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Φίλες και φίλοι ροταριανοί,

Η οικογένεια του Ρόταρυ έχει υποδεχτεί, αλλά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις   αναδείξει, έναν μεγάλο αριθμό σημαντικών προσωπικοτήτων, 
προερχόμενο από όλους τους χώρους της κοινωνικής δράσης. 

Καταξιωμένοι ηγέτες, λαμπροί επιστήμονες, διανοούμενοι, 
λογοτέχνες, καλλιτέχνες και τόσοι ακόμα που αποτελούν το πιο εκλεκτό 
κομμάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι, την ελίτ του κοινωνικού ιστού, έχουν 
δράσει μέσα από το Ρόταρυ, συνεισφέροντας και αυτοί το δικό τους 
μερίδιο στη γιγάντωσή του.

Οι άνθρωποι αυτοί, που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της 
πολιτισμικής φυσιογνωμίας του σύγχρονου κόσμου, έχουν προσφέρει 
τις υπηρεσίες τους στο Ρόταρυ, έχουν τιμήσει τη ροταριανή οικογένεια 
και φυσικά έχουν τιμηθεί από αυτή.

Ως ελάχιστος φόρος τιμής σε αυτούς τους μεγάλους ευεργέτες, μπορεί 
να εκληφθεί και η παρούσα έκδοση, που παραθέτει με συντομία κάποια 
βιογραφικά τους στοιχεία.

Άλλωστε είναι κοινός τόπος ότι η ατομική δράση και το έργο είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την προσωπικότητα του δημιουργού τους, 
καθώς και την εποχή στην οποία αυτός ζούσε. Ο πολιτισμός είναι 
απόρροια της ανθρώπινης προσπάθειας και συνείδησης, αλλά και για να 
αναλυθεί και να αποδοθεί σε όλες της τις προεκτάσεις η δράση, θα πρέπει 
να γνωρίσουμε το ιστορικό και την προσωπικότητα του δρώντα.

Μια πρώτη γνωριμία με τους σημαντικότερους ροταριανούς 
επιχειρείται σε αυτό το πόνημα. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε οι δημοσιευμένες βιογραφίες να παρέχουν τη δυνατότητα στο 
σύνολο των ροταριανών αναγνωστών να αποκτήσουν μια πληρέστερη 
εικόνα για το έργο, τη δράση αλλά και την προσωπικότητα αυτών των 
επιφανών μελών της παγκόσμιας ροταριανής κοινότητας. 

Εύχομαι να αγκαλιάσετε αυτήν την προσπάθεια και να περιπλανηθείτε 
με ενδιαφέρον και προσοχή στις σελίδες της. Άλλωστε ως Ροταριανοί 
οφείλουμε να είμαστε γνώστες της ιστορίας του τίτλου που με 
υπερηφάνεια φέρουμε και αυτών των ξεχωριστών άξιων ανθρώπων που 
τον έχουν τιμήσει.

Νικόλαος Κ. Μακρυγιάννης
Διοικητής 2011-12
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NEIL ARMSTRONG (γεν. 5 Αυγούστου, 1930)
Ρ.Ο. Wapakoneta, Ohio

Αμερικανός αστροναύτης και ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη
Αεροπόρος, δοκιμαστής αεροσκαφών, αξιωματικός της Αεροπορίας του
Ναυτικού των ΗΠΑ και καθηγητής Πανεπιστημίου. Για τις υπηρεσίες του τ
Κογκρέσο του απένειμε το Μετάλλιο Τιμής του Διαστήματος.

SGEIR SGEIRSSON (1894-1972)
Ρ.Ο. Reykjavík

Πρόεδρος της Ισλανδίας (1952-1968). Θεολόγος. Έγινε Πρωθυπουργός
το 1932 και Πρόεδρος από το 1952 ως το 1968. Το 1955 του απονεμήθηκε
ο Μεγάλος Σταυρός Ειδικής Τάξης του Τάγματος Αξίας της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας.

EUSEBIO AYALA (1875-1942)
Ρ.Ο. Asunción

Πρόεδρος της Παραγουάης (1921-1923 και 1932-1936). 
Πτυχιούχος Κοινωνικής Επιστήμης και Νομικής (1904), Γραμματέας της
Βρετανικής Πρεσβείας, καθηγητής Ποινικού και Συνταγματικού Δικαίου κα
πρύτανης του Πανεπιστημίου της Asunción. Πρέσβης της χώρας του στις
ΗΠΑ. Μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος, ανετράπη από το στρατιωτικό
κίνημα το 1936 και εξορίστηκε στο Μπουένος Άιρες. Η σωρός του βρίσκετα
στο Εθνικό Πάνθεον των Ηρώων της Asunción.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ BAUDOUIN I ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ (1930-1993)
Ρ.Ο. Brussels

Βασιλιάς των Βέλγων από την παραίτηση του πατέρα του Βασιλιά Λεοπόλδου
ΙΙΙ το 1951, ως τον θάνατό του το 1993. Μετά τον θάνατό του, και επειδή δεν
είχε απογόνους, τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αλβέρτος ΙΙ του Βελγίου.



ΔΙΑΣΗΜΟΙ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ | 5 

FERNANDO BELAUNDE TERRY (1912-2002)
Ρ.Ο. Lima

Πρόεδρος του Περού (1963-1968 και 1980-1985). Ανετράπη από στρατιωτικό 
κίνημα το 1968, αλλά επανεξελέγη το 1980 μετά από 12 χρόνια στρατιωτικής 
διακυβέρνησης. Σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας του η οικονομική αναταραχή 
και η αύξηση της τρομοκρατίας οδήγησαν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τόσο από τους αντάρτες, όσο και από τις ένοπλες δυνάμεις του 
Περού. Ωστόσο ο ίδιος αναγνωρίστηκε για το ήθος και την πίστη του στις 
δημοκρατικές διαδικασίες.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ BERNHARD ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (1911-2004)
Ρ.Ο. Amsterdam

Πατέρας της σημερινής βασίλισσας Βεατρίκης. Παρασημοφορήθηκε ως  
ήρωας πολέμου για τις υπηρεσίες του ως Στρατηγός των Ενόπλων Δυνάμεων 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (για τον ίδιο λόγο τιμήθηκε από την Αγγλία 
και την Ομοσπ. Δημοκρατία της Γερμανίας) και την προσφορά του στην 
ανοικοδόμηση της χώρας. Συνέβαλε στην ίδρυση του Παγκόσμιου Ταμείου  
Άγριας Ζωής (WWF). Ήταν ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της διεθνούς 
Ομάδας του Bilderberg, που συνεδριάζει ετησίως και συζητά ευρωπαϊκά και  
παγκόσμια ζητήματα.

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO (1894-1989)
Ρ.Ο. Arequipa

Πρόεδρος του Περού (1945-48). Δικηγόρος, συγγραφέας, πολιτικός και 
διπλωμάτης. Ως Πρόεδρος προσπάθησε να δημιουργήσει μια δημοκρατική 
κυβέρνηση, περιορίζοντας την εξουσία των στρατιωτικών και της ολιγαρχίας 
με τη βοήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ανετράπη από στρατιωτικό 
πραξικόπημα το 1948 και εξορίστηκε στην Αργεντινή. Από το 1960 μέλος και 
από το 1967 ως το 1969 Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

RICHARD E. BYRD (1888-1957)
Ρ.Ο. Winchester, Βανκούβερ

Ναύαρχος και εξερευνητής της Αρκτικής. Αξιωματικός του ναυτικού που 
ειδικεύτηκε στις εξερευνήσεις. Αεροπόρος και εξερευνητής των πόλων. 
Υποστήριζε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο Βόρειο και το 
Νότιο Πόλο αεροπορικώς. Παρασημοφορήθηκε με το Μετάλλιο  Τιμής, την 
υψηλότερη διάκριση για ηρωισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
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SIR WINSTON CHURCHILL (1874-1965)
Ρ.Ο. Λονδίνου και Ρ.Ο Wanstead & Woodford

Πρωθυπουργός της Αγγλίας (1940-45 και 1951-55). Βρετανός πολιτικός 
γνωστός για το ρόλο του κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που 
ενέπνευσε έναν λαό να αντισταθεί στον Χίτλερ και ηγήθηκε της χώρας του 
ως τη νίκη. Αξιωματικός του Βρετανικού στρατού, ιστορικός, συγγραφέας 
και ζωγράφος. Ο μοναδικός Βρετανός πρωθυπουργός που έχει πάρει Νόμπελ 
Λογοτεχνίας και ο πρώτος άνθρωπος που έγινε επίτιμος πολίτης των ΗΠΑ. 
Στην κηδεία του, που έγινε δημοσία δαπάνη, παρέστη ο μεγαλύτερος αριθμός 
πολιτικών προσωπικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο.

LUCIANO PAVAROTTI (1935-2007)
Ρ.Ο. Modena

Ιταλός τενόρος, ένας από τους εκλεκτότερους τραγουδιστές του «μπελ κάντο» 
των τελευταίων χρόνων. Από το 1961, όταν κέρδισε το διαγωνισμό Ρέτζο 
Εμίλια και τραγούδησε στην όπερα Πουτσίνι, κατέκτησε το ιταλικό κοινό και 
από το 1963 την υπόλοιπη Ευρώπη, σημειώνοντας παντού τεράστια επιτυχία 
και προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό. Τραγούδησε στις μεγαλύτερες 
Όπερες στην Αμερική, την Αυστραλία και την Άπω Ανατολή. Είχε τιμηθεί, 
μεταξύ άλλων, με πέντε βραβεία Γκράμυ. Η τελευταία εμφάνισή του ήταν 
το Φεβρουάριο του 2006 στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων του Τορίνο.

ARTHUR HOLLY COMPTON (1892-1962)
Ρ.Ο. St. Louis, Mo

Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική. Αμερικανός φυσικός που πήρε το Βραβείο 
Νόμπελ στη Φυσική για την ανακάλυψη του Φαινομένου Compton. Από 
το 1945 ως το 1953 Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον του Σαιντ 
Λούις.

MICHEL DEBRÉ (1912-1996)
Ρ.Ο. Amboise

Γάλλος πολιτικός, οπαδός του Ντε Γκωλ. Θεωρείται ο «πατέρας» του 
Συντάγματος της Γαλλίας και ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός της 5ης 
Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός με Πρόεδρο τον Σαρλ Ντε Γκωλ 
από το 1959 ως το 1962.



ΔΙΑΣΗΜΟΙ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ | 7 

WALT DISNEY (1901-1966)
Ρ.Ο. Palm Springs, California

Αμερικανός παραγωγός ταινιών, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θιασάρχης, 
διασκεδαστής, δημιουργός κινουμένων σχεδίων, σχεδιαστής θεματικών 
πάρκων και φιλάνθρωπος. Συνιδρυτής (μαζί με τον αδελφό του) της 
Εταιρίας Walt Disney Productions, έγινε ο γνωστότερος παραγωγός ταινιών 
κινουμένων σχεδίων στον κόσμο και η εταιρία του σήμερα έχει έσοδα περίπου 
35 εκ. δολάρια ετησίως. Έχει τιμηθεί με τέσσερα τιμητικά Βραβεία της 
Ακαδημίας και έχει κερδίσει σε διαγωνισμό 22 ακόμη, έχοντας ως άτομο τα 
περισσότερα βραβεία και υποψηφιότητες στον κόσμο. Το όνομά του φέρουν 
θεματικά πάρκα στο Τόκυο, Παρίσι, Χονγκ Κονγκ και το Παγκόσμιο Θέρετρο 
Walt Disney στη Φλόριντα.

THOMAS EDISON (1847-1931)
Ρ.Ο. Orange, N.J.

Αμερικανός εφευρέτης, φυσικός και επιχειρηματίας. Οι εφευρέσεις του 
περιλαμβάνουν τον φωνόγραφο, την κινηματογραφική μηχανή, τον ηλεκτρικό 
λαμπτήρα, εφευρέσεις που αφορούν στη μαζική επικοινωνία και ιδιαίτερα τις 
τηλεπικοινωνίες. Πρώτος εφάρμοσε τις αρχές της μαζικής παραγωγής και 
θεωρείται δημιουργός του πρώτου βιομηχανικού εργαστηρίου έρευνας. Επίσης 
συνέλαβε την ιδέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και της διανομής 
του σε σπίτια, επιχειρήσεις και εργοστάσια. Από τους πλέον παραγωγικούς 
εφευρέτες στην ιστορία, με 1.093 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και 
πολλά στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. 

J. WILLIAM FULBRIGHT (1905-1995)
Ρ.Ο. Fayetteville, Arkansas

Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1945 ως το 1975.
Υποστηρικτής της δημιουργίας των Ηνωμένων Εθνών και Πρόεδρος, με τη 
μεγαλύτερη θητεία, της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Ήταν 
υπέρ του φυλετικού διαχωρισμού, αντίθετος με τον Μακαρθισμό και γνωστός 
για την αντίθεσή του στην εμπλοκή της Αμερικής στον Πόλεμο του Βιετνάμ. 
Οι προσπάθειές του να καθιερώσει ένα διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγών 
κατέληξαν στη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών που φέρει το 
όνομά του. 
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SIR W.HUDSON FYSH (1895-1974)
Ρ.Ο. Sydney

Αυστραλός αεροπόρος και επιχειρηματίας, ιδρυτής της αεροπορικής Εταιρίας 
Qantas (1920). Μέλος και αργότερα Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Αερομεταφορών και ένας από τους ιδρυτές της Εθνικής Ένωσης Τουρισμού 
της Αυστραλίας. Ως ιστορικός, έγραψε βιβλία για την ιστορία και την 
ανάπτυξη της Qantas, εξαίροντας το ρόλο της αεροπορικής εταιρίας τόσο στη 
στρατιωτική, όσο και στην πολιτική αεροπορία. Οι κριτικοί παραβάλλουν την 
τριλογία των Απομνημονευμάτων του με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
του Winston Churchill. Το 1953 χρίστηκε ιππότης για τη συμβολή του στη 
διεθνή αεροπορία και τον τουρισμό και το Airbus A380 (2008) φέρει το όνομά 
του σε αναγνώριση της προσφοράς του.

HANS-DIETRICH GENSCHER (γεν. 21 Μαρτίου 1927)
Ρ.Ο. Bonn Sud-Bad Godesberg

Γερμανός πολιτικός του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP). 
Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Γερμανικής κυβέρνησης (Αντι-
Καγκελλάριος)  από το 1974 ως το 1982 και μετά από διακοπή δύο εβδομάδων, 
από το 1982 ως το 1992. Το 1991 Πρόεδρος της οργάνωσης OSCE.

KING CARL XVI ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (γεν. 30 Απριλίου 1946)  
Ρ.Ο. Stockholm

Είναι βασιλιάς της Σουηδίας από το 1973, αφού διαδέχθηκε τον παππού του 
Βασιλιά Gustaf VI Adolf, διότι ο πατέρας του είχε ήδη πεθάνει. Διάδοχός του 
είναι η Πριγκίπισσα του Θρόνου Βικτώρια, ως το μεγαλύτερο από τα παιδιά 
του, σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο (1980) που καθιέρωσε ίσα δικαιώματα 
πρωτοτόκου (ο πρώτος τέτοιος νόμος στην Ευρωπαϊκή ιστορία). Επίσης είναι 
203ος διάδοχος του Βρετανικού και άλλων θρόνων της Κοινοπολιτείας.

LORENZO GUERRERO GUTIERREZ (1900-1981)
Ρ.Ο. Granada

Γεννήθηκε στη Γρανάδα στις 13 Νοεμβρίου 1900. Πολιτικός της Νικαράγουα, 
στενός συνεργάτης της οικογένειας Σομόζα. Υπηρέτησε ως ένας εκ των 
Αντιπροέδρων στην κυβέρνηση του συγγενούς του René Schick από τον Μάϊο 
του 1963 ως τον Αύγουστο του 1966 και μετά τον θάνατό του έγινε Πρόεδρος 
της Νικαράγουα ως τον Μάϊο του 1967 που παραχώρησε την προεδρία στον 
Anastasio Somoza Debayle.
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WARREN G. HARDING (1865-1923)
Ρ.Ο. Washington. D.C.

Ο 29ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1921-1923). 
Ρεπουμπλικάνος από το Οχάϊο, αυτοδημιούργητος εκδότης εφημερίδας. Ο 
πρώτος κάτοχος του τίτλου «Γερουσιαστής των ΗΠΑ» και ο πρώτος εκδότης 
εφημερίδας που εξελέγη Πρόεδρος. Ο συντηρητισμός του, τα σκάνδαλα και 
η διαφθορά που κυριαρχούσαν στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, τον 
κατατάσσουν χαμηλά ως Πρόεδρο, αλλά παραμένουν τα επιτεύγματά του 
στην εξωτερική πολιτική: η συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία και την Αυστρία 
(το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου) και η συμμετοχή των ΗΠΑ στο 
Διεθνές Δικαστήριο. 

HEINRICH NORDHOFF (1899-1968)
Ρ.Ο. Braunschweig

Γερμανός μηχανικός, πρόεδρος της εταιρίας Volkswagen μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Άρχισε να εργάζεται το 1927 σε μηχανές αεροσκαφών (στη BMW) 
και στη συνέχεια πήγε στην Opel, όπου ήρθε σε επαφή με τη βιομηχανία 
αυτοκινήτων και εξελίχθηκε ραγδαία, αφού το 1936 παρουσίασε στο κοινό το 
Kadett, το νεωτεριστικό μικρό αυτοκίνητο της εταιρίας.  Το 1948 ανέλαβε τη 
Volkswagen και  έκανε τον «σκαραβαίο» παγκόσμιο φαινόμενο. Αύξησε τους 
μισθούς, έδωσε προνόμια στους εργάτες, μείωσε τις ώρες παραγωγής από 
400 σε 100 και κατάφερε, παρά τον ανταγωνισμό από Ιαπωνία, Ευρώπη και 
Αμερική, να παραμείνει ο «σκαραβαίος» το αγαπημένο αυτοκίνητο για πολλές 
δεκαετίες. 

STEINGRIMUR HERMANNSSON (1928-2010)
Ρ.Ο. Reykjavík

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας (1983-1987 και 1988-1991). Μεγάλωσε 
με οικονομική άνεση ως γιος του Πρωθυπουργού παρά το γεγονός ότι τη 

μηχανολόγος αλλά το 1960 εισήλθε στην πολιτική. Από το 1971  
βουλευτής με το Προοδευτικό Κόμμα και αρχηγός του Κόμματος από το 
1979 ως το 1994. Υπηρέτησε σε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα πριν 
γίνει Πρωθυπουργός και από το 1994 ως τη συνταξιοδότησή του το 1998 
ήταν Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας. Κορυφαία στιγμή 
στην καριέρα του η Σύσκεψη Κορυφής στο Reykjavík μεταξύ των Προέδρων 
Γκορμπατσώφ και Ρήγκαν που προετοίμασε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

τη χώρα μάστιζε η Μεγάλη Ύφεση. Σπούδασε στις ΗΠΑ, ηλεκτρολόγος 
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SIR EDMUND HILLARY (1919-2008)
Ρ.Ο. Auckland

Νεοζηλανδός ορειβάτης, εξερευνητής και φιλάνθρωπος. Στις 29 Μαΐου 1953, 
σε ηλικία 33 χρόνων, μαζί με τον Tenzing Norgay από το Νεπάλ, κατέκτησαν 
την κορυφή του Όρους Έβερεστ, ως μέλη της ένατης Βρετανικής αποστολής. 
Το περιοδικό Time τον αποκάλεσε έναν από τους 100 σπουδαιότερους 
ανθρώπους του 20ού αιώνα. Η ενασχόλησή του με την ορειβασία ξεκίνησε από 
τη σχολική ηλικία και συνέχισε με διάφορες αποστολές, μεταξύ των οποίων η 
Εκστρατεία στην Ανταρκτική το 1958, που έφτασε στο Νότιο Πόλο. Ίδρυσε 
την Οργάνωση Himalayan Trust και βοήθησε να χτιστούν πολλά σχολεία και 
νοσοκομεία στην απομακρυσμένη περιοχή Sherpa του Νεπάλ.  

JOHN F. KENNEDY (1917-1963)
Ρ.Ο. Hyannis, Mass

Ο 35ος Πρόεδρος των ΗΠΑ (1961-ως τη δολοφονία του το 1963). 
Αντιπρόσωπος των Δημοκρατικών από το 1947 ως το 1953 και Γερουσιαστής 
από το 1953 ως το 1960. Νίκησε τον αντιπρόεδρο και υποψήφιο για την 
προεδρία Ρίτσαρντ Νίξον και έγινε ο δεύτερος νεαρότερος πρόεδρος (μετά 
τον Ρούσβελτ), ο πρώτος που γεννήθηκε τον 20ό αιώνα και ο νεότερος 
εκλεγμένος, σε ηλικία 43 χρόνων. Ο μόνος Καθολικός Πρόεδρος, ο πρώτος 
Ιρλανδο-αμερικανός και ο μόνος που έχει κερδίσει το Βραβείο Πούλιτζερ. 
Μέχρι σήμερα, ο Τζων Κέννεντυ είναι πολύ ψηλά στην κοινή γνώμη μεταξύ 
των Αμερικανών Προέδρων.      

EDGAR A. GUEST (1881-1959)
Ρ.Ο. Detroit, Mich

Αμερικανός ποιητής που γεννήθηκε στην Αγγλία, εξαιρετικά δημοφιλής στις 
αρχές του 20ού αιώνα, γνωστός ως ο Ποιητής του Λαού. Το 1891 πήγε με την 
οικογένειά του στην Αμερική, όπου άρχισε να εργάζεται στον Ελεύθερο Τύπο 
του Ντητρόιτ, στην αρχή ως αντιγραφέας και μετά ως δημοσιογράφος. Το πρώτο 
του ποίημα δημοσιεύτηκε το 1898, ενώ έγινε Αμερικανός πολίτης το 1902. Ως 
το θάνατό του έγραψε περίπου 11.000 ποιήματα που δημοσιεύτηκαν σε 300 
εφημερίδες και συγκεντρώθηκαν σε πάνω από 20 βιβλία. Έγινε Δαφνοστεφής 
Ποιητής του Μίσιγκαν, ο μοναδικός ποιητής στον οποίο απονεμήθηκε αυτός 
ο τίτλος. 
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ROGER CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Ρ.Ο. Paris

Γάλλος ζωγράφος, λιθογράφος και διακοσμητής. Πρόσθεσε το όνομά του στο 
όνομα του δεύτερου συζύγου της μητέρας του. Σπούδασε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών στο Παρίσι και στις ακαδημίες του Μονπαρνάς. Άρχισε να εκθέτει 
έργα του από το 1927 και έγινε καθηγητής στην Ανωτάτη Εθνική Σχολή 
Καλών Τεχνών. Επηρεασμένος από τη ζωγραφική της Αναγέννησης και του 
17ου αιώνα, ζωγράφιζε κυρίως νεκρές φύσεις και τοπία. Επίσης σχεδίαζε 
θεατρικά κοστούμια. Ήταν επίσημος ζωγράφος του Ναυτικού και ζωγράφισε 
το πορτραίτο του Στρατηγού Ντε Γκωλ στο Palais de l´Elysée.

DOUGLAS MAC ARTHUR (1880-1964)
Ρ.Ο. Milwaukee, Wisc., Ρ.Ο. Melbourne, Australia, 
Ρ.Ο. Tokyo, Japan, και Ρ.Ο. Manila, Philippines

Αμερικανός στρατηγός. Στρατάρχης του Στρατού των Φιλιππίνων.  Αρχηγός 
των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ τη δεκαετία του ’30, έπαιξε σημαντικό 
ρόλο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρασημοφορήθηκε, όπως και ο γιός 
του, με το Μετάλλιο Τιμής για τις υπηρεσίες τους.   Επανειλημμένα υποψήφιος 
για το Μετάλλιο Τιμής, του απονεμήθηκε δύο φορές ο Σταυρός Διακεκριμένης 
Υπηρεσίας και επτά φορές το Ασημένιο Αστέρι. Υπερασπίστηκε τις Φιλιππίνες 
κατά την εισβολή των Γιαπωνέζων  και γι’ αυτό του απονεμήθηκε το Μετάλλιο 
Τιμής. Το 1942 δραπέτευσε στην Αυστραλία όπου έγινε Ανώτατος Διοικητής 
της Περιοχής του ΝΔ Ειρηνικού. Ήταν Αρχηγός των Ηνωμένων Εθνών στον 
Πόλεμο της Κορέας (1950-51). 

THOMAS MANN (1875-1955)
Ρ.Ο. Munich

Γερμανός μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, κοινωνικός κριτικός, 
φιλάνθρωπος, δοκιμιογράφος και Νομπελίστας (1929), γνωστός για τα επικά, 
συμβολικά και ειρωνικά διηγήματά του με τη βαθιά γνώση της ψυχολογίας του 
καλλιτέχνη και του διανοούμενου. Η ανάλυση και η κριτική του απεικονίζει 
τις ιδέες του Γκαίτε, του Νίτσε και του Σοπενάουερ. Ο μεγαλύτερος αδελφός 
του, Χάινριχ Μαν, και τρία από τα έξι παιδιά του, έγιναν επίσης σπουδαίοι 
συγγραφείς. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο αντιφασίστας Μαν 
έφυγε στην Ελβετία και το 1939 στην Αμερική, από όπου επέστρεψε στην 
Ελβετία το 1952.
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GUGLIELMO MARCONI (1874-1937)
Ρ.Ο. Bologna

Ιταλός εφευρέτης, γνωστός για την ανάπτυξη του νόμου Μαρκόνι και ενός 
ραδιοτηλεγραφικού συστήματος, που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία 
πολλών συνεργαζόμενων εταιριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1909 
μοιράστηκε το Νόμπελ Φυσικής με τον Karl Ferdinand Braun «σε αναγνώριση 
της συμβολής τους στην ανάπτυξη της ασύρματης τηλεγραφίας» και το 1924 
έγινε ευγενής με τον τίτλο Μαρκήσιος Μαρκόνι.

GEORGE C. MARSHALL (1880-1959)
Ρ.Ο. Columbus, Ga., Ρ.Ο. Savannah, Ga., 
Ρ.Ο. Charleston, S.C., και Ρ.Ο. Uniontown, Pa.

Αμερικανός στρατηγός, Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπουργός 
Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας. Θεωρήθηκε ο «οργανωτής της νίκης» από 
τον Winston Churchill για την αρχηγία του στη νίκη των Συμμάχων κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στη διάρκεια 
του πολέμου και ο κύριος στρατιωτικός σύμβουλος του Προέδρου Φράνκλιν 
Ρούσβελτ. Ως Υπουργός Εξωτερικών, συνέδεσε το όνομά του με το Σχέδιο 
Μάρσαλ, για το οποίο του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης το 1953.

DR CHARLES H. MAYO (1865-1939)
Ρ.Ο. Rochester, Minn

Αμερικανός γιατρός, ένας από τους ιδρυτές της Κλινικής Μάγιο.

FRANZ LEHAR (1870-1948)
Ρ.Ο. Vienna 

Ούγγρος συνθέτης που εργάστηκε κυρίως στην Αυστρία. Είναι βασικά 
γνωστός για τις οπερέτες του, από τις οποίες η γνωστότερη είναι Η Εύθυμη 
Χήρα. 
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GEORGES OCTORS (γεν. 1923)
Ρ.Ο. Bruxelles, Brabant

Βέλγος διευθυντής ορχήστρας. Νικητής πολλών διεθνών διαγωνισμών, άρχισε 
την καριέρα του ως σολίστας του βιολιού. Το 1956 δημιούργησε μια ορχήστρα 
δωματίου που έκανε με μεγάλη επιτυχία τουρνέ ανά την Ευρώπη. Από το 1975 
ως το 1989  υπηρέτησε ως  διευθυντής ορχήστρας και μουσικός διευθυντής 
στην Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου. Ως προσκεκλημένος διευθυντής 
ορχήστρας διευθύνει συχνά ορχήστρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την πρώην 
Σοβιετική Ένωση, μεταξύ άλλων τη Φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης και 
τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. 

LESTER PEARSON (1897-1972)
Ρ.Ο. Ottawa, Ontario

Καναδός καθηγητής, ιστορικός, πολιτικός, διπλωμάτης, ο οποίος τιμήθηκε με 
το Νόμπελ Ειρήνης το 1957 για την οργάνωση της έκτακτης δύναμης  των 
Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της κρίσης στο Σουέζ. Υπήρξε ο 14ος 
Πρωθυπουργός του Καναδά (1963-1968) και στη διάρκεια της κυβέρνησής του 
καθιερώθηκε γενική ιατρική περίθαλψη, φοιτητικά δάνεια, το Συνταξιοδοτικό 
Σχέδιο και η σημερινή Σημαία του Καναδά. Για τα επιτεύγματα αυτά στο 
εσωτερικό, το έργο του στα Ηνωμένα Έθνη και τη συμβολή του στη διεθνή 
διπλωματία, περιλαμβάνεται μεταξύ των σπουδαιότερων Καναδών του 20ού 
αιώνα. 

PRINCE PHILIP (γεν. 10 Ιουνίου 1921)
Ρ.Ο. Edinburgh, Scotland, Ρ.Ο. King’s Lynn και Ρ.Ο. Windsor & Eton, England

Σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ της Αγγλίας. Κατάγεται από τις βασιλικές 
οικογένειες της Ελλάδας και της Δανίας, αλλά η οικογένειά του εξορίστηκε από 
την Ελλάδα όταν ο ίδιος ήταν παιδί. Σε ηλικία 18 χρόνων πήγε στο Βρετανικό 
Βασιλικό Ναυτικό, όπου υπηρέτησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1947, 
αποποιήθηκε τους τίτλους του, υιοθέτησε το επώνυμο Mountbatten από τους 
Βρετανούς παππούδες του, και ως Λοχαγός Φίλιπ Μαουντμπάτεν παντρεύτηκε 
την Ελισάβετ, κόρη και διάδοχο του Βασιλιά Γεωργίου VI. Μετά το γάμο του 
αποκαλείται Υψηλότατος και έχει τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου, από 
το 1952 είναι βασιλικός σύζυγος και από το 1957 Πρίγκιπας του Ηνωμένου 
Βασιλείου.
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ANTOINE PINAY (1891-1994)
Ρ.Ο. Saint-Etienne

Γάλλος συντηρητικός πολιτικός. Πολέμησε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
όπου τραυματίστηκε και έμεινε παράλυτο το χέρι του. Το 1929 εξελέγη 
Δήμαρχος του Saint-Chamond. Για πρώτη φορά εξελέγη στη Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση το 1936. Στην Κατοχή παρέμεινε Δήμαρχος και χορήγησε 
εκατοντάδες ταυτότητες βοηθώντας Εβραίους και μέλη της Αντίστασης 
να δραπετεύσουν στην Αλγερία ή την Ελβετία. Βοήθησε στη δημιουργία 
του κόμματος Εθνικό Κέντρο Ανεξάρτητων και Χωρικών και το 1952 έγινε 
Πρωθυπουργός επαναφέροντας την «κλασική δεξιά». Σταθεροποίησε την 
οικονομία και στην κρίση του 1958 υποστήριξε την επιστροφή του Ντε Γκωλ. 
Ως το 1960 ήταν Υπουργός Οικονομικών.

LEOPOLDO PIRELLI (1925-2007)
Ρ.Ο. Milano

Ιταλός επιχειρηματίας. Εγγονός του ιδρυτή και πρόεδρος της  βιομηχανίας 
ελαστικών Πιρέλλι από το 1965 ως το 1996 και αντι-πρόεδρος της Ένωσης 
Βιομηχάνων το 1974. Ο τελευταίος απόγονος είναι ένας δεκαεξάχρονος στο 
Βερμόντ, στην Αμερική, ο οποίος λέγεται Justin Morse-Perellie.  Ο Justin πριν 
πάει στην Αμερική το 1996, στα δύο του χρόνια, λεγόταν Vincent Sebastiano 
Pirelli.

PRINCE RAINIER III (1923-2005)
Ρ.Ο. Monaco

Κυβέρνησε το πριγκιπάτο του Μονακό επί 56 χρόνια (ένας από τους 
μακροβιότερους μονάρχες του 20ού αιώνα). Αν και έγινε γνωστός εκτός 
Ευρώπης όταν παντρεύτηκε την αμερικανίδα ηθοποιό Γκρέης Κέλλυ, ήταν 
επίσης υπεύθυνος για μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα και για την επέκταση της 
οικονομίας του πριγκιπάτου πέρα από την παραδοσιακή βάση των τυχερών 
παιχνιδιών που σήμερα αποφέρουν 3% του ετήσιου εθνικού εισοδήματος, ενώ 
όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Ραινιέ απέφεραν 95%.
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FRANKLIN D. ROOSEVELT (1882-1945)
Ρ.Ο. Albany, N.Y.

Ο 32ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1933-1945) την 
εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του παγκοσμίου πολέμου. Ο 
συνδυασμός αισιοδοξίας και ακτιβισμού συνέβαλαν στην τόνωση του εθνικού 
φρονήματος και έφερε τον ίδιο στην προεδρία επί 12 χρόνια (ο μόνος πρόεδρος 
που εξελέγη πάνω από δύο φορές). Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεργάστηκε 
στενά με τον Τσώρτσιλ και τον Στάλιν κατά  της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, 
αλλά πέθανε πριν δει τη νίκη. Οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό και ο απόηχος 
των διπλωματικών του κινήσεων  στη διεθνή πολιτική σκηνή δεκαετίες μετά 
τον θάνατό του, τον κατατάσσουν ως έναν από τους μεγαλύτερους Προέδρους 
των ΗΠΑ.

WALTER SCHEEL (γεν. 8 Ιουλίου 1919)
Ρ.Ο. Bonn

Γερμανός πολιτικός του Φιλελεύθερου κόμματος. Από το 1961 ως το 1966 
Υπουργός Εξωτερικών, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από το 1969 ως το 1974 
και Πρόεδρος της Γερμανίας από το 1974 ως το 1979. Είναι ο γηραιότερος τέως 
πρόεδρος της Γερμανίας και ο μακροβιότερος Γερμανός ηγέτης του κράτους.

ALBERT SCHWEITZER (1875-1965)
Ρ.Ο. Colmar, France και Ρ.Ο. Passau, Germany

Γαλλο-γερμανός (Αλσατός) θεολόγος, φιλόσοφος, παίκτης εκκλησιαστικού 
οργάνου, γιατρός και ιεραπόστολος. Αμφισβητούσε τόσο την κοσμική 
άποψη του Ιησού όπως την απεικόνιζε η ιστορική-κριτική μεθοδολογία    της 
εποχής του, όσο και την παραδοσιακή Χριστιανική άποψη, που περιέγραφε 
έναν Ιησού Χριστό που προφήτευε το επερχόμενο τέλος του κόσμου. Για τη 
φιλοσοφία του, που εξέφραζε με πολλούς τρόπους, αλλά κυρίως με την ίδρυση 
του Νοσοκομείου που έφερε το όνομά του στη σημερινή Gabon στην Αφρική, 
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1952. Αναζητούσε με πάθος μια παγκόσμια 
ηθική φιλοσοφία, βασισμένη στην παγκόσμια πραγματικότητα, προσιτή σε 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
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JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Ρ.Ο. Helsinki-Helsingfors

Φινλανδός συνθέτης της ύστερης Ρομαντικής περιόδου, του οποίου η μουσική 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της Φινλανδικής εθνικής ταυτότητας. 
Ο πυρήνας του έργου του είναι ένα σύνολο από επτά συμφωνίες αλλά 
συνέθεσε και πολλά άλλα κομμάτια μικρότερης έκτασης. Όπως ο Μπετόβεν, 
χρησιμοποιούσε κάθε επόμενο έργο του για να αναπτύξει περαιτέρω το 
προσωπικό του στυλ. Τα έργα του εξακολουθούν να παρουσιάζονται σε 
αίθουσες συναυλιών και ηχογραφούνται συχνά. Το Φινλανδικό χαρτονόμισμα 
των 100 μάρκων έφερε την εικόνα του ως την απόσυρσή του το 2002.

SIR SIGMUND STERNBERG (γεν. 2 Ιουνίου 1921)
Ρ.Ο. London

Βρετανός φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας και δωρητής του Εργατικού Κόμματος. 
Εβραίος που γεννήθηκε στην Ουγγαρία, μετανάστης στη Βρετανία το 1939, 
πήρε τη Βρετανική υπηκοότητα το 1947. Εργάστηκε για να προωθήσει το 
διάλογο μεταξύ των εκκλησιών. Στις επιτυχίες του περιλαμβάνονται: μια 
Ρωμαιοκαθολική μονή στο Άουσβιτς, η οργάνωση της πρώτης επίσκεψης 
Πάπα σε συναγωγή το 1986, οι διαπραγματεύσεις για την αναγνώριση από 
το Βατικανό του κράτους του Ισραήλ, η ίδρυση  του Ιδρύματος που φέρει το 
όνομά του. Το 1976 χρίστηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, το 1985 
Παπικός Ιππότης Αρχηγός του Τάγματος του Αγ. Γρηγορίου του Μεγάλου από 
τον Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ.

PRINCE TSUNEYOSHI TAKEDA (1909-1992)
Ρ.Ο. Tokyo-North

Ο τελευταίος κληρονόμος του κλάδου Takeda της Ιαπωνικής Αυτοκρατορικής 
Οικογένειας. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία το 1930 ως υπολοχαγός 
του ιππικού και, μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Πολέμου, έφτασε 
το 1943 στο βαθμό του συνταγματάρχη. Είχε ενεργό ρόλο στο πλευρό του 
Αυτοκράτορα στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεταπολεμικά 
ασχολήθηκε με την προώθηση ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αθλημάτων. 
Συμμετείχε στην αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας στους Θερινούς Ολυμπιακούς 
του Βερολίνου το 1936, έγινε πρόεδρος της Ιαπωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
το 1962 και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1967 ως το 
1981.
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MARGARET THATCHER (γεν. 13 Οκτωβρίου 1925)
Ρ.Ο. Westminster East, Greater London

Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου (1979-1990). Εξελέγη βουλευτής το 
1959 και το 1970 έγινε Υπουργός Παιδείας και Επιστημών. Το 1975 έγινε αρχηγός 
του συντηρητικού Κόμματος και το 1979 η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός 
της Βρετανίας. Η πολιτική φιλοσοφία και η οικονομική της πολιτική, εν μέσω 
κρίσης και μεγάλης ανεργίας, μείωσε τη δημοτικότητά της, αλλά το 1982 
ο πόλεμος των Falklands την έφερε και πάλι στην εξουσία. Για τη σκληρή 
στάση της απέναντι στα συνδικάτα και τη Σοβιετική Ένωση χαρακτηρίστηκε 
ως «Σιδηρά Κυρία». Παραιτήθηκε το 1990 από την Πρωθυπουργία και την 
αρχηγεία του Κόμματος, αλλά μετέχει δια βίου στη Βουλή των Λόρδων. 

CESARE MERZAGORA (1898-1991)
Ρ.Ο. Milano

Ιταλός πολιτικός, Πρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας από το 1953 ως το 1967 
και προσωρινά Πρόεδρος της Ιταλίας το 1964. Το 1963 ονομάστηκε Δια Βίου 
Γερουσιαστής. Αν και άθεος, ήταν υποψήφιος του Κόμματος της Ιταλικής 
Χριστιανικής Δημοκρατίας και συνεργαζόταν με το κόμμα αυτό σε όλη την 
πολιτική του καριέρα, παρόλο που δεν έγινε ποτέ μέλος του. Πέθανε στη 
Ρώμη το 1991.

WOODROW WILSON (1856-1924)
Ρ.Ο. Birmingham, Ala

Ο 28ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1912 εξελέγη Πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς 
και είναι ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ με διδακτορικό τίτλο. Στην αρχή 

  αίναμρεΓ η νατό άλλα ,ομελόΠ νοτ όπα ωξέ ήκιρεμΑ η ιενίεμ αν ενιετόρπ
βύθιζε τα εμπορικά πλοία της, τον Απρίλιο του 1917 ζήτησε από το 
Κογκρέσο να κηρύξει τον πόλεμο. Εστίασε στη διπλωματία και έκανε πολλές 
μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό,   ενώ για τη συμβολή του στη δημιουργία της 
Κοινωνίας των Εθνών και τη βοήθειά του στη Συνθήκη των Βερσαλλιών το 
1919 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο ιδεαλιστικός διεθνισμός του ήθελε τις 
ΗΠΑ να αγωνίζονται για τη δημοκρατία διεθνώς και αποτελεί βασική θέση 
της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θεωρείται ο 6ος καλύτερος Πρόεδρος 
των ΗΠΑ.  
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ORVILLE WRIGHT (1871-1948)
Ρ.Ο. Dayton, Ohio

Τέταρτο παιδί του επισκόπου Milton Wright, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον 
που ευνοούσε κάθε είδος έκφρασης, ενθάρρυνε τα πνευματικά ενδιαφέροντα 
και επέτρεπε στα παιδιά να εξερευνούν ότι τους κινούσε την περιέργεια. 
Ήταν πρωταθλητής ποδηλατοδρόμος και μαζί με τον αδελφό του Wilbur 
ασχολήθηκαν με τα ποδήλατα ως επιχείρηση. Η περιπετειώδης φύση και 
η κλίση τους στην έρευνα τους οδήγησαν σε αυτό που πολλοί θεωρούν το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα του 20ού αιώνα: το αεροπλάνο. Η ανακάλυψή τους 

Απριλίου 1936 εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

KO HIRASAWA (1900-1989)
Ρ.Ο. Kyoto East

Ιάπωνας νευροανατόμος. Σπούδασε στο Ινστιτούτο Ανατομίας στη Ζυρίχη 
(1928-29). Όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία, ως νευροανατόμος και ογκολόγος, 
έγινε διευθυντής της Ιαπωνικής Εταιρίας για τον καρκίνο, μέλος της Ιαπωνικής 
Ακαδημίας Επιστημών, καθηγητής και Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του 
Kyoto από τον Δεκέμβριο του 1957 ως τον Δεκέμβριο του 1963. 

JEAN LECLANT (γεν. 8 Αυγούστου 1920)
Ρ.Ο. Paris

Διάσημος Αιγυπτιολόγος. Γεννήθηκε στο Παρίσι και είναι Επίτιμος Καθηγητής 
του Γαλλικού Κολλεγίου και Μόνιμος Γραμματέας της Ακαδημίας Επιγραφών 
και Γραμμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου. Στα πλαίσια των μελετών του της 
αρχαιολογίας της Αιγύπτου, έχει κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις στη Saqqara 
και ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους στην Αιθιοπία και το Σουδάν. 
Επίτιμο μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (Τμήμα Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών), έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για το έργο και 
την προσφορά του στην ανακάλυψη της τέχνης και της αρχαιολογίας του 
αρχαίου κόσμου.  

άλλαξε τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας και βλέπουμε τον κόσμο. Στις 29 



Έρευνα – Συγκέντρωση υλικού: 
Νίκος Μακρυγιάννης (Ρ.Ο. Χαλάνδρι)

Μετάφραση κειμένων: 
Ντίνα Επισκοποπούλου (Ρ.Ο. Ν.Σμύρνη)

Σελιδοποίηση - Έρευνα: 
Καλλιόπη Ξενοπούλου (Ρ.Ο. Ερμούπολη)
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