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Ανθρωπιστικό έργο του Ρ.Ο. Αθηνών
την ροταριανή περίοδο 2021-2022
Ο Ιούνιος είναι ο μήνας ολοκλήρωσης της ροταριανής περιόδου και επομένως, ο μήνας του απολογισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο να κάνουμε μια ανασκόπηση στο ανθρωπιστικό έργο που επιτελέστηκε
από τον Ρ.Ο. Αθηνών κατά την περίοδο που διανύουμε και ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.
Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας. Οι περιορισμοί που
υιοθετήθηκαν εμπόδισαν, σε μεγάλο βαθμό, την διοργάνωση εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η ακύρωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του αποκριάτικου χορού του Ομίλου, που είχε ως συνέπεια, πέραν των κοινωνικών και άλλων, και την στέρηση οικονομικών πόρων από το ταμείο μας. Παρόλα
αυτά ο Όμιλός μας ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά και με συνέπεια στην υλοποίηση σημαντικού ανθρωπι-

στικού έργου, χάρις στις προσπάθειες των μελών εκείνων, αλλά και των φίλων μας, που έκαναν πράξη το
«πρώτιστον το υπηρετείν».
Επιγραμματικά οι δράσεις και το ανθρωπιστικό έργο του Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2021 -2022 ήταν:
1.

Πρόγραμμα District Grant: Ο Όμιλός μας ήταν συντονιστής και συμμετέχων - με τους Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Ψυχικού- στην δράση για την αγορά και προσφορά εξειδικευμένου εξοπλισμού στο
Εργαστήριο Ανάλυσης και Βάδισης του ΕΛΕΠΑΠ, αξίας 8.800€

2.

Πυροσβεστική Ακαδημία: Κάλυψη εργασιών ανακαίνισης χώρων της Ακαδημίας, αξίας 3.600€.

3.

Ενίσχυση του έργου της 2470 Περιφέρειας με χρηματικό ποσό 26.000 ευρώ για την διάθεση εξοπλισμού και χώρου στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, με σκοπό την φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική εντολή.

4.

Προσφορά απινιδωτή-μόνιτορ στον Δήμο Χάλκης Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, αξίας 1.500€.

5.

Συμμετοχή με άλλους Ομίλους, για την αγορά και διάθεση ενός απινιδωτή στον Δήμο Σαλαμίνας.

6.

Οικονομική ενίσχυση του έργου του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών.



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. Στην εκδήλωση που
θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της νήσου Χάλκης θα παραστεί αντιπροσωπεία του Ρ.Ο. Ρόδου και
στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δυομιλική συνεστίαση σε εστιατόριο της περιοχής.



ΞΕΝΑΓΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - Κυριακή 19 Ιουνίου 2022: 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 (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 κατευθυν-

θούμε 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. 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, προς έγκριση από τα μέλη του Ομίλου, η Έκθεση Πεπραγμένων του Ρ.Ο.Α. για την περίοδο 2021-2022 από τον απερχόμενο Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο
Τιγγινάγκα, ο Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου 2021-22 και o Προϋπολογισμός για την περίοδο 2022-23. 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. Αναστάσιος
Μπάλλας. Η εκδήλωση αυτή επέχει και θέση Γεν. Συνέλευσης σύμφωνα και με το Καταστατικό του
Ομίλου μας. Επιβάλλεται η παρουσία όλων των μελών του Ομίλου, μαζί με οικείους και φίλους, για
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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: Ιωάννης Φρονιμόπουλος (Γραμματεία Ρ.Ο.Α., τηλ. 210 3311729).


Στη κοινή συνεστίαση των Ρ.Ο. Αθηνών, Νέας Σμύρνης, Ψυχικού και Κηφισιάς Πολιτείας της Τρίτης
31 Μαίου 2022, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κύριο Αντώνη Αυγερινό, παρευρέθηκαν περίπου 50 άτομα. Ροταριανοί επισκέπτες: Η Διοικητής της 2470
ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, ο υποδ. Διοικητής της 2475 ΠΔΡ Ροτ. Δημήτριος Μπέκος και ο εψ.
β.Διοικητής Ροτ. Διονύσιος Γεωργούτσος.



Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ως μέλος της Ροταριανής Ομάδας James W. Davidson Group, απέστειλε ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη δράση του Ομίλου προκειμένου να δημοσιευτεί στο JWD
Newsletter για τον μήνα Ιούλιο 2022.



Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί η Αλλαγή Ηγεσίας Περιφέρειας στο

Κτήμα Santa Maria στην Παιανία,. Οι απερχόμενοι Διοικητές της 2470 Περιφέρειας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου και της 2484 Περιφέρειας Ροτ. Δημήτρης Πιτσινίγκος θα παραδώσουν τη σκυτάλη της Ηγεσίας της 2475 ενιαίας Περιφέρειας στον νέο Διοικητή Ροτ. Ιωάννη Κατσογιάννη.


ΔΩΡΕΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σαλαμίνος θα γίνει παράδοση μονάδας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
(Απινιδωτή, Συσκευή τεχνητής αναπνοής ABU, κουτί φύλαξης με συναγερμό). Η μονάδα αυτή είναι
προγραμματισμένο να τοποθετηθεί σε πολυσύχναστη παραλία που περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η προσφορά αυτή είναι αποτέλεσμα
της συνεργασίας του Ελληνικού Στόλου Αιγαίου με τους Ροταριανούς Ομίλους Αθηνών, ΑθηνώνΛυκαβηττού, Αμαρουσίου, Κηφισιάς Καστρί, Κηφισιάς-Πολιτείας και Ψυχικού. Στην εκδήλωση τον
Ρ.Ο. Αθηνών θα εκπροσωπήσει ο Ροτ. Χάρης Στελλάκης, μέλος του Δ.Σ.

Τον Συνάδελφο του Ομίλου μας Ροτ. Δημήτριο Ε. Μέξη για την δωρεά του υπέρ των ανθρωπιστικών σκοπών του Ομίλου μας, ποσού
200 ευρώ, εις μνήμη του Πατέρα του, αειμνήστου Ευαγγέλου Ν. Μέξη
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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.

8

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 16 | 31 Μαΐου 2022

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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 οικι-

σμού 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.
Μετά την ξενάγηση θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο «Ανεμοκοίτη του Ταρσανά» στο Λαύριο.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 210 3311729, rcathina@otenet.gr)
14

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 16 | 31 Μαΐου 2022

District Grant 2021-2022
Ροταριανοί Όμιλοι: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου & Ψυχικού

Δωρεά ειδικού εξοπλισμού (2 κάμερες Vicon Vue) στο
Εργαστήριο Ανάλυσης, Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ
Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα, έγινε
η τελετή παράδοση-παραλαβής ειδικού εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ανάλυσης, Βάδισης
και Κίνησης, στο πλαίσιο του District Grant

2021-2022, που συμμετείχαν οι Ροταριανοί
Όμιλοι Αθηνών, Ρόδου και Ψυχικού (2470
ΠΔΡ) και Θεσσαλονίκης (2484 ΠΔΡ) και με
την υποστήριξη της 2470 Περιφέρειας.
Την ροταριανή αντιπροσωπεία την οποία αποτελούσαν η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών
Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας και η Πρόε-

δρος του Ρ.Ο. Ψυχικού Ροτ. Εύη Μάχου υποδέχθηκαν η Γεν. Γραμματέας της ΕΛΕΠΑΠ κυρία Όλγα Ματσούκη, η κυρία Ρένα Καββαδία,
υπεύθυνη χορηγιών και ο κύριος Γεώργιος
Γκρίμας, υπεύθυνος του Κέντρου.
Η ροταριανή ομάδα επισκέφθηκε το Κέντρο
Ανάλυσης-Βάδισης και Κίνησης, όπου ο κύριος Γεώργιος Γκρίμας έκανε μια αναλυτική
περιγραφή της χρήσης του εξοπλισμού καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει το Εργαστήριο στη φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες με πρόβλημα στην ισορροπία και την βάδιση.
Στη συνέχεια η ροταριανή ομάδα ξεναγήθηκε
σε χώρους του Ιδρύματος με την κυρία Ρένα
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Καββαδία να μας ενημερώνει γενικά για τη
δομή και λειτουργία και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε μία αίθουσα όπου μικροί φίλοι,
προσέφεραν αναμνηστικές ζωγραφιές, που
έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Κατά την αποχώρηση της ομάδας, η κυρία Όλγα Ματσούκη ευ-

χαρίστησε και επίσημα τη ροταριανή αντιπροσωπεία για τη δωρεά αυτή.
Το συνολικό κόστος της αγοράς των δύο καμερών ανήλθε στα 8.800 ευρώ.

Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης, Ροτ. Ανδρέα Δημόπουλου
Την Τετάρτη 25 -5 2022 στην εκδήλωση παραλαβής- παράδοσης στην ΕΛΕΠΑΠ, δυστυχώς
δεν θα παρευρίσκομαι λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων. Όμως η σκέψη και η καρδιά
μου θα είναι μαζί σας! Σκοπός και στόχος μας
είναι να προσφέρουμε το καλύτερο στην κοινωνία, δίνοντας το παράδειγμα της αλληλεγγύης και της βοήθειας στον συνάνθρωπό μας.
Με την δράση αυτή που κάνουμε στην ΕΛΕ-
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ΠΑΠ βοηθούμε τα γενναία μας παιδιά και
τους ενήλικες ΑΜΕΑ να κάνουν μικρά ή μεγάλα βήματα προόδου που είναι βήματα ζωής!
Με την ευχή όλων μας, να δημιουργήσουμε
ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, στο
οποίο γίνονται τα αδύνατα δυνατά. Σας στέλνω τους θερμούς ροτ. χαιρετισμούς του Ομίλου μου.

Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Ρόδου, Ροτ. Μάριου Πιερρή
Στο πλαίσιο της προώθησης των σκοπών, αξιών και ιδανικών του Ρόταρυ και της έμπρακτης εφαρμογής του συνθήματος «Πρώτιστον
το Υπηρετείν» και μετά την υπογραφή του
πρωτόκολλου συνεργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών ανθρωπιστικών
προγραμμάτων προς όφελος της κοινωνίας
μεταξύ των Ροταριανών Ομίλων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Ψυχικού έφτασε η
ώρα της υλοποίησης της εξαίρετης αυτής
πρωτοβουλίας του Προέδρου Χαράλαμπου.
Το District Grant που αφορά το κοινό πρόγραμμά μας για την αγορά εξειδικευμένου ε-

ξοπλισμού προς την ΕΛΕΠΑΠ παίρνει σάρκα
και οστά και σήμερα παραδίδεται για να υπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Δυστυχώς η προγραμματισμένη προσφορά ενός μηχανήματος καθαρισμού του λιμανιού στο Καστελόριζο, εντός της εβδομάδας, καθιστά αδύνατη την φυσική μας παρουσία στην συνάντησή αυτή. Συγχαίρω τον Όμιλο Αθηνών καθώς και τους συνδιοργανωτές Ομίλους και
τους Προέδρους Χαράλαμπο, Έφη και Ανδρέα
για την υλοποίηση αυτής της δωρεάς και είμαι σίγουρος ότι η προσφορά αυτή θα έχει και
συνέχεια στο μέλλον.

Για τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στις παρούσες σελίδες υπάρχει έγγραφη έγκριση άδειας δημοσίευσης από την ΕΛΕΠΑΠ.
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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)
18
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η

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

20-22 Μαΐου 2022

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ LEONARDO DA VINCI 2022: Οι 3ήμερες εκδηλώσεις της 47ης απονομής του ετήσιου Βραβείου Leonardo da Vinci 2022 πραγματοποιήθηκαν στις 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 στις ετήσιες εκδηλώσεις του βραβείου, μαζί με 10 Ροταριανούς Ομίλους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρ.Ο.
Firenze (Ιταλίας), Tours (Γαλλίας), Wien-Ring (Αυστρίας), Madrid (Ισπανίας), London (Μεγ. Βρετανίας), Amsterdam (Ολλανδίας), Bruxelles (Βελγίου), Wurtzubrg (Γερμανίας) Dublin (Ιρλανδίας) και Københavns
(Δανίας).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ
Η βραβευθείσα με το Βραβείο Leonardo Da Vinci 2022 είναι η Silvia Selvini, χορεύτρια κλασσικού χορού,
μέλος του Βασιλικού Μπαλέτου της Δανίας από το 2014. Είναι Ιταλίδα στην καταγωγή και ξεκίνησε τις
σπουδές της στον κλασσικό χορό στο Teatro ala Scala στο Μιλάνο.
Είναι μία ταλαντούχος χορεύτρια και έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις ως σόλο χορεύτρια, μεταξύ άλλων: Rimonda, Λίμνη των Κύκνων Δον Κιχώτης, η Κυρία με τις Καμέλιες, την 3η Συμφωνία
του Mahler και Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
Η Silvia είναι πολύ δημοφιλής στο κοινό αλλά και μεταξύ των συνεργατών της.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟ ROSENBORG SLOT
Η απονομή του βραβείου έγινε από την Α.Ε. την Πριγκίπισσα Benedikte,
Επίτιμη Πρόεδρο του Ρ.Ο. Κοπεγχάγης
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Το επίσημο δείπνο (Gala) το Σάββατο 21 Μαΐου δόθηκε στο Odd Fellow
Palæet και το αποχαιρετιστήριο γεύμα της Κυριακής 22 Μαΐου έγινε στο
Mooring place at Nyhavnsbroen
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΨΥΧΙΚΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Ομιλητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Θέμα: «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Σύγχρονη Αναγεννητική Πορεία»

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας Σμύρνης, Ψυχικού και Κηφισιάς-Πολιτείας σας ευχαριστούν θερμά για την παρουσία σας στη

σημερινή μας εκδήλωση. Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς είναι ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κύριος
Αντώνης Αυγερινός, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την
παρουσία του. Στο πλαίσιο της σημερινής μας εκδήλωσης θα ανακοινωθεί η Διδυμοποίηση των Ροταριανών Ομίλων Αθηνών και
Ναζαρέτ (Ισραήλ). Εκ μέρους των συνδιοργανωτών Ομίλων ευχαριστώ θερμά τη Διοικητή μας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου για την τιμητική της παρουσία.
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Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας είχε το συντονισμό της εκδήλωσης.
Η Διοικητής 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό, καλωσορίζοντας και εκείνη τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. και στη συνέχεια η Πρόεδρος του Ροταριανού
Ομίλου Ψυχικού Ροτ. Εύη Μάχου ανέγνωσε το βιογραφικό του ομιλητή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Προέδρου Ροτ. Εύης Μάχου
Ο Δρ. Αντώνιος Αυγερινός γεννήθηκε στις Σέρρες όπου τελείωσε το γυμνάσιο με
«Άριστα». Εισήλθε στην Φαρμακευτική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης αποφοιτώντας με βαθμό «Άριστα». Συνέχισε τις σπουδές του στη
«Φαρμακευτική και Φαρμακευτική Χημεία» του Κολέγιου Chelsea στο Πανεπιστη-

μίο Λονδίνου, με εξειδίκευση στον έλεγχο αντιντόπινγκ, ως βοηθός του Καθηγητή
Arnold Becket, ιδρυτή του ελέγχου αντιντόπινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έλαβε το Προδιδακτορικό Δίπλωμα με ερευνητική εργασία (Master of Philosophy), με τίτλο: "Biopharmaceutical and Pharmacokinetic studies on some ibuprofen
formulations" από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο με βαθμό "Άριστα". Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με τη διδακτορική διατριβή (ερευνητικός τίτλος: "Controlled release in domethacin microspheres prepared
by using an emulsion solvent-diffusion technique" στο Τμήμα Φαρμακευτικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα». Στο πλαίσιο του επιστημονικού του
έργου έχει συγγράψει και εκδόσει περισσότερες από 60 πρωτότυπες εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά Συνέδρια, Σεμινάρια και Συμπό-

σια σε θέματα της Φαρμακευτικής Επιστήμης.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Πρώτης Τάξεως του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών το 2007 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο για την συνολική του
προσφορά στο έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και με το Βραβείο Καλύτερου Φαρμακοποιού από
την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών το 2017, για το σύνολο της προσφοράς και του έργου του στον χώρο της Φαρμακευτικής. Είναι επίσης μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια πολλών Επιστημονικών Ινστιτούτων,
Ενώσεων και Εταιρειών που σχετίζονται με το χώρο της Φαρμακευτικής.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | Πρόεδρος Ε.Ε.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ :
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Καλησπέρα σας. Θα θεωρούσα καταρχάς άγνοια
κάθε έννοιας, ευγένειας και εκτίμησης εάν δεν
ευχαριστούσα θερμά τον Πρόεδρο κ. Τιγγινάγκα
για την ευγενική του πρόσκληση. Όμως επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ίδια συγκινητικά και κολα-

κευτικά λόγια για την πολυαγαπημένη μου φίλη,
την διοικήτρια όλης της περιφέρειας των ροταριανών ομίλων, την κα Μαρίζα Οικονόμου. Πρόκειται για αμοιβαία εκτίμηση που δεν εμπεριέχει
ούτε ίχνος αυτοκολακείας, γιατί έχει εδραιωθεί
αυτή η εκτίμηση μας μέσα από αγώνες και προσπάθειες και πολυποίκιλες δύσκολες καταστάσεις στο χώρο της υγείας. Είναι κάτι το οποίο
μας συνδέει και θα μας συνδέει πάντα, όμως, επαναλαμβάνω ότι την εκτιμώ βαθύτατα ως
άνθρωπο. Εκτιμώ βαθύτατα τους αγώνες που η
ίδια καταβάλλει καθημερινά από το δύσκολο μετερίζι της Υποδιοικήτριας της 1ης ΔΥΠΕ. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον χώρο της υγείας. Τον

ρούσα να μιλάω πολλές ώρες για το έργο του

υπηρετώ πολλές δεκαετίας και ξέρω όλα αυτά

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν μου επιτρέπει

τα οποία συμβαίνουν και κάνουν πάρα πολύ δύ-

όμως ούτε ο χρόνος, ούτε ο χώρος και δεν θέλω

σκολη τη ζωή αυτών που έχουν τις καίριες θέ-

ούτε να καταχραστώ της υπομονής σας, ούτε του

σεις.

χρόνου σας. Θα πω μερικά πράγματα συνοπτικά

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χώρος της υγείας,

και επιγραμματικά.

όπως και ο χώρος της Παιδείας, είναι ο καθρέ-

Ο Ερυθρός Σταυρός σε παγκόσμια κλίμακα σε

φτης του πολιτισμού μιας χώρας. Όμως δυστυ-

παγκόσμιο επίπεδο, είναι το παράδειγμα της αλ-

χώς πολλές φορές ο πάσχων άνθρωπος και συ-

τρουιστικής προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα. Εί-

νάνθρωπος γίνεται οπαδός, χρήστης, καταναλω-

ναι η έμπρακτη προσπάθεια στην υλοποίηση του

τής, ψηφοφόρος και τελικά ναυαγός στον ωκεα-

οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με απόλυ-

νό του κέρδους. Η κα Οικονομου αγωνίζεται πά-

το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον

ρα πολύ, έχει τις δυνατότητες, έχει τις ικανότη-

ανθρώπινο πόνο και πάντα όμως με απόλυτο επί-

τες της προσφοράς και γι’ αυτό ακριβώς και εγώ

σης σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

τη συγχαίρω και εύχομαι πραγματικά να μπορέ-

και στα ανθρώπινα δικαιώματα και όπως είπε

σουν να ευοδωθούν οι ευγενείς στόχοι και σκο-

ο μέγας ακτιβιστής, ιδεολόγος, οραματιστής, αν-

ποί της. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά θα μπο-

θρωπιστής Ερρίκος Ντυνάν προσφέρει φροντίδα
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και συμπαράσταση χωρίς ιδεολογικές, πολιτισμι-

Αυτό το οποίο θέλω επίσης να επισημάνω είναι

κές ή εθνικές διακρίσεις. Αυτό απετέλεσε και το

ότι σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι

ιδεολογικό υπόβαθρο, το πρωταρχικό κίνητρο

υποχρεωμένος να υλοποιεί, να μετουσιώνει σε

αυτού του μεγάλου ιδεολόγου για να ιδρύσει αυτό

πράξεις πολυάριθμες απαράμιλλες, αλτρουιστι-

το Παγκόσμιο Κίνημα.

κές δράσεις και ενέργειες χιλιάδων εθελοντών

Ο Ερυθρός Σταυρός, ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται σε 192 χώρες παγκοσμίως. Έχει τιμηθεί με 3 βραβεία Νόμπελ και ο ίδιος ο μεγάλος
αυτός ακτιβιστής, ανθρωπιστής έχει τιμηθεί για
πρώτη φορά με βραβείο Νόμπελ το 1901. Πρόσφατα, στις 8 Μαΐου, τιμήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής τη γενέθλια ημέρα αυτού του μεγάλου οραματιστή. Για μας ήταν μια ευτυχής συγκυρία διότι
γιορτάσαμε και την αναγεννητική πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να τονίσω ότι ο μεγάλος αυτός ιδεολόγος γεννήθηκε 8 Μαΐου 1828 και
έφυγε στις 30 Ιουνίου 1910.
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και εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
που έδωσαν τη ζωή τους γιατί πίστεψαν στο
όραμα, πίστεψαν στις ιδέες, πίστεψαν στις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματός μας, οι οποίες είναι
ο ανθρωπισμός, η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, ο
εθελοντισμός, η ενότητα, η ουδετερότητα και η
παγκοσμιότητα, τις οποίες οφείλουμε να ακολου-

θούμε κάθε μέρα, σε κάθε δράση, σε κάθε πράξη.
Επανέρχομαι όμως στις θυσίες των χιλιάδων εθελοντών και εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Ο Ε.Ε.Σ. ιδρύθηκε 10 Ιουνίου 1877.
Έχουμε λοιπόν μια περίοδο άνω των 145 ετών.
Με χιλιάδες θυσίες των ανθρώπων που πραγματι-

κά λάμπριναν και καταύγασαν με τη ζωή τους και

το οποίο παραμένει στην καρδιά, στη ψυχή της

τη θυσία τους την μεγάλη αυτή διαχρονική πορεία

κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα γιατί είναι συνώ-

του έθνους μας. Σήμερα εμείς οφείλουμε να μην

νυμο του ανθρωπισμού, του αλτρουισμού, της κοι-

είμαστε απλοί μεταπράτες του θαυμασμού των

νωνικής προσφοράς, της θυσίας στην Πατρίδα,

άλλων για αυτό το ένδοξο παρελθόν μας. Ο κό-

στην Ελευθερία. Επίσης χιλιάδες είναι οι θυσίες

σμος στην Ελλάδα, δυστυχώς αγνοεί αυτόν τον

των εθελοντριών αδελφών νοσοκόμων στο Έπος

αγώνα. Αγνοεί αυτές τις θυσίες των χιλιάδων

του 40-41. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγμα-

εθελοντριών και εθελοντών. Δεν επιτρέπεται

τικά πλήρωσε πολύ ακριβά αυτόν τον πόλεμο, με

λοιπόν εμείς σήμερα να είμαστε απλοί μεταπρά-

χιλιάδες θυσίες αυτών των νοσηλευτριών που

τες αλλά και δεν επιτρέπεται να απολακτισθούμε

πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία στο λαμπροφόρο

από αυτή τη μοναδική προσφορά. Βεβαίως για

βωμό της ελευθερίας, του ανθρωπισμού, του πα-

μας η γνώση θα έλεγα αυτού του ιστορικού μονα-

τριωτισμού

δικού παρελθόντος δεν είναι οπισθοδρόμηση αλ-

του ερυθροσταυρικού πνεύματος. Υπάρχει

λά πρέπει να είναι δίδαγμα ζωής. Όχι μόνο για να

μνημείο στον προαύλιο χώρο του Κοργιαλένειου

τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για να

Μπενάκειου Νοσοκομείου (γνωστού ως Ερυθρός

προσπαθούμε, εν τινι μέτρω, να μπορούμε να α-

Σταυρός) για να θυμίζει και να διαιωνίζει μυστα-

κούμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία αυτοί

γωγικά αλλά και πατριωτικά αυτή την μεγάλη θυ-

που τα δίδαξαν τα άφησαν ως παρακαταθήκη.

σία αυτών των χιλιάδων εθελοντριών, ιέρειών

Πρόκειται για μία μοναδική, παράδοση, παρακατα-

και

βεβαίως
ένα

και ιεροφάντιδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

θήκη, ιστορική διαδρομή. Ο Ελληνικός Ερυθρός

Ερχόμαστε στο σήμερα λοιπόν, στο τι κάνουμε

Σταυρός ήταν παρόν στους Ελληνοτουρκικούς και

εμείς ως νέος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε

Βαλκανικούς πολέμους στον Πρώτο Παγκόσμιο

αυτή την νέα αναγεννητική πορεία που έχουμε

Πόλεμο, στην Μικρασιατική Καταστροφή, φτάσα-

χαράξει. Ξεκινώντας από μια παραδοχή που πρέ-

νε οι εθελοντές μέχρι το Σαγγάριο ποταμό, μέχρι

πει να ομολογήσω, ότι είχαμε μια περίοδο αρκε-

το Εσκί Σεχίρ, και παρέμειναν στη Μικρά Ασία πε-

τών ετών πολύ δυσοίωνη για μας. Ξεκινάμε λοι-

ρίπου 7 χρόνια. Μοναδική προσφορά, χιλιάδες θυ-

πόν και θέλουμε να χαράξουμε αυτή την νέα πο-

σίες. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου γρά-

ρεία μακριά από στίγματα και ενοχές του παρελ-

φτηκε το ένδοξο έπος του 40-41. Αν επισκεφθεί-

θόντος.

τε το μεγάλο Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού στη
Γενεύη, θα συγκινηθείτε ως Έλληνες διότι σε περίοπτη θέση υπάρχει η μοναδική φωτογραφία,
εικόνα, της Ελληνίδας εθελόντριας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σκυμμένη στον τραυματία
Έλληνας στρατιώτη στα χιονισμένα Βουνά της
Πίνδου. Θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία είναι κάτι

Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την νέα εποχή
που χαράξαμε ώστε να έχει αυστηρούς κανόνες,
αυστηρούς στόχους, αλλά πάνω απ’ όλα μέγιστη
καθημερινή διαφάνεια σε κάθε δράση, σε κάθε
πράξη. Η διαφάνεια για εμάς είναι το μέγιστο.
Συγχρόνως όμως ο Ε.Ε.Σ. παραμένει και θα παραμείνει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργού
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εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης και α-

εθελοντισμός είναι πολυποίκιλος, πολυδιάστα-

καταγώνιστος παραστάτης, επίκουρος, πάντα της

τος, εκφράζει αριστοτελικό ήθος και πνεύμα και

εκάστοτε πολιτείας, όχι μόνο σε φυσικές κατα-

πρέπει όλα αυτά να τα εμπεδώσουν οι εθελοντές

στροφές, όχι μόνο σε πανδημίες, αλλά και στη κα-

μας. Δεν θέλουμε ποσότητα, θέλουμε ποιότητα.

θημερινή δράση και πράξη.

Εκεί δίνουμε όλη τη βαρύτητα. Θέλουμε εθελο-

Έχουμε χαράξει μία νέα στρατηγική με καινοτόμες ποιοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες εδράζονται σε μια δυναμική αγαθοποιό πρακτική, η οποία επίσης βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωφελών δραστηριοτήτων με έναν τριπλό
στόχο και σκοπό. Πρώτον, ενίσχυση κοινωνικής

συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερον
ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος και πνεύ-

ντές με ομαδικότητα με συλλογικότητα, με αυτοκυριαρχία, με αυτοσεβασμό και πάνω απ’ όλα εθελοντές που θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς δεν
επιτρέπουμε σε αυτό την οποιαδήποτε διαφυγή
από τους στόχους και σκοπούς. Βεβαίως επειδή
ζούμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κόσμου δεν επιτρέπεται η χαλάρωση, γιατί η σαγήνη της χαλά-

ρωσης είναι ο μεγαλύτερος μας εφιάλτης.

ματος που έχει ανάγκη η πατρίδα Τρίτον και κυ-

Θέλουμε το δέος που παλαιά αισθανόταν ο ελλη-

ριότερο, θέλουμε να κινητοποιούμε την κοινωνία

νικός λαός απέναντι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-

των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα

ρό να αναζωπυρωθεί, να αναζωπυρώνεται μέσα

περιθωριοποίησης και απομονωτισμού

ευάλω-

από καίριες ανθρωπιστικές και ανθρωποκεντρι-

των κοινωνικών ομάδων. Θεωρώ ότι και στους 3

κές δράσεις, στις οποίες ο Ε.Ε.Σ. ήταν πάντα πρω-

στόχους και σκοπούς έχουμε κοινές αντιλήψεις

τοπόρος. Θέλουμε και προσπαθούμε να δημιουρ-

και σκέψεις και προσανατολισμούς, αφού και ε-

γήσουμε έναν Ε.Ε.Σ. κοινωνικά αλληλέγγυο, καινο-

σείς αντιπροσωπεύετε και εκφράζετε ανθρωπι-

τόμο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, αλλά πάνω από

στικά και εθελοντικά αισθήματα.

όλα, διαφανή. θέλουμε τον Ελληνικό Ερυθρό

Δεν είναι έργο εύκολο θα ομολογούσα, έχουμε
όμως ένα μεγάλο για μας πλεονέκτημα. Έχουμε
τους χιλιάδες των εθελοντών μας. Για μας οι εθελοντές είναι η καρδιά, η ψυχή και κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε,
δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε.
Γι’ αυτούς, ο εθελοντισμός είναι πορεία και στάση
ζωής, προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Βεβαίως ο
28
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Σταυρό απάνεμο λιμάνι, εχέγγυο της ελληνικής
κοινωνίας. Οι εθελοντές στο Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό είναι επαγγελματίες εθελοντές. ‘Έχουμε 4
μεγάλους τομείς δράσεως. Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια, Σαμαρείτες-Διασώστες και Τομέας
Νεότητας. Θέλουμε μέσα από τον Τομέα Νεότητας να διεμβολίσουμε την παιδική ηλικία από την
πρώτη δημοτικού, να μπορέσουμε να εθίσουμε τα
μικρά παιδιά σε αυτό το ωραίο πνεύμα του εθελο-

ντισμού του Ερυθροσταυρισμού.
Βεβαίως εκεί πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία.
Παραδείγματος χάρη, η γνώση των πρώτων βοηθειών την οποία κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει
πρέπει να γίνει επισήμως μάθημα από την πρώτη

Δημοτικού, να καταλάβουν τα παιδιά την μεγάλη
αξία των Πρώτων Βοηθειών. Είναι ένα ανθρωπιστικό μέγιστο καθήκον. Όλοι μπορούμε να μάθουμε Πρώτες Βοήθειες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο πρώτος διδάξας και έχουμε την εμπιστοσύνη στους δικούς μας εκπαιδευτές, ότι κάνουν το καλύτερο μάθημα, με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε ωραίες διαδραστικές, δυναμικές εκπαιδεύσεις. Σε αυτόν τον Τομέα κάνουμε μία φοβερή δουλειά και θέλουμε να τη συνεχίσουμε.
Καλούμε λοιπόν όλους εσάς να έρθετε να μάθετε

πρώτες βοήθειες. Γιατί επαναλαμβάνω, όλοι
μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, όπως ο
ανθρωπισμός μπορεί να φανεί ένα βλέμμα σε ένα
χαμόγελο, σε μια χειραψία έτσι και οι Πρώτες
Βοήθειες όταν θα σώσουν μία ανθρώπινη ζωή θα
προσφέρουν τη μέγιστη ηθική, προσωπική ικανοποίηση σε όλους μας.
Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ο
εθελοντισμός πρέπει να αναπτυχθεί στην πατρίδα μας επαγγελματικά διότι εμπεριέχει και πανανθρώπινες ηθικές αξίες, λίγο ως πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας, όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός. Βεβαίως θεωρώ
ότι ο εθελοντισμός είναι και υγιής αντίδραση της
κοινωνίας σε φαινόμενο αδράνειας ή αποχής της
εκάστοτε πολιτείας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει
πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας.
Τελευταία έχουμε αναγάγει τον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό σε ένα εξωστρεφή, μεγάλο παράγοντα
και της ελληνικής Πολιτείας. Δεν το λέω τυχαία,
από την πρώτη στιγμή της ουκρανικής κρίσης,
όπου πραγματικά για εμάς ήταν μία πρόκληση
άμεσης ανταπόκρισης και αντανακλαστικών, ε-

νεργήσαμε πρώτοι. Δεν μπορώ βέβαια να παραβλέψω τη βοήθεια του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και του
Προέδρου του κ. Θοδωρή Κυριακού που συμπαραστάθηκε και ήταν αρωγός στην έκκληση μας για
οικονομική βοήθεια. Ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε συγκινητικά, θα έλεγα μοναδικά. Συλλέξαμε πάρα πολύ γρήγορα ένα σεβαστό ποσό περίπου 750.000 € τα οποία ήδη έχουν αποσταλεί
στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, εισπράττοντας
τα συγχαρητήρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας, διότι υπερκεράσαμε μεγάλες και ανεπτυγμένες χώ-

ρες στον τομέα αυτό. Συγχρόνως, κάναμε άμεση
έκκληση για συγκέντρωση τροφίμων μακράς
διαρκείας, όπου πάλι ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε θα έλεγα μοναδικά, συγκινητικά, μαζέψαμε περίπου 800 τόνους τρόφιμα, μακράς διαρκείας και εδώ πάλι διαφαίνεται η υπέροχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές μας για
άλλη φορά βοήθησαν με όλες τις δυνάμεις τους
στη συλλογή, διαλογή και συσκευασία του ανθρωπιστικού υλικού, τηρώντας τις ειδικές και ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει

η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου. Θα ήθελα πάλι να
τονίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο
μόνος ο οποίος πήγε 5 φορές μέσα στην Ουκρανία. Ο μόνος ανθρωπιστικός οργανισμός που παρέδωσε μέσα στην Οδησσό περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η
Οδησσός

έχει

ιδιαίτερη

σημασία

για

τους
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Έλληνες καθώς, πέραν της Φιλικής Εταιρίας, υ-

που διέθεσε 2.800 σκευάσματα αντιβηχικού, τα

πάρχουν χιλιάδες ομογενείς εκεί. Φυσικά και θα

οποία απεστάλησαν στην Ουκρανία. Θέλω να επι-

ξαναπάμε παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

σημάνω ότι εμείς αποστέλλουμε μέχρι και το τε-

Στην Ελλάδα γίνονται πράγματι, με καλό πνεύμα

λευταίο τεμάχιο που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνι-

και καλή διάθεση συλλογές για ανθρωπιστική βο-

κός λαός στον άμαχο ουκρανικό πληθυσμό. Θα

ήθεια, όμως αυτές οι αυτόκλητες συλλογές, πολ-

συνεχίσουμε τις αποστολές όσο χρειαστεί, όση

λές φορές εμποδίζουν τις εφοδιαστικές αλυσί-

ταλαιπωρία και να είναι για τους δικούς μας οδη-

δες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάνε, πού θα παρα-

γούς και εθελοντές, αλλά θα πράξουμε αυτό που

δοθούν, που θα αποθηκευθούν και εάν δοθούν σε

επιτάσσει το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Περί-

αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Εμείς έχουμε

που κάθε 15 μέρες φεύγει η αποστολή μας και

καθημερινή επικοινωνία με τον Ουκρανικό Ερυ-

την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η έκτη αποστο-

θρό Σταυρό. Τουλάχιστον 10.000 Ουκρανοί ερυ-

λή στους πληγέντες της Ουκρανίας. Θέλω λοιπόν

θροσταυρίτες, εθελοντές δουλεύουν καθημερινά

να είστε σίγουροι ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-

σε αυτό το μεγάλο ανθρωπιστικό δράμα που έχει

ρός θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και σ’

δημιουργήσει άνω των 20 εκατομμυρίων ανθρώ-

αυτή την αναγεννητική του πορεία θέλουμε και τη

πων προσφύγων ξεριζωμένων, οι οποίοι θέλουν

δική σας συμπαράσταση και τη δική σας βοήθεια

και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως

και εμπιστοσύνη. Επαναλαμβάνω ότι περάσαμε

το μέγα δράμα είναι με τα ανήλικα παιδιά διότι

δύσκολες περιόδους, δεν θέλουμε με τίποτα να

εκεί 60% του παιδικού πληθυσμού έχει ξεριζωθεί

επιτρέψουμε να ξανασυμβούν. Το οφείλουμε στην

και η επικινδυνότητα είναι τεράστια και γνωστή.

παράδοση, στην παρακαταθήκη, στη μεγάλη μονα-

Εκεί δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί έχουμε μεγά-

δική αυτή ιστορική διαδρομή.

λη

εμπειρία

και

τεχνογνωσία.

Θα

θυμάστε

άλλωστε τις Αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Έχουμε λοιπόν τον μεγάλο αυτό δικό

μας Τομέα της επανασύνδεσης των μελών των
οικογενειών που λόγω αυτού του πολέμου αποχωρίζονται το ένα μέλος από το άλλο και για μας
είναι μεγάλη υποχρέωση και πρόκληση, να μπορέσουμε να είμαστε χρηστικοί, να είμαστε όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικοί.

Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το έργο δεν είναι
εύκολο, αλλά σε αντίθεση με τους ισορροπιστές
και τους κυνηγούς των μέσων όρων, οι δικές μας
προσπάθειες θα αποπνέουν πάντα πρακτικές τόλμης και διεκδίκησης, ριζικών αλλαγών και τομών
προς όφελος του ανθρωπισμού, προς όφελος του
εθελοντισμού. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι
δεν υπάρχει μυστικό ή μαγικό στη συνταγή της
επιτυχίας, μόνο η σκληρή δουλειά ανθρώπων που

Με αφορμή το ουκρανικό θέμα θέλω να ευχαρι-

εμπνέονται από μια αποστολή ζωής, μακριά από

στήσω θερμά την κυρία Ξένη Περρωτή Καντούνα

εξωτερικά ψιμύθια, δόξας πλούτου και πρόσκαι-

30
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ρης δημοσιότητας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους
για την προσοχή σας. Κλείνοντας θέλω να τονίσω
κάτι το οποίο ίσως να έχετε ακούσει. Είναι αυτή η

ου, ο οποίος είπε «μια ζωή χωρίς προσφορά στον

πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο είναι μία ζωή
που δεν αξίζει κανείς να ζει».
Σας ευχαριστώ θερμά.

ρήση του μεγάλου Αϊνστάιν, μετανάστου του ιδί-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΑ
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπεριστατωμένη ομιλία σας. Παρακαλώ εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή απορίες ………..
Κύριε Αυγερινέ, σε ανάμνηση της σημερινής μας εκδήλωσης σας
προσφέρω ως αναμνηστικό εκ μέρους όλων μας. Είναι ο Γ΄ Τόμος του «Πνευματικού Συμποσίου», που περιέχει ομιλίες διακεκριμένων προσώπων που τίμησαν το βήμα του Ρ.Ο. Αθηνών.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΡΟΤ. ΞΕΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗ-ΚΑΝΤΟΥΝΑ
Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς Πολιτείας βράβευσε το μελος του Ομίλου Ροτ. Ξένη Περρωτή-Καντούνα για την σημαντική συνεισφορά μέσω της Εταιρείας της KABO NATURA,
που αφορούσε μεγάλη ποσότητα φαρμάκων (2.800 σκευάσματα σιρόπι Grintuss για ξηρό και υγρό βήχα), μέσω του
Ρ.Ο. Κηφισιάς-Πολιτείας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία προσφέρθηκαν σε πολίτες της Ουκρανίας,
που δοκιμάζονται από τις πολεμικές συγκρούσεις. Η Πρόεδρος του Ομίλου Κηφισιάς Πολιτείας Ροτ. Χριστίνα Καρτσιώτου αναφέρθηκε στη βραβευθείσα και η Διοικητής
Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου της έδωσε την τιμητική πλακέτα.
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ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Ο. Αθηνών και Ναζαρέτ (Ισραήλ)
Του Προέδρου Ρ.Ο.Α Χαράλαμπου Τιγγινάγκα
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο της Λεωφόρου Διεθνούς Δράσης επιδιώκει πάντα τη
συνεργασία με Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού έχοντας ως στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη, συνεργασία και εδραίωση φιλικών σχέσεων, με σκοπό την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και
της παγκόσμιας ειρήνης καθώς επίσης και την εφαρμογή κοινών ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Ο Όμιλός μας είναι ήδη διδυμοποιημένος με τους Ροταριανούς Ομίλους Milano Aquileia,
Κωνσταντινούπολης, Washington D.C. και Παρισίων. Αυτή τη
χρονιά προχωρήσαμε σε μία ακόμη διδυμοποίηση, με τον Ροταριανό Όμιλο Ναζαρέτ από το Ισραήλ, μετά από αμοιβαία συμφωνία και έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομίλων
μας. Καίτοι είχε προγραμματιστεί αντιπροσωπεία του Ομίλου
Ναζαρέτ να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση, δυστυχώς
λόγω κάποιων δυσκολιών δεν είναι παρόντες σήμερα. Έτσι,
προχωρήσαμε στην υπογραφή του σχετικού πιστοποιητικού
και του συμφωνητικού συνεργασίας ηλεκτρονικά.

Η ΒΡΑΔΙΑ ΕΚΕΛΙΣΕ ΜΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Ρ.Ο. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΡΟΤ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2470 ΠΔΡ ΡΟΤ.
ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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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
34
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννης Φρονιμόπουλος
Πηγή: www.rotary.org

Διαρκείς συνδέσεις
Οι ροταριανές υποτροφίες μέσω των παγκοσμίων επιχορηγήσεων εξυπηρετούν
τους Υποτρόφους του Ρόταρυ και τους βοηθούν να δημιουργήσουν τα δίκτυά τους
Όταν ο Adrian Faiers παντρεύτηκε την παρελθού-

Ιδιαίτερα σε μέρη όπου σπουδάζει ένας μεγάλος

σα χρονιά, μεταξύ των συγκεντρωμένων φίλων

αριθμός υποτρόφων, με τις παγκόσμιες και περι-

και μελών της οικογένειας του ήταν η Sira Lee

φερειακές επιχορηγήσεις - όπως το Λονδίνο, στο

και η Alizιe McLorg, δύο νεαρές γυναίκες των

οποίο λειτουργεί το London School of Economics

οποίων τις υποτροφίες είχε αναλάβει ο ίδιος ως

καθώς και τα Κολέγια King's και University - οι

συντονιστής σχετικού προγράμματος, ενώ παρα-

υπότροφοι έχουν τη δική τους θέση στη σφαίρα

κολουθούσαν μεταπτυχιακά στο London School

του Ρόταρυ. «Αποτελούν μία πολύ καλή κοινότη-

of Hygiene & Tropical Medicine. Ο Adrian θαυμά-

τα όλοι μαζί», λέει ο Faiers, μέλος του Ροταρια-

ζει τη μακροχρόνια σχέση αυτών των δύο γυναι-

νού Ομίλου Dulwich, Peckham and Crystal Palace,

κών. Αν και η μία είναι από την Κορέα και η άλλη

ο οποίος ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υπο-

από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α., πηγαίνουν μαζί

τροφιών της 1130 Περιφέρειας συντονίζει τους

σε εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις του

νέους σπουδαστές στο Λονδίνο.

Ρόταρυ. «Έχουν γίνει οι καλύτερες φίλες», λέει ο

Γνωρίστε τέσσερις υπότροφους του Ρόταρυ και

Faiers.

ενημερωθείτε για το πώς οι συνδέσεις που

Από τις 1.300 περίπου παγκόσμιες επιχορηγή-

έχουν δημιουργήσει μέσω του Ρόταρυ τους βοη-

σεις του Ροταριανού Ιδρύματος που εγκρίνονται

θούν να αλλάξουν τον κόσμο.

κάθε χρόνο, περίπου 200 δίδονται υποτροφίες.
Οι υποτροφίες παγκοσμίων χρηματοδοτήσεων
αφορούν μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών σε
έναν από τους τομείς εστίασης του Ρόταρυ. Οι
Ροταριανές Περιφέρειες μπορούν επίσης να πα-

ALLISON FURNISS
Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

ρέχουν υποτροφίες μέσω περιφερειακών χρημα-

«Νομίζω ότι ο παγκόσμιος βορράς έχει πολλά να

τοδοτήσεων. Η Lee και η McLorg, των οποίων οι

μάθει από τον παγκόσμιο νότο», λέει η Allison

υποτροφίες χρηματοδοτούνται από παγκόσμια

Furniss,

και περιφερειακή επιχορήγηση αντίστοιχα, επω-

στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν. Γνωρίζει κά-

φελούνται από μια μεγάλη ευκαιρία που παρέχε-

ποια πράγματα τόσο από το βορρά όσο και από

ται μέσω των Υποτροφιών του Ρόταρυ: Την ευ-

το νότο: Αυτή τη στιγμή ζει και σπουδάζει σε μια

καιρία να δημιουργήσουν τα δίκτυά τους, μεταξύ

πόλη στο νότιο άκρο της Αφρικής, αλλά ως Κα-

των υποτρόφων και ειδικά στον τομέα των

ναδή μεγάλωσε στο Whitehorse, στην περιοχή

σπουδών τους, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο

Yukon.

του Ρόταρυ.

Η Furniss, 35 ετών, μετά τις κολεγιακές της

υποψήφια διδάκτωρ ανθρωπολογίας

σπουδές, εργάσθηκε επί τέσσερα χρόνια σε μη
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κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Τανζανία και

κτική σφαίρα, όπως η ανάπτυξη πολιτικής ή η

τη Ναμίμπια της Αφρικής. Εκεί, χρησιμοποίησε

υπεράσπιση. «Δεν θέλω να κρατήσω τη γνώση

ως εργαλείο τον αθλητισμό των νέων για την

που αποκτώ μέσα από αυτήν την εμπειρία για

προώθηση της ισότητας των φύλων και την

μένα. Θέλω πραγματικά να τη διαδώσω όσο το

ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας. Αυτή η

δυνατόν περισσότερο», λέει.

εμπειρία φούντωσε το πάθος της για την ανθρωπιστική εργασία και για την Αφρική, και αφού επέστρεψε στον Καναδά, η Furniss έκανε αίτηση

για μεταπτυχιακό στις πολιτικές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν. Αποφάσισε να ειδικευτεί στον τομέα της δικαιοσύνης.

Σήμερα, αναφέρει η Furniss, η Νότια Αφρική εργάζεται για την καταπολέμηση της φυλετικής
και εισοδηματικής ανισότητας. Επισημαίνει την
Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά, η οποία στοχεύει να επιδιορθώσει τη σχέση
μεταξύ της καναδικής κυβέρνησης και των First

«Από φιλοσοφικής πλευράς ήταν πολύ σημαντι-

Nations — και η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα

κό για μένα να μελετήσω την Αφρική ζώντας

με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης της

στην Αφρική», λέει η Furniss. Η ροταριανή υπο-

Νότιας Αφρικής, που ιδρύθηκε υπό την προεδρία

τροφία κάλυψε τις μεταπτυχιακές της σπουδές,

του Nelson Mandela.

με επίκεντρο την επιτόπια εργασία στην επαρχία
North Kivu της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«H πολύπλευρη εμπειρία και η παρουσίας μου
εδώ στη Νότια Αφρική ήταν πολύ σημαντικά για

Εκεί έμαθε για την κοινωνική και οικονομική ζω-

μένα. Δίνουν νόημα σε αυτό που σπουδάζεις»,

ή των γυναικών που εργάζονται σε ανθρακορυ-

τονίζει η ίδια.

χεία, εξάγοντας κολτάν, ένα μετάλλευμα που περιέχει ταντάλιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε πυκνωτές στη σύγχρονη ηλεκτρονική βιομηχανία.

KAYLA STOVALL

Ανακάλυψε επίσης σημαντικά κενά μεταξύ της

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Σκωτία

εμπειρίας αυτών των γυναικών ως εργαζόμενες,
και των εθνικών και διεθνών νόμων και πολιτικών που είχαν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις
συνθήκες στον τομέα ορυκτοπαραγωγής του

Το Ρόταρυ και οι αντιξοότητες της μοίρας οδήγησαν την Kayla Stovall να εργάζεται ως ειδικός
στην πρόληψη για το Uplift Education, ένα δίκτυο

Κονγκό.

45 σχολείων με κέντρο το Ντάλας των Η.Π.Α.. Η

Παρά το απρόβλεπτο της διεξαγωγής της επιτό-

νται στην κατάχρηση ουσιών, τη βία μεταξύ εφή-

πιας εργασίας σε αυτό το μέρος του κόσμου υπήρξε ενεργό ξέσπασμα Ebola κατά την πρώτη
της παραμονή στο Κονγκό - η Furniss ευρίσκεται
και αυτή τη χρονιά στο Κονγκό κάνοντας έρευνα
για το διδακτορικό της. "Τα πάντα άλλαξαν για
μένα με βάση την εμπειρία μου στην επιτόπια

Stoval προωθεί προγράμματα που επικεντρώνοβων, τις υγιείς σχέσεις, τη σεξουαλική υγεία και
την πρόληψη των αυτοκτονιών σε μεμονωμένα
σχολεία. Ασχολείται επίσης με προγράμματα
στέγασης για φοιτητές που αντιμετωπίζουν
έλλειψη στέγης.

εργασία», τονίζει.

Η εξειδίκευσή της στην κοινωνικοκινητική μάθη-

Ελπίζει να διατηρεί πάντα το ένα πόδι στην πρα-

κυψε από την έρευνά της για το μεταπτυχιακό
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της στη δημόσια υγεία. Ως υπότροφος του Ρότα-

λέει η ίδια, καταλήγουν στη δημιουργία δικτύων

ρυ, μέσω μιας παγκόσμιας επιχορήγησης, στο

που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει ο κόσμος κα-

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, είχε επιλέξει

λύτερος. «Ένα από τα πιο ισχυρά πράγματα που

τρία πιθανά θέματα από μια προετοιμασμένη λί-

έχουμε είναι η σύνδεση. Δημιουργούνται δεσμοί

στα 60 περίπου θεμάτων και επέλεξε να επικε-

και εδραιώνεται η ειρήνη».

ντρωθεί στο πώς οι σχέσεις των Σκωτσέζων μαθητών με τους δασκάλους τους επηρεάζουν την
κοινωνικο-συναισθηματική υγεία τους.

MITCHELL PAQUETTE

«Αυτός ο κλάδος καριέρας με επέλεξε εκείνη τη

Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, Αγγλία

στιγμή», λέει. Μπορεί να την καθόρισε στην ε-

Ο Mitchell Paquette περνά πολύ χρόνο στο διαδί-

παγγελματική πορεία, αλλά ο καταλύτης ήταν το

κτυο. Εργάζεται ως ερευνητής ανοιχτού κώδικα

Ρόταρυ. Η Stovall, 26 ετών, ήλθε σε επαφή για

για το Citizen Evidence Lab, μέρος του Προγράμ-

πρώτη φορά με το Ρόταρυ ενώ παρακολουθούσε

ματος Αντιμετώπισης Κρίσεων στη Διεθνή Αμνη-

κάποιες δραστηριότητες RYLA (Rotary Youth

στία. Όταν εμφανίζεται μια κρίση, όπως μαζικές

Leadership Awards) μεταξύ του μαθητών λυκείου

διαμαρτυρίες, ένοπλες συγκρούσεις ή περιβαλ-

σε κάποια κατασκήνωση. «Δεν είχα ακούσει ποτέ

λοντική καταστροφή, αυτός και η ομάδα του εξε-

πριν για το Ρόταρυ. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι

τάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα

θα έφευγα από το σπίτι για λίγες μέρες». Μετα-

δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και στη συνέχεια

ξύ των μελών του προσωπικού της κατασκήνω-

εργάζονται για να τα επαληθεύσουν χρησιμο-

σης ήταν και ένας υπότροφος του Ρόταρυ - και

ποιώντας δορυφορικές εικόνες, θερμική χαρτο-

λίγα χρόνια αργότερα, ενώ εργαζόταν σε ένα

γράφηση και άλλες τεχνικές. Ενεργούν σαν πολε-

έργο Ροταράκτ κατά τη διάρκεια του τελευταίου

μικοί ρεπόρτερ για πιθανές παραβιάσεις των αν-

έτους των σπουδών της στο Κολέγιο, ένας σύμ-

θρωπίνων δικαιωμάτων.

βουλος της υπενθύμισε τη δυνατότητα μιας υποτροφίας. Η Stovall δεν είχε καν σκεφτεί προηγουμένως να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές
σπουδές. «Δεν πίστευα ότι ήταν μια επιλογή για
μένα, μόνο και μόνο επειδή ήμουν η πρώτη στην
οικογένειά μου που πήγα στο Κολέγιο», λέει.
Σήμερα είναι μέλος του Ροταριανού Ομίλου Plano West στο Τέξας των Η.Π.Α. και εργάζεται για
την προώθηση της ιδέας των υποτροφιών μέσω
των παγκόσμιων επιχορηγήσεων του Ρόταρυ σε
τοπικά πανεπιστήμια. «Είμαι πολύ ευγνώμων που
βρίσκομαι σε αυτή τη θέση», αναφέρει.

Ο Paquette, 28 ετών, άρχισε να εργάζεται στην
υπηρεσία της Διεθνούς Αμνηστίας, μετά από μια
σύντομη απασχόληση στο New Media Advocacy
Project, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα
τη Νέα Υόρκη, κάνοντας μοντάζ και παραγωγή

βίντεο για οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ήταν ανήσυχος και ήλπιζε για περισσότερη εγγύτητα στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
«Βασικά, ήθελα να εργασθώ με οργανώσεις για
τις οποίες έκανα βίντεο», λέει. Παρακολούθησε
το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ με ροταριανή υπο-

Το να είσαι μέλος του Ρόταρυ, να σπουδάζεις

τροφία το 2018 και το 2019, αποκτώντας πτυχίο

στη Σκωτία, να εργάζεσαι στην Uplift: Όλα αυτά,
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των. Παράλληλα με τα μαθήματά του, προσφέρ-

ντρο του ενδιαφέροντός της βρίσκεται στις κλι-

θηκε εθελοντικά στο Digital Verification Corps

ματικές προσαρμογές και στο πώς μπορούν να

της Amnesty, ένα δίκτυο έξι πανεπιστημίων πα-

συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μελετά επί-

γκοσμίως που εκπαιδεύει ανθρώπους για να εξε-

σης τρόπους τυποποίησης ενός μοντέλου με το

τάζουν τον τεράστιο όγκο ψηφιακού περιεχομέ-

οποίο θα αξιολογείται η επιτυχία, έτσι ώστε οι

νου σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των ανθρω-

καλύτερες προσαρμογές να μπορούν να επεκτα-

πίνων δικαιωμάτων. Μετά την αποφοίτησή του,

θούν παγκοσμίως. Επιδιώκει παρεμβάσεις που

ξεκίνησε να εργάζεται με την Αμνηστία, όπου τώ-

προάγουν τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και

ρα επιβλέπει τους εθελοντές του DVC. «Αυτός ο

έναν πιο πράσινο κόσμο. Για παράδειγμα, οι κοι-

χώρος είναι πραγματικά συναρπαστικός», λέει.

νότητες που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο

Στο μέλλον, ο Paquette ελπίζει να διευρύνει τους
ορίζοντες της θέσης του, ενσωματώνοντας αυτοπροσώπως περισσότερες, επιτόπιες μαρτυρίες ή να εργαστεί περισσότερο για τη νομική λογοδοσία των παραβατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί του παρόντος, εκτιμά την ιδιαί-

ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να έχουν
ηλιακούς συλλέκτες για να δημιουργήσουν μια
αυτάρκη παροχή ρεύματος. Τα άλλα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη βιώσιμη γεωργία, την
πολιτική οικολογία του νερού και την επισιτιστική ασφάλεια.

τερη θέση του σε μια οργάνωση ανθρωπίνων δι-

Όταν αποκτήσει το διπλό της πτυχίο, η Emerson

καιωμάτων που δραστηριοποιείται σε όλο τον

επιθυμεί να μοιράσει τον χρόνο της μεταξύ της

κόσμο. «Δεν χρειάζεται να παρακολουθώ τις ει-

πρακτικής εργασίας και της συμβουλευτικής ερ-

δήσεις και να βλέπω «πόλεμο στη Χ χώρα» και να

γασίας. «Το όραμά μου για αυτόν τον ρόλο είναι

νιώθω άσχημα για αυτό. Μπορώ πραγματικά να

να φροντίσω να συμπεριλάβω το γενικό συμφέ-

συμμετέχω άμεσα».

ρον και να βεβαιωθώ ότι οι κοινότητες που είναι
ιδιαίτερα περιθωριοποιημένες και αποζημιωμένες να λαμβάνονται υπόψη και να ακούγεται η

HANNAH EMERSON

φωνή τους».

Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Παρισιού
Η Hannah Emerson είναι 23 ετών και έχει ήδη
ζήσει σε επτά χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες

— Graham Meyer

(χώρα καταγωγής της), Γερμανία, Ελλάδα, Ρωσία,
Ελβετία, Ταϊλάνδη και σήμερα στη Γαλλία καθώς
σπουδάζει με ροταριανή υποτροφία στο τμήμα
περιβαλλοντικής

πολιτικής στο Sciences

Po's

Paris School of International Affairs.
Σκοπεύει να πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα
στην Κένυα (χώρα Νο 8) και στη συνέχεια να ολοκληρώσει το διπλό της πτυχίο στην Αγγλία (Νο
9), στο London School of Economics. Το επίκε38
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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 25 Μαΐου 2022
Ομιλητής: David Uy, the Founding Executive Director of the Chinese American Museum in Washington, DC
CV: David Uy is the founding executive director of the Chinese American Museum in Washington, DC where he has been a key player
in establishing the first and only museum in our nation’s capital dedicated to the Chinese American story. David is a marketing, public
relations, and development veteran with experience in national nonprofit management, communications, and relationship building. His role at the museum draws on his work in creative and strategic marketing and public relations, nonprofit and corporate strategy, exhibit and event design, copywriting, speech writing, and campaign development. Prior to joining CAMDC, David served in leadership roles in several award-winning advertising and public relations firms, as Vice President of Marketing and Development for the
legal technology company, CDS, and as Communications Director for The Points of Light Foundation and Volunteer Center National
Network. He served as the principal of the public relations agency, Brand Bureau, for twelve years. David has worked with and advised numerous organizations, including The Marine Corps Scholarship Foundation, American Association of Colleges of Nursing,
Personal Care Products Council, Coastal States Organization, Washington Revels, Quality of Life Plus, Johns Hopkins University, Fannie Mae, The National Zoo, Sprint, The Wall Street Journal, Big Brothers Big Sisters, US Dept. of Energy, Bon Secours, and HCA
Healthcare. David holds an MBA in Marketing Strategy and a BA in Fine Arts and Art History from The College of William and
Mary. He is a second-generation Chinese American born in Queens, New York City, with family originating in Xiamen, China and the
Philippines.

Τηλεδιάσκεψη 1 Ιουνίου 2022
Ομιλήτρια: Atasha James, Co-Founder Equity Now, Inc.
CV: Atasha James Co-Founded Equity Now, Inc., a nonprofit accelerating change in education, finances, and agriculture in 2017. She
quickly discovered that the nexus to accelerate transformation in all areas is through educating our young people. Atasha used Equity Now, Inc. as the conduit to Co-Found Legends Charter School. Legends Charter School (https://www.legendsschools.org/) in
Prince George's County, Maryland in August 2020 to serve 900 students K-8, will be a network of opportunity-rich schools with an innovative, advanced liberal arts curriculum paired with comprehensive Financial Literacy education. Before co-founding her companies, Atasha led schools in the District of Columbia, Buffalo, and Anne Arundel County Schools systems. Atasha taught at both the
Elementary and Middle School levels before working with Teacher Educator Institute at The State University of New York at Buffalo
while completing her doctoral studies. Atasha was a Mary Jane Fellow Inaugural Mentor Principal. She is among a shortlist of school
leaders recognized for closing the achievement gap in math and reading for three consecutive years. In 2014, she received the Rubenstein Award for Highly Effective Leadership. The school outperformed other high-poverty schools in all academic outputs. An indepth report on education reform in DC shows Atasha's school as one of the few traditional public schools competing and thriving in
one of DC's most challenging areas. Atasha is proud of her Afro-Latina roots and her hometown of Buffalo, New York, where she met
and married her high school sweetheart. They have two beautiful children and a large loving extended family.
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Η νέα όπερα Μέσα Χώρα, ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλλου, που πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία, έρχεται στην αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος στις 8, 10, 12 και 13 Ιουλίου, σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Το ποιητικό κείμενο είναι του Γιάννη Αστερή και η ενορχήστρωση του
Μιχάλη Παπαπέτρου.
Ο Τριανταφύλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς στον χώρο της θεατρικής μουσικής, αναμετράται για πρώτη φορά με την όπερα. Ο συνθέτης σημειώνει: «Η Μέσα
Χώρα είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που
γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια
έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες
χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό. Στην όπερα αυτή εγείρονται ερωτήσεις για
το γήρας, τη μοναξιά, την αρρώστια, τις εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις και τη φθαρτότητα με
την οποία όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι. Μουσικά η Μέσα Χώρα κινείται σε ένα προσωπικό ιδίωμα που έχει διαμορφωθεί από την πρότερη δουλειά μου στο θέατρο αλλά και από τα είδη και ύφη
στα οποία με μεγάλωσαν οι γενιές για τις οποίες τώρα γράφω. Υπάρχουν σολιστικά μέρη, ντουέτα,
χορωδιακά κλπ. Χωρίς να ακολουθείται όμως αυστηρά η δομή της όπερας. Δεν φιλοδοξώ να πετύχω καθαρό ύφος ούτε απόλυτη δομή. Φιλοδοξώ να συντονιστώ με τη δόνηση που νιώθω βιώνοντας ξανά όσα έχω στη μνήμη μου και όσα μου ξυπνάει η ποίηση του Γιάννη Αστερή, με τον οποίον
συνυπογράφουμε το έργο».
Ο Νίκος Καραθάνος, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου, με αναγνωρίσιμη
ματιά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μουσικότητα και την επιθυμία της ανάδειξης υπόγειων νοημάτων και εννοιών, επισημαίνει: «Η Μέσα Χώρα μιλάει για όσους στο λυκόφως
της ζωής τους στραφήκαν προς τα μέσα και πέθαναν από μοναξιά. Γι’ αυτούς που βρήκαν τη σορό
τους μετά από καιρό πολύ. Για όσους βλέπαν στον ουρανό μόνο τον αστερισμό του Λύκου. Για τους
γονείς μας. Για τη θεία Βαγγελιώ και τον Αργύρη. Για τον άγνωστο που μένει στο απέναντι σπίτι.
Για όλους όσους έφυγαν σα μοναχικοί αστέρες όταν η μοναξιά τους ανατινάχτηκε με πάταγο»
H Έλλη Παπαγεωργακοπούλου και ο Σωτήρης Μελανός δημιούργησαν το σκηνικό της παράστασης, τα κοστούμια υπογράφει ο Άγγελος Μέντης, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου και
τα βίντεο ο Παντελής Μάκκας. Η χορογραφία είναι της Αμάλια Μπένετ.
Τη Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και τη Χορωδία των 65+ διευθύνει
η Δήμητρα Παπασταύρου.
Στην μοναδική αυτή παραγωγή πρωταγωνιστούν διακεκριμένοι, λυρικοί καλλιτέχνες όπως, οι
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Χάρης Ανδριανός, Γιάννης Καλύβας, Μαρίνα Κρίλοβιτς, Θεοδώρα Μπάκα, Κωστής Ρασιδάκις,
Πέτρος Σαλάτας και Γιώργος Σαμαρτζής, καθώς επίσης και διακεκριμένοι καλλιτέχνες της
έντεχνης μουσικής όπως η Σαβίνα Γιαννάτου και η Έλλη Πασπαλά. Επίσης συμμετέχουν οι τραγουδιστές 65+ Γιόλα Αλεξοπούλου-Γασπαρινάτου, Γαβριήλ Αντωνέλος, Λάζαρος Νέγκας, Γεώργιος Χριστούλας και η ηθοποιός Ιωάννα Μπιτούνη.
Συμμετέχει η Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΛΣ, η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εναλλακτικής
Σκηνής και η Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ.
Η όπερα θα παρουσιαστεί στις 8, 10, 12 & 13 Ιουλίου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30)
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

€60

ΖΩΝΗ Α

€45

ΖΩΝΗ Β

€35 ΑΠΟ €40

ΖΩΝΗ Γ

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Δ

€25 ΑΠΟ €30

ΖΩΝΗ Ε

€20 ΑΠΟ €25

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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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

Τεύχος 16 | 31 Μαΐου 2022 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

45

