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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, αλλά και για όλον τον κόσμο, στο νέο κοινωνικό περι-

βάλλον που επέβαλε σε όλους μας ο κορωνοϊος, τη χρονιά που πέρασε η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε
στην όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία του Ομίλου μας. Κληθήκαμε να κρατήσουμε, στο
μέτρο του δυνατού, τον Όμιλο ενεργό και αρωγό στη προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπου
και του κοινωνικού συνόλου, πραγματοποιώντας κοινωφελείς δράσεις για την στήριξη των ευπαθών ομάδων παράλληλα με την ενίσχυση της εξωστρέφειας για την προβολή του έργου του Ομίλου και την προώθηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με Ομίλους από όλο τον κόσμο.
Στη νέα ροταριανή περίοδο 2021-2022, με την ελπίδα πως οι συνθήκες θα το ευνοήσουν, σχεδιάζουμε να
προσθέσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις, λυρικές
βραδιές και φυσικά τις συνεστιάσεις του Ομίλου με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές.
Το Δ.Σ. του Ομίλου σε μια προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί ο Όμιλος, προωθεί θεσμικές αλλαγές. Αλλαγές

που θα κληθούν τα μέλη να εγκρίνουν σε προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση.
Εντούτοις, πρέπει να επισημάνω τον προβληματισμό μου για το θέμα της συμμετοχής των μελών στις
δραστηριότητες του Ομίλου. Ακόμη και στις τηλεδιασκέψεις, που οργάνωσε ή συμμετείχε ο Όμιλος τη
προηγούμενη χρονιά, η ανταπόκριση των μελών δεν ήταν η προσδοκώμενη, σε αντίθεση με τη συμμετοχή
σε αυτές μελών άλλων Ομίλων ή φίλων μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενεργή συμμετοχή των
μελών του Ομίλου στις δραστηριότητές του, είναι το κλειδί για την εξέλιξη και την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του προς τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Πρώτιστον το
υπηρετείν».
Ο Όμιλός μας θα είναι πάντα δίπλα στα μέλη του και τα μέλη του από την πλευρά τους θα είναι πυλώνες

στήριξης και επιδίωξης των οραμάτων του Ομίλου, επικεντρώνοντας στις ανθρώπινες αξίες με όπλο το
κέφι για δουλειά και προσφορά.
Καλό Καλοκαίρι!



Οι επίσημες εκδηλώσεις του Ομίλου μας θα ξεκινήσουν και πάλι τον Σεπτέμβριο μήνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.



Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών πραγματοποίησε την τελευταία επίσημη συνεστίαση για το ροταριανό

έτος 2020-2021 την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens τηρώντας όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Στην συνεστίασή μας αυτή έγινε η παρουσίαση των Πεπραγμένων
του Ομίλου του ροτ. έτους 2020-21 από τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, η παρουσίαση
προς έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού 2020-21, του Προϋπολογισμού 2021-22 και ακολούθησε η Αλλαγή Διοίκησης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Ροταριανοί Αξιωματούχοι και
συνάδελφοι από άλλους Ομίλους: Ο απερχόμενος β. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ (2020-21) Ροτ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος (Ρ.Ο. Αθηνών-Νότου), ο β. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ (2021-22) Ροτ. Παναγιώτης Βομβύλας (Ρ.Ο. Αθηνών-Ζαππείου) (αμφότεροι υπεύθυνοι για τον Όμιλό μας), ο Αντιπρόεδρος του Ρ.Ο. Ρόδου Ροτ. Ηλίας Πιπίνος με τη σύζυγό του, η Πρόεδρος του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών Ρκτ. Μιχαηλίνα Κατσίλα και ο Ρκτ. Σπύρος Λάππας. Την εκδήλωσή μας τίμησε με την παρουσία
του ο κύριος Ελευθέριος Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού Αρχείου και

Αναπληρωτής Δημάρχου Αθηναίων. Επίσης παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι μελών του Ομίλου
μας ο κύριος Αλέξιος Μαρουντάς, η Χριστίνα Μπάρδα, ο Juergen και η κυρία Δήμητρα Kohls και ο
Berhard Hofer. Την προσευχή είπε ο Προπρόεδρος του Ομίλου μας και Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ
(2015-16) Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος.


Στην εκδήλωση του Ρ.Ο. Βουλιαγμένης, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2021 για την Αλλαγή
Ηγεσίας του Ομίλου, παραβρέθηκαν από τον Όμιλό μας ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας με
την σύζυγο του Αθηνά, ο Προπρόεδρός μας και Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος και ο Ροτ. Ιωάννης Χουρδάκης. Επίσης στην εκδήλωση του Ρ.Ο. Χαλανδρίου (6 Ιουλίου 2021),
παραβρέθηκαν από τον Όμιλό μας ο Προπρόεδρός μας και Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος και ο Ροτ. Ιωάννης Χουρδάκης.



Ο Ροτ. Γεώργιος Βάρσος, υιός του Προπροέδρου μας Βασίλη Βάρσου, ανέλαβε την Προεδρία του Ροταριανού Ομίλου Downtown Boston (Βοστώνη Η.Π.Α.) για το ροταριανό έτος 2021-22. Ο Όμιλος ανήκει στην 7930 Περιφέρεια. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα ροταριανά του καθήκοντα.
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Α

πό τον Σεπτέμβριο του 2020 επαναλειτουργεί η ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotary-athinai.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, στοιχεί-

α 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
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021


Παρουσίαση Πεπραγμένων 2020-2021: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ, Πρόεδρος



Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού 2020-21 & Προϋπολογισμού 2021-22



Αλλαγή Διοίκησης

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα είναι η τελευταία μας εκδήλωση καθώς ολοκληρώνεται η ροταριανή χρονιά 2020-2021. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα μας Ροτ. Ιωάννη Κοϊμτζόγλου να καλωσορίσει τους
Ροταριανούς επισκέπτες και προσκεκλημένους, σύμφωνα
με το πρωτόκολλο.

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Μας τιμά γι’ ακόμη μια φορά με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων και αγαπητός φίλος κ. Ελευθέριος
Σκιαδάς. Με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων, θα προβεί σε μία σημαντική ανακοίνωση για τον
Όμιλό μας.
Κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ...

10
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Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας με τον
Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Ελευθέριο Σκιαδά

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σκιαδάς έκανε αναφορά στη σημαντική προσφορά του Ρ.Ο. Αθηνών στην εξέλιξη της πόλης των Αθηνών, υποστήριξε μάλιστα αυτήν την άποψη παρουσιάζοντας τις παρακάτω έξι διαφάνειες, με σελίδες από το Περιοδικό του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών (περιόδου 1959
-1960) από το αρχείου του Συλλόγου των Αθηναίων.
Μετά την παρουσίαση ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο για την εξαιρετική του αναδρομή στην ιστορία του Ρ.Ο. Αθηνών και συμφώνησαν στο άμεσο μέλλον να οργανωθεί μια εκδήλωση αποκλειστικά για αυτό το θέμα.

Τεύχος 1 | 6 & 13 Ιουλίου 2021
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Παρουσίαση Πεπραγμένων Ρ.Ο. Αθηνών
ροταριανού έτους 2020-2021
Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα Προέδρου (2020-2021)
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι,
Ο κορωνοϊός υπήρξε η αφορμή για να επέλθουν
αλλαγές σε πολλά επίπεδα της ζωής μας. Αλλαγές που αφορούν τον καθένα ξεχωριστά - ατομικά, αλλά και αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας. Όσα

μέχρι εχθές θεωρούσαμε δεδομένα, σήμερα κλυδωνίζονται και η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Στην

Σύμφωνα, λοιπόν, και με το Καταστατικό του Ομίλου μας προβαίνω συνοπτικά στον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του ροταριανού έτους 20202021. Ήδη σας έχει μοιρασθεί ένα έντυπο, όπου
περιγράφονται συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα της ροταριανής χρονιάς που ολοκληρώνεται σήμερα.

καθημερινότητά μας έχουν εισαχθεί, καθιερωθεί

Μια από τις προτεραιότητες του Δ.Σ. για την τρέ-

και, τελικά, υιοθετηθεί νέοι όροι και ορολογίες.

χουσα περίοδο ήταν η βελτίωση της δημόσιας

Όροι, όπως τηλεργασία, τηλεδιάσκεψη, τηλεδιδα-

εικόνας του Ομίλου. Παρόλο, την έκδοση για περί-

σκαλία, ψηφιοποίηση, μερική απασχόληση κ.ά.

που εβδομήντα χρόνια του δεκαπενθήμερου δελ-

Με άλλα λόγια, η ζωή μας άλλαξε! Κάποιοι από
εμάς αποδείχτηκαν ανθεκτικοί. Άλλοι, όμως, επιβαρύνθηκαν ψυχικά, ή και σωματικά. Βίωσαν την
μοναξιά, απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον
τους, γνώρισαν την απώλεια καθώς έχασαν αγα-

τίου του Ομίλου, πολλές από τις δραστηριότητες
του δεν γινόντουσαν γνωστές στο ευρύ κοινό. Το
πρώτο βήμα ήταν η ανανέωση σε πιο ελκυστική
μορφή και η αναβάθμιση του δελτίου σε περιοδικό. Έτσι γεννήθηκε το ROTARYMAG.

πημένους ανθρώπους, ένιωσαν την έλλειψη της

Κύριοι συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, το δεκα-

ελευθερίας. Και όλοι βιώσαμε τον φόβο της αρ-

πενθήμερο ηλεκτρονικό δελτίο μας άλλαξε! Απέ-

ρώστιας!

κτησε όνομα, ονομάζεται πλέον ROTARYMAG και

Σε αυτήν την νέα συνθήκη, στο νέο κοινωνικό περιβάλλον που επέβαλε σε όλους μας ο κορωνοϊος, το Δ.Σ. του Ομίλου κλήθηκε να κρατήσει, στο

απέκτησε επίσημη ταυτότητα, μέσω του μοναδικού αριθμού ISSN. Ο ISSN (International Standard
Serial Number) – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σει-

μέτρο του δυνατού, τον Όμιλο ενεργό και αρωγό
στην προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπου και του κοινωνικού συνόλου στη μάχη
ενάντια στην λαίλαπα της πανδημίας. Εσείς θα

κρίνεται αν τα πεπραγμένα τού Ρ.Ο. Αθηνών για
την ροταριανή περίοδο 2020-2021 ανταποκρίνονται στην ιστορία του. Εκείνο για το οποίο εγώ
προσωπικά μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι
πως όλες μας οι προσπάθειες, τόσο οι δικές μου,
όσο και των μελών του Δ.Σ. είχαν κοινή συνισταμένη την αγάπη προς τον συνάνθρωπο!
Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας στο
βήμα του Ομίλου
12
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ρών – χρησιμοποιείται για την καταγραφή των

μεί 581 μέλη, δημιουργήθηκε λογαριασμός του

περιοδικών εκδόσεων.

Όμιλου και στο Instagram.

Το δεύτερο βήμα ήταν η αναβάθμιση και ενεργο-

Λόγω της απαγόρευσης, εξ αιτίας της πανδημίας,

ποίηση της ιστοσελίδας του Ομίλου. Η ιστοσελίδα

συναντήσεων με φυσική παρουσία ο Όμιλος μας

του Ομίλου, περιλαμβάνει δυο τμήματα. Ένα τμή-

διοργάνωσε πέντε διαδικτυακές και τέσσερεις

μα ανοικτό στο ευρύ κοινό και ένα άλλο αποκλει-

πολυομιλικές τηλεδιασκέψεις σε συνεργασία με

στικά για τα μέλη. Αρχικά στο τμήμα που είναι

άλλους Ροταριανούς Ομίλους, επιλέγοντας επί-

ανοικτό στο ευρύ κοινό, γίνεται μια προσπάθεια

καιρα θέματα και εκλεκτούς ομιλητές. Με την

να καταγράφει η ιστορία του Ομίλου. Δίνονται

άρση των μέτρων απαγόρευσης διοργάνωσε μια

πληροφορίες για τη δομή, τους έξη τομείς δρά-

εξαιρετική συνεστίαση με προσκεκλημένο ομιλη-

σης, τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει στον

τή τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο

κόσμο το Διεθνές Ρόταρυ. Ενημερώνει το ευρύ

Τσιάρα. Συμμετείχε επίσης σε τέσσερεις πολυο-

κοινό για τις προσεχείς επίσημες εκδηλώσεις

μιλικές τηλεδιασκέψεις άλλων ροταριανών ομί-

του Ομίλου. Σε αυτό το τμήμα είναι αναρτημένα

λων καθώς και σε διαδικτυακές εκδηλώσεις της

τα τεύχη του περιοδικού μας, ώστε να είναι εύκο-

2470 Περιφέρειας. Αξίζει επίσης να αναφέρω,

λα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Το τμήμα που εί-

την καθιέρωση της ροταριανής ενημέρωσης με

ναι αποκλειστικά για τα μέλη του Ομίλου, σχεδιά-

βάση το ροταριανό μηνιαίο ημερολόγιο, από Ροτα-

στηκε ώστε όλα τα μέλη να έχουν ένα σημείο ανα-

ριανούς συναδέλφους του Ομίλου μας. Μέλη του

φοράς και πληροφόρησης.

Ομίλου συμμετείχαν στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή

της 2470 Περιφέρειας.

της εικόνας και του έργου του Ομίλου μας μέσω

Παρά την παρατεταμένη περίοδο περιορισμού,

των social media. Εκτός από την υπάρχουσα ομά-

κατορθώσαμε ως Όμιλος να έχουμε ένα σημαντι-

δα του Ομίλου στο Facebook, που σήμερα απαριθ-

κό έργο στη Λεωφόρο της Κοινοτικής Δράσης.
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Πέντε ολοκληρωμένες επιτυχημένες δράσεις καθ’ όλη τη ροταριανή χρονιά. Επιγραμματικά: Συμμετοχή σε 2 District grants που ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς. Προσφορά υγειονομικού υλικού στην
ΕΛΕΠΑΠ και το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ. Προσφορά εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού, για
2η συνεχή χρονιά στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Καλλιθέας. Επίσης έχουμε δεσμευτεί για συμμετοχή σε Global Grant με σκοπό την δωρεά 3 κλινών ΜΕΘ στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης (μαζί με τους
Ρ.Ο. Αγίας Παρασκευής, Αθηνών Βορρά, Αθηνών
Ζαππείου, Αμαρουσίου, Κορωπί, Πάρνηθας και Πεντέλης).
Θέλω

επίσης

να

αναφερθώ

και

στη

δρα-

στηριότητα του Ομίλου μας στην Λεωφόρο Διεθνούς Δράσης. Όπως θα έχετε διαβάσει στο
έντυπο, αναπτύχθηκε περαιτέρω η επαφή και η

συνεργασία με Ομίλους του εξωτερικού, εδραιώνοντας την ροταριανή φιλία και συνεργασία σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Όμιλός μας ενισχύθηκε με ένα νέο μέλος, τον
Ιατρό Ροτ. Δημήτρη Μωραΐτη. Παρόλο την κοινωνική αποστασιοποίηση που είχε επιβληθεί για περισσότερο από δέκα μήνες, είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μας μέλος καθώς ενισχύει ποιοτι-
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κά την αλυσίδα των μελών του Ομίλου.
Ο Όμιλος μας στάθηκε οικονομικά αρωγός στη
δράση του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού προς ενίσχυση Κέντρων
Υγείας-Εμβολιαστικών κέντρων κατά του κορωνοϊού, ενώ διοργανώσαμε από κοινού διαδικτυα-

κές τηλεδιασκέψεις.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία ήταν απαγορευτικό να οργανώσουμε τις εκλογές του Ομίλου με φυσική παρουσία. Εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα που μας έδωσε σχετικός
νόμος της κυβέρνησης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες

διαδικτυακά με εξαιρετική επιτυχία. Μά-

λιστα με τον ίδιο τρόπο διεξήχθησαν οι εκλογές
μέσα στο Δ.Σ. για την ανάδειξη των αξιωματούχων του Ομίλου.
Δυστυχώς οι συνθήκες της περιόδου 2020-2021,
με τα περιοριστικά μέτρα, μας εμπόδισαν να υλοποιήσουμε τα σχέδια μας, όπως ήταν η πραγματοποίηση μιας Λυρικής Βραδιάς αφιερωμένης στα
200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε στο Α΄ εξάμηνο της νέας ροταριανής χρονιάς.
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Άποψη του πάνελ. Στο βήμα ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα
συνοδεία παρουσίας οπτικού υλικού
Αλλά ο απολογισμός των πεπραγμένων της ροτα-

εκσυγχρονισμός του Ομίλου και η ενεργή συμ-

ριανής περιόδου 2020-2021 δεν θα ήταν πλήρης,

μετοχή των μελών του στις δραστηριότητες είναι

αν δεν επισημάνω τον προβληματισμό μου για το

το κλειδί για την εξέλιξη και την συνέχιση της

θέμα της συμμετοχής των μελών στις δραστηριό-

επιτυχημένης πορείας του, καθώς πλησιάζουν τα

τητες του Ομίλου. Ακόμη και στις τηλεδιασκέ-

100 χρόνια ζωής και προσφοράς προς την κοινω-

ψεις που οργάνωσε ή συμμετείχε ο Όμιλος η α-

νία.

νταπόκριση των μελών δεν ήταν η προσδοκώμενη
σε αντίθεση με τη συμμετοχή σε αυτές από μέλη
άλλων Ομίλων ή φίλων μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται εκ μέρους
του Δ.Σ. και του Ομίλου στις Εταιρείες που διαφημίζονται στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό Περιοδι-

Αγαπητοί Ροταριανοί και Φίλοι,

κό μας ROTARYMAG και οι οποίες είναι:

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα

 «ADELCO A.E.» του συναδέλφου μας Ροτ. Ευάγ-

μας, αλλά και για όλον τον κόσμο, η προσπάθειά
μας επικεντρώθηκε στην όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία του Ομίλου μας,
στην πραγματοποίηση των κοινωφελών δράσεων

για την στήριξη των ευπαθών ομάδων και στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας για την προβολή του

γελου Κολοκοτρώνη.
 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» του συναδέλφου μας Ροτ.

Άλκη Παναγιωτόπουλου.
 «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.» του συναδέλφου μας Ροτ.

Θεόδωρου Αχή.

έργου του Ομίλου και του Ρόταρυ γενικότερα.
Παράλληλα όμως το Δ.Σ. του Ομίλου, σε μια προ-

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών ευχαριστεί όλους

σπάθεια να εκσυγχρονιστεί ο Όμιλος, προωθεί

όσους συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία και

θεσμικές αλλαγές. Αλλαγές που θα κληθούν τα

την δράση του κατά την ροταριανή περίοδο 2020-

μέλη να εγκρίνουν σε προγραμματισμένη Γενική

2021.

Συνέλευση στην επόμενη ροταριανή περίοδο. Ο
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Σταχυολόγηση
Πεπραγμένων
λου

 Επανασχεδιασμός του ηλεκτρονικού περιο-

δικού, με νέο τίτλο ROTARYMAG, συνεχίζοντας την επί 70 χρόνια συνεχή έκδοσή του.

 Κος Χαράλαμπος Καραμπαρμούνης, Πρέσβυς

 Συνεχή ενημέρωση των δράσεων του Ομίλου

 Κα Χριστίνα Καραπάνου, Ψυχολόγος Υγείας, Γνω-

ε.τ., Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Βουλής

μέσω facebook & Instagram στο πλαίσιο της
προβολής του Ομίλου.

σιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια
 Κος Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Ποι-

 Επαναλειτουργία της ιστοσελίδας του Ομίλου

νικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών

με ανανεωμένη εμφάνιση και συνεχή ενημέρωση.

 Κα Στέλλα Κουρμπανά, Καθηγήτρια Τμήματος

Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Εισδοχή 1 νέου μέλους.

Επίσημες συνεστιάσεις

 Διοργάνωση 5 διαδικτυακών συναντήσεων και

4 πολυομιλικών τηλεδιασκέψεων με Ροταριανούς Ομίλους. Διοργάνωση 2 επίσημων
συνεστιάσεων στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.
Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις - ομιλητές:
 Κος Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής

Γεωγραφίας & Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ

 Κος Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης
 Συμμετοχή Ρ.Ο.Α. σε 4 πολυομιλικές συναντή-

σεις Ρ.Ο. καθώς και σε διαδικτυακές εκδηλώσεις της 2470 Περιφέρειας.
 Συμμετοχή μελών του Ομίλου στα Εκπαι-

δευτικά Σεμινάρια της 2470 Περιφέρειας.
 Καθιέρωση ροταριανής ενημέρωσης στο πλαί-

σιο των επισήμων συνεστιάσεων του Ομίλου
και σύμφωνα με το ροταριανό ημερολόγιο. Αναλυτικά: Αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Παγκόσμια
Ημέρα Πολιομυελίτιδας, Πρόληψη & Επίλυση
Συγκρούσεων (ομιλητές Ροτ. Ιωάννης Χουρδάκης, Νικόλαος Σαββίνος, Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος).

 Κος Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Υπεύθυνος Προ-

στασίας Δεδομένων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής 2470 Πε-

ριφέρειας Δ.Ρ.
 Κος Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Πολιτικός

Μηχανικός
 Ροτ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής

 Συμμετοχή του Ρ.Ο.Α. σε District Grant μαζί με

Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας
Ε.Κ.Π.Α.
 Κος Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλευτής Αθη-

νών, τ.Αναπλ. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
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τους Ρ.Ο. e-South Greece, Γλυφάδας και Πειραιώς για την προσφορά ενός διπλού συστήματος οδικής ηλεκτρονικής σήμανσης πεζών. Ο
Ρ.Ο. Αθηνών δώρισε το σύστημα στον Δήμο
Αγίας Βαρβάρας.

 Συμμετοχή του Ρ.Ο.Α. σε District Grant μαζί

με τους Ρ.Ο. Κηφισιάς-Πολιτείας, ΑθηνώνΛυκαβηττού, Αθήνας-Φιλοθέης, ΆνοιξηςΣεμέλη, Διονύσου, Κηφισιάς-Κεφαλάρι και
Χαλανδρίου για την προσφορά ενός Απινιδωτή-Μόνιτορ στο Κέντρο Υγείας Καπανδρίτι Αττικής.
 Προσφορά εξοπλισμού (3 γραφεία, 3 συρτα-

ριέρες, 8 καρέκλες επισκεπτών, φορητό υπολογιστή, 3 ραδιοκασετόφωνα) και παιδαγωγικού υλικού στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (για 2η συνεχή χρονιά).
 Προσφορά υγειονομικού υλικού στο Χατζη-

κυριάκειο Ίδρυμα Πειραιώς, στο πλαίσιο υποστήριξης φορέων κατά της πανδημίας του
κορωνοϊού.
 Προσφορά υγειονομικού υλικού στο Ίδρυμα

ΕΛΕΠΑΠ, στο πλαίσιο υποστήριξης φορέων
κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.
 Ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού περιο-

δικού ROTARYMAG των μελών και φίλων για
τις δραστηριοτήτες διαφόρων επαγγελματικών
και
πολιτιστικών
φορέων
(Physio.gr, Capital Link, κ.λπ.).
 Δέσμευση Ρ.Ο. Αθηνών για συμμετοχή σε

Global Grant με σκοπό την δωρεά 3 κλινών
ΜΕΘ στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης (μαζί με
τους Ρ.Ο. Αγίας Παρασκευής, Αθηνών Βορρά,
Αθηνών Ζαππείου, Αμαρουσίου, Κορωπί, Πάρνηθας και Πεντέλης)

 Συμμετοχή στο Ετήσιο Πανευρωπαϊκό Ρο-

ταριανό Βραβείο Leonardo da Vinci 2021
 Αδελφοποίηση με τον Ροταριανό Όμιλο Παρι-

σίων, Γαλλία. Συμμετοχή στον εορτασμό της
100ετίας του Ρ.Ο. Παρισίων
 Συμμετοχή στην τακτική εβδομαδιαία τηλε-

διάσκεψη του Ρ.Ο. Washington DC (Η.Π.Α.),
μαζί με τους αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού: Αθηνών (Ελλάδα),
Edinburgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago Centro (Χιλή), Maguilishuat,
San Salvador (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen
(Τυνησία) και Rome Appia Antica (Ιταλία)
 Συμμετοχή στις «εικονικές περιηγήσεις του

Ισραήλ», που διοργάνωσε ο Ροταριανός
Όμιλος Modiin, Ισραήλ (Ιανουάριος 2021)
 Ένταξη Ρ.Ο. Αθηνών στην Ομάδα JWD-Clubs

(James Wheeler Davidson-Rotary Clubs). Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις της Ομάδας και
στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας.
 Διοργάνωση διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων

με τον Όμιλο Ροταράκτ Αθηνών
 Οικονομική αρωγή στη δράση του Ομίλου

Ροταράκτ Αθηνών για την αγορά ιατρικού
εξοπλισμού προς ενίσχυση Κέντρων Υγείαςεμβολιαστικών κέντρων κατά του κορωνοϊού
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ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αγαπητοί Φίλοι,
Σε λίγα λεπτά ο τροχός του Ρόταρυ θα αρχίσει και πάλι την περιστροφή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεχίζοντας για τρίτη χρονιά στο τιμόνι του Ομίλου μας μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα χαράξουμε από κοινού το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της νέας ροταριανής χρονιάς. Η εμπειρία της νέας διοίκησης θα συνδράμει τα μέγιστα στο σχεδιασμό και την επίτευξη των στόχων, έτσι ώστε να δώσουμε όλοι
μαζί τον καλύτερο εαυτό μας ως Ροταριανοί και ως άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι και στο σύνθημα της

νέας χρονιάς «Προσφέροντας αλλάζουμε ζωές».
Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα μέλη του νέου Δ.Σ. Οι δύο Αντιπρόεδροί μας Αναστάσιος Μπάλλας και
Ιωάννης Καμπάνης. Ο Γεν. Γραμματέας μας Ιωάννης Κοϊμτζόγλου και ο Ταμίας μας Ηλίας Μαυρίκος. Ο Κοσμήτορας Παναγιώτης Κοφινάκος και οι Ειδικοί Γραμματείς Βασίλης Φωτόπουλος και Νικόλαος Σαββίνος. Και τα μέλη: Βασίλειος Βάρσος, Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Αλκιβιάδης Παναγιωτόπουλος και Χάρης Στελλάκης.

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας
με μέλη του Δ.Σ.: Αναστάσιο Μπάλλα (Α΄ Αντιπρόεδρο), Ηλία Μαυρίκο (Ταμία), Ιωάννη
Κοϊμτζόγλου (Γεν. Γραμματέα), Παναγιώτη
Κοφινάκο (Κοσμήτορα), Ιωάννη Κατσογιάννη
και Ευάγγελο Κολοκοτρώνη

ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Κλείνοντας την σημερινή και τελευταία συνεστίασή μας και πριν το δείπνο, εκ μέρους του Δ.Σ. του Ομίλου μας και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εύχομαι εγκάρδια σε όλους μια καλή
και παραγωγική ροταριανή χρονιά, πρωτίστως όμως υγεία και κατά το δυνατόν ξένοιαστες καλοκαιρινές
διακοπές. Ραντεβού και πάλι τον Σεπτέμβριο μήνα (Καμπάνα).
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Rotary Club of Washington DC
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος 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 23 Ιουνίου 2021
Ομιλήτρια: JoAnn Hill, Author of “Secret Washington, DC: A Guide to the Weird, Wonderful, and Obscure"
CV: JoAnn Hill has lived in Washington, DC, with her husband Thalamus and dog Jackson for over 19 years.
An avid traveler and foodie, JoAnn writes about their DC living and dining experiences, as well as their
global travel adventures on her blog dcglobejotters.org. Her writing has been published
in BELLA Magazine, Escape Artist, and Triptipedia. JoAnn served as a DC Public Schools teacher for 17
years before co-founding Capitol Teachers, a tutoring company servicing the greater DC area.

Τηλεδιάσκεψη 30 Ιουνίου 2021
Ομιλήτρια: Nancy Riker, Πρόεδρος

A Salute to 2020-2021 Club Achievements / Member Recognition and Awards

Τηλεδιάσκεψη 7 Ιουλίου 2021
This week's Club meeting will kick off the new Rotary Year with a Club Assembly led by Club President Bill
Dent.

Τηλεδιάσκεψη 14 Ιουλίου 2021
Ομιλήτρια: Cristal Montañéz Baylor, International Coordinator, Hope For Venezuelan Refugees

CV: Cristal Montañéz Baylor is a humanitarian global citizen and philanthropist with years of experience in citizen diplomacy in some of the world ‘s most controversial countries. Her work promotes international relations and understanding among people of different beliefs and cultures and different sectors of society as she works with
leaders from around the world. As a former Miss Venezuela, Cristal is committed to her country. Her work as a
human freedom and pro-democracy activist is highlighted at the Freedom Collection at the George W. Bush Presidential Center. Cristal is a member of the Rotary e-Club of Houston International Service Committee and International Coordinator of the Hope For Venezuelan Refugees a project created in response to the humanitarian crisis
affecting thousands of Venezuelan refugees, migrants and ‘walkers caminantes’ in Cúcuta and Pamplona, Colombia. The project received the “Humanitarian Service Project of the Year Award 2018-19” at the Rotary District 5890
Conference for helping alleviate hunger and promote peace. She also serves on the Board of Director of Sister
Cities of Houston, and the Executive Committee of the Houston-Karachi Sister City Association. Cristal is married
to George Baylor and has two children. She loves spending time with her three grandchildren.

20

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 1 | 6 & 13 Ιουλίου 2021

Οι Φίλοι στην ανάγκη φαίνονται
Ανταπόκριση στην πανδημία
Μια διεθνής συνεργασία ολοκλήρωσε τον κύκλο της,
όταν Ροταριανοί Όμιλοι από την Ινδία κατά την έναρξη
της πανδημίας, παρείχαν βοήθεια στο Detroit των Η.Π.Α.
Τα τελευταία χρόνια, Ροταριανοί Όμιλοι στην ευ-

τευτικού εξοπλισμού, πρώτα οι εργαζόμενοι στην

ρύτερη περιοχή Pune της Ινδίας συνεργάστηκαν

υγειονομική περίθαλψη μολύνθηκαν πρώτοι.

με Ροταριανούς Ομίλους στο Detroit των Η.Π.Α, σε

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ήταν κάτι

προγράμματα που εφαρμόσθηκαν στην Ινδία με τη

αναμενόμενο, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού

βοήθεια παγκοσμίων χορηγιών. Μία χορηγία αφο-

ένδειας της πόλης και των συνθηκών που προϋ-

ρούσε εξοπλισμό εντατικής θεραπείας νεογνών

πήρχαν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της υ-

σε ένα νοσοκομείο στο Pune. Μια άλλη χρημα-

γείας. Το 1/3 των κατοίκων του Detroit ζει σε επί-

τοδότηση αφορούσε εξοπλισμό για την παρα-

πεδο φτώχειας, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ

κολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου σε εννέ-

των 50 πιο πολυπληθέστερων πόλεων των Η.Π.Α.

α σχολεία της ίδιας περιοχής.
Ροταριανοί Όμιλοι στο Michigan, λέει η Myra Ford,
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Detroit (2020-21) Η.Π.Α.
«υλοποιούσαν πάντα προγράμματα στο εξωτερικό. Την περασμένη άνοιξη, όταν Ροταριανοί
Όμιλοι στην Ινδία βλέποντας τι συνέβαινε στο
Michigan, αποφάσισαν να βοηθήσουν». Το Detroit
ήταν ένα από τα πρώτα COVID-19 hotspots στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το Michigan ανέφερε το
πρώτο του θύμα εξ αιτίας του κορωνοϊού στις 18

Μαρτίου 2020, δύο εβδομάδες αργότερα αναφέρθηκαν 337 θάνατοι και περίπου 10.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με την εφημερίδα
Detroit Free Press. H τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων
Deadline Detroit δημοσίευσε στις 24 Μαρτίου ότι
τα κρούσματα στην πόλη αυξάνονταν με ταχύτατο
ρυθμό συγκριτικά με ότι συνέβαινε στο Σιάτλ και
τη Νέα Υόρκη. Οι νοσοκομειακές μονάδες ήταν
υπερπλήρη και λόγω έλλειψης ατομικού προστα-

Η Gleaners Community Food Bank, που ιδρύθηκε το
1977, συγκεντρώνει δωρεάν τρόφιμα από πολλούς
φορείς και ιδιώτες, με τα οποία τροφοδοτεί 500
σημεία διανομής τροφίμων που καλύπτουν πέντε
περιφέρειες του Michigan.
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Η Joneigh Khaldun, Διευθύνουσα Σύμβουλος του

Είναι ασυνήθιστο, αλλά όχι και πρωτοφανές, μια

Michigan και μέλος της Ομάδας Ταχείας Ανταπό-

παγκόσμια χρηματοδότηση να υποστηρίζει άτομα

κρισης και Διαχείρισης του Covid 19, ανέφερε

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που έκανε το

στην εφημερίδα Detroit News στα τέλη Μαρτίου

έργο ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν πώς αξιοποιήθη-

2020, ότι η ίδια «είχε ακούσει ιστορίες για ανθρώ-

καν - αντίστροφα αυτή τη φορά – οι ήδη υπάρ-

πους που ξόδεψαν το τελευταίο τους δολάριο για

χουσες σχέσεις μεταξύ Ροταριανών Ομίλων στο

να πάρουν λεωφορείο που θα τους μετέφερε σε

νοτιοδυτικό Michigan και στο Pune της Ινδίας. Το

ένα κατάστημα για την προμήθεια τροφίμων ή

έργο ξεκίνησε ως ιδέα μετά από μια συνομιλία

βασικών αγαθών, μόνο και μόνο για να διαπιστώ-

μεταξύ του Phadke και του Ashish Sarkar, μέλος

σουν ότι τα ράφια ήταν άδεια». Η Khaldun σημείω-

του Ρ.Ο. Ann Arbor, Michigan. «Εκείνη την περίο-

σε επίσης ότι πολλές οικογένειες εξαρτιόν-

δο, το Michigan είχε τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό

τουσαν από τα σχολικά γεύματα για να τραφούν

κρουσμάτων μεταξύ των Πολιτειών και στη πε-

τα παιδιά τους ενώ υπήρχε αβεβαιότητα για το

ριοχή του Detroit το ποσοστό υπολογιζόταν στο

μέλλον. «Το Detroit υπέφερε πραγματικά» λέει ο

75%», θυμάται ο Sarkar, που ήταν ο συντονιστής

Ροτ. Makarand Phadke, Πρόεδρος του Ρ.Ο. Pune

του έργου. «Ο Makarand είπε: «Γνωρίζω ότι το

Metro (2020-21) της Ινδίας. «Συνεχίσαμε να διαβά-

Detroit δεν είναι στην δική σας Ροταριανή Περιφέ-

ζουμε τις τοπικές εφημερίδες εδώ και παρακο-

ρεια. Αλλά θα θέλαμε να στείλουμε χρήματα».

λουθώντας στο CNN είδαμε πόσο άσχημα ήταν τα

Ήθελαν να δώσουν 10.000 δολάρια. «Του είπα:

πράγματα και σκεφτήκαμε: «Μπορούμε να κάνου-

«Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε 10.000 δολάριά

με κάτι».

στο Ρ.Ο. Detroit ή αν μας τα στείλετε σε εμάς,

Αυτή τη φορά, ο Ροταριανός Όμιλος Pune Metro
θα λειτουργούσε ως συντονιστής Όμιλος ενός
προγράμματος για να ωφεληθούν άνθρωποι στο
Detroit των Η.Π.Α. Το «Πρόγραμμα Ανακούφισης

στον Ρ.Ο. Ann Arbor, θα τα προωθήσουμε σε αυτούς, αλλά αυτό θα είναι, ξέρετε, μια σταγόνα
στον ωκεανό». Ο Sarkar, ο οποίος υπηρέτησε ως
Πρόεδρος οικονομικής επιτροπής για την 6380

για το Detroit», όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε γρήγορα τον Απρίλιο του 2020 με προϋπολογισμό
71.000 δολαρίων Η.Π.Α., υποστηριζόμενο από μία
παγκόσμια χρηματοδότηση του Ροταριανού Ιδρύματος. Στις 15 Δεκεμβρίου, σε μια διαδικτυακή

συνάντηση στο Zoom, οι Ροταριανοί Όμιλοι ανακοίνωσαν την πρώτη εκταμίευση για το έργο:
15.000 δολάρια με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Τροφίμων της Κοινότητας Gleaners. Με μια
ισόποση χρηματοδότηση από την αλυσσίδα Παντοπωλείων Kroger, η Τράπεζα Τροφίμων Gleaners
κατόρθωσε να καλύψει το κόστος προσφοράς
90.000 γευμάτων.
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Περιφέρεια (που καλύπτει μέρος του Οντάριο
Καναδά και μέρος του Michigan Η.Π.Α.), σκεφτόταν ήδη την πρωτοβουλία αυτή σε μεγαλύτερη
κλίμακα. «Μπορώ να συγκεντρώσω ανθρώπους
και πόρους από τον Όμιλό μας και άλλους Ομίλους στο Detroit, και εσείς μπορείτε να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε περισσότερα χρήματα
από την πλευρά σας», είπε στον Phadke.

χρηματοδοτήσεις.
Όταν ο Sarkar προσέγγισε την Περιφέρεια 3110, η
οποία καλύπτει μια άλλη περιοχή της Ινδίας, του
είπαν ότι η Περιφέρεια δεν μπορούσε να παρέχει
κάποια χρηματοδότηση, αλλά θα προσπαθούσε να
βοηθήσει απευθυνόμενη σε άλλες Περιφέρειες,
κάτι που απέδωσε.

Μετά από συντονισμένες πρωτοβουλίες και επαφές και με άλλους Ροταριανούς Ομίλους, μέλη
του Ρ.Ο. Detroit επικοινώνησαν με υγειονομικές
και κοινωνικές υπηρεσίες για να ενημερωθούν
για τις ανάγκες και να τις αξιολογήσουν. Ο απώτερος στόχος ήταν να μοιραστούν τα χρήματα ομοιόμορφα, τόσο για την αγορά υλικού ατομικής
προστασίας για τους εργαζόμενους στην πρώτη
γραμμή, όσο και για την ενίσχυση των τραπεζών
τροφίμων και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.

Θέλοντας να κινήσουν την διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ο Sarkar σκέφτηκε ότι ένας
μικρότερος Όμιλος θα μπορούσε να ανταποκριθεί
καλύτερα και πιο γρήγορα στα καθήκοντα ως συνεργαζομένου Ομίλου από ό,τι ένας Όμιλος με
200 και πλέον μέλη, όπως ο Ρ.Ο. Ann Arbor. Έτσι,
ο Sarkar απευθύνθηκε σε έναν άλλο Όμιλο της
6380 Περιφέρειας, τον Ρ.Ο. Ann Arbor North.
«Είμαστε ένας μικρός αλλά ισχυρός Όμιλος», λέει
ο Manish Mehta, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του
Ομίλου. «Το συζητήσαμε στο Δ.Σ. και μέσα σε 4

ημέρες πήραμε την έγκριση μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας». Στο τέλος, επτά Ροταριανοί
Όμιλοι στο νοτιοανατολικό Michigan (Η.Π.Α.) και
πέντε στο Poune (Ινδία) συμμετείχαν στο έργο, το

"Δεν έχει σημασία πού βρίσκεστε - άνθρωποι υποφέρουν παντού. Αυτό αποτελεί δείγμα για το Ρόταρυ, ότι οι άνθρωποι παντού, σε όλο τον κόσμο,
συνεργάζονται για να λύσουν προβλήματα. Ανεξάρτητα από το γεωγραφικό χώρο, ανεξάρτητα
από το έθνος, σκοπός είναι να βοηθήσουμε εκεί
που βρίσκονται τα προβλήματα».

οποίο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021. Συμμετείχε επίσης o Ροταριανός Όμιλος Bangalore

- KRIS VIRE

Brigades της 3190 Περιφέρειας. Οι Περιφέρειας
3190 και 6380 συμμετείχαν με Περιφερειακές
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Ο κόσμος του Ρόταρυ
Ροταριανά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο
Νικαράγουα
Στην πόλη Chinandega, παιδιά φτωχών οικογενειών ψάχνουν στις χωματερές για αντικείμενα
τα οποία μπορούν να μεταπωλήσουν. Ο Frank Huezo, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Kingwood, Texas, Η.Π.Α. παρουσίασε στον Ρ.Ο. Lake Houston Area, που ήταν παλαιότερα μέλος, το έργο μιας μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία
Fundación Chinandega 2001, το οποίο βοηθά τα
συγκεκριμένα παιδιά. Ροταριανοί βοήθησαν να
ανεγερθεί μια εμπορική σχολή για την εκπαίδευση μαθητών σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως
ξυλουργική, μεταλλουργική, συγκόλληση, ψηφιακή φωτογραφία και ραπτική. Επίσης μια χρηματοδότηση από ένα εκτεταμένο δίκτυο Ροταριανών
μελών στο Τέξας και από άλλες περιοχές κάλυψε
κάποιες ανάγκες σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο φροντίδας εγκύων και υποστήριξε μια ομάδα ατόμων που βοηθά τυφλά παιδιά να μεταφέρονται με ασφάλεια σε σχολεία.

Λιθουανία
Για να εξυψώσει το ηθικό των εργαζομένων στον
τομέα της υγείας ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού, μέλη του Ροταριανού Ομίλου Vilniaus
sv. Kristoforo προσέφεραν στο προσωπικό του
Νοσοκομείου Vilnius City Clinical αρτοσκευάσματα
«για να τους δείξουμε ότι εκτιμούμε το σπουδαίο
έργο που επιτελούν και να τους κάνουμε να χαμογελούν λίγο πιο συχνά», λέει το μέλος του Ομίλου
Giedrius Sulnius. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας αυτής, που ονομάσθηκε «Χαμόγελα για Γιατρούς», επί 10 συνεχείς Παρασκευές μέχρι τα
τέλη Μαρτίου, η ροταριανή ομάδα παρήγγειλε 600
αρτοσκευάσματα, με κόστος 825 δολάρια, από ένα
τοπικό φούρνο. «Δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά
πιστεύω ότι τους δείξαμε πόσο τους εκτιμούμε»,
λέει ο Sulnius.
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Ρουάντα
Ο Όμιλος Ροταράκτ Kie έχει επικεντρώσει το κοινωνικό του έργο κυρίως στους μαθητές της περιοχής. Ο Όμιλος, συγκέντρωσε χρήματα από πωλήσεις ρούχων και μιας φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας, για το τοπικό παράρτημα των Χωριών
SOS της Ρουάντα, για να βοηθήσει τους μαθητές
των οποίων οι οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες του δημόσιου σχολείου. Αν
και η εκπαίδευση στη Ρουάντα είναι φαινομενικά
δωρεάν, το κόστος εξακολουθεί να αυξάνεται για
τους γονείς.

Ηνωμένες Πολιτείες
Καθώς εκατοντάδες Ροταριανοί Όμιλοι στις Ζώνες 33 και 34 προσέφεραν εκατομμύρια γεύματα
σε μέλη των κοινοτήτων τους ευρισκόμενα σε
ανάγκη, στη διάρκεια του «Feed 10 Million initiative in 2019-20», η 6910 Ροταριανή Περιφέρεια
στη βόρεια Georgia των Η.Π.Α., για δεύτερη συνεχή χρονιά δραστηριοποιείται σ’ αυτή την πρωτοβουλία. Από τα τέλη Απριλίου, η Περιφέρεια έχει
προσφέρει περισσότερα από 2 εκατομμύρια γεύματα. Συμμετείχε στο Πρόγραμμα Farmers to Families Food Box του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, που σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προϊόντων που παρέμεναν στους αγρούς και κινδύνευαν να σαπίσουν καθώς είχε σταματήσει η συγκομιδή εξ αιτίας της κρίσης του COVID 19, αναφέρει ο Randy
Redner, τ. Πρόεδρος της Ροταριανού Ομίλου Duluth, Georgia. «Το κόστος παραγωγής του φαγητού
καλύπτεται από την κυβέρνηση. Εμείς παρέχουμε
την οργάνωση διανομής, τους εθελοντές και τις
επαφές με την κοινότητα, ώστε να σιγουρευθούμε ότι τα φαγητό πηγαίνει στους ανθρώπους εκείνους που έχουν ανάγκη.

Ο Όμιλος προσέφερε βιβλία, είδη γραφής, μαθηματικό υλικό και σχολικές τσάντες σε κάθε ένα
από τους 15 μαθητές στο GS Gahanga I School,
και κάλυψε επίσης τα δίδακτρα και την αγορά
σχολικών στολών, αναφέρει ο Musa Kacheche,
Πρόεδρος του Ομίλου. Ο Όμιλος εφαρμόζει και
προγράμματα μικρότερης κλίμακας, όπως καθαρισμό δρόμων και το κτίσιμο δημόσιας τουαλέτας
για άτομα της τρίτης ηλικίας.
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Συνταξιούχοι γιατροί
στη Φινλανδία
εμβολιάζουν χιλιάδες
κατά του COVID-19
Του Arnold R. Grahl

Το ροταριανό ζεύγος Honkalas κατά τη διάρκεια
εμβολιασμού στο νοσοκομείο της περιοχής
Raahe στην Φινλανδία

Καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν τα νέα στη Φιν-

με όπου χρειαζόταν», λέει η Virpi.

λανδία στις αρχές Ιανουαρίου ότι τα εμβόλια κατά

Τόσο η Virpi όσο και ο Matti έχουν εμπειρία στη

του COVID-19 σύντομα θα εγκριθούν, οι υγειονομι-

διαχείριση εκστρατειών εμβολιασμού. Κατά το

κές αρχές της χώρας ενημέρωσαν τους πολίτες

ξέσπασμα του H1N1 το 2009 (γνωστού ως γρίπη

ότι χρειαζόταν χρόνος για τη διανομή του εμβολί-

των χοίρων), επέβλεψαν τον εμβολιασμό σχεδόν

ου και την εκπαίδευση αρκετών ατόμων για τη

1.000 εργαζομένων στον τομέα της υγείας πριν

χορήγησή τους.

από τον μαζικό εμβολιασμό του γενικού πληθυ-

Οι συνταξιούχοι γιατροί Matti και Virpi Honkala

σμού. «Έχουμε συνταξιοδοτηθεί εδώ και μερικά

έμαθαν για την πιθανή έλλειψη εμβολιαστών και

χρόνια, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε τις υπη-

επικοινώνησαν με τον διευθυντή της υπηρεσίας

ρεσίες μας», λέει η Virpi.

υγείας της περιοχής τους για να προσφέρουν εθε-

Πρόθυμοι εμβολιαστές

λοντικά τις υπηρεσίες τους στο Raahe και τη γύρω περιοχή. «Υπήρχε μια τέτοια φήμη και όλοι
ήθελαν να κυλήσουν σωστά τα πράγματα», λέει η
Virpi, μέλος (director) του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ και μέλος του Ροταριανού Ομίλου Raahe, ιατρός-χειρουργός στο επάγγελμα. Ο σύζυγός της, Matti, σύμβουλος εθνικής

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, οι Honkalas είχαν εμβολιάσει περισσότερα από 5.000 άτομα στο Raahe
και σε δύο μικρότερους γειτονικούς δήμους - αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού στην περιοχή τους, σύμφωνα με την εκτίμηση της Virpi.

επιτροπής PolioPlus για τη Φινλανδία και μέλος

Σε αυτές τις τρεις κοινότητες, περίπου το ένα

του Ροταριανού Ομίλου Pietari Brahe, ιατρός επί-

τέταρτο των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων

σης, ήταν επικεφαλής υπηρεσίας υγείας. Και οι

όλων σχεδόν των ατόμων ηλικίας 75 και άνω,

δύο εξακολουθούν να έχουν άδεια άσκησης της

έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου. Άτομα 60

ιατρικής.

ετών και άνω μπόρεσαν να κλείσουν ραντεβού

«Γνωρίζαμε ότι εάν είχαν έλλειψη εμβολιαστών,
θα έπρεπε να κάνουν μεταθέσεις από άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα αυτές οι υπηρεσίες να υπολειτουργούν. Μπορούσαμε εμείς να βοηθήσου-
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από τον Μάιο. «Δύο πρόθυμοι εμβολιαστές μπορούν να κάνουν αρκετά», λέει ο Matti. Οι
άνθρωποι ήταν ενθουσιασμένοι και ανακουφισμένοι από τη διάθεση εμβολίων. «Είναι χαρούμενοι
και είναι τόσο ευγνώμονες», τονίζει η Virpi.
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Η Virpi ήθελε να εμπλέξει σε αυτή την προσπάθεια

και τους Ροταριανούς Ομίλους τους,

στους οποίους είναι μέλη η ίδια και ο σύζυγός
της, και ο Matti ήθελε να προωθήσει τη σημασία
του εμβολιασμού. «Σκεφθήκαμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το ροταριανό έργο για την κοινότητά μας», λέει η Virpi. «Γνωρίζουμε πόσο πρόθυμα
είναι τα μέλη του Ρόταρυ να προωθήσουν τον εμ-

βολιασμό, είτε πρόκειται για το COVID-19 είτε για
την πολιομυελίτιδα».

κριά.
Στις αρχές Ιανουαρίου, οι Honkalas εμβολίαζαν
ως επί το πλείστων εργαζόμενους στον τομέα
της υγείας. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο, βοήθησαν με τους εμβολιασμούς σε γηροκομεία και σε
κοινότητες συνταξιούχων. Καθώς οι προμήθειες
των εμβολίων αυξήθηκαν, οι Honkalas άρχισαν να
πραγματοποιούν εμβολιασμούς αρκετές ημέρες
την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου στο Raahe καθώς και σε μικρότερες κλινι-

Μέλη και των δύο Ροταριανών Ομίλων προσφέρθηκαν εθελοντικά έχοντας ένα σημαντικό
ρόλο στην μετακίνηση και την καθοδήγηση των
ανθρώπων προς ένα κλειστό σχολικό συγκρότημα, που είχε μετατραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο.
Η Virpi λέει ότι οι υγειονομικοί λειτουργοί ήταν
ενθουσιασμένοι που είχαν τέτοια βοήθεια, επειδή
η διάταξη του σχολείου ήταν περίπλοκη απ’ ότι

κάποια άλλα εμβολιαστικά κέντρα.

κές στις δύο γειτονικές πόλεις.
«Στην αρχή είχαμε ένα περιορισμένο καθημερινό
ωράριο εμβολιασμού. Οι νοσοκόμες που ήταν υπεύθυνες για τον προγραμματισμό των ραντεβού,
τα έκλειναν κάθε 10 λεπτά. Νομίζω ότι σκέφθηκαν πώς λόγω της ηλικίας μας, θα είμασταν αργοί! Δεν έχω ξοδέψει τόσο πολύ χρόνο περπατώντας στους διαδρόμους! Τότε, συνειδητοποίησαν

ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ρυθμό και

Στρατηγική εμβολιασμού

έτσι φθάσαμε στο σημείο να έχουμε δύο εμβολια-

Το Υπουργείο Υγείας της Φινλανδίας καθορίζει τη
στρατηγική εμβολιασμού της χώρας. Το εμβόλιο
Pfizer, το πρώτο που κυκλοφόρησε στη Φινλανδία,
πρέπει να διατηρείται στους -70 ° C (-94 ° F). Οι

σμούς κάθε πέντε λεπτά», τονίζει η Virpi και συμπληρώνει: Η προσπάθεια εμβολιασμού ήταν μια
ευπρόσδεκτη ανακούφιση από την απομόνωση
της πανδημίας.

δόσεις των εμβολίων συσκευάζονται σε μεγάλα

«Βλέπουμε και συναντάμε τους γείτονές μας,

δοχεία γεμάτα ξηρό πάγο και μεταφέρονται από

τους συναδέλφους μας και πρώην ασθενείς ερχό-

ένα εργοστάσιο φαρμάκων στο Ελσίνκι, την πρω-

μενοι για τον εμβολιασμό τους. Είναι πραγματικά

τεύουσα της Φινλανδίας. Στη συνέχεια κατανέμο-

εκπληκτικό. Ως χειρουργός, δεν είδα ποτέ πρώην

νται σε περιοχές ανάλογα με τον πληθυσμό και

ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την

τις ανάγκες. Ο διευθυντής της υγειονομικής υπη-

επέμβαση - μόνο αν πρόκυπτε κάτι επείγον. Τώρα,

ρεσίας και το νοσηλευτικό προσωπικό κάθε πε-

βλέπω ανθρώπους που θυμούνται ότι τους χει-

ριοχής προγραμματίζουν τα ραντεβού εμβο-

ρούργησα πριν από 30 χρόνια, και που τους βλέπω

λιασμού καθώς οι δόσεις καθίστανται διαθέσιμες

ότι είναι καλά».

και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία διανέμουν
παρτίδες εμβολίων στους δήμους. Τα εμβόλια για
την περιοχή Raahe προέρχονται από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο περίπου 75 χιλιόμετρα μα-

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
Ο Matti αναφέρει ότι εργάζεται επίσης για την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της
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διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια, αξιο-

σε ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν να για να εκφρά-

ποιώντας χρόνια εμπειρίας με την εκστρατεία

σουν την ανησυχία τους σχετικά με το εμβόλιο

κατά της πολιομυελίτιδας. Βρίσκει ευκαιρία να

που έκαναν. Η Virpi τονίζει ότι χρησιμοποιεί το

μιλήσει με τους ανθρώπους που περιμένουν, εκ-

χιούμορ για να μετριάσει τις ανησυχίες των αν-

μεταλλευόμενος τις γνώσεις του ως ειδικός στην

θρώπων.

καταπολέμησης της πολιομυελίτιδας, υπερασπιζόμενος τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων.

Έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερους από
5.000 εμβολιασμούς, η Virpi πρότεινε στον σύζυγό
της ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν αφού

Στην Ευρώπη, λέει, υπάρχει δυσπιστία και οι φή-

έφτασαν τα 10.000 και να αφήσουν τους άλλους

μες μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα με βάση μια

να κάνουν τα υπόλοιπα.

σπάνια περίπτωση. Για παράδειγμα, μετά την παύση του εμβολίου AstraZeneca λόγω κάποιων αναφορών σχετικά με θρόμβωση στο αίμα, διαπίστω-

«Αλλά όταν έχουμε κάνει τους πρώτους 10.000,
τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και με τη δεύτερη
δόση», τονίζει η ίδια.

Ο Matti Honkala χορηγεί την 1η δόση του εμβολίου Pfizer στη σύζυγό του, Virpi, προτού ξεκινήσουν την
υπηρεσία τους ως εθελοντές εμβολιαστές
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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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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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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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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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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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