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Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών
στο ετήσιο Βραβείο Leonardo da Vinci
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ως συνιδρυτής και συναθλοθέτης του Βραβείου Leonardo da Vinci, θεωρεί ιδιαίτερη τιμή την συμμετοχή του στον θεσμό.
Η 47η ετήσια συνάντηση των ένδεκα αθλοθετών Ροταριανών Ομίλων από την Ευρώπη αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην ιστορία του Βραβείου, μια νησίδα αγάπης και
συναδέλφωσης, δημιουργίας και εδραίωσης της ειρήνης, καθώς και της προσφοράς
προς τον συνάνθρωπο μέσα σε ένα δοκιμαζόμενο κόσμο, ιδιαίτερα κατά την δύσκολη

περίοδο της πανδημίας που έπληξε ολόκληρη την ανθρωπότητα και της πολεμικής
σύρραξης που πλήττει αυτές τις ημέρες τα σύνορα της γηραιάς ηπείρου μας.
Το Βραβείο Leonardo da Vinci είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην επίτευξη των στόχων
αυτών, καθώς γεφυρώνονται τα χάσματα, αμβλύνονται οι αντιθέσεις και προάγεται
το ενδιαφέρον και η αγάπη. Παράλληλα δε, επιβραβεύει την συμβολή και την πρόοδο
των νέων ανθρώπων στον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιστημονικό τομέα προς
όφελος της ανθρωπότητας.
Εμείς οι Ροταριανοί μπορούμε να μετουσιώνουμε τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και του υπηρετείν σε ευγενείς πράξεις καθημερινής ζωής, όπως αυτής, της απονομής του βραβείου.

Με τις σκέψεις αυτές και ως Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών μεταφέρω
προς όλους εσάς τον θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό όλων των μελών του Ομίλου
Αθηνών, τα θερμότατα συγχαρητήρια προς τον Ρ.Ο. Κοπεγχάγης για τα 100 χρόνια
λειτουργίας και προσφοράς του, καθώς και για την οργάνωση της 47ης απονομής του
Βραβείου.



ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ LEONARDO DA VINCI 2022: Οι 3ήμερες εκδηλώσεις της 47ης απονομής του ετήσιου Βραβείου Leonardo da Vinci 2022 θα
πραγματοποιηθούν 20-22 Μαΐου 2022 στη Κοπενχάγη της Δανίας, με διοργανωτή τον Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Københavns). Ο Ρ.Ο. Αθηνών ως συνιδρυτής και συναθλοθέτης του βραβείου από το 1985 συμμετέχει ανελλιπώς στις ετήσιες εκδηλώσεις του βραβείου, μαζί με 11 Ροταριανούς Ομίλους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρ.Ο. Firenze (Ιταλίας), Tours (Γαλλίας), Wien-Ring (Αυστρίας),
Madrid (Ισπανίας), London (Μεγ. Βρεταννίας), Amsterdam (Ολλανδίας), Bruxelles
(Βελγίου), Wurtzubrg (Γερμανίας) Dublin (Ιρλανδίας) και Københavns (Δανίας).



Επίσημη κοινή συνεστίαση θα πραγματοποιήσουν οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών,
Νέας Σμύρνης, Κηφισιάς Πολιτείας και Ψυχικού την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στο
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Hotel (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) με ώρα προσέλευσης
20:30. Προσκεκλημένος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Κύριος Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το θέμα της ομιλίας του
θα είναι: «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Σύγχρονη Αναγεννητική Πορεία». Στην
εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθεί η Διδυμοποίηση των Ροταριανών Ομίλων Αθηνών και Ναζαρέτ (Ισραήλ) και θα υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ
των εκπροσώπων των δύο Ομίλων. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην συνεστίασή μας αυτή.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Αντιπροσωπεία
του Ομίλου μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα, θα μεταβεί στη Χάλκη το τριήμερο 11-13 Ιουνίου 2022, με σκοπό την προσφορά ενός
απινιδωτή-μόνιτορ στο Δήμο Χάλκης.
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - Κυριακή 19 Ιουνίου 2022: Στο

πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και στο πρόγραμμα «Κάθε μήνα ένα
Μουσείο», 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 κλασική αρχαιότητα (5 ο
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 περιο-

χής, 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 α-

ντικειμένων 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. Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 2103311729, rcathina@otenet.gr)

Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

7



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).
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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.
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20-22 ΜΑΪΟΥ 2022
47η ετήσια απονομή Πανευρωπαϊκού Βραβείου Leonardo Da Vinci | Κοπεγχάγη Δανίας

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Επίσημη Κοινή Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ομιλητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)
Τίτλος Ομιλίας: «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Σύγχρονη Αναγεννητική Πορεία»
ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ και ΝΑΖΑΡΕΤ (ΙΣΡΑΗΛ)
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

11-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Μετάβαση αντιπροσωπείας Ρ.Ο. Αθηνών στην Χάλκη Δωδεκανήσου.
Προσφορά απινιδωτή στον Δήμο Χάλκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ξενάγηση Ρ.Ο. Αθηνών στην Λαυρεωτική

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Επίσημη Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων ροταριανού έτους 2021-2022
Αλλαγή Ηγεσίας Ρ.Ο. Αθηνών
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

Στο Βόλο πραγματοποιήθηκε το 62 ετήσιο Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, το τελευταία Συνέδριο, καθώς από 1η Ιουλίου 2022 οι δύο Περιφέρειες
της χώρας ενώνονται στην νέα 2475 Περιφέρεια.
Από τον Ρ.Ο. Αθηνών παραβρέθηκαν στο Συνέδριο: Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος και η
Αθηνά Τιγγινάγκα, ο εψ. Πρόεδρος Ροτ. Αναστάσιος Μπάλλας, ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κοϊμτζόγλου με τη σύζυγό του Αικατερίνη Κούρτζη, ο Προπρόεδρος Ροτ. Βασίλης
και Σμαράγδα Βάρσου και τα μέλη Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Νικολόπουλος με τη σύζυγό του Κυριακούλα, Νικόλαος Σαββίνος και Ιωάννης Χουρδάκης.
Το μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), ήταν ένας εκ των επισήμων ομιλητών του Συνεδρίου, που μίλησε με θέμα: «Η
επόμενη φάση της πανδημίας. Quo Vadis?»
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 έγιναν και οι
Βραβεύσεις Ροταριανών Ομίλων της Περιφέρειας για το έργο που επιτέλεσαν κατά τη
διάρκεια του ροταριανού έτους 2021-2022 από την Διοικητή της Περιφέρειας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου.
Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Η Ροταριανή περίοδος 2021-2022 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική για τον Ρ.Ο. Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας. Οι προσπάθειες όλων των μελών και του Δ.Σ. επιβραβεύτηκαν στο 62ο Συνέδριο
της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρ. και από τη Διοικητή Ροτ Μαρίζα Οικονόμου. Η νέα
Ροταριανή περίοδος 2022-2023 θα είναι ακόμη καλύτερη! Αναλυτικά:




Βραβείο για τη Διεθνή Δράση
Έπαινο για την Έκδοση του Περιοδικού ROTARYMAG
Έπαινο για την οργάνωση εκδήλωσης για το Μεγάλο Έργο της 2470 Περιφέρειας
Επίσης τιμήθηκαν από την Διοικητή Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου τα κά-

τωθι μέλη του Ομίλου :


Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας: District Service Award

για την εξαίρετη προσφορά στην προώθηση του Ροταριανού Ιδρύματος και τους σκοπούς του


Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης

Χορηγίας (Μέγας Χορηγός) για το Μεγάλο Έργο της 2470 ΠΔΡ.


Ροτ. Αλκιβιάδης Παναγιωτόπουλος: Πιστοποιητικό Αναγνώρι-

σης Χορηγίας (Χορηγός) για το Μεγάλο Έργο της 2470 ΠΔΡ.

14

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022

Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

15

16

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας - Προέδρος Ρ.Ο. Αθηνών
Τη Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 ο Ροταριανός

Ροτ. Άννα Λουλακάκη και μέλη του Ομίλου, Ροτα-

Όμιλος Αθηνών πραγματοποίησε στην Αίθουσα

ριανοί από τον Ρ.Ο. Μαραθώνα-Νέας Μάκρης, η

Εκδηλώσεων

Ροτ. Έλενα Νικολοπούλου με τον σύζυγό της από

του

Φιλολογικού

Συλλόγου

«Παρνασσός» (Πλατεία Αγ. Καρύτση, Αθήνα) Λυ-

τον Ρ.Ο. Αθήνας-Φιλοθέης.

ρική Βραδιά αφιερωμένη στον Ελληνικό Κινημα-

Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχο-

τογράφο.

ντες για την παρουσία τους και τη στήριξη στο

Η εκδήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο των πολιτι-

έργο του Ομίλου μας, καθώς και προς τους συντε-

στικών εκδηλώσεων που οργάνωσε ο Όμιλός μας

λεστές της βραδιάς που μας παρουσίασαν ένα α-

κατά την τρέχουσα ροταριανή χρονιά και με σκο-

νεπανάληπτο πρόγραμμα.

πό την ενίσχυση του ανθρωπιστικού του έργου.
Ήταν ένα μελωδικό ταξίδι στον αγαπημένο Ελληνικό Κινηματογράφο, με την εκτέλεση των ωραιό-

τερων τραγουδιών από ελληνικές ταινίες που
τόσο έχουν αγαπηθεί, φέρνοντας σε όλους μας
όμορφες αναμνήσεις.
Εκτός από μέλη του Ομίλου μας και φίλοι τους,
παραβρέθηκαν και Ροταριανοί από άλλους Ομίλους, όπως ο β. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Πάνος Βομβύλας (ο οποίος συμμετέχει ανελλιπώς
στις εκδηλώσεις και συνεστιάσεις του Ομίλου
μας), η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Περιστέρι Ανθούπολη
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Τον καιρό εκείνο τον παληό - “Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ”



(1964)

- Θ. Σακελλαρίδης (1952)


Mένουμε πάντα παιδιά - “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕ-



Ένας ουρανός μ’αστέρια - “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ



Μες σ’αυτή τη βάρκα / θάλασσα πλατειά - ΜΑ-



‘Ενα χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα - ΤΟ ΚΟΡΟΪ-





Πες μου μια λέξη - “ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ” -



Μαρίνα - “ΖΟΡΜΠΑΣ” - Μ.Θεοδωράκης (1964)

Μ. Χατζιδάκις (1961)



Βρέχει στη φτωχογειτονιά - “ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟ Ο-





Ρίκοκο - “Η ΜΟΥΣΙΤΣΑ” - Μ. Χατζιδάκις (1959)



Τράβα μπρός - “Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ” - Μ.



Περασμένες μου αγάπες - “ΦΤΩΧΑΔΑΚΙΑ ΚΑΙ



Αυτό το μάμπο το μπραζιλέιρο - “Η ΩΡΑΙΑ ΤΩΝ



Θα πιω απόψε το φεγγάρι - “ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΚΕΣ” - Μ. Πλέσσας (1968)

Αγάπη που’ γινες δίκοπο μαχαίρι - ΣΤΕΛΛΑ”- Μ.
Χατζιδάκις (1955)



Εφτά τραγούδια θα σου πω - “ΣΤΕΛΛΑ”- Μ. Χατζιδάκις (1955)



Γαρύφαλλο στ’αυτί - “ΛΑΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΤΙΜΟ” - Μ. Χατζιδάκις (1955)

ΑΘΗΝΩΝ” - Γ. Μουζάκης (1954)


Νταλκάς βαρύς - “Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ” - Ν. Μαμαγκάκης (1968)

ΛΕΦΤΑΔΕΣ” - Μ. Χιώτης (1961)


Οι θαλασσιές οι χάντρες - “Η ΑΘΗΝΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ” - Μ. Πλέσσας (1962)

Χατζιδάκις (1961)


Λαός και Κολωνάκι - “ΦΤΩΧΑΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑΔΕΣ” - Μ. Χιώτης (1961)

Άστο το χεράκι σου - “ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ” - Κ. Καπνίσης (1964)

Υπομονή - “ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” - Στ.
Ξαρχάκος (1965)

Η πρώτη μας νύχτα - “ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΚΡΥΟ” - Μ. Πλέσσας (1963)





Τόσα καλοκαίρια - “ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ” Μ. Πλέσσας (1968)



ΝΕΙΡΟ” - Μ. Θεοδωράκης (1961)

Φεύγουν τα χρόνια - “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ” Μ. Πλέσσας (1966)



Κάνε με ό,τι θες - (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ) - Γ. Ζαμπέτας

ΔΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ - Μ. Χατζιδάκις (1960)


Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα- “Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ” Μ. Χιώτης (1962)

ΝΤΑΛΕΝΑ” - Μ. Χατζιδάκις (1960)


Καροτσέρης - “ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ” Μ. Χατζιδάκις (1963)

ΑΕΡΑ” - Μ. Πλέσσας (1966)


Της μιας δραχμής τα γιασεμιά - “ΤΗΣ ΜΙΑΣ
ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ”- Αττικ (1960)

ΡΑ” - Μ. Πλέσσας (1966)


Χάθηκε το φεγγάρι - “ΛΟΛΑ” - Στ. Ξαρχάκος



Σήκω χόρεψε συρτάκι - “Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ” - Γ. Ζαμπέτας (1966)
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Συντελεστές της εκδήλωσης
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε αναλάβει το μέλος του Ρ.Ο. Αθηνών
Ροτ. Σταμάτης Μπερής, Τενόρος-Σολίστ Ε.Λ.Σ. και το εξαίρετο και πλούσιο μουσικό
πρόγραμμα παρουσίασαν οι Σολίστ της Όπερας:
Λυδία Αγγελοπούλου (μέτζο σοπράνο), Κάτια Πάσχου (σοπράνο)
Δανάη Μπερή (σοπράνο) και Ανδρέας Καραούλης (τενόρος)
Στο πιάνο ο μαέστρος Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου
Συμμετείχαν: Γιώργος Κωνσταντόπουλος (μπουζούκι) και Σπύρος Κωστής (ακορντεόν)
Τα κείμενα και την παρουσίαση του προγράμματος επιμελήθηκε η Δανάη Μπερή

Λυδία Αγγελοπούλου

Δανάη Μπερή

Μεσόφωνος, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Χημεία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μονωδία στο Εθνικό Ωδείο
και στη Μουσική Ακαδημία Βιέννης, υποκριτική στη
Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών, σκηνοθεσία στο Θέατρο των Αλλαγών. Από το 1995 είναι μόνιμη μονωδός
της Ε.Λ.Σ. Έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 25 πρωταγωνιστικούς ρόλους (Ο τροβαδούρος, Κάρμεν, Καβαλλερία ρουστικάνα, Αντριάνα Λεκουβρέρ, Ο βαφτιστικός,
Η νυχτερίδα, Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας του Περικλή Κούκου, Ριγολέττος, Αΐντα, Ζορμπάς κ.ά.) στην Ελλάδα (ΕΛΣ, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ΜΜΑ,
ΜΜΘ) και στο εξωτερικό (Βιέννη, Βαλένθια, Ζάλτσμπουργκ, Τορίνο, Σόφια). Διετέλεσε υπεύθυνη των
Καλλιτεχνικών Δράσεων της Ε.Λ.Σ. και υπεύθυνη των
Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Λ.Σ. Διδάσκει Μονωδία στο
Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος ηθοποιός της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης "Ιάκωβος Καμπανέλλης". Έχει δίπλωμα κλασικού τραγουδιού από το Ωδείο "Φίλιππος Νάκας" με άριστα παμψηφεί καθώς και ανώτερες σπουδές θεωρητικών της
μουσικής και πιάνου. Έχει λάβει μέρος σε πολλές παραστάσεις όπως “Εξαγωγή - Έξοδος” σε σκηνοθεσία
Νίκου Διαμαντή στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
στο πλαίσιο του “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”,
“Φαύστα” σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, “Γκέμμα” σε σκηνοθεσία Πάνου
Αγγελόπουλου, “Έρωτες και θρήνοι γυναικών” σε σκηνοθεσία Πάνου Αγγελόπουλου και μουσική Δημήτρη
Παπαδημητρίου που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο κ.α.
Επίσης έχει λάβει μέρος ως σολίστ σε συναυλίες με
την ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Διδάσκει Μονωδία
και Μελοδραματική στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Κάτια Πάσχου
Η σοπράνο Κάτια Πάσχου, που ξεχώρισε από τα πρώτα
της βήματα, μαθήτρια ακόμα, στο ρόλο της Σταχτοπούτας στην ομώνυμη Όπερα του Rossini σε παραγωγή της
Παιδικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ύστερα
από το ντεμπούτο της στο Carnegie Hall το 2008. Έχει
δραστηριοποιηθεί εντός και εκτός Ελλάδος με ρεσιτάλ, σε ρόλους του ρεπερτορίου της (Susanna, Adina,
Musetta, Traviata, Micëela κ.α.), και με σημαντικές συνεργασίες όπως ΕΛΣ, KOA, ΕΡΤ, Ίδρυμα Θεοχαράκη κ.α.
Σπούδασε ως Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση στο
Mannes College of Music, Θεατρολογία Φιλοσοφικής
Αθηνών. Παράλληλα, με όραμα τη διεύρυνση του κοινού της όπερας έχει δημιουργήσει παραστάσεις κλασικής μουσικής, όπως «Τρεις Σοπράνο στο Τσάι μου»,
εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ιδρύμα Θεοχαράκη,
όπως «Συμμετοχική Όπερα», «The Katia Paschou Project», ενώ το 2018 παρουσίασε στην Οικία Κατακουζηνού το έργο των Μωραΐτη – Παπαγεωργίου «Το Τραγούδι της Λητώς». Από το 2015 μελετά με το μεγάλο
βαθύφωνο και μέντορα Δημήτρη Καβράκο. Από το
2020 διδάσκει φωνητική στο Ωδείο Kodály.

Ανδρέας Καραούλης
Τενόρος. Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας με κατεύθυνση γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το Δίπλωμα Μονωδίας από το Ωδείο Φίλιππος Νάκας υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Μπερή, με άριστα παμψηφεί και Α΄
βραβείο. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές του στην Όπερα
μέσω του προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
«Οι Νέοι της Όπερας» υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη
Χατζησίμου, εμβαθύνοντας στο Λυρικό ρεπερτόριο,
υποκριτική και μουσική ρητορική. Είναι μόνιμος μονωδός της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού με την οποία έχει ερμηνεύσει σε Ελλάδα και εξωτερικό άριες
και καντσονέτες του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Παράλληλα συνεργάζεται σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και από το 2021 είναι συνεργάτης της Χορωδίας της ΕΡΤ.
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Βενιαμήν Χατζηκουμπάρογλου
Το 1993 ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο πιάνο
στην τάξη της Α. Παπαδοπούλου στο Ελληνικό Ωδείο
Μοσχάτου τις οποίες στην συνέχεια ολοκλήρωσε στο
Εθνικό Ωδείο Αθηνών με την Α. Τότσιου. Παράλληλα με
τις σπουδές του παρακολούθησε σεμινάρια με τους
καθηγητές J.M.Battista, Ganev και Ivo Pogorelich. Το
έτος 2005 παρακολούθησε σεμινάρια στην Μουσική
Ακαδημία της Σικελίας για διάστημα 2 μηνών. Το 2009
παρακολούθησε σεμινάρια συνοδείας τραγουδιού στην
Ολλανδία στην Μουσική Ακαδημία της Χάγης. Τα έτη
2000 και 2002 απέσπασε τα Β’ και Γ’ Βραβεία στους
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Πιάνου του ΥΠΕΠΘ και
της ΧΟΝ αντίστοιχα. Το 1998 συμμετείχε σε συναυλία
που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της
Ζακύνθου ως συνοδός πιανίστας της Παιδικής Χορωδίας του Δ. Τυπάλδου. Το 2000 παρουσιάστηκε στην μουσική σκηνή Τσάι στη Σαχάρα συνοδεύοντας την mezzo
soprano της Λυρικής Η. Βάργκας. Το 2000 ανέλαβε την
μουσική επιμέλεια της παράστασης «Το μεγάλο μας
τσίρκο» του Ι. Καμπανέλη που ανέβηκε στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου. Το 2002 πραγματοποίησε ρεσιτάλ πιάνου στην Πινακοθήκη Πιερίδη στην Γλυφάδα. Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες συναυλίες. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, μεγάλους
λυρικούς καλλιτέχνες όπως οι Τζ. Δριβάλα, Δ. Καβράκος, Χ. Σταμπόγλης, Τζ. Μοδινός, Μ. Μηλολιδάκη, Ε.
Βουδουράκη, Μ. Σκαρλάτου, Χ. Κεφαλά κ.α Επίσης το
Μάρτιο του 2009 πραγματοποίησε ηχογράφηση στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τέλος συμμετέχει στην
ηχογράφηση ενός δίσκου με έργα του συνθέτη Σπ. Καζιάνη. Το Μάιο του 2009 συνόδεψε τις χορωδίες των
σχολείων του Πειραιά στο Πανόραμα Μαθητικού Πολιτισμού.

Σπύρος Κωστής
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά της Μουσικής με τους Β. Πατρικίδη, Π. Βεντούρα,
ακορντεόν με το Δήμο Πολυμέρη και φαγκότο στην
τάξη του Κώστα Σαμοϊλη στο Εθνικό Ωδείο, απ’ όπου
αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο.
Συνεργάστηκε με διάφορα μουσικά σύνολα Μουσικής
Δωματίου, όπως το Κουιντέτο Πνευστών «Ζέφυρος»
και το Συγκρότημα «Παύλος Καρρέρ», καθώς και την
Ορχήστρα των Χρωμάτων σε διάφορες συναυλίες στην
Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επί τετραετία
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εργάσθηκε ως Καθηγητής φαγκότου στο Πρότυπο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, ενώ από το
1993 ως το 2010 ήταν μέλος της Εθνικής Συμφωνικής
Ορχήστρας της Ε.Ρ.Τ. Είναι ενεργό μέλος της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας του Δήμου Αθηναίων και Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Δήμου Βριλησσίων. Έχει
συμμετάσχει ως σολίστ και όργανο ορχήστρας στο ακορντεόν σε πολλές συναυλίες της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας του Δήμου Αθηναίων. Εχει λάβει βραβείο πνευστών από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο.

Γιώργος Κωνσταντόπουλος
Απόφοιτος Μουσικού Σχολείου και πτυχιούχος αρμονίας και αντίστιξης μουσικής και βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Συμμετέχει στη Φιλαρμονική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με κλαριννέτο. Μουσικά όργανα:
μπουζούκι (τετράχορδο, τρίχορδο), τζουρά, μπαγλαμάς, κιθάρα, πιάνο, ταμπούρα και κλαρίνο. Συμμετοχή
στους Πανελλήνιους Μουσικούς Αγώνες Μπουζουκιού
το 1998 (3η θέση) και το 2015 σε Ημερίδα για το Μπουζούκι στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη του απονεμήθηκε
τίτλος δεξιότητας μπουζουκιού για την άριστη τεχνική
και την πολυετή συμμετοχή σε συναυλίες. Συμμετοχή
σε τηλεοπτικές εκπομπές με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και άλλες πολλές. Το 2006 ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τους Επόμενους, τη Χορωδία Τυπάλδου και την Γλυκερία, το 2009
συμμετοχή σε δίσκο με την Μελίνα Τανάγρη και από το
2006 μέχρι το 2020 συμμετοχή σε δίσκους με διάφορους καλλιτέχνες (Π. Γαϊτάνο, Ε. Ροδά, Στ. Κόκκοτα
κ.ά.). Από το 2004 μέχρι και σήμερα συμμετοχή σε συναυλίες με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, το 2007 στο
Ηρώδειο με Θ. Πολυκανδριώτη, Paco Pena, Dulce Pontes, συμμετοχή σε αφιερώματα στον Στ. Καζαντζίδη,
Ακ. Πάνου, Γ. Ζαμπέτα, Μ. Χιώτη, συμμετοχή στη συναυλία στη Σαγκάη με τους Επόμενους κ.ά, συμμετοχή
σε τηλεοπτικό σήριαλ στον ΑΝΤ1, Κύπρο και Ισραήλ.
Το 2017-19 συμμετείχε στη Μουσική Θεατρική Παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο Θέατρο Αλίκη. Το
2004 έπαιξε το έργο Ζορμπάς του Μ. Θεοδωράκη στο
Μέγαρο Μουσικής και το 2017 έπαιξε με τη Συμφωνική της Γενεύης το Άξιον Εστί του Μ. Θεοδωράκη στη
Γενεύη της Ελβετίας. Διδασκαλία μπουζουκιού
(τετράχορδο, τρίχορδο) τζουρά και μπαγλαμά στο Ωδείο Δήμου Αγ. Βαρβάρας, στο Λυρικό Ωδείο Κορυδαλλού, στο Ωδείο Διαπασών, στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας
Πειραιά.

ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2022 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
HOUSTON, ΤΕΞΑΣ, Η.Π.Α., 4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Εγγραφείτε σήμερα στο convention.rotary.org.

Και προσκαλέστε ένα φίλο μαζί σας
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Εκδήλωση αφιερωμένη στα 70 χρόνια
Έκδοσης του Περιοδικού Ρ.Ο. Αθηνών
Ρ.Ο. Αθηνών - Σύλλογος των Αθηναίων - Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 -Κτίριο του Συλλόγου των Αθηναίων

Ομιλητής:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
Πρόεδρος Συλλόγου των Αθηναίων
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Χαιρετισμοί: Ροτ. ΜΑΡΙΖΑ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διοικητής 2470 ΠΔΡ
Ροτ. ΝΤΟΡΑ ΜΠΙΤΣΑ - ΚΕΜΟΥ, β, Συνοντίστρια Ζώνης, Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ
Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθη-

δραμάτισαν στην εξέλιξη της Ελληνικής και Αθη-

κε μια ιδιαίτερη εκδήλωση για την ιστορία του

ναϊκής κοινωνίας και πως αυτή έχει καταγραφεί

Ρ.Ο. Αθηνών. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στα πε-

στις σελίδες του περιοδικού μας.

ρισσότερα από 70 χρόνια έκδοσης του περιοδικού

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα ο Πρόεδρος του

RotaryMag του Ομίλου μας. Προσκεκλημένος ομι-

Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών κ. Βαγγέλης Χάρμπας

λητής ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθη-

τίμησε τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ Χαρά-

ναίων (του αρχαιοτέρου Συλλόγου της Αθήνας)

λαμπο Τιγγινάγκα με πλακέτα για την αρωγή που

κύριος Ελευθέριος Σκιαδάς, Πρόεδρος του Δημο-

προσέφερε στη διάρκεια της προεδρίας του προς

τικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Χαιρετι-

τον Όμιλο Ροαταράκτ Αθηνών. Ακολούθησε δεί-

σμό απηύθυναν η Διοικητής της 2470 Περιφέ-

πνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ταρά-

ρειας Δ.Ρ. Ροτ Μαρίζα Ν. Οικονόμου και η β. Συ-

τσα του κτιρίου με θέα την Ακρόπολη και φόντο

ντονίστρια Ζώνης και π.Δ. Ροτ Ντόρα Μπίτσα-

τα χρώματα του ουρανού στη δύση του ηλίου. Μά-

Κέμου.

λιστα στη διάρκεια της εκδήλωσης διατυπώθηκε

Η εκδήλωση περιελάβανε τρία σκέλη: Αρχικά ξε-

η ιδέα η νέα 2475 Περιφέρεια του Δ.Ρ. σε συνερ-

νάγηση

του

γασία με τον Ρ.Ο. Αθηνών να δώσει μια ή περισσό-

«Συλλόγου των Αθηναίων» από τον κ. Σκιαδά,

τερες υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

όπου είχαμε την ευκαιρία εκτός από τα υπέροχα

για να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή βασιζό-

και μοναδικά εκθέματα του Μουσείου να δούμε

μενη στο πλούσιο υλικό που έχει καταγραφεί στις

για πρώτη φορά υλικό σχετικό με την ιστορία του

σελίδες του περιοδικού μας.

Ομίλου μας μέσα από εκδόσεις και τεύχη του πε-

Όλοι όσοι είχαμε τη τύχη να παρευρεθούμε σε

ριοδικού μας που χρονολογούνται από το 1929.

αυτή την εκδήλωση αποχωρήσαμε γεμάτοι πλού-

Στη συνέχεια στην αίθουσα εκδηλώσεων του

σια συναισθήματα και εικόνες, με υπερηφάνεια

«Συλλόγου των Αθηναίων», στον πρώτο όροφο,

που είμαστε μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας

ακολούθησε μια ιστορική αναδρομή από τον κ.

του Ρόταρυ, αναλογιζόμενοι την ευθύνη που

Ελευθέριο Σκιαδά σχετικά με σημαντικές προσω-

έχουμε επωμισθεί ως συνεχιστές εκείνων των

πικότητες της Ελληνικής κοινωνίας, που πέρασαν

σπουδαίων Ελλήνων που έβαλαν τις βάσεις του

από θέσεις ευθύνης της χώρας και του Ομίλου,

Ρόταρυ στην Ελλάδα.

στους

χώρους

του

Μουσείου

αναλύοντας με γλαφυρό τρόπο τον ρόλο που δια-
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ρ.Ο.Α.
70 χρόνια πρωτοπορία στην ροταριανή ενημέρωση
Τον Δεκέμβριο του 1928 ιδρύθηκε ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών. Η πρώτη
επίσημη πανηγυρική συνεστίαση, όπου επεδώθη η Χάρτα Αναγνωρίσεως του
Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1928
στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεταννίας, στην Αθήνα.
Το 1938 ο Ρ.Ο. Αθηνών έκανε την πρώτη προσπάθεια με πολύγραφο να εκδώσει το πρώτο έντυπο ροταριανής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα αρχεία του
Ομίλου από το 1953 εκδίδεται ανελλιπώς σε έντυπη μορφή, αρχικά ως εβδομαδιαίο έντυπο, αργότερα με τη μορφή «Δεκαπενθήμερου Δελτίου» και από
το 2011 σε ηλεκτρονική μορφή, ενημερώνοντας τα μέλη του Ομίλου, όλους
τους Έλληνες ροταριανούς και τους φίλους μας, για τις πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ρ.Ο. Αθηνών και άλλοι Όμιλοι.
Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως στην πραγματικότητα καταγράφει την
ιστορία του Ρόταρυ στην Ελλάδα. Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του επετειακού
Τεύχος 15 | 17 Μαίου 2022
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τεύχους που έχετε στα χέρια σας, θα αναγνωρίσετε σημαντικές προσωπικότητες, που άφησαν το στίγμα τους στην Ελλάδα του 20 και 21ου αιώνα. Όλοι
αυτοί επέλεξαν το βήμα του Ρ.Ο. Αθηνών για να αναπτύξουν τις καινοτόμες
για την εποχή ιδέες τους.
Το 2020 το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό δελτίο μας αλλάζει, αποκτά τη μορφή περιοδικού! Αποκτά όνομα, ονομάζεται πλέον ROTARYMAG και αποκτά
επίσημη ταυτότητα, μέσω του μοναδικού αριθμού ISSN.Ο ISSN (International
Standard Serial Number) – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών – χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Είναι ένας διεθνώς
αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός για τον προσ-

διορισμό των περιοδικών εκδόσεων. O αριθμός ISSN αποδίδεται από το Διεθνές Κέντρο ISSN (ISSN International Center), το οποίο εδρεύει στο Παρίσι,
μέσω των αντίστοιχων εθνικών γραφείων.
Το περιοδικό μας αλλάζει μορφή, αποκτά σύγχρονη αισθητική, για να παρέχει
στους αναγνώστες άμεση, πλήρης και έγκυρη ενημέρωση, σχετικά με τις επί-
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σημες εκδηλώσεις και δράσεις του
Ρ.Ο. Αθηνών. Παρέχει σημαντικές

πληροφορίες: σχετικά με την ιστορία του Ομίλου, τις βασικές αρχές,
τη δομή και τους 7 τομείς δράσης
του Διεθνούς Ρόταρυ (ΔΡ), τις δράσεις της 2470 Περιφέρειας του ΔΡ,
τώρα πλέον για τη νέα ενοποιημένη Περιφέρεια 2475, νέα από το
Διεθνές Ρόταρυ, πολιτιστικές, επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις.
Μετά από 70 συναπτά χρόνια το
περιοδικό μας αλλάζει, παραμένει

όμως αμετάβλητη η εγκυρότητα
στην ενημέρωση.

Στο επετειακό

τεύχος που έχετε στα χέρια σας
γίνεται μια αναδρομή της πορείας
του περιοδικού μας στη πάροδο
των ετών για να φτάσει στη σημερινή του μορφή, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την
ενίσχυση της εικόνας του Ρόταρυ
στην Ελληνική κοινωνία.
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70 χρόνια

Περιοδικού Ρ.Ο.Αθήνα
Ροτ. ΝΤΟΡΑ ΜΠΙΤΣΑ - ΚΕΜΟΥ

Β. Συντονίστρια Ζώνης, Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας.
Η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε
μια ιστορική επέτειο, στα 70 συνεχόμενα χρόνια
κυκλοφορίας του περιοδικού του Ομίλου Αθηνών.

Ειδικά στις μέρες μας που η ανθρωπότητα κλυδωνίζεται, η ειρήνευση, το διεθνές δίκαιο, οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια που ταλανίζουν τον πλανήτη μας, αποτελούν μείζονα ζητήματα και κεντρικά θέματα στα προγράμματα που

Μια ημερομηνία σταθμός, μια ξεχωριστή στιγμή

εκπονούνται από τους Ροταριανούς για να βελ-

που άντεξε στο διάβα των καιρών, διατηρεί την

τιωθεί η ποιότητα ζωής σε εκατομμύρια συναν-

επικαιρότητα του χαρακτήρα της και αξίζει να

θρώπους μας.

μνημονεύεται ως ξεχωριστή αναφορά στα γεγονότα που καθόρισαν τα μελλούμενα.

Η σημερινή εκδήλωση επιβεβαιώνει και επισημοποιεί την εβδομηντάχρονη ιστορική παρουσία και

Εύχομαι από καρδιάς μακροημέρευση, να συνεχί-

νοηματοδοτεί συνάμα τη χάραξη νέων στόχων με

σει ο Όμιλος τη δημιουργική αυτή έντυπη παρου-

ευθύνη και σύνεση για να υπερβούμε τα όρια και

σία, σε ηλεκτρονική μορφή πια, αφού η εποχή μας

να κατακτήσουμε όσα ονειρευόμαστε.

αυτό επιβάλλει να έχουμε. Επιθυμούμε μια
έκδοση με υψηλούς στόχους και κατακτήσεις, με
κορυφές και επιτυχίες, φωτίζοντας πάντα τα μονοπάτια του παρελθόντος.

Δε γίνεται να μην μνημονεύσω τον Κεφαλονίτη
Σπυρίδωνα Λοβέρδο, οικονομολόγο, τραπεζίτη,
πολιτικό και υπουργό οικονομικών στην κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη, που υπήρξε ο πρώτος

Η ελληνική ροταριανή οικογένεια αποτελεί μέ-

πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών από το

ρος της παγκόσμιας, της ανθρωπιστικής οργάνω-

1928 ως το 1931. Του πρώτου Ροταριανού Ομίλου

σης που αποτελείται από ηγέτες επιχειρήσεων

στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια, με 24 ιδρυτι-

και επαγγελμάτων, ενωμένων σε όλο τον κόσμο.

κά μέλη το Δεκέμβριο του 1928!

Μέλημά μας είναι η χορήγηση ανθρωπιστικής
προσφοράς, υπηρεσιών που ενθαρρύνουν τις υψηλές ηθικές αξίες σε όλα τα επαγγέλματα και βοηθούν στην οικοδόμηση της καλής θέλησης και της
ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Επιτρέψτε μου να ταξιδέψουμε μαζί στο ονειρικό
σύμπαν του "Μικρού Πρίγκηπα", ως μάθημα ζωής
με λέξεις που αγγίζουν την καρδιά και τη ψυχή
μας: «Είναι ο χρόνος που έχεις ξοδέψει για το
τριαντάφυλλό σου, που κάνει το τριαντάφυλλό

σου τόσο σημαντικό».

νας μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Είναι ο χρόνος που ξοδεύουμε στον Άνθρωπο, τον

Ας κάνουμε βίωμα ζωής τα λόγια του Νίκου Καζα-

συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι που κάνει και την

ντζάκη: "Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ

αποστολή του Ρ.Ο. Αθηνών μοναδική. Ονειρευό-

μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ

μαστε ένα καλύτερο αύριο και θέλουμε να γίνου-

θα φταίω"

με μέρος της αλλαγής, σαν εθελοντές, για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο όπου ο καθέ-

Σας ευχαριστώ πολύ!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΣΚΙΑΔΑ
Ο Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και βραβευμένος
από την Ακαδημία Αθηνών συγγραφέας και δημοσιογράφος Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε δημοσιογραφία, είναι παντρεμένος με την Πηνελόπη Πανοπούλου και έχουν έναν γιό, τον Κωνσταντίνο.
Επί πολλές τετραετίες Αντιδήμαρχος Αθηναίων και σήμερα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, είναι επίσης Γενικός Διευθυντής της εφημερίδος «ΕΣΤΙΑ», Πρόεδρος του ιστορικού «Συλλόγου των Αθηναίων», Πρόεδρος
του Μεροπείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, Ισόβιο Μέλος της International Society of Olympic Historians και μέλος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Έχει συγγράψει 45 βιβλία, σε τρεις κυρίως άξονες:
1)

Την ανάδειξη της σύγχρονης διαδρομής των Αθηνών από το 1834 έως σήμερα,

2)

την ιστορία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, και

3)

την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος και της Τοπικής Ιστορίας.
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Στο ιστορικό συγγραφικό του έργο θεμελιώθηκε η αναμόρφωση του συστήματος Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της χώρας μας (νόμοι Καποδίστριας και Καλλικράτης).
Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 6.000 ιστορικά άρθρα στον καθημερινό Τύπο, οργάνωσε εκ θεμελίων τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και
ίδρυσε το Ιστορικό Αρχείο του.

Υπήρξε εκδότης της αθηναϊκής εφημερίδος «Ο Μικρός Ρωμηός» ενώ σήμερα
συγγράφει καθημερινά στην ιστοσελίδα www.taathinaika.gr του Συλλόγου των
Αθηναίων.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννης Φρονιμόπουλος
Πηγή: www.rotary.org

Καθαρισμός Ναρκών
Πως είναι να καθαρίζεις μια περιοχή
από νάρκες
Της Hansjörg Eberle
Ροταριανός Όμιλος Genève International, Ελβετία
Εργάστηκα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) για 12 χρόνια σε χώρες
που βρίσκονταν σε πόλεμο, όπως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Έχω συνεργαστεί με
τους χειρουργούς, και συνήθως μας ειδοποιούσαν στις 3 το πρωί ότι υπήρχαν 10 ή 15
τραυματίες, συχνά από τις νάρκες.. Αυτό που
βλέπαμε ήταν φρικτό – πτώματα και μέρη
του σώματος. Οι χειρουργοί θα έπρεπε να
διαλέξουν ποιος θα μπορούσε να σωθεί. Πολύ συχνά αυτές ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι που δεν συμμετείχαν στις μάχες,
αλλά ήταν πραγματικά μακριά. Αυτό ήταν συνήθως που συμβαίνει τη νύχτα, μια οικογένεια με παιδιά που φεύγουν Για τη ζωή τους μπορείτε να φανταστείτε τον τρόμο.
Το ICRC πέρασε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα προσπαθώντας να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά φυσικά, το πρόβλημα ήταν
πολύ πιο βαθύ. Ένας αγρότης που χάνει το πόδι του δεν μπορεί να υποστηρίξει την οικογένειά του. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιοχές όπου πιστεύουν ότι υπάρχουν νάρκες. Δεν μπορούν καλλιεργήσουν αυτή τη γη ή να χρησιμοποιήσουν τους
δρόμους για να φτάσουν στο σχολείο ή στην
αγορά. Οι νάρκες είναι πραγματικά σαν ένα
όπλο τρομοκρατίας. Ο Ερυθρός Σταυρός βοήθησε τις κυβερνήσεις των λόμπι να περάσουν
τη Σύμβαση της Οτάβα, τη Διεθνή Απαγόρευ-
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ση των ναρκών το 1997. Η ανησυχία μου ήταν
ότι κανείς εν γνώση μου δεν «καθάριζε» τις
νάρκες. Έτσι δημιούργησα μια ένωση με μερικούς φίλους και συναδέλφους, το Fondation
Suisse de diminage ή το ελβετικό ίδρυμα για
Δράση κατά των ναρκών (FSD).
Πώς λοιπόν να απαλλαγούμε από τις νάρκες ;
Πρώτα, μας οι ομάδες κάνουν αυτό που ονομάζεται μια αρχική έρευνα, πράγμα που σημαίνει ότι περνούν εβδομάδες κάνοντας συνεντεύξεις στους ανθρώπους της περιοχής,
κοιτάζοντας την τοπογραφία, την κίνηση των
στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τι πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν.
Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, είναι
δυνατό να μειωθεί η επικίνδυνη περιοχή κατά
90 τοις εκατό χωρίς να κάνουν αποναρκοθέ-
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τηση. Ελπίζουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία drone, η οποία μπορεί να
αναγνωρίσει τα σχήματα κάτω από το
έδαφος.
Αλλά λυπάμαι που λέω ότι οι τεχνικές για την
αποναρκοποίηση δεν έχουν εξελιχθεί πολύ τα
τελευταία 20 χρόνια. Δεν υπάρχει αντικατάσταση για έναν άνθρωπο με έναν ανιχνευτή
μετάλλων. Είναι μία αργή διαδικασία και κοστίζει πολλά λεφτά. Οι εμπειρογνώμονες
μας, οι οποίοι είναι συνήθως πρώην στρατιωτικοί στις ειδικές δυνάμεις, προσλαμβάνουν
και εκπαιδεύουν το προσωπικό που κάνει την
αποναρκοποίηση. Τους προσλαμβάνουμε κατά
προτίμηση από την πληγείσα περιοχή. Μπορεί
να είναι πρώην στρατιώτες ή μαχητές, αλλά
μπορεί επίσης έχουν άλλα υπόβαθρα, όπως
δάσκαλοι, δικηγόροι, ή αγρότες. Τόσο οι
άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορεί να γίνουν
αποναρκοποιητές, ακόμη και σε μουσουλμανικές χώρες, όπως το Ιράκ.
Μια βασική εκπαίδευση αποναρκοποιητή
διαρκεί τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Στην
ανθρωπιστική αποναρκοποίηση (σε αντίθεση
με την στρατιωτική αποναρκοποίηση), οι αποναρκοποιητές φορούν μόνο ελαφριά προστασία που αποτελείται από ένα γιλέκο αποστολής (παρόμοιο με ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο)
και ένα γείσο. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσει
την επιβίωσή τους εάν εκραγεί κάποια νάρκη,
αλλά δεν προστατεύει τα χέρια και τα πόδια
τους. Ο λόγος για την ελαφιά προστασία, είναι ότι οι πολίτες - αποναρκοποιητές δουλέυουν όλη την ημέρα, συχνά σε εξαιρετικά ζεστό ή δύσκολα περιβάλλοντα. Δεν μπορούν
να το κάνουν αυτό φορώντας πανοπλία πλήρους σώματος, όπως ο στρατός. Τα ατυχήματα συμβαίνουν, δυστυχώς, παρά τις πολυάριθμες προφυλάξεις που λαμβάνουμε. Ένας από

τους Αμερικανούς επόπτες μας σκοτώθηκε
στο Ιράκ το 2019 όταν προσπάθησε να εξουδετερώσει μια αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή. Ωστόσο, τα ατυχήματα που ξετυλίγονται είναι σχετικά σπάνια. Όλο το προσωπικό
μας είναι ασφαλισμένο εναντίον ατυχημάτων.
Σε περίπτωση θανατηφόρων ατυχημάτων, αυτό βοηθά στην οικογένεια να επιβιώσει τα
επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.
Ένας στρατός μπορεί να παραβιάζει ένα ναρκοπέδιο με ένα μεγάλο τανκ και να πυροδοτήσει τις βόμβες. Αν υπάρχει μία ή δύο νάρκες,
δεν υπάρχει μεγάλο θέμα. Αλλά για την ανθρωπιστική αποναρκοποίηση, πρέπει να
βρούμε όλες τις νάρκες, αλλιώς ο τοπικός
πληθυσμός δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Αφήνω την πραγματική αποναρκοποίηση στους
εμπειρογνώμονες, αλλά εξακολουθεί να είναι
τρομακτικό. Θυμάμαι να επισκέπτονται μια
από τις ομάδες μας στο Νότιο Σουδάν, κατά
μήκος του Σουδάν, όπου υπήρχαν πολλές
νάρκες. Ο επιβλέπων και εγώ περπάτησαμε
για περίπου 20 λεπτά σε μια περιοχή με πολλές νάρτκες. Ποτέ δεν θα περπατούσα σε μια
τέτοια περιοχή μόνος μου. Εγώ περπατώ στα
βήματα των επιθεωρητών. Έχουν καλύτερα
μάτια από ότι εγώ. Αισθάνομαι ένταση αλλά
είμαι συγκεντρωμένος σε τέτοιες επισκέψεις, και κυρίως ευγνώμων στην επιστροφή
μου.
Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Πρόσφατα εκκαθαρίσαμε ένα άλλο χωριό στο Ιράκ των αυτοσχέδιων εκρηκτικών συσκευών και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είδαμε τους ανθρώπους
να επιστρέφουν στην ανοικοδόμηση των σπιτιών τους και να καλλιεργούν τη γη τους και
να ξεκινούν ξανά τη ζωή τους.
- Steve Almond
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Μια εταιρική σχέση μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (Καναδάς) και μιας υπηρεσίας της καναδικής κυβέρνησης είχε ένα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο
Του Paul Engleman | Εικονογραφήσεις από τον Jason Schneider
που ταξίδευαν

προμηθεύει συστήματα φίλτρου σε εκατοντάδες

στον Αμαζόνιο με ένα μικρό σκάφος. Ήταν μια

οικογένειες σε ολόκληρη την περιοχή. "Όταν οι

εκπληκτική εμπειρία", λέει η Dean Rohrs, αναφε-

χωρικοί βλέπουν αυτό το σήμα που υποδεικνύει

ρόμενη σε ένα ταξίδι που έγινε τον Ιανουάριο του

ότι το νερό είναι καθαρό, γνωρίζουν ότι το Ρότα-

2020 με την φίλη της Betty Screpnek.

ρυ δραστηριοποιείται εκεί. Και όταν έχεις αυτή

"Ήμασταν δύο μεγάλες κυρίες

Η Rohrs, Επίτροπoς του Ροταριανού Ιδρύματος
και πρώην Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ,
είναι σήμερα Πρόεδρος του Ροταριανού Ιδρύμα-

τος (Καναδά), όπου η Screpnek είναι διευθύντρια
και πρόεδρος της επιτροπής επιχορηγήσεων. Το
ταξίδι τους κατά μήκος του Αμαζονίου, διάρκειας
περίπου δύο εβδομάδων, ήταν μια υπενθύμιση για
τις δύο Καναδέζες των φτωχών συνθηκών που
επηρεάζουν πάρα πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως. "Είχαμε απολαύσει την ομορφιά αυτού του
καταπληκτικού περιβάλλοντος διασχίζοντας τη

την εμπειρία, διαπιστώνεις γιατί προσφέρεις χρήματα και χρόνο στο Ρόταρυ", λέει η Screpnek. Και
για τις δύο, αυτό το ταξίδι στη Νότια Αμερική

ήταν το αποκορύφωμα μιας πενταετούς σχεδόν
εντατικής εργασίας, στο πλαίσιο μιας ιστορικής
εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε το 2015 μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (Καναδάς) και του
Οργανισμού Παγκοσμίων Υποθέσεων του Καναδά
(GAC), ενός οργανισμού που ηγείται των προσπαθειών της Καναδικής κυβέρνησης στην διεθνή
ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

ζούγκλα. Αλλά προσωπικά ένιωσα σχεδόν ένοχη",

Η συμφωνία θα διπλασιάζει τους χρηματικούς

λέει η Screpnek. Η ίδια περιγράφει τη θλίψη που

πόρους για τα προγράμματα παγκόσμιας επιχορή-

ένοιωσε όταν είδε σε μια πισίνα το νερό να είναι

γησης, που ξεκίνησαν από Ροταριανούς Ομίλους

κατάμαυρο και παιδιά να κολυμπούν σε αυτό και

και Περιφέρειες στον Καναδά. Σύμφωνα με τους

συγχρόνως γυναίκες να πλένουν στην άκρη της

όρους της εταιρικής σχέσης, η GAC παρείχε μια

πισίνας τα λαχανικά τους.

ετήσια ισομερή χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκα-

Αλλά υπήρχαν επίσης περιπτώσεις ελπίδας: Κοντά στο Ibagué της Κολομβίας, η ίδια και η Rohrs
είδαν σπίτια που έφεραν σήματα, που απεικόνιζαν
μπλέ εικονίδια νερού, που δείχνουν την διαθεσιμότητα καθαρού πόσιμου νερού, αποτέλεσμα ενός
προγράμματος παγκόσμιας χρηματοδότησης, που
38

τομμυρίων δολαρίων Καναδά για μία πενταετία,
συνολικά 6 εκατ. δολαρίων Καναδά. Η Screpnek
αναφέρει ότι με τις συνεισφορές Ροταριανών Ομίλων και Περιφερειών και την χρηματοδότηση
του Ροταριανού Ιδρύματος, το πρόγραμμα τελικά
επέτρεψε στο Ρόταρυ να διαχειριστεί περισσότε-
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ρα από 15 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκό-

ταριανό Ίδρυμα (Καναδάς) για την προώθηση της

σμιες επιχορηγήσεις.

ισότητας των φύλων, η Screpnek λέει ότι οποια-

Η Rohrs, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Langley

Central, British Columbia, αναφέρεται σε μια προηγούμενη συνάντηση με αντιπροσώπους του GAC
στα κεντρικά γραφεία του Ρόταρυ, στο Evanston,
Illinois. "Μετά τη συνάντηση αναχώρησαν ενθουσιασμένοι για το έργο που έκανε το Ρόταρυ.
Ένιωσαν ότι η διαχείρισή μας ήταν ακριβώς αυτό
που έψαχναν". Επιπλέον, τονίζει η ίδια, ότι οι στόχοι και η χρηματοδότηση της GAC που αφορούν
στη βελτίωση της υγείας, της εκπαίδευσης και

δήποτε εγκεκριμένα έργα είναι απαραίτητα για να
αποδείξουν την ισχυρή συμμετοχή των γυναικών
ως υπεύθυνα άτομα στη λήψη αποφάσεων για τη
διαμόρφωση της ανάπτυξης των κοινοτήτων
τους. Επιπλέον, τα έργα πρέπει να συμβάλουν στη
μείωση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών τόσο στην πρόσβαση όσο και στον έλεγχο
των πόρων. Επίσης, κάθε έργο έπρεπε να παρουσιάσει ισχυρά στοιχεία αειφορίας και περιορισμένων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

της οικονομικής ανάπτυξης καλύπτονται από

"Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να προχωρήσει το

τους πέντε τομείς δράσεις του Ρόταρυ: Την υπο-

πρόγραμμα", λέει η Rohrs, σημειώνοντας ότι η ευ-

στήριξη της εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση α-

θυγράμμιση της διαδικασίας για τις παγκόσμιες

σθενειών, την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών, την

επιχορηγήσεις με τις απαιτήσεις επιχορήγησης

φροντίδα μητέρας και παιδιού, την παροχή καθα-

της GAC παρουσίασε μια πρόκληση. "Έπρεπε να

ρού πόσιμου νερού και τη βελτίωση της υγιεινής.

ορίσουμε μια έμπειρη ομάδα Καναδών και οι Ρο-

(Κατά την έναρξη της εταιρικής σχέσης, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είχε ακόμη ενταχθεί στους τομείς δράσης του Ρόταρυ, επίσης ο
τομέας προώθησης της ειρήνης δεν εντάχθηκε
στη συμφωνία αυτή). Με μία δέσμευση από το Ρο-

ταριανοί να αξιολογήσουν και επανεξετάσουν τα
προγράμματα.

Έπρεπε επίσης να γνωστοποιή-

σουν το πρόγραμμα στους Ροταριανούς Ομίλους
και στις Περιφέρειες, ένα καθήκον που η Screpnek και άλλοι το εφάρμοσαν με διαδικτυακές πα-
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ρουσιάσεις και με προσωπικές συναντήσεις για

πους (ένας από αυτούς ήταν Ροταράκτορ) σε ένα

τη διαδικασία αιτήσεων.

ορεινό χωριό, όπου συναντήθηκαν με μια δωδεκά-

"Είχαμε μια αργή ανταπόκριση επειδή υπήρχε μια
τεράστια αρνητική καμπύλη ενημέρωσης. Όταν
όμως οι Ροταριανοί Όμιλοι συνειδητοποίησαν τις
δυνατότητες των ισόποσων χορηγιών, η διαδικασία αιτήσεων προχώρησε πολύ γρήγορα", λέει η

Rohrs. Ώσπου να λήξει η συμφωνία – μετά και από
ενιάμηνη παράταση που εξασφάλισε την πλήρη
χρηματοδότηση - η εταιρική σχέση είχε χρηματοδοτήσει 131 έργα σε όλη την Αφρική, Ασία, Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική
και Καραϊβική.
Αρχές του 2020, η Rohrs και η Screpnek για να
έχουν ιδία εικόνα, πέραν των αναφορών από τους
τοπικούς εκπροσώπους των διεθνών χορηγών
Ροταριανών Ομίλων, ταξίδευσαν στη Λίμα του Περού για να δούν από κοντά την εφαρμογή τεσσά-

ρων έργων. "Κάθε βήμα του έργου, μου υπενθύμισε γιατί παραμένω μία αφοσιωμένη Ροταριανή",
λέει η Screpnek, μέλος του Ροταριανού Ομίλου
Edmonton-Glenora, Alberta. "Μπορούσα να δω τον
θετικό αντίκτυπο και πόσα σκληρά εργάζονται οι
Ροταριανοί για να αλλάξουν τις ζωές". Στην Arequipa, μια πόλη που περιβάλλεται από σκεπασμένα με χιόνι μικρά ηφαίστεια, η φύτευση λαχανικών σε ανισόπεδα στρώματα μπορεί να προστατευθεί από πλημμύρες. Στην Κολομβία, η Rohrs
και η Screpnek συνάντησαν την Emily Royal, αντιπρόσωπο της GAC. Κοντά στην πόλη Ibagui, και οι

δα οικογενειών των οποίων η ζωή βελτιώθηκε
δραματικά από την καθημερινή πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό. Στην πόλη Medellnn, η ομάδα
ενημερώθηκε και για ένα άλλο έργο που χρηματοδοτείται από τους Ροταριανούς Ομίλους QuebecCharlesbourg και Medellnn Occidente. Σε μια περιοχή, που πλήττεται από συμμορίες και τη διακίνηση ναρκωτικών, μια παγκόσμια επιχορήγηση
παρείχε προγράμματα συμβουλευτικής εργασίας
και κατάρτισης υγείας, σωστής διατροφής και
πρόληψης έναντι του AIDS και HPV σε περισσότερους από 300 γονείς και παιδιά - και οι κάτοικοι
έχουν κατορθώσει να απομακρύνουν τους εμπόρους ναρκωτικών και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στη κοινότητά τους.
"Με εντυπωσίασε το γεγονός πώς ένα μικρό ποσό

χρημάτων μπορεί να έχει τόσο αντίκτυπο στην
αύξηση του βιοτικού επιπέδου μιας κοινότητας",
λέει η Screpnek. "Φέρνοντας καθαρό νερό σε οικογένειες και δείχνοντας στους ανθρώπους πως
να καλλιεργούν καθαρά λαχανικά χωρίς ασθένειες. Ενθαρρύνοντας την ειρήνη στις κοινότητες
όπου υπήρχαν συμμορίες. Χορηγώντας εκπαίδευση για τα κορίτσια που δεν θα είχαν διαφορετικά
την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και βλέποντας επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ροταριανά έργα.
Έτσι φαίνεται πραγματικά πως το Ρόταρυ είναι

μια παγκόσμια οικογένεια ".

τρείς εξέτασαν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε

Η Rohrs βλέπει τη συνεργασία με την καναδική

από τους Ροταριανούς Ομίλους Calgary South Αλ-

κυβέρνηση ως μοντέλο που θα οδηγήσει σε συ-

μπέρτα, και Nuevo Ibagui, που αντιμετωπίζει α-

νεργασία και με άλλους Ροταριανούς Ομίλους.

σθένειες με την παροχή φίλτρων καθαρισμού νε-

Αλλά κάθε πτυχή του Ρόταρυ μπορεί να μας μάθει

ρού για τα νοικοκυριά, καθώς ενημερώνει σχετι-

κάτι. "Είχαμε κάνει έρευνες μέσα από το Ρόταρυ,

κά με τον τρόπο χρήσης και συντήρησης τους, σε

ρωτώντας πως μπορεί να γίνει αυτό "λέει. Αυ-

περισσότερες από 1.000 οικογένειες στην περιο-

στραλιανοί Όμιλοι και Περιφέρειες ήδη εργάζο-

χή. Συνοδευόντουσαν από δύο τοπικούς εκπροσώ-

νται για τη λήψη κρατικής χρηματοδότησης, και

40
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μερικοί Όμιλοι στην Ευρώπη ενδιαφέρονται επί-

νομικά και έχοντας δημιουργήσει μια σχέση εμπι-

σης πολύ. Το Ρόταρυ βρίσκεται στη διαδικασία

στοσύνης μέσω της έγκαιρης αναφοράς και της

που η ίδια και η Rohrs εξέτασαν ένα έργο εστια-

συνεργασίας. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε και

σμένης εκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από

πάλι για την αντιμετώπιση του Covid στον κόσμο".

τον Ροταριανό Όμιλο του Quebec– Charlesbourg
και τον Ροταριανό Όμιλο Yanahuara-Arequipa σε
ένα ιδιωτικό γυμνάσιο που εξυπηρετεί κορίτσια

Συγγραφέας από το Σικάγο, ο Paul Engleman

και γυναίκες από περιθωριοποιημένες περιοχές.

συνεισφέρει συχνά στον Ροταριανό Όμιλο του

Το έργο παρείχε χρηματοδότηση για ένα εργαστή-

Καναδά.

ριο υπολογιστών με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής για 160
μαθητές.
Στο βόρειο Περού, παρατήρησαν την πρόοδο του
πρώτου προγράμματος Διατροφικής Εκπαίδευσης
σε 12 χωριά, που χρηματοδοτείται από τον Ροταριανό Όμιλο Castlegar, Βρετανική Κολούμπια και
τον Ροταριανό Όμιλο του Iquitos Amazonas . Σε
μια περιοχή με υψηλό ποσοστό της αναιμίας μετα-

ξύ των παιδιών, το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση για δύο εθελοντές που εργάζονται στον τομέα
της υγείας με ειδικότητα στη διατροφή και υγειονομική περίθαλψη, με έμφαση στο παιδί και την
υγεία της μητέρας, συμπεριλαμβανομένης της
μαιευτικής και της προγεννητικής φροντίδας. Οι
εργαζόμενοι μαθαίνουν πώς η κομποστοποίηση
μπορεί να βελτιώσει το φτωχό έδαφος και πώς να
σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και
διοίκησης βασιζόμενοι στα περιφερειακά συμβούλια, τα οποία θα υποστηρίξουν την εστίαση σε ε-

ταιρικές και κυβερνητικές σχέσεις. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα ακριβώς ποια μορφή θα έχει αυτό
το έργο, αλλά η συνεργασία του Ρόταρυ με τις κυβερνήσεις θα ανοίξει πολλές πόρτες".
Η Screpnek είναι αισιόδοξη ότι το πρόγραμμα μπορεί να ανανεωθεί στο μέλλον. "Νομίζω ότι έχουμε
αποδείξει ως κυβέρνηση του Καναδά ότι είμαστε
ένας αξιόπιστος συνεργάτης, συμβάλλοντας οικο-
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Τα έργα της εταιρικής συνεργασίας: 5 παραδείγματα
Κατά τη διάρκεια της εταιρικής συνεργασίας τους, το Ροταριανό Ίδρυμα (Καναδάς)
και το Global Affairs Canada, χορήγησε 131 έργα. Ακολουθούν 5 παραδείγματα που
δείχνουν την επιτυχία αυτής της συνεργασίας.
KKyaithani Cluster Cluster Development Project
Χορηγοί: Ροταριανοί Όμιλοι της Sunshine Coast_Sechelt, Βρετανική Κολούμπια, και Machacos, Κένυα
Η πρώτη παγκόσμια επιχορήγηση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης, αυτό το τετραετές έργο επικεντρώθηκε στη
βελτίωση της απόδοσης των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου σε
οκτώ σχολεία σε μια απομακρυσμένη, φτωχή περιοχή της νότιας
Κένυας. Το έργο παρείχε βασικά συστήματα ηλιακής ενέργειας και
εξοπλισμό διδασκαλίας στα σχολεία, μαζί με υπολογιστές με πρόσβαση στο Internet. Παρείχε επίσης ηλιακά φώτα με τη μορφή ενοικίασης σε μαθητές και δασκάλους για την προετοιμασία των μαθημάτων τους. Το έργο περιελάμβανε σεμινάρια εκπαίδευσης για δασκάλους πρωτοβάθμιας κατεύθυνσης που βασίστηκε σε ένα πρωταρχικό πρόγραμμα προσανατολισμού που προετοιμάστηκε από το
Kenya Institute of Curriculum Development. Συνολικά 52 εκπαιδευτικές μονάδες επωφελήθηκαν από το
έργο και 222 εκπαιδευτικοί ειδικεύτηκαν σε νέες τεχνολογίες και 59 δάσκαλοι ειδικεύτηκαν στην επαγγελματική ανάπτυξη. Περισσότεροι από 6.800 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων 300 που ήταν νέοι στο
σχολικό σύστημα, έλαβαν ηλιακά φώτα.
Χρηματοδότηση: Global Affairs Canada (GAC): $ 32.188 | Ροταριανοί Όμιλοι και περιφέρειες: $ 32.188 |
Το Ροταριανό Ίδρυμα (TRF): $ 37.188
Συνολική χρηματοδότηση έργου: $ 101.564.

Έργο επιμόρφωσης στη Γουατεμάλα - Quetzaltenango και chalimaltenango
Χορηγοί: Ροταριανοί Όμιλοι του Sudbury, Οντάριο και Γουατεμάλα
Oeste, Γουατεμάλα
Ο στόχος του 18μηνου προγράμματος ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης
για τους μαθητές στις πόλεις Quetzaltenango και Chalimennango,στη
Γουατεμάλα και η ενίσχυση της παραδοσιακής αλλά και της τεχνολογικής
παιδείας. Η προσπάθεια ήταν ένα μέρος του Guatemala Literacy Project,
μια συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των Ροταριανών μελών και του Cooperative for Education, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με 25ετή ιστορία
συνεργασίας με Ροταριανούς Ομίλους. Το έργο συνδυάζει τέσσερις πρωτοβουλίες: προσφέρει επαγγελματική ανάπτυξη για καθηγητές μέσω ενός καθιερωμένου online πόρου, που ονομάζεται SparkReading και αυτό
τους επιτρέπει να γίνουν εμπειρογνώμονες στην οδηγία ανάγνωσης πα-
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ρέχοντας πρόσβαση σε βιβλία υψηλής ποιότητας και τη δημιουργία ενός κέντρου υπολογιστών για την προετοιμασία των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό παρέχοντας την αύξηση της εκπαιδευτικής πρόσβασης για κορίτσια μέσω του προγράμματος ανάπτυξης νεολαίας, το οποίο λειτουργεί για τη μείωση στις
διακρίσεις φύλου στην εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία της SparkReading παρείχε οφέλη σε 253 δασκάλους και σε σχεδόν 6.000 μαθητές. Το εγχειρίδιο οφέλησε 16 καθηγητές και 334 μαθητές σε τέσσερα σχολεία. Η εκπαίδευση με
τους υπολογιστές ήταν επωφελής σε 254 μαθητές και το Rise program επηρέασε 776 μαθητές.
Χρηματοδότηση: GAC: $ 106.256 | Ροταριανοί Όμιλοι και περιφέρειες: $ 290,275 | TRF: $ 234.716
Συνολική χρηματοδότηση έργου: 631,247 δολάρια.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Συγγενής εκπαίδευση για τη δυσπλασία ισχίου
Χορηγοί: Ροταριανοί Όμιλοι Port Moody, Βρεττανική Κολούμπια και
Cuenca_Yanuncay, Εκουαδόρ
Αυτό το σχέδιο 18 μηνών βελτίωσε την διάγνωση και τη θεραπεία
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και της δυσπλασίας ισχίου
στην Cuenca του Εκουαδόρ, και τη γύρω κοινότητα, παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση για πέντε γυναικολόγους και πέντε παιδίατρους που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο το Πανεπιστήμιο της
Azuay. Η εκπαίδευση διεξήχθη από εθελοντές γιατρούς μέσω της
καναδικής μη κυβερνητικής οργάνωσης True North Missions Society.

Η True North ολοκλήρωσε την εκπαίδευση για επιλεγμένους γυναικολόγους και παιδίατρους μέσω τριών χωριστών διαβουλεύσεων : μια αρχική επίσκεψη και μετά παρακολούθηση επισκέψεων 6 και 12 μήνες αργότερα, με συχνή επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης, η
True North οργάνωσε παρουσιάσεις και συζητήσεις για τοπικούς φοιτητές ιατρικής και επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης για να τους ευαισθητοποίησει και να παρέχει ιατρική γνώση όσον αφορά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και της διάπλασης του ισχίου. Οι πρόσφατα εκπαιδευόμενοι γιατροί με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους φοιτητές της ιατρικής και επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή Cuenca και η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο θα επιβλέπει τη συνέχιση του έργου μέσω του ιατρικού προγράμματος διδασκαλίας της.
Επιπλέον, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι επωφελήθηκαν από το έργο αυτό.
Χρηματοδότηση: GAC: $54,600 | Ροταριανοί Όμιλοι και περιφέρειες: $ 58.600 | TRF: $ 64.380
Συνολική χρηματοδότηση έργου: $ 177.580.

Φάση 5 Οικονομικής και Κοινοτικής Ανάπτυξης Ονδούρας- Διεύρυνση χωρητικότητας
μικροχρηματοδότησης
Χορηγοί: Ροταριανοί Όμιλοι Calgary West, Alberta, Καναδάς και Real de Minas-Tegucigalpa, Ονδούρα
Αυτή η τριετής φάση ενός μακροχρόνιου έργου έκανε απαραίτητες κάποιες υπηρεσίες μκροχρηματοδότησης στην
πόλη Puerto Cortés, στην Ονδούρα. Το έργο δημιούργησε μία επιπλέον μικροχρηματοδότηση και διεξήγαγε δύο δόσεις δανεισμού σε 250 επιχειρηματίες της πόλης. Εκτός από την εκταμίευση των δανείων, το έργο παρείχε εκτεταμένη εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική διαχείριση και διαχείριση
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, εξοικονόμηση πόρων και επενδύσεις, εξυπηρέτηση πεΤεύχος 10 | 8 Φεβρουαρίου 2022 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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λατών, στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, όπως
και διαχείριση συγκρούσεων. Από τους 250 επιχειρηματίες που εκπαιδεύτηκαν, οι 159 ήταν γυναίκες. Επιπλέον, το 61% των δανείων στον πρώτο κύκλο και το 81%
στο δεύτερο απευθύνονταν σε γυναίκες, πολλές από
τις οποίες είναι μητέρες χωρίς σύζυγο. Η γνώση που
απεκόμισαν και το κεφάλαιο που πήραν θα τους βοηθήσει να πετύχουν μια οικονομική σταθερότητα και ανε-

ξαρτησία. Όσο επεκτείναν τις επιχειρήσεις τους οι αποδέκτες των δανείων προσέλαβαν 107 υπαλλήλους
μειώνοντας έτσι την τοπική ανεργία.
Χρηματοδότηση: GAC: $ 93.122 | Ροταριανοί Όμιλοι και Περιφέρειες: $ 96.550 | TRF: 110,836 δολάρια
Συνολική χρηματοδότηση έργου: $ 300.508.

Tolima Φάση 4 AGUA Segura-nuevo ibagué
Χορηγοί: Ροταριανοί Όμιλοι Calgary at Stampede Park, Αλμπέρτα και Nuevo Ibagué, Κολομβία
Αυτή η διετής προσπάθεια, μία φάση ενός συνεχιζόμενου
έργου που αποσκοπεί στην πρόληψη της ασθένειας και τη
βελτίωση της συνολικής υγείας της κοινότητας, προμηθεύει τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού BIOSAND που
προσφέρουν καθαρό, πόσιμο νερό σε χιλιάδες κατοίκους
της περιοχής. Αυτή η φάση του έργου στοχεύει στην παροχή συστημάτων φιλτραρίσματος σε 650 νοικοκυριά
(εκατοντάδες άλλα νοικοκυριά έλαβαν συστήματα φιλτραρίσματος σε προηγούμενες φάσεις). Το έργο περιλαμβάνει τρεις επισκέψεις στο σπίτι: την εγκατάσταση φίλτρου
και δύο επιπλέον επισκέψεις για την επιθεώρηση των
φίλτρων. Το έργο παρέχει επίσης εκπαίδευση για τη συντήρηση του συστήματος, εκπαίδευση που σχετίζεται με
τις καλές πρακτικές υγιεινής και την χορήγηση αντιπαρασιτικών φαρμάκων στους συμμετέχοντες, όταν αυτή κριθεί απαραίτητη. Αυτή η τριπλή προσέγγιση, δηλαδή εγκατάσταση φίλτρων, εκπαίδευση υγιεινής και ιατρική παρέμβαση, θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικά λιγότερος αριθμός ανθρώπων να ασθενήσει από την
θανατηφόρα παρενέργεια των παρασίτων.
Χρηματοδότηση: GAC: $ 19.000 | Ροταριανοί Όμιλοι και Περιφέρειες: $ 21.600
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Με αριθμούς

73
41
17
72
150.000
27%
11
22
2.600
παγκόσμιες επιχορηγήσεις
που επικεντρώθηκαν στην
υγεία, συνολικού ύψους
7,109,037 δολαρίων

παγκόσμιες επιχορηγήσεις
που επικεντρώθηκαν στην
εκπαίδευση, συνολικού
ύψους 5,907,991 δολαρίων

παγκόσμιες επιχορηγήσεις
που επικεντρώθηκαν στην
οικονομική ανάπτυξη, συνολικού ύψους 2.216.395 δολαρίων

επιχορηγήσεις στις τρεις
προαναφερόμενες
κατηγορίες, επικεντρώθηκαν
στα παιδιά

κατά προσέγγιση παιδιά
επωφελήθηκαν από τις
επιχορηγήσεις

εκ του συνόλου των χορηγιών για την υγεία
επικεντρώθηκε στη βελτίωση παροχής καθαρού νερού και συνθηκών υγιεινής

χώρες που απέκτησαν πρόσβαση σε πόσιμο
νερό και βελτίωσαν τις συνθήκες υγιεινής,
ώστε να ωφεληθούν 825.000 άτομα

επιχορηγήσεις που επικεντρώθηκαν στην
προγεννητική φροντίδα και τη μητρική υ-

γεία. 14 από τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν σε
οκτώ χώρες της Αφρικής

γυναίκες έλαβαν εκπαίδευση με επιχορηγήσεις που αποσκοπούσαν στην βελτίωση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων τους. Τα
προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από 22 επιχορηγήσεις εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης, εφαρμόστηκαν σε 12 χώρες εκ των οποίων 9 προγράμματα εφαρμόστηκαν στην Ονδούρα.
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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 α-

νάδειξη της πόλης-κράτους της Αθήνας σε ηγεμονεύουσα δύναμη κατά την κλασική 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 ολόκλη-

ρη 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.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α. (τηλ. 210 3311729, rcathina@otenet.gr)
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Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τον Μάϊο για 4 μοναδικές παραστάσεις
τρεις χορογραφίες σύγχρονου χορού. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο πάνω στη σύγχρονη γλώσσα του χορού με δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χορού παγκοσμίως, τον Τσέχο Γίρζι Κύλιαν και τον Ισραηλινό Οχάντ
Ναχαρίν.

To ισοκράτημα ενός παιδιού / The Pedal Tone for a Child
Χορογραφία – Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος | Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης
Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός | Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης
Συνεργάτιδα Σκηνογράφος: Μαίρη Τσαγκάρη
Χορεύουν:
Μαρία Κουσουνή, Πόπη Σακελλαροπούλου, Όλγα Ζουρμπινά, Στράτος Παπανούσης, Ίγκορ Σιάτζκο, Θανάσης Σολωμός
Με την Ορχήστρα και Μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ, καθώς και με τη συμμετοχή σπουδαστών
της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος παρουσιάζει μια νέα χορογραφία πάνω στο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Το ισοκράτημα ενός παιδιού. Το έργο έχει ως αφετηρία τη
βυζαντινή μουσική και πραγματεύεται την ανακάλυψη του κόσμου της φύσης και της παράδοσης.
H νέα χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου μάς μεταφέρει σε έναν ασπρόμαυρο, δυστοπικό, εγκαταλειμμένο κόσμο, όπου η πινακίδα μιας ξεχασμένης διαφήμισης στέκεται σαν σκιάχτρο στον
μακρινό ορίζοντα. Το έδαφος είναι χορταριασμένο, ενώ κάποια καδρόνια μοιάζουν με όπλα μιας
ξεχασμένης συμπλοκής. Εφηβεία, όνειρα και ρομαντισμός. Η αγωνία για το αύριο ή αγωνία για το
τίποτα. Τα όρια του κόσμου αλλάζουν, όλος ο κόσμος στα πόδια μας, όλος ο κόσμος πάνω από το
κεφάλι μας.
«Άραγε οι επιλογές μας είναι πραγματικά δικές μας ή προκαθορισμένες; Το ισοκράτημα ενός παιδιού είναι έργο για ένα μεικτό σύνολο των χορευτών του Μπαλέτου της ΕΛΣ και σπουδαστών χορού. Η εμπειρία και η γνώση απέναντι στην τραχύτητα και την ευαισθησία δημιουργούν ένα κινησιολογικό ρίσκο», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Petite mort
Χορογραφία – Σκηνικά – Φωτισμοί: Γίρζι Κύλιαν
Μουσική: Β. Α. Μότσαρτ | Κοστούμια: Γιόκε Βίσσερ
Couple: Nancy – Jorma
Αρετή Νότη / Μάγδα Κούκου-Φέρρα
Ντανιέλε Πεκοράρι / Ανχελ Μαρτίνεζ-Σάντσεθ
Couple: Sol - Miquel
Αλίσια Τάουνσεντ / Ζωή Σχοινοπλοκάκη
Άριε Μπέιτς-Βινουέζα / Τζάουμα Ντεουλοφέου-Σεγκί
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Couple: Corraine - Stefan
Ελευθερία Στάμου / Αρετή Νότη / Μάνες Αλμπέρντι / Ντανιέλε Πεκοράρι
Couple: Elke - Johan
Έλενα Κέκκου / Ελευθερία Στάμου / Βαγγέλης Μπίκος / Ντανίλο Ζέκα
Coulple: Cora – Martino
Μαρίτα Νικολίτσα / Γιάννης Γκάντσιος / Γιώργος Χατζόπουλος
Couple: Flora - Paul
Μαργαρίτα Κώστογλου / Αριάδνη Φιλιππάκη / Στέλιος Κατωπόδης / Γιάννης Μητράκης
Ο σπουδαίος Γίρζι Κύλιαν, καλλιτεχνικός διευθυντής του Nederlands Dans Theater (1975-1999),
πρωτοπαρουσίασε τη χορογραφία στο Ζάλτσμπουργκ για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μότσαρτ. Για το έργο αυτό χορογράφησε τα αργά μέρη από τα δημοφιλή κοντσέρτα για πιάνο αρ. 21
και 23 του Μότσαρτ. Ο χορογράφος αναφέρει: «Αυτή η συνειδητή επιλογή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προκλητική. Είναι ο δικός μου τρόπος να αναγνωρίσω το γεγονός ότι ζω σε έναν κόσμο όπου
τίποτα δεν είναι ιερό και στον οποίο η βαρβαρότητα και η αυθαιρεσία πρωταγωνιστούν». Η επιθετικότητα, η σεξουαλικότητα, η ενέργεια, η σιωπή παίζουν σημαντικό ρόλο στη χορογραφία,
άλλωστε το Petite mort (Μικρός θάνατος) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον οργασμό στα γαλλικά και στα αραβικά.
Minus 16
Χορογραφία – Κοστούμια: Οχάντ Ναχαρίν
Μουσική: Διάφοροι καλλιτέχνες
Φωτισμοί: Αβί Γιόνα Μπουένο (Μπάμπι)
Χορεύουν:
Χριστίνα Μακρίδου, Γιοβάνκα Ζάριτς, Έλενα Κέκκου, Μάγδα Κούκου-Φέρρα, Μαργαρίτα Κώστογλου, Μαρίτα Νικολίτσα, Αρετή Νότη, Μάρτα Ριβέρα-Ντε Μιράντα, Ελευθερία Στάμου, Ζωή
Σχοινοπλοκάκη, Αλίσια Τάουνσεντ, Αριάδνη Φιλιππάκη
Ντανίλο Ζέκα, Βαγγέλης Μπίκος, Στέλιος Κατωπόδης, Μάνες Αλμπέρτι, Γιάννης Γκάντσιος,
Άνχελ Μαρτίνεθ Σάντσεθ, Γιάννης Μητράκης, Άριε Μπέιτς-Βινουέζα, Τζάουμα ΝτεουλοφέουΣεγκί, Έλτον Ντιμρότσι, Ντανιέλε Πεκοράρι, Γιώργος Χατζόπουλος
Με μουσικές από τον Ντην Μάρτιν έως το μάμπο, την τέκνο και την παραδοσιακή ισραηλινή μουσική, ο κορυφαίος χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής της περίφημης Ομάδας Χορού
Μπατσέβα (1990-2019), δημιούργησε το Minus 16. Ο Ναχαρίν είναι ο δημιουργός της μεθόδου Gaga, μιας μοναδικής κινητικής γλώσσας, η οποία ωθεί τους χορευτές να ξεπεράσουν τα όριά τους.
Το Minus 16 καταργεί τα όρια μεταξύ κοινού και χορευτών με έναν μοναδικό, απρόβλεπτο τρόπο.
Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 18, 20, 21, 22 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30)
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Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν
έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους) Για παιδιά
από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τελευταίου 24ώρου.
Επίσης, ισχύουν όλα τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο και την έξοδο των θεατών, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στην είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια
της παράστασης.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αγοράς ομαδικών
εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ημέρες και ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

€70

ΖΩΝΗ Α

€55

ΖΩΝΗ Β

€45 ΑΠΟ €50

ΖΩΝΗ Γ

€37 ΑΠΟ €42

ΖΩΝΗ Δ

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Ε

€25 ΑΠΟ €30

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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Η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2022, το σκοτεινό
αριστούργημα του Τζουζέππε Βέρντι Ριγολέττος, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, θα παρουσιαστεί στις 2, 5, 8, και 11 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Ο Ριγολέττος θεωρείται μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου.
Πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 171 χρόνια στη Βενετία. Στον Ριγολέττο, ο Βέρντι αλλάζει σελίδα στη συνθετική του διαδρομή και παρουσιάζει ένα έργο με ξεκάθαρο στίγμα και αυξημένη διάθεση για πειραματισμό, καθώς οι μεταπτώσεις ανάμεσα σε λυρικές και δραματικές σκηνές εξασφαλίζουν τη διαρκή ροή της υπόθεσης με μεγάλη ταχύτητα.
Η ιστορία μιλά για τον έρωτα της Τζίλντας, κόρης του καμπούρη αυλικού γελωτοποιού Ριγολέττου, για τον έκλυτο Δούκα της Μάντοβας, ο οποίος της παρουσιάζεται ως φτωχός φοιτητής.
Προκειμένου να εκδικηθεί για τη χαμένη τιμή της κόρης του, ο Ριγολέττος καταστρώνει τη δολοφονία του Δούκα.
Ανακαλύπτοντας τα σχέδια του πατέρα της, η Τζίλντα αποφασίζει να σώσει τον αγαπημένο της
και να θυσιαστεί, παίρνοντας τη θέση του.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανέθεσε τη σκηνοθεσία του Ριγολέττου στη διακεκριμένη σκηνοθέτρια
και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου. Μετά
την πολύ επιτυχημένη της πρώτη συνεργασία με την ΕΛΣ στη σύγχρονη όπερα Ζ, η Ευαγγελάτου
έρχεται να αναμετρηθεί με το σπουδαίο αυτό έργο του οπερατικού ρεπερτορίου στην ιδιαιτέρων
απαιτήσεων σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού. Εξελίσσοντας την αναγνωρίσιμη σκηνοθετική
της ταυτότητα, η Κατερίνα Ευαγγελάτου θα επιχειρήσει να φωτίσει την αντιφατική, σκοτεινή
προσωπικότητα του χαρακτήρα του Ριγολέττου, μεταφέροντας την ιστορία του έργου στη διεφθαρμένη κοινωνία της ιταλικής επαρχίας της δεκαετίας του 1980. Η σκηνοθέτρια σημειώνει για
τη σκηνοθετική της προσέγγιση: «Ο κύκλος βίας που περιγράφει ο Βέρντι στον Ριγολέττο μεταφέρεται στον μικρόκοσμο της ιταλικής επαρχίας της δεκαετίας του 1980, όπου το οργανωμένο
έγκλημα κυριαρχεί. Η διαφθορά, τα εγκλήματα και οι βιασμοί είναι το πραγματικό πρόσωπο μιας
κοινωνίας θρησκόληπτης, συντηρητικής και προληπτικής. Το σκηνικό της Εύας Μανιδάκη –ένα
φθαρμένο από τον χρόνο αρχοντικό της ιταλικής επαρχίας, που κρύβει μέσα του την ωμότητα και
τη σκοτεινιά των ηρώων του έργου-, είναι απολύτως ενταγμένο στον φυσικό σκηνικό χώρο του
Ηρωδείου, ενώ τα κοστούμια του Άλαν Χράνιτελ συμπληρώνουν την εικόνα μιας κοινωνίας σε παρακμή».
Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός ενώ την Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Το σκηνικό είναι της Εύας Μανιδάκη, τα κοστούμια του Άλαν Χράνιτελ
και οι φωτισμοί της Ελευθερίας Ντεκώ.
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Στη νέα μεγάλη παραγωγή του Ριγολέττου, συναντούμε ένα αμιγώς ελληνικό καστ, με πρωταγωνιστές διεθνούς ακτινοβολίας όπως τους Δημήτρη Τηλιακό –στον ομώνυμο ρόλο-, Χριστίνα Πουλίτση, Δημήτρη Πακσόγλου, Πέτρο Μαγουλά, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Δημήτρη Κασιούμη κ.ά.
Τους καταξιωμένους Μονωδούς πλαισιώνουν η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προτείνουμε την αγορά ομαδικών εισιτηρίων, σε
προνομιακές τιμές για ομάδες των 10 ατόμων και άνω.
Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:


Στην Α ΖΩΝΗ 55€ από 60€



Στην Β ΖΩΝΗ 50€ από 55€



Στην Γ ΖΩΝΗ 40€ από 45€
Στο ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 20€ από 25€

Για τα ομαδικά σπουδαστικά-μαθητικά, η τιμή διαμορφώνεται στα 15€ στο Άνω Διάζωμα.
Αν, λοιπόν, είστε μια παρέα φίλων, συνεργατών ή μέλη ενός συλλόγου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξασφαλίσετε τις θέσεις σας και να απολαύσετε μια μεγαλειώδη παράσταση όπερας στο ατμοσφαιρικό Ηρώδειο, στη σκιά της Ακρόπολης.
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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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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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 27 Απριλίου 2022
Ομιλητ;ής: Alex Nyerges, Director &CEO, Virginia Museum of Fine Arts
CV: Now in his fifteenth year as director of the Virginia Museum of Fine Arts, Alex Nyerges is responsible for leading one
of the nation’s top 10 comprehensive art museums with exciting and far-reaching strategic initiatives that have
transformed the institution, making it more accessible, diverse, and inclusive. Nyerges came to VMFA from the Dayton Art Institute, where he was director and CEO from 1992 to 2006, a position he also held at the Mississippi Museum of Art and The Museum of Art – DeLand, Florida. Nyerges writes and lectures widely on photography and has
curated and organized exhibitions, including Edward Weston: A Photographer’s Love of Life (2004), Glory of the Silk
Road: Art from Ancient China (2003), and Eternal China: Treasures from Ancient Xi’an (1998).

In 2015 and

2017, Nyerges’ own photography was the subject of two solo exhibitions, Chasing the Light and Chasing the Light
II at Glavé Kocen Gallery in Richmond. Nyerges is a former board member of the Association of Art Museum Direc-

tors and an active board member of the French American Museum Exchange (FRAME). Nyerges has been a member of the Association of Art Museum Directors since 1989. He is a former member of the Board of Trustees and
past Program Chair for the organization.

In Richmond, he is a member of the Forum Club, has served as

an Advisory Board member of the Asian American Society of Central Virginia, the Mayor’s Richmond Real Estate
Task Roundtable and co-chair of the Mayor’s Tourism Commission, the Armory Steering Committee at the Black
History Cultural Museum, and the Chamber of Commerce Capital Regional Collaborative. He is also an Affiliate
Graduate Faculty member at Virginia Commonwealth University. Nyerges is also Chair of the Audit Committee for
the Virginia Center for the Creative Arts in Amherst, Virginia. He is an Executive Committee member of the French
American Museum Exchange (FRAME), a formal collaboration of museums comprising 16 cities in France and 16
museums in North America. At the 2014 FRAME Annual Conference in Dijon, France, Nyerges was presented the
rank of Knight in the Order of Arts and Letters (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) for his role in furthering
the arts in France and throughout the world. The Richmond Times-Dispatch honored Nyerges as a top-10 Person of

the Year in 2015 for increasing the attendance and accessibility of VMFA. In 2017, he was named to Style Weekly’s “Power List” for Arts and Culture. That same year, the Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau in China named
Nyerges as an Ambassador of Shaanxi Cultural Heritage. The honor was presented during an exclusive preview for
the exhibition Terracotta Army: Legacy of the First Emperor of China, which attracted more than 200,000 visitors to
VMFA during its run. In 2020, he was honored to receive the Richmond Region Tourism Impact Award, and in 2021,
Nyerges was a recipient of the George Washington University Monumental Alumni Award honoring living alumni
who have made an impact on the world through their work and service and who embody the ideals of the university.
A native of Rochester, New York, he has both a master’s degree in museum studies and an undergraduate degree in
American civilization and in anthropology/archaeology from The George Washington University in Washington, DC.
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Τηλεδιάσκεψη 4 Μαΐου 2022
Ομιλητής: Michael Ketover, Peace Corps Country Director in Kyiv, Ukraine
CV: Michael Ketover shares 30 years of respectful and collaborative experience in almost 40 developing nations
and the USA. He spent the last four years as Peace Corps Country Director in Kyiv, Ukraine, where he managed
the largest Peace Corps post globally pre-pandemic and pre-war, when over 400 volunteers served per year with
100 Ukrainian staff. Before this Peace Corps appointment, Michael was an independent consultant. With the US
Agency for International Development (USAID), he served in Haiti as the interim Director of the Democracy and
Governance office, co-designed and managed USAID resiliency and food security projects in Ghana and Zambia,
evaluated the impact of criminal justice interventions in Central America and Mexico, and advised Ghana’s Ministry
of Social Protection how to set up a food voucher and cash payment program for vulnerable populations. Michael
also worked as a senior inspector/senior evaluator with the Department of Commerce’s Office of the Inspector
General in Washington, DC with a one billion dollar oversight portfolio, as a poverty law and human rights attorney,
and for a brief time, as a corporate lawyer in Miami. Michael served as a Peace Corps Volunteer in Honduras, Guyana and the Dominican Republic (Crisis Corps) and with AmeriCorps/VISTA in rural southern Arizona. He graduated from Vanderbilt University’s School of Law, Amherst College, and studied at Zamorano Pan-American Agriculture School in Honduras. ichael's wife, Kelli Ketover is a Foreign Service officer with the Department of State and a
former Peace Corps Volunteer who also served in Guyana. She now works and lives in Myanmar.

Τηλεδιάσκεψη 4 Μαΐου 2022
Ομιλήτρια; Krista Kleiner, Creatively bridging culture and community, media and entertainment, philanthropy and advocacy
CV: While Krista Kleiner was born and raised in California, she had the opportunity to observe the differences between
the stable life she had known in the US, and the challenging circumstances of the people living in the slums of the
Philippines from the age of two. It was during a visit to her mother’s homeland when she was just a child that Krista
learned a life-changing lesson from her parents – we have the power to uplift the lives of others through intention,
compassion, and action. Inspired by her experience, Krista continued to grow as a humanitarian, philanthropist, and
changemaker. When she was only 16, she became a published author on leadership, followership, and preventing
harassment and discrimination in the workplace. She quickly learned that telling people’s stories was the most effective way to foster understanding. During her childhood she also developed a love of the performing arts, and has
starred in numerous primetime television shows throughout Asia. She’s hosted for GMA Network, ABS CBN Network, People Asia Magazine, Screen Singapore, Philippine Airlines, the Philippines Music Awards, Mercedes-Benz,
and more. Krista has had the opportunity to make an impact for social causes by appearing on various television and
media platforms, and soon expanded her reach after winning the Miss Philippines International title in 2010. Joining
Julio Iglesias on his world tour as a special guest performer, she went on to pursue a music career. As a singer/
songwriter, her debut album was released with Universal Records in the Philippines and Warner Music Group in Malaysia, Singapore and Brunei. She has since had songs released on labels in the U.S., France, and Germany. In the US,
Krista has hosted for Spectrum News, Live Nation, AEG, Life is Beautiful, City Drive Studios, AFWERX, the U.S. Air
Force, Art With Me, Insomniac, Language Media, the National Asian American Association of Professionals, Denon DJ,
Jammcard, and the musical.ly app, now known as TikTok. Honing her talents and driven to use her voice as a force
for good, Krista has been an effective spokesperson for several nonprofit organizations. Her passion to bring people
together to make a positive impact on some of the most relevant causes of our time inspired Krista to create a 501(c)
(3) nonprofit organization, The One Heart Movement, of which she is the founder and executive director.
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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

2022
Συναθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι
ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα) - FIRENZE (Iταλία) - TOURS (Γαλλία) - WIEN-RING (Αυστρία) - MADRID (Ισπανία)
LONDON (Μεγ. Βρεταννία) - AMSTERDAM (Ολλανδία) - BRUXELLES (Βέλγιο)
WURTZBURG (Γερμανία) - DUBLIN (Ιρλανδία) - KØBENHAVNS (Δανία)
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20th May, Friday - Welcome Reception
Location: Copenhagen Town Hall, Rådhuspladsen 1, 1550 København.
16:00-16:20:

Arrivals and registrations for all events.

16:30:

Ceremony starts. Speeches by Copenhagen and Rotary officials.

16:50:

(approx.): Pancake buffet (speciality of the town hall); please note that no food alternatives are offered. During the reception Home Dinner hosts and guests will meet. All
guests will receive a bag with a name badge and a ticket for the Saturday entrance to
Tivoli, and other information material.

17:45:

Ceremony ends.

17:45-18:00:

Departures for Home Dinner.
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47η απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία) | 20-22 Μαΐου 2022

20th May, Friday – Home Dinner
Location: Private homes of RC Copenhagen members. Dress code: Smart casual.
The hosts will guide the guests to the respective homes and organise transportation (public/private)
to the hotels after dinner.
21st May, Saturday – Award Ceremony
Location: Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, 1350 København. Dress code: Smart casual.
09:00-09:20: Arrivals.
09:30:

Ceremony starts. Welcome by RC Copenhagen and presentation of national flags and
anthems.

10:00:

Arrival of H.R.H. Princess Benedikte, Honorary President of RC Copenhagen.
Introduction to the prize by RC Florence.
Introduction of the prize winner.
The prize is handed over by H.R.H. Princess Benedikte.
Speech by the prize winner.

10:30:

Ceremony ends. Opportunity to mingle. Beverages are available.

11:00:

Departures for lunch (25 mins. walk to Tivoli).
For those interested it is possible to pass through the Treasury where the crown
jewels are on display.
RC Copenhagen members will offer guidance to Tivoli, if needed.

21st May, Saturday – Lunch at TIVOLI
Location: Tivoli entrance: Vesterbrogade 3, 1630 København.
Lunch:

Restaurant Grøften (see map in the bag). Dress code: Smart casual.
Diets and allergies: All requirements have been passed on to the restaurant.

11:45-12:15: Arrivals.
12:15:

Lunch starts. Welcome by RC Copenhagen.

14:15:

Lunch ends.
The rest of the afternoon can be spent individually in Tivoli or at any other location in
Copenhagen.
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47η απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία) | 20-22 Μαΐου 2022

21st May, Saturday – Club LdV Assembly (presidents and LdV coordinators only)
Location: Restaurant Grøften.
14:30-15:15. Meeting chaired by the LdV General Secretary. Agenda will be distributed prior to arrival in Copenhagen.
21st May, Saturday – Gala Dinner
Location: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København.
18:00-18:30: Arrivals.
18:30-19:00: Welcome reception.
19:00-21:30: Three course dinner, tea and coffee, - and also:


Welcome speech by RC Copenhagen.



Artistic performance by the prize winner.



Speech by next year’s host RC Dublin.



Speech by RC Florence.

21:30-23:00: Dance (live music) and free bar.
23:00:

Good night.

22nd May, Sunday – Canal Tour
Location: Mooring place at Nyhavnsbroen, (next to) Nyhavn 22, 1051 København.
09:35-09:50: Arrivals.
09:50-10:00: Boarding.
10:00:

Start of the tour. Please note that the boat is like a train. It will leave on time. If you are
late, go to the next programme item.

11:00:

End of the tour. Same mooring place from where we take a short walk together to the
brunch.

22nd May, Sunday – Brunch at Nyhavn
Location: Nyhavns Færgekro, Nyhavn 5, 1051 København.
11:00-11:15: Arrivals.
11:15:

Brunch starts. Welcome by RC Copenhagen.

13:15:

Brunch ends. Farewell, - we meet again in Dublin 2023.
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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
Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος
4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων
Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος
Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

12. Leonardo da Vinci

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

5. Οικονομική

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
6. Δημόσιας Εικόνας
Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής
7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

13. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
14. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης
15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης
16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος
17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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