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Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,
Το 2021, που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά, ήταν μια, ομολογουμένως, δύσκολη χρονιά για όλους. Η παγκόσμια κοινωνία
μας δοκιμάστηκε και φέτος από πολέμους, διωγμούς, πανδημία, βία, ανισότητα, εγκλήματα, οικονομική και ηθική κρίση. Και η
χώρα μας βίωσε τις συνέπειες των δεινών αυτών, αλλά επλήγη
και από τα δικά της εγχώρια δεινά. Η μάστιγα του κορωνοϊού
στοίχισε την ζωή πολλών ανθρώπων. Οι οικονομικές επιπτώσεις της επιβάρυναν τους πιο αδύναμους από τους συμπατριώτες μας, και η κοινωνική απομόνωση που επέφερε η αναγκαστική καραντίνα όξυνε διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως την
ενδοοικογενειακή βία, τις γυναικοκτονίες, την καχυποψία και
την έλλειψη εμπιστοσύνης στην επιστήμη.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών με τις δράσεις του επιχείρησε
και αυτή την δύσκολη χρονιά να σταθεί συμπαραστάτης, βοηθός και αρωγός στον αδύναμο. Ανέδειξε τις αξίες της αγάπης
και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Υποστήριξε και
προώθησε τις αρετές της ισότητας, της ελευθερίας, της ισονομίας τόσο στους κόλπους του –μεταξύ των μελών του-, όσο και
στην κοινωνία μας.
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι, εύχομαι σε όλους καλές
γιορτές! Και είθε ο νέος χρόνος, το 2022, να φέρει Παγκόσμια

Ειρήνη, Αγάπη, Υγεία, Συναδέλφωση, Αλληλεγγύη, Σεβασμό
στον Άνθρωπο, Ισότητα, Ισονομία, Δικαιοσύνη και Ευημερία!



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Μελών του Ρ.Ο.Α. την
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα
20:00. Στη Γενική Συνέλευση:
1)

Θα παρουσιασθούν τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού και των άρθρων 2 και 3 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου στα μέλη προς συζήτηση και ψήφιση αυτών.

2)

Θα διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ροταριανού έτους 2022-2023. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των μελών στη Γενική Συνέλευση
είναι η τακτοποίηση της συνδρομής ροταριανού έτους 2021-2022 (Α΄

εξάμηνο ή ετήσια).


Οι εκδηλώσεις του Ομίλου θα διακοπούν λόγω των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και θα ξεκινήσουν και πάλι την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.



Η πρώτη επίσημη συνεστίαση με τον ερχομό του νέου έτους 2022, θα είναι
κοινή με τον Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022, όπως
πάντα στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30, όπου θα γίνει η πατροπαράδοτη Κοπή της Βασιλόπιττας. Επίσης στην εκδήλωση προσκεκλημένος ομιλητής της βραδυάς θα είναι ο κύριος Χρίστος Σ. Δήμας, Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, θέμα της ομιλίας του: «Η
πολιτική έρευνας και καινοτομίας σήμερα». Επίσης στη συνεστίαση αυτή θα
πραγματοποιηθεί και η εισδοχή των δύο νέων μελών στον Ρ.Ο. Αθηνών: α)
Του Σταύρου Τριανταφυλλίδη με ανάδοχο τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και β) του Κωνσταντίνου Κονδύλη με ανάδοχο τον Ροτ. Σταμάτη
Μπερή. Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία Ρ.Ο.Α.


ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκ-
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δηλώσεών μας για το Β΄ Εξάμηνο ροτ. έτους 2021-22, όπως συνηθίζεται εδώ
και πολλά χρόνια, προγραμματίζεται η Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα του Ομί-

λου για το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης
Βρεταννίας. Η πραγματοποίηση αυτής εκδήλωσής θα γίνει τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας που αφορούν την πανδημία και ορίζονται από
την πολιτεία. Σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.


Στην εκδήλωση της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου 2021, με ομιλητή τον τ. Υπουργό κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, παραυρέθηκαν :
Ροταριανοί Επισκέπτες: Η εψ. Πρόεδρος του Ρ.Ο. Βούλα-Πανόραμα Ροτ.
Άννα Μαρία Νταϊλάκη και η εψ. Πρόεδρος του Ρ.Ο. Αθηνών Λυκαβηττού
Ροτ. Τερέζα Δελία.

Επισκέπτες: Εκπρόσωποι του εφοπλιστικού, επιχειρηματικού χώρου καθώς και του δημοσιογραφικού ναυτιλιακού τύπου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε
για την παρουσία τους: Τον Καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο, τον κ. Χαράλαμπο
Σημαντώνη, Πρόεδρο Ενώσεως Πλοιοκτητών μικρών αποστάσεων, το ζεύγος Δημητρίου Παπαδάκη, τον Πρόεδρον του Propeller Club Πειραιά κ. Κωστή Φραγκούλη.
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Εορταστικές ευχές
Λάβαμε τις παρακάτω εορταστικές ευχές
Αντευχόμαστε Καλές Γιορτές με Υγεία και κάθε καλό!
 Το Κέντρο Λειτουργικής Αποκατάστασης Physio του

Προέδρου μας Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα

Φουσάρα

 Ο Ροταριανός Όμιλος Πατρών

 Ο Ροταριανός Όμιλος Ηράκλειο El Greco

 Οι Ροτ. Άνσυ και Απόστολος Κασιούρας

 Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκη

 Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»

 Η Προδιοικητής 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μάρη Δεληβοριά

 Ο Ροτ. Αθανάσιος και η Γεωργία Βόμβα

 Ο Ροταριανός Όμιλος Κορωπί

 Ο Ροτ. Χάρης και η Αριστέα Παπαδάκη

 Το Elia Ermou Athens Spa & Wellness Club

 Ο Ταμίας του Ομίλου μας Ροτ. Ηλίας Μαυρίκος και η

 Ο Ροταριανός Όμιλος Σαντορίνης-Οίας

Αντωνία Βαθάκου
 Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-

Ευταξία
 Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Χανίων Ροτ. Μανώλης Δελάκης
 Ο Ροταριανός Όμιλος Χανίων
 Ο Προδιοικητής Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
 Ο Προπρόεδρος του Ρ.Ο. Πειραιώς Ροτ. Γιώργος Μπα-

κούρης
 Ο Ροταριανός Όμιλος Αγίας Παρασκευής
 Το Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Καραγκούνης & Συνεργά-

τες»
 Ο Ροταριανός Όμιλος Βούλα Πανόραμα
 Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών Ζαππείου

 Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Βασίλη Βάρ-

σου
 Ο Ροταριανός Όμιλος Πάρνηθας
 Η Οικογένεια του Προπροέδρου μας Ροτ. Αθανασίου

Κοντοθανάση
 Ο Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν

Αθήναις
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 Ο Ροτ. Αναστάσιος Μπάμπος και η Μαρία Μπάμπου-

 Ο Ροτ. Άλκης Παναγιωτόπουλος
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου Candia
 Η Ροτ. Όλγα Σαράντη-Αθανασιάδη
 Η Οικογένεια του Ροτ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου

 Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών Γουδή
 Ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος
 Ο Προπρόεδρός μας Ροτ. Ιωάννης και η Έλλη Βαρό-

τσου
 Ο Δικηγόρος κύριος Κωνσταντίνος Γώγος
 Η τ.β.Διοικητής Ροτ. Λελίνα Κασιμάτη
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ερμούπολης
 Η Evripides Art Gallery
 O τ.β. Διοικητής Ροτ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
 Ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Γιώργος και η Μα-

ρίνα Κατσίλα
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ψυχικού
 Το Ίδρυμα Γεωργίου & Αικατ. Χατζηκώνστα
 Ο Ροταριανός Όμιλος Βεροίας

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 8| 16 Δεκεμβρίου 2021

Εορταστικές ευχές
 Ο Ροτ. Μιχάλης και η Τίνα Λουκίδη

 Η Capital Lind Events

 Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς-Καστρί

 Ο Ροταριανός Όμιλος Κορωπί

 Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες»

 Ο Ροταριανός Όμιλος Διονύσου

 Η Οικογένεια του Ροτ. Ιωάννου Κυριακόπουλου

 Η Εταιρεία HUMBOLDT Business Consultants

 Η β.Διοικητής Ροτ. Βασιλική Γεννηματά

 Ο Ροταριανός Όμιλος Αθήνας Φιλοθέης

 Το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο

 Ο Όμιλος για την UNESCO για την Εκπαίδευση, την Επι-

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

στήμη και τον Πολιτισμό

 Ο Ροταριανός Όμιλος Πεντέλης

 Ο Προδιοικητής Ροτ. Βασίλης Παπαδόπουλος

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

 Ο Ροταριανός Όμιλος Αθήνα-Ακρόπολις

 Ο Όμιλος EPSILON NET

 Ο β.Διοικητής Ροτ. Κίμων Φραγκιάδης

 Ο κ. Κυριάκος Μαντούβαλος

 Ο Προδιοικητής της 2484 ΠΔΡ Ροτ. Άρης Ζάχος

 Ο Ροταριανός Όμιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 Ο Ροταριανός Όμιλος Παλλήνης-Γέρακα

 Η Director του Δ.Ρ. Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-

 Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανε-

Παπαδημητρίου

πιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ)

 Ο Προδιοικητής Ροτ. Λορέντζος Χαζάπης

 Η β.Διοικητής Ροτ. Μαρία Αρχοντουλάκη

 Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς Πολιτείας

 Ο Προπρόεδρός μας Ροτ. Ιωάννης και η Ελένη Δομάγερ

 Ο Ροταριανός Όμιλος Βουλιαγμένης

 Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-

 Ο Ροταριανός Όμιλος Καλαμαριάς
 Το Τεχνικός Γραφεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΤΕΣ

Τσαγκαροπούλου
 Ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου
 Το Δικηγορικό Γραφείο «Ι. Βαρότσος και Συνεργάτες»

 Ο Ροταριανός Όμιλος Χαλκίδας

 Ο Ροταριανός Όμιλος Σαλαμίνας «Βασιλεύς Αίας»

 Η BB5 CONSULTING FIRM

 Ο Ροτ. Κώστας και Αλέκα Στέλιαρου από τον Ρ.Ο. Βό-

 Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιά Κεφαλάρι
 Ο συνάδελφος Ροτ. Γεώργιος Ρώσσης
 Ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου
 Η Εταιρεία Events Music
 Ο Ροταριανός Όμιλος Ρόδου

λου
 Η Ροτ. Άννα Πηλείδη
 Ο Ροταριανός Όμιλος Περιστέρι Ανθούπολης
 Ο Όμιλος Ροταράκτ Αθηνών
 Ο Ροτ. Δημήτριος Καραπιστόλης
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Ε

πισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotaryathinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση και εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

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

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

10
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ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:00

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Επίσημη

κοινή συνεστίαση Ροταριανών Ομίλων
ΑΘΗΝΩΝ & ΑΘΗΝΩΝ - ΛΥΚΑΒΒΗΤΟΥ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας

Ομιλητής: Κύριος ΧΡΙΣΤΟΣ Σ. ΔΗΜΑΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας
Τίτλος:
«Η πολιτική της έρευνας και καινοτομίας σήμερα»
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

Ξενάγηση στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών

Ο

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής του δράσης «Κάθε μήνα και
ένα Μουσείο» πραγματοποίησε επίσκεψη με ξενάγηση για τα μέλη και τους φίλους του
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021.

Παρά τον βροχερό καιρό, η 19μελή ομάδα μας συναντήθηκε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου,
όπου η Αρχαιολόγος κυρία Μαρία Σκλείδα μας ταξίδεψε στους ανεκτίμητους θρησκευτικούς θησαυρούς του Μουσείου. Συμμετείχαν: Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος και η σύζυγός του Αθηνά
Τιγγινάγκα, ο β. Διοικητής Ροτ. Πάνος Βομβύλας (παρών σε όλες τις πολιτιστικές δράσεις του
Ομίλου μας), ο Προπρόεδρος του Ρ.Ο. Ρόδου Ηλίας Πιπίνος με τη σύζυγό του Βάσω Κράτση, η
Ροτ. Ρένα Κεφαλούδη, συμμετέχει ανελλιπώς στις πολιτιστικές μας δράσεις, τα μέλη Ροτ. Γιάννης και Κίρκη Νικολοπούλου, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Δημήτρης Μωραίτης και Δημήτριος Ε.
Μέξης. Επίσης ήσαν μαζί μας οι κυρίες Όλγα Φλέσουρα, Θέτιδα Μάντακα, Αλίνα Τσαντίλη, Ζωή
Ρέντζου, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και η κυρία Ειρήνη Παπαδοπούλου.
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Η ξενάγηση ξεκίνησε από τους χώρους της πρώ-

ϊμης βυζαντινής περιόδου, που παρουσιάζουν
πτυχές του δημοσίου και ιδιωτικού βίου με αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της ελληνορωμαϊκής
παράδοσης (οικία, εξοπλισμός και διακόσμηση,
ένδυση και καλωπισμός). Η εξάπλωση του Χριστιανισμού προκάλεσε σταδιακά σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και
τα χριστιανικά σύμβολα αποτυπώνοντας τόσο σε
αντικείμενα που συνδέοντας με την προσωπική
ευλάβεια, όσο και σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα και αντικείμενα ευρείας χρήσης.
Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε για τους ναούς
της νέας θρησκείας και τον εκχριστιανισμό των
αρχαίων ιερών. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, με τις ρητορικές και φιλοσοφικές σχολές της που παρέμενε κέντρο κλασσικής παιδείας για δύο αιώνες
Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας μαζί με
την Αρχαιολόγο Μαρία Σκλείδα

μετά την επίσημη αναγνώριση του Χριστιασνιμού, η νέα θρησκεία εγκατεστάθηκε στα αρχαία
ιερά με βραδύ ρυθμό.
Η νομιμοποίηση της χριστιανικής θρησκείας και
η συνακόλουθη επικράτησή της σε όλες της ε-

παρχίες του βυζαντινού κράτους πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαίος
κόσμος και το παγανιστικό θρησκευτικό οικοδόμημα είχαν ήδη αρχίσει να κλονίζονται. Τόποι
λατρείας, αρχαίοι ναοί και μνημεία μετατράπησαν σε χριστιανικές εκκλησίες. Η αλλαγή χρήσης
των αρχαίων κτηρίων αποτέλεσε ένα φαινόμενα
που εμφανίσθηκε περίπου τον 6ο αιώνα σε όλη

14
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την επικράτεια της αυτοκρατορίας.

Ο επόμενος χώρος ξενάγησης ήταν ο χώρος με εκθέματα
ανέγερσης του πρώτου τύπου εκκλησίας (τύπου Βασιλικής) με περίτεχνα κιονόκρανα και ψηφιδωτά δάπεδα για
να εισέλθουμε πλέον στον κόσμο του Βυζαντίου και στην
οργάνωση δομής της βυζαντινής κοινωνίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η δομή της Βυζαντινής κοινωνίας στηρίχθηκε σε τρείς βασικούς άξονες: στην ευέλικτη αλλά ισχυρή
διοίκηση, στη χριστιανική θρησκεία και στην ελληνορωμαϊκή παράδοση και ελληνική γλώσσα, που σφράγισαν όχι
μόνον την καθημερινή ζωή αλλά και τις γενικώτερες εκφράσεις του πολιτισμού και της τέχνης.
Επόμενο σημείο επίσκεψης ήταν ο χώρος με τίτλο «Οι
Χριστιανοί μπροστά στο θάνατο», όπου σύμφωνα με τη
χριστιανική διδασκαλία ο θάνατος αποτελεί μετάβαση
από τον φθαρτό υλικό κόσμο στην αιώνια ζωή. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν δύο τύποι τάφων, επιτήμβιες
στήλες καθώς και διάφορα κτερίσματα. Οι τύποι των χριστιανικών τάφων, έχουν ελάχιστες διαφορές από προγενέστερους ελληνιστικούς ή ρωμαϊκούς τάφους και πολλά
νεκρικά έθιμα αποτελούν συνέχεια ανάλογων ειδωλολατρικών εθίμων.

Ο πλέον σημαντικός χώρος της ξενάγησής μας, ήταν ο
χώρος της Λατρείας και Τέχνης. Κέντρο της δημόσιας
λατρείας στο Βυζάντιο ήταν ο ναός. Εκεί συγκεντρώνονταν οι πιστοί για να εορτάσουν τα σημαντικότερα γεγονότα από τη ζωή του Χριστού και της Θεοτόκου, να τιμήσουν τη μνήμη των αγίων, να ακούσουν το ιερό κήρυγμα,
να προσευχηθούν. Για τους Βυζαντινούς ο ναός ήταν μικρογραφία της κατοικίας του Θεού αλλά και «του σύμπα-
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ντος κόσμου». Η αντίληψη αυτή επηρέασε την αρχι-

τεκτονική διαμόρφωση και το διάκοσμο του ναού:
η τέχνη υπηρετούσε τη λατρεία.
Ιδιαίτερη θέση στο χώρο αυτό κατέχουν οι εντυπωσιακές θρησκευτικές εικόνες (αρκετές εξ αυτών
αμφιπρόσωπες, δηλαδή και από τις δύο πλευρές)
απαράμιλλης τεχνικής, εκφραστικότητας και θείου
μεγαλείου.
Ακολούθησε ξενάγηση στο χώρο με εκθέματα της
οικιστικής αρχιτεκτονικής, των κοσμημάτων, των
μορφών

ιδιωτικής

ευλάβειας,

της

ένδυσης-

υφαντικής. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο
«Αττική: Μια Βυζαντινή αυτοκρατορία», που αποτελούσε σημαντική επαρχία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στους δεκάδες νέους ναούς που χτίστηκαν
στον εκτεταμένο πολεοδομική ιστό της Αθήνας
αποτυπώνονται η συσσωρευμένη αρχιτεκτονική
παράδοση και οι διαρκείς αναζητήσεις, που οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου τύπου ναού, του αθηναϊκού, με μικρές διαστάσεις, αρμονικές αναλογίες, οκτάπλευρους τρούλους, επιμελημένη τοιχοδομία και περίτεχνο κεραμοπλαστικό διάκοσμο.
Η ξενάγησή μας ολοκληρώθηκε σε χώρους όπου
απεικονίζονται εκθέματα (ιδιαίτερα εικόνες) σχετιζόμενα με την παρουσία των Φράγκων και Λατίνων
στο Βυζάντιο και την επίδραση της δυτικής τέχνης
στην αγιογραφία), την Παλαιολόγεια Περίοδο
(τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου με τη δυναστεία των Παλαιολόγων), εκθέματα αγιογραφικής
τέχνης στη Βενετική Κρήτη και στα Επτάνησα.

16
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Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής μας στη μόνιμη
έκθεση του Μουσείου, επισκεφθήκαμε την περιοδική
Έκθεση «Ναύπακτος 1571-450 χρόνια από «τη μεγαλωτάτη βιτώρια των Χριστιανών»
Θερμές ευχαριστίες στην Αρχαιολόγο κ. Μαρία Σκλείδα,

καθώς και σε όλους που συμμετείχαν στην εκδήλωσή
μας αυτή.

Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας μας
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Η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας στον κόλπο της Ερεσού από το Δημήτριο Παπανικολή
έργο του Κωνσταντίνου Βολανάκη).

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
Ομιλητής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ, Βουλευτής Β1 Τομέα Αθηνών, τ.Αναπλ. Υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου

Τίτλος :

«Η ναυτοσύνη των Ελλήνων ως παράγων ισχύος στην αποτίναξη του οθωμανικού
ζυγού»

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση καθώς
και τον εκλεκτό προσκεκλημένο ομιλητή μας κύριο Γεώργιο Κουμουτσάκο.
Κατά το ροταριανό πρωτόκολλο θα ξεκινήσουμε τις ανακοινώσεις του Γεν. Γραμματέα μας Ροτ. Ιωάννη Κοϊμτζόγλου.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και
Κύριοι,

ναυτοσύνη των Ελλήνων και τη συμβολής της
στον μεγάλο αγώνα για Ελευθερία.

Με την σημερινή μας εκδήλωση κλείνουμε
έναν κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένων στα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
του 1821, του αγώνα των Ελλήνων για Ελευθερία. Μέσα στα στενά πλαίσια του καθορίζονται από την πανδημία, οργανώσαμε: επίσκεψη με ξενάγηση στη μεγάλη, ιστορική και εικαστική έκθεση της Βουλής των Ελλήνων για
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
με τίτλο: «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη
Βουλή των Ελλήνων, δυο αιώνες μετά», οργανώσαμε Λυρική Βραδιά αφιερωμένη στα 200
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, προσκαλέσαμε τον Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Βλαχόπουλο
που μας μίλησε για τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης και σήμερα ο προσκεκλημένος μας Βουλευτής και τ. Υπουργός κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος θα μας μιλήσει για την

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

20

Όταν τον Μάρτιο του 1821 ξέσπασε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, από την αρχή κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή στον αγών του
στόλου των νησιών και αυτό λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας. Τα παραθαλάσσια φρούρια της Πελοποννήσου κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να αποκλειστούν από
τον τουρκικό στόλο, η δε θαλάσσια επικοινωνία της Στερεάς Ελλάδας με την Πελοπόννησο θα ήταν αδύνατη, αν ο τουρκικός στόλος
παρέμενε ανενόχλητος στον Κορινθιακό και
Σαρωνικό κόλπο. Γι’ αυτό οι προύχοντες της
Πελοποννήσου, θέλοντας επειγόντως να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, ζήτησαν
στις 24 Μαρτίου 1821 τη βοήθεια των Υδραίων και των Σπετσιωτών. Επίσης τη σημασία
της θάλασσας για την επικείμενη επανάσταση
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είχε επισημάνει η Φιλική Εταιρεία ήδη από το
1818, ενώ λίγους μήνες πριν από την έκρηξη
της Επανάστασης, τον Σεπτέμβριο του 1820,
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε απευθύνει σχετική πρόσκληση προς τους πλοιάρχους της
Ελλάδας, ζητώντας τη μετατροπή των εμπορικών πλοίων τους σε πολεμικά.
Για αυτή τη ναυτοσύνη και τη συμβολή της
στον απελευθερωτικό αγώνα, θα μας μιλήσει
ο προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς, ο
αγαπητός φίλος του Ομίλου μας Γιώργος
Κουμουτσάκος, Βουλευτής Αθηνών και τέως

Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου, τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω
και τον συνάδελφο, Α΄ Αντιπρόεδρο του Ομίλου μας Ροτ. Τάσο Μπάλλα για την συμβολή
του στην σημερινή μας εκδήλωση.

Σύμφωνα με το ροταριανό πρωτόκολλο, θα
σας παρουσιάσω με συντομία το βιογραφικό
του ομιλητή.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ

Ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος είναι Βουλευτής

«Ευρωβουλευτής της χρονιάς» στον τομέα

Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και επίσης μέλος

των Μεταφορών. Τον Μάιο του 2014 τιμήθη-

στις Επιτροπές: Διαρκή Επιτροπή Εθνικής

κε με το Βραβείο «Ευκράντη» για τη συμβολή

Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκή

του στη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτι-

Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-

λίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο

ξης και Δικαιοσύνης και Ε.Δ. Επιτροπή Ευρω-

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

παϊκών Υποθέσεων.

Εξελέγη Βουλευτής για πρώτη φορά στις ε-

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο

θνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και

Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπου-

επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου

δές σε θέματα Διπλωματίας, Στρατηγικής και

2015 και του Ιουλίου 2019.

Άμυνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Υπουργός Με-

του Στρασβούργου και Διεθνή Πολιτική στο

τανάστευσης και Ασύλου, Αναπληρωτής Υ-

Πανεπιστήμιο Βρυξελλών απ’ όπου αποφοίτη-

πουργός Προστασίας του Πολίτη με αρμοδιό-

σε με διάκριση «magna cum laude».

τητα στην Μεταναστευτική Πολιτική, μέλος

Το 1992, εντάσσεται στο δυναμικό της Δι-

της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και

πλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των

Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Ελ-

Εξωτερικών όπου και υπηρέτησε σε πολλές

λήνων. Κατά την περίοδο 2016-2019 είχε ορι-

θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έως

στεί από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών.

τον Ιούλιο του 2009.

Το θέμα της ομιλίας του: «Η ναυτοσύνη των

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρω-

Ελλήνων ως παράγων ισχύος στην αποτίναξη

παϊκό Κοινοβούλιο από το 2009 μέχρι το 2014

του οθωμανικού ζυγού».

διετέλεσε μέλος Επιτροπής Μεταφορών και

Κύριε Υπουργέ, το βήμα του Ομίλου μας στη

Τουρισμού και της Επιτροπής Περιβάλλο-

διάθεσή σας …..

ντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και
Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον
Ιούνιο του 2013, ψηφίστηκε από τα μέλη του
Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου
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Η ναυτοσύνη
των Ελλήνων
ως παράγων ισχύος
στην αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού

«Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις». Προϋ-

σης και σε άλλες, εκτός ναυσιπλοΐας, γνώσεις και

πόθεση της γνώσης, έλεγε ο Αντισθένης τον 4ο

δράσεις, όπως η εξασφάλιση ναύλου, η φόρτωση,

π.Χ. αιώνα, είναι η κατανόηση των όρων, η κατα-

η καταμέτρηση κ.λπ.

νόηση του περιεχομένου και της ουσίας των λέξε-

Είναι όμως μόνον η κατοχή των θαλασσινών γνώ-

ων.

σεων και των τεχνικών, αυτό που οι Έλληνες κα-

Τι σημαίνει ναυτοσύνη;

ταλαβαίνουμε, εννοούμε και αισθανόμαστε όταν

Η αναζήτηση στα λεξικά της ερμηνείας του όρου

μιλάμε για τη ναυτοσύνη.

«ναυτοσύνη», αφήνει μάλλον μια γεύση απογοή-

Αισθάνομαι ότι για εμάς του Έλληνες, ναυτοσύνη

τευσης. Αρχικά διαπιστώνει κανείς ότι σε ορισμέ-

σημαίνει και είναι κάτι πολύ ευρύτερο, πολύ πιο

να, ακόμα και από τα έγκριτα, λεξικά της ελληνι-

ισχυρό από τις γνώσεις και τις τεχνικές της θά-

κής γλώσσας, όπως αυτό της Πρωίας, το λήμμα

λασσας. Η ναυτοσύνη για εμάς είναι ένας μυστη-

«ναυτοσύνη», δεν υπάρχει. Αλλά και εκεί που υ-

ριακός, μεταφυσικός θα τολμούσα να πω, δεσμός

πάρχει, ερμηνεύεται με έναν δωρικά λιτό τρόπο.

πεπρωμένου του έθνους μας με τη θάλασσα. Ένα

«Ναυτοσύνη: 1. η ναυτική ιδιότητα, το επάγγελμα

δέσιμο ακατάλυτο και καταλυτικό.

του ναύτη, 2. Το σύνολο των ναυτικών».

Δεν είναι μόνον οι γνώσεις, οι τεχνικές, η ικανό-

Η ναυτοσύνη ως πόθος ελευθερίας

τητα. Είναι το ένστικτο της θάλασσας. Είναι ο

Στην πιο αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία, η
ναυτοσύνη ορίζεται ως ένα ευρύ πεδίο και σύνολο γνώσεων για τα ναυτικά ζητήματα. Πρωτίστως αφορά στις τεχνικές γνώσεις για τα πλοία,
τον εξαρτισμό, τους χειρισμούς της εν πλω διακυβέρνησης, της συντήρησης και άλλα. Αφορά επί-

διαρκής έρωτας με τη θάλασσα και τους ελεύθερους, ανοικτούς ορίζοντές της. Τελικά, ένας
έρωτας με την ίδια την ελευθερία. Στον πυρήνα
λοιπόν της ναυτοσύνης βρίσκεται πρωτίστως η
αγάπη, ο πόθος για την ελευθερία. Αυτό τα λέει
και τα εξηγεί όλα. Ένας ναυτικός λαός, ένα ναυτι-
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κό έθνος είναι, δεν μπορεί παρά να είναι, ελεύθε-

φεραν στον εμπορικό μας στόλο της Μεσογείου,

ρο έθνος.

με τη δημιουργία και την ανάπτυξη του δικού τους,

Τα ιστορικά γεγονότα, έρχονται να επιβεβαιώσουν το διαχρονικό δέσιμο θάλασσας, ναυτοσύνης

ένα πλήγμα από το οποίο ο γαλλικός στόλος ίσως
δεν θα αναλάβει ποτέ.

και ελευθερίας. Αυτά είναι τα τρία συστατικά, όχι

Οι Έλληνες νησιώτες κατέδειξαν επίσης κατά τη

μόνον του επαναστατικού ναυτικού αγώνα των

διάρκεια των τελευταίων πολέμων της Ρωσίας με

Ελλήνων για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυ-

την Πύλη, τις προσπάθειες που είναι ικανοί να κα-

γού, αλλά και της προεπαναστατικής ναυτικής

ταβάλλουν για να συντρέξουν τη Δύναμη εκείνη η

δράσης τους που κατ’ ουσίαν αποτέλεσε προετοι-

οποία θα τους προσφέρει χέρι βοηθείας».

μασία του ξεσηκωμού του Γένους.

Και συνεχίζει ο οξυδερκής Γάλλος διπλωμάτης:

Η προ-επαναστατική «κυοφορία» του ελληνικού

«(Οι Έλληνες)... χωρίς να τρέφουν πραγματική προ-

στόλου

τίμηση για τη μια ή την άλλη ξένη κυβέρνηση, θα

Είμαστε στο 1809, δώδεκα χρόνια πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης. Ο φέρελπις Γάλλος διπλωμάτης Auguste de Jassaud, ως Υποπρόξενος της

Γαλλίας στη Σμύρνη, μετά από διατεταγμένη αποστολή στα νησιά του Αρχιπελάγους, υποβάλλει
τον Αύγουστο του 1809 στις Αρχές της πατρίδας
του «Υπόμνημα για τη φυσική και πολιτική κατάσταση των νήσων Ύδρας, Σπετσών Ψαρών και Πόρου».
Σε αυτό ο Γάλλος διπλωμάτης αναφέρει: «Οι νησιώτες υπήρξαν οι πρώτοι ανάμεσα στους Έλληνες
που έδωσαν μια γενναία ώθηση στο έθνος ολόκληρο· οφείλουν πρώτοι επίσης, να αξιωθούν την προσοχή μας. Από τους βράχους τους απέπλευσαν τα
πλοία που καλύπτουν ήδη τις θάλασσες της Ανατολής. Οι τολμηροί αυτοί θαλασσοπόροι, χωρίς καμιά
εξωτερική βοήθεια, κατόρθωσαν να υπερπηδήσουν όλα τα εμπόδια τα οποία τους παρενέβαλλε η
φύση και η κατάσταση της δουλείας όπου είχαν
περιέλθει. Διέσπασαν τους αγγλικούς στόλους που
είχαν αποκλείσει τα λιμάνια μας του Νότου και ανεφοδίασαν τις μεσημβρινές επαρχίες μας. Κατά-
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εκδηλώσουν την προτίμησή τους προς εκείνην η
οποία, πρώτη θα τους παράσχει τα μέσα να αποσείσουν τη δουλεία. Το ζήτημα λοιπόν για εμάς (τη

Γαλλία) είναι να επιβληθούμε στην κοινή γνώμη
τους, να την κατευθύνουμε προς τους σκοπούς
μας. Να τους επιτρέψουμε να αντιληφθούν ότι καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη της οποίας οι
εξουσίες είναι καλύτερα κατανεμημένες· ότι όσο
περισσότερο ένα κράτος είναι πολιτισμένο, τόσο
οι λαοί που εξαρτώνται από αυτό είναι ευτυχέστεροι». Και ο Auguste de Jassaud καταλήγει στην
πιο ουσιαστική για τις μελλοντικές εξελίξεις,
πρότασή του: «Να τους αφήσουμε, να διαβλέψουν,
στο μέλλον, αυτήν την πλήρη ανεξαρτησία, την ο-

ποίαν επιδιώκουν και, ίσως, δικαιούνται».
Τα συμπεράσματα από το κείμενο αυτό, που γράφτηκε και υποβλήθηκε δώδεκα χρόνια πριν τον
ξεσηκωμό του Γένους, είναι πολύ σημαντικά. Οι
Έλληνες νησιώτες και ο στόλος που είχαν δημιουργήσει, μαζί με τη ναυτική τους δεινότητα
τόσο για εμπόριο όσο και για μάχες στη θάλασσα,
τους είχαν καταστήσει έναν πολύ υπολογίσιμο
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παράγοντα ισχύος και επιρροής στην Ανατολική

οι στόλοι και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου.

Μεσόγειο. Η Γαλλία είχε συμφέρον λοιπόν να

Δυναμική είσοδο στο προσκήνιο κάνουν η Ύδρα, οι

τους φέρει κοντά της και να αξιοποιήσει για τους

Σπέτσες και τα Ψαρά, αφού κατόρθωσαν να εκμε-

δικούς της σκοπούς, τις μεγάλες δυνατότητες

ταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που έδωσαν οι

της ναυτικής παρουσίας των Ελλήνων στην πε-

γαλλικοί πόλεμοι στους Έλληνες καραβοκυραίους

ριοχή αυτή. Για να το επιτύχει αυτό η Γαλλία θα

και ναυτικούς.

έπρεπε να τους βοηθήσει, στην επιδίωξή τους να
αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό και να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους.

Οι πόλεμοι της Γαλλικής Επανάστασης (17921801) και κατόπιν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι (1803
-1815), είχαν οδηγήσει σε οριστική παρακμή το

Η πολύ ουσιώδης και ευθύβολη αυτή πολιτικό-

ναυτικό της Βενετίας και είχαν εξασθενίσει πολύ

διπλωματική εισήγηση είχε βασιστεί στην πραγ-

εκείνο της Γαλλίας. Αυτό το κενό έδωσε την ευ-

ματικότητα που επικρατούσε στη θάλασσα της

καιρία για αλματώδη ανάπτυξη των αιγαιοπελαγί-

Μεσογείου των αρχών του 19ου αιώνα. Δηλαδή,

τικων στόλων και κυρίως εκείνων της Ύδρας,

στην δύναμη της ναυτοσύνης των Ελλήνων.

των Σπετσών και των Ψαρών, που στην Επαναστα-

Τις εκτιμήσεις αυτές του Γάλλου διπλωμάτη, επιβεβαιώνει και ενισχύει ο σπουδαίος Σκώτος ιστο-

τική περίοδο μετατρέπονται στον «τρινήσιο στόλο».

ρικός John Galt στο βιβλίο του «Voyages and trav-

Πριν από τους γαλλικούς πολέμους την μεγάλη

els in the years 1809,1810, 1811», όπου εκθειάζει

ώθηση στην ελληνική θαλασσινή δραστηριότητα

τους Έλληνες ναυτικούς γράφοντας: «Θεωρούνται

είχε δώσει η Συνθήκη που επισφράγισε τη ρωσική

οι καλύτεροι ναυτικοί στην Ανατολή ταξιδεύοντας

νίκη στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774.

με αλόγιστο θάρρος στην κακοκαιρία και δεν δι-

Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή άνοιξε το

στάζουν να σαλπάρουν νύκτα κατά των εχθρών

δρόμο στην ανάμειξη των Ρώσων στις εσωτερι-

τους και των πειρατών. Με απέραντες ναυτικές

κές υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

γνώσεις, έχουν έννοια και της τελευταίας γωνιάς

για την εξασφάλιση και προστασία των ορθοδό-

της Μεσογείου».

ξων Οθωμανών υπηκόων. Μέσα σε αυτό το ευνοϊ-

Η άνοδος του εμπορικού στόλου που μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ελληνικός, εκκινεί από τον 18ο
αιώνα στα νησιά του Ιονίου και σταδιακά ενισχύεται από εκείνον που «κτίζουν» οι νησιώτες του
Ανατολικού Αιγαίου. Τα τελευταία τριάντα χρόνια
του 18

ου

και αρχές του 19

ου

αιώνα, αναπτύχθηκαν

κό γεωπολιτικό περιβάλλον, το εμπορικό ναυτικό
των Ελλήνων επωφελείται από το άνοιγμα των
Στενών και αναπτύσσεται υπό την προστασία της
ρωσικής σημαίας.
Ελληνικά πλοία μεταφέρουν τη σιτοπαραγωγή
της «Νοβορωσίας» και οι Έλληνες «υφαίνουν» ε-
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μπορικά δίκτυα σε όλη την ευρύτερη περιοχή

δεψαν, σε ρόλους εναλλασσόμενους, ως καρα-

της Μαύρης Θάλασσας και του Αρχιπελάγους.

βοκύρηδες, έμποροι, κουρσάροι, πειρατές, κα-

Η ναυτική δραστηριότητα στην Ανατολική Με-

πεταναίοι και ναύτες.

σόγειο, γίνεται, εν πολλοίς, υπόθεση των Ελλήνων. Η ναυτική ισχύς τους γίνεται μέρα με την

ημέρα μεγαλύτερη. Αυτές οι καθοριστικές για
την ελληνική ναυτιλία εξελίξεις, συνοδεύονται
και από την προσέλκυση ελληνικού πληθυσμού
στην Κριμαία, στο Αζόφ και στην Οδησσό, όπου,
το 1814, δημιουργείται έδρα της Φιλικής Εταιρείας.

σε κάθε μορφής συγκρούσεις, οι Έλληνες ναυ-

τικοί έγιναν εκ των πραγμάτων και φορείς νέων ιδεών και αντιλήψεων. Ερχόμενοι σε επαφή
με τον τότε δυτικό κόσμο, ανακαλύπτουν πράγματα άγνωστα στην Ανατολή. Άλλους τρόπους
ζωής. Διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και
συνήθειες. Φιλελεύθερες ιδέες. Αυτό διεύρυνε

Επιπλέον και παράλληλα, η ελληνική ναυτοσύ-

τους ορίζοντές τους. Και αυτός ήταν ένας από

νη ήταν απαραίτητη και για την Οθωμανική Αυ-

τους πολύ σημαντικούς παράγοντες στην κυο-

τοκρατορία. Οι Τούρκοι, που ξεκίνησαν από τα

φορία και την προετοιμασία του ξεσηκωμού. Ο

βουνά και τις στέπες την Κεντρικής Ασίας και

σπόρος της αντίστασης κατά της καταπίεσης

έφτασαν να κυριεύσουν όλα τα εδάφη που πε-

και της οθωμανικής τυραννίας, όχι μόνον είχε

ριβάλλουν την Ανατολική Μεσόγειο, παρέμει-

πέσει και ρίζωσε στα κύματα αλλά και ταξίδε-

ναν ξένοι προς τη θάλασσα. Δεν είχαν και δεν

ψε στα πελάγη και στις θάλασσες.

απέκτησαν, έως και σήμερα, τη «ναυτοσύνη»
που έχουν οι έλληνες ναυτικοί. Έτσι, χρησιμοποίησαν αναγκαστικά τους Έλληνες για τις αμιγώς ναυτικές εργασίες των πλοίων τους, ενώ
εκείνοι κράτησαν τα πολεμικά καθήκοντα. Με
το πέρασμα του χρόνου η Πύλη έφτασε να παραχωρήσει στους Έλληνες ναυτικούς και ορισμένα προνόμια, όπως συνέβη με την Ύδρα.
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Πέρα από το εμπόριο και την σκληραγώγηση

Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι της θάλασσας βοήθησαν στην επαναστατική προετοιμασία και με τη
συμμετοχή τους στη Φιλική Εταιρεία, διαδίδοντας τις αρχές και τη φιλοσοφία της στα διάφορα λιμάνια και εμπορικά κέντρα όπου
έπιαναν τα καράβια τους και έκαναν τις δουλειές τους. Επιπλέον, τα πλούτη που συγκέντρωσαν με την τολμηρή και κερδοφόρα δρα-

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι Έλληνες ναυτι-

στηριότητά τους, επέτρεψαν την οικονομική

κοί μάκρυναν τα ταξίδια και τους πλόες τους.

ενίσχυση του ναυτικού αγώνα όταν έφτασε η

Ξανοίχτηκαν σε πελάγη και θάλασσες μακρι-

ώρα. Έτσι, τις παραμονές της ελληνικής Επανά-

νές. Έκτισαν μεγαλύτερα καράβια και διεύρυ-

στασης ο ελληνόκτητος στόλος ήταν ιδιαίτερα

ναν τις εμπορικές τους σχέσεις σε ολόκληρη

υπολογίσιμος με σημαντικές βάσεις σε όλα τα

τη Μεσόγειο.

μέτωπα του αγώνα.

Η καταφυγή στην ελεύθερη θάλασσα ήταν ανά-

Τα νησιά και τα λιμάνια του Ιονίου Πελάγους

γκη βιοτική αλλά και ανάγκη ελευθερίας. Ταξί-

διέθεταν 257 σκάφη, τα νησιά και τα ηπειρωτι-
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κά λιμάνια του Δυτικού Αιγαίου 268, οι Κυκλάδες
117, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 136 και η
Κρήτη 40 σκάφη. Όμως η ναυτική ισχύς των Ελλήνων δεν ήταν μόνον τα καράβια τους. Ήταν οι
ίδιοι. Οι άνθρωποι, οι ναυτικοί που τα επάνδρωναν. «Ουσιαστικά, είναι οι ίδιοι εμποροκαπετάνιοι

που έσπαγαν αποκλεισμούς και αντιμετώπιζαν
κουρσάρους και πειρατές, κυβερνώντας εμπορικά
πλοία εξοπλισμένα πάντα με κανόνια, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν σε πολεμιστές του Αγώνα. Οι εμποροκαπετάνιοι, που επεδίωκαν το κέρδος φθάνοντας μέχρι και έξω από το Γιβραλτάρ, όπως ο Μιαούλης, ο Τομπάζης, ο Σαχτούρης, ο Κριεζής, ο Τσαμαδός υπήρξαν ναύαρχοι και πρωταγωνιστές της
Ναυτικής Εποποιίας του '21. Απλοί ναύτες όπως ο
Κανάρης, ο Παπανικολής, ο Πιπίνος, ο Ματρόζος, ο
Νικόδημος και ο Βώκος αναδείχθηκαν σε περίφη-

μους, ήρωες, μπουρλοτιέρηδες».
«Η ελληνική ναυτιλία αποτέλεσε τη μεγάλη δύναμη του ιερού αγώνα. Οι ναυτιλλόμενοι Έλληνες
των επαναστατικών χρόνων μεταμορφώθηκαν ευθύς ως ανέμισε η σημαία της εθνεγερσίας: Οι πλοίαρχοι έγιναν στόλαρχοι και ναύαρχοι. Οι συντροφοναύτες έγιναν πυρπολητές, στολοκάφτες και ναυμάχοι. Τα σιτοκάραβα μετατράπηκαν σε πολεμικά
πλοία και πυρπολικά σκάφη.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος.

κά πλοία.
Ο καθένας καραβοκύρης πολεμούσε «με το καράβι του και το πουγκί του». Συχνά, οι πρόκριτοι και
το «κοινό ταμείο» κάθε νησιού καθόριζαν εκ περιτροπής τους καπετάνιους που θα μετείχαν σε μια
επιχείρηση και τους έδιναν προκαταβολή. Ο καπετάνιος επέλεγε το πλήρωμά του και βαθμολογούσε τους αξιωματικούς κατά την κρίση του.» Πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό του ελληνόκτητου στόλου, ποτέ δεν
κινητοποιήθηκαν ταυτόχρονα περισσότερα από
60-70 πλοία. Τα οικονομικά μέσα των τριών νησιών Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά, που κατά κύριο λόγο επωμίσθηκαν το ναυτικό αγώνα, και ακόμα περισσότερο της «Κεντρικής Διοίκησης», δεν το επέτρεπαν.

Πέραν όμως αυτού, υπήρχε και ο ανταγωνισμός
και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των νησιών. Η φιλοπρωτία μεταξύ Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών εμπόδισε τον ορισμό επικεφαλής του στόλου του
λεγομένου «Μινίστρου των Ναυτικών». Αντ' αυτού διορίστηκε «Επιτροπή Μινίστρων» με έναν
εκπρόσωπο από το κάθε νησί. Εκ των πραγμάτων,
αυτή η επιτροπή είχε μειωμένες αρμοδιότητες. Η
πραγματική ισχύς παρέμενε στο «Κοινό Ταμείο» ή
«Βουλή» του κάθε νησιού, που αποφάσιζε πολλές
φορές ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα «Κοινά Τα-

μεία» των άλλων νησιών.

Στόλος πριν από το κράτος
Με τους σκλαβωμένους Έλληνες συνέβη κάτι
πρωτόγνωρο. Δημιούργησαν «πολεμικό» ναυτικό
πριν δημιουργήσουν κράτος. Δεν ήταν βέβαια ένα
συγκροτημένο ναυτικό όπως το καταλαβαίνουμε
σήμερα. Ουσιαστικά, ο επαναστατικός στόλος
των εξεγερμένων Ελλήνων που με επιτυχία διεξήγαγε το ναυτικό αγώνα, αποτελείτο από ιδιωτι-
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Επιπλέον, δεν υπήρχε ενιαία σημαία στα πλοία. Τα

το ουσιαστικό δεν κατάφερε. Η θητεία του που

νησιά είχαν θεσπίσει διαφορετικές σημαίες για τα

κράτησε μόλις εννέα μήνες, έληξε άδοξα το Δε-

πλοία τους. Κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ο

κέμβριο του 1827.

μεγάλος χριστιανικός σταυρός στη μέση που
«πατούσε» σε μια ανεστραμμένη ημισέληνο. Κατά
τα λοιπά, οι σημαίες διέφεραν. Π.χ. στη σημαία
της Ύδρας δέσποζε το «Ή τάν ή επί τάς», ενώ σε
εκείνες των Σπετσών και των Ψαρών το
«Ελευθερία ή θάνατος». Ακόμα και τα σηματολόγια για τη μεταξύ των πλοίων συνεννόηση και διαβίβαση εντολών, ήταν ξεχωριστά για κάθε νησί.
Οι μεταξύ των νησιών, ανταγωνισμοί, εγωισμοί
και διχογνωμίες ήταν μια πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και όταν ο Μιαούλης
απέκτησε ιδιαίτερο κύρος με την ηγετική φυσιογνωμία, το θάρρος και τη σωφροσύνη του, δεν

διορίστηκε τυπικά ως αρχηγός του στόλου, αν και
όλοι τον αντιμετώπιζαν ως τέτοιο.

«Δεν νικούν τα πλοία αλλά οι άνθρωποι»
Μέσα σε αυτές τις δυσχερείς συνθήκες είναι προ-

φανές ότι πολεμική ναυτική στρατηγική, όπως
την εννοούμε σήμερα, δεν υπήρχε, ούτε και μπορούσε να υπάρχει. Πρώτα από όλα γιατί δεν υφίστατο κεντρική ναυτική διοίκηση για να την σχεδιάσει και να την εφαρμόσει, αλλά και γιατί
έλειπε η επαρκής γνώση για κάτι τόσο οργανωμένο, κεντρικά σχεδιασμένο και συντονισμένο. Απέναντι στο Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό, αντί συγκροτημένης στρατηγικής, εφαρμόστηκε τακτική,
ή μάλλον, τακτικές. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν
ότι επρόκειτο για την τακτική του αδύνατου ενα-

ντίον του ισχυρού. Ξαφνικές επιθέσεις, ανορθόδοξες τακτικές, ριψοκίνδυνες ενέργειες. Το μεγάλο

Είναι εντυπωσιακό ότι τελικά αρχηγός στόλου

εφόδιο για μία τέτοια μορφή ανορθόδοξου ναυτι-

διορίστηκε μόνον το 1827, και αυτός ήταν Βρετα-

κού πολέμου ήταν η θαρρετή ναυτοσύνη των Ελ-

νός! Ήταν ο αμφιλεγόμενος ναύαρχος Λόρδος

λήνων έναντι της αντίστοιχης ανεπάρκειας ναυ-

Thomas Cochrane του οποίου η διοίκηση τίποτε

τοσύνης του αντιπάλου.
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Για να έχουμε ένα μέτρο της σπουδαιότητας και

«Δεν νικούν τα πλοία αλλά οι άνθρωποι. Οι γκιαού-

της ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας που είχε ο

ρηδες έχουν μικρά πλοία αλλά η ναυτοσύνη τους

παράγων της ιδιαίτερης ναυτοσύνης των Ελλή-

είναι ανυπέρβλητη και ξέρουν να τα μανουβράρουν

νων στο αξιόμαχο του στόλου των επαναστατημέ-

όσο κανείς».

νων Ελλήνων, αρκεί να αναλογιστούμε ότι τα ελληνικά πλοία υστερούσαν κατά πολύ των οθωμανικών, μεταξύ άλλων λόγω του μικρού εκτοπίσματος, των λιγότερων και ελαφρότερων πυροβόλων που μπορούσαν να φέρουν. Επιπλέον, το χαμηλό ύψος του καταστρώματος των ελληνικών
σκαφών δεν επέτρεπε διεμβολισμό των μεγάλων
αντίπαλων πλοίων.
Όμως, ούτε οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που
έκαναν ακόμα δυσκολότερο τον πλου λόγω του
μικρού εκτοπίσματος, ούτε η υπεροπλία των οθωμανικών πλοίων απετέλεσαν ανασταλτικό πα-

ράγοντα στην ανάληψη ακόμα και των πιο επικινδύνων ναυτικών αποστολών.
«Οι εκ παρατάξεως ναυμαχίες» αναφέρει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος του Πολεμικού
Ναυτικού, Π. Χηνοφώτης «ανέδειξαν την ελληνική
υπεροχή στη θάλασσα με αποκορύφωμα τη ναυμαχία του Γέροντα, όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον
Μιαούλη και Αποστόλη με 80 πλοία, 4800 ναύτες
και 850 πυροβόλα κατίσχυσε επί τουρκοαιγυπτιακού στόλου 200 πλοίων, 50000 ναυτών και 2500
πυροβόλων. Η ναυτική ιδιοφυία και οι ελιγμοί των

Ελλήνων εκμηδένισαν την εχθρική ναυτική υπεροχή».
Ο Τούρκος Καπουδάν Πασάς, Καρά Αλής, απαντώντας στην υποτιμητική κριτική του Άγγλου ναυάρχου Τόμας για τις αλλεπάλληλες ταπεινώσεις
που ένας μεγάλος πολεμικός στόλος υφίστατο
από τους μέχρι πριν από λίγο υπόδουλους που
μάχονταν με μικρά εμπορικά πλοία, ομολόγησε:

Η ναυτοσύνη και τα πυρπολικά

Αυτές τις ικανότητες και την ξεχωριστή σχέση
τους με τη θάλασσα αξιοποίησαν οι Έλληνες ναυμάχοι ιδιαίτερα με τη χρήση των πυρπολικών. Τα
μικρά αυτά γεμάτα εύφλεκτα υλικά σκάφη αποτέλεσαν το κυριότερο όπλο τους. Την τακτική του
χειρισμού τους τελειοποίησαν τόσο πολύ οι
Έλληνες ναυτικοί ώστε ακόμα και η εμφάνιση ενός πυρπολικού μπορούσε να σπείρει τον πανικό
στα πληρώματα των αντιπάλων.
Η ταχεία εκμετάλλευση του ανέμου, ώστε να βρεθεί το πυρπολικό στο προσήνεμο του αντιπάλου,
η στέρεα προσκόλλησή του στο εχθρικό πλοίο, η
έγκαιρη ανάφλεξη και εγκατάλειψή του με ταχεία
μεταπήδηση των τριών ή τεσσάρων μπουρλοτιέρηδων στην μικρή λέμβο που ακολουθούσε το
πυρπολικό, και τέλος, η ταχεία, κωπηλατώντας,
απομάκρυνση από το σημείο της καταστροφικής
έκρηξης συνιστούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και
δύσκολο εγχείρημα. Μόνον η ναυτοσύνη και το
σθένος των Ελλήνων ναυτικών μπορούσε να το
φέρει σε πέρας.

Σταδιακά η τακτική και τεχνική των μπουρλοτιέρηδων βελτιώθηκε και η προσβολή των εχθρικών
πλοίων γινόταν από δύο πυρπολικά, ένα προσήνεμα και ένα υπήνεμο. Αυτό προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και πανικό στον εχθρό, και ενίσχυε τις πιθανότητες επιτυχίας.
Οι κορυφαίοι πυρπολητές Κωνσταντίνος Κανάρης, Δημήτριος Παπανικολής, Ανδρέας Πιπίνος,
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Ιωάννης Ματρόζος έχουν τη δική τους ξεχωριστή
θέση δόξας στην ιστορία του ξεσηκωμού.

της εποχής.
Αλλά και το θεσμικό σύμβολο της πολυπόθητης

Επική στιγμή του «πολέμου των πυρπολικών»

ανεξαρτησίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους,

ήταν η καταστροφή της τουρκικής ναυαρχίδας

έφτασε στο ελληνικό έδαφος από τη θάλασσα.

του Καρά Αλή στο λιμάνι της Χίου που παρέσυρε

Στις 6 Ιανουαρίου του 1828, ο Ιωάννης Καποδί-

στο θάνατο πάνω από 2000 άνδρες και τον ίδιο

στριας, ως Κυβερνήτης της Ελλάδας φτάνει στο

τον τούρκο ναύαρχο. Ακολούθησαν και πολλές

Ναύπλιο, με το αγγλικό πολεμικό «Wears Pile»

άλλες στιγμές εξαίρετης ναυτοσύνης, ηρωισμού

που συνοδεύεται από μια γαλλική και μια ρωσική

και νίκης αλλά και ήττας.

γαλέτα.

Τις ηρωικές σελίδες της επαναστατικής ναυτοσύ-

Η περιπέτεια, η διαδρομή, ελευθερίας της σύγ-

νης δεν τις έγραψαν μόνον ναύτες και καπεταναί-

χρονης Ελλάδος ξεκινά από τη θάλασσα και συνε-

οι αλλά και ηρωίδες καπετάνισσες με ισχυρές

χίζεται στη θάλασσα.

προσωπικότητες, ηγετική ικανότητα και ισχυρή
πυγμή όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, η Δόμνα Βισβίζη.
Η ελληνική ψυχή είναι θαλασσινή
Στην Ελλάδα η ναυτοσύνη δεν ήταν, ούτε είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Είναι εθνικό χαρακτηριστικό. Και αυτό επιβεβαιώνεται ακατάπαυστα και αδιάκοπα επί δύο αιώνες.
Στα διακόσια χρόνια της ελευθερίας μας η ελληνι-

Το ελεύθερο έθνος των Ελλήνων πλέει περήφανα
στους ανοικτούς ορίζοντες των θαλασσών του
κόσμου, με σημείο εκκίνησης τα διάσπαρτα από
τις χιλιάδες ελληνικά νησιά, πελάγη του: από το
Ιόνιο, στο Αιγαίο, έως το Καρπάθιο, και από το
Θρακικό έως το Λιβυκό. Η ελληνική ψυχή ήταν,
είναι και θα είναι θαλασσινή.
Ένα ελάχιστο χρέος. Έδρα Ναυτιλιακών σπουδών
στην Ακαδημία Αθηνών

κή ναυτιλία έχει βάλει ανεξίτηλη σφραγίδα προό-

Η ένδοξη θαλασσινή διαδρομή της Ελλάδος είναι

δου, ανάπτυξης, μεγαλείου και ισχύος. Η ελληνό-

κατ’εξοχήν η διαδρομή και η λάμψη της ναυτιλίας

κτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί και μεγαλουργεί

και της ναυτοσύνης.

πρωταγωνιστώντας σε παγκόσμιο επίπεδο και
έχοντας κατακτήσει την ευρωπαϊκή κορυφή.
Είναι η θαλασσινή έκφραση του μεγαλείο ενός
έθνους που ο αγώνας για την ανεξαρτησία του
κυοφορήθηκε στα νερά της Μεσογείου μέσα στα
εμπορικά πλοία των Ελλήνων ναυτικών. Συνεχίσθηκε ηρωικά στη θάλασσα μέσα στα πυρπολικά
και επισφραγίσθηκε στα νερά του Ναυαρίνου με
την υποστήριξη των τριών Μεγάλων Δυνάμεων
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Η ναυτιλία όμως δεν είναι μόνον τα όσα καλά

φέρνει μαζί της η ανάπτυξη, ευημερία, πολιτισμό
και δύναμη εθνική.
Τείνουμε να λησμονούμε ότι στην ευρύτερή της
έννοια η Ναυτιλία είναι και επιστήμη. Και μάλιστα
διακλαδική, καθώς τέμνει οριζόντια την πλειονότητα των Επιστημών: όπως η Οικονομική Επιστήμη, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου
Δυναμικού, η Ναυπηγική, η Νομική (Ναυτικό Δί-
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καιο, Δίκαιο της Θάλασσας, Εμπορικό Δίκαιο), η

5.000 πλοία με μία συνολική χωρητικότητα άνω

Περιβαλλοντική Επιστήμη, η Γεωστρατηγική και

των 350.000.000 τόνων.

Γεωπολιτική, η Φυσική, η Μηχανική, η Γεωγραφία,
η Χαρτογραφία, η Μετεωρολογία, η Πληροφορική,
η Ηλεκτρονική, η Αστρονομία, η Ηλεκτρομηχανο-

λογική, η τηλε-Ιατρική κ.ά.

Σε ποσοστά, αντιπροσωπεύει άνω του 20% της
παγκόσμιας χωρητικότητας και περίπου 50% του
συνολικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ,

από πλευράς αξίας, εκτιμάται συνολικά σε άνω

Επί πλέον, η Ναυτιλία συμβάλλει ουσιαστικά στην
έρευνα και διεύρυνση των γνωστικών πεδίων αυτών των επιστημών, σαν αποτέλεσμα της ανάγκης για διαρκή εξέλιξη και βελτιστοποίηση της
ναυσιπλοΐας.

των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Και όμως η παγκοσμίως ανεγνωρισμένη και εκτιμώμενη Ναυτιλία των Ελλήνων δεν έχει ακόμη
τύχει της τιμής να πάρει τη θέση που αξίζει και
δικαιούται στο Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της

Είναι λοιπόν η Ναυτιλία, για την Ελλάδα κάτι μοναδικά διακριτό. Ιστορικά, Εθνικά, Οικονομικά και
Επιστημονικά.

Ελληνικής Πολιτείας, την Ακαδημία Αθηνών.
Έχει έρθει πλέον η ώρα να συσταθεί στην Ακαδημία Αθηνών, Έδρα Ναυτιλιακών Σπουδών. Κάτι

Σήμερα η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία κατέχει

τέτοιο και προβλέπεται από τον Ιδρυτικό της νό-

επάξια την, από πλευράς πλοιοκτησίας και χωρη-

μο, αρθρ.1(β) και επιβάλλεται από την ιστορία και

τικότητας, πρώτη θέση στον κόσμο. Επενδύει

τη δόξα της Ναυτιλίας μας, από τη θάλασσά μας

κατ’ έτος δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκό-

που είναι το εθνικό μας πεπρωμένο.

σμια ναυτιλιακή βιομηχανία και ταυτόχρονα συνιστά το 7% περίπου του ακαθαρίστου εθνικού
προϊόντος της Χώρας με μεγάλες δυνατότητες
για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Η σημερινή απουσία, το σημερινό κενό δεν πρέπει
άλλο να παραταθεί. Το οφείλουμε πάνω απ’ όλα
στην ναυτοσύνη των Ελλήνων.

Ο Ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμεί σχεδόν
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ
Αγαπητέ Φίλε κύριε Υπουργέ, εκ μέρους των μελών του Ομίλου μας και όλων των παρισταμένων

σας ευχαριστώ πολύ. Σε ανάμνηση της παρουσίας σας παρακαλώ δεχθείτε ένα αναμνηστικό δώρο.
Κύριοι Υπουργέ, αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι,
Η σημερινή μας συνεστίαση είναι η τελευταία εκδήλωσή μας προς των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας (καμπάνα).
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Rotary Club of Washington DC
Ο Ρ.Ο. Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία
τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ρ.Ο. Washington DC
(Η.Π.Α.) μαζί τους αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους
εξωτερικού. Οι λοιποί αδελφοποιημένοι Ρ.Ο. Edinburg
(Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή), San
Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ) και Tunis Doyen
(Τυνησία)

Τηλεδιάσκεψη 8 Δεκεμβρίου 2021
Ομιλητής: Robert J. Contee III, Washington, DC Chief of Police
CV: On December 22, 2020, Mayor Muriel Bowser announced that she selected Robert J. Contee III, to serve as Chief of
the Metropolitan Police Department. He was sworn in as Acting Chief of Police on January 2, 2021. On May 4,
2021, he was officially confirmed Chief of the Metropolitan Police Department. Robert J. Contee joined the Metropolitan Police Department as a police cadet in November 1989. He became a sworn member of the Department
three years later and quickly rose through the ranks, serving in a variety of assignments. He started as a patrol
officer in the Third District, sergeant in the Second District, and the Metropolitan Police Academy. As a lieutenant,
he served as a Patrol Services Area leader in the Second District, Regional Operations Command-East, and led the
Intelligence Branch. In January 2004, Chief Contee was promoted to captain responsible for leading the Violent
Crimes Branch, including the Homicide Branch and the Sexual Assault Unit. Contee was promoted to Second District commander in August 2004 and was transferred to the Special Operations Division (SOD) in April 2006, where
he was responsible for overseeing tactical patrol, special events and traffic safety functions. Following his post at
SOD, Chief Contee became commander of the Sixth District in 2007, before taking command of the Recruiting Division in October 2014. He was named commander of the First District in January 2016, and was appointed Assistant Chief of MPD’s Professional Development Bureau in the summer 2016 where he oversaw the Human Resources Management Division, Disciplinary Review Division, the Metropolitan Police Academy, and Recruiting Division. In April 2017, Chief Contee was named Patrol Chief of Patrol Services South (PSS), which included his oversight of the First, Sixth, and Seventh Police Districts. He was named Assistant Chief of the Investigative Services
Bureau (ISB), in March 2018. The ISB works with the community to solve crimes, bring offenders to justice, support
the recovery of victims, and protect witnesses. It includes several divisions that are integral to supporting community safety. These divisions are the Criminal Investigations Division (CID), which includes the Homicide Branch and
Sex Assault Unit; the Narcotics and Special Investigations Division (NSID), which provides proactive criminal enforcement services so that citizens can live in neighborhoods free from drug dealing, drug-related crime, and prostitution; the Crime Scene Investigations Division; Youth and Family Services Division; and the School Safety Division.
Chief Contee grew up in the Carver Terrace community in Northeast, DC, and is a DC Public Schools graduate. He
holds a Bachelor’s Degree in Professional Studies with a concentration in Police Science from George Washington
University. He has also completed the Management College at the Institute for Law Enforcement Administration
and the Senior Management Institute for Police (SMIP) of the Police Executive Research Forum in Boston, Massachusetts.

Τηλεδιάσκεψη 1 Δεκεμβρίου 2021
Ομιλητής: His Excellency, Ambassador Tadeous T. Chifamba, Ambassador of Zimbabwe
CV: Before his assignment to the Embassy of Zimbabwe to the United States in October, 2020, Ambassador Tadeous T.
Chifamba was an Ambassador to the European Union and the Benelux before that. He served as the Permanent
Secretary for Special Projects in the Ministry of Foreign Affairs and Permanent Secretary for Regional Integration
and International Cooperation from March 2009 to September 2013. He also served as Deputy Ambassador/
Deputy Permanent Representative to the Permanent Mission of Zimbabwe to the United Nations and the World
Trade Organization at Geneva in Switzerland, from 1994 to 2001; and Divisional Head of Multilateral Affairs and for
Africa, Asia and the Pacific in the Ministry of Foreign Affairs from 2002 to 2007 and from 2007 to 2009, respectively. Ambassador Chifamba has vast experience in bilateral, regional and multilateral negotiations having been appointed Coordinator and Spokesperson of the African Group of Trade Negotiators in the World Trade Organization,
a position he served in 1999 and 2001. In 2011, he was elected Chief Negotiator for Eastern and Southern Africa for
the negotiation of the Economic Partnership Agreements (EPA) with the European Union (EU). He holds a BSc Politics and Administration (Hons) degree as well as an MSc International Relations degree from the University of Zimbabwe. He has contributed Articles on regional integration and multilateral trade issues. He is also a member of
the African Capacity Building Foundation Technical Advisory Panel.
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Τηλεδιάσκεψη 24 Νοεμβρίου 2021
Ομιλήτρια: Dr. Geetha Jayaram, District Governor for District 7620 for 2021-2022
CV: Dr. Geetha Jayaram is the District Governor for District 7620 for 21-22. A past Rotaractor and recipient of a 200506 Rotary Grant for University Teachers, she is a Professor of Psychiatry at the Johns Hopkins Schools of Medicine,
Public Health and Nursing. In 1997, from the the Rotary Clubs of Columbia, & Howard West, Dr. Jayaram founded
the Maanasi Clinic in Mugalur, Karnataka, ndia. She has volunteered for National Immunization Days for eradicating polio in India several times. She started 2 Rotaract clubs & her current Rotary club of Howard West; increased
membership in Rotary; taught as facilitator for the Rotary Leadership institute; lectured at many Rotary District Conferences and Zone institutes throughout North America, Asia and Europe. She has procured at least 20 grants for
domestic and international Rotary work amounting to several million dollars.

Τηλεδιάσκεψη 10 Νοεμβρίου 2021
Ομιλητής: Charles F. "Chic" Dambach, President Emeritus, National Peace Corps
CV: Chic Dambach’s wide ranging career includes President and CEO of the National Peace Corps Association
(currently President Emeritus), President and CEO of the Alliance for Peacebuilding, CEO of Operation Respect
(currently Director Emeritus), and Chief of Staff for Congressman John Garamendi. Previously, he held executive
positions in education, the arts, sports, and health, and he was an “expert” advisor to the Director of the Peace
Corps. He recently retired as an adjunct faculty member at Johns Hopkins and American Universities. He is chair
of the Peace Corps Connect to the Future initiative to engage the Peace Corps community for new opportunities
and challenges. He is an advisor for the Washington Strategy Group, on the board of the Institute for Economics
and Peace (USA), and a member of the Public Diplomacy Council. He lectures worldwide at colleges and universities and at conferences, and he was a senior consultant with BoardSource where he helped write two books on
nonprofit governance. His career began as a Peace Corps Volunteer in Colombia, and his memoir, Exhaust the Limits, the Life and Times of a Global Peacebuilder, features a lifetime of service and successful initiatives for peace in
Africa. A second edition of the book was published by Apprentice House of Loyola University in March 2020. He
was nominated by Members of Congress for the 2017 Nobel Peace Prize, and in 2021, he was awarded the medal
of “Chevalier de l’Ordre national du Mali” (Knight of the National Order of Mali) as well as the Lifetime Achievement
Award for Advancing World Peace from the Rotary E Club of World Peace.
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Η δύναμη
των γυναικών
Sofia Berga
Όμιλος Ροταράκτ Juarez Centro, Μεξι-

Μέλος του Ομίλου Ροταράκτ Juarez Centro
και του Rotary Positive Peace Activator, η
Brega ίδρυσε επίσης την Activadores de Paz
en Ciudad Juarez (Ενεργοποιητές της Ειρήνης
της Ciudad Juarez), μια ομάδα που εκπαιδεύει
ανθρώπους να είναι φορείς αλλαγής και ανα-

Η

πτύσσει το περιεχόμενο Θετικής Ειρήνης για
Sofia Brega ζει στη Ciudad Juarez,

σχολεία με βάση τη μεθοδολογία του Ινστι-

μια Μεξικάνικη πόλη στα σύνορα με

τούτου Οικονομικών και Ειρήνης, στρατηγι-

τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εδώ

κού εταίρου του Ρόταρυ.

και δεκαετίες βιώνει υψηλά ποσοστά βίας

Η Brega είχε την ευκαιρία μοιραστεί τις ε-

κατά των κοριτσιών και νεαρών γυναικών.

μπειρίες και τις γνώσεις της σε διάφορα φό-

Μεγαλώνοντας σε αυτό περιβάλλον, η Brega

ρουμ, συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ήθελε να γίνει ακτιβίστρια για τα δικαιώματα

«Ως Ροταράκτορ και ως μέλλουσα Ροταριανή

των γυναικών — και σε ηλικία 22 ετών αποτε-

θέλω μοιρασθώ με το Ρόταρυ τη γνώση, την

λεί ήδη μια δύναμη αλλαγής.

ενέργεια και τις εμπειρίες που έχω αποκομί-

Η Brega συνεργάσθηκε με φίλους για να ξεκι-

σει ασχολούμενη με θέματα της ενδυνάμω-

νήσει ένα Girl Up Club, μέρος μιας πρωτοβου-

σης των κοριτσιών και της Θετικής Ειρήνης",

λίας του Ιδρύματος του ΟΗΕ για την παροχή

τονίζει η Berga.

βοήθειας σε νέες γυναίκες ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αποτελέσουν πρότυπα για αλλαγές στην κοινότητά τους.
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— Claudia Urbano

Καλοσώρισες
πίσω...
Η πρώην Interactor επιστρέφει στο λύκειό
της ως καθηγήτρια και σύμβουλος
Chelsea Talty
Ροταριανός Όμιλος Geauga County (West), Ohio, Η.Π.Α.

Η

Chelsea Talty θα σου πει ότι μπορεί

επιτροπής Interact στην 6630 Περιφέρεια.

να μην ήταν η πλέον προφανής επι-

«Όλοι στο Ρόταρυ που ακούνε την ιστορία

λογή για να βοηθήσει στην ίδρυση

μου λένε: «Θεέ μου. Είσαι το παιδί της αφί-

ενός Ομίλου Ιντεράκτ στο Λύκειο West Geau-

σας. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε», λέει η

ga το 2005. «Ήμουν πολύ ντροπαλή, πολύ συ-

Talty, που παίρνει στα σοβαρά την ευθύνη της

γκρατημένη, ως μαθήτρια του Λυκείου», λέει.

να βοηθήσει τους σημερινούς μαθητές του

Αλλά η Καθηγήτριά της είδε τις δυνατότητές

λυκείου West Geauga να διαμορφώσουν το

της και της ζήτησε να βοηθήσει να ξεκινή-

μέλλον τους.

σουν τον Όμιλο - και μετά την ενθάρρυνε να
είναι υποψήφια πρόεδρος αυτού.

Τα μέλη του Ρόταρυ συνεργάζονται στενά με
τους Ιντεράκτορς, υποστηρίζοντας και βοη-

Στην αρχή της τελευταίας σχολικής χρονιάς,

θώντας στη διευκόλυνση των έργων των μα-

η Talty αντίθετα συμφώνησε να είναι υποψή-

θητών. «Ένα από τα πράγματα που είναι καθο-

φια για αντιπρόεδρος. Το επόμενο καλοκαίρι,

ριστικό βοηθώντας τα παιδιά να προχωρή-

όταν η Talty προετοιμαζόταν για την φοίτησή

σουν αργότερα στο Ροταράκτ ή στο Ρόταρυ

της στο Hiram College στο Οχάιο, ένας καθη-

μελλοντικά, είναι να έχουν έναν χορηγό Όμιλο

γητής που ήταν επίσης μέλος του Ρόταρυ της

που θα ασχοληθεί μαζί τους όσο το δυνατόν

ζήτησε να βοηθήσει στην ίδρυση Ομίλου Ρο-

περισσότερο. «Κάθε φορά που ένα παιδί λέει:

ταράκτ στην πανεπιστημιούπολη. Αυτή τη φο-

«Γεια, θέλουμε να στείλουμε μερικά

ρά, η Talty ήταν έτοιμη να αναλάβει το αξίωμα
του προέδρου.

μολύβια σε αυτό το σχολείο», οι Ροταριανοί
του λένε, «Πιστεύουμε ότι μπορείς να κάνεις

Το 2011, η Talty επέστρεψε στο λύκειο West

πολύ περισσότερα από αυτό. Ας βοηθήσουμε

Geauga ως καθηγήτρια ισπανικών. Σήμερα εί-

να φτάσεις εκεί», τονίζει η Talty.

ναι σύμβουλος του ίδιου Ομίλου Interact που
βοήθησε να ιδρυθεί. Είναι επίσης η υπεύθυνη

— Nikki Kallio
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκληρώνοντας για το 2021 το επετειακό πρόγραμμα για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα παρουσιάσει στις 22 και 23 Δεκεμβρίου
δύο ιδιαίτερες συναυλίες για την Αμερικανική Επανάσταση μέσα από την κινηματογραφική
μουσική, οι οποίες θα συνοδεύονται από προβολές αποσπασμάτων ταινιών. Την Ορχήστρα
της ΕΛΣ, η οποία θα ερμηνεύσει έργα Κοριλιάνο, Ουίλλιαμς, Τσίμμερ, Στάινερ, Χέρμαν, Μπέννετ και Νιούμαν, θα διευθύνει ο διακεκριμένος Αμερικανός αρχιμουσικός Τζων Τζέτερ.
Η Αμερικανική Επανάσταση αποτέλεσε προγονικό συμβάν και πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τον
ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, αλλά και για ολόκληρη την –κατά Χόμπσμπωμ– ευρωπαϊκή «εποχή των επαναστάσεων». Επική στην εμβέλειά της και θεαματική στις δραματικές της μεταπτώσεις, η Αμερικανική Επανάσταση αποτέλεσε το θέμα ή τον ιστορικό περίγυρο
ενός τεράστιου αριθμού κινηματογραφικών ταινιών, τόσο εντός όσο και εκτός της επίσημης
χολλυγουντιανής παραγωγής. Πολλές από αυτές είχαν την τύχη να επενδυθούν με μουσικές
συνθέσεις συμφωνικής αισθητικής, εξαιρετικής ποιότητας και μεγαλόπνοης έμπνευσης, χάρη
στην καλλιτεχνική συμβολή διακεκριμένων συνθετών που βραβεύτηκαν επανειλημμένα με
Όσκαρ ή άλλα σημαντικά βραβεία.
Μέσα από τις συνθέσεις δεξιοτεχνών συνθετών όπως οι Τζων Κοριλιάνο, Τζων Ουίλλιαμς,
Χανς Τσίμμερ, Μαξ Στάινερ, Μπέρναρντ Χέρμαν κ.ά. από ολόκληρη την ιστορία της «έβδομης
τέχνης» –μιας τέχνης που καθόρισε την αμερικανική πολιτιστική ιστορία σε όλη τη διάρκεια
του 20ού αιώνα ως τις μέρες μας διασκελίζοντας με μοναδικό τρόπο τις περιοχές του δημοφιλούς και του λόγιου–, η Εθνική Λυρική Σκηνή αποδίδει φόρο τιμής σε μια επανάσταση που
προηγήθηκε μεν της Ελληνικής, οδήγησε ωστόσο στην κατάρτιση ενός συνταγματικού μοντέλου πολιτειακής διακυβέρνησης βασισμένου στα πρότυπα και ιδεώδη της αρχαιοελληνικής
δημοκρατίας.
Στις δύο συναυλίες της 22ας και 23ης Δεκεμβρίου, η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
θα ερμηνεύσει αποσπάσματα από τις ακόλουθες πολυβραβευμένες μουσικές συνθέσεις, οι οποίες έντυσαν σημαντικές ταινίες εμπνευσμένες από την Αμερικανική Επανάσταση, αποσπάσματα των οποίων θα προβάλλονται παράλληλα στη μεγάλη οθόνη της Αίθουσας Σταύρος
Νιάρχος.
• Williamsburg: The Story of a Patriot (1957) | σκηνοθεσία Τζωρτζ Σήτον, μουσική Μπέρναρντ
Χέρμαν
• Οι επαναστάτες του διαβόλου (1959) | σκηνοθεσία Γκάυ Χάμιλτον, μουσική Ρίτσαρντ Ρόντνυ
Μπέννετ
• Πύρινος χείμαρρος (1939) | σκηνοθεσία Τζων Φορντ, μουσική Άλφρεντ Νιούμαν
• Οι επαναστάτες (1985) | σκηνοθεσία Χιου Χάντσον, μουσική Τζων Κοριλιάνο
• Ο πατριώτης (2000) | σκηνοθεσία Ρόλαντ Έμμεριχ, μουσική Τζων Ουίλλιαμς
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• Γιοι της ελευθερίας (2015) | σκηνοθεσία Κάρι Σκόγκλαντ, μουσική Χανς Τσίμμερ
• Τζων Πωλ Τζόουνς (1959) | σκηνοθεσία Τζων Φάρροου, μουσική Μαξ Στάινερ

Η Συναυλία θα παρουσιαστεί σε μουσική διεύθυνση Τζων Τζέτερ και καλλιτεχνική επιμέλεια
Παναγή Παγουλάτου, την παρουσίαση θα κάνει η Μαργαρίτα Βαρλάμου και η ιστορικός Άννα
Καρακατσούλη θα μιλήσει για τη σχέση της Ελληνικής με την Αμερικανική Επανάσταση. Συμμετέχει η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2021 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ώρα έναρξης 19.30.
Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής
Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους). Για
παιδιά από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, σύμφωνα με
τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 66159.
Επίσης, ισχύουν όλα τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο και την έξοδο των
θεατών, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στην είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αγοράς ομαδικών εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες
των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ €70
|
ΖΩΝΗ Γ €37 ΑΠΟ €42 |
ΖΩΝΗ Ζ €15 ΑΠΟ €20 |

ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Δ
ΖΩΝΗ Η

€55
|
€30 ΑΠΟ €35 |
€15
|

ΖΩΝΗ Β
€45 ΑΠΟ €50
ΖΩΝΗ Ε
€25 ΑΠΟ €30
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ
€12

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση panagou@nationalopera.gr

Τεύχος 8 | 16 Δεκεμβρίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

39

Πρόγραμμα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος & Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η Εθνική Λυρική Σκηνή για το πρώτο επτάμηνο του 2022 ανεβάζει στη σκηνή την αισιοδοξία
ενός ηλιόλουστου πρωινού, τη λάμψη ενός καταγάλανου ουρανού, το ευωδιαστό άρωμα ενός
λουλουδιού που ανθίζει. Ευχή και επιθυμία μας είναι να αφήσουμε πίσω μας το σκοτάδι, τα
σύννεφα, τις σκυθρωπές φιγούρες και τα σιωπηλά στόματα και να ανοίξουμε το βλέμμα στη
νέα χρονιά με λαμπερό ήλιο, μεγάλα χαμόγελα και ανοιχτές αγκαλιές. Οι παραστάσεις μας είναι μια βουτιά στα ήρεμα νερά της αισιοδοξίας, μια βόλτα σε ένα κατάφυτο δάσος, ένα βλέμμα
στη θάλασσα. Όπως η φύση έχει τη μοναδική ικανότητα να ηρεμεί και να επαναφέρει τον
άνθρωπο στον άξονά του, έτσι και η τέχνη είναι εδώ για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές μας, να φωτίσει τις αξίες και να εστιάσει στη ζωή.
Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει στην
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πέντε από τις πιο σημαντικές
όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, των Ουμπέρτο Τζορντάνο, Σαρλ Γκουνό, Τζουζέππε
Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, μια νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν,
Οχάντ Ναχαρίν, ένα ορατόριο ανάθεση της ΕΛΣ σε Τούρκους καλλιτέχνες, μια εγκατάσταση με
τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης. Το πρόγραμμα Ιανουαρίου-Ιουλίου
2022 υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Σημαντικοί μαέστροι, κορυφαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί χορογράφοι και διακεκριμένοι
πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέλειας ξεχωρίζουν στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το δεύτερο μισό της καλλιτεχνικής περιόδου 2021/22. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον υπογράφει
έναν υποβλητικό Οθέλλο στη μεγάλη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ του ΜπάντενΜπάντεν. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο Βληχή και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών
Κατερίνα Ευαγγελάτου δημιουργεί έναν νέο φιλόδοξο Ριγολέττο για τη σκηνή του Ηρωδείου.
Οι Νίκος Πετρόπουλος, Ρενάτο Τζανέλλα, Ούγκο ντε Άνα υπογράφουν τις αναβιώσεις των Αντρέα Σενιέ, Φάουστ και Τόσκας, αντίστοιχα. Ο σπουδαίος Νίκος Καραθάνος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας όπερας Μέσα Χώρα.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές με σημαντικές διαδρομές στα μεγαλύτερα λυρικά
θέατρα του πλανήτη Μαρσέλο Άλβαρες, Μαρσέλο Πουέντε, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Αλεξάντρς Αντονένκο, Ιβάν Μάγκρι, Ιρίνα Λούνγκου, Κριστίνε Οπολάις, Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο
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Μπερούτζι συναντιούνται επί σκηνής με τους σημαντικότερους Έλληνες μονωδούς της ΕΛΣ
με διεθνή αναγνώριση, όπως, μεταξύ άλλων, τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα, Τάση
Χριστογιαννόπουλο, Διονύση Σούρμπη, Δημήτρη Πακσόγλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη
Χριστόπουλο, Γιάννη Γιαννίση, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Δημήτρη Τηλιακό, Χριστίνα
Πουλίτση, Μαίρη-Έλεν Νέζη κ.ά.
Τις παραγωγές διευθύνουν οι Φιλίπ Ωγκέν, Λουκάς Καρυτινός, Ηλίας Βουδούρης, Πιερ Ντυμουσσώ, Νίκος Βασιλείου, Στάθης Σούλης, Μίλτος Λογιάδης.
Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ θα ερμηνεύσουν χορογραφίες των κορυφαίων του σύγχρονου χορού Γίρζι Κύλιαν και Οχάντ Ναχαρίν.
Σημειώνεται ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής
Πολιτείας, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργούν ως αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, στο 100% της χωρητικότητάς τους (οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο σχετικό πιστοποιητικό παράλληλα με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους). Για
παιδιά από 4 έως και 17 ετών ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, είτε
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, σύμφωνα με
τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 66159.
Επίσης, ισχύουν όλα τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο και την έξοδο των
θεατών, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στην είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Η αγορά ομαδικών εισιτηρίων για ομάδες άνω των 10 ατόμων παρέχει την δυνατότητα εξασφάλισης φθηνότερων εισιτηρίων σε σπουδαίες παραγωγές για το πρώτο επτάμηνο του 2022.
Αναλυτικά σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα καθώς και κατάλογο με τις ομαδικές τιμές.

Όπερα • Αναβίωση
Αντρέα Σενιέ
Ουμπέρτο Τζορντάνο
20, 23, 26, 29 Ιανουαρίου & 3, 6, 10, 13 Φεβρουαρίου 2022
Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30) | Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής –
ΚΠΙΣΝ
Μουσική διεύθυνση: Φιλίπ Ωγκέν | Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Πετρόπουλος
Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης • Χορογραφία: Φάουστα Ματσουκκέλλι • Αναβίωση χορογραφίας – Κινησιολογία: Στράτος Παπανούσης • Αναβίωση φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας •
Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος
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Αντρέα Σενιέ: Μαρσέλο Πουέντε (20, 23, 26, 29/1 & 3/2) / Μαρσέλο Άλβαρες (6, 10, 13/2)
Κάρλο Ζεράρ: Δημήτρης Πλατανιάς (20/1 & 3, 6, 10, 13/2) / Ελτσίν Αζίζοφ (23, 26, 29/1)
Mανταλένα του Κουανύ: Τσέλια Κοστέα (20, 23, 26, 29/1) / Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ (3, 6, 10,
13/2)

Μπέρσι: Μαρισία Παπαλεξίου • Κόμησσα του Κουανύ: Χρυσάνθη Σπιτάδη
Μαντελόν: Τζούλια Σουγλάκου • Ματιέ: Χάρης Ανδριανός
Ρουσέ: Διονύσης Σούρμπης (20, 23, 26, 29/1) / Γιάννης Γιαννίσης (3, 6, 10, 13/2)
Πιέτρο Φλεβίλ: Βαγγέλης Μανιάτης • Φουκιέ-Τενβίλ: Γιώργος Ματθαιακάκης
Ένας «Απίστευτος»: Γιάννης Καλύβας (20, 23, 26, 29/1) / Χρήστος Κεχρής (3, 6, 10, 13/2)
Αβάς: Διονύσης Μελογιαννίδης • Σμιτ: Βαγγέλης Μανιάτης
Οικονόμος: Μαρίνος Ταρνανάς • Ντυμά: Διονύσης Τσαντίνης
Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ
Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
[www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Με την εμβληματική όπερα του Ουμπέρτο Τζορντάνο Αντρέα Σενιέ ανοίγει το 2022 για την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ
Ωγκέν και σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου. Η όπερα αναφέρεται στη ζωή του διάσημου Γάλλου ποιητή Αντρέ Σενιέ (1762-1794). Το 1789 στους αριστοκρατικούς κύκλους του Παρισιού ο
Σενιέ υποστηρίζει την Επανάσταση και συντάσσεται με τον Ζεράρ στο επαναστατικό κίνημα. Ο
Ζεράρ από υπηρέτης των αριστοκρατών γίνεται ηγετική φιγούρα των Sans-cullotes (των Αβράκωτων, οι οποίοι φορούσαν παντελόνια, σε αντίθεση με τους αριστοκράτες που φορούσαν
βράκες), των ανθρώπων των χαμηλών στρωμάτων της αστικής τάξης που συμμετείχαν ενεργά
στον πολιτικό στίβο της Επανάστασης. Ωστόσο, ο έρωτας για την ίδια γυναίκα μετατρέπει τη
φιλία των δύο ανδρών σε αντιζηλία. Τρία χρόνια αργότερα, όταν ο Σενιέ συλλαμβάνεται ως συνωμότης κατά της Επανάστασης, ο Ζεράρ θα συντάξει την καταδίκη του. Αν και αργότερα ο Ζεράρ, συνειδητοποιώντας το λάθος του, θα προσπαθήσει να ελευθερώσει τον ποιητή, η προσπάθειά του θα αποβεί μάταιη και ο Σενιέ θα οδηγηθεί στην γκιλοτίνα.
Οι διαχρονικές αξίες που προβάλλονται στο έργο, συνδυασμένες με το έντονο ερωτικό και
δραματικό στοιχείο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον αναδεικνύονται μέσα από τη γοητευτική
μουσική του Τζορντάνο, είναι ο λόγος για τον οποίον η συγκεκριμένη όπερα γνωρίζει τόσο υψηλή δημοφιλία έως τις μέρες μας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε μονωδούς
διεθνούς ακτινοβολίας, όπως τους Μαρσέλο Πουέντε, Μαρσέλο Άλβαρες, Τσέλια Κοστέα, ΕύαΜαρία Βέστμπρουκ, Δημήτρη Πλατανιά, Ελτσίν Αζίζοφ κ.ά.
Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ)
Χορηγός παράστασης Μυτιληναίος
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Συναυλία βραβευθέντων έργων Διαγωνισμού Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού
1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση
Μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
22 Ιανουαρίου 2022
Ώρα έναρξης: 19.30
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ
Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου
Με Μονωδούς και την Ορχήστρα της ΕΛΣ
Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται για πρώτη φορά με το ιστορικό σωματείο της Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών (έτος ίδρυσης: 1931), που αποτελεί και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Οργανισμού Σύγχρονης Μουσικής (ISCM), σε μια σειρά κοινών δράσεων, η πρώτη από τις
οποίες είναι ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα 1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση, τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης.
Οι δημιουργοί καλούνται να μελοποιήσουν ποιητικά κείμενα της επιλογής τους που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός χωρίς όριο ηλικίας για τους
Έλληνες και ελληνικής καταγωγής συνθέτες.
Περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες συνθέσεων (α. Φωνή και πιάνο, β. Φωνή και σύνολο δωματίου,
γ. Φωνή και ορχήστρα) και σε καθεμία από αυτές θα δοθούν δύο βραβεία: 1ο βραβείο ύψους
3.000 ευρώ και 2ο βραβείο ύψους 2.000 ευρώ.
Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν στη συναυλία της 22ας Ιανουαρίου 2022 στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.
Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν με τη συνέργεια των δύο φορέων θα ανακοινωθούν σύντομα
και θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς στόχους καθώς και κοινό εορτασμό των 80 και των 90
ετών από την ίδρυση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών αντίστοιχα.
Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr
Με εκτίμηση
Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
Ο νέος τομέας δράσης του Ρόταρυ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν επιζήμια επίδραση στο περιβάλλον.
Ως άνθρωποι της δράσης, ας αναλάβουμε έργα που μπορούν να έχουν θετικό, μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο σε ένα μέρος που όλοι αποκαλούμε σπίτι.
Ενημερωθείτε για τον νέο τομέα δράσης του Ρόταρυ στο
rotary.org/environment

Τεύχος 8 | 16 Δεκεμβρίου 2021 | ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

45

Πανευρωπαϊκό ροταριανό

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

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Παρασκευή 20 Μαΐου
16:00-18:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα
18:00

Φιλοξενία σε σπίτια Ροταριανών

Σάββατο 21 Μαΐου
10:30

Εκδήλωση απονομής βραβείου στο Rosenborg Castle The Nights

13:00

Γεύμα στους Κήπους Tivoli

19:30

Υποδοχή και Επίσημο Δείπνο (Gala) στο Old Fellow Palace

Κυριακή 22 Μαΐου
11:00

Περιήγηση Καναλιού με πλοίο

13:00

Αποχαιρετιστήριο γεύμα

Πληροφορίες: Γραμματεία Ρ.Ο.Α.: τηλ. 210 33.11.729
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20-22 Μαΐου 2022

Αυτό το Συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τη φιλοξενία μας στο Τέξας και να
καλωσορίσουμε την οικογένειά μας και τους φίλους μας από όλο τον κόσμο. Μαζί, θα μοιραστούμε ιδέες σχετικά με το πώς το «Ρόταρυ» δημιουργεί θετική και βιώσιμη αλλαγή στα πιο
σημαντικά θέματα του κόσμου μας.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

θεσμοθέτηση των Επιτροπών (υποχρεωτικών και προαιρετικών)
από το Διεθνές Ρόταρυ, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εύρυθμη
λειτουργία των Ροταριανών Ομίλων. Με τις Επιτροπές κατανέμεται το έργο της χρονιάς στα μέλη, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η

ευκαιρία να εισάγουν νέες ιδέες και να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες.
Καινοτόμες ιδέες και χρήσιμες υποδείξεις από τα μέλη των διαφόρων Επιτρο-

πών, διαμορφώνουν την συνολική δραστηριότητα του Ομίλου, από την οποία
αναμένεται να προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινότητα. Παράλληλα αναδεικνύονται και οι ηγετικές ικανότητες των μελών του Ομίλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η δραστηριοποίηση των Επιτροπών.
Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτές έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να μετέχουν ενεργά στις εργασίες τους. Παρακάτω δημοσιεύονται οι Επιτροπές του
Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2021-2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το
Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανής περιόδου 2021-22

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου

9. Κοινοτικής Δράσης

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς Μακρής,
Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών

10. Επαγγελματικής Δράσης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

Χαράλαμπος Κουρτίδης, Γιάννης Πουσπουρίκας,
Νικόλαος Σαββίνος, Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης Χουρδάκης

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων

Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

12. Leonardo da Vinci

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Βασίλης Φωτόπουλος

5. Οικονομική

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

13. Χορευτικού Δείπνου

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14. Ροταριανού Ιδρύματος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης

Τεύχος 8 | 16 Δεκεμβρίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

51

