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62ο Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ
Σε κλίμα Ροταριανής Αλληλεγγύης και Συναδέλφωσης ολοκληρώθηκε στον Βόλο το τελευταίο συνέδριο της 2470 Περιφέρειας
του Διεθνούς Ρόταρυ.
Καλωσορίζοντας του σύνεδρους η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρ. Ροτ Μαρίζα Οικονόμου αναφέρει: «Αυτό μας καθορίζει και αυτό μας ξεχωρίζει: Η διαρκής, ανιδιοτελής προσφορά χωρίς όρια, αλλά με όραμα, στόχο, μετρήσιμα αποτελέσματα και
πάνω από όλα ΑΝΘΡΩΠΙΑ!!!».
Ο Ρ.Ο. Αθηνών, είχε σημαντική εκπροσώπηση στο συνέδριο. Με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ομίλου Ροτ Χαράλαμπο Τιγγινάγκα,
συμμετείχαν: Ο εψηφισμένος Πρόεδρος Τάσος Μπάλλας, ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Β’ Ειδικός Γραμματέας Νίκος
Σαββίνος, τα μέλη του Δ.Σ. Βασίλειος Βάρσος, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, τα μέλη του Ομίλου Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Ιωάννης Νικολόπουλος και Ιωάννης Χουρδάκης. Μάλιστα ο συνάδελφος Ροτ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
ΕΚΠΑ ήταν προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου με θέμα: «Η επόμενη φάση της πανδημίας. Quo Vadis? ». Φυσικά θα ήταν
παράλειψη αν δεν αναφέρω ότι ο Εψηφισμένος Διοικητής της νέας 2475 Περιφέρειας του Δ.Ρ. που ξεκινά την δράση της 1 η Ιουλίου 2022 είναι το μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Ιωάννης Κατσογιάννης.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η 2470 Περιφέρεια του Δ.Ρ. και η Διοικητής Ροτ Μαρίζα Οικονόμου βράβευσαν Ομίλους και πρό-

σωπα που διακρίθηκαν την ροταριανή περίοδο 2021-2022. Ο Ρ.Ο. Αθηνών έλαβε τα παρακάτω βραβεία:



BRABEIO για τη Διεθνή Δράση του



Από το ROTARY FOUNDATION, “District Service Award” for outstanding service in promoting The Rotary Foundation and its
goal of world understanding and peace



ΕΠΑΙΝΟ για την διοργάνωση Εκδήλωσης για την ενίσχυση του Μεγάλου Έργου της Περιφέρειας



ΕΠΑΙΝΟ για την έκδοση του περιοδικού RotaryMag

Στα μέλη του Ομίλου:



Ροτ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Πιστοποιητικό Αναγνώρισης με ευγνωμοσύνη ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ, για την υποστήριξη του
στο Μεγάλο Έργο της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ., την ανακαίνιση και διάθεση εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για τη προσωρινή φιλοξενία των παιδιών με εισαγγελική εντολή.



Ροτ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, Πιστοποιητικό Αναγνώρισης με ευγνωμοσύνη ΧΟΡΗΓΟΥ, για την υποστήριξη του στο
Μεγάλο Έργο της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ., την ανακαίνιση και διάθεση εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για τη προσωρινή φιλοξενία των παιδιών με εισαγγελική εντολή.



Ροτ ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ευχαριστήρια Πλακέτα για τη συμμετοχή του ως ομιλητή στο συνέδριο.

Ο Ρ.Ο. Αθηνών, όπως έκανε μέχρι τώρα ως μέλος της 2470 Περιφέρειας, δηλαδή κάνοντας πράξη το σύνθημα «Πρώτιστον το
υπηρετείν», θα πράξει το ίδιο και ως μέλος της νέας 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
Ευχαριστούμε και αντευχόμεθα...

 Η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
 Το “Physio.gr” του Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα.
 Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Χανίων Ροτ. Εμμανουήλ Δελάκης και τα Μέλη του Ομίλου
 Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γεώργιος Κατσίλας
 Ο Προδιοικητής της 2484 ΠΔΡ Ροτ. Πέτρος Αποστολίδης
 Η Director του Δ.Ρ. και Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-

Παπαδημητρίου
 Ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας κύριος Λάμπρος Μίχος
 Ο Προδιοικητής Ροτ. Βασίλης Παπαδόπουλος
 Ο Ροτ. Αθανάσιος και η Γεωργία Βόμβα, από τον Ρ.Ο. Πατρών
 Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
 Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία
 Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»
 Ο Πρόεδρος Ροτ. Σωτήρης Πηλιχός και τα μέλη του Ρ.Ο. Κωρωπί
 Ο Προπρόεδρός μας Ροτ. Βασίλης, η Σμαράγδα και ο Ροτ. Γιώργος Βάρσος.
 Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Χρήστος Κίτσος
 Το Εκπαιδευτήριο Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου
 Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών
 Ο Συνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας εν Αθήναις
 Ο Ροτ. Χάρης Στελλάκης και Αριστέα Παπαδάκη.
 Ο Ρ.Ο. Περιστέρι Ανθούπολης
 Ο Πρόεδρος Ροτ. Χρήστος Παπαδήμας και τα μέλη του Ρ.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 Ο Σύλλογος «Όμοιοι της Μάνης»
 Η Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Ντόρα Μπίτσα-Κέμου
 Ο Ταμίας μας Ροτ. Ηλίας Μαυρίκος και η Αντωνία Βαθάκου.
 Η Πρόεδρος Ροτ. Σόνια Γερογιάννη και τα μέλη του Ρ.Ο. Αθηνών Γουδή
 Η Πρόεδρος Ροτ. Χριστίνα Καρτσιώτου και τα μέλη του Ρ.Ο. Κηφισιάς Πολιτείας
 Η Οικογένεια του συναδέλφου μας Ροτ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου
 Η Ροτ. Λίτσα Χριστοδουλάκη
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 Ο Ρ.Ο. Ηράκλειο El Greco
 Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μιχάλης Βαρότσος
 Ο Ρ.Ο. Πατρών
 Ο Ρ.Ο. Βούλα Πανόραμα
 Ο Ρ.Ο. Βεροίας

 Ο Σύλλογος «Φίλοι της Μέριμνας»
 Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΠΣΠΑ
 Η Πρόεδρος Ροτ. Βίκυ Κατσαρή και τα μέλη του Ρ.Ο. Κηφισιάς Καστρί
 Η Πρόεδρος Ροτ. Μαρίνα Αρβανίτη-Γεωργαντζή και τα μέλη του Ρ.Ο. Αθήνας Φιλοθέης
 Η Πρόεδρος Ροτ. Εύη Μάχου και τα μέλη του Ρ.Ο. Ψυχικού
 O Ροταριανός Όμιλος Ερμούπολης
 Ο Προπρόεδρός μας Ροτ. Γιάννης και η Έλλη Βαρότσου
 Η Πρόεδρος Ροτ. Αφροδίτη Δρίτσα και τα μέλη του Ρ.Ο. Πειραιά Ανατολής
 Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Αθανασίου Κοντοθανάση

 Ο Ροταριανός ΄Όμιλος Αθήνας Ακρόπολης
 Ο Ροταριανός Όμιλος Χαλκίδας
 Ο Ροταριανός Όμιλος Παλλήνης Γέρακα.
 Ο Ροταριανός Όμιλος Διονύσου
 Ο συνάδελφός μας Ροτ. Δημήτριος Καραπιστόλης
 Ο συνάδελφός μας Ροτ. Γεώργιος Ρώσσης
 Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
 Ο Ροταριανός Όμιλος Αγίας Παρασκευής
 Η Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μάρη Δεληβοριά

 Ο τ.β.Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γιάννης Γιαβρίδης
 Η β.Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρία Αρχοντουλάκη
 Ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος Ελλάς)
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ρόδου
 Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες»

Τεύχος 14 | 19 Απριλίου 2022

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

7



Το 62ο Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εψηφισμένων Αξιωματούχων της 2475 Περιφέρειας (συνένωση της 2470 και 2484 Περιφέρειας από την
1η Ιουλίου 2022) θα διεξαχθούν στο Βόλο από τις 28 Απριλίου έως και την 1 Μαΐου 2022.



ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει Λυρική Βραδιά αφιερωμένη
στον Ελληνικό Κινηματογράφο, την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 21:00 στην Αίθουσα του
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα). Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει το μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Σταμάτης Μπερής, Τενόρος-Σολίστ Ε.Λ.Σ. με την συμμετοχή γνωστών Ελλήνων Σολίστ της Όπερας. Τα έσοδα από
την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν για το ταμείο κοινωνικής δράσης του Ομίλου μας. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι μέσα από τον Ελληνικό
Κινηματογράφο. Δηλώσεις συμμετοχής: Ροτ. Δημήτρης Ε. Μέξης (τηλ. 210 33.11.729 και
rcathina@otenet.gr).



Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών και ό Σύλλογος των Αθηναίων
θα πραγματοποιήσουν κοινή εκδήλωση την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα), η οποία θα είναι
αφιερωμένη στην 70χρονη ανελλιπή έκδοση του ενημερωτικού Περιοδικού του Ρ.Ο. Αθηνών. Θα μιλήσουν η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου των Αθηναίων κ. Ελευθέριος Σκιαδάς, Αναπληρωτής Δημάρχου Αθηναίων. Επίσης σε τμήμα της αίθουσας του Μουσείου του Συλλόγου θα παρουσιασθεί εκθεσιακό υλικό
του Περιοδικού του Ομίλου μας, από το 1955 μέχρι και σήμερα. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει δείπνο (finger food) στην ταράτσα του Συλλόγου, καιρού επιτρέποντος, ειδάλλως
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου.



ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ LEONARDO DA VINCI 2022: Οι 3ήμερες εκδηλώσεις της
47ης απονομής του ετήσιου Βραβείου Leonardo da Vinci 2022 θα πραγματοποιηθούν 20-22
Μαΐου 2022 στη Κοπεγχάγη της Δανίας, με διοργανωτή τον Ρ.Ο. Κοπεγχάγης
(Københavns). Ο Ρ.Ο. Αθηνών ως συνιδρυτής και συναθλοθέτης του βραβείου από το 1985
συμμετέχει ανελλιπώς στις ετήσιες εκδηλώσεις του βραβείου, μαζί με 11 Ροταριανούς Ομίλους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρ.Ο. Firenze (Ιταλίας), Tours (Γαλλίας),
Wien-Ring

(Αυστρίας),

Madrid

(Ισπανίας),
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London

(Μεγ.

Βρεταννίας),

Amsterdam

(Ολλανδίας), Bruxelles (Βελγίου), Wurtzubrg (Γερμανίας) Dublin (Ιρλανδίας) και Københavns
(Δανίας).


Επίσημη κοινή συνεστίαση θα πραγματοποιήσουν οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας

Σμύρνης, Ψυχικού και Κηφισιάς Πολιτείας την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Grand
Hyatt Hotel (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) με ώρα προσέλευσης 20:30. Προσκεκλημένος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Κύριος Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το θέμα της ομιλίας του θα ανακοινωθεί προσεχώς. Στην εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθεί η Διδυμοποίηση των Ροταριανών Ομίλων Αθηνών και Ναζαρέτ
(Ισραήλ) και θα υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των εκπροσώπων των δύο
Ομίλων. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αγορά και διάθεση ενός απινιδωτή
στο Δήμο Σαλαμίνας.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Αντιπροσωπεία του Ομίλου μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, θα μεταβεί στη Χάλκη
το τριήμερο 11-13 Ιουνίου 2022, με σκοπό την προσφορά ενός απινιδωτή-μόνιτορ στο Δήμο Χάλκης.



ΞΕΝΑΓΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - Κυριακή 19 Ιουνίου 2022: Στο πλαίσιο του
προγράμματος «Κάθε Μήνα και ένα Μουσείο» σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε μαζί κάποια από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα της χερσονήσου της Λαυρεωτικής,
που –χάρη στα πλούσια κοιτάσματά της σε αργυρούχο μόλυβδο– συνέβαλε στην ανάδειξη
της πόλης-κράτους της Αθήνας σε ηγεμονεύουσα δύναμη κατά την κλασική αρχαιότητα (5 ο
και 4ο αι. π.Χ.). Στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το κέντρο του ομώνυμου αρχαίου δήμου, ενός από τους πολλούς που αναπτύχθηκαν

στην περιοχή. Στο χώρο σώζονται κατάλοιπα που σχετίζονται με ποικίλες εκφάνσεις της
καθημερινής ζωής των αρχαίων κατοίκων της περιοχής, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει το θέατρο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το εσωτερικό του ορεινού
όγκου της Λαυρεωτικής και στα νότια του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας).
Εδώ, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, βρίσκεται η κοιλάδα της Σούριζας,
όπου θα ξεναγηθούμε σε ένα από τα σωζόμενα συγκροτήματα αρχαίων εργαστηρίων για
την επεξεργασία του αργυρούχου μεταλλεύματος, ένα μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό
σύνολο. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λαυρίου, που –αν και ελάΤεύχος 14 | 19 Απριλίου 2022 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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χιστα γνωστό στο ευρύ κοινό– φιλοξενεί εντυπωσιακά ευρήματα από ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Ανάμεσά τους ιδιαίτερη θέση κατέχουν το σύνολο αντικειμένων που σχετίζονται με
τη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην περιοχή κατά τους αρχαίους χρό-

νους, αλλά και τμήμα του γλυπτού διακόσμου του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 2103311729, rcathina@otenet.gr)


Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίσημη συνεστίασή του για το ροταριανό έτος 2021-2022, όπως πάντα στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Στην συνεστίαση αυτή θα παρουσιασθεί η Έκθεση Πεπραγμένων
Ρ.Ο.Α. 2021-2022 από τον απερχόμενο Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και ο Οικονομικός Απολογισμός 2021-22 και Προϋπολογισμός 2022-23 προς έγκριση από τα μέλη του
Ομίλου. Θα ακολουθήσει η Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου, όπου το απερχόμενο Δ.Σ. θα παραδώσει την σκυτάλη διοίκησης στο νέο Δ.Σ., χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Προέδρος Ροτ.
Αναστάσιου Μπάλλα. Η εκδήλωση αυτή επέχει και θέση Γεν. Συνέλευσης σύμφωνα και με

το Καταστατικό του Ομίλου μας. Όλα τα μέλη του Ομίλου παρόντα μαζί με οικείους και φίλους σε αυτή την συνεστίαση για να χειροκροτήσουν τόσο την απερχόμενη Διοίκηση για το
έργο που επιτέλεσε κατά τη λήξασα ροταριανή περίοδο όσο και την νέα Διοίκηση του Ομίλου μας. Δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτριος Ε. Μέξης (Γραμματεία Ρ.Ο.Α., τηλ. 210
3311729).


Κοινή συνεστίαση Ρ.Ο. Αθηνών-Νέας Σμύρνης-Πειραιά Ανατολή (12.4.2022): Στην πανηγυρική συνεστίαση της Τρίτης 12 Απριλίου 2022 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Διεθνολόγο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη παραβρέθηκαν περίπου 50
Ροταριανοί και φίλοι. Επισκέπτες Ροταριανοί: Ο β.Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Πάνος
Βομβύλας, η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ψυχικού Ροτ. Εύη Μάχου, η Γεν. Γραμματέας του Ρ.Ο. Παλλήνης Ροτ. Κωνσταντίνα Κοροντζή και η Ροτ. Ειρήνη Σουλιώτη, η Προπρόεδρος του Ρ.Ο.
Σαλαμίνας «Βασιλεύς Αίας» Ροτ. Ρίτσα Ανδριανού με τις Ροτ. Ιωάννα Βαϊδη και Αγγελική
Ρίπη.



Συμμετοχή μελών Ρ.Ο.Α. σε εκδηλώσεις άλλων Ομίλων : Ο Πρόεδρός μας Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Ρ.Ο. Ψυχικού (14.4.2022), και στην εκδήλωση του Ρ.Ο. Αθηνών Λυκαβηττού (15.4.2022).
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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.

12
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28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΜΑΪΟΥ 2022
62ο Συνέδριο 2470 ΠΔΡ - Βόλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022
ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα) | Ώρα 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2022
ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ομιλητές: Ροτ. ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διοικητής 2470 ΠΔΡ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, Πρόεδρος Συλλόγου
(Κτίριο Συλλόγου των Αθηναίων, Κέκροπος 10, Πλάκα, Ώρα 19:00)

20-22 ΜΑΪΟΥ 2022
47η ετήσια απονομή Πανευρωπαϊκού Βραβείου Leonardo Da Vinci | Κοπενχάγη Δανίας

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Επίσημη Κοινή Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ομιλητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)
ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ και ΝΑΖΑΡΕΤ
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

11-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Μετάβαση αντιπροσωπείας Ρ.Ο. Αθηνών στην Χάλκη Δωδεκανήσου. Προσφορά απινιδωτή στον Δήμο Χάλκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ξενάγηση Ρ.Ο. Αθηνών στην Λαυρεωτική

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Επίσημη Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων ροταριανού έτους 2021-2022
Αλλαγή Ηγεσίας Ρ.Ο. Αθηνών
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

Εκδήλωση Ρ.Ο. Αθηνών - Νέας Σμύρνης - Πειραιά Ανατολής
Τρίτη 12 Απριλίου 2022
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens
Ομιλητής:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ, Διεθνολόγος,
Εκτελεστικός Διευθυντής Προγραμμάτων Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων,
Επικεφαλής Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας
και ΝΑ Ευρώπης του Ι.Δ.Σ.

Τίτλος ομιλίας:

«Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον στον
απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία
και ο ρόλος Ελλάδας και Τουρκίας»

Καλωσόρισμα Προέδρου Ρ.Ο.Α.
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Πειραιά Ανατολής σας ευχαριστούν θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.
Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς είναι ο Διεθνολόγος Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του.
16
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Εισήγηση Προέδρου Ρ.Ο.Α.
Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από άρθρο

λογα αιτήματα της Ρωσίας (ενδιαφέρον ότι

του ομιλητή μας Κωνσταντίνου Φίλη στην

σε αυτά έχει ονομαστικά συμπεριλάβει την

«Καθημερινή»:

αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας), ω-

Ευλογία ή κατάρα η ουκρανική κρίση για την
Τουρκία;
«Στην περίπτωση της Ουκρανίας, η Τουρκία
κράτησε εξαρχής τις ισορροπίες. Και ναι μεν
η εκτίμηση είναι ότι αυτό αργότερα κινδυνεύ-

στόσο, δεν συντάσσεται ούτε καν λεκτικά με
τους νατοϊκούς της εταίρους, απορρίπτοντας
την ιδέα της απομόνωσης της Ρωσίας».
Τη Κυριακή 10 Απριλίου 2022 στη Καθημερινή
γράφει:

ει να της γυρίσει μπούμερανγκ, εντούτοις, για

«Η Ελλάδα από την αρχή της ρωσικής εισβο-

την ώρα της δίνει τη δυνατότητα να ελίσσε-

λής στην Ουκρανία, τήρησε στάση αρχής, με

ται και να «πουλάει» τις καλές της υπηρεσίες

το βλέμμα στραμμένο και στην άλλη πλευρά

εκατέρωθεν. Το κλείσιμο των Στενών έγινε

του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στις κοινές

με χαρακτηριστική καθυστέρηση για να ικανο-

σε αρκετά σημεία αντιλήψεις και μεθόδους

ποιηθεί μεν η Δύση, αλλά να μη θιγεί και η

Ρωσίας και Τουρκίας», και συνεχίζει… «Παρά

Ρωσία, γιατί δεν επηρεάζεται πλέον επιχειρη-

το γεγονός ότι άλλες χώρες έχουν συνδράμει

σιακά. Η Άγκυρα καταδίκασε απερίφραστα τις

περισσότερο και ουσιαστικότερα την Ουκρα-

ενέργειες της Μόσχας, όμως, δεν έχει αποκα-

νία, βλέπουμε ότι η Μόσχα και δη το υπουρ-

λέσει εισβολή τις επιχειρήσεις της αλλά επί-

γείο Εξωτερικών της και η εκπρόσωπός του,

θεση. Ο Καλίν μόλις σήμερα μίλησε για παρά-

έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα».
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Για να συμπληρώσω εγώ ότι αντίθετα την

Το θέμα της ομιλίας του κ. Κωνσταντίνου Φί-

Τουρκία την ευχαριστούν όλοι οι εμπλεκόμε-

λη είναι: «Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

νοι!

στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία και

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η προσέγγιση

ο ρόλος Ελλάδας και Τουρκίας».

μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας σε αυ-

Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Νέας Σμύρ-

τή τη παγκόσμια κρίση είναι εκ διαμέτρου α-

νης Ροτ. Δημήτρη Οικονόμου να παρουσιάσει

ντίθετη. Αυτό τι σημαίνει για τη χώρα μας και

το βιογραφικό του ομιλητή.

τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές που εξελίσσονται;

18
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Βιογραφικό

κ. Κωνσταντίνου Φίλη
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι Πρόεδρος

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2008 - 2010).

του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδο-

Είναι διαλέκτης στη Διπλωματική Ακαδημία,

σης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υ-

στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνι-

ποθέσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής του Α-

κής Άμυνας και στη Σχολή Εθνικής Ασφά-

μερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, Διευθυντής

λειας. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο

του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρί-

πρόσφατα βιβλία τα εξής:

ας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πα-



μίας συζήτησης που δεν έγινε ποτέ”

ντείου Πανεπιστημίου.
Είναι, επίσης, μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας καθώς και του ΔΣ της



“Η Ελλάδα στη γειτονιά της”



“A Closer Look at Russia and its Influence in
the World” &

Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και
Δεοντολογίας.

Διετέλεσε

Εκτελεστικός

Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ίδιου
φορέα.
Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος
(SAM) στο St. Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2007-2009) και παράλληλα υπήρξε Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Εν συνεχεία, ανέλαβε ερευνητής στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του

“Διεκδικητικός Πατριωτισμός. Ανατομία



“Πρόσφυγες, Ευρώπη Ανασφάλεια”.

Είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Forum και
αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Είναι, επίσης, σύμβουλος ενέργειας και γεωοικονομικών της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.
Το θέμα της ομιλίας του:

«Το νέο γεωπολι-

τικό περιβάλλον στον απόηχο του πολέμου
στην Ουκρανία και ο ρόλος Ελλάδας και
Τουρκίας». Κύριε Φίλη, το βήμα στη διάθεσή
σας …..
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Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης ανέπτυξε το θέμα του εκ στήθους, ως εκ τούτου δεν υπάρχει κείμενο
προς δημοσίευση. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, ακολούθησαν σχόλια και ερωτήσεις από
το ακροατήριο προς τον ομιλητή.

20
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο τον Γ΄ Τόμο του Πνευματικού Συμποσίου στον κ. Κωνσταντίνο Φίλη και η Πρόεδρος
του Ρ.Ο. Πειραιά Ανατολή Ροτ. Αφροδίτη Δρίτσα - Κουντουρόγιαννη, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον ομιλητή κήρυξε τη λήξη της συνεστίασης.
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Όμιλος

Ροταράκτ Αθηνών
Πεπραγμένα 2021-2022
Ο Όμιλος μας, ανταποκρινόμενος στις γενικότερες συνθήκες και τις καταστάσεις που
βιώνει η κοινωνία μας, για το Ροταριανό έτος 2021-2022 προέβη στις εξής δράσεις:
Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 παραδώσαμε δώρα
προς το Σωματείο « Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος»,
σε συνεργασία με τους Ομίλους της Αγίας Παρασκευής και Κηφισιάς-Καστρί. Το συγκεκριμένο Σωματείο επιλέχθηκε διότι φιλοξενεί κακοποιημένα παιδιά και παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Σκοπός ήταν να διατηρηθεί η μαγεία
των Χριστουγέννων γι' αυτά τα 25 παιδιά που

παρέλαβαν τα δώρα μας που, υπό άλλες συνθήκες και χωρίς τη συμβολή μας, δεν θα είχαν στη
κατοχή τους.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 (Παγκόσμια Ημέρα
Ειρήνης) τα μέλη του Ομίλου μας ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του Ομίλου Ροταράκτ της
Αιγύπτου, φωτογραφήθηκαν μπροστά από ένα

συμβολικό κτήριο της χώρας μας για να
''μεταδοθεί'' το μήνυμα της Παγκόσμιας Ειρήνης. Αναλυτικότερα, τρία μέλη μας φωτογραφήθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, κρατώντας το σύμβολο της Παγκόσμιας Ειρήνης. Η επιλογή του συγκεκριμένου
κτηρίου έγινε διότι, ειδικά σε περιόδους πολέμου, η γνώση είναι δύναμη.
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Στις 21 Απριλίου 2022, μέλη του Ομίλου μας σε συνεργασία με μέλη του Ομίλου
Ροταράκτ Αγίας Παρασκευής επισκέφθηκαν τη Κιβωτό του Κόσμου προχωρώντας στη συμβολική κίνηση αγοράς χειροποίητων λαμπάδων και Πασχαλινών δώρων για ενίσχυση του Ταμείου του Οργανισμού. Με αυτή τη πράξη θέλαμε να τονίσουμε και να περάσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αγάπης προς αυτά
τα παιδιά αλλά και το Πατέρα Αντώνιο ειδικά σε αυτές τις Άγιες ημέρες που διανύουμε.

Ενόψει της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Όμιλος μας ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και προέβη σε χρηματική δωρεά προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προς ενίσχυση της προσπάθειας του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού
να συνδράμει τους πληγέντες. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Ομίλου μας (Ευάγγελος
Χάρμπας) σε επικοινωνία που είχε με τους εκπροσώπους των Ομίλων Ροταράκτ
Αγίας Παρασκευής και Κηφισιάς, κατέληξε στο να διευρυνθεί κι άλλο η βοήθεια
προς τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό με το να αγοραστούν τρόφιμα μακράς διαρκείας από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και να παραδοθούν από Εκπροσώπους
των Ομίλων στις Κεντρικές Αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για
άμεση αποστολή τους στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΑΘΗΝΩΝ
2022-2023
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Κοσμήτορας:
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Ευάγγελος Χάρμπας
Κωνσταντίνα Μπριόλα
Γεώργιος-Ερμής Μπουγιούρης
Μαρία Παπασάϊκα
Λεωνίδας Δερτυλής
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης
Πηγή: www.rotary.org

Θέματα
Νερού
Η ροταριανή ιδιότητα οδηγεί
έναν μηχανικό του Ηνωμένου
Βασιλείου σε μια δεύτερη
καριέρα
Ενδιαφέρθηκα για τα φίλτρα καθαρισμού νερού

ανάγκης. Όταν το κιβώτιο βοήθειας είναι άδειο,

μέσω του Ρόταρυ, όταν έγινα μέλος πριν από 25

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο νερού και με

χρόνια. Η Περιφέρειά μου (1030) έστελνε ήδη

το φίλτρο να καθαρίζεται. Με τα χρόνια έχουμε

φίλτρα που τα κατασκεύαζε μια μικρή τοπική

στείλει περίπου 50.000 φίλτρα για οικογενειακή

εταιρεία, αλλά δεν λειτούργησαν πολύ καλά. Έτσι

χρήση και 2.000 φίλτρα για κοινοτική χρήση. Εάν

έγινε μια έκκληση από τον Όμιλό μου προς ένα

όλοι τους τα χρησιμοποιούν σωστά, αυτά τα φίλ-

μηχανικό για να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό. Η

τρα θα καλύπτουν τις ανάγκες έως και 500.000

σύζυγός μου Gill, μου είπε: "Πρόκειται να

ανθρώπων. Πολλές φορές, οι άνθρωποι αρρω-

συνταξιοδοτηθείς, οπότε αυτό θα σε κρατήσει

σταίνουν και στη συνέχεια πίνουν το ίδιο νερό που

απασχολημένο". Λοιπόν, με κράτησε απασχολημέ-

τους προκάλεσε την ασθένεια. Εμείς παρέχουμε

νο πάρα πολύ καιρό! Πούλησα την προσωπική

το υλικό αυτό για καθαρό πόσιμο νερό και κατ’

επιχείρηση κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων

επέκταση για σωστή υγιεινή.

για

αυτό.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να εφοδιάζεις οργα-

Δημιουργήσαμε την εταιρεία Grifaid για ενίσχυση

νώσεις παροχής βοήθειας. Οι μεγάλες ανθρωπι-

μικρών οργανώσεων. Για μεγαλύτερες ΜΚΟ,

στικές οργανώσεις που διανέμουν μεγάλο όγκο

διανέμουμε τα φίλτρα καθαρισμού νερού μέσω

αριθμού φίλτρων, τείνουν να μην έχουν δικό τους

του Safe Water Trust.

απόθεμα. Μόλις υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή,

Ήταν ένα εντελώς νέο πεδίο απασχόλησης για

όπως ο σεισμός στην Αϊτή πέρυσι, θα μας πάρουν

μένα. Η επαγγελματική μου πορεία ήταν στο χώρο

τηλέφωνο και θα ρωτήσουν, "Πόσα έχετε;" Γνωρί-

της μηχανικής, γι 'αυτό ξεκίνησα από την αρχή.

ζουν ότι θα υπάρχει πάντα ένα αρκετά μεγάλο

Ένα από τα πρώτα σχέδια που έκανα ήταν για ένα

διαθέσιμο απόθεμα για μια μελλοντική επείγουσα

φίλτρο νερού που ήταν αρκετά μικρό σε μέγεθος,

ανάγκη.

να

ξεκινήσω

το

πρόγραμμα

ώστε να ταιριάζει σε κιβώτια βοήθειας έκτακτης
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Υποστήριξη, όχι στίγμα
Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Αυτισμού
Οι Όμιλοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση
και την κατανόηση του αυτιστικού φάσματος
Όταν τα σχολεία στην Κένυα ξανά άνοιξαν τον Ια-

γνωρίζω ότι ο Andy τις χρειάζεται. Είναι πολύ

νουάριο 2021 μετά από ένα ενιάμηνο

κλείσιμο

στενάχωρο αυτό", λέει η ίδια. Οι διαταραχές του

οφειλόμενο στο Covid-19, η Sylvia Mochabo προ-

αυτιστικού φάσματος (ASD), αποτελούνται από

σβλέπει την επιστροφή του 11χρονου γιου της,

μια σειρά αναπτυξιακών αναπηριών που μπορεί

Andy, στην αίθουσα διδασκαλίας. Το πρόγραμμά

να κάνει την επικοινωνία και την κοινωνική αλλη-

τους, όπως αυτά εκατομμυρίων οικογενειών σε

λεπίδραση δύσκολη και μπορεί επίσης να προκα-

όλο τον κόσμο, είχε διαταραχθεί από την πανδημί-

λέσει προκλήσεις συμπεριφοράς. Ανθρωποι με

α, και για τον Andy, ο οποίος διαγνώστηκε με αυ-

αυτισμό μπορούν να σκέφτονται, να ενεργούν, να

τισμό στην ηλικία των 3 ετών και ο οποίος αγωνί-

μάθαίνουν και να επικοινωνούν με τρόπους που

ζεται να προσαρμοστεί στις αλλαγές στη ρουτίνα

είναι διαφορετικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο

του, ο εγκλεισμός ήταν μία ιδιαίτερη πρόκληση.

Οργανισμό Υγείας, 1 στο 160 παιδιά παγκοσμίως

Αλλά η πρώτη του μέρα πίσω στο σχολείο δεν πή-

παρουσιάζουν μία διαταραχή αυτισμού.

γε όπως είχε προγραμματιστεί.

Τα τελευταία χρόνια, η αναφερόμενη επικράτηση

"Το σχολείο αρνήθηκε να τον δεχθεί, αν δεν φο-

της διαταραχής έχει υψηλότερη συχνότητα και

ρούσε τη μάσκα, την οποία ο Andy δεν μπορούσε

αυτό συμβαδίζει με τα δεδομένα πηγών από χώ-

να φορέσει, επειδή ο αυτισμός προκαλεί ιδιαίτε-

ρες σαν τη Γερμανία, το Ιράν και την Ιαπωνία, σύμ-

ρες ευαισθησίες. «Έβρισκε τη μάσκα αφόρητη",

φωνα με το Αμερικανικό Κέντρο για τον έλεγχο

λέει η Mochabo, μέλος του Ροταριανού Ομίλου

και πρόληψη των ασθενειών (U.S. Centers for Dis-

Muthaiga. Επειδή δεν παρακολουθούσε το σχολεί-

ease Control and Prevention). Δεν είναι σαφές κα-

ο, ο Andy έχασε επίσης την πρόσβαση σε εκπτώ-

τά πόσο αυτή η αύξηση οφείλεται σε αλλαγές

σεις στις συνεδρείες της θεραπείας του, οι οποί-

στον κλινικό ορισμό της ASD ή για καλύτερες

ες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή του.

προσπάθειες για τη διάγνωση της πάθησης. Ωστό-

Τώρα, ο Mochabo πρέπει να πληρώσει ολόκληρο

σο, το CDC δεν αποκλείει απόλυτη αύξηση του

το ποσό για την υποστήριξη στο σπίτι.

αριθμού των ατόμων με ASD, και οι ερευνητές

"Έπρεπε να μειώσω τον αριθμό των συνεδρίες
από τρεις φορές εβδομαδιαίως, σε μία φορά. Χωρίς την έκπτωση δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά να κάνω και τις τρεις συνεδρίες, παρόλο που
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εξετάζουν γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Για την
Ροταριανή Corina Yatco-Guerrero, η διάγνωση του
παιδιού της ήρθε ως ένα σοκ, παρόλο που και αυτή και ο σύζυγός της είναι ιατροί, αυτή είναι νευ-
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με αυτισμό. "Τα παιδιά πρέπει να αξιολογηθούν σε
νεαρές ηλικίες για να καθορίσουν τα κενά στην
ανάπτυξη και να επιτρέψουν την έγκαιρη παρέμβαση", λέει ο Pooja Panesar, διευθυντής και συνιδρυτής του Κέντρου Νευροαναπτυξιακών Θεραπειών Kaizora, ένα ίδρυμα στο Ναϊρόμπι που χρη-

ρο-οφθαλμίατρος και αυτός είναι νευρολόγος.

σιμοποιεί μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για το

Τους πήρε λίγο χρόνο για να αποδεχτούν τη διά-

πως να διδάξουν σε παιδιά κρίσιμες δεξιότητες

γνωση του γιου τους και να βρουν τρόπους να τον

όπως η επικοινωνία και η χρήση της τουαλέτας,

υποστηρίξουν με λογοθεραπείας και επαγγελμα-

ενώ παράλληλα μειώνουν συμπεριφορές ανησυχί-

τική θεραπεία και εκπαίδευση για τις ειδικές του

ας. "Μέσω αυτής της διαδικασίας, είχαμε μεγάλη

ανάγκες. "Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα που

επιτυχία, από τα παιδιά που λαμβάνουν την

πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι οικογένειες,

έγκαιρη παρέμβαση που μεταβαίνουν στη συμβα-

είναι ότι ο αυτισμός δεν είναι μια καταδίκη ζωής,

τή εκπαίδευση σε ενήλικες που ζουν τώρα ανε-

ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν δικαίωμα στη ζωή

ξάρτητα και διατηρούν μόνιμη απασχόληση", λέει

και την κατάλληλη ειδική εκπαίδευση που θα τα

ο Panesar.

εφοδιάσει καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν ", λέει η
Yatco-Guerrero, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Sta.
Ana (Davao) στις Φιλιππίνες.

Υπάρχουν διάφορα είδη διαχείρισης ανάλογα με
την περίπωση. Μερικά παιδιά μπορεί να χρειαστούν πολλή βοήθεια στην καθημερινή ζωή, ενώ
άλλα μπορεί να είναι αρκετά ανεξάρτητα. "Αν ένα

"Οι γονείς πρέπει να μάθουν να δέχονται και να

παιδί είναι μη λεκτικό, τότε με έναν λογοθερα-

μην βρίσκονται σε κατάσταση άρνησης και να αγα-

πευτή θα βοηθηθεί. Εάν ένα παιδί έχει προβλήμα-

πούν τα παιδιά τους και να τους δίδουν ό,τι καλύ-

τα αισθητικής ολοκλήρωσης, ένας επαγγελματίας

τερο στη ζωή", λέει. "Ένα παιδί με αυτισμό είναι

θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει", λέει η Yatco-

αξιαγάπητο και αξίζει φυσικά την αγάπη

μας".

Guerrero. Η Mochabo, μια μητέρα τριών παιδιών,

Οικογένειες παιδιών με αυτισμό συχνά πρέπει να

βρήκε υποστήριξη και ενθάρρυνση από τον Ροτα-

αντιμετωπίσουν την έλλειψη της κοινωνικής κα-

ριανό Όμιλο της, και με τη βοήθεια συναδέλφων,

τανόησης σχετικά με αυτήν την πάθηση, ακόμη

έχει αρχίσει να κάνει περισσότερα για να εξαπλω-

και σε μεγαλουπόλεις.

θεί η ευαισθητοποίηση για την ευαισθητποίηση

Πολλές οικογένειες βιώνουν το κοινωνικό στίγμα
και σε ορισμένες χώρες η κατάσταση αποδίδεται
συχνά στη μαγεία ή κάτι που οι γονείς έκαναν λάθος. Οι πρώτες παρεμβάσεις, ξεκινώντας πριν
από την ηλικία των 5 ετών, έχουν αποδειχθεί ότι
αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα για παιδιά

των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Κάθε χρόνο, σε
συνεργασία με άλλους Ροταριανούς Ομίλους στην
Κένυα, ο Ροταριανός Όμιλος Machakos, Ναϊρόμπι,
και Thika, φιλοξενούν το Sunshine Rally, μια μέρα
διασκέδασης με παιχνίδια για παιδιά με αναπηρίες. "Παρακολούθησα μια τέτοια ημερήσια δραστη-
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ριότητα και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν μόνη

καν από 12 και πλέον Ροταριανούς Ομίλους, που

σε αυτό το ταξίδι, και σαν Ροταριανή ένοιωσα την

παρείχαν κατάρτιση έγκαιρης παρέμβασης για

επιθυμία να κάνω περισσότερα και να είμαι χρήσι-

τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές παι-

μη και σε άλλες οικογένειες όπως η δική μου",

διών με αυτισμό. Ο Όμιλος Ιντεράκτ Rio Claro-

λέει η Mochabo.

Cidadad Azul στη Βραζιλία, με υποστήριξη του

Εμπνευσμένη από το Sunshine Rally, η Mochabo
ίδρυσε μια οργάνωση που ονομάζεται “Ο Andy μιλάει για Ανθρώπους με ειδικές ανάγκες”, δίνο-

ντας το όνομα του γιού της, για να υποστηρίξει
άτομα με ειδικές ανάγκες και για να δώσει ένα
τέλος

στο

στίγμα

που

αντιμετωπίζουν.

"Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον
συνέχεια", λέει η Yatco-Guerrero. Η ίδια συμμετέχει επίσης στη δημιουργία συνειδητοποίησης του
αυτισμού, μέσω μιας εθνικής οργάνωσης που ονομάζεται “Autism Society of the Philippines (ASP).
Αυτή η ομάδα υποστηρίζει την αποδοχή και την
ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοι-

νωνία. "Η 3860 Ροταριανή Περιφέρεια υποστήριξε ενεργά αυτή την πρωτοβουλία με την οργάνωση μιας ετήσιας πεζοπορίας, της Agnels Walk, που
συμμετέχουν άτομα με αυτισμό, οι οικογένειές
και οι δράσκαλοι». Προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, με εκτενή δημοσιογραφική κάλυψη, η οποία με τη σειρά της βοηθάει στη διάδοση της ευαισθητοποίησης του αυτισμού σε όλη τη
χώρα. "Άλλοι Όμιλοι σε όλο τον κόσμο έχουν επίσης οργανωμένα έργα που σχετίζονται με τον αυ-

πατρικού του Ροταριανού Ομίλου και την 4590
Περιφέρεια, δημιούργησε την Inclusion Symphony,
μια αίθουσα μουσικής θεραπείας για παιδιά με

αυτισμό, για να προσφέρει ένα ιδιαίτερα θεραπευτικό χώρο και να διεγείρει και να επεκτείνει την
αλληλεπίδραση και την ικανότητα επικοινωνίας
των ανθρώπων με αυτισμό. Επίσης ο Ροταριανός
Όμιλος Chicagoland Korean-Northbrook, Illinois,
διοργάνωσε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που υποστηρίζεται από επιχορηγήσεις για την υποστήριξη του αυτιστικού
φάσματος.
Για την Yatco-Guerrero, τελικά το σπίτι είναι η αρχή για κάθε είδους θετικής παρέμβασης αυτισμού. "Έχοντας ένα παιδί ειδικών αναγκών σημαίνει ότι όλη η οικογένεια πρέπει να εμπλακεί,
ώστε να αποδώσει η προσπάθεια και η ζωή να
είναι καλύτερη για όλους. Είναι μια εργασία αγάπης και επειδή δεν είναι εύκολο, θα δοκιμασθεί η
υπομονή στο έπακρο. Αλλά είναι το δικό σας παιδί που χρειάζεται τη βοήθειά σας και θα πρέπει
να του τη δώσετε. Αυτή η βοήθεια περιλαμβάνει
μεγάλη θυσία, πολλή υπομονή και κατανόηση".

τισμό. Ο Όμιλος Ροταράκτ Ηekirge στην Τουρκία,

οργάνωσε μια σειρά μηνιαίων καλλιτεχνικών εργαστηρίων για αυτιστικούς καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα ψηφιδωτά και τη ζωγραφική
και σχεδιάζουν να οργανώσουν μια έκθεση των
έργων για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό.
Στη Μαλαισία, μια παγκόσμια επιχορήγηση χρημα-

- Christine Mungai

Η Christine Mungai είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος που εδρεύει στο Ναϊρόμπι, Κενύα. Το έργο
της έχει δημοσιευθεί στο Africa Report, Washington Post, Boston Globe και Al Jazeera Αγγλικά. Η
Mungai είναι επιμελήτρια του Baraza Media Lab
στο Ναϊρόμπι, ένα χώρο συν-δημιουργίας για την
αφήγηση ιστοριών δημόσιου ενδιαφέροντος.

τοδότησε μια σειρά εργαστηρίων, που οργανώθη-
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Ο εκριζωτής
Michel Zaffran
Ρ.Ο. Gex-Divonne (Pays de Gex) Γαλλία

Όταν ο Michel Ο. Zaffran έγινε διευθυντής
τμήματος για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το
2016, η πρόβλεψη για τη διάσχιση της γραμμής τερματισμού σε μία μακρά αποστολή
τριών δεκαετιών, ήταν μια αισιόδοξη σκέψη.
"Νόμιζα ότι η Αφρική ήταν εκτός κινδύνου
και απλά θα έπρεπε να εστιάσουμε στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν". Στη συνέχεια, μια
καταιγίδα αποτυχιών: Κρούσματα σε πολλές
περιοχές που δραστηριοποιείτο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μια νέα δραματική
παραπληροφόρηση σχετικά με το εμβόλιο,
ένα αδίστακτο στέλεχος και η πανδημία του
covid-19, η οποία σταμάτησε προσωρινά τις
ζωτικής σημασίας ανοσοποιήσεις από πόρτα
σε πόρτα. Και όμως κατά τη διάρκεια της θητείας του Zaffran, επιτεύχθηκε αξιοσημείωτη
πρόοδος: Η παγκόσμια εξάλειψη του τύπου 3
του ιού.
Την πιστοποίηση της εξάλειψης της πολιομυελίτιδας στην Αφρικανική περιοχή. Μια πιο
φωτεινή προοπτική για το Αφγανιστάν και το
Πακιστάν. Και το επίκεντρο του Gavi, της Vaccine Alliance, ως συνεργάτης στην Παγκόσμια

Πρωτοβουλία Εξάλειψης της Πολιομυελίτιδας - σημαντική ανάπτυξη στη χρηματοδότηση του αδρανοποιημένου εμβολίου της πολιομυελίτιδας (IPV). Εμπνευσμένο από το έργο
του με το Ρόταρυ, ο Zaffran εντάχθηκε στον
Ροταριανό Όμιλο Gex-divonne (Pays de Gex),
Γαλλία, το 2017, και λίγο μετά τη συνταξιοδότησή του, ορίστηκε ως συντονιστής του “End
Polio Now”.
"Η δύναμη των Ροταριανών Ομίλων σε όλο
τον κόσμο και το Ροταριανό Ίδρυμα - αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα πέρα από αυτό που κάναμε με την
πολιομυελίτιδα."
Ο Zaffran βλέπει τους νεότερους Ροταριανούς να αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο σε
αυτή την αποστολή. «Είναι γοητευμένοι διότι
πρόκειται να εξαλείψουμε μια ασθένεια στη
γη για δεύτερη φορά.»
- Dan Jakes

Τεύχος 10 | 8 Φεβρουαρίου 2022 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

29

ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2022 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
HOUSTON, ΤΕΞΑΣ, Η.Π.Α., 4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Εγγραφείτε σήμερα στο convention.rotary.org.

Και προσκαλέστε ένα φίλο μαζί σας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ξενάγηση Ρ.Ο. Αθηνών Λαυρεωτική

Σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε μαζί κάποια
από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα
της χερσονήσου της Λαυρεωτικής, που –χάρη
στα πλούσια κοιτάσματά της σε αργυρούχο μόλυβδο– συνέβαλε στην ανάδειξη της πόληςκράτους της Αθήνας σε ηγεμονεύουσα δύναμη
κατά την κλασική αρχαιότητα (5ο και 4ο αι.
π.Χ.).
Στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού θα
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το κέντρο του ομώνυμου αρχαίου δήμου, ενός από
τους πολλούς που αναπτύχθηκαν στην περιοχή.
Στο χώρο σώζονται κατάλοιπα που σχετίζονται
με ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής
των αρχαίων κατοίκων της περιοχής, ανάμεσα
στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει το θέατρο.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το εσωτερικό του ορεινού όγκου της Λαυρεωτικής
και στα νότια του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας). Εδώ, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, βρίσκεται η κοιλάδα
της Σούριζας, όπου θα ξεναγηθούμε σε ένα από τα σωζόμενα συγκροτήματα αρχαίων εργαστηρίων για την επεξεργασία του αργυρούχου
μεταλλεύματος, ένα μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό σύνολο.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λαυρίου, που –αν και ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό– φιλοξενεί εντυπωσιακά
ευρήματα από ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Ανάμεσά τους ιδιαίτερη θέση κατέχουν το σύνολο
αντικειμένων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην
περιοχή κατά τους αρχαίους χρόνους, αλλά και
τμήμα του γλυπτού διακόσμου του ναού του
Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 210 3311729, rcathina@otenet.gr)
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Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τον Μάϊο για 4 μοναδικές παραστάσεις
τρεις χορογραφίες σύγχρονου χορού. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο πάνω στη σύγχρονη γλώσσα του χορού με δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χορού παγκοσμίως, τον Τσέχο Γίρζι Κύλιαν και τον Ισραηλινό Οχάντ
Ναχαρίν.

To ισοκράτημα ενός παιδιού / The Pedal Tone for a Child
Χορογραφία – Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος | Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης
Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός | Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης
Συνεργάτιδα Σκηνογράφος: Μαίρη Τσαγκάρη
Χορεύουν:
Μαρία Κουσουνή, Πόπη Σακελλαροπούλου, Όλγα Ζουρμπινά, Στράτος Παπανούσης, Ίγκορ Σιάτζκο, Θανάσης Σολωμός
Με την Ορχήστρα και Μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ, καθώς και με τη συμμετοχή σπουδαστών
της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος παρουσιάζει μια νέα χορογραφία πάνω στο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Το ισοκράτημα ενός παιδιού. Το έργο έχει ως αφετηρία τη
βυζαντινή μουσική και πραγματεύεται την ανακάλυψη του κόσμου της φύσης και της παράδοσης.
H νέα χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου μάς μεταφέρει σε έναν ασπρόμαυρο, δυστοπικό, εγκαταλειμμένο κόσμο, όπου η πινακίδα μιας ξεχασμένης διαφήμισης στέκεται σαν σκιάχτρο στον
μακρινό ορίζοντα. Το έδαφος είναι χορταριασμένο, ενώ κάποια καδρόνια μοιάζουν με όπλα μιας
ξεχασμένης συμπλοκής. Εφηβεία, όνειρα και ρομαντισμός. Η αγωνία για το αύριο ή αγωνία για το
τίποτα. Τα όρια του κόσμου αλλάζουν, όλος ο κόσμος στα πόδια μας, όλος ο κόσμος πάνω από το
κεφάλι μας.
«Άραγε οι επιλογές μας είναι πραγματικά δικές μας ή προκαθορισμένες; Το ισοκράτημα ενός παιδιού είναι έργο για ένα μεικτό σύνολο των χορευτών του Μπαλέτου της ΕΛΣ και σπουδαστών χορού. Η εμπειρία και η γνώση απέναντι στην τραχύτητα και την ευαισθησία δημιουργούν ένα κινησιολογικό ρίσκο», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Petite mort
Χορογραφία – Σκηνικά – Φωτισμοί: Γίρζι Κύλιαν
Μουσική: Β. Α. Μότσαρτ | Κοστούμια: Γιόκε Βίσσερ
Couple: Nancy – Jorma
Αρετή Νότη / Μάγδα Κούκου-Φέρρα
Ντανιέλε Πεκοράρι / Ανχελ Μαρτίνεζ-Σάντσεθ
Couple: Sol - Miquel
Αλίσια Τάουνσεντ / Ζωή Σχοινοπλοκάκη
Άριε Μπέιτς-Βινουέζα / Τζάουμα Ντεουλοφέου-Σεγκί
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Couple: Corraine - Stefan
Ελευθερία Στάμου / Αρετή Νότη / Μάνες Αλμπέρντι / Ντανιέλε Πεκοράρι
Couple: Elke - Johan
Έλενα Κέκκου / Ελευθερία Στάμου / Βαγγέλης Μπίκος / Ντανίλο Ζέκα
Coulple: Cora – Martino
Μαρίτα Νικολίτσα / Γιάννης Γκάντσιος / Γιώργος Χατζόπουλος
Couple: Flora - Paul
Μαργαρίτα Κώστογλου / Αριάδνη Φιλιππάκη / Στέλιος Κατωπόδης / Γιάννης Μητράκης
Ο σπουδαίος Γίρζι Κύλιαν, καλλιτεχνικός διευθυντής του Nederlands Dans Theater (1975-1999),
πρωτοπαρουσίασε τη χορογραφία στο Ζάλτσμπουργκ για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μότσαρτ. Για το έργο αυτό χορογράφησε τα αργά μέρη από τα δημοφιλή κοντσέρτα για πιάνο αρ. 21
και 23 του Μότσαρτ. Ο χορογράφος αναφέρει: «Αυτή η συνειδητή επιλογή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προκλητική. Είναι ο δικός μου τρόπος να αναγνωρίσω το γεγονός ότι ζω σε έναν κόσμο όπου
τίποτα δεν είναι ιερό και στον οποίο η βαρβαρότητα και η αυθαιρεσία πρωταγωνιστούν». Η επιθετικότητα, η σεξουαλικότητα, η ενέργεια, η σιωπή παίζουν σημαντικό ρόλο στη χορογραφία,
άλλωστε το Petite mort (Μικρός θάνατος) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον οργασμό στα γαλλικά και στα αραβικά.
Minus 16
Χορογραφία – Κοστούμια: Οχάντ Ναχαρίν
Μουσική: Διάφοροι καλλιτέχνες
Φωτισμοί: Αβί Γιόνα Μπουένο (Μπάμπι)
Χορεύουν:
Χριστίνα Μακρίδου, Γιοβάνκα Ζάριτς, Έλενα Κέκκου, Μάγδα Κούκου-Φέρρα, Μαργαρίτα Κώστογλου, Μαρίτα Νικολίτσα, Αρετή Νότη, Μάρτα Ριβέρα-Ντε Μιράντα, Ελευθερία Στάμου, Ζωή
Σχοινοπλοκάκη, Αλίσια Τάουνσεντ, Αριάδνη Φιλιππάκη
Ντανίλο Ζέκα, Βαγγέλης Μπίκος, Στέλιος Κατωπόδης, Μάνες Αλμπέρτι, Γιάννης Γκάντσιος,
Άνχελ Μαρτίνεθ Σάντσεθ, Γιάννης Μητράκης, Άριε Μπέιτς-Βινουέζα, Τζάουμα ΝτεουλοφέουΣεγκί, Έλτον Ντιμρότσι, Ντανιέλε Πεκοράρι, Γιώργος Χατζόπουλος
Με μουσικές από τον Ντην Μάρτιν έως το μάμπο, την τέκνο και την παραδοσιακή ισραηλινή μουσική, ο κορυφαίος χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής της περίφημης Ομάδας Χορού
Μπατσέβα (1990-2019), δημιούργησε το Minus 16. Ο Ναχαρίν είναι ο δημιουργός της μεθόδου Gaga, μιας μοναδικής κινητικής γλώσσας, η οποία ωθεί τους χορευτές να ξεπεράσουν τα όριά τους.
Το Minus 16 καταργεί τα όρια μεταξύ κοινού και χορευτών με έναν μοναδικό, απρόβλεπτο τρόπο.
Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 18, 20, 21, 22 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30)
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Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν
έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους) Για παιδιά
από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τελευταίου 24ώρου.
Επίσης, ισχύουν όλα τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο και την έξοδο των θεατών, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στην είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια
της παράστασης.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αγοράς ομαδικών
εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ημέρες και ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
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
Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr
Με εκτίμηση
Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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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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Rotary Club of Washington DC
Ο Ρ.Ο. Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ρ.Ο. Washington DC (Η.Π.Α.) μαζί
τους λοιπούς αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού: Edinburgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή),
San Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen (Τυνησία),
Appia Antica, Rome (Ιταλία) και Manila (Φιλιππίνες).

Τηλεδιάσκεψη 13 Απριλίου 2022
Ομιλήτρια: Jayshree Sridhar, Rotary Club of Madras, India, TV Producer, Women's Advocate
CV: Jayshree Sridhar joined the Rotary Club of Madras, Chennai, India in 2010. An active participant in all
activities of the club, she became the Chair of the Women Empowerment Programs in 2012. She has spearheaded education and vocational training for women from underprivileged sections of society with the aim
of making them financially independent. Jayshree has directed the creation of three such centers in different

areas of Chennai. She has also been working with Interact Clubs in many schools as part of her Club's Youth
Service activities.
She is currently the President-Elect of her Club, District 3232. The Rotary Club of Madras is 93 years old being chartered in1929. It is the third [3d] oldest club in India. It has 255 members, most active in education,
humanitarian projects especially during the COVID-19 pandemic, youth leadership, community service, and
sustainable environmental programs. The Club has active and ongoing Global Grants.
Jayshree is a Television Producer and Media Consultant who specialises in Creative Inputs and Content Development for the Print, Radio, Television and Film industry. She has worked in several television channels
and has produced programs for Doordarshan, Sun TV, Raj TV, Vijay TV, and Zee Tamil. Production of Corporate Films, Ad Campaigns, and Biographical works is her forte. She has the unique distinction of starting

dedicated Time Bands for Women's programs, and is also the recipient of the ‘Centenarian Seva Ratna
Award’ for her contributions to society through her pioneering work in the television industry. She has been a
Visiting Faculty at several institutions of higher learning in Chennai, where Visual Communication and Film
Technology are taught.
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Τηλεδιάσκεψη 6 Απριλίου 2022
Ομιλητής: Brian Schwalb, Candidate - DC Attorney General
CV:

Brian Schwalb has deep roots in DC. Born at the Washington Hospital Center, Brian has lived and

worked in the District of Columbia for nearly 30 years. After graduating from Duke University and Harvard

Law School, Brian served as a law clerk for the U.S. District Judge John R. Hargrove, then joined the U.S. Department of Justice’s Honor program as a trial lawyer. For years, he’s committed his legal and advisory services to organizations like the Council for Court Excellence that are dedicated to strengthening the justice
system in DC. Widely recognized and respected throughout the city for his work, Brian is a fellow of the
American College of Trial Lawyers, whose membership is limited to lawyers whose careers have reflected the
highest standards of ethical conduct, professionalism, civility, and collegiality. Brian fights for what matters.
He’s trained his formidable legal skills on advocating for the rights of clients injured by excessive, unconstitutional police force, defrauded out of their assets, and fighting for their lives on death row. Brian also works
with the Abramson Scholarship Foundation, which gives high school graduates in the District the opportunity
to attend four-year colleges and the tools to succeed. Brian and his wife Mickie raised their three daughters –
Jessica, Allison, and Sydney – in the District. He’s a current member of the Adas Israel Synagogue in Cleve-

land Park, where he serves as a trustee.

Τηλεδιάσκεψη 20 Απριλίου 2022
Ομιλητής: Nathan Harrington, Executive Director, Ward 8 Woods Conservancy
CV:

Nathan Harrington was born in Washington, DC and grew up in Rockville, Mary-

land. After graduating from Bates College in Maine, he taught social studies and Spanish in
DC area public schools for 11 years and earned an M.Ed Degree in Educational Leadership
and Policy from Howard University. Nathan has lived and been civically active in Ward 8
since 2009, chairing the Committee to Restore Shepherd Parkway and managing the Ward 8
Farmers Market. In 2018 he spearheaded the formation of the Ward 8 Woods Conservancy. He has also worked as a local urban gardener and professional tour guide .
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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)
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47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

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’ Hall

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
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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 Επιτρο-

πών, 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

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων

Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

12. Leonardo da Vinci

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Βασίλης Φωτόπουλος

5. Οικονομική

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

13. Χορευτικού Δείπνου

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14. Ροταριανού Ιδρύματος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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