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Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών
Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι, η τρέχουσα ροταριανή περίοδος, εκτός
των γνωστών προβλημάτων με την πανδημία μας επεφύλαξε και μια ευχάριστή έκπληξη. Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών διανύει μια περίοδο ανασυγκρότησης και δημιουργίας. Όπως αναφέρει η Πρόεδρος Μιχαηλίνα Κατσίλα: «Οι στόχοι μας έχουν ως πυξίδα τους πυλώνες του Διεθνούς Ρόταρυ.
Σύμφωνα με αυτούς, έχουμε την πεποίθηση ότι θα διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην αλλαγή της κοινωνίας μας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο».
Πρόθεση του Δ.Σ. και των μελών του Ρ.Ο. Αθηνών, όχι μόνο σήμερα, αλλά
και τα προηγούμενα χρόνια ήταν και παραμένει η στενότερη συνεργασία
μεταξύ των Ομίλων μας. Αυτή η πρόθεση σήμερα φαίνεται να παίρνει σάρ-

κα και οστά. Αρχικά άνοιξε δίαυλος ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των
Προέδρων. Τα μέλη του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ρ.Ο. Αθηνών και αντίστοιχα ο Ρ.Ο.Α. στηρίζει και προβάλλει τις δραστηριότητες του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών μέσω του δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού περιοδικού ROTARYMAG, και της ιστοσελίδας του.
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, προστέθηκε ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της συνεργασίας. Ως Πρόεδρος του Ομίλου ήμουν προσκεκλημένος
του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας /
δραστηριότητας του Ομίλου με την ονομασία RAC VOICES – LETS TALK
ABOUT, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις από ροταριανούς, δίνοντας την
ευκαιρία σε όσους την παρακολουθήσουν να γνωρίσουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τη ροταριανή δράση τους. Έγινε μια εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία θα αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

Το μέλλον είναι στους νέους μας και αξίζουν τη στήριξη μας!
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το μέλος του Ομίλου
μας Ροτ. Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, Καθηγητή Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Ο συνάδελφός μας Ροτ. Θεόδωρος θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού και τα αναμενόμενα εμβόλια. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί
μέσω της πλατφόρμας Zoom Meetings. Μην αμελήσετε να παρακολουθήσετε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση του Ομίλου μας για να ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για ένα θέμα που μας αφορά όλους.







Ο Ρ.Ο. Αθηνών ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ρ.Ο. Washington
D.C., Η.Π.Α. για συμμετοχή στην εκδήλωση αφιερωμένη στους VETERANS,
-6-

την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, εκπροσωπήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Ιωάννη Κοϊμτζόγλου, ο οποίος μας έκανε την παρακάτω ενημέρωση: «Στις
11/11/2020,

ανταποκρινόμενος

σε

σχετική

πρόσκληση

που

έλαβε

ο

Όμιλος συμμετείχα στην εκδήλωση του RC Washington DC που ήταν αφιερωμένη στους VETERANS, τους απόστρατους δηλ. που συμμετείχαν σε πολεμικές συρράξεις. Υπήρξαν σχετικές ομιλίες και μαρτυρίες εν ζωή βετεράνων. Επιβεβαιώθηκε από την εκδήλωση η τιμή που αποδίδεται στις Η.Π.Α. από την Πολιτεία και
την Κοινωνία στους παλαίμαχους στρατιωτικούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
Ημέρα των Βετεράνων (11/11) είναι δημόσια αργία και τα θέματα τους τα διαχειρίζεται αυτοτελές Υπουργείο. Κατά τα λοιπά η εκδήλωση του Ομίλου ήταν η τακτική εβδομαδιαία διαδικτυακή συνάντηση με συμμετοχή αρκετών μελών του και
φιλική συζήτηση». Την τηλεδιάσκεψη αυτή παρακολούθησαν επίσης και τα μέλη του Ομίλου μας Ροτ. Χάρης Στελλάκης, Αναστάσιος Μπάλλας και Ιωάννης
Φούγιας.



Ο Ροταριανός Όμιλος Ramat Hasharon από το Ισραήλ μας απέστειλε επιστολή
(δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος) με τους χαιρετισμούς και τίς ευχές του. Αποστείλαμε απαντητική επιστολή συνοδευόμενη από ένα έντυπο με την ιστορία
του Ομίλου μας (στην αγγλική γλώσσα).

Στην εποχή του κορωνοϊού η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη
Ο Ρ.Ο. Αθηνών διαθέτει υφασμάτινες μάσκες με το λογότυπό του. Όποιος από
τα μέλη του Ομίλου επιθυμεί να την προμηθευτεί μπορεί να επικοινωνήσει με
τον Μον. Γραμματέα του Ομίλου Ροτ. Δημήτριο Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 και
e-mail: rcathina@otenet.gr).
Ο Ρ.Ο. Αθηνών ευχαριστεί θερμότατα την Εταιρεία Ballas
Promotion Μον. ΙΚΕ και τον Α΄ Αντιπρόεδρό μας Ροτ. Αναστάσιο Μπάλλα για την επιμέλεια και την ευγενική χειρονομία τους.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 8 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη
μέσω της πλατφόρμας Zoom Meetings Ώρα 21:00
Προσκεκλημένος ομιλητής:
Ροτ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α.
Τίτλος: «Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού
και τα αναμενόμενα εμβόλια»
ΤΡΙΤΗ 15 Δεκεμβρίου 2020
Αναβολή των Αρχαιρεσιών Ρ.Ο.Α. με απόφαση του Δ.Σ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Δεκεμβρίου 2020
Πολυομιλική Τηλεδιάσκεψη
μέσω της πλατφόρμας Zoom Meetings Ώρα 21:00
Προσκεκλημένος ομιλητής:
Κύριος ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ετοιμότητας-Απόκρισης του ΕΟΔΥ

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ροτ. ΚΟΣΜΑΣ ΧΟΥΤΟΥΡΙΑΔΗΣ
ΠροΔιοικητής 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.,

Συντονιστής Επιτροπής Ροταριανού Ιδρύματος 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.
Τίτλος:

«Η συγκλονιστική ιστορία του Ροταριανού Ιδρύματος, προκλήσεις
και ευκαιρίες για τους Ροταριανούς Ομίλους της Ελλάδας»

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Αθηνών Γουδί, Αθηνών Ζάππειο, Αθηνών Φιλοθέη, Αμαρουσίου, Ηλεκτρονικού Νοτίου Ελλάδος, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καλαμαριάς, Κηφισιάς Καστρί, Κηφισιάς Πολιτείας, Κορίνθου, Νέας
Σμύρνης, Πειραιά, Τρίπολης και Ψυχικού διοργάνωσαν Διαπεριφερειακή Διαδικτυακή Τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, η οποία ήταν αφιερωμένη στο Ροταριανό Ίδρυμα, σύμφωνα και με το ροταριανό ημερολόγιο.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Ροτ. Παναγιώτης Κατρούγκαλος,
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αμαρουσίου και συντονιστής της τηλεδιάσκεψης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αξιωματούχους των Περιφερειών 2470 και
2484, αξιωματούχους Ομίλων και μέλη και των δύο Περιφερειών, διάβασε
ανακοινώσεις Ροταριανών Ομίλων και έκανε μια σύντομη εισήγηση για το
θέμα της βραδιάς.
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στο Πρόεδρο του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα ο οποίος διάβασε το βιογραφικό του ομιλητού.
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Βιογραφικό
ομιλητού
Ο Κοσμάς Χουτουριάδης είναι Διπλωματούχος Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του
Πανεπιστήμιου της Grenoble στη Γαλλία καθώς και
κάτοχος των τίτλων σπουδών Licence στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Ψυχολογία. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο DEST στην Ανάλυση και σχεδιασμό πληροφορικών συστημάτων, Πανεπιστήμιο της Grenoble και διδακτορικό τίτλου D.E.A. στο τμήμα Συστημάτων πληροφοριών και λήψεως αποφάσεων. Το

θέμα της διατριβής του ήταν τα Διανεμημένα κέντρα πληροφοριών και λήψεως αποφάσεων. Έχει
επαγγελματική εμπειρία 40 ετών.
To 1980 δημιούργησε την εταιρεία INSAD ανάπτυξης λογισμικού. Το
1987 ίδρυσε την εταιρεία BOSS Software ltd. Η εταιρεία δημιουργεί εξειδικευμένο λογισμικό (συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) με
κύριο στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής και κοστολόγησης. Εκτός από τον σχεδιασμό των συστημάτων εργάζεται και ως σύμβουλος πληροφορικής σε μεγάλες εταιρείες, αλλά και ως αναλυτής συστημάτων πληροφοριών.
Ροταριανός το 2001, στο Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης. Τον επόμενο χρόνο συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος του Ρ.Ο. Αθηνών-Ομόνοια και το 2003 ιδρυτικό
μέλος του Ρ.Ο. Αθήνα-Φως. Στη συνέχεια την επόμενη χρονιά, ιδρυτικός
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών-Γουδί.
Μέλος και Πρόεδρος πολλών Επιτροπών της Περιφέρειας. Βοηθός Διοικητής το 2009-10 και Διοικητής το 2013-14. Έχει ασχοληθεί με ιδιαίτερη
επιτυχία με τα προγράμματα του Ρ. Ι. και ήταν Βοηθός Συντονιστή Ζώνης
για το Ρ. Ι. Έχει σημαντική συμμετοχή σε Ινστιτούτα και Συνέδρια του
Δ.Ρ. Την τρέχουσα ροταριανή χρονιά είναι Πρόεδρος των Επιτροπών
Ροταριανού Ιδρύματος της 2470 Περιφέρειας.
Νυμφευμένος με την Όλγα έχουν μία κόρη την Ελένη. Μαζί με την Όλγα
είναι Μεγάλοι Δωρητές του Ρ. Ι., για την προσφορά του έχει τιμηθεί με
την ανώτατη Ροταριανή αναγνώριση «Προσφορά υπεράνω εαυτού» και

την «Εύφημη Μνεία Εξαίρετων Υπηρεσιών προς το Ροταριανό Ίδρυμα».

12

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 9 | 3 - 24 Νοεμβρίου 2020

Η συγκλονιστική ιστορία του
Ροταριανού Ιδρύματος
Προσκλήσεις και ευκαιρίες για τους
Ροταριανούς Ομίλους της Ελλάδας
Ροτ. Κοσμάς Χουτουριάδης Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ, Συντονστής Επιτροπών Ρ.Ι. 2470 ΠΔΡ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Ως Ροταριανοί έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθούμε. Η καλύτερη και μεγαλύτερη όμως δεν
παύει να είναι αυτή της οργάνωσης μας: του Ρόταρυ. Μία ιστορία 100 και πλέον χρόνων με πολλούς αγώνες, πολλές
καλές στιγμές και φυσικά απίστευτες επιτυχίες. Αυτή την ιστορία θα πούμε σήμερα αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο!

Ας ξεκινήσουμε όμως την ιστορία μας από την αρχή !
Μία ιστορία που ξεκινάει το 1905 και συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Φεβρουαρίου 1905 στο Σικάγο
του Ιλινόι, όπου τρεις φίλοι συναντήθηκαν. Διοργανωτής της συνάντησης : ο δικηγόρος Paul P. Harris. Σκοπός : να
συζητήσουν τη δημιουργία ενός Ομίλου.
Έτσι ο Paul Ηarris, ο Silvester Schiele και ο Gus Loehr, συναντώνται στο γραφείο 711 εκείνη την κρύα χειμωνιάτικη
νύχτα του 1905. Έχουν περάσει σχεδόν 9 χρόνια από την άφιξή του Paul Harris στο Σικάγο και είναι η στιγμή που ξεκινάει την διαδρομή της μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις εθελοντών του κόσμου : To Ρόταρυ.
Αρκετές εβδομάδες αργότερα, ο Schiele εκλέγεται ο πρώτος πρόεδρος του Ομίλου σε μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του. Ο Paul πρότεινε πολλά ονόματα, ένα από τα οποία ήταν "Rotary" το οποίο και υιοθετήθηκε. Στόχος του Ομίλου ήταν :
 Η Συναδέλφωση
 Η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των μελών
 Οι επαγγελματικές διασυνδέσεις και η συζήτηση θεμάτων και προβλημάτων τα οποία αφορούσαν όλα τα μέλη
αλλά και της κοινότητας στην οποία ζούσαν.
Σκεφτείτε λίγο τους στόχους του Ρόταρυ την ημέρα της δημιουργίας του και τον σημερινό στόχο του. Είμαι βέβαιος
ότι θα βρείτε τεράστιες διαφορές.
…Ας συνεχίσουμε όμως την ιστορίας μας….
Τα πρώτα χρόνια περνούν, οι Όμιλοι πολλαπλασιάζονται. Δημιουργείται 2ος Ροταριανός Όμιλος στο Σαν Φρανσίσκο
και ο 3ος Όμιλος στο Σιάτλ. Το 1910 διοργανώνεται το 1ο Συνέδριο 15-17 Αυγούστου με συμμετοχή 16 Ροταριανών
Ομίλων. Το 1913 στο διάστημα από 18 έως 21 Αυγ. 930 Ροταριανοί συγκεντρώνονται στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης για το 4ο Συνέδριο. 9 χρόνια μετά την δημιουργία του πρώτου Ομίλου, το 1914 ο 100 ος Όμιλος είναι γεγονός.
Πρόκειται για τον Ρ.Ο. του Φοίνιξ της Αριζόνα.

Η ανάπτυξη θα έλεγε κάποιος ότι είναι εκρηκτική ΑΛΛΑ ο στόχος και σκοπός και τα δύο παραμένουν ίδια!
Και φθάνουμε στο 1917.
Συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο θα αλλάξει την εικόνα το Ρόταρυ, θα αλλάξει ουσιαστικά και τον σκοπό του. Ο Arch C. Klumph,
6ος πρόεδρος του Ρόταρυ, προτείνει στο Διεθνές Συνέδριο του
Ρόταρυ στην Ατλάντα, της Γεωργίας, των ΗΠΑ, τη δημιουργία
ενός «ταμείου χρηματοδότησης» για το Ρόταρυ ... με σκοπό να
κάνει το καλό στον κόσμο μέσω φιλανθρωπικών προγραμμά-
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Arch C. Klumph
ΠρόεδροςΔ.Ρ. 1916-17

των, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλους τρόπους προσφέροντας κοινοτικές υπηρεσίες.
Είναι για πρώτη φορά που το Ρόταρυ μιλάει όχι μόνο για την τοπική κοινωνία
αλλά για όλο τον κόσμο.
Και είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή.
Οι σύνεδροι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου. Θεωρητικά το «Ταμείο» (Endowment Fund) δημιουργείται

αλλά…. παραμένει ανενεργό.
Ωστόσο ο σπόρος έχει πέσει!
Τον Ιούλιο του 1918, το Ταμείο λαμβάνει την πρώτη του συνεισφορά ύψους 26,50 $ από τον Ροταριανό Όμιλο του
Kansas City στο Missouri, των ΗΠΑ, προσφορά η οποία αντιπροσώπευε τα καθαρά έσοδα από το Διεθνές Συνέδριο
του 1918.
Και φθάνουμε στο 1927 είναι η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή την χρονιά γίνεται η πρώτη προσπάθεια να
μετατραπεί το Endowment Fund σε Rotary Foundation, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Rotary Χάρι Ρότζερς στο
συνέδριο της Οστάντ, αλλά δυστυχώς η προσπάθεια αποτυγχάνει! Είναι γεγονός ότι οι Ροταριανοί ενώ ενέκριναν
την δημιουργία του Ταμείου ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ την σπουδαιότητα του, αλλά ούτε και τις αλλαγές που θα επέφερε
στην οργάνωση τους : στο Ρόταρυ (για να είμαστε ειλικρινείς ακόμα και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός των Ροταριανών ΔΕΝ αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα του Ιδρύματος). Για να το εκφράσουμε διαφορετικά : Πολύ απλά

ΔΕΝ αντιλήφθηκαν το όραμα του Arch C. Klumph.
Φθάνουμε στο 1928 και το αμοιβαίο κεφάλαιο αυξάνεται στα 5.739 δολάρια ΗΠΑ και μετονομάζεται επιτέλους σε
Rotary Foundation το γνωστό μας TRF. Το TRF γίνεται ξεχωριστή οντότητα από το Rotary International. Πέντε διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένου του Klumph, διορίζονται ως : «διαχειριστές όλης της περιουσίας του… ως ενιαίο
καταπίστευμα, για την προώθηση των σκοπών του RI». Για το Ρόταρυ ξεκινάει μια νέα εποχή μια εποχή στην διάρκεια της οποίας οι Ροταριανοί θα βάλουν στόχο :
 «Να αλλάξουν το κόσμο»
 «Να αναλάβουν Δράση»
 «Να προσφέρουν υπεράνω εαυτόν»
 «Να κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα»
 «Να Βελτιώσουν την κοινωνία»
 «Να αλλάξουν ζωές».
Από την χρονιά αυτή και στο εξής το Ρόταρυ θα είναι μια άλλη οργάνωση. Κάθε χρόνο θα μεταβάλλεται, θα ανανεώνεται θα εναρμονίζεται με την εποχή του και πολλές φορές θα είναι μπροστά από αυτήν.
Το 1930 Το Ίδρυμα πραγματοποιεί την πρώτη του επιχορήγηση ύψους 500 δολαρίων στη Διεθνή Εταιρεία για Παιδιά με Αναπηρία, που δημιουργήθηκε από τον Ροταριανό Edgar F. "Daddy" Allen, η οποία εξελίχθηκε στον οργανισμό
Easter Seals.
Το 1947 ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα του Ιδρύματος : Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές (ήταν ο πρόδρομος του προγράμματος Υποτροφιών Rotary Ambassadorial Scholarships), και χορηγήθηκαν οι πρώτες 18 υποτροφίες. Την ίδια χρονιά το 1947, μετά το θάνατο του ιδρυτή του Ρόταρυ Paul P. Harris, οι Ροταριανοί προσφέρουν στο
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Το σήμα πέτου της διάκρισης
Paul Harris Fellow

Ίδρυμα εις μνήμη του ιδρυτή της οργάνωσης σημαντικά ποσά.
Ενώ ο πρόεδρος του Ρόταρυ της χρονιάς 1926 Χάρι Ρότζερς, από τον Ροταριανό Όμιλο του Σαν Αντόνιο του Tέξας
διορίζεται για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος του Ροταριανού Ιδρύματος. Θεωρείται δε, από πολλούς ως ο μεγαλύτερος πρόεδρος του TRF μετά από τον Arch Klumph. O Χάρι ηγήθηκε της εκστρατείας συλλογής ποσού ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος του Ιδρύματος. Είναι η χρονιά κατά την οποία το Ίδρυμα γίνεται η πραγματικά η
δύναμη των Ροταριανών.

Το 1957 οι Trustees καθιερώνουν την αναγνώριση

"Paul Harris Fellow" (αργότερα έγινε "Paul Harris Fellow

Recognition"). Αναγνώριση η οποία δίδεται σε κάθε άτομο ή εταιρεία η οποία προσφέρει το ποσό των 1000 $ στο
Rotary Foundation. Οι εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες.
Το 1965-66 ξεκινούν τρία νέα προγράμματα,



η ανταλλαγή ομάδων μελέτης - Group Study Exchange



τα βραβεία για την τεχνική κατάρτιση και



οι επιχορηγήσεις για δραστηριότητες οι οποίες συμβάλουν στη επίτευξη του στόχου του Rotary Foundation. Οι
επιχορηγήσεις αυτές αργότερα ονομάστηκαν Matching Grants.
Όλα τα προγράμματα έχουν ένα και μοναδικό στόχο: «Να βοηθήσουν τους Ροταριανούς να κάνουν το καλό στον Κόσμο».
Το 1978 Ξεκινά το πρόγραμμα «Υγεία, Πείνα και Ανθρωπισμός» (3-Η) και το 1980 δημιουργείται το πρόγραμμα

Rotary Volunteers ως μέρος του προγράμματος 3-H.
Και φθάνουμε στο 1985
Το Ρόταρυ ανακοινώνει κάτι απίστευτο. Ανακοινώνει το πρόγραμμα PolioPlus. Στόχος η ανοσοποίηση όλων των
παιδιών του κόσμου από την πολιομυελίτιδα. Είναι ένα έργο ασύλληπτης δυσκολίας και μεγέθους. Οι περισσότεροι
άνθρωποι θεωρούν το εγχείρημα μια ουτοπία. Για τους Ροταριανούς όμως ουτοπία είναι ΜΟΝΟ αυτό που ακόμα δεν
αποφάσισαν υλοποιήσουν. Τόσο απλά.
Πού βασίζεται όμως αυτή η απόφαση; Έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους, αλλά βασίζονται στην κατά κύριο
λόγο στην υποστήριξη του Ροταριανού Ιδρύματος, του δικού τους Ιδρύματος και είναι σίγουροι για την επιτυχία.
Την επόμενη χρονιά το 1986 ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα: το πρόγραμμα Rotary Grants για Πανεπιστημιακούς Καθηγητές.
…Η Ειρήνη είναι σημαντική ! χωρίς αυτήν τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, οι κοινότητες καταστρέφονται, οι

άνθρωποι πεθαίνουν. Η ειρήνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία.
Έτσι την Ροταριανή χρονιά 1987-88 οργανώνονται και πραγματοποιούνται τα πρώτα Φόρουμ Ειρήνης, που οδήγησαν στη θέσπιση Ροταριανών Προγραμμάτων Ειρήνης.
Το 1994 έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα του αγώνα για την εξάλειψή της πολιομυελίτιδας. Το δυτικό ημισφαίριο κηρύσσεται απαλλαγμένο από την πολιομυελίτιδα από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας. Ακολουθούν το
2000 ο Δυτικός Ειρηνικός και το 2002 Η Ευρώπη, ενώ την ίδια χρονιά ξεκινά η πρώτη τάξη των 70 Rotary Peace
Scholars.
Το 2004 είναι μια πολύ καλή χρονιά γιατί ξεκινά μια από τις πλέον επιτυχημένες πρωτοβουλίες υποστήριξης του
Ροταριανού ιδρύματος Η πρωτοβουλία Every Rotarian, Every Year, η οποία ενθαρρύνει κάθε Ροταριανό να κάνει ετήΤεύχος 9 | 3 - 24 Νοεμβρίου 2020 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Harry M. Rogers Πρόεδρος Δ.Ρ. 1026-27

Ροτ. Edgar F. “Daddy” Allen

σια συνεισφορά 100 $ ή περισσότερα στο Ταμείο Ετήσιων Προγραμμάτων του Ιδρύματος. Το Ροταριανό Ίδρυμα έχει
τεράστια επιτυχία αφού κάθε χρόνο με την βοήθεια του οι Ροταριανοί υλοποιούν περισσότερα από 30.000 έργα

(Matching Grants). Απίστευτος αριθμός. Η δυσκολία της έγκρισης και του ελέγχου τεράστια.
Οι διαχειριστές του Ιδρύματος προβληματίζονται με αυτή την εξέλιξη, κάτι πρέπει να αλλάξει !
Βρισκόμαστε στο 2009 σε έξι χρόνια το Ροταριανό Ίδρυμα γιορτάζει τα εκατοστά γενέθλια του και οι διαχειριστές
του Rotary Foundation ενεργοποιούν το σχέδιο μελλοντικού οράματος, το οποίο θα βοηθήσει στο πέρασμα του Ροταριανού Ιδρύματος στο δεύτερο αιώνα της ύπαρξης του. Πρόκειται για μια τεράστια Αλλαγή η οποία τελικά ξεκινάει
την ροταριανή χρονιά 2013-14. Έκτοτε το Ίδρυμα λειτουργεί με τους νέους κανόνες. Οι δράσεις και τα έργα του πλέον θα είναι μεγάλα, θα είναι βιώσιμα και θα εστιάζουν σε συγκεκριμένους 6 τομείς.

 Την Ειρήνη και αποφυγή συγκρούσεων
 Την Πρόληψη ασθενειών
 Το Νερό και Υγιεινή
 Την Υγεία μητέρας και Παιδιού
 Την Βασική εκπαίδευση
 Την Κοινοτική ανάπτυξη και από την 1 Ιουλίου το 2021 και
 Την προστασία του περιβάλλοντος
Είμαστε πλέον στο σήμερα! Όταν ξεκινήσαμε ανέφερα ότι η δημιουργία του Ροταριανού Ιδρύματος μεταμόρφωσε το
Ρόταρυ.
Σκεφτείτε:

 Tι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ροταριανοί χωρίς το Ροταριανό Ίδρυμα;
 Ποιος θα χρηματοδοτούσε τα χιλιάδες έργα τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.
 Με τί πόρους θα γινόταν το μεγαλύτερο έργο που αναλάβαμε ποτέ ως Ροταριανοί : Την εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας;
Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατόν! Το Ροταριανό Ίδρυμα μετέτρεψε το Ρόταρυ από μια απλή οργάνωση η οποία

συνέδεε επαγγελματίες με στόχο την δικτύωση, τις γνωριμίες και την φιλία σε μια οργάνωση η οποία προσφέρει
αυτά τα τρία πολύ σημαντικά στοιχεία στα μέλη του αλλά ταυτόχρονα τους προσφέρει την δυνατότητα να
«Αλλάξουν τον Κόσμο προς το καλύτερο».
Οι περισσότεροι Ροταριανοί όταν ρωτηθούν Τι Είναι το Ρόταρυ απαντούν με το Τι κάνει το Ρόταρυ και διηγούνται
έργα τα οποία υλοποίησαν ή υλοποιούν τώρα οι Όμιλοι, οι Περιφέρειες, το Διεθνές Ρόταρυ.
Είναι λογικό. Μας αρέσουν οι Ιστορίες και το σημαντικότερο είναι ότι αρέσουν και στους άλλους και το καλύτερο;
Μέσω τον ιστοριών κατανοούν καλύτερα αυτό που κάνουμε.
Για να μπορούμε όμως να διηγηθούμε την δική μας ιστορία πρέπει να την γράψουμε! Η ιστορία όμως γράφεται με
έργα και όχι λόγια και οι καλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες γράφονται με υλοποίηση ΜΕΓΑΛΩΝ έργων.
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Τι έκανε λοιπόν η Περιφέρειά μας, όλα αυτά τα χρόνια, από το 1917 έως και σήμερα:
Όχι μόνη της αλλά με την βοήθεια του Ροταριανού Ιδρύματος:

 προσέφερε Ambassadorial Scholarships αξίας 759.000
 οργάνωσε 12 Group Study Exchange αξίας 96.000
 υλοποίησε Matching Grants συνολικής αξίας 222.000

 και District Grants συνολικής αξίας 139.000
Και μέσα σε μία ΜΟΝΟ χρονιά την χρονιά 2019-20 υλοποίησε 3 Global Grants συνολικής αξίας 193.200


Εξόπλισε 5 Οδοντιατρεία σε 5 απομονωμένα νησιά



Εξόπλισε 3 γυναικολογικές κλινικές με ειδικούς υπέρηχους και καρδιοτοκογράφους και

 Εξόπλισε μια οφθαλμολογική κλινική με πρωτοποριακά μηχανήματα
Υλοποίησε ένα Disaster Response Grand αξίας 52.000 €. Πρόκειται για τον Εξοπλισμό 3 μονάδων με αναπνευστήρες,
και Υλοποίησε το Πρόγραμμα Bomar – εμβολιασμός 1.500 προσφυγόπουλων ένα πρόγραμμα αξίας 30.000 € .
ΜΟΝΟ μέσα σε μία χρονιά υλοποιήσαμε με επιδότηση του Ροταριανού ιδρύματος έργα αξίας μεγαλύτερης των
300.000 €. ΑΥΤΟ είναι μια επιτυχία για όλους τους Έλληνες Ροταριανούς, για τους Ομίλους μας, για την Περιφέρειά
μας. Είμαστε υπερήφανοι, είμαστε ενθουσιασμένοι και όπως είναι λογικό : ΘΕΛΟΥΜΕ να το ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ !
Για να το κάνουμε όμως πρέπει να αποδεχτούμε κάτι :

 Ότι χρειαζόμαστε χρήματα δυστυχώς χωρίς αυτά τίποτα το σημαντικό δεν γίνεται
 Ότι το Ροταριανό Ίδρυμα είναι ο βασικός μας εταίρος και χρηματοδότης και βεβαίως
 Ότι το Ίδρυμά μας χρειάζεται και την δική μας βοήθεια για να υπάρχει και να μας βοηθάει.
Γνωρίζουμε ΠΩΣ μπορεί το Ίδρυμα να μας βοηθήσει. ΠΩΣ μπορούμε όμως εμείς να βοηθήσουμε το Ροταριανό
Ίδρυμα; Κατά καιρούς έχουμε εξαγγείλει και προτείνει διάφορους τρόπους. Ας θυμηθούμε κάποιους από αυτούς,
τους ευκολότερους.
Η Καμπάνια της Δεκάρας
Με 10 λεπτά την ημέρα ένας ροταριανός μπορεί να προσφέρει 43 $ ανά έτος στο ίδρυμα. Είναι λίγο; Κάντε την πολλαπλασιασμό 1.300 μέλη επί 45,62 $ = 59.306 $ ανά έτος.

Άποψη των συμμετεχόντων, που παρακολούθησαν την διαπεριφεριακή τηλεδιάσκεψη
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Η Καμπάνια της Εικοσάρας
Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο αντικαθιστούμε τα 10 λεπτά την ημέρα με 20 λεπτά. Το συνολικό όφελος ουσιαστικά
είναι 91,25 $ ανά μέλος στο Ροταριανό Ίδρυμα. Το συνολικό αποτέλεσμα; 123.826 $ ανά έτος.
Σκεφτείτε αν μπορούμε να κάνουμε έργο 300.000€ σε ένα έτος με ετήσιες δωρεές στο ίδρυμα της τάξεως των
30.000 ή 40.000 $ , τι έργο μπορούμε να κάνουμε με 95.000 $ ή 191.000 $ !!
Αξιοποιώντας τις δύο αυτές μεθόδους θα μπορούσαμε να επιτύχουμε στόχους που είναι ασύλληπτοι :

 Θα μπορούσαμε να εξαφανίσουμε το φαινόμενο των Non Giving Clubs (των Ομίλων που για μια ολόκληρη ροταριανή χρονιά ΔΕΝ προσφέρουν ΤΙΠΟΤΑ στο Ίδρυμα).

 Πολλοί Όμιλοι θα μπορούσαν να έχουν το 100% των μελών ως υποστηρικτές του Ιδρύματος και να λαμβάνουν
την αντίστοιχη αναγνώριση.

 Με την δεύτερη μέθοδο πολλοί Όμιλοι θα μπορούσαν να επιτύχουν τη διάκριση EREY (Every Rotarian Every Year).
 Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων Ροταριανών θα μπορούσε να είναι Sustaining members του Ιδρύματος.
 Αλλά το σημαντικότερο θα μπορούσαμε ΚΑΘΕ χρόνο να υλοποιούμε έργο αξίας 500.000 $.
Τίποτε δεν μπορεί να μας σταματήσει. Τίποτε δεν μπορεί να μας κάνει να απογοητευτούμε. Έχουμε τις γνώσεις για
να το κάνουμε. Έχουμε την διάθεση να το κάνουμε. Τί χρειαζόμαστε ;. Χρειαζόμαστε καλές ιδέες και κυρίως μια απόφαση: Να υποστηρίξουμε το Ίδρυμά μας, το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών
Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας
(αριστερά) κατά την παρουσίαση
του ομιλητή, Προδιοικητού
Ροτ. Κοσμά Χουτουριάδη
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Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Δρ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Δ.Ι.Π. Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
τ.Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Σχολής Ικάρων
Τίτλος :

«Διασφαλίζοντας το μέλλον του παρελθόντος: Ο ρόλος του Μηχανικού
σε μια χώρα με μεγάλη ιστορία και σπουδαία μνημεία»

Καλωσόρισμα Προέδρου
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι του Ομίλου μας,
Σας καλωσορίζω στην 4η τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Όμιλός μας. Προσκεκλημένος ομιλητής στην αποψινή μας διαδικτυακή συνάντηση είναι ο Δρ. Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
Προτού όμως προχωρήσουμε στο κυρίως μέρος της βραδιάς, θα παρακαλέσω τον
Γεν. Γραμματέα μας Ροτ. Ιωάννη Κοϊμτζόγλου να προχωρήσει στις ανακοινώσεις.
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Εισήγηση Προέδρου
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Το πρόβλημα της επισκευής, ανακαίνισης ή επανοικοδόμησης αρχιτεκτονικών έργων είναι πολύ παλιό. Αλλά, η διατήρηση ως τέχνη προστασίας των
μνημείων της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής, με επιστημονικές βάσεις,
άρχισε να εμφανίζεται το β' μισό του 19ου αιώνα.
Οι πρώτες εργασίες συντήρησης μνημείων (τέλος 19ου - αρχές 20ού αιώνα) ήταν στην πλειοψηφία τους λανθασμένες γιατί βασίζονταν στην οικειοθελή καλλιτεχνική αντίληψη και όχι σε επιστημονικές βάσεις. Μόνο
μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές στον
τομέα διατήρησης. Ως αποτέλεσμα των καταστροφών του πολέμου σ' όλη
την Ευρώπη, γενικεύεται το κοινωνικό ενδιαφέρον για τη διατήρηση. Στη
συνέχεια, με το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, παρουσιάζεται πιο επιτακτικά η ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αφορούσαν τις μεθόδους διατήρησης και διερεύνησης των τεχνικών μέσων. Αναπτύσσονται
νέες ιδέες και διεξάγονται εργασίες όχι μόνο σε εθνική αλλά και σε διεθνή
κλίμακα, κατά τις οποίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η UNESCO και η
ICOM (Διεθνής Επιτροπή Μουσείων)
Στην πρώτη περίοδο (μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα) οι συντηρητές, που
ήταν κυρίως αρχιτέκτονες και οικοδόμοι, είχαν σαν αρχή την παράταση
της ύπαρξης του μνημείου, όχι διαμέσου της ενδυνάμωσης της κατασκευής και των υλικών αλλά διαμέσου της διατήρησης της μορφής του. Γι’ αυτό αδίσταχτα αφαιρούσαν τις αποδυναμωμένες κατασκευές και τις αντικαθιστούσαν με νέες. Με έλλειψη σεβασμού για την ιστορική και επιστημονι-

κή αξία της ουσίας του μνημείου, αντί να εξαλείφουν την αιτία του κακού,
να ενδυναμώνουν και να σταθεροποιούν τα ετοιμόρροπα τμήματα, τα αφαιρούσαν και τα αντικαθιστούσαν με οικοδομικά υλικά χαρακτηριστικά για
την οικοδομική της εποχής τους.
Στη συνέχεια οι προσπάθειες των συντηρητών στράφηκαν στη δημιουργία
καλλιτεχνικής αρμονίας, ομοιομορφίας και διαύγειας του ρυθμού του μνημείου παραμερίζοντας τις στατικές του ιδιότητες. Επακόλουθο της τάσης
αυτής ήταν η αλλαγή της μορφής και της κατασκευής του μνημείου καθώς
και η αφαίρεση των διαφόρων ιστορικών φάσεων που το είχαν συνθέσει.
Αυτή η τάση που ονομάστηκε purism (καθαρότητα ρυθμού) εκτός από τις
καταστροφές και αλλοιώσεις πολλών μνημείων προκάλεσε τη δημιουργία
ατυχών απομιμήσεων ειδικά του γοτθικού ρυθμού.

Με το τέλος του 19ου αιώνα παρουσιάζεται κύμα αντίδρασης από οπαδούς της αρχής που υποστήριζε τη διατήρηση των μνημείων στη μορφή
που βρίσκονται. Η τάση αυτή ονομάστηκε ιστορισμός και με το πνεύμα
αυτό αναπτύσσονται μέθοδοι πιστής ανακατασκευής με τα ίδια ή παρόμοια
υλικά.
Μέσα από την εμπειρία των ιδεών και επεμβάσεων του 19ου αιώνα γεννιούνται στην αρχή του 20ού αιώνα, νέες ιδέες και μέθοδοι διατήρησης.
Σύμφωνα μ' αυτές επιτρέπονται λογικές αλλαγές ή συμπληρώσεις, αν είναι απαραίτητες, για την αποτροπή της καταστροφής του μνημείου και
συντείνουν στην παράταση της ζωής του.

Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας (1η) κατά την
εισήγησή του και παρουσίαση του ομιλητή, Δρα Πρόδρομου Ψαρρόπουλου
(2η). Αποψη των συμμετεχόντων (3η)
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Αυτό είναι και το σημερινό θέμα της ομιλίας το οποίο θα μας αναπτύξει ο προσκεκλημένος
ομιλητής της βραδιάς, ο κύριος Πρόδρομος Ψαρρόπουλος. Δηλαδή τι κάνουν οι επιστήμονες
εδώ στην Ελλάδα για να διατηρήσουν την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που

έχουμε προς όφελος των μελλοντικών γενεών.
Τον ευχαριστώ για την αποδοχή του στην πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και τον συνάδελφό
μας Ροτ. Γιάννη Σούγια που είχε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτής της ομιλίας.
Θα σας παρουσιάσω με συντομία το βιογραφικό του ομιλητού μας.

Βιογραφικό ομιλητού
Ο κύριος Ψαρρόπουλος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Ειδικεύεται στη Γεωτεχνική Μηχανική και Αντισεισμική Τεχνολογία, και διαθέτει ισορροπημένη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυ-

ση και στον σχεδιασμό διάφορων τεχνικών έργων και έργων υποδομής. Μετά την εκπόνηση
της διδακτορικής διατριβής του στο Ε.Μ.Π. (το 2001), υπηρέτησε ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός στην ιδιαίτερη πατρίδα του (τη Σάμο) και ακολούθως πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στην Ιταλία (στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και στο European
Centre for Training and Research in Earthquake Engineering).
Το χρονικό διάστημα 2004 - 2012 διετέλεσε Λέκτορας και Αναπληρωτής Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας και Γεωφυσικής στο Τμήμα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων της Σχολής
Ικάρων, ενώ από το 2014 και μετά αποτελεί μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., όπου διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις προηγμένες αριθμητικές προσομοιώσεις ή/και στην ενόργανη παρακολούθηση :
(α) προβλημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους - κατασκευής υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες (π.χ. κατασκευές αντιστήριξης, αγωγοί, θεμέλια, κ.λπ.),
(β) ευστάθειας πρανών, φραγμάτων και επιχωμάτων, και
(γ) δυναμικής απόκρισης εδάφους (π.χ. τοπικές εδαφικές συνθήκες και μικροζωνικές μελέτες).
Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ
έχει συγγράψει περί τις 200 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Παράλληλα, ο κ. Ψαρρόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία ως ανεξάρτητος σύμβουλος
μηχανικός. Εκτός από έργα υποδομής (φράγματα, γέφυρες, κ.λπ.), έχει ασχοληθεί με την αποκατάσταση διαφόρων ιστορικών μνημείων (π.χ. πετρόκτιστες εκκλησίες, το τείχος της Ακρόπολης), καθώς και τον σχεδιασμό και την κατασκευή υπόγειων έργων (π.χ. σήραγγες, σταθμοί
μετρό, ειδικοί υπόγειοι θάλαμοι).
Τέλος, κατά την τελευταία δεκαετία συμβουλεύει ελληνικές και βορειοευρωπαϊκές εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αντισεισμικό σχεδιασμό της αναβάθμισης του διυλιστηρίου της ΕΛ.ΠΕ. στην
Ελευσίνα, ενώ υπήρξε ένας εκ των εμπειρογνωμόνων για την ποσοτική εκτίμηση των γεωκινδύνων και του σεισμικού κινδύνου δύο μεγάλων αγωγών αερίου υψηλής πίεσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη (IGI-Poseidon και TAP).
Τίτλος της ομιλίας του: «Διασφαλίζοντας το Μέλλον του Παρελθόντος: Ο ρόλος του Μηχανικού σε μια χώρα με μεγάλη Ιστορία και σπουδαία Μνημεία», την οποία θα συνοδεύσει με προβολή υλικού.
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Διασφαλίζοντας το μέλλον
του παρελθόντος: Ο ρόλος του
Μηχανικού σε μία χώρα με μεγάλη
ιστορία και σπουδαία μνημεία
Δρα Πρόδρομου Ψαρρόπουλου
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Ευχαριστίες Προέδρου - Λήξη τηλεδιάσκεψης
Kύριε Ψαρρόπουλε, σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων για την πολύ ωραία ανάπτυξη του
θέματός σας. Τα μνημεία μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και χαιρόμαστε για την μέριμνα που υπάρχει όσο αφορά την φροντίδα και διατήρησή τους.

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι, η σημερινή μας βραδιά έφθασε στο τέλος
της. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον ομιλητή κύριο Ψαρρόπουλο για την ομιλία του
καθώς και όλους εσάς για την παρουσία σας. Καληνύχτα!

Η παρουσίαση του Δρα Πρόδρομου Ψαρρόπουλου είναι ανεβασμένη στο YouTube. Μπορείτε να την δείτε
στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=rsNuvBT_dDU&list=PL370B53608B6496B0&index=23
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Η 2470 Περιφέρεια διοργανώνει τα κάτωθι διαδικτυακά Σεμινάρια ροταριανής ενημέρωσης 2020 μέσω της πλατφόρμας Zoom Meetings

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/84917360196?pwd=WGxURUlYR3BIM2xoaEhwcE5iNHFEQT09

Πρόγραμμα
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

09:45-10:00

Προσέλευση-Είσοδος στην Εφαρμογή.

Ροτ. Δημήτρης Μπέκος, Γραμματέας

10:00-10:15

Καλωσόρισμα-Η κατάσταση της Περιφέρειας.

Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής

10:15-10:30

Εσωτερική Δράση των Ομίλων στην εποχή της πανδημί- Ροτ. Ιωάννης Ηλιάκης, πΔ
ας (Δ.Σ, Συνελεύσεις, Επιτροπές κλπ)

10:30-10:45

Αύξηση και διατήρηση μελών στην εποχή της πανδημίας. Η υποστήριξη των νέων επαγγελματιών.

Ροτ. Ιωάννης Κατσογιάννης, υπ. Δ

10:45-10:55

Προτεραιότητες Δ.Ρ – Action Plan.

Ροτ. Mαρίζα Οικονόμου, εψ.Δ

10:55-11:10

Τα οικονομικά των Ομίλων- Προτάσεις για δράσεις και
έργα στην εποχή της πανδημίας.

Ροτ. Ντόρα Κέμου, πΔ

11:10-11:25

Συζήτηση

11:25-11:30

Συμπεράσματα-Λήξη εργασιών

Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – Η ΔΗΜΟΣΙΑ
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/86875738512?pwd=enZ0VCtEYnZRdmNkK0UzTDliSVRLdz09

Πρόγραμμα
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

09:45-10:00

Προσέλευση-Είσοδος στην Εφαρμογή.

Ροτ. Δημήτρης Μπέκος, Γραμματέας

10:00-10:05

Καλωσόρισμα

Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής

10:05-10:15

Γιατί και πώς να συνεισφέρουμε υποστηρίζοντας το Ρ.Ι.

Ροτ. Κώστας Λεράκης, πβΔ

10:15-10:25

Προγραμματισμός έργων με την ενίσχυση του Ρ.Ι.

Ροτ. Κοσμάς Χουτουριάδης, πΔ

10:25-10:35

Το Πρόγραμμα Polio την εποχή του Covid.

Ροτ. Γιάννης Ζάραγκας, πβΔ

10:35-10:45

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ροτ. Κίμωνας Φραγκιάδης, πβΔ

10:45-11:00

Αξιοποίηση ιστοσελίδας Δ.Ρ. (πχ προγράμματα
Εκπαίδευσης)

Ροτ. Παναγιώτης Κατρούγκαλος, πβΔ

11:00-11:10

Επιτυχείς συναντήσεις στο διαδίκτυο.

Ροτ. Δημήτρης Κόλλιας, πβΔ

11:10-11:25

Συζήτηση

11:25-11:30

Συμπεράσματα-Λήξη εργασιών.

Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής
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ΟΡΙΖΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«Για μας οι πελάτες είναι άνθρωποι με
διαφορετικές ανάγκες και προσωπικότητα»

Λεωφόρος Αμαλίας 26α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο: 210-322.7932, Fax: 210-322.5540
www.orizonins.gr / e-mail: info@orizonins.gr

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Το προσωπικό της γραμματείας του Δ.Ρ. στα κεντρικά γραφεία
στο Chicago Evening Post Building, Σικάγο, Ιλινόϊς, Η.Π.Α., 1930

Ο χώρος υποδοχής των γραφείων του Δ.Ρ. στο
Jeweler’s Building, Σικάγο, Η.Π.Α. 1936

Η ιδέα ότι το Ρόταρυ πρέπει να έχει μια έδρα χρονολο-

ταρυ μεταφέρθηκε σε ενοικιαζόμενο χώρο στο κτίριο

γείται τουλάχιστον από το Συνέδριο του 1920, όταν ο

First National Bank, ένα από τα πολλά ενοικιαζόμενα

Albert Adams Πρόεδρος του Ρόταρυ (1919-20), είπε

στο κέντρο του Σικάγο.

στους παρευρισκόμενους ότι ο ίδιος ελπίζει ότι κά-

Το 1914, η έδρα του μεταφέρθηκε στο Κτίριο Karpen

ποια μέρα θα έχει το Ρόταρυ την έδρα του σε ένα

στη Λεωφόρο South Michigan. Κατά τη διάρκεια των

όμορφο δικό του κτίριο. «Ακούγεται σαν όνειρο, έτσι

εννέα ετών λειτουργίας στο χώρο αυτό, το προσωπικό

δεν είναι;» είπε ο ίδιος, «αλλά μπορεί να γίνει».

αυξήθηκε σε 78 άτομα και το Ρόταρυ επεκτάθηκε πέρα

Η παγκόσμια παρουσία του Ρόταρυ και ο αριθμός του

από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σε Ασία, Νότια

προσωπικού της γραμματείας που εργάζονταν για να

Αμερική, Αφρική και Ωκεανία. Εξ αιτίας της αύξησης

το υποστηρίξουν, θα αύξαναν σημαντικά τη στιγμή που

του μισθώματος του χώρου μετά τον Α΄ 'Παγκόσμιο

η ιδέα θα γινόταν πραγματικότητα στη δεκαετία του

Πόλεμο, τα κεντρικά γραφεία του Ρόταρυ μεταφέρθη-

1950.

καν στο Κτίριο Atwell το 1923 και στη συνέχεια σε αρκετά άλλα κτίρια μετά από αυτό.

Τα χρόνια του Σικάγο
Η Εθνική Ένωση Ροταριανών Ομίλων - σήμερα Διεθνές
Ρόταρυ - ιδρύθηκε το 1910 και είχε την έδρα της στο
Σικάγο, Illinois, Η.Π.Α., στο γραφείο του Γραμματέα Ροτ.
Chesley R. Perry. Τον Μάρτιο του 1911, η έδρα του Ρό-

Μετά από τόσες πολλές μετακινήσεις, ορισμένοι αξιωματούχοι του Ρόταρυ άρχισαν να αναζητούν ένα ιδιόκτητο και μόνιμο κτίριο για τα κεντρικά γραφεία του
Ρόταρυ. Εκλέκτορες στο Ροταριανό Συνέδριο του 1921
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επιχείρησαν να εγκρίνουν ψήφισμα για την αγορά ενός

στους Προπροέδρους του Δ.Ρ. που μοιράζονταν το

ιδιόκτητου κτιρίου του Ρόταρυ, αλλά δεν είχε αποτέ-

όραμά για ένα ιδιόκτητο κτίριο του Ρόταρυ στο Evans-

λεσμα. Στο Συνέδριο του 1928 ενέκριναν ένα παρόμοιο

ton, ένα προάστιο βόρεια του Σικάγο και κοντά στο

ψήφισμα, το οποίο είχε δύο αξιοσημείωτες προϋποθέ-

Πανεπιστήμιο Northwestern. Έκανε έκκληση στην ευαι-

σεις: Δεν θα υπήρχε αύξηση του κατά κεφαλήν φόρου

σθησία για οικονομική ενίσχυση, καθώς και στην ευ-

σε Ομίλους, και ο χώρος-έδρα έπρεπε να βρίσκεται

καιρία να αφιερωθεί ένα κτίριο στον ιδρυτή Paul Har-

στο Σικάγο. Συστάθηκε μία επιτροπή και εντοπίστηκαν

ris. Επίσης πρότεινε πώς η χρηματοδότηση του κτιρίου

πιθανές τοποθεσίες, αλλά η μεγάλη ύφεση και η συμ-

θα μπορούσε να γίνει στόχος του Ροταριανού Ιδρύμα-

μετοχή των Η.Π.Α. στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθυ-

τος, το οποίο τότε δεν είχε τακτικά προγράμματα.

στέρησαν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Οι εκλέκτορες του Συνεδρίου του 1944 ενέκριναν την

Η αναζήτηση ξεκινά και πάλι

επέκταση της έρευνας για τα κεντρικά γραφεία πέρα

Τελικά το 1943, η συζήτηση για πιθανές τοποθεσίες

από το Σικάγο. Τριάντα Όμιλοι εξέφρασαν το ενδιαφέ-

ξεκίνησε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς

ρον τους να βρίσκεται η έδρα του κοντά στις πόλεις

Ρόταρυ διόρισε μια ειδική επιτροπή αποτελούμενη

τους. Τα μέλη της επιτροπής επισκέφτηκαν επτά από

από τον Προπρόεδρο του Δ.Ρ. (1935-36) Ed Johnson

τις προτεινόμενες πόλεις και τελικά κατέληξαν στο

και τα πρώην μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ρ. Roy Weaver από

Denver του Κολοράντο, ως τοποθεσία των κεντρικών

το Κολοράντο (1939-40) και Fred Haas από τη Νεμπρά-

γραφείων του Ρόταρυ.

σκα (1942-43).

Η πρόταση εξέπληξε τα μέλη και την κοινότητα του

Με τον διορισμό του, ο Johnson έστειλε μια επιστολή

Σικάγου. Η ομάδα που εκπροσωπούσε το Σικάγο συνα-

Ο Guy Gundaker, Πρόεδρος Δ.Ρ. 1923-24, τοποθετώντας τον
θεμέλιο λίθο στο κτίριο της Λεωφόρου Ridge, στο Evanston,
Illinois, Η.Π.Α. 1954
Ο A.Z. Baker (κέντρο), μετέπειτα Πρόεδρος του Δ.Ρ. 1955-56,
στρώνει χώμα για το νέο κτίριο του Δ.Ρ. στην Λεωφόρο Ridge,
1953. Tα γραφεία του Ρόταρυ στεγάσθηκαν εκεί μέχρι το
1987.

34

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 9 | 3 - 24 Νοεμβρίου 2020

Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ρόταρυ στα κεντρικά γραφεία στη Λεωφόρο
Ridge , Evanston, Illinois, Η.Π.Α.Η αίθουσα
βρισκόταν στο κέντρο του κτιρίου και αυτό
που μοιάζει με παράθυρο ήταν στην πραγματικότητα μια μεγάλη τοιχογραφία.

ντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο και τόνισε τα

Rotary, με την σημερινή ονομασία) δημοσιεύθηκαν σχέ-

πλεονεκτήματα της πόλης ως οικονομικού και μετα-

δια και λεπτομέρειες για το νέο τριώροφο κτίριο. Μέ-

φορικού κέντρου προσβάσιμου σιδηροδρομικώς και

σα στο κτίριο υπήρχαν σύγχρονα συστήματα και ιδιαί-

αεροπορικώς. Τα μέλη της τοπικής ομάδας τόνισαν

τερα χαρακτηριστικά, όπως ακουστική οροφή και κλι-

επίσης τη σχέση μεταξύ του Ρόταρυ και της πόλης,

ματισμός.

σημειώνοντας ότι «οι επιχειρηματίες του Σικάγου και

Ροταριανοί αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στη Λεω-

οι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν μια δικαιολογημένη

φόρο Ridge 1600 για τα εγκαίνια ανέγερσης το 1953

υπερηφάνεια επικεντρωμένη στο γεγονός ότι το Ρότα-

και το κτίριο άνοιξε τον Αύγουστο του επόμενου

ρυ γεννήθηκε στο Σικάγο».

έτους. Τον πρώτο μήνα, 250 μέλη και φίλοι του Ρόταρυ

Οι προτάσεις για μετεγκατάσταση στο Denver συζητή-

επισκέφτηκαν για να δουν το κτίριο.

θηκαν εκτενώς και τελικά απορρίφθηκαν στα Συνέδρια

Το 1987, αγοράσθηκε το κτίριο στη Λεωφόρο Sherman

του 1946 και του 1947.

στο Evanston από την Baxter Travenol Laboratories.

Το Evanston μόνιμη έδρα

Γνωστό σήμερα ως One Rotary Center, όπου βρίσκονται

Τον Ιανουάριο του 1952, το Διοικητικό Συμβούλιο απο-

τα Κεντρικά Γραφεία του Διεθνούς Ρόταρυ, καλωσορί-

φάσισε να «αρχίσει αμέσως και αποφασιστικά» έρευνα

ζει περισσότερους από 2.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

για αναζήτηση γής ή κτιρίου στο Σικάγο ή στην ευρύτερη περιοχή. Τον Αύγουστο, αγοράστηκε ένα οικόπεδο
στο Evanston. Στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού
The Rotarian (όπως ήταν τότε γνωστό το περιοδικό

Η έδρα του Δ.Ρ. στη Λεωφόρο Ridge, Evanston, Illinois, Η.Π.Α.
1954 (λίγο πρίν την ολοκλήρωση των εργασιών)

Το προσωπικό του Δ.Ρ. στα κεντρικά γραφεία στη Λεωφόρο
Ridge, Evanston, Ιλινόϊς, Η.Π.Α., 1954
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Τοποθεσίες λειτουργίας των κεντρικών γραφείων του Διεθνούς Ρόταρυ
Ορισμένα πρώην κτίρια εξακολουθούν να είναι εκμεταλεύσιμα εμπορικά, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικές κατοικίες.
1910:

Γραφείο Chesley R. Perry, LaSalle Street, Σικάγο

1911:

First National Bank Building, South Dearborn Street & Monroe Street, Chicago (έχει κατεδαφιστεί)

1913:

Κτίριο Fort Dearborn, South Clark Street και Monroe Street, Chicago (έχει κατεδαφιστεί)

1914:

Κτίριο Karpen, Λεωφόρος South Michigan, Σικάγο

1923:

Atwell Building, Cullerton Street και Prairie Avenue, Σικάγο

1928:

Chicago Evening Post Building, West Wacker Drive κοντά στην Wells Street, Σικάγο

1934:

Jeweler’s Building, East Wacker Drive, Σικάγο

1954:

Λεωφόρος Ridge, Evanston

1987:

One Rotary Center, Sherman Avenue, Evanston

Εκτός από την έδρα του στο Evanston, Illinois, ΗΠΑ, το Διεθνές Ρόταρυ έχει πολλά γραφεία παγκοσμίως

Αυτό το πολυώροφο κτίριο γραφείων του αρχιτέκτονα Schipporeit αναγέρθηκε το 1977 και αρχιτεκτονικά μοιάζει με το γνωστό Lake Point Tower στο κέντρο της πόλης. Αρχικά ήταν η έδρα
της American Hospital Supply Corporation. Το Διεθνές Ρόταρυ
αγόρασε το κτίριο το 1987 για να στεγάσει τα κεντρικά γραφεία
του (1560 Sherman Ave., Evanston, Illinois, U.S.A.)
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H Rotex γεμίζει το κενό
μετά τις Ανταλλαγές Νέων
του Ρόταρυ
Μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους,
πολλοί μαθητές χάνουν την επαφή τους με
το εξωτερικό. Η Rotex συμβάλλει στη διατήρηση των διεθνών σχέσεων
Της Diana Schoberg
Εικονογράφηση: Viktor Miller Gausa
Η Riikka Muje πέρασε υπέροχα κατά την παραμονή
της στη Βρετάνη της Γαλλίας το 2011-12 ως μέλος των Ανταλλαγών Νέων του Ρόταρυ. «Στην
αρχή ήταν δύσκολα. Δεν μιλούσα τη γλώσσα, δεν
ήξερα κανέναν. Αλλά είναι εκπληκτικό πώς μπορείτε να διαμορφώσετε μια ζωή σε ένα άλλο μέρος", θυμάται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής, η προσαρμογή στην πατρίδα της, στο Rovaniemi της Φινλανδίας, ήταν
εξίσου δύσκολη - έως ότου συμμετείχε σε μια
ένωση αποφοίτων Rotex (Rotex για συντομία). Οι
ενώσεις αποφοίτων Rotex είναι ομάδες πρώην
συμμετεχόντων των Ανταλλαγών Νέων του Ρόταρυ, που ενεργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των
μαθητών Ανταλλαγών και των Ροταριανών. Παρέχουν καθοδήγηση και διοργανώνουν εκδηλώσεις με τους επισκέπτες-μαθητές των ανταλλαγών στην πατρίδα τους ως ένα τρόπο ανταπόδωσης και για να διατηρήσουν ζωντανές τις διεθνείς επαφές τους. Η Muje, πεμπτοετής φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Turku, είναι
Πρόεδρος της Rotex Finland, που έχει περισσότερα από 80 μέλη σε πέντε περιοχές της χώρας. "Η
Rotex σας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσετε να
έχετε σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες και να
γνωρίσετε άτομα που είχαν την ίδια εμπειρία με
εσάς".

Υπάρχουν Όμιλοι Rotex παντού;
Εξαρτάται. Στη Γερμανία, την Ταϊβάν, τη Βραζιλία
και τη Φινλανδία, για παράδειγμα, η Rotex είναι
καλά εδραιωμένη. Υπάρχουν και άλλα μέρη όπου
μόλις αρχίζει να αναπτύσσεται. Υπάρχουν επίσης
ορισμένες χώρες όπου οι ενώσεις αποφοίτων
της Rotex δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί από το
Διεθνές Ρόταρυ. Οι ενώσεις της Rotex έχουν οργανώσει τέσσερα διεθνή συνέδρια σε διάφορες
πόλεις υποδοχής. Ιδρύσαμε τη Rotex International
πριν από τέσσερα χρόνια για να διαδώσουμε την
ενημέρωση σχετικά με αυτή. Έχουμε πέντε μέλη
του διοικητικού συμβουλίου από διαφορετικές
χώρες. Και πέρυσι, η Rotex International αναγνωρίσθηκε και επίσημα με καταστατικό ως μια
Ροταριανή Ένωση πρ. συμμετεχόντων Ανταλλαγών Νέων, που μας έδωσε επίσημο κύρος στην
οικογένεια του Ρόταρυ.
Ποιος είναι ο ρόλος της Rotex στις Ανταλλαγές
Νέων του Ρόταρυ ;
Στη Φινλανδία, όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση
για να συμμετάσχει στις Ανταλλαγές Νέων, τα μέλη τἢς Rotex είναι εκεί για τις συνεντεύξεις και
για να βοηθήσουν τους Ροταριανούς να επιλέξουν
τους μαθητές που θα συμμετάσχουν σε κάποια
ανταλλαγή. Όταν οι Ροταριανοί διοργανώνουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τους μαθητές εξωτερικού, είμαστε και εκεί, για να πούμε τις δικές
μας εμπειρίες. Και μετά την επιστροφή των μαθητών στην πατρίδα τους, τους στέλνουμε ένα email
για να τους προσκαλέσουμε να συμμετάσχουν
στην ένωση. Η Rotex είναι ένας καλός τρόπος για
να ανταποδώσετε μετά από μια πραγματικά καλή
εμπειρία.
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Συνεργάζεστε και με άλλους τρόπους με Ροταριανούς;
Οι Ροταριανοί μας ζητούν να βοηθήσουμε σε πολλές τοπικές εκδηλώσεις των Ανταλλαγών Νέων.
Στη Φινλανδία, βοηθάμε να στην οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων γλώσσας
και πολιτισμού, που πραγματοποιούνται στην αρχή μιας ανταλλαγής. Υπάρχουν πάντα 10 έως 15
μέλη της Rotex που εργάζονται ως υπεύθυνοι σε
αυτά τα σεμινάρια. Όταν οι Ροταριανοί στη Φινλανδία οργανώνουν εκδρομές για τους μαθητές
των Ανταλλαγών, π.χ. η περιοδεία EuroTour ή Lapland - μας καλούν επίσης να βοηθήσουμε στην οργάνωση και σε πρακτικά θέματα. Διοργανώνουμε
επίσης μικρότερες εκδηλώσεις Rotex, κάθε μήνα
ή δύο ανά περιοχή. Βοηθάμε την προώθηση των
ανταλλαγών με επισκέψεις σε σχολεία και στα
μέσα κοινωνικής ενημέρωσης. Και σε ορισμένες
χώρες, όπως στη Γερμανία και στις Η.Π.Α., τα μέλη της Rotex οργανώνουν οικονομικές εκστρατείες. Ως πρόεδρος της Rotex Φινλανδίας, συμμετέχω επίσης στις συναντήσεις των Ανταλλαγών Νέ-

ων της Φινλανδίας για την ανταλλαγή απόψεων,
καθώς και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή των
προγραμμάτων τους.
Γιατί μπήκατε στο Rotex;
Είχα μια καλή εμπειρία στη Γαλλία μετέχοντας
στις Ανταλλαγές Ν΄3εων και όταν επέστρεψα
ένιωσα τόσο άδεια. Η Rotex σάς δίνει την ευκαιρία να συνεχίσετε να έχετε επαφή με άτομα από
άλλες χώρες και να γνωρίσετε άτομα που είχαν
την ίδια εμπειρία με εσάς. Σας βοηθά να προσαρμόσετε ξανά την παλιά σας ζωή, κάτι που μπορεί
να είναι εκπληκτικά δύσκολο. Μπήκα στη Rotex
στην πατρίδα μου στο Rovaniemi, που βρίσκεται
στο βόρειο τμήμα της Φινλανδίας, στον Αρκτικό
Κύκλο. Όταν μετακόμισα στο Turku στο νότο για
τις σπουδές μου στο τοπικό πανεπιστήμιο, δεν
ήξερα άτομα εκτός από αυτά που γνώρισα στο
Πανεπιστήμιο.. Η Rotex με βοήθησε να κάνω φίλους που ασχολούνται και με άλλα πράγματα στη
ζωή εκτός από την ιατρική. Νομίζω ότι είναι
πραγματικά πολύτιμο.

Ο πρόεδρος του Δ.Ρ. Ροτ.
στα Γραφεία του Ρ.Ο. Αθηνών

(από αριστερά): Γεώργιος Αποστολάκος, Ευάγγελος Μέξης (μόν.
Γραμματέας Ρ.Ο. Αθηνών), Örsçelik Balkan, Wilfrid J. Wilkinson, Χάϊντς Κούνιο, και Τζώνης Κωνσταντινίδης
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 2021
Η φιλόξενη πόλη της Ταϊπέι σας προσκαλεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ρόταρυ από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 2021. Το
Συνέδριο του Ρόταρυ είναι το καλύτερο μέρος για να διερευνήσετε νέες ευκαιρίες προσφοράς, για την φιλία και τη συναδέλφωση. Είμαστε 12 Ροταριανές Περιφέρειες στην Ταϊβάν με περίπου 35.000 Ροταριανούς, όπου ως οικοδεσπότες
ανυπομονούμε να σας δείξουμε τη φιλοξενία και να σας υποδεχθούμε με ένα θερμό καλωσόρισμα.
Η γοητεία της Ταϊπέι βρίσκεται στο ζωντανό πνεύμα, τον ενθουσιασμό, τη ξεχωριστή κουλτούρα, τις γαστρονομικές απολαύσεις και πολλά άλλα. Η καινοτομία και οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στην Ταϊβάν έχουν προσελκύσει ανθρώπους από
όλο τον κόσμο.
Ελάτε μαζί μας στο Ροταριανό Συνέδριο το 2021 και Νοιώστε την Ενέργεια στην Ταϊπέι. Ανυπομονούμε να σας δούμε!

Χρήσιμοι ενημερωτικοί σύνδεσμοι:
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Εγγραφή στο Συνέδριο:

https://www.riconvention.org/en/taipei/register

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:

https://www.riconvention.org/en/taipei
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

θεσμοθέτηση των Επιτροπών (υποχρεωτικών και προαιρετικών) από
το Διεθνές Ρόταρυ, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία των Ροταριανών Ομίλων. Με τις Επιτροπές κατανέμεται το έργο

της χρονιάς στα μέλη, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η ευκαιρία να εισάγουν νέες ιδέες και να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες. Καινοτόμες ιδέες και
χρήσιμες υποδείξεις από τα μέλη των διαφόρων Επιτροπών, διαμορφώνουν

την συνολική δραστηριότητα του Ομίλου, από την οποία αναμένεται να προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινότητα. Παράλληλα αναδεικνύονται
και οι ηγετικές ικανότητες των μελών του Ομίλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η δραστηριοποίηση των Επιτροπών.
Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτές έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να μετέχουν ενεργά στις εργασίες τους. Παρακάτω δημοσιεύονται οι Επιτροπές του
Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2020-2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το
Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2020.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συννενόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανού έτους 2020-21

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δελτίου
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Χάρης Στελλάκης, Δημήτριος Ε.
Μέξης
2. Παρουσιών
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης
3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αθανάσιος Κοντοθανάσης , Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος
4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών
Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Φωτόπουλος,
5. Οικονομική
Ηλίας Μαυρίκος, (Ταμίας), Πρόεδρος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Νικόλαος Σαββίνος,
Κρίτων Τζαβέλλας

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
6. Δημόσιας Εικόνας
Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Λουκάς Μακρής
7. Διαδικτύου μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Χάρης Στελλάκης, Δημήτριος Ε. Μέξης
8. Διεθνών Σχέσεων
Βασίλειος Βάρσος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Αναστάσιος Μπάμπος,
Ιωάννης Φούγιας

10. Κοινοτικής Δράσης
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης,
Λουκάς Μακρής, Άλκης Παναγιωτόπουλος
11. Επαγγελματικής Δράσης
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Κουρτίδης, Αναστάσιος Μπάλλας,
Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης Χουρδάκης
12. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων
Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοφινάκος, Νίκος Σαββίνος
13. Leonardo da Vinci
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ,
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος
14. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος, Ταμίας, Αναστάσιος Μπάλλας
15. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρότσος, Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος
Κολοκοτρώνης
16. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης
Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος, Ταμίας,
Άλκης Παναγιωτόπουλος
18. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης Δομάγερ, Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
9. Φροντίδας Πόλεως-Υπαίθρου
Ιωάννης Σούγιας, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάμπος, Λάμπρος Μπρεάνος,
Ιωάννης Τενέδιος, Δημήτρης Ψαρρός
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