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Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ απόψε στην Αθήνα, για τον εορτασμό της 

εκατονταετηρίδας του Ροταριανού μας Ιδρύματος.  

Όταν προσκλήθηκα να έρθω στην Ελλάδα για το Ινστιτούτο της Ζώνης 20 Β, τα πρώτα 

πράγματα που σκέφτηκα ήταν αυτά που σκέφτονται και οι περισσότεροι άνθρωποι όταν 

σκέφτονται την Ελλάδα. Σκέφτηκα τους αρχαίους Έλληνες, για τους οποίους μάθαμε στο 

σχολείο, για το μεγάλο πολιτισμό που οικοδόμησαν εδώ, και την έναρξη της παράδοσης 

των Ολυμπιακών αγώνων. 

Βέβαια, οι ολυμπιακοί αγώνες το 776 π.χ. ήταν αρκετά διαφορετικοί από τους Ολυμπιακούς 

που είδαμε στο Ρίο πριν μερικές εβδομάδες, ή εδώ στην Αθήνα το 2004. Τα βραβεία Τότε 

ήταν απλά στεφάνια ελιάς και κορώνες. Κανείς μπορούσε να συμμετάσχει μόνο αν ήταν 

ελεύθερος Πολίτης, Έλληνας Και άνδρας. Και σίγουρα δεν υπήρχαν κάμερες.  

Όμως, το Πνεύμα των Ολυμπιακών  ήταν εξίσου συναρπαστικό είναι τώρα: το πνεύμα 

Ολυμπιακού Κινήτρου: Citτius, Altius, Fοrtiius: ταχύτερα, ψηλότερα. δυνατότερα. Είναι το 

πνεύμα που λέει ότι το αρκετά καλό δεν είναι αρκετά καλό για εμάς: Θα κάνουμε ότι είναι 

απαραίτητο για να φτάσουμε στο σπουδαίο.  

Και αυτό το πνεύμα κατά Κάποιο τρόπο ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία του Ροταριανού 

Ιδρύματος, πριν από εκατό χρόνια.  

Όταν ιδρύθηκε o πρώτος Ροταριανός Όμιλος το 1905, o σκοπός του εν λόγω Ομίλου ήταν η 

φιλία. Όμως, πολύ σύντομα μετά από αυτό, ακολούθησε και η προσφορά. Δεν πέρασε 

πολύς καιρός πριν ιδρυθούν περισσότεροι όμιλοι πριν ακόμη γίνει η προσφορά πρώτη 

προτεραιότητα: και η Υπηρεσία Υπεράνω Εαυτόν έγινε η ιδέα στην καρδιά του Ρόταρυ.  

ΟΙ Ροταριανοί τότε, όπως και Τώρα, ήταν ηγέτες στις κοινότητές τους. Έχαιραν σεβασμού, 

ήταν επιτυχημένοι, ήταν άνθρωποι του αποτελέσματος. Και Τότε, όπως και Τώρα, το 

Ρόταρυ προσέλκυσε τους ανθρώπους που δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα πράγματα όπως 

ήταν, Αναζητούσαν πάντα τρόπους για να Κάνουν τα  πράγματα καλύτερα-είτε στις 

επιχειρήσεις τους είτε στις κοινότητές τους είτε στον  κόσμο. 

Έτσι, δεν αποτέλεσε έκπληξη το ότι μόλις 12 χρόνια μετά την ίδρυση του Ρόταρυ, ο προ 

πρόεδρος του ΔΡ Αρτς Κλάμττφ (Arch C, Klumph) αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να 

αναβαθμίσει σε νέο επίπεδο την προσφορά μας. Για να αντιληφθείτε την Ιδέα που είναι 

Τόσο θεμελιώδης για το Ρόταρυ-την ιδέα του συνδυασμού της προσπάθειάς μας-Και να την 

εφαρμόσετε, όχι μόνο στην προσπάθειά μας, αλλά και στις πηγές μας.  



Στην πραγματικότητα, η ίδρυση του Ροταριανού μας Ιδρύματος, έθεσε τα θεμέλια ενός 

διαφορετικού είδους ιδρύματος: τα Θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε το Διεθνές 

Ρόταρυ, όπως ΤΡ γνωρίζουμε σήμερα.  

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Ρόταρυ, όπως υφίσταται σήμερα, δε θα μπορούσε να 

υπάρχει χωρίς το Ροταριανό Ίδρυμα. Θα εύπορους ομίλους σε εύπορες χώρες, και Φτωχούς 

σε φτωχές χώρες. Χωρίς το ίδρυμα να εξισορροπεί τα πράγματα, το είδος του έργου για το 

οποίο είμαστε περισσότερο γνωστοί-η διεθνής ανθρωπιστική προσφορά και στις έξι 

Περιοχές Εστίασης απλά δε θα υπήρχε.  

Μερικοί από εσάς γνωρίζετε ότι το Ρόταρυ ξεκίνησε από μία προσφορά -των είκοσι επτά 

δολαρίων και πενήντα σέντς.  

Ήταν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι είναι σήμερα, αλλά δεν ήταν πάρα πολλά: 

περίπου 517 δολάρια σε σημερινά χρήματα. ΌΧΙ αρκετά για να γίνουν αρκετά πράγματα. 

Κάι χρειάστηκε λίγος χρόνος πριν αρχίσουν να εισρέουν Όι εισφορές. Αλλά με την πάροδο 

του χρόνου, καθώς όλο και περισσότεροι και αντιλαμβάνονταν πραγματικά το τι θα 

μπορούσε ένα Ίδρυμα να βοηθήσει το Ρόταρυ να επιτύχει- πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.  

Σήμερα το Ροταριανό μας Ίδρυμα είναι ένα από τα καλύτερα και πιο σεβαστά 

φιλανθρωπικά ιδρύματα στον Κόσμο. Διαθέτει καθαρά περιουσιακά στοιχεία αξίας κοντά 

στο ένα εκατομμύριο δολάρια, και καταβάλει περίπου το ένα Τέταρτο αυτού του ποσού 

Κάθε έτος. Έχει κερδίσει βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από το Charity Navigator, με 

βαθμολογία εκατό Ολόκληρων Πόντων. Έχει λάβει βαθμολογία Α+ από το Charity Watch. 

Έχει κερδίσει αυτές τις βαθμολογίες επειδή εμείς στο Ρόταρυ έχουμε γίνει εξαιρετικά καλοί 

σε αυτό που κάνουμε: το να επιτυγχάνουμε τη μόχλευση όλων των πόρων μας, μέσω της 

συνδυασμένης προσπάθειας εξαιρετικών ανθρώπων.  

Για να το θέσω απλά, ένα δολάριο, ευρώ, πέσο ή γιέν που προσφέρεται στο Ροταριανό 

ίδρυμα, πηγαίνει πολύ πιο πέρα από ένα δολάριο, ευρώ, πέσο ή γιέν που προσφέρεται 

σχεδόν σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Γιατί όταν πρόκειται για παγκόσμια ανθρωπιστική 

υπηρεσία, το Ρόταρυ έχει πλεονεκτήματα που δεν έχει καμία άλλη οργάνωση.  

Όπως ένα παγκόσμιο δίκτυο Πάνω από 1.2 εκατομμύρια εθελοντές, σε σχεδόν Κάθε χώρα 

του Κόσμου, που ζουν στις κοινότητες που υπηρετούν.  

Μία πολυ -επίπεδη ηγεσία που εξασφαλίζει ότι αυτοί οι εθελοντές είναι εξειδικευμένοι, 

εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι σε ότι κάνουν;  

Και ένα σύστημα που προσθέτει τοπική αξία σε οικονομικούς και ανθρώπινους όρους, σε 

Κάθε χορηγία Που Κάνει το Ίδρυμά μας.  

Δεν υπάρχει τρόπος να καταμετρηθούν οι άνθρωποι των οποίων οι ζωές έχουν σωθεί ή 

αλλαχθεί από το Ίδρυμά μας. Εγώ o ίδιος έχω συναντήσει αρκετούς από αυτούς και ήταν 

μία απίστευτη εμπειρία. Το να βλέπει κανείς ολόκληρα χωριά χα είναι υγιή, εξαιτίας μίας 

καλής εκσκαφής του Ρόταρυ. Το να βλέπει σχολικές Τάξεις γεμάτες από Κορίτσια που 

βρίσκονται σε αυτό το σχολείο λόγω των εγκαταστάσεων υγιεινής που έχτισε το Ρόταρυ. Το 



να συναντά υγιείς μητέρες με τα μωρά τους ήρθαν στον κόσμο από μαίες τις οποίες το 

Ρόταρυ βοήθησε να εκπαιδευτούν. 

Ο κάθε ένας από εμάς στο Ρόταρυ, όπου Κι αν ζούμε, ανεξάρτητο από τις τοπικέςμας 

προκλήσεις, όποιες Κι αν είναι οι φιλοδοξίες μας- έχει την ευκαιρία γιαυπηρεσία Που 

αλλάζει ζωές, λόγω του Ροταριανού μας Ιδρύματος. 

Όμως, ακριβώς όπως στηρiζεται το Ρόταρυ σε ένα ισχυρό Ροταριανό Ίδρυμα, έτσι και η 

ευθύνη για το Ίδρυμά μας βασίζεται στους Ροταριανούς. Η γενναιοδωρία Τουκάθε 

Ραταριανού. σε όποιο επίπεδο ταιριάζει στον κάθε ένα, είναι αυτή που επιτρέπει σε όλους 

τους Ροταριανούς να υπηρετήσουν στο καλύτερο δυνατό των δυνατοτήτων και φιλοδοξιών 

τους. 

Πέρυσι, το Ροταριανό μας Ίδρυμα έλαβε δωρεές συνολικού ύψους 265.6 εκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ.  

Στην εκατονταετηρίδα μας έχουμε ένα ακόμα πιο φιλόδοξος στόχος τριακόσια εκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ. 

Είναι πολλά χρήματα, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ξέρω ακριβώς τι 

πρόκειται να κάνουμε με αυτά. 

Πρόκειται να συνεχίσουμε να αλλάζουμε ζωές, μέσω και των έξι Περιοχών Εστίασης: 

φέρνοντας καθαρό νερό, εκπαίδευση, καλύτερη υγεία και την ευκαιρία μίας καλύτερης 

ζωής σε ανθρώπους σε όλο Τον Κόσμο. 

Στο Ρόταρυ επικεντρωνόμαστε στη αειφορία της υπηρεσίας μας. Αυτό είναι το σύνθημά 

μας. Θέλουμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας με σύνεση, σε έργα που θα έχουν Το 

μεγαλύτερο και Πιο διαρκή αντίκτυπο.  

Και δεν υπάρχει έργο του Ιδρύματος που να αποτελεί καλύτερη επένδυση ή που Θα έχει 

πια διαρκή αντίκτυπο από το PolioPlus. 

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το Ρόταρυ υποσχέθηκε να κρατήσει τον κόσμο 

ασφαλή από την πολιομυελίτιδα. Όμως σήμερα μετράμε επιτέλους αντίστροφα για το 

τέλος-μέχρι την ημέρα όπου το σύνολο του έργου μας, όλες οι θυσίες μας, και όλη η 

δέσμευσή μας θα ανταμειφθούν με ένα κόσμο ελεύθερο από πολιομυελίτιδα. 

Η τελευταία δεκαετία ήταν μία δεκαετία σταθερής προόδου προς την κατεύθυνση αυτού 

του στόχου, με λιγότερα Κρούσματα σε λιγότερες χώρες, χρόνο με Το χρόνο. 

Πέρυσι ο κόσμος είδε 74 κρούσματα πολιομυελίτιδας, σε μόνο δύο χώρες- το Αφγανιστάν 

και Το Πακιστάν. 

Ο αριθμός των κρουσμάτων, μέχρι στιγμής, φέτος ανέρχεται στα 26. 

Είμαστε «τόσο κοντά» στον τερματισμό της πολιομυελίτιδας. Όμως αυτό που πρέπει όλοι 

να καταλάβουμε είναι ότι δεν έχει τελειώσει, μέχρι να τελειώσει ολοκληρωτικά: έως ότου 



έχουμε διανύσει τρία ολόκληρα χρόνια χωρίς Κανένα νέο κρούσμα ή περιβαλλοντικό 

δείγμα που να ανιχνεύεται θετικό στον υιό της πολιομυελίτιδας. 

Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε ότι είχαμε μία πολύ ζωντανή υπενθύμιση, πριν μερικούς μήνες, 

γιατί δε μπορούμε να επιβραδύνουμε μέχρι τότε: τρία νέα κρούσματα πολιομυελίτιδας 

εντοπίστηκαν στη Νιγηρία. 

Δεν έχουμε δει κανένα κρούσματα πολιομυελίτιδας στην Αφρική για σχεδόν δύο χρόνια 

τώρα. Όμως γνωρίζαμε ότι υπήρχαν περιοχές όπου δε μπορούσαμε να πάμε, με παιδιά που 

δε μπορούσαμε να φτάσουμε. Ένα από αυτά τα μέρη βρισκόταν στην περιοχή της Λίμνης 

Τσάντ, ιδιαίτερα σε εκείνα τα μέρη της βόρειας Νιγηρίας που ελέγχονται από τη Μιτόκο 

Χαράμ. Δε μπορούσαμε να εισχωρήσουμε ώστε να εμβολιάσουμε τα παιδιά, ή να 

ελέγξουμε το περιβάλλον για ενδείξεις του ιού. Και όπως γνωρίζουμε σήμερα, ο ιός 

βρίσκονταν εκεί όλο αυτό τον καιρό, μία και μόνο μικρή εστία, που όμως είναι αρκετή για 

να προκαλέσει ένα ξέσπασμα. 

Δεν ήταν ότι ελπίζαμε. Όμως, ίσως αυτό ήταν ότι χρειαζόμασταν. Μία υπενθύμιση ότι δε 

μπορούμε να επιβραδύνουμε. Δε μπορούμε να κάνουμε διάλλειμα. Και δεν έχει τελειώσει, 

μέχρι να τελειώσει ολοκληρωτικά. 

Η πολιομυελίτιδα έχει μειωθεί περισσότερο από 99% από όταν ξεκινήσαμε. Όμως πρέπει 

ακόμα να σταματήσουμε τη μετάδοση στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Πρέπει να 

σταματήσουμε το ξέσπασμα στη Νιγηρία. Και πρέπει να εμποδίσουμε την πολιομυελίτιδα 

να επιστρέψει όπου κι αν έχει ήδη πάει. 

Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, και τα κάνουμε. Όμως χρειάζεται να καταλάβει   κάθε 

Ροταριανός ότι ο χειρότερος εχθρός μας για την ώρα δεν είναι Ο ιός της πολιομυελίτιδας. 

Είναι ο εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα σκληρό αγώνα μπροστά: και Θα χρειαστούμε βοήθεια 

από κάθε Ροταριανό για να Τον κερδίσουμε: με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, Την 

αύξηση των κονδυλίων, και την διατήρηση της δυναμικής του να Τελειώσουμε με την 

Πολιομυελίτιδα Τώρα. 

Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία του PolioPλus, δύο πράγματα γίνονται άμεσα σαφή: ότι 

κανένας οργανισμός, Παρά το Ρόταρυ, δε μπορούσε να το είχε κάνει αυτό: και ότι το 

Ρόταρυ δε Θα μπορούσε ποτέ oύτε καν να το έχει ξεκινήσει, χωρίς το Ροταριανό Ίδρυμα. 

Και Κοιτάζοντας Πίσω στην ιστορία του Ρόταρυ, σε όσα έχει επιτύχει και πως τα έχει 

επιτύχει βλέπετε το ίδιο Πράγμα ισχύει για ένα μεγάλο μέρος των τελευταίων εκατό 

χρόνων, To ίδρυμά μας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί η υπηρεσία μας, 

Είναι έτσι για ένα αιώνα. Κι όμως, τόσοι πολλοί Ροταριανοί δε γνωρίζουν πολλά για το 

Ίδρυμά μας. ‘Ένα σύνολο είκοσι τοις εκατό  των ομίλων δεν υποστηρίζουν καθόλου το 

Ίδρυμα μας. Και λίγοι άνθρωποι εκτός Ρόταρυ γνωρίζουν καν ότι υπάρχει το ίδρυμά μας. 

‘Ένας από τους κύριους στόχους που έχουμε φέτος είναι το να αλλάξουμε όλα αυτά: 

φροντίζοντας ώστε περισσότεροι άνθρωποι, τόσο εντός όσο και εκτός Ρόταρυ, να 

γνωρίσουν τι είναι και τι κάνει το ίδρυμά μας. 



Στο Ρόταρυ εστιάζουμε πάντα στο να κάνουμε τη δουλειά, όχι να εξασφαλίσουμε τον 

έπαινο. Όμως υπάρχουν φορές που χρειάζεται να εστιάσουμε στην εξασφάλιση Του 

επαίνου προκειμένου να βοηθηθούμε στην οικοδόμηση της υποστήριξης και των 

συνεργασιών που Θα χρειαστούμε γιο να κάνουμε ακόμα περισσότερο. 

Αυτή είναι μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά στο Ρόταρυ, και αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία για 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Ίδρυμά μας στους ομίλους μας και στις κοινότητές μας. 

Αυτός ο εορτασμός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσουμε, και ελπίζω ότι όλοι σας 

Θα βρείτε τρόπους για να συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια του έτους της εκατονταετηρίδας. 

Μπορείτε να βρείτε πληθώρα 

εξαιρετικών ιδεών στην ιστοσελίδα της Εκατονταετηρίδας μας: centennial.rotary.org. Αν δεν 

έχετε στυλό για να το σημειώσετε, απλά πληκτρολογήστε στο Google ‘’1Rοtαry Foundation 

Centennial” και το Google θα σας στείλει κατευθείαν εκεί. Ότι Κι αν κάνετε, παρακαλώ 

φροντίστε να μεγιστοποιήσετε την Προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων με το hashtag 

#trf 100. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση που μου κάνατε στη γιορτή σας 

απόψε, εδώ. Και Θα ήθελα να επιστρέψω την πρόσκληση ζητώντας από όλους σας να 

έρθετε μαζί μου στο μεγαλύτερο πάρτι γενεθλίων Που Θα δείτε Ποτέ: το Συνέδριο του 

Διεθνούς μας Ρόταρυ στην Ατλάντα, των ΗΠΑ, φέτος τον Ιούνιο. 

Πρόκειται να αποτελέσει ένα μεγάλο γεγονός σε μία μεγάλη πόλη. Μέχρι έχουν εγγραφεί 

περισσότεροι από είκοσι οκτώ χιλιάδες άνθρωπο καλό δρόμο ώστε να έχουμε διοργανώσει 

ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα  συνέδρια του Ρόταρυ ποτέ. Για αυτό σας παρακαλώ 

οικογένειές σας και να προετοιμαστείτε για μία Ροταριανή εκδήλωση ζωής. 

 Νομίζω ότι όλοι σας εδώ γνωρίζετε ότι έχουμε ένα σύνθημα στο Ροταριανό μας ίδρυμα. 

Είναι ένα απλό σύνθημα: το να Κάνουμε το Καλό στον Κόσμο. Για αυτό είμαστε εδώ στο 

Ρόταρυ. Είναι αυτό που μας βοηθά να κάνουμε το Ίδρυμά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω 

όλους για ότι κάνετε, να βοηθάτε όλο το Ρόταρυ να επιτύχει αυτό το σκοπό: Το να Κάνουμε 

το Καλό στον Κόσμο, μέσω Του Ρόταρυ, στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας. 

Σας ευχαριστώ 


