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Πρωτόκολλο συνεργασίας!
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,
Ρόταρυ σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει συναδέλφωση, σημαίνει αγάπη για τον
συνάνθρωπο, σημαίνει θέτω το ΕΜΕΙΣ πιο ψηλά από το ΕΓΩ.
ΕΜΕΙΣ οι ροταριανοί, μέλη των Ομίλων Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Ψυχικού και
Αθήνας, πιστοί στα ροταριανά ιδεώδη, γνωρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά για πιο πολλούς. Γνωρίζουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να
προσφέρουμε την αλληλεγγύη και την αγάπη που τόσο αναζητά σήμερα η

κοινωνία μας. Μια κοινωνία βαριά τραυματισμένη από τα μνημόνια, την πανδημία αλλά και την κρίση αξιών που βιώνει.
Για τον σκοπό αυτό, συναποφασίσαμε να δεσμευτούμε με ένα συμβόλαιο τιμής, το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, που θα υπογράψουμε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και θα ανακοινωθεί το πρώτο πρόγραμμα της κοινής δράσης των Ομίλων μας.
Σας καλούμε όλους κοντά μας σε αυτή την πρωτοβουλία – συμβόλαιο – πρωτόκολλο συνεργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, αλλά με θέληση για προσφορά, κάνοντας πράξη τον εθελοντισμό. Άλλωστε, «είμαστε επαγγελματίες και εθελοντές», όπως συνηθίζει να λέει η Διοικήτρια της 2470 Πε-

ριφέρειας του Δ.Ρ. Μαρίζα Οικονόμου.



Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Ψυχικού διοργανώνουν επίσημη συνεστίαση την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) και ώρα 20:30, τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κύριος
Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην συνεστίαση αυτή θα ανακοινωθεί το κοινό πρόγραμμα δράσης
των 4 Ροταριανών Ομίλων που αφορά την προσφορά ειδικού εξοπλισμού στο Εργαστήριο
Ανάλυση Βάδισης και Κίνησης του Ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ. Επιπλέον θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην αδελφοποίηση του Ρ.Ο. Αθηνών με τον Ροταριανό Όμιλο Παρισίων. Προγραμματίστε και δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στην ενδιαφέρουσα αυτή συνεστίασή μας επικοινωνώντας με την Γραμματεία του Ομίλου μας (Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης: τηλ. 210
33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr).



Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών την Τρίτη 12 Οκτωβρίου
2021 θα 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. Θα
υπάρχει 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).



Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης και προσφοράς του Ρ.Ο. Αθηνών o Πρόεδρος Ροτ. Χα-

ράλαμπος Τιγγινάγκας και o Γεν. Γραμματέας Ροτ. Ιωάννης Κοϊτμζόγλου, συνοδευόμενοι από τον Ροτ. Δημήτριο Ε. Μέξη, επισκέφθηκαν την Πυροσβεστική Ακαδημία (Κάτω Κηφισιά)
και είχαν συνάντηση με τον Διοικητή της Ακαδημίας Υποστράτηγο Σπυρίδωνα Πέτρου, ο οποίος και ενημέρωσε για την λειτουργία της Ακαδημίας. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.


Την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τα Γραφεία μας η Ροτ. Leslie Wells Rambin με τον
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Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας και ο Γεν.
Γραμματέας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου με τον Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγο
Σπύρο Πέτρου

σύζυγό της από τον Ροταριανό Όμιλο Kerrville, Τέξας Η.Π.Α.
Στη συνάντηση αυτή έγινε η ανταλλαγή των banners και δόθηκε αναμνηστικό δώρο.

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


Ο Ρ.Ο. Βουλιαγμένης εις μνήμη του αειμνήστου Νικολάου
Μουρτζούκου (50€)



Ο Ροτ. Γεώργιος και η Χλόη Μαυρομμάτη-Νεοκόσμου εις μνήμη
της αειμνήστου Άννης Κουτσοδώδη (100€) και εις μνήμη του
αειμνήστου Ιάσωνος Σκουζού (100€).
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Ο Ροταριανός Όμιλος Βουλιαγμένης μας απέστειλε τις κάτωθι επιστολές:

Βουλιαγμένη 28 Αυγούστου 2021

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προς
Ροταριανό Όμιλο Αθηνών
Αγαπητέ Πρόεδρε Ροτ. Χαράλαμπε,
Εκ μέρους του Δ.Σ. και όλων των μελών του Ομίλου μας, σας ευχαριστώ θερμά, για την αποστολή του
ROTARYMAG, δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού δελτίου του Ομίλου σας. Ο εκλιπών, πΒΔ, πΠ, Γεν.
Γραμματέας Σπύρος Κολαϊτης υπήρξε ένας πραγματικά εκλεκτός Ροταριανός Συνάδελφος και κάθε
τιμή στο πρόσωπό του, μας συγκινεί και μας κάνει περήφανους. Ευχόμαστε δύναμη και πάντα επιτυχίες στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο σας
Με Θερμούς Ροταριανούς χαιρετισμούς
Αγγελική Καστάνη
Πρόεδρος

Βουλιαγμένη 28 Αυγούστου 2021
2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προς
Ροταριανό Όμιλο Αθηνών
Αγαπητέ Πρόεδρε Ροτ. Χαράλαμπε,
Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε, μέσω του ROTARYMAG, δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού
δελτίου του Ομίλου σας, την απώλεια ενός εξαιρετικού Ροταριανού και Επιτίμου Μέλους του Ομίλου
σας, του αειμνήστου Νικολάου Μουρτζούκου.
Εκ μέρους του Δ.Σ. και όλων των μελών του Ομίλου μας, θέλω να σας εκφράσω τα θερμά μας συλλυπητήρια . Στη μνήμη του προσφέρουμε υπέρ του ταμείου υποτροφιών του Ομίλου σας, το ποσό των
50€.
Αγγελική Καστάνη
Πρόεδρος
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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.
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ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανών Ομίλων
ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΡΟΔΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Ομιλητής: ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Ανακοίνωση κοινού προγράμματος δράσης των 4 Ροταριανών Ομίλων
Σύντομη αναφορά στην αδελφοποίηση Ρ.Ο. Αθηνών και Παρισίων
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη
Ομιλητής: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
Αρχιμουσικός Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Σύντομο μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη
Επιμέλεια εκδήλωσης: Ροτ. Σταμάτης Μπερής, Τενόρος ΕΛΣ
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

"Αντικρύζοντας την Ελευθερία"
Βουλή των Ελλήνων - Σάββατο 11 Σεπτ. 2021
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Στο πλαίσιο οργάνωσης πολιτιστικών δρα-

πτόμενοι τους χώρους της Έκθεσης. Τη ξενά-

στηριοτήτων για το ροταριανό έτος 2021-22

γηση έκανε ο Επιμελητής της Έκθεσης και

ο

πραγμα-

Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βου-

τοποίησε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

λής Δρ. Θοδωρής Κουτσογιάννης, τον οποίο

ξενάγηση στην μεγάλη, ιστορική και εικαστι-

και ευχαριστούμε θερμότατα. Οι 22 συμμετέ-

κή Έκθεση της Βουλής των Ελλήνων για τα

χοντες είχαν χωριστεί σε 3 ομάδες, λόγω των

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, με

αυστηρών μέτρων πρόληψης, και η ξενάγηση

τίτλο: «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη

ήταν διάρκειας μίας (1) ώρας για κάθε ομάδα.

Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά».

Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων ευρί-

Τα μέλη και φίλοι που συμμετείχαν στην ξενά-

σκεται στην Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου

γηση βίωσαν μια εξαιρετική εμπειρία επισκε-

(πρώην Αίθουσες Τροπαίων και Υπασπιστών)

Ροταριανός

Όμιλος

Αθηνών

Τεύχος 3 | 14 Σεπτεμβρίου 2021
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Το Περιστήλιο , όπου παρουσιάζεται η Αφύπνιση του Ελληνισμού

στον 1ο όροφο, που είναι μια από τις εντυπωσιακότερες αίθουσες του Μεγάρου, καθώς

μαζί με το μεγάλο μαρμάρινο κλιμακοστάσιο
αποτελούν ένα ιστορικό σύνδεσμο με το παρελθόν, επειδή οι υπόλοιποι χώροι διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες λειτουργίας του
Κοινοβουλίου.
Οι συμμετέχοντες στην ξενάγηση ήταν: Ροταριανοί: Πρόεδρος Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
Προπρόεδρος

Ιωάννης

Βαρότσος,

β.Διοικητής Πάνος Βομβύλας με τη σύζυγό

Ο εντυπωσιακός Τοιχοτάπητας

του Ανθή Ματθαίου, Ροτ. Γιάννης και Κυρια-

κούλα Νικολοπούλου, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Δημήτρης Μωραίτης, Ερρίκος Kohls με
την Χριστίνα Μπάρδα, Κωνσταντίνος Κόττικιας, Έλενα Τράγου και Δημήτριος Ε. Μέξης.
Φίλοι: Γεωργία Αποστολάτου, Παναγιώτης
Γιαννακόπουλος, Δάφνη Μπακαλίδου, Ειρήνη
Παπαδοπούλου, Ιωάννης Ράφτης, Νικόλαος
και Αγγελική Φρειδερίγου, Σπύρος Λάππας
και Hofer Berhard.
Η ξενάγηση ξεκίνησε από το Περιστύλιο,
όπου παρουσιάζεται η Αφύπνιση του Ελληνισμού με μια ιστορική αναδρομή από την Αρχαιότητα στον Φιλελληνισμό και από τον Διαφωτισμό στον Πατριωτισμό με εκθέματα χειρόγραφες επιστολές, βιβλία και πίνακες ζωγραφικής. Στο χώρο κυριαρχεί ένας Τοιχοτάπητας απεικονίζοντας την Σχολή των Αθη-

14

Ο Δρ. Θοδωρής Κουτσογιάννης μας ξεναγεί στην
Έκθεση

νών, που δόθηκε δανεικά για την συγκεκριμένη Έκθεση από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.
Το κύριο μέρος της Έκθεσης, με τα περισσότερα εκθέματα, βρίσκεται στον 1ο όροφο και
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Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας μαζί με
τον Επιμελητή της
Έκθεσης Δρα Θοδωρή Κουτσογιάννη μπροστά από
την προσωπογραφία του
Ιωάννου Καποδίστρια

συγκεκριμένα στην Αίθουσα Τροπαίων και

δου Βύρωνα στον τάφο του Μάρκου Μπότσα-

στην Αίθουσα Υπασπιστών, όπου μαζί με το

ρη στο Μεσολόγγι». Επίσης διατηρείται μια

μεγαλοπρεπές μαρμάρινο κλιμακοστάσιο, εί-

ζωοφόρος (με διαστάσεις Υ=1,22 και Μ-78

ναι από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά στοιχεία

μέτρων) περιμετρικά της Αίθουσας, που απει-

του κτιρίου, που αποτελούν ένα ιστορικό σύν-

κονίζει κατά χρονολογική σειρά γεγονότα ε-

δεσμο με το χθες, καθώς οι περισσότεροι ε-

μπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση

σωτερικοί χώροι διαμορφώθηκαν για τις ανά-

μέχρι και την περίοδο του Βασιλιά Όθωνα (το

γκες λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

1836 ο Λουδοβίκος Α ́ έδωσε εντολή στον γλύ-

Στην Αίθουσα των Τροπαίων εκτίθενται Σκη-

πτη Λούντβιχ Μίχελ φον Σβαντάλερ να ετοιμά-

νές και Μορφές του Αγώνα, όπου μεταξύ των
σπουδαίων εκθεμάτων κυριαρχεί ένας μεγάλος πίνακας με θέμα η «Ορκωμοσία του Λόρ-

σει σχέδια για τη ζωφόρο της Αίθουσας Τρο-

παίων εμπνευσμένα από τον Απελευθερωτικό
Αγώνα των Ελλήνων, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε το 1843 από τους Γερμανούς ζωγράφους

Άποψη της Αίθουσας των Τροπαίων, όπου διακρίνεται η εντυπωσιακή ζωοφόρος
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Απόψεις από την Αίθουσα των Τροπαίων

Κλαούντιους φον Σράουντολφ, Ούλριχ Χάλ-

θερίας, ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής στην γεν-

μπράιτερ, Γιόζεφ Κράντσμπεργκερ, Τόμας

ναιότητα και την αυτοθυσία τους.

Γκούγκενμπέργκερ, Φραντς Γιόζεφ Βουρμ και

Στον ίδιο χώρο σε μια μεγάλη οθόνη παρου-

Γιόζεφ Σέρερ ενώ συνεργάστηκαν οι αδελφοί
Φίλιππος και Γεώργιος Μαργαρίτης).

σιάζεται ένα εικαστικό βίντεο αφιερωμένο
στον «Ύμνον της Ελευθερίας» του Διονυσίου

Στην Αίθουσα των Υπασπιστών εκτίθεται το

Σολωμού. Μέσα από τους στίχους του Ύμνου

Ηρώον του Αγώνα. Ο χώρος κοσμείται από

απεικονίζονται και αναδεικνύονται έννοιες,

προσωπογραφίες

αγωνιστών-

αξίες και αρετές που χαρακτηρίζουν συμβο-

πρωτεργατών της Ελληνικής Επανάστασης

λικά τον Αγώνα, όπως Ελευθερία, Υπέρβαση,

μαζί με φορητά εκθέματα σε προθήκες . Το

Ευλάβεια, Θυσία, Αδελφοσύνη, Αφοσίωση,

Ηρώον του Αγώνα λειτουργεί μετωνυμικά για

προκαλώντας μια συναισθηματική φόρτιση

το σύνολο των επωνύμων και ανωνύμων η-

στους επισκέπτες με την ολοκλήρωση της

ρώων που συμμετείχαν στον Αγώνα της Ελευ-

ξενάγησης.

14

Η Αίθουσα των Υπασπιστών : Ηρώον του Αγώνα
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Εικονική περιήγηση της Έκθεσης

Το Advanced Vehicle Technology Panel του S&T-Science and Technology Organization του ΝΑΤΟ τίμησε με το AVT Panel Excellence Award
τα μέλη της Ομάδας (Task Group) AVT-253, για τη συνεισφορά τους
στα εξαιρετικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Ομάδα. Στους βραβευθέντες περιλαμβάνεται ο
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Καθηγητής και πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Ναυπηγών-Μηχανικών
του Ε.Μ.Π

Το έργο της Ομάδας AVT-253 αφορούσε στην βελτίωση και αξιολόγηση μοντε-

λοποίησης και προσομοίωσης για ελιγμούς πλοίων σε κανονικές και ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Το έργο εστιάζεται σε καινοτόμες μεθοδολογίες σχεδιασμού και εργαλείων για την ασφαλή
λειτουργία πλοίων στις δυναμικές συνθήκες που προδιαγράφονται από το ΝΑΤΟ Seaway Group,
σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Οδηγίας STANAG που έχει θεσπίσει.

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών εκφράζει τα θερμότατα συγχαρητήρια προς τον αγαπητό Ροταριανό Συνάδελφο Γρηγόρη Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο του Ρ.Ο.Α. (2006-07) και Διοικητή της 2470
ΠΔΡ (2015-16) για την σπουδαία αυτή διεθνή βράβευσή του.
18
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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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Το Ρόταρυ
για τα αδέσποτα

Ο Ροταριανός Όμιλος Βουλιαγμένης
διοργάνωσε συνάντηση με τίτλο «Το
Ρόταρυ για τα αδέσποτα» την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πάρκο
Ηρώων Πολυτεχνείου στη Βούλα. Η
συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της 2470 ΠΔΡ και του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
και με τη συμμετοχή 30 Ροταριανών
Ομίλων και 6 Όμιλοι Ροταράκτ της
2470 ΠΔΡ.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, υποστηρίζοντας ένθερμα την πρωτοβουλία αυτή, προσέφερε για τις ανάγκες
φιλοζωϊκών σωματείων 150 κιλά ξηράς τροφής. Χορηγός ήταν η Εταιρεία
PROVET Α.Ε. (Animal Health Care), η
οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας
με την μεσολάβηση του συναδέλφου
μας και μέλους του Δ.Σ. του Ομίλου
μας Ροτ. Νίκου Σαββίνου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από τον Όμιλό
μας ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Τάσος
Μπάλλας και ο Β΄ Ειδ. Γραμματέας
Ροτ. Νίκος Σαββίνος.

Η Αφίσα της εκδήλωσης

Στους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά t-shirts

Ο Ρ.Ο. Αθηνών εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς την Εταιρεία PROVET Α.Ε και τον συνάδελφό
μας Ροτ. Νίκο Σαββίνο.
Στη συνάντηση μετείχαν η Διοικητής
της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Ροταριανοί Αξιωματούχοι
και μέλη των συμμετεχόντων Ροταριανών Ομίλων και Ομίλων Ροταράκτ,
εκπρόσωποι φιλοζωϊκών σωματείων
και πολλοί φίλοι.
(αριστερά): Ο Ροτ. Νίκος Σαββίνος με το προσφερόμενο είδος εκ μέρους της
Εταιρείας PROVET ΑΕ.
(δεξιά): Ροτ. Νίκος Σαββίνος και Αναστάσιος Μπάλλας
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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 αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού. Οι λοιποί αδελφοποιημένοι Ρ.Ο.: Edinburg (Σκωτία), Paris
Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή), San Salvador Maquilishuat
(Ελ Σαλβαδόρ) και Tunis Doyen (Τυνησία)

Τηλεδιάσκεψη 25 Αυγούστου 2021
Ομιλήτης: Mike Molina, Head of School, Bishop John T. Walker School for Boys
CV: With over a decade of professional experience as an education advocate and non-profit leader in diverse environments, Mike
Molina is deeply committed to catalyzing the potential of organizations committed to educational innovation in policy, curriculum, and partnerships. Having initially applied his Juris Doctorate to advocate and build political will for California state-wide
investment in youth development and less reliance on youth incarceration, then as a national and tri-national (Canada, U.S., and
Mexico) advocate for education, Mike went on to win a competitive fellowship to design a program of holistic family support for
youth from his native New Orleans who were displaced to Atlanta as a result of Hurricane Katrina. Later, after helping launch an
independent charter school where he designed an innovative parent-teacher-community network model, he directed education
programs for an organization serving U.N. designated refugees. Mike most recently ran a wrap-around student support program
for boys of color at an elite prep school, while teaching American Literature, African- American History, and Urban Studies. Mike
received his Juris Doctorate from Yale Law School and his bachelor of arts degree from Xavier University of Louisiana

Τηλεδιάσκεψη 1 Σεπτεμβρίου 2021
Ομιλητές: Dr. Cliff Strawitch & Jeff Turner
CV: Dr. Cliff Strawitch is a retired Engineering Physicist who worked for aerospace companies including as TRW and Northrop Grumman during his career, doing airborne radar design and satellite design (among other things). Cliff has been active in Citizens
Climate Lobby for 4 years, and is the CCL liaison to Senator Chris Van Hollen’s office.
Jeff Turner was Director of Marketing for three companies in three different industries, before finishing his career as Director of
Marketing for the U.S. Government Publishing Office in Washington, DC. Jeff is a member of Rotary Club of Columbia Town Center, the Environmental Sustainability Rotarian Action Group (ESRAG), the Sierra Club, and has been a Citizens Climate Lobby
member for 1-1/2 years.

Τηλεδιάσκεψη 8 Σεπτεμβρίου 2021
Ομιλητής: Sam Stephens, Chief Executive of the AB InBev Foundation, a global philanthropy devoted to achieving the
UN Sustainable Development Goals
CV:

Sam Stephens served as Executive Director of Clean the World Foundation and its predecessor, Global Soap, for ten years before being tapped in 2021 as the new Chief Executive of the AB InBev Foundation, a global philanthropy devoted to achieving
the UN Sustainable Development Goals. He is actively involved in UN and WHO initiatives and has spent time in more than 110
countries globally.

Τηλεδιάσκεψη 15 Σεπτεμβρίου 2021
Ομιλητής: Chris Puttock
CV: Chris Puttock has three decades experience in environmental conservation and restoration. He is particularly concerned with
the maintenance of ecosystems to function naturally, sustainably, and in preventing demise of ecological services by human
exploitation reaching past the tipping point where nature is not permanently damaged. In Hawaii Chris was the liaison for 12
Government and 4 NGOs managing 100% of the marine areas and 87% of the land of the Hawaiian Islands. Chris arranged the
annual environmental conservation conference with more than 1000 attendees. In Maryland Chris runs a native plant nursery
producing plants to sustain the native flora and fauna of the Chesapeake Bay Watershed. Chris is a regular speaker at meetings
of botanical and native plant societies, master gardeners, master naturalist and garden clubs.
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Ο κόσμος του Ρόταρυ
Ροταριανά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο

Virgin Islands, ΗΠΑ

Ηνωμένες Πολιτείες
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ο
Ροταριανός Όμιλος Las Vegas Summerlin απευθύνθηκε σε μερικούς από τους πιο γνωστούς performers της πόλης για την οργάνωση μιας διαδικτυακής παράστασης. Στις 17 Απριλίου, περίπου
300 άτομα παρακολούθησαν ένα 80λεπτο χαρούμενο πρόγραμμα. «Οι performers μετείχαν στο
πρόγραμμα αφιλοκερδώς», αναφέρει ο Michael
Turner, Πρόεδρος του Ομίλου. Οι Ροταριανοί David Cirral και Glenn Ritt βοήθησαν στην παραγωγή
του video. Από την διαδικτυακή αυτή παράσταση
συγκεντρώθηκαν 20.000 δολάρια που θα ενισχύσουν την οργάνωση συνεργασίας της Πολιτείας
Νεβάδα για τους Άστεγους Νέους, το Ίδρυμα Παιδιών με Καρκίνο, καθώς και την οργάνωση διανομής τροφίμων “Προσφέροντας με Αξιοπρέπεια”, που λειτούργησε κατά την περίοδο της πανδημίας προσφέροντας φαγητό σε ανθρώπους που
είχαν ανάγκη. Επίσης θα ενισχυθεί οικονομικά και
η εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Ομίλου για
να σταματήσει η παιδική σεξουαλική παρενόχληση.

22

Ροταριανοί στο St. Croix αγαπούν τη φυσική ομορφιά του νησιού, όπως αποδεικνύεται από μια μεγάλη αφίσα σχετικά με τις Δραστηριότητες της
Ημέρας της Γης. Μέλη του Ροταριανού Ομίλου St.
Croix ήταν μεταξύ των εθελοντών που φύτεψαν
10 φοινικόδενδρα Malayan σε εξωτερικούς χώρους του τοπικού εργοστασίου παραγωγής σάκχαρης Bethlehem. Ο Ροταριανός Όμιλος St. Croix
West συμμετείχε με 16 εθελοντές στη συγκέντρωση σκουπιδιών από την παραλία Frederiksted,
ενώ άλλοι 10 Ροταριανοί μαζί με εθελοντές από
τον Ροταριανό Όμιλο St. Croix Mid-isle ανέλαβαν
μια παρόμοια προσπάθεια κατά μήκος των κύριων
δρόμων της περιοχής Christiansted. Επίσης, μια
ροταριανή ομάδα από τον Ροταριανό Όμιλος St.
Croix Harborside φύτευσαν δένδρα στο προαύλιο
χώρο ενός τοπικού λυκείου.
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Νέα Ζηλανδία
Πολλοί
κάτοικοι
χαμηλού εισοδήματος
της περιοχής Porirua,
ενός προαστίου του
Wellington,
αγωνίζονται για να έλθουν
σε επαφή με οργανώσεις που παρέχουν
κοινοτικές υπηρεσίες, όπως διανομή τροφίμων,
στέγαση, επαγγελματική απασχόληση και ενημέρωσε σε θέματα που σχετίζονται με την
οικογένεια και τα οικονομικά. Στο ανατολικό
τμήμα της πόλης, "το μεγαλύτερο ποσοστό των
κατοίκων είναι Maori και υπάρχουν επίσης οικογένειες από περιοχές του Ειρηνικού και ως εκ
τούτου πολλοί από τους κατοίκους αυτούς δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες
λόγω έλλειψης υπολογιστών ή εξ αιτίας των
γλωσσικών εμποδίων», λέει ο June Murugan, Προπρόεδρος του Ροταριακού Ομίλου Porirua. "Οι
οικογένειες είναι απογοητευμένες επειδή δεν
μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην τοπική
κοινωνία". Ο Όμιλος για να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό, τον περασμένο Μάρτιο συμμετείχε
στην δημιουργία ενός δορυφορικού υποκαταστήματος του Συμβουλευτικού Γραφείου Πολιτών, ενός εθνικού δικτύου υπηρεσιών, ώστε να
μπορέσει να εξυπηρετήσει τον τοπικό πληθυσμό
στο Porirua. Ο Όμιλος συνεισέφερε στο πρόγραμμα αυτό 3.000 δολλάρια τα οποία διπλασιάσθηκαν με μια Περιφερειακή χρηματοδότηση
από την 9940 Ροταριανή Περιφέρεια.

Ινδία
Τον Ιανουάριο, ο Όμιλος Ροταράκτ Jammu City
εγκατέστησε ένα καταφύγιο σκύλων σε ένα δημόσιο χώρο στάθμευσης κοντά στην κεντρική αγορά της πόλης. "Το σύνθημά μας ήταν: Σώστε τα
αδέσποτα", λέει το μέλος του Ομίλου Chaitley
Sharma. "Κατασκευάσαμε μικρά μεταλλικά κλουβιά και τοποθετήσαμε μικρά χαλάκια και τα σκεπάσαμε με μουσαμά για την προστασία από το
κρύο και την υψηλή θερμοκρασία. "Οι Ροταρά-

κτορς τοποθέτησαν επίσης περιλαίμια σε 250 αδέσποτα ζώα για την προστασία τους», προσθέτει
ο Chaitley. Έσοδα από πωλήσεις μικρών λαμπτήρων πετρελαίου και ψημένων τροφίμων χρηματοδότησαν το έργο κατασκευής του καταφυγίου.

Μαλάουι
Όταν ο Ροταριανός Όμιλος Powhatan County, Βιρτζίνια, Η.Π.Α., ζήτησε από τον Paul Sabbatini να
είναι ο υπεύθυνος της επιτροπής διεθνών σχέσεων, ο ίδιος είχε μεγάλες ιδέες. Ένα άτομο με
καταγωγή από το Μαλάουι, είπε στον Όμιλο σχετικά με το πρόβλημα νερού στη χώρα, το οποίο
επιδεινώνεται εξ αιτίας της αποψίλωσης δένδρων, της έλλειψης πόσιμου νερού και της κακής
λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Ο Όμιλος συνεργάστηκε με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Total LandCare, που βοηθάει αγρότες σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής. Το 2015 οι δύο
συνεργαζόμενοι φορείς κατασκεύασαν δύο πηγάδια στην περιοχή Dedza. Με το πέρασμα του χρόνου, η δέσμευση επεκτάθηκε στην αγορά αντλιών
νερού πέλματος για την άρδευση. Το 2020 ο Όμιλος μαζί με δωρητές-μη Ροταριανούς, χρηματοδότησαν την κατασκευή 10 νέων πηγαδιών, τα οποία
και αυξήθηκαν το 2021.
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Καλή Επιχειρηματικότητα
Μια ροταριανή συναδέλφωση που προβάλλει τις
ρίζες δικτύωσης του Ρόταρυ
Η Επαγγελματική δικτύωση υπήρξε μέρος του Ρόταρυ από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας μας.
«Κάποιοι Ροταριανοί συνεργάζονται επαγγελματικά μεταξύ τους και υποθέτουμε ότι ακολουθούν
τον Τετραπλό Ροταριανό Έλεγχο. Έτσι υπάρχει
ένα επίπεδο εμπιστοσύνης», λέει ο Mark Burchill,
μέλος του Ροταριανού Ομίλου Santa Rosa,
Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Ο Burchill είναι Πρόεδρος της
Ροταριανής Συναδέλφωσης Σοβαρὠν Επιχειρήσεων, η οποία ιδρύθηκε το 2013 για να γιορτάσει και
να ενθαρρύνει τη δικτύωση μεταξύ των μελών
και μεταξύ των Ομίλων. Η συναδέλφωση έχει
επεκταθεί για να συμπεριλάβει περισσότερες από
120 επαγγελματικές ομάδες επιχειρηματιών, με
πολλές από αυτές να καλύπτουν μία ολόκληρη
Περιφέρεια.

Δύο από τις μεγαλύτερες περιοχές ανάπτυξης και
λειτουργίας της συναδέλφωσης ευρίσκονται στην
Ινδία και τη Νότια Αμερική. Ο Ροτ. Nicolas Juan
Canepa Arigsn, μέλος του Ροταριανού Ομίλου
Montevideo, Ουρουγουάη, και υπεύθυνος της Επαγγελματικής Ομάδας Ουρουγουάης, σημειώνει
ότι πολλές Λατινο-Αμερικάνικες επαγγελματικές
ομάδες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους - "ένα
μεγάλο φόρουμ που ενώνει το μεγαλύτερο μέρος
της Νότιας Αμερικής, από το Μεξικό έως την
Αργεντινή"- για να προωθήσει την αξία της συναδέλφωσης στους Ομίλους και σε άλλες
χώρες."Αυτή η ροταριανή συναδέλφωση είναι
ελκυστική σε νεότερα ηλικίας μέλη. Πολλοί νέοι
άνθρωποι, τους οποίους το Ρόταρυ επιδιώκει να
προσελκύσει ως μέλη του, δεν έχετε πολύ
επιπλέον ελεύθερο χρόνο. Εάν μπορούν να συνδυάσουν το Ρόταρυ με το επιχειρηματικό δίκτυο,
θα είναι περισσότερο πιθανόν να ενταχθούν και
σε κάποιο Ροταριανό Όμιλο», τονίζει ο ίδιος.
-KRIS VIRE
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Βράβευση προγραμμάτων Ροταράκτ
Οι νικητές των Βραβείων Rotaract Outstanding
Project 2020-21 ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και
γιορτάσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού
Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ρόταρυ τον Ιούνιο.
Όμιλοι Ροταράκτ και Περιφέρειες Ροταράκτ από
63 χώρες υπέβαλαν 675 έργα προς βράβευση, τα
οποία αξιολογήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του
Ρόταρυ και τα μέλη της επιτροπής Ροταράκτ, με
βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως βιωσιμότητα,
αξιολόγηση, προώθηση, συμμετοχή και συνεργασία. Δύο έργα επιλέχθηκαν για διεθνή βράβευση
και έξι για περιφερειακή βράβευση. Επί 25 και
πλέον χρόνια, το πρόγραμμα Rotaract Outstanding
Project Awards αποτελεί μια ευκαιρία για τους
Ομίλους Ροταράκτ να μοιρασθούν την επιτυχία
τους με την παγκόσμια κοινότητα του Ρόταρυ και
να εμπνεύσει άλλους Ομίλους να εφαρμόσουν
βιώσιμα και καινοτόμα έργα.

δωρεά ραπτομηχανών, παρέχοντας τους οικονομική κατάρτιση και δημιουργώντας ενός επενδυτικό ταμείο για την συγκέντρωση και εξασφάλιση
πόρων.

Τιμηθέντες Όμιλοι Ροταράκτ
με Διεθνή Βραβεία

Κεντρική Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή: Όμιλος Ροταράκτ Tunis-Ennasr, Τυνησία, για την καθοδήγησή του σε συνεργασία με άλλους εννέα Ομίλους σε πρόγραμμα που αφορούσε τη συγκέντρωση δωρεών μαλλιών για την κατασκευή περουκών σε παιδιά που κάνουν χημειοθεραπεία.

Ένας Όμιλος: Όμιλος Ροταράκτ του Πανεπιστημίου Moratuwa, Σρι Λάνκα, για τη δημιουργία της
μεγαλύτερος οπτικοακουστικής βιβλιοθήκες στη
Σρι Λάνκα, καθώς για τον σχεδιασμό οπτικοακουστικών μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης
προς όφελος μαθητών με προβλήματα όρασης.
Συνεργασία Ομίλων: Όμιλοι Ροταράκτ στη
νοτιοανατολική Ασία για την πρωτοβουλία τους
στο χώρο της υγείας με τίτλο ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ
από την οποία οφελήθηκαν περισσότερα από
50.000 άτομα με μια προσέγγιση που περιελάμβανε τοπική προβολή και εικονική εκπαιδευτική
ενημέρωση και συζητήσεις για θέματα όπως η
αυτοκτονία, κατάθλιψη κ.α.

Τιμηθέντες Όμιλοι Ροταράκτ με Περιφερειακά Βραβεία
Αφρική: Όμιλος Ροταράκτ Kololo, Uganda, για την
υποστήριξη γυναικών σε πέντε κοινότητες με τη

Ασία-Ειρηνικός: Όμιλος Ροταράκτ Zamboanga
City West, Φιλιππίνες, για ένα έργο που εισήγαγε
την υδροπονική κηπουρική σε μια ένωση γυναικών αγροτών με σκοπό την κάλυψη σίτισής τους
και την δημιουργία εισοδήματος.
Καναδάς, Καραϊβική και Ηνωμένες Πολιτείες:
Όμιλος Ροταράκτ Tortola, British Virgin Islands,
για την συμμετοχή του στην εγκατάσταση ενός
τεχνητού δένδρου σε τοπικό πάρκο, που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για την φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εναλλακτική ενέργεια και τα
πλεονεκτήματά της.

Λατινική Αμερική: Όμιλος Ροταράκτ Itabuna Universitarios, Βραζιλία, για την υποστήριξη μιας περιοχής που δεν είχε πρόσβαση σε πόσιμο νερό και
δίκτυο αποχέτευσης, με την προσφορά κεραμικών φίλτρων, την εκπαίδευση των κατοίκων
σχετικά με τις μεθόδους καθαρισμού του νερού
και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές δημόσιας
υγείας για την βελτίωση των συνθηκών.
Νότια Ασία: Όμιλος Ροταράκτ Islamabad,
Μπαγκλαντές, για το έργο Beacon, που αφορούσε
την ανακαίνιση ενός σχολείου, το οποίο λειτουργεί με ροταριανές χορηγίες και την προσφορά
εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές, που αντιμετώπισαν δυσκολίες εξ αιτίας της πανδημίας του
COVID-19.
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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 αναδείξουμε τη φιλοξενία που απολαμβάνουν
όσοι επισκέπτονται το Τέξας, και να καλωσορίσουμε τους ροταριανούς και τους φίλους μας
από όλο τον κόσμο. Μαζί, θα αναζητήσουμε ιδέες ώστε το Ρόταρυ να προκαλεί θετική και
βιώσιμη αλλαγή στα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο 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)
30
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

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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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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