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Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Παρισίων
Dear President Rot. Didier,
I would like to express my sincere congratulation on the excellent organization for the celebration of the completion of the 100 years of presence and offer of the Rotary Club de Paris to the society. It was a great pleasure
and honor to attend the City of Light, with you and our honorable colleagues, representing Rotary Club of
Athinai in this celebration. This celebration coincides with the completion of 200 years since the Greek Revolution of 1821, which led to the founding of the modern Greek State, in which France played a leading role.
This close relationship is also reflected in the monument that has been erected since the beginning of the last
century in front of the town hall of Nafplio, the first Capital of the Greek State. The Age of Enlightenment and
the ideas of the French Revolution of 1789 not only influenced and encouraged the enslaved Greeks, but inspired a wave of liberalism throughout Europe.
Freedom - Equality - Brotherhood
France and Greece, due to strong cultural and historical ties, have had a traditionally strong and special relationship and strategic alliance for decades and both countries enjoy strong diplomatic relations. This was also
demonstrated by recent developments in the Eastern Mediterranean which we have all witnessed. The contribution of our French friends has been invaluable both in the fight for Independence and in the fields of education and arts. French scholars and artists captured this fight for independence in their works. Many French
soldiers, doctors, writers and citizens, contributed in various ways, even with their own lives, to the fight for
Independence. Born in Toul, Count, Member of Parliament and then Minister of Foreign Affairs, Marie Henri
Daniel Gauthier, Comte de Rigny, from the frigate Siren, lead the French fleet in the Battle of Navarino which
opened the road to Freedom. To all these famous, but also to all the anonymous French friends and supporters of Greece, we pay our tribute, respect and eternal gratitude.
Both Paris and Athinai Rotary Clubs have put themselves to the humanitarian service, they encourage high
ethical standards in all vocations and help build goodwill and peace in the world honoring truly the motto of
R.I. “Service Above Self”.
With these thoughts and with the strong belief that both our Clubs have honored the mottos of the Rotarians,
as the president of the Rotary Club of Athinai, I would like to express once again my joy to have been among
you in order to honor the twinned Rotary Club de Paris, but also to express my gratitude to all the French for
their real support and timeless solidarity with my country.
I look forward to working closely with you in the near future in order to implement projects with a significant
impact on the society of our countries.
I remain at your disposal
Sincerely Yours,

•

Η συνεστίαση της Τρίτης 2 Νοεμβρίου 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30, είναι αφιερωμένη στην επίσημη
επίσκεψη της Διοικητού της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Μαρίζας
Οικονόμου, στο πλαίσιο των επισκέψεών της στους Ροταριανούς Ομίλους της
2470 Περιφέρειας. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στη εκδήλωση αυτή
για να υποδεχθούμε την πρώτη τη τάξει Ροταριανή της Περιφέρειάς μας.

•

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με ευκαιρία των εορτασμών
των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και με σκοπό την

ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων του Ομίλου για την τρέχουσα
ροταριανή χρονιά, ο Ρ.Ο. Αθηνών με την υποστήριξη της 2470 Περιφέρειας
Δ.Ρ. διοργανώνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 21:00 ΛΥΡΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλατεία Καρύτση, Αθήνα) με
έργα Φιλελλήνων Συνθετών αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση του
1821. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν: α) Για το πρόγραμμα ενίσχυσης
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που έχει αναλάβει ο Όμιλός μας, και β) Για την
ενίσχυση της 2470 Περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία χώρου και διάθεσης
εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για την φιλοξενία

παιδιών με εισαγγελική εντολή. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην
ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση για να απολαύσουμε τους εκλεκτούς Καλλιτέχνες
και παράλληλα να βοηθήσουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού έργου του
Ομίλου μας της 2470 Περιφέρειας. Δηλώσεις Συμμετοχής: Ροτ. Δημήτριος Ε.
Μέξης (τηλ. 210 33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr).
•

Στην επίσημη συνεστίασή μας της Τρίτης 30 Νοεμβρίου 2021, όπως πάντα στο
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30, θα έχουμε ως προσκεκλημένο
ομιλητή τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Θέμα της ομιλίας του: «Τα
Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης». Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας
στην ενδιαφέρουσα αυτή συνεστίασή μας.
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•

Στην εκδήλωση της Τρίτης 12 Οκτωβρίου 2021 με επίσημο ομιλητή τον κύριο
Λουκά Καρυτινό, Αρχιμουσικό, Καλλιτεχνικό Διευθυντής της Κ.Ο.Α. παραβρέθηκαν
ως επισκέπτες Ροταριανοί και φίλοι:

Ροταριανοί Επισκέπτες: Η Ροτ. Ντόρα Μπίτσα-Κέμου, Rotary Assistant Coordinator
Region 25, Συντονίστρια Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Προδιοικητής της 2470
ΠΔΡ, οι β. Διοικητές της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Παναγιώτης Βομβύλας (Ρ.Ο. ΑθηνώνΖαππείου), Βάσω Γεννηματά (Ρ.Ο. Κηφισιάς Πολιτείας) και Μανώλη Ντίντα (Ρ.Ο.
Βουλιαγμένης), η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Χαλανδρίου Ροτ. Λίλα Κυριακοπούλου-

Schliebener και η Ροτ. Αθηνά Ρούσση από τον Ρ.Ο. Μαραθώνα-Νέας Μάκρης
Ροταριανοί Επισκέπτες εξωτερικού: Ο Ροτ. Σταύρος Τριανταφυλλίδης από τον
Ρ.Ο. Charleston, Νότια Καρολίνα, Η.Π.Α. και η Ροτ. Ηρώ Smith του Ρ.Ο. International
Rotary of Houston, Τέξας, Η.Π.Α.

Προσκεκλημένοι και Φίλοι : Ο Αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της
Κ.Ο.Α. κύριος Λουκάς και Μαριλένα Καρυτινού, οι Καλλιτέχνες Ανδρέας

Καραούλης (τενόρος), Δανάη Μπερή (σοπράνο), ο πιανίστας Μάριας Κιζάς, οι
Σολίστ της Ε.Λ.Σ. (Εθνικής Λυρικής Σκηνής) Λυδία Αγγελοπούλου (μέτζο σοπράνο),
Κάτια Πάσχου (σοπράνο), Αντωνία Καλογήρου (σοπράνο), Ειρήνη Καραγιάννη
(μεσόφωνος),

καθώς

και

φίλοι

Ροταριανών,

όπως

ο

κ.

Άγγελος-Καλός

Καραγγιάνης, Μαριάνα Τζέμη, ο κύριος και η κυρία Γιαννακοπούλου, οι κυρίες
Δάφνη Μπακαλίδου και Τζούλη Αποστολάτου..
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Ε

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

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς

συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία
αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία,
στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές
Ρόταρυ και διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η
αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον
Όμιλό μας, ώστε οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για
το σύνολο της δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
αφιερωμένη στη επίσημη επίσκεψη της Διοικητού της 2470 ΠΔΡ
Ομιλήτρια: Ροτ. ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διοικητής 2470 ΠΔΡ (2021-2022)
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
με την υποστήριξη της 2470 ΠΔΡ
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
Πλατεία Καρύτση - Ώρα: 21:00

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
Ομιλητής: Κύριος ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος ομιλίας: «Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης»
Ξενοδοχείο : Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
αφιερωμένη στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021
Ομιλητής:
Τίτλος :

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ, Αρχιμουσικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κ.Ο.Α.
«Μίκης Θεοδωράκης: Ο Παγκόσμιος Έλληνας»

Σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Φίλοι και Ροταριανοί Συνάδελφοι, σας
καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση. Όπως
θα

διαπιστώσατε

επανέρχεται

σιγά-σιγά

η

κανονικότατα στις συνεστιάσεις μας, με την
ευχή όλα να πάνε καλά και να συνεχίσουμε με
αυτό τον τρόπο.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Προπρόεδρο του
Ομίλου μας Ροτ. Βασίλη Βάρσο να μας πει την
προσευχή
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
θα μας μιλήσει ένας διεθνώς καταξιωμένος

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και φίλοι,

Η

αποψινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα
Μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

«Ένας από τους λίγους διεθνούς εμβέλειας
Έλληνες, ο Μίκης Θεοδωράκης, κατά τη μακρά
πορεία του στην τέχνη, είδε τη μουσική του να
διαδίδεται σε όλο τον κόσμο, τα έργα του να
ερμηνεύονται από κορυφαίους τραγουδιστές, ενώ
καθιερώθηκε

στο

διεθνές

ακροατήριο,

υπογράφοντας τη μουσική αξεπέραστων ταινιών.
Εξίσου

γνωστά

έργα

έδωσε

η

μελοποίηση

ποιημάτων του Ρίτσου, του Ελύτη, του Σεφέρη,
αλλά και του Χιλιανού Πάμπλο Νερούδα».

Έλληνας μαέστρος, ο κύριος Λουκάς Καρυτινός,
Αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
«Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι από τους ανθρώπους

που δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας. Θα είναι
συνέχεια δίπλα μας … Μαζί με όλο τον κόσμο κι
όλη την Ελλάδα θα εμπνεόμαστε συνέχεια από την
παρτιτούρα της ζωής του η οποία ήταν γεμάτη
νότες, οράματα, πράξη, κι απέραντη αγάπη για την
Ελλάδα … Όταν διηύθυνε ο Μίκης, ήταν ολόκληρος
ένας ρυθμός που τον μετέδιδε στο κοινό. Επάλετο
ο ίδιος, εσωτερικά και εξωτερικά. Είχε αυτή τη
μεγάλη επικοινωνιακή δυνατότητα να μεταφέρει

αυτή τη ρυθμοδότηση, σ’ όλο το κοινό, τον κόσμο

Μια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλα την
σφραγίδα της έντονης παρουσίας της στον τόπο
μας.

με συγκίνηση».
Με αυτά τα λόγια μεταξύ άλλων αποχαιρέτησε
τον

Γι’ αυτό τον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη,

σπουδαίο

Έλληνα

ο

σημερινός

μας

καλεσμένος!
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΟΥ

O

Λουκάς Καρυτινός, Αρχιμουσικός,
διευθυντής

της

Κρατικής

Ορχή-

στρας Αθηνών, σπούδασε στο Ωδείο

Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Δυτικού

ρέτας για παιδιά, εμπνευστής της Πειραματικής Σκηνής. Παράλληλα επεδίωξε την

δημιουργία μιας νέας στέγης για την όπερα,
ένα μεγάλο του όνειρο το οποίο, τελικά,

Βερολίνου και στο Μοτσαρτέουμ του Ζάλτ-

πραγματοποιήθηκε.

σμπουργκ, ενώ είναι απόφοιτος της Νομικής

Ως αρχιμουσικός στην ΕΛΣ διηύθυνε πλήθος

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάστηκε ως αρχιμουσικός στη Γερμανία
και από το 1985 στην Εθνική Λυρική Σκηνή,

λυρικών έργων όπως Τραβιάτα, Ριγολέττος,
Αΐντα, Τουραντότ, Καβαλλερία ρουστικάνα,
Παλιάτσοι, Ο τροβαδούρος, Τόσκα, Ναμ-

την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών, αρχικά

πούκκο κ.ά.

ως αρχιμουσικός, στη συνέχεια μουσικός

Επιπλέον, έχει διευθύνει στα Φεστιβάλ

διευθυντής (1992) και καλλιτεχνικός διευθυντής από το 1999 έως το 2005. Η θητεία
και προσφορά του στην ΕΛΣ υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Ήταν εκείνος που διεύρυνε το ρεπερτόριό της με νέα μουσικά
έργα, δημιούργησε την Παιδική Σκηνή και τη

Νέα Σκηνή με παραστάσεις όπερας και οπε-

14

Αθηνών και Επιδαύρου, Βερόνας, Ρώμης, Λας
Πάλμας, Τόρρε ντελ Λάγκο, Αβάνς. Έχει
συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τα σπουδαία
Λυρικά Θέατρα, όπως Βερολίνου, Βαρκελώνης, Κολωνίας, Μόντε Κάρλο, Ντητρόιτ,
Βέρνης, Ζάλτσμπουργκ, Ρώμης, Κατάνιας.
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Εκτός από την Ελλάδα, έχει διευθύνει
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς επίσης στη Κορέα, στις Η.Π.Α.,
στην

Αυστραλία

κ.α.

και

έχει

ηχογραφήσει για τις εταιρείες BMG,
WEA, CBS, ETERNA, Dynamic.
Για

την

πλούσια

δράση

και

την

καλλιτεχνική προσφορά του ο Λουκάς

Καρυτινός

έχει

τιμηθεί

με

πολλά

βραβεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, μεταξύ αυτών τα διάσημα
του

«Τάγματος

Ιταλικής

του

Αστέρος

Αλληλεγγύης»,

το

της

Μεγάλο

Βραβείο Μουσικής από την Ένωση
Ελλήνων

Θεατρικών

Κριτικών,

το

και

Βραβείο

Μουσικών
Δημήτρης

Μητρόπουλος.
Ο τίτλος της ομιλίας του: «Μίκης Θεοδωράκης: Ο Παγκόσμιος Έλληνας». Ο
λόγος σε σας.
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ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Αρχιμουσικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κ.Ο.Α.

"Μίκης Θεοδωράκης: Ο Παγκόσμιος Έλληνας"
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Φίλοι, καλησπέρα σας,

Και θα ξεκινήσω από την μακροβιότατη σχέση του
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, της οποίας

Χ

τώρα
αίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, σε αυτή
την

ζωντανή

αλλά

και

χαλαρή

συγκέντρωση, για να μιλήσουμε και να

θυμηθούμε τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Η
πρόσφατη εκδημία του έδωσε αφορμή να γραφούν και πάλι πολλά και να ειπωθούν ακόμα
περισσότερα για την ζωή και το έργο του. Έτσι
στα τόσα γνωστά, αυτό που θα μπορούσα να

προσθέσω,

πέρα

από

κάποιες

προσωπικές

εντυπώσεις από την μακρόχρονη συνεργασία και

τυχαίνει

να

είμαι

ο

καλλιτεχνικός

διευθυντής.
Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος μαζί της. Από την Κατοχή, κι ενώ
φοιτούσε στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον
Φιλοκτήτη Οικονομίδη, συμμετείχε ως μέλος της
Κρατικής Ορχήστρας στις συναυλίες της. Η
εμπειρία του αυτή, όπως έλεγε, έπαιξε σημαντικό
ρόλο

στον

τρόπο

σύνθεσης

και

κυρίως

ενορχήστρωσης των έργων του.

τη φιλία μας, είναι να σας μιλήσω για το λιγότερα

΄Ηδη το 1952, ο

γνωστό

διευθύνει σε συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα

έργο

του,

εκείνο

μουσικής και της όπερας.

της

συμφωνικής

Οικονομίδης αποφασίζει να

το έργο του «Το πανηγύρι της Ασή γωνιάς». Είναι
το πρώτο έργο του συνθέτη που θα παιχθεί με

16
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ορχήστρα

κι

αναγνωρίζουν
συνθετικό

οι

κριτικές

«έναν

νέο

τάλαντο».

της
με

Έγραφε

εποχής

Τέλος, έφτασε η μέρα της πρώτης πρόβας στη

πραγματικό

μεγάλη αίθουσα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπως

προφητικά

Μανώλης Καλομοίρης στο Έθνος: «Αν

ο

ο

συνήθως συμβαίνει με τις πρώτες εκτελέσεις

κ.

συμφωνικών

έργων,

η

πρώτη

πρόβα

είναι

Θεοδωράκης εξακολουθήση το δρόμο του με τα

καταστροφική. Οι μουσικοί δυσκολεύονται να

φτερά και τη δύναμι της νιότης, η ελληνική

διαβάσουν τις χειρόγραφες «πάρτες», υπάρχουν

μουσική θα κερδίση έναν άριστο νέο δημιουργό».

λάθη αντιγραφής, ο μαέστρος, όσο κι αν έχει

O ίδιος o Mίκης Θεοδωράκης αναφέρει για το
πανηγύρι της «Ασή-Γωνιάς», στο αυτοβιογραφικό
του έργο «Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» τα εξής:
Μόλις ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης μου ανάγγειλε
ότι αποφάσισε να διευθύνει το έργο μου με την
Κρατική, λύθηκαν τα γόνατά μου. Μ’ έπιαναν

ανορεξίες, ζαλάδες, με περιέλουαν κρύοι ιδρώτες.
«Τι έχεις; Είσαι άρρρωστος;» με ρωτούσε ανήσυχη
η Μυρτώ.

Τι να της απαντήσω; Ότι φοβάμαι

μήπως αποκαλυφθεί ότι οι νότες - οι δεκάδες,
εκατοντάδες, χιλιάδες νότες - που χάραζα στα
πεντάγραμμα όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ένα
παιχνίδι, ένα τίποτα; Τις νύχτες ξενυχτούσα στο
θάλαμο του στρατώνα, γράφοντας με μοβ μελάνι
τις «πάρτες» των μουσικών. Δεν υπήρχαν τότε

φωτοτυπικά μηχανήματα. Και, όπως είναι γνωστό,
το κάθε μέλος της ορχήστρας παίζει από το δικό
του, προσωπικό μουσικό κείμενο, από τη δική του
«πάρτα», που πρέπει να την αντιγράψεις απ’ την
παρτιτούρα. Μιλάμε για εβδομήντα και πλέον
«πάρτες», με μέσον όρο τριάντα σελίδες.

μελετήσει το έργο, στην ουσία το ανακαλύπτει κι
αυτός εκείνη τη στιγμή.

Με λίγα λόγια, η πρώτη

πρόβα της «ΑΣΗ-ΓΩΝΙΑΣ» υπήρξε καταστροφική.
Και όπως δεν είχε παιχτεί ποτέ πριν συμφωνικό
έργο μου, τόσο εγώ όσο και οι μουσικοί πιστέψαμε
πως δεν ξέρω να γράφω μουσική…

Ο μόνος, φαίνεται, που κατάλαβε τι συμβαίνει,
ήταν ο Οικονομίδης, που, βλέποντάς με συννεφιασμένο, μου λέει στο τέλος, που μείναμε μόνοι: Πάμε στο γραφείο να μελετήσουμε καλά το έργο.
Αυτό που άκουσες δεν είναι το έργο σου! Έχω
φυλάξει την παρτιτούρα με τις σημειώσεις του
Δασκάλου μου με μπλε και κόκκινο μολύβι.
Μείναμε ως αργά το απόγευμα. Έτσι -ω του
θαύματος- την άλλη μέρα όλα αλλάζουν. Οι
μελωδίες, οι ρυθμοί, οι αρμονίες δένουν μεταξύ
τους σχηματίζοντας έναν άγνωστο, έναν καινούριο
ηχητικό κόσμο… Αναπνέω… Νιώθω ότι νίκησα…
ποιον

άλλον;

…τον

ίδιο

τον

εαυτό

μου,

αναγκάζοντάς τον με τη μελέτη και την άσκηση να
αποτυπώνει σωστά τους ήχους πάνω στο χαρτί,
χωρίς τη μεσολάβηση μουσικού οργάνου…»
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΄Ετσι ξεκίνησε η συνεργασία του Μίκη Θεο-

ρεμπέτικα και συνθέσεις για ένα όργανο έως

δωράκη, ως συνθέτη πια, με την Κρατική

συμφωνική ορχήστρα.

Ορχήστρα

Αθηνών.

Ακολούθησε

δύο

χρόνια

αργότερα, το 1955, η πρώτη εκτέλεση της 1ης
Συμφωνίας του με επικεφαλής τον Ανδρέα
Παρίδη και στη συνέχεια –μέχρι και σήμεραπληθώρα έργων του –συμφωνίες, κοντσέρτα,
ορατόρια, όπερες- παίχθηκαν και παίζονται από
την ορχήστρα μας.
Θεοδωράκη στο νου θα μου ερχόταν ένα άγαλμα,
όπως εικόνιζαν στην Αναγέννηση τον Κολοσσό
της Ρόδου. Ένα άγαλμα του θεού Απόλλωνα-

΄Ηλιου, θεώρατο, απαστράπτον, που κρατάει τον
πυρσό της ελευθερίας και της ενότητας, κι έχει
το ένα πόδι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση.
Στη σκέψη μου, αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης,
μια φωτεινή προσωπικότητα που προσπαθεί όλη
του τη ζωή να ενώσει και να συνδυάσει τα
αντίθετα. Να βρει τις κοινές ρίζες τις κοινές
συνισταμένες, τον δρόμο της συνεννόησης.
πέτυχε

σαν

παγκόσμιος

δημιουργός. ΄Εφτιαξε ένα σύμπαν από σμήνη
αστεριών που οι τροχιές τους καθορίζονται από
την Παγκόσμια Αρμονία και τους προαιώνιους
ρυθμούς. Στο σύμπαν αυτό τοποθέτησε κάθε
είδος

18

μουσικής

μπορώ

να

γνωρίζω,

δεν

υπήρξε

πολυσχιδέστερος συνθέτης από τον Μίκη Θεο-

δωράκη. Και δεν είναι μόνο η συνθετική του
πολυμορφία, είναι και η τεράστια απήχηση που
είχε αυτή στο κοινό. Άλλο συνθέτω κι ακούγομαι
σε ένα περιορισμένο κοινό κι άλλο συνθέτω κι

μορφής,

από

όπερες

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, μακράν ο
γνωστότερος

έλληνας

καλλιτέχνης

των

τελευταίων 200 ετών. Κι ο πιο αγαπητός.
Μπορώ να σας μεταφέρω την προσωπική μου
εμπειρία από τις παραστάσεις του μπαλέτου
«Ζορμπάς»

στην

Αρένα

της

Βερόνας.

Το

παραλήρημα του κοινού μόλις πρωτοακούγονταν
οι 2 νότες του μοτίβου από το μπουζούκι, τους
χορούς του εκστασιασμένου κοινού στις κερκίδες
της

αρένας

και

το

παρατεταμένο

τελικό

χειροκρότημα που κράτησε πάνω από μισή ώρα

΄Ο,τι επεδίωξε σαν έλληνας πολίτης το ίδιο
και

όσο

επιρρεάζω εκατομμύρια ανθρώπους.

Αν μου ζητούσε κανείς να απεικονίσω τον Μίκη

προσπάθησε

Απ’

έως

και τα τουλάχιστον 4 μπιζαρίσματα του φινάλε!
Τρείς είναι οι βασικές κατευθύνσεις με τις
οποίες θέλησε ο Μίκης Θεοδωράκης να συνδυάσει τα αντίθετα.
Η μία είναι η «Μετασυμφωνική» μουσική, όπου
ανιχνεύεται η χρυσή τομή μεταξύ λαϊκής κι
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έντεχνης μουσικής. Το ντύσιμο νεοελληνικών

τα έργα του, άλλα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση

μελωδιών και χορών με συμφωνικά ορχηστρικά

(Κώστας Καρυωτάκης, 4η Συμφωνία, Μήδεια,

χρώματα. Η αρχή έγινε με το «Πανηγύρι της Ασή

Αντιγόνη, Canto Olympico) , άλλα σε εμβληματικά

Γωνιάς» που σας ανέφερα πιο πάνω.

θέατρα (Ηρώδειο, Αρένα της Βερόνας, Θέρμες

Η δεύτερη είναι το επικαλούμενο «΄Εντεχνο Λαϊκό
τραγούδι», όπου μελοποιείται η μεγάλη ελληνική
Ποίηση, και ο υψηλού περιεχομένου στίχος της
τραγουδιέται απ’ όλο τον λαό. Η αρχή έγινε με τον
«Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου το 1958.
Η τρίτη είναι η ΄Οπερα. Με τις όπερες θέλησε να
ενώσει το αρχαίο δράμα (δηλαδή, την όπερα της
αρχαίας

εποχής)

με

την

σύγχρονη

όπερα,

γεννώντας από την ένωση αυτή μια διαφορετική
μορφή μελοδράματος. Η αρχή γίνεται

με τον

¨Κώστα Καρυωτάκη» το 1987.
Γνώρισα προσωπικά τον Μίκη Θεοδωράκη τον
Μάιο του 1986, στη Γερμανία. Βρισκόμασταν στην
Κολωνία,

εκείνος

για

μια

σειρά

από

τις

μνημειώδεις συναυλίες του κι εγώ διευθύνοντας
στην

Όπερα

της

πόλης

την

«Κάρμεν».

Η

συνάντηση αυτή έμελλε να αποτελέσει την αρχή
μιας μακρόχρονης, ειλικρινούς και καρποφόρας
φιλίας και συνεργασίας που συνεχίστηκε μέχρι
τέλους.
Είχα την τιμή και τη χαρά να διευθύνω πολλά από

του Καρακάλλα, Αττάλεια), άλλα ανά την υφήλιο
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία). Παντού και
πάντα η υποδοχή του κοινού υπήρξε αποθεωτική.
Η μουσική του αφήνει τη δική της σφραγίδα στην
ανθρώπινη ψυχή. Μια σφραγίδα τόσο ιδιαίτερη,
που μεταβάλλει τους πάντα πολυπληθείς ακροατές του σε πιστούς συνοδοιπόρους, σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της γης.
΄Οσον αφορά το συνθετικό του έργο, ο Μίκης
Θεοδωράκης

είναι

ένας

απ'

τους

κύριους

συμφωνικούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Με το
συμφωνικό του έργο, έχει δημιουργήσει ένα νέο
τύπο αυθεντικής ελληνικής μουσικής.
Μετά το 1950 τρεις τάσεις επηρεάζουν τη
μουσική

στη

μειοψηφία

Δυτική Ευρώπη.

συνθετών

που

Πρώτον, μία

αυτοαποκαλείται

πρωτοπορία. Το μοναδικό τους αντικείμενο είναι
μουσικές κατασκευές και το μουσικό υλικό. Στο
έργο τους βεβαίως ασχολούνται και με θέματα
κοινωνικής πολιτικής αλλά οι ακροατές όμως,
δεν παίζουν κανένα ρόλο.
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προσδιορίζεται από την οικονομία και τα media.

διάφορους χορευτικούς ρυθμούς, τον μεγάλο

Είναι αυτά που υποστηρίζουν την πρωτοπορία,

αριθμό μελωδιών της βυζαντινής μουσικής και

αλλά πάνω απ' οτιδήποτε υποστηρίζουν την

την αγροτική και αστική λαϊκή μουσική. ΄Ετσι,

ελαφρά μουσική η οποία απευθύνεται στην

βρίσκει το δικό του συμφωνικό ήχο, το δικό του

παθητική πλειοψηφία των καταναλωτών. Και

μουσικό ιδίωμα. ΄Ετσι αποκτά εκείνο που τον

υπάρχει και η τρίτη τάση, όπου η μουσική

διαφοροποιεί από άλλους και πολλούς συνθέτες

ασχολείται με τις υπαρξιακές ανάγκες των

της δυτικοευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Βάζει στην

ανθρώπων. Οι συνθέτες ασχολούνται με θέματα

καρδιά

ζωής,

και

διαμαρτυρία και αντίσταση κατά αυτού που δεν

συνύπαρξης. Θέλουν σ' αυτούς τους δυσχερείς

θέλει να αλλάξει. Προσπαθεί να μας κάνει να

καιρούς που ζούμε, να δώσουν απαντήσεις και

σκεφτούμε.

ίσως λύσεις και έχουν τη δύναμη να κολυμπήσουν

δημιουργεί την ανάγκη και την επιθυμία να

κατά του ρεύματος, ενάντια στο ρεύμα και

πραγματώσουμε την αγάπη, τον έρωτα, την

ταυτόχρονα να δημιουργήσουν νέα μουσική για

ελευθερία και την ειρήνη.

θανάτου,

ελευθερίας,

έρωτα

τους ανθρώπους.

των

συμφωνικών

Το

συμφωνικό

του

του

έργων

έργο

την

μας

Τον γνώρισα προσωπικά, όταν έκανε μια νέα

Ο Θεοδωράκης ακολούθησε ακριβώς αυτό το

στροφή στη μουσική του δημιουργία, αποφα-

δρόμο. ΄Ερχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα, για

σίζοντας να επανέλθει στη σύνθεση συμφωνικής

ποιον γράφει ένας συμφωνικός συνθέτης. Ποιον

μουσικής και κυρίως να πρωτοσυνθέσει όπερες.

θέλει να πλησιάσει με τη μουσική του; Αντίθετα

Τη στροφή αυτή, την έκανε 25 χρόνια μετά την

με τους δυτικό-ευρωπαίους συνθέτες της avant-

τεράστια επιτυχία που είχαν τα συμφωνικά έργα

garde, ο Θεοδωράκης βάζει τον άνθρωπο στο

και τα μπαλέτα του σε όλη την Ευρώπη, στα τέλη

κέντρο του έργου του. Παρότι, μάλιστα, και

του 1950. ΄Όπως τότε (το ΄60), εγκατέλειψε τις

εκείνος

απαιτητικούς

ευρωπαϊκές μουσικές φόρμες, για να στραφεί στο

δρόμους, οι συναυλίες του παρακολουθούνται

έντεχνο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, έτσι και στα

από ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων.

μέσα της δεκαετίας του ΄80 ξαναγύρισε στις

διαβαίνει

νέους

και

Με σεβασμό στην πλούσια μουσική της Ελλάδας με την μεγάλη της ποικιλία τραγουδιών- χορών

μεγάλες φόρμες και οδήγησε την έμπνευσή του
στην Όπερα.

και μουσικών οργάνων, ο Θεοδωράκης ασχολείται

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Μίκης

με το συμφωνικό χρώμα των οργάνων, τους

Θεοδωράκης έπρεπε να φτάσει στην ωριμότητά

20
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του, στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, για να

την «τετραλογία». Τέσσερις όπερες βασισμένες

καταπιαστεί με την σύνθεση Όπερας. ΄Ενας

στο αρχαίο δράμα, τραγωδίες και κωμωδία. Τρεις

συνθέτης που από την απαρχή της πορείας του

τραγωδίες με τις οποίες ήλπιζε να φέρει την

συνθέτει για την ανθρώπινη φωνή (παιδικά

όπερα πιο κοντά στον ελληνικό λαό που θεωρεί

τραγούδια στην Τρίπολη), εκείνος που με τα

το είδος άγνωστο και ξενόφερτο. Το στοίχημα

τραγούδια του έχει ξεσηκώσει ολόκληρη την

ήταν μεγάλο. Η ελπίδα του συνθέτη ήταν να

ανθρωπότητα, πως δεν έφτασε νωρίτερα στην

ξανακάνει τον άθλο που είχε επιτελέσει στο

οπερατική σύνθεση; Ο ίδιος το αποδίδει στην

τέλος της δεκαετίας του ’50 με την εισαγωγή του

απέχθεια που καλλιεργείτο στο Ωδείο Αθηνών,

έντεχνου τραγουδιού στην ελληνική κοινωνία. Να

στο οποίο φοίτησε, για το «κατώτερο» αυτό

ξαναπάρει τον λαό από το χέρι και να τον

είδος

λανθασμένη

οδηγήσει αυτή τη φορά στον κόσμο του αρχαίου

πεποίθηση της ίδιας εποχής πως η λυρική τέχνη

δράματος. Από το ’58, με αρχή τον «Επιτάφιο»,

απευθύνεται στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα ή

είχε μυήσει τους Έλληνες στη μεγάλη ελληνική

στους βασιλείς και τους ολίγιστους αυλικούς

ποίηση, το ’64 τους προχώρησε με το «΄Αξιον

τους, να τον απέτρεπε - για λόγους πολιτικής

Εστί» στο νεοελληνικό λαϊκό ορατόριο, τώρα

θέσης - από την ενασχόληση με το είδος. ΄Ηταν

ήθελε να τους γνωρίσει - μέσω της μουσικής του

όμως θέμα χρόνου να φτάσει η στιγμή κατά την

- στους αρχαίους Έλληνες τραγικούς ποιητές και

οποία ο συνθέτης θα έκανε τη στροφή προς τον

κυρίως την ηθική, τους νόμους και τις αξίες

οπερατικό τομέα. Αυτό θα γινόταν γιατί η όπερα

τους.

μουσικής.

΄Ισως

και

η

είναι, λόγω της χρήσης της φωνής, πιο κοντά
στην ανθρώπινη φύση, αγγίζει πιο εύκολα την
ψυχή και καθώς εμπεριέχει την μουσική, το λόγο,

την κίνηση και τις εικαστικές τέχνες, είναι η πιο
ολοκληρωμένη μορφή Τέχνης. ΄Ενας υπερευαίσθητος καλλιτέχνης όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν αναμενόμενο να ασχοληθεί μαζί
της.
Η συνέχεια στις οπερατικές συνθέσεις, ήλθε με

Η ιδιομορφία σ΄ αυτά του τα έργα, είναι ότι δεν
στηρίχθηκε απλώς στον αρχαίο μύθο -όπως έχει
γίνει πολλές φορές από πολλούς συνθέτες στα
400

χρόνια

ύπαρξης

της

όπερας

-

αλλά

μελοποίησε κάθε του στίχο. Δεν έπλασε ένα νέο
λιμπρέτο με παλαιά υλικά, αλλά τόνισε μουσικά
κάθε λέξη και κυρίως κάθε αρχαίο νόημα.
Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να φτάσει στον
θεατή όλη η πνευματική ουσία του αρχαίου
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δράματος. Μόνο έτσι μπορεί ο σημερινός θνητός

«ηδυσμένος λόγος» και στο πνεύμα της ομάδας

να αντιληφθεί την σχέση του με τον αρχαίο

των Ιταλών φιλόμουσων της «Φλωρεντινής

πρόγονό

τα

Καμεράτας» που θέλησαν να αναβιώσουν την

πανανθρώπινα πάθη. Μόνο με την αποκάλυψη

αρχαία τραγωδία κι εξ αυτού γεννήθηκε ένα

αυτής της προαιώνιας σχέσης θα δεθεί το

καινούργιο είδος: η Όπερα. ΄Ηταν σίγουρος πως η

σήμερα με το χθες και θα επέλθει η παγκόσμια

συνήχηση Λόγου και Μουσικής θα έχει τέτοια

ταύτιση.

δυναμική στους θεατές που θα τους οδηγήσει σε

του

και

Αυτή

να

τον

ταυτιστεί

οδήγησε

με

και

στον

επαναπροσδιορισμό της αρχαίας τραγωδίας. Να
επενδύσει, δηλαδή, όλο το κείμενο του αρχαίου
έργου με μουσική και να συντονίσει την δύναμη
του ήχου του Λόγου με την δύναμη του ήχου της
Μουσικής.

Αυτό

ήταν

απόλυτα

μέσα

στο

αριστοτέλειο πνεύμα του τι είναι η τραγωδία -

ψυχική και πνευματική ανάταση.
Εκείνο που συνέχει τον Μίκη Θεοδωράκη -και το
βρίσκουμε σε κάθε έργο του, από το πιο απλό
τραγούδι μέχρι την πιο πολύπλοκη σύθεση
όπερας - είναι η σύνδεση του ανθρώπου με την

«Παγκόσμια Αρμονία». Σ’ εκείνη κατατείνουν τα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΕΠΙΔΟΣΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ
Σας ευχαριστούμε θερμά για την
σημερινή σας παρουσία στον Όμιλο μας.
Επιτρέψτε μου εκ μέρους του Ρ.Ο.
Αθηνών σε ανάμνηση της σημερινής
βραδιάς να σας προσφέρω ένα
αναμνηστικό δώρο ευχαριστώντας και
πάλι για την τιμητική σας παρουσία

(επίδοση).
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Η βραδιά μας θα συνεχιστεί με ένα μουσικό σύντομο μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη
Θεοδωράκη. Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο συνάδελφός μας Ροτ. Σταμάτης
Μπερής, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την οργάνωση των μουσικών
εκδηλώσεων του Ομίλου μας και τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον
Όμιλο μας.

Δανάη Μπερή, Σταμάτης Μπερής & Ανδρέας Καραούλης συνοδεία του πιανίστα Μάριου Καζά μας χάρισαν
όμορφες μελωδικές στιγμές

(από αριστερά): Ο β.Διοικητής Ροτ.
Πάνος Βομβύλας, η κυρία Αθηνά
Τιγγινάγκα, η Προδιοικητής Ροτ.
Ντόρα Μπίτσα-Κέμου, ο Πρόεδρος
Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
ο ομιλητής κ. Λουκάς Καρυτινός,
η κυρία Λυδία Αγγελοπούλου,
ο Γεν. Γραμματέας Ροτ. Ιωάννης
Κοϊμτζόγλου και ο Ροτ. Σταμάτης
Μπερής
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Ξενάγηση Ρ.Ο. Αθηνών
Στο Μουσείο της Ακρόπολης
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Η 20μελής ομάδα Ροταριανών και φίλων
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Η ξενάγηση
ξεκινά με την
σταδιακή
ανέγερση
κτιρίων της
Ακρόπολης
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών πραγματοποίησε τη 2η
κατά σειρά πολιτιστική εξόρμησή του για το ροταριανό έτος 2021-22. Συγκεκριμένα την Ξενάγηση στο
Μουσείο της Ακρόπολης για τα μέλη και τους φίλους του το Σάββατo 9 Οκτωβρίου 2021. Την όλη
επιμέλεια της οργάνωσης είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο συνάδελφός μας και μέλος του Δ.Σ. Ροτ.
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, τον οποίον ο Όμιλος ευχαριστεί θερμότατα.
Την 20μελή (αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων λόγων των υφιστάμενων προληπτικών
μέτρων) ομάδα απετέλεσαν: Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος και η Αθηνά Τιγγινάγκα, ο Αντιπρόεδρος Ροτ.
Αναστάσιος Μπάλλας, ο Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, ο Ροτ. Χάρης Στελλάκης και η Αριστέα
Παπαδάκη, ο Ροτ. Γιάννης Νικολόπουλος και η Κυριακούλα Νικολοπούλου, ο β. Διοικητής Ροτ.
Παναγιώτης Βομβούλας, οι Ροτ. Κωνσταντίνος Κοττικιάς και Δημήτριος Ε. Μέξης και οι κυρίες
Αθανασία Πριονιστή και Θάλεια Νικολαίδη
Ξεναγός μας στην εξαιρετική περιπλάνηση της ιστορίας της Ακρόπολης των Αθηνών είχε αναλάβει η
Ξεναγός κυρία Μιράντα Σκηνίτη.
Μια ολοκληρωμένη και άρτια από κάθε άποψη ξενάγηση στους χώρους του εντυπωσιακού Μουσείου της
Ακρόπολης, θαυμάζοντας τα υπέροχα αριστουργήματα που εκτίθενται.
(Σημ.: Η φωτογράφηση επιτρεπόταν σε συγκεκριμένους χώρους και εκθέματα του Μουσείου)
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Εκατόμπεδος. Το εντυπωσιακό αέτωμα
της λέαινας
Αγάλματα της Νίκης από πηλό

Εκθέματα από διάφορους χώρους του Μουσείου

Χορευτικά δρώμενα σε κάποιους χώρους του Μουσείου
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Ο εκθεσιακός
χώρος
αποκλειστικά
με τις
Καρυάτιδες

Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας μαζί με
τον β.Διοικητή Ροτ. Πάνο Βομβύλα
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Οι πέντε Καρυάτιδες
(στο κενό που υπάρχει αναμένεται… η 6η!

«Η αίθουσα του Παρθενώνα» στον 3ο όροφο του Μουσείου, ειδικά διαμορφωμένος για
την φιλοξενία των γλυπτών του Ναού. Η αίθουσα έχει τον προσανατολισμό και τις
διαστάσεις του Ναού στο Βράχο της Ακρόπολης. Η έκθεση συνδυάζει τα αυθεντικά
μαρμάρινα γλυπτά με τα γύψινα αντίγραφα αυτών που ευρίσκονται στο Βρεταννικό
Μουσείο και σε άλλα μουσεία του εξωτερικού

Αναπαραστάσεις του ανατολικού (αριστερά) και δυτικού (δεξιά) αετώματος του Ναού του Παρθενώνα, με
βάση των σχεδιών του Κ. Schweraek (1896 & 1904 αντίστοιχα)

Η ξενάγησή μας στο Μουσείο της Ακρόπολης ολοκληρώθηκε στην αίθουσα του Παρθενώνα
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Αρμενίζοντας με τον "Αρη",
το θρυλικό μπρίκι του '21
Εργαστήριο του ΕΜΠ το ναυπήγησε υπό κλίμακα και το ρυμούλκησε σε δεξαμενή

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Στην Πειραματική Δεξαμενή του Εργαστηρίου
Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του ΕΜΠ
πλέει σε συνθήκες νηνεμίας ή θαλασσοταραχής,
αυτές τις ημέρες, το σκαρί του θρυλικού
μπρικιού «Αρης» του Τσαμαδού, που έγραψε
Ιστορία στα χρόνια της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
Το σκαρί του «Αρη» ανακατασκεύασε υπό κλίμακα,
με μεγάλη ακρίβεια, η Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων
Μηχανικών
του
ιδρύματος,
προκειμένου να μελετήσει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του κατά την
πλεύση. Το σκαρί ρυμουλκείται μέσα στη
δεξαμενή από ειδικό μηχανισμό που διαθέτει όλα
τα απαραίτητα όργανα μέτρησης και αισθητήρες.
Τα
αποτελέσματα
των
δοκιμών
αυτών
αποκαλύπτουν, όπως αναφέρει ο πρύτανης του

30

ιδρύματος Ανδρέας Μπουντουβής, «όλα τα
μυστικά που έκαναν αυτό το υπέροχο μπρίκι να
γράψει Ιστορία στον ναυτικό αγώνα των
Ελλήνων».
Ο «Αρης» ήταν ένα πλοίο με πολύ ενισχυμένα
κατασκευαστικά στοιχεία, με μεγάλη ευστάθεια,
εξαιρετική πλεύση και απαράμιλλη αντοχή στα
πυρά. «Ηταν το πιο εμβληματικό πλοίο των
Ελλήνων, συμμετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις
του υδραίϊκου στόλου, όπως στη ναυμαχία του
Γέροντα, όμως έμεινε στην Ιστορία για την
ηρωική του έξοδο από τον κόλπο της Σφακτηρίας
το 1825. Οπως λέει ο ιστορικός Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος, «διέλαθε μεταξύ 34 σκαφών
του εχθρικού στόλου και κατόρθωσε να διαφύγει
μολονότι είχε χάσει τον καπετάνιο του, τον
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Υδραίο αγωνιστή Αναστάσιο Τσαμαδό, που έπεσε
μαχόμενος στη νήσο Σφακτηρία», θυμίζει ο
αντιπρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης
Χατζηγεωργίου.
«Για εμάς ήταν τιμή και υποχρέωση να αναδείξουμε τα υδροστατικά και υδροδυναμικά
χαρακτηριστικά του θρυλικού πάρωνα, ο οποίος
δυστυχώς, λόγω αδυναμίας συντήρησής του,
βυθίστηκε τιμητικά το 1921. Ηταν εξαιρετικά
στιβαρός, όπως όλα τα πλοία εκείνης της εποχής,
για να αντέχει στις άσχημες καιρικές συνθήκες.
Τα διαμήκη και εγκάρσια ενισχυτικά της γάστρας
και το πέτσωμα συνεργάζονταν έτσι ώστε να
εκτονώνονται
οι
φορτίσεις
από
τους
κυματισμούς και τα εχθρικά πυρά. Τα πολλά
κάθετα, δρύινα μαδέρια έκαναν το πλοίο
ιδιαίτερα
ανθεκτικό
στις
εκρήξεις,
προστατεύοντάς το από ολέθριες ρηγματώσεις»,
προσθέτει.
«Ξεκινήσαμε να μελετάμε τον “Αρη” ψηφιακά, στη
συνέχεια αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε το
μοντέλο του υπό κλίμακα, όπως γίνεται κατά τη
μελέτη κάθε πλοίου υπό κατασκευή. Αφού
ολοκληρώσουμε την ανάλυση της συμπεριφοράς
του Αρη θα εμπλουτίσουμε το μοντέλο με ιστία,
ακόμη και με τα κανόνια και όλο τον εξοπλισμό
του, και θα το εκθέσουμε», σημειώνει ο κ.
Χατζηγεωργίου.
«Σε περίπου τρεις μήνες ολοκληρώθηκαν τα
σχέδια και σε ενάμιση μήνα κατασκευάστηκε το
μοντέλο του “Αρη”, που δοκιμάζεται τώρα στη
δεξαμενή ρυμουλκήσεως προτύπων», λέει ο
διευθυντής του Εργαστηρίου Ναυτικής και
Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, καθηγητής Γρηγόρης
Γρηγορόπουλος.
«Ο
“Αρης”
ήταν
κατασκευασμένος από ξύλο δρυός. Εμείς χρησιμοποιήσαμε αφρικανική ξυλεία, δηλαδή ξύλο με
μικρό ειδικό βάρος, ακολουθώντας τον τρόπο
κατασκευής του πραγματικού σκάφους, που είχε
συνολικό μήκος 42 μέτρα, πλάτος 9 μ., βύθισμα

4,90 μ. και εκτόπισμα 725 τόνους. Το μοντέλο
είναι σε κλίμακα 1:10, επομένως έχει μήκος 4,20
μέτρα, πλάτος 0,90 μ., βύθισμα 0,49 μ. Ζυγίζει
περίπου 100 κιλά και έτσι προσθέσαμε 607 κιλά
έρμα».
Ο κυματιστήρας
Στη μία πλευρά της δεξαμενής ρυμουλκήσεως
προτύπων, που είναι βιομηχανικών διαστάσεων,
μήκους 100 μέτρων, πλάτους 5 μ. και βάθους
νερού 3 μ., υπάρχει ο κυματιστήρας, ο οποίος
δημιουργεί θαλάσσια κύματα κάθε μορφής,
οδηγούμενος από υπολογιστή. Στην άλλη άκρη
της δεξαμενής υπάρχει ο αποσβεστήρας, μια
προσομοίωση ακτής ώστε τα κύματα να σκάνε και
να μην επιστρέφουν. Κατά μήκος της δεξαμενής
κινείται πάνω σε ράγες, με μέγιστη ταχύτητα 5,5
μ. το δευτερόλεπτο, δηλαδή 10 κόμβους, το
λεγόμενο «φορείο», μια κατασκευή βάρους πέντε
τόνων που φέρει όλα τα όργανα μέτρησης της
συμπεριφοράς πλεύσης του μοντέλου υπό
δοκιμή. Το μοντέλο, εν προκειμένω ο «Αρης»,
προσδένεται στο κάτω μέρος του «φορείου», από
το οποίο ρυμουλκείται.
Οι ερευνητές του ΕΜΠ ταξιδεύουν μαζί του και
μελετούν σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα.
«Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να κινείται
ελεύθερα όπως ένα πραγματικό πλοίο στη
θάλασσα, ενώ αισθητήρες πάνω στο σύστημα
πρόσδεσης αποτυπώνουν τις κινήσεις του και τις
δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό. Οπτικά
συστήματα και συστήματα λέιζερ καταγράφουν
τη ροή του νερού γύρω από το πλοίο και τη
συμπεριφορά της γάστρας του σε διαφορετικές
συνθήκες θάλασσας, με μεγάλη ακρίβεια. Τα
δεδομένα που συλλέγονται ανάγονται στο φυσικό
μέγεθος του πλοίου, ώστε να ανασυνθέσουμε όλη
τη συμπεριφορά του “Αρη” στα πεδία του Αγώνα»,
εξηγεί ο κ. Γρηγορόπουλος. «Τα πανιά δεν
δοκιμάζονται στη δεξαμενή, αλλά σε ειδική
αεροδυναμική σήραγγα, όπου μετρούνται οι ροές
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Αισθητήρες
και κάμερες
καταγράφουν
σε πραγματικό
χρόνο τη
συμπεριφορά
του «Άρη»
κατά την
πλεύση.

Από αρχαίες τριήρεις μέχρι ιστιοσανίδες
Ο «Αρης» είναι το 225ο μοντέλο που έχει
κατασκευάσει το Εργαστήριο Ναυτικής και
Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του ΕΜΠ. «Εχουμε
δοκιμάσει στη δεξαμενή, αλλά και στη θάλασσα,
μοντέλα δεκάδων πλοίων του Πολεμικού
Ναυτικού, σκαφών του Λιμενικού και του
Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να βελτιώσουμε
τις δυνατότητές τους. Εχουμε βελτιώσει την
απόδοση
της
ιστιοσανίδας
του
Νίκου
Κακλαμανάκη κατά την προετοιμασία του για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Εχουμε δοκιμάσει
ιστιοπλοϊκά και ταχύπλοα σκάφη, παραδοσιακά
καΐκια, ιστορικά πλοία, όπως η αρχαία τριήρης –
το μοντέλο εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο– και
η ολκάς της Κυρήνειας», σημειώνει ο κ. Γρηγορόπουλος.
Με την αναδημιουργία του «Αρη» ασχολήθηκαν
επτά μέλη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών. Πλην του κ. Γρηγορόπουλου, ο
αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος
με τον φοιτητή Γιώργο Χάρβαλο, και οι επίκουροι
καθηγητές
Κωνσταντίνος
Ανυφαντής
και
Γεώργιος Παπαδάκης. Τον ψηφιακό σχεδιασμό
εκτέλεσε το μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου

Δημοσθένης Τριπερίνας, ενώ τους υπολογισμούς
της υδροδυναμικής συμπεριφοράς του πλοίου
πραγματοποιούν ο διδάκτωρ Μανώλης Αγγέλου
και μέλη του εργαστηρίου.
«Πέραν του “Αρη” φιλοδοξούμε να μελετήσουμε
και να κατασκευάσουμε και άλλα πλοία του
Αγώνα, το “Καρτερία” ή το “Ασία”, το δίκροτο του
Κόδριγκτον, το οποίο συνέβαλε τόσο πολύ στην
απελευθέρωση των Ελλήνων», αναφέρει ο κ.
Χατζηγεωργίου.
Η αναβίωση του πάρωνος «Αρη» του Τσαμαδού
είναι μόνο μία από τις δράσεις με τις οποίες
συμμετέχει το ΕΜΠ στις εκδηλώσεις για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του 1821. «Σε αυτές
συνεισέφεραν όλες οι Σχολές με διαφορετικό
τρόπο», σημειώνει ο πρύτανης Ανδρέας
Μπουντουβής. «Πρόσφατα, 3-5 Σεπτεμβρίου,
πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς εκδήλωση
από τη Σχολή των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
ΕΜΠ και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών με θέμα “Η Παλιγγενεσία της
Αρχιτεκτονικής και η Αρχιτεκτονική της
Παλιγγενεσίας”. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, στο
Ναύπλιο, το ΕΜΠ, ο Δήμος Ναυπλιέων και το

Αναδημοσίευση από το φύλλο της Καθημερινής της Κυριακής (28.9.2021)
32
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Τρόποι και Μέσα
Πέντε Ροταριανοί περιγράφουν πώς - και γιατί - συγκεντρώνουν χρήματα
για την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας

Από το πρώτο πρόγραμμα του Ρόταρυ για τον

Platinum Trustees Circle της Arch Klumph Society

εμβολιασμό κατά της πολυομιλίτιδας

στις

και ο μεγαλύτερος δωρητής του Ροταριανού

Φιλιππίνες το 1979 και την έναρξη του PolioPlus

Ιδρύματος από την Αφρική, ο Emeka ενθουσίασε

έξι χρόνια αργότερα, το Ρόταρυ έχει διαθέσει

τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Συνέδριο του

περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και

Ρόταρυ το 2014 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας,

αμέτρητες ώρες εθελοντικής εργασίας για την

ανακοινώνοντας δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου

προστασία περίπου 3 δισεκατομμυρίων παιδιών

δολαρίων για το PolioPlus (οι συνεισφορές του

σε 122 χώρες. Καθώς ο κόσμος βρίσκεται κοντά

μέχρι σήμερα ανέρχονται σε περισσότερα από 3,3

τον στόχο μας να εξαλείψουμε την ασθένεια αυτά,

εκατομμύρια δολάρια). "Εγώ μπορώ να πώ ότι

ζητήσαμε από μέλη του Ρόταρυ να μοιραστούν

αξίζει να δίνεις», λέει, επικαλούμενος την ανακοί-

μαζί

γιατί

νωση της Π.Ο.Υ. τον Αύγουστο του 2020, ότι η

αποφάσισαν να πάρουν μέρος σε αυτή την

Νιγηρία μαζί με ολόκληρη την Αφρική απαλ-

προσπάθεια και πώς δραστηριοποιήθηκαν

λάχθηκε από τον ιό της πολιομιελίτιδας.

Ο μεγάλος δωρητής

Οι διαχειριστές του καταστήματος

Πριν από δέκα χρόνια, η Νιγηρία διατηρούσε την

Όταν η Jannine Birtwistle και ο σύζυγός της Paul

αρνητική εικόνα έχοντας περισσότερα από τα

ορίσθηκαν για να ηγηθούν της εκστρατείας End

ήμισυ των κρουσμάτων πολιομυελίτιδας στον

Polio Now στην 1110 Περιφέρεια (μέρος της

πλανήτη. «Πολλοί συνομήλικοί μου, φίλοι και

Αγγλίας και των Channel Islands), αποφάσισαν να

συμμαθητές μολύνθηκαν από τον ιό », λέει ο Sir

δραστηριοποιηθούν

Emeka O_or, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Abuja

γεγονός ότι δεν είχαν εμπειρία στον χώρο του

Ministers Hill. Ως νέος μέλος στον Όμιλο ο Emeka

λιανικού εμπορίου, οι Birtwistles, και οι δύο μέλη

O_or δεσμεύτηκε ότι μια μέρα θα βοηθούσε

του Ροταριανού Ομίλου Guernsey, ασχολήθηκαν

αυτούς τους ανθρώπους και επίσης θα έκανε ό,τι

στο χώρο του επώνυμου εμπορεύματος και το

μπορούσε για να εμποδίσει τον ιό να μολύνει άλλα

2010, στη διάρκεια του Ροταριανού Συνεδρίου

άτομα. Ο Emeka έγινε ένας επιτυχημένος επιχει-

Μεγάλης

ρηματίας, επιτρέποντάς του να εκπληρώσει τη

εντυπωσίασαν τους συνέδρους με μια σειρά

δέσμευσή του με εντυπωσιακό τρόπο. Μέλος των

προϊόντων (πουκάμισα, καπέλα, μπαλόνια, είδη
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επιχειρηματικά. Παρά το

Βρεταννίας

και

Ιρλανδίας,

επιχειρηματικών δώρων κ.λπ.). Από τότε, το

ενίσχυσε τις προσπάθειες εξάλειψης του ιού στις

διαδικτυακό Κατάστημα Guernsey End Polio Now,

Ζώνες 28 και 32 συνεισφέροντας περισσότερα

με

έχει

από 2,5 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο

προσφέρει περισσότερα από 40.000 δολάρια για

Ιουλίου 2019-Αυγούστου 2020 (η δραστηριότητα

την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας. «Οι άνθρωποι

αυτή αναβλήθηκε επί ένα χρόνο λόγω των

λατρεύουν τα αρκουδάκια, τα στυλό, τα σήματα,

περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας

τα ρούχα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα,

του

και αυτό είναι να ευαισθητοποιηθούμε», τονίζουν

Περιφέρειας στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, ο

οι Birtwistle.

Cadorett ενθάρρυνε τους Ροταριανούς στην

Επιζών της πολιομυελίτιδας

περιοχή

Το 1956, σε ηλικία 8 ετών, ο Urs Herzog προ-

απέφερε σε δωρεές 100.000 δολάρια για το Polio-

σεβλήθη από πολιομυελίτιδα. Κατά ειρωνεία,

Plus.

αυτό συνέβη την ίδια περίπου χρονική περιόδο

Ο πεζοπόρος

πωλήσεις

σε

παγκόσμιο

επίπεδο,

κορωνοϊού).

της

Επίσης,

Φιλαδέλφειας

ως

των

Διοικητής

Η.Π.Α.

να

συμμετάσχουν σε μία οικονομική εκστρατεία, που

που άρχισε ο εμβολιασμός κατά του ιού στην
γενέτειρά του, την Ελβετία. Νοσηλεύτηκε επί

Για

οκτώ εβδομάδες χωρίς επαφή με τους γονείς

ευαισθητοποίηση περισσότερο τις προσπάθειες

του, θυμάται, «ήταν σαν να ήμουν στη φυλακή».

εκρίζωσης της πολιομυελίτιδας, ο Owen P. Stand-

Σήμερα, ο Herzog είναι μέλος του Ροταριανού

ley, μέλος του Ροταριανού Ομίλου Johnstown Sun-

Ομίλου Allschwil Regio Basel και Προδιοικητής

set, Πενσυλβάνια H.Π.Α., αποφάσισε να κάνει

της

την

μόνος του τη πεζοπορία των 2.200 μιλίων στα

αποτροπή μελλοντικών περιπτώσεων, ο Herzog

Appalachian Mountains, μια διαδρομή από την

έχει οργανώσει εκδηλώσεις για την ενίσχυση του

Georgia μέχρι το Maine. Ανέβασε ένα βίντεο με

End

μιας

συνεντεύξεις επιζώντων από την πολιομυελίτιδα

συναυλίας το 2015 με την Ορχήστρα Δωματίου

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκίνησε

της Βασιλείας και με τίτλο "Μουσική για τη ζωή",

στις αρχές του 2021. Ο 34χρονος Stanley

η οποία προσέλκυσε ένα ακροατήριο 1.400

τραυματίσθηκε και ασθένησε μετά από 28 ημέρες

ατόμων και με έσοδα περίπου 300.000 δολάρια.

και

Ο αναζητητής της συγκίνησης

κατορθώνοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή να

Λάτρης των προκλήσεων ο Jery Cadorette, μέλος

διαδικτυακής πλατφόρμας Raise for Rotary, ποσό

του Ροταριανού Ομίλου Media, Πενσυλβάνια

αυξήθηκε σε περισσότερα από 55.000 δολάρια

Η.Π.Α. και πρ. Μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς

μέχρι τον Αύγουστο. Εξετάζει την περίπτωση να

Ρόταρυ, έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο

επιστρέψει και να ολοκληρώσει την πεζοπορία,

από αεροπλάνο στις 22 Μαΐου. Μαζί με τον Tony

λέγοντας: "Είναι σίγουρο ότι χρειάζομαι έναν

Marmo, τότε Διοικητή της 7210 Περιφέρειας

συνοδοιπόρο στην προσπάθεια αυτή".

1980

Polio

Περιφέρειας.

Now,

Με

γνώμονα

συμπεριλαμβανομένης

να

συγκεντρώσει

διανύοντας

428

κεφάλαια

μίλια

στο

και

να

μονοπάτι,

συγκεντρώσει περίπου 40.000 δολάρια μέσω της

συμμετείχαν στο "Drop to Zero" skydive, το οποίο
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η δέσμευσή μας
στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη
Στο

Ρόταρυ,

έχουμε

καταλάβει

ότι

είναι

απαραίτητο να καλλιεργήσουμε ένα διαφορετικό
πολιτισμό με δικαιοσύνη χωρίς αποκλεισμούς για
να επιτύχουμε την υλοποίηση του οράματός μας
σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ενώνονται και
αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργούν διαρκείς
αλλαγές

στην

κοινωνία.

Εκτιμούμε

τη

διαφορετικότητα και γιορτάζουμε τη συμβολή
όλων

ανεξαιρέτων

περιορισμούς

των

ηλικίας,

ανθρώπων

χωρίς

εθνικότητας,

φυλής,

χρώματος, αναπηρία, τρόπου μάθησης, θρησκείας,
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, πολιτισμού,
οικογενειακής

κατάστασης,

γλώσσας

ομιλίας,

φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και στις διαφορές ιδεών,
σκέψεων, αξιών και πεποιθήσεων.
Αναγνωρίζοντας ότι άτομα από συγκεκριμένες
ομάδες

έχουν

δέλφωση,

τη

ιστορικά

εμπειρία

συμμετοχή

και

στη
την

συναηγεσία,

δεσμευόμαστε για την προώθηση της ισότητας σε
όλες

τις

πτυχές

του

Ρόταρυ,

συμπερι-

λαμβανομένων των συνεργασιών στην κοινότητά
μας, έτσι ώστε κάθε άτομο να έχει την απαραίτητη
πρόσβαση σε πόρους, ευκαιρίες, δίκτυα και
υποστήριξη για να ευδοκιμήσει. Πιστεύουμε ότι
όλοι οι άνθρωποι έχουν ορατές και αόρατες
ιδιότητες που τους καθιστούν μοναδικούς και
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιεκτικό
πολιτιστικό πλαίσιο, όπου κάθε άτομο γνωρίζει
ότι εκτιμάται και ανήκει σε αυτό. Σύμφωνα με την

Αγαπητά μέλη του Ρόταρυ,
Στο Ρόταρυ γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα, την ισότητα
και την ένταξη. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, ποιον αγαπάς,
πώς λατρεύεις, αν έχεις αναπηρία ή ποιο είναι το πολιτιστικό
σου υπόβαθρο η από ποια χώρα είσαι (ή η οικογένειά σου). Το
μόνο που έχει σημασία είναι ότι θέλετε να αναλάβετε δράση
για τη δημιουργία μόνιμων αλλαγών προς όφελος της
κοινότητας.
Το Ρόταρυ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλοι μας βλέπουν ως μια δίκαιη και φιλόξενη οργάνωση. Η ποικιλομορφία
είναι από καιρό μια από τις βασικές μας αξίες και είμαστε
υπερήφανοι για αυτή την οργάνωση που έχουμε
δημιουργήσει. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με
πρότυπα τη διαφορετικότητα, την ισότητα και ένταξη (DEI),
να διευρύνουμε την ικανότητά μας προς τις κοινότητες που
εξυπηρετούμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους.
Με βάση τις πληροφορίες από την Ομάδα Εργασίας της DEI,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ ενίσχυσε τη
δήλωση της DEI που υιοθετήσαμε το 2019. Το αποτέλεσμα
είναι η αυξημένη δέσμευση για τη διαφορετικότητα, την
ισότητα και την ένταξη επικεντρώνοντας στη συνεισφορά
του καθενός, στην προώθηση της ισότητας και στην δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς. Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη δεν είναι πολιτικά ζητήματα. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται
με αξιοπρέπεια και σεβασμό, να ακουστούν οι φωνές μας και
να έχουμε πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες για επιτυχία και
ηγεσία στο Ρόταρυ. Τα μέλη μας με συνέπεια λέγοντάς μας
ότι το να είμαστε μία φιλόξενη οργάνωση είναι ζωτικής
σημασίας για το μέλλον μας και με την ποικιλομορφία και την
απουσία αποκλεισμού είμαστε ένας χώρος όπου άνθρωποι
της δράσης συνδέονται μεταξύ τους για να κάνουν τη
διαφορά.
Ανυπομονούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας κάνοντας το
Ρόταρυ πιο ποικιλόμορφο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς,
διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το Ρόταρυ
γνωρίζουν ότι εκτιμώνται και ανήκουν σε αυτό.

αξία της ακεραιότητάς μας, δεσμευόμαστε να
είμαστε ειλικρινείς και διαφανείς για το πού
βρισκόμαστε στο ταξίδι μας ως οργάνωση και να
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Shekhat Mehta
Πρόεδρος ΔΡ, 2021-22
Jennifer Jones

ACTION
A DISEASE FOREVER

WORLD POLIO DAY

24 OCTOBER 2021
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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

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)
40
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47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

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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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

42
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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 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
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