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Serve to Change Lives
Ο εψηφισμένος Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ Shekhar Mehta, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Calcutta-Mahanagar, Δυτική Βεγγάλη, Ινδία, παρουσίασε το
προεδρικό σύνθημα του ροταριανού έτους 2021-22, «Serve to Change Lives»,
στους εψηφισμένους Διοικητές Περιφερειών την 1η Φεβρουαρίου κατά τη
διάρκεια της Διεθνούς Σύναξης του Ρόταρυ.
Σύμφωνα με τον Shekhar Mehta προσφέροντας υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας αλλάζουμε τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Ρόταρυ άναψε τη σπίθα μέσα μου για να κοιτάξω πέρα από τον εαυτό μου και να αγκαλιάσω την ανθρωπότητα», είπε. «Η
προσφορά έγινε τρόπος ζωής για μένα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι, υιοθέτησα
την καθοδηγητική φιλοσοφία ότι η προσφορά είναι το ενοίκιο που πληρώνω
για το χώρο που καταλαμβάνω σε αυτήν τη γη και θέλω να γίνω καλός ενοικιαστής της».
Στην Διεθνή Σύναξη του Ρόταρυ έθεσε τις προτεραιότητες για την επόμενη
ροταριανή περίοδο που επιγραμματικά είναι:



Ζήτησε από τα μέλη του Ρόταρυ να συμμετάσχουν σε έργα που έχουν μετρήσιμες και βιώσιμες επιπτώσεις στη κοινωνία και από κάθε Όμιλο να
οργανώσει μια Ροταριανή Ημέρα Προσφοράς.



Ζήτησε από τα μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ισχυροποίηση της θέσης των γυναικών, διασφαλίζοντας την πρόσβασής
τους στην εκπαίδευση, τους πόρους, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες,
ώστε οι μελλοντικές γενιές γυναικών ηγετών να έχουν τα εργαλεία που
χρειάζονται για να πετύχουν.



Παρουσίασε την πρωτοβουλία του «Every One, Bring One» δηλαδή ζητά
από κάθε μέλος να φέρει ένα νέο άτομο στο Ρόταρυ εντός των επόμενων 17 μηνών.



Επίσης επισήμανε την αξία της συμμετοχής των μελών για μια σειρά
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας,
την καταπολέμηση του COVID-19 και την προσφορά υπηρεσιών προς την
κοινωνία.
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Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει σε συνεργασία με τους
Ροταριανούς Ομίλους Αθηνών-Λυκαβηττού, Πειραιώς και Ρόδου και
με τον Όμιλο Ροταράκτ Αθηνών πολυομιλική τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 21:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom
Meetings. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κύριος Χαράλαμπος Καραμπαρμπούνης, Πρέσβυς ε.τ., Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα:
«Επίκαιρες Ελληνοτουρκικές σχέσεις». Επίσης, καθώς ο Ιανουάριος
είναι αφιερωμένος στην Πρόληψη και Επίλυση Συγκρούσεων σύμφωνα με το ροταριανό ημερολόγιο, σύντομη αναφορά στη παγκόσμια ροταριανή αυτή δράση θα κάνει ο Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Προπρόεδρος Ρ.Ο. Αθηνών και Προδιοικητής της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.
(2015-2016), Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου. Μια ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη την οποία όλα τα
μέλη και φίλοι πρέπει να παρακολουθήσουν. Η είσοδος στην διαδικτυακή αυτή συνάντηση γίνετε με τη χρήση του ακόλουθου συνδέσμου ή των κωδικών εισόδου:
https://us02web.zoom.us/j/3246182173?
pwd=bXJ2RWc3UndtVndJSk1lbnk3ZGVHQT09
Meeting ID: 324 618 2173 | Passcode: 001928



ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ρ.Ο.Α.: Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών θα πραγματοποιήσει τις Αρχαιρεσίες του για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής ροταριανής περιόδου 2021-2022 την Τρίτη
16 Φεβρουαρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων
που βρίσκονται σε ισχύ για την πρόληψη και προστασία της δημόσιας
υγείας.
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Α

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

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία, στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές Ρόταρυ και
διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλό μας, ώστε
οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για το σύνολο της
δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,

Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Πολυομιλική Ροταριανή Τηλεδιάσκεψη Ροταριανών Ομίλων:
Αθηνών, Αθηνών-Λυκαβηττού, Πειραιώς, Ρόδου
και Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών
Προσκεκλημένος Ομιλητής:
Κύριος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Πρέσβης ε.τ., Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Βουλής των Ελλήνων
Θέμα:
«Επίκαιρες Ελληνοτουρκικές σχέσεις»
Ροταριανός Ημερολόγιο: Ιανουάριος: Μήνας Πρόληψης και Επίλυσης Συγκρούσεων
Ομιλητής:
Ροτ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Προπρόεδρος Ρ.Ο.Αθηνών, Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ (2015-16),
Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Ε.Μ.Π.
Πλατφόρμα Zoom Meetings Ώρα 21.00

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Αρχαιρεσίες Ρ.Ο. Ομίλων

ΠΟΛΥΟΜΙΛΙΚΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Οργανωτής: Ρ.Ο. Πάρνηθας
Συνδιοργανωτές Ρ.Ο.:
Αθηνών, Αθήνα Γουδί, Αθήνα-Ζάππειο, Αθήνα-Λυκαβηττός, ΑθήναΟμόνοια, Αθήνα-Φιλοθέη, Αμαρούσιον, Ανατολική Θεσσαλονίκη, ΒόλοςΑργώ, Βούλα-Πανόραμα, Βουλιαγμένη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο Κρήτης,
Ηράκλειο Καζαντζάκης, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κέρκυρα-Καποδίστριας,
Κηφισιά, Κηφισιά-Καστρί, Κομοτηνή, Κορωπί, Νέα Σμύρνη, ΠαλλήνηΓέρακας, Πάρνηθα, Πάτρα, Πειραιάς, Περιστέρι, Πρέβεζα, Ρόδος, Ρόδος-Κολοσσός, Σαντορίνη, Τρίπολη και ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
Ομιλητής:

Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
Υποναύαρχος ε.α.., Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛΙΣΜΕ)
υποδ. Πρόεδρος Ρ.Ο. Πάρνηθας

Τίτλος :

«Οι αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στο λυκαυγές
της Ελληνικής Επανάστασης»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολυομιλική ροταριανή διαδικτυακή συνάντηση 34 Ροταριανών Ομίλων και από τις δύο Περιφέρειες της Ελλάδος, με διοργανωτή τον Ροταριανό Όμιλο Πάρνηθας. Η τηλεδιάσκεψη αυτή διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του πανελλήνιου εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής
επανάστασης. Τον συντονισμό της τηλεδιάσκεψης είχαν ο Προδιοικητής της 2470
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Περιφέρειας Ροτ. Λορέντζος Χαζάπης και ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αμαρουσίου Ροτ. Παναγιώτης Κατρούγκαλος.

Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Πάρνηθος Ροτ. Πέτρος Κανελλόπουλος παρουσίασε το βιογραφικό του ομιλητή. Ο Ροτ. Νικόλαος Σαίτης, με παρουσίαση οπτικού υλικού, ανέπτυξε εμπεριστατωμένα το θέμα του καλύπτοντας εκτενώς τα διεθνή γεγονότα που λειτούργησαν ως τροχοπέδη πριν την
έκρηξη του Ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.
Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήματα προς τον ομιλητή και χαιρετισμοί εκ μέρους των Προέδρων των συνδιοργανωτών Ομίλων. Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν Αξιωματούχοι και των 2 Περιφερειών, αξιωματούχοι, μέλη και
φίλοι Ροταριανών Ομίλων.
Θερμά συγχαρητήρια στον Ρ.Ο. Πάρνηθας για την πρωτοβουλία αυτής της τηλεδιάσκεψης και σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΟΥ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΪΤΗ
Ο Ροτ. Νικόλαος Σαίτης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1958 στον Πειραιά. Από το
1959 μέχρι το 2007 έζησε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπου τέλειωσε το εξατάξιο
γυμνάσιο. Από το 2007 κατοικεί μόνιμα στους Θρακομακεδόνες.
Το 1977 εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και μετά από τέσσερα χρόνια αποφοίτησε ως Αξιωματικός, με τον βαθμό του Σημαιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού.
Στα επόμενα 35 χρόνια της καριέρας του υπηρέτησε όχι μόνο σε πλοία του Στόλου
και Επιτελεία, αλλά και σε υψηλές θέσεις στο εξωτερικό, όπως αναπληρωτής Εθνικού Αντιπροσώπου στην έδρα του Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων
του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο και ως Ακόλουθος Αμύνης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην
Ιαπωνία. Το 2012 αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού με τον
βαθμό του Υποναυάρχου.
Το 2000 αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Είναι κάτοχος δύο διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σχολή Πολέμου του Ναυτικού και την Σχολή Εθνικής Αμύνης, στην Ναυτική και Υψηλή Στρατηγική αντίστοιχα.
Από το 1997 έως το 1999 διετέλεσε τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ επί θεμάτων γεωπολιτικών και οικονομικών αναλύσεων, ενώ από το 2011
είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ).
Είναι μέλος στο Διοικητικού Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων
και από το 2018 μέλος του Ροταριανού Ομίλου Πάρνηθας.
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Οι Αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων
στο λυκαυγές της Ελληνικής Επανάστασης
Μια ανάλυση διεθνούς και περιφερειακού περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες που
αντιμετώπισε το εγχείρημα από τις Μεγάλες Δυνάμεις, από το 1815 έως το
1821
Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΪΤΗ,
Υποναυάρχου ε.α., Μέλους του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), υποδ. Προέδρου Ρ.Ο. Πάρνηθος

Διεθνές Περιβάλλον
Οι Συνέπειες ένεκα
της Γαλλικής Επανάστασης και
των Ναπολεόντειων πολέμων

Το Συνέδριο της Βιέννης και η
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Το κύκνειο άσμα του Ναπολέοντα, ήταν η ήττα του στη μάχη του Βατερλώ το 1815
Εξορίστηκε στο νησί της Αγίας Ελένης
Απεβίωσε το 1821
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Ο Ναπολέοντας κατάφερε μέσα σε δύο δεκαετίες……..
1
2
3
4

Να κατακτήσει σχεδόν όλη την Ευρώπη
Να δημιουργήσει υποτελείς δημοκρατίες
Να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης δηλαδή τον φιλελευθερισμό και τον εθνικισμό.
Nα αφήσει ως κληρονομιά ……ένα τεράστιο κενό ισχύος.

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ

European Concert
(Ευρωπαϊκή Συμφωνία)

=

Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ασφαλείας

Ιερά Συμμαχία
26-9-1815

Austria
Prussia

Τελική Πράξη της Βιέννης
9-6-1815

Russia
United Kingdom
Τετραρχία
(Πενταρχία)
20-11-1815

Φιλελευθερισμός

Bourbon France (1818)

Εθνικισμός

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ;
Την διατήρηση της ειρήνης και την πολιτειακή αποκατάσταση, δηλαδή του
status quo ante bellum, στα εδάφη της Ευρώπης

Συνέδριο της Βιέννης 9-6-1815
1. Ξεκίνησε τις εργασίες του τον ΝΟΕ 1814
2. Συμμετείχαν …Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία, Μ. Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Σουηδία ..κλπ
2. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ; Να εκπονήσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ειρήνης.
3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝH ; Με την «Ισορροπία δυνάμεων»
4. ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ; Με την «Αρχή Νομιμότητας».
5. ΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨH ;Τις επιθυμίες των Μοναρχών για «Ελέω Θεού Βασιλεία»
6. ΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ ;Τις επιθυμίες των λαών.. (εθνικούς πόθους, ελευθερίες κλπ)
7. ΠΟΙΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Η υπογραφή της Τελικής Πράξης της Βιέννης.
8. ΠΟΙΟΣ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ;
(α)
πως θα παρατεινόταν η ζωή του νικηφόρου πολεμικού συνασπισμού
(β)
πως θα προσαρμοζόταν αποτελεσματικά, μέσα στον χρόνο.
9. ΠΟΙΑ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ; Η Μόνιμη συνεργασία των Μεγάλων Δυνάμεων
και η υπογραφή 2 Συμμαχιών.
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Ιερά Συμμαχία 26-9-1815
1. Ήταν πρωτοβουλία του τσάρου Αλεξάνδρου Α’
2. Συμμετείχαν….η Ορθόδοξη Ρωσία, η καθολική Αυστρία και η προτεσταντική Πρωσία, όχι , η
Μ. Βρετανία
3. Επρόκειτο για ένα ΑΣΑΦΕΣ κείμενο βασισμένο σε «Χριστιανικές αρχές διοίκησης»
ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕ Ο ΤΣΑΡΟΣ…???
α. Να γίνει προστάτης των Χριστιανών
β. Να επεμβαίνει στα εσωτερικά των Ευρωπαϊκών χωρών
γ. Την πλήρη ελευθερία δράσεως στα Βαλκάνια (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ)
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ…???
α. για να μην μείνουν μόνοι στην καταστολή των επαναστατικών κινημάτων στην Ευρώπη
β. για να κολακέψουν τον Τσάρο
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ..??....αντιτίθετο σφόδρα στην επέμβαση στα
εσωτερικά των ευρωπαϊκών χωρών

Ιερά Συμμαχία 26-9-1815
Τελικά η Ιερά Συμμαχία άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά, σε:
θεσμό καταπίεσης των λαών και με σαφή προσανατολισμό
στην επέμβαση των ισχυρών Μοναρχών στα εσωτερικά
ζητήματα των ασθενέστερων Χωρών,
όταν εκδηλώνονταν φιλελεύθερες τάσεις και συνταγματικές
διεκδικήσεις.

Τετραρχία 20-11-1815
1. Ήταν προϊόν της ευφυίας του Βρετανού ΥΠΕΞ Castlereagh
2. Συμμετείχαν ….Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία και Μ. Βρετανία
3. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ προέβλεπε
α. Τον αποκλεισμό του Ναπολέοντα και των συγγενών του, από τον γαλλικό θρόνο,
β. Την επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας
γ. Την επέμβαση σε κράτη που έθεταν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή τάξη και ειρήνη
δ. Τον προσδιορισμό του αριθμού των στρατιωτών που θα συνεισέφεραν
«για την επιδίωξη της κοινής υπόθεσης».
4. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕ Η Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
α. Την διατήρηση της αλληλεγγύης των νικητριών δυνάμεων,
β. Την ένταξη της Ρωσίας σε ένα σχήμα που δεν θα απειλούσε την Μεγάλη Βρετανία.
γ. Περιοδικές συνδιασκέψεις για να «υιοθετήσουν κοινή γραμμή απέναντι στα μεγάλα
προβλήματα.
δ. Όλες οι αποφάσεις θα ελαμβάνοντο ΟΜΟΦΩΝΑ.

Συμπεράσματα για το καθεστώς της
ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Η «Ευρωπαϊκή Συμφωνία απέβλεπε στην διατήρηση της ειρήνης και του
πολιτειακού status quo ante belum στα εδάφη της ηπείρου.
Οποιαδήποτε μεταβολή του

ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ εδαφικού καθεστώτος, δεν ήταν

δυνατή χωρίς την σύγκληση ad
hoc Συνεδρίων και κατόπιν της
ομόφωνης συναίνεση των ΜΔ.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι ισχυροί Μονάρχες της
Ιεράς Συμμαχίας, επενέβαιναν
στα εσωτερικά ζητήματα των
ασθενέστερων Χωρών.

Η Οθωμανική αυτοκρατορία, αγνοήθηκε
από τους συντάκτες της Συνθήκης.
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Συνέδριο Λάυμπαχ 26 Ιαν- 12 Μαι 1821
ΣΚΟΠΟΣ : Η καταδίκη των εξεγέρσεων στην Νάπολη και Πεδεμόντιο
ΕΚΤΑΚΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ

 Επανάσταση του Υψηλάντη
 Εξέγερση στην Πελοπόννησο
 Απαγχονισμός Πατριάρχη
Γρηγορίου Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙ
Σ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Κατήργησε το Σύνταγμα της
Νάπολης
 Εξουσιοδότησε τον αυστριακό
στρατό να καταστείλει τη
δημοκρατική εξέγερση του
Πεδεμοντίου και της Νάπολης.
 Καταδίκασε την Ελληνική
Επανάσταση στις 18-4-1821

Η Ρωσία διακήρυξε την ουδετερότητά της για τα γεγονότα . Την πολιτική ουδετερότητας, θα
υιοθετούσαν και οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις απέναντι στην επανάσταση.

Περιφερειακό Περιβάλλον
Ανατολικό Ζήτημα
Βαλκάνια
Ελλάδα
Ανατολικό Ζήτημα
Τι είναι ;
Είναι ένα ζήτημα που
δημιουργήθηκε εξαιτίας της
παρακμής της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας

.

Ποιος ο Προβληματισμός
Να διατηρηθεί η ακεραιότητα της;
ή
Nα την μοιραστούν οι Μεγάλες
Δυνάμεις και τα μικρά κράτη….υπό
την προστασία των Μεγάλων
Δυνάμεων;

Η στάση των ΜΔ, στο Ανατολικό Ζήτημα
Τι επιδίωκαν οι ΜΔ..

Την εκμετάλλευση των Βαλκανίων,
της Α. Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής

Στο μυαλό των ΜΔ

……ήταν η διάλυση της ΟΑ.

Αλλά δεν  Φοβόντουσαν την επαναστατικοποίηση των
συμφωνούσαν στην
λαών της και την ανατροπή της «αρχής της
διάλυση
νομιμότητας»
ΓΙΑΤΙ…  Φοβόντουσαν την ελεύθερη κάθοδο των
Ρώσων στα Βαλκάνια
 Φοβόντουσαν την ανατροπή της εύθραυστης
«Ισορροπίας των δυνάμεων»

αφού τελικά…..
Η Ρωσία, θα αποκόμιζε τα σημαντικότερα οφέλη. Ο έλεγχος των στενών του Βοσπόρου και του
Ελλησπόντου και η κάθοδος στην Μεσόγειο, θα διασφάλιζε τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα
της Πετρούπολης.
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Η Στάση των ΜΔ στο πρόβλημα « Ελληνική Επανάσταση»
‘Hταν μια πτυχή του «Ανατολικού ζητήματος »,
άρρηκτα συνδεδεμένο με την διατήρηση της
«Ισορροπίας των δυνάμεων» και τα ζωτικά
τους συμφέροντα.

Eίχε έκδηλα εθνικό χαρακτήρα και
υπονόμευε την «αρχή της νομιμότητας».
ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ…..

Τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια, ένεκα των
συμφερόντων τους, αρνούντο να διακρίνουν τη
διαφορά μιας εξέγερσης ενός χριστιανικού λαού
εναντίον ενός μουσουλμάνου δυνάστη, σε σχέση
με άλλα επαναστατικά κινήματα.
ΟΜΩΣ…..
Η διεθνής κοινή γνώμη αντιλαμβανόταν τον εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα της Ελληνικής
επανάστασης και τα φιλελεύθερα ψήγματα που περιέκλειε, γιαυτό και αναπτύχθηκαν σύντομα
φιλελληνικά κινήματα.

Τελικά..
Η στάση τους προσδιορίστηκε αποκλειστικά
Από τα συμφέροντα τους

Για να καταλήξουμε στο Ναβαρίνο!

Επίλογος
Η ιστορία κατέγραψε ότι :
Στον ιερό τούτο τόπο έλαβε χώρα
το πρώτο επιτυχημένο
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και παρά
τις δυσμενείς συνθήκες που
αντιμετώπισε στο λυκαυγές του, εν
τούτοις ανακηρύχθηκε το πρώτο
ανεξάρτητο έθνος- κράτος στον Παλαιό
κόσμο της Ευρώπης

Ταυτόχρονα δε, κλόνισε συθέμελα
το δεσποτικό σύστημα συλλογικής
ασφάλειας που είχε επιβληθεί από
το 1815.
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Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Πάρνηθος Ροτ. Πέτρος Κανελλόπουλος παρουσιάζοντας τον ομιλητή.

Ο Ροτ. Νικόλαος Σαίτης αναλύοντας την
ομιλία του με προβολή οπτικού υλικού

Απόψεις από τους συμμετέχοντες
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Ο Shekhar Mehta αναφέρει
ότι προσφέροντας
υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας αλλάζουμε τη ζωή
τους, συμπεριλαμβανομένης
και της δικής μας
Του Ryan Hyland
Ο εψηφισμένος Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ

ρίου κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Σύναξης του

ανακοίνωσε το προεδρικό σύνθημα για το 2021-

Ρόταρυ. Η Σύναξη, το ετήσιο εκπαιδευτικό γε-

22.

γονός για τους εψηφισμένους Διοικητές Πε-

Ο εψηφισμένος Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ
Shekhar Mehta προέτρεψε τα μέλη να συμμετέχουν περισσότερο σε έργα προσφοράς, τονίζοντας ότι η φροντίδα και η προσφορά υπηρεσιών

ριφερειών, είχε προγραμματιστεί αρχικά να λάβει
χώρα στο Ορλάντο της Φλόριντα των ΗΠΑ, αλλά
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του COVID-19.

προς τους άλλους είναι ο καλύτερος τρόπος για

Ο Mehta ανέφερε πώς η συμμετοχή σε έργα παρο-

να ζήσουν, όχι μόνο επειδή αλλάζει τη ζωή των

χής υπηρεσιών μέσω του Ροταρυ τον άλλαξε ως

άλλων, αλλά αλλάζει και τη δική μας.

άτομο και τον έκανε να ενστερνισθεί περισσότε-

Ο S. Mehta, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Calcutta-Mahanagar, Δυτική Βεγγάλη, Ινδία, παρουσίασε
το προεδρικό σύνθημα του ροταριανού έτους
2021-22, «Serve to Change Lives», στους εψηφισμένους Διοικητές Περιφερειών την 1η Φεβρουα-

ρο τις ανάγκες των άλλων. Λίγο μετά την εισδοχή
του στον Ροταριανό Όμιλο Calcutta-Mahanagar,
συμμετείχε στην εκτέλεση έργων ωφέλιμων για
τις αγροτικές κοινότητες στην Ινδία. Οι άθλιες
συνθήκες διαβίωσης που είδε σε αυτές τις κοινό-

ΤΕΥΧΟΣ 13 | 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2021 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

19

τητες, ενίσχυσαν τη δέσμευσή του για προσφορά.

ση, τους πόρους, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες,

«Κατάλαβα πραγματικά τα δεινά των αδελφών

ώστε οι μελλοντικές γενιές γυναικών ηγετών να

μου», τόνισε.

έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύ-

Ο Mehta συμμετείχε σε πρωτοβουλίες, όπως την
προσφορά τεχνητών άκρων σε παιδιά,

παροχή

καθαρού νερού, βελτίωση συνθηκών υγιεινής σε
σπίτια και καλύτερες εγκαταστάσεις υγειονομι-

κής περίθαλψης στις κοινότητες.
«Το Ρόταρυ άναψε τη σπίθα μέσα μου για να κοιτάξω πέρα από τον εαυτό μου και να αγκαλιάσω
την ανθρωπότητα», είπε. «Η προσφορά έγινε
τρόπος ζωής για μένα και εγώ, όπως πολλοί
άλλοι, υιοθέτησα την καθοδηγητική φιλοσοφία
ότι η προσφορά είναι το ενοίκιο που πληρώνω

χουν. Ο Mehta ζήτησε από τα μέλη να αξιοποιήσουν την αρχή του Ρόταρυ, ότι δηλαδή είναι ζωτικής σημασίας η ποικιλομορφία, η ισότητα και η
ένταξη σε ό, τι κάνουμε, σαν την πυξίδα που μας
καθοδηγεί στο έργο μας.
«Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες σε διάφορα μέρη του κόσμου και εσείς ως ηγέτες θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι
καταβάλετε η απαραίτητη προσπάθεια να μετριαστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες», τόνισε.

για το χώρο που καταλαμβάνω σε αυτήν τη γη και

Για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα μέσω

θέλω να γίνω καλός ενοικιαστής της».

της προσφοράς, το Ρόταρυ πρέπει να αυξήσει τα

Ο Mehta ενθάρρυνε τους εψηφισμένους Διοικη-

τές να ηγηθούν με το παράδειγμα τους κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, εμπνέοντας τα μέλη
του Ρόταρυ και του Ροταράκτ να συμμετάσχουν
σε έργα που έχουν μετρήσιμες και βιώσιμες επιπτώσεις. Ζήτησε από κάθε Όμιλο να οργανώσει
μια Ροταριανή Ημέρα Προσφοράς. «Στο τέλος της
θητείας σας ως Διοικητές των Περιφερειών, θα
πρέπει να αισθανθείτε ότι, χάρις στην ηγεσία και
την έμπνευσή σας προς τους Ροταριανούς και
τους Ροταράκτορς, λόγω της προσφορά τους στη
διάρκεια του έτους, ο κόσμος έχει αλλάξει προς

το καλύτερο , είπε ο ίδιος.

μέλη του, δήλωσε ο Mehta. Ο αριθμός των μελών
κυμαίνεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια τις τε-

λευταίες δύο δεκαετίες. Ζήτησε από τους εψηφισμένους Διοικητές να ανταποκριθούν στη πρόκληση, να είναι καταλύτες στις Περιφέρειές τους
για να βοηθήσουν στην αύξηση των μελών σε 1,3
εκατομμύρια μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. Η πρωτοβουλία Mehta’s Every One, Bring One ζητά από
κάθε μέλος να φέρει ένα νέο άτομο στο Ρόταρυ
εντός των επόμενων 17 μηνών. Η αύξηση της
συμμετοχής, αλλά και η δέσμευσή μας για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, την καταπολέμηση
του COVID-19 και την προσφορά υπηρεσιών προς
την κοινότητα, είναι ένας φιλόδοξος στόχος. «Και

Επικεντρώνοντας στην ποικιλομορφία και στην

αυτό θα σας ενθουσιάσει. Οι Ροταριανοί αγαπούν

ιδιότητα του μέλους

τις προκλήσεις», τόνισε ο Mehta.

Για το ροταριανό έτος 2021-22, ο Mehta θέλει τα
μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους
στην ισχυροποίηση της θέσης των γυναικών, διασφαλίζοντας την πρόσβασής τους στην εκπαίδευ-
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
Ο νέος τομέας δράσης του Ρόταρυ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν επιζήμια επίδραση στο περιβάλλον.
Ως άνθρωποι της δράσης, ας αναλάβουμε έργα που μπορούν να έχουν θετικό, μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο σε ένα μέρος που όλοι αποκαλούμε σπίτι.
Ενημερωθείτε για τον νέο τομέα δράσης του Ρόταρυ στο
rotary.org/environment
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FEEL
THE
ENERGY
OF PURE SERENITY
Taipei, Taiwan
12-16 June
convention.rotary.org
#Rotary21

ΤΕΥΧΟΣ 13 | 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2021 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

23

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

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

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

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

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
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Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος, Ταμίας,
Άλκης Παναγιωτόπουλος
18. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης Δομάγερ, Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης
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