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«Να μοιρασθούμε το Ρόταρυ με όλους!»
Οι εποχές απαιτούν εκσυγχρονισμό, εξειδίκευση, αλλά και διεύρυνση, ανοιχτό πνεύμα, συνεργασία, ωριμότητα, ιδέες, σύνθεση και ανάπτυξη ιδεών. Όλα αυτά ενδυναμώνουν την κοινωνία μας, που εδώ και αρκετά
χρόνια νοσεί. Νοσεί από την οικονομική κρίση, νοσεί από την πανδημία του κορωνοϊού, νοσεί από πολέμους, από προσφυγιά, από πείνα. Νοσεί από την έλλειψη έμπνευσης, ιδανικών, αξιών, εμπιστοσύνης, ευαισθησίας, αλληλεγγύης.
Και εδώ έρχονται οι Όμιλοί μας, οι Ροταριανοί Όμιλοι, να ισχυροποιήσουν την κοινωνία, να διαμορφώσουν
και να ολοκληρώσουν προσωπικότητες, να αναδείξουν έναν άλλο λόγο και ένα άλλο ήθος, να αναπτύξουν
δράσεις για τον άνθρωπο. Τον Συνάνθρωπο. Εδώ έρχονται οι Ροταριανοί Όμιλοι για να εμπνεύσουν και
άλλους ανθρώπους και άλλα νέα μέλη, που με τις σειρά τους θα φέρουν νέες ιδέες, γνώσεις, προσεγγίσεις και προοπτικές.
«Πρώτιστον το Υπηρετείν»! Αρχή όλων ημών που συμμετέχουμε στους Ροταριανούς Ομίλους και ημών
που συμμετέχουμε στον Όμιλο της Αθήνας. Ανοιχτοί σε κάθε καλοπροαίρετο συμπολίτη μας, κάθε νέο μέλος που θέλει να προσφέρει στην κοινωνία και να απαλύνει τον πόνο του συνανθρώπου.
Καιρός, λοιπόν, τώρα που οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, τώρα που ο Όμιλός μας προχωρά προς τα 100 χρόνια λειτουργίας του, να απαντήσουμε και σε νέες προκλήσεις. Να δεχθούμε το «υπηρετείν» από τους ανθρώπους που έχουν στην φύση τους το «Υπηρετείν». Να αγκαλιάσουμε και να καλωσορίσουμε και στον
Όμιλο της Αθήνας το άλλο μας μισό. Την μάνα, την σύντροφο, την κόρη. Την γυναίκα.
Την γυναίκα που από την γέννησή της έχει προικιστεί με την αρετή της προσφοράς, της υπομονής, της
περίθαλψης, της αλληλεγγύης. Την γυναίκα που η ιστορία έχει δείξει πως στις δυσκολίες ορθώνει το ανάστημά της, εμπνέει, ευαισθητοποιεί, απαντά σε προκλήσεις, υλοποιεί, απαλύνει τον πόνο, συμπονά.
Καιρός λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα και του Ομίλου μας, του Ομίλου της Αθήνας, στην γυναίκα που από
την φύση της είναι η προσωποποίηση του «Πρώτιστον το Υπηρετείν»!



Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίσημη συνεστίασή του για το ροταριανό έτος 2021-2022, όπως πάντα στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Στην συνεστίαση αυτή θα παρουσιασθεί, προς έγκριση από
τα μέλη του Ομίλου, η Έκθεση Πεπραγμένων του Ρ.Ο.Α. για την περίοδο 2021-2022 από
τον απερχόμενο Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, ο Οικονομικός Απολογισμός της
περιόδου 2021-22 και o Προϋπολογισμός για την περίοδο 2022-23. Θα ακολουθήσει η
Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου, όπου το απερχόμενο Δ.Σ. θα παραδώσει την σκυτάλη διοίκησης στο νέο Δ.Σ., χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Προέδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας. Η εκδήλωση αυτή επέχει και θέση Γεν. Συνέλευσης σύμφωνα και με το Καταστατικό του Ομίλου μας. Επιβάλλεται η παρουσία όλων των μελών του Ομίλου, μαζί με οικείους και φίλους, για να χειροκροτήσουν, τόσο την απερχόμενη Διοίκηση για το έργο που
επιτέλεσε κατά τη λήξασα ροταριανή περίοδο, όσο και την νέα Διοίκηση του Ομίλου
μας. Δηλώσεις συμμετοχής: Ιωάννης Φρονιμόπουλος (Γραμματεία Ρ.Ο.Α., τηλ. 210
3311729).



Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί η Αλλαγή Ηγεσίας Περιφέρειας στο Κτήμα Santa Maria στην Παιανία,. Οι απερχόμενοι Διοικητές της 2470
Περιφέρειας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου και της 2484 Περιφέρειας Ροτ. Δημήτρης Πιτσινίγκος θα παραδώσουν τη σκυτάλη της Ηγεσίας της 2475 ενιαίας Περιφέρειας στον αναλαμβάνοντα. Διοικητή Ροτ. Ιωάννη Κατσογιάννη.

Το ζεύγος Αλεξάνδρου και Θεοδώρας Μπέζη για την δωρεά τους
υπέρ των ανθρωπιστικών σκοπών του Ομίλου μας, ποσού 150
ευρώ, εις μνήμη του αειμνήστου Μιχάλη Μολοκότου.
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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.

8
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ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Επίσημη Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα)
Ώρα προσέλευσης: 20:30
Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων ροταριανού έτους 2021-2022
Από τον Χαράλαμπο Τιγγινάγκα Πρόεδρο Ρ.Ο.Α (2021-2022)
Αλλαγή Ηγεσίας Ρ.Ο. Αθηνών
Χαιρετισμός από τον Αναστάσιο Μπάλλα Πρόεδρο Ρ.Ο.Α. (2022-20023)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Έναρξη τον Σεπτέμβριο 2022

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ Ρ.Ο.ΑΘΗΝΩΝ
Προσφορά απινιδωτή στο Δήμο
Χάλκης Δωδεκανήσου
Αντιπροσωπεία του Ομίλου μας, με επικεφαλής

Πρόνοιας και Πολιτισμού του Δήμου κ. Σπυρίδης

τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, μετέβη

Διοσμάκης και η Αντιδήμαρχος Αγγελική Βογια-

στη Χάλκη το τριήμερο 11-13 Ιουνίου 2022, με

τζόγλου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ρό-

σκοπό την προσφορά ενός απινιδωτή-μόνιτορ στο

δου Ροτ Μάριος Πιερής με τη σύζυγο του Μαίρη

Δήμο Χάλκης. Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα

Σαρικά, ο Προπρόεδρος Ρ.Ο. Ρόδου Ηλίας Πιπίνος

στο Δημαρχείο της νήσου Χάλκης παρέστη αντι-

με τη σύζυγο του Βάσω Κράτση, το μέλος του Ρ.Ο.

προσωπεία του Ρ.Ο. Ρόδου και στη συνέχεια θα

Ρόδου Σμαραγδή Θωμαΐδου με τον σύζυγο της

πραγματοποιήθηκε δυομιλική συνεστίαση σε ε-

Κωνσταντίνος Φειζίδης, ο Γενικός Γραμματέας

στιατόριο της περιοχής.

του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ Ιωάννης Κοιμτζόγλου με τη

Τη παράδοση έκανε ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών
Ροτ Χαράλαμπος Τιγγινάγκας και τον Απινιδωτή
παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής

14
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σύζυγο του, η σύζυγος του Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών
Νανά Κατσιμήτρου και οι φίλοι του Ρ.Ο. Αθηνών
Άκης Γιαννακόπουλος, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Βάσια Πυργάκη, Κωνσταντίνος Ρόντος.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε μαζί κάποια από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα της χερσονήσου της Λαυρεωτικής, που –χάρη στα πλούσια κοιτάσματά της σε αργυρούχο μόλυβδο– συνέβαλε στην ανάδειξη της πόληςκράτους της Αθήνας σε ηγεμονεύουσα δύναμη κατά την κλα-

σική αρχαιότητα (5ο και 4ο αι. π.Χ.).
Στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το κέντρο του ομώνυμου αρχαίου δήμου, ενός από τους πολλούς που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Στο χώρο σώζονται κατάλοιπα που σχετίζονται με ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των αρχαίων κατοίκων της περιοχής, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει το θέατρο.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το εσωτερικό του ορεινού όγκου της Λαυρεωτικής και στα νότια του οικισμού

του Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας). Εδώ, στην καρδιά του
Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, βρίσκεται η κοιλάδα της Σούριζας, όπου θα ξεναγηθούμε σε ένα από τα σωζόμενα συγκροτήματα αρχαίων εργαστηρίων για την επεξεργασία του
αργυρούχου μεταλλεύματος, ένα μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό σύνολο.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λαυρίου, που –αν και ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό– φιλοξενεί εντυπωσιακά ευρήματα από ολόκληρη τη Λαυρεωτική.
Ανάμεσά τους ιδιαίτερη θέση κατέχουν το σύνολο αντικειμένων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική και μεταλλουργική
δραστηριότητα στην περιοχή κατά τους αρχαίους χρόνους,
αλλά και τμήμα του γλυπτού διακόσμου του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Μετά την ξενάγηση θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο
«Ανεμοκοίτη του Ταρσανά» στο Λαύριο.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 210 3311729, rcathina@otenet.gr)
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ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Αθηνών Λυκαβητ-

ου και β. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ, Ροτ. Τάκης

τού, Αμαρουσίου, Κηφισιάς Καστρί, Κηφισιάς Πο-

Φαρμάκης, παρέδωσε το υλικό στο Δήμαρχο Σα-

λιτείας και Ψυχικού, μαζί με τον Ελληνικό Στόλο

λαμίνας Κύριο Γεώργιο Θ. Παναγόπουλο, παρουσί-

Αιγαίου (I. Y. F. R) προσέφεραν μια μονάδα καρδιο-

α και των Αντιδημάρχων του Δήμου.

αναπνευστικής αναζωογόνησης (Απινιδωτή, Συ-

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν Πρόεδροι και εκ-

σκευή τεχνητής αναπνοής ABU, κουτί φύλαξης με

πρόσωποι των συμμετεχόντων Ροταριανών Ομί-

συναγερμό) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του

λων και μέλη του Ελληνικού Στόλου Αιγαίου.

Δήμου Σαλαμίνας.

Τον Ρ.Ο. Αθηνών εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ.

Η τελετή παράδοσης έγινε την Κυριακή 12 Ιουνί-

του Ομίλου, Ροτ. Χάρης Στελλάκης με τη σύζυγο

ου 2022 στο Δημαρχειακό Μέγαρο Σαλαμίνας

του Αριστέα Παπαδάκη.

όπου ο επικεφαλής του Ελληνικού Στόλου Αιγαί-
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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
20
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννης Φρονιμόπουλος
Πηγή: www.rotary.org

«Λίγο αλάτι»
Ένας χειρουργός στην Ισπανία βρίσκει τρόπο να θεραπεύσει ασθενείς στη Νιγηρία
Ακόμη και ως παιδί που μεγάλωνε στο Owerri της

γιατρών μας έχει διαφορετικές ειδικότητες», ε-

Νιγηρίας, ο Dr. Nnamdi Elenwoke είχε μια τάση να

ξηγεί. «Έχουμε έναν καρδιολόγο που μπορεί να

επιχειρεί χειρουργικές επεμβάσεις. «Θυμάμαι ότι

βοηθήσει εάν υπάρχει πόνος στην καρδιά, έναν

η μαμά μου αγόραζε ένα κοτόπουλο για να το φά-

ακτινολόγο που μπορεί να διαβάσει ακτινογραφί-

με και μου ζητούσε να το ετοιμάσω για μαγείρε-

ες και σαρώσεις. Η βασική μας ομάδα αποτελεί-

μα», λέει. «Έκοβα το κοτόπουλο πολύ προσεκτικά,

ται από 11 γιατρούς, αλλά ο καθένας από εμάς

προσπαθώντας να καταλάβω το εσωτερικό του.

έχει το δικό του δίκτυο στο οποίο μπορούμε να

Η μαμά μου θύμωνε μαζί μου που έχανα χρόνο,

απευθυνθούμε».

αλλά σταδιακά συνειδητοποίησε ότι το έκανα αυ-

Η αφοσίωση του Elenwoke στην υπηρεσία χρονο-

τό για κάποιο λόγο». Ως έφηβος, ο Elenwoke πήγε

λογείται από τα εφηβικά του χρόνια στη Νιγηρία,

σε ένα κοντινό νοσοκομείο για να επισκεφτεί

όπου εντάχθηκε στο Interact, ακολουθώντας τα

έναν οικογενειακό φίλο. Απομακρύνθηκε τεχνιέ-

βήματα του κουνιάδου του, ενός παλιού Ροταρια-

ντως αμέσως από τη μητέρα του για να δει ασθε-

νού. Το Rotary και το Docotal συνεργάστηκαν πρό-

νείς σε μια κοντινή πτέρυγα, νιώθοντας μια ενστι-

σφατα σε μια εκστρατεία για την παροχή προσω-

κτώδη επιθυμία να τους θεραπεύσει.

πικού προστατευτικού εξοπλισμού για τους εργα-

Με την υποστήριξη της οικογένειάς του, ο Elen-

ζόμενους στον τομέα της υγείας στη Νιγηρία, και

woke, 39 ετών, φοίτησε στην ιατρική σχολή και

μελλοντικά έργα βρίσκονται υπό υλοποίηση.

τώρα εργάζεται ως νευροχειρουργός στη Βαρκε-

«Για να είσαι επιτυχημένος», λέει ο Elenwoke,

λώνη της Ισπανίας.

«πρέπει να περιβάλλεις τον εαυτό σου με μια ομά-

Εξακολουθεί να επιστρέφει στη Νιγηρία για να

δα που σε βοηθάει να πετύχεις. Χρειάζεσαι και

κάνει χειρουργικές επεμβάσεις όταν μπορεί, αλλά

«λίγο αλάτι», που σημαίνει λίγη τύχη. Για μένα, το

η επιθυμία του να βοηθήσει ασθενείς και για-

να συνεργαστώ με το Ρόταρυ, το να έχω Ροταρια-

τρούς στην πατρίδα του, ώθησε τον Elenwoke το

νούς μέλη στη ομάδα μου, ΑΥΤΟ για μένα ήταν το

2016 να κυκλοφορήσει το Docotal Health, το οποί-

«αλάτι» μου».

ο χρησιμοποιεί μια διεθνή κοινότητα γιατρών για
να βοηθήσει εξ αποστάσεως ασθενείς σε υποανάπτυκτα μέρη του κόσμου.

— Steve Almond

Μερικές φορές, αυτό συνίσταται στην παροχή ιατρικών συμβουλών απευθείας σε έναν ασθενή μέσω email ή συνομιλιών μέσω βίντεο. Εξίσου συχνά, το Docotal προσφέρει υποστήριξη σε επαγγελματίες υγείας επί τόπου. «Η κοινότητα των
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Επαναλαμβανόμενη γενναιοδωρία
Τα μέλη της Paul Harris Society είναι περήφανα για τη δέσμευσή τους
Τα μέλη του Ρόταρυ πιστεύουν πολύ στο να προ-

Creek, Georgia, ο οποίος είναι μέλος αυτής από το

σφέρουν. Δίνουν τακτικά τον χρόνο, την τεχνο-

2017, ένα έτος πριν γίνει συντονιστής της Paul

γνωσία και τα χρήματά τους για να δημιουργή-

Harris Society για την 6910Περιφέρεια. Ο Ροτ. Ja-

σουν έναν καλύτερο κόσμο. Θα μπορούσε κανείς

mie Revord, ανώτερος διευθυντής για το Annual

να υποστηρίξει ότι το Ρόταρυ είναι η απόλυτη

Fund and Leadership Giving του Ιδρύματος, λέει

«δοτική κοινωνία». Αλλά στον μη κερδοσκοπικό

ότι τα περισσότερα μέλη της Paul Harris Society

κόσμο, αυτός ο όρος έχει τη δική του ονομασία.

δίνουν στο Ετήσιο Ταμείο. Το 2020-2021, σχεδόν

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως το Ρόταρυ

το 18% των συνολικών συνεισφορών του Ετήσιου

χρησιμοποιούν τις «δοτικές κοινωνίες» για να α-

Ταμείου — 24,8 εκατομμύρια δολάρια — προήλθε

ναγνωρίσουν τη γενναιοδωρία των υποστηρικτών

από μέλη της. Τα μέλη αυτά μπορούν επίσης να

τους, να χτίσουν την πίστη των χορηγών και να

δώσουν στο PolioPlus, για την αντιμετώπιση κα-

ενθαρρύνουν τη συνεχή προσφορά.

ταστροφών ή μια εγκεκριμένη παγκόσμια επιχο-

Σε αντάλλαγμα, τα μέλη των «δοτικών κοινωνιών» λαμβάνουν ορισμένα οφέλη. Μπορεί να
προσκληθούν σε μια αποκλειστική εκδήλωση ή να
λάβουν ένα πιστοποιητικό ή μία καρφίτσα. Αλλά
για πολλούς, το πραγματικό όφελος προέρχεται
από την αίσθηση της υπερηφάνειας και του επαί-

ρήγηση. Επειδή η Paul Harris Society αποτελεί ένα
πρόγραμμα Περιφέρειας, ο καθένας τιμούν διαφορετικά τα μέλη του Paul Harris Society. Πολλές

περιφέρειες παρουσιάζουν ένα πιστοποιητικό και
μια καρφίτσα από την Paul Harris Society σε μια
εκδήλωση περιφέρειας ή συλλόγου.

νου που γνωρίζουν ότι έχουν δεσμευτεί να βοηθή-

«Υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια στο να είσαι μέλος

σουν οργανώσεις, όπως το Ρόταρυ, για να κάνουν

του Paul Harris Society», λέει η Ellen Young, Πρόε-

το καλό. Η «δοτική κοινωνία» του Ρόταρυ ονομά-

δρος του Ροταριανού Ομίλου Northeast Chicago-

ζεται Paul Harris Society και είναι μια συνεχής δέ-

land Passport, η οποία έχει συνεισφέρει πολλά

σμευση που καθορίζει τη συμμετοχή.

στην P.H.S. από το 2007. «Φοράω την καρφίτσα

Συνεισφέροντας 1.000

ή περισσότερα δολάρια

κάθε χρόνο στο The Rotary Foundation, τα μέλη

της Paul Harris Society συμβάλλουν στον τερματι-

μου για να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Και όταν οι
άνθρωποι ρωτούν, λέω ότι σημαίνει ότι έχω δεσμευτεί να χρηματοδοτήσω το Ίδρυμα».

σμό της πολιομυελίτιδας, παρέχουν ανακούφιση

Η Young λέει ότι εντάχθηκε στην ομάδα αυτή

από καταστροφές και χρηματοδοτούν έργα και

μετά από χρόνια που ήταν Paul Harris Fellow. Σε

υποτροφίες στην περιφέρειά τους και σε όλο τον

αντίθεση με την ετήσια δέσμευση της, η διάκριση

κόσμο.

για το Paul Harris Fellow επιτυγχάνεται με τη δω-

«Για μένα, το μεγαλύτερο όφελος είναι να γνωρί-

ρεά του ποσού των 1.000 δολαρίων σε οποιαδή-

ζω ότι κάνω τεράστιες αλλαγές στον κόσμο μέσα

ποτε χρονική περίοδο.

από τη συνεισφορά μου στην Paul Harris Society»,

Το να γίνει κανείς μέλος στη Paul Harris Society

λέει ο John Salter του Ροταριανού Ομίλου Johns
22
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είναι εύκολο. Μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά
μέσω του rotary.org/phs ή να καλέσεις το Rotary
Support Center στο +1-866-976-8279.
Εδώ είναι μερικοί ακόμη λόγοι για να δεσμευτεί
κανείς σήμερα.
Μπορείτε να κάνετε περισσότερο καλό μέσω των
Ομίλων σας.

δόσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μηνιαία δωρεά,
ανά τρίμηνο ή ετησίως χρησιμοποιώντας το Rotary Direct. Είναι εύκολο, γρήγορο και ασφαλές.
Μπορείτε να χωρίσετε τα 1.000 δολάρια της δωρεάς σας σε ισόποσες δόσεις.
Μπορείτε να παραλείψετε ένα χρόνο - ή δύο –

Όταν δίνετε στο Ετήσιο Ταμείο, 47,5 τοις εκατό

όσον αφορά τη συνεισφορά σας αν αλλάξει η οικο-

από το ποσό της δωρεάς σας πηγαίνει στην Περι-

νομική κατάστασή σας, διότι, ως γνωστόν η ζωή

φέρεια. Το άλλο 47,5 τοις εκατό πηγαίνει προς

μπορεί να είναι απρόβλεπτη.

όφελος των υπολοίπων περιοχών του κόσμου,
ανάλογα με τις περιοχές που έχουν πιο μεγάλη
ανάγκη.
Δεν χρειάζεται να δοθούν όλα τα χρήματα εφάπαξ. Έχετε έναν ολόκληρο χρόνο να ολοκληρώσετε την πρόθεσή σας να δώσετε 1.000 δολάρια.
Μπορεί είναι δύσκολο να γράψεις μια επιταγή
1.000 δολαρίων, αλλά 85 δολάρια το μήνα — πολλοί άνθρωποι δεν θα το χάσουν αυτό,» λέει ο Σάλτερ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Rotary Direct

Η Paul Harris Society βοηθά επίσης στην σωρευτική προσφορά σας προς αναγνώριση του Ροταριανού Ιδρύματος.
“Τα μέλη της Paul Harris Society γίνονται οι κύριοι
δωρητές, λέει η Young. Ίσως γιατί θέλουν να προσφέρουν παραπάνω ή υπάρχει μεγάλη ανάγκη
στον κόσμο. Αρχίζουν να δίνουν παραπάνω από

1.000 δολάρια το χρόνο. Και έτσι έχουν την ηθική
ικανοποίηση ότι συνεισφέρουν, μέσω του Ρόταρυ,
στην ανακούφιση πολλών ανθρώπων ανά την υφήλιο που έχουν ανάγκη».

για να ρυθμίσετε πιθανές επαναλαμβανόμενες

— Maureen Vaught

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ TOY ROTARY
Για την αύξηση του θετικού αντικτύπου της προσφοράς

Μία συνομιλία με τον Tusu Tusubira
«Ένα καλό έργο είναι καταλύτης
για βιώσιμη αλλαγή."
Το Σχέδιο Δράσης μας ζητά να αυξήσουμε τον
αντίκτυπο της προσφοράς μας. Πώς πρέπει
να σκεφτόμαστε για να το υλοποιήσουμε αυτό;

TUSU: Ακολουθεί μια αναλογία: Όταν τα παιδιά σας πηγαίνουν στο σχολείο, είναι εύκολο
να ενθουσιαστείτε με έναν εξαιρετικό βαθμό
ή ένα αποτέλεσμα τεστ — την επιτυχία εκείνης της στιγμής. Αλλά ως γονείς, γνωρίζουμε
ότι πρέπει επίσης να έχουμε τη μακροπρόθεσμη άποψη. Τι είδους άνθρωποι γίνονται τα
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παιδιά μας; Τι θα κάνουν για τον κόσμο αφού
φύγουμε; Ο πραγματικός αντίκτυπος είναι κάτι που αντηχεί πολύ πέρα από τη δουλειά που
κάνουμε σε ένα έργο. Είναι βιώσιμο για πολύ
καιρό αφού φύγουμε από τη σκηνή. Αυτός ο
ορισμός του αντίκτυπου απαιτεί από εμάς να
σκεφτόμαστε την υπηρεσία με διαφορετικό
τρόπο. Δεν είναι αυτό που δίνουμε στις κοινότητες που δημιουργεί βιωσιμότητα. Είναι
αν το έργο δίνει τη δυνατότητα στις κοινότητες να αναλάβουν την κυριότητα και να οδηγήσουν τον μετασχηματισμό μόνες τους, αφού φύγουμε. Ένα καλό έργο είναι καταλύτης
για βιώσιμη αλλαγή.
Γιατί είναι σημαντικό να μετράμε τον αντίκτυπό της προσφοράς μας;
TUSU: Έτσι μπορούμε να είμαστε πιο έξυπνοι
σχετικά με το τι πρέπει να ξεκινήσουμε να
κάνουμε, τι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε και τι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε. Είναι απαραίτητο για το μέλλον της οργάνωσής μας. Οι μεγάλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία για τον
αντίκτυπο της προσφοράς του καθενός από
εμάς. Οι νέοι - το μέλλον του Ρόταρυ - έχουν
μεγαλώσει ζητώντας από ιδρύματα και οργανώσεις μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια.
Ποιες αλλαγές βλέπετε ήδη στο Ρόταρυ;
TUSU: Είμαι ενθουσιασμένος που το Ρόταρυ
εντοπίζει συνεπείς τρόπους αξιολόγησης και
μέτρησης των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον
τρόπο, θα είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα όσον
αφορά τον σχεδιασμό έργων και τον εντοπισμό του αντίκτυπου της προσφοράς μας. Βλέπω επίσης μεγαλύτερη όρεξη για ρίσκο. Λιγότερο περιοριστική χρηματοδότηση θα προωθήσει την έξυπνη ανάληψη κινδύνων και θα
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μάθουν - αντί
να φοβούνται - από τις αποτυχίες. Υπάρχει
24

μεγαλύτερη υποστήριξη για τους Ομίλου για
να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε
μερικούς βασικούς τομείς, αντί να προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά έργα. Αντί να ξεκινήσετε ρωτώντας "Ποια είναι τα ελλείμματα εδώ;" οι Όμιλοι μαθαίνουν πώς να χτίζουν
τα δυνατά σημεία μιας κοινότητας και αναζητούν αυτό που αποκαλώ «σημεία πίεσης» - τομείς όπου η στοχευμένη, συγκεντρωμένη εργασία μπορεί να δρομολογήσει μία αλυσίδα
αλλαγών. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος με τη
νέα πρωτοβουλία που ονομάζουμε «Programs
of Scale». Αυτά τα έργα έχουν το μεγαλύτερο
χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για να κάνουν
μια βιώσιμη διαφορά. Το πιο σημαντικό, είναι
το ότι τα Προγράμματα Κλίμακας (Programs
of Scale), δίνουν κίνητρα στους Ομίλου να συνεργαστούν και να τους αναγνωρίσουν ότι το
κάνουν αυτό. Εάν θέλετε να παρέχετε καθαρές πηγές νερού, γιατί θα θέλατε 50 Ομίλου
να κάνουν 50 διαφορετικά έργα; Ενωθήκαμε
ενάντια στην πολιομυελίτιδα. Ας ενωθούμε
για να λύσουμε και πολλές άλλες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας.
Τι σας κάνει να νιώθετε αισιόδοξος;
TUSU: Το έργο μας για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας αποδεικνύει ότι είμαστε μια
οργάνωση ικανή να έχει πραγματικό και διαρκή αντίκτυπο. Και είμαι ενθουσιασμένος για
την ανερχόμενη γενιά Ροταριανών και Ροταρακτόρων που φέρνουν τη δέσμευσή τους σε
βιώσιμες λύσεις. Μπορούμε να το κάνουμε.
Εκτός αυτού, το όνομά μου, Tusubira, σημαίνει
κυριολεκτικά «ελπίζουμε»!
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Άνθρωποι της δράσης απ’όλο τον κόσμο
Του BRAD WEBBER

Ηνωμένες Πολιτείες
Ο Ροταριανός Όμιλος Collierville του Τενεσί,
περιέθαλψε εκατοντάδες παιδιά με ειδικές
ανάγκες και τις οικογένειές τους σε μία βραδιά, ευγενική προσφορά του Ρόταρυ, με βόλτες με αερόστατο, φαγητό και δραστηριότητες. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την
παραμονή του Bluff City Balloon Jamboree, είχε 80 βοηθούς από επτά Ομίλους στην Περιφέρεια 6800 (Τενεσί και Μισισιπή). Οι Όμιλοι
συγκέντρωσαν 30.000 δολάρια σε δωρεές για
κάλυψη αυτής της δαπάνης. "Αυτό ήταν μια
εκδήλωση που πραγματοποιείται μια φορά
στη ζωή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες",
λέει ο Dave Rhylander, μέλος της λέσχης Collierville. «Πόσα παιδιά έχουν γενικά την ευκαιρία να πάνε βόλτα με αερόστατο; Περίπου 300
παιδιά είχαν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό».
Για το Σεπτέμβριο, ο Όμιλος σχεδιάζει μία εμφάνιση σε μια τηλεοπτική εκπομπή για το ποδόσφαιρο στα σχολεία ως μία ακόμα διοργάνωση για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Μπελίζ
Το 1991, ένα χρόνο αφότου το Rotary Club of
Three Rivers, Michigan, υπέγραψε στο District
6360 “Belizerve” project, το μέλος του Ρόταρυ
Larry Campbell ετοίμασε τις βαλίτσες του για
το πρώτο του ταξίδι σε μια ξένη χώρα. Παρέδωσε βιβλία σε ένα δημοτικό σχολείο στο Libertad, στο βόρειο τμήμα του Μπελίζ στη χερσόνησο Γιουκατάν. Τα χρόνια πέρασαν και ο
Κάμπελ συνέχισε να επιστρέφει, συμμετέχοντας σε έργα που προμήθευαν τις κοινότητες
με μεταχειρισμένα σχολικά λεωφορεία, ασθε-

νοφόρα και φορτηγά, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό. Το 1995 ο σύλλογος συγκέντρωσε το
ποσό των 20.000 $ για ένα σχολείο πέντε δωματίων, που χτίστηκε με τη βοήθεια πολλών
Ροταριανών. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας,
μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση είχε
προσθέσει έναν δεύτερο όροφο, διπλασιάζοντας τον χώρο που εξυπηρετεί σήμερα περίπου 100 μαθητές. Μέχρι τα μέσα του 2021 ο
σύλλογος, με δωρεές από την εκκλησία του
Three Rivers, καθώς και δωρεές από ιδιώτες,
είχε δώσει στο σχολείο το ποσό των132.000
$, μεγάλο μέρος για να πληρωθούν τα δίδακτρα γυμνασίου για τους απόφοιτους.
«Πολλοί φοιτητές που πήραν αυτέ τις υποτροφίες τα έχουν καταφέρει πολύ καλά: ένας
γιατρός, τρεις δάσκαλοι, ένας τραπεζίτης,
ένας διευθυντής καταστήματος, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς». λέει ο Κάμπελ.

Ιταλία
Όσον αφορά τον εορτασμό της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ιταλίας, ο Ροταριανός
Όμιλος της Catania Ovest έχει γίνει ο ίδιος
ένας θησαυρός. Τον Φεβρουάριο, ο Όμιλος
εντάχθηκε στον Ροταριανό Όμιλο του Παλέρμο-Εστ για να καλωσορίσει στην Κατάνια μια
φλαμανδική ταπετσαρία του 17ου αιώνα βασισμένη στο The Death of Ananias του Ραφαήλ.
Ο Ροταριανός Όμιλος της Catania Ovest χρηματοδότησε τη δίμηνη παράστασή του στο Κάστρο Ursino, ξοδεύοντας περίπου 625 $ για
την ασφάλιση και τη μεταφορά του έργου. Το
μέλος του Ομίλου Filippo Pappalardo, λάτρης
της τέχνης, εξασφάλισε χορηγούς για τα
$4.500 που απαιτούνται για φωτισμό, βιντεο-
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σκόπηση και σήμανση για το έργο, ένα από τα
πολλά που έχει αναλάβει ο Όμιλος για την υποστήριξη των τεχνών. «Ο σύλλογός μας πιστεύει ακράδαντα ότι η διατήρηση και η προβολή της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης
μας είναι ένας σπουδαίος παράγοντας για τη
δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης», λέει ο
Πρόεδρος του Ομίλου Alberto Lunetta. «Η τέχνη μπορεί επίσης να παίξει ουσιαστικό ρόλο
στη δημιουργία κοινωνικής συνοχής».

Ρουάντα
Απογοητευμένος από τις εικόνες παιδιών
που ολοκληρώνουν τις σχολικές τους εργασίες δίπλα σε επικίνδυνους δρόμους για να επωφεληθούν από τον φωτισμό του δρόμου, ο
Όμιλος Ροταράκτ της πόλης Κιγκάλι ξεκίνησε
ένα έργο 5.000 δολαρίων για να εξοπλίσει 15
νοικοκυριά με ηλιακά οικιακά συστήματα. Το
έργο, Murikira Umwana — Light for a Child —
ξεκίνησε στα τέλη του 2020. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, τα συστήματα τροφοδοτούσαν
έως και τρία φώτα σε κάθε σπίτι και φόρτιζαν κινητά τηλέφωνα και ραδιόφωνα. Οι Rotaractors στρατολόγησαν την Τράπεζα Ανάπτυξης της Ρουάντα ως βασικό χορηγό. Τα
μέλη του συλλόγου πούλησαν μπλουζάκια και
διεξήγαγαν άλλους εράνους για να επεκτείνουν την εκστρατεία για να συμπεριλάβουν
σχολικά είδη, βιβλία και, για τα κορίτσια,
προϊόντα υγιεινής, λέει ο Rogers Nsubaga,
πρόεδρος του συλλόγου.
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Φιλιππίνες
Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, η Odette, ένας τυφώνας κατηγορίας 5, γνωστός διεθνώς ως
Typhoon Rai, έπληξε 11 από τις 17 περιοχές
των Φιλιππίνων, επηρεάζοντας τουλάχιστον
11 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα μέλη του Ρόταρυ σε όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν για να
παράσχουν βοήθεια. Οι Περιφέρειες 3850 και
3860 συνεργάστηκαν για να εξυπηρετήσουν
ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν
περισσότερο. «Η πρωταρχική προσπάθεια
ήταν να παρέχουμε το απαραίτητο νερό και
φαγητό, καθώς υπήρχε έλλειψη αυτών για
αρκετές ημέρες», λέει η Maria Ester Espina
του Ροταριανού Ομίλου του Bacolod Central.
Η Περιφέρεια 3850 επικεντρώθηκε σε δύο
μεγάλες πόλεις, τη Σιπαλάι και την Καμπανκαλάν, η τελευταία από τις οποίες ήταν κατά
70 τοις εκατό πλημμυρισμένη μετά την καταιγίδα. Οι Ροταριανοί έσπευσαν άμεσα, προσφέροντας μια γεννήτρια ρεύματος, νερό, εξοπλισμό για καθαρισμό του νερού, τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, στρώματα, παιχνίδια και άλλα. Η
λέσχη Bacolod Central εγκαινίασε μια πρωτοβουλία σε όλη την περιοχή για την κατασκευή
σπιτιών για τις οικογένειες που επλήγησαν
από τη μανία του τυφώνα και ως αποτέλεσμα
έχασαν τα σπίτια τους.
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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 λοιπούς αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού: Edinburgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή),
San Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen (Τυνησία),
Appia Antica, Rome (Ιταλία) και Manila (Φιλιππίνες).

Τηλεδιάσκεψη 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ομιλήτρια: Robin Nixon, Chief of Partnerships, National Mall & Memorial Parks, National Park Service
CV: Robin Nixon is the Chief of Partnerships for the National Mall and Memorial Parks, where she describes
her job as working with partners to get to Yes! Before joining NPS in 2012, she worked with an Americorps
youth program. She has thirty years’ experience facilitating projects and partnerships that strengthen communities and address critical community needs. Her most memorable experience in the park service (so far!!)
was attending the 50th anniversary of the March on Washington, which was both her first large event and the
first time she got to wear an NPS uniform.
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Η νέα όπερα Μέσα Χώρα, ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλλου, που πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία, έρχεται στην αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος στις 8, 10, 12 και 13 Ιουλίου, σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Το ποιητικό κείμενο είναι του Γιάννη Αστερή και η ενορχήστρωση του
Μιχάλη Παπαπέτρου.
Ο Τριανταφύλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς στον χώρο της θεατρικής μουσικής, αναμετράται για πρώτη φορά με την όπερα. Ο συνθέτης σημειώνει: «Η Μέσα
Χώρα είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που
γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια
έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες
χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό. Στην όπερα αυτή εγείρονται ερωτήσεις για
το γήρας, τη μοναξιά, την αρρώστια, τις εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις και τη φθαρτότητα με
την οποία όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι. Μουσικά η Μέσα Χώρα κινείται σε ένα προσωπικό ιδίωμα που έχει διαμορφωθεί από την πρότερη δουλειά μου στο θέατρο αλλά και από τα είδη και ύφη
στα οποία με μεγάλωσαν οι γενιές για τις οποίες τώρα γράφω. Υπάρχουν σολιστικά μέρη, ντουέτα,
χορωδιακά κλπ. Χωρίς να ακολουθείται όμως αυστηρά η δομή της όπερας. Δεν φιλοδοξώ να πετύχω καθαρό ύφος ούτε απόλυτη δομή. Φιλοδοξώ να συντονιστώ με τη δόνηση που νιώθω βιώνοντας ξανά όσα έχω στη μνήμη μου και όσα μου ξυπνάει η ποίηση του Γιάννη Αστερή, με τον οποίον
συνυπογράφουμε το έργο».
Ο Νίκος Καραθάνος, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου, με αναγνωρίσιμη
ματιά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μουσικότητα και την επιθυμία της ανάδειξης υπόγειων νοημάτων και εννοιών, επισημαίνει: «Η Μέσα Χώρα μιλάει για όσους στο λυκόφως
της ζωής τους στραφήκαν προς τα μέσα και πέθαναν από μοναξιά. Γι’ αυτούς που βρήκαν τη σορό
τους μετά από καιρό πολύ. Για όσους βλέπαν στον ουρανό μόνο τον αστερισμό του Λύκου. Για τους
γονείς μας. Για τη θεία Βαγγελιώ και τον Αργύρη. Για τον άγνωστο που μένει στο απέναντι σπίτι.
Για όλους όσους έφυγαν σα μοναχικοί αστέρες όταν η μοναξιά τους ανατινάχτηκε με πάταγο»
H Έλλη Παπαγεωργακοπούλου και ο Σωτήρης Μελανός δημιούργησαν το σκηνικό της παράστασης, τα κοστούμια υπογράφει ο Άγγελος Μέντης, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου και
τα βίντεο ο Παντελής Μάκκας. Η χορογραφία είναι της Αμάλια Μπένετ.
Τη Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και τη Χορωδία των 65+ διευθύνει
η Δήμητρα Παπασταύρου.
Στην μοναδική αυτή παραγωγή πρωταγωνιστούν διακεκριμένοι, λυρικοί καλλιτέχνες όπως, οι

28

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 17 | 14 Ιουνίου 2022

Χάρης Ανδριανός, Γιάννης Καλύβας, Μαρίνα Κρίλοβιτς, Θεοδώρα Μπάκα, Κωστής Ρασιδάκις,
Πέτρος Σαλάτας και Γιώργος Σαμαρτζής, καθώς επίσης και διακεκριμένοι καλλιτέχνες της
έντεχνης μουσικής όπως η Σαβίνα Γιαννάτου και η Έλλη Πασπαλά. Επίσης συμμετέχουν οι τραγουδιστές 65+ Γιόλα Αλεξοπούλου-Γασπαρινάτου, Γαβριήλ Αντωνέλος, Λάζαρος Νέγκας, Γεώργιος Χριστούλας και η ηθοποιός Ιωάννα Μπιτούνη.
Συμμετέχει η Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΛΣ, η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εναλλακτικής
Σκηνής και η Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ.
Η όπερα θα παρουσιαστεί στις 8, 10, 12 & 13 Ιουλίου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30)
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

€60

ΖΩΝΗ Α

€45

ΖΩΝΗ Β

€35 ΑΠΟ €40

ΖΩΝΗ Γ

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Δ

€25 ΑΠΟ €30

ΖΩΝΗ Ε

€20 ΑΠΟ €25

ΖΩΝΗ Ζ

€15 ΑΠΟ €20

ΖΩΝΗ Η

€15

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ €12
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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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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