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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι,
Ο Κορωνοϊός υπήρξε η αφορμή για να επέλθουν αλλαγές σε πολλά επίπεδα της ζωής μας. Αλλαγές που αφορούν τον καθένα ξεχωριστά - ατομικά, αλλά και αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας.
Όσα μέχρι εχθές θεωρούσαμε δεδομένα, σήμερα κλυδωνίζονται και η αβεβαιότητα κυριαρχεί.
Στην καθημερινότητά μας έχουν εισαχθεί, καθιερωθεί και, τελικά, υιοθετηθεί νέοι όροι και
ορολογίες. Όροι, όπως τηλεργασία, τηλεδιάσκεψη, τηλεδιδασκαλία, ψηφιοποίηση, μερική απασχόληση κ.ά.
Με άλλα λόγια, η ζωή μας άλλαξε! Κάποιοι από εμάς αποδείχτηκαν ανθεκτικοί. Άλλοι, όμως,
επιβαρύνθηκαν ψυχικά, ή και σωματικά. Βίωσαν την μοναξιά, απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον τους, γνώρισαν την απώλεια καθώς έχασαν αγαπημένους ανθρώπους, ένιωσαν την
έλλειψη της ελευθερίας. Και όλοι βιώσαμε τον φόβο της αρρώστιας!
Σε αυτήν την νέα συνθήκη, στο νέο κοινωνικό περιβάλλον που επέβαλε σε όλους μας ο κορωνοϊος, το Δ.Σ. του Ομίλου κλήθηκε να κρατήσει, στο μέτρο του δυνατού, τον Όμιλο ενεργό και
αρωγό στην προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπου και του κοινωνικού συνόλου
στη μάχη ενάντια στην λαίλαπα της πανδημίας. Εσείς θα κρίνεται αν τα πεπραγμένα τού Ρ.Ο.
Αθηνών για την ροταριανή περίοδο 2020-2021 ανταποκρίνονται στην ιστορία του. Εκείνο για
το οποίο εγώ προσωπικά μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι πως όλες μας οι προσπάθειες είχαν κοινή συνισταμένη την αγάπη προς τον συνάνθρωπο!
Ευχαριστώ



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 προϋπολογισμός
έτους 2021-22 προς έγκριση από τα μέλη του Ομίλου. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνει την ηγεσία του Ομίλου την 1η Ιουλίου 2021. Η εκδήλωση αυτή επέχει και θέση γενικής συνέλευσης σύμφωνα και με το Καταστατικό του Ομίλου μας. Την εκδήλωσή μας αυτή θα τιμήσει με την παρουσία του ο αγαπητός φίλος του Ομίλου μας κύριος Ελευθέριος Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος Αθηναίων και Αναπληρωτής Δημάρχου της Αθήνας, όπου αναμένεται
να κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση σχετική με την ιστορία του Ομίλου μας. .
Όλα τα μέλη του Ομίλου μας παρόντα μαζί με οικείους και φίλους στην εκδήλωση αυτή. Δηλώστε
έγκαιρα τη συμμετοχή σας στον μόν. Γραμματέα μας Ροτ. Δημήτρη Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 και

e-mail: rcathina@otenet.gr).


Οι επίσημες εκδηλώσεις του Ομίλου μας θα ξεκινήσουν και πάλι τον Σεπτέμβριο 2021 με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.



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 πραγματοποίησε επίσημη
συνεστίαση την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Κωνσταντίνος Τσιάρας. Έγινε επίσης η εισδοχή στον Όμιλό μας του νέου συναδέλφου
Δημήτρη Μωραΐτη, Ιατρού-Χειρουργού κεφαλής και τραχήλου, με προτείνοντάς τον Πρόεδρο Ροτ.
Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και τον Ταμία Ηλία Μαυρίκο. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν 65 άτομα,

ενώ την προσευχή είπε ο συνάδελφος Ροτ. Σταμάτης Μπερής.
Την εκδήλωσή μας αυτή τίμησαν με την παρουσία τους Ροταριανοί Αξιωματούχοι και συνάδελφοι
από άλλους Ομίλους, όπως: Η εψηφ. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ (2021-22) Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, ο
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού Ροτ. Στέφανος Αναστασόπουλος και η εψηφ. Πρόεδρος
Ροτ. Ραχήλ Τοπαλίδου, η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ψυχικού Ροτ. Κέλλυ Ρουμελιώτη, ο β.Διοικητής της
2470 ΠΔΡ (2021-22) Ροτ. Παναγιώτης Βομβύλας του Ρ.Ο. Αθηνών-Ζαππείου, ο Γεν. Γραμματέας του
Ρ.Ο. Βόλου και εψ.Πρόεδρος Ροτ. Γεώργιος Κουσιαρής, η Ροτ. Τερέζα Δελία (Ρ.Ο. Αθ. Λυκαβηττού)
και ο τ.β.Διοικητής και Επίτιμο Μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Κώστας Ζαχαρακόπουλος. Επίσης πα-
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ρευρέθηκε ως επισκέπτρια Ροταριανή εκ του εξωτερικού η Ροτ. Daryna Busilkova, του Ροταριανού
Ομίλου Zaponizhzhia Ουκρανίας. Την εκδήλωσή μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η αγαπητή
φίλη του Ομίλου μας κυρία Μαριάννα Καλοειδά, Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ καθώς και άλλοι φίλοι
προσκεκλημένοι.


Ο συνάδελφός μας Ροτ. Γιάννης Νικολόπουλος ευρισκόμενος στο Καστελόριζο παραβρέθηκε στην
πανηγυρική εκδήλωση απονομής της Χάρτας στον νεοϊδρυθέντα Ροταριανό Όμιλο ΜεγίστηΚαστελόριζο. Στην εκδήλωσή μας της Τρίτης 15 Ιουνίου παρέδωσε το λάβαρο του νεοϊδρυθέντος
Ομίλου στον Πρόεδρό μας Ροτ. Χαράλαμπο. Τον ευχαριστούμε θερμότατα.



Ο Πρόεδρός μας Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας προσέφερε το λάβαρο του Ομίλου μας στην επισκέπτρια Ροταριανή εκ του εξωτερικού Ροτ. Daryna Busilkova.



ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 2470 ΠΔΡ: Η 2470 Περιφέρεια Δ.Ρ. διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση για την

αλλαγή ηγεσίας την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30. Ο απερχόμενος Διοικητής Ροτ. Γιώργος
Μαύρος θα παραδώσει την σκυτάλη της ηγεσίας της Περιφέρειάς μας στην αναλαμβάνουσα Διοικητή Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom
Meetings. Σύνδεσμος:
https://us02web.zoom.us/j/87908503930?pwd=VitCTXpzZUh0U01kVno0Y2c5VDJldz09


Ο Ροταριανός Όμιλος Χαλανδρίου διοργανώνει εκδήλωση για την Αλλαγής Ηγεσίας του την Τρίτη 6
Ιουλίου στις 20:30, στο Halandri Tennis Club, στο χώρο της πισίνας του. (Γαρρητού 13, Χαλάνδρι).
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Ο Ροταριανός Όμιλος Βουλιαγμένης πραγματοποιεί εκδήλωση την Δευτέρα 5 Ιουλίου
2021 και ώρα 20:30 στο εστιατόριο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της
Αλλαγής Ηγεσίας του Ομίλου.



Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιά-Κεφαλάρι οργανώνει εκδήλωση Αλλαγής Ηγεσίας ροταριανής χρονιάς 2021-2022, την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:00 στο Domotel Hotel
& Resort Καστρί (Ελ.Βενιζέλου154 & Ρωμυλίας, Νέα Ερυθραία).



Ο Ροταριανός Όμιλος Πειραιά-Ανατολή πραγματοποιεί εκδήλωση για την αλλαγή ηγεσίας του την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:30 στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά.



Ο Ροταριανός Όμιλος Μαραθώνα-Νέας Μάκρης θα πραγματοποιήσει την Αλλαγή Ηγεσίας το σε εκδήλωση στο Ξενοδοχείο «Μάτι» (Μάτι Αττικής) την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και
ώρα 20:30.



Ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της Αλλαγής Ηγεσίας του πραγματοποιεί

συνεστίαση την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:45 στο Ξενοδοχείο Civitel Attik
(Επταλόφου 13-15, Μαρούσι)


Ο Ροταριανός Όμιλος Κώ θα πραγματοποιήσει στον προαύλιο χώρο του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:30 πανηγυρική συνεστίαση για την αλλαγή ηγεσίας του Ομίλου και την παράδοση Χάρτας του Ομίλου Ιντεράκτ Κώ



Tο Ινστιτούτο «Όμοιοι της Μάνης» διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για την ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος του της Λάκαινας κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου.
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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, στοιχεί-

α 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 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ

Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων ροτ. έτους 2020-2021
Ομιλητής: Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ (Πρόεδρος Ρ.Ο.Α.)
Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020-21 &
Προϋπολογισμού έτους 2021-22

Αλλαγή Ηγεσίας
Έκτακτη αναφορά στην ιστορία του Ρ.Ο. Αθηνών
από τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΚΙΑΔΑ
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Ομιλητής:
Τίτλος :

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, Υπουργός Δικαιοσύνης
«Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στην Δικαιοσύνη»

Εισδοχή Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ, Ιατρού-Χειρουργού

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Εκ μέρους του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών σας καλωσορίζω μετά από περίπου ένα χρόνο στην πρώτη μας εκδήλωση με φυσική παρουσία. Βέβαια όπως έχετε ήδη διαπιστώσει η εκδήλωσή μας ακολουθεί ένα διαφορετικό
τρόπο οργάνωσης. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, χωρίς
όμως να στερηθούμε τη χαρά της ροταριανής συναδέλφωσης, την προσωπική και κοινωνική επαφή, απαραίτητα
στοιχεία των επίσημων εκδηλώσεών μας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προηγηθούν οι ομιλίες σε
αυτήν εδώ την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και θα ακολουθήσει το δείπνο με τη μορφή μπουφέ σε άλλο χώρο,
ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Το ροταριανό πρωτόκολλο ορίζει να ξεκινά η βραδιά με
τις ανακοινώσεις του Γεν. Γραμματέα του Ομίλου. Παρακαλείται ο Γεν. Γραμματέας μας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις και να καλωσορίσει τους επισκέπτες Ροταριανούς και φίλους που
τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι
και Φίλοι, στη σημερινή μας εκδήλωση έχουμε την τιμή και τη χαρά
να φιλοξενούμε ως προσκεκλημένο ομιλητή τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Κώστα Τσιάρα, που
θα μιλήσει για τις εξελίξεις που
επίκεινται στο νευραλγικό χώρο
της Δικαιοσύνης. Η βραδιά μας
θα ολοκληρωθεί με την εισδοχή
του νέου συναδέλφου μας Ροτ.
Δημητρίου Μωραΐτη.

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και
Κύριοι,
Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη άμεσης υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της απονομής
της δικαιοσύνης με στόχο και προϋπόθεση την
διασφάλιση της συνταγματικά κατοχυρωμένης
ανεξαρτησίας της.
Ο Έλληνας πολίτης ταλαιπωρείται επί χρόνια
να βρει το δίκιο του από το πιο μικρό μέχρι το
πιο μεγάλο ζήτημα. Για την βελτίωση του συστήματος υπάρχουν προτάσεις, παράλληλα υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις με στόχο τα
πράγματα να μείνουν όπως είναι σήμερα.
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Ο σημερινός προσκεκλημένος ομιλητής μας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας,
σε άρθρο του στην ηλεκτρονική εφημερίδα Political αναφέρει: «Παρά τη σημασία που αποδίδεται
διεθνώς στους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, στη χώρα μας η επιτάχυνση της δικαιοσύνης
παρέμενε για χρόνια ένα ρητορικό σχήμα. Για
δεκαετίες, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και
το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων δεν ήταν μόνο τα ισχυρά θεσμικά αντίβαρα στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Αξιοποιήθηκαν, ενίοτε, ως άλλοθι της στασιμότητας και της αδράνειας, βάζοντας φρένο στις μεταρρυθμίσεις που
ήταν αναγκαίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της».
Για τις νέες πρωτοβουλίες και για τις εξελίξεις
στη Δικαιοσύνη θα μας μιλήσει ο ομιλητής της
βραδιάς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Κώστας Τσιάρας. Τον ευχαριστώ εκ μέρους όλων
για την τιμητική παρουσία του στον Όμιλό μας
και προτού του δώσω τον λόγο, θα παρακαλέσω
τον Α΄ Αντιπρόεδρό μας Ροτ. Τάσο Μπάλλα, κατά το ροταριανό πρωτόκολλο, να διαβάσει το
βιογραφικό του.

(από αριστερά): Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας, ο Υπουργός κ. Κώστας Τσιάρας, ο
Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, η εψηφ.
Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
και ο Γεν. Γραμματέας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας στο
βήμα του Ομίλου κατά την έναρξη της εκδήλωσης

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας παρουσιάζοντας το βιογραφικό του κ. Υπουργού

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας στο βήμα του Ρ.Ο. Αθηνών
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Βιογραφικό Υπουργού
κ. Κώστα Τσιάρα

Ο κύριος Κώστας Τσιάρας γεννήθηκε στην
Καρδίτσα το 1966. Είναι Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πανεπιστημιακά κέντρα της Σουηδίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(Σ.Ε.Π.Φ.Υ.) Καρδίτσας (1992-1993). Επίσης
είναι μέλος πολλών επιστημονικών Συλλόγων: ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Μελετών Καρδίτσας και ιδρυτής του Συνδέσμου
Ελληνοαμερικανικής Φιλίας Καρδίτσας. Διετέλεσε μέλος της ΔΑΠ, Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ΝΔ Καρδίτσας (1991-1994) και
παράλληλα υπεύθυνος Ποιότητας Ζωής της
Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας.
Το 2004 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής
με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Καρδίτσας.
Επανεξελέγη στις εκλογές του 2007, καθώς
και στις εκλογές του 2009 του Μαϊου και Ιουνίου του 2012 και του Ιανουαρίου του 2015,

πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας και
Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας
στην Κ.Σ. Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου (PABSEC), για την συνεργασία των
χωρών στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου
και στην Μαύρη Θάλασσα.
Από τον Ιούλιο του 2012 με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού κ.κ. Αντώνη Σαμαρά τοποθετήθηκε Υφυπουργός Εξωτερικών μέχρι τον
Ιούνιο του 2013. Στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων μέχρι τον Ιανουάριο του
2015. Τον Ιανουάριο του 2016, εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.
Τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο υπηρετεί ως
Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι παντρεμένος με
την Αγγελική Στεργιούλη, Μοριακή Βιολόγο
στο επάγγελμα και έχουν ένα γιο και δύο κόρες. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και
γνωρίζει Ρωσικά και Ιταλικά.
Τίτλος της ομιλίας: «Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στην Δικαιοσύνη».
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Επίδοση αναμνηστικών από τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα
στον Υπουργό κ. Κώστα Τσιάρα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την εμπεριστατωμένη ομιλία σας. Μας
διαφωτίσατε για κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Εάν
υπάρχει κάποια ερώτηση ή απορία από τους παρισταμένους (τον λόγο έλαβαν ο Προπρόεδρος Ροτ. Ιωάννης Βαρότσος, η εψηφ. Διοικητής Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, η φίλη
του Ομίλου και Προδιοικητής κυρία Μαριάννα Καλοειδά κ.α.). Κύριε Υπουργέ, εκ μέρους του Ρ.Ο. Αθηνών σε ανάμνηση της σημερινής βραδιάς σας προσφέρω ένα αναμνηστικό δώρο ευχαριστώντας και πάλι για την τιμητική σας παρουσία (επίδοση).

Εισδοχή Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ
Ανάδοχοι: Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας & Ηλίας Μαυρίκος
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Στο πλαίσιο της αύξησης των μελών μας, που αποτελεί πάντα έναν από τους μόνιμους και επιδιωκόμενους στόχους του Ομίλου μας, σήμερα προστίθεται
στο δυναμικό μας ένα νέο μέλος. Είναι ο Ροτ. Δημήτριος Μωραΐτης, στην Κατηγορία ΙΑΤΡΙΚΗ-Ιατρός Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, με προτείνοντας τον
Ταμία μας Ροτ. Ηλία Μαυρίκο και εμένα.
Παρακαλώ τον αγαπητό Ηλία και τον νέο μας συνάδελφο Δημήτρη να προσέλθουν στο πάνελ για την παρουσίαση σύμφωνα με το ροταριανό πρωτόκολλο.
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Ο Ροτ. Ηλίας Μαυρίκος παρουσιάζοντας τον
νέο συνάδελφο μας Ροτ. Δημήτρη Μωραΐτη.
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Παρουσίαση Ροτ. Δημητρίου Μωραίτη
Ο Δρ. Δημήτριος Μωραΐτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στη
Γενική Χειρουργική στο πανεπιστημιακά νοσοκομεία του New York Medical
College, των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, εξειδικεύτηκε και εργάστηκε στο τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου στο νοσοκομείο Memorial Sloan
-Kettering Cancer της Νέας Υόρκης.
Είναι ενεργό μέλος της Αμερικανικής Εταιρίας Κεφαλής–Τραχήλου και της
Αμερικανικής Χειρουργικής Εταιρείας Ενδοκρινών Αδένων. Είναι εταίρος του
Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (ACS) και εταίρος στην Ωτορινολαρυγγολογία στο Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργών στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας ΚεφαλήςΤραχήλου.
Το επιστημονικό ενδιαφέρον του Δρα Δημητρίου Μωραΐτη επικεντρώνεται
στην ενδοκρινολογία και στην ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου. Πιο συγκεκριμένα στη χειρουργική του θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, των
σιελογόνων αδένων (παρωτίδων, υπογναθίων και μικρών σιελογόνων αδένων), της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα και υποφάρυγγα.
Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Thomas-Jefferson των
ΗΠΑ έχει αναπτύξει με επιτυχία στην Ελλάδα τη ρομποτική χειρουργική στον
καρκίνο των αμυγδαλών και της βάσης της γλώσσας.
Αγαπητέ Φίλε και Συνάδελφε Δημήτρη, εκ μέρους όλων των συναδέλφων μελών σε καλωσορίζω στην οικογένεια του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών. Είμαι
βέβαιος ότι θα συνδράμεις κατά τον καλύτερο τρόπο στην λειτουργία και δράση του Ομίλου μας. Καλώς ώρισες.

(αριστερά) : Ο Ταμίας Ροτ. Ηλίας Μαυρίκος καρφιτσώνει το ροταριανό σήμα στον νέο
μας συνάδελφο Ροτ. Δημήτρη Μωραΐτη. (δεξιά): Αναμνηστική φωτογραφία μαζί με
τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα
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ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Η σημερινή μας βραδιά έφθασε στο τέλος της. Προτού μεταβούμε για το δείπνο, ευχαριστώ για ακόμη μια
φορά τον εκλεκτό ομιλητή μας Υπουργό κ. Τσιάρα για την τιμητική παρουσία του και την εξαίρετη ομιλία,
καθώς και όλους εσάς για την συμμετοχή σας (καμπάνα).
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Βράβευση Ρ.Ο. Αθηνών

Την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της 2470 Περιφέρειας
στο Κτήμα «Αμπελώνες Μάρκου» στην Παιανία. Τον Ρ.Ο. Αθηνών εκπροσώπησαν ως Εκλέ-

κτορες ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος
Μπάλλας. Κατά τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων
των Ροταριανών Ομίλων της Περιφέρειας εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός της Διοίκησης 2019-2020, ενώ κατά την Σύνοδο των
Εκλεκτόρων των Ρ.Ο., ανακηρύχθηκε ως υποδεδειγμένος Διοικητής 2023-2024 ο Ροτ. Δημήτριος Μπέκος του Ρ.Ο. Κηφισιάς.
Στο πλαίσιο της Βράβευσης των Ροταριανών

Ομίλων, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών βραβεύθηκε με Έπαινο για την συνολική συνεισφορά
του στο έργο της Περιφέρειας το ροταριανό
έτος 2020-21. Τον Έπαινο παρέλαβε ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας.

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας παραλαμβάνοντας τον Έπαινο από τον Διοικητή
Ροτ. Γιώργο Μαύρο

Ο Έπαινος προς τον Ρ.Ο.Α.
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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 2 Ιουνίου 2021
Ομιλήτρια: Allie Amoroso, Founder ROSE Women’s Foundation
CV:

In Kenya, over 16 million people live in extreme poverty, and 2.5 million people live in slums
in the capital city of Nairobi. ROSE Women's Foundation founder, Allie Amoroso first went
to Kenya to study abroad, and was struck by the severity of poverty for women in the
slums. During her study abroad, she researched social entrepreneurship and met many
women like Cecilia. Cecilia lived in a shanty hut without running water, bathrooms, or electricity. Cecilia was abused by her uncle growing up in the village and then married a man
who also abused her. The day Allie interviewed her, Cecilia’s husband had taken all of their
money and left her with five children. In her conversation with Cecilia, Allie realized that
they were both 21 years old. Together, they discovered that entrepreneurship could sustainably lift these women and their families from poverty. Allie helped 150 women like Cecilia launch the first 10 small businesses of ROSE. The first local volunteers named the
community organization Restoration Of Sisters in the Extreme, which later became ROSE.
Through this experience, God called Allie to continue to serve the poor, widows, and orphans. Allie worked in Silicon Valley until moving back to Kenya in 2018 to start ROSE
Women’s Foundation.

Τηλεδιάσκεψη 16 Ιουνίου 2021
Ομιλήτρια: District Governor Nominee Delores Edwards Harding
CV:

Delores Edwards Harding, DGN-D, presently serves as an Assistant Governor for Area 2
Clubs in Rotary District 7620. She oversees six (6) Rotary Clubs in the Greater Baltimore
area, and has been a Rotarian since 2006 when she became a member of the historic, Rotary Club of Baltimore. Delores is a member of the Board of Directors for her home club,
and has held several leadership roles including: Club President 2017-2018, President- Elect,
Invocation Committee Chair, Membership Chair, and Director on the Student Scholarship
Fund. In addition to her various leadership roles, Delores is an engaged Club member and
has served on several Club Committees including: Youth Service, International Service, and
the Community and Vocational Service Committees. As a lawyer, Delores formerly served
as the Executive Director of the Maryland Legal Services Program within the Maryland Department of Human Resources (DHR). As part of DHR’s Executive Leadership Team, Delores was responsible for managing the provision of contracted legal services to indigent
adults involved in Adult Public Guardianship cases, and to vulnerable children involved in
Children In Need of Assistance and Termination of Parental Rights (CINA/TPR) cases
statewide.
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Ροταριανοί Όμιλοι στην Ελβετία βοηθούν
νεαρούς μετανάστες να ξεκινήσουν μια νέα ζωή
Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση προσφύγων με σκοπό
την κάλυψη θέσεων σε εξειδικευμένα επαγγέλματα
Των Gundula Miethke και Arnold R. Grahl
Ο Eid εγκατέλειψε την πατρίδα του, το Αφγανι-

στης, αλλά διαπίστωσε ότι η κατάσταση εκεί δεν

στάν, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων σε ηλι-

ήταν ασφαλής ούτε

κία 14 ετών, αφήνοντας πίσω την οικογένεια του

στάν. Στην Τουρκία, βρήκε ένα πέρασμα προς την

και το μικρό του κατάστημα επισκευής μοτοσυ-

Ελλάδα με ένα πλοίο μαζί με περίπου 60 άλλους

κλετών. Πούλησε το κατάστημα και έδωσε τα πε-

πρόσφυγες. Αλλά όταν ήταν στα μισά της διαδρο-

ρισσότερα χρήματα στους γονείς και τα αδέλφια

μής, χάλασε η μηχανή και ο χειριστής του σκά-

του πριν φύγει για ένα ταξίδι οκτώ μηνών με τε-

φους δεν ήξερε πώς να τη διορθώσει. «Χάρη στις

λικό προορισμό την Ελβετία.

γνώσεις μου ως μηχανικός μοτοσυκλετών, κατά-

Όπως πολλοί πρόσφυγες, ο Eid - που αναφέρεται
εδώ μόνο με το όνομά του για την προσωπική του
ασφάλειά - ακολούθησε ένα ταξίδι που ήταν περί-

καλύτερη από το Αφγανι-

φερα να θέσω πάλι τον κινητήρα σε λειτουργία»,
λέει ο Eid, παραλείποντας τις λεπτομέρειες ότι
πιθανότατα έσωσε τις ζωές όλων των επιβατών.

πλοκο και μερικές φορές τρομακτικό. Έμεινε στο

Μετά από σύντομες παραμονές στην Ελλάδα, σε

Ιράν για δύο μήνες, εργαζόμενος ως πλινθοκτί-

άλλες Βαλκανικές χώρες και στη Γερμανία,
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έφτασε στην Ελβετία τον Δεκέμβριο του 2015
όπου βρήκε καταφύγιο μέσω διαφόρων οργανώσεων υποστήριξης προσφύγων. Σε μια από αυτές τις οργανώσεις, ο Eid

ασχολήθηκε με το

ROBIJ, ένα πρόγραμμα που διευθύνεται από Ελβετικούς Ροταριανούς Ομίλους, που παρέχει εκπαίδευση σε νέους πρόσφυγες και ευκαιρίες εργασί-

των προσφύγων σχετικά με τις δεξιότητες και

ας. Μετά από τρεις ημέρες αναζήτησης επαγγέλ-

ικανότητες που απαιτούνται από τις εταιρείες.

ματος και 70 αιτήσεις εργασίας, σήμερα βρίσκε-

Κατά τη διάρκεια των ημερών αναζήτησης επαγ-

ται στο δεύτερο έτος ως μαθητευόμενος μηχανι-

γέλματος του ROBIJ, έως και 50 νέοι πρόσφυγες

κός δικτύου.

επισκέπτονται μια εταιρεία και οι υπάλληλοι και

Ο Eid ήταν ένας από τα 80 εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ξέφυγαν από τον πόλε-

οι εκπαιδευτές τους εξηγούν πώς είναι να εργάζονται σε αυτό το επάγγελμα.

μο ή τις διώξεις στα μέσα του 2020, σύμφωνα με

«Η προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτές και τη

την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες του

διεύθυνση της εταιρείας είναι πολύ σημαντική

Ο.Η.Ε. Από αυτούς, περίπου το 40% ήταν ηλικίας

εδώ. Αυτό μειώνει τις προκαταλήψεις και αμοι-

κάτω των 18 ετών.

βαίες επιφυλάξεις και ανοίγει τις πόρτες για πρα-

Ροταριανοί Όμιλοι στο ελβετικό Καντόνι της Ζυ-

ρίχης ξεκίνησαν το ROBIJ (Ροταριανοί για την επαγγελματική ένταξη της νεολαίας) Στόχος του
προγράμματος ήταν να προετοιμάσουν νεαρούς
πρόσφυγες για την άσκηση ένα επάγγελμα, ειδικά
κάποιο εξειδικευμένο επάγγελμα, να τους βρουν
χώρο για την πρακτική άσκηση και μαθητεία και
να τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν μακροπρόθεσμα στην νέα χώρα τους. Στο έργο αυτό συμμετέχουν ως συνεργάτες 35 εμπορικοί οργανισμοί
και 28 οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων που
δραστηριοποιούνται

στο

καντόνι.

Μέχρι στιγμής, έξι πρόσφυγες ακολουθούν θεωρητική εκπαίδευση και 21 άλλοι έχουν τοποθετηθεί σε δοκιμαστική πρακτική άσκηση μέσω του ROBIJ. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών αναζήτησης επαγγέλματος, 190 πρόσφυγες
κατάφεραν να συναντηθούν με εκπροσώπους ε-

κτική άσκηση και μαθητεία», εξηγεί η Marianne

Hopsch, του Ροταριανού Ομίλου Zürich City, πρόεδρος και συνιδρυτής του ROBIJ. Οι Ροταριανοί
Όμιλοι βλέπουν την προσπάθειά τους λιγότερο
ως μια παραδοσιακή διαδικασία επαγγελματικής
εξέλιξης

και περισσότερο ως μια οικοδόμηση

γεφυρών. «Εξετάζουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες που υπάρχουν σε όλες τις πλευρές, βοηθάμε όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή όπου υπάρχουν παρεξηγήσεις και κάνουμε τις σωστές επαφές», λέει η Hopsch, η οποία εκτιμά ότι επενδύει
περίπου το 70% του χρόνου εργασίας της στο

πρόγραμμα. «Το κύριο έργο συνίσταται στη δημιουργία μιας βάσης εμπιστοσύνης με τις οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων, οι οποίες τελικά φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τους ανηλίκους
και τη συνεχή προσθήκη νέων εταιρειών επαγγελματικής κατάρτισης».

ταιρειών και να μάθουν για ευκαιρίες εργασίας.

Η οικονομική επιβάρυνση είναι μέτρια, διότι η

Δημιουργήθηκε επίσης ένα βίντεο για ενημέρωση

κυβέρνηση καλύπτει το κόστος διαμονής στα κα-
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Ο Milad, ο οποίος επίσης αναφέρεται εδώ με το
όνομά του, λέει ότι θέλει να πάει στο γυμνάσιο,
αλλά οι γλωσσικές του δεξιότητες δεν είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στο μεταξύ, η μαθητεία του του δίνει μια ευκαιρία να ασχοληθεί με
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.
ταλύματα και των γευμάτων και ένα μέρος της
εκπαίδευσης των προσφύγων. Οι εταιρείες καλύ-

πτουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της επαγγελματικής κατάρτισης. Από το έργο που ξεκίνησε
τον Απρίλιο του 2018, έχουν δαπανηθεί συνολικά
πάνω από 3.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 3.900
δολάρια Η.Π.Α.) σε εκδηλώσεις δικτύωσης με χορηγούς, καθώς και σε μετακινήσεις εντός της χώρας.
Η ιδέα έπεισε αμέσως τον Andreas Rüegg, μέλος
του Ροταριανού Ομίλου Zürich Turicum και ιδιοκτήτη μιας εταιρείας που σχεδιάζει και επιβλέπει

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για νέες κατασκευές, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ROBIJ.
«Οργανώσαμε αυθόρμητα μια μέρα αναζήτησης
επαγγελματικής εξέλιξης για τέσσερις πρόσφυ-

«Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα με την εκπαίδευση

μου

ως

ηλεκτρονολόγος»,

λέει.

«[Ελπίζω] Μπορώ να επιτύχω τους επαγγελματικούς μου στόχους, ίσως να ανοίξω μια επιχείρηση και να αποκτήσω ελβετικό διαβατήριο.
Ο Eid, τώρα 20 ετών, επέτυχε σε εξετάσεις που
του έδωσαν τη δυνατότητα να εργαστεί ανεξάρτητα σε εργοτάξια. Λόγω του μισθού κατάρτισης
που κερδίζει, δεν εξαρτάται πλέον από την οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης. Και σήμερα
ζει σε ένα κοινό διαμέρισμα αντί σε χώρο στέγασης προσφύγων.
«Θα ήθελα να μείνω στην Ελβετία», λέει, «και να
αποκτήσω περαιτέρω προσόντα σε αυτόν τον τομέα αμέσως μετά το τέλος της μαθητείας μου».

γες, με μια εισαγωγή στον προγραμματισμό της
εργασίας, προσφέροντας μεσημεριανό γεύμα και
μια ξενάγηση στο εργοτάξιο με ηλεκτρολόγο»,
λέει ο Rüegg. Ως αποτέλεσμα, ένας από τους τέσσερις - ο Milad, 19 ετών, ο οποίος είναι επίσης
από το Αφγανιστάν - έγινε δεκτός ως μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος σε με εταιρεία στο επαγγελ-

ματικό δίκτυο της Rüegg.

Κατά τη διάρκεια των ημερών αναζήτησης επαγγέλματος, πρόσφυγες συναντώνται με εκπροσώπους εταιρειών σε χώρους εργασίας και μαθαίνουν για τις επαγγελματικές ευκαιρίες
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Η Julie Dockrill, βραβευμένη με το Rotary’s People of Action: Champions of Health, ήταν μέλος
μιας ομάδας μαιών για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος για την βελτίωση της ζωής μητέρας και παιδιού
Του Ryan Hyland
Όταν η Julie Dockrill προσεγγίστηκε από τον Ροταριανό Όμιλο Waimate της Νέας Ζηλανδίας, για να
εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας στη Μογγολία
σε ασφαλέστερες πρακτικές τοκετού, δεν ήταν
σίγουρη πόσο μεγάλη διαφορά μπορούσε να κάνει
- παρά την 20ετή εμπειρία της ως μαία και εκπαιδεύτρια τοκετού. Εκείνη την εποχή, η Dockrill δεν
ήταν πολύ εξοικειωμένη με το έργο του Ρόταρυ,
ούτε γνώριζε το υψηλό ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στη Μογγολία, μια ασιατική χώρα που
βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Αλλά συμφώνησε να συμμετάσχει αν αυτό σήμαινε τη διάσωση
της ζωής ακόμη και ενός παιδιού.
Οκτώ χρόνια αργότερα, η επιτυχία του έργου ξεπέρασε τις προσδοκίες της. Η Dockrill, σήμερα
μέλος του Ροταριανού Ομίλου Timaru, αναφέρει
ότι ποτέ δεν φαντάστηκε ότι το έργο που ξεκίνησε η ομάδα το 2013 θα οδηγούσε στην υιοθέτηση
ενός εθνικού πλαισίου υγειονομικής περίθαλψης
που συνέβαλε στη σταθερή μείωση των ποσοστών μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας στη
Μογγολία.
Το έργο, το οποίο διαχειρίζεται το μέλος του συλλόγου Waimate, Gary Dennison, σχεδιάστηκε αρχικά ως πρωτοβουλία για την παροχή καθαρού νερού σε μια απομακρυσμένη περιοχή στη Μογγολία. Τα σχέδια άλλαξαν όταν μια αξιολόγηση της
κοινότητας έκρινε ότι δεν ήταν εφικτό αυτό το
πρόγραμμα
Ο Dennison διερεύνησε εναλλακτικές λύσεις.
Έμαθε μέσω των ροταριανών διασυνδέσεών του
στη Μογγολία ότι χρειάζονταν υπηρεσίες υγείας
για μητέρες και παιδιά και ιδιαίτερα ασφαλέστερες πρακτικές τοκετού. Έτσι, ο Όμιλός του και ο
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Ροταριανός Όμιλος Ulaanbaatar, Μογγολία, σχεδίασαν ένα νέο πρόγραμμα: ένα έργο τεσσάρων φάσεων στο οποίο μια ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης θα προσέφερε εκπαίδευση σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σχετικά με την ασφαλέστερη διαδικασία τοκετού.
Η Dockrill, η οποία ήρθε προτεινόμενη μέσω ενός
συναδέλφου, είχε την ευθύνη να βοηθήσει μια ομάδα πέντε ατόμων, με επικεφαλής τη Ροταριανή
Samantha Dunne, από μαίες από την Αυστραλία,
τη Μογγολία και τη Νέα Ζηλανδία, και να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό υλικό για περισσότερους
από 100 φοιτητές πανεπιστημίου και μαίες, νοσοκόμες και άλλους επαγγελματίες υγείας στη Μογγολία.
Τα ποσοστά μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας
στη Μογγολία μειώθηκαν, αλλά οι μητέρες και τα
βρέφη εξακολουθούσαν να πεθαίνουν με ανησυχητικά ποσοστά. Το 2011, η κυβέρνηση ανέλαβε τη
δέσμευση να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας
των βρεφών σε 15 ανά 1.000 γεννήσεις, πράγμα
που θα αποτελούσε δραστική μείωση από το ποσοστό των θανάτων του 27 στους 1.000 γεννήσεις το 2009. Συγκριτικά, το ποσοστό βρεφικής
θνησιμότητας στη Νέα Ζηλανδία την ίδια χρονιά
ήταν μόλις πέντε θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις.
Οι αιτίες θανάτου αφορούσαν συχνά ασφυξία, αναπνευστική δυσχέρεια και συγγενή ελαττώματα,
αλλά η Dockrill λέει ότι το πρόβλημα προερχόταν
στην ουσία από ελλειπή προγεννητική φροντίδα.
«Πριν την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης
για τον τοκετό, υπήρχαν μόνο τυπικές επισκέψεις
σε νοσοκομεία και κλινικές των εγκύων γυναι-

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 20 | 15 & 30 Ιουνίου 2021

Η Julie Dockrill, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Timaru, Νέας Ζηλανδίας, τιμήθηκε με το Rotary's 2021
People of Action: Champions of Health, για τη βελτίωση των πρακτικών υγείας μητέρων και των
παιδιών στη Μογγολία

κών», λέει η Dockrill. «Η φροντίδα επικεντρώθηκε
μόνο στη φυσική κατάσταση της μητέρας. Οι πληροφορίες που δίδονταν στις μητέρες ήταν πολύ
βασικές».
Η Dockrill επικεντρώθηκε σε θέματα που δεν συζητούσαν με τις μέλλουσες μητέρες, όπως τον
υγιή θηλασμό και την αντισύλληψη - όλα σημαντικά για τη διατήρηση της υγείας των μητέρων. Και
όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά τους είναι
πιο πιθανό να είναι υγιή. Σύμφωνα με την Dockrill,
η υγεία και η επιβίωση μιας μητέρας επηρεάζει
άμεσα την πιθανότητα το παιδί της να ζήσει έως
τα δύο χρόνια.
Έτσι, η Dockrill και η ομάδα της ήλπιζαν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της υγείας να υιοθετήσουν «μια ολιστική προσέγγιση - όχι μόνο μια φυσική προσέγγιση» και να δουν τους ανθρώπους να
έρχονται νωρίτερα με προβλήματα υγείας. Προσθέτει η ίδια: «Εάν ένα παιδί ή μια μητέρα σώθηκε
από αυτό που μοιραστήκαμε, το θεωρούσα επιτυχία».
Οι συμμετέχοντες, που έφτασαν με σημειωματάρια και στυλό και ανέμεναν ένα τυπικό μάθημα,
έλαβαν αντίγραφα ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης
της Dockrill που μεταφράστηκε στα Μογγολικά
και συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες με πλαστικές κούκλες μωρών και κατάλληλα
ανατομικά μοντέλα.
Μια άσκηση, στην οποία η Dockrill συζήτησε μια

τεχνική που επιβραδύνει τη διαδικασία του τοκετού, δημιούργησε πολλά ερωτηματικό. Ο μεταφραστής εξήγησε ότι η γενική πρακτική στη Μογγολία απαιτεί την διαδικασία να γίνεται όσο το
δυνατόν γρηγορότερα - κάτι που μπορεί να σημαίνει επικίνδυνες μεθόδους βιαστικής γέννησης
του μωρού. «Εξηγώντας ότι είναι καλό να ξεκουράζεται η μητέρα και ότι η διαδικασία του τοκετού με υπομονή είναι προς όφελος της υγείας,
αυτό ήταν κάτι καινούργιο», λέει η Dockrill. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν ανοιχτές σε νέες ιδέες και ενθουσιώδεις, λέει. «Είχαμε μια απίστευτη εμπειρία. Διασκεδάσαμε, γελάσαμε, ενωθήκαμε».
Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση
των γνώσεων των συμμετεχόντων και μια τελετή
απονομής των πιστοποιητικών που εγκρίθηκαν
από το τοπικό Υπουργείο Υγείας. «Αυτή ήταν μια
πολύ σημαντική στιγμή για πολλούς από τους
συμμετέχοντες», λέει η Dockrill.
Εμπνευσμένη από τον αντίκτυπο του έργου και το
εύρος της δουλειάς του Ρόταρυ στην τομέα της
υγείας μητέρας και παιδιού, η Dockrill εντάχθηκε
στον τοπικό Όμιλο του Ρόταρυ λίγο μετά την επιστροφή της στο σπίτι από την Μογγολία.
Η δεύτερη φάση του έργου το 2015 αφορούσε την
Amarjargal Luvsandagva, μια μαία σε νοσοκομείο
στο Ulaanbaatar, που μετέβη στη Νέα Ζηλανδία
για ένα μήνα για να παρακολουθήσει πρακτικές
υγειονομικής περίθαλψης πριν και μετά τον τοκετό. Η Luvsandagva ακολουθούσε την Dockrill σε
νοσοκομεία και κλινικές. Από τότε, η Luvsandagva έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και μοιράζεται
τις γνώσεις της με συναδέλφους στη Μογγολία.
Κατά την τρίτη φάση το 2016, όταν η εκπαιδευτική ομάδα επέστρεψε στη Μογγολία με ενημερωμένο υλικό, που αναπτύχθηκε από τους Dunne,
Dockrill και άλλους, έγινε εμφανής η εμβέλεια του
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έργου. Όταν έφτασε, η Dockrill έμαθε ότι τουλάχιστον μισή ντουζίνα τηλεοπτικών δικτύων ειδήσεων από τη Μογγολία κάλυπταν το ταξίδι τους.
Η Dockrill εκθειάζει τη συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Ulaanbaatar και άλλους Ομίλους στη
Μογγολία για την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και πιστεύει ότι το έργο δεν θα μπορούσε να
ήταν επιτυχές χωρίς τους Ροταριανούς της Μογγολίας που φρόντισαν για τις μετακινήσεις, την
μετάφραση του ενημερωτικού υλικού και υποστήριξαν το πρόγραμμα σπουδών στις κυβερνητικές
αρχές.
«Οι συνδέσεις τους σε όλη τη χώρα συνέβαλαν
ώστε το έργο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας», λέει η Dockrill.
Σε αυτήν την τρίτη φάση, η ομάδα εκπαίδευσε περισσότερους από 300 εργαζόμενους στον τομέα
της υγείας - συμπεριλαμβανομένων μαιευτήρων
και γιατρών - μέσω ενός διευρυμένου, τριήμερου
μαθήματος τοκετού και μιας κλινικής δεξιοτήτων
έκτακτης ανάγκης. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν
πώς θα ενσωματώσουν αυτό που είχαν μάθει
στην πρακτική τους, το οποίο η Dockrill αποκαλεί
«τεράστια συμφωνία για τη βιωσιμότητα του
έργου».
Η ομάδα μπόρεσε επίσης να φέρει εξοπλισμό μόνιτορ για το έμβρυο, φορητούς σαρωτές Doppler και άλλο ειδικό υλικό - στη Μογγολία και να
παρέχει βασική εκπαίδευση σε όσους το χρησιμοποιούν.
Κατά την τέταρτη φάση το 2018, τα εκπαιδευτικά
αυτά ταξίδια επέκτειναν το πρόγραμμα σε αγροτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, καθιστώντας την
εκπαίδευση διαθέσιμη σε ακόμη περισσότερους
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.
Το ενημερωμένο εγχειρίδιο εκπαίδευσης 100 σελίδων, που δημιουργήθηκε από την Dunne και βοήθησε να αναπτυχθεί από την Dockrill, εγκρίθηκε
από το Υπουργείο Υγείας της Μογγολίας και τώρα υιοθετείται σε εθνικό επίπεδο ως το τυπικό
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πρόγραμμα σπουδών για τη φροντίδα των μητέρων και των βρεφών, καλύπτει θέματα όπως η
ανοσοποίηση, ο θηλασμός, η ανακούφιση από τον
πόνο, διατροφή, άσκηση κ.α.. Το Υπουργείο έχει
επίσης καταστήσει υποχρεωτική την εκπαίδευση
τοκετού για τις μέλλουσες μητέρες, οι οποίες
πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις
τάξεις για να λάβουν μέρος σε ένα νέο πρόγραμμα
κρατικής επιχορήγησης. Το 2019, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο μεταφράστηκε και εγκρίθηκε για
χρήση από την κυβέρνηση του Νεπάλ.
Η επιτυχία του έργου συνέβαλε στην κυβέρνηση
της Μογγολίας να ξεπεράσει τον στόχο του 2011
για μείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας σε 15 ανά 1.000 γεννήσεις. Τα τελευταία δεδομένα από το 2019 αναφέρουν ότι το ποσοστό
είναι 13,4 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται.
Η Dunne, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Macedon
Ranges της Αυστραλίας, προσθέτει: «Μπορείτε να
περάσετε τη ζωή σας με υγεία κάνοντας μια εργασία, ίσως ακόμη και να είστε απασχολημένος στο
έπακρο, αλλά τίποτα δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όπως
η εκπαίδευση. Η πρόληψη είναι ευκολότερη από
τη θεραπεία».
Στις 7 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το Ρόταρυ τίμησε την Dockrill ως ένα από τα έξι Άτομα
της δράσης: Πρωταθλητές της Υγείας. Ένα βραβείο που αναγνωρίζει εκείνους που προσπαθούν
να βελτιώσουν την υγεία σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο. «Δεν το ονειρευόμουν ποτέ», λέει η
Dockrill, η οποία αποδίδει επίσης την επιτυχία του
έργου στους συναδέλφους της στην ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης και στους χορηγούς Ροταριανούς Ομίλους. «Η αφοσίωση και η ακούραστη
δουλειά από μέλη όπως την Samantha και τον
Gary έκανε αυτή την επιτυχία πραγματικότητα.
Είναι συντριπτικό να γνωρίζετε ότι μπορεί να
έχετε παίξει μικρό ρόλο στη σωτηρία εκατοντάδων μητέρων και μωρών», τονίζει η ίδια.
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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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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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