγχαίροντες τους 4 Ροταριανούς Ομίλους για την
πρωτοβουλία τους

Ανταλλαγή σημαιών
μεταξύ των Ομίλων
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(από αριστερά): Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Μαρίζα Οικονόμου, Ανδρέας Δημόπουλος,
Μάριος Πιερής, Εύη Μάχου και Θεόδωρος Ασπασίδης

Ανταλλαγή σημαιών μεταξύ των Ομίλων
24
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Αγαπητοί
Ροταριανοί
Συνάδελφοι

Αξιωματούχοι

και

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο της
εξωστρέφειας του και της διεύρυνσης των
σχέσεων και συνεργασιών με Ροταριανούς
Ομίλους
εξωτερικού,
προχώρησε
στην
αδελφοποίηση με τον Ροταριανό Όμιλο Παρισίων,
τον πρώτο Όμιλο της Γαλλίας, o οποίος ιδρύθηκε
το 1921.
Ο Ροταριανός Όμιλος Παρισίων διοργάνωσε μια
εντυπωσιακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια
λειτουργίας και προσφοράς του την Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου 2021 στο Cercle de l’Union Interalliée
στο Παρίσι.
Στην εκδήλωση συμμετείχα
εκπροσωπώντας τον Όμιλό μας, μαζί με τη
σύζυγό μου Αθηνά Τιγγινάγκα. Η εκδήλωση ήταν
μεγαλοπρεπής
με
έντονη
τη
ροταριανή
συναδελφικότητα και αλληλεγγύη. Ο Όμιλος μας
προσέφερε στον εορτάζοντα Όμιλο ένα
συλλεκτικό λεύκωμα έκδοσης της Βουλής των
Ελλήνων αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την

Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ας μη ξεχνάμε
πως η Γαλλία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην
Ελληνική Επανάσταση.

Την επομένη της εκδήλωσης ο Ρ.Ο. Παρισίων
φιλοξένησε τους Ροταριανούς συναδέλφους
εξωτερικού στα γραφεία του Ομίλου. Μέσα σε
αυτή
την
εορταστική
ατμόσφαιρα
οι
παρευρισκόμενοι
Ροταριανοί
μοιράστηκαν
σκέψεις για στενότερη συνεργασία, ενώ έγινε και
μια διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη με έναν Ροταριανό
Όμιλο από την Μογγολία. Στη συνέχεια οι
φιλοξενούμενοι Ροταριανοί ξεναγήθηκαν στο Musee d’ Orsay. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να
θαυμάσουμε
εικαστικά
έργα
παγκόσμιας
κληρονομιάς.
Ευχαριστώ
ιδιαίτερα
τον
συνάδελφο Ροταριανό Κωνσταντίνο Καραγκούνη,
πρώην μέλος του Ομίλου μας και τώρα μέλος του
Ρ.Ο Παρισίων, ο οποίος με συνόδευε σε όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ είχε και την
πρωτοβουλία της αδελφοποίησης των δυο
πρεσβυγενών Ομίλων Ελλάδας και Γαλλίας!

Τεύχος 4 | 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

25

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας
με τον τ. Πρόεδρο του Διεθνούς Ρόταρυ
Ροτ. Holger Knaack

26
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Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας με τον Ροτ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη
(αριστερά) και με τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Didier Fillastre (δεξιά)

Στα γραφεία του Ρ.Ο. Παρισίων
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
Ο νέος τομέας δράσης του Ρόταρυ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν επιζήμια επίδραση στο περιβάλλον.
Ως άνθρωποι της δράσης, ας αναλάβουμε έργα που μπορούν να έχουν θετικό,
μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο σε ένα μέρος που όλοι αποκαλούμε σπίτι.
Ενημερωθείτε για τον νέο τομέα δράσης του Ρόταρυ στο
rotary.org/environment
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Ο κόσμος του Ρόταρυ
Ροταριανά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο

Βραζιλία
Στις 17 Οκτωβρίου, οι συντονιστές του End Polio
Now και της δημόσιας εικόνας οργάνωσαν ένα
πρόγραμμα στο YouTube που ονομάστηκε
«Telepolio». Με προ-ηχογραφημένα μηνύματα από
Ροταριανούς ηγέτες και διασημότητες της
Βραζιλίας, το πρόγραμμα διάρκειας 45 λεπτών το
παρακολούθησαν περισσότερα από 2.100 άτομα
και συγκέντρωσε περίπου 130.000 δολάρια σε
δωρεές και παρουσιάστηκε διαδικτυακά μέσω
ενός κωδικού QR που δημιουργήθηκε για αυτό
τον σκοπό. Στο πρόγραμμα αυτό συνεισέφεραν
περισσότερα από 300 Όμιλοι Ροταράκτ της
χώρας, οι περισσότεροι εκ των οποιων ήταν για
πρώτη φορά δωρητές στο End Polio Now.

Καναδάς-Ηνωμένες Πολιτείες
Όταν η πανδημία επέβαλε περιορισμούς σε
συγκεντρώσεις και στη διέλευση συνόρων, η
7090 Ροταριανή Περιφέρεια - που καλύπτει
τμήματα του νότιου Οντάριο και της δυτικής
Νέας Υόρκης - άλλαξε τα σχέδιά της για την
έναρξη του ποδηλατικού αγώνα με σκοπό τη
συγκέντρωση χρημάτων για την Παγκόσμια
Ημέρα Πολιομυελίτιδας. Παρά το κρύο και το
βροχερό καιρό την ημέρα του Pedal for Polio, οι
ποδηλάτες από την καναδική και την αμερικανική
πλευρά ολοκλήρωσαν τις διαδρομές περίπου 15
μιλίων, λέει ο διοργανωτής και τότε Διοικητής
Ροτ. Frank Adamson του Ροταριανού Ομίλου Fonthill, Ontario. Για να διευρύνουν τις δυνατότητές
τους για συγκέντρωση περισσοτέρων χρημάτων,
η Περιφέρεια ενθάρρυνε τους περιπατητές και
όσουν έκαναν τζόκινγκ να συμμετάσχουν στο
αθλητικό αυτό γεγονός όπου κι αν βρίσκονταν. Οι
Ροταριανοί απ’όλη την Περιφέρεια συγκέντρωσαν
περισσότερα από $ 160.000.
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Φινλανδία
Την τελευταία δεκαετία, μερικά από τα πιο διάσημα
αξιοθέατα του πλανήτη φωτίζονται με το μήνυμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Πολιομυελίτιδας. Το 2014, η
1390 Περιφέρεια συνεργάσθηκε με τον διαχειριστή
του πάρκου ψυχαγωγίας Särkänniemi για την
προώθηση του μηνύματος. Από εκείνη τη χρονιά και
κάθε χρόνο, στο πάρκο φωτίζεται ο Πύργος
Näsinneula, ύψους 551 ποδιών, με κόκκινους
προβολείς και το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Πολιομυελίτιδας.

Κορέα
Η πεζοπορία είναι μία δημοφιλής δραστηριότητα στη Κορέα, όπου πάνω από το ένα τρίτο των πολιτών
που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση το 2019 ανέφεραν τον αθλητισμό και τη φυσική κατάσταση ως
πρωταρχικής σημασίας δραστηριότητες. Ροταριανοί Όμιλοι στην Κορέα με κίνητρο αυτή την λατρεία για
τις υπαίθριες δραστηριότητες και με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων προς ενίσχυση του End Polio
Now οργάνωσαν την «πεζοπορία στα 100 πιο όμορφα βουνά» τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. Συμμετείχαν
145 πεζοπόροι από 74 Ομίλους και συγκεντρώθηκαν σχεδόν 106.000 δολάρια από εισφορές. Οι
Συμμετέχοντες - που συμφώνησαν έκαστος να προσφέρει τουλάχιστον $ 100 – χωρίσθηκαν σε ομάδες για
να περπατήσουν στα αγαπημένα τους βουνά και ανάρτησαν φωτογραφίες και σχόλια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. "Είναι εφικτό να εορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας τηρώντας τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση», τόνισε ο Ju-Hwa Jeong, συντονιστής για
το End Polio Now στην Κορέα.
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821, παρουσιάζει δυο σπουδαία έργα της Επτανησιακής και της Εθνικής Σχολής σε μια ενιαία παράσταση
όπερας και χορού, στην οποία συμμετέχει η Ορχήστρα, η Χορωδία το Μπαλέτο και Μονωδοί της ΕΛΣ.
Στο πρώτο μέρος οι Ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα, οι οποίοι στηρίζονται στη γλώσσα του
μοντερνισμού με στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, χορογραφούνται εκ νέου από την
Πατρίσια Απέργη και τους Λίντα Καπετανέα – Γιόζεφ Φρούτσεκ, σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα.
Α΄ Μέρος: Εθνική ενηλικίωση
Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη • Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Εύα Γεωργιτσοπούλου • Σκηνικά: Δημήτρης
Νασιάκος • Κοστούμια: Πατρίσια Απέργη, Ειρήνη Γεωργακίλα • Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος • Ηχητικός
σχεδιασμός: Αλέξανδρος Δράκος-Κτιστάκης • Προβολές: Κλεοπάτρα Κοραή
Β΄ Μέρος: Finality
Χορογραφία: RootlessRoot – Λίντα Καπετανέα, Γιόζεφ Φρούτσεκ • Σκηνικά: Πάρις Μέξης • Κοστούμια:
Ίζαμπελ Λόας • Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης • Ηχητικός σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης
Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η Όπερα Δέσπω του Παύλου Καρρέρ, σε μουσική διεύθυνση Γιώργου
Ζιάβρα και σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, η οποία θεωρείται το «Πρώτον Ελληνικόν τραγικόν
Μελόδραμα» και βασίζεται στο μονόπρακτο του Αντωνίου Μανούσου Ο ηρωικός θάνατος της Δέσπως και
των νυφάδων της εις τον πύργον του Δημουλά.
Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Ζιάβρας • Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης • Σκηνικά – Κοστούμια: Άγγελος
Μέντης • Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος • Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Επιμέλεια
μουσικού κειμένου: Γιάννης Σαμπροβαλάκης / Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
Ερμηνεύουν: Άρτεμις Μπόγρη, Δημήτρης Πακσόγλου, Γιάννης Σελητσανιώτης, Διαμάντη Κριτσωτάκη •
Με την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17, 23 & 24 Οκτωβρίου 2021 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30).
Σημειώνεται ότι οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν, βάσει του ΦΕΚ 4214/Β΄/13.09.2021, ως
αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 85% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές
οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό). Τα παιδιά έως 11 ετών θα προσκομίζουν
δήλωση self-test τελευταίου 24ώρου. Για παιδιά από 12 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.
Δυνατότητα αγοράς ομαδικών εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ζώνες (Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,
ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων
διαμορφώνονται:
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ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

€70

ΖΩΝΗ Α

€55

ΖΩΝΗ Β

€45 ΑΠΟ €50

ΖΩΝΗ Γ

€37 ΑΠΟ €42

ΖΩΝΗ Δ

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Ε

€25 ΑΠΟ €30

ΖΩΝΗ Ζ

€15 ΑΠΟ €20

ΖΩΝΗ Η

€15

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

€12

Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: +30 213 088 5742
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ACTION
A DISEASE FOREVER

WORLD POLIO DAY

24 OCTOBER 2021
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Αυτό το Συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τη φιλοξενία μας στο Τέξας και να
καλωσορίσουμε την οικογένειά μας και τους φίλους μας από όλο τον κόσμο. Μαζί, θα
μοιραστούμε ιδέες σχετικά με το πώς το «Ρόταρυ» δημιουργεί θετική και βιώσιμη αλλαγή
στα πιο σημαντικά θέματα του κόσμου μας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά
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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

2022
Συναθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι
ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα) - FIRENZE (Iταλία) - TOURS (Γαλλία) - WIEN-RING (Αυστρία) - MADRID (Ισπανία)
LONDON (Μεγ. Βρεταννία) - AMSTERDAM (Ολλανδία) - BRUXELLES (Βέλγιο)
WURTZBURG (Γερμανία) - DUBLIN (Ιρλανδία) - KØBENHAVNS (Δανία)
Τεύχος 4 | 28 Σεπτεμβρίου 2021
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Παρασκευή 20 Μαΐου
16:00-18:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα
18:00

Φιλοξενία σε σπίτια Ροταριανών

Σάββατο 21 Μαΐου
10:30

Εκδήλωση απονομής βραβείου στο Rosenborg Castle The Nights

13:00

Γεύμα στους Κήπους Tivoli

19:30

Υποδοχή και Επίσημο Δείπνο (Gala) στο Old Fellow Palace

Κυριακή 22 Μαΐου
11:00

Περιήγηση Καναλιού με πλοίο

13:00

Αποχαιρετιστήριο γεύμα

Πληροφορίες: Γραμματεία Ρ.Ο.Α.: τηλ. 210 33.11.729
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20-22 Μαΐου 2022

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

θεσμοθέτηση των Επιτροπών (υποχρεωτικών και προαιρετικών)

από το Διεθνές Ρόταρυ, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εύρυθμη
λειτουργία

των

Ροταριανών

Ομίλων.

Με

τις

Επιτροπές

κατανέμεται το έργο της χρονιάς στα μέλη, ενώ συγχρόνως τους

δίνεται η ευκαιρία να εισάγουν νέες ιδέες και να αναλάβουν σημαντικές
πρωτοβουλίες. Καινοτόμες ιδέες και χρήσιμες υποδείξεις από τα μέλη των
διαφόρων Επιτροπών, διαμορφώνουν την συνολική δραστηριότητα του Ομίλου,
από την οποία αναμένεται να προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα για την
κοινότητα. Παράλληλα αναδεικνύονται και οι ηγετικές ικανότητες των μελών
του Ομίλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η δραστηριοποίηση των Επιτροπών.
Όλοι οι συμμετέχοντες σ’

αυτές έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να

μετέχουν ενεργά στις εργασίες τους. Παρακάτω δημοσιεύονται οι Επιτροπές
του Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2021-2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από
το Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανής περιόδου 2021-22

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου

9. Κοινοτικής Δράσης

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς
Μακρής, Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών

10. Επαγγελματικής Δράσης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

Χαράλαμπος Κουρτίδης, Γιάννης Πουσπουρίκας,
Νικόλαος Σαββίνος, Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης
Χουρδάκης

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος
4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων
Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

12. Leonardo da Vinci

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

5. Οικονομική

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης
Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
6. Δημόσιας Εικόνας
Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής
7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης
8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

13. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
14. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης
15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης
16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη
Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος
17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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