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Χαράλαµπος Τσιµάς. . . . .
ένας Βολιώτης Ροταριανός που ΄απλωσε τα φτερά του και στη µακρινή Αιθιοπία,
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Χαράλαµπος Τσιµάς. . . . .
ένας Βολιώτης Ροταριανός που ΄απλωσε τα φτερά του και στη 
µακρινή Αιθιοπία,

Χάνια, 1932

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

Ο παππούς Χαράλαµπος Τσιµάς ήταν από τα 

Κοµιτάτα της Κεφαλονιάς, η γιαγιά Ασπασία 

Σακελαρίου από τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας. Ο 

Λάµπης ,Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αθηνών το 1931 

και µεγάλωσε στον Βόλο .

Το 1950 τελειώνοντας το Γυµνάσιο, θέλησε να 

σπουδάσει, συναντώντας όµως πολλά οικονοµικά 

εµπόδια το Μάρτιο του 1952 αποφασίζει να φύγει για 

την Αντίς Αµπέµπα της Αιθιοπίας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι συγγενείς της µητέρας του από το 

1884.

Οι γονείς, Νικόλαος Τσιµάς και 

Πηνελόπη Γανωτάκη



∆ουλευταράς,   Πνεύµα ανήσυχο, κάποια στιγµή,  φίλος τον  ενηµερώνει ότι 
µια κυρία πωλούσε το µπακάλικό της. Αµέσως αποφάσισε να την επισκευθεί, 
και µε λίγα δανεικά και µε µικρή βοήθεια από τράπεζες όπου εγγυήθηκαν 
κάποιοι, κατάφερε να συµπληρώσει την προκαταβολή που χρειαζόταν 
(περίπου 2000 $) και στις 2 Μαρτίου του 1958 παρέλαβε το µαγαζί,
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Σε ένα χρόνο 
δουλεύοντας αδιάκοπα, 
είχε εξοφλήσει τα χρέη 
του και κατάφερε να 
αγοράσει το πρώτο του 
κοστούµι. Αυτό ήταν 
το πρώτο ξεκίνηµα. 



Σε ένα χρόνο δουλεύοντας αδιάκοπα, είχε εξοφλήσει τα χρέη του και κατάφερε 
να αγοράσει το πρώτο του κοστούµι. Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνηµα. 
Απορώντας και ο ίδιος µε τη δύναµη που δίνει ο θεός όταν θέλει να βοηθήσει, 
και εργαζόµενος σκληρά, κατάφερε να  µετατρέψει το µικρό του µπακάλικο σε 
Σούπερ Μάρκετ κάνοντας εισαγωγές. H περιοχή τον ευνοούσε , βρίσκεται  στο 
κέντρο ,πρεσβείες , προξενεία γίνονται όλοι πελάτες του.
Το 1970 κατέχει το πρώτο  κτήριο στην Αιθιοπία  που χτίστηκε σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο για να γίνει Σούπερ Μάρκετ, µέχρι σήµερα παραµένει το µοναδικό 

ενώ όλη η περιοχή έχει πάρει το όνοµά του,  «Bambis” .



Αντίς Αµπέµπα, Ανέγερση 

καταστήµατος «Bambis”, 1968

Το 1961  παντρεύεται την 

Ελένη Στατήρα   και 

αποκτούν τέσσερεις κόρες.

1970-71, Με τον 

υπασπιστή του βασιλιά 

της Αιθιοπίας

1971-72, µε τον 

Υπουργό 

Εµπορίου της 

Αιθιοπίας
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1970  Με τον  Αρχιεπίσκοπο Μακάριο κατά 
την επίσκεψή του στην Αιθιοπία

Το   «Αφεντικό» στην πρώτη  του Ιδιοκτησία..



Καταγωγή από την Κεφαλονιά.

Γεννήθηκε Το 1931, στο Βόλο

Το 1950 τελειώνοντας το γυµνάσιο θέλησε να 
σπουδάσει συναντώντας πολλά εµπόδια. 
Ετσι το Μάρτιο του 1952 αποφασίζει να φύγει 
τελικά για την Αντίς Αµπέµπα της Αιθιοπίας, 
Έτσι  εικοσάχρονος νεαρός, ο  έλληνας που 
ονοµάζεται Χαράλαµπος Τσιµάς, έφτασε στην 
Αιθιοπία. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών στο εκεί κολέγιο σύµφωνα µε το 
αίτηµα του θείου του, εργάστηκε στο 
µπακάλικο του παίρνοντας ελάχιστο µισθό. 
Ο θείος και οι άλλοι συγγενείς του ήταν µια 
καθιερωµένη οικογένεια στην Αιθιοπία από 
το 1884.

Μετά από λίγους µήνες εγκατέλειψε την 
δουλειά αυτή, και χωρίς δραχµή η  
υποστήριξη νοίκιασε ένα πλινθόκτιστο 
δωµάτιο, κοιµόταν στο πάτωµα και πολλές 
φορές νηστικός, χωρίς όµως να χάσει την 
πίστη του ότι κάτι θα βρεθεί και γι΄αυτόν, 
όσπου βρέθηκε ένας συµπατριώτης του, που 
του έστελνε κονσέρβες, ζυµαρικά και άλλα 
προϊόντα, τα οποία πουλούσε και έτσι 
µπόρεσε να ορθοποδήσει.

Κάποια στιγµή, φίλος τον ενηµέρωσε ότι µια 
κυρία πωλούσε το µπακάλικό της. Αµέσως 
αποφάσισε να την επισκεφθεί, και µε λίγα 
δανεικά και µε µικρή βοήθεια από τράπεζες 
όπου εγγυήθηκαν κάποιοι κατάφερε να 
συµπληρώσει την προκαταβολή που 
χρειαζόταν (περίπου 2000 $) και στις 2 
Μαρτίου του 1958 παρέλαβε το µαγαζί,
Σε ένα χρόνο δουλεύοντας αδιάκοπα, είχε 
εξοφλήσει τα χρέη του και κατάφερε να 
αγοράσει το πρώτο του κοστούµι.
Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνηµα. Απορόντας και 
ο ίδιος µε τη δύναµη που δίνει ο θεός όταν 
θέλει να βοηθήσει, και εργαζόµενος σκληρά, 
κατάφερε να  µετατρέψει το µικρό του 
µπακάλικο σε Σούπερ Μάρκετ κάνοντας 
εισαγωγές.

Το 1970 κατέχει το πρώτο  κτήριο στην 
Αιθιοπία  που χτίστηκε σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο για να γίνει Σούπερ Μάρκετ, 
µέχρι σήµερα παραµένει το µοναδικό ενώ 
όλη η περιοχή έχει πάρει το όνοµά του,  
«Bambis” .

∆υστυχώς, πέντε χρόνια µετά, και πριν 
προλάβει να δει τους κόπους του να 
αποδίδουν, έγινε η επανάσταση, το µαγαζί 
και το σπίτι του εθνικοποιήθηκαν και 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Ευτυχώς είχε επενδύσει από νωρίς σε ένα 
οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου κι έτσι είχε 
κάποιο εισόδηµα. Ήταν ήδη παντρεµένος µε 
τη γυναίκα του, την Ελένη, και είχαν 
αποκτήσει  τέσσερις κόρες .

Ανήσυχο πνεύµα, δεν µπορεί να είναι 
αργόσχολος. Φορά τη φόρµα και ασχολείται 
µε επισκευές, υδραυλικά , χρωµατισµούς 
κ.α. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος, 

«Το 1999 η κυβέρνηση της Αιθιοπίας 
αποφάσισε να µου επιστρέψει την περιουσία 
µου. Ήµουν ο µόνος ο οποίος πήρε την 
περιουσία του πίσω κι ακόµα, πιστέψτε µε, 
δεν έχω καταλάβει πως έγινε. Ίσως επειδή, 
ήµουν πάντα τυπικός και φεύγοντας δεν 
είχα αφήσει πίσω καµία οφειλή.

Παρέλαβα το κατάστηµα σε δραµατική 
κατάσταση, το έφτιαξα και το εξόπλισα πάλι 
από την αρχή, µε υλικά από την Ευρώπη. 
Μετά από 23 χρόνια είχα χάσει όλες µου τις 
εµπορικές επαφές, αλλά κατάφερα τελικά τε-
λικά να έχουµε σήµερα πάνω από 10.000 
προϊόντα στα ράφια. Το Μάρτιο του 2000 το 
"Bambis λειτούργησε και πάλι.

Μια ζωή αγώνας και προσφορά,.



Πελάτες µας είναι κυρίως οι άνθρωποι του 
∆ιπλωµατικού Σώµατος. Στην Αιθιοπία 
υπάρχουν 100 πρεσβείες, και τα γραφεία της 
Αφρικανικής Ένωσης, ενώ τροφοδοτούµε και 
εταιρίες που αναλαµβάνουν διάφορα έργα, 
φράγµατα, αεροδρόµια κ.λ.π. 

Στο "Bambis" µπορεί να βρει κάποιος 
όλα σχεδόν τα ελληνικά προϊόντα –
γαλακτοκοµικά προιόντα, ζυµαρικά, 
µπισκότα, κρασιά, ακόµα και ελιές από 
παραγωγούς της Μαγνησίας κ.ά. - για τα 
οποία έχουµε την αποκλειστικότητα της 
αντιπροσωπείας στην Αιθιοπία. Γι' αυτό και 
πολλοί µε ονόµαζαν "πρέσβη των πρέσβεων" 
και αισθάνοµαι πολύ περήφανος κάθε φορά 
που υψώνω την ελληνική σηµαία στο µαγαζί. 

Ξέρετε, το κατάστηµα βρίσκεται σε ένα 
πολύ πιο εµφανές σηµείο απ' ότι η ελληνική 
πρεσβεία... 

Μαζί µου πλέον έχω και τις δύο κόρες 
µου, Ευαγγελία και Πηνελόπη, αλλά 
εξακολουθώ να πηγαίνω στο γραφείο από τις 
εννέα έως τις πέντε. ∆ίπλα µου πάντα βρί-
σκεται η γυναίκα µου, η στυλοβάτης µου όλα 
αυτά τα 52 χρόνια που είµαστε µαζί. 
Αποκτήσαµε τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια 
και ποτέ δεν έχουµε ανταλλάξει µια κουβέντα 
µεταξύ µας. Πορευτήκαµε µε αγάπη και 
κατανόηση. 

Όταν µου τα πήραν όλα, πιστεύοντας 
πάντα στο Θεό δεν το έβαλα κάτω. Έζησα 
πολύ δύσκολες στιγµές, αλλά είχα θέληση για 
µάθηση και για να καλυτερεύσω τη ζωή µου. 

Ποτέ δεν πρέπει να χάνουµε το ηθικό µας, 
«Η πίστη γκρεµίζει βουνά». Η καρδιά µου 

είναι ποτισµένη µε την προσφορά.

Το χρήµα είναι για να το χρησιµοποιούµε, 
φυσικά για να καλύψουµε τις ανάγκες µας, 
αλλά και για βοηθάµε τους συνανθρώπους 
µας, να κλείνουµε πληγές. 

Ροταριανά , συµπλήρωσα τα 50 χρόνια 
ενεργού υπηρεσίας.

Το 1965 σε ηλικία 44 ετών εισέρχοµαι 
στον κεντρικό Ρ.Ο. της Αντίς Αµπέµπα 
όπου είµαι και µέχρι σήµερα ενεργό µέλος 
Την προηγούµενη χρονιά τιµήθηκα από τον 
όµιλο της Αιθιοπίας µε πλακέτα σε µια 
µεγαλειώδη γιορτή για την τελευταία 
προσφορά µου (40.000$) που βοήθησαν 
στην αγορά 5 µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης.

Υπηρέτησα ως Club Director και 
προεδρεύων του οµίλου ΑΑ

Όµιλο Βόλου, περνώντας από όλες τις 
θέσεις και αξιώµατα του οµίλου,  
βοηθώντας µε όλες µου τις δυνάµεις 
ποικιλοτρόπως (επισυνάπτεται κατάλογος)

Τιµήθηκα από το ∆ιεθνές Ρόταρυ, και 
την επιτροπή Αλτρουισµού & Έργων 
Ευποιίας της 2484 Π∆Ρ

Είµαι 4 φορές Paul Harris
Έχω προχωρήσει στο παρελθόν σε 

διάφορες προσφορές (µηχανήµατα στο 
Νοσοκοµείο, την προτοµή του Μακαριστού 
Χριστόδουλου κ.ά.).

Σήµερα παραµένω ενεργός παρά τα 83 
χρόνια µου. ‘Ενας ροταριανός που πίστεψε 
και πιστεύει στο Ρόταρυ, το αγαπώ και 
δουλεύω γι αυτό 1/8/2017

Έχω προτείνει στο ∆ήµο Βόλου να 
χρηµατοδοτήσω την κατασκευή ενός νέου 
κτιρίου για το "Στέκι παιδιού" στο οικόπεδο 
της Κασσαβέτη. Ακόµα δεν έχει γίνει 
τίποτα, αλλά η προσφορά µου ισχύει. Θέλω 
να προσφέρω µια έκταση που έχω στα 
Χάνια, να αξιοποιηθεί µε κάποιο τρόπο, 
ίσως να δηµιουργηθεί εκεί ένα ίδρυµα µε το 
όνοµα µου. Αυτό που θέλω και ονειρεύοµαι 
είναι να προσφέρω ότι µπορώ στην 
ιδιαίτερη πατρίδα µου. Ξεφύγαµε από το 
δρόµο του Θεού και αυτό που σκέφτονται 
οι άνθρωποι σήµερα είναι πως θα κάνουν 
χρήµατα και πως θα αδικήσουν τον άλλον 
κι όχι, δυστυχώς, πως θα κάνουµε καλό 
στο συνάνθρωπο µας.



Επέκτασης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκοµείου 

Βόλου  µε 5 µηχανήµατα αιµοκάθαρσης προσφορά του Ροταριανού 

Οµίλου Βόλου ,    Εγκαίνια από το Μακαριστό 

Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο

28-3-1998 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΛΑΜΠΗ ΤΣΙΜΑ

Απόσπασµα από τον πρόλογο 
του Μακαριστού ∆ηµητριάδος..

«, υπο άλλες συνθήκες,οι
ασθενείς αυτοί θα ήταν 
καταδικασµένοι εις θάνατον. 

Ο Εφοδιασµός αυτής της 
µονάδος µε 5 νέες συσκευές  
οφείλεται στο ενδιαφέρον των 
Ροταριανών του Βόλου 
και ειδικότερα στο ενδιαφέρον 
του Προέδρου τους, που αυτή 
τη χρονιά είναι ο αγαπητός 
φίλος Λάµπης Τσιµάς, ο 
οποίος µάλιστα εξ ιδίων 
χρηµατοδότησε 2 µηχανήµατα, 
3 ο Ροταριανός Όµιλος Βόλου 
και ένα οι Σοροπτιµίστριες
της πόλης του Βόλου, 
δείχνοντας έτσι τις κοινωνικές 
και φιλάνθρωπες ευαισθησίες 
τους απέναντι  στον  
συνάνθρωπο που πάσχει. 
Παράδειγµα που πρέπει να 
διαπαιδαγωγεί και να 
συγκινήσει  πολλούς άλλους ».



Επέκτασης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκοµείου Βόλου   

28-3-1998 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΛΑΜΠΗ ΤΣΙΜΑ

Εγκαίνια από το Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο

Με τον αείµνηστο Χειρουργό και ∆ιοικητή Του Νοσοκοµείου 
Βόλου  κ.Ιωάννη Βαρδούλη ,τον ∆ήµαρχο κ. Σκοτεινιώτη,

Βουλευτές κ.ά

Από το 1997 ως  Πρόεδρος 

του Ροταριανού Οµίλου 

Βόλου ξεκινά την πορεία 

προσφοράς προς τον 

συνάνθρωπο



Προσφορές και Έργα του Χαράλαµπου Τσιµά

Στην Αιθιοπία

�Ορφανοτροφείο για 50 παιδιά τα οποία συντηρεί και µαθαίνουν τέχνη έως να 

ενηλικιωθούν και να βρουν δουλειά.

Τριώροφο οικοτροφείο για 120 τυφλά παιδιά πλήρως εξοπλισµένο.

Τρία ασθενοφόρα αυτοκίνητα εξοπλισµένα.

∆εκαπέντε αναπηρικά αµαξίδια.

∆ύο ηλεκτροκαρδιογράφους

Αιθιοπία 2005, Ορφανά παιδιά που τους 
παρείχε τροφή και δίδακτρα µέχρι να 

ανεξαρτητοποιηθούν



Στις αξιόλογες δράσεις, Ροταριανών του οµίλου µας, πρωτοστατεί, ένας 
Ροταριανός Ρ.Ο. Βόλου µε ∆ράσεις που έχουν µεγάλη απήχηση στο κοινό του 
Βόλου και της Μαγνησίας, και όχι µόνον, 
Στις µέρες µας, που γίνονται όλα και πιο δύσκολα, η ανέχεια είναι φανερή,  και 
οι στιγµές εξωστρέφειας για το Ρόταρυ του Βόλου είναι σπάνιες, υπάρχει ένας 
Ροταριανός που µας παραδειγµατίζει , µιας που  δεν ξεχνά..., έχει κάνει και 
φτωχός, αλλά ξέρει από προσφορά στον συνάνθρωπο και από στερήσεις,.

‘Ενας Βολιώτης που βρέθηκε στην µακρινή Αιθιοπία,  ξεκίνησε από το 
µηδέν, δύο φορές  και ΠΕΤΥΧΕ,   µε βασικές αρχές  «πίστη στο Θεό και 
προσφορά στο συνάνθρωπο» 
Σήµερα η περιοχή που εργάζεται στη Αιθιοπία , ό σταθµός του τραίνου και η 
Τράπεζα .. έχει πάρει το όνοµά του,   “BAMBIS”

Αντίς Αµπέµπα 1969, µε τις κόρες του, Πηνελόπη, Ευαγγελία, Όλγα, Παρασκευή



Μέχρι πριν λίγες ηµέρες Ήταν, ο µεγαλύτερος ‘εν Ζωή ευεργέτης’ του τόπου 
µας, µε  συνεχή προσφορά, Προσφορά διαρκή και ασταµάτητη,

Μερικά  από τα έργα του στην πόλη µας

� ∆ΩΡΕΑ ΣΤΕΓΗΣ στους Ροταριανούς του Βόλου (∆ιαµέρισµα Γαµβέτα 12 
όπου στεγάζεται η έδρα των Ροταριανών του Βόλου.

� Ανακαίνιση  και εξοπλισµός Τριώνν Αιθουσών Xηµειοθεραπείας της νέας 
µονάδας του Ογκολογικού τµήµατος που προσέφερε µε δαπάνες του, στο 
Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείου Βόλου , µέσω του Οµίλου µας, 
Η δωρεές αυτές δηµιούργησαν ατµόσφαιρα αισιοδοξίας, στις δύσκολες 

ηµέρες που περνά ο τόπος µας,  την ώρα που ο καρκίνος χτυπά τις πόρτες, 
µας ,  µε 6000 καρκινοπαθείς ετησίως µόνο στη Θεσσαλία,  

� 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Στο Νοσοκοµείο Βόλου + 3 ο Οµιλος.
� Τρία Επιβατικά αυτοκίνητα  στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μαγνησίας 
� Τελευταία, επανέλαβε το εγχείρηµα, µε εξοπλισµό και νέας πτέρυγας 

εξυπηρέτησης συγγενών  διαµονής των καρκινοπαθών στο 
Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο Βόλου.

� Προτοµή του αλησµόνητου Βάρδου ΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ στην γενέτειρά του  
τη Ζαγορά  ( 15.000Ε )

� ΠΡΟΤΟΜΗ του Μακαριστού ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ του Αγίου Νικολάου του Βόλου.

Το έργο των εθελοντών της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων, είναι λίγο-πολύ 
γνωστό, Οι εθελοντές εκτός από το χρόνο, και τον κόπο τους, πολλές φορές 
κινούνται και δρουν µε δικά τους οχήµατα καύσιµα και έξοδα .
Εδώ έρχεται να τους συνδράµει, ο αγαπητός Ροταριανός π/προέδρος
Λάµπης Τσιµάς, ο οποίος 
� τους ενισχύει και οικονοµικά, µιας και η Κρατική µέριµνα στο έργο τους τα 

τελευταία  χρόνια είναι  έως και µηδενική, Με 
� 1 Ενα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ όχηµα 4Χ4 
� ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ για παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

Παρά την ταλαιπωρία της υγείας του, συνεχίζει ακάθεκτος το σηµαντικό έργο 
της προσφοράς  µέσω του οµίλου µας, και τον ευχαριστούµε θερµά γι΄ αυτό. 
Προσφέρει Οικονοµική ενίσχυση, πάντα µέσω του Ροταριανού Οµίλου Βόλου 
του οποίου είναι ενεργό µέλος. 
� Στο Γηροκοµείο Καναλίων (Σουρλίγκειο Ίδρυµα) 3000 €
� Στο Ορφανοτροφείο Βόλου                                      3000 €
� 2 (∆ύο) Τόνους ελαιόλαδο στην Ι.Μ.∆ηµητριάδος για τις ανάγκες των           

συσσιτίων
� Στη Λέσχη ειδικών ∆υνάµεων για τις ανάγκες της, (2000 ευρώ)
� Οικονοµική ενίσχυση στο σύλλογο πολυτέκνων και  250 κιλά λάδι, 
� Αίθουσα µε 10 Υπολογιστές στο 1ο ∆ηµ. Σχολείο που ήταν µαθητής..



1997
Με το Πρώτο 

του 
∆.Συµβούλιο

στον 
Ροτραριανό

Όµιλο 
Βόλου



Τι να πει κανείς για έναν τέτοιο Ροταριανό που πριν να καθιερωθεί το 
φετινό σύνθηµα του ∆ιεθνούς Ρόταρυ,

«προσφέρει τον εαυτό του στον κόσµο»?
Ο Ρ.Ο. Βόλου είναι εξαιρετικά τυχερός που διαθέτει µια τέτοια εξέχουσα 
προσωπικότητα προσφοράς και αυτό το διαπιστώνουµε  καθηµερινά.
Ίσως δεν γνωρίζουµε όλοι προσωπικά τον Ευεργέτη του τόπου µας ροτ. 
Χαράλαµπο Τσιµά, αλλά είµαστε υπερήφανοι που τον έχουµε στις τάξεις 
µας ως Ροταριανό.
«Φίλοι ροταριανοί του Βόλου πρέπει να τον προσέχουµε σαν τα µάτια µας!! 
Ανέφερε σε επιστολή της η Ειδική Γραµµατέας 2484 Περιφέρειας του 
∆ιεθνούς Ρόταρυ Άννα Παυλίδου εκφράζοντας  ευγνωµοσύνη προς το 
πρόσωπο του ροτ. Λάµπη, που κοσµεί µε την παρουσία του τη ροταριανή 
οικογένεια και µε την προσφορά του πραγµατικά 

«κάνει το Ρόταρυ να λάµψει.»

Τις µέρες αυτές συµπληρώνονταν τα 50 χρόνια ροταριανής σταδιοδροµίας 
και τα 85 του βίου του.
Ευχόµαστε να είναι καλά ο αγαπητός Λάµπης, και να µπορεί να βοηθά,.

Θα τιµηθεί από τις επίσηµες αρχές της Αιθιοπίας 



Ροταριανός Όµιλος Βόλου

Νέα εκδήλωση συνεισφοράς και Ροταριανού έργου για τον συνάνθρωπο και 
την τοπική µας κοινωνία. 

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης µας Ιγνάτιος .                   

Τα λόγια του προς τον δωρητή  σοφά και συγκινητικά. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ όχηµα 4Χ4 
εθελοντών της Λέσχης Ειδικών 
∆υνάµεων







Τρία αυτοκίνητα δώρισε στην Αστυνοµία ο 

Χαράλαµπος Τσιµάς

Τρια αυτοκίνητα (Ι.Χ. για την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και ένα 4Χ4 όχηµα για την ΟΠΚΕ) δώρισε στην 

∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Μαγνησίας, ο Βολιώτης φιλόπατρις, που έζησε και εργάστηκε στην Αιθιοπία 
Χαράλαµπος Τσιµάς, γνωστός για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Σήµερα το πρωί έγινε στην 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση αγιασµός, από τον Μητροπολίτη ∆ηµητριάδος και Αλµυρού κ. Ιγνάτιο, παρουσία 
των βουλευτών της Μαγνησίας, του γενικού αστυνοµικού διευθυντή Θεσσαλίας, καθώς και του 

προσωπικού της Αστυνοµίας. 

Ο κ. Χαράλαµπος Τσιµάς τόνισε ότι πλησιάζει η ηµέρα της γιορτής του προστάτης της Ελληνικής 

Αστυνοµίας Αγίου Αρτεµίου και η προσφορά του δίνει το µήνυµα ότι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται 
ασφαλείς, ενώ το αυτοκίνητο είναι εργαλείο για τη δουλειά των αστυνοµικών. Ο κ. Τσιµάς ευχαρίστησε το 

Θεό που τον αξίωσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχε και να προσφέρει, συµβάλλοντας κι αυτόν µε τη 
σειρά του για να ξεπεραστεί η κρίση που µαστίζει τη χώρα µας.  

Ο Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος κ. Ιγνάτιος, τόνισε ότι η πράξη του κ. Τσιµά είναι παράδειγµα προς µίµηση 

και του ευχήθηκε υγεία, όπως και στο προσωπικό της Αστυνοµίας, καταλήγοντας να µη θρηνήσουµε άλλα 
θύµατα εν καιρώ ειρήνης.  

Η βουλευτής της Ν∆ Ζέττα Μακρή τόνισε ότι ο κ. Τσιµάς όλα τα χρόνια πάλευε και έχει προσφέρει πολλά 
στον τόπο, ενώ του ευχήθηκε να είναι καλά στην υγεία του.  

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλος χαρακτήρισε πατριωτική την κίνησή του και τόνισε ότι η είναι 

χρέος της Πολιτείας να παράσχει στην Αστυνοµία τον εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για το έργο της. 

Η βουλευτής των ΑΝΕΛ Μαρίνα Χρυσοβελώνη ευχαρίστησε τον Βολιώτη ευεργέτη και του είπε ότι έχει 
προσφέρει πολλά στον τόπο, ενώ ευχήθηκε την πράξη του να µιµηθούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τη 

δυνατότητα.  

Ο γενικός αστυνοµικός διευθυντής Θεσσαλίας, ταξίαρχος Νίκος Γιαννέλος, ευχαρίστησε τον κ. Τσιµά για 

την αντίληψή του να βοηθήσει την Αστυνοµία, ενώ δεσµεύτηκε ότι τα δύο αυτοκίνητα θα αξιοποιηθούν στο 
έπακρο για τις ανάγκες της Αστυνοµίας και του αγώνα που δίνει καθηµερινά. 

Ο αστυνοµικός διευθυντής Μαγνησίας Γιάννης Τόλιας ευχαρίστησε από καρδιά τον κ. Τσιµά και για το 
µήνυµα που εκπέµπει στην κοινωνία. 



2015, ΕΛΕΠΑΠ

Βόλου



Επίσκεψη  της ∆ιοικήτριας Χ. Τσελέπη στον Όµιλό µας
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Με τους Πνευµονολόγους  Χρήστου & Γουργουλιάνη σε εκδήλωση κατά του Κπνίσµατος - απονέµετε 

πλακέτα
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Κολέγιο π/Προέδρων  στο 

γραφείο του Οµίλου

Ταξίδι στην Κοµοτινή στο συνέδριο της ΠεριφέρειαςΤαξίδι στην Κοµοτινή στο συνέδριο της Περιφέρειας



Οι ∆ηµοτικοί       Άρχοντες  του παρέδωσαν το Χρυσό Κλειδί 

της Πόλης του Βόλου





ΚΟΜΟΤΙΝΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 2484  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ∆. 

ΡΟΤΑΡΥ

Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κώστα  Λούλη



Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κώστα  Λούλη



Επίσκεψη του Επιτρόπου της ΕΕ στον 

όµιλό µας
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Ο ∆ήµαρχος Βόλου  κ.Αχιλλέας Μπέος, του απονέµει το χρυσό Κλειδί της πόλης 

για τα έργα και τις πράξεις του «µοναδικού εν ζωή ευεργέτη» και υπόσχεται να 

δοθεί το όνοµά του σε δρόµο του ΒόλουG

Του απονέµεται το χρυσό Κλειδί της  Πόλης 

του Βόλου από το ∆ηµ.Συµβούλιο



Χαρούµενη οικογενειακή στιγµή µετα την απονοµή !
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Μεγάλη απώλεια... ∆υσαναπλήρωτο το κενό, που αφήνει ένας αληθινός 
ευπατρίδης, που σε όλη του τη ζωή έκανε πράξη την ανιδιοτελή προσφορά 
στον συνάνθρωπο, δίνοντας νόηµα και αξία στο "Υπηρετείν υπεράνω 
εαυτού". Καλό παράδεισο να έχει!                                 ∆ηµήτρης Μπρούχος




