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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,
Μία νέα και με ιδιαίτερες απαιτήσεις χρονιά ξεκινά! Οι συγκυρίες και οι εξελίξεις, εγχώριες και διεθνείς, είναι τέτοιες που προμηνύουν έναν δύσκολο χειμώνα.
Όπως όλα δείχνουν τα νέα είναι δυσοίωνα από το μέτωπο του κορωνοϊού COVID 19, καθώς γίνεται ολοένα και πιο απειλητικός. Η μετάλλαξη Δέλτα θα
δυσχεράνει περαιτέρω την ζωή όλων μας.
Επιπλέον, στην χώρα μας οι φωτιές του καλοκαιριού έχουν αφήσει πολλούς συμπολίτες μας άστεγους ή και κατεστραμμένους οικονομικά. Σε αυτό θα πρέπει
να «δούμε» και τα καιρικά φαινόμενα του επερχόμενου χειμώνα με πλημμύρες

και νέες καταστροφές.
Επιστρέφοντας στο διεθνές γίγνεσθαι, οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν μιλούν για
νέες ορδές εξαθλιωμένων μεταναστών, κυνηγημένους αντιφρονούντες και γυναίκες που θα πασχίζουν να αποδείξουν ότι έχουν δικαιώματα στην ζωή και στο
αύριο.
Και εδώ έρχεται ο ρόλος μας, εμάς των Ροταριανών, να συμβάλλουμε στην ανακούφιση της κοινωνίας μας, ελληνικής και διεθνούς, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, τα ροταριανά ιδεώδη μας για αλληλεγγύη και αγάπη στον συνάνθρωπο.
Πρώτιστον το υπηρετείν!



Η εναρκτήρια επίσημη συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ.
Συγγρού 115, Αθήνα), τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επίσημος προσκε-

κλημένος ομιλητής στην συνεστίαση αυτή θα είναι ο Βουλευτής Επικρατείας και τ. Υπουργός Εσωτερικών κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, στην οποία αναμένεται να γίνουν και σημαντικές ανακοινώσεις, θα δημοσιοποιηθεί έγκαιρα λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι θα ισχύουν
τα νέα υγειονομικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τους εμβολιασμένους - ανεμβολίαστους.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Στο πλαίσιο οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το ροταριανό έτος 2021-22 ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών προγραμματίζει το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου 2021 ξενάγηση στην μεγάλη, ιστορική και εικαστική Έκθεση που πραγματοποιεί η
Βουλή των Ελλήνων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, με τίτλο: «Αντικρίζοντας την
Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά». Δηλώσεις συμμετοχής στον μόν. Γραμματέα μας Ροτ. Δημήτριο Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr).
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H 2470 ΠΔΡ διοργανώνει το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Λίμνης Βουλιαγμένης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Υγείας κύριος Βασίλης
Κικίλιας. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την δημιουργία χώρου, πλήρως εξοπλισμένου,
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου θα φιλοξενούνται παιδιά που χρίζουν φροντίδας,
κατόπιν εισαγγελικής εντολής.



Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών πληροφορούμενος τον απροσδόκητο θάνατο του Ροτ. Σπύρου Κολαΐτη, μέλους του Ρ.Ο. Βουλιαγμένης, απέστειλε το κάτωθι μήνυμα στην Πρόεδρο Ροτ. Αγγελική Καστάνη :
Αγαπητή Πρόεδρος Ροτ. Αγγελική,

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκε την ξαφνική απώλεια
του μέλους σας, αειμνήστου Σπύρου Κολαϊτη. Ο εκλιπών υπήρξε ένας εκλεκτός Ροταριανός Συνάδελφος και Φίλος γι’ αυτό και ο τόσο ξαφνικός χαμός του μας συνεκλόνισε. Εκ
μέρους του Δ.Σ. και όλων των μελών του Ομίλου μας σας εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια. Στην οικογένειά του ευχόμεθα την έξ ύψους παρηγορία και καρτερικότητα στο μεγάλο κενό που αφήνει η αναχώρησή του.
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος


O πρώην πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, και γνωστός φιλέλληνας, κύριος Guy Féaux de la
Croix μας απέστειλε το κάτωθι μήνυμα συμπαράστασης:
Dear friends at the Athens Totary Club,
Our thoughts are with you these days, not only when we see the terrible pictures from the
fires in Varibombi, on Evvia, on the Peloponnese, all places which I remember so well from
our Greek years.
Ourselves still in the middle of the floods‘ area, safe but saddened by the loss of lives and
many under most tragic cicrcumstances, also by the loss of many livelihoods, homes, farms,
shops, restaurants, the destruction of so many picturesque medieval villages, we sadly cannot assist you there in the distances but through our sympathy and prayers.
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The video reports are a déjà vu for me, as in my Greek years I have seen not a few wild fires
in Greece and ultimately the great North Attican fire of 2010 which had almost destroyed our
house above Pendeli, in any case leaving it in a pitch black and scorched desert where there
had been beautiful pine trees before.

May God grant us all very long lives to see our countries recover from these great tragedies.
With our sincere feelings of brotherly and sisterly solidarity
Guy & Sylvie

για το περιοδικό μας

ROTARYMAG

Ροταριανοί Αξιωματούχοι μας αποστέλλουν
ευχαριστήρια μηνύματα για το περιοδικό μας ROTARYMAG.

Αγγελική Καστάνη (Πρόεδρος Ρ.Ο. Βουλιαγμένης, 2021-22) :
Αγαπητοί Ροταριανοί φίλοι, μέλη του Ρ.Ο. Αθηνών, ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του ηλεκτρονικού περιοδικού σας, εκπληκτική δουλειά, απολαμβάνουμε να
το διαβάζουμε.

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος (Προδιοικητής 2484 ΠΔΡ, 2008-09) :
Σας ευχαριστώ πολύ για την τακτική αποστολή του περιοδικού του ΡΟΑ. Αποτελεί
διαχρονικό σημείο αναφοράς του ελληνικού Ρόταρυ.
Τα θετικά τους σχόλια μας χαροποιούν και μας ενθαρρύνουν στην προσπάθειά μας
για την καλύτερη ενημέρωση. Τους ευχαριστούμε θερμότατα.
Η Συντακτική Ομάδα
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Μια σπουδαία τιμητική διάκριση για την προσφορά
του στη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό

Σε μια σεμνή τιμητική εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Αθήνα), στις 6
Ιουλίου 2021, ο συνάδελφός μας Ροτ.
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου

«Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτό-

πουλου», μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ομίλου μας, τιμήθηκε με το παΟ κ. Patrick Comoy, απονέμειστον κ. Αλκιβιάδη Ι. Παναγιωτόπουλο το παράσημο του Officier dans l’ Ordre des Palmes
academiques.

ράσημο του Officier dans l’ Ordre des
Palmes academiques για την προσφορά
του στην γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό
πολιτισμό.
Ο κ. Patrick Comoy, Σύμβουλος της Πρεσβείας της Γαλλίας για την Πολιτιστική
συνεργασία και Διευθυντής του Γαλλικού
Ινστιτούτου Ελλάδας, απένειμε το παράσημο εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας της Γαλλίας στον Άλκη Ι. Παναγιωτόπουλο.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών συγχαίρει
Αναμνηστική φωτογραφία μετά την παρασημοφόρηση: Αριστερά ο κ. Nicolas Christodoulou, Directeur des examens et
des certifications, και δεξιά ο Mr Patrick Comoy, Conseiller
de Coopération et d’ action culturelle et Directeur de l’ Institut
français de Grèce.

τον αγαπητό Φίλο και Συνάδελφο Ροτ.
Άλκη Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο για την σπουδαία αυτή τιμητική διάκριση και του εύχεται κάθε καλό. Πάντα άξιος!

Ο κ. Α. Ι. Παναγιωτόπουλος ευχαριστεί τους κ. Comoy και
Christodoulou για την τιμητική παρασημοφόρησή του.
Τεύχος 2 | 24 Αυγούστου 2021
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Α

πό τον Σεπτέμβριο του 2020 επαναλειτουργεί η ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotary-athinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση και
εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία, στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές Ρόταρυ και
διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλό μας, ώστε
οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για το σύνολο της
δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκε την απώλεια ενός αγαπημένου φίλου και Επιτίμου Μέλους του, του αειμνήστου Νικολάου Μουρτζούκου. Ο εκλιπών υπήρξε μια ευγενική φυσιογνωμία, ένας έξοχος άνθρωπος που γνώριζε να τιμά και
να εκτιμά τους ανθρώπους. Γι’ αυτό και η αναχώρησή του μας λύπησε όλους. Ο Νικόλαος
Μουρτζούκος τίμησε με την παρουσία του τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών ως ενεργό μέλος
επί τρεις και πλέον δεκαετίες, στον οποίο και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. επί σειρά ετών,
καθώς και Αντιπρόεδρός του. Ως Ροταριανός υπήρξε σεμνός, αθόρυβος και ιδιαίτερα εργατικός άνθρωπος. Οι υπηρεσίες που προσέφερε σε όλη την ροταριανή του θητεία ήταν
σημαντικές και πολύτιμες. Ένθερμος υποστηρικτής των ροταριανών ιδανικών και αξιών,
παρών πάντα στην πολύπλευρη δράση και ζωή του Ομίλου μας. Σε ένδειξη της ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης του, ο Ρ.Ο. Αθηνών τον είχε τιμήσει δύο φορές με τα διάσημα του Paul Harris Fellow, μία από τις σημαντικότερες ροταριανές διακρίσεις, ενώ τον είχε ανακηρύξει και Επίτιμο Μέλος του.
Ο Ρ.Ο. Αθηνών συλλυπείται βαθύτατα την Οικογένειά του, ευχόμενος υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής τού αλησμόνητου και αγαπημένου φίλου Νίκου.

Τους Συναδέλφους Ροταριανούς που προσέφεραν δωρεές υπέρ του
ταμείου κοινωνικής δράσης τού Ομίλου μας εις μνήμην του αείμνηστου Νικολάου Μουρτζούκου:


Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Βασιλείου Γ. Βάρσου
(100€)



Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Αθανασίου Κοντοθανάση (50€)



Ο Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης (200€)



Ο Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης (50€)
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ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ξενάγηση στην ιστορική και εικαστική Έκθεση της Βουλής των Ελλήνων
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά”
Κτίριο Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση μετά κυριών και φίλων
Ομιλητής: ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Βουλευτής Επικρατείας, τ.Υπουργός Εσωτερικών
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

Rotary Club of Washington DC
Ο Ρ.Ο. Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ρ.Ο. Washington DC (Η.Π.Α.)

μαζί τους αδελφοποιημένους Ροτα-

ριανούς Ομίλους εξωτερικού. Οι λοιποί αδελφοποιημένοι
Ρ.Ο. Edinburg (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή), San Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ) και
Tunis Doyen (Τυνησία)

Τηλεδιάσκεψη 28 Ιουλίου 2021
Ομιλήτης: Paul Lachelier, Founder and Director LEARNING LIFE
CV:

Paul Lachelier is a sociologist and social entrepreneur passionate about making the world a better place through civic innovation. Born and raised in France until age 11, he moved with his family to the United States in 1983. His experience as a French
-American dual national made him more curious about the world around him, and especially about societies and their cultures. This curiosity spurred Paul to study sociology, and to learn and write about American culture and politics first as an undergraduate at Georgetown University, then as a graduate student at the University of Wisconsin-Madison, where he earned his
Master’s and Ph.D. Paul taught sociology, political science and social theory for over a decade at a variety of higher education
institutions, including the University of Wisconsin, Tufts, Harvard, and Stetson. In 2012, Paul left academia to found Learning
Life with the mission to inform and empower more people by spreading learning in everyday life beyond school walls. His published writings have appeared in academic journals, online media as well as newspapers including the Boston Globe, Chicago
Tribune, Milwaukee Journal Sentinel, and the Orlando Sentinel. You can learn more about Paul and read some of his writings on
democracy, education and culture on our News & Blog page, at his personal website and his academia.edu page.

Τηλεδιάσκεψη 4 Αυγούστου 2021
Ομιλήτρια: Dhomonique Murphy, 3x Award Winning TV Journalist and Founder of The Yellow Box Foundation
CV: Dhomonique Murphy is a 3x Emmy Award Winning Television Journalist and the reigning Mrs. Virginia American Dhomonique
has appeared on stages across the nation and has been featured on The Steve Harvey Show, FOX, ABC, NBC, HSN, CBS and
countless radio, print, and local television platforms. Dhomonique is the founder and President of Readers2Leaders, Inc. She is
the President of The Right Method TheRightMethod.com). She has been endorsed by the co-founder of Constant Contact Alec
Stern, Shark Tank’s Kevin Harrington, New York Times Best Selling Author Sharon Lechter, co-founder of Priceline.com Jeff
Hoffman, famed motivational speaker Brain Tracy, and many others. Dhomonique is a published author of three books: RESET:
Attitude is Everything, The Right Method Cookbook and a contributing author on the bestselling book: 1Habit for Entrepreneurial
Success alongside Les Brown.

Τηλεδιάσκεψη 18 Αυγούστου 2021
Ομιλήτρια: Prabha Sankaranarayan, President and CEO, Mediators Beyond Borders International
CV:

14

Prabha Sankaranarayan is a conflict transformation practitioner who has mediated, facilitated and trained in Europe, Asia, Africa and the USA. Her public and private sector work includes conflict analysis for public/private partnerships, consultation &
assessment for industrial development zones, design and implementation of trainings for multinational corporations; interfaith
dialogues as well as facilitation of multi-stakeholder mediations. Prabha is actively involved in regional, national and international civic activities focused on civil liberties, sexual violence prevention, conflict mitigation & mediation and the recovery and
rehabilitation of trauma survivors. She is an Adjunct Professor at Washington and Jefferson College. She designs programs
and interventions, trains and delivers presentations (nationally and internationally) on the impact of family and community
violence, the intersection of trauma and peace-building, restorative justice, conflict resolution, mediation, and transitional justice. She speaks English, Tamil, and Hindi. Enjoys travel, hiking, and rafting.
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Cross Egypt Challenge 2021
a cross-country rally throughtout Egypt
Ροταριανός Όμιλος Alexandria Cosmopolitan
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Διαδρομή τού Cross Egypt Challenge 2021
0 km

1η Ημέρα

Orientation meetings & Official launch ceremony

220 km

2η Ημέρα

Alexandria - Cairo

η

310 km

3 Ημέρα

Cairo - Minya

460 km

4η Ημέρα

Minya - Luxor

η

0 km

5 Ημέρα

Rest day in Luxor

310 km

6η Ημέρα

Luxor - Hurghada

η

25 km

7 Ημέρα

Hurghada - Sharm El Sheikh (by ferry)

90 km

8v Ημέρα

Sharm El Sheikh - Dahab

η

360 km

9 Ημέρα

Dahab - Ras Sedr

225 km

10v Ημέρα

Ras Sedr - Cairo

2.000 km

Συνολική Απόσταση
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Άμεση η Ροταριανή
ανταπόκριση στην Βηρυτό

Ο

λευκός καπνός πάνω από την Βηρυτό

κομεία της Βηρυτού είχαν υποστεί ζημιές, ενώ τα

ήταν ένα δυσοίωνο σημάδι ότι κάτι είχε

τμήματα επειγόντων περιστατικών είχαν κατα-

πάει λάθος σε ένα υπόστεγο αποθήκευ-

κλυστεί από μεγάλο αριθμό τραυματιών. Το ιατρι-

σης στο λιμάνι της πόλης. Ακολούθησαν μία μεγά-

κό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράν-

λη έκρηξη και φλόγες τύλιξαν το λιμάνι. Από την

θρωπες και ηρωικές προσπάθειες προκειμένου

έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020 περισσότεροι

να ανταποκριθεί στις δραματικές αυτές καταστά-

από 200 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και εκα-

σεις”, τονίζει ο ίδιος.

τοντάδες χιλιάδες έμειναν άστεγοι καθώς τα σπί-

Το νοσοκομείο Geitaoui, που βρίσκεται σε κοντινή

τια τους καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρότα-

απόσταση από το σημείο της έκρηξης, υπέστη ε-

τες ζημιές. Η έκρηξη προκλήθηκε από ένα επικίν-

κτεταμένες ζημιές. Ο Ροταριανός Όμιλος Beirut-

δυνο μείγμα υλικών που ήταν αποθηκευμένο στο

Cedars συνεργάσθηκε με τον Ροταριανό Όμιλο

υπόστεγο.

Bad Homburg v.d.H. στη Γερμανία για μια παγ-

Όταν έγινε γνωστό το μέγεθος της καταστροφής,

κόσμια χρηματοδότηση (global grant), με σκοπό

Ροταριανοί Όμιλοι στον Λίβανο και σε όλο τον

την αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, συμπε-

κόσμο προβληματίστηκαν για τον τρόπο που θα

ριλαμβανομένου αναπνευστήρων και οθονών για

μπορούσαν να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν

μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας, μηχανήμα-

σε μια τραγωδία που προκλήθηκε την ίδια χρονι-

τα απεικόνισης κατά τη διάρκεια χειρουργικών

κή περίοδο που η πανδημία του κορωνοϊού

επεμβάσεων, λαπαροσκοπικού και ενδοσκοπικού

«χτυπούσε» την παγκόσμια κοινότητα. Διαπιστώ-

πύργου και ενός κυστεοσκοπίου.

θηκε ότι τα νοσοκομεία, μερικά από τα οποία υπέ-

Ο Ροτ. Erhard Krause, υπεύθυνος επιτροπής διε-

στησαν σοβαρές ζημιές, είχαν μεγάλη ανάγκη από

θνούς δράσης του Ρ.Ο. Bad Homburg, λέει ότι ο

βοήθεια. Ροταριανοί Όμιλοι στην περιοχή της Βη-

Όμιλός του δεν δίστασε συνεργαστεί με τον Ρ.Ο.

ρυτού έλαβαν δωρεές από Ομίλους του εξωτερι-

Beirut-Cedars -με τον οποίο συνεργάζονται ήδη

κού οι οποίοι συνεργάσθηκαν και προχωρήσαν την

από το 2018- σε ένα έργο για την παροχή βοή-

διαδικασία αίτησης χρηματοδοτήσεων (global

θειας σε προσφυγόπουλα από το Συρία.

grants) από το Ροταριανό Ίδρυμα.

Ο Ρ.Ο. Bad Homburg επεδίωξε και πέτυχε την υ-

Ο Antoine Kaldany, Προπρόεδρος του Ροταριανού

ποστήριξη και από άλλους περίπου 30

Ομίλου Beirut-Cedars, αναφέρει ότι οι ανάγκες

νικούς Ροταριανούς Ομίλους. «Είναι σπουδαίο να

ήταν μεγάλες στο Λιβανέζικο Νοσοκομείο Geita-

συγκεντρώνεις τόσους πολλούς Ομίλους για να

oui-University Medical Center. “Γνωρίζαμε από πο-

γίνει ένα ουσιαστικό έργο σχετικά με την αποκα-

λύ νωρίς ότι μετά την έκρηξη τα κεντρικά νοσο-

τάσταση της ιατρικής περίθαλψης στο Λίβανο, σε

γερμα-
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τόσο δύσκολες στιγμές», τονίζει ο Krause.

λέει ο Saba.

Σε απελπιστική κατάσταση, και σε άμεση ανάγκη

Ο Όμιλος συνεργάστηκε με τον Ροταριανό Όμιλο

βοήθειας ήταν και το Νοσοκομείο Karantina. “Ο

Whitby Sunrise, Οντάριο Καναδά, για μία παγκό-

Ροταριανός Όμιλος Beirut Cosmopolitan αποφάσι-

σμια χρηματοδότηση. Ο Steve Rutledge, υπεύ-

σε να βοηθήσει, καθώς το Νοσοκομείο Karantina

θυνος του κοινού έργου των δύο Ομίλων, τονίζει

είναι το μόνο δημόσιο νοσοκομείο στην Βηρυτό

ότι μια ομάδα με μέλη και από τους δύο Ομίλους

που παρέχει ιατρική περίθαλψη σε άπορα παιδιά”,

εξέτασε την κρίσιμη κατάσταση του νοσοκομείου

λέει ο Habib Saba, Πρόεδρος του Ομίλου για το

και τις ανάγκες του, ώστε να εκτιμηθεί το κόστος

2020-21.

του προτεινόμενου έργου. Οι δύο Όμιλοι επικεν-

Όταν η έκρηξη μεταδόθηκε από τα διεθνή ειδησεογραφικά κανάλια, ο Ρ.Ο. Beirut Cosmopolitan δέχθηκε προσφορές βοήθειας από το δίκτυο συνεργαζόμενων Ροταριανών Ομίλων εξωτερικού που
έχει δημιουργήσει, καθώς και από Ομίλους με
τους οποίους δεν είχε συνεργασθεί στο παρελθόν. «Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις
Ροταριανούς Ομίλους απ’ όλες τις γωνιές τού
πλανήτη να επικοινωνούν μαζί μας και να εκφρά-

ζουν την επιθυμία τους να προσφέρουν βοήθεια»,
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τρώθηκαν στην αποκατάσταση της παιδιατρικής
κλινικής και της πτέρυγας νεογνών, με την αντικατάσταση του εξοπλισμού χειρουργείου και την
προσφορά 19 κλινών για παιδιά, καθώς και άλλων
επίπλων με κεφάλαια της χρηματοδότησης. Μέλη
του Ρ.Ο. Whitby Sunrise για να προβάλουν ακόμη
περισσότερο αυτή την υποστήριξη, δημιούργησαν
ένα βίντεο που έδειχνε τις συνθήκες περίθαλψης
στην παιδιατρική κλινική. Συνολικά, 60 Ροταρια-

νοί Όμιλοι από επτά Περιφέρειες του Καναδά,
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ήταν μεταξύ των 150 και πλέον Ροταριανών Ομί-

τέτοια επιχορήγηση πραγματοποιήθηκε σε συνερ-

λων απ’ όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στην πα-

γασία των Ρ.Ο. Beirut-Cedars και Schenefeld της

γκόσμια αυτή προσπάθεια. “Το μέγεθος της επιχο-

Γερμανίας που προσέφερε ιατρικό εξοπλισμό στο

ρήγησης αυτού του έργου από την παγκόσμια κοι-

St. George Hospital University Medical Center, το

νότητα των Ροταριανών Ομίλων, αποτελεί την

οποίο κατέστη μη λειτουργικό μετά την έκρηξη,

εικόνα της καλής θέλησης και αφοσίωσης για την

αναγκάζοντας 160 ασθενείς να μεταφερθούν σε

προσφορά της οικογένειας του Ρόταρυ σε μια

άλλες μονάδες. “Η έκρηξη χτύπησε την καρδιά

πραγματικά σπουδαία περίπτωση – την στήριξη

του νοσοκομείου. Για να επαναλάβει υπηρεσίες

νοσοκομείου για τα παιδιά”, τονίζει ο Saba.

ιατρικής περίθαλψης στην κοινότητα, χρειαζόταν

Ο Ροταριανός Όμιλος Beyrouth (Βηρυτός) επεδίωξε ακόμη μια παγκόσμια επιχορήγηση για την

πολλή δουλειά σε διαφορετικά επίπεδα του νοσοκομείου”.

αγορά και προσφορά αναπνευστικών συσκευών

Ο Ροταριανός Όμιλος Hammana-Uper Metn έλαβε,

σε νοσοκομείο του οποίου ο εξοπλισμός είχε κα-

επίσης, χρηματοδότηση για προσφορά βοήθειας

ταστραφεί, καθώς και σε νοσοκομεία που δε-

προς το Νοσοκομείο St. George. Διατέθηκαν χρή-

χόντουσαν ασθενείς με Covid-19. Η Rita Miouchy,

ματα για την αντικατάσταση του εξοπλισμού της

υπεύθυνη της επιτροπής διεθνούς δράσης του

μονάδας φροντίδας νεογνών. Ο Bruce Allen, μέλος

Ομίλου, λέει ότι έλαβαν υποστήριξη από άλλους

του Ροταριανού Ομίλου Castle Hill, Αυστραλίας,

Ομίλους στο Λίβανο και χρησιμοποίησαν μια δια-

λέει ότι ο Όμιλος ήταν χαρούμενος που συνεργά-

δικτυακή πλατφόρμα οικονομικής εκστρατείας

σθηκε σε αυτό το έργο. Ο Όμιλός του συγκέντρω-

για την συγκέντρωση δωρεών. Έλαβαν επίσης

σε κεφάλαια με διάφορους τρόπους.

προσφορές βοήθειας από Ομίλους εξωτερικού,
όπως το Νεπάλ, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Μια άλλη χρηματοδότηση δόθηκε στον Ροταριανό
Όμιλο Kesrouan του Λιβάνου για την αγορά και

Αυτές οι προσφορές έγιναν δεκτές με ευγνω-

προσφορά τριών υγραντήρων με οξυγόνο υψηλής

μοσύνη, αλλά η παγκόσμια επιχορήγηση σε συνερ-

ροής και ενός ιατρικού αναπνευστήρα για θερα-

γασία με τον Ροταριανό Όμιλο Παρισιού, ενερ-

πεία ασθενών με COVID-19. Αυτός ο εξοπλισμός

γώντας ως διεθνής χορηγός, και τρεις άλλους

πήγε σε νοσοκομείο εκτός της Βηρυτού, που δέ-

Ροταριανούς Ομίλους και με την υποστήριξη της

χεται ασθενείς με κορωνοϊό.

1660 Περιφέρειας, ήταν ο πυρήνας των προσπαθειών τους. “Η παγκόσμια επιχορήγηση μας επέ-

τρεψε να εκτελέσουμε σημαντικά έργα με μεγάλους προϋπολογισμούς”, λέει η Miouchy. "Δεν θα
μπορούσαμε μόνοι μας να επιτύχουμε αυτά τα
έργα βασιζόμενοι στην περιορισμένη οικονομική
μας δυνατότητα”.

«Καθόλη την διάρκεια του έτους από την ημερομηνία της καταστροφικής έκρηξης, οι Ροταριανοί
στάθηκαν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς
τους Ομίλους της Βηρυτού. Η βοήθεια αποδεικνύει το Ροταριανό πνεύμα και τις καθολικές αξίες
που μας δένουν ως Ροταριανοί παγκοσμίως”, λέει
ο Saba.

Υπήρξαν και πολλές άλλες παγκόσμιες επιχορηγήσεις που στόχευαν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στα κατεστραμμένα τα νοσοκομεία. Μία

- Annemarie Mannion
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Ο κόσμος του Ρόταρυ
Ροταριανά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο

Ηνωμένες Πολιτείες

Μεξικό
Το έργο μιας γυναίκας για την προστασία των παιδιών από την βία των δρόμων έχει καρποφορήσει
στο Soles de Anapra, ένα κέντρο εξυπηρέτησης
περίπου 80 νέων που βρίσκεται στο Ciudad Juárez. Από το 2014, ο Ροταριανός Όμιλος El Paso,
Camino από το Τέξας των Η.Π.Α. προσέφερε υλικό στην Lourdes Contreras για το μετασχολικό
πρόγραμμά της, που το λειτουργούσε σε ένα μικρό σπίτι. Το 2015, ο Όμιλος αποφάσισε να της
βρει ένα μεγαλύτερο, καλύτερο χώρο. Με 25.000
δολάρια ως δωρεά, που συγκεντρώθηκαν από 16
Ροταριανούς Ομίλους στο Ciudad Juárez και δύο
άλλους Ομίλους από το New Μεξικό –οι Ροταριανοί Όμιλοι Los Alamos και Silver City είναι τακτικοί επισκέπτες του κέντρου- και 10.000 δολάρια
που συγκεντρώθηκαν από έναν αγώνα δρόμου 5
χιλιομέτρων που οργάνωσε το Eaton Corporation,
ο Ρ.Ο. El Paso αγόρασε ένα αποθηκευτικό χώρο
περίπου 5.000τ.μ.. Τον Απρίλιο, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του κτιρίου, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας, παρόλο που
είχε σταματήσει προσωρινά το μετασχολικό πρόγραμμα λόγω των μέτρων.

24

Τον Οκτώβριο, περίπου δώδεκα Ροταριανοί από
τον Ροταριανό Όμιλο Eau Claire Morning, Wisconsin Η.Π.Α., μαζί με μερικά μέλη των οικογενειών
τους, χρησιμοποίησαν ένα προϊόν με την ονομασία
Invisible Spray με το οποίο ζωγράφιζαν διάφορες
εικόνες σε πεζοδρόμια. Η Εταιρεία Rainworks,
κατασκευαστής αυτού του μη τοξικού προϊόντος,
δώρισε το προϊόν, που επιτρέπει στους χρήστες
να δημιουργούν σχέδια που εμφανίζονται μόνο
όταν βρέχονται τα πεζοδρόμια. Με κόστος περίπου 130 δολάρια, τα περίπου 453 γραμμάρια μπορούν να καλύψουν μια έκταση έως 40 τ.μ.
«Σκεφθήκαμε ότι στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, θα μπορούσαμε να φέρουμε χαμόγελα
στην κοινότητά μας και να εμπνεύσουμε και
άλλες οργανώσεις να κάνουν το ίδιο», λέει ο Sarah Stackhouse, αντιπρόεδρος του Ομίλου. Ένα
«ευχαριστώ» κάτω από μια εικόνα με κράνος πυροσβέστη έξω από τον πυροσβεστικό σταθμό, ένα
σχέδιο στην είσοδο του μουσικού θεάτρου με τις
λέξεις «τραγουδώντας στην βροχή», ήταν μερικά
από τα σχέδια που δημιουργήθηκαν.
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μελών οργάνωσε μια πρωτοβουλία με την χρήση
αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς
και ενός καναλιού στο YouTube σχετικά με τις
επιπτώσεις της πανδημίας στις τοπικές επιχειρήσεις μέσα και γύρω από το Κολόμπο, μία από τις
δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Οι Ροταράκτορες δημοσίευσαν βίντεο με 10 συνεντεύξεις
από ιδιοκτήτες διαφόρων επιχειρήσεων. «Οι ιδιοκτήτες πολλών μικρών επιχειρήσεων αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα επιβίωσης λόγω της
κρίσης. Σκοπός μας ήταν να δημοσιοποιήσουμε τα
προβλήματα αυτά και παράλληλα να προβάλλουμε
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους», τόνιζε ο
Ρκτ. Sharoni Anthony, μέλος του Ομίλου.

Νότια Αφρική

Γαλλία
Ο Ροταριανός Όμιλος Nicve Riviera Cote d’Azur
έχει εφαρμόσει ένα πλήθος έργων στη Γαλλία
και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Συνεργάστηκε με τον αδελφοποιημένο Ροταριανό Όμιλο
Norwich της Αγγλίας για την εγκατάσταση ενός
συστήματος συγκέντρωσης όμβριων υδάτων στο
Ho της Γκάνα. Οι Ροταριανοί, επίσης, έκαναν δωρεά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που αγόρασε
φυτά κήπων έναντι 6.000 δολαρίων για τις εγκαταστάσεις μιας τοπικής παιδιατρικής κλινικής
στη Νίκαια. Ο Όμιλος συγκεντρώνει, επίσης, κεφάλαια για την έρευνα καρκίνου. Στα τοπικά παντοπωλεία, με αντάλλαγμα δωρεάς 1 ευρώ, τα
μέλη του Ομίλου προσφέρουν μάρκες που χρησιμοποιούνται για το ξεκλείδωμα των καροτσιών.

Σρι Λάνκα
Με 11.000 ακολούθους στο Facebook και σχεδόν 3.000 στο
Instagram,
ο
Όμιλος
Ροταράκτ Sri Lanka
Institute of Information Technology (SLIIT) συλλέγει “κλικ” όταν
χρειάζεται. Τον Σεπτέμβριο, o Όμιλος των 331

Όταν εφαρμόσθηκαν τα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας του COVID19 με αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί
ακόμη
περισσότερο το
πρόβλημα
της
φτώχειας και της
πείνας στη χώρα
του,
ο
Rex
Ifechukwude
Omameh μετέτρεψε το σαλόνι τού σπιτιού του σε
χώρο προετοιμασίας και συσκευασίας σάντουϊτς
για όσους έχουν ανάγκη. Ο Omameh, μέλος του
Ομίλου Ροταράκτ Blouberg και του Ροταριανού
Ομίλου Blouberg, και τα μέλη της οικογένειάς του,
οργάνωναν την πρωτοβουλία αυτή κάθε Παρασκευή. Οι συνάδελφοι Ροταράκτορες μερικές φορές βοηθούν στην προετοιμασία των σάντουϊτς
και τα περισσότερα πακέτα δίνονται στο Δίκτυο
Δράσης της Κοινότητας Milnerton για την περαιτέρω διανομή. Ο Omameh έχει ξοδέψει περισσότερα από 1.500 δολάρια σε τρόφιμα και μια εταιρεία αρτοποιίας έχει επίσης ξεκινήσει να προσφέρει ψωμί και σούπα. Ο Omameh έλαβε, επίσης, συνεισφορές για την αντιμετώπιση του κόστους αυτού του έργου ως δώρο γενεθλίων.
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Ένα θετικό
μέλλον
Δημιουργώντας ένα δίκτυο
για την θεμελίωση μιας
ειρηνικότερης κοινωνίας
Pietro Uzochukwu Macleo
Ροταριανός Όμιλος Abuja Wuse II, Νιγηρία

O

Pietro Uzochukwu Macleo έχει ένα όραμα

COVID-19 έχουν περιορισθεί πολύ. Ο Macleo, ο

για να φέρει ελπίδα και ειρήνη στην χώρα

οποίος έχει ασχοληθεί με τις πολιτικές επιστή-

του. «Κάθε τομέας δραστηριότητας της

μες και τις διεθνείς σχέσεις δημιούργησε το

Νιγηρίας μάχεται για την οικονομική αυτονομία

Ίδρυμα Gray Child τον Ιούλιο του 2020, μετά την

του», λέει ο Macleo.

θητεία του ως Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου

«Την τελευταία φορά που είχαμε μια τέτοια αναταραχή ήταν το 1967 που οδήγησε στον εμφύλιο
πόλεμο και στον οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι από την βία και την πείνα».
Ο Macleo έχει σκεφτεί πώς να οικοδομήσει μια
πιο ειρηνική κοινωνία. Την περασμένη χρονιά ολοκλήρωσε το διαδικτυακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου για την Οικονομία & Ειρήνη (IEP), το οποίο
διδάσκει πτυχές για την εδραίωση θετικής ειρή-

νης. Μέσω του Ιδρύματος Gray Child, ο Macleo

Abuja Wuse II. Η ονομασία του Ιδρύματος προέκυψε ως ιδέα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Αφρικής. «Παρόλο που έχουμε τις δυνατότητες να προχωρήσουμε μπροστά,
λόγω της κακής ηγεσίας, το μέλλον φαίνεται
γκρίζο».
Το ίδρυμα στοχεύει στην δημιουργία ενός δικτύου
ειρηνοποιών στους Ροταριανούς Ομίλους της Νιγηρίας για να συμμετάσχουν στην υλοποίηση
έργων ειρήνης», τονίζει ο ίδιος.

επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της ειρήνης

Ο Macleo εντάχθηκε στο Ρόταρυ σε ηλικία 28 ε-

από τη βάση, την κινητοποίηση και την εκπαί-

τών, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, και λίγα χρόνια

δευση Ροταριανών σε όλη την Αφρική.

αργότερα έγινε ο νεότερος Πρόεδρος του Ομί-

Τα πολιτικά κόμματα της χώρας, καθώς και οι
θρησκευτικές, φυλετικές και εθνοτικές ομάδες,

λου. «Μου άρεσε η ποιότητα των ανθρώπων που
συνάντησα», αναφέρει ο ίδιος.

όλοι ανταγωνίζονται για το ποιος θα καρπωθεί
τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
26
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- Nikki Kallio

Του JOHN M. CUNNIGHAM

Μ

ια ομάδα πρώην Σπουδαστών των Α-

σαρμόζεται στις προκλήσεις εξαιτίας της πανδη-

νταλλαγών Νέων του Ρόταρυ από την

μίας του Covid19. Καθώς τα κρούσματα εξαπλώ-

3054 Περιφέρεια της Ινδίας επιλέχθη-

θηκαν σε ολόκληρη την Ινδία τον Απρίλιο του

κε τον περασμένο Απρίλιο για το ετήσιο Βραβείο

2020, τα μέλη της Rotex 3054 διοργάνωσαν έρανο

Rotary Alumni Association 2020—21. Το βραβείο,

για την στήριξη των εργαζομένων στην πρώτη

το οποίο καθιερώθηκε το 2011, τιμά μία Ένωση

γραμμή της ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή

πρώην σπουδαστών που εμφάνισε ιδιαίτερη ευ-

τους, η οποία καλύπτει τμήματα των ινδικών κρα-

αισθητοποίηση και δράση με βάση τις αρχές και

τιδίων Gujarat και Rajasthan. Στηριζόμενοι στο

τα ιδεώδη που διέπουν τα μέλη του Ρόταρυ και

δικό τους δίκτυο Ροταριανών και φίλων, τα μέλη

αξιοποίησαν προς όφελος του συνανθρώπου τα

κατάφεραν να συγκεντρώσουν 5.150 δολάρια μέ-

ροταριανά προγράμματα.

σα σε δύο εβδομάδες. Σε συνδυασμό με μια χρημα-

Η 35μελής Rotary Alumni Association (Rotex 3054)

τιμήθηκε εν μέρει για την ικανότητά της να προ-

τοδότηση της Περιφέρειας, ύψους 2.000 δολαρίων, αγοράσθηκαν 1.100 PPE (ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός), που προσφέρθηκε σε νοσο-

Μέλη της Rotex 3054
βοήθησαν στην μάχη
κατά του COVID-19
στην νοτιοδυτικό Ινδία,
προσφέροντας ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό στους εργαζομένους που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή για
την καταπολέμησή της.
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κομεία, κέντρα υγείας, αστυνομία και δημόσιες

αγορά οικιακών συσκευών οξυγόνου. Άλλες δρα-

υπηρεσίες υγείας.

στηριότητές της αφορούσαν δενδροφυτεύσεις

Η ομάδα αγόρασε, επίσης, 100 πακέτα με διάφορα
τρόφιμα για

εργαζόμενους χαμηλού εισοδήμα-

και καλλιτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές σε σχολείο κοντά στη πόλη Ahmedabad.

τος, των οποίων τα μέσα διαβίωσης μειώθηκαν

H Rotex 3054 συνεργάζεται με τους Ροταριανούς

εξαιτίας των αυστηρών περιοριστικών μέτρων

Ομίλους και τους Ομίλους Ροταράκτ της 3054

που επιβλήθηκαν λόγω του COVID-19.

Περιφέρειας, έχοντας ως σύμβουλο τον Bhanu

H Rotex 3054 δημιουργήθηκε το 2018 από τους
πρώην σπουδαστές των Ανταλλαγών Νέων του
Ρόταρυ στην 3054 Περιφέρεια. Τα μέλη συντονίζουν το ταξίδι σπουδαστών στο εξωτερικό και

Gupta, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Ahmedabad
West. Τα μέλη της οργανώνουν συνεδρίες ανταλλαγής δεξιοτήτων, βόλτες με ποδήλατο και ελαφρά γεύματα τα Σαββατοκύριακα.

την φιλοξενία επισκεπτών σπουδαστών από το

Οι Ροταριανές Ενώσεις Αποφοίτων είναι οργανώ-

εξωτερικό. Χρησιμεύουν, επίσης, ως εκπρόσωποι

σεις ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε οποιοδή-

των Ανταλλαγών Νέων του Ρόταρυ στις εκδη-

ποτε πρόγραμμα του Ρόταρυ, συμπεριλαμβανομέ-

λώσεις τής Περιφέρειας και στις συνεδριάσεις

νων των Σπουδαστών Ειρήνης, των Ομάδων Α-

του Ομίλου, καθώς και στις επισκέψεις τους στα

νταλλαγών Μελέτης, του Ροταράκτ, του Ιντεράκτ

σχολεία. Η Rotex 3054 από την ίδρυσή της έχει

και άλλων.

ηγηθεί σειράς κοινοτικών έργων. Το 2019, τα μέ-

λη γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με καρκινοπαθή
παιδιά στο τοπικό νοσοκομείο, μοιράζοντας κουβέρτες και παιχνίδια και οργανώνοντας ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Καθώς επιδεινώθηκε η κρίση της πανδημίας στην
Ινδία, η Rotex 3054 ξεκίνησε εκστρατεία για την

28

Οι Ενώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αποφοίτους
από διάφορα προγράμματα, ή αποκλειστικά από
ένα ροταριανό πρόγραμμα και οι περισσότερες
λειτουργούν εντός μιας ροταριανής περιφέρειας.
Η Rotex 3054 είναι μία από τις 37 Rotex (Rotary
Youth Exchange) Ενώσεις αποφοίτων που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.
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Του Ryan Hyland

Τ

α μέλη του Ροταριανού Ομίλου Demerara,
Γουϊάνα χρησιμοποιούν την εμπειρία δεκαετιών στην καταπολέμηση ασθενειών, διανέμοντας εμβόλια και παρέχοντας βοήθεια σε μια
απομακρυσμένη περιοχή αυτής της χώρας, στην
Νότια Αμερική. Οι αυτόχθονες κοινότητες χωρίς
την βοήθεια των Ροταριανών δεν θα είχαν πρόσβαση στον εμβολιασμό και θα παρέμεναν ευάλωτες στον ιό.

χωριά Muritaro και Malali, ο Όμιλος συνεργάστηκε
με την τοπική διεύθυνση δημόσιας υγείας και την
Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας για την ανοσοποίηση
των κατοίκων των δύο χωριών. Οι ομάδες εμβολιασμού -αποτελούμενες από μέλη του Ομίλου,
ιατρούς και τοπικούς νοσηλευτές- έφτασαν στα
χωριά με βάρκα, καλύπτοντας μια έκταση 8 χιλιομέτρων (5 μίλια) στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Demerara.

Τα μέλη του Ομίλου, επί σχεδόν 3 δεκαετίες,
πραγματοποιούν κρίσιμες ιατρικές αποστολές
στις πυκνές δασώδεις περιοχές της Γουϊάνας. Με
αυτόν τον τρόπο έχουν αναπτύξει λεπτομερή
γνώση για την περιοχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες
των χωριών της.

Ο Bhageshwar Murli, Προπρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Demerara (2020-21), τονίζει ότι η υποστήριξη της σωστής διανομής των εμβολίων
COVID-19 σε υποσυντηρούμενες κοινότητες ήταν
μια φυσική πρωτοβουλία για τον Όμιλο.

Όταν τα εμβόλια κατά του COVID-19 έγιναν διαθέσιμα, στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Όμιλος στηριζόμενος στην εξοικείωση των μελών με την
περιοχή- ανέλαβε γρήγορα δράση, προκειμένου να
σχεδιάσει την μεταφορά και να συντονίσει τις
προσπάθειες διανομής. Εστιάζοντας κυρίως στα

«Ο Όμιλός μας είχε μεγάλο κίνητρο και με ενθουσιασμό συμμετείχε στην συγκεκριμένη προσπάθεια, αφού συνέπεσε με αυτό που κάνουμε συχνά
ως Όμιλος», λέει ο Murli.
Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, οι κάτοικοι των χωριών δεν μπορούσαν να
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μεταβούν στις πλησιέστερες πόλεις για να αγοράσουν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα και άλλα βασικά
είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, ο Όμιλος συνέλεξε
και μοίρασε αυτά τα είδη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εμβολιασμού.

σύνη και να πιστέψουν ότι το Ρόταρυ θα μεριμνούσε για την προμήθεια των εμβολίων. Η παγκόσμια συμμετοχή του Ρόταρυ στην εξάλειψη
της πολιομυελίτιδας ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα», τονίζει ο ίδιος.

Το προσωπικό της αποστολής εμβολίασε 24 κατοίκους του Malali και 16 κατοίκους του Muritaro.
Οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται μικροί, αλλά κερδήθηκαν με δυσκολία. Ο Lancelot Khan, Πρόεδρος
Επιτροπής Κοινωνικής Δράσης και συντονιστής
του συγκεκριμένου έργου του Ομίλου τονίζει ότι
ο δισταγμός απέναντι στον εμβολιασμό αποτελεί
εμπόδιο σε αυτές τις κοινότητες.

Κατά το πιο πρόσφατο ταξίδι, τα μέλη της ομάδας
απηύθυναν έκκληση στους κοινοτάρχες του χωριού να εμβολιαστούν. «Οι κοινοτάρχες που εμβολιάσθηκαν, έδειξαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη
για να πείσουν και τους υπόλοιπους», λέει ο Khan.
Τα μέλη της ομάδας μοίρασαν ενημερωτικό υλικό
για το εμβόλιο, εξήγησαν τις τυχόν παρενέργειές
του και απάντησαν στις ερωτήσεις των κατοίκων. Έδειξαν, επίσης, φωτογραφίες των μελών
του Ομίλου προκειμένου να αποδείξουν την ασφάλειά του.

Μέλη του Ομίλου είχαν επισκεφθεί την περιοχή
τον Μάρτιο του 2020, όταν ο κορωνοϊός είχε αρχίσει να εξαπλώνεται στην Νότια Αμερική, για να
παραδώσει μάσκες και απολυμαντικό χεριών
στους κατοίκους, λέει ο Khan.
Όμως, η παγκόσμια προσπάθεια του Ρόταρυ για
την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας είχε αποδείξει στους κατοίκους την δέσμευσή μας για την
καταπολέμηση των ασθενειών. «Η σύνδεσή μας
με αυτές τις κοινότητες και οι προσπάθειες καταπολέμησης της πολιομυελίτιδας ήταν ένα κίνητρο για τους κατοίκους να μας δείξουν εμπιστο-

Ο Murli ελπίζει ότι η συνεχής συμμετοχή του Ομίλου του σε εκστρατείες εμβολιασμού θα αυξήσει
τον αριθμό των ανθρώπων που συμφωνούν να
εμβολιασθούν. «Πιστεύουμε ότι μια εικόνα είναι
τέλεια όταν διαπιστώνεται ότι οι Ροταριανοί συμμετέχουν στις προσπάθειες εμβολιασμού κατά
του COVID-19. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειές μας
μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό και στην αύξηση των ποσοστών των εμβολιασμένων στην περιοχή», τονίζει ο Murli.

Μέλη του Ροταριανού Ομίλου
Deremara της Γουϊάνας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι υγείας
χρησιμοποιούν βάρκες για να
εμβολιάσουν χωρικούς βαθιά
στα τροπικά δάση της χώρας.
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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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Από το 1949-50 έως το 2021-22

Κάθε νέο μέλος που εισέρχεται σε ένα Ροταριανό Όμιλο να έχει ενημερωθεί επαρκώς για τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του πριν από την εισδοχή του - σωστή παρουσίαση στον
Όμιλο - και κατάλληλη προσαρμογή στο έργο του Ομίλου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
της θητείας του
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Percy Hodgson

(H.Π.Α.)
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Το Συνέδριο αυτό στο Τέξας μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε την φιλοξενία μας, καλωσορίζοντας την οικογένεια των Ροταριανών και των φίλων 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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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)
36
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

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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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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