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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,
Το 2021, ήταν μια, ομολογουμένως, δύσκολη χρονιά για όλους.
Η παγκόσμια κοινωνία μας δοκιμάστηκε και φέτος από πολέμους, διωγμούς, πανδημία, βία, ανισότητα, εγκλήματα, οικονομική και ηθική κρίση. Και η χώρα μας βίωσε τις συνέπειες των
δεινών αυτών, αλλά επλήγη και από τα δικά της εγχώρια δεινά.
Η μάστιγα του κορωνοϊού στοίχισε την ζωή πολλών ανθρώπων. Οι οικονομικές επιπτώσεις της επιβάρυναν τους πιο αδύναμους από τους συμπατριώτες μας, και η κοινωνική απομόνωση που επέφερε η αναγκαστική καραντίνα όξυνε διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως την ενδοοικογενειακή βία, τις γυναικοκτονίες, την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στην
επιστήμη.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών με τις δράσεις του επιχείρησε
και αυτή την δύσκολη χρονιά να σταθεί συμπαραστάτης, βοηθός και αρωγός στον αδύναμο. Ανέδειξε τις αξίες της αγάπης
και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Υποστήριξε και
προώθησε τις αρετές της ισότητας, της ελευθερίας, της ισονομίας τόσο στους κόλπους του –μεταξύ των μελών του-, όσο και
στην κοινωνία μας.
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι, εύχομαι ο νέος χρόνος, το
2022, να φέρει Παγκόσμια Ειρήνη, Αγάπη, Υγεία, Συναδέλφωση,
Αλληλεγγύη, Σεβασμό στον Άνθρωπο, Ισότητα, Ισονομία, Δικαιοσύνη και Ευημερία!



Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών-Λυκαβηττού με συνδιοργανωτές τους Ροταριανούς Ομίλους: Αθηνών, Αθήνας-Ομόνοιας, Αλεξανδρούπολης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Βόλου, Βούλας-Πανόραμα, Ηρακλείου El Greco,
Ηρακλείου-Ν. Καζαντζάκη, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καλλιθέας, Κέρκυ-

ρας-Καποδίστρια, Κηφισιάς-Καστρί, Κηφισιάς Κεφαλάρι, Μαραθώνα-Νέας
Μάκρης, Νέας Σμύρνης, Πανοράματος, Πάτρας-Κωστή Παλαμά, Πειραιώς, Ρόδου, Ρόδου-Κολοσσού, Σαντορίνης-Οίας, Χανίων και Ψυχικού,
πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022,
προς τιμήν της διεθνώς αναγνωρισμένης επιστήμονος Δρας Θεοδώρας
Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ στη Νέα
Υόρκη, η οποία θα μιλήσει με θέμα: «Αντισώματα εναντίων ιών: μάχη
στο παγκόσμιο επίπεδο». Η ερευνητική δράση της Καθηγήτριας Θ. Χατζηϊωάννου επικεντρώνεται στη μελέτη των ιών και των μετελίξεωνμεταλλάξεων τους, πολύτιμο στοιχείο για τη δημιουργία των εμβολίων
και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του COVID-19. Στο πρόσωπο της

λαμπρής Ελληνίδας ερευνήτριας θα τιμηθούν όλοι οι επιστήμονες που
εργάζονται με ευθύνη και αυταπάρνηση, σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την πανδημία. Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting. Επίσης θα μεταδοθεί και ζωντανά

με

live

streaming

από

το

Facebook:

:

www.Facebook.com/rcathinailycavittos


Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών και Αθηνών-Λυκαβηττού διοργανώνουν
κοινή πανηγυρική συνεστίαση την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:00, όπου θα γίνει η πατροπαράδοτη Κοπή της Βασιλόπιττας. Στην εκδήλωση προσκεκλημένος ομιλητής
της βραδιάς θα είναι ο κύριος Χρίστος Σ. Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, που θα μιλήσει με θέμα: «Η πολιτική έρευνας και καινοτομίας σήμερα». Επίσης θα γίνουν Εισδοχές Νέων Μελών και στους δύο Ροταριανούς Ομίλους. Κατά την προσέλευση
και εφαρμόζοντας τα μέτρα πρόληψης και προστασίας θα διενεργηθούν
δωρεών rapid test, προσφορά της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Δηλώσεις
συμμετοχής:

Γραμματεία

Ρ.Ο.Α.

(210

33.11.729,

e-mail:

rcathi-

na@otenet.gr).
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ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκδηλώσεών
μας για το Β΄ Εξάμηνο ροτ. έτους 2021-22, προγραμματίζεται η Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα του Ομίλου το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρεταννία». Εκδήλωση με σπουδαία προϊστορία, αφιερωμένη στα μέλη και τους φί-

λους του Ομίλου που στηρίζουν το ανθρωπιστικό/κοινωνικό έργο του Ομίλου.


Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α.
(210 33.11.729, e-mail: rcathina@otenet.gr).



Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών έχοντας την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους
Ομίλους Ροταράκτ Αγίας Παρασκευής και Κηφισιάς-Καστρί, διοργάνωσαν φιλανθρωπική δράση για το Σωματείο-Κοινωνική Υπηρεσία «Ένα Παιδί– Ένας Κόσμος» αγοράζοντας δώρα για τα κακοποιημένα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ο Ρ.Ο. Αθηνών στηρίζει πάντα τις προσπάθειες του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών.

Μήνυμα της Διοικητού της 2470 Περιφέρεια του Δ.Ρ. Ροτ. Μαρίζας Οικονόμου
Αγαπητοί Αξιωματούχοι, Ροταριανές , Ροταριανοί και Ροταράκτορες,
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!
Διανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες του 2022 και εύχομαι να είναι για όλους καλύτερη χρονιά!!
Ελπίζω να περάσατε όμορφα με τους αγαπημένους σας και τις οικογένειές σας .
Οι υγειονομικές συνθήκες όμως επιβάλλουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις συναντήσεις -ροταριανές
και μη- για το επόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Εμβολιασμοί, μάσκες, αντισηπτικά, ασφαλείς χώροι, διαδίκτυο, έχουν γίνει πια η καθημερινότητά μας.
Το έργο μας έχει αξία να υλοποιείται ακόμη και σε ιδιαίτερες συνθήκες. Άλλωστε η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές διαχρονικά. Και σαν συνειδητοποιημένοι επαγγελματίες και εθελοντές συνεχίζουμε να υλοποιούμε αυτό που πιστεύουμε και αξίζει για την κοινωνία μας..
Σας ευχαριστώ για ότι έχετε υλοποιήσει και σας θυμίζω ότι τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας αρκεί να
είμαστε καλά, ενωμένοι και δημιουργικοί!
Το Όραμα του Ρόταρυ και το μήνυμα της χρονιάς μας εμπνέουν γιατί ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ!
Καλή συνέχεια !
Με αγάπη και Θερμούς Ροταριανούς Χαιρετισμούς
Μαρίζα Ν. Οικονόμου
Διοικητής 2021-22
Περιφέρεια 2470 Δ.Ρ.
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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.

10
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ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Πολυομιλική Διαδικτυακή Εκδήλωση Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού
με συνδιοργανωτές Ροταριανούς Ομίλους της 2470 & 2484 Περιφέρειας
προς τιμήν της
Δρ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Αν. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ροκφέλερ, Νέας Υόρκης
Τίτλος ομιλίας:
«Αντισώματα έναντι ιών: μάχη σε παγκόσμιο επίπεδο»
Zoom Meeting | live streaming Facebook: www.Facebook.com/rcathinailycavittos (ώρα 20:15)

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Επίσημη κοινή συνεστίαση Ροταριανών Ομίλων
ΑΘΗΝΩΝ & ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΑΒΒΗΤΟΥ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας
Ομιλητής: Κύριος ΧΡΙΣΤΟΣ Σ. ΔΗΜΑΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας
Τίτλος:
«Η πολιτική της έρευνας και καινοτομίας σήμερα»
Εισδοχές Μελών
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ»

H

Κhadim solangi goth, μια κοινότητα

Ποια είναι η αιτία όπου ο ιός ευδοκιμεί σε αυ-

στα περίχωρα του Καράτσι του Πακι-

τή τη περιοχή; Οι σωροί των σκουπιδιών και

στάν, είναι μια από τις τελευταίες

οι ανοιχτές αποχετεύσεις είναι ένας λόγος –

εστίες πολιομυελίτιδας στον πλανήτη. Περισ-

ο ιός μεταδίδεται μέσω μολυσμένου νερού.

σότερο από 40.000 άνθρωποι ζουν σε αυτο-

Αλλά ένας άλλος κύριος παράγοντας είναι το

σχέδιες κατοικίες από χώμα ή άλλα πρόχειρα

ποσοστό χαμηλού εμβολιασμού στη περιοχή.

υλικά. Για κάποιους, ένα φύλλο βαμβακιού

Σε μια κοινότητα της οποίας οι βασικές ανά-

είναι το μόνο που τους προστατεύει από τον

γκες δεν ικανοποιούνται, οι κάτοικοι βλέπουν

καυτό ήλιο και τους μουσώνες. «Οι πιο φτω-

το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας ως χα-

χοί από τους φτωχούς ζουν σε αυτήν την πε-

μηλή προτεραιότητα. «Η άρνηση δεν οφείλε-

ριοχή», λέει ο Asher Ali, διαχειριστής του

ται σε θρησκευτικούς λόγους, αλλά επειδή

έργου για την Επιτροπή PolioPlus του Πακι-

εκλείπουν βασικές ανάγκες και ανέσεις. Οι

στάν. Η πολιομυελίτιδα είναι ιδιαίτερα ανθε-

κάτοικοι μας ρωτούν,

κτική σε αυτή την κοινότητα, η οποία υπήρξε

Έρχεστε ξανά και ξανά για να μας δώσετε

μία από τις πιο ανθεκτικές κοινότητες απένα-

σταγόνες πολιομυελίτιδας. Δεν μας λέτε πο-

ντι στις προσπάθειες εκρίζωσης του ιού. Η

τέ πως θα μας βοηθήσετε με το ηλεκτρικό,

“Τι κάνετε εδώ;

Πρωτοβουλία

το οδικό δίκτυο ή το καθαρό

Εξάλειψης της Πολιομυελί-

νερό”», λέει ο Aziz Memon,

τιδας (GPEI) έχει ορίσει την

Πρόεδρος της Επιτροπής Po-

περιοχή

lioPlus του Πακιστάν.

Παγκόσμια

Khadim

Solangi

Goth ως μία από τις ύψιστης

Όμως, το πρόγραμμα εκρίζω-

σημασίας

σης

προτεραιότητές

της

πολιομυελίτιδας

της. Επίσης η Πρωτοβουλία

έχει δει μια ώθηση ως προς

για την εξάλειψη της πολιο-

την αξιοπιστία του τα τελευ-

μυελίτιδας

Πακιστάν

ταία δύο χρόνια, χάρη στην

ταξινομεί το Gadap Union

εγκατάσταση μονάδων καθα-

Council 4, τη διοικητική πε-

ρισμού νερού στο Καράτσι

ριφέρεια που ανήκει η κοι-

και σε πολλές άλλες περιο-

νότητα, ως «περιοχή ιδιαίτε-

χές και κοινότητες της χώ-

ρα υψηλού κινδύνου».

ρας,

14

στο
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συμπεριλαμβανομένης

σφαλές πόσιμο νερό ήταν υψηλή προτεραιότητα για τους κατοίκους της Khadim Solangi
Goth, έτσι η Coca-Cola Πακιστάν και το Ρόταρυ στο Πακιστάν — μια συνεργασία δεκαετίας
που έφερε καθαρό νερό σε δεκάδες χιλιάδες
της Khadim Solangi Goth, τον Δεκέμβριο του

ανθρώπους στη χώρα — εγκατέστησαν μια

2020 — μέρος του προγράμματος της GPEI να

μονάδα καθαρισμού στην κοινότητα.

εγκαταστήσει συνολικά 36 παρόμοιες μονάδες καθαρισμού νερού στο Πακιστάν. Από το
2012, Ροταριανοί εργάζονται για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων μέσω διαφόρων συνεργασιών, όπως με την Coca-Cola του
Πακιστάν, το Ροταριανό Ίδρυμα με τις παγκόσμιες χορηγίες, το PolioPlus Partners με τις
χρηματοδοτήσεις του, καθώς και με Ροταριανές Περιφέρειες και άλλες οντότητες. Το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατάστασης μονάδων
καθαρισμού νερού βρίσκεται σε εξέλιξη ή στα
στάδια σχεδιασμού.

Τα μέλη του Ρόταρυ εκπαίδευσαν επίσης κατοίκους για τη λειτουργία και τη συντήρηση
του εξοπλισμού και συνεργάσθηκαν με την
κοινότητα για την παροχή εκπαίδευσης στην
σε θέματα υγιεινής. «Εμείς κερδίσαμε σταδιακά τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που οδήγησε στην επιτυχία», λέει ο
Ali. Το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με το νέο
στρατηγικό σχέδιο της GPEI, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021. Ένας από τους στό-

χους είναι η επιτάχυνση της προόδου εξάλειψης της πολιομυελίτιδας με την ενσωμάτω-

Τώρα που η κοινότητα έχει πρόσβαση σε κα-

ση στο έργο προσπαθειών κάλυψης βασικών

θαρό νερό, οι υγειονομικοί λειτουργοί που

κοινοτικών αναγκών — «με άλλα λόγια, δεν

είναι υπεύθυνοι για την εμβολιασμό, μας ενη-

εστιάζουμε μόνο στην πολιομυελίτιδα», εξη-

μερώνουν ότι όταν πηγαίνουν στα σπίτια οι

γεί ο Michael K. McGovern, Πρόεδρος της Διε-

μητέρες φέρνουν τα παιδιά τους για να εμβο-

θνούς Επιτροπής PolioPlus.

λιαστούν. Έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση
στην περιοχή», λέει ο Ali. Η προσέγγιση της
περιοχής Khadim Solangi Goth ήταν μια πρό-

κληση λόγω θεμάτων ασφαλείας. Αλλά οι υγειονομικοί λειτουργοί επέμειναν. Ροταριανοί συναντήθηκαν με γέροντες, γυναίκες και
άλλα σημαντικά πρόσωπα στην κοινότητα για
να μάθουν τι χρειάζονταν περισσότερο και
πώς το Ρόταρυ θα μπορούσε να βοηθήσει.
«Μόλις κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους, μετά προχωρήσαμε μπροστά», λέει ο Ali. Το α-

Σε έκθεση που εξέδωσε το ίδιο μήνα, το Ανεξάρτητη Διοικητικό Συμβούλιο Παρακολούθησης, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αξιολογεί την πρόοδο εκρίζωσης του ιού παγκοσμίως, τόνισε ότι η αργή πρόοδος προς τη
βελτίωση παροχής καθαρού νερού και της
υγιεινής σε περιοχές του Πακιστάν θεωρείται «πολύ κρίσιμο ζήτημα». Η ομάδα κάλεσε
απευθείας το Ρόταρυ να βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του προγράμματος
πολιομυελίτιδας και των άλλων προγραμμά-
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των. «Το Διεθνές Ρόταρυ έχει μια τεράστια
αξιοπιστία και σεβασμό σε ότι αφορά εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων», αναφέρει η
έκθεση.
Ενώ η βελτίωση του νερού και η υγιεινή σε
αυτούς τους χώρους βοηθά στον περιορισμό
εξάπλωσης του ιού, οι νέες υποδομές συμ-

βάλλουν στη δημιουργία καλής θέλησης και
εμπιστοσύνης για το πρόγραμμα εμβολιασμού. Όλα δένουν μαζί», λέει ο McGovern.
Στη βόρεια Νιγηρία, π.χ., το Ρόταρυ και οι συνεργάτες του έχουν εγκαταστήσει περισσότερες από 30 ηλιακές γεωτρήσεις, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των
ευάλωτων κατοίκων. Η στρατηγική λειτούργησε: H Νιγηρία ανέφερε το τελευταίο κρούσμα πολιομυελίτιδας το 2016 και o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστοποίησε ως απαλλαγμένη την περιοχή αυτή της Αφρικής
από τον ιό το 2020.

χοντα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Η κοινότητα στερείται κέντρου ιατρικών υπηρεσιών. Το πόσιμο νερό
που προέρχεται από έναν σπασμένο αγωγό
δεν είναι ασφαλές και οι πωλητές εμφιαλωμένου νερού χρεώνουν πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι
κάτοικοι. Ροταριανοί συνεργάστηκαν με έναν

ιδιοκτήτη κλιβάνου για την διάθεση ενός χώρου, όπου εγκατέστησαν μια μονάδα φιλτραρίσματος νερού. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Ροταριανό Ίδρυμα και τους Ροτα-

Στο Πακιστάν, λέει ο Memon, Ροταριανοί συ-

ριανούς Ομίλους Karachi και Maysville, Νό-

μπληρώνουν τα έργα παροχής καθαρού νερού

τιας Καρολίνας Η.Π.Α. και εγκαινιάσθηκε τον

με κατασκηνώσεις παροχής υγειονομικών υ-

παρελθόντα Αύγουστο. «Μέσα από αυτό το

πηρεσιών για τις οικογένειες. «Οι κατασκη-

έργο, αποκτήσαμε αξιοπιστία και κερδίσαμε

νώσεις αυτές στέλνουν επίσης ένα πολύ θετι-

την εμπιστοσύνη των κατοίκων. Ο κόσμος

κό μήνυμα. Δείχνει ότι δεν εστιαζόμαστε μό-

μας γνωρίζει. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

νο στην εκρίζωση της πολιομυελίτιδας, αλλά

Οι υγειονομικές ομάδες για τον εμβολιασμό

στο PolioPlus», τονίζει ο ίδιος.

των παιδιών, είτε προέρχονται από τον

Στη πόλη Hassan Brohi Goth, μια άλλη κοινό-

Π.Ο.Υ. είτε από την κυβέρνηση, είναι όλες ευ-

τητα στα περίχωρα του Καράτσι, πολλοί

πρόσδεκτες», τονίζει ο Ali.

άνθρωποι βγάζουν τα προς το ζην στην παραγωγή τούβλων σε κλιβάνους. Μια πυκνή ομίχλη σκεπάζει την περιοχή, επιδεινώνοντας
τις αναπνευστικές δυσκολίες στα ήδη υπάρ16

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τεύχος 9 | 15 Ιανουαρίου 2022

– Diana Schoberg

70 χρόνια
Ροταριανός
JIM SIMMERMON
Ροταριανός Όμιλος Oakmont Verona, Pennsylvania, Η.Π.Α.
— Vanessa Glavinskas

Ε

ισήλθα στο Ρόταρυ το 1950 όταν ήμουν 24
χρονών. Εκείνη την περίοδο ήμουν το νεότερο ηλικιακά μέλος του Ροταριανού Ομίλου Burrell-New Kensington, Πενσυλβάνια. Τώρα
στα 95, είμαι το γηραιότερο μέλος του Ροταριανού Ομίλου Oakmont Verona. Μετά από 70 χρόνια,
έχω ακόμα ένα πολύ καλό ποσοστό προσέλευσης.
Στα παλιά τα χρόνια, η προσέλευση στις συνεστιάσεις ήταν μεγάλη υπόθεση. Το Ρόταρυ έχει γίνει
πιο ευέλικτο, αλλά εγώ διατήρησα τη τακτική
συμμετοχή μου, γιατί μου αρέσουν οι ροταριανές
συναντήσεις. Απολαμβάνω να βλέπω τους φίλους
μου και να ενημερώνομαι για ροταριανά έργα.
Στην αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, οι συναντήσεις του Ομίλου άρχισαν να γίνονται διαδικτυακά. Η πλατφόρμα Zoom είναι αρκετά δημοφιλής στους ηλικιωμένους, έτσι ένοιωθα άνετα με
τη χρήση της και μετά από μερικούς μήνες, σκέφθηκα ότι θα μπορούσα να την χρησιμοποιώ και για
άλλες ροταριανές συναντήσεις, εκτός του Ομίλου
μου. Ο γιος μου ο Bill ζει στο Κολοράντο και είναι
μέλος στον Ροταριανό Όμιλο Highlands Ranch
(Littleton), έτσι άρχισα να παρακολουθώ τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του. Παρακολούθησα επίσης μια διαδικτυακή συνάντηση του Ροταριανού
Ομίλου Fox Chapel Area, όπου ήμουν παλιά μέλος,
για να μιλήσω με παλιούς μου φίλους. Ήταν πολύ
διασκεδαστικό να μιλώ με φίλους και συναδέλφους, που είχα πολλά χρόνια να τους δω. Αυτό με
χαροποίησε ιδιαίτερα. Δεν συναντάς πολλούς ανθρώπους όπως είχα εγώ την εμπειρία αυτή μέσα
στο Ρόταρυ.

Με τα χρόνια, έχω δει το Ρόταρυ να μεγαλώνει
και να αλλάζει πολύ, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό σημείο καμπής για την οργάνωση ήταν όταν οι
γυναίκες άρχισαν να εντάσσονται κατά τη δεκαετία του 1980. Αυτό ήταν μια στιγμή ορόσημο —
και τώρα θα έχουμε την Jennifer Jones ως τη
πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ.
Νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.
Όταν εισήλθα στο Ρόταρυ ως νέος, εργαζόμουνα
για κάποιον άλλον. Οι συναντήσεις και γνωριμίες
με επιτυχημένους ανθρώπους μέσω του Ομίλου
μου με βοήθησαν να αναπτύξω περισσότερη αυτοπεποίθηση κατορθώνοντας να ξεκινήσω κάποιες
επιχειρήσεις. Μία από αυτές ήταν μια τηλεφωνική υπηρεσία, την οποία ίδρυσα το 1958 και λειτούργησε επί 35 χρόνια. Νομίζω ότι ο Όμιλός μου
είναι στην πραγματικότητα περισσότερο σημαντικός για μένα τώρα. Η γυναίκα μου, η Lois, απεβίωσε και τα πέντε παιδιά μου είναι ενήλικα. Οι συναντήσεις του Ρόταρυ είναι αυτό που περιμένω κάθε εβδομάδα. Όταν μιλάω σε νεότερους για το
Ρόταρυ, τους ενθαρρύνω πάντα να συμμετέχουν.
Έχει εμπλουτίσει τη ζωή μου και μου έδωσε μια
ευκαιρία για να βοηθάω τους συνανθρώπους μου.
Ναι, πρέπει να ισορροπήσεις τη ροταριανή συμμετοχή σου και με άλλα πράγματα στη ζωή σου. Αφιερώνεις χρόνο για πράγματα που είναι σημαντικά για σένα. Όταν σκέφτομαι τα 70 μου χρόνια στο
Ρόταρυ, νομίζω ότι το σπουδαιότερο πράγμα ήταν
οι φιλίες που δημιούργησα και αυτά που κάναμε
από κοινού για την διαφορά.
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Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί
Ροταριανός Όμιλος Americus, Georgia, Η.Π.Α.

Σ

ε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με μια κόκκινη
βελούδινη κουρτίνα να καλύπτει την μεγάλη σκηνή με τις περίτεχνες γυψοσανίδες
και τις τοιχογραφίες, ντεκόρ μιας περασμένης
εποχής, τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Americus, Georgia, Η.Π.Α. συγκεντρώθηκαν για την ετήσια εκδήλωσή τους στο ιστορικό θέατρο Rylander
της πόλης.
Εκτός από την δυνατότητα που δόθηκε να εορτάσουν τα μέλη και οι φίλοι την προσωπική επαφή
μετά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας,
η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον ένα αιώνα συνεργασίας του Ομίλου και του ιστορικού θεάτρου, το
οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1921.
Δύο μέλη του Ομίλου, ο Arthur Rylander και ο γιός
του Walter, ήταν μεταξύ των ιδρυτών του θεάτρου. Το 1919 ο Walter εξέπληξε όλους τους εμπλεκόμενους με τη δωρεά του ύψους 60.000 δολαρίων για την κατασκευή, μετριάζοντας την οικονομική ενίσχυση του Δήμου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ροταριανού Ομίλου. Σε αντάλλαγμα της δωρεάς αυτής το οικογενειακό του
όνομα συμπεριλήφθηκε στη ονομασία του θεάτρου.
Στην ακμή του, το θέατρο είχε αποκτήσει πολύ
καλή φήμη στην ευρύτερη περιοχή της Ατλάντα,
με παρουσία γνωστών ονομάτων από το χώρο της
μουσικής και του θεάτρου. Όταν το 1950 άνοιξε
ένα πιο σύγχρονο θέατρο, το Rylander έκλεισε τις
πόρτες του για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1990, ο τότε Δήμαρχος
της πόλης Tom Gailey, επίσης Ροταριανός, ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια αποκατάστασης του
ιστορικού θεάτρου και ο Ροταριανός Όμιλος
Americus άφησε και πάλι το στίγμα του με μια σημαντική συμβολή.
Η επαναλειτουργία του θεάτρου έγινε με μια μεγάλη εκδήλωση το 1999, στα 75α γενέθλια του
18
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πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Jimmy Carter, ο οποίος καταγόταν από το γειτονικό Plains, 10 μίλια
δυτικά της πόλης Americus. Ο ίδιος και η κυρία
Rosalynn παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και το
αμφιθέατρο φέρει τιμητικά το όνομά του. Σήμερα, η σύνδεση μεταξύ του Ροταριανού Ομίλου
Americus και του Θεάτρου συνεχίζεται: Την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος εξασφάλισε μία περιφερειακή χορηγία για την ανανέωση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
Ο Όμιλος αποκαλεί την ετήσια εκδήλωσή του Trip
Raffle: Το όνομα προέρχεται από μια μακροχρόνια
παράδοση απονομής τριών μεγάλων βραβείων
στο τέλος της βραδιάς. Από τη δεκαετία του
1990, ο Όμιλος έχει συγκεντρώσει και προσφέρει
ως έπαθλα ταξίδια, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό. Η τ. Πρόεδρος του Ομίλου Ροτ.
Angela Smith (2020-21), περιγράφει την εκδήλωση και ως μια ευκαιρία οικονομικής εκστρατείας,
πλέον της διασκέδασης που προσφέρει. «Ο σκοπός του Ρόταρυ είναι η προσφορά υπηρεσιών. Αλλά παράλληλα μας αρέσει η παρέα που κάνουμε
μεταξύ μας», λέει η ίδια.
Στην ετήσια αυτή εκδήλωση τα μέλη γιορτάζουν
πάντα τις επιτυχίες της χρονιάς και εφέτος είχαν
κάνει αρκετά πράγματα για να χειροκροτήσουν.
«Παρά την πανδημία του COVID-19, η ρουτίνα είναι καλή. Δεν μπορούμε βεβαίως να πραγματοποιούμε τις δια ζώσης συνεστιάσεις. Η πανδημία μας
ανάγκασε να λειτουργήσουμε διαφορετικά από
ό,τι κάναμε πριν», σημειώνει η Angela.
Ο σύζυγος της Angela, ο Ροτ. Smith Rene, Πρόεδρος του Ομίλου στην αρχή της πανδημίας, είχε
εμπειρία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες συναντήσεων. Ο Όμιλος ξεκίνησε αμέσως τις διαδικτυακές συναντήσεις του, βοηθώντας από την
αρχή τα μέλη του να εξοικειωθούν με τον νέο αυτό τρόπο και επικεντρώνοντας αρχικά το ενδια-
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φέρον του στην πανδημία του κορωνοϊού με προσκεκλημένους εκπρόσωπους τοπικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου του νοσοκομείου που είναι επίσης μέλος του
Ομίλου. Επίσης στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν και παρουσιάσθηκαν ιδέες για έργα παροχής υπηρεσιών.
Τα μέλη χρησιμοποίησαν τα χρήματα, που θα δινόντουσαν ως αντίτιμο των συνεστιάσεων, για αγορά καλαθιών με μικρογεύματα, που προσφέρθηκαν στο προσωπικό του νοσοκομείου. Εκδηλώσεις που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν
δια ζώσης, έγιναν εικονικά και οι προϋπολογισμοί
πραγματοποιήσεως αυτών υπολογίσθηκαν διαφορετικά για να βοηθήσουν τοπικές επιχειρήσεις.
Η συνεργασία με άλλους φορείς έγινε προτεραιότητα. «Οι άνθρωποι ήθελαν έναν τρόπο να βοηθήσουν και η προσαρμογή σε μια νέα κατάσταση λόγω της πανδημίας τους έδωσε αυτή την ευκαιρία», λέει η Angela Smith.
Ο Όμιλος έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες
ώστε τα μέλη να συμμετέχουν σε περισσότερα
έργα, όπως π.χ. καθαρισμούς στο κέντρο της πόλης, εκδηλώσεις κατάθεσης στεφάνων, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους κλπ.

«Συμμετείχαν περισσότερα άτομα σε έργα υπηρεσιών απ’ ό,τι πριν. Για μένα είναι πολύ εύκολο να
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα και να συμμετέχω, ακόμα και όταν ευρίσκομαι
στο εργασιακό μου περιβάλλον», λέει ο νυν Πρόεδρος του Ομίλου Ροτ. Kenny Phillips.
Η σχέση του συλλόγου με τον Προπρόεδρο των
Η.Π.Α. Jimmy Carter, που είναι επίτιμο μέλος, συνεχίζει να επηρεάζει το έργο του. Ένα πρόσφατο
πρόγραμμα αφορούσε την αγορά και προσφορά
υπολογιστών για το Boys and Girls Club, το οποίο
υποστηρίζει το ζεύγος Garter. Το 2020, το Trip
Raffle πραγματοποιήθηκε εικονικά, έτσι οι διοργανωτές έγιναν δημιουργικοί, σχεδιάζοντας ένα διαδικτυακό κυνήγι οδοκαθαριστών που οι παίχτες
έπαιζαν μέσα σε εικονικά σπίτια αναζητώντας
κρυμμένα είδη.
Ο Phillips λέει ότι αυτό το είδος ανθεκτικότητας
είναι που ορίζει τον Όμιλο. «Βλέπουμε το επίπεδο
δέσμευσης και προσπάθειας που καταβάλλουν τα
μέλη. Η πόλη μας είναι μικρή, αλλά αυτοί οι
άνθρωποι έχουν καρδιά, πάθος, ώθηση και επιθυμία να κάνουν τη διαφορά στη κοινότητά μας και
κατ’ επέκταση πέρα από αυτή», λέει ο Philip.
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Δύο πρόσφυγες | Δύο διαφορετικές ιστορίες
Αλλά και οι δύο έχουν ένα κοινό σημείο:

Α

Η απόδραση προς το άγνωστο χρειάζεται
κάτι περισσότερο από ασύλληπτο θάρρος
πελπισμένοι για ένα καλύτερο μέλλον, δύο πρόσφυγες ρισκάρουν τα πάντα καθώς εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για άγνωστους προορισμούς. Η Ju Eun Seok, 22 ετών, προσπαθεί να ξεγλιστρήσει μέσα από τον
κλοιό των φρουρών στα σύνορα της Βορείου Κορέας. Ο Mahdi, έφηβος Σομαλός προετοιμάζεται για ένα
επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα. Αμφότεροι, ακόμη και αν ξεπεράσουν αυτά τα επικίνδυνα περάσματα, θα

βρίσκονται μόνο στην αρχή του ταξιδιού τους προς το άγνωστο. Οι δύο ιστορίες που εκτυλίσσονται στις επόμενες σελίδες είναι ενδεικτικές των εμπειριών των χιλιάδων προσφύγων σε όλο τον κόσμο, που εγκαταλείπουν τις εστίες τους
για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Κάθε ιστορία είναι διαφορετική, αλλά έχουν αρκετά κοινά στοιχεία: Διάλυση οικογενειακών δεσμών, διάχυτη αίσθηση μετακίνησης, πείνας, φόβου και οικονομικής αβεβαιότητας και μια συνεχή λαχτάρα
για ένα φιλικό πρόσωπο, ένα χέρι βοηθείας. Εάν είναι τυχεροί, ορισμένοι πρόσφυγες μπορεί να λάβουν βοήθεια από
μέλη του Ρόταρυ — και μερικοί μπορεί να βρουν στο Ρόταρυ ένα ξεχωριστό είδος φιλοξενίας.
Εικονογράφηση από τον VALERIE CHIANG
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Jayu σημαίνει Ελευθερία
Πάνω από δύο δεκαετίες μετά την οδυνηρή απόδρασή της από την Βόρεια Κορέα, η
Ju Eun Seok ηγείται του Ροταριανού Ομίλου Ulsan Jayu στη Νότια Κορέα, με προτεραιότητα τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες.

Μ

ια έντονη κρύα νύχτα, κάτω από ένα
δρεπανόμορφο φεγγάρι, τρεις νεαρές γυναίκες στριμώχνονται στο δάσος και μελετούν το παγωμένο ποτάμι που
βρίσκεται μπροστά τους. Σε ορισμένα μέρη
του κόσμου, οι άνθρωποι ετοιμάζονται να
γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Εδώ όμως στα
σύνορα μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας, οι
τρείς γυναίκες, φίλες από το γυμνάσιο, είναι
προσηλωμένες σε κάτι εντελώς άλλο: να διασχίσουν τον παγωμένο ποτάμι. Είχαν επιλέξει
22
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αυτήν την τοποθεσία με προσοχή, ένα μέρος
όπου ο ποταμός Yalu στένευε μόνο σε λίγα
μέτρα. Κρυμμένες στις σκιές, μπορούν να
δουν τα δύο έντονα φωτισμένα φυλάκια εκατέρωθεν του ποταμού. Καθώς παρακολουθούν, οι φρουροί στο στην αντίπερα όχθη ξεκινούν την αλλαγή βάρδιας τους. Τώρα είναι
η στιγμή.
Οι γυναίκες βγαίνουν τρέχοντας από το δάσος, κατεβαίνουν στη χιονισμένη όχθη του
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ποταμού και γλιστράνε επάνω στον πάγο. Δεκαπέντε γρήγορα, ολισθηρά βήματα τις μεταφέρουν στην άλλη πλευρά, όπου διασχίζουν
την όχθη και μετά τρέχουν μέσα στα δένδρα.
Λαχανιασμένες περίμεναν στο σκοτάδι. Τίποτα. Η απόδρασή τους από τη Βόρεια Κορέα
πέρασε απαρατήρητη. Είναι μέσα στη Κίνα
τώρα. Στα 22 της, η Ju Eun Seok ξεκίνησε ένα
πολυετές ταξίδι προς την ελευθερία. Τη νύχτα που η Seok έφυγε από τη Βόρεια Κορέα —
24 Δεκεμβρίου 1997 — η πατρίδα της βρισκόταν σε μια απελπισμένη περίοδο. Στο τέλος
του Ψυχρού Πολέμου, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι
σταμάτησαν τις επιδοτήσεις που συντηρούσαν το κράτος επί χρόνια, και το 1994 η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας είχε ουσιαστικά
αναστείλει τις παραδόσεις τροφίμων στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας, υπέρ της
πρωτεύουσάς της, της Πιονγκγιάνγκ. Είχε επίσης μειώσει τα σιτηρέσια στους αγρότες,
όταν άρχισε να μαζεύει τρόφιμα. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά ο λιμός που προέκυψε
— του οποίου οι διαρκείς κακουχίες χαρακτηρίστηκαν εκείνη την περίοδο ως «o Μάρτιος
της Πείνας» — μπορεί να σκότωσε περισσότερο από ένα εκατομμύριο Βορειοκορεάτες.
Ένας αριθμός ρεκόρ Βορειοκορεατών, κυρίως νεαρές γυναίκες, επιχείρησαν να δραπετεύσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, η κινεζική κυβέρνηση
είχε απελάσει χιλιάδες Βορειοκορεάτες αποστάτες, θεωρώντας τους ως μετανάστες που
αναζητούσαν εργασία. Σύμφωνα με αυτήν την
ερμηνεία, οι αποστάτες εξαιρέθηκαν από Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951, που
απαγόρευε την επιστροφή των πολιτικών
προσφύγων στις πατρίδες τους. Ωστόσο, περισσότεροι από 100.000 Βορειοκορεάτες είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Πολλοί από αυτούς διέσχισαν τον ποταμό Tumen, ο οποίος
χωρίζει τη Βόρεια Κορέα από την Κίνα και τη

Ρωσία. Άλλοι, όπως η Seok, διέσχισαν τον ποταμό Yalu.
Μερικοί που διέφυγαν στην Κίνα βοηθήθηκαν
από μεσολαβητές, έναντι αμοιβής, και στις
δύο πλευρές του ποταμού (σήμερα η αμοιβή
αυτή μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια.) Πολλές από τις γυναίκες που διέφυγαν,
πωλήθηκαν σε αγρότες ως σύζυγοι και κάποιες εξαναγκάστηκαν στη πορνεία. Σύμφωνα
με μια μελέτη της Korean Future Initiative,
σχεδόν το 1/3 των γυναικών από τη Βόρεια
Κορέα είχε αυτή τη μοίρα μεταξύ 2015 και
2018.
Η Seok και οι φίλες της ήταν τυχερές. Διέσχισαν τον ποταμό Yalu εντελώς μόνες τους.
Δεν χρωστούσαν σε κανέναν. Εκείνη την κρύα
νύχτα του Δεκέμβρη, πριν από 25 χρόνια, οι
τρεις γυναίκες περπάτησαν μέσα στο δάσος
μέχρι που έφθασαν σε ένα σπίτι που ήταν ιδιοκτησία μελών μιας προτεσταντικής εκκλησίας με έδρα τη Νότια Κορέα. «Δεν ήξερα
καν τι ήταν εκκλησία ή θρησκεία όταν έφυγα
από τη Βόρεια Κορέα», λέει η ίδια (για ευνόητους λόγους η Seok δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εκκλησία). Η όλη κατάσταση
φαινόταν εξωπραγματική και η Seok πανικοβλήθηκε. «Συνειδητοποίησα ότι θα χώριζα
για πάντα από την οικογένειά μου», λέει. Μετανοιωμένη για την απόφασή της και με δάκρυα στα μάτια της ήθελε να φύγει από το
σπίτι, σκοπεύοντας να επιστρέψει στη Βόρεια
Κορέα. Τα μέλη της εκκλησίας την απέτρεψαν εξηγώντας της, ότι οι φρουροί ήταν σε
επιφυλακή για ανθρώπους που επέστρεφαν
στη χώρα από την άλλη κατεύθυνση — Βορειοκορεάτες που είχαν κρυφτεί στην Κίνα
για να συγκεντρώσουν τρόφιμα, ρούχα και
άλλες προμήθειες που τώρα ήλπιζαν να φέρουν πίσω στα σπίτια τους. Η Seok αποφάσισε να παραμείνει. Η εκκλησία εφοδίασε τη
Seok και τις φίλες της με πιστοποιητικά γέννησης, τρόφιμα, και τους έδωσε προσωρινό
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καταφύγιο και αργότερα διευθετήθηκε ώστε
η κάθε μία να νυμφευθεί με έναν Κινέζο. Οι
τρείς κοπέλες δεν ξανασυναντήθηκαν από
τότε. Η εκκλησία τοποθέτησε τη Seok σε ένα
αγροτικό χωριό της Επαρχίας Liaonign, μια
παράκτια περιοχή στη βορειοανατολική Κίνα
και τη σύστησε σε έναν αγρότη που ήθελε σύζυγο. Η Seok δέχθηκε οικειοθελώς τον γάμο,
υπολογίζοντας ως τον πιο ασφαλή τρόπο για
να αποφύγει την προσοχή της κινεζικής αστυνομίας. «Δεν είχα τον χρόνο να προετοιμαστώ
για να ζήσω ως αγρότισσα. Αλλά αυτή είναι η
πραγματικότητα για τις γυναίκες της Βόρειας
Κορέας», λέει η ίδια. Σε λιγότερο από ένα
χρόνο μετά την εγκατάστασή της εκεί, η Seok
γέννησε ένα αγοράκι.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά είχε μια
νοικοκυρεμένη ζωή και οικογένεια, εντούτοις, παρέμεινε ξένη σε μια ξένη χώρα. Το
άγχος της ζωής σε μια άγνωστη χώρα, με
διαρκή τον κίνδυνο αποκάλυψης, ήταν μερικές φορές αφόρητο. Η Seok είχε ακούσει ότι
πολλές φορές οι Βορειοκορεάτες αποστάτες
κουβαλούσαν δηλητήριο ή μια λεπίδα ξυραφιού, που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν σε
περίπτωση που τους συλλάμβανε η αστυνομία. Ένοιωθε τρόμο κάθε φορά που έβλεπε ένα
από τα λευκά αυτοκίνητα της Δημόσιας Ασφάλειας. Όποτε ερχόταν ένας ξένος στο αγρόκτημα, κρυβόταν στο δάσος με το μωρό
στη πλάτη της.
Τελικά, την 1η Νοεμβρίου 2003, έξι χρόνια
μετά την είσοδό της στη Κίνα, η Seok πήρε τη
δημόσια συγκοινωνία προς το αεροδρόμιο για
να ταξιδεύσει στη Νότια Κορέα. Είχε πλαστό
δελτίο ταυτότητας, είχε εξασκηθεί στην ομιλία των απαραίτητων φράσεων στα κινέζικα
και είχε απομνημονεύσει τη διεύθυνση προορισμού της. «Ένιωσα ένα ρίγος στη σπονδυλική μου στήλη όταν οι Κινέζοι αξιωματικοί με
ανέκριναν. Με έλεγξαν τρεις φορές πριν μου
επιτρέψουν να περάσω στην πύλη». Αυτή τη
24
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φορά είχε βοηθηθεί από έναν μεσάζοντα που
είχε κανονίσει η εκκλησία. Οι αποστάτες στηριζόντουσαν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο μεσαζόντων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας
καθώς και της Κίνας. Πολλοί από τους μεσάζοντας στην Κίνα ήταν μεταξύ των 2 εκατομμυρίων Κορεατών που ζούσαν στη χώρα. Η
Seok πλήρωσε περίπου 8.000 δολάρια για το
ταξίδι της.
Η πτήση της Seok κράτησε μόνο 90 λεπτά και
στη συνέχεια συναντήθηκε με μέλη της τοπικής προτεσταντικής εκκλησίας στο αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας. Εγκαταστάθηκε σε
ένα εκπαιδευτικό κέντρο επανεγκατάστασης,
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ενοποίησης, όπου παρέμεινε επί δύο μήνες μαθαίνοντας βασικά πράγματα. Τελικά, η Seok έλαβε
την ταυτότητά της ως πολίτης της Κορέας —
η χώρα δεν θεωρεί τους Βορειοκορεάτες ως
αλλοδαπούς — και της παρασχέθηκε ένα διαμέρισμα, μαζί με ένα επίδομα Η Seok θα
έπρεπε να πληρώνει το ενοίκιο και να καλύπτει τα έξοδά της, έτσι άρχισε να εργάζεται
σε τρείς διαφορετικές εργασίες μερικής απασχόλησης κάθε μέρα.
Σήμερα, 46 ετών η Seok ζει στο Ulsan, μια
βιομηχανική πόλη στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας, διατηρώντας όμως ζωντανές
τις αναμνήσεις και τα δύσκολα χρόνια παραμονής στην Κίνα. Το πέρασμά της στην ελευθερία περιελάβανε πολύ περισσότερα από το
πρώτο της πέρασμα, έχοντας καλύψει εκατοντάδες μίλια και ζώντας σε δύο διαφορετικούς, άγνωστους πολιτισμούς. Ένας από αυτούς ήταν η Νότια Κορέα. Η Seok συγκλονίστηκε με την άγνοιά της απέναντι σε όσα
έβλεπε. «Ντρεπόμουν σε κάθε βήμα μου. Κάθε στιγμή ένιωθα σαν νεογέννητο. Τα πάντα
σχετικά με τον τρόπο ζωής ήταν εντελώς αδιανόητα στη Βόρεια Κορέα. Έπρεπε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για το φαγητό. Ιδιαίτερα για το κρέας και συγκεκριμένα την
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μπριζόλα, που ήταν μια αποκάλυψη. Στη Βόρεια Κορέα είχαμε έναν χορτοφαγικό προσανατολισμό λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Όλα αυτά τα νέα τρόφιμα ήταν μια προκλητική εμπειρία», λέει η Seok. Επίσης υπήρχαν οι πολιτισμικές διαφορές, όπως η μετάβαση από τη μουσική της δεκαετίας του ’60
μέσω του ελεγχόμενου βορεοκορεατικού ραδιοφώνου, καθώς και οι τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες της Νοτίου Κορέας. Όμως το
μεγαλύτερο σοκ προήρθε από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ακόμη και σήμερα,
περιστασιακά παλεύει με τις πολιτισμικές
διαφορές. «Ώρες-ώρες κάθομαι σαν βουβή,
χαμογελώντας χωρίς νόημα, ενώ όλοι γύρω
μου μιλούν. Εγώ πρέπει να σκεφτώ τι να πω,
πώς να εκφράσω τη γνώμη μου», λέει η ίδια.
Λίγο μετά την εγκατάστασή της στη Νότια Κορέα, η Seok βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης σε ένα εστιατόριο ενώ παρακολουθούσε
μαθήματα ειδικευομένου στην κοινωνική εργασία σε ένα πανεπιστήμιο — ενώ παράλληλα
φρόντιζε τον γιο της (ο οποίος είχε έλθει στη
Νότια Κορέα αργότερα). Ο σύζυγός της ήρθε
ένα χρόνο μετά την είσοδο της Seok στη Νότια Κορέα και λίγο αργότερα το ζευγάρι απέκτησε ακόμη ένα γιό. Η Seok και ο σύζυγός
της χώρισαν αργότερα και εκείνη κατέληξε
να μεγαλώνει τα δύο αγόρια μόνη της. Παρ’
όλες τις δυσκολίες τα κατάφερε. Ο μεγαλύτερος γιος της πρόσφατα ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και εργάζεται στην Εταιρεία Hyundai Motors. Ο μικρότερος γιος της
εκπαιδεύεται στο στρατό και η Seok εργάζεται ως σύμβουλος εκπαίδευσης ενοποίησης.
Υπήρχαν δυσκολίες, αλλά η Seok δέχθηκε βοήθεια. «Ο καθηγητής της κοινωνικής πρόνοιας στο Πανεπιστήμιο έγινε σύμβουλός μου
και ο πάστορας στην εκκλησία - η ίδια εκκλησία που με είχε βοηθήσει στην Κίνα – ήταν ο
πνευματικός μου σύμβουλος. Με φρόντισαν

με την ίδια στοργή που είχαν και οι γονείς
μου. Με βοήθησαν να αντέξω, έτσι να είμαι
αυτή που είμαι σήμερα».
Πρόσθετη βοήθεια προήλθε από μια απροσδόκητη πηγή. Ο Ροταριανός Όμιλος Ulsan βοήθησε αρκετές φορές την Seok στις σπουδές
της με οικονομική υποστήριξη και ο Ροταριανός Όμιλος Ulsan Munhwa της πρόσφερε έναν
υπολογιστή. Η σύνδεση με το Ρόταρυ θα αποδειχτεί κρίσιμη τα επόμενα δέκα χρόνια. Ξεκίνησε όταν η Seok άρχισε να συμβουλεύει τους
νεοφερμένους από το Βορρά. Ήταν εξωστρεφής ως νεαρή κοπέλα και της άρεσε να βοηθάει τους άλλους. Όταν ήταν 18 ετών και ζούσε ακόμα στη Βόρεια Κορέα, οι φίλοι της της
είχαν προτείνει να συμμετάσχει σε μια Διάσκεψη των Ηγετών Καλών Πολιτών του Εθνικού Κομμουνισμού, στην οποία τιμούσαν πολίτες που είχαν κάνει καλές πράξεις για τη χώρα και τους συντρόφους τους. Στο Νότο, βοηθάει τους νέους πρόσφυγες να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.
Το 2016, η Seok προσεγγίστηκε από τον HaeSang Choi, ένα Ροταριανό που εκείνη την χρονιά ήταν Διοικητής της 3721 Περιφέρειας
Δ.Ρ. Ως μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου Ενοποίησης, ένα εθνικό διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρο
της Νότιας Κορέας, γνωστό σήμερα ως Συμβούλιο για την Ειρηνική Ενοποίηση που διαβουλεύεται την επανένωση της Βορείου και
Νοτίου Κορέας — ο Choi είχε βοηθήσει στην
υποστήριξη Βορειοκορεατών προσφύγων. Ενθάρρυνε την Seok να συνεργαστεί με συναδέλφους πρόσφυγες για να ιδρύσουν ένα νέο
Όμιλο. «Το Ρόταρυ μπορεί να είναι το σημείο
εκκίνησης για τη δημιουργία σχέσεων με την
κοινότητα», είπε ο ίδιος. Ο Choi όρισε ως ανάδοχο τον Ροταριανό Όμιλο Ulsan Daeduck για
την διαδικασία ίδρυσης του νέου Ομίλου. Το
2016 ο Ροταριανός Όμιλος Ulsan Jayu - ή Ul-
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san Freedom, όπως είναι γνωστό διεθνώς, με
25 μέλη, έλαβε τη Χάρτα ίδρυσής του, με Πρόεδρο την Ju Eun Seok.
Ο Όμιλος Ulsan Jayu βοηθά τους Βορειοκορεάτες πρόσφυγες, χρησιμοποιώντας τις ροταριανές συνδέσεις για να τους παρέχει διάφορες υπηρεσίες, όπως επαγγελματική απασχόληση, ιατρική περίθαλψη, νομική βοήθεια και
εκπαίδευση. Σε περιόδους διακοπών ή εορτών ο Όμιλος προσκαλεί Βορειοκορεάτες μετανάστες και τοπικές οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος να μοιράζονται φαγητό και να
ανταλλάσσουν δώρα, να φορούν γιορτινές
στολές και να απολαμβάνουν χρόνο μαζί για
να απαλύνουν τα συναισθήματα της αποξένωσης και δημιουργίας αίσθησης για το πού ανήκουν. Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα τα μέλη του Ομίλου επισκέπτονται ένα ορφανοτροφείο. Σήμερα, περίπου τα μισά μέλη του Ομίλου είναι μη πρόσφυγες. «Νομίζω ότι είναι
ένα θετικό σημάδι, ότι σημειώνουμε μεγάλη
πρόοδο. Θέλω ο Όμιλός μας να είναι τόσο ζωντανός όσο κανένας άλλος Όμιλος, με διαφορετικά μέλη και ποικίλα έργα», λέει η Seok,
τονίζοντας ότι προτεραιότητα του Ομίλου
παραμένει η βοήθεια προς τους Βορειοκορεάτες πρόσφυγες που διαφεύγουν στη Νότια
Κορέα.
Ο Ροταριανός Όμιλος Ulsan Jayu είναι ένας
από τους πολλούς Ροταριανούς Ομίλους στη
Νότια Κορέα που υποστηρίζουν τους αποστάτες από τη Βόρεια Κορέα με ποικίλους τρόπους, όπως κατασκευή σχολείων, υποτροφίες
για σπουδές, δωρεάν ιατρική φροντίδα κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, πέντε Ροταριανοί Όμιλοι (UlsanDongbu, Ulsan Jayu, Ulsan-Jeil, Ulsan-Muryong
και Ulsan-Namsan) έχουν παραδώσει υλικό με
βασικές ανάγκες για την περίοδο της καραντίνας σε 580 Βορειοκορεατικές οικογένειες
στην περιοχή Ulsan.
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Τον τελευταίο καιρό όμως ο αριθμός των
προσφύγων συρρικνώθηκε δραματικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενοποίησης, μόνο δύο
Βορειοκορεάτες, ένας άνδρας και μια γυναίκα
εισήλθαν κρυφά στη Νότιο Κορέα το δεύτερο
τρίμηνο του 2021, καθώς με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία που διατηρεί η Νότια Κορέα
την τελευταία 20ετία, ο αριθμός των προσφύγων έφθαναν τα 1.000 άτομα ετησίως από το
2001 έως το 2019. Μια κύρια αιτία της πτώσης είναι η πανδημία. Η Βόρειος Κορέα ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με
την Κίνα κατά μήκος των ποταμών Tumen και
Yalu. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη μέτρων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εμβολιασμού και
της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει καταστήσει
δύσκολη τη μετακίνηση μέσω Κίνας. Ωστόσο,
η Seok παραμένει αισιόδοξη για μια ενωμένη
Κορέα — ή τουλάχιστον να μπορούν οι
άνθρωποι να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ
Βορρά και Νότου. "Πρακτικά μιλώντας θα χαρώ πολύ αν οι Βορειοκορεάτες και οι Νοτιοκορεάτες μπορούν απλώς να επισκέπτονται
αγαπημένα πρόσωπα και φίλους τους». Μακροπρόθεσμα, θα ήθελε μια Κορέα να έχει τα
πλεονεκτήματα μίας πρωτεύουσας, της τεχνολογίας, των πόρων και των ανθρώπων.
Πέρα από τις πολιτικές προκλήσεις υπάρχουν και οι πολιτιστικές. Εδώ έρχεται ο Ροταριανός Όμιλος Ulsan Jayu. «Πιστεύουμε ότι
οι δραστηριότητές μας θα διευκολύνουν τους
κατοίκους του Νότου να δέχονται ανθρώπους
από το Βορρά χωρίς προκατάληψη, και οι κάτοικοι του Βορρά να νοιώθουν ότι θα γίνουν
αποδεκτοί στο Νότο».
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Μια ευκαιρία για το μέλλον
Ξεφεύγοντας από τη βία στην πατρίδα του, ένας νεαρός άνδρας εγκαταλείπει την
οικογένειά του και αντιμετωπίζει το άγνωστο. Όταν φτάνει σε ένα μέρος που ποτέ
δεν ήξερε ότι υπήρχε, οι Ροταριανοί ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν

Έ

φυγα από τη Σομαλία όταν ήμουν 14 ή 15
χρονών. Ήταν μόλις πριν από περίπου πέντε χρόνια, αλλά είναι σαν να έχει περάσει
πολύ περισσότερος χρόνος. Η μητέρα μου είναι
αγρότισσα. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν μικρός, οπότε δεν γνώρισα ποτέ τον πατέρα μου.
Τότε η μαμά μου παντρεύτηκε τον πατριό μου.
Εκείνη την εποχή, ο πόλεμος ήδη μαινόταν στη
πατρίδα μου. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να φύγω από
τη Σομαλία. Αλλά μια τρομοκρατική ομάδα που
ονομάζεται al-Shabaab έπαιρνε παιδιά από αγροτικές οικογένειες με ψεύτικες υποσχέσεις, τα
πήγαινε στις πόλεις και τα χρησιμοποιούσε σαν
ανθρώπινες βόμβες. Τους είδα να παίρνουν έναν
φίλο μου. Δεν μπορούσα να το πω στη μαμά μου ή
σε κανέναν. Έπρεπε να φύγω χωρίς να αποχαιρετήσω κανέναν. Έφυγα το βράδυ. Δεν ήξερα πού
πήγαινα. Στόχος μου δεν ήταν ποτέ να φτάσω
στην Ευρώπη, γιατί ούτε καν είχα ακούσει. Ήθελα

να περάσω τα σύνορα και να πάω στην Κένυα. Στη
Σομαλία, εμείς δεν έχουμε λεωφορεία ή τραίνα
όπως στην Ελβετία, αλλά έχουμε αυτοκίνητα που
μπορείτε να πας κάπου. Πήρα το πρώτο που μπορούσα.
Μετά από ένα ταξίδι που κράτησε μια ολόκληρη
μέρα, βρέθηκα στην Αιθιοπία. Είχα πάρει σε λάθος
δρόμο. Στην Αιθιοπία με συνέλαβαν και με έβαλαν
στη φυλακή για ένα μήνα. Όταν με άφησαν να φύγω, περπατούσα στο δρόμο και άκουσα κάποιος
να μιλά τη μητρική μου γλώσσα. Μου είπε ότι
έρχονται πολλοί άνθρωποι στην Αιθιοπία και μετά πηγαίνουν στο Σουδάν, στη Λιβύη ή στην Ευρώπη, και προσφέρθηκε να με βοηθήσει.
Πέρασα δύο μέρες σε ένα διαμέρισμα με μια παρέα προσφύγων και μετά μας πήρε κάποιος με ένα
αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χάλασε στο Σουδάν
και περπατήσαμε διασχίζοντας την έρημο για
τρεις μέρες. Μετά βρήκαμε ένα αυτοκίνητο για
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να μας πάει στη Λιβύη. Στην αρχή δεν σου ζητούν
χρήματα, αλλά όταν φτάνεις στην Λιβύη πρέπει να
πληρώσεις για τη διαδρομή και για ό,τι έφαγες ή
ήπιες στο δρόμο.
Εάν είστε σε θέση να πληρώσετε τα χρήματα που
οφείλετε, θα μπορείτε να φθάσετε απευθείας σε
ένα πλοίο για την Ιταλία. Αλλά εγώ δεν είχα χρήματα και όταν τηλεφώνησα στον πατριό μου μου
έκλεισε το τηλέφωνο. Όταν δεν μπορείτε να πληρώσετε, σας βασανίζουν. Χτύπησαν εμένα και κάποιους άλλους νέους που δεν είχαν να πληρώσουν και έφτιαξαν ένα βίντεο προς παραδειγματισμό. Κάποια στιγμή με άφησαν. Βρήκα εργασία
χωρίς να πληρώνομαι και με ελάχιστο φαγητό. Τα
βράδια κοιμόμουν στην παραλία.
Έμεινα στη Λιβύη σχεδόν ενάμιση χρόνο. Τελικά
κατόρθωσα να μπω σε ένα μεγάλο σκάφος, δεν
ήταν πραγματικό σκάφος, απλά κάτι από ξύλο και
πλαστικό, που βάζουν τόσο κόσμο όσο το δυνατόν
περισσότερο. Είχε δύο καταστρώματα, και όπως
διασχίζαμε τη Μεσόγειο Θάλασσα, οι άνθρωποι
στο πάνω κατάστρωμα είδαν ένα μεγάλο ιταλικό
πλοίο. Σηκώθηκαν όλοι ταυτόχρονα για να το κοιτάξουν και το σκάφος αναποδογύρισε. Η θάλασσα
ήταν κρύα γιατί ήταν χειμώνας. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί ξέρω να κολυμπάω, αλλά πολλοί
άνθρωποι πνίγηκαν. Ένας φίλος μου από τη Σομαλία, ο Mohammed, που είμασταν μαζί και καταγόταν από την Ερυθραία, και σήμερα ζει στη Λουκέρνη, έχασε τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του.
Κατέληξα σε νοσοκομείο στην Ιταλία. Μετά από
δύο εβδομάδες με πήγαν σε έναν προσφυγικό καταυλισμό.
Αργότερα πήγα στις Συρακούσες, στη Σικελία.
Μερικοί άνθρωποι έβαζαν πρόσφυγες σε λεωφορεία, αν είχες χρήματα. Έχω έναν θείο που ζει
στην Ολλανδία, έτσι δημιούργησα έναν λογαριασμό στο Facebook και τον βρήκα εκεί και του
έγραψα ένα μήνυμα. Την επόμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο θείος μου και μου είπε να πάρω ένα
λεωφορείο για την Ολλανδία. Ένας τύπος μου
έφτιαξε ένα πλαστό διαβατήριο και μου αγόρασε
ένα εισιτήριο αφού του έστειλε ο θείος μου χρήματα, αλλά το εισιτήριο με πήγε μόνο μέχρι ένα
μικρό χωριό στην Ελβετία, στα σύνορα με Ιταλία,
28
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όπου υπήρχε άλλος προσφυγικός καταυλισμός.
Πέρασα δύο μέρες σε αυτό το στρατόπεδο και
μετά στάλθηκα σε στρατόπεδο στη Ζυρίχη. Ο θείος μου ήθελε ακόμα να πάω στην Ολλανδία, αλλά
τώρα είχαν τα δακτυλικά αποτυπώματά μου στην
Ελβετία, έτσι δεν μου επιτρεπόταν να φύγω. Δεν
είχα ούτε δουλειά ούτε τίποτα, έπρεπε όμως να
κάνω κάτι, για να έχω μια ευκαιρία για το μέλλον.
Στη Σομαλία, ήξερα ότι θα γίνω αγρότης, αλλά
όταν κοίταγα τα αεροπλάνα στον ουρανό, ονειρευόμουν να πετάω. Έκανα μια αίτηση για θέση εργασίας για πρόσφυγες, έκανα κάποια προκαταρκτικά
μαθήματα και επέλεξα κάποιες εργασίες που με
ενδιέφεραν, αλλά ήταν ήδη Αύγουστος, περίοδος
διακοπών και τα κανονικά μαθήματα ξεκινούσαν
αργότερα στην Ελβετία.
Τότε ήταν που η οργάνωση ROBIJ με έφερε σε
επαφή με τη κυρία Hopsch, που με βοήθησε επαγγελματικά. Μετά από δύο εβδομάδες εξερεύνησης εργασίας και διαπίστωσης των ικανοτήτων
μου, η οργάνωση ROBIJ μου πρόσφερε μια διετή
εκπαίδευση στη ζωγραφική. Στην αρχή δεν ήξερα
τι ήταν ζωγραφική, αλλά τώρα το απολαμβάνω
πολύ.
Πολλά πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή. Για παράδειγμα, στη Σομαλία, δεν είχαμε ντους. Πλενόμασταν χρησιμοποιώντας ένα πιάτο για να ρίχνουμε νερό στο σώμα μας. Δεν ήξερα να χρησιμοποιώ
το ντους. Στη Σομαλία, η οικογένειά μου δεν είχε
τηλεόραση. Πώς μπορείς να ξέρεις όλα αυτά; Την
πρώτη φορά που είδα λευκό άτομο ήταν στη Λιβύη, και αυτό ήταν τόσο παράξενο. Σκέφτηκα, δεν
είναι πραγματικός άνθρωπος. Άλλοι πρόσφυγες
που είχαν έρθει από πόλεις όπου είχαν τηλεοράσεις γνώρισαν. Στην αρχή, δεν είχα ιδέα για την
αξία των χρημάτων στην Ελβετία. Πήγα σε ένα
κατάστημα να αγοράσω μερικά ρούχα και έδωσα
όλο το μηνιάτικό μου στο ταμείο. Δεν πίστευα ότι
θα ήταν τόσο ακριβά. Ούτε ήξερα να μαγειρεύω,
αλλά σιγά-σιγά έμαθα. Δεν ήταν εύκολα στην αρχή. Τώρα, όμως, που ασχολούμαι επαγγελματικά
και έχω φίλους, μου αρέσει πολύ η ζωή στην Ζυρίχη.
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Ζήτω
η Εσπεράντο

Σ

Μέλη της Ροταριανής Συναδέλφωσης Εσπεράντος επικοινωνούν
σ’ αυτή τη διεθνή γλώσσα, που ο-

μιλείτε σχεδόν από 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Πολωνός

ρα δεν θα σας λείψει η παρέα.

οφθαλμίατρος L.L. Zamenhof οραματί-

Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ομι-

στηκε ένα τρόπο να βοηθήσει στην οι-

κοδόμηση της διεθνούς κατανόησης και της
παγκόσμιας ειρήνης. Έτσι δημιούργησε μια
γλώσσα της ελπίδας: την Εσπεράντο, που ση-

μαίνει «αυτός που ελπίζει».

λούντες τη γλώσσα αυτή, η Esperanto συνεχίζει να ευδοκιμεί στην ψηφιακή εποχή: Ο Duolingo λέει ότι η ψηφιακή πορεία της έχει ξεκινήσει. Εκτός από τον επενδυτή George Soros
που μιλά τη γλώσσα, και η Ροταριανή Συνα-

Για να ενθαρρύνει τη διάδοσή της, ο Zamen-

δέλφωση Esperanto - Rotaria Amikaro de Es-

hof χρησιμοποίησε δομές και λεξιλόγιο που

peranto (RADE) με τα 57 μέλη της, κάνει το

προέρχονται κυρίως από τις ρομανικές γλώσ-

ίδιο. Η ομάδα αυτή, της οποίας οι ρίζες πάνε

σες, με περιορισμένη χρήση του γερμανικού

πίσω στο 1928, ισχυρίζεται ότι είναι η παλαι-

λεξιλογίου — και χωρίς ανώμαλα ρήματα, με

ότερη συναδέλφωση στο Ρόταρυ.

ουσιαστικά χωρίς γένη και σύνθετη γραμματι-

Τα μέλη της RADE, που ζουν σε 13 διαφορετι-

κή. Μπορείτε να μιλήσετε άνετα τη γλώσσα
αυτή σε λιγότερο από ένα χρόνο με την εξάσκηση χάρη στη δημοφιλή εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo και τακτικές διαδικτυακές συνομιλίες. Αλλά αν δεν θέλετε,
μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε αυτή την
εφαρμογή, λένε οι ομιλητές της Εσπεράντο.
Μάθετε μερικούς απλούς κανόνες γραμματικής με το εγχειρίδιο Complete Esperanto και
με το λεξικό δίπλα σας, μπορείτε να μιλήσετε

κές

χώρες, συνδέονται και μιλούν μεταξύ

τους μέσω μιας εφαρμογής smartphone, την
Amikumu. Η RADE πραγματοποιεί διαδικτυακές συναντήσεις στη πλατφόρμα Zoom, όπως
επίσης και ο Ροταριανός Όμιλος E-Club of Esperanto, Βραζιλία, ο μόνος Όμιλος που μιλά τη
γλώσσα αυτή. Το σύνθημα «Πρώτιστον το Υπηρετείν» αποδίδεται στη γλώσσα αυτή ως
“Servo Super Mio”.
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Άνθρωποι της δράσης
σε όλο τον κόσμο
Ηνωμένες Πολιτείες
Τον Σεπτέμβριο, ο Ροταριανός Όμιλος Novato,
Καλιφόρνια, γιόρτασε τα εγκαίνια ενός κοινοτι-

κού κέντρου, το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας
που ξεκίνησε το 2007 με κληροδότημα 5 εκατομμυρίων δολαρίων του επί πολλά χρόνια μέλους
του Ομίλου Ροτ. Bill Jonas. Ο Όμιλος συνεργάστηκε με το Κολλέγιο Marin για την κατασκευή ενός
συγκροτήματος 15.600 τετραγ. ποδιών στην Πα-

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

νεπιστημιούπολη Indian Valley. Το κέντρο στεγά-

Το ευχάριστο κλίμα στα υπήνεμα νησιά μπορεί να

ζει έναν χώρο εκδηλώσεων με χωρητικότητα εκατοντάδων καλεσμένων, μια κουζίνα και μια
σκηνή εξοπλισμένη με τον πιο σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Ο Όμιλος, του οποίου η συνεισφορά κάλυψε περίπου το ένα τρίτο του συνολικού κόστους του έργου, απέκτησε thn 75ετή
μίσθωση του χώρου καθώς και δικαιώματα ονοματοδοσίας για τους ευεργέτες του, τους αείμνηστους Bill και την Adele Jonas, και τώρα πραγματοποιεί τις συναντήσεις του στο κέντρο. «Ήταν
μια μακροπρόθεσμη πρόκληση, αλλά δεν τα παρατήσαμε», λέει η Sonia Seeman, συμπρόεδρος της
επιτροπής σχεδιασμού του έργου.

ευχαριστήσει τους παραθεριστές που αναζητούν
τον ήλιο, αλλά για τους κατοίκους, η σοβαρή ξηρασία τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε σιτηρέσιο

και εξάρτηση από το αφαλατωμένο νερό. Για να
αξιοποιήσει στο έπακρο το διαθέσιμο πόσιμο νερό, ο Όμιλος Ροταράκτ Antigua ξεκίνησε ένα έργο
για την εγκατάσταση 12 δεξαμενών συλλογής νερού σε ένα κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες.
«Υπό το φως της συνεχιζόμενης πανδημίας
COVID-19, αυτή η πρωτοβουλία θα συνδράμει στη
βελτίωση της σωστής υγιεινής», λέει η τ. Πρόεδρος του Ομίλου Ρκτ. Ti-Anna Harris αναφερόμενη
στο έργο το οποίο κόστισε περίπου 1.850 δολάρια. Ο Όμιλος με 34 μέλη, έχει μια ενεργή δράση

στη τοπική κοινότητα. Τον Σεπτέμβριο, τα μέλη
περισυνέλλεξαν απορρίμματα από μια τοπική παραλία στο πλαίσιο της δράσης καθαρισμού Save
Our Shores που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τους Ομίλους Ροταράκτ Mémorial des Gonaïves της Αϊτής και Freetown Sunset της Σιέρα Λεόνε. Άλλα έργα του Ομίλου περιλαμβάνουν δωρεάν
τεστ HIV, επαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση, χριστουγεννιάτικη γιορτή κ.α.
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Αίγυπτος

Ηνωμένο Βασίλειο
Μέσω μιας ροταριανής πρωτοβουλίας διανεμήθηκαν χιλιάδες σκηνές σε αστέγους για την
προστασία από άσχημες καιρικές συνθήκες,
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ελαφριές σκηνές
ενός ατόμου, που κοστίζουν περίπου 40 δολάρια η καθεμία, προορίζονται ως μια βραχυπρόθεσμη λύση για ευάλωτα άτομα στον κρύο
και υγρό καιρό. «Η πρώτη φορά που δείξαμε
το Sleep Pod σε οποιονδήποτε εκτός του μικρού μας κύκλου ήταν όταν το δείξαμε στους
Ροταριανούς», λέει ο Justin Devereux, ο οποίος ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση Sleep
Pod με δύο φίλους. Ο Ροταριανός Όμιλος Erdington και άλλοι Όμιλοι της 1060 Περιφέρειας παρέχουν οικονομική υποστήριξη και
εκατοντάδες Ροταριανοί και άλλοι εθελοντές
συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
για να συγκεντρώσουν και να αυξήσουν το
διαθέσιμο απόθεμα σκηνών. «Ενώ οι
άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν στους
δρόμους και στα χωράφια μας από υποθερμία
και την έκθεση στο κρύο, η οργάνωση Sleep
Pod κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται κάτω
από τα αστέρια για οιανδήποτε λόγο βρίσκονται εκεί», λέει ο Ροτ. Devereux.

Το 2019, γοητευμένη από ένα ζευγάρι μικρών
γερακιών (βραχικιρκίνεζων) που φώλιαζαν
απέναντι από το μπαλκόνι του διαμερίσματός
της, η Georgina Cole άρχισε να καταγράφει
τις εμφανίσεις των πουλιών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων eBird. «Συνειδητοποίησα
ότι έπρεπε να μάθω περισσότερα για τα πουλιά γύρω μου», λέει η Cole, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Red Sea-El Gouna, που βρίσκεται ένα θέρετρο στον Κόλπο του Σουέζ, σε
μια περιοχή που είναι σημείο στάσης για περισσότερα από ένα εκατομμύριο πουλιά που
μεταναστεύουν μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Όταν ένα τοπικό σχολείο της ζήτησε να
μιλήσει στους μαθητές, η Cole δημιούργησε
κάρτες αναγνώρισης πουλιών στα αγγλικά
και στα αραβικά. Ενθαρρυμένη από τη δουλειά της, η οποία υποστηρίζεται από τον
Όμιλό της, η πόλη κατασκεύασε ένα παρατηρητήριο με θέα την περιοχή υγροτόπου. Το
πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε για να εκπαιδεύσει τους τοπικούς ξενοδόχους σχετικά με
το ποια πουλιά μπορούν να εντοπιστούν σε
διάφορες εποχές του χρόνου. «Η περιοχή της
Ερυθράς Θάλασσας ευδοκιμεί με τον τουρισμό μέσω της θαλάσσιας ζωής (καταδύσεις
κ.α.). Γιατί όχι και με πουλιά;»», λέει η Cole.
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τρα λόγω της πανδημίας. «Χωρίς τουρισμό», λέει
ο Charman, «οι οδηγοί ταξί, οι εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία και το προσωπικό στα μπαρ είναι όλοι
άνεργοι και κάποιοι ζουν στους δρόμους ή σε κέντρα φιλοξενίας». Ο Όμιλος συνεργάζεται με μια
τοπική τράπεζα τροφίμων και οργανώσεις κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και με την αστυνομία για
τη διανομή των απαραίτητων ειδών. Για να προε-

Ταϊλάνδη

τοιμαστούν για μια μεγάλη εκδήλωση διανομής

Από την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας COVID
-19, ο Ροταριανός Όμιλος Eastern Seaboard έχει
διαδραματίσει βασικό ρόλο σε περισσότερες από
30 εκθέσεις τροφίμων. Ο Προπρόεδρος Rudney
Charman λέει ότι ο Όμιλος είναι συμπαίχτης στην
Pattaya, μια παραθαλάσσια κοινότητα που έχει
πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τα περιοριστικά μέ-
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τον Αύγουστο, πέντε μέλη του Ομίλου διέθεσαν
τρεις ημέρες για ψώνια, μεταφορά και συσκευασία ειδών παντοπωλείου σε 400 κουτιά, που περιείχαν μαγειρεμένο γεύμα με κοτόπουλο και ρύζι και
σακούλες με είδη διατροφής όπως ρύζι, αυγά, νερό, κονσέρβες ψαριών, μαγειρικό λάδι και μάσκες
προσώπου. Η ομάδα επανέλαβε την προσπάθεια
αυτή και τους επόμενους μήνες.

Τεύχος 9 | 15 Ιανουαρίου 2022

- 33 -

Πρόγραμμα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος & Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η Εθνική Λυρική Σκηνή για το πρώτο επτάμηνο του 2022 ανεβάζει στη σκηνή την αισιοδοξία
ενός ηλιόλουστου πρωινού, τη λάμψη ενός καταγάλανου ουρανού, το ευωδιαστό άρωμα ενός
λουλουδιού που ανθίζει. Ευχή και επιθυμία μας είναι να αφήσουμε πίσω μας το σκοτάδι, τα
σύννεφα, τις σκυθρωπές φιγούρες και τα σιωπηλά στόματα και να ανοίξουμε το βλέμμα στη
νέα χρονιά με λαμπερό ήλιο, μεγάλα χαμόγελα και ανοιχτές αγκαλιές. Οι παραστάσεις μας είναι μια βουτιά στα ήρεμα νερά της αισιοδοξίας, μια βόλτα σε ένα κατάφυτο δάσος, ένα βλέμμα
στη θάλασσα. Όπως η φύση έχει τη μοναδική ικανότητα να ηρεμεί και να επαναφέρει τον
άνθρωπο στον άξονά του, έτσι και η τέχνη είναι εδώ για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές μας, να φωτίσει τις αξίες και να εστιάσει στη ζωή.
Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει στην
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πέντε από τις πιο σημαντικές
όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, των Ουμπέρτο Τζορντάνο, Σαρλ Γκουνό, Τζουζέππε
Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, μια νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν,
Οχάντ Ναχαρίν, ένα ορατόριο ανάθεση της ΕΛΣ σε Τούρκους καλλιτέχνες, μια εγκατάσταση με
τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης. Το πρόγραμμα Ιανουαρίου-Ιουλίου
2022 υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Σημαντικοί μαέστροι, κορυφαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί χορογράφοι και διακεκριμένοι
πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέλειας ξεχωρίζουν στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το δεύτερο μισό της καλλιτεχνικής περιόδου 2021/22. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον υπογράφει
έναν υποβλητικό Οθέλλο στη μεγάλη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ του ΜπάντενΜπάντεν. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο Βληχή και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών
Κατερίνα Ευαγγελάτου δημιουργεί έναν νέο φιλόδοξο Ριγολέττο για τη σκηνή του Ηρωδείου.
Οι Νίκος Πετρόπουλος, Ρενάτο Τζανέλλα, Ούγκο ντε Άνα υπογράφουν τις αναβιώσεις των Αντρέα Σενιέ, Φάουστ και Τόσκας, αντίστοιχα. Ο σπουδαίος Νίκος Καραθάνος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας όπερας Μέσα Χώρα.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές με σημαντικές διαδρομές στα μεγαλύτερα λυρικά
θέατρα του πλανήτη Μαρσέλο Άλβαρες, Μαρσέλο Πουέντε, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Αλεξάντρς Αντονένκο, Ιβάν Μάγκρι, Ιρίνα Λούνγκου, Κριστίνε Οπολάις, Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο
34
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Μπερούτζι συναντιούνται επί σκηνής με τους σημαντικότερους Έλληνες μονωδούς της ΕΛΣ
με διεθνή αναγνώριση, όπως, μεταξύ άλλων, τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα, Τάση
Χριστογιαννόπουλο, Διονύση Σούρμπη, Δημήτρη Πακσόγλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη
Χριστόπουλο, Γιάννη Γιαννίση, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Δημήτρη Τηλιακό, Χριστίνα
Πουλίτση, Μαίρη-Έλεν Νέζη κ.ά.
Τις παραγωγές διευθύνουν οι Φιλίπ Ωγκέν, Λουκάς Καρυτινός, Ηλίας Βουδούρης, Πιερ Ντυμουσσώ, Νίκος Βασιλείου, Στάθης Σούλης, Μίλτος Λογιάδης.
Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ θα ερμηνεύσουν χορογραφίες των κορυφαίων του σύγχρονου χορού Γίρζι Κύλιαν και Οχάντ Ναχαρίν.
Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής
Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους). Για
παιδιά από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, σύμφωνα με
τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 66159.
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.
Η αγορά ομαδικών εισιτηρίων για ομάδες άνω των 10 ατόμων παρέχει την δυνατότητα εξασφάλισης φθηνότερων εισιτηρίων σε σπουδαίες παραγωγές για το πρώτο επτάμηνο του 2022.
Αναλυτικά σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα καθώς και κατάλογο με τις ομαδικές τιμές.

Όπερα • Αναβίωση
Αντρέα Σενιέ
Ουμπέρτο Τζορντάνο
20, 23, 26, 29 Ιανουαρίου & 3, 6, 10, 13 Φεβρουαρίου 2022
Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30) | Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής –
ΚΠΙΣΝ
Μουσική διεύθυνση: Φιλίπ Ωγκέν | Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Πετρόπουλος
Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης • Χορογραφία: Φάουστα Ματσουκκέλλι • Αναβίωση χορογραφίας – Κινησιολογία: Στράτος Παπανούσης • Αναβίωση φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας •
Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος
Τεύχος 9 | 15 Ιανουαρίου 2022

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

35

Αντρέα Σενιέ: Μαρσέλο Πουέντε (20, 23, 26, 29/1 & 3/2) / Μαρσέλο Άλβαρες (6, 10, 13/2)
Κάρλο Ζεράρ: Δημήτρης Πλατανιάς (20/1 & 3, 6, 10, 13/2) / Ελτσίν Αζίζοφ (23, 26, 29/1)
Mανταλένα του Κουανύ: Τσέλια Κοστέα (20, 23, 26, 29/1) / Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ (3, 6, 10,
13/2)

Μπέρσι: Μαρισία Παπαλεξίου • Κόμησσα του Κουανύ: Χρυσάνθη Σπιτάδη
Μαντελόν: Τζούλια Σουγλάκου • Ματιέ: Χάρης Ανδριανός
Ρουσέ: Διονύσης Σούρμπης (20, 23, 26, 29/1) / Γιάννης Γιαννίσης (3, 6, 10, 13/2)
Πιέτρο Φλεβίλ: Βαγγέλης Μανιάτης • Φουκιέ-Τενβίλ: Γιώργος Ματθαιακάκης
Ένας «Απίστευτος»: Γιάννης Καλύβας (20, 23, 26, 29/1) / Χρήστος Κεχρής (3, 6, 10, 13/2)
Αβάς: Διονύσης Μελογιαννίδης • Σμιτ: Βαγγέλης Μανιάτης
Οικονόμος: Μαρίνος Ταρνανάς • Ντυμά: Διονύσης Τσαντίνης
Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ
Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
[www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Με την εμβληματική όπερα του Ουμπέρτο Τζορντάνο Αντρέα Σενιέ ανοίγει το 2022 για την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ
Ωγκέν και σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου. Η όπερα αναφέρεται στη ζωή του διάσημου Γάλλου ποιητή Αντρέ Σενιέ (1762-1794). Το 1789 στους αριστοκρατικούς κύκλους του Παρισιού ο
Σενιέ υποστηρίζει την Επανάσταση και συντάσσεται με τον Ζεράρ στο επαναστατικό κίνημα. Ο
Ζεράρ από υπηρέτης των αριστοκρατών γίνεται ηγετική φιγούρα των Sans-cullotes (των Αβράκωτων, οι οποίοι φορούσαν παντελόνια, σε αντίθεση με τους αριστοκράτες που φορούσαν
βράκες), των ανθρώπων των χαμηλών στρωμάτων της αστικής τάξης που συμμετείχαν ενεργά
στον πολιτικό στίβο της Επανάστασης. Ωστόσο, ο έρωτας για την ίδια γυναίκα μετατρέπει τη
φιλία των δύο ανδρών σε αντιζηλία. Τρία χρόνια αργότερα, όταν ο Σενιέ συλλαμβάνεται ως συνωμότης κατά της Επανάστασης, ο Ζεράρ θα συντάξει την καταδίκη του. Αν και αργότερα ο Ζεράρ, συνειδητοποιώντας το λάθος του, θα προσπαθήσει να ελευθερώσει τον ποιητή, η προσπάθειά του θα αποβεί μάταιη και ο Σενιέ θα οδηγηθεί στην γκιλοτίνα.
Οι διαχρονικές αξίες που προβάλλονται στο έργο, συνδυασμένες με το έντονο ερωτικό και
δραματικό στοιχείο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον αναδεικνύονται μέσα από τη γοητευτική
μουσική του Τζορντάνο, είναι ο λόγος για τον οποίον η συγκεκριμένη όπερα γνωρίζει τόσο υψηλή δημοφιλία έως τις μέρες μας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε μονωδούς
διεθνούς ακτινοβολίας, όπως τους Μαρσέλο Πουέντε, Μαρσέλο Άλβαρες, Τσέλια Κοστέα, ΕύαΜαρία Βέστμπρουκ, Δημήτρη Πλατανιά, Ελτσίν Αζίζοφ κ.ά.
Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ)
Χορηγός παράστασης Μυτιληναίος
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Συναυλία βραβευθέντων έργων Διαγωνισμού Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού
1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση
Μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
22 Ιανουαρίου 2022
Ώρα έναρξης: 19.30
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ
Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου
Με Μονωδούς και την Ορχήστρα της ΕΛΣ
Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται για πρώτη φορά με το ιστορικό σωματείο της Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών (έτος ίδρυσης: 1931), που αποτελεί και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Οργανισμού Σύγχρονης Μουσικής (ISCM), σε μια σειρά κοινών δράσεων, η πρώτη από τις
οποίες είναι ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα 1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση, τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης.
Οι δημιουργοί καλούνται να μελοποιήσουν ποιητικά κείμενα της επιλογής τους που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός χωρίς όριο ηλικίας για τους
Έλληνες και ελληνικής καταγωγής συνθέτες.
Περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες συνθέσεων (α. Φωνή και πιάνο, β. Φωνή και σύνολο δωματίου,
γ. Φωνή και ορχήστρα) και σε καθεμία από αυτές θα δοθούν δύο βραβεία: 1ο βραβείο ύψους
3.000 ευρώ και 2ο βραβείο ύψους 2.000 ευρώ.
Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν στη συναυλία της 22ας Ιανουαρίου 2022 στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.
Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν με τη συνέργεια των δύο φορέων θα ανακοινωθούν σύντομα
και θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς στόχους καθώς και κοινό εορτασμό των 80 και των 90
ετών από την ίδρυση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών αντίστοιχα.
Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr
Με εκτίμηση
Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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Μια εμβληματική όπερα σαρωτικής μουσικής δύναμης, ο Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο, ανοίγει το 2022 για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Από τις 20 Ιανουαρίου και για 7 παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν και
σκηνοθεσία – σκηνικά – κοστούμια Νίκου Πετρόπουλου.
Η όπερα αναφέρεται στη ζωή του διάσημου Γάλλου ποιητή Αντρέ Σενιέ (1762-1794). Το 1789
στους αριστοκρατικούς κύκλους του Παρισιού ο Σενιέ υποστηρίζει την Επανάσταση και συντάσσεται με τον Ζεράρ στο επαναστατικό κίνημα. Ο Ζεράρ από υπηρέτης των αριστοκρατών
γίνεται ηγετική φιγούρα των Sans-cullotes (των Αβράκωτων, οι οποίοι φορούσαν παντελόνια,
σε αντίθεση με τους αριστοκράτες που φορούσαν βράκες), των ανθρώπων των χαμηλών
στρωμάτων της αστικής τάξης που συμμετείχαν ενεργά στον πολιτικό στίβο της Επανάστασης. Ωστόσο, ο έρωτας για την ίδια γυναίκα μετατρέπει τη φιλία των δύο ανδρών σε αντιζηλία.
Τρία χρόνια αργότερα, όταν ο Σενιέ συλλαμβάνεται ως συνωμότης κατά της Επανάστασης, ο
Ζεράρ θα συντάξει την καταδίκη του. Αν και αργότερα ο Ζεράρ, συνειδητοποιώντας το λάθος
του, θα προσπαθήσει να ελευθερώσει τον ποιητή, η προσπάθειά του θα αποβεί μάταιη και ο Σενιέ θα οδηγηθεί στην γκιλοτίνα.
Ο Αντρέα Σενιέ είναι μια όπερα γεμάτη παράφορα συναισθήματα, τα οποία ξεχειλίζουν μέσα
από μελωδίες γεμάτες πάθος. Ο Τζορντάνο, μέσα από ένα έργο μεγάλης θεατρικότητας, γράφει άριες γεμάτες λυρισμό και ενστικτώδη ορμή, ηρωικά ντουέτα και μοναδικά χορωδιακά.
Στον Αντρέα Σενιέ συνθέτης και λιμπρετίστας εστιάζουν στο ιδιωτικό και συναισθηματικό
στοιχείο, καθώς ζητήματα όπως ο έρωτας και ο θάνατος δεν μετριάζονται από τις ευρύτερες
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο Τζορντάνο μέσα από τη μουσική του αναδεικνύει, πέρα
από το ερωτικό στοιχείο και τα πάθη των ηρώων, τη σύγκρουση των αντίπαλων κοινωνικών
ομάδων μέσα στο χρονικό πλαίσιο και την ατμόσφαιρα της Γαλλικής Επανάστασης. Οι διαχρονικές αξίες που προβάλλονται στο έργο, συνδυασμένες με το έντονο ερωτικό και δραματικό
στοιχείο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον αναδεικνύονται μέσα από τη γοητευτική μουσική
του Τζορντάνο, είναι ο λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη όπερα γνωρίζει τόσο υψηλή δημοφιλία έως τις μέρες μας.
Στην υψηλής αισθητικής παραγωγή του διακεκριμένου σκηνοθέτη και σκηνογράφου Νίκου
Πετρόπουλου (αναβίωση Ίων Κεσούλης) τα σκηνικά και τα κοστούμια αντικατοπτρίζουν το
ιστορικό περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται το έργο. Την παραγωγή διευθύνει ο αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν, ενώ την Χορωδία διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν πρωταγωνιστές διεθνούς ακτινοβολίας, όπως οι Μαρσέλο Πουέντε,
Μαρσέλο Άλβαρες, Τσέλια Κοστέα, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Δημήτρης Πλατανιάς, Ελτσίν Αζίζοφ.
Συμμετέχει η Ορχήστρα, η Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ.
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Η όπερα θα παρουσιαστεί στις 20, 23, 26, 29 Ιανουαρίου 2022 και 6, 10, 13 Φεβρουαρίου 2022
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30 (Κυριακή 18.30).
Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής
Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους) Για
παιδιά από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τελευταίου 24ώρου.
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 ημέρες και ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ)
για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

€90

ΖΩΝΗ Α

€60

ΖΩΝΗ Β

€50 ΑΠΟ €55

ΖΩΝΗ Γ

€45 ΑΠΟ €50

ΖΩΝΗ Δ

€35 ΑΠΟ €40

ΖΩΝΗ Ε

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Ζ

€15 ΑΠΟ €20

ΖΩΝΗ Η

€15

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

€15

Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr
Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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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)
Τεύχος 9 | 15 Ιανουαρίου 2022

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

43

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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