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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι,
Το Πάσχα, η πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, πλησιάζει και με αυτή την αφορμή καλό
είναι να θυμηθούμε όλοι ξανά, τι σημαίνουν αυτές οι Άγιες μέρες που διανύουμε.
Ετυμολογικά η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Πέσαχ (Peshah ή Pasah) που σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Στο Εβραϊκό Πάσχα γιορτάζεται η απελευθέρωση των Εβραίων από
τους Αιγυπτίους με τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας προς τη γη της επαγγελίας και την ελευθερία τους.
Έτσι και το δικό μας Χριστιανικό Πάσχα συμβολίζει το πέρασμα από την αιχμαλωσία του θανάτου στην ελευθερία της ζωής, από το σκοτάδι στο φως, τη νίκη της ζωής επί του θανάτου
με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του Θεού υπέφερε, βίωσε την ταπείνωση και βασανίστηκε για να οδηγηθεί στο Σταυρό του μαρτυρίου. Τα Πάθη Του συμβολίζουν τα πάθη της
ανθρώπινης καθημερινότητας, καθώς πάντοτε θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή, που
θα μας κάνουν να λυγίζουμε, όμως με το δικό Του παράδειγμα, μας δίδαξε πως να βρίσκουμε
το σθένος να συνεχίζουμε την πορεία μας, βγαίνοντας πιο δυνατοί από όποια αντιξοότητα και
να βρεθούμε αντιμέτωποι.
Η «Ανάσταση» άλλωστε βρίσκεται ως έννοια σε πολλές θρησκευτικές και μη παραδόσεις κι
αυτό διότι ο άνθρωπος είχε και έχει την ανάγκη να ερμηνεύσει την ίδια τη ζωή. Τοποθετώντας λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου στην άνοιξη συμβολίζεται η ψυχική αναγέννηση της
ανθρωπότητας μέσα από την Ανάστασή Του, όπως η φύση αντίστοιχα την ίδια στιγμή περνάει
από το μουντό τοπίο του χειμώνα στο μεταμορφωμένο πια όλο ελπίδα ανοιξιάτικο φως. Η
θυσία του Θεανθρώπου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο.
Το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης, καθώς ο Χριστός θυσιάστηκε για τη δική μας σωτηρία. Είναι η
γιορτή που ξεκινάει με την αγωνία και τον πόνο των Παθών για να περάσει στην ηρεμία και
την ελπίδα που φέρνει μαζί της η Ανάσταση.
Μπορεί ο τελευταίος χρόνος να φαίνεται γκρίζος με την πανδημία στη ζωή μας, καθώς πολλοί
άνθρωποι βίωσαν την απώλεια αγαπημένων προσώπων, στερήθηκαν την οικογένεια και τους
φίλους τους, την εργασία και την καθημερινότητά τους, ένοιωσαν μοναξιά, θλίψη και πόνο και
ίσως έχασαν και το δρόμο τους ή αναγκάστηκαν να περάσουν μέσα από δύσβατα μονοπάτια για
να τον βρουν ξανά. Ας μην ξεχνάμε όμως να δίνουμε την αγάπη μας και να καλλιεργούμε την
ελπίδα μέσα μας, γιατί σε τέτοιους καιρούς το έχουμε περισσότερο ανάγκη όλοι.
Με την ελπίδα το Άγιο Φως να φωτίσει τις ψυχές όλων μας, γεμίζοντας τις καρδιές μας αγάπη,
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
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Μας απέστειλαν εόρτιες ευχές:
Το Physio.gr του Προέδρου μας Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα
Ο Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης
Ο Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας «εν Αθήναις»
Ο Ρ.Ο. Ηρακλείου El Greco
Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»
Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
Ο Ρ.Ο. Αθηνών Ιλυσσίων

O Ταμίας Ρ.Ο.Α. Ροτ. Ηλίας Μαυρίκος και η Αντωνία Βαθάκου
Ο Ρ.Ο. Βούλας Πανοράματος
Η Πρόεδρος Ροτ. Βάσω Σιμάτου και τα μέλη του Ρ.Ο. Πεντέλης
Ο Προπρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Βασίλης, η σύζυγος του Σμαράγδα και ο υιός τους Ροτ.
Γιώργος Βάρσος
Η Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Ντόρα Μπίτσα-Κέμου
Ο Προδιοικητής της 2484 ΠΔΡ Ροτ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μιχάλης Βαρότσος
Ο Ρ.Ο. Ψυχικού
Ο Πρόεδρος Ροτ. Γιώργος Ραγκαβάνης, το Δ.Σ. και τα μέλη του Ρ.Ο. Πατρών
Ο Προπρόεδρός μας Ροτ. Γιάννης και η Έλλη Βαρότσου

Ο Ροτ. Χάρης Στελλάκης και η Αριστέα Παπαδάκη
Ο Προδιοικητής της ενιαίας 247 Ελληνικής Περιφέρειας Ροτ. Βασίλης Παπαδόπουλος
Ο Ροτ. Θανάσης και η Γεωργία Βόμβα
Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Αθανασίου Κοντοθανάση
Ο Πρόεδρος Ροτ. Μανώλης Δελάκης, το Δ.Σ. και τα μέλη του Ρ.Ο. Χανίων
Ο Γραμματέας του Ρ.Ο. Ηρακλείου Candia Ροτ. Γιάννης και η Μαρία Γιαβρίδη
Η Οικογένεια του συναδέλφου μας Ροτ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου
Η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Hipponion-Vibo Valentia Ροτ. Μaria Giovanna Irene Fusca
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Ο Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γιώργος Μαύριος μας προσκαλεί στην δεύτερη
διαδικτυακή ροταριανή εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 20:00.
Στο 1ο μέρος της εκδήλωσης θα αναπτυχθεί το θέμα «Αστικές και Ποινικές Διατάξεις στα επαναστατικά συντάγματα του 1821» με συντονιστή τον Δικηγόρο
Ροτ. Γιάννη Νικολόπουλο. Θα μιλήσουν: Ελένη Θαλασσινού-Μηλίδη, Δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω και Νομική Σύμβουλος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Φωτεινή Δημοπούλου, Δικηγόρος, υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο 2ο μέρος που είναι αφιερωμένο στους «Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες» θα
μιλήσει η Λίλα Παπαδημητρίου, Φιλόλογος και Προέδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» του Δήμου Κηφισιάς.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting.
Link: https://us02web.zoom.us/j/86539910862?
pwd=VlByaVdRdFpFWGdFV0JwZWJ6TlU0QT09

Meeting ID : 86539910862, Password : 308370



Κοινή ροταριανή τηλεδιάσκεψη διοργανώνουν οι Ροταριανοί Όμιλοι ΑθηνώνΛυκαβηττού και Αθηνών την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 20:30. Ομιλητές θα
είναι ο Συνθέτης Γιώργος Ανδρέου και ο Στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου, οι οποίοι
θα μιλήσουν με θέμα: «Το αύριο της Ελληνικής Μουσικής». Η τηλεδιάσκεψη θα
πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom Meetings. Στοιχεία σύνδεσης:
Link: https://us02web.zoom.us/j/88172922507?
pwd=d3cyTGhkNzdERjFtTGNxQjJPZjRPdz09

Meeting ID: 881 7292 2507 / Passcode: 483627
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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, στοιχεί-

α 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 11 Μαΐου 2021
Κοινή ροταριανή διαδικτυακή συνάντηση
Ροταριανών Ομίλων Αθηνών-Λυκαβηττού & Αθηνών
Ομιλητές:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, Συνθέτης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Στιχουργός
Θέμα: «Το αύριο της Ελληνικής Μουσικής»
Στοιχεία σύνδεσης:
https://us02web.zoom.us/j/88172922507?
pwd=d3cyTGhkNzdERjFtTGNxQjJPZjRPdz09
Meeting ID: 881 7292 2507 / Passcode: 483627
Πλατφόρμα Zoom Meetings Ώρα 20:30

ΠΟΛΥΟΜΙΛΙΚΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Οργανωτές:

Ρ.Ο. Χανίων & 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώμα
εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου

Συνδιοργανωτές:

Ρ.Ο. Αγρινίου, Αθηνών, Αθηνών Γουδί, Αθηνών-Νότου, Αθήνα
Ομόνοια, Αθήνα Ιλίσια, Βουλιαγμένης, Διονύσου, Ηρακλείου Κρήτης, Ηρακλείου Candia, Ηρακλείου El Greco, Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκη, Ηλιούπολης, Θεσσαλονίκης, Κηφισιάς, Κηφισιάς Κεφαλάρι, Κηφισιάς-Πολιτείας, Κορωπίου, Μαραθώνα Νέας Μάκρης, Νέας Σμύρνης, Πατρών, Πειραιώς, Περιστερίου, Περιστερίου Ανθούπολης, Ρεθύμνου και Ψυχικού

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
Ομιλητής:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
Βουλευτής Χανίων, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής
τ. Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, πρ. Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Τίτλος :

«Η ανάδειξη της Κρήτης ως αναπτυξιακού κέντρου της Μεσογείου»

Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 ο Ροταριανός Όμιλος Χανίων και το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώμα εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων διοργάνωσαν πολυομιλική ροταρια-

νή τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή ακόμη 25 Ροταριανών Ομίλων της 2470 Περιφέρειας και ενός Ροταριανού Ομίλου από την 2484 Περιφέρεια.
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Βουλευτής Χανίων κύριος Βασίλειος Διγαλάκης, τ.
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρ. Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες και προοπτικές ανάδειξης της Μεγαλονήσου
σε ένα σύγχρονη αναπτυξιακό κέντρο της Μεσογείου, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον
ρόλο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στο νησί. Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν περίπου 130 άτομα, Αξιωματούχοι της 2470 Περιφέρειας,
Αξιωματούχοι των συνδιοργανωτών Ομίλων και πολλοί Ροταριανοί.
Τεύχος 16 | 23 & 30 Μαρτίου 2021
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O ομιλητής κ. Βασίλειος Διγαλάκης

Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του Ρ.Ο. Χανίων Ροτ. Μανώλη

Δελάκη.

Ακολούθησαν

χαιρετισμοί

από

την

Ροτ.

Κατερίνα

Κοτσαλή-

Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ και Προδιοικητή της 2470 Περιφέρειας, του Διοικητού της 2470 Περιφέρειας Ροτ. Γιώργου
Μαύρου, των Προδιοικητών Ροτ. Μάρης Δεληβοριά και Χρήστου Κίτσου και άλλων.
Στη συνέχεια οι ανακοινώσεις του Γεν. Γραμματέα του Ρ.Ο. Χανίων Ροτ. Δημητρίου
Κουτρώνα και η παρουσίαση του ομιλητή κ. Βασιλείου Διγαλάκη από τον Πρόεδρο Ροτ.
Μανώλη Δελάκη.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, διατυπώθηκαν ερωτήματα προς τον ομιλητή, ακολούθησαν χαιρετισμοί εκ μέρους των συνδιοργανωτών Ροταριανών Ομίλων και η λήξη
της τηλεδιάσκεψης από τον Διοικητή Ροτ. Γιώργο Μαύρο και τον Πρόεδρο Ροτ. Μανώλη Δελάκη.
Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της ωραίας αυτής τηλεδιάσκεψης.
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Ο Ροταριανός Όμιλος Washington D.C.,
Η.Π.Α. διοργανώνει εβδομαδιαία διαδικτυακή συνάντηση μαζί με τους αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους από
το εξωτερικό: Αθηνών (Ελλάδος), Edinburg
(Σκωτίας),
Paris
Academy
(Γαλλίας), Santiago Centro (Χιλής), San
Salvador Maguilishuat (Ελ Σαλβαδόρ),
Tunis Doyen (Τυνησίας) και Appia Antica
Rome (Ιταλίας) προσκαλώντας ομιλητές
που αναπτύσσουν ενδιαφέροντα θέματα. Παράλληλα η πολυομιλική αυτή τηλεδιάσκεψη ενισχύει τους δεσμούς των
αδεφλφοποιημένων Ροταριανών Ομίλων προωθώντας την φιλία, τη συναδέλφωση, την διεθνή κατανόηση και την
ειρήνη.

Ο Όμιλός μας, ο Ρ.Ο. Αθηνών παρακολουθεί ανελλιπώς τις εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις.
Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, προσκεκλημένος ομιλητής της τηλεδιάσκεψης
ήταν ο Πρέσβης των Φιλιππίνων στις
Η.Π.Α. Jose Manuel G. Romualdez. Επίσης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Washington D.C. Ροτ. Nancy έκανε μία σύντομη
αναφορά στον Τετραπλό Έλεγχο και η
Ροτ. Linda Soloman αναφέρθηκε στο
ροταριανό πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του Covid 19 σε συνεργασία με την
τοπική κυβέρνηση.
Το μέλος του Ομίλου μας Ροτ. Ιωάννης
Χουρδάκης μας απέστειλε
το κάτωθι φωτογραφικό
υλικό από την συνάντηση
την οποία και παρακολούθησε. Τον ευχαριστούμε θερμότατα!

(επάνω): Ο Πρέσβης των Φιλιππίνων στις Η.Π.Α.
Jose Manuel G. Romualdez
(δεξιά): Ο Ροτ. Bryan Ingram παρουσιάζοντας τον ομιλητή
(κάτω): Η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Washington D.C. Ροτ.
Nancy Riker
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Ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου του Ομίλου Athens Toastmasters Academy
Αγαπημένοι Toastmasters και φίλοι,
Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε στην ανοικτή, εθνική επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Στη συνάντηση αυτή είχαμε την τιμή να συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές
και επισκέπτες από τους 10 Ομίλους της Ελλάδας, υψηλοί αξιωματούχοι του District 109, συγκεκριμένα η Program Quality District 109 Director Λίλιαν Σαφτακόλα, DTM, η επικεφαλής Διευθύντρια του Division B, οι Διευθυντές των περιοχών Area B1 Νίκος Φλεριανός και Area B2 Μπιλ Βάρδας, καθώς επίσης κα διακεκριμένοι Toastmasters, όπως η Virginia Pappas (ΗΠΑ, Florida
Club), καθώς και αξιωματούχοι των Προεδρείων Ροταριανού Ομίλου Αθηνών (κ. Ευαγ. Κολοκοτρώνης και κ. Aναστ. Μπάλλας)
και Rotaract Θεσσαλονίκης (κ.Χρ. Τσερτσενές). Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο (2) επιφανείς δικηγόροι προσκεκλημένοι ως
ομιλητές και συγκεκριμένα, η επικεφαλής Διευθύντρια του Division B, Ναταλία Λιαροπούλου, DTM, δικηγόρος και ο Δόκτωρ
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γραμματέας του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, δικηγόρος.
Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη στα Αγγλικά της ομιλίας του Δόκτορος Ιωάννη Κοϊμτζόγλου, ενώ η παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά της ομιλίας της δικηγόρου Ναταλίας Λιαροπούλου, βρίσκεται στο YTube κανάλι των Toastmasters
Greece. Στο πάνελ συμμετείχαν τρεις (3) πανελίστες: ο Πρόεδρος ομίλου Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Ρέππας, o Πρόεδρος Hellenic Club Παναγιώτης Καρανίκας και o Αντιπρόεδρος Μελών Athens Academy, Γιώργος Ξύδας, ενώ το συντονισμό του πάνελ
έκανε η Δέσποινα Παπαντωνίου, Πρόεδρος του Athens Academy. Συνημμένα θα βρείτε τις ερωτήσεις και απαντήσεις στα Αγγλικά και Ελληνικά των τριών (3) συμμετεχόντων στο πάνελ (*).
Τον αυθόρμητο λόγο συντόνισε με δεξιοτεχνία στα Ελληνικά και Αγγλικά η Πρόεδρος του εταιρικού ομίλου «Unified Communicators», Μαρία Πιπεργιά. Το συντονισμό της βραδιάς στα Ελληνικά και Αγγλικά έκανε πολύ επαγγελματικά ο Πάνος Κορέλης,
από το Hellenic American Union Club. Τις μεταφράσεις συντόνισε άψογα η Δέσποινα Κίτσου, πρόεδρος της ΝΟΚΙΑ, συνεπικουρούμενη από τις Κωνσταντίνα Μανίκη και Αλεξάνδρα Λιόση. To συντονισμό του χρόνου στη συνάντηση και την ευθύνη για τα
βίντεο στο Toastmasters Greece Ytube ανέλαβε η Ελενα Γραμμένου, Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης και Δημοσίων Σχέσεων του
ομίλου μας, ενώ Zoom Μaster (Host & Photos) ήταν o Tarek Desir, District 109 PR Manager. Την αξιολόγηση της ομιλίας της Ναταλίας Λιαροπούλου, DTM, έκανε με υποδειγματικό τρόπο η Βαρβάρα Κονδύλη, DTM, που έφερε τους Toastmasters στη
Ελλάδα ιδρύοντας τον πρώτο όμιλο, Hellenic American Union. Τους δέκα (10) ελληνικούς ομίλους Toastmasters του District 109
παρουσίασαν οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Γραμματείς ή Ταμίες των ομίλων.
Αυτή η Εθνική επετειακή διαδικτυακή συνάντηση για τον εορτασμό των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821,
υπήρξε ορόσημο για την απαρχή της συνεργασίας στην Ελλάδα της διεθνούς συνεργασίας Rotary και Toastmasters. Παρακαλούμε βρείτε το Τεύχος 16 του 15μερου ηλεκτρονικού περιοδικού ROTARYMAG στην ιστοσελίδα του Ομίλου
Athens Rotary, όπου στη σελίδα 20, αναφέρεται η εκδήλωσή μας www.rotary-athinai.org
Σύμφωνα με τον εκλεκτό συνάδελφο Toastmaster Θοδωρή Ρέππα: “Ιστορική στιγμή για τους Toastmasters Ελλάδος! Μια εθνική
πανελλήνια συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πλούσιας ιστορικής μας ταυτότητας αλλά και των "μαθημάτων" ιστορίας που θα πρέπει όλοι μας να πάρουμε. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε ή / και να θυμηθούμε το τι κατάφεραν οι πρόγονοι μας, να μάθουμε τις καταβολές μας και να μην αφήσουμε να περάσει στην λήθη του χρόνου το ποιοι είμαστε και από προερχόμαστε!! Η γνώση της ιστορία μας δεν είναι σημαντική μόνον για να τιμούμε τους προγόνους μας αλλά συνδέεται ζωτικά και άμεσα και με το μέλλον μας σαν λαός, σαν έθνος! “Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του
δεν έχει και το μέλλον που του αξίζει!! "

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συμμετοχή σας, τη συνεργασία σας, την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας. Για όσους
δεν ήταν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν και επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνάντηση ως δείγμα πανελλήνιας εθνικής επετειακής διοργάνωσης, θα ανέβει από την ερχόμενη εβδομάδα στο YTube Channel Toastmasters Greece.
Με ευγενικούς φιλικούς χαιρετισμούς,
Δέσποινα Α. Παπαντωνίου
Πρόεδρος ομίλου Athens Toastmasters Academy

(*) Στη συνέχεια δημοσιεύονται τα θέματα του πάνελ συζήτησης που είχε ως τίτλο: Η σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 στις μέρες μας (The meaning of 1821 Greek Revolution nowdays) καθώς και η ομιλία (επανάληψη δημοσίευσης) του Γεν.
Γραμματέα μας Ροτ. Γιάννη Κοϊτμζόγλου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
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Η σημασία της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821 στις μέρες μας
Παναγιώτου Καρανίκα, Προέδρου Hellinic Toastmaster Club

Τελικά ήταν επανάσταση ή πόλεμος θρησκευτικός ή
απελευθερωτικός για την εθνική ανεξαρτησία;
Η ελληνική επανάσταση είναι μια εθνική επανάσταση
ενάντια στον τουρκικό ζυγό, η οποία εκφράστηκε μέσα από χερσαίες και ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις. Δεν είναι ένας ιμπεριαλιστικός ή επεκτατικός
πόλεμος, αλλά μια επανάσταση με στόχο να απελευθερώσει τους Έλληνες από τον τουρκικό πολεμικό,
πολιτικό και οικονομικό έλεγχο. Η εκκλησία συνεισέφερε τα μέγιστα στην επανάσταση, αλλά όχι σε τέτοιο
σημείο ώστε η επανάσταση να μπορεί να χαρακτηριστεί θρησκευτική. Η θρησκεία είναι τμήμα της ελληνικής ταυτότητας που ωθεί του Έλληνες να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Για να αντιληφθούμε την διαφορά ανάμεσα στον θρησκευτικό πόλεμο και την επανάσταση θα
χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα: οι σταυροφορίες ή ο ιερός πόλεμος τζιχάντ είναι θρησκευτικοί πόλεμοι, επειδή θέτουν έναν ξεκάθαρο στόχο: να διαδώσουν την θρησκεία τους και να προσηλυτίσουν άλλους
λαούς σε αυτήν την θρησκεία. Αντίθετα, η ελληνική
επανάσταση για την ανεξαρτησία επικεντρώθηκε στην
δημιουργία ενός ελεύθερου, ανεξάρτητου έθνους με
τον δικό του πολιτισμό, τη δική του θρησκεία, γλώσσα
και χωρική ύπαρξη.

Ποια είναι σήμερα η σημασία της επανάστασης και
της έννοιας της εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής
κυριαρχίας για εσάς;
Η σημασία της ελληνικής επανάστασης δεν μπορεί να
αποτιμηθεί σε μια λέξη. Αυτό που ζούμε τώρα είναι η
ιστορία του μέλλοντος. Τα λόγια και οι πράξεις των
προγόνων μας ήταν η πραγματικότητά τους και είναι η
ιστορία μας. Πρώτ’ απ’ όλα η ελληνική επανάσταση
προετοίμασε τον δρόμο για ένα μοντέρνο, ανεξάρτητο
έθνος, το οποίο πλέον ώριμο απολαμβάνουμε εμείς
σήμερα. Η ανεξαρτησία μπορεί να μεταφραστεί σε
δικαιώματα/προνόμια και σε υποχρεώσεις. Μεταξύ
των προνομίων θα συνόψιζα τα ακόλουθα: αυτόνομο
πολιτικό σύστημα, το οποίο διασφαλίζει την δημοκρατία και φροντίζει για την λήψη αποφάσεων – ανεξαρ-

Finally it was a revolution or war for the declaration
of independence? Was it a religious war or a war for
liberty?

Greek revolution is a national revolution against the
Turkish occupation, expressed through land and naval warlike operations. It is not an imperialistic or expansionary war, but a revolution aiming to free
Greeks

from

the

Turkish

army

and

political-

economical control. The Church has contributed
much to the revolution, but not to a point that the revolution can be characterized as a religious one. Religion is part of the Greek identity that makes Greeks
realize that they must claim their independence. To
understand the difference between a religious war
and a revolution for liberty, freedom, and independence I will use some examples: the crusade or the
jihad are religious wars, because they set a clear
goal: to propagate their religion and proselytize other
peoples to this religion. On the contrary, Greek revolution for independence concentrated on creating a
free, independent nation with its own culture, religion,
language and spatial existence.

Which is nowadays the meaning of the revolution
and the meaning of national independence and domination for you?

The meaning of the Greek revolution can not be assessed in one word. What we are now experiencing is
the history of the future. What our ancestors said and
did was their reality and our history. First of all, Greek
revolution paved the way for a modern independent
nation, whose maturity we have the honor to appreciate nowadays. Independence can be translated into
rights or privileges and duties. Among the privileges I
would summarize the following: autonomous political
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τησία από ξένους κατακτητές και ισχυρή διάθεση για
προστασία του καθεστώτος ελευθερίας από κάθε είδους κίνδυνο – διπλωματία και διεθνείς σχέσεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπήρξαν οι πρώτοι σύμμαχοι
της Ελλάδας και η παρουσία τους στην πρόσφατη επέτειο είχε ιδιαίτερα συμβολική σημασία.
Από την άλλη πλευρά, ένα έθνος έχει και μια σειρά υποχρεώσεων: να αξιολογεί και να προσαρμόζει το πολιτικό του σύστημα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν δημοκρατικό – να υπερασπίζεται τον εαυτό του από τους
εχθρούς που προσπαθούν να αποδυναμώσουν το καθεστώς της ανεξαρτησίας – να διαπραγματεύεται με
άλλα έθνη πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με διεθνείς σχέσεις ή με πόλεμο που επίκειται να ξεσπάσει
με στόχο την αποτροπή του. Για να μην προσθέσω την
διαχείριση της οικονομίας, της υγείας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην διάρκεια των 200 αυτών
χρόνων, από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας της ανεξαρτησίας, έχουμε αποκτήσει μια σπουδαία δεξιότητα: να
διατηρούμε την ελευθερία και να βασιζόμαστε στις
δικές μας δυνάμεις. Πολλά προβλήματα καθώς κι σύμμαχοι έχουν εμφανιστεί στο μεταξύ. Ωστόσο, η ελληνική επανάσταση μας δίδαξε το σπουδαιότερο μάθημα:
δεν γεννιέσαι ελεύθερος, αλλά πρέπει καθημερινά να
πασχίζεις για την ελευθερία, χωρίς να την θεωρείς δεδομένη.

system which ensures the democracy and makes decisions – independence from foreign conquerors and a
strong desire to protect such a state of freedom from
any kind of danger – diplomacy and international relationships. England, France, Russia have been the first
allies of Greece and their presence at yesterday’s anniversary has been of symbolic importance.

On the other side of the coin, a nation is charged with
a series of duties: to evaluate and adapt its political
system so as to be the most democratic possible – to
defend against enemies that try to debilitate this state
of independence – to negotiate with other nations
over matters that have to do with international relationships or aim to prevent a war from breaking out.
Not to add management of the economy, health and
educational system. During these 200 years after the
effort of independence has started, we have acquired
a great skill: to preserve our freedom and stand on our
own feet. Many problems have arisen in the meanwhile as well as allies. However, the Greek revolution
has taught us the biggest lesson: you are not born
free, but you have to strive for your freedom every day,
without taking it for granted.

Γιατί η επανάσταση του 1821 συγκαταλέγεται στις 3
επαναστάσεις που επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία
μαζί με την ρωσική και την αμερικάνικη, ενώ σε αυτές
δεν είναι η γαλλική;

Why does the Greek revolution belong to the tree revolutions that affected international history? Why does
the French Revolution not belong to the same category?

1776. Αμερικανική επανάσταση. 1821. Ελληνική επανάσταση. 1917. Ρωσική επανάσταση. Τρεις αιώνες, τρεις
μεγάλες αλλαγές. 13 αγγλικές αποικίες συγκροτούν
ένα έθνος: τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι υπόδουλοι Έλληνες επαναστάτησαν ενάντια στους Τούρκους και με την βοήθεια των ξένων δυνάμεων ίδρυσαν
το ελληνικό έθνος. Οι Ρώσσοι πέτυχαν μια μεγάλη μεταβολή του πολιτικού τους συστήματος: 360ο μοίρες
στροφή από την βασιλεία στην σοσιαλιστική δημοκρατία. Σε όλες τις περιπτώσεις το αδύνατον γίνεται δυνατό και πραγματοποιείται. Οι Έλληνες βρίσκονταν για
400 χρόνια κάτω από τον Τουρκικό ζυγό και ίσως αν
δεν υψώνονταν καθόλου φωνές, αυτή να ήταν και η κατάσταση για τα επόμενα 400 χρόνια. Μια από τις πιο
δύσκολες διαδικασίες είναι η μετατροπή των ανοργά-

1776. American Revolution. 1821. Greek Revolution.
1917. Russian Revolution. Three centuries, three tremendous changes. Thirteen English colonies turned
into a nation: United States of America. Enslaved
Greeks rebelled against Turkeys and with the aim of
foreign allies founded the Greek nation. Russians
achieved a great transformation of their political system: a 360 turn from kingship to socialistic democracy. In all cases the undoable becomes possible and
comes into reality. Greeks were for 400 years under
Turkish occupation and maybe if no voices were
raised, this may have been the case for the next 400
years. One of the most difficult processes is for disorganized enslaved or occupied peoples to turn into na-
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νωτων, υπόδουλων ή υπό ξένη επικυριαρχία λαών σε
έθνη. Όλα αυτά τα παραδείγματα μοιράζονται μια επανάσταση από κοινού, η οποία οικοδόμησε μια νέα ταυτότητα: την ταυτότητα της ανεξαρτησίας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γαλλική επανάσταση
προέρχεται από άλλη μήτρα: την μήτρα της κοινωνικής
αλλαγής. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει έθνος και
είναι μάλιστα τόσο ανεπτυγμένο, ώστε οι ανισότητες
και η άδικη κατανομή της εξουσίας να χαρακτηρίζει
την κοινωνία. Η γαλλική επανάσταση είναι σαν μια οικογενειακή υπόθεση: έθεσε μια σειρά ερωτημάτων για
την ισότητα των κοινωνικών τάξεων και τα προσωπικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Όλοι σκεπτόμαστε πως αυτή η περίπτωση είναι παραδειγματική για τους αγώνες κοινωνικής ισότητας. Ωστόσο, οι
άλλες τρεις επαναστάσεις διασφάλισαν πρώτα τις συνθήκες, όπου ο προσωπικός ή ο κοινωνικός αγώνας
μπορεί να λάβει χώρα.

tions. All these examples share in common a revolution, which constructed a new identity: the identity of
independence.
It could be said that French revolution comes from
another mother: the mother of social change. In such
a case the nation exists and it is so advanced that
inequities and unfair division of power characterize
the society. French revolution is like a family business: it raised a number of questions about the equality of social classes and the personal and social rights
of citizens. We all think that this case is exemplary
regarding efforts for social equality. However, the other three revolutions ensured first the circumstances,
where a personal or social effort can take place.

Γεωργίου Ξυδά, Αντιπροέδρου Μελών Athens Academy
Ποιος είναι ο γεωπολιτικός και στρατηγικός ρόλος
της επανάστασης και οι σχέσεις με τις καθιερωμένες δυνάμεις της εποχής.

What is the geopolitical and strategic role of revolution and the relations with the established power
nations of that time.

Μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους, οι ισχυρές
δυνάμεις της εποχής, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Αυστρία δημιούργησαν την Ιερή Συμμαχία με υπογραφή
σχετικής συνθήκης βάσει της οποίας θα επεδίωκαν
την σταθερότητα και ταυτόχρονα την αποθάρρυνση
επαναστατικών αγώνων. Κατά συνέπεια, η είδηση
της Ελληνικής Επανάστασης δεν τους βρήκε καθόλου θετικά προσκείμενους. Επιπρόσθετος λόγος
ήταν ότι θεωρούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία
ως ανάχωμα στα σχέδια της Ρωσίας για απευθείας
πρόσβαση και έξοδο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Με την
πάροδο των ετών όμως, οι σκέψεις τους άλλαξαν,
με πρώτη την Αγγλία η οποία σκέφτηκε ότι με αύξηση της επιρροής της στην Ελλάδα θα μπορούσε εκείνη να είναι η πρώτη που θα επιτύγχανε την επέκταση
των ζωτικών της συμφερόντων στη Μεσόγειο.
Η τελευταία από τις Μεγάλες Δυνάμεις που συμφώνησε σε αυτή την προσέγγιση ήταν η Γαλλία παρά τη

After the Napoleonic Wars, the powerful powers of
the time, England, France, Russia and Austria, created the Holy Alliance by signing a treaty under which
they would seek stability and at the same time discourage revolutionary struggles. Consequently, the
news of the Greek Revolution did not find them positive at all. An additional reason was that they considered the Ottoman Empire as a bulwark against
Russia's plans for direct access and exit to the Mediterranean Sea. Over the years, however, their
thoughts changed with England being the first to
think that by increasing its influence in Greece it
could be the first to achieve the expansion of its vital interests in the Mediterranean.
The last of the Great Powers to agree to this approach was France, despite the important philhellenic attitude of all the people of its artistic field.
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σημαντική φιλελληνική στάση που είχαν όλοι οι
άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου της. Με βάση
την συνθήκη του Λονδίνου που υπεγράφη το 1827 οι
Μεγάλες Δυνάμεις υποχρέωσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να δώσει ανεξαρτησία στην Ελλάδα με
την απειλή της ένοπλης παρέμβασης αν αυτό δεν
γινόταν.
Συμπερασματικά η Ελληνική Επανάσταση είχε σημαντικό γεωπολιτικό και γεω-στρατηγικό ρόλο στην
άσκηση επιρροής των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής για την έξοδο στην Μεσόγειο Θάλασσα.
Γιατί οι πρώτες επιτυχίες στον πόλεμο οδήγησαν
σε εμφύλιο πόλεμο;
Μετά τις πρώτες επιτυχίες κυριάρχησε το γνωστό
και επαναλαμβανόμενο ελληνικό σύνδρομο της διχόνοιας με έπαθλο την επικράτηση μετά το τέλος της
επανάστασης. Οι εμφύλιοι ήταν δυο στα έτη από το
1823 έως το 1825. Ο πρώτος εμφύλιος ήταν μεταξύ
των στρατιωτικών και των πολιτικών. Οι πολιτικοί
πίστευαν ότι με την δίκη τους διαχείριση είχαν
έρθει οι επιτυχίες και άρα είχαν κάθε δικαίωμα να
θεωρούν ότι έπρεπε να διοικούν την νέα ελληνική
επικράτεια. Από την άλλη οι στρατιωτικοί πίστευαν
ότι εκείνοι άξιζαν περισσότερο καθώς είχαν παλέψει και είχαν δώσει το ίδιο τους το αίμα στις μάχες.
Σαφέστατα ουδείς επικράτησε. Στον δεύτερο εμφύλιο υπήρχαν οι στρατιωτικοί, αλλά από την άλλη
πλευρά ήταν οι πολιτικοί κυρίως της Υδρας υποβοηθούμενοι όμως από τους Άγγλους. Ομοίως χωρίς
νικητή και αυτός ο εμφύλιος. Αυτή η κατάσταση της
διχόνοιας ενθάρρυνε τους Οθωμανούς, οι οποίοι
ζήτησαν την βοήθεια της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι με
επικεφαλής τον Ιμπραήμ και έχοντας πολύ δυνατό
τακτικό στρατό με βαρύ οπλισμό επέτυχαν σημαντικές νίκες ανάκτησης εδαφών. Αν δεν παρεμβαίναν
οι Μεγάλες Δυνάμεις η Επανάσταση ήταν σε μεγάλο
κίνδυνο ολικής αποτυχίας.

Based on the Treaty of London signed in 1827, the
Great Powers forced the Ottoman Empire to grant
independence to Greece with the threat of armed
intervention if this did not happen. In conclusion,
the Greek Revolution had an important geopolitical
and geostrategic role in the influence of the Great
Powers of the time for the exit to the Mediterranean
Sea.

Why did the first successes to the war field result in
civil war?

After the first successes, the well-known and repeated Greek syndrome of discord prevailed, with
the prize of domination after the end of the revolution. The civil war was two in the years from 1823
to 1825. The first civil war was between the military
and the civilian. The politicians believed that with
their trial management the successes had come
and therefore they had every right to consider that
they had to rule the new Greek territory. The military, on the other hand, believed that they deserved
more as they had fought and given their own blood
in battle. Clearly no one prevailed. In the second
civil war there were the military but on the other
hand it was the politicians mainly of Hydra but assisted by the British. Likewise, without a winner, this
civilian. This state of discord encouraged the Ottomans who sought the help of Egypt. The Egyptians,
led by Ibrahim and having an extraordinarily strong
regular army with heavy weapons, achieved significant victories in land recapture. If the Great Powers
did not intervene, the Revolution would be in great
danger of total failure.

Πώς αποκτήθηκαν τα δάνεια της Ανεξαρτησίας;
Δυο δάνεια από την Αγγλία υπήρξαν συνολικού αρχικού ποσού 2.800.000 λιρών. Από αυτά μόνο 583.000
λίρες έφτασαν στην Ελλάδα, και αυτά ως επί το
πλείστον χρησιμοποιήθηκαν για εμφύλιες διαμάχες
επικράτησης και ελάχιστα υπέρ του Αγώνα. Η διαφορά από το αρχικό ποσό κατασπαταλήθηκε σε μεσιτείες, λαδώματα, πολυτελή διαβίωση των αντιπροσώπων μας και διάφορες προμήθειες. Επιπρόσθετα
είχε υποθηκευτεί έναντι αυτών των δανείων όλη η
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How were the loans of Independence acquired?
Two loans from England had a total initial amount
of 2,800,000 pounds. Of these, only 583,000 pounds
arrived in Greece and these were mostly used for
civil disputes of domination and little in favor of the
Struggle. The difference from the initial amount
was wasted on brokerage, oiling, luxury living of our
representatives and various commissions. In addition, the whole free area was mortgaged against
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ελεύθερη περιοχή!! Η Ελλάδα χρεωκόπησε για πρώτη φορά. Δυστυχώς δεν ήταν και η μόνη. Η ιστορία
επαναλαμβάνεται σε όσους δεν έχουν ερμηνεύσει
σωστά το «μάθημα τους» από την πρώτη φορά.

these loans!! Greece went bankrupt for the first
time. Unfortunately, she was not the only one. The
story is repeated to those who have not correctly
interpreted their "lesson" from the first time.

Θεοδώρου Ρέππα, Προέδρου Toastmaster Club Θεσσαλονίκης
Ποιο ήταν το υπόβαθρο που μετέτρεψε τον φιλελληνισμό σε κίνημα;

What was the background that turned philhellenism into a movement?

Η ΕΕ ξεκίνησε και διατρανώθηκε από τους
Έλληνες αλλά δεν θα μπορούσε να έχει αίσιο τέλος χωρίς την βοήθεια των φιλελλήνων. Ποιοι
παράγοντες λοιπόν έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο
ώστε η απλή αγάπη για τους έλληνες και τον αγώνα τους να μετατραπεί σε οργανωμένο κίνημα;

The Greek Revolution was started and run by the
Greeks but could not have a happy ending without
the help of the philhellenes. So what factors played
a significant role in turning simple love for the
Greeks and their struggle into an organized movement?

1ον : η αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά η
οποία είχε αγγίξει το μυαλό και τις καρδιές
όλων των λαών στα πέρατα του κόσμου
2ον : οι έλληνες της διασποράς, με την μεγάλη
δραστηριοποίηση τους ανέπτυξαν σχέσεις με
κύκλους της αναγέννησης και του διαφωτισμού αλλά και με άλλους επαναστατημένους λαούς. Ο Ελληνισμός γενικά είχε
καλές σχέσεις με όλους τους λαούς του κόσμου.
3ον : το διεθνές εμπόριο, το εφοπλιστικό κεφάλαιο αλλά και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνέθεσαν ένα παγκόσμιο ευνοϊκό
ρεύμα προς τους Έλληνες
4ον : η βαλκανική δράση του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος με πνεύμα δημοκρατίας, δικαιοσύνης
και ισότητας των λαών, διατύπωσε μέσα από
την «Χάρτα» ένα όραμα για κάθε καταπιεσμένο λαό. Οι αρχές που διακήρυξε, τα κείμενά του, οι επαφές του, ξεσήκωναν τους υπόδουλους λαούς και δεν άφηναν έξω ούτε και
τους Τούρκους που υπέφεραν από την σκληρή εξουσία της Πύλης.
5ον : από την πλευρά της Τσαρικής Ρωσίας, οι ιστορικοί και θρησκευτικοί δεσμοί των λαών
των δύο χωρών, αλλά και οι μεγάλες ελ-

1st: the ancient Greek cultural heritage which had
touched the minds and hearts of all people all over
the world
2nd: the Greek dispersion, with their great activity they developed relationships with representatives of Renaissance and the wave of Enlightenment but also with other revolutionary people. Hellenism in general had good relations with
all the people of the world.
3rd: international trade, the Greek shipping and business activities have synthesized a favorable current for the Greeks

4th : the action of Rigas Feraios in Balkans, who in
spirit of democracy, justice and equality of people
expressed through the "Χάρτα" a vision for all oppressed people. The principles he proclaimed, his
texts, his contacts, aroused the enslaved people
and did not leave out even the Turks who were suffering from the cruel rule of the Gate.
5th: regarding Russia, historic and religious ties between the two countries' people, but also large
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ληνικές παροικίες, οι οποίες ανέπτυξαν από
αιώνες σπουδαία οικονομική και πολιτιστική δράση στη Ρωσία
6ον : η αλληλεγγύη των λαών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον ελληνικό λαό και την
πρωτόγνωρη ρώμη με την οποία πολέμησε
για την ελευθερία του.
ον

7 : Τέλος, η τότε εποχή που ξημέρωσε στις αναπτυγμένες χώρες. Η εποχή της ανερχόμενης
αστικής τάξης. Προοδευτική, με δημοκρατικές ιδέες και ανατρεπτική απέναντι
στην παλιά μεσαιωνική και φεουδαρχική τάξη.

Greek communities, which developed great economic and cultural activity in Russia
6th: the solidarity of the people, people were inspired by the Greek people and the unprecedented
vigor with which they fought for their freedom.
7th : Finally, the era dawned in developed countries. The era of the rising urban people. Progressive with democratic ideas and subversive against the old medieval and feudal class.

Σε ποιες χώρες εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο το
κύμα του φιλελληνισμού και ποια ήταν η χώρα
στην οποία εκδηλώθηκε με την μεγαλύτερη
ένταση.

In which countries did the wave of philhellenism
manifest mainly and which was the country in
which it manifested with the greatest intensity.

Το φιλελληνικό ρεύμα αναπτύχθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Από την μια μεριά τα φιλελληνικά κομιτάτα διοργάνωναν εράνους,
συγκέντρωναν ρούχα, χρήματα και τρόφιμα και από
την άλλη πλευρά, άνθρωποι του πνεύματος και
των τεχνών, πέραν της χρηματικής τους συνεισφοράς, μέσω της συγγραφικής τους δραστηριότητας
και των καλλιτεχνικών τους έργων διαμόρφωσαν
μία φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε έντονα
την κοινή γνώμη της εποχής.

The philhellenic current was developed in many
European countries and in America too. On the one
hand, the philhellenic committees organized fundraisers, collected clothes, money and food, and on
the other hand, highly educated people and people
of arts , in addition to their financial contribution, through their writing activity and works of
art formed a philhellenic culture which strongly influenced the public opinion of the time.

 Στην Γερμανία, ο θρησκευτικός χαρακτήρας που

είχε πάρει η ελληνική επανάσταση έκανε εντύπωση
στους
φιλόθρησκους
Γερμανούς.
Στην Ελβετία επίσης όπου ιδρύθηκαν πολλά φιλελληνικά κομιτάτα, τη δράση των οποίων κατεύθυνε ο τραπεζίτης Jean Gabriel Eynard. Ο
ίδιος διέθεσε τεράστια ποσά από την προσωπική
του περιουσία για να υποστηρίξει τον αγώνα των
Ελλήνων. Ουσιαστική υπήρξε επίσης και η συμβολή της Αγγλίας, και της Ιταλίας. Φιλελληνικά
κομιτάτα ιδρύθηκαν και στην Αμερική και την
ίδια εποχή άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα και
οι πρώτοι Αμερικανοί αγωνιστές, όπως o γιατρός Samuel Gridley Howe και άλλοι.

 Το φιλελληνικό κύμα όμως εκδηλώθηκε με τη

μεγαλύτερή του ένταση στη Γαλλία. Δημοσιεύτηκαν στον γαλλικό τύπο υποστηρικτικά
άρθρα για την ελληνική υπόθεση, ιδρύθηκαν σωματεία που περιλάμβαναν στους κόλπους τους
μεγάλες προσωπικότητες της γαλλικής κοινωνίας, όπως ο Δούκας de Broglie, o στρατηγός Horace Sebastiani, o καθηγητής της Σορβόννης Abel Francois Villemain και πολλοί άλλοι.
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 In Germany, the religious character of the Greek

revolution had impressed the religious Germans. In Switzerland also several philhellenic
“Komitata” (Organizations) were established,
the action of which was organized by the banker Jean Gabriel Eynard. He allocated huge sums
of his personal property to support the struggle
of the Greeks. The contribution of England and
Italy was also substantial. Philhellenic “Komitata” (Organizations) were founded and in America and at the same time the first American
fighters began to come to Greece, such as a
well known doctor Samuel Gridley Howe, along
with others.

 The philhellenic wave, however, manifested it-

self with its greatest intensity in France. Many
press supporting articles on Greek case were
published in French, unions were established
that included within great personalities of
French society, such as the Duke de Broglie, the
General Horace Sebastiani, the professor of
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Διοργανωνόντουσαν έρανοι στους οποίους πρωτοστατούσαν προσωπικότητες, όπως ο διάσημος
λογοτέχνης Francois Rene Chateaubriand. Δυνατά και υπέρ των Ελλήνων ακούστηκε και η φωνή
του νεαρού ακόμη Βίκτωρα Ουγκώ. Eκείνη την
εποχή εξέδωσε τη γνωστή συλλογή των
«Ανατολικών» ποιημάτων του, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τα ονομαστά «ελληνικά» ποιήματα
του
«Κανάρης»,
«το
πασίγνωστο
«Ελληνόπουλο» της Χίου κ.α.

Sorbonne Abel Francois Villemain, and many
others. Many famous personalities organized
fundraisers like the author Francois Rene Chateaubriand. The voice of the still young Victor
Hugo was heard loudly and in favor of the
Greeks. At that time he published the wellknown collection of his "Eastern" poems, among
which are the famous "Greek" poems of
"Kanaris", the well- known "Ellinopoulo" of Chios
and others.

 Για τον αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

 Originators of French Romanticism, such as

ενδιαφέρθηκαν επίσης δημιουργοί του γαλλικού
ρομαντισμού όπως ο κορυφαίος εκπρόσωπός
του, ο Eugene Delacroix, ο οποίος με την εξαίρετη τέχνη του απέδωσε όχι μόνο το πνεύμα του
ρομαντισμού, αλλά και το ουσιαστικό περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Χαρακτηριστικά είναι τα έργα του η «Σφαγή της Χίου», η
«Ελλάδα που ξεψυχάει πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου» και το «Επεισόδιο του ελληνικού αγώνα».

its leading representative, Eugene Delacroix,
were also interested in our national struggle.
Eugene Delacroix with his excellent art rendered not only the spirit of Romanticism, but
also the essential content of the Greek-Turkish
conflict. Characteristic are his works "Slaughter
of Chios", "Greece that dies on the ruins of
Messolonghi" and "Episode of the Greek struggle”.

Ποιος θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς φιλέλληνες και γιατί;

Who is considered to be one of the most important philhellenes and why?

Ο Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον, γνωστός στην Ελλάδα
ως Λόρδος Βύρων. Άγγλος ποιητής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού και
από τους σημαντικότερους φιλέλληνες. Ενίσχυσε
τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας τόσο με το ποιητικό
του έργο όσο και με την αισθητή παρουσία του στον
ελληνικό χώρο.

George Gordon Byron, known in Greece as Lord
Byron. English poet, one of the most important representatives of Romanticism and one of the most
important philhellenes . He strengthened the Struggle for Independence both with his poetic work and
with his tangible presence in Greece.

 Από μικρός αγαπούσε τη μελέτη, σπούδασε σε ανώτερα αγγλικά κολέγια, έμαθε να μιλά ελληνικά, λατινικά και ταξίδευε πολύ.
 Το 1823 εγκαθίσταται, ως εκπρόσωπος της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, στο Μεσολόγγι.
 Ο Βύρων καταμαγεύτηκε από τις ελληνικές φυσικές ομορφιές και τα αρχαία μνημεία. «Αποφάσισα
να πάω στην Ελλάδα. Είναι το μοναδικό μέρος,
όπου δοκίμασα πραγματική ευχαρίστηση. Αν είμαι
ποιητής το χρωστώ στον αέρα της Ελλάδας»
έγραψε σε κάποιον φίλο του.
 Συνεργάσθηκε με άλλους ξένους εθελοντές και με
δικά του έξοδα οργάνωσε το στρατό και φρόντισε
για την οχύρωση του Μεσολογγίου
 Η κυβέρνηση τον αναγνώρισε αρχιστράτηγο και
βασικό του μέλημα ήταν η οργάνωση του στρατού
αλλά και η συμφιλίωση των οπλαρχηγών.
 Δημιούργησε σιδηρουργεία στο Ναύσταθμο. Ξό-

 From an early age he loved to study, studied in higher
English colleges, learned to speak Greek, Latin and
traveled a lot.
 In 1823 he settled, as a representative of the Philhellenic Committee of London, in Messolonghi.
 Byron was enchanted by the Greek natural beauties
and the ancient monuments. "I decided to go to
Greece. It is the only place where I experienced real
pleasure. If I am a poet, I owe it to the air of Greece,"
he wrote to a friend.
 He collaborated with other foreign volunteers and at
his own expense organized the army and took care
of the fortification of Messolonghi.
 The government recognized him as a General and his
main concern was the organization of the army but
also the reconciliation of the Greek Generals.
 He set up blacksmiths at the Naval Station. He was
spending as much money as needed for the Revolu-
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δευε όσα χρήματα χρειάζονταν για τον Αγώνα

tion.

 Σχημάτισε και διατηρούσε με δικά του έξοδα ιδιωτικό στρατό από 40 Σουλιώτες

 Formed and maintained at his own expense private army of 40 Souliotes

 Ετοίμαζε την εκστρατεία εναντίον της Ναυπάκτου, η
κατάληψη της οποίας αναμενόταν να προκαλέσει και
την πτώση των φρουρίων Ρίου- Αντιρρίου.

 He was preparing the campaign against Nafpaktos,
the occupation of which was expected to cause the
fall of the fortresses of Rio - Antirrio.

 Αλληλογραφούσε με Άγγλους επιχειρηματίες για
την οικονομική ενίσχυση των επαναστατών Αντέδρασε με θυμό για την αφαίρεση των γλυπτών του
Παρθενώνα από τον Έλγιν. Έγραψε ένα ποίημα, την
"Κατάρα της Αθηνάς", κατηγορώντας τις πράξεις
του Έλγιν.

 He corresponded with English businessmen seeking
financial support for the Revolution.

 He reacted angrily to the removal of the Parthenon sculptures by Elgin. He wrote a poem, “The Curse
of Athena”, accusing Elgin of his actions.

 Το εκτενές λογοτεχνικό του έργο συνέβαλε σημαντικά στο πανευρωπαϊκό κίνημα του φιλελληνισμού
και την επιτυχή έκβαση της Εθνεγερσίας του 1821.

 His extensive literary work contributed significantly to
the pan-European movement of philhellenism and the
successful outcome of the National Uprising of 1821.

«Θα μείνω εδώ ώσπου να βεβαιωθώ ότι ή η Ελλάδα
θα αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό ή θα πέσει πάλι
στην εξουσία τους. Όλα τα εισοδήματά μου θα δαπανηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό. Ό,τι προσφέρω από το
δικό μου εισόδημα και τις προσωπικές μου προσπάθειες, θα τα δώσω με την ευχαρίστησή μου».

"I will stay here until I am sure that either Greece will
shake off the Turkish yoke or it will fall back into
their power. All my income will be spent for this purpose. Whatever I offer from my own income and my
personal efforts, I will give it with my pleasure ".

Απεβίωσε στις 19 Απριλίου του 1824 στο Μεσολόγγι
ύστερα από πυρετό σε ηλικία 37 χρονών. Παραμιλούσε διαρκώς μέσα στον πυρετό του παρακινώντας
τους Έλληνες να συμφιλιωθούν, για να πετύχουν την
απελευθέρωσή τους.

He died on April 19, 1824 in Messolonghi after a fever at the age of 37. He was constantly talking in his
fever urging the Greeks to reconcile in order to
achieve their liberation.

Τα τελευταία του λόγια του ήταν για την Ελλάδα:
«Της έδωσα τον καιρό, την υγεία μου, την περιουσία
μου, και τώρα της δίνω τη ζωή μου. Τι μπορούσα να
κάνω περισσότερο;»

His last words were about Greece: "I gave her the
time, my health, my property, and now I give her my
life. What could I do more?

Ο θάνατός του άπλωσε βαρύ πένθος. Τις μέρες εκείνες ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε μακρά ωδή στη
μνήμη του που αρχίζει μ’ αυτούς τους στίχους:

His death spread heavy mourning. In those days
Dionysios Solomos composed a long ode in his
memory that begins with these verses:

Λευτεριά, για λίγο πάψε
Να χτυπάς με το σπαθί·
Τώρα σίμωσε και κλάψε
Εις του Μπάιρον το κορμί·
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Freedom, briefly stop
striking with sword
now come closer and cry
in the body of Byron

Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης

Δρ. Ιωάννη Ελ. Κοϊμτζόγλου
Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, Νομικού Συμβούλου ΟΠΑ,
ΣΕΠ ΕΑΠ, Εισηγητή στο Εθνικό Κέντρο Διοίκησης, στη Σχολή Δικαστών και στο Κέντρο
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Μέλος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στην Επανάσταση
του 1821, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις
ηρωϊκές ενέργειες των Ελλήνων και στις μάχες
που έδωσαν προκειμένου να κερδίσουν την ελευθερία τους από τους Οθωμανούς κατακτητές. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά του επαναστατικού
αγώνα που αξίζει ισότιμο ενδιαφέρον: εκείνη που
αναφέρεται στην παραγωγή συνταγματικών κειμένων τα οποία πρωτοπορούν όσον αφορά την προστασία βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων .

Usually, when referring to the Revolution of 1821, we

Πριν, όμως, αναφερθούμε στα Επαναστατικά Συντάγματα κάποιες βασικές παρατηρήσεις για τα
Συντάγματα γενικώς είναι απαραίτητες.

But before we turn to the Revolutionary Constitutions,

Το Σύνταγμα είναι ένα πολιτικό κείμενο που αποτυπώνει την πολιτική συγκυρία της ιστορικής στιγμής. Διαμορφώνεται από πολιτικές-κοινωνικέςοικονομικές συνθήκες και πρότυπα. Γίνεται για να
διαρκέσει- ανανεώνεται με την αναθεώρηση. Είναι
αφαιρετικό – γενικόλογο – χαρακτηριστικά που
του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις εκάστοτε
δικαιοπολιτικές συνθήκες. Ρυθμίζει τη μορφή του
πολιτεύματος – τις σχέσεις των πολιτειακών οργάνων μεταξύ τους – τα συνταγματικά δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και επιστρέφοντας στα Επαναστατικά Συντάγματα πρέπει να προσδιορίσουμε κατ’ αρχάς σε
ποια αναφερόμαστε. Οι όροι που χρησιμοποιούνται
είναι και Συντάγματα της επανάστασης ή και Συντάγματα του αγώνα. Με τον όρο λοιπόν Επαναστατικά Συντάγματα αναφερόμαστε σε τρία συνταγματικά κείμενα:

The Constitution is a political text that reflects the

 Το Σύνταγμα της Επιδαύρου 1822

• The Constitution of Trizina 1827.

 Το Σύνταγμα του Άστρους 1823

focus our attention on the heroic actions of the
Greeks and the battles they fought in order to gain
their freedom from the Ottoman conquerors. There is,
however, another aspect of the revolutionary struggle
that deserves equal interest: that which refers to the
production of constitutional texts which are pioneers
in the protection of basic constitutional rights.

some basic remarks about the Constitutions in general are necessary.

political situation of the historical moment. It is
shaped by political-social-economic conditions and
standards. Made to last - updated with revision. It is
abstract - general - features that allow it to adapt to
the current legal conditions. It regulates the form of
government - the relations of state bodies with each
other - constitutional rights and obligations.
In view of the above and returning to the Revolutionary Constitutions, we must first determine who we

are referring to. With the term Revolutionary Constitutions we refer to three constitutional texts:
• The Constitution of Epidaurus 1822
• The Constitution of Astros 1823

The work of the national assemblies, which resulted

 Το Σύνταγμα της Τροιζήνας 1827 .

Οι εργασίες των εθνοσυνελεύσεων, οι οποίες

in the adoption of the Constitutions, was character-
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κατέληξαν στην ψήφιση των Συνταγμάτων, χαρακτηρίζονταν από την ελεύθερη διατύπωση απόψεων και από την τήρηση των διαδικασιών:
προηγούνταν η σύνταξη προσχεδίου από ολιγομελείς επιτροπές και ακολουθούσε η ψήφιση του
τελικού κειμένου από την Ολομέλεια των συνελεύσεων με ελεύθερο διάλογο. Πρόδρομες μορφές των Επαναστατικών Συνταγμάτων αποτέλεσαν τα τοπικά πολιτεύματα, γραπτά δηλ. κείμενα συνταγματικού χαρακτήρα με περιορισμένο
τοπικό χαρακτήρα. Τέτοια υπήρξαν ο οργανισμός
της γερουσίας της δυτικής χέρσου Ελλάδος, η
νομική διάταξη της ανατολικής χέρσου Ελλάδος,
ο οργανισμός της πελοποννησιακής γερουσίας .

ized by the free expression of opinions and the ob-

Παρατηρούμε από τα παραπάνω ότι, παρά την
αντίθετη εντύπωση που ίσως κυριαρχεί, στα χρόνια της οθωμανικής υποδούλωσης υπήρχαν στο
χώρο των Ελλήνων πολιτικές διεργασίες και
ζυμώσεις οι οποίες ακόμη και εάν δεν μπορούσαν
να εκφραστούν αποτελούσαν, όμως, μία πρόδρομη κατάσταση των θεσμικών κινήσεων που ακολούθησαν .

impression that may prevail, in the years of Ottoman

Τα επαναστατικά συντάγματα εντάσσονται στο
γενικότερο πνεύμα του Διαφωτισμού και του φιλελευθερισμού της εποχής. Στη διαμόρφωση
των κειμένων συνέβαλαν πρωτόλεια συνταγματικά κείμενα, όπως λ.χ. το Σχέδιο Συντάγματος
του Ρήγα Φεραίου, η Ελληνική Νομαρχία αγνώστου συγγραφέα. Καθοριστική, επίσης, υπήρξε η
επιρροή των ξένων Συνταγμάτων και Διακηρύξεων Δικαιωμάτων, όπως λ.χ. της γαλλικής
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
του 1789, του Αμερικανικού Συντάγματος των
ΗΠΑ του 1787. Η εξοικείωση των Ελλήνων με τα
προαναφερόμενα κανονιστικά κείμενα και η αφομοίωση τους έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση
των ελληνικών συνταγματικών κειμένων, πρέπει
να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, και στις εμπορικές
επαφές που είχαν οι Έλληνες με την Πεφωτισμένη Δύση της εποχής, οι οποίες τους επέτρεψαν
να καταστούν κοινωνοί ιδεών και πολιτικών σκέψεων που κέντρο είχαν τον Άνθρωπο και τα Δι-

Constitutional texts contributed to the formation of
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servance of the procedures: the draft was preceded
by small committees, followed by the voting of the
final text by the plenary assembly.
Precursor forms of the Revolutionary Constitutions
were the local regimes, written texts of a constitutional nature with a limited local character. Such were
the organization of the senate of the western part of
Greece, the legal provision of the eastern part of
Greece, the organization of the Peloponnesian senate.
We observe from the above that, despite the opposite
enslavement there were political processes between
the Greeks which, even if they could not be expressed, were a precursor to the institutional movements that followed.
Revolutionary constitutions are part of the general
spirit of the Enlightenment and liberalism of the time.
the texts were the Draft Constitution of Rigas Feraios
and the Greek Prefecture of unknown author. Crucial
was the influence of foreign Constitutions and Declarations of Rights, such as the French Declaration of
Human Rights of 1789 and the American Constitution
of the USA of 1787. The acquaintance of the Greeks
with the above-mentioned normative texts and their
assimilation so that they form the basis of the Greek

constitutional texts, must be attributed, among others, and in the trade contacts that the Greeks had
with the Enlightened West of the time, which allowed
them to become communicants of ideas and political
thoughts centered on Man and his Rights.
A key feature of Revolutionary Constitutions is the
guarantee of individual freedoms. They recognize
individual rights, the importance of which is crucial
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even in the current legal order, and in some of them

Βασικό χαρακτηριστικό των Επαναστατικών Συνταγμάτων είναι η κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών. Αναγνωρίζεται σε αυτά μία σειρά ατομικών δικαιωμάτων των οποίων η σημασία ακόμη
και στις σημερινές έννομες τάξεις είναι καθοριστική, σε μερικές μάλιστα από αυτές συνιστούν
ακόμη το ζητούμενο. Ειδικότερα, στο Σύνταγμα της
Επιδαύρου κατοχυρώνονται η θρησκευτική ελευθερία, η ιδιοκτησία, η τιμή και η ασφάλεια, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της γενικής δήμευσης, η παροχή αμερόληπτης δικαστικής προστασίας. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
διευρύνεται στο Σύνταγμα του Άστρους στο οποίο
προβλέπονται εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας των πολιτών και κατοχυρώνει την ελευθερία
του τύπου, την αρχή του φυσικού δικαστή και την
υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει και να
ενισχύει τη δημόσια εκπαίδευση, το εμπόριο και τη
γεωργία. Πάντως, οι πιο πρωτοποριακές διατάξεις
για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
περιέχονται στο Σύνταγμα της Τροιζήνας, το οποίο
κατοχυρώνει έναν πλήρη κατάλογο ατομικών ελευθεριών. Τέλος, τα Επαναστατικά Συντάγματα κατοχυρώνουν την αρχή της ισότητας σε διάφορες εκφάνσεις και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (με τη
μορφή της εθνικής κυριαρχίας).

they are still the question. In particular, the Constitu-

Το τέλος των Επαναστατικών Συνταγμάτων επήλθε με το Ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 1828 με
το οποίο η Βουλή ανέστειλε την ισχύ του Συντάγματος της Τροιζήνας του 1827. Ακολούθησε
η διακυβέρνηση του Καποδίστρια και η δολοφονία του, οι εμφύλιες διαμάχες, η έλευση της αντιβασιλείας και του βασιλιά Όθωνα και η διακυβέρνηση με καθεστώς απόλυτης μοναρχίας (χωρίς σύνταγμα) μέχρι το σύνταγμα του 1844.

Kapodistrias and his assassination, the civil strife, the

Τα Επαναστατικά Συντάγματα αποτέλεσαν την
απαρχή του ελληνικού συνταγματισμού και χαρακτηρίστηκαν από τον φιλελεύθερο και δημοκρατικό τους χαρακτήρα, ο οποίος ήταν πλήρως
εναρμονισμένος με τα πρωτοποριακά συνταγματικά ρεύματα που αναπτύσσονταν στην Ευρώπη
την εποχή εκείνη.

principles that were developing in Europe at that

tion of Epidaurus guarantees religious freedom, property, honor and security, the prohibition of torture and
general confiscation, and the provision of impartial
judicial protection. The protection of fundamental

rights is extended to the Constitution of Astros,
which provides guarantees for the personal security
of citizens and guarantees freedom of the press, the
principle of the natural judge and the obligation of the
state to protect and strengthen public education,
trade and agriculture. However, the most pioneering
provisions for the protection of fundamental rights
are contained in the Constitution of Troizina, which
enshrines a complete list of individual freedoms. Finally, the Revolutionary Constitutions enshrine the
principle of equality in various forms and the principle
of popular sovereignty (in the form of national sovereignty).
The end of the Revolutionary Constitutions came with
the Resolution of January 18, 1828 by which the Parliament suspended the force of the Constitution of
Troizina of 1827. This was followed by the rule of
coming of the regent and the government with absolute monarchy (without constitution) until the constitution of 1844.
The Revolutionary Constitutions were the beginning

of the Greek constitutionalism and were characterized by their liberal and democratic character, which
was fully in line with the pioneering constitutional
time.
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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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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

46 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας
Ίδρυση-Σκοπός | Συν-αθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι | Βραβευθέντες
28
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Ίδρυση - Σκοπός
Το 1973 ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Φλωρεντίας, Ιταλίας, Ροτ. Pier Scarcelli στο πλαίσιο της 50ής
επετείου από την ίδρυση του Ομίλου πρότεινε ως ιδέα την θεσμοθέτηση ενός βραβείου, με σκοπό την αναγνώριση ανερχομένων νέων ταλαντούχων ανθρώπων στο χώρο των επιστημών και των τεχνών στο όνομα
του Leonardo da Vinci, της κορυφαίας αυτής καλλιτεχνικής και επιστημονικής μορφής της Αναγέννησης, που
συμβολίζει την υψηλότερη έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος και του οποίου η ιδιοφυΐα έχει αφήσει βαθιά
σημάδια σε πολλούς τομείς της γνώσης και του πολιτισμού.
Η ιδέα του Ροτ. Pier Scercilli προτάθηκε μέσω του Ροταριανού Ομίλου Φλωρεντίας στους Ροταριανούς Ομίλους Αθηνών Ελλάδος, Tours Γαλλίας και Wien-Ring Αυστρίας, οι οποίοι αποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη την
πρόταση αυτή και έτσι το 1974 θεσμοθετήθηκε το Βραβείο Leonardo da Vinci από τους τέσσερις Ροταριανούς Ομίλους. Από το 1979 έως και το 2017 εισήλθαν ως συναθλοθέτες άλλοι επτά (7) Ροταριανοί Όμιλοι
από την Ευρώπη, έτσι σήμερα συμμετέχουν συνολικά ένδεκα (11) Ροταριανοί Όμιλοι από αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες.
Με το Βραβείο αυτό τιμάται όχι μόνον η κορυφαία καλλιτεχνική και επιστημονική μεγαλοφυΐα του μεγάλου
τέκνου της Αναγέννησης, αλλά συγχρόνως και οι Επιστήμες και οι Τέχνες στη σημερινή εποχή, και μάλιστα
στο πρόσωπο νέων ανθρώπων που αγωνίζονται για να πετύχουν στον επαγγελματικό στίβο της ζωής.
Η απονομή του Βραβείου γίνεται ετησίως εκ περιτροπής στην έδρα-πόλη του εκάστοτε Ροταριανού Ομίλου,
όπου διοργανώνoνται 3ήμερες εκδηλώσεις (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) και συνοδεύεται από σημαντικό χρηματικό ποσό (σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 12.000,00 ευρώ). Η επιλογή του βραβευθέντος γίνεται
από ειδική επιτροπή του οργανωτού Ροταριανού Ομίλου.

Συναθλοθέτης Ροταριανοί Όμιλοι












Ρ.Ο. Αθηνών, Ελλάς / R.C. Athinai, Greece (1975)*
Ρ.Ο. Φλωρεντίας, Ιταλία / R.C. Florence, Italy (1975)*
Ρ.Ο. Τούρ, Γαλλία / R.C. Tours, France (1975)*
Ρ.Ο. Βιέννης-Ρίνγκ, Αυστρία / R.C. Wien-Ring, Austria (1975)*
Ρ.Ο. Μαδρίτης, Ισπανία / R.C. Madrid, Spain (1981)
Ρ.Ο. Βρυξελλών, Βέλγιο / R.C. Bruxelles, Belgium (1983)
Ρ.Ο. Βύρτσμουργκ, Γερμανία / R.C. Würzburg, Germany (1984)
Ρ.Ο. Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο / R.C. London, United Kingdom (1984)
Ρ.Ο. Άμστερνταμ, Ολλανδία / R.C. Amsterdam, Holland (1989)
Ρ.Ο. Δουβλίνου, Ιρλανδία / R.C. Dublin, Ireland (2006)
Ρ.Ο. Κοπενχάγης, Δανία / R.C. Copenhage, Denmark (2017)

[* Οι τέσσερις θεσμοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι]
[ εντός παρένθεσης προσδιορίζεται το έτος εισόδου κάθε Ροταριανού Ομίλου στο θεσμό του βραβείου]
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Ροταριανός Όμιλος ( Έτος) - Όνομα/Τομέας

Ροταριανός Όμιλος ( Έτος) - Όνομα/Τομέας

1

Φλωρεντίας (1975)
Ben Long, Ζωγραφική

24

Μαδρίτης (1998)
Eig Omada, Σχέδιο (Δημιουγικό σχέδιο)

2

Τούρ (1976)
Jean Guillaume, Ιστορία Τέχνης

25

Άμστερνταμ (1999)
Benoit Hermans, Γλυπτική

3

Αθηνών (1977)
Σταύρος Βαλασάκης και Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Γλυπτική

26

Αθηνών (2000)
Νικόλαος Φραντζολάς, Ζωγραφική

4

Βιέννης-Ρίνγκ (1978)
Otto Prohaska, Ιατρική Έρευνα (Μηχανική Βιολογία)

27

Βιέννης-Ρίνγκ (2001)
Renate Motschnig, Μαθηματικά

28

Τούρ (2002)
Frédéric Brochet, Επιστήμη Οίνου και Αμπέλου

5

Φλωρεντίας (1979)Alberto Bologni, Μουσική (Βιολονίστας)

6

Τούρ (1980)
Claude Nodion, Μικροβιολογία

29

Φλωρεντίας (2003)
Roberto Vittori, Αστροναυτική (Αστροναύτης)

7

Μαδρίτης (1981)
Ferdinando Lopez Vera, Γεωλογία

30

Βρυξελλών (2004)
Françoise Rosier, Ζωγραφική (Συντηρητής έργων)

8

Αθηνών (1982)
Δημήτριος Σγούρος, Μουσική (Πιανίστας)

31

Λονδίνου (2005)
Sisdel Dorph-Jensen, Δημιουργός ασημένιων καλλιτεχνημάτων

9

Βιέννης-Ρίνγκ (1983)
Ingeborg Hochmair-Desoyer, Ιατρική Έρευνα (Ακουστική)

32

Βύρτσμπουγκ (2006)
Rebeca Basile, Βιολογία (Έρευνα συμπεριφοράς μελισσών)

10

Φλωρεντίας (1984)
Giovanni Bonvicini, Πυρηνική Φυσική

33

Μαδρίτης (2007)
Emilio Benito Garcia, Νοσηλευτική (Νοσηλευτική Νοσοκομείου)

11

Τούρ (1985)
Patrick Blettery, Αρχιτεκτονική

34

Άμστερνταμ (2008)
Ties Rijcken, Αρχιτεκτονική

12

Βρυξελλών (1986)
Baidyanath Misra & Yves Elskens, Φυσική

35

Αθηνών (2009)
Διονύσιος Γραμμένος, Μουσική (Κλαρινετίστας)

13

Λονδίνου (1987)
Evelyn Glennie, Μουσική (Κρουστά μουσικά όργανα)

36

Βιέννης-Ρίνγκ (2010)
Julius Brennecke, Μοριακή Βιοτεχνολογία

14

Βύρτσμπουργκ (1988)
Dietrich Lorke, Ιατρική Έρευνα (Ανατομία Εγκεφάλου)

37

Δουβλίνου (2011)
David O’Reilly, Κινούμενο Σχέδιο

15

Μαδρίτης (1989)
Julian Agust Sanchez, Ιατρική Έρευνα (Νευροχημεία)

38

Τούρ (2012)
Nicolas Monmarche, Πληροφορική

39

Φλωρεντίας (2013)
Nicolas Salviolli, Καλές Τέχνες (Συντηρητής μεταλλικών καλλιτεχνικών έργων)

16

Άμστερνταμ (1990)
Joost van den Toorn, Γλυπτική

17

Αθηνών (1991)
Λεωνίδας Καβάκος, Μουσική (Βιολονίστας)

40

Βρυξελλών (2014)
Monique Weis, Ιστορικός (Ιστορικός 16ου αιώνα)

18

Βιέννης-Ρίνγκ (1992)
Helmut Deubner, Αρχιτεκτονική

41

Λονδίνου (2015)
John Saunders, Ιατρική Έρευνα (καρκίνος οισοφάγου)

19

Τούρ (1993)
Frederic Patat, Μηχανική

42

Βύρτσμπουγκ (2016)
Stephan Busch, Αεροδιαστημική Επιστήμη και Τεχνολογία

20

Φλωρεντίας (1994)
Fabrizio Rossi Prodi, Αρχιτεκτονική

43

Μαδρίτης (2017)
Guillermo García Calvo, Μουσική (Διευθυντής Όπερας)

21

Βρυξελλών (1995)
John Schmidt, Μουσική (Πιανίστας)

44

Άμστερνταμ (2018)
Boyan Slat, Μηχανική (Ρύπανση Ωκεανών)

22

Λονδίνου (1996)
Joanna Quinn, Κινούμενο Σχέδιο

45

Φλωρεντίας (2019)
Ing. Simona Crea, Βιοϊατρική Μηχανική

23

Βύρτσμπουργκ (1997)
Klaus Ospald, Μουσική (Διευθυντής Κουαρτέτου)

46

Βιέννης-Ρίνγκ (2020)
Ακυρώθηκε
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Ρ.Ο. Αθηνών - απονομές του Βραβείου
3η ετήσια απονομή Βραβείου Leonardo da Vinci
Αθήνα, 2 Απριλίου 1977
Ροταριανοί Όμιλοι: Αθηνών, Φλωρεντίας, Τούρ και Βιέννης - Ρίνγκ
Στις 2 Απριλίου 1977 στην Αίθουσα της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας έγινε η 3η ετήσια απονομή του Πανευρωπαϊκού Βραβείου Leonardo Da Vinci. Τιμηθέντες ήσαν οι
Γλύπτες Σταύρος Βαλασάκης και Κωνσταντίνος Παλαιολόγου. Την επίδοση του Βραβείου στούς δύο τιμηθέντες
έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ιωάννης Παπαθεοδώρου.

Προσφώνηση Προέδρου του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητού Ε.Μ.Π.

Κ

ύριε Δήμαρχε, Κύριοι Βουλευταί, Κύριοι Σύμβουλοι
της Ιταλικής και Αυστριακής Πρεσβείας, Κυρίες και
Κύριοι, είναι γνωστή η δημιουργική μεγαλοφυΐα του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ώστε να μην χρειάζεται να αναφερθή
κανείς εις το εκπληκτικόν ταλέντον του, εις τις πολλαπλές
επιδόσεις του και εις την κατά μοναδικόν τρόπον δημιουργικήν πνοήν, που εμφυσούσε σε κάθε τι, με το οποίον
ησχολείτο. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι υπήρξε μια πολύπλευρος
μεγαλοφυΐα, που ησχολήθη με την ίδιαν επιτυχίαν με τις Επιστήμες, αλλά και με τις καλές Τέχνες. Και είναι φυσικόν
εμάς τους Έλληνας να μας συγκινεί ιδιαιτέρως η καλλιτεχνική δημιουργία του μεγάλου αυτού τέκνου της Αναγεννήσεως,
διότι η χώρα μας υπήρξεν η κοιτίς και το λίκνον, μέσα εις το
οποίον εγεννήθη, εμεγάλωσε και εμεγαλούργησε η τέχνη και
μάλιστα η γλυπτική τέχνη. Η αρχαία Ελληνική Τέχνη δεν στάθηκε ποτέ αδιάφορη έναντι της πραγματικότητος, του γύρω
κόσμου που περιβάλλει τον άνθρωπον. Ήταν πάντα ανθρωποκεντρική. Ούτε η στάσις του πνεύματος των Ελλήνων απέναντι εις την Τέχνην ήτο παθητική, υποτεταγμένη εις μοίραν
άγνωστον και ανεξιχνίαστον. Η στάσις του Ελληνικού πνεύματος ήταν εκταστική. Η αποδοχή της μοίρας του ανθρώπου
ήταν υπερήφανη. Και η Ελληνική Τέχνη, γέννημα αυτού του
πνεύματος, στάθηκε αντίκρυ εις τον εξωτερικόν κόσμον σαν
αυτούσιον πλάσμα, που έχει την απόλυτον ελευθερίαν να
είναι διαφορετικό απ’ αυτόν. Έχει την ελευθερίαν να δίδει,
άλλοτε ολιγώτερα και άλλοτε περισσότερα από τον κόσμον
αυτόν ή και τα δύο μαζί, και λιγώτερα και περισσότερα ή και
τίποτα, ανάλογα με το πως συλλαμβάνει κάθε φορά ο Έλλην
τον κόσμον : «Όψις γαρ αδήλων τα φαινόμενα» είπεν ο Αναξαγόρας και ο Δημόκριτος.
Αυτήν την κυριαρχικήν ελευθερίαν της τέχνης αντίκρυ εις
τον εξωτερικόν κόσμον, που βαθύτερον κίνητρον έχει την
απεριόριστη αναζήτησιν της ουσίας των κοινών νόμων του
κόσμου και του πνεύματος, την βλέπομε πραγματοποιημένην

εις την Ελληνικήν Τέχνην από την αρχήν της καθαυτό δικής
της ιστορίας. Αυτή η ελευθερία έναντι του έξω κόσμου και η
αναζήτησις της ουσίας του κόσμου και του πνεύματος, είναι
κυρίες και κύριοι, τα κύρια χαρακτηριστικά εφ’ εξής της ελληνικής τέχνης, τα οποία και παραλαμβάνουν κατά την εξέλιξιν της ιστορίας διάφοροι λαοί, διά να τα τοποθετήσουν
άλλοτε αυτούσια, άλλοτε κακοποιημένα και άλλοτε πτωχά
και ατελή εις τα ιδικά τους δημιουργήματα. Η ευτυχέστερη
μεταφορά των στοιχείων αυτών της ελληνικής Τέχνης, έγινε
κατά την περίοδον της Αναγεννήσεως εις την Δύσιν από τον
Μιχαήλ Άγγελον, τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι και άλλους, δι’
αυτό και η εποχή αυτή μας συγκινεί ιδιαιτέρως τους
Έλληνας. Την χαράν και την συγκίνησιν των Ελλήνων Ροταριανών ηύξησεν η απόφασις της Επιτροπής Κρίσεως των
υποψηφίων διά το Βραβείον Ντα Βίντσι, να απονεμηθή εξ
ημισείας εις δύο Έλληνας και μάλιστα Γλύπτας : Τον Κύριον
Σταύρον Βαλασάκην και τον Κύριον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον. Έτσι το Βραβείον Λεονάρντο Ντα Βίντσι που απονέμεται
σήμερα από τους Ομίλους Αθηνών, Βιέννης, Τούρ και Φλωρεντίας γίνεται η γέφυρα, που συνδέει δύο μεγάλες εποχές,
αλλά και τέσσαρες λαούς. Συναδέλφωσις της Τέχνης, συναδέλφωσις των λαών, δικαίωσις και ηθική ικανοποίησις δύο
νέων ανθρώπων, είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως της Επιτροπής Απονομής του Βραβείου Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Την
ευχαριστούμεν θερμότατα διά την εύστοχον και δικαίαν κρίσιν της, που την καθιστά ευστοχωτέραν και δικαιοτέραν η
υπάρχουσα εις το πρακτικόν δικαιολογία απονομής: «Εις
αναγνώρισιν της επιτυχούς επιδόσεως αυτών εις την τέχνην
του Απελλού και εις ενίσχυσιν των προσπαθειών των προς
καλλιτεχνικήν αυτών τελείωσιν».
Κυρίες και Κύριοι, κατά την ομόφωνον κρίσιν της Επιτροπής
το Βραβείον Λεονάρντο Ντα Βίντσι απονέμεται κατά το
ήμισυ εις τον γλύπτην κύριον Σταύρον Βαλασάκην και κατά
τα ήμισυ εις τον γλύπτην κύριον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον.
Παρουσίασις των τιμωμένων ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΛΑΣΑΚΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ υπό του Προέδρου του Ομίλου Αθηνών Ροτ. Ιωάννου Τεγοπούλου
Ο Σταύρος Αντωνίου Βαλασάκης εγεννήθη εις το Ηράκλειον
Κρήτης το 1937, όπου μετά τας βασικάς σπουδάς ήλθεν εις
Αθήνας. Κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων ενεγράφη εις την
ανωτάτην Σχολήν Καλών Τεχνών, από την οποίαν και απεφοίτησεν το 1965. Κατά την διάρκειαν των σπουδών του ηναγκάσθη να εργάζεται, διότι οι γονείς του είχον 6 παιδιά και ήτο
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων Ιωάννης Παπαθεοδώρου επιδίδει το Βραβείο Leonardo da Vinci στους
Γλύπτες Σταύρο Βαλασάκη (αριστερά) και Κωνσταντίνο Παλαιολόγο (δεξιά)

αδύνατον να τον βοηθήσουν εις τας σπουδάς του. Παρ’όλας
τας δυσχερείας που αντιμετώπισεν, εις την Σχολήν, είχεν
αρίστη επίδοσιν και επροτάθη δι’ υποτροφίαν, την οποίαν και
έλαβον από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Καθ’όλην την
διάρκειαν της φοιτήσεώς του (1960-1965) και μετά, ειργάζετο ως βοηθός εις το εργαστήριον του καθηγητού κυρίου
Ιωάννου Παππά, από τον οποίον είχεν την ευκαιρίαν να μάθη
πάρα πολλά πράγματα επάνω εις την Γλυπτικήν. Αφού
έλαβεν το πτυχίον του ειργάσθη επί 3 έτη περίπου ως Γλύπτης εις το Εθνικόν Μουσείον. Συγχρόνως με τα περιωρισμένα μέσα που διέθετε εδημιούργησεν ένα ιδικόν του εργαστήριον, όπου μπορούσε πλέον να μετουσιώνη σε πραγματικότητα τις εσωτερικές καλλιτεχνικές του ανησυχίες και εμπνεύσεις. Έχει λάβει μέρος εις 3 Πανελληνίους Εκθέσεις με έργα
του καθώς επίσης και εις αρκετές ομαδικές. Πολλά έργα του
έχουν αγορασθή από ιδιώτας εις την Ελλάδα και το εξωτερικόν.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εγεννήθη εις το Ροδολίβο Σερρών, εν έτει 1939. Αφού αποπεράτωσε τας γυμνασιακάς σπουδάς του με βαθμόν άριστα (19), εισήχθη κατόπιν
εξετάσεων, εις την Ανωτάτην Σχολήν Καλών Τεχνών του
Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, όπου εσπούδασεν Γλυπτικήν και Ζωγραφικήν. Εις την γλυπτικήν κυρίως με τον
Καθηγητήν κ. Αθανάσιον Απάρτην, εις την Ζωγραφικήν με
τους καθηγητάς κ. Ανδρέαν Γεωργιάδην και Ιωάννην Μόραλην. Αφού αποπεράτωσε τας εν τω Πολυτεχνείω Σπουδάς
του, έλαβεν υποτροφίαν από την «Εταιρείαν Μακεδονικών

32

Σπουδών». Εμελέτησε εις τα μουσεία της αλλοδαπής πολλά
έργα τέχνης και εγνώρισε την τεχνοτροπίων πολλών καλλιτεχνών της Ευρώπης. Έργα του ευρίσκονται εις ανώτατα
πνευματικά ιδρύματα επίσης εις την Εθνικήν Πινακοθήκην
Αθηνών, εις Μουσεία της Ευρώπης, την Πινακοθήκην Δήμου
Αθηναίων, την Πινακοθήκην Δήμου Σερρών, την Πινακοθήκην
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και εις Πανεπιστήμιον της χώρας μας. Επίσης εις ιδιωτικάς συλλογάς
της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Κυρίες και Κύριοι, σας ανέφερα δι’ολίγων τα βιογραφικά
στοιχεία των δύο καλλιτεχνών κυρίων Σταύρου Βαλασάκη
και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εις τους οποίους καθ’ομόφωνον κρίσιν της Επιτροπής απονέμεται το Βραβείον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, αποτελούμενον εξ ειδικού Μεταλλίου
μετά τιμητικού εκ Περγαμηνής Διπλώματος και συνοδευομένου εκ ποσού 2.000.000 Λιρεττών εις ελληνικάς δραχμάς.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
συγχαίρει θερμότατα τους δύο βραβευθέντας καλλιτέχνας
και τους εύχεται εκ βάθους καρδίας και εις ανώτατα.
Οι βραβευθέντες με το βραβείον Leonardo Da Vinci είπαν :
Σταύρος Βαλασάκης : Κυρίες και Κύριοι, βαθειά συγκίνησις
και ανέκφραστη ευγνωμοσύνη πλημμυρίζουν την ψυχή μου
τόσον έντονα την στιγμήν αυτήν, ώστε με μεγάλην δυσκολίαν
να έχω την τιμήν να απευθύνω προς όλους Σας, που συντελέσατε με οποιοδήποτε τρόπον εις την πραγματοποίησιν της
ευτυχισμένης αυτής στιγμής, ένα μεγάλο, ειλικρινές βγαλμέ-
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νο από τα τρίσβαθα της ψυχής μου «Ευχαριστώ». Το ευχαριστώ αυτό το απευθύνω προς τους τέσσερις Ροταριανούς
Ομίλους Αθηνών, Βιέννης, Τούρ και Φλωρεντίας, που καθιέρωσαν το βραβείον αυτό και δίδουν έτσι την ευκαιρίαν σε
νέους καλλιτέχνας να μετουσιώνουν σε πραγματικότητα
όνειρα και ελπίδες. Ευχαριστώ θερμότατα ακόμη την τιμητικήν επιτροπήν, που με την παρουσίαν της, όχι μόνον προσδίδει αίγλην και λαμπρότητα εις την ωραίαν αυτήν εκδήλωσιν,
αλλά και ενισχύει ηθικώς τον έχοντα την τιμήν να σας ομιλή.
Το ίδιον θερμά και εγκάρδια ευχαριστώ Σας όλους, που με
την παρουσία σας τιμάτε τους τιμηθέντας, αλλά και τους
τιμήσαντας. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος από το διάβα της
ζωής του, διατηρεί πάντα πολλές και ποικίλες αναμνήσεις,
που σφραγίζουν ανεξίτηλα τον βίον του και αιχμαλωτίζουν
την μνήμην του. Να είσθε βέβαιοι, πως η πολυτιμώτερη, η
πιο σπάνια, η πιο γοητευτική και πιο ευτυχισμένη ανάμνησι
της ζωής μου, θα είναι η σημερινή ημέρα, την οποίαν οφείλω
εις όλους Σας και την αγάπην σας και διά την οποίαν σας
ευχαριστώ θερμά. Η ηθική δύναμις του σημερινού βραβείου,
θα με βοηθήσουν ασφαλώς εις τον σκοπόν της ζωής μου :
Την αδιάσπαστον προσπάθειαν εις την καλλιέργειαν της τέχνης.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος : Κυρίαι και Κύριοι, η απονομή
εις εμέ του Διεθνούς Βραβείου «Λεονάρντο Ντα Βίντσι» βαθυτάτην μου προξένησε συγκίνησιν. Εκφράζω απείρους ευ-

χαριστίας εις την Επιτροπήν του Διεθνούς τούτου Βραβείου
και απευθύνω αισθήματα ευγνωμοσύνης εις όσους με
έκριναν άξιον της απονομής ταύτης. Η ηθική σημασία την
οποίαν εγκλείει η έννοια του Βραβείου τούτου καταυγάζει
την συνείδησιν κάθε τιμωμένου, ο οποίος προϋποτίθεται ότι
τείνει με το έργον του εις κάποιαν τελειότητα καθ’ υπόδειγμα πάντοτε του μεγαλοφυιούς και μοναδικού εις δημιουργικότητα καλλιτέχνου και διανοητού της Ιταλίας. Ο βίος και το
έργον του μεγάλου Λεονάρντο ντα Βίντσι αποτελούν παράδειγμα πνευματικών επιτευγμάτων ανεπανάληπτον διά μέσου των αιώνων, εις όσους επιχειρούν συστηματικώς να
μελετήσουν τα άφθαρτα θησαυρίσματα της τέχνης και τα
απύθμενα βάθη του ανθρωπισμού. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι
αποτελεί πηγήν ακένωτον εμπνεύσεων και δημιουργίας διά
κάθε καλλιτέχνην, διότι είναι ο καλλιτέχνης αριστουργημάτων παγκοσμίου σημασίας. Διά τούτο και το σήμερον απονεμόμενον βραβείον έχει ιδιαιτέραν αξίαν και ξεχωριστήν σημασίαν και νόημα διά τον έχοντα την τιμήν να σας ομιλή. Αυτό το νόημα, κυρίαι και κύριοι, το αντιλαμβάνομαι καλώς
καθώς και την έξοχον τιμήν, η οποία μου γίνεται την στιγμήν
αυτήν. Δι’αυτό και σας διαβεβαιώ κατά τον επισημότερον
τρόπον, ότι μόνος στόχος και μόνη επιδίωξις εις την ζωή
μου θα είναι η θεραπεία της Τέχνης και μόνον. Σας ευχαριστώ.

8η ετήσια απονομή Βραβείου Leonardo da Vinci
Αθήνα, 23 Μαΐου 1982
Ροταριανοί Όμιλοι: Αθηνών, Φλωρεντίας, Τούρ και Βιέννης-Ρίνγκ και Μαδρίτης
Στις 23 Μαίου 1982 στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (πρ. Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) πραγματοποιήθηκε η 8η ετήσια απονομή του Βραβείου Leonardo da Vinci.
Την εκδήλωση απονομής τίμησε με την παρουσία του ο
τ.Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος επέδωσε το Βραβείο στον τιμηθέντα Πιανίστα Δημήτρη Σγούρο.
Προσφώνησις του Προέδρου του Ροταριανού
Ομίλου Αθηνών Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

Κ

ύριε Πρόεδρε και Κυρία Τσάτσου, Κύριοι Πρέσβεις,
Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, αγαπητοί Πρόεδροι και Συνάδελφοι των Ομίλων Φλωρεντίας, Τούρ,
Βιέννης-Ring και Μαδρίτης, Κυρίες και Κύριοι, ο Ροταριανός
Όμιλος Αθηνών είναι ιδιαιτέρως ευτυχής, που με την τιμητικήν παρουσίαν σας λαμπρύνετε την σεμνήν αυτήν τελετήν
της απονομής του Πανευρωπαϊκού Βραβείου Leonardo da
Vinci, και δεικνύετε το ενδιαφέρον και την αγάπην σας διά το

Ρόταρυ και την δράσιν του, κοινωνικήν και πολιτιστικήν, που
αγκαλιάζει ολόκληρον την ζωήν του ανθρώπου και επιδιώκει ένα ευτυχέστερον μέλλον δι’όλους. Ιδιαιτέρως, όμως, θα
ήθελα την στιγμήν αυτήν να καλωσορίσω εις την χώραν μας
τους επιφανείς ξένους Ροταριανούς των Ομίλων Φλωρεντίας, Τούρ, Βιέννης-Ring και Μαδρίτης, που ευρίσκονται σήμερα μαζί μας και οι οποίοι διέθεσαν πολύτιμον χρόνον, διά να
επισκεφθούν την Ελλάδα μας και να μας προσφέρουν την
χαράν, της παρουσίας των και την τιμητικήν συμμετοχήν των
εις την ωραίαν αυτήν εκδήλωσιν. Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, συναθλοθέται εις το βραβείον και συνεργάται εις
την άσκησιν του καλού και του ωραίου, σας εύχομαι το
«καλώς ήλθατε» εις την χώραν του Ξενίου Διός, εις την οποίαν είμαι βέβαιος πως θα περάσετε χαρούμενα και ευχάριστα
τον ολίγον χρόνον που θα μείνετε εις αυτήν. Κυρίες και Κύριοι, συγκεντρώθημεν σήμερον εις τον ιστορικόν αυτόν χώρον, προκειμένου να απονείμωμεν δι’ ένατον χρόνον και διά
δευτέραν φοράν εις την Ελλάδα το Βραβείον Leonardo Da
Vinci. Είναι ένα βραβείον που σαν στόχον του έχει να βοη-
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θήσει ηθικώς και υλικώς και να ενθαρρύνει νέους καλλιτέχνας και επιστήμονας και να προβάλη το έργον τους. Η
καθιέρωσις του βραβείου αυτού οφείλεται εις την πρωτοβουλίαν του Ροταριανού Ομίλου Φλωρεντίας και φέρει το
όνομα του μεγάλου τέκνου της Αναγεννήσεως, διά να τιμηθούν επάξια εις το πρόσωπον νέων ανθρώπων η εργατικότης, το ήθος, η δεξιοτεχνία, η επίδοσις και το ταλέντο εις
τας επιστήμας και τας τέχνας. Η σημερινή απονομή τοποθετείται εις τα πλαίσια της ιδιαιτέρως αγάπης προς τους νέους μας που αισθάνεται το Ρόταρυ. Τους νέους εκείνους, που
καλλιεργούν την τέχνην και την επιστήμην και καλλιεργούνται συγχρόνως, προάγοντας τας επιστήμας και αναπτύσσοντας τας τέχνας επ’ αγαθώ της ανθρωπότητος. Κυρίες, δεσποινίδες και Κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλιν διά την ενθουσιώδη συμμετοχήν σας εις την απονομήν αυτήν. Αγαπητοί
Συνάδελφοι των Ομίλων Φλωρεντίας, Βιέννης-Ring, Τούρ και
Μαδρίτης σας ευχαριστώ γιατί διανύσατε χιλιάδες χιλιόμετρα για να παραστήτε εις την σημερινήν τελετήν. Να είσθε
βέβαιοι, ότι το Βραβείον που σήμερα από κοινού απονέμομεν, καταξιώνεται κατά τον καλύτερον τρόπον εις την χώραν
αυτήν. Γιατί αυτή η χώρα, που σας υποδέχεται εγκάρδια και
με αισθήματα φιλίας και αγάπης, υπήρξε το λίκνον και η τροφός των επιστημών, των Τεχνών και του Ευρωπαικού πολιτισμού.
Παρουσίασις του τιμωμένου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ υπό του
Προέδρου του Ομίλου Αθηνών Ροτ. Αλέκου Κωνσταντίνη

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, είναι γνωστή η δημιουργική μεγαλοφυΐα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, εις τις πολλαπλές επιδόσεις του και εις
την κατά μοναδικόν τρόπον δημιουργικήν του πνοήν. Υπήρξε
μια πολύπλευρος προσωπικότης, που ησχολήθη με την ιδίαν
επιτυχίαν τόσον με τις Επιστήμες όσον και με τις Καλές Τέχνες. Και είναι φυσικόν εμάς τους Έλληνας να μας συγκινεί
ιδιαιτέρως η καλλιτεχνική δημιουργία του μεγάλου αυτού
τέκνου της Αναγεννήσεως, διότι η χώρα μας υπήρξεν η κοιτίς και το λίκνον, μέσα εις το οποίον εγεννήθη, εμεγάλωσε
και εμεγαλούργησε η Τέχνη. Η αρχαία Ελληνική Τέχνη δεν
στάθηκε ποτέ αδιάφορη έναντι της πραγματικότητος, του

γύρω κόσμου που περιβάλλει τον άνθρωπον. Και εις την προκειμένην περίπτωσιν, ο νεαρός Δημήτρης Σγούρος που σήμερα τιμάται με το βραβείον Leonarda da Vinci, είναι η μουσική
ιδιοφυΐα που επέλεξεν η Επιτροπή. Η χαρά και η συγκίνησις
των Ελλήνων Ροταριανών είναι πολύ μεγάλη, διότι η Επιτροπή Κρίσεως δι’ομοφώνου αποφάσεώς της απονέμει το βραβείον αυτό εις τον νεαρόν Έλληνα Πιανίστα Δημήτρη Σγούρον 12 ετών. Έτσι, το βραβείον Leonardo Da Vinci, που αθλοθετήθηκε από τους Ροταριανούς Ομίλους Αθηνών, Φλωρεντίας, Τούρ, Βιέννης-Ring και Μαδρίτης γίνεται η γέφυρα που
συνδέει πέντε λαούς της Ευρώπης : Την Ελλάδα, Ιταλίαν,
Γαλλίαν, Αυστρίαν και την Ισπανίαν, συσφίγγει τους δεσμούς
φιλίας και προάγει την ειρήνην εις τον κόσμον μας. Συναδέλφωσις της Τέχνης, συναδέλφωσις των λαών, δικαίωσις και
ηθική ικανοποίησις ενός νέου ανθρώπου, του Δημήτρη Σγούρου, είναι, λοιπόν το Βραβείον αυτό. Αλλά, καίτοι ο νεαρός
Δημήτρης είναι σχεδόν γνωστός εις όλους μας, μια και η
φήμη του έχει ξεπεράσει τα όρια της Πατρίδος μας θα σας
διαβάσω, αντί των τυπικών βιογραφικών στοιχείων, ένα απόσπασμα από μία ολοσέλιδη κριτική με φωτογραφία του που
εδημοσίευσεν η εφημερίδα New York Post εις τας 16 Απριλίου 1982 επ’ ευκαιρία ενός κονσέρτου που έδωσε.
Γράφει λοιπόν ως κυρία σελίδα : «Πιανιστικό Θαύμα του Αιώνα : Κύριε Μότσαρτ, Κύριε Λιστ, πήτε hallow στον κύριο Σγούρο...... Έχει επωνομασθεί το θαύμα του αιώνα στο πιάνο. Τον
ζητωκραύγασαν σ’όλη την Ευρώπη. Μερικοί κορυφαίοι μουσικοί τον συνέδεσαν με τον Μότσαρτ και τον Λιστ. Είναι 12
χρονών και φαινόμενο πιάνου και χθες βράδυ έκανε το Αμερικανικόν ντεπούτο του στο Κάρνεγκυ Χωλ με την Εθνικήν
Συμφωνικήν Ορχήστρα υπό την διεύθυνσι του Μιροσλάβ Ροστρόποβιτς. Στις δοκιμές ο Ροστρόποβιτς απεκάλεσε το
αγόρι από την Αθήνα ιδιοφυΐα. Έχει τόσο υψηλή γνώμη γι’αυτόν, ώστε ο νεαρός Σγούρος αντικατέστησε τον Ροστρόποβιτς σαν σολίστα στο Μόναχο σε ένα Κονσέρτο τελευταία,
όταν ο περίφημος σολίστας είχε αρρωστήσει. Ο μεγάλος
πιανίστας Σβιατοσλάβ Ρίχτερ απεκάλεσε τον 12χρονον
«φαινόμενο μουσικού ταλέντου». Ο Μαέστρος Κλαούντιο
Αμπάντο λέγει : «Ιδιοφυΐα που παρουσιάζεται κάθε 100 χρόνια». Ο βιολίστας Έρικ Φρίνεμαν τον παρομοιάζει με τον νεαρό Γιεχούντιν Μενουχίν. Ο Δημήτρης Σγούρος γεννήθηκε
στην Αθήνα τον Αύγουστον του 1969 και παίζει πιάνο από 7
χρονών. Χάρι σε μια εξαιρετική μνήμη έχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο για σόλο και μαθαίναι ολόκληρα κονσέρτα μέσα σε
μια βδομάδα. Όταν δεν μελετά άλλα, γράφει δικά του. Και
τελειώνει το άρθρο της εφημερίδος : Όταν περάσει ο ενθουσιασμός θα ησυχάσει ο Δημήτρη και θα συνεχίση τις σπουδές
του στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου».

Ο τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Τσάτσος με τον βραβευθέντα πιανίστα Δημήτρη Σγούρο
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Αυτός, Κυρίες και Κύριοι, είναι ο Δημήτρης Σγούρος, που
σήμερον τιμώμεν και που με το εκπληκτικόν ταλέντον του
τιμά την Ελλάδα διεθνώς και εις τον οποίον όλοι ευχόμεθα
από τα βάθη της καρδιάς μας υγείαν και πάντα δημιουργικήν
παρουσίαν εις το διεθνές μουσικόν στερέωμα. Παρακαλείται

ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κύριος
Κωνσταντίνος Τσάτσος να θελήση να επιδώση το βραβείο
εις τον Δημήτρην Σγούρον, το οποίον αποτελείται εκ τιμητικού εκ περγαμηνής διπλώματος μετά μεταλλίου και συνοδεύεται εκ ποσού 4.000.000 Λιρεττών.

Χαιρετισμός τ. Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

Π

ρὶν πώ δυό λόγια στὸν βραβευόμενο, θέλω νὰ ἐξάρω τὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο ποὺ τὸ
Ρόταρυ γενικά, ἀλλὰ καὶ τὸ Ρόταρυ Ἑλλάδος εἰδικώτερα, ἐπιτελοῦν τώρα ἐδῶ καὶ χρόνια. Ἀθόρυβο
καὶ δημιουργικὸ τὸ ἔργο αὐτό, ἔχει τὴν γενικὴ ἀναγνώριση καὶ δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ εὐχηθοῦμε,

νὰ τὸ συνεχίση στὸ μέλλον, πάντα γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου, γιὰ τὸ καλὸ γενικὰ τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ τώρα δυὸ λόγια σὲ Ἐσένα, ἀγαπητὲ φίλε Δημήτρη. Τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχω τὴ χαρὰ νὰ σοῦ ἐπιδίδω τὸ βραβεῖο ποὺ τὸ Ρόταρυ Ἐλλάδος σοῦ ἀπονέμει, ἔχω νὰ σοῦ δώσω μιὰ συμβουλὴ ποὺ εἶναι φανερὸ ὅτι εἶσαι ἄξιος
νὰ τὴν καταλάβης.
Ἡ τέχνη δὲν βρίσκεται στὰ χέρια ἀλλὰ στὴν ψυχή. Δὲν ἀρκεῖ νὰ δουλεύης τὰ χέρια σου ἀλλὰ νὰ καλλιεργῆς τὴν
ψυχή σου. Τὴν ψυχή σου ὁλόκληρη διαβάζοντας τοὺς μεγάλους τοὺς λόγους τῆς ποίησης καὶ τῆς φιλοσοφίας,
μελετῶντας στὰ μουσεῖα ἔργα τέχνης, θαυμάζοντας τὴ φύση καὶ ἐμβαθύνοντας μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου.
Τότε θὰ ταυτισθοῦν τὰ χέρια σου μὲ τὴν ψυχή σου. Τὰ ἰδανικά σου νὰ μὴν εἶναι ὁ Μότσαρτ τῶν 7 χρονῶν ποὺ
θριάμβευσε στὴν Αὐλὴ τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ ὁ Μότσαρτ τῶν 35 ποὺ δημιουργοῦσε, ἄρρωστος καὶ φτωχὸς τὸ
Ρέκβιεμ καὶ τὴ Συμφωνία τοῦ Διός.
Ὁ Θεὸς σὲ προίκισε μὲ ὅλες τὶς εὐαισθησίες καὶ τὰ χαρίσματα γιὰ νὰ φτάσης στὴν ἀληθινὴ δόξα. Πρόσθεσε σὲ
αὐτὰ τὰ χαρίσματα καὶ τὴ βούληση καὶ τὴν ἐργατικότητά σου καὶ νὰ εἶσαι βέβαιος γιὰ τὴν τελειωτική σου καθιέρωση.

Ευχαριστίες Δημητρίου Σγούρου: Ευχαριστώ με την καρδιά μου τον Πρόεδρον του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
κύριο Αλέκο Κωνσταντίνη για όσα είπε για μένα και τους Ομίλους, που με διάλεξαν και μου δίνουν το βραβείον και
όλους τους Κυρίους και τις Κυρίες που ήρθανε σήμερα εδώ για μένα. Νοιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους που
με τιμήσατε με την παρουσία σας και ιδιαιτέρως για τον Πρόεδρο Κύριο Τσάτσο και την Κυρία Ιωάννα Τσάτσου
που κάνατε την ημέρα αυτή ένα σταθμό της ζωής μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ
όλους.
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17η ετήσια απονομή Βραβείου Leonardo da Vinci
Αθήνα, 8 Ιουνίου 1991
Ροταριανοί Όμιλοι:

Αθηνών, Φλωρεντίας, Τούρ και Βιέννης-Ρίνγκ, Άμστερνταμ, Βρυξελλών, Βύρτσμπουργκ, Λονδίνου και Μαδρίτης

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 1991 στο Θέατρο Ηρώδου του
Αττικού, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,
πραγματοποιήθηκε η 17η ετήσια απονομή του Βραβείου. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αθανάσιος Κανελλόπουλος επέδωσε το βραβείο στον Λεωνίδα Καβάκο,
Βιολονίστα.

ταριανή Ιδεολογία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένας πρακτικός τρόπος ζωής που στηρίζεται σε δύο βασικές – για κάθε
άνθρωπο, Ροταριανόν ή όχι, αλλά πάντως αληθινό Χριστιανό
- αρχές : Την ανιδιοτελή προσφοράν υπηρεσιών προς τον
συνάνθρωπο και την ανάπτυξιν φιλικών σχέσεων με όλους
τους ανθρώπους προς επικράτησιν της ειρήνης εις τον πλανήτην μας.

Προσφώνηση του Προέδρου του Ρ.Ο. Αθηνών
Καθηγητού Ροτ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΑΠΤΗ

Πανανθρώπινη συμμαχία αγάπης ωνόμασαν το Ρόταρυ και είναι η κυριολεξία, όταν ο σκοπός του ιδεώδους είναι να επιτύχη την εναρμόνησιν των Εθνοτήτων, των φυλών και να βοηθήση εις την κατανόησιν και τον αμοιβαίον σεβασμόν, που
οδηγούν εις έναν κόσμον δίκαιον, ικανόν να εξασφαλίζη δι’όλους ειρήνην και αγάπην. Αγάπην προς τον συνάνθρωπον,
αφού μάλιστα έχει ρυθμίσει ο Ροταριανός τους παλμούς της
καρδιάς του με τους παλμούς της Πατρίδος. Η ένθερμη αγάπη προς αυτήν, ακριβέστερα το πάθος για την ιερότητά της
και η συνεχής ανταπόκρισις προς το προς αυτήν χρέος, είναι
εκείνα που μετρούν την ποιότητα της προσωπικότητός του.
Και βέβαια η μετά πάθους συμπαράστασις προς τους νέους
μας.

Κ

ύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών σας
υποδέχεται εις την σημερινή του εκδήλωσιν με αισθήματα χαράς και εγκαρδιότητος και σας ευχαριστεί θερμότατα, που με την τιμητικήν παρουσίαν σας λαμπρύνετε την τελετήν απονομής του Πανευρωπαικού Βραβείου Leonardo Da
Vinci. Το βραβείον αυτό καθιερώθηκε προ δεκαεπτά ακριβώς ετών. Την πρωτοβουλίαν είχεν ο Ροταριανός Όμιλος
Φλωρεντίας, ο οποίος και επρότεινε εις τους Ομίλους των
πόλεων Αθηνών, Άμστερνταμ, Βύρτσμπουργκ, Μαδρίτης, Βρυξελλών, Λονδίνου, Βιέννης και Τούρ να συμμετάσχουν από
κοινού ως αθλοθέται του Βραβείου. Την πρότασιν εδέχθημεν
ευχαρίστως όλοι και καθωρίσθησαν οι όροι απονομής που θα
εγένετο κατ’έτος, κατά μήνα Μάιον ή Ιούνιον εκ περιτροπής
εις μίαν εκ των εννέα πόλεων. Ωνομάσθη Βραβείον Leonardo
Da Vinci εις μνήμην του γίγαντος καλλιτέχνου και επιστήμονος της Αναγεννήσεως και αποτελείται από ειδικόν Μετάλλιον μετά Τιμητικού εκ Περγαμηνής Διπλώματος, συνοδευομένου από σημαντικού χρηματικού ποσού.

Το Βραβείον απονέμεται εις ανερχόμενους επιστήμονας ή
καλλιτέχνας, που η όλη επίδοσις και η εργασία των εγγυάται
την επιτυχή εξέλιξιν αυτών. Αυτό ακριβώς είναι και ο σκοπός του Βραβείου : Να βοηθήση κυρίως ηθικώς, να ενθαρρύνη τους νέους καλλιτέχνας και να προβάλη το έργον τους. Οι
υποψήφιοι για το Βραβείον ωρίσθη ότι έπρεπε : 1) Να είναι
ηλικίας το ανώτατον μέχρι 30 ετών, 2) Να έχουν σπουδάσει
με ο,τι ησχολήθη ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Είναι ιδιαιτέρως
επιτυχής η καθιέρωσις του Βραβείου αυτού υπό των εννέα
Ροταριανών Ομίλων, που φέρει το όνομα του μεγάλου τέκνου της Αναγεννήσεως, διότι η κορυφαία καλλιτεχνική μεγαλοφυΐα του Ντα Βίντσι τιμάται, αλλά συγχρόνως τιμώνται
εις την εποχήν μας αι επιστήμαι και αι τέχναι εις το πρόσωπον νέων ανθρώπων, που αγωνίζονται διά να επιτύχουν ένα
καλύτερο και ευτυχέστερο μέλλον. Κυρίες και Κύριοι, η Ρο-
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Και η σημερινή μας εκδήλωσις τοποθετείται εις τα προαναφερθέντα πλαίσια και ιδιαιτέρως εις την αγάπην προς τους
νέους μας. Τους νέους εκείνους, που μακράν αλλοτρίων ενασχολήσεων, καλλιεργούν την τέχνη και την επιστήμη και
καλλιεργούνται συγχρόνως, προάγοντας τις επιστήμες και
αναπτύσσοντας τις τέχνες επ’ αγαθώ της ανθρωπότητος και
εις δόξαν Θεού. Ένας τέτοιος νέος με έξοχον ήθος, με σπάνιο
μουσικό ταλέντος, με βαθειά αγάπη για τον άνθρωπο, με αφοσίωσι για την Πατρίδα και πίστιν προς τον Θεόν, είναι ο
Λεωνίδας Καβάκος, που σήμερα επαξίως τιμάται με το Βραβείον Leonardo Da Vinci. Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι αναμφιβόλως μια μουσική δόξα, που ασφαλώς θα τιμά και θα
προβάλλει την Ελλάδα μας για πολλά-πολλά χρόνια διεθνώς.
Κυρίες και Κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την τιμητική παρουσίαν σας εις την σημερινήν τελετή. Ο οικουμενικός και πανανθρώπινος στόχος του βραβείου, ευρύνουν την έννοιαν και την σημασίαν του και αυξάνουν τις υποχρεώσεις του. Κυρίες, δεσποινίδες και Κύριοι, σας ευχαριστώ που μαζύ μας τιμάτε με την παρουσίαν σας και τον
Λεωνίδα Καβάκο και τον Ροταριανόν Όμιλον Αθηνών.
Αγαπητοί Συνάδελφοι των Ομίλων Βύρτσμπουργκ, Λονδίνου,
Άμστερνταμ, Φλωρεντίας, Βιέννης, Τούρ, Μαδρίτης και Βρυξελλών σας ευχαριστώ γιατί διανύσατε χιλιάδες χιλιόμετρα
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για να παραστήτε εις την σημερινήν τελετήν. Να είσθε βέβαιοι ότι το Βραβείον, που σήμερα από κοινού απονέμομεν,
καταξιώνεται κατά τον καλύτερον τρόπον εις την χώραν
αυτήν. Γιατί αυτή η χώρα, που σας υποδέχεται εγκάρδια και
με αισθήματα αληθινής φιλίας, υπήρξε το λίκνον και η τροφός των επιστημών, των τεχνών και του Ευρωπαικού Πολιτισμού. Καλώς ωρίσατε.

O Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Αθανάσιος Κανελλόπουλος επιδίδει το βραβείο στον Λεωνίδα Καβάκο

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Α

ποτελεί για μένα, Κυρίες και Κύριοι, υψίστη τιμή, ότι
έχω το προνόμιον να απονείμω ένα μεγάλο βραβείον,
το βραβείον Leonardo Da Vinci, που έχουν θεσπίσει 9
ευρωπαϊκές χώρες, σε όσους ανοίγουν δρόμο για την πρόοδο, την επιστήμη και τον ανθρωπισμό. Είναι, όμως, επίσης
και χαρά μεγάλη και χαρά όλων των Ελλήνων, γιατί για άλλη
μια φορά δίνεται η ευκαιρία να τιμήσωμε ένα μεγάλο Έλληνα
καλλιτέχνη, ο οποίος την ώρα αυτή τιμά το όνομα της χώρας
μας σ’όλον τον κόσμον, τον Λεωνίδα Καβάκον. Θέλω διά τον
λόγον αυτόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα των Ροταριανών που είχε και την πρωτοβουλίαν και την διάθεσιν να
αναπτύξει αυτήν την δραστηριότητα γενικώτερα και ειδικώτερα σ’αυτόν τον τομέα.

Είναι εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονός ότι έχομε συγκεντρωθεί στο μνημείο αυτό του Ηρώδου Αττικού, και δίπλα
στην Ακρόπολη, την ανυπέρβλητη αυτή δημιουργία, μπροστά
στην οποία η ανθρωπότητα σκύβει το κεφάλι, σ’αυτήν την
συντριπτική δημιουργία, η οποία τους απογόνους θα τους
στερούσε από την δυνατότητα να υψώσουν το κεφάλι τους
να συγκριθούν. Και όμως στην Ελλάδα ο Μέγας Παν δεν απέθανε. Και τώρα ακόμη είμαστε σε θέση να δημιουργούμε και
να προσφέρουμε. Θα ήθελα, για να τελειώσω ακριβώς, να
σας θυμίσω κάτι που μας τόδωσε ως συμβουλή ο Πλάτων
και που έχω την βεβαιότητα ότι το τηρήσαμε και προ-

Είναι σ’όλους μας γνωστό το έργο του Ρόταρυ και ξεχωριστά
γνωστό στην Ελλάδα. Την ώρα αυτή θυμάμαι τον ιδρυτή του
Ρόταρυ, τον Paul Harris, ο οποίος έλεγε : «Είμαι ένας, δεν
μπορώ να τα κάνω όλα. Όμως, πρέπει να κάνω και θα κάνω
κάτι». Με στίχους μας το είπε και ο δικός μας ποιητής, ο
Κωστής Παλαμάς : «Φτάνει μια φλόγα, μια ψυχή. Εσύ φτάνεις,
εγώ φτάνω να δώσουμε νόημα στων πολλών την ύπαρξιν.
Ένας φτάνει». Είμαστε σήμερα ευχαριστημένοι, διότι από την
Ελλάδα προσέρχονται επιτυχώς στον διεθνή στίβο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας πολύ περισσότεροι
απ’ όσους εμείς θα υπολογίζαμε.

διὰ τὴν δόξαν τῶν προγόνων».

σπαθούμε να το τηρήσουμε : «Ἀνδρί οἱομένῳ τι εἶναι οὔκ ἐστίν

αἴσχιον οὐδέν, ἤ παρέχει ἑαυτόν τιμώμενον, μὴ δὲ ἑαυτὸν ἀλλὰ
Ελπίζω ότι εις το μέλλον θα είμαστε σε ακόμη καλύτερη
θέση μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της Ευρωπαικής Κοινότητας και της Ευρώπης, να προσφέρουμε πολλά στον πνευματικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό τομέα και παράλληλα
να βοηθήσουμε από την μία πλευρά την ίδια την Ευρώπη να
αποκτήσει την ταυτότητά της και από την άλλη πλευρά στην
Ελλάδα, στην Ελλάδα μας, να ξαναδώσουμε τα φτερά, τα φτερά τα πρωτινά της τα μεγάλα. Ευχαριστώ.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής L.d.Vinci του Ρ.Ο.Α. Αλέκος
Κωνσταντίνης, ο Λεωνίδας Καβάκος, ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος και ο Πρόεδρος του Ρ.Ο.Α. Καθηγητής Π.Α. Σωτήριος Ράπτης

Παρουσίασις ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΒΑΚΟΥ υπό του Προέδρου της Επιτροπής L.D. Vinci του Ομίλου Αθηνών και
Διοικητού Περιφερείας Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

Κ

ύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι, ως υπεύθυνος του Ρόταρυ εις την
Ελλάδα καλωσορίζω εγκάρδια τους επιφανείς ξένους
μας, που συμμετέχουν εις την εκδήλωσιν αυτήν και συγχρόνως συγχαίρω θερμότατα τον Ροταριανόν Όμιλον Αθηνών για
την έξοχη πρωτοβουλίαν του, που τιμά το Ρόταρυ και την
Πατρίδα μας και προβάλλει και τα δύο με την εκδήλωσιν
αυτήν εις ολόκληρο τον κόσμον. Η χαρά και η συγκίνησις των
Ελλήνων Ροταριανών είναι πολύ μεγάλη, διότι η Επιτροπή
Κρίσεως της οποίας είχα την τιμήν να προεδρεύω, δι’ ομοφώνου αποφάσεώς της απονέμει το βραβείον αυτό εις τον
νεαρόν Έλληνα Βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκον, 23 ετών.
Έτσι, το Βραβείον Leonardo Da Vinci, γίνεται η γέφυρα που
συνδέει εννέα λαούς της Ευρώπης. Αλλά, καίτοι ο νεαρός
Λεωνίδας είναι σχεδόν άγνωστος εις όλους μας, μια και η
φήμη του έχει ξεπεράσει τα όρια της Πατρίδος μας, επιτρέψατέ μου να αναφερθώ, σύντομα, σε βιογραφικά στοιχεία του
Καλλιτέχνη, που δείχνουν γιατί η Επιτροπή του Βραβείου
ομοφώνως επέλεξε τον Λεωνίδα Καβάκο. Ο Λεωνίδας Καβάκος από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπην του για την
μουσική. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος δάσκαλός του. Αργότερα διδάσκεται στο Ελληνικό Ωδείο, όπου σπουδάζει με
υποτροφία και παίρνει δίπλωμα με πρώτο βραβείο παμψηφεί και με χρυσό μετάλλιο που δόθηκε για πρώτη φορά από
την ίδρυσι του Ωδείου. Το 1984 εμφανίζεται για πρώτη φορά
στο Φεστιβάλ Αθηνών και αργότερα στο «Φεστιβάλ Elidem»
των Καννών, όπου αποκαλέστηκε «Μεγάλος Άρχοντας του
βιολιού». Το 1985 κερδίζει πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό «Sibelius».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του διαγωνισμού Paganini, ο
διάσημος μαέστρος Ferari μετά την βράβευσί του, δήλωσε
στους ανταποκριτές ευρωπαικών εφημερίδων : «Ο Καβάκος
είναι για το βιολί ο,τι πιο ψηλό μπορεί να αγγίξη η ανθρώπινη φαντασία». Μερικές από τις ορχήστρες που έχει συμπράξει σαν σολίστ είναι : Η Συμφωνική του Σικάγου, της Βαλτιμόρης, του Σαίντ Λούις, της Ινδιανάπολης, της Σάντα Μπόρμπαρα, του Σιάτλ, η National της Ουάσινγκτων, η American της
Νέας Υόρκης, η Συμφωνική του Βερολίνου και η Φιλαρμονική
της Στουργάρδης, του Ελσίνκι, του Λονδίνου, της Μόσχας.
Με την Εθνική ορχήστρα της Ισπανίας, την Εθνική ορχήστρα
και ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας, την Κρατική της Ουγγαρίας, την ορχήστρα δωματίου της Νορβηγίας και την ορχήστρα Halle του Μάντσεστερ και έχει συνεργαστεί με τους
μεγαλύτερους μαέστρους της εποχής μας. Ο Λεωνίδας Καβάκος έχει βραβευθεί από πολλές πόλεις της Ευρώπης, της
Αμερικής, αλλά και της πατρίδος του για τις δραστηριότητές
του ως σολίστ βιολιού. Πρόσφατα βραβεύθηκε με το Βραβείο Σπύρου Μοντσενίγου από την Ακαδημία Αθηνών.
Αυτός, Κυρίες και Κύριοι, είναι ο Λεωνίδας Καβάκος, που
σήμερα τιμώμεν και που το εκπληκτικόν ταλέντο του τιμά
την Ελλάδα διεθνώς και εις τον οποίον όλοι ευχόμεθα από
τα βάθη της καρδιάς μας υγείαν και πάντα δημιουργικήν παρουσίαν εις το διεθνές μουσικόν στερέωμα. Είμεθα, βέβαιοι,
πως η απονομή του βραβείου δεν είναι μόνον τιμή για τον
Λεωνίδα, αλλά και για την Ελλάδα μας και βεβαίως γι’αυτό
καθ’εαυτό το Βραβείον Leonardo Da Vinci. Παρακαλείται ο
Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Δικαιοσύνης
κύριος Αθανάσιος Κανελλόπουλος να θελήση να επιδώση το
Βραβείον εις τον Λεωνίδα Καβάκον.

Ευχαριστίες του βραβευθέντος: Θέλω πάρα πολύ λίγα να πω. Άλλωστε δεν έχω προγραμματίσει ομιλία. Είμαι τρομερά συγκινημένος από την τιμή αυτή, η οποία μου γίνεται, κυρίως σ’αυτόν τον χώρο και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, οι
οποίοι με επέλεξαν γι’αυτό το βραβείο και να τονίσω ότι για μένα αυτό το βραβείο έχει την σημασία την οποίαν είχαν οι άνεμοι,
τους οποίους άφηνε ο Αίολος έξω από το ασκί του, όταν ο Οδυσσέας περιπλανιότανε για να πάη στην Ιθάκη. Ευχαριστώ. Ακολούθησε ρεσιτάλ βιολιού από τον βραβευθέντα ενώπιον των Ροταριανών επισκεπτών εξωτερικού, των μελών του Ρ.Ο. Αθηνών και
πάρα πολλών φίλων που παραυρέθηκαν στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού.
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26η ετήσια απονομή Βραβείου Leonardo da Vinci
Αθήνα, 9 Μαίου 2020
Ροταριανοί Όμιλοι:

Αθηνών, Άμστερνταμ, Βιέννης-Ρίνγκ, Φλωρεντίας, Βρυξελλών, Βύρτσμπουργκ,
Λονδίνου, Μαδρίτης και Τούρ

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2000, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (πρ. Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) πραγματοποιήθηκε η 26η τελετή απονομής του βραβείου, το οποίο επεδόθη στον
Ζωγράφο Νικόλαο Φραντζολά, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ε

ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατε, Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, οι Έλληνες είμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς, διότι
εξ αφορμής της απονομής του Βραβείου Leonardo Da Vinci
συναντώμεθα για εικοστή έκτη φορά, Ροταριανοί από εννέα
χώρες της Ευρώπης στη πόλη των Αθηνών για να ασκήσουμε
το «υπηρετείν», να καλλιεργήσουμε το Πνεύμα και να τιμήσουμε τη Τέχνη. Έτσι, η εμπνευσμένη ιδέα των Ροταριανών
της Φλωρεντίας έκαμε να αναβιώσουν στην εποχή μας οι
Αμφικτυονίες της Αρχαίας Ελλάδας. Η σημερινή μας συνάντηση δεν είναι, όμως, μόνον αμφικτυονίες φιλίες και πολιτιστικών επιδιώξεων, αλλά συγχρόνως και νησίδες αγάπης και
συναδελφώσεως, δημιουργίας και εδραιώσεως της ειρήνης
μέσα εις ένα δοκιμαζόμενον από πολέμους και αναρχία κόσμο. Και από αυτής της απόψεως, η σημερινή μας συνάντηση
αποκτά ξεχωριστή σημασία και μεγάλη αξία για τον άνθρωπο
της εποχής μας και κυρίως για τους Ροταριανούς, αφού μπορούν το πανανθρώπινο ιδανικό της ειρήνης της αρχαίας Ελλάδος να το μετουσιώνουν σε ευγενείς πράξεις καθημερινής
ζωής στην εποχή μας, σαν αυτή, που από σήμερα αρχίζει για
την απονομή του βραβείου Leonardo Da Vinci. Ως Πρόεδρος
του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών σας καλωσωρίζω εγκάρδια
εις την πόλη μας, εύχομαι να περάσετε ευχάριστα και άνετα
κοντά μας τις λίγες ημέρες που θα μείνετε μαζί μας.

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Σεβασμιώτατε,
Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, ο Ροταριανός Όμιλος
Αθηνών σας υποδέχεται εις την σημερινή του εκδήλωση με
αισθήματα χαράς και εγκαρδιότητος και σας ευχαριστεί θερμότατα, που με την τιμητική παρουσία σας λαμπρύνετε την
τελετή απονομής του Πανευρωπαϊκού Βραβείου Leonardo Da
Vinci. Είναι ιδιαιτέρως επιτυχής η καθιέρωση του Βραβείου
αυτού από τους εννέα Ροταριανούς Ομίλους, που φέρει το
όνομα του μεγάλου τέκνου της Αναγεννήσεως, διότι η κορυφαία καλλιτεχνική μεγαλοφυΐα του Da Vinci τιμάται, αλλά
συγχρόνως τιμώνται στην εποχή μας οι Επιστήμες και οι
Τέχνες στο πρόσωπο νέων ανθρώπων, απου αγωνίζονται για
να επιτύχουν ένα καλύτερη και ευτυχέστερο μέλλον. Η Ροτα-

ριανή Ιδεολογία δεν είναι τίποτα άλλα, παρά ένας πρακτικός
τρόπος ζωής που στηρίζεται σε δύο βασικές – για κάθε
άνθρωπο, Ροταριανό ή όχι, αλλά πάντως αληθινό Χριστιανό –
αρχές: Την ανιδιοτελή προσφορά υπηρεσιών προς τον συνάνθρωπο και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με όλους τους
ανθρώπους προς επικράτηση της ειρήνης στον πλανήτη μας.
Πανανθρώπινη συμμαχία αγάπης ονόμασαν το Ρόταρυ και
είναι η κυριολεξία, όταν ο σκοπός του ιδεώδους είναι να
επιτύχει την εναρμόνιση των εθνοτήτων, των φυλών και να
βοηθήσει στην κατανόηση και τον αμοιβαία σεβασμό, που
οδηγούν σε ένα κόσμο δίκαιο, ικανό να εξασφαλίζει για
όλους ειρήνη και αγάπη. Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αφού
μάλιστα έχει ρυθμίσει ο Ροταριανούς τους παλμούς της καρδιάς του με τους παλμούς της Πατρίδος. Η ένθερμη αγάπη
προς αυτή, ακριβέστερα το πάθος για την ιερότητά της και η
συνεχή ανταπόκριση προς το προς αυτήν χρέος, είναι εκείνα
που μετρούν την ποιότητα της προσωπικότητάς του. Και
βέβαια η μετά πάθους συμπαράσταση προς τους νέους μας.
Με τη σημερινή τελετή ο θεσμός της απονομής του Βραβείου Leonardo Da Vinci εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία της
λειτουργίας του. Είναι ένα γεγονός σημαντικό και ένα επίτευγμα αξιοπρόσεκτο, που αξίζει τον κόπο να το χειροκροτήσουμε σαν μια ακόμη προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης και την ανάπτυξη της φιλίας των λαών και σαν μια ξεχωριστή δραστηριότητα του Διεθνούς Ρόταρυ στον ταραγμένο
κόσμο μας. Ζούμε σε ένα κόσμο ανελέητο, που επικρατούν ο
εγωϊσμός και η κακία, που κυριαρχεί η αδιαφορία και το συμφέρον, που ο ετσιθελισμός και οι καθημερινές συγκρούσεις
ταλαιπωρούν την ανθρώπινη ύπαρξη, που καταστρέφουν τα
όνειρά της και διαλύουν τα οράμτα της, που εκμηδενίζουν
τις αιώνιες ηθικές αξίες και διασκορπίζπουν τις ελπίδες
της. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο σκεπτικισμό, θλίψι, αγωνία
και φόβο για το μέλλον.
Το Βραβείο Leonardo Da Vinci είναι μια ακτίνα αισιοδοξίας.
Είναι μια κινητήρια δύναμη, που προσπαθεί να γεφυρώσει τα
χάσματα μεταξύ των λαών και να εύρη νέους τρόπους προ-
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σφοράς υπηρεσιών. Το βραβείο Da Vinci δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενώσει τους ανθρώπους, για να δραστηριοποιήσει τους αδρανείς, να κινητοποιήσει τους νωχελείς, να ενθαρρύνει τους διστακτικούς και να συμπαρασταθεί ενεργά
και αποτελεσματικά σ’αυτούς που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο. Οι Ροταριανοί δεν είναι τόσο ρομαντικοί, ώστε
να πιστεύουν ότι θα λύσουν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Πιστεύουν, όμως, πώς όπως όλοι οι απλοί, μα
σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι πρέπει να δείξουν το
ενδιαφέρο τους γι’αυτά και να προσπαθήσουν να εύρουν τρόπους που θα μας δώσουν κάποτε τη λύση τους. Και οι Ροταριανοί που μετέχουν στη σημερινή μας εκδήλωση αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Με καλωσύνη καρδιάς και αγάπη για τον
άνθρωπο μετουσιώνουν τις ουτοπίες της εποχής μας σε
ευγενικές δραστηριότητες, που προάγουν την αλληλογνωριμία των λαών και ενισχύουν την προσπάθεια για την ειρήνη
του κόσμου. Και αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι από την εφετεινή μας συνάντηση. Η δράση του Βραβείου Da Vinci από
έτους σε έτος αυξάνεται. Η επιρροή του επεκτείνεται. Η
συμμετοχή σε αυτό ευρύνεται. Η ευεργετική επίδρασή του
αναγνωρίζεται. Έτσι σημασία του μεγαλώνει και καταξιώνεται στις συνειδήσεις των λαών μας, των εννέα χωρών
που συμμετέχουν στην αθλοθέτησή του.
Οι Έλληνες Ροταριανοί που συνεχώς αποδεικνύουν όχι με
λόγια, αλλά κυρίως με έργα την αφοσίωση τους στην ειρήνη,
είναι ευτυχείς που μετέχουν στη σημερινή εκδήλωση, γιατί
έτσι επιβεβαιώνεται η αξία των ιδανικών του Ρόταρυ στον
κόσμο μας, δικαιώνονται οι τρισχιλιόχρονες προσπάθειες
των Ελλήνων για την ειρήνη και βρίσκουν πρόσφορα έδαφος
οι προσδοκίες των συνανθρώπων μας για την επικράτησή
της. Οι Ροταριανοί που μετέχουμε στην ωραία αυτή εκδήλωση, ας επαναλάβουμε την ευχή, που η γνωστή μας Hellen Keller είπε: «Πρέπει να θέλουμε όχι καθήκοντα ανάλογα με τις
δυνάμεις μας, αλλά δυνάμεις ανάλογες με τα καθήκοντά μας
και να βαδίζουμε μπροστά, σκοπεύοντας τους υψηλούς στόχους που μας υπαγορεύει η καρδιά μας». Η παρουσία σας
εδώ δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική και απαιτεί από
όλους μας μεγαλύτερη προσπάθεια, εντονώτερη δρα-

στηριότητα, περισσότερα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα στον τομέα της αλληλοκατανοήσεως, της φιλίας και της ειρήνης
των λαών, οι Ροταριανοί έχουν καθήκον και πρέπει να εργασθούν για την ειρήνη, που δε περισσότερο τώρα, που η ανθρωπότης δοκιμάζεται και ταλαιπωρείται και πάλι από εμφύλιες διενέξεις στα Βαλκάνια και επαπειλούμενους πολέμους με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους μας.
Στα προαναφερθέντα αυτά πλαίσια τοποθετείται και η σημερινή μας εκδήλωση, ιδιαίτερα δε στην αγάπη προς τους νέους μας. Τους νέους εκείνους, που μακράν αλλοτρίων ενασχολήσεων, καλλιεργούν την Τέχνη και την Επιστήμη και
καλλιεργούνται συγχρόνως, προάγοντας τις επιστήμες και
αναπτύσσοντας τις τέχνες επ’αγαθώ της ανθρωπότητας και
εις δόξαν Θεού. Ένας τέτοιος νέος, με έξοχο ήθος, με σπάνιο
εικαστικό ταλέντο, με βαθειά αγάπη για τον άνθρωπο, με
αφοσίωση για την Πατρίδα και πίστιν προς τον Θεόν, είναι ο
ζωγράφος Νικόλαος Φραντζολάς, που σήμερα επαξίως τιμάται με το Βραβείον Leonardo Da Vinci. Ο Νικόλαος Φραντζολάς, είναι αναμφιβόλως μια μελλοντική εικαστική δόξα, που
ασφαλώς θα τιμά και θα προβάλει την Ελλάδα μας για πολλάπολλά χρόνια διεθνώς.
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατε, Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την τιμητική παρουσία σας στην σημερινή τελετή. Ο οικουμενικός
και πανανθρώπινος στόχος του Βραβείου ευρύνουν την
έννοια και τη σημασία του και αυξάνουν τις υποχρεώσεις
του. Σας ευχαριστούμε θερμότατα ακόμη, που μαζί μας σήμερα τιμάτε με την παρουσία σας και τον Νικόλαο Φραντζολά
και τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών. Αγαπητοί Συνάδελφοι των
Ομίλων Βύρτσμπουργκ, Λονδίνου, Άμστερνταμ, Φλωρεντίας,
Βιέννης-Ρίνγκ, Τούρ, Μαδρίτης και Βρυξελλών σας ευχαριστώ γιατί διανύσατε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να παραστήτε στην σημερινή τελετή. Να είσθε βέβαιοι, ότι το Βραβείο, που σήμερα από κοινού απονέμομε, καταξιώνεται κατά
τον καλύτερο τρόπο στη χώρα αυτή. Γιατί αυτή η χώρα, που
σας υποδέχεται εγκάρδια και με αισθήματα αληθινής φιλίας,
υπήρξε το λίκνο και η τροφός των επιστημών, των τεχνών
και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Καλώς ωρίσατε.

Παρουσίαση του ζωγράφου Νικολάου Φραντζολά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Leonardo Da
Vinci του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ε

ξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Σεβασμιώτατε, Κύριοι Πρέσβεις, Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες
και Κύριοι, καλωσωρίζω εγκάρδια τους επιφανείς ξένους μας, που συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή και συγχρόνως συγχαίρω ως Διοικητής Περιφέρειας τον Ροταριανό
Όμιλο Αθηνών για την έξοχη πρωτοβουλία του, που τιμά το
Ρόταρυ και την Πατρίδα μας και προβάλλει και τα δύο με την
εκδήλωση αυτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά και η συγκίνηση των Ελλήνων ροταριανών είναι πολύ μεγάλη, διότι η
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Επιτροπή Κρίσεως, της οποίας είχα τη τιμή να προεδρεύω,
με ομόφωνη απόφασή της απονέμει το βραβείο αυτό στον
Έλληνα Ζωγράφο Νικόλαο Φραντζολά. Ο νεαρός ζωγράφος
καίτοι είναι σχεδόν γνωστός εις όλους μας, μια και η φήμη
του έχει ξεπεράσει τα όρια της Πατρίδος μας, επιτρέψατέ
μου να αναφερθώ σύντομα, σε βιογραφικά στοιχεία του Καλλιτέχνη, αλλά και κρίσεις ειδικών, που δείχνουν γιατί η Επιτροπή του Βραβείου ομοφώνως επέλεξε τον Νικόλαο Φραντζολά.
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«Η ανθρωποκεντρική ζωγραφική του Νίκου Φραντζολά κράμα διονυσιασμού και ευαισθησίας» είναι ο τίτλος της πραγματείας που δημοσιεύει ο κριτικός Δημήτρης Γιακουμάκης στο
Περιοδικό «Πνευματική Καλλιέργεια» ήδη από τον Σεπτέμβριον του 1989 για τον Νίκο Φραντζολά, για τον οποίον γράφει τα εξής: «Ο Νίκος Φραντζολάς έχει μια σύντομη, αλλά
ενδιαφέρουσα εικαστική προϊστορία. Νέος στην ηλικία (γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962) έχει ήδη δώσει δείγματα εικαστικής γραφής, που προδικάζουν έναν υποσχόμενο μέλλον. Η
αγάπη του για την τέχνη και ιδιαίτερα για την ζωγραφική εμφανίζεται από τα πρώτα του χρόνια, όπου ο άνθρωπος πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και κατ’επέκταση της τέχνης του, που είναι έντονα ανθρωποκεντρική,
όπως εναργέστατα φαίνεται στις πολυπρόσωπες συνθέσεις
του. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ζωγραφική και μετά την αποφοίτησή του μα άριστα, πήρε υποτροφία
στην σκηνογραφία από το ΙΚΥ. Η δράση, ο μύθος, η ιστορία του
ανθρώπου, εκφραζόμενες εικαστικά βιώνονται μέσα στα πρώτα του σχέδια, φτάνοντας μέχρι σήμερα όπου με φαντασία και
χρώμα προσπαθεί να αντιπαραθέσει το όραμά του στην άμυθη
εποχή μας, χωρίς η αφηγηματικότητα-μύθος να απομυζά τίποτα από τις πλαστικές αξίες, που ενδιαφέρουν άμεσα τον ζωγράφο. Οι φιγούρες του δημιουργούν χώρο, χωρίς ο χώρος να
τις περιορίζει. Ελεύθερες, γυμνές ή ντυμένες με κουστούμια
και σύμβολα ανθολογούμενα από την μυθολογία και την ιστορία μας, την ιστορία του ανθρωπίνου γένους, από τη μυθολογία άλλων εποχών. Ένας διαχρονισμός παρουσιάζεται στην θεματολογία του, διαχρονισμός που διατηρεί όλο τον σεβασμό
στο παρελθόν του κόσμου μας. Φιγούρες φορτισμένες από την
συναισθηματική έκφραση, την έκφραση της κίνησης από τον
οποίο κρατήθηκε στέρεα για να τις αποσπάσει από το μυθικό
τους κόσμο, έτοιμες να μπούν ανάμεσά μας, να κλάψουν και να

χαρούν μαζί μας, να μας μιλήσουν για τους χρησμούς του
«αύριο», να τις αγγίξουμε, να τις αποδεχθούμε ή να αμφιβάλουμε γι’αυτές. Η εικαστική γλώσσα που χρησιμοποιείται να
για υλοποιηθούν οι σκέψεις αυτές, που δουλεύονται από πολύ
καιρό, είναι χρώματα πλαστικά, σκόνες, κόλλες, χαρτιά και
άλλα υλικά που αγαπά ο καλλιτέχνης….». Και ο Δημήτρης Γιακουμάκης υπογραμμίζει με έμφαση, κλείνοντας το σημαντικό
και αρκετά εκτενές άρθρο του : «Κρατήστε στη μνήμη σας το
όνομα αυτού του νέου ζωγράφου. Αν δεν έχουμε χάσει εντελώς το (όποιο) καλλιτεχνικό μας αισθητήριο, ο Νίκος Φραντζολάς θα διακριθεί στον σκληρό στίβο που διάλεξε».

Ο Τεχνοκρίτης Ηλίας Κεφάλας μεταξύ άλλων σε ένα πολύ
μεγάλο άρθρο του, γράφει στο περιοδικό «Αλεβεβάν» τον
Οκτώβριο του 1991 τα εξής εντυπωσιακά για τον τιμώμενο
καλλιτέχνη: «Ο Νίκος Φραντζολάς είναι ένας νέος δημιουργός
στο χώρο της ζωγραφικής. Με τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του μας έπεισε αμέσως για την σοβαρότητα των προθέσεών του και το γνήσιο προβληματισμό του. Ήδη ο κόσμος
των πινάκων του είναι ένας ολοκληρωμένος κόσμος, με σαφήνεια σκέψης και αλληλουχία συμβολισμών, με συνέπεια τεχνικής επεξεργασίας και πλατειά ανάπτυξη του θεματολογικού
του άξονα. Ο Νίκος Φραντζολάς προέρχεται από το λυρισμό
του νερού. Τα αφετηριακά του στοιχεία αναπλάθουν εικόνες
τόσο υπό, όσο και επί των υδάτων. Και φυσικά το νερό του
είναι η ανεξάντλητη και μοναδική θάλασσα, ζωντανεμένη με
τις πανέμορφες παρουσίες της μυθολογίας, που όχι μόνον
δίνουν ένα νόημα στη μέσω της μνήμης διηνεκή ελληνική ομορφιά, αλλά και σκιαγραφούν έναν εν δυνάμει τρόπο ζωής με
καταγραμμένη από αιώνες την ιθαγένειά του. Ο Νίκος Φραντζολάς ανασύρει τις ονειρικές γοργόνες και τα στιλπνά κελύφη του βυθού, φέρνοντάς τα σε αντιπαράθεση με τη σύγχρονη απελπισία μας. Ο θλιμμένος Ποσειδώνας και ο εν πτώσει
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Ο Πρόεδρος της Ελλνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος επιδίδοντας το βραβείο στο Ζωγράφο Νικόλαο Φραντζολά. Μαζί τους ο Πρόεδρος του Ρ.Ο.Α. Ροτ. Βασίλης Πετρόπουλος
Για τον τιμώμενο καλλιτέχνη η γνωστότατη Δρ. Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, ιστορικός της Τέχνης και τεχνοκριτικός,
γράφει: «Ευρηματικές, απέριττες, υποβλητικές οι νεκρές φύσεις του Νίκου Φραντζολά επικοινωνούν πολυσήμαντα με
εμάς. Αναμοχλεύουν μέσα από μύριες όσες αναμνήσεις, εντυπώσεις, ενώ συνάμα μας εφοδιάζουν με εμπειρίες ζωής. Στη
θέασή τους βιώνουμε μιάν ατμόσφαιρα συνάμα γνώριμη και
πρωτόγνωρη ενδοτική σε πολλές εκπλήξεις. Δημιουργικός
συνεργός εδώ πάντα το χρώμα εξασφαλίζει στην διαπασών
την ατμοσφαιρικότητα της σύνθεσης».
Ίκαρος χρηματοδοτούν για την αείρροη πίκρα των ημερών
μας. Και οι πάλλευκοι ναύτες, η επί των υδάτων υδροχαρής
δυναμικότητα, έρχεται να ανατρέψει την καθημερινή μας κατήφεια και να αναφλέξει τις κρυφές ελπίδες για έγερση της
χαράς και της βεβαιότητας στη ζωή. Οι φιγούρες του Νίκου
Φραντζολά, όλα τα ανθρώπινα πρόσωπά του, καθημερινά ή
διαχρονικά, διαβάζονται μέσα από τη μυστική εστίαση του
βλέμματός των. Όλα κοιτάζουν κάπου μακρυά, έξω από τις
συγκεκριμένες χωροχρονικές διαστάσεις του πίνακα. Ο δημιουργός, ενώ μας προσφέρει κατ’αρχήν την έκσταση της εικόνας, αμέσως μας οδηγεί κάπου αλλού. Στο απροσδιόριστο,
εκτός του πίνακα, σημείο, όπου κυττάζουν μαγεμένα τα πρόσωπά του. Η πράξη της ενδοσκόπησης, συνειδητός ή μη, πλήν
όμως απώτερος στόχος του ζωγράφου, λαμβάνει σάρκα και
οστά…..».

Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατε, Κύριοι Πρέσβεις, Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, για το θαυμάσιο έργο του ζωγράφου Νίκο Φραντζολά, για τις αναρρίθμητες διθυραμβικές
κριτικές που έχουν γραφεί από την αρχή της σταδιοδρομίας
του μέχρι σήμερα και για το σπουδαίο εικαστικό έργο του
που είχαμε την ευκαιρία να αποθαυμάσουμε και να χειροκροτήσουμε και κυρίως, για το «πιστεύω» του στην Τέχνη, που
καταγράφει σε ένα κατάλογο εκθέσεώς του, που μας λέγει
λακωνικά:
«Ζωγράφισα μορφές καθημερινές, αγόρια και κορίτσια σύγχρονα, τα στόλισα με στεφάνια πικροδάφνης και κισό και τα
έβαλα μπροστά από σύμβολα και μνήμες άλλων καιρών, κόντρα στην αμνησία που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Η σημερινή μας ύπαρξη αναζητά περισσότερο από κάθε άλλη φορά
την ιστορική μας ταυτότητα».

Άποψη της Αίθουσας Γερουσίας της Παλαιάς Βουλής
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35η ετήσια απονομή Βραβείου Leonardo da Vinci
Αθήνα, 30 Μαίου 2009
Ροταριανοί Όμιλοι:

Αθηνών, Άμστερνταμ, Βιέννης-Ρίνγκ, Δουβλίνου, Φλωρεντίας, Βρυξελλών, Βύρτσμπουργκ, Λονδίνου, Μαδρίτης και Τούρ

Στις 30 Μαΐου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Ιστορικου Μουσείου (πρ. Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) έλαβε χώρα η 35η ετήσια απονομή του Βραβείου Leonardo da Vinci. Ο γνωστός
κλαρινετίστας Διονύσιος Γραμμένος, τον οποίο παρουσίασε ο γνωστός Μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κατσαρός, μέλος του Ομίλου μας. Το βραβείο επέδωσε στον τιμώμενο ο τ.Πρωθυπουργός
της Ελλάδος κ. Ιωάννης Γρίβας, Επίτιμο Μέλος του Ρ.Ο. Αθηνών.

Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ

Α

γαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι από χώρες της Ευρώπης, εξοχώτατε τ. Πρωθυπουργέ κ. Ιωάννη Γρίβα,
αγαπητή κ. Διοικήτρια της 2470 Περιφέρειας του
Διεθνούς Ρόταρυ Μάρη Δεληβοριά, αγαπητοί τέως κ. Διοικητές του Ρόταρυ, αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι Ροταριανοί
της Ελλάδας, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην όμορφη Αθήνα μας, την κοιτίδα του
σύγχρονου Δυτικού πολιτισμού. Στην πόλη που γεννήθηκαν
και διατυπώθηκαν έντονες φιλοσοφικές ιδέες αλλά και ακούστηκαν για πρώτη φορά καθαρά ελληνικές λέξεις με νόημα όπως δημοκρατία, αρμονία, μουσική, μαθηματικά, τέχνη,
αρχιτεκτονική, γαστρονομία, έρως, ευφορία κ.α. που έχουν
εμπλουτίσει το λεξιλόγιο σύγχρονων γλωσσών και έχουν
εμπνεύσει πολιτισμούς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή συνάντησή μας στο ιστορικό αυτό κτίριο της Παλαιάς
Βουλής θα είναι μία νέα Αμφικτυονία, όπως τους Παλαιούς
καιρούς στους Δελφούς, για τον ταραγμένο κόσμο μας αλλά
και μία ακόμη προσφορά στην ειρήνη μέσα από την τέχνη,
τον πολιτισμό αλλά και μέσα από την φιλία και την αλληλεγγύη των λαών όπως αυτή σφυρηλατείται στο Ρόταρυ και τα
ιδανικά του.
Δέκα Ροταριανοί Όμιλοι από δέκα χώρες της Ευρωπαικής
Ένωσης συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να βραβεύσουμε το
ταλέντο, τα νιάτα και τις άριστες προοπτικές εξέλιξης ενός
Έλληνα, μέλλοντα επιστήμονα των θετικών επιστημών, τον
οποίο όμως η μουσική τον έχει ήδη κερδίσει και καταξιώσει.

Τον κλαρινετίστα Διονύση Γραμμένο. Εδώ και 35 χρόνια οι
Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Άμστερνταμ, Βιέννης-Ριγκ, Βρυξελλών, Βύρσμπουργκ, Δουβλίνου, Λονδίνου, Μαδρίτης, Τούρ
και Φλωρεντίας έχουν αθλοθετήσει ένα βραβείο, με το
όνομα Leonardo da Vinci, που απονέμεται εκ περιτροπής κάθε χρόνο σε μία από τις πόλεις αυτές, σε ανερχόμενο καλλιτέχνη ή επιστήμονα. Το βραβείο συνοδεύεται και από χρηματικό ποσό. Φέτος η 35η απονομή του βραβείου γίνεται στην
Αθήνα από 29-31 Μαίου και για τον σκοπό αυτό βρίσκονται
στην πρωτεύουσά μας πολλοί ξένοι από τις 9 χώρες που
λαμβάνουν μέρος στις τριήμερες εκδηλώσεις, κορυφαία των
οποίων είναι η σημερινή απονομή και τους ευχαριστούμε από
καρδιάς.
Το βραβείο απονέμεται στην Αθήνα για 5η φορά. Το 1977
είχε απονεμηθεί στους Γλύπτες Σταύρο Βαλασάκη και Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το 1982 είχε απονεμηθεί στον Πιανίστα Δημήτρη Σγούρο. Το 1991 είχε απονεμηθεί στον Βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο. Το 2000 είχε απονεμηθεί στον Ζωγράφο Νικόλαο Φραντζολά. Την φετινή απονομή του βραβείου
Leonardo da Vinci τιμά με την παρουσία του ο τ. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος Α.Π. ε.τ. και Επίτιμον Μέλος του Ομίλου μας
κύριος Ιωάννης Γρίβας, ο οποίος και θα απονείμει το βραβείο. Τον ευχαριστούμε ειλικρινά για την τιμή που μας κάνει και
το κύρος που προσδίδει με την παρουσία του στο βραβείο
Leonardo da Vinci. Ευχαριστούμε επίσης όλους εσάς τους
παρευρισκόμενους στην σημερινή εκδήλωσή μας στην βράβευση ενός νέου Έλληνα καλλιτέχνη.
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Χαιρετισμός Διοικητού 2470 ΠΔΡ Ροτ. ΜΑΡΗΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

Α

γαπητοί φίλοι, επιθυμώ, με τη σειρά μου, να καλωσορίσω στη χώρα μας τους επισκέπτες από τους 9 ροταριανούς ομίλους της Ευρώπης και να τους ευχαριστήσω για την τιμή της παρουσίας τους. Και, βέβαια, τον
οικοδεσπότη της εκδήλωσης, τον πρεσβυγενή μας Ροταριανό Όμιλο Αθηνών, για την άψογη διοργάνωση και τη συμμετοχή του γενικότερα στον θεσμό του Πανευρωπαικού Βραβείου
Leonardo Da Vinci. Με ξεχωριστή χαρά και υπερηφάνεια,
είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι εδώ, Ροταριανοί και φίλοι
στο ιστορικό κτίριο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, για
να τιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε δημόσια την αριστεία
που επέδειξε ο κλαρινετίστας Διονύσης Γραμμένος. Στις
μέρες μας, συχνά μπορεί να απονέμονται διακρίσεις σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο για διάφορες πράξεις, όμως σπάνια εντρυφούμε στην έννοια της βράβευσης ή το βαθύτερο
νόημα αυτής της πράξης και για τον βραβευόμενο και για τον
βραβεύοντα. Αν αφιερώναμε έστω και λίγα λεπτά στην
έννοια θα συνειδητοποιούσαμε ότι η βράβευση – η δημόσια
αναγνώριση γενικότερα – αποτελεί κορυφαία κοινωνική
λειτουργία.
Κι αυτό γιατί αναγνωρίζοντας την αριστεία κάποιου συνανθρώπου μας σημαίνει συγχρόνως ότι μοιραζόμαστε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τις
ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά, τα ίδια κοινωνικά πρότυπα. Συγ-

χρόνως, δεσμευόμαστε δημόσια σε αυτά τα κοινά ιδανικά και
θέτουμε ως διηνεκή στόχο μας τη διαφύλαξή τους. Πιστεύω
αταλάντευτα ότι η δημόσια δέσμευση μίας κοινωνίας σε κοινά αποδεκτά ιδανικά είναι πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο
της. Πιστεύω ακράδαντα επίσης ότι η διαφύλαξη αυτών των
ιδανικών είναι ακόμη πιο σημαντική σήμερα, που το αξιακό
μας σύστημα κινδυνεύει και το ηθικό ποιόν της κοινωνίας
μας απειλείται. Τώρα, που η διεθνής οικονομική κρίση θέτει
σε δοκιμασία την υπομονή, την ψυχραιμία και τη σύνεσή μας,
οφείλουμε να διαφυλάξουμε ακόμη περισσότερο το ήθος,
την αξιοπρέπεια και τον αλληλοσεβασμό. Τώρα, οφείλουμε
να συνεχίζουμε να αποδίδουμε τα εύσημα σε όσους διακρίνονται γιατί μόνον έτσι θα συντηρούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε άριστους και στο
μέλλον.
Βραβεύοντας κάποιους ανθρώπους, δημιουργούμε πρότυπα,
καλλιεργούμε την ευγενή άμιλλα, ωθούμε κάθε άνθρωπο να
προσπαθήσει για το καλύτερο, να μην εφησυχάζει με το λιγότερο, να θέτει τον πήχυ όλο και πιο ψηλά για τον ίδιο, αλλά
και τις επόμενες γενιές. Αγαπητέ Διονύση σε συγχαίρω. Σε
διαβεβαιώ ότι δικαιούσαι να νιώθεις τη μεγαλύτερη περηφάνια για τη βράβευσή σου. Εύχομαι να συνεχίσεις και να παλέψεις για ακόμη λαμπρότερες διακρίσεις στο μέλλον. Σας
ευχαριστώ.

Γιώργος Κατσαρός, Διονύσης Γραμμένος, Ιωάννης Γρίβας και Βασίλης Βάρσος
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Παρουσίαση Διονύση Γραμμένου από τον Ροτ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΑΡΟ

Α

γαπητοί Ροταριανοί, Κυρίες και Κύριοι, έχω την μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω τον κ. Διονύσιον Γραμμένο, έναν ξεχωριστό νέον όχι μόνο διότι είναι ταλέντο
εις την μουσική, εις το κλαρινέτο, αλλά και ένα σπουδαστή
των θετικών επιστημών και δη αριστούχον.
Ο Διονύσιος Γραμμένος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1989.
Φοίτησε στο 12ο Δημοτικό σχολείο, στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας, από όπου αποφοίτησε αριστούχος, και μπήκε
ως αριστούχος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στο τμήμα Φυσικής. Από 8 ετών σπούδασε μουσική στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας. Τον Μάιο του 2008, σε ηλικία
18 ετών, εκπροσώπησε την Ελλάδα και απέσπασε το Α΄ βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Eurovision Young Musicians
2008, συμπράττοντας ως σολίστ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, διάκριση που πρώτη φορά απονέμεται σε
πνευστό όργανο, στην ιστορία του διαγωνισμού.
Έκτοτε, έχει παίξει ως σολίστ με όλες τις Κρατικές Ορχήστρες της χώρας μας, καθώς και με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Νορβηγίας, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της
Σόφιας και συνεργάζεται με σύνολα μουσικής δωματίου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Στα άμεσα σχέδιά του περιλαμβάνεται συνεργασία με το
Mozar Quartett Salzburg και το Tobias String Quartet, περιο-

δεία στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο του 2009, ενώ για το 2010
και 2011 το πρόγραμμά του προβλέπει κοντσέρτα στη Σουηδία με τα σύνολα Nordic Chamber Orchestra και Swedish Wind
Ensemble, υπό τη διεύθυνση του Christian Lindberg, συμμετοχή στο κύκλο «Διεθνώς Βραβευμένοι Σολίστ» που διεξάγεται
στη Βιέννη, συμπράττοντας με την Ορχήστρα της Βιέννης
(Wiener Kammer Orchester), συμμετοχή στο κύκλο για Νέους
Σολίστ που οργανώνει το Auditorium du Louvre (Παρίσι) και
συνεργασία με τα σύνολα μουσικής δωματίου Berliner Philharmonia Quartett και Borodin Quartet. Τον Μάρτιο του 2009,
εμφανίστηκε ως σολίστ με την Συμφωνική Ορχήστρα του
Δήμου Αθηναίων, στην Ισπανία, στο Auditorio Nacional de
Musica de Madrid, παρουσία της Βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας. Τον Ιούνιο του 2008, τιμήθηκε με Χρυσή Πλακέτα από
τον Δήμαρχο Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ, από τον Σεπτέμβριο του 2008, είναι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Δήμου Αθηναίων. Τον Ιανουάριο του 2009, αποφοίτησε
με άριστα από το Ωδείο Αθηνών και από το Σεπτέμβριο του
2009 θα φοιτήσει στη Μουσική Ακαδημία της Βαιμάρης Φραντς Λιστ, όπου κατ' εξαίρεση του δίνεται η δυνατότητα να
φοιτήσει και να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο του σε 3 χρόνια μόνο, αντί 5 που είναι τα έτη σπουδών. Αυτός είναι ο Διονύσιος Γραμμένος που βραβεύουμε σήμερα και εμείς τα μέλη
του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών είμεθα υπερήφανοι διά τον
εξαίρετον Έλληνα μουσικό.

Χαιρετισμός Προέδρου Ρ.Ο. Φλωρεντίας Ροτ. CLAUDIO BINI

D

ear rotarians friends, ladies and gentlemen, authority,
dear governor of district 2470 of Rotary International
Mari Delivoria, dear past district governors, dear rotarians and friend of Greece, dear president of Rotary Club Athinai
Mr. Vassilis Varsos. The Leonardo Da Vinci prize was founded
35year ago by Piero Scarselli on the occasion of the fifty anniversary of our Club.
On behalf of Piero and of all rotarian friends of Florence i express the wormest regards to all the rotarian friends in this
thirty fifth meeting, here in Athens and my best thanks to our
hosts. The prize comes back in Athens for the thirty fifth time.
Athens is the historical capital of Europe, a city with a “long
fashinatings history”, where political thought, theatre, the arts,
philosophy, architecture, reached an epic zenith. No other city
better than Athens, the origin of western civilization, could rep-

resent the soul of our prize, where each nation gives its contribution of traditions in a circle of the common rotarian faith and
european culture. Named after Leonardo Da Vinci, a true universal genious, bathed in the renaissance culture which is the
basis of european culture, the prize in its lifetime has witnessed the regognition of the merits of many young people in
different fields fostered by this great maestro: art, music, medicine, sciences, architecture.
Many young people for whom the prize has served as recognition for what they had done and as incentive to work even better. Rotary Club Firenze is proud to having collect many clubs,
but expecially a group of friends, in a very spirit of rotarians
and Europeans. Long life to our Leonardo prize, congratulations to the winner and many thanks to rotarians friends of
Athinai for the nice organization. Thank you very much.
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Ευχαριστίες ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Π

έρασε σχεδόν ένας χρόνος από την ημέρα, που δεν θάταν
ούτε άστοχο, ούτε υπερβολικό να πω, άλλαξε τη ζωή μου. Η
περσινή βράβευση ήταν η αρχή μίας χρονιάς μεστής εμπειριών, πλούσια σε χαρές αλλά και υποχρεώσεις. Αναλογιζόμενος τα
όσα συνέβησαν αυτό το διάστημα, με την πολυτέλεια που δίνει ο
χρόνος που μεσολάβησε ώστε να τα βλέπω πιο ψύχραιμα, χαίρομαι
που έκλεισα τα αυτιά μου στις παραινέσεις των αγαπημένων μου
προσώπων και των καθηγητών μου να στραφώ στην επιστήμη, αφού
το μέλλον των καλλιτεχνών είναι αβέβαιο.

Στην άκρη του μυαλού μου υπήρχε μία φράση της Κάλλας που σε δύο
γραμμές συμπύκνωνε όσα σκεφτόμουν και ένοιωθα: «Η μόνη μου
επιθυμία είναι να αγωνιστώ για την τέχνη όσο κι αν αυτό μου στοιχίσει». Η καλλιτεχνική μου πορεία με δικαίωσε και γνωρίζω ότι αυτοί

που με αγαπούν χαίρονται που διαψεύσθηκαν. Παραμένει ωστόσο
θέμα ανοικτό για συζήτηση και προβληματισμό η υποβάθμιση της
αξίας της τέχνης στην εποχή μας. Οι βραβεύσεις των νέων καλλιτεχνών είναι σίγουρα μία αρχή…
Η τιμή απόψε είναι μεγάλη, η χαρά και η ικανοποίηση. Η αίσθηση του
χρέους μου όμως ακόμα μεγαλύτερη. Να συνεχίσω να υπηρετώ την
τέχνη της μουσικής, να γίνομαι συνεχώς καλύτερος, να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιτροπή που με επέλεξε για την
απονομή του βραβείου Leonardo da Vinci και ιδιαίτερα τον αείμνηστο Ευάγγελο Μέξη και τον μουσικοσυνθέτη κ. Γιώργο Κατσαρό. Σας
ευχαριστώ όλους θερμά

Ο Κλαρινετίστας Διονύσιος Γραμμένος παρουσιάζοντας ένα σύντομο, αλλά εκλεκτό μουσικό πρόγραμμα

Το Κουαρτέτο του Δήμου Αθηναίων
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Σύντομη περιγραφή ετήσιων απονομών
Η πρώτη απονομή έλαβε χώρα στην Φλωρεντία στις

και Βύρτσμπουργκ το 1984, Άμστερνταμ το 1987.

13 Απριλίου 1975. Ο βραβευθείς ήταν ο Αμερικανός

Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε με την επιστροφή του

Ζωγράφος Ben Long, προταθείς από τον μαέστρο

βραβείου στη Φλωρεντία: Ο κριτικός της μουσικής

Pietro Annigoni. Στην αίθουσα Salone de’ Duecento του

Leonardo Pinzauti πρότεινε τον δεκαπεντάχρονο βιολι-

Palazzo Vecchio έγινε η απονομή του βραβείου από

στή Alberto Bologni, μαθητή του Maestro Sandro Ma-

τον τ. Πρόεδρο του Δ.Ρ. Giampaolo Lang.

terassi, ένα γνωστό όνομα μεταξύ των βιολιστών πα-

Το 1976 στην Τούρ της Γαλλίας, το βραβείο δόθηκε

γκοσμίως. Η τελετή πραγματοποιήθηκε, για ακόμη μια

στον νεαρό Ιστορικό Τέχνης της Αναγέννησης Jean

φορά, στο Salone de'Duecento στο Palazzo Vecchio,

Guillaume, μαθητή του Andre Chastel, κατά τη διάρκεια

στις 21 Απριλίου 1979. Το έτος αυτό εισήλθε στο θε-

τελετής στο Κάστρο Amboise, την κατοικία του Βασι-

σμό ο Ρ.Ο. Μαδρίτης.

λιά Francis I, προστάτη του Λεονάρντο.

Η επιλογή που έγινε το 1980 από τον Ροταριανό Όμιλο

Το 1977 ο Δήμαρχος Αθηναίων Ιωάννης Παπαθεο-

Tours της Γαλλίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική από επι-

δώρου επιδίδει το βραβείο σε δύο ανερχόμενους Γλύ-

στημονικής πλευράς. Στο Château d'Artigny το βραβείο

πτες, τον Σταύρο Βαλασάκη και τον Κωνσταντίνο Πα-

απονεμήθηκε από τον πρ. Πρωθυπουργό Michel

λαιολόγο. Η τελετή έγινε στην Αίθουσα της Ελληνικής

Debréστον στον νεαρό Ιολόγο Claude Naudion για τη

Αρχαιολογικής Εταιρείας.

δημιουργία διαγνωστικού τεστ και εμβολίου κατά της

Το 1978 ο Δρ. Otto Prohaska έλαβε το βραβείο στη

λοιμώδους ηπατίτιδας.

Βιέννη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Rudolf

Το 1981 ο Ροταριανός Όμιλος Μαδρίτης απένειμε το

Kirchschläger. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Palais

βραβείο στον γεωλόγο-υδρολόγο Ferdinando López

Schwarzenberg, όπου ήταν επίσης παρούσα η Υπουργός

Vera, συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του ενδιαφέροντος

Επιστημονικής Έρευνας Hertha Firnberg.

«Άτλαντα των υδραυλικών πόρων της Λατινικής Αμε-

Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε και η απόλυτη επιτυχία των τεσσάρων ετησίων απονομών του Βραβείου, ο

ρικής». Το βραβείο δόθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης.

συνακόλουθος εκτεταμένος ενθουσιασμός, καθώς και

Το 1982 στην πόλη των Αθηνών και συγκεκριμένα στο

η αδελφική φιλία που ενώνει τους τέσσερις Ροταρια-

Κτίριο της Παλαιάς Βουλής, ο τ.Πρόεδρος της Ελληνι-

νούς Ομίλους, σήμαινε ότι έπρεπε το Βραβείο να δια-

κής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος απένειμε το

σχίσει και άλλα σύνορα. Η πολιτιστική σημασία του, η

βραβείο στον δωδεκάχρονο πιανίστα Δημήτρη Σγούρο,

δυνατότητα επίτευξης μιας κοινής, χρήσιμης, αποτελε-

του οποίου η φήμη είχε ήδη περάσει τα σύνορα της

σματικής και σημαντικής πρωτοβουλίας, η συμβολική

χώρας, καθώς είχε δώσει συναυλία στη Νέα Υόρκη

αξία μιας ευχάριστης και υπερβολικά αναμενόμενης

των Η.Π.Α. με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.

ετήσιας συνάντησης μεταξύ Ροταριανών από διάφορες

Το 1983 στη Βιέννη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέ-

ευρωπαϊκές χώρες, ώθησε και άλλους Ευρωπαϊκούς

νειμε το βραβείο στην αίθουσα τελετών του Palais

Ροταριανούς Ομίλους να ζητήσουν την ένταξή τους

Schwarzenberg, στον Dr. Ingeborg Hochmair για τις ση-

στο Βραβείο Leonardo da Vinci. Έτσι και άλλοι Ροτα-

μαντικές μελέτες και ανακαλύψεις στην ανάπτυξη και

ριανοί Όμιλοι συντάχθηκαν μαζί με τους τέσσερις ι-

δοκιμή κοχλιακών προσθέσεων. Το έτος αυτό εντάσ-

δρυτικούς Ομίλους του Βραβείου, με την ακόλουθη

σεται στο θεσμό του βραβείου ο Ροταριανός Όμιλος

σειρά: Μαδρίτη το 1979, Βρυξέλλες το 1983, Λονδίνο

Βρυξελλών.
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Το 1984, στο Palazzo Vecchio, ο Δήμαρχος της Φλωρε-

ου στο Würzburg, όπου το 1988 ο Καθηγητής T.H. Ο

ντίας απένειμε το βραβείο στον πυρηνικό φυσικό Gio-

Schiebler παρουσίασε τον Δρα Dietrich Lorke από το

vanni Bonvicini, ο οποίος προτάθηκε από τον καθηγητή

Αμβούργο, έναν παθολόγο, ο οποίος αφιέρωσε την

Antonino Zichichi, ο οποίος ως επιβλέπων Καθηγητής

έρευνά του στις διαταραχές της ανάπτυξης του εγκε-

στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας στη Γενεύη

φάλου. Στο υπέροχο "Kaisersaal der Würzburger Resi-

είχε τον Giovanni, αρχικά ως φοιτητή και στη συνέχεια

denz", με τοιχογραφίες του Tiepolo, το βραβείο απονε-

ως βραβευμένο μέλος μιας ομάδας που ασχολήθηκε με

μήθηκε από τον Καθηγητή W. Wild, Υπουργό Πολιτι-

πειράματα σε "ακτίνες ουδετεροειδών ευρέως φάσμα-

σμού και Επιστημών της Βαυαρίας.

τος".

Οι

Ροταριανοί

Όμιλοι

Λονδίνου

και

Βύρ-

τσμπουργκ εντάχθηκαν αυτή τη χρονιά ως συναθλοθέτες στο Βραβείο.

Το 1989 το βραβείο επέστρεψε στη Μαδρίτη όπου ο
Καθηγητής Severo Ochoa, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής, στους χώρους του Aula Magna του Real Monas-

Ο πρ. Pρωθυπουργός της Γαλλίας Michel Debré, το

terio de El Escorial, απένειμε το βραβείο στον Βιοχημι-

1985, στο Κέντρο Jean de Ockeghem στη πόλη Tours,

κό Dr. Julián Agut Sánchez, συγγραφέα σημαντικών

επέδωσε το βραβείο στον αρχιτέκτονα Patrick Blettery,

ερευνών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ νευροδιαβιβα-

συγγραφέα ενός επαναστατικού έργου για μια υποβρύ-

στών και μεμβράνης φωσφολιπίδιων, καθοριστικό πα-

χια πόλη: ένα φανταστικό έργο στο στυλ του Leonardo

ράγοντα στις γεροντικές παθολογίες.

da Vinci.

Ο Ροταριανός Όμιλος Άμστερνταμ πραγματοποίησε

Το 1986, στο Αμφιθέατρο του Palais des Académies

την τελετή του βραβείου για πρώτη φορά στην έδρα

των Βρυξελλών, ο τιμηθείς με το Βραβείο Νόμπελ Κα-

του, το 1990. Στο ιστορικό Nieuwe Kerk, ο Καθηγητής

θηγητής Ylia Prigogine απένειμε το βραβείο L. d. Vinci

Ronald de Leeuw, Διευθυντής του "Rijksmuseum Vin-

σε δύο φυσικούς: τον Δρ. Baidyanath Misra, απόφοιτο

cent van Gogh", παρουσίασε τον νεαρό γλύπτη Joost

του Πανεπιστημίου του Δελχί που διευθύνει ένα τμήμα

van der Toorn, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από τον

των Διεθνών Ινστιτούτων Φυσικής και Χημείας που

Δήμαρχο του Άμστερνταμ E. van Thijn.

ιδρύθηκε από τον Ernest Solvay, και στον Dr. Yves
Elskens, Καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του
Louvain. Η έρευνα των δύο βραβευθέντων συνέβαλε
στη μελέτη "μη αναστρέψιμων διαδικασιών στη στατιστική μηχανική".
Το 1987 ο Ροταριανός Όμιλος Λονδίνου οργάνωσε τη
η

Στο εντυπωσιακό περιβάλλον του Θεάτρου του Ηρώδου του Αττικού, στους πρόποδες της Ακρόπολης,
στην Αθήνα το 1991, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κυβέρνησης Αθανάσιος Κανελόπουλος απένειμε το
βραβείο στον βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο, έναν βραβευμένο μαθητή επιφανών μαέστρων όπως ο Dmitri Shos-

13 ετήσια απονομή του Βραβείου Leonardo da Vinci σε

takovich, Esa Pekka Salonen, Reymond Leppard και

μια ατμόσφαιρα και ένα σκηνικό που ενίσχυσε τις πα-

Mstislav Rostropovich.

ραδόσεις των Ροταριανών στην άλλη πλευρά του καναλιού. Το σημαντικότερο σημείο της τελετής απονομής
ήταν όταν ο διάσημος βιολιστής Sir Yehudi Menuhin παρουσίασε τη νεαρή Σκωτσέτζα μουσικό στα κρουστά
Evelyn Glennie και ο Λόρδος Δήμαρχος Sir David RoweHam της απένειμε το Βραβείο. Το έτος αυτό εντάχθηκε στο θεσμό του βραβείου ο Ροταριανός Όμιλος
Άμστερνταμ.
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η απονομή του βραβεί-
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Το 1992 το βραβείο επέστρεψε στη Βιέννη: Το
αντικείμενο που επιλέχθηκε ήταν η οικολογία και πιο
συγκεκριμένα "οικολογική οικοδόμηση σε αρμονία με
τη φύση". Ο Δρ. Scholten, Ομοσπονδιακός Υπουργός
Πολιτισμού απένειμε το βραβείο στον αρχιτέκτονα
Helmut Deubner, ο οποίος σχεδίασε και ανήγειρε στη
Βιέννη το συγκρότημα κατοικιών "Gaertnerhof", το οποίο, ως μοναδικό στον κόσμο, είναι ένα πρωτοποριακό έργο στον τομέα του οικολογικού κτιρίου.
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Για άλλη μια φορά στη Tours της Γαλλίας οι εκδηλώ-

Το 1999 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, στην Oude

σεις του Βραβείου το 1993. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής

Kerk, την παλαιότερη Εκκλησία της πρωτεύουσας, ο

Γερουσίας κ. René Monory απένειμε το βραβείο στον

Δήμαρχος της πόλης επέδωσε το βραβείο στον νεαρό

μηχανικό Frédéric Patat για τις σπουδές του στη δια-

γλύπτη Benoît Hermans, ο οποίος προτάθηκε από τον

στημική φυσιολογία και την ακουστική υψηλών συχνο-

Καθηγητή Leeuuw, Διευθυντή του Rijksmuseum.

τήτων, και την μελέτη λειτουργίας σχετικών οργάνων
που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά το 1982 στο Διαστημόπλοιο "Saliout7". Το χρηματικό ποσό του βραβείου το διέθεσε για την χρηματοδότηση ενός έργου που
αφορά τον «πιεζοηλεκτρικό ανοσοανιχνευτή».

Την επόμενη χρονιά, το 2000 οι εκδηλώσεις του βραβείου φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα, όπου στο Κτίριο της
Παλαιάς Βουλής, σήμερα Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ο

ζωγράφος Νικόλαος Φραντζολάς τιμήθηκε με το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Το 1994 το βραβείο διοργανώθηκε ξανά στη Φλωρεντία, στο Salone de 'Cinquecento στο Palazzo Vecchio,
όπου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας
Καθηγητής Paolo Blasi επέδωσε το βραβείο στον νεαρό αρχιτέκτονα Fabrizio Rossi Prodi, ο οποίος προτάθηκε από τον καθηγητή Pierluigi Spadolini.

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.
Ο μαθηματικός Renate Motschnig ήταν ο αποδέκτης
του βραβείου 2001 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη
και το οποίο απονεμήθηκε στο "Festsaal der Universitat" από τον Καθηγητή Skalicky, Πρύτανη Σχολής Μηχανικών του Πολυτεχνείου.

Το 1995 στην έδρα του Ρ.Ο. Βρυξελλών και συγκεκριμένα στο Charles Picqué, o Υπουργός της περιοχής
της πρωτεύουσας των Βρυξελλών επέδωσε το βραβείο στον πιανίστα Johan Schmidt.

Το 2002 στη Tours της Γαλλίας, ο κ. Hervé Novelli, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Περιφέρεια
Turenna παραυρέθηκε στην εκδήλωση απονομής δίδοντας το βραβείο στον μηχανικό M. Frédéric Brochet, ο

Το 1996 στο Λονδίνο, μετά την παρουσίαση του Jeremy

οποίος έκανε ενδιαφέρουσες σπουδές στον νέο τομέα

Isaacs, Επιθεωρητού του Covent Garden, η H.E. ο Πρί-

της οινοποιίας-μηχανικής.

γκιπας Φίλιππος του Εδιμβούργου απένειμε το βραβείο στην Joan Quinn, μια νεαρή συντάκτρια, συγγραφέα
ενός σατιρικού καρτούν για τη μακρά ιστορία της
Μεγάλης Βρετανίας. Η εκδήλωση έγινε στο Παλάτι
του Μπάκιγχαμ.

Το 2003, για πέμπτη φορά, το Βραβείο επέστρεψε στη
Φλωρεντία και οι συναρπαστικές περιπέτειες του ανθρώπου στον αέρα και στο διάστημα επιλέχθηκαν για
να εορτασθούν στο πλαίσιο συμπλήρωσης εκατό ετών
από την πρώτη πτήση του ανθρώπου, όπου ο Λεονάρ-

Την επόμενη χρονιά, το 1997, στο Würzburg και

ντο αφιέρωσε πολλές από τις παρατηρήσεις του. Προς

συγκεκριμένα στο "Hofstuben der Festung" του Κά-

τιμήν τόσων πολλών εξερευνητών του διαστήματος, ο

στρου Marienberg, που δεσπόζει στους λόφους της

Καθηγητής Mario Calamia, Γενικός Διευθυντής της

Franconia, ο S.K.H. Franz Herzog, απόγονος της

Ιταλικής Υπηρεσίας Διαστήματος παρουσίασε τον α-

οικογένειας Wittelsbach, Duchies of Bavaria, απένειμε

στροναύτη Roberto Vittori, ο οποίος συμμετείχε σε μια

το βραβείο στον Klaus Ospald, Διευθυντή μουσικού

διαστημική πτήση. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον

κουαρτέτου. Ο Staatsminister Dr. Thomas Goppel

Ιταλό Υπουργό Άμυνας.

παρευρέθηκε στην τελετή.

Το 2004 το βραβείο Leonardo da Vinci γιόρτασε τα

Στη Μαδρίτη το 1998, μέσα στο υπέροχο Πάρκο Retiro-

τριακοστά γενέθλιά του. Η τελετή πραγματοποιήθηκε

Jardines de Cecilio Rodríguez, ο Λόρδος Δήμαρχος Don

στις Βρυξέλλες, όπου ο Βαρόνος Philippe Roberts-

María José Álvarez del Manzano απένειμε το βραβείο

Jones, μόνιμος γραμματέας της Real Academy του Βελ-

στον Eig Omada, δημιουργό εξαιρετικών σχεδίων.

γίου απένειμε το βραβείο στην Françoise Rosier για το
εξαιρετικό και διακεκριμένο έργο της στη συντήρηση

Τεύχος 16 | 23 & 30 Μαρτίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

49

και αποκατάσταση έργων ζωγραφικής.
Μια άλλη γυναίκα τιμήθηκε με το βραβείο στο Λονδίνο

ρός, ενώ το βραβείο απένειμε ο τ.Πρωθυπουργός της
Ελλάδος Ιωάννης Γρίβας.

το 2005. Ο Sir Nicholas Goodison, στο εντυπωσιακό

Η απονομή του βραβείου το 2010 πραγματοποιήθηκε

περιβάλλον της Εταιρείας Goldsmiths, απένειμε στην

στη Βιέννη, την ένδοξη πόλη των Αψβούργων, στην

Sidsel Dorph-Jensen το βραβείο για τις ασημένιες χει-

υποβλητική αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου.

ροποίητες δημιουργίες της. Ο Martin Dru Drury, Πρόε-

Αποδέκτης ήταν ο Julius Brennecke, ένας εξαιρετικός

δρος της Εταιρείας Goldsmiths έκανε την παρουσίαση

ερευνητής στον τομέα του γενετικού ρυθμιστικού μη-

της βραβευθείσας.

χανισμού. Απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-

Το 2006, η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε

κρατίας της Αυστρίας Δρ. Heinz Fischer.

ξανά στο Würzburg και στο υπέροχο "Hall of the Emper-

Το 2011, πραγματοποιήθηκε η 37η απονομή του Βρα-

or" στο Castle Residence, όπου ο πρ. Πρόεδρος της Ο-

βείου Leonardo da Vinci στο Δουβλίνο, την πόλη που

μοσπονδιακής Γερμανίας Roman Herzog απένειμε το

φιλοξένησε το Leonardo Leicester Codex. Η πρωθυ-

βραβείο στη Ιταλίδα Βιολόγο Rebecca Basile, για την

πουργός της Ιρλανδίας Enda Kenny απένειμε το βρα-

ενδιαφέρουσα έρευνα της σχετικά με την κοινωνική

βείο στον νεαρό δημιουργό ταινιών David O’Reilly.

συμπεριφορά των μελισσών. Στο Würzburg, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης των Προέδρων των συναθλοθετών Ροταριανών Ομίλων και της Γενικής Γραμματέας του Βραβείου αποφασίστηκε να γίνει δεκτό ως
νέο μέλος του Βραβείου Leonardo da Vinci ο Ροταριανός Όμιλος Δουβλίνου.
Το 2007, στη ζεστή ατμόσφαιρα της Μαδρίτης και συγκεκριμένα στο Real Casa de Correos, ο Don Santiago
Grisolía, βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ για τις
μελέτες του στον τομέα της βιοχημείας, παρουσίασε
τον Don Emilio Benito García για το έργο του στη πρόοδο της μελλοντικής νοσοκομειακής νοσηλευτικής. Ο
Υπουργός Υγείας της Μαδρίτης του απένειμε το βραβείο.
Η 34η ετήσια απονομή του Βραβείου Leonardo da Vinci
διοργανώθηκε το 2008 στο Άμστερνταμ. Κατά τη διάρκεια μιας υπέροχης τελετής στη Muziekgebouw aan't

IJ, στη νέα και εντυπωσιακή αίθουσα συναυλιών, ο Καθηγητής Ronald Plastrek, Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών, απένειμε στον νεαρό αρχιτέκτονα
Ties Rijcken το βραβείο για το έργο του "πλωτά σπίτια".
Το 2009, στην εντυπωσιακή αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου των Αθηνών, το βραβείο απονεμήθηκε
στον Κλαρινετίστα Διονύσιο Γραμμένο. Τον τιμώμενο
παρουσίασε ο Μουσικοσυνθέτης Ροτ. Γιώργος Κατσα-
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Το 2012 πραγματοποιήθηκε η 38η απονομή του βραβείου στη Tours της Γαλλίας, από τον Ρ.Ο. Tours, έναν
από τους τέσσερις ιδρυτικούς Ομίλους του θεσμού.
Αυτή τη χρονιά, ο Nicolas Monmarché, πρωτοπόρος
μηχανικός στην έρευνα της πληροφορικής, τιμήθηκε
με το βραβείο, το οποίο του απένειμε ο Yves Chauvin,
βραβευμένος με Νόμπελ.
Το 2013, το βραβείο γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του και
η Φλωρεντία φιλοξένησε τις ετήσιες εκδηλώσεις για
6η φορά. Στο υπέροχο Salone de ’Cinquencento, η Dr.
Maria Cristina Acidini, Sovrintender του Florentine Museum Site, απένειμε στον Nicola Salvioli το βραβείο για το
εξαιρετικό και διακεκριμένο έργο του στη διατήρηση
και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς
έργων από μέταλλο.
Η απονομή του βραβείο το 2014 πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες, όπου ο Καθηγητής Hervé Hasquin,
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής και Πρύτανης του
Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, στους χώρους του
διάσημου Palais des Académies, απένειμε το βραβείο
στην ιστορικό Monique Weis, μια νεαρή κοπέλα, ειδικό
στά έργα του 16ου αιώνα.
Το 2015, ο Ροταριανός Όμιλος του Λονδίνου, ο παλαιότερος Ροταριανός Όμιλος στην Ευρώπη, διοργάνωσε
την τελετή για 4η φορά. Στον υπέροχο χώρο του Gold-
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smiths Hall, έναν από τους κρυμμένους θησαυρούς του

στήμονα διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας για

Λονδίνου, ο Καθηγητής Robin Williamson, πρ. Πρόεδρος

τις καινοτόμες ανακαλύψεις του στους δορυφόρους.

της Βασιλικής Ιατρικής Εταιρείας, απένειμε το βραβείο στον John Saunders, έναν νεαρό χειρουργό, για
την πρωτοποριακή του έρευνα στον καρκίνο του οισοφάγου.

Το 2017, η Μαδρίτη καλωσώρισε τους Ροταριανούς
στο Real Academia Espanola de Lengua για την 43η
απονομή του βραβείου Leonardo da Vinci. Ο Guillermo
Garcia-Calvo,

ένας

φημισμένος

νέος

Διευθυντής

Όπερας, έλαβε το βραβείο από τον Antonio Mosquera,
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, για την ενασχό-

λησή του σχετικά με την Τετραλογία του Wagner και
την Ιταλική Όπερα. Στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της
συνάντησης των Προέδρων των Ροταριανών Ομίλων
και της Γενικής Γραμματέας του Βραβείου αποφασίστηκε να γίνει δεκτό ως νέο μέλος του βραβείου Leonardo da Vinci ο Ροταριανός Όμιλος Κοπενχάγης Δανίας, ο οποίος είχε υποβάλει την αίτησή του κατά τη
διάρκεια της συνάντησης στο Würzburg.
Το 2018 το βραβείο επέστρεψε στο Άμστερνταμ για
τέταρτη φορά. Οι Ολλανδοί Ροταριανοί φίλοι διοργάνωσαν την εκδήλωση σε έναν υπέροχο χώρο, το Rijksmuseum, όπου μπορεί να θαυμάσει κάποιος την εξαιρετική τέχνη της Ολλανδικής Χρυσής Εποχής. Όλοι οι
Πρόεδροι των συναθλοθετών Ροταριανών Ομίλων, που
συμμετείχαν στην εκδήλωση, απένειμαν το βραβείο
στον Boyan Slat, ο οποίος εφηύρε ένα σύστημα καθαρισμού, χρησιμοποιώντας τα ωκεάνια ρεύματα, για να
λύσει το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών.
Το 2019, η Φλωρεντία εόρτασε την 500η επέτειο του
θανάτου του Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Ροταριανός
Όμιλος Φλωρεντίας φιλοξένησε τις εκδηλώσεις του
βραβείου για 7η φορά στην ιστορία του. Τιμήθηκε η

Ing. Simona Crea, στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Η εκδήλωση απονομής έλαβε χώρα στο Palazzo
Vecchio.
Στη γοητευτική ατμόσφαιρα του Würzburg, το 2016, η

Το 2020 ο Ροταριανός Όμιλος Wien-Ring ακύρωσε τις

42η απονομή του Βραβείου γιορτάστηκε για τέταρτη

εκδηλώσεις του Βραβείου λόγω των περιοριστικών

φορά στην πόλη. Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πανε-

μέτρων μετακίνησης εξ αιτίας του κορωνοϊού. Ο ίδιος

πιστημίου Ludwig Maximillian, ο Καθηγητής Bernhard

Όμιλος θα διοργανώσει την απονομή του Βραβείου τον

Fischenich και ο Διοικητής της Ροταριανής Περιφέ-

Μάϊο του 2021 διαδικτυακά, ώστε να μετάσχουν όλοι

ρειας απένειμαν το βραβείο στον Stephan Bush, επι-

οι συναθλοθέτες Όμιλοι.
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FEEL
THE
ENERGY
OF PURE SERENITY
Taipei, Taiwan
12-16 June
convention.rotary.org
#Rotary21
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

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

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

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

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

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

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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