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Αγαπητοί ροταριανοί συνάδελφοι,
Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας κάθε συλλογικού φορέα,
είναι η εξασφάλιση ενός θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει την αποτελεσματική δράση του. Πολύ
περισσότερο στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από πολλές νέες απαιτήσεις για όσους και όσες
παραμένουν κοινωνικά και επαγγελματικά ενεργοί, όπως τα μέλη ενός ροταριανού Ομίλου, όπως ο δικός μας.
Μεταξύ των απαιτήσεων αυτών που αφορούν άμεσα την λειτουργία του Ομίλου μας είναι:
Α) Η ανάγκη για ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων σε μία πραγματικότητα που κινείται στον αστερισμό του ψηφιακού μετασχηματισμού σχεδόν των πάντων. Συνέπειες αυτού είναι:
Β) Η ανάγκη για ευελιξία στη λήψη αποφάσεων με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από

τα συλλογικά όργανα διοίκησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεσότητα στη λήψη των αποφάσεων. Και
Γ) Η ανάγκη να ξεπεραστούν δυσκολίες που στο παρελθόν ήταν ανυπέρβλητες, αλλά με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι δυνατόν να υπερκεραστούν. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην
ενεστώσα πανδημική κρίση, η ο οποία, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θεωρούμε ότι θα οδηγηθεί σε σταδιακή αποδρομή. Αφορά και στην προϊούσα σύγχρονη αντίληψη περί της κοινωνίας
και της εργασίας και, κατ’ αναλογία, στην επιδίωξη των περισσότερων να απεξαρτηθούμε από
τις δυσκολίες που δημιουργούν οι γεωγραφικές-χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά και οι δυσμενείς συνθήκες της δημόσιας υγείας, όπως μας δίδαξε η πανδημία του Covid 19.
Υπό το πρίσμα αυτό και με δεδομένο ότι ο Όμιλός μας ήδη από τη στιγμή της ίδρυσής του διαπνεόταν

από πρωτοποριακό πνεύμα, το οποίο υποστηριζόταν και από τις εξέχουσες προσωπικότητες που διετέλεσαν μέλη του, εισάγεται προς ψήφιση από την έκτακτη Γ.Σ. των μελών του Ομίλου που θα συγκληθεί άμεσα σειρά αλλαγών που επιδιώκουν την προσαρμογή του Ομίλου μας στα νέα δεδομένα, που αφορούν τόσο στην εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του, όσο και την εικόνα του
προς τα έξω
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Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με σκοπό την ενίσχυση των
κοινωνικών προγραμμάτων για την τρέχουσα ροταριανή χρονιά, ο Ρ.Ο. Αθηνών με την υποστήριξη της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. διοργανώνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και
ώρα 21:00 ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλατεία Καρύτση, Αθήνα) με έργα Φιλελλήνων Συνθετών αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τα
έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν: α) Για το πρόγραμμα ενίσχυσης της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, που έχει αναλάβει ο Όμιλός μας, και β) Για την ενίσχυση της 2470 Περιφέρειας
με στόχο τη δημιουργία χώρου και διάθεσης εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης για την φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική εντολή. Προγραμματίστε τη συμμετοχή
σας στην πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση για να απολαύσουμε τους εκλεκτούς Καλλιτέχνες
σε ένα μοναδικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν, ενώ παράλληλα θα βοηθήσετε στην ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Ομίλου μας και της 2470 Περιφέρειας. Δηλώσεις Συμμετοχής: Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης (τηλ. 210 33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr).



Στην επίσημη συνεστίασή μας της Τρίτης 30 Νοεμβρίου 2021, όπως πάντα στο Ξενοδοχείο
Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30, θα έχουμε ως προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Θέμα της ομιλίας του: «Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης». Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην ενδιαφέρουσα αυτή συνεστίασή μας.



ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Ο Ρ.Ο. Αθηνών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του προγραμματίζει στις 11 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 11:00, επίσκεψη με ξενάγηση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Ελάτε μαζί μας για να γνωρίσετε
και να θαυμάσετε τους σημαντικούς θησαυρούς που εκτίθενται που αφορούν την τέχνη και
τον πολιτισμό των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Λόγω των αυστηρών μέτρων,
ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος γι’ αυτό και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας. Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στην Γραμματεία μας (τηλ. 210
33.11.729, e-mail: rcathina@otenet.gr).



Προσκεκλημένος ομιλητής της επίσημης συνεστίασής μας την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021
στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30 θα είναι ο τ. Υπουργός κ. Γιώργος Κουμουτσάκος. Το θέμα της ομιλίας του θα δημοσιευθεί προσεχώς.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
συγκαλείτε Γενική Συνέλευση των Μελών του Ρ.Ο.Α. την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:00 Στη Γενική Συνέλευση: 1) Θα παρουσιασθούν

τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού και των άρθρων 2 και 3 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου στα μέλη προς συζήτηση και ψήφιση αυτών. 2) Θα διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ροταριανού έτους 2022-2023. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των μελών στη Γενική Συνέλευση είναι η τακτοποίηση της συνδρομής ροταριανού έτους 2021-2022 (Α΄ εξάμηνο ή ετήσια).


Οι εκδηλώσεις του Ομίλου θα διακοπούν λόγω των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και θα ξεκινήσουν και πάλι την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.



Στην εκδήλωση της Τρίτης 2 Νοεμβρίου 2021, αφιερωμένη στην επίσημη επίσκεψη της
Διοικητού της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζας Οικονόμου στον Ρ.Ο. Αθηνών, παραβρέθηκαν :
Ροταριανοί Επισκέπτες: Η Director του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ρ. και Προδιοικητής
της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου, ο β. Διοικητής Ροτ. Παναγιώτης
Βομβύλας και ο Ροτ. Νικόλαος Φαρμακίδης (Ρ.Ο. Παλαιού Φαλήρου)
Ροταριανοί Επισκέπτες εξωτερικού: 28 Ροταριανοί από τον Ρ.Ο. Kfar Saba με επικεφαλής
τον Πρόεδρο Ροτ. Michael Shalev και ο Ροτ. Φίλιππος Βιτάλ, Προπρόεδρος του Ρ.Ο. Hertliya
από το Ισραήλ. Επίσης παραβρέθηκε ο Ροτ. Claude Portmann, Πρόεδρος του Ρ.Ο. GerzenseeGantrich από την Ελβετία.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ Ρ.Ο.: Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας στην εκδήλωση του Ρ.Ο. Αθηνών Λυκαβηττού (26.10.2021) καθώς και
στην κοινή συνεστίαση των Ρ.Ο. Ψυχικού, Αμαρουσίου και Χαλανδρίου (9.11. 2021). Ο Προδιοικητής Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος στην συνεστίαση του Ρ.Ο. Γλυφάδας (21.10.2021).
Ο Ροτ. Ιωάννης Χουρδάκης στην συνεστίαση του Ρ.Ο. Πετρούπολης-Ανθούπολης
(20.10.2021) και του Ρ.Ο. Γλυφάδας (21.10.2021)
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Τα παρακάτω μέλη του για την σημαντική συνεισφορά τους στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων του Ομίλου:

Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
για δωρεά ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ της
Εταιρείας ADELCO

A.E.

Με σκοπό την ενίσχυση του
έργου της 2470 Περιφέρειας
Δ.Ρ. για τη διάθεση και
εξοπλισμό χώρου στο
Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης που

Ροτ. ΑΛΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
για δωρεά ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ της

θα φιλοξενεί παιδιά με
εισαγγελική εντολή.

ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΕ

Ροτ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
Για τη δωρεά του ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση του
κοινού προγράμματος των Ρ.Ο. Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Ψυχικού για την αγορά και
προσφορά εξειδικευμένου εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Βάδισης του Ιδρύματος
ΕΛΕΠΑΠ.
Τεύχος 6 | 2 Νοεμβρίου 2021
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Ε

πισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotaryathinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση και εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

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

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία, στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές Ρόταρυ και
διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλό μας, ώστε
οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για το σύνολο της
δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
με την υποστήριξη της 2470 ΠΔΡ
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» Πλατεία Καρύτση - Ώρα: 21:00

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
Ομιλητής: Κύριος ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τίτλος ομιλίας: «Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης»
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ώρα: 11:00) | Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα

ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
Ομιλητής: Κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
τ.Υπουργός
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:00

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
αφιερωμένη στην επίσημη επίσκεψη της Διοικητού της 2470 ΠΔΡ
Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021
Ομιλήτρια:
Τίτλος :

Ροτ. ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διοικητής 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. (2021-2022)
«Προσφέροντας Αλλάζουμε Ζωές»

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση που είναι
αφιερωμένη στην επίσημη επίσκεψη της Διοικητού της
2470 Περιφέρειας στον Όμιλό μας. Επίσης έχουμε τη χαρά
να φιλοξενούμε Ροταριανούς Συναδέλφους από τους Ροταριανούς Ομίλους Hertsliya και Kfar Saba, του Ισραήλ. Τους

ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους και ελπίζω στο
άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε την επίσκεψη.
Καλωσορίζω την Διοικητή μας Ροτ. Μαρίζα, και την την
Director του Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ και Προδιοικητή
της

2470

Περιφέρειας

Ροτ.

Κατερίνα

Κοτσαλή-

Παπαδημητρίου, για την παρουσία της.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι,

Γ

ια τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών, η επίσκε-

ο Ρ.Ο. Αθηνών την Διοικητή της 2470 Περιφέρειας Ροταριανή Μαρίζα Οικονόμου.

ψη του Διοικητού της Περιφέρειας αποτε-

Προσωπικά, εκτιμώ πολύ την Ροταριανή Μαρίζα

λεί ένα ξεχωριστό γεγονός κάθε ροταρια-

για την αφοσίωσή της στα καθήκοντά της ως

νής χρονιάς. Και αυτό γιατί υποδεχόμαστε τον

Διοικητή της Περιφέρειάς μας, καθώς και ως

αξιωματούχο και εκπρόσωπο του Διεθνούς Ρότα-

Άνθρωπο για τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία

ρυ και τον πρώτο τη τάξει Ροταριανό της Περιφέ-

της απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ιδιαίτε-

ρειας.

ρα δε προς τα παιδιά.

Ο Διοικητής κάθε Περιφέρειας συντονίζει, κατευ-

Είναι μια Ροταριανή με πλούσια επαγγελματική

θύνει, ενθαρρύνει τους Ροταριανούς Ομίλους της

εμπειρία, με όραμα και θέληση και με μια δυναμι-

Περιφέρειας του στην προώθηση των σκοπών

κή, στοιχεία που προεξοφλούν την επιτυχημένη

της οργάνωσης και στο σχεδιασμό και εφαρμογή

πορεία της ως Διοικητού.

ανθρωπιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους

Προτού της παραχωρήσω το βήμα του Ομίλου

στόχους και το εκάστοτε ετήσιο σύνθημα της πα-

μας, θα σας παρουσιάσω με συντομία το βιογραφι-

γκόσμιας οργάνωσής μας.

κό της.

Με αισθήματα χαράς, λοιπόν, υποδέχεται σήμερα
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η

Μαρίζα Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθή-

ευθύντρια - Ειδική Σύμβουλος Εκκαθάρισης συ-

να το 1962. Είναι απόφοιτος του Αρσα-

νεργάστηκε με την Εθνική Κεφαλαίου, θυγατρική

κείου Ψυχικού και πτυχιούχος του Τμήμα-

της Εθνικής Τράπεζας, για την ειδική εκκαθάριση

τος Οικονομικών της Ανωτάτης

Βιομηχανικής

του ομίλου των εταιρειών της Ολυμπιακής.

Σχολής Πειραιώς. Επίσης έχει σπουδάσει Αερο-

Από το 2013 έως το 2015 ανέλαβε τα καθήκοντα

πορικό Marketing στο Διεθνές Αεροπορικό Εκπαι-

της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γενικού Νο-

δευτικό Κέντρο της ΙΑΤΑ στη Ζυρίχη (1998), κα-

σοκομείου Παίδων Αθηνών, Π & Α Κυριακού. Ως

θώς και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εκ-

οικονομολόγος και ειδική σε θέματα Διοίκησης,

παιδευτικό Κέντρο της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Marketing

(1999) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of

και Επικοινωνίας, συνεργάζεται με οργανισμούς

Business Administration (Executive MBA) από το

και επιχειρήσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέ-

Πανεπιστήμιο Strathclyde της Μεγάλης Βρεταννί-

α, εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι μέλος του Οικο-

ας (2013).

νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), Αντιπρό-

Η επαγγελματική της καρριέρα ξεκίνησε στην Ο-

εδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης

λυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. το 1985 και μέχρι το

(Ε.Α.Ε.), Γενική Γραμματέας Δ.Σ. των Special

2012 διετέλεσε Διευθύντρια Διαφήμισης, Εταιρι-

Olympics Hellas (S.O.H), Πρόεδρος Δ.Σ. του πολι-

κή Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης & Θυγα-

τιστικού Συνδέσμου «Ο Χελμός» και μέλος Δ.Σ.

τρικών Εταιρειών και Γενική Διευθύντρια Εμπορι-

της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Η.Α.U).

κής Υποστήριξης Αεροπορικού έργου. Συνέβαλλε

Την ροταριανή της πορεία ξεκίνησε το 2013 ως

στην ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της

μέλος του Ροταριανού Ομίλου Χαλανδρίου όπου

Ολυμπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες και της Ολυ-

και υπηρέτησε ως Πρόεδρος την περίοδο 2013-

μπιακής Αεροπλοΐας (2009) και ως Γενική Δι-

2015. Στην 2470 Περιφέρειας έχει διατελέσει
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Βοηθός Διοικητής (2015-2016 & 20182019), υπεύθυνη για τα θέματα μητέρας
και παιδιού στην Επιτροπή Κοινοτικής
Δράσης (2016-2017) και Πρόεδρος των

Διακρατικών

Επιτροπών

2017-2018.

Έχει τιμηθεί για το ροταριανό έργο της
με βραβεία και επαίνους και είναι Paul
Harris Fellow.
Το θέμα της ομιλίας της θα είναι η ανάπτυξη του ετησίου συνθήματος του Ρόταρυ: «Προσφέροντας Αλλάζουμε Ζωές».
Παρακαλώ…..

(Η Διοικητής Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
μίλησε από στήθους και ως εκ τούτου
δεν υπάρχει κείμενο προς δημοσίευση)

16
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ
Αγαπητή Διοικητά Ροτ. Μαρίζα, εκ μέρους όλων των παρισταμένων και παρευρισκόμενων φίλων σε ευχαριστώ για την ομιλία σου.

Σε ευχαριστώ επίσης για το όραμα και τον στόχο που έχεις θέσει να υλοποιήσεις αυτή τη ροταριανή χρονιά. Θέλοντας να σου μεταδώσουμε θετική ενέργεια για τη δύσκολη συνέχεια σκεφτήκαμε, ως ανάμνηση
της σημερινής παρουσία σου στον Ρ.Ο. Αθηνών, ο οποίος σε διαβεβαιώνω θα είναι αρωγός στις προσπάθειές σου, να σου προσφέρουμε ένα κεραμικό φτιαγμένο από την καλλιτέχνιδα Μαρία Μαρίνογλου, με μια
ιδιαίτερη τεχνοτροπία που λέγεται: RAKU, που σημαίνει στα Ιαπωνικά «ευχαρίστηση» ή «ευτυχία» με την
λέξη ΕΠΙΤΥΧΙΑ γραμμένη. Για να έχεις επιτυχία ως Διοικήτρια και να εκπληρώσεις το όραμα σου.
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Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος Ρ.Ο.Α. Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας είπε:

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους Ροταριανοί Συνάδελφοι από τον Ρ.Ο. Hertsliya και τον Ρ.Ο. Kfar Saba του Ισραήλ. Τους ευχαριστούμε θερμότατα. Την πρωτοβουλία και
επικοινωνία μαζί μας είχε ο Ροτ. Φίλιππος Βιτάλ, Προπρόεδρος του Ρ.Ο. Hersliya, υιός του
αειμνήστου Νούλη Βιτάλ, μέλους επί πολλά χρόνια του Ομίλου μας.
Θα παρακαλέσω τον Ροτ. Φίλιππο Βιτάλ και τον Πρόεδρο Ροτ. Michael Shalev να έλθουν στο
βήμα για τον χαιρετισμό τους.

Πάνος Βομβύλας, Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
Μαρίζα Οικονόμου, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης,
Νίκος Σαββαίνος, Κατερίνα ΚοτσαλήΠαπαδημητρίου και Αναστάσιος Μπάλλας

Πάνος Βομβύλας, Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
Μαρίζα Οικονόμου και Κατερίνα ΚοτσαλήΠαπαδημητρίου

Ανταλλαγές σημαιών Ομίλων
(αριστερά) Ροτ. Φίλιππος Βιτάλ και Χαράλαμπος Τιγγινάγκας
(δεξιά) Χαράλαμπος Τιγγινάγκας και Michael Shalev
18
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Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Φίλιππος Βιτάλ, Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου, Μαρίζα
Οικονόμου και Michael Shalev

Επίδοση αναμνηστικών στην Διοικητή Ροτ. Μαρίζα
Οικονόμου

Η Director του Δ.Ρ. Ροτ. Κατερίνα ΚοτσαλήΠαπαδημητρίου απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ
Αγαπητή Διοικητά Ροτ. Μαρίζα, αγαπητή
Director Ροτ. Κατερίνα, φίλτατοι Ροταριανοί
Συνάδελφοι και Φίλοι, σας ευχαριστώ όλους
για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.
Σας εύχομαι μια εγκάρδια καληνύχτα (καμπάνα).

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας με τον
Ροτ. Claude Portmann
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Μ

εγάλη τιμή και διάκριση για την ΕΛΕΠΑΠ αποτελεί η βράβευσή της για το
2021 με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με το Βραβείο αυτό αναγνωρίζεται το έργο και η πολυετής προσφορά της ΕΛΕΠΑΠ προς την κοινωνία
για 84 και πλέον χρόνια. Η διάκριση αυτή για
την ΕΛΕΠΑΠ αποκτήθηκε επάξια, ύστερα από
εισήγηση του Έλληνα Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριου Δημήτρη Παπαδημούλη.
Το Βραβείο παρέλαβαν η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη και η Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, κυρία Μαριάννα Μόσχου.
Η κυρία Μαριάννα Μόσχου, Αντιπρόεδρος της
ΕΛΕΠΑΠ, μέσα από μία συγκινητική ομιλία στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μίλησε για την ΕΛΕΠΑΠ, το πολυετές και πολύτιμο έργο που προσφέρεται προς παιδιά και ενήλικες με αναπηρία χάρη στην υποστήριξη ολόκληρης της οικογένειας της ΕΛΕΠΑΠ, αλλά και
για την τιμητική αυτή διάκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2021.

Το Βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άτομα, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις που με τις δράσεις τους
προάγουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κυρία Μαριάννα Μόσχου χαρακτηριστικά
στην ομιλία της είπε:
«Αποτελεί έναν καθημερινό αγώνα για όλους
εμάς να συνεχίζουμε το όραμα της ΕΛΕΠΑΠ για
Βήματα Ζωής, για ευκαιρίες ένταξης και κοι-
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νωνικής ευαισθητοποίησης που διασφαλίζουν
ένα καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά και τους
ενήλικες με αναπηρία στην Ελλάδα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια συνεχή αύξηση της ζήτησης
των υπηρεσιών της ΕΛΕΠΑΠ από οικογένειες,
που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες και
χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ανεκτίμητη ανταμοιβή για όλους μας είναι ένα χαμόγελο, η ευτυχία που απεικονίζεται στα μάτια των παιδιών
μας, ακόμη και ένα μικρό επίτευγμα στους καθημερινούς στόχους, όπως ένα άγγιγμα, μια λέξη,
ένα βήμα και επιτεύγματα ζωής όπως η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, η κατάκτηση ενός
αθλητικού επιτεύγματος, η ικανότητα για μία
ανεξάρτητη ζωή. Τα παιδιά και οι ενήλικες της
ΕΛΕΠΑΠ, σε καθημερινή βάση, δίνουν σε όλους
μας παραδείγματα σθένους, σκληρής δουλειάς
και αποφασιστικότητας. Συνεχίζουν να προσπαθούν, ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες και προσθέτουν ένα μικρό κομμάτι στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την αποδοχή από την κοινωνία.
Τα μέλη του ΔΣ, το προσωπικό, οι εθελοντές συνολικά, είμαστε η μεγάλη οικογένεια της ΕΛΕΠΑΠ. Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά
μας, που δίνουν καθημερινά έναν αξιοθαύμαστο

22

αγώνα για να αναπτύξουν τα Βήματα της Ζωής
τους. Για 84 και πλέον χρόνια στην ΕΛΕΠΑΠ
έχουμε κοινό τρόπο ζωής, βλέπουμε ένα φως
στο τούνελ. Το φως είναι τα παιδιά μας και τα
Βήματα Ζωής που κάνουν προς ένα καλύτερο
μέλλον. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε την παρακαταθήκη της ΕΛΕΠΑΠ και σε
αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη στήριξη
όλων των αφοσιωμένων φίλων της ΕΛΕΠΑΠ.»
Η κυρία Μαριάννα Μόσχου ευχαρίστησε ιδιαίτερα την επιτροπή αξιολόγησης για αυτήν την
τιμητική επιλογή και ανάδειξη της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέγοντας πως: «Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη μας
γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, να συνεχίσουμε αυτό το δια βίου ταξίδι
για να φέρουμε ένα ακόμη χαμόγελο, ένα ακόμη
βήμα, μια ακόμη ζωή πιο κοντά στην ευτυχία για
τα παιδιά μας».
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Μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ταυτόχρονα ένας σημαντικός σταθμός για τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία επιστρέφει στη σκηνή. Η όπερα Η φόνισσα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής Γιώργου Κουμεντάκη, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2014 σημειώνοντας ιδιαίτερη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, έρχεται για 4 μοναδικές παραστάσεις τον Δεκέμβριο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
Με τη σύνθεση της Φόνισσας, ο Γιώργος Κουμεντάκης δημιούργησε έναν απρόσμενο μουσικό κόσμο, εξελίσσοντας
το προσωπικό μουσικό του ιδίωμα. Η μουσική του δεν επιχειρεί την αναβίωση της εποχής του έργου του Παπαδιαμάντη, αλλά μια «εσωτερική αναβίωση» του ψυχογραφήματος της ίδιας της Φραγκογιαννούς.
Ο Γιάννης Σβώλος, που υπογράφει το ποιητικό κείμενο, συμπύκνωσε την ιστορία της Φόνισσας στα ουσιώδη, κρατώντας ατόφιο τον λόγο του Παπαδιαμάντη. Η Χαδούλα ή Φραγκογιαννού, μια βασανισμένη μεσόκοπη γυναίκα που έχει
αναλώσει τη ζωή της υπηρετώντας τους άλλους –γονείς, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια–, απαυδισμένη και αντιλαμβανόμενη τη δυσμενή θέση των γυναικών σε φτωχές, αγροτικές κοινωνίες όπως η δική της, καταλήγει να πιστέψει ότι είναι αποστολή της να απαλλάξει τον κόσμο από τα κορίτσια. Ξεκινά στραγγαλίζοντας τη νεογέννητη εγγονή της και
επαναλαμβάνει το φονικό, πνίγοντας και άλλα κορίτσια. Καταδιωκόμενη στα βουνά από τις αρχές, η Φραγκογιαννού
αποφασίζει να εξομολογηθεί, αλλά χάνεται στη θάλασσα καθώς προσπαθεί να φτάσει στο ερημητήριο του Αγίου Σώστη. Η σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη επιχειρεί να αποδώσει με ποιητικό τρόπο το ψυχικό τοπίο της ηρωίδας. Το σκηνικό και τα κοστούμια (σε συνεργασία με την Ιωάννα Τσάμη) του Πέτρου Τουλούδη συνθέτουν έναν σκοτεινό, υπόγειο, ενοχικό και γήινο κόσμο, όπου τα «πάθια» της Φραγκογιαννούς συνομιλούν με την υποβλητική φύση
της Σκιάθου.
Διευθύνει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Βασίλης Χριστόπουλος. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ πλαισιώνουν τρεις μουσικοί επί σκηνής, καθώς και τέσσερα χορωδιακά σύνολα. Τη Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος
και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου. Τον εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο του τίτλου θα ερμηνεύσει η διακεκριμένη Ελληνίδα μεσόφωνος με τη διεθνή σταδιοδρομία Μαίρη-Έλεν Νέζη, καθώς και διακεκριμένοι
πρωταγωνιστές της ΕΛΣ όπως οι: Άννα Στυλιανάκη, Τάσος Αποστόλου, Βαγγέλης Μανιάτης, Σοφία Κυανίδου, Γιάννης
Χριστόπουλος, Γιάννης Γιαννίσης, Γιάννης Καλύβας κ.ά.
Η Φόνισσα θα παρουσιαστεί στις 3, 5, 28 και 30 Δεκεμβρίου 2021 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30 (Κυριακή 18.30)
Σημειώνεται ότι οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ λειτουργούν, βάσει του ΦΕΚ 4919/Β'/24-10-2021, ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν
έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό και ταυτότητα). Τα παιδιά έως 11 ετών θα προσκομίζουν δήλωση self-test τελευταίου 24ώρου. Τα παιδιά από 12 έως και 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης, είτε βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου PCR (72 ωρών) ή rapid (48 ωρών) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 9. Επίσης, ισχύουν όλα τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο και την έξοδο των θεατών,
ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στην είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αγοράς ομαδικών εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι
τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΖΩΝΗ Γ
ZΩΝΗ Ε
ΖΩΝΗ Η

€70
| ΖΩΝΗ Α
€37 ΑΠΟ €42
€25 ΑΠΟ €30
€15

€55
| ΖΩΝΗ Β €45 ΑΠΟ €50
| ΖΩΝΗ Δ
€30 ΑΠΟ €35
| ΖΩΝΗ Ζ
€15 ΑΠΟ €20
| ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ
€12

Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213
panagou@nationalopera.gr

0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική
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Ροταριανά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο
- BRAD WEBBER

Τανζανία
Για τα κορίτσια στον αναπτυσσόμενο κόσμο,
μπορεί η έλλειψη ασφαλούς μεταφοράς να αποτελεί ένα εμπόδιο στην εκπαίδευση. Στο Γυμνάσιο
Ndevelwa στα περίχωρα της Tabora στην Τανζανία, π.χ., «συνήθως μόνο τα αγόρια είχαν τη δυνατότητα να έχουν ποδήλατα για να πηγαίνουν σχολείο», λέει η Elizabeth Demichelis, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Modesto Sunrise, Καλιφόρνια.

Καναδάς

«Εξ αιτίας αυτής της έλλειψης για τα κορίτσια
‘δημιουργήθηκε η έννοια των ροζ ποδηλάτων’». Ο

Τρεις Όμιλοι - Ροταριανός, Ροταράκτ, και Interact

Ρ.Ο. Modesto Sunrise Club, με την βοήθεια του

- συνεργάστηκαν σε ένα πρόγραμμα για την

τοπικού Ροταριανού Ομίλου Arusha, μερίμνησαν

έκδοση ενός βιβλίου μαγειρικής, που οργανώθη-

για την προμήθεια ποδηλάτων για τα κορίτσια. Το

κε από τον Ροταριανό Όμιλο Haliburton, Ontario,

εμφανές ρόζ χρώμα είναι αποτρεπτικό για κλοπή.

Καναδά. Η Ροτ. Ursula Devolin, υπεύθυνη της επι-

Οι μαθήτριες, οι οικογένειές τους και ο διευ-

τροπής νεότητας του Ομίλου σκέφθηκε τι θα μπο-

θυντής του σχολείου υπέγραψαν συμβάσεις που

ρούσαν να κάνουν τα μέλη κατά τη διάρκεια της

υποδηλώνουν την ευθύνη για τη φροντίδα των

πανδημίας: «Ο καθένας μαγείρευε όλη αυτή την

συγκεκριμένων ποδηλάτων.

περίοδο και μου φάνηκε σαν μια ωραία ιδέα να
έχουμε ως κοινότητα ένα βιβλίο μαγειρικής». Τα
μέλη του Ομίλου Ιντεράκτ Haliburton Highlands
Secondary School και του Ομίλου Ροταράκτ Hali-

burton Highlands σχεδίασαν και εικονογράφησαν
το βιβλίο. Τα μέλη και των τριών Ομίλων συγκέντρωσαν 84 συνταγές. Από τις πωλήσεις του βιβλίου συγκεντρώθηκαν 2.800 δολάρια, τα οποία
διατέθηκαν για το σχολείο Hahatma Gandhi Sishu
Siksha Sadan, που βρίσκεται κοντά στην πόλι Καλκούτα της Ινδίας, το οποίο ο Ρ.Ο. Haliburton υποστηρίζει τα τελευταία περίπου 15 χρόνια.
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Ηνωμένες Πολιτείες
Όταν η Judy Gross διάβασε μια ανακοίνωση σχετικά με κάποιον να αναζητά βοήθεια για τον κήπο
του, οι συνάδελφοί της στον Ροταριανό Όμιλο
Central Ocean Toms River, Hew Jersey, Η.Π.Α., ανταποκρίθηκαν. Στη ανακοίνωση, η Coreen
Onnebo-Dilea, κάτοικος της περιοχής εξηγούσε
ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να φροντίζει
ένα κήπο, που δίδει χαρά στον 99χρονο πατέρα
της, τον Achille “Acky” Onnembo, πρώην μέλος
του Λιμενικού Σώματος των Η.Π.Α., που πολέμησε κατά τη διάρκεια της απόβασης των Συμμάχων
στη Νορμανδία το 1944. Ένα Σάββατο πρωί τον
Απρίλιο, έξι μέλη του Ομίλου εμφανίστηκαν με
φτυάρια, αξίνες, λουλούδια και πέτρες. "Δεν
ήξερα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ομάδα super ανθρώπων που θα μπορούσαν να φέρουν σε
πέρας αυτή τη προσπάθεια», έγραψε στην ευχαριστήρια επιστολή της προς τον Όμιλο η Coreen.

Νεπάλ
Μετά από αρκετό διάστημα όταν μια ομάδα
επαγγελματικής κατάρτισης βοήθησε δασκάλους
στο Νεπάλ να αξιοποιήσουν στο έπακρο το υλικό
της Βιβλιοθήκης και ενός εργαστηρίου υπολογιστών, και τα δύο έργα Ροταριανών, η πρωτοβουλία εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς. "Το
κέντρο διαθέσιμων πόρων βοηθάει στη λειτουργία των διαδικτυακών μαθημάτων κατά την
περίοδο της πανδημίας, ακόμη και στις αγροτικές
περιοχές του Νεπάλ", λέει ο Rabindra Thapa,
μέλος του Ροταριανού Ομίλου Kathmandu North,
που μαζί με τον Ροταριανό Όμιλο Stowe, Vermont,
έλαβαν μια παγκόσμια χρηματοδότηση από το Ροταριανό Ίδρυμα για το πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε στο Γυμνάσιο Shree Ram στη πόλη Koshidekha. Η Carolyn Holcombe Damp, πρώην εθελόντρια στο σχολείο, μαζί με τον Larry Heath του
Ομίλου Stowe, την Joan Holcombe και την Didi
kearsley - όλοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί – αποτελούσαν την ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης
που έκανε το ταξίδι στο Νεπάλ το 2017. Προσέφεραν περίπου 1.500 βιβλία στη Βιβλιοθήκη, 15
φορητούς υπολογιστές στο εργαστήριο υπολογιστών καθώς και άλλο εξοπλισμό. Ο Ρ.Ο. Stowe
και η 7850 Περιφέρεια προσέφεραν έκαστος
10.000 δολάρια και το Ροταριανό Ίδρυμα ενίσχυσε
τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού με
άλλα 15.000 δολάρια.
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Μία θέση στο τραπέζι
Η τεχνογνωσία του Ρόταρυ βασιζόμενη σε κοινοτικές λύσεις θα είναι το κλειδί
στις συνομιλίες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εκπαίδευση

Η

σχέση του Ρόταρυ με την Παγκόσμια Συ-

λης κλίμακας αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστή-

νεργασία για την Εκπαίδευση (Global

ματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ρουάντα, π.χ., η GPE

Partnership for Education) έχει ήδη ένα

βοήθησε να αυξηθεί το ποσοστό πρόσβασης των

θετικό αποτέλεσμα, όπως ενημερώθηκαν οι εψη-

μικρών παιδιών στην εκπαίδευση με χρηματο-

φισμένοι Διοικητές Περιφέρειας στη Σύναξη Ηγε-

δότηση κατάρτισης περισσοτέρων των 5.500 εκ-

σίας του Διεθνούς Ρόταρυ τον παρελθόντα Ιανου-

παιδευτικών, προσφοράς εκπαιδευτικού υλικού,

άριο.

καθώς και ανέγερσης 400 σχολείων. Στην Κένυα,

«Μαζί αλλάζουμε τις ζωές κοριτσιών και άλλων
ευάλωτων παιδιών στις φτωχότερες γωνιές του
του κόσμου», είπε η Alice P. Albright, διευθύνουσα
σύμβουλος της οργάνωσης, αναφερόμενη στη συνεργασία με το Ρόταρυ, που ξεκίνησε τον Απρίλιο
του 2020. «Το Ρόταρυ έχει μια μοναδική φωνή
στην παγκόσμια σκηνή και σχεδόν σε κάθε χώρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτή τη φωνή για
να διεκδικήσετε περισσότερους πόρους και στη
συνέχεια να συνεργαστείτε με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να εξασφαλίσετε την δίκαιη
κατανομή των πόρων».

η οργάνωση βοήθησε στην υλοποίηση ενός σχεδίου που περιελάβανε την δωρεάν πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, γεγονός που αύξησε τις εγγραφές
από 72 % το 2003 σε 88% το 2012 γεφυρώνοντας
το χάσμα των δύο φύλων και επιτυγχάνοντας σχεδόν ίσους αριθμούς αγοριών και κοριτσιών στο
σχολείο. Στο Πακιστάν, η GPE παρείχε χρηματοδό-

τηση για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως που χρησιμοποιεί και πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, όπως
ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινητά τηλέφωνα για
να παρακολουθούν οι μαθητές τα μαθήματά τους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid19. Το

Η GPE είναι μια διεθνής οργάνωση χρηματοδό-

πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει να προσεγγίσει

τησης που διευκολύνει την ισότητα των φύλων

ακόμη και 19 εκατομμύρια παιδιά που δεν είχαν

στην εκπαίδευση καθώς και την υποστήριξη μεγά-

την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σχολείο
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πριν την πανδημία.

λαια στην GPE. Από την ίδρυσή της το 2020, η

Αντί για την υλοποίηση δικών της έργων σε μια
συγκεκριμένη χώρα, η GPE συγκεντρώνει τους
ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και τον

GPE έχει διαθέσει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλο
τον κόσμο.

ιδιωτικό τομέα γύρω από ένα εθνικό σχέδιο εκ-

Η συνεργασία του Ρόταρυ με την GPE θα βοηθή-

παίδευσης, διοχετεύοντας την χρηματοδότηση

σει τους Ροταριανούς να συμμετέχουν σε συζητή-

από ιδιωτικούς δωρητές και κυβερνήσεις στο

σεις σε εθνικό επίπεδο, όπου η GPE έχει επαφές

σχέδιο αυτό. Το εθνικό εκπαιδευτικό σχέδιο κάθε

και να ενσωματώσει τα έργα τους στο ευρύτερο

χώρας είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες

πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας της χώ-

ανάγκες της χώρας και συμβαδίζει με το κυβερ-

ρας. Με τη σειρά τους οι Ροταριανοί μπορούν να

νητικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τη σειρά τους,

κινητοποιήσουν το εκτεταμένο δίκτυό τους σε

οι συνεργαζόμενες χώρες ενθαρρύνονται να δια-

περιοχές που μπορεί να είναι δύσκολο να προσεγ-

θέτουν το 20% του προϋπολογισμού τους για την

γίσουν άλλες οργανώσεις. «Το Ρόταρυ θα είναι

εκπαίδευση.

βασικός εταίρος, δεδομένου του ισχυρού ρόλου

Τελικά, ο στόχος της GPE είναι οι κυβερνήσεις να
αναλάβουν τις ευθύνες τους για την πλήρη χρηματοδότηση ενός σχεδίου για 12ετή εκπαίδευση,

του και της εμπειρίας του στην τοπική κοινότητα», λέει η Aparna Krishnamurthy, ειδική σύμβουλος στην ιδιωτική χρηματοδότηση για την GPE.

συν ένα έτος προσχολικής ηλικίας, για κάθε κορί-

Στα αρχικά στάδια της συνεργασίας, το Ρόταρυ

τσι και αγόρι.

ελπίζει να προσελκύσει μέλη σε τρεις έως πέντε

Η GPE συνεργάζεται με οργανώσεις και κυβερνήσεις σε 76 χώρες, οι περισσότερες από αυτές
στην υποσαχάρια Αφρική. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω επιχορηγήσεων προς κυβερνήσεις, με
την Παγκόσμια Τράπεζα, σημαντικό συνεργάτη
της GPE, που ενεργεί ως ένας εκ των φορέων επιχορήγησης που επιβλέπει την διανομή κεφαλαίων και εποπτεύει την πορεία των έργων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες συνεισφέρουν με κεφά-

χώρες που είναι ήδη μέρος του δικτύου της GPE.

Οι δραστηριότητες θα διαφέρουν ανάλογα με τις
ειδικές ανάγκες σε κάθε χώρα. Η Mary Jo JeanFrancois, υπεύθυνη του τομέα διεύθυνσης

του

Ρόταρυ για την βασική εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό, λέει ότι οι Ροταριανοί θα μπορούσαν να
παίξουν βασικό ρόλο, π.χ. βοηθώντας τις οικογένειες να καταλάβουν τη σημασία των εκπαιδευτικών πόρων που διατίθενται από την GPE στη
κοινότητά τους και τη πολιτική της κυβέρνησης
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στην κάλυψη των πιο σημαντικών εκπαιδευτικών

σης», λέει η Krishnamurthy, «και ανέφεραν διά-

αναγκών.

φορα παραδείγματα συνεργασίας με τοπικούς κοι-

«Αυτή η συνεργασία δίνει στους Ροταριανούς μια
θέση στο τραπέζι των συζητήσεων όχι μόνο να

νοτικούς παράγοντες σε περιοχές που είναι πιο
δύσκολο να προσεγγιστούν».

εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους

Η GPE πραγματοποίησε την παγκόσμια Σύνοδο

στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά για να κατανοή-

Κορυφής για την εκπαίδευση στις 28-29 Ιουλίου

σουν επίσης τις πολιτικές στο χώρο αυτό και να

ως μέρος της προσπάθειας συγκέντρωσης 5 δισε-

τις εφαρμόσουν στη κοινότητα», τονίζει Jean-

κατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη παι-

Francois.

διών σε 90 χώρες και γεωγραφικές περιοχές κα-

Ροταριανοί έχουν ήδη συμμετάσχει σε συναντή-

σεις με αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας
και άλλων φορέων ιδιωτικού τομέα στην Γκάνα,
την Κένυα και την Ζιμπάμπουε της Αφρικής. Σε
αυτές τις χώρες οι Ροταριανοί θα λάβουν μέρος
στο Ενημερωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοριτσιών, μια πρωτοβουλία της GPE, που οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό να
μειωθούν οι κοινωνικοί φραγμοί σχετικά με την
εκπαίδευση των κοριτσιών, όπως ο πρόωρος γάμος και ευνοιοκρατία στις οικογένειες για τα αγόρια για τα κορίτσια όσον αφορά την εκπαίδευση
(τα κορίτσια έχουν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες από τα αγόρια να αποκλείονται από
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Το πρόγραμμα θα
λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου εκπαίδευσης κάθε χώρας και θα συμπληρώνει υπάρ-

τά την επόμενη πενταετία. Η οργάνωση σχεδιάζει

να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να εξασφαλίσει ότι 175 εκατ. αγόρια και κορίτσια θα
παρακολουθούν το σχολείο, ότι θα εγγραφούν 88
εκατομμύρια περισσότερα παιδιά στα σχολεία και
ότι θα εκπαιδεύσει 2,2 εκατομμύρια δασκάλους.
Η σύνοδος κορυφής περιελάβανε μία διαδικτυακή
και μία δια ζώσης εκδήλωση από τις Η.Π.Α. και
οικοδεσπότες ήταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός
Boris Johnson και ο Πρόεδρος της Κένυας Uhuru
Ουχούρου Kenyatta. Η εκστρατεία χρηματοδότησης ονομάζεται Raise Your Hand και συγκέντρω-

σε την υποστήριξη παγκόσμιων ηγετών και διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πρώην Πρώτης Κυρίας των Η.Π.Α Michelle Obama, του διεθνούς ποδοσφαιριστή Didier Drogba και του διάσημου φωτομοντέλου Naomi Campbell.

χουσες στρατηγικές.
«Ροταριανοί σε αυτές τις διαβουλεύσεις τόνισαν
τη σημασία μιας ισχυρής κοινοτικής προσέγγι-
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— Susie I. Ma

Εμπνευσμένη από το Ρόταρυ, η νεαρή ακτιβίστρια από την Ουγκάντα μιλά για
την κλιματική αλλαγή στην Αφρική
Εικονογράφηση από τον Viktor Miller Gausa

Η

Vanessa Nakate, μια 24χρονη ακτιβίστρια για την προστασία του κλίματος από την Ουγκάντα, έκανε δηλώσεις με διεθνή απήχηση μετά το Πα-

γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2020 στο Νταβός της Ελβετίας. Το γεγονός δεν ήταν αυτό που
είπε για την κλιματική κρίση, αλλά ότι το όνομα
και η φωτογραφία της έλειπαν από την κάλυψη
των μέσων ενημέρωσης της εκδήλωσης αυτής. Η

Nakate ήταν μία από τους πέντε νέους ακτιβιστές
για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης
της Greta Thunberg, προσώπου της χρονιάς 2019
σύμφωνα με το περιοδικό Time, που συμμετείχε
σε συνέντευξη Τύπου στo Νταβός. Όμως η φωτογραφία που δημοσίευσε ο σχετικός τύπος στις

Μια Μεγάλη Εικόνα: Η Μάχη μου για την Νέα Αφρι-

παγκόσμιες ειδήσεις περιλάμβαναν μόνο τους

κανική Φωνή στην Κλιματική Κρίση, που θα κυκλο-

τέσσερις ακτιβιστές από την Ευρώπη. Η Nakate, η

φορήσει στις 2 Νοεμβρίου. "Αποφάσισα, από την

μόνη μαύρη ακτιβίστρια της ομάδας, είχε περικο-

άποψή μου ως μια νεαρή Αφρικανή γυναίκα, ότι

πεί από τη φωτογραφία. Ένα βίντεο που δημιούρ-

θα αφιερώσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο

γησε η ίδια έγινε δημοφιλές και η Nakate από

για

τότε ξεκίνησε μια προσωπική σταυροφορία για να

αλληλοσυνδεόμενων

ενισχύσει τις φωνές που δεν ακούγονται σχετικά

κρίσης, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και

με το κίνημα για την κλιματική αλλαγή.

των διακρίσεων λόγω φύλου – και να το πράξω

"Η

περικοπή

του

προσώπου

μου

από

τη

την

αντιμετώπιση

των

πτυχών

της

πολλών

κλιματικής

χωρίς συγγνώμη ή τον φόβο της διαγραφής".

φωτογραφία με άλλαξε. Έγινα πιο τολμηρή και

Στο

μονοπάτι

που

έχει

χαράξει

η

Nakate

πιο άμεση στο πώς μιλάω για την κλιματική κρίση

επηρεάστηκε από τον πατέρα της, τον Paul Mu-

και τον ρατσισμό και πώς να μιλάω με σαφήνεια

gambe, Ροταριανό επί πολλά χρόνια. Ως πρόεδρος

για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι

του Ροταριανού Ομίλου Bugolobi το 2017-18, ο

οικογένειες επηρεάζονται" γράφει στο βιβλίο της

Mugambe βοήθησε συντονίζοντας ένα πενταετές
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έργο με τίτλο Αποστολή Πράσινο, κατά το οποίο

μπάλα, απαιτώντας δράσεις για την προστασία

Όμιλοι από την 9211 Περιφέρεια (Ουγκάντα και

του κλίματος, ως μέρος της παγκόσμιας κίνησης

Τανζανία)

τοπικές

Fridays for Future, που ξεκίνησε η Thunberg στη

κοινότητες σε όλη την έκταση της ροταριανής

Σουηδία λίγους μήνες πριν. Η Nakate αργότερα

Περιφέρειας.

τις

ίδρυσε την Rise Up Movement, μια πλατφόρμα για

συζητήσεις για το κλίμα των Η.Ε. στη Μαδρίτη το

τις αφρικανικές φωνές στη συζήτηση για την πα-

2019 όπου κλήθηκε να μιλήσει, η Nakate φορούσε

γκόσμια αλλαγή του κλίματος. Σε τοπικό επίπεδο

ένα μπλουζάκι με το λογότυπο Mission Green που

η Nakate έχει επίσης εργαστεί για την εγκατάστα-

της είχε δώσει ο πατέρας της).

ση ηλιακών συλλεκτών και φιλικών προς το περι-

φύτευσαν
(Σε

δέντρα

στις

φωτογραφίες

από

"Παρακολουθώντας τον πατέρα μου ως υπεύθυνο

βάλλον σομπών στα σχολεία.

αυτού του έργου, αποφάσισα να είμαι μια φωνή

Η Nakate μίλησε (μέσω τηλεδιάσκεψης) με την

της αλλαγής», λέει στο περιοδικό Rotary. "Το

συντάκτρια Diana Schoberg του περιοδικού Rota-

θάρρος του και η δράση του με ενέπνευσαν να

ry τον προηγούμενο Ιούλιο, σχετικά με τον ιδιαί-

βρω τη φωνή μου και μιλήσω για αυτό που

τερο ρόλο που τα κορίτσια και οι γυναίκες θα

πιστεύω ότι είναι σημαντικό και τι χρειάζεται

διαδραματίσουν

στην κοινωνία". Η Nakate αποφάσισε να ξεκινήσει

κλιματικής αλλαγής, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις

ένα δικό της περιβαλλοντικό έργο, όταν έλαβε το

της αλλαγής του κλίματος για την αφρικανική

πτυχίο της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το

ήπειρο και πώς οι Ροταριανοί μπορούν να

Πανεπιστήμιο Makerere στην Καμπάλα. Καθώς

βοηθήσουν. "Σίγουρα αυτό σημαίνει Διεθνές Ρότα-

εξέταζε τις προκλήσεις που οι άνθρωποι στην

ρυ – το να είναι άνθρωποι δράσης", είπε η Nakate

κοινότητά της αντιμετώπιζαν, διαπίστωσε με

σε μια ομιλία της στο Παγκόσμιο Συνέδριο του

έκπληξη ότι η κλιματική αλλαγή ήταν ένα πρόβλη-

Ρόταρυ το 2021. "Ας σταματήσουμε να μιλάμε και

μα που απασχολούσε πολλούς κατοίκους. Τον

ας αρχίσουμε τη δράση. Και η δράση πρέπει να

Ιανουάριο του 2019 άρχισε να διαμαρτύρεται

ξεκινήσει σήμερα".

στην

αντιμετώπιση

της

μπροστά από δημόσια κτίρια και χώρους στην Κα-

Η συνέντευξη
Πώς θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή χώρες

κατολισθήσεις και ξηρασίες. Σε όλη την Ανατο-

στην Αφρική;

λική Αφρική, είδαμε μια εισβολή ακρίδων που

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αφρικανική ήπειρος
ήταν υπεύθυνη μόνο για 3% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών CO2, όμως και οι Αφρικανοί
υποφέρουν από μερικές από τις σοβαρές επιδράσεις. Η κρίση του κλίματος είναι εδώ, αυτή τη
στιγμή, για πολλές αφρικανικές χώρες. Στη χώρα
μου, την Ουγκάντα, έχουμε δεί πλημμύρες,
30

έφαγαν τα πάντα στο πέρασμά τους αφήνοντας
πολλούς ανθρώπους πεινασμένους. Είδαμε τα επίπεδα της στάθμης του νερού στη Λίμνη
Βικτώρια να αυξάνονται προκαλώντας μαζική
καταστροφή και μόλυνση των υδάτινων πόρων.
Όταν κοιτάς τη Λίμνη Τσαντ, έχει συρρικνωθεί
στο ένα δέκατο του μεγέθους απ’ ό,τι ήταν μόλις
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50 χρόνια πριν. Είδαμε περισσότερους από 100

Πολλές φορές ακούμε για την ανάγκη να αυξη-

ανθρώπους να πεθαίνουν στο Σουδάν την περα-

θούν οι φωνές, αλλά οι φωνές υπάρχουν, δεν ε-

σμένη χρονιά λόγω των πλημμυρών. Στη Νοτιο-

κλείπουν. Οι φωνές είναι παρούσες. Το πρόβλημα

ανατολική Αφρική είδαμε τον κυκλώνα Idai τον

είναι ότι δεν τις ακούμε. Δεν τις ενισχύουμε. Το

Μάρτιο του 2019 -έναν από τους χειρότερους

άλλο πρόβλημα είναι ότι άλλοι άνθρωποι λένε τις

τροπικούς κυκλώνες που εμφανίζεται στο νότιο

δικές μας ιστορίες. Είμαστε σε καλύτερη θέση να

ημισφαίριο- να προκαλεί 1.300 θανάτους και να

πούμε εμείς οι ίδιοι τις ιστορίες μας. Είναι

υπάρχουν πολλοί περισσότεροι αγνοούμενοι, με

σημαντικό να ακούμε τον κάθε ακτιβιστή για το

αποτέλεσμα μια οικονομική κρίση για τις πληγεί-

θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ξέρω τι συμβαίνει

σες χώρες. Η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να

στη χώρα μου. Αλλά δεν έχω πλήρη γνώση για το

επηρεάζει τους ανθρώπους και μετά από μια κα-

τι γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ακτιβιστές στις

ταστροφή. Δεν πρόκειται μόνο για τον καιρό ή για

δικές τους χώρες, στην Κένυα ή την Ινδία ή τη

στατιστικές. Αυτές οι καταστροφές δημιουργούν

Νότια Αφρική. Μπορεί να έχω μια ιδέα, αλλά δεν

πολλές άλλες προκλήσεις για τις κοινότητες.

έχω πλήρη γνώση πώς οι άνθρωποι πραγματικά

Υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης συγκρούσεων εξ

υποφέρουν. Μπορεί να γνωρίζω ότι η Ζιμπάμπουε

αιτίας των φυσικών πόρων που εξαντλούνται,

αντιμετωπίζει κρίση με το θέμα του νερού, αλλά

όπως οι πηγές νερού. Δεν θα μπορέσουμε να

δεν ήξερα το μέγεθος της κρίσης αυτής μέχρι που

εξαλείψουμε τη φτώχεια εάν η αλλαγή του κλίμα-

μίλησα με ένα ακτιβιστή που ζεί σ’ αυτή τη χώρα.

τος ωθεί εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια.

Δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιη αντιμετώπιση

Δεν θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε στο ελά-

στο θέμα της κλιματικής κρίσης, αν κάποιοι άν-

χιστο τη πείνα αν εκατομμύρια άνθρωποι αναγκά-

θρωποι περιορίζονται ή κάποιες πληγείσες κοι-

ζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να

νότητες δεν ακούγονται.

βρουν φαγητό επειδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκαλούν ξηρασία στις κοινότητές τους.

ιατί είναι σημαντικό για τα μέλη του Ρόταρυ να
συμπεριλάβουν τις τοπικές φωνές στα έργα τους;

Έχετε ξεπεράσει τον αποκλεισμό των φωνών από
το νότιο ημισφαίριο στην κίνηση για την αλλαγή
του κλίματος. Γιατί είναι σημαντικό να ενισχύσετε

τις

φωνές

των

ανθρώπων

που

ήδη

επηρεάζονται;

Όταν κάποιος εκτελεί ένα έργο, το δίνει μετά στη
κοινότητα και στη συνέχεια το αφήνει, είναι σαν
να το έχεις πετάξει εκεί - και αυτό είναι το τέλος
της ιστορίας. Όμως, όταν συμμετέχουν τα μέλη
της κοινότητας στην εφαρμογή, δεν αναλαμβά-

Όταν ήμουν στη συνέντευξη Τύπου με συνα-

νουν μόνο το έργο, αλλά παράλληλα εκπαιδεύο-

δέλφους ακτιβιστές και περικόπηκε ένα πρόσω-

νται για την λειτουργία του. Έτσι όταν το παραδί-

πο, το δικό μου, αυτή η ενέργεια ήταν μια δια-

δετε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το δια-

γραφή του μηνύματός μου, της ιστορίας μου. Τα

χειριστούν, ώστε να είναι βιώσιμο για την

πάντα σχετικά με αυτά που βιώνουμε στην Αφρι-

κοινότητα. Όταν μια κοινότητα δεν εμπλέκεται σε

κανική ήπειρο είχαν λεχθεί από μένα, αλλά στην

ένα έργο, οι κάτοικοι αισθάνονται κατώτεροι -

πραγματικότητα

δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αποφάσεις, δεν

ποτέ

δεν

γνωστοποιήθηκαν.
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μπορούν να συμβουλεύουν για κάποια πράγματα.

μπορούσε να σημαίνει ότι παρακολουθούν τις

Επίσης, ορισμένα έργα, όσο καλά και αν είναι, μπο-

διαδηλώσεις ή θα μπορούσε να σημαίνει ότι τις

ρεί να μην είναι ευπρόσδεκτα από τις κοινότητες.

στηρίζουν οικονομικά, έτσι ώστε οι ακτιβιστές να

Ένα έργο μπορεί να οδηγήσει κάποιους ανθρώ-

έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πλακάτ ή

πους σε μια αρνητική στάση. Είναι σημαντικό να

πανό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους

εμπλέκουμε τους κοινοτικούς ηγέτες και τη

μπορούν οι Ροταριανοί να δείξουν την υποστήριξή

κοινότητα σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να υπάρ-

τους. Όμως, πολλές φορές, νοιώθω ότι η υποστή-

χει μια ομόθυμη συμφωνία από κοινού στην εφαρ-

ριξη πρόσωπο με πρόσωπο είναι αυτό που

μογή και στην περαιτέρω λειτουργία και βιωσιμό-

χρειάζεται περισσότερο. Όταν είστε εκεί, ξέρετε

τητα του έργου.

ότι αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Ένας άλλος τρόπος
όπου οι Ροταριανοί μπορούν να προσθέσουν τις

Πώς θα μπορέσουν οι Ροταριανοί να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες για το κλίμα ;

φωνές τους στο κίνημα για το κλίμα είναι η
υποστήριξη των έργων βάσης, που πραγματοποιούν οι ακτιβιστές στις κοινότητές τους. Δεν έχει

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται τώρα είναι να

σημασία αν το έργο ή η δραστηριότητα είναι μι-

αυξηθεί πολύ περισσότερο η ευαισθητοποίηση

κρή. Αν κάνω κάτι, εσύ κάνεις κάτι, ένα άλλο

σχετικά με την κλιματική κρίση. Αν είστε σε ένα

πρόσωπο κάνει κάτι -

σπίτι που καίγεται, θα θέλετε να κάνετε ό,τι

κάνουν έργα στις κοινότητές μας, εάν τα προσθέ-

μπορείτε για να σώσετε τον εαυτό σας. Γι' αυτό

σουμε όλα μαζί, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο.

εκατομμύρια από εμάς

είναι σημαντικό για εμάς να μιλάμε συνεχώς και
να διαδίδουμε αυτό το μήνυμα σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους. Οι Ροταριανοί μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυό τους για να μιλήσουν για την κλιματική κρίση και να μοιραστούν

Ποιό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση των
κοριτσιών στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής;

το έργο των διαφόρων ακτιβιστών στο θέμα αυ-

Πολλές φορές οι λύσεις για την αντιμετώπιση

τό. Θα ήταν υπέροχο αν Ροταριανοί Όμιλοι σε όλο

της κλιματικής κρίσης αλλάζουν όταν οι ηγέτες

τον κόσμο προσκαλούν τους ακτιβιστές να μιλή-

μας μιλούν για την συνεχή ανάγκη που υπάρχει

σουν για το έργο που κάνουν και τις προκλήσεις

στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ωστόσο, έχουμε

που αντιμετωπίζουν. Μερικοί Ροταριανοί συνερ-

τις λύσεις που ξέρουμε ότι θα μπορούσαν να ε-

γάζονται με μέσα μαζικής ενημέρωσης ή έχουν

φαρμοσθούν αυτή τη στιγμή, και μία από αυτές

συνδέσεις με άλλες οργανώσεις και μπορούν να

τις λύσεις είναι η εκπαίδευση των κοριτσιών.

βοήθησουν ώστε οι ιστορίες των ακτιβιστών να

Γιατί τα κορίτσια; Τα κορίτσια και οι γυναίκες

απευθυνθούν σε διαφορετικά ή μεγαλύτερα ακρο-

επηρεάζονται δυσανάλογα από την κλιματική κρί-

ατήρια. Κάθε ακτιβιστής έχει μια ιστορία να πει,

ση. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όταν προκα-

κάθε ιστορία έχει μια λύση και κάθε λύση μπορεί

λούνται καταστροφές, εργάζονται περισσότερο

να αλλάξει μια ζωή. Επίσης, θα ήταν σπουδαίο οι

όταν τα αγροκτήματα καταστρέφονται, αναζητούν

Ροταριανοί να υποστηρίξουν τις διαδηλώσεις

τρόφιμα για τις οικογένειές τους. Οι γυναίκες και

των ακτιβιστών σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα

τα κορίτσια διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να
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προμηθευτούν πόσιμο νερό ή ψάχνουν για καυσό-

Νομίζω επειδή συνειδητοποιούν ότι είναι μεταξύ

ξυλα, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε ασθένειες

των πιο ευάλωτων ανθρώπων όταν πρόκειται για

και σε άλλους κινδύνους. Όταν καταστροφές εξ

την κλιματική κρίση. Μιλάνε με τέτοιο πάθος για

αιτίας της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν οικο-

αυτά τα θέματα, γιατί αν δεν γίνει τίποτα, τότε τα

γένειες με αποτέλεσμα να χάσουν τα πάντα - τα

περισσότερα κορίτσια θα συνεχίσουν να υποφέ-

σπίτια, τα αγροκτήματα, τις επιχειρήσεις τους -

ρουν και περισσότερες γυναίκες θα γίνονται αντι-

πολλές φορές τα αγόρια έχουν την προτεραιό-

κείμενα εκμετάλλευσης από άλλους. Ακόμη πε-

τητα για το σχολείο και τα κορίτσια μένουν εκτός,

ρισσότερο θα αντιμετωπίζουν αυτές τις ανισό-

θέτοντάς τα σε κίνδυνο ή σε λύσεις όπως τον

τητες, όσο η κρίση συνεχίζεται και επιδεινώνε-

πρόωρο γάμο. Στην πατρίδα μου την Ουγκάντα,

ται. Περισσότερα κορίτσια και περισσότερες νέ-

όταν ένα κορίτσι παντρεύεται, η οικογένεια προ-

ες γυναίκες θα μιλούν για αυτό το ζήτημα, επειδή

σδοκά το σωστό χρηματικό αντίτιμο. Και αυτό δεν

θέλουν έναν καλύτερο κόσμο για τις ίδιες - ένα

συμβαίνει μόνο εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

κόσμο όπου οι άνθρωποι θα σέβονται τον

Πολλά κορίτσια αναγκάστηκαν σε πρόωρο γάμο

πλανήτη περισσότερο και θα σέβονται επίσης τα

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19,

κορίτσια και τις γυναίκες ακόμα πιο πολύ.

επειδή οι οικογένειές τους τους έλεγαν ότι αν
δεν παντρευτούν, δεν θα υπάρχουν χρήματα για να
αγοράσουν ζωοτροφές. Το βιβλίο Drawndown
(Πτώση), που κυκλοφόρησε το 2017,

περιείχε

Πώς θα περιγράφατε την κοινότητα των
ακτιβιστών για το κλίμα και που θα την εντάσα-

100 λύσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να

τε ;

βοηθήσουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων

Ο ακτιβισμός στη χώρα μου αυξάνεται σταθερά

του θερμοκηπίου. Η εκπαίδευση των κοριτσιών

και έχουμε πιο πολύ νέους ανθρώπους που κινη-

και ο οικογενειακός προγραμματισμός κατείχαν

τοποιούνται και οργανώνονται. Έχουμε προσεγγί-

την έκτη και έβδομη αντίστοιχα εύστοχη λύση. Η

σει ακόμη περισσότερα νέα άτομα με επισκέψεις

εκπαίδευση των κοριτσιών δεν θα μειώσει μόνο

σε εκπαιδευτικές μονάδες. Σε παγκόσμιο επίπε-

τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν αυτά και οι

δο, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να συναντηθούμε

γυναίκες, αλλά θα οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα

πρόσωπο με πρόσωπο, το μεγαλύτερο μέρος της

των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτή-

κινητοποίησης γίνεται στα μέσα κοινωνικής δι-

των, όλα ταυτόχρονα. Κοιτάξτε το κίνημα για την

κτύωσης. Έτσι υποστηρίζουμε και ενισχύουμε ο

κλιματική αλλαγή. Οι περισσότεροι από τους νέ-

ένας τον άλλον. Είναι μια θαυμάσια εμπειρία το να

ους ανθρώπους που μιλούν είναι νεαρές γυναίκες

είμαι μέρος της πρωτοβουλίας για την κλιματική

που ζητούν δίκαιη αντιμετώπιση - και μπορούμε

αλλαγή στη χώρα μου και παράλληλα να μπορώ σε

να δούμε κορίτσια σε ηγετικές θέσεις στο μέλ-

συνδεθώ με άλλους νέους σε όλο τον κόσμο. Ένα

λον, μόνο αν έχουν πάει σχολείο.

από τα πράγματα που πραγματικά μου δίνουν ελπίδα και με παρακινεί να απαιτώ δικαιοσύνη στο

Γιατί έχουν πολλά κορίτσια και νέες γυναίκες
τέτοιες δυνατές φωνές στη πρωτοβουλία για την
κλιματική αλλαγή;

θέμα αυτό είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια νέοι
που μιλάνε - γνωρίζουν ότι αν σήμερα εγώ δεν
μπορώ να μιλήσω, υπάρχει κάποιος άλλος που θα
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μιλήσει για λογαριασμό μου. Υπάρχει αλληλεγγύη

είναι ότι όταν μιλάμε πολλές φορές για έναν πιο

και μεγάλη υποστήριξη μεταξύ μας.

υγιή κόσμο, μερικοί άνθρωποι λένε ότι μια αποτελεσματική αλλαγή είναι πραγματικά δύσκολη.

Αυτό θα ήταν δυνατό πριν από 10 ή 15 χρόνια
χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Αλλά έχουμε δει κατά τη διάρκεια αυτής της
πανδημίας ότι για την προστασία της ζωής των
άλλων, οι άνθρωποι μπορούν να προσαρμοσθούν.

Θα ήταν δυνατό, αλλά η μέθοδος θα ήταν διαφο-

Μπορεί να μην είχαμε σκεφθεί ποτέ ότι θα είχαμε

ρετική. Πριν την πρωτοβουλία Fridays for Future,

την εμπειρία της εργασίας από το σπίτι, όμως το

υπήρχαν άλλες κινητοποιήσεις για την κλιματική

είδαμε να συμβαίνει. Οι άνθρωποι μπορούν εύκο-

κρίση. Έχουμε δεί άλλους ανθρώπους που μιλούν

λα να αλλάξουν και να προσαρμοστούν για να

για το μέλλον του πλανήτη και του ανθρώπου.

εξασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

Ένας από τους ανθρώπους του οποίου η ακτιβιστική δραστηριότητα με εμπνέει και με ωθεί να
μιλώ συνεχώς είναι η Wangari Maathai (Περιβαλλοντολόγος που κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ει-

Τι θα ζητούσατε από τους Ροταριανούς που πιθανόν να διάβαζαν αυτή τη συνέντευξη;

ρήνης) από την Κένυα. Η ίδια ηγήθηκε μιας δυνα-

Μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο

μικής κινητοποίησης προτού σκεφθώ προσωπικά

και για τον πλανήτη μας. Η κλιματική κρίση είναι

τον ακτιβισμό ή προτού ξεκινήσει η πρωτοβουλία

εδώ και επηρεάζει τις κοινότητες αυτή τη στιγ-

Fridays for Future. Σέβομαι τους ανθρώπους που

μή. Εάν δεν το πιστεύετε, αυτό σημαίνει ότι δεν

κινητοποιούνται σε αυτό το τομέα και αγωνίζο-

την έχετε αντιμετωπίσει ακόμη στην κοινότητα ή

νται για ένα καλύτερο πλανήτη για τις μελλοντι-

τη χώρα σας. Όλοι αντιμετωπίζουμε την ίδια

κές γενιές. Χρειαζόμαστε μια κίνηση όλων των

καταιγίδα - δεν έχει σημασία που είμαστε ή ποιοι

γενεών, όπου όλοι μαζί μπορούμε να συνεργα-

είμαστε. Η κλιματική κρίση θα επηράσει όλους

σθούμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-

μας στο τέλος. Γι 'αυτό όλοι πρέπει να σηκω-

λαγής και για ένα καλύτερο μέλλον.

θούμε και να εργασθούμε μαζί για να αλλάξουμε
τον κόσμο και να το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος

Υπάρχουν διδάγματα από την ανταπόκριση του

για όλους μας.

κόσμου στην πανδημία του κορωνοϊού που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην κλιματική αλλα-

γή ;
Ένα δίδαγμα είναι ότι όταν πρόκειται για την κλιματική κρίση, οι ηγέτες δεν ακούνε. Έχουμε δεί
κατά τη διάρκεια της πανδημίας πώς οι ηγέτες
ακολούθησαν τις οδηγίες για την προστασία των
ανθρώπων. Οι ηγέτες μπορεί να ακούσουν τους
επιστήμονες, οπότε εξαρτάται από την πολιτική
τους βούληση να αποφασίσουν εάν θα ενεργήσουν
ή όχι. Το άλλο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ
34
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Gordon
Mcinally
Πρόεδρος του Δ.Ρ. για το 2023-2024

O

Gordon R. Mcinally, μέλος του Ροταριανού
Ομίλου South Queensferry, Σκωτία, έχει
υποδειχθεί ως Πρόεδρος του Διεθνούς
Ρόταρυ για το 2023-24.

Ο Mcinally έχει επαινέσει την ικανότητα του Ρόταρυ να προσαρμοσθεί τεχνολογικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19, λέγοντας ότι οι
νέες προσεγγίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και
να συνδυαστούν με τις καλύτερες προηγούμενες
πρακτικές του Ρόταρυ, καθώς η οργάνωση επιδιώκει να αναπτυχθεί και να αυξήσει τον αριθμό
των μελών της. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει προθυμία μέσα στις κοινότητες να φροντίζουν ο ένας
τον άλλον και πρέπει να διασφαλίσουμε την ενθάρρυνση των ανθρώπων που έχουν πρόσφατα
αγκαλιάσει την έννοια του εθελοντισμού να ενταχθούν στο Ρόταρυ επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να προσφέρουν», τονίζει ο ίδιος.
Ο Mcinally αναφέρει ότι η ικανότητα των ηγετών
να επικοινωνούν απευθείας με τα μέλη του Ομίλου διαδικτυακά θα είναι μια θετική κληρονομιά
των αλλαγών που το Ρόταρυ έπρεπε να κάνει.
Ωστόσο – όπως τονίζει ο ίδιος - οι συναντήσεις
πρόσωπο με πρόσωπο παραμένουν σημαντικές,
καθώς έχουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση.
Ο καλύτερος τρόπος για την αύξηση των μελών
είναι η δέσμευση, σύμφωνα με τον Mcinally. Για
την καλύτερη υποστήριξη των Ροταριανών Ομίλων, το Διεθνές Ρόταρυ, οι περιφερειακοί αξιω-

ματούχοι και οι ομάδες Περιφερειών πρέπει όλοι
να δεσμευθούν και να συνεργασθούν μαζί τους. Η
δέσμευση με το ευρύ κοινό μέσω των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης θα ενισχύσει την εικόνα του
Ρόταρυ και θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες που εμφανίζονται. Επίσης η δέσμευση με κυβερνήσεις,
εταιρείες και άλλες οργανώσεις θα οδηγήσει σε
επιτυχημένες συνεργασίες. Με καλύτερη δέσμευση «θα αυξηθεί τόσο ο αριθμός των μελών του
Ρόταρυ όσο και η ικανότητα της οργάνωσής μας
να παρέξει σημαντικότερη εξυπηρέτηση», λέει ο
ίδιος, και προσθέτει: «Το δυναμικό μας είναι η
ζωή της οργάνωσής μας. Θα ήθελα να ενθαρρύνω
τη χρήση της ευελιξίας για τη δημιουργία νέων
Ομίλων, που θα ταιριάζουν σε ένα διαφορετικό
δημογραφικό πλαίσιο».
Ο Mcinally, Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχιούχος
Πανεπιστημίου Dundee), έχει δικό του οδοντιατρείο στο Εδιμβούργο. Διετέλεσε Πρόεδρος του
παραρτήματος Δυτικής Σκωτίας της Βρεταννικής
Παιδοδοντικής Ένωσης (σήμερα ονομάζεται Βρεταννική Ένωση Παιδοδοντικής), καθώς και σε ποικίλες ακαδημαϊκές θέσεις. Ως μέλος της Εκκλησίας της Σκωτίας από το 1982 διετέλεσε Επίτροπος της Συνόδου της Εκκλησίας και Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Queensferry Parish Church.
Ροταριανός από το 1984, ο Mcinally έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διεθνούς
Ρόταρυ της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας.
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Έχει επίσης υπηρετήσει ως μέλος (director) του
Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ, καθώς και ως Πρόεδρος και μέλος πολλών επιτροπών. Ο Mcinally είναι σύμβουλος της Επιτροπής Συνεδρίου του Houston 2022 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασκόπησης Λειτουργιών.
Ο ίδιος και η σύζυγός του Heather είναι Μεγάλοι
Δωρητές και Ευεργέτες του Ροταριανού Ιδρύματος, καθώς επίσης και μέλη της Bequest Society.
Τα μέλη της Eπιτροπής:
Gérard Allonnau
(Parthenay, Γαλλία), Ann-Britt Åsebol (FalunKopparvågen, Σουηδία), Basker Chockalingam
(Karur, Ινδία), Corneliu Dincă (Craiova, Ρουμανία),
Celia Cruz de Giy (Arrecifes, Αργεντινή), Mary
Beth Growney Selene (Madison West Towne-

Middleton, Wisconsin, Η.Π.Α.), Jackson S.L. Hsieh
(Taipei Sunrise, Ταϊβάν), Masahiro Kuroda
(Hachinohe South, Ιαπωνία), Larry A. Lunsford,
(Γραμματέας) (Kansas City-Plaza, Missuri, Η.Π.Α.),
Anne L. Matthews (Πρόεδρος), (Columbia East,
South Carolina, Η.Π.Α.), Akira Miki (Himeji,
Ιαπωνία), Eun-Soo Moon (Cheonan-Dosol, Κορέα),
Peter L. Offer (Coventry Jubilee, Αγγλία), Ekkehart
Pandel (Bückeburg, Γερμανία), Μ.Κ. Panduranga
Setty (Bangalore, Ινδία), Andy Smallwood
(Houston Hobby Area, Texas, Η.Π.Α.) και Steven A.
Snyder (Auburn, California, Η.Π.Α.)
- RYAN HYLAND

Μεγάλη
ρόδα
Darrell Stewart & Gary Hirsch
Ροταριανός Όμιλος Tucson, Arizona

Η

έρημος της Αριζόνα δεν είναι κατάλληλη
για τους ποδηλάτες που θέλουν να συγκεντρώσουν χρήματα για την εκρίζωση
της πολιομυελίτιδας στο ετήσιο Tour de Tucson.
Ο Gary Hirsch απλά προσπάθησε να συμβαδίσει με
τη γυναίκα του. «Αυτή ξεκίνησε κάνει τρίαθλο στα
μέσα της δεκαετίας του '50. Το μόνο πράγμα που
θα μπορούσα να συνδυάσω μαζί της αθλητικά
ήταν το ποδήλατο, έτσι άρχισα την ποδηλασία»,
λέει ο Hirsch. Σήμερα ο ίδιος είναι συμπρόεδρος
της Ride to End Polio, η οποία με συμπληρωματικά
κονδύλια από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates έχει
36

συγκεντρώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια
δολάρια στις προσπάθειες του Ρόταρυ για την
εξάλειψη της πολιομυελίτιδας από το 2009.
Ο ποδηλατικός αγώνας για την συγκέντρωση χρημάτων αποτελεί μέρος του El Tour de Tucson, ενός ετήσιου ποδηλατικού γεγονότος που προσελκύει ποδηλάτες από όλο σχεδόν τον κόσμο, οι
οποίοι δοκιμάζουν την αντοχή τους στη ζεστή και
ηλιόλουστη Αριζόνα. Οι ποδηλάτες μπορούν να
επιλέξουν διαδρομές 28+, 57+ ή και 100+ μιλίων
και αυτές χρησιμεύουν ως έρανο για δεκάδες μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις.
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Ο Michael J. Harris, μέλος του Ροταριανού Ομίλου
Tucson (Casas Adobes), είχε την ιδέα να συμπεριλάβει το Ρόταρυ στο ετήσιο αυτό γεγονός ως
ένα τρόπο για μικρούς Ροταριανούς Ομίλους να
συγκεντρώσουν εύκολα χρήματα για την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας. Ο Harris απεβίωσε
από καρκίνο το 2011 και ο Hirsch είναι τώρα συνυπεύθυνος του αγώνα με τον Darrell Stewart.
Σε ένα τυπικό έτος, περίπου 100 Ροταριανοί συμμετέχουν ως ποδηλάτες. Πολλοί περισσότεροι
Ροταριανοί συμμετέχουν ως χορηγοί. «Την παρελθούσα χρονιά το El Tour de Tucson ακυρώθηκε

λόγω των περιοριστικών μέτρων. Υπάρχει επιθυμία να οργανωθεί αυτή τη χρονιά για επανασύνδεση των Ροταριανών σε ένα τέτοιο γεγονός.
Σκεφθείτε ότι εάν οι Ροταριανοί συγκεντρώσουν
1 εκατομμύριο δολάρια, το Ίδρυμα Gates θα διπλασιάσει το ποσό αυτό. Μια δόση του στοματικού
εμβολίου κοστίζει περίπου 15 λεπτά, επομένως
θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους», τονίζει ο Hirsch.

- VANESSA GLAVINSKAS
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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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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

2022
Συναθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι
ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα) - FIRENZE (Iταλία) - TOURS (Γαλλία) - WIEN-RING (Αυστρία) - MADRID (Ισπανία)
LONDON (Μεγ. Βρεταννία) - AMSTERDAM (Ολλανδία) - BRUXELLES (Βέλγιο)
WURTZBURG (Γερμανία) - DUBLIN (Ιρλανδία) - KØBENHAVNS (Δανία)
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Παρασκευή 20 Μαΐου
16:00-18:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα
18:00

Φιλοξενία σε σπίτια Ροταριανών

Σάββατο 21 Μαΐου
10:30

Εκδήλωση απονομής βραβείου στο Rosenborg Castle The Nights

13:00

Γεύμα στους Κήπους Tivoli

19:30

Υποδοχή και Επίσημο Δείπνο (Gala) στο Old Fellow Palace

Κυριακή 22 Μαΐου
11:00

Περιήγηση Καναλιού με πλοίο

13:00

Αποχαιρετιστήριο γεύμα

Πληροφορίες: Γραμματεία Ρ.Ο.Α.: τηλ. 210 33.11.729
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20-22 Μαΐου 2022

Αυτό το Συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τη φιλοξενία μας στο Τέξας και να
καλωσορίσουμε την οικογένειά μας και τους φίλους μας από όλο τον κόσμο. Μαζί, θα μοιραστούμε ιδέες σχετικά με το πώς το «Ρόταρυ» δημιουργεί θετική και βιώσιμη αλλαγή στα πιο
σημαντικά θέματα του κόσμου μας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

θεσμοθέτηση των Επιτροπών (υποχρεωτικών και προαιρετικών)
από το Διεθνές Ρόταρυ, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εύρυθμη
λειτουργία των Ροταριανών Ομίλων. Με τις Επιτροπές κατανέμεται το έργο της χρονιάς στα μέλη, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η

ευκαιρία να εισάγουν νέες ιδέες και να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες.
Καινοτόμες ιδέες και χρήσιμες υποδείξεις από τα μέλη των διαφόρων Επιτρο-

πών, διαμορφώνουν την συνολική δραστηριότητα του Ομίλου, από την οποία
αναμένεται να προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινότητα. Παράλληλα αναδεικνύονται και οι ηγετικές ικανότητες των μελών του Ομίλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η δραστηριοποίηση των Επιτροπών.
Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτές έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να μετέχουν ενεργά στις εργασίες τους. Παρακάτω δημοσιεύονται οι Επιτροπές του
Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2021-2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το
Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανής περιόδου 2021-22

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου

9. Κοινοτικής Δράσης

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς Μακρής,
Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών

10. Επαγγελματικής Δράσης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

Χαράλαμπος Κουρτίδης, Γιάννης Πουσπουρίκας,
Νικόλαος Σαββίνος, Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης Χουρδάκης

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων

Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

12. Leonardo da Vinci

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος

5. Οικονομική

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

13. Χορευτικού Δείπνου

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14. Ροταριανού Ιδρύματος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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