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Leonardo Da Vinci

Award in Vienna (29/05/2021)
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι,
Ο John Hewko, Γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ρόταρυ αναφέρει: «Τα σημεία αναφοράς της
προόδου μας δεν είναι μόνο η οικονομική κατάσταση, η λογοδοσία και η διαφάνεια. Είναι
επίσης η ικανότητά μας να αξιολογήσουμε αυτό που κάνουμε και να αποδείξουμε ότι οι
προσπάθειές μας έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο, βασιζόμενο σε σαφή απόδειξη…»
Στη συνάντηση των Προέδρων των 11 Ροταριανών Ομίλων που συμμετέχουν ως συν

αθλοθέτες στο Διεθνές Βραβείο Leonardo Da Vinci, αναφέρθηκε πως πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες να υπάρξει ενημέρωση του κοινού, μέσω ενός δελτίου τύπου, σχετικά με την 46η
απονομή του βραβείου. Η θέση του Ρ.Ο. Αθηνών, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο
του ήταν θετική ως προς αυτή τη κατεύθυνση, αλλά επισήμανε ότι πιο σημαντικό είναι να
διερευνηθεί ο αντίκτυπος, που ενδεχομένως έχει στη κοινωνία, το βραβείο.
Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ρόταρυ πρέπει να
αξιολογήσουμε αυτό που κάνουμε και να αποδείξουμε, βασιζόμενοι σε αποδείξεις, τον
αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις μας στη κοινωνία.

Μετά από συζήτηση ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά στη Κοπεγχάγη, όπου με
φυσική παρουσία μπορεί να συζητηθεί το θέμα παράλληλα με το ενδεχόμενο αύξησης των
Ομίλων που συμμετέχουν ως συν αθλοθέτες του Βραβείου.
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
•

Μετά από ένα σχεδόν χρόνο και με την άρση των περιοριστικών μέτρων που μας στέρησαν την

προσωπική επικοινωνία και κοινωνική επαφή, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών ξεκινάει και πάλι τις
δια ζώσης επίσημες συνεστιάσεις του την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) και ώρα 21:00, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας. Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος
Κωνσταντίνος Τσιάρας. Επίσης θα γίνει και η εισδοχή στον Όμιλό μας του νέου συναδέλφου
Δημήτρη Μωραίτη, Ιατρού-Χειρουργού, με προτείνοντας τους Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και Ηλία
Μαυρίκο.
Η οργάνωση της εκδήλωσης διαφοροποιείται σε σχέση με το παραδοσιακό τρόπο των
συνεστιάσεών μας: Θα προηγηθεί η ομιλία του Υπουργού και η εισδοχή του νέου μέλους στην
αίθουσα «Καλλιρρόη», χωρητικότητας 350 ατόμων, με τους καθήμενους σε αμφιθεατρική διάταξη,
διατηρώντας αυστηρά την απόσταση που προβλέπεται. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει στο
μεγάλο φουαγιέ και στον εξωτερικό χώρο του ισογείου που θα είναι ειδικά διαμορφωμένοι, το
δείπνο με μπουφέ. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην συνεστίασή μας. Είναι ευκαιρία να
ξανανταμώσουμε μετά από την πολύμηνη αποστασιοποίηση.
Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στον μόν. Γραμματέα μας Ροτ. Δημήτρη Ε. Μέξη (τηλ. 210
33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr).

•

Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 ο Ρ.Ο. Αθηνών θα πραγματοποιήσει την τελευταία εκδήλωσή του για το
ροταριανό έτος 2020-2021, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 21:00, τηρώντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιασθεί η Έκθεση Πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Ομίλου Ροτ.
Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, ο οικονομικός απολογισμός ροταριανού έτους 2020-21 και ο
προϋπολογισμός έτους 2021-22 προς έγκριση από τα μέλη του Ομίλου. Θα ακολουθήσει η
-6-

παρουσίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβει την ηγεσία του Ομίλου
μας την 1η Ιουλίου 2021. Η εκδήλωση αυτή επέχει και θέση γεν. συνέλευσης σύμφωνα
και με το Καταστατικό του Ομίλου μας. Όλα τα μέλη του Ομίλου μας παρόντα μαζί με
οικείους και φίλους στην εκδήλωση αυτή.
Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας επικοινωνώντας με την Γραμματεία του Ομίλου μας.

61ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.

Το 61ο ετήσιο Συνέδριο της Περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) δια ζώσης την Κυριακή 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.
Λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες, θα δημοσιευθούν
προσεχώς.
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Α

πό τον Σεπτέμβριο του

2020 επαναλειτουργεί η ιστοσελίδα του Ρ.Ο.

Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotary-athinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση
και εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς
συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία

αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία,
στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές
Ρόταρυ και διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η
αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον
Όμιλό μας, ώστε οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για
το σύνολο της δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens
Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα - Ώρα: 21:00

Ομιλητής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, Υπουργός Δικαιοσύνης
Εισδοχή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ, Ιατρού-Χειουργού

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων ροτ. έτους 2020-2021
Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020-21 &
Προϋπολογισμού έτους 2021-22
Αλλαγή Ηγεσίας
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 21:00

ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΠΟΛΥΟΜΙΛΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Οργανωτής: Ρ.Ο. Βουλιαγμένης
Συνδιοργανωτές Ρ.Ο.: Αγ. Παρασκευής, Αθηνών, Αθήνας-Αγορά, Αθήνας-Ακρόπολη, ΑθήναςΓουδί, Αθηνών-Λυκαβηττού, Αθήνας-Φιλοθέης, Αμαρουσίου, Βούλας, Βούλας-Πανόραμα, Γλυφάδας, Διονύσου, Ηρακλείου El Greco, Θεσσαλονίκης-Κέντρου, Κηφισιάς-Πολιτείας, Κορίνθου,
Κορωπίου, Μαραθώνα-Νέας Μάκρης, Νέας Σμύρνης, Πατρών, Πειραιώς, Περιστερίου-Ανθούπολης, Πρέβεζας, Χανίων, Ψυχικού & e-South Greece

Δευτέρα 17 Μαίου 2021

Ροτ. ΜΑΡΗ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, βοηθός Συντονίστρια στη Ζώνη 20Β Δημόσιας Εικόνας,

Ομιλήτρια:

Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ (2008-2009)

«Rotary vs covid 19 και σε αυτή την μάχη νικητές». Εμπειρίες, προβλήματα,
λύσεις και προοπτικές της μετά covid-19 εποχής του Ρόταρυ.

Τίτλος :

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η

έκαμε έναν σύντομο πρόλογο και ακολούθως η

πολυομιλική

Πρόεδρος Ροτ. Μαρία Τζενάκη ανέγνωσε το

οργανωτή

διαδικτυακή
τον

Ρ.Ο.

συνάντηση

με

Βουλιαγμένης

και

συνδιοργανωτές 26 Ροταριανούς Ομίλους από τις
2470 και 2484 Περιφέρειες της χώρας. Το θέμα
της τηλεδιάσκεψης ήταν η συνεισφορά του
Ρόταρυ ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού, το
οποίο ανέπτυξε η Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ
Ροτ. Μάρη Δεληβοριά. Τον συντονισμό της
τηλεδιάσκεψης

είχε

ο

Ροτ.

Παναγιώτης

Κατρούγκαλος.

Μετά

το

καλωσόρισμα

της

Προέδρου του Ρ.Ο. Βουλιαγμένης Ροτ. Μαρίας

Τζενάκη και τις ροταριανές ανακοινώσεις από
τον Ροτ. Παναγιώτη Κατρούγκαλο ακολούθησαν
χαιρετισμοί του Διοικητού Ροτ. Γιώργου Μαύρου
και

της

εψηφ.

Διοικητού

Ροτ.

Μαρίζας

Οικονόμου. Στη συνέχεια η Director του Διεθνούς
Ρόταρυ Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου

βιογραφικό της ομιλήτριας.
Η Προδιοικητής Ροτ. Μάρη Δεληβοριά ανέπτυξε
την

ομιλία

της

με

ένα

γλαφυρό

τρόπο

αναφερόμενη αρχικά στα προληπτικά μέτρα που
έχει λάβει το Διεθνές Ρόταρυ σχετικά με την
λειτουργία

των

υπηρεσιών

του,

των

Περιφερειών και των Ροταριανών Ομίλων, στη
συνέχεια δε ανέπτυξε το στρατηγικό σχέδιο του
Ρόταρυ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τις
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δημιουργούνται - μέσα από αυτή την πρωτοφανή για την
εποχή μας κατάσταση - για το Ροταριανό Ίδρυμα,
τους Ροταριανούς Ομίλους και τις Περιφέρειες
να προσαρμοσθούν σε νέα δεδομένα λειτουργίας
και σχεδιασμού προγραμμάτων προς όφελος της
ανθρωπότητας. Μετά το πέρας της ομιλίας της
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παρουσίασε ένα σύντομο video με μηνύματα του Προέδρου του Δ.Ρ. και του

Προέδρου του Ροταριανού Ιδρύματος και δράσεις Ροταριανών Ομίλων και
Περιφερειών απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού. Το video είχε επιμεληθεί ο
υιός της Νίκος Δεληβοριάς. Ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα όσα ειπώθηκαν από την
Προδιοικητή Ροτ. Μάρη Δεληβοριά που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων της τηλεδιάσκεψης.
Θερμά συγχαρητήρια στον Ρ.Ο. Βουλιαγμένης για την οργάνωση αυτής της
τηλεδιάσκεψης, στους συνδιοργανωτές Ροταριανούς Ομίλους και όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Παρουσίαση βιογραφικού
Ροτ. ΜΑΡΗΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
από την Πρόεδρο του
Ρ.Ο. Βουλιαγμένης
Ροτ. Μαρία Τζενάκη
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι,
Εχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τη
σημερινή ομιλήτρια, τη Ροτ. Μάρη Δεληβοριά,
πρώην Διοικήτρια και βοηθό Συντονίστρια στη
Ζώνη 20Β για τη Δημόσια Εικόνα
Η Μάρη γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι αριστούχος
απόφοιτος Αρσάκειου Πατρών. Εισήχθη 3η στο
Φυσικό Τμήμα της Φυσικοχημικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών, απ’ όπου αποφοίτησε με
άριστα. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο
Παρίσι, στο Νοσοκομείο Rene Descartes στο
αντικείμενο της Φυσικής Ιατρικής.
Με την επιστοφή της στην Ελλάδα και, λόγω της
αγάπης για τα παιδιά, διορίστηκε ως καθηγήτρια
Φυσικός στo Αρσάκειο Σχολείο, τον παλαιότερο
εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Εκεί υπηρέτησε πολλά χρόνια και είχε τη θέση της υποδιευθύντριας του Β΄ Τοσιτσείου-Αρσακείου Γυμνασίου Εκάλης.
Επί σειρά ετών υπήρξε Γενική Γραμματεύς της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και είναι μέλος του
Συλλόγου Πατρέων της Αθήνας και του Συλλόγου
Αποφοίτων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
(Αρσάκεια Σχολεία). Επιπλέον, αποτελεί ενεργό
μέλος των Φίλων Μουσείου Μπενάκη.
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Eίναι παντρεμένη με τον Μάκη Βασιλειάδη, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, απόστρατο Αξιωματικό Πολεμικού Ναυτικού, και έχουν δύο παιδιά - τον
Νίκο, Ναυπηγό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την Κατερίνα, Φαρμακοποιό του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Μάρη Δεληβοριά είναι Ροταριανή από το 1993.
Ιδρυτικό μέλος του Ρ.Ο. Ψυχικού, τον οποίο υπηρέτησε σ’όλα τα αξιώματα και το 2008-2009 ήταν
η πρώτη γυναίκα Διοικητής στην Ελλάδα, για την
2470 Ροταριανή Περιφέρεια.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, μεταξύ άλλων,
φιλοξένησε την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση
του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εψηφισμένων
Διοικητών και του Ινστιτούτου της τότε Ζώνης
20. Έχει υπηρετήσει την Περιφέρειά μας ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Μελών και Επέκτασης,
Εκπαιδεύτρια και τα τελευταία χρόνια είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας εικόνας. Έχει
διατελέσει βοηθός Συντονίστρια της Ζώνης και
την τρέχουσα ροταριανή χρονιά είναι βοηθός
Συντονίστρια στη Ζώνη 20Β για τη Δημόσια
Εικόνα. Επίσης είναι Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Διαδικτυακού Ινστιτούτου της
Αθήνας. Η ίδια είναι Πολλαπλός Εταίρος Paul
Harris και Ευεργέτης του Ροταριανού Ιδρύματος

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 19 | 18 & 25 Μαίου 2021

H Director του Δ.Ρ. Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου και ο Διοικητής Ροτ. Γιώργος Μαύρος

και μαζί με τον σύζυγό της Μεγάλοι Δωρητές του Ροταριανού Ιδρύματος.
Έχει τιμηθεί με την Εύφημη Μνεία Εξαιρετων Υπηρεσιών πρoς το Ρόταρυ
και me το Ανώτατο Ροταριανό Βραβείο Προσφοράς Υπεράνω Εαυτού.
Θέμα της αποψινής ομιλίας της: «Ρόταρυ εναντίον κορωνοϊού και σ’αυτή τη
μάχη νικητές».
Αγαπητή Μάρη ο λόγος σε σένα...
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Ροτ. ΜΑΡΗ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ (2008-2009)
Βοηθός Συντονίστρια Ζώνης 20Β
Δημόσιας Εικόνας

Rotary vs covid 19
και σε αυτή την μάχη
νικητές
Εμπειρίες, προβλήματα, λύσεις και
προοπτικές της μετά covid 19 εποχής
του Ρόταρυ
•
•
•

•

•

Μέσα Νοεμβρίου 2019 εμφανίζεται το πρώτο
κρούσμα στην πόλη Ουχάν της Κίνας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει
πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020.
Μέχρι σήμερα παγκοσμίως τα κρούσματα
ανέρχονται σε πάνω από 157 εκατομμύρια
και οι θάνατοι σε 3,27 εκατομμύρια .
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
αναφέρουν ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ίσως χρειαστούν μέχρι το 2022,
και σύμφωνα με ενημερώσεις από τον ΠΟΥ θα
χρειασθούν 7 χρόνια για να έχει εμβολιασθεί
το 75 % του παγκόσμιου πληθυσμού με τα σημερινά δεδομένα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιατρών επιδημιολόγων υπάρχει η πιθανότητα επανεμφάνισης συνεχών κυμάτων εξάπλωσης του
ιού COVID-19 με νέες μεταλλάξεις και σε
διαφορετικό χρόνο εμφάνισης σε κάθε χώρα
ή και ήπειρο.

Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις συνέπειες
της υγειονομικής, της οικονομικής και της
ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσε η
πανδημία. Η διάρκεια της οικονομικής αστάθειας
των αγορών είναι άγνωστη.
Η κρίση του COVID-19 όμως από την άλλη πλευρά
μας έδωσε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε
τον εαυτό μας, τις οικογενειακές και κοινωνικές
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μας σχέσεις, να εφεύρουμε νέους τρόπους
επικοινωνίας και εργασιακών δυνατοτήτων και
γενικά να χαράξουμε νέα πορεία στην ζωή μας.
Προπαντός μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε
σε επαφή και να γνωριστούμε οι Ροταριανοί
παγκοσμίως, κάτι που ίσως δεν θα γινόντανε
ποτέ.
Πίσω από κάθε ανθρωπιστική κρίση κρύβονται
νέες προοπτικές και δυνατότητες αλλαγής της
λειτουργίας του Ρόταρυ. Καθόσον η υγεία και η
ασφάλεια των μελών μας αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα, το Διεθνές Ρόταρυ αξιολογεί σε
καθημερινή βάση την πορεία της πανδημίας και
εκτιμά τις συνέπειες στην λειτουργία της
οργάνωσης, στις ροταριανές συναντήσεις, στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια και στις εκδηλώσεις μας
γενικότερα.
Ο Γενικός Γραμματέας ίδρυσε άμεσα την Ομάδα
Ανταπόκρισης Κρίσης COVID-19 (Crisis Response
Team) η οποία εποπτεύει την εξέλιξη της
πανδημίας
καθημερινά
και
παρέχει
τις
απαραίτητες παραινέσεις. Η Ομάδα Ανταπόκρισης
αντλεί πληροφόρηση από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, τα Αμερικανικά Κέντρα
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, το Υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ και άλλους φορείς. Η όλη
κατάσταση εκτιμάται σε πραγματικό χρόνο.
Μπορεί κανείς να επισκεφθεί την σελίδα rota-
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ry.org COVID-19 response page για τρέχουσα
ενημέρωση.

βέλτιστες πρακτικές, ή προσφέροντας ιατρικό
εξοπλισμό η και εθελοντική εργασία .

Από τις 12 Μαρτίου 2020, όλοι οι υπάλληλοι των
κεντρικών γραφείων στο Έβανστον καθώς και
των περιφερειακών γραφείων εργάζονται από
το σπίτι τους. Ο Πρόεδρος Mark Maloney
αποφάσισε να διεξάγει για πρώτη φορά
διαδικτυακά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δ.Ρ. Όλες πλέον οι συνεδριάσεις
του Δ.Σ του Δ.Ρ καθώς και οι συνεδριάσεις των
επιτροπών του Δ.Ρ., τουλάχιστον μέχρι τέλος
Ιουνίου 2021 θα γίνονται διαδικτυακά. Επίσης
όλες οι δια ζώσης συναντήσεις και τα
εκπαιδευτικά
σεμινάρια
που
γίνονται
διαδικτυακά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Θεματοφυλάκων
του Ροταριανού Ιδρύματος, τέλος Μαρτίου 2020
έλαβε
σημαντικές
αποφάσεις
για
την
αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19 όπως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ρ. αποφάσισε να
ακυρώσει το Διεθνές Συνέδριο 2020 στην
Χονολουλού, στην Χαβάη, και που έγινε διαδικτυακά. Διαδικτυακά θα γίνει και το φετινό, αυτό
της TAIWAN, το οποίο τώρα καλούμε παγκόσμιο
συνέδριο 2021 ώστε η TAIWAN να έχει το
δικαίωμα να το οργανώσει μια άλλη φορά. Η προστασία όμως της υγείας και η ασφάλεια των
συνέδρων παραμένει πάντοτε κύριο μέλημα και
προτεραιότητα μας.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης
τεχνολογίας, οι Ροταριανοί εδραιώνουν νέους
τρόπους επικοινωνίας, συνεχίζουν την δράση
τους και υλοποιούν σημαντικά έργα. Πάμπολλα
τα παραδείγματα, όπου Ροταριανοί Όμιλοι
βοηθούν τις υπηρεσίες υγείας επικοινωνώντας





Συμφώνησε να επιτρέπεται στις Περιφέρειες οι συνεισφορές τους από το Προσδιορισμένο Κεφάλαιο της Περιφέρειας
(DDF) προς το Κεφάλαιο Αντιμετώπισης
Καταστροφών (Disaster Response Fund) να
διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις για τον
COVID-19 (αυτό δεν ισχύει για συνεισφορές
σε μετρητά)
Συμφώνησε στην μεταφορά $ 1 εκατομμυρίου από το Παγκόσμιο Κεφάλαιο στο Κεφάλαιο Αντιμετώπισης Καταστροφών με τον
όρο ότι θα χρησιμοποιηθεί σε προσπάθειες
αντιμετώπισης του COVID-19.

Η παρούσα συγκυρία είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για όλους μας. Είναι όμως και μία μοναδική ευκαιρία για τους Ροταριανούς να αναζητήσουν νέους αξιόπιστους τρόπους ώστε να
ηγηθούν και να συνενώσουν άτομα και κοινωνίες,
για να κάνουν το καλό στον κόσμο. Δεν υπήρξαμε
ποτέ περισσότερο περήφανοι ως μέλη μίας
οργάνωσης, που προσφέρει τόσα πολλά για να
προστατέψει και να ενδυναμώσει τις τοπικές
κοινωνίες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
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Οι Ροταριανοί εκπαιδεύουν παιδιά σε όλο τον
κόσμο, εξασφαλίζουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό
και υγιεινή, ενισχύουν την βιώσιμη ανάπτυξη
τοπικών οικονομιών, και πολλά περισσότερα. Η
συνολική προσφορά του Ρόταρυ μέχρι στιγμής για
την αντιμετώπιση της πανδημίας εκτιμάται
περίπου σε $ 35 εκατομμύρια.
Τα έργα
περιλαμβάνουν δωρεές σε νοσοκομεία όπως
αναπνευστήρες, ιατρικό εξοπλισμό, μάσκες,
γάντια, καρδιογράφους, monitors για ΜΕΘ,
μηχανήματα ανίχνευσης βλαβών κλπ. και έχουν
συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της
πανδημίας

πρόσωπα με δάκρυα κατά την διάρκεια
εθελοντικού μου ταξιδιού σε ομαδικό εμβολιασμό
στην Αριζόνα ΗΠΑ 26/02/21. Ήθελα να τους
διαβεβαιώσω και να το καταλάβουν ότι όποιος
πέρασε την πόρτα του ShleterBox εκείνη την
ημέρα ήταν η καλύτερή του μέρα για εκείνο τον
χρόνο. Οι γιατροί του Ρόταρυ έχουν τεθεί στη
διάθεση της υγειονομικής επιτροπής των εμβολιασμών.
Συμβολή Ροταράκτ

Η Περιφέρεια μας προσέφερε : αναπνευστήρες σε
νοσοκομείο αναφοράς. Επίσης 3 monitors ΜΕΘ
στην Παμμακάριστο. Η συνολική αξία των
δωρεών ανέρχεται σε 61.000 ευρώ εκ των
οποίων η συνεισφορά του Ροταριανού Ιδρύματος
υπήρξε 19.800 ευρώ.

Οι Ροταράκτορες μας παγκόσμια αξίζουν ένα
μεγάλο ευχαριστώ για την σημαντική συνεισφορά
τους στην καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού
Στην Σρι Λάνκα οι Ροταράκτορες και
Ιντεράκτορες ανέλαβαν και εξέδωσαν βιβλίο με
θέμα την ανάγκη του εμβολιασμού.Περισσότεροι
από 8000 ροταράκτορες και ιντεράκτορες
ανέλαβαν την εκστρατεία ενημέρωσης μεσω των
socia media δουλεύοντας μαζί με το υπουργείο
Υγείας.

Άμεσες δωρεές

Εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Λόγω της ανάγκης επείγουσας αντιμετώπισης
της υγειονομικής κρίσης καταγράφονται πολλές
άμεσες δωρεές από Περιφέρειες και Ομίλους
Προσφορά υγειονομικού υλικού όχι μόνο σε
νοσοκομεία αλλά και σε Αστυνομικά τμήματα,
σχολεία, Πυροσβεστική, διάφορα ιδρύματα,
γηροκομεία κλπ

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εξάλειψη της
πολιομυελίτιδας παραμένει η βασική μας
προτεραιότητα και ο στόχος μας για αυτή χρονιά
να δώσουμε 50 εκατομμύρια. Η σημαντική
τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μέσω του
προγράμματος polio-plus τόσο στην καταπολέμηση του ιού της πολιομυελίτιδας, όσο και με
τα προγράμματα εμβολιασμών μπορεί να
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προστασία
των ευπαθών ομάδων από τον COVID-19 ιδιαίτερα στις ενδημικές ως προς την πολιομυελίτιδα
χώρες.
Αλλά ο Οργανισμός που τόσο το
πολεμάει, θα προμηθεύσει εμβόλια για το COVID19. Εφ’ όσον τα εμβόλια αυτά τα προμηθεύουν τα
κράτη, η δουλειά μας θα είναι να φθάσουν και να
γίνουν αποδεκτά από τους ανθρώπους, λέει η
Καρολ Πάντακ, Διευθυντρια του POLIO + στο ΔΡ.
Οι Ροταριανοί λοιπόν κάνουν εκστρατεία σχετικά
με την πανδημία και την χρησιμότητα των

Χορηγίες 2470 ΠΔΡ

Εθελοντική προσφορά
Οι Ροταριανοί εθελοντές σε όλη την περίοδο της
κρίσεως βοηθούν πάσχοντες συνανθρώπους,
ηλικιωμένους, προσφέρουν εθελοντική εργασία
σε νοσοκομεία, οργανώνουν αιμοδοσίες. Η
εθελοντική προσφορά πάντα ανεκτίμητη! Ο
Στιβεν Σαμπού PDG 6690 Ζώνη 30, εθελοντής
γιατρός στους εμβολιασμούς για το COVID λέει:
ότι αυτό που θυμάμαι είναι πρόσωπα, πρόσωπα
ελπίδας πρόσωπα πίσω από μάσκες, με φόβο με
δέος, με ευγνωμοσύνη, απελπισία, άγχος και ναι
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εμβολίων με αφίσσες σε αεροδρόμια, δείχνοντας
τους ηγέτες μας να εμβολιάζονται, μοιράζοντας
ενημερωτικά φυλλάδια. Η λάθος πληροφόρηση
είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Π.χ. στις Ινδίες και
στην Νιγηρία οι άνθρωποι είναι δύσπιστοι ως
προς την ασφάλεια των εμβολίων. Διότι ισχυρίζονται ότι έγιναν γρήγορα και δεν είναι ασφαλη.
Στην Αφρική πολλά εμβόλια έχουν λήξει διότι δεν
υπήρχε ο μηχανισμός εμβολιασμών.
Εκστρατεία προβολής της δημόσιας εικόνας μας
Αναμφίβολα η σημαντική συνεισφορά του Ρόταρυ
στην καταπολέμηση της πανδημίας θα πρέπει να
προβληθεί με κάθε τρόπο ενισχύοντας την
δημόσια εικόνα μας και σας παρακαλώ να
ενημερώσετε το Ρόταρυ Show Case με τα
επιτεύγματα του ομίλου σας.
Γνωρίζουμε ότι η ικανότητα μας να κάνουμε την
διαφορά ενισχύεται όσο περισσότεροι ενώνουν
τις δυνάμεις τους μαζί μας. Για να αυξήσουμε και
να διατηρήσουμε τον αριθμό των μελών μας θα
πρέπει να υιοθετήσουμε καινοτόμες ιδέες και
μεθόδους.

➢

➢

Να προωθήσουμε τα νέα ευέλικτα μοντέλα
ομίλων
Να ενισχύσουμε συνεργασίες Η κοινή δήλωση
που υπέγραψαν το Διεθνές Ρόταρυ, οι Kiwanis
International, οι Όμιλοι Lions International και
Optimistic International δίνει νέες ευκαιρίες: οι
όμιλοι προσφοράς Kiwanis International, Lions
International, Optimistic International και Rotary
International εργάζονται ασφαλώς και επιμελώς
για να διατηρήσουν διασυνδέσεις μεταξύ τους
και με τους γείτονες μας ώστε να
αντιμετωπίσουμε και να υπερκεράσουμε τις
συνέπειες του COVID-19.

Ας επεκτείνουμε λοιπόν τις διασυνδέσεις μας και
ας δημιουργήσουμε ευκαιρίες που θα επιτρέψουν
σε όσους έχουν τα ίδια οράματα με εμάς να
έλθουν κοντά μας. Ας επωφεληθούμε των
πλεονεκτημάτων
που
μας
προσφέρει
η
τεχνολογία για να επεκτείνουμε την εμβέλεια
μας. Το Δ.Ρ. στις 7 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα
Υγείας, τίμησε 6 ανθρώπους ως People of action
για τη μεγάλη τους συνεισφορά στην
καταπολέμηση της πανδημίας

Η εμπλοκή των μελών μας στις δράσεις μας είναι πρωταρχικός παράγοντας για την διατήρηση των
μελών μας
➢

➢
➢

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων . Αυτό εξάλλου κατέδειξε η
διαχείριση της κρίσης σε κάθε χώρα.
Τα μηνύματα μας θα πρέπει να είναι ισχυρά και σαφή κατάλληλα για διαδικτυακές παρουσιάσεις
Θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα στην αντιμετώπιση τοπικών αναγκών, στην αξιολόγηση
προτεραιοτήτων και αλλαγών

Ας προωθήσουμε την εμπλοκή των μελών μας, τις διασυνδέσεις μας και τις δυνατότητες προσφοράς
στην νέα συγκυρία που η δημιούργησε η πανδημία
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Η ιστορία του Ρόταρυ αποδεικνύει ότι είμαστε ικανοί να εφευρίσκουμε τρόπους
ώστε να οδηγούμε τον κόσμο σε μία συνεχή ανανέωση. Και η σταδιοδρομία μας
ωθεί την οργάνωσή μας να πορεύεται με αισιοδοξία μπροστά . Έτσι οι αλλαγές στην
λειτουργία της οργάνωσης μας δεν μας τρομάζουν. Απλά τις θεωρούμε σαν μία
πρόκληση
Σ ’αυτές τις κρίσιμες στιγμές αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις στις δια ζώσης
συναντήσεις μας και εφευρίσκουμε νέους τρόπους επικοινωνίας.
Υιοθετούμε την καινοτομία σχεδιάζοντας το μέλλον μας. Σ ’αυτή την μεταβατική
περίοδο είμαστε οι πρωτοπόροι μιας νέας πραγματικότητας.
Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να καθιερώσουμε νέους δρόμους ηγεσίας, να διευρύνουμε τις επικοινωνιακές μας μεθόδους και να προσαρμοστούμε
στα νέα δεδομένα.

Τα επόμενα βήματα
Η νέα μας εικονική πραγματικότητα!
Εφόσον η υγεία και η ασφάλεια όλων όσοι συμμετέχουν σε Προγράμματα του
Ρόταρυ, σε εκδηλώσεις και συναντήσεις είναι κύριο μας μέλημα:


Το Δ.Ρ. παρέχει ευελιξία ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των
εκδηλώσεων της κάθε Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των
επιβεβλημένων από το καταστατικό μας ( PETS, Εκπαίδευση Ηγετικής
Ομάδας, Συνέδριο Περιφέρειας).



Οι Συντονιστές Ζώνης ενθαρρύνονται να διεξάγουν τα Σεμινάρια
Εκπαίδευσης των ομάδων τους διαδικτυακά.



Το Ρόταρυ επεξεργάζεται
τηλεκπαίδευσης.

και

διαθέτει

πηγές

και

σχήματα

Αυτή την περίοδο ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός εκδηλώσεων με φυσική
παρουσία συμμετεχόντων είναι δύσκολος και ενέχει ρίσκο οικονομικών
κυρώσεων σε περίπτωση ακύρωσης. Γι’ αυτό ας απολαύσουμε την
διεθνικότητα των διαδικτυακών συναντήσεων αποδεχόμενοι ένα νέο τρόπο
επικοινωνίας. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αποκτούμε θα είναι
αναμφίβολα ένα πολύτιμο εργαλείο για το μέλλον, όταν θα έχουμε το
πλεονέκτημα και πάλι να οργανώνουμε τις Ροταριανές μας εκδηλώσεις,
όπως επιθυμούμε
Αναμφίβολα οι δια ζώσης συναντήσεις μας προωθούν καλλίτερα την φιλία,
τις διασυνδέσεις και το κέφι. Ως Ροταριανοί όμως πρέπει να έχουμε
υπομονή, καλή θέληση και κατανόηση τις δύσκολες αυτές στιγμές της ζωής
μας
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, μα πιο πολύ για την προσφορά σας.
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Ο

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο

και 20 βιβλία για την βιβλιοθήκη του σχολείου,

της κοινωφελής δράσης του για το

ειδικά για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών

ροταριανό έτος 2020-2021, για 2η συνεχή

μαθητών.

χρονιά στάθηκε αρωγός στην κάλυψη αναγκών
της υλικοτεχνικής υποδομής και της παιδαγωγικής διδασκαλίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Καλλιθέας.

Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 ό Πρόεδρος του
Ομίλου Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, ο Α΄
Αντιπρόεδρος
Ροτ.
Τάσος
Μπάλλας,
ο
Προπρόεδρος του Ομίλου και Προδιοικητής της

Μετά από αίτημα εκ μέρους του Διευθυντού του

2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος και ο

Σχολείου κ. Κωνσταντίνου Ανδριανόπουλου, το
Δ.Σ. αποφάσισε να ανταποκριθεί και πάλι εφέτος

Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης συναντήθηκαν με τον
Διευθυντή του Σχολείου κ. Κωνσταντίνο

προσφέροντας εξοπλισμό και παιδαγωγικό υλικό.
Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αφορούσε: 3 ξύλινα

Ανδριανόπουλο και την Υποδιεύθυντρια κυρία Μαρία Γιαννέλου για την εθιμοτυπική παράδοση-

γραφεία (έδρες) για τους δασκάλους, 3 διπλές
συρταριέριες, 3 φορητά ράδιο-cd, έναν φορητό

παραλαβή του υλικού. Ακολούθησε ενημερωτική
συνάντηση στο γραφεία της Διεύθυνσης και ο

υπολογιστή HP και οκτώ καρέκλες επισκεπτών.

Πρόεδρός μας Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας

Επίσης το παιδαγωγικό υλικό αφορούσε 33 ξύλινα
πάζλ, επιτραπέζια παιγνίδια, παιχνίδια άθλησης

προσέφερε το λάβαρο του Ομίλου μας στο κ.
Ανδριανόπουλο.

(αριστερά): Ο εξοπλισμός και το παιδαγωγικό υλικό. (δεξιά) : Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας, ο Προδιοικητής
της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας μαζί με τον Διευθυντή κ.
Κωνσταντίνο Ανδριανόπουλο και την Υποδιευθύντρια Μαρία Γιανέλλου
Τεύχος 19 | 18 & 25 Μαίου 2021
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Η ροταριανή αντιπροσωπεία
στα γραφεία της Διεύθυνσης

Τους Ροταριανούς Συναδέλφους που απλόχερα και με αγάπη βοήθησαν στη
δράση του Ομίλου μας για την ενίσχυση του 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Καλλιθέας.

Συνεισέφεραν οικονομικά για την αγορά
του εξοπλισμού

20

Μερίμνησαν με δική τους πρωτοβουλία για την
έρευνα και αγορά του παιδαγωγικού υλικού

➢

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας (200€)

➢

Γεώργιος Γρηγορόπουλος

➢

Άλκης Παναγιωτόπουλος (520€)

➢

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος

➢

Βασίλης Φωτόπουλος (100€)

➢

Δημήτριος Ε. Μέξης

➢

Σταύρος Κατσούλης (50€)

➢

Παναγιώτης Κοφινάκος (100€)

➢

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης (100€)

➢

Ιωάννης Κατσογιάννης (100€)
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(επάνω): Οι Ροτ. Αναστάσιος
Μπάλλας, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
και Χαράλαμπος Τιγγινάγκας
Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος
Τιγγινάγκας μαζί με τον Διευθυντή
του Σχολείου Κωνσταντίνο
Ανδριανόπουλο

Έργο των μαθητών του
1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Καλλιθέας

Αυτό το Σχολείο
είναι

….κατά της σχολικής βίας
Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάνε
Ούτε οι λέξεις για να πληγώνουν

Είναι μόνο για να ΒΟΗΘΑΝΕ
Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις
Σε σηκώνουν ξανά
Ίσως τα χέρια τα δικά μας
Να΄ναι χέρια σαν αυτά !
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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

2021
46 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας
Συναθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι
ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα) - FIRENZE (Iταλία) - TOURS (Γαλλία) - WIEN-RING (Αυστρία) - MADRID (Ισπανία)
LONDON (Μεγ. Βρεταννία) - AMSTERDAM (Ολλανδία) - BRUXELLES (Βέλγιο)
Τεύχος 19 | 18 & 25 Μαίου 2021
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WURTZBURG (Γερμανία) - DUBLIN (Ιρλανδία) - KØBENHAVNS (Δανία)
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Το

Σάββατο

29

Μαίου

2021

πραγματοποιήθηκε η 46η ετήσια
απονομή

του

πανευρωπαϊκού

ροταριανού Βραβείου Leonardo da
Vinci με διοργανωτή τον Ρ.Ο. WienRing

Αυστρίας.

Η

εκδήλωση

μεταδόθηκε διαδικτυακά λόγω των
περιοριστικών

μέτρων

μετακίνησης. Η εφετινή απονομή
διέφερε ως προς την καθιερωμένη
ετήσια

οργάνωση

(3ήμερες

εκδηλώσεις), χωρίς όμως να χάσει
την

ουσία

της,

επιβράβευση

δηλαδή

ενός

την

σημαντικού

επιστήμονα ή καλλιτέχνη για το
έργο του.
Με το Βραβείο L.d.Vinci 2021, το
οποίο συνοδεύεται από χρηματικό
ποσό ύψους 12.000 ευρώ, τιμήθηκε
η

16χρονη

Alma

Deutscher,

συνθέτρια και βιρτουόζα στο πιάνο
και το βιολί. Έχει χαρακτηρισθεί
ως παιδί-θαύμα, παρά το νεαρό της
ηλικίας της, με ένα λαμπρό έργο.
Είναι η δεύτερη νεότερη από όσους
έχουν

τιμηθεί

με

το

Βραβείο

L.d.Vinci. Ο νεότερος σε ηλικία
βραβευθείς

24
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ήταν

ο

πιανίστας

Η Δρα Maria Harmer και
ο Ροτ. Wulf Gordian Hauser
προλογίζοντας το πρόγραμμα

Δημήτρης Σγούρος, ηλικίας 13 ετών, που
τιμήθηκε με το Βραβείο το 1981 από τον
Ρ.Ο. Αθηνών.
Το πρόγραμμα της εφετινής εκδήλωσης
ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη:

Στο 1ο μέρος παρουσιάσθηκε ένα film στο
YouTube,

στο

οποίο

ο

Πρόεδρος

της

Επιτροπής LdVinci του Αυστριακού Ομίλου
Ροτ. Wulf Gordian Hauser μαζί με την Δρα
Maria
Η Alma Deutscher στο πιάνο και ο Gerald Schubert
στο βιολί παρουσιάζοντας την Ανοιξιάτικη Σονάτα
του Beethoven

Harmer

Ροταριανούς

και

καλωσόρισαν

τους

φίλους

τους

από

υπόλοιπους συναθλοθέτες 10 Ροταριανούς
Ομίλους της Ευρώπης και παρουσίασαν την
τιμηθείσα με το Βραβείο, την 16χρονη Alma
Deutscher.
Ακολούθησε ένα μουσικό πρόγραμμα:
➢

Spring Sonata του Ludwig van Beethoven
με την Alma Deutscher στο πιάνο και τον
Prof. Gerald Schubert στο βιολί.

Από την Όπερα Cinderella, όπου η Alma Deatscher
παίζει σόλο βιολί

➢

Δύο συνθέσεις της Alma Deutscher : I
think of you και The Chase με την ίδια στο
σόλο πιάνο.

➢

Μέρος της Όπερας Cinderella σε σύνθεση
της Alma Deutscher από το Salzburger
Landestheater, όπου η ίδια έπαιζε σόλο
βιολί.
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Ο κ. Alexander Schallenberg, Υπουργός
των Εξωτερικών της Αυστρίας

Μετά το μουσικό πρόγραμμα, παρουσιάσθηκε
ένας σύντομος χαιρετισμός του Bogdan Ros-

cic, Διευθυντού της Κρατικής Όπερας της
Βιέννης

και

ακολούθησε

η

ομιλία

του

προσκεκλημένου ομιλητού της εκδήλωσης,
του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg, ο οποίος μίλησε με
θέμα : «Προκλήσεις για το Ευρώπη το 2021».
Το

2ο

μέρος

της

εκδήλωσης

έγινε

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Ο Πρόεδρος του Αυστριακού Κοινοβουλίου Ροτ. Wolfgang
Sobotka με την βραβευθείσα Alma Deutscher

Προηγήθηκαν χαιρετισμοί του Προέδρου του
Ρ.Ο. Wien-Ring Ροτ. Christoph Trentini και του
Ροτ. Wulf Gordian Hauser και στη συνέχεια ο
Πρόεδρος του Αυστριακού Κοινοβουλίου
Wolfgang Sobotka, που είναι και Ροταριανός,
επέδωσε το Βραβείο L.d.Vinci 2021 στην Alma Deutscher.
Ακολούθησαν

η

συνέντευξη

της

Alma

Deutscher στην Maria Harmer, οι χαιρετισμοί
των Προέδρων των λοιπών 10 Ροταριανών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Alma Deutscher στην
Maria Harmer

Ομίλων που μετέχουν στο Βραβείο και η
εφετινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
πρόσκληση

του

Προέδρου

του

Ρ.Ο.

Κοπεγχάγης Ροτ. Kurt Thyregod για την 47η
απονομή του Βραβείου στην Κοπεγχάγη της
Δανίας, στις 20-22 Μαΐου 2022.

Η πρόσκληση για την 27η απονομή του Βραβείου στην
Κοπενχάγη της Δανίας το 2022
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Χαιρετισμός του Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών

Ροτ. Χαράλαμπου
Τιγγινάγκα
Dear Rotarian friends and colloquies,

participate.

On behalf of Rotary Club of Athinai, I would like
to express my pleasure and great honor to be
with you at this significant event of Leonardo
Da Vinci International Award.

Rotarian friends,

This year, the Leonardo Da Vinci Award completes 46 years of uninterrupted operation, certifying thus the Rotary fellowship and friendship, goodwill and European cultural values,
honoring young talented scientists and artists
by highlighting in them the development of arts
and sciences. At the same time, through the
Award, we all serve in the best way the principles of Rotary, for the benefit of humanity.
The Rotary Club of Athinai is very proud to be a
co-founder, member and companion on this
great path of reward and recognition along
with the other 10 European Rotary Clubs that

Now is the time, taking into account the challenges ahead, (social, financial and health challenges) to make radical decisions about the
future of the award.
On behalf of the members of our Club, allow
me to express my sincere congratulations to
the winner of the award, as well as to the Rotary Club Wien-Ring for organizing the ceremony
of the Leonardo Da Vinci 2021 award.
Looking forward to our live meeting in 2022 in
Copenhagen …
Thank you
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FEEL
THE
ENERGY
OF PURE SERENITY
Taipei, Taiwan
12-16 June
convention.rotary.org
#Rotary21

28

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 19| 18 & 25 Μαίου 2021

Rotary Club of Washington DC
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη
εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ροταριανός
Όμιλος Washington DC (Η.Π.Α.) μαζί τους αδελφοποιημένους
Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού. Οι λοιποί
αδελφοποιημένοι Ρ.Ο. Edinburg (Σκωτία), Paris Academies
(Γαλλία), Santiago (Χιλή), San Salvador Maquilishuat
(Ελ Σαλβαδόρ) και Tunis Doyen (Τυνησία)

Τηλεδιάσκεψη 19 Μαίου 2021
Ομιλητής: Brian Baird, Congressman, National Museum and Center for Service Initiative
CV:

Congressman Brian Baird served six terms – twelve years – in the United States House of
Representatives. He holds a Doctorate in Clinical Psychology from the University of Wyoming, practiced clinically for twenty years, taught graduate courses on research and statistics, has written three books, served as a University President, and was an advisor to the National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. In Congress, Baird chaired the Science and Technology subcommittees on Energy and the Environment, and the Research,
Technology and Education subcommittee. He also served on the House Budget; Transportation and Infrastructure; and Small Business Committees. He was the primary of the
STOCK Act and of the Federal Ocean Acidification Research and Monitoring Act. Dr. Baird
has traveled extensively and is fluent in Spanish. As founder of 4Pir2 Communication, Baird
currently advises leading law firms, businesses leaders, patient advocacy organizations, and
political campaigns on communication strategy, public policy and ethics. He is married to
Dr. Rachel Nugent, an economist specializing in global health. They have twin sons.

Τηλεδιάσκεψη 26 Μαίου 2021
Ομιλήτρια: Dr. JENNIFER JACOBS, Co-Founder and CEO of Connect Our Kids
CV:

Dr. Jennifer Jacobs is the Co-Founder and CEO of Connect Our Kids, a nonprofit startup whose goal
is to improve the outcomes of foster care in the Unites States by leveraging the capabilities that the
technology revolution has unleashed. She has spent a career in leadership and problem solving: in
the Army, at a national lab, in government and in business management. She is a West Point graduate and a former White House Fellow.
Dr. Jacobs received her Bachelor of Science degree in Engineering Physics from The United States
Military Academy at West Point, her Masters of Science degree in Environmental Engineering from
the University of Florida, and her PhD in Nuclear Engineering from the University of New Mexico.
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της VANESSA GLAVINSKAS

7 οργανώσεις που οφείλουν
την ίδρυσή τους στο Ρόταρυ

Η

θετική επίδραση του Ρόταρυ στον κόσμο εκτείνεται πολύ πέρα από τα
μέλη και τους Ομίλους του. Από ιατρικές αποστολές για την ανακούφιση από καταστροφές μέχρι και την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής, το Ρόταρυ διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο με μια σειρά πρωτοβουλιών προς όφελος της ανθρωπότητας. Η προσέγγιση και η επίδραση του
έργου του Ρόταρυ αποτελούν την απόδειξη, τη μαρτυρία για τα ηγετικά μέλη
του Ρόταρυ που το προσωπικό πάθος που τους οδηγεί να βοηθάνε τους
συνανθρώπους τους.
Ακολούθως αναφέρονται κάποιες οργανώσεις που δημιουργήθηκαν και
αναπτύχθηκαν μέσα από κάποιο ροταριανό έργο ή ένα Ροταριανό με απίστευτη
αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτές οι οργανώσεις είναι γνωστές,
όμως οι ρίζες τους στο Ρόταρυ μπορεί να μην είναι.
Τεύχος 19| 18 & 25 Μαίου 2021 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Τ

ο 1907, ένας έφηβος με το όνομα Homer
Allen τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα
ατύχημα με τραμ στην πόλη Elyria του
Οχάιο των Η.Π.Α. Δεν υπήρχε υποτυπώδη ιατρική
μονάδα περίθαλψης και ο Homer - αναφέρθηκε
ότι έχασε και τα δύο πόδια – απεβίωσε αφού δεν
μπόρεσε να έχει την απαιτούμενη ιατρική
φροντίδα. «Μπορεί να είχε ζήσει αν υπήρχε νοσοκομείο», λέει ο Mark King, μέλος του Ροταριανού
Ομίλου Elyria. Ο Edgar Allen, πατέρας του Homer,
πούλησε την επιχείρησή του, την Cleveland Cedar
Co., και αφιερώθηκε στη συγκέντρωση χρημάτων
για να χτίσει ένα νοσοκομείο στην πόλη του.
Το Elyria Memorial Hospital ξεκίνησε την λειτουργία του το 1908. Μέσω της συνεχούς ενασχόλησής του με το νοσοκομείο, ο Edgar έμαθε
ότι τα παιδιά με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιομυελίτιδας, συχνά δεν λάμβαναν επαρκή ιατρική περίθαλψη και παρέμεναν
κρυμμένα στο σπίτι, μακριά από τον κόσμο. Ο
ίδιος αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στη
δημιουργία κοινοτικών υπηρεσιών για αυτά τα
παιδιά. Ο Allen συγκέντρωσε επίσης κεφάλαια για
την δημιουργία ενός καταπιστεύματος, με σκοπό
να βοηθήσει την φοίτηση αυτών των παιδιών σε
σχολεία, παράλληλα με την ιατρική περίθαλψή
τους. Το 1919, έγινε μέλος του Ροταριανού
Ομίλου Elyria, που είχε ιδρυθεί ένα χρόνο
νωρίτερα, και με την υποστήριξη των
Ροταριανών, ίδρυσε αυτό που έγινε γνωστό ως
Διεθνής Κοινωνία για Παιδιά με Αναπηρία. Ο
ιδρυτής του Ρόταρυ, ο Paul Harris, υπηρέτησε ως
πρώτος πρόεδρος αυτής της οργάνωσης, η οποία
έλαβε και την πρώτη χρηματοδότηση από το
Ροταριανό Ίδρυμα.
Σήμερα, αυτή η οργάνωση ονομάζεται Easterseals
και βοηθά 1,5 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο
μέσω του κοινωνικού δικτύου της και τους
παγκόσμιους εταίρους της. «Το Easterseals
χρησιμεύει
ως
απαραίτητος
πόρος
για
μεμονωμένα άτομα με αναπηρία, βετεράνους,
ηλικιωμένους, τις οικογένειές τους και τις
κοινότητές τους», λέει η Angela F. Williams,
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της
Easterseals. Οι υπηρεσίες της οργάνωσης περι-
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λαμβάνουν έγκαιρη παρέμβαση, φροντίδα παιδιών
χωρίς αποκλεισμούς, ιατρική αποκατάσταση,
υπηρεσίες συμπεριφοράς υγείας, προγράμματα
ανάπτυξης εργασίας, μεταφορά, ολοήμερες
υπηρεσίες ενηλίκων, φροντιστηριακή υποστήριξη
και κατασκηνώσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής.
Η
οργάνωση Easterseals υποστήριξε τη
θεσμοθέτηση νόμου για τους Αμερικανούς με
Αναπηρίες, που έγινε τελικά νόμος το 1990 για
την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων
με αναπηρίες. Πολλοί Ροταριανοί Όμιλοι
υποστηρίζουν την Easterseals μέσω εθελοντών,
δωρεών και κοινοτικών συνεργατών και η
οργάνωση εξακολουθεί να καθοδηγείται από τον
σκοπό που ενέπνευσε τον Edgar Allen: να αλλάξει
ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος βλέπει την
αναπηρία.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
• Το 1930, οΙ Paul Harris και Edgar Allen συνέταξαν
το «The Crippled Children's Bill of Rights», που
οδήγησε
στην
πρώτη
ομοσπονδιακή
χρηματοδότηση για υπηρεσίες προς παιδιά στις
Ηνωμένες Πολιτείες και εντάχθηκε στον Νόμο
Κοινωνικής Ασφάλισης το 1935.
Μάθετε περισσότερα στο easterseals.com.
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ην προηγούμενη χρονιά το ShelterBox
γιόρτασε την εικοστή επέτειο λειτουργίας
του. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα έργο του
Ροταριανού Ομίλου Helston Lizard στην Αγγλία
οδήγησε σε αυτή την διεθνώς αναγνωρισμένη
οργάνωση
ανακούφισης
πληγέντων
από
καταστροφές.

ακού μεγέθους ως μια λύση έως ότου οι άνθρωποι μπορέσουν να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση των σπιτιών τους. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με
μουσαμάδες βαρέου τύπου, σχοινιά και καρφιά
που απαιτούνται για την επισκευή κατεστραμμένων κτιρίων.

«Ο αρχικός στόχος ήταν να παρέχει στα θύματα
καταστροφών ποιοτικό εξοπλισμό επιτρέποντάς
τους να επιβιώσουν και να ξαναχτίσουν τη ζωή
τους», εξηγεί ο James Kingston, μέλος του
Ροταριανού Ομίλου Helston-Lizard, που ήταν
δραστήριος εξ αρχής στη δημιουργία της
οργάνωσης. Ο ίδιος διετέλεσε αργότερα ως
διαχειριστής αυτής. «Μερικά μέλη σκέφθηκαν ότι
αν βοηθήσαμε οκτώ έως 10 οικογένειες το χρόνο,
θα ήταν εξαιρετικά για εμάς». Το ShelterBox έχει
βοηθήσει μέχρι σήμερα 1,7 εκατομμύρια
ανθρώπους παγκοσμίως.

«Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τη φυσική βοήθεια.
Το ShelterBox παρέχει καταφύγιο έκτακτης
ανάγκης, βασικά είδη και κατάρτιση που
απαιτείται για τη στήριξη των οικογενειών στη
μακρά διαδικασία ανοικοδόμησης της ζωής
τους», συμπληρώνει ο Kingston.

Το αρχικό κουτί περιείχε σκηνή 10 ατόμων, 10
υπνόσακους, εργαλεία, ταμπλέτες καθαρισμού
νερού, μαγειρικά σκεύη, κουβά, σχοινί και ένα
φακό. Σήμερα, το περιεχόμενο ποικίλλει ανάλογα
με τις ανάγκες. «Μάθαμε πολύ γρήγορα ότι κάθε
φυσική καταστροφή είναι διαφορετική. Είναι
πολύ σημαντικό να περνάς χρόνο μιλώντας σε
πληγείσες οικογένειες για να διαπιστώσεις τις
ανάγκες και να προσφέρεις τη σωστή υποστήριξη
στη σωστή στιγμή», τονίζει ο Kingston.

Από το 2012, το ShelterBox είναι συνεργάτης του
Ρόταρυ στον τομέα αυτό. Ο σύνδεσμος του ShelterBox με το Ρόταρυ ενισχύει την ικανότητά του
να παρέχει βοήθεια σε δυσπρόσιτα μέρη - κατά τη
διάρκεια μιας φυσικής καταστροφής, τα μέλη των
πλησιέστερων Ροταριανών Ομίλων βοηθούν στις
τοπικές επαφές και με υλικοτεχνική υποστήριξη.
«Το Ρόταρυ είναι πραγματικά στο DNA όλων όσων
κάνουμε», λέει ο Sanj Srikanthan, Διευθύνων
Σύμβουλος του ShelterBox .
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
Η πιο μακροχρόνια αποστολή του ShelterBox
βρίσκεται στη Συρία, όπου η οργάνωση παρέχει
βοήθεια από το 2012.
Μάθετε περισσότερα στο shelterbox.org.

Μερικές φορές παρέχονται σκηνές οικογενει-
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αθώς ο Todd Bol ξεκίνησε μια ανακαίνιση
στο σπίτι του στο Ουϊσκόνσιν των Η.Π.Α.
το 2009, του ήρθε μια ιδέα. Η μητέρα του
June Bol ήταν δασκάλα που της άρεσε να
διαβάζει, έτσι ο Todd πήρε μερικά κομμάτια
ξύλου και, αφού τα σφυρηλάτισε και τα
ζωγράφισε όπως ήθελε,
έφτιαξε μια μικρή
ξύλινη κατασκευή, που έμοιαζε σαν ένα μικρό
σχολείο, τη γέμισε με βιβλία και την τοποθέτησε
στην μπροστινή αυλή του σπιτιού του, με μια
πινακίδα που έγραφε: «Δωρεάν βιβλία». Ο Bol,
που έγινε μέλος στον Ροταριανό Όμιλο Hudson το
2012, σύντομα άρχισε να ανταποκρίνεται σε
αιτήματα για την κατασκευή περισσοτέρων
τέτοιων μικρών βιβλιοθηκών. Όταν η ζήτηση
ξεπέρασε την δυνατότητα ανταπόκρισης των
παραγγελιών, προσέλαβε έναν ξυλουργό και
μοιράστηκε το σχέδιό του στο διαδίκτυο.

Το 2012 ο ίδιος εγκαινίασε τη Little Free Library
(Μικρή Δωρεάν Βιβλιοθήκη) ως μία μη
κερδοσκοπική οργάνωση. Σήμερα, μπορείτε να
βρείτε τέτοιες μικρές βιβλιοθήκες σε όλο τον
κόσμο. Υπάρχει μια Μικρή Δωρεάν Βιβλιοθήκη
στις Φυλακές Hampton Roads στη Βιρτζίνια των
Η.Π.Α. Επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό
Kyangwali στην Ουγκάντα, η Μικρή Δωρεάν
Βιβλιοθήκη είναι μια από τις λίγες πηγές βιβλίων
για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Βόρεια του
Αρκτικού Κύκλου, στη Φινλανδία, μια Μικρή Δωρεάν Βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία στα φινλανδικά,
αγγλικά και κινέζικα.
Οι Ροταριανοί Όμιλοι έχουν αποδεχθεί την ιδέα,
καθώς εντάσσεται σε ένα από τους τομείς
δράσης του Ρόταρυ, την βασική εκπαίδευση, και
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επίσης επειδή οι μικροσκοπικές βιβλιοθήκες
βοηθούν στο να φέρνουν τους ανθρώπους πιο
κοντά μεταξύ τους.
«Ζω σε έναν δρόμο στα δυτικά περίχωρα της
Μινεάπολης», λέει η Catherine Smith, μέλος του
Ροταριανού Ομίλου Cultural Exchange Enthusiasts
(5960 Περιφέρεια). «Μου άρεσε πολύ η βιβλιοθήκη, καθώς με βοήθησε να αναπτύσσω σχέσεις
τους γείτονές μου. Κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, πρόσθεσα παζλ ώστε να τα
ανταλλάσσουμε μεταξύ μας». Οι Ροταριανοί άρχισαν να οικοδομούν βιβλιοθήκες σε μεγάλες και
μικρές κοινότητες, κάνοντας τη Μικρή Δωρεάν
Βιβλιοθήκη απόδειξη της δύναμης του δικτύου
του Ρόταρυ, όπου μια απλή ιδέα είναι εύκολη να
αναπαραχθεί. «Το κόστος είναι ελάχιστο για να
ξεκινήσετε, η ευκαιρία για προβολή μεγάλη και η
όλη διαδικασία είναι φανταστική. Το κυριώτερο
είναι ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα κοινοτικό
έργο με συνέχεια», λέει η Smith. Ο Bol απεβίωσε
το 2018, αλλά η ιδέα του να διαδώσει την αγάπη
του για τα βιβλία και την κοινότητα εξακολουθεί
να είναι έντονη.
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
• Μελέτες συνδέουν την επαφή με βιβλία με
μειωμένο ποσοστό αλφαβητισμού, αλλά περισσότερο από 60% φτωχών παιδιών στις Ηνωμένες
Πολιτείες δεν έχουν τα κατάλληλα βιβλία για την
ηλικία τους στο σπίτι.
• Μέσω του προγράμματος Impact Library, η
Μικρή Δωρεάν Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν βιβλία σε κοινότητες όπου τα βιβλία είναι λιγοστά.
Μάθετε περισσότερα στο littlefreelibrary.org.
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ια μέρα πριν από τρεις δεκαετίες
περίπου, δύο μέλη του Ροταριανού
Ομίλου Wirksworth της Αγγλίας, συνομιλούσαν για τη διεθνή δράση του Ομίλου τους.
«Ο ένας είπε ότι η παροχή βοήθειας όπως
κουβέρτες και ρούχα σε περιοχές που έχουν
πληγεί από καταστροφές σε όλο τον κόσμο ήταν
σπουδαία,
αλλά
θα
ήταν
πραγματικά
σπουδαιότερο, εάν ο Όμιλος θα μπορούσε να
παρέχει καθαρό νερό, γιατί χωρίς νερό, μετά από
περίπου μια ή δύο μέρες, η κατάσταση
δυσκολεύει», εξηγεί ο Roger Cassidy, μέλος του
Ομίλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν
εξαιτίας των παθογόνων οργανισμών που αναπτύσσονται στο νερό από την καταστροφή. Οι δύο
άντρες - ο Peter Hare και ο Mike Hoole παρουσίασαν την ιδέα τους στον Όμιλο το 1991,
και τα υπόλοιπα μέλη αγκάλιασαν την ιδέα αυτή.
Λίγο αργότερα, δημιουργήθηκε το Aquabox. Παρά
τον αρχικό ενθουσιασμό, ο Όμιλος αντιμετώπισε
προβλήματα εξ αρχής. Το φίλτρο νερού που είχαν
επιλέξει τα μέλη και αποστέλλονταν σε
πληγείσες περιοχές σε συνδυασμό με τις
ταμπλέτες καθαρισμού του νερού, άφηνε μια
ισχυρή χημική γεύση. Αποτέλεσμα, οι οικογένειες
συχνά δεν χρησιμοποιούσαν τα φίλτρα, αλλά
συνέχισαν να πίνουν νερό από τα ποτάμια ή άλλες
μολυσμένες πηγές.

χρειαζόταν η χρήση χλωρίου, αλλά ήταν αρκετά
μεγάλο σε μέγεθος. Καθώς τα φίλτρα στέλνονται
σε απομακρυσμένες περιοχές, ο Όμιλος ζήτησε
από τον Griffith αν μπορούσε να μειώσει το
μέγεθος. Ο Griffith μείωσε το μέγεθος του
φίλτρου, το οποίο βασίζεται σε μια μεμβράνη που
αποτελείται από μικρούς σωλήνες με μικροσκοπικές τρύπες. Όταν το νερό εισέρχεται τους
σωλήνες, οι τρύπες επιτρέπουν στο νερό να
περάσει, αλλά μπλοκάρουν τη βρωμιά και τους
παθογόνους οργανισμούς. Τα φίλτρα λειτουργούν
μέσω χειροκίνητης αντλίας και δεν απαιτείται
ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουν μακρά διάρκεια ζωής,
είναι βιώσιμα και αποτελούν μια περιβαλλοντικά
φιλική εναλλακτική λύση έναντι της αποστολής
εμφιαλωμένου νερού. Είναι επίσης αρκετά μικρά
για να τοποθετούνται μέσα στα κουτιά βοήθειας
έκτακτης ανάγκης της Aquabox.

Τα μέλη του Ομίλου Wirksworth στράφηκαν στον
John Griffith, μέλος του Ροταριανού Ομίλου
Cleadon & District. «Ένας λαμπρός μηχανικός και
επιστήμονας», λέει ο Cassidy, ο οποίος είναι
πρόεδρος των διαχειριστών του Aquabox. Ο
Griffith ανέπτυξε ένα φίλτρο για το οποίο δεν

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;

«Το πλεονέκτημα του φίλτρου μας είναι ότι
παρέχει άμεση πρόσβαση σε καθαρό νερό», λέει ο
Roz Adamson, μέλος του Ροταριανού Ομίλου
Bakewell της Αγγλίας και διαχειριστής Aquabox.
Το Aquabox έχει διανείμει περισσότερα από
110.000 κουτιά μέχρι σήμερα, βοηθώντας
εκατοντάδες
χιλιάδες
ανθρώπους
σε
περισσότερες από 50 χώρες. Ο Griffith μοίρασε τη
πατέντα του σε άλλες οργανώσεις βοήθειας
μέσω της δικής του μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης, της Grifaid.
Το 2016, το Aquabox έλαβε το Βραβείο Εθελοντικής Υπηρεσίας της Βασίλισσας, στο Παλάτι
Buckingham.
Μάθετε περισσότερα στο aquabox.org.
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ο 2006, ο Marshall Saunders, επί μακρόν
μέλος του Ροταριανού Ομίλου Coronado
της Καλιφόρνια, πήγε να δει την ταινία του
πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Al Gore An Inconvenient Truth (Μια άβολη αλήθεια). Μια εβδομάδα
αργότερα, την παρακολούθησε για δεύτερη φορά,
και μία Τρίτη αργότερα. Ο Saunders, που είχε
αφιερώσει προσωπικό χρόνο και χρήμα σε
ανθρωπιστικές
δραστηριότητες,
συνειδητοποίησε ότι όλο το έργο του δεν θα είχε καμμία
αξία αν κανείς δεν αντιμετώπιζε την υπαρξιακή
απειλή της κλιματικής αλλαγής. Ο Saunders
άρχισε να μιλά για τη κλιματική κρίση σε
Ροταριανούς Ομίλους, σχολεία, εκκλησίες, σε
οίκους συνταξιούχων – οπουδήποτε θα μπορούσε
να προσκληθεί. Μετά από μια παρουσίαση, μια γυναίκα τον ρώτησε τι πρέπει να γίνει. Απάντησε:
«Αυτό που απαιτείται είναι χιλιάδες οργανωμένοι
άνθρωποι να πιέσουν τα μέλη του Κογκρέσου με
μία φωνή και ένα μήνυμα - με ένα συνεχές, αλλά
φιλικό και σεβαστό τρόπο». «Γιατί δεν το κάνεις
εσύ αυτό;» ρώτησε η γυναίκα.
Εμπνευσμένος, ο Saunders ξεκίνησε το Citizens’
Climate Lobby. Καθώς το CCL’s άρχισε να γίνεται
πιο οργανωμένο, τα μέλη άρχισαν να ασκούν
πιέσεις με μια ιδέα, που ονομάζεται «επιβολή
τέλους για άνθρακα και μέρισμα», το οποίο
προτείνει την επιβολή τέλους σε προμηθευτές
που ξεκινούν από $15 ανά
μετρικό τόνο εκπεμπόμενου
αερίου θερμοκηπίου και να
αυξάνεται κάθε χρόνο. Τα
έσοδα από το τέλος αυτό
στη
συνέχεια
να
καταβάλλονται απευθείας
στους καταναλωτές για
αντιστάθμιση του υψηλού
κόστους καυσίμου. Ο στόχος
είναι
η
υιοθέτηση
τεχνολογιών καθαρής ενέργειας
μέσω των
δυνάμεων της αγοράς. Ο Saunders απεβίωσε στα
τέλη του 2019. Νωρίτερα εκείνο το έτος, σε μια
συνέντευξη του στο περιοδικό The Rotarian, είπε
ότι ήταν αισιόδοξος σχετικά με την επιβολή
τέλους άνθρακα και το μέρισμα, αποκαλώντας το
ως «μια λύση που ταιριάζει με το πρόβλημα».
36

Το CCL’s έχει σχεδόν 200.000 υποστηρικτές –
συμπεριλαμβανομένων πολλών Ροταριανών - και
με φιλική δικομματική προσέγγιση κερδίζει τους
νομοθέτες. Ο John Delaney, πρώην εκπρόσωπος
του Μέρυλαντ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ,
αποκάλεσε το Citizens’ Climate Lobby ως «τη πιο
αποτελεσματική και ευχάριστη ομάδα ανθρώπων
με την οποία έχω ασχοληθεί από τότε που είμαι
στο Καπιτώλιο». Καθώς το νέο Κογκρέσο των
Η.Π.Α. συγκλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, ο
εκτελεστικός Διευθυντής του CCL’s Mark Reynolds τόνισε: «Ανυπομονούμε για μια γρήγορη επαναδραστηριοποίηση του Νόμου περί της Ενεργειακής Καινοτομίας και Μερίσματος Άνθρακα.
Ο Scott Leckman είναι Προδιοικητής της 5420
Περιφέρειας και μέλος του Επιτελείου Τεχνικών
Συμβούλων του Ροταριανού Ιδρύματος (The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers), καθώς
επίσης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του Citizens’ Climate Education, αδελφοποιημένης
οργάνωσης με το CCL’s. «Αυτό που μου αρέσει
στους Ροταριανούς είναι ότι είναι πρόθυμοι να
αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα που
ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Η κλιματική
αλλαγή είναι σίγουρα ένα από αυτά. Με το CCL’s
θα μάθουν πώς να υποστηρίζουν μια διμερή λύση
για την κλιματική αλλαγή», τονίζει ο ίδιος.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
Η περίοδος 2014 έως 2020 έχει καταγραφεί ως η
έβδομη πιο ζεστή περίοδος στον πλανήτη.
Μάθετε περισσότερα στο citizenclimatelobby.org
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ταν ένα παιδί πάσχει σχιστία (χειλεοσχιστία, κοινώς λαγόχειλο, και υπερωϊοσχιστία, κοινώς λυκόστομα), αντιμετωπίζει πρόβλημα τόσο στη κατάποση όσο και
στην ομιλία. Ενώ η χειρουργική επέμβαση μπορεί
να επιδιορθώσει το πρόβλημα, στις αναπτυσσόμενες χώρες πολλά παιδιά δεν έχουν
πρόσβαση
στην
ιατρική
περίθαλψη
που
χρειάζονται και αντιμετωπίζουν δια βίου προβλήματα υγείας και την περιθωριοποίηση.
Το 1992, μέλη του Ροταριανού Ομίλου San Francisco, Η.Π.Α. εγκαινίασαν ένα έργο που ονομάζεται Rotaplast για την υποστήριξη μιας
ετήσιας ιατρικής αποστολής στη Χιλή, στην οποία
εθελοντές
ιατροί
έκαναν
διορθωτικές
χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά που έπασχαν
από σχιστίες. Λίγα χρόνια αργότερα, ξεκίνησαν
ιατρικές αποστολές και σε άλλες χώρες και το
Rotaplast International έγινε ανεξάρτητη μη
κερδοσκοπική οργάνωση. Από τότε, το Rotaplast
έχει πραγματοποιήσει 220 αποστολές σε 26
χώρες,
πραγματοποιώντας
χειρουργικές
επεμβάσεις σε σχεδόν 21.000 ασθενείς, καθώς
και παροχές οδοντιατρικής και ορθοδοντικής
φροντίδας και λογοθεραπείας. Η οργάνωση
υποστηρίζει επίσης την εκπαίδευση ιατρικού
προσωπικού στις χώρες υποδοχής και την
ανάπτυξη κέντρων για φροντίδα ασθενών που
πάσχουν από σχιστίες.
Το 2004, έξι μέλη του Ρ.Ο. San Francisco ίδρυσαν
μια δεύτερη μη κυβερνητική οργάνωση, που
ονομάζεται Alliance for Smiles, που επίσης

προβαίνει σε χειρουργικές επεμβάσεις καθώς και
σε συνεχείς θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων
της
οδοντιατρικής,
της
ορθοδοντίας,
λογοθεραπείας και μερικές φορές ψυχολογικής
συμβουλευτικής. Η Alliance for Smiles εκπαιδεύει
τους
τοπικούς
παρόχους
υγειονομικής
περίθαλψης και ιδρύει κέντρα θεραπείας όπου οι
ασθενείς μπορούν να λάβουν τέτοια φροντίδα.
«Οι ιατρικές αποστολές είναι πραγματικά σημαντικές, όπως και η εκπαίδευση, η κατάρτιση και
εκτεταμένη φροντίδα των παιδιών που πάσχουν
από σχιστίες» λέει η Anita Stangl, μέλος του Ρ.Ο.
San Francisco, διατελώντας Πρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος της AfS από το 2004 έως
το 2016. Από το 2004 η Alliance for Smiles έχει
θεραπεύσει περισσότερα από 7.000 παιδιά.

Η πανδημία του COVID-19 έθεσε πολλές αποστολές σε αναμονή. Η Alliance for Smiles συνεχίζει την εκπαίδευση των πρακτικών ιατρών
διαδικτυακά, και οι δύο οργανώσεις χρησιμοποιούν το χρόνο για να αναζητήσουν νέους
τρόπους εξυπηρέτησης. H Stangl λέει ότι υπάρχει
καθυστέρηση των απαραίτητων χειρουργικών
επεμβάσεων και ότι οι ιατρικές αποστολές θα
πρέπει να ξαναρχίσουν μόλις αρθούν οι
ταξιδιωτικοί περιορισμοί.
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου ένα στα 700
βρέφη γεννιέται με πρόβλημα σχιστίας.
Μάθετε περισσότερα στο rotaplast.org και allianceforsmiles.org.
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
Ο νέος τομέας δράσης του Ρόταρυ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν επιζήμια επίδραση στο περιβάλλον.
Ως άνθρωποι της δράσης, ας αναλάβουμε έργα που μπορούν να έχουν θετικό,
μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο σε ένα μέρος που όλοι αποκαλούμε σπίτι.
Ενημερωθείτε για τον νέο τομέα δράσης του Ρόταρυ στο
rotary.org/environment
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Tuesday & Wednesday, June 8 & 9, 2021
11:00am - 4:30pm London Time
Digital Conference
Best Industry Practices - A Competitive Advantage
Capital Link is hosting the 11th Annual Operational Excellence in
Shipping Forum on Tuesday & Wednesday, June 8 & 9, 2021 from
11:00am – 4:30pm London as a digital conference.
With a 11-year track record it is the only Forum that showcases Operational Excellence in the Maritime Sector and explores Best Industry

Practices across all major areas such as fleet management, technological innovation, crewing, energy efficiency and the environment,
safety & security. Special attention will be paid to the continued operational challenges posed from the Covid-19 reality, to sustainability and
ESG considerations and new challenges on ship safety, security and
human resources.
The forum provides an interactive platform on
the topic of Operational Excellence, Best Industry Practices and Sustainability linking
shipping companies, charterers, government
and non-government industry associations,
classification societies, P&I Clubs, Registries, technology & service
providers and the financial and investment community.

This year’s forum will once more feature industry leaders from all
over the world, connected on-line and addressing a global audience.
Registration is Complimentary
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230 Park Avenue, Suite 1536 | New York, NY 10169
T: (212) 661-7566 | F: (212) 661-7526
www.capitallink.com

New York - London - Oslo - Athens - Limassol
Shanghai - Singapore - Hong Kong - Tokyo
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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 Επιτροπών,
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 2020-2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από
το Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2020.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συννενόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανού έτους 2020-21

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Χάρης Στελλάκης, Δημήτριος Ε. Μέξης
2. Παρουσιών
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης
3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αθανάσιος Κοντοθανάσης , Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος
4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών
Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Φωτόπουλος,
5. Οικονομική
Ηλίας Μαυρίκος, (Ταμίας), Πρόεδρος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Νικόλαος Σαββίνος,
Κρίτων Τζαβέλλας

9. Φροντίδας Πόλεως-Υπαίθρου
Ιωάννης Σούγιας, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάμπος, Λάμπρος Μπρεάνος,
Ιωάννης Τενέδιος, Δημήτρης Ψαρρός
10. Κοινοτικής Δράσης
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης,
Λουκάς Μακρής, Άλκης Παναγιωτόπουλος
11. Επαγγελματικής Δράσης
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Κουρτίδης, Αναστάσιος Μπάλλας,
Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης Χουρδάκης
12. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων
Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοφινάκος, Νίκος Σαββίνος
13. Leonardo da Vinci
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ,
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος
14. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος, Ταμίας, Αναστάσιος Μπάλλας
15. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρότσος, Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος
Κολοκοτρώνης
16. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
6. Δημόσιας Εικόνας
Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Λουκάς Μακρής
7. Διαδικτύου μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Χάρης Στελλάκης, Δημήτριος Ε. Μέξης
8. Διεθνών Σχέσεων
Βασίλειος Βάρσος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Αναστάσιος Μπάμπος,
Ιωάννης Φούγιας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος, Ταμίας,
Άλκης Παναγιωτόπουλος
18. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης Δομάγερ, Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης
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