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Α.Π.: 33

Αγαπητή Διοικήτρια Ροτ. Μαρίζα,
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της
κοινωφελούς δράσης του για το ροταριανό έτος 2021-2022, ενέταξε μεταξύ των
στόχων του και το έργο της 2470 Περιφέρειας, που αφορά τη διάθεση και
εξοπλισμού χώρου στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης για την φιλοξενία παιδιών με
εισαγγελική εντολή, αποφασίζοντας να συνδράμει κατά το καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Με την επιστολή μου αυτή είμαι στην ευχάριστη θέση να σε
ενημερώσω ότι ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών θα ενισχύσει το έργο της 2470
Περιφέρειας με μία δωρεά συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα δύο (25.642,00) ευρώ. Τα χρήματα αυτά προέρχονται: α) από δωρεές
μελών του Ομίλου και β) μέρος των εσόδων (30%) της Λυρικής Βραδιάς που
οργάνωσε ο Όμιλός μας με την υποστήριξη της 2470 Περιφέρειας στις 19
Νοεμβρίου 2021.
Αγαπητή Ροτ. Μαρίζα, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών πιστός στα
ροταριανά ιδεώδη και τις ροταριανές αξίες και κάνοντας πράξη το σύνθημα
«Πρώτιστον το Υπηρετείν», συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου της 2470
Περιφέρειας για την ανακούφιση των παιδιών με ιδιαίτερες κοινωνικές
δυσκολίες.
Με εκτίμηση και
θερμούς ροταριανούς χαιρετισμούς

•

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο των
πολιτιστικών του δραστηριοτήτων προγραμματίζει το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 11:00, επίσκεψη με ξενάγηση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Σας
προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη ξενάγησή για να γνωρίσετε και να θαυμάσετε
τους σημαντικούς θησαυρούς που εκτίθενται και αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό των
βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Λόγω των αυστηρών μέτρων, ο αριθμός των
συμμετεχόντων

είναι

περιορισμένος

γι’

αυτό

και

θα

τηρηθεί

αυστηρά

σειρά

προτεραιότητας. Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στην Γραμματεία μας (τηλ. 210

33.11.729, e-mail: rcathina@otenet.gr).
•

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021: Ο
Ροταριανός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει (κατ’ εξαίρεση) την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
(όχι Τρίτη 14 Δεκεμβρίου όπως είχε ανακοινωθεί) επίσημη συνεστίαση στο Ξενοδοχείο
Grand Hyatt Athens και ώρα 20:30. Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς θα είναι ο κύριος
Γιώργος Κουμουτσάκος, Βουλευτής Αθηνών και τ. Αναπλ. Υπουργός Μετανάστευσης &
Ασύλου. Το θέμα της ομιλίας του: «Η ναυτοσύνη των Ελλήνων ως παράγων ισχύος για την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού». Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωσή
αυτή για να ακούσετε την ενδιαφέρουσα ομιλία του τ. Υπουργού κ. Γ. Κουμουτσάκου
σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο ναυτικός αγώνας των Ελλήνων στην
επιτυχία της Επανάστασης του 1821 και της παλιγγενεσίας του Έθνους.

•

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
συγκαλείτε 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).
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•

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.

•

Στην εκδήλωση της Τρίτης 30 Νοεμβρίου 2021, με ομιλητή τον Καθηγητή της Νομικής
Σχολής Αθηνών κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, παραβρέθηκαν :
Ροταριανοί Επισκέπτες:

Η β. Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Βάσω Γεννηματά (Ρ.Ο.

Κηφισιάς-Πολιτείας) και ο Γεν. Γραμματέας του Ρ.Ο. Κηφισιάς Κεφαλάρι Ροτ. Αιμιλιανός
Κατσαρός.
Επισκέπτες : Η Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κυρία Γεωργία Θωμοπούλου, ο
Οικονομολόγος κύριος Ευθύμιος Αγγελίδης και η δεσποινίς Πέλλα Κατσαρού, Φοιτήτρια
Νομικής Σχολής Αθηνών.

ΟΜΑΔΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ JWD
(JWD GROUP)
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών είναι μέλος από 2ετίας της
Ομάδας Ροταριανών Ομίλων JWD (James W. Davidson *)
στην οποία συμμετέχουν και οι Ροταριανοί Όμιλοι: Madras
& Bombay (Ινδία), Calgary (Καναδάς), Wellington (Νέα Ζηλανδία) και Melbourne (Αυστραλία). Η Ομάδα θα
προχωρήσει στην δημιουργία ενός τριμηνιαίου ενημερωτικού Δελτίου, με σκοπό την δημοσίευση
εκδηλώσεων, δράσεων και έργων των συμμετεχόντων Ομίλων. Ο Όμιλός μας θα ανταποκριθεί
αποστέλλοντας σχετικό υλικό. Ο Γεν. Γραμματέας μας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου έχει αναλάβει την
πρωτοβουλία αυτή, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

(* Ο Ροτ. James Davidson, ως εκπρόσωπος του Διεθνούς Ρόταρυ συνέβαλε τα μέγιστα κατά την δεκαετία
του ‘20 στην επέκταση του Ρόταρυ ιδρύοντας Ροταριανούς Ομίλους σε κράτη της Μεσογείου, της Ασίας, της
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας γι’ αυτό και έχει χαρακτηρισθεί ως ο “Marco Polo” του Διεθνούς
Ρόταρυ. Μεταξύ των Ομίλων που ίδρυσε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου είναι και ο Ρ.Ο.
Αθηνών, ως ο πρώτος Ρ.Ο. στην Ανατολική Μεσόγειο).
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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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ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ώρα: 11:00) | Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Επίσημη συνεστίαση Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
Ομιλητής: Κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Βουλευτής, Αθηνών, τ. Αναπλ. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Τίτλος:
«Η ναυτοσύνη των Ελλήνων ως παράγων ισχύος
για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού»
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα: 20:30

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
Έναρξη στις 11 Ιανουαρίου 2022

- 12 -

Οι Λυρικοί Καλλιτέχνες-Σολίστ κατά την έναρξη του προγράμματός τους

Ο

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο των πολιτιστικών
εκδηλώσεών του για το ροταριανό έτος 2021-2022 οργάνωσε με
την υποστήριξη της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Λυρική Βραδιά την

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός», στην Αθήνα.
Η Λυρική Βραδιά ήταν αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα Φιλελλήνων
συνθετών που συνέθεσαν έργα αφιερωμένα στον μεγάλο αγώνα.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος
Τιγγινάγκας και η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
Τεύχος 7 | 30 Νοεμβρίου 2021
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Va,pensiero , sull’ali dorate»
NABUCCO – G.VERDI
«L’ ultima canzone»
F. P. TOSTI
«El pano moruno & Polo»
MANUEL DE FALLA

Πρόεδρος Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας

«Vien, Leonora…de’ nemici tuoi lo sdegno»
LA FAVORITA – G. DONIZETTI
«O ma lyre immortelle»
SAPHO – C. GOUNOD
«Ο Γερω – Δήμος»
Π. ΚΑΡΡΕΡ
«Inno alla Grecia»
J.-J. MOMIGNY
«Mères , endormez vos enfants»
G. PACINI

Η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρία Οικονόμου

«Μες στα σπλάχνα του εχθρού μας»
ΔΕΣΠΩ – Π. ΚΑΡΡΕΡ
«Είν’ δειλός πολύ και τρέμει... ωραιότης ουρανία»
ΦΡΟΣΥΝΗ – Π.ΚΑΡΡΕΡ
«No puede ser»
LA TABERNERA DEL PUERTO – P. SOROZABAL
«Νεράϊδα του γιαλού»
ΠΕΡΟΥΖΕ – Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
«Dio che nell’alma infondere»
DON CARLO – G. VERDI
«Quel suon, quelle preci»
IL TROVATORE – G.VERDI
«Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ»
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

14
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Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να

υποστηριχθούν δύο σημαντικά
κοινωνικά ροταριανά έργα:
Αντωνία Καλογήρου

• Το έργο του Ρ.Ο. Αθηνών για την

υποστήριξη της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας.
• Το έργο της 2470 ΠΔΡ για τη

δημιουργία χώρου και εξοπλισμού
στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης για τη

φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική
εντολή.

Σταμάτης Μπερής

Λυδία Αγγελοπούλου
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Παρά το δυσμενές κλίμα που
επηρεάζει την καθημερινότητα εξ

αιτίας της πανδημίας, μέλη του
Ρ.Ο. Αθηνών και αρκετοί
Ροταριανοί Συνάδελφοι,
Αξιωματούχοι της 2470 ΠΔΡ και

Παύλος Πανταζόπουλος

Αξιωματούχοι Ροταριανών
Ομίλων, καθώς φίλοι του Ρ.Ο.
Αθηνών παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση αυτή, όπως:
Η Διοικήτρια Ροτ. Μαρίζα
Οικονόμου, οι Προδιοικητές της
2470 ΠΔΡ Ροτ. Δημήτρης
Τσιμπούκης, Γρηγόρης
Γρηγορόπουλος και Ντόρα
Μπίτσα-Κέμου, οι β.Διοικητές
Ροτ. Πάνος Βομβύλας.

Ανδρέας Καραούλης

Χριστόφορος Σαραντόπουλος και
Βύρων Λούμος, οι Πρόεδροι Ροτ.
Γεώργιος Κορδάτος (Ρ.Ο.
Μαραθώνα-Νέας Μάκρης) και
Άννα Λουλακάκη (Ρ.Ο. ΠεριστέριΑνθούπολης) καθώς και μέλη από
τους Ρ.Ο. Αθηνών-Νότου,

Κηφισιάς Πολιτείας, Διονύσου,
Περιστερίου και Μαραθώνα-Νέας
Μάκρης.

16
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H

Δανάη Μπερή διάβασε κείμενα
παρουσιάζοντας το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα της βραδιάς

Va pensiero sull’ ali dorate
Πήγαινε σκέψη πάνω σε χρυσά φτερά. Πήγαινε
στάσου πάνω στις πλαγιές, στους λόφους...

Με αυτό το συγκινητικό χορωδιακό από την όπερα
του Τζ. Βέρντι, Ναμπούκο, θα θέλαμε να σας
καλωσορίσουμε στην αποψινή λυρική βραδιά που
είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ελληνική
επανάσταση.
Το χορωδιακό των Εβραίων σκλάβων εμπνευσμένο
από τη Βαβυλωνία αιχμαλωσία, αντικατοπτρίζει
πλήρως τα σύγχρονα με την εποχή του συνθέτη
γεγονότα. Ο Εβραϊκός λαός αντιπροσωπεύει
αλληγορικά τον Ιταλικό, τον Αμερικανικό, τον
Γαλλικό, τον Ελληνικό λαό και εν γένει το αίτημα για
ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και σε πολλές
περιπτώσεις κοινωνική ισότητα. Η αυτοθυσία, το
ιδανικό, η επανάσταση και ο έρωτας είναι όλα παιδιά
του Ρομαντισμού γι αυτό και η όπερα είναι η
ιδανικότερη μορφή τέχνης για να εκφραστούν. Καλή
σας Ακρόαση!
Η Ελληνική διανόηση και το ανήσυχο ελληνικό
πνεύμα θέτουν τα θεμέλια της Εθνικής
Ανεξαρτησίας ενώ οι Έλληνες συνθέτες γράφουν και
διεκδικούν μια θέση στο παγκόσμιο μουσικό
γίγνεσθαι. Η επτανησιακή σχολή, βαθιά επηρεασμένη
από την Ιταλική μουσική παράδοση, με ένα όμως
δικό της έντονα προσωπικό στίγμα, γεννά μουσικά
έργα και όπερες βασισμένα σε γεγονότα και ήρωες
της ελληνικής επανάστασης. Ο Ζακυνθινός Παύλος
Καρρερ, γράφει όπερες με θέμα τον οπλαρχηγό
Μάρκο Μπότσαρη, την αυτοθυσία της Δέσπως και
την τραγική ιστορία της Κυρά Φροσύνης

αποσπάσματα από τις οποίες, θα ακούσουμε
παρακάτω. Παράλληλα, ακμάζει το φιλελληνικό
ρεύμα με όλο και περισσότερες επιφανείς
προσωπικότητες της Ευρώπης να τάσσονται υπέρ
της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι λοιπόν
φιλέλληνες συνθέτες όπως ο Pacini και ο Momigny, εμπνέονται από τον ελληνικό αγώνα και το
συγκινητικό έργο του Διονύσιου Σολωμού
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» που αντικατοπτρίζει
την Έξοδο του Μεσολογγίου και γράφουν το «Ιnno
alla Grecia» - Ύμνος για την Ελλάδα και το «Meres
endormez vos enfants» - Μητέρες αποκοιμίστε τα
παιδιά σας.
Η θυσία, ο έρωτας, η ελευθερία, ο θάνατος είναι
έννοιες αλληλένδετες στον ρομαντισμό. Η
αυτοθυσία για την ελευθερία και η αυτοθυσία στον
έρωτα, η θυσία για το ιδανικό, για την υπέρτατη
αξία, για την τιμή. Συνθέτες όπερας που εμπνέονται
από το γενικό ρεύμα της εποχής και το μεταφέρουν
στη σκηνή μέσα από τις ιστορίες άλλοτε ιστορικών
βασιλιάδων και άλλοτε απλών ανθρώπων που τους
συνδέει αυτή η μάχη για τον έρωτα, η μάχη για αυτό
το ανώτερο ιδανικό.
Φτάνοντας στο τέλος της αποψινής μας βραδιάς,
δεν θα μπορούσαμε να μην αποτίνουμε έναν φόρο
τιμής
στον
αείμνηστο
μεγάλο
Έλληνα
μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, που πολύ
πρόσφατα έφυγε από κοντά μας αλλά θα είναι πάντα
δίπλα μας με τα παγκοσμίου φήμης έργα του. Πόσο
μάλλον όταν μελοποιώντας το έργο του Έλληνα
νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, «Άξιον Εστί»,
παρέδωσαν έναν ακόμη πανανθρώπινο ύμνο στην
ελευθερία και στη δικαιοσύνη, που είναι όμως τόσο
βαθιά και αρχετυπικά ελληνικός τόσο στο στίχο όσο
και στη μουσική. Κλείνουμε λοιπόν την αποψινή μας
συναυλία με το τραγούδι «Της Δικαιοσύνης Ήλιε
Νοητέ», το οποίο σας καλούμε να ερμηνεύσουμε
όλοι μαζί με μία φωνή.
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(από αριστερά) : Δημήτριος Γιάκας (πιανίστας), Διοικήτρια 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα
Οικονόμου, Αντωνία Καλογήρου, Πρόεδρος Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
Λυδία Αγγελοπούλου, Ανδρέας Καραούλης, Δανάη Μπερή, Κωνσταντίνος Κονδύλης,
Σταμάτης Μπερής και Παύλος Πανταζόπουλος

Οι συντελεστές της βραδιάς

Λ

υρικοί Καλλιτέχνες-Σολίστ ήσαν οι βασικές συντελεστές της βραδυάς,
δημιουργώντας ένα έντονο συναίσθημα και μια λυρική πανδαισία που
ενθουσίασαν όλους τους παρευρισκομένους. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της
βραδυάς είχε το μέλος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Σταμάτης Μπερής, ενώ η κυρία Δανάη
Μπερή ανέγνωσε κείμενα και παρουσίασε το πρόγραμμα. Τους ευχαριστούμε όλους για
την συνεισφορά τους στην επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.
στην Ελλάδα (ΕΛΣ, Φεστιβάλ Αθηνών και

ΛΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μεσόφωνος,
Σπούδασε

γεννήθηκε
χημεία

στο

στην

Αθήνα.

Πανεπιστήμιο

Αθηνών, μονωδία στο Εθνικό Ωδείο και στη
Μουσική Ακαδημία Βιέννης, υποκριτική στη
Δραματική

Σχολή

Ωδείου

Αθηνών,

σκηνοθεσία στο Θέατρο των Αλλαγών. Από
το 1995 είναι μόνιμη μονωδός της ΕΛΣ. Έχει
εμφανιστεί

σε

τουλάχιστον

25

Επιδαύρου, ΜΜΑ, ΜΜΘ) και στο εξωτερικό
(Βιέννη, Βαλένθια, Ζάλτσμπουργκ, Τορίνο,
Σόφια).

Διετέλεσε

Καλλιτεχνικών

υπεύθυνη

Δράσεων

της

των

ΕΛΣ

και

υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΣ.
Διδάσκει Μονωδία στο Ωδείο Φίλιππος
Νάκας.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΕΡΗΣ

πρωταγωνιστικούς ρόλους (Ο τροβαδούρος,

Τενόρος.

Κάρμεν, Καβαλλερία ρουστικάνα, Αντριάνα

Πανεπιστήμιο Πειραιά και μουσική στο

Λεκουβρέρ, Ο βαφτιστικός, Η νυχτερίδα,

Ωδείο Αθηνών, Εθνικό Ωδείο και Μουσική

Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας του Περικλή

Ακαδημία Βιέννης (υποτροφία «Αλέξανδρος

Κούκου, Ριγολέττος, Αΐντα, Ζορμπάς κ.ά.)

Σ.

18
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Το

οικονομικά

1989

έγινε

στο

μόνιμος

μονωδός

της

ΕΛΣ.

Έχει

ερμηνεύσει

Ληντ). Το ντεμπούτο της σαν σολίστ έκανε

τουλάχιστον 40 πρωταγωνιστικούς ρόλους

σε ηλικία 18 ετών ερμηνεύοντας το έργο

(Ο τροβαδούρος, Τραβιάτα, Μποέμ, Τόσκα, O

του Beethoven, Φαντασία για πιάνο, σολίστ,

μαγικός αυλός κ.ά.). Την περίοδο 1999

χορωδία και ορχήστρα. Ως πρωταγωνίστρια

διατέλεσε

έχει τραγουδήσει: Διδώ και Αινεία (Διδώ),

αναπληρωτής

καλλιτεχνικός

διευθυντής της ΕΛΣ. Έχει συνεργαστεί με

Μυστικό Γάμο,

όλες τις ελληνικές ορχήστρες και με

Μποέμ, Παλιάτσους, Οθέλλο,

τραγουδιστές όπως οι Πανεράι, Ντιμιτρόβα,

Τραβιάτα, Χορό Μεταμφιεσμένων, Σιμόν

Πασχάλης, Καβράκος, Βουτσίνος. Έλαβε

Μποκκανέγκρα,

μέρος, μεταξύ άλλων, στις παγκόσμιες

Μετζέ, Κώστα Καρυωτάκη, κ.α.

πρώτες των έργων Μήδεια και Ηλέκτρα

ερμηνεύσει έργα εκκλησιαστικής μουσικής

του Μίκη Θεοδωράκη και Η επιστροφή της

των

Ελένης

Μότσαρτ,

του

Θάνου

Μικρούτσικου.

Μπαχ,

Μαγικό Αυλό, Κάρμεν,
Ναμπούκο,

Μακμπέθ,

Χαίντελ,

Στιφφέλιο,

Χάυντν,

Μπετόβεν

κ.α.

Έχει

Μπράμς,

Διετέλεσε

Διετέλεσε υπεύθυνος των Καλλιτεχνικών

καθηγήτρια στο OPERA STUDIO της Εθνικής

Δράσεων της ΕΛΣ. Είναι καλλιτεχνικός

Λυρικής Σκηνής. Παρασημοφορήθηκε για

Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Αγίας

την

Βαρβάρας.

Μετάλλιο Αξίας της Ελληνικής Μεγάλης
Αποστολής

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Yψίφωνος.

Σπούδασε

Μονωδίας

πιάνο

(Ελληνικό Ωδείο,

με

του

Νοσοκομειακού
με

τον

αυστριακό καθηγητή Max Hallecker. Πήρε

δίπλωμα

καλλιτεχνική

Α'

Βραβείο

τάξη Γιολάντας ντι

της

δράση

με

Στρατιωτικού
Τάγματος

το
και

του

Αγίου

Λαζάρου της Ιερουσαλήμ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
Τενόρος. Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου

Τάσσο). Κέρδισε την υποτροφία ΜΑΡΙΑ

Σχολής

ΚΑΛΛΑΣ και συνέχισε τις σπουδές της στο

Τμήματος

Βέλγιο (Βασιλική Ακαδημία της Λιέγης) και

γλωσσολογίας

την Ιταλία. Έχει μελετήσει με τους Τζον

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μοδινό, Γιώργο Παππά, Βαρβάρα Γκαβάκου.

Έλαβε το Δίπλωμα Μονωδίας από το Ωδείο

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τον

Φίλιππος Νάκας υπό την καθοδήγηση του

Μαέστρο Δημήτρη Χωραφά και τους Ghena

Σταμάτη Μπερή, με άριστα παμψηφεί και Α΄

Dimitrova, Rudolf

Knoll, Anna Tomowa-

βραβείο. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές του

Sintow και είναι απόφοιτη του Opera Studio

στην Όπερα μέσω του προγράμματος της

της Ακαδημίας Santa Cecilia της Ρώμης.

Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Οι Νέοι της

Διακρίθηκε

Όπερας» υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη

σε

διεθνείς

διαγωνισμούς

Πειραιά

Χατζησίμου,

και κέρδισε το Α' Βραβείο στο διαγωνισμό

ρεπερτόριο,

ΜΑΡΙΑ

ρητορική.

(κατηγορία

Ορατόριο-

πτυχιούχος

Φιλολογίας

(Τζουζέπε Βέρντι της Πάρμα, Τίτο Σκίπα)
ΚΑΛΛΑΣ

και

με

του

υποκριτική

Είναι
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Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού με την

μουσική προετοιμασία όπερας στην Αθήνα

οποία έχει ερμηνεύσει σε Ελλάδα και

και στο Παρίσι. Ασχολείται με την μουσική

εξωτερικό άριες και καντσονέτες του

προετοιμασία όπερας – στη Γαλλία ως το

παγκόσμιου

Παράλληλα

1991, κατόπιν στην Ελλάδα. Συνοδεύει

συνεργάζεται σε παραγωγές της Εθνικής

τακτικά Έλληνες και ξένους λυρικούς

Λυρικής Σκηνής και από το 2021 είναι

καλλιτέχνες σε ρεσιτάλ τόσο στην Ελλάδα

συνεργάτης της Χορωδίας της ΕΡΤ.

όσο και στο εξωτερικό.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΝΑΗ ΜΠΕΡΗ

Σπούδασε

ρεπερτορίου.

στο

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας

Στήσιμο Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου και

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής

Παραγωγή Ραδιοφωνικών εκπομπών με

Αθηνών και πτυχιούχος ηθοποιός της

πολιτιστικό

Ανώτερης

περιεχόμενο.

Επίσης

Σχολής

Δραματικής

Τέχνης

σπούδασε μονωδία στο Εθνικό Ωδείο απ’

"Ιάκωβος Καμπανέλλης". Έχει δίπλωμα

όπου αποφοίτησε. Συνέχισε τις μουσικές

κλασικού

σπουδές του στην Ανωτέρα Μουσική

"Φίλιππος Νάκας" με άριστα παμψηφεί

Ακαδημία του Μονάχου (Hochschule Fur

καθώς και ανώτερες σπουδές θεωρητικών

Musik und Theater). Εχει συμμετάσχει σε

της μουσικής και πιάνου. Έχει λάβει μέρος

πολλά σεμινάρια τραγουδιού με διάσημους

σε πολλές παραστάσεις όπως “Εξαγωγή -

σολίστ της Όπερας όπως: Rolando Panerai,

Έξοδος” σε σκηνοθεσία Νίκου Διαμαντή

Δάφνη Ευαγγελάτου, Αρης Χριστοφέλλης

στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου στο

κ.α.

πλαίσιο

Έχει

λάβει

μέρος

σε

μεγάλες

τραγουδιού

του

από

“Όλη

η

Ελλάδα

ένας

πολιτισμός”,

σαν συνεργάτης εξωτερικού ρεπορτάζ και

Αλέξανδρου Κοέν στο Δημοτικό Θέατρο

δημιουργία θεμάτων όπως στην εκπομπή

Πειραιά, “Γκεμμα” σε σκηνοθεσία Πάνου

Φλερτ, Vouliwatch, Mega Channel, Ath-

Αγγελόπουλου,

ensvoice

γυναικών”

Έχει

λάβει

μέρος

σε

σε

Ωδείο

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκμπομπές

κ.α.

“Φαύστα”

το

“Έρωτες

σε

σκηνοθεσία

και

θρήνοι

σκηνοθεσία

Πάνου

παραγωγές όπερας σαν σολίστ όπως Don

Αγγελόπουλου

Giovanni

Χήρα

Παπαδημητρίου που παρουσιάστηκε στο

(F.Lehar), Belle Helene (J.Offenbach) καθώς

Ηρώδειο κ.α. Επίσης έχει λάβει μέρος ως

και σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και

σολίστ σε συναυλίες με την ορχήστρα του

στο εξωτερικό. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά,

Δήμου Αθηναίων. Διδάσκει Μονωδία και

γερμανικά, ιταλικά.

Μελοδραματική

(W.A.

Mozart),

Εύθυμη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ

Νάκας.

Σπούδασε πιάνο , συνοδεία τραγουδιού και

20
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και

στο

μουσική

Ωδείο

Δημήτρη

Φίλιππος

Η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο. Έργο του Ludwig Michael von Schwanthaler (1836).
Πηγή/timesnews.gr

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Ομιλητής: ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Δημοσίου Δικαίου Νομικής

Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

« Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης »

Τίτλος :

ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί
Κύριοι,

Ροταριανοί

Σας

Συνάδελφοι,

καλωσορίζω

στην

Κυρίες

και

αποψινή

μας

εκδήλωση καθώς και τον εκλεκτό προσκεκλημένο
ομιλητή μας Καθηγητή Κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο.
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

της προϋποθέτει τη συνταγματική οργάνωση

Κύριοι,

της Πολιτείας. Οι Έλληνες, από τα πρώτα

Στο πλαίσιο των αφιερωμάτων μας στον
εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821, του αγώνα των
Ελλήνων για την Ελευθερία, σήμερα θα
αναφερθούμε μέσω του προσκεκλημένου

ομιλητή μας στα «Συντάγματα της Ελληνικής
να

ασχολούμαστε

με

τα

πολεμικά γεγονότα και τα κατορθώματα των
επαναστατημένων Ελλήνων στα πεδία των
μαχών, καθώς και με τον ρόλο των μεγάλων
δυνάμεων

της

εποχής.

Ωστόσο,

τα

επαναστατικά συντάγματα έχουν τη δική τους

περίοπτη θέση στην ιστορία της Εθνικής
Παλιγγενεσίας και στο πέρασμα προς μια νέα
εποχή, αφού ο χαρακτήρας τους αποτέλεσε
πρωτοπορία στην Ευρώπη της εποχής.
H γένεση ενός νέου Κράτους προϋποθέτει
την πολιτική του ύπαρξη, αυτή δε με τη σειρά
22

θεώρησαν
ελληνικό

ότι

δεν

Κράτος

μπορεί
χωρίς

να

υπάρξει

Σύνταγμα.

Το

Σύνταγμα αποτελούσε, δηλαδή, συστατικό
στοιχείο

της

ανεξαρτησίας

του

επαναστατημένου Έθνους.
Για τον χαρακτήρα και τον ρόλο των

Επανάστασης».
Συνηθίζουμε

βήματα του επαναστατικού τους αγώνα,

συνταγμάτων της Ελληνικής Επανάστασης, θα
μας μιλήσει ο προσκεκλημένος ομιλητής της
βραδιάς, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α. κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, τον
οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον
αγαπητό συνάδελφο και Προπρόεδρο του
Ομίλου μας Ροτ. Γιάννη Βαρότσο για την
συμβολή του στην σημερινή μας εκδήλωση.
Σύμφωνα με το ροταριανό πρωτόκολλο, θα
σας παρουσιάσω με συντομία το βιογραφικό
του ομιλητή μας.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Σπύρος Βλαχόπουλος αποφοίτησε από τη

του

Νομική

θεμελιωδών

Σχολή

του

Εθνικού

και

Συντάγματος

και

προστασίας

δικαιωμάτων.

των

Δικηγορεί

σε

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το

υποθέσεις δημοσίου δικαίου στο Συμβούλιο

1990 και αναγορεύθηκε Διδάκτορας της

της Επικρατείας.

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του

Eίναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διασφάλισης

Μονάχου το 1995.
Το

2003

εξελέγη

Ποιότητας
Λέκτορας,

το

2007

της

Νομοπαρασκευαστικής

Διαδικασίας και μέλος της Αρχής Προστασίας

Επίκουρος, το 2012 Αναπληρωτής Καθηγητής

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

και το 2016 Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας στη

Το θέμα της ομιλίας του:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
στο

Δημόσιο

Δίκαιο

με

έμφαση

στο

Συνταγματικό Δίκαιο.

«Τα Συντάγματα

της Ελληνικής Επανάστασης».
Κύριε Καθηγητά, το βήμα του Ομίλου μας στη

διάθεσή σας …..

Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών

και έχει

συγγράψει μεγάλο

αριθμό βιβλίων και άρθρων κυρίως για

(Ο Καθηγητής κ. Σπ. Βλαχόπουλος μίλησε από στήθους και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει κείμενο προς δημοσίευση)

θέματα συνταγματικής ιστορίας, ερμηνείας

Τεύχος 7 | 30 Νοεμβρίου 2021

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

23

Κύριε Καθηγητά, εκ μέρους του
Ομίλου μας σας ευχαριστώ για
την εμπεριστατωμένη και
αναλυτική ομιλία σας Σε
ανάμνηση της παρουσίας σας
παρακαλώ δεχθείτε ένα
αναμνηστικό δώρο.
Κύριε Βλαχόπουλε, αγαπητοί
Ροταριανοί Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ όλους για την
παρουσία σας. Καλή σας νύχτα
(καμπάνα).

24
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Power of Nutrition
& Διεθνές Ρόταρυ
συνεργάζονται και με άλλες οργανώσεις
για ένα νέο πρόγραμμα σίτισης στην Αιθιοπία

Τ

ο

Ίδρυμα

Power

of

Nutrition

παιδιά να επηρεάζονται από απώλεια ύψους

ανακοίνωσε την 1η Νοεμβρίου μια

λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

συνεργασία με το Διεθνές Ρόταρυ, το

Αυτά τα επίπεδα είναι πιθανό να αυξηθούν

Ίδρυμα Eleanor Crook και το The END Fund,

λόγω του COVID-19, των επιπτώσεων της

για

νέου

κλιματικής αλλαγής και των παρατεταμένων

διατροφικού προγράμματος στην Αιθιοπία.

συγκρούσεων στη χώρα. Αυτή τη χρονιά η

Συγκεντρώνοντας πόρους και δουλεύοντας

UNICEF προειδοποίησε ότι περισσότερα από

μέσω

οι

100.000 παιδιά στην περιοχή Tigray θα

επενδύσεις των εταίρων χρηματοδότησης, με

μπορούσαν να πεθάνουν λόγω αιτιών που

την συγκέντρωση πόρων και τη συνεργασία

σχετίζονται με τον υποσιτισμό έως το 2022.

τη

χρηματοδότηση

του

The

Power

ενός

of

Nutrition,

μέσω του Power of Nutrition θα τοποθετηθούν
για

την

ανάπτυξη

και

λειτουργία

ενός

πενταετούς προγράμματος 30 εκατομμυρίων
δολαρίων.

Αυτό το νέο πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει

τους παράγοντες υποσιτισμού συνδυάζοντας
πολλαπλές παρεμβάσεις σε μια ολιστική
προσέγγιση

για

την

ενίσχυση

των

Ο υποσιτισμός είναι ένα σημαντικό πρόβλημα

συστημάτων και την κλιμάκωση της κάλυψης

για τη δημόσια υγεία στην Αιθιοπία. Η

των υπηρεσιών υγείας και διατροφής.

αφρικανική χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά

παγκοσμίως

καθυστερημένης

ανάπτυξης παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε
ετών λόγω του παρατεταμένου υποσιτισμού,
περίπου 40%, έναντι 22% παγκοσμίως. Παρά
την πρόοδο για τη μείωση του υποσιτισμού
τα

τελευταία

χρόνια,

τα

επίπεδα

εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά – με 5,9
εκατομμύρια παιδιά να επηρεάζονται στην
ανάπτυξή τους το 2020 και 1,2 εκατομμύρια
26

Το

πρόγραμμα

στοιχεία,

θα

ενσωματώσει

πολλά

συμπεριλαμβανομένης

της

πρόληψης και αντιμετώπισης της σπατάλης

πόρων, της προώθησης πρακτικών σίτισης
βρεφών

και

μικρών

παιδιών

και

ενσωμάτωσης της αποπαρασίτωσης και του
συμπληρώματος πολλαπλών μικροθρεπτικών
συστατικών (MMS) σε συνήθεις υπηρεσίες
για αποτελεσματικές, βιώσιμες προσεγγίσεις
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με σκοπό τη βελτίωση της γενικής υγείας

The END Fund δήλωσε: "Η συνεργασία μας

των

στην Αιθιοπία είναι απόδειξη του τι μπορεί να

γυναικών

και

παιδιών.

Θα

χρηματοδοτήσει επίσης έρευνα σε θέματα

επιτευχθεί

αιχμής για τη βελτίωση της ποιότητας και

συλλογικούς

της κάλυψης των παρεμβάσεων για τη

ενθαρρύνουμε πιο υγιείς κοινότητες. Οι

σπατάλη πόρων.

παραμελημένες τροπικές ασθένειες (NTDs)

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τη UNICEF

μειώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών

και την Action Against Hunger σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της
Αιθιοπίας

και

τεχνογνωσία

συγκεντρώνοντας

στη

δημόσια

την

υγεία,

την

ανάπτυξη, το ανθρωπιστικό έργο και την

κυβερνητική υπεράσπιση του Ιδρύματος Eleanor Crook, του The END Fund και του
Διεθνούς Ρόταρυ.
"Οι

επιπτώσεις

του

υποσιτισμού

στη

σωματική και πνευματική ανάπτυξη ενός
παιδιού μπορούν να περιορίσουν βαθιά και
μόνιμα την τροχιά της ζωής τους. Όταν μια
ολόκληρη γενιά υποφέρει και ολόκληρες

κοινότητες και έθνη επηρεάζονται από μια
καταστροφική απώλεια δυνατοτήτων", λέει ο
John

Hewko,

Γενικός

Γραμματέας

και

Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Ρόταρυ.
«Όπως

μάθαμε

προσπάθειά μας

από
για

την

παγκόσμια

την εξάλειψη

της

πολιομυελίτιδας, γνωρίζουμε ότι αξιοποιώντας

καθεμία

μπορούμε

να

από

έχουμε

τις

δυνάμεις

σημαντικό

μας,

θετικό

αντίκτυπο μαζί για να δώσουμε στα παιδιά
στην Αιθιοπία πρόσβαση στη σωστή διατροφή

ουσιών

όταν

και

αξιοποιούμε

μας

πόρους

οδηγούν

σε

τους

για

να

καθυστερημένη

ανάπτυξη. Τα υποσιτισμένα άτομα είναι πιο
ευαίσθητα σε NTDs που επηρεάζουν την
ικανότητά τους να ζήσουν μια υγιή και
παραγωγική ζωή. Οι κοινές μας προσπάθειες
να κλιμακώσουμε τις υπηρεσίες διατροφής
και να προστατέψουμε τις κοινότητες από
τους

κινδύνους

των

αποπαρασίτωσης,

θα

NTDs

μέσω

βοηθήσουν

της
στην

απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού των
υποεξυπηρετούμενων

πληθυσμών

στην

Αιθιοπία".
Κατά

τη

διάρκεια

της

πενταετίας,

το

πρόγραμμα θα προσεγγίσει τουλάχιστον ένα
εκατομμύριο

έγκυες

εκατομμύρια

παιδιά

γυναίκες

και

παρέχοντάς

τρία
τους

ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας και
διατροφής. Αναμένεται επίσης να προωθήσει
μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στη διατροφή
του

πληθυσμού

καθώς

κοινωνικοοικονομικούς
καθιστώντας

τα

συστήματα

και

σε

δείκτες,
υγείας

και

διατροφής της Αιθιοπίας πιο ανθεκτικά και
ενθαρρύνοντας πιο υγιείς, πιο παραγωγικές

και μια ευκαιρία για ένα πιο υγιές και

κοινότητες.

ελπιδοφόρο μέλλον».

The Power of Nutrition

Η Ellen Agler, Διευθύνουσα Σύμβουλος του

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Power of Nutrition
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ενώνει

επιχειρήσεις,

κυβερνήσεις,

αντιμετώπισης του παιδικού υποσιτισμού με

επενδυτές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

απώτερο στόχο να σώσει τις ζωές των

και άλλους φορείς σε μια κοινή αποστολή για

παιδιών και να τους δώσει τη δυνατότητα να

τον τερματισμό του κύκλου του υποσιτισμού.

διαπρέψουν στο σχολείο, την εργασία και όχι

Το καινοτόμο μοντέλο χρηματοδότησης και

μόνο.

συνεργασίας

μας

πολλαπλασιάζει

τις

επενδύσεις στη διατροφή και βοηθάει στην
γρήγορη αξιοποίηση των πόρων, περισσότερο
από

ό,τι

θα

μπορούσε

να

πετύχει

οποιαδήποτε οργάνωση από μόνη της.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 προγράμματα σε 13
χώρες με υψηλά ποσοστά υποσιτισμού στην

υποσαχάρια Αφρική και την Ασία. Κάθε ένα
ευθυγραμμίζεται με τα εθνικά κυβερνητικά
σχέδια, προσεκτικά σχεδιασμένο για να έχει
αντίκτυπο

σε

μεγαλύτερη

κλίμακα

και

βασίζεται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων
στοιχείων και παρεμβάσεων με υψηλό θετικό
αντίκτυπο για την βελτίωση της διατροφής
μητέρας, παιδιού και εφήβου.

The End Fund
Το

END

Fund

είναι

μια

ιδιωτική

φιλανθρωπική πρωτοβουλία που στόχο έχει
να τερματίσει 5 από τις πιο διαδεδομένες
παραμελημένες
ταμείο

τροπικές

χρησιμοποιεί

ιδιωτικό

ασθένειες.

Το

αποτελεσματικά

το

κεφάλαιο,

υποστηρίζοντας

καινοτόμα προγράμματα αντιμετώπισης των
NTD. Διευκολύνει ισχυρές συνεργασίες με
τον ιδιωτικό τομέα, τους κυβερνητικούς
εταίρους και τους τοπικούς εταίρους για να
υποστηρίξουν
προγράμματα

από

κοινού

καταπολέμησης

εθνικά
ασθενειών.

Αυτό γίνεται μέσω ενός αποδεδειγμένου
μοντέλου

εφαρμογής

που

είναι

Μέχρι σήμερα, τα προγράμματά μας έχουν

προσαρμοσμένο στις ανάγκες χωρών, με

επιτρέψει

60

στόχο την ενίσχυση υγιέστερων κοινοτήτων,

εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά να έχουν

προστατευμένων από τους κινδύνους των

πρόσβαση

διατροφικές

NTD. Από την ίδρυσή του το 2012 μαζί με

παρεμβάσεις και υπηρεσίες που αλλάζουν

τους εταίρους, το END Fund έχει διανείμει

πραγματικά τη ζωή.

πάνω από 1 δισεκατομμύριο θεραπείες σε 31

σε

περισσότερες

σε

βασικές

από

χώρες, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες

Το Ίδρυμα Eleanor Crook
Το

Ίδρυμα

Eleanor

Crook

είναι

ένα

αναπτυσσόμενο φιλανθρωπικό ίδρυμα που
εδρεύει στις ΗΠΑ

και μάχεται για τον

τερματισμό του παγκόσμιου υποσιτισμού
μέσω της έρευνας και της υποστήριξης. Για
περισσότερα από 20 χρόνια, το Ίδρυμα
εργάζεται
28

για

βελτιωμένες

λύσεις

από 43.000 χειρουργικές οφθαλμολογικές

επεμβάσεις,

καθώς

και

επεμβάσεις

πρόληψης αναπηρίας και εκπαίδευσε σχεδόν
3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στον τομέα
της υγείας για να προλαμβάνουν και να
θεραπεύουν
ασθένειες.
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παραμελημένες

τροπικές

Η Carolyn Schrader μαζί με τοπικούς
Ροταριανούς στη Ζιμπάμπουε σε ένα
οικονομικό αναπτυξιακό πρόγραμμα

Διαπιστώνοντας το αντίκτυπο των
επιχορηγήσεων του Ρόταρυ στη Ζιμπάμπουε
Της Carolyn Schraden (Ρ.Ο. Denver Mile High, Colorado, Η.Π.Α.)

Ό

ταν εντάχθηκα στο Ρόταρυ, ένας

Αυτή ήταν ίσως μια από τις πιο σημαντικές

συνάδελφος

με

αποφάσεις που πήρα ποτέ.

συμμετάσχω

σε

ενθάρρυνε

πρόγραμμα

Μαζί με εθελοντές για τον εκπαιδευτικό

παγκόσμιας χορηγίας ύψους 14.000 δολαρίων

οργανισμό που είχε σχεδιάσει το πρόγραμμα,

για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το AIDS

πήγα στη Ζιμπάμπουε, ξεκινώντας μια σχέση

στη Χαράρε της Ζιμπάμπουε. Βοήθησα να

αγάπης με τα χρηματοδοτούμενα ροταριανά

συγκεντρωθούν κεφάλαια και συνεργάσθηκα

έργα. Έμαθα περισσότερα για τα βιώσιμα

με τους Ροταριανούς της Χαράρε για τη

έργα και γιατί το Ρόταρυ ενθαρρύνει τα μέλη

διαδικασία

που

να επικεντρωθούν στην βιωσιμότητα και το

ολοκληρώθηκε το 2005. Αλλά η επαφή μου με

θετικό αντίκτυπο. Είδα πόση ανάγκη υπήρχε,

τη Ζιμπάμπουε κράτησε πολύ περισσότερο.

που

Καθώς έγραφα την έκθεση του προγράμ-

οικονομική

ματος, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ιδέα τι

330.000 δολαρίων. Εκπαιδεύσαμε πάνω από

πραγματικά είχε συμβεί επειδή το πρόγραμμα

3.000

εφαρμόσθηκε στη Ζιμπάμπουε και εγώ ζούσα

δεξιότητες

στο Ντένβερ. Έπρεπε να πάω να δω το έργο.

τετραετίας.

της

ένα

να

επιχορήγησης

ξεκίνησα

ένα

πρόγραμμα

ανάπτυξη

γυναίκες

σε

κατά
Η

δομή

με

της

την

επιχορήγηση

βασικές
τη

για

οικονομικές

διάρκεια

μιας

συγκεκριμένης
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επιχορήγησης ήταν ισχυρή, βιώσιμη και καλά

είχαν αποταμιεύσει χρήματα.

οργανωμένη.
Μπορούσα να δω το επίπεδο δέσμευσης που
είχε αναλάβει το Ρόταρυ για να επιτρέψει

στα μέλη να εφαρμόσουν χρηματοδοτούμενα
προγράμματα που θα άλλαζαν τη ζωή.
Επισκέφθηκα το έργο 21 φορές τα επόμενα
εννέα χρόνια και είδα πραγματικά πόσο είχε
μεταμορφώσει το πρόγραμμα τη ζωή των
γυναικών. Όταν πήραμε συνεντεύξεις από τις
γυναίκες, τόνισαν επανειλημμένα πόσο πολύ
άλλαξε το έργο τη ζωή τους αναφέροντας

«Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να
εξοικονομήσω χρήματα».
Και αυτό ήταν ακριβώς το πρώτο πράγμα που
διδάξαμε

στο

εκπαιδευτικό

πρόγραμμα:

τρόπους για εξοικονόμηση χρημάτων. Οι
γυναίκες δημιούργησαν ομάδες 10 ή 12
ατόμων και δεσμεύθηκαν να εξοικονομούν,
για παράδειγμα, ένα δολάριο την εβδομάδα.

Όλα τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην
εβδομαδιαία συνάντηση και έφερναν τα
χρήματά τους και τα έβαζαν σε ένα κοινό
βάζο ή ένα κουτί. Μετά από αρκετές
εβδομάδες, όταν είχαν συγκεντρώσει αρκετά
χρήματα, η ομάδα άρχιζε να δίνει δάνεια. Οι
γυναίκες

συμπλήρωναν

περιέγραφαν

για

μια

ποιο

αίτηση

και

σκοπό

θα

χρησιμοποιούσαν τα χρήματα. Θα μπορούσαν
να προσθέσουν το δάνειο στις αποταμιεύσεις
τους

και

να

χρησιμοποιήσουν

αυτά

τα

Πολιτιστικές διδαχές
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου έγινε
φανερό ότι, ακόμη και με το εκπαιδευτικό
υλικό, υπήρχαν τομείς στους οποίους οι
γυναίκες,

τους,

είπαν

«Όχι,

δεν

πρόκειται να το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε
με διαφορετικό τρόπο». Την πρώτη φορά που
το αντιμετώπισα νόμιζα ότι ο τρόπος τους
δεν

λειτουργούσε.

Θα

πρέπει

να

το

διορθώσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που
κατάλαβα πραγματικά ότι αν θέλετε αυτό το
έργο να είναι βιώσιμο, η κοινότητα πρέπει να
είναι ιδιοκτήτρια αυτού του έργου. Είναι το
έργο τους και το αποδεικνύουν κάνοντάς το
με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με την
κουλτούρα και την εμπειρία τους. Σε μια
περίπτωση, παρείχαν χρήματα για έξοδα
κηδείας σε μια γυναίκα που είχε κάρτα

μέλους της οικογένειας. Η πρώτη μου
αντίδραση

ήταν

ότι

τα

χρήματα

δεν

επρόκειτο να επιστραφούν. Αλλά γι' αυτούς, η
ανάγκη της γυναίκας αντικατέστησε τις
συλλογικές ανάγκες της ομάδας.
Και αυτό ήταν μια διορατικότητα. Αν το
αλλάξουν, τότε το έχουν στην κατοχή τους —
και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν όσο
τους ωφελεί. Έπρεπε να δω ότι αυτό που
έκαναν ήταν να κατέχουν το έργο σταδιακά.

χρήματα για να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις
τους. Άρχισαν να κερδίζουν χρήματα επειδή
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Αλλαγή με γνώμονα την κοινότητα

Οι επιχορηγήσεις του Ρόταρυ δεν είναι το

Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο σε
μια παγκόσμια επιχορήγηση είναι τα τοπικά
μέλη του Ρόταρυ. Το Ρόταρυ απαιτεί μια

παγκόσμια επιχορήγηση να ξεκινά με τον
εντοπισμό των αναγκών της κοινότητας. Και
εκεί διαπρέπουν τα τοπικά μέλη του Ρόταρυ.
Συναντώνται με τους κοινοτικούς ηγέτες,

ίδιο με την αποστολή χρημάτων για την
πληρωμή των διδάκτρων. Το να βοηθάς μια
κοινότητα να βοηθήσει τον εαυτό της είναι
ένα από τα πιο ικανοποιητικά πράγματα που
μπορεί να κάνει ένα άτομο. Είμαι τόσο
περήφανη που είμαι μέλος του Ρόταρυ και
που έχω δει τον αντίκτυπο που μπορεί να

ακούνε τις ανάγκες της κοινότητας τους και

έχει το Ρόταρυ.

αρχίζουν να σχεδιάζουν ένα πλάνο εργασίας.

Σχετικά με την συγγραφέα: Η Carolyn Schrader

Επειδή οι τοπικοί Ροταριανοί γνωρίζουν τα

είναι μέλος του Cadre of Technical Advisors

τοπικά έθιμα και είναι μέρος του πολιτισμού

και ζει στο Denver του Κολοράντο. Είναι

είναι

συνταξιούχος μαθηματικός, και μέλος επί 25

σε

θέση

να

ακούσουν

και

να

κατανοήσουν τις ανάγκες της κοινότητας.
Μετά

από

αυτό,

σχηματίζεται

χρόνια του Ροταριανού Ομίλου Denver Mile
μια

αφοσιωμένη ομάδα από τοπικά μέλη του
Ρόταρυ, μέλη της τοπικής κοινότητας που
πιστεύουν στο σχέδιο του έργου και μέλη
Ροταριανών

Ομίλων

εξωτερικού,

υποστηρίζουν το έργο με

κεφαλαίων

και

επιτόπιες

που

συγκέντρωση

επισκέψεις.

Επιχορηγήσεις και χρήματα από τα μέλη και
χορηγούς-οργανώσεις δημιουργούν το τέλειο

High. Ήταν η διεθνής χορηγός για το έργο
Community Empowerment στη Ζιμπάμπουε που
εφαρμόστηκε

το

2009-2013,

το

οποίο

ενισχύθηκε με δύο παγκόσμιες επιχορηγήσεις
οικονομικής ανάπτυξης. Η Schrader έχει κάνει
παρουσιάσεις

σε

όλο

τον

κόσμο

αυτοπροσώπως και στην πλατφόρμα Zoom
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για
παγκόσμιες επιχορηγήσεις.

τελικό προϊόν: ένα βιώσιμο αποτέλεσμα που
ανήκει στην κοινότητα και δημιουργεί διαρκή
θετική αλλαγή.
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Ο Καρυοθραύστης, η ομορφότερη ιστορία των Χριστουγέννων, έρχεται για να μαγέψει μικρούς και
μεγάλους, σε μια νέα εντυπωσιακή χορογραφία του Διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου
Ρήγου. Από τις 17 Δεκεμβρίου και για 7 γιορτινές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ
στο ΚΠΙΣΝ.
Ο Καρυοθραύστης δικαίως θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η
συναισθηματική δύναμη και η θεατρικότητα της μουσικής του Τσαϊκόφσκι μαγεύουν διαχρονικά τους
μικρούς και μεγάλους θεατές. Στην αρχική δίπρακτη μορφή του, σε χορογραφία του Λεφ Ιβάνοφ και
λιμπρέτο του Μαριύς Πετιπά, για το οποίο συνέθεσε τη μουσική του ο Τσαϊκόφσκι, ο Καρυοθραύστης
πρωτοπαρουσιάστηκε στο αυτοκρατορικό θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης στις 18 Δεκεμβρίου
1892. Η αρχική υπόθεση βασίζεται στο διήγημα Ο καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικιών του Ε. Τ.
Α. Χόφμαν. Ακολουθούν αρκετές χορογραφίες, ανάμεσα στις οποίες του Ζωρζ Μπαλανσίν (1954), του
Γιούρι Γκριγκορόβιτς (1966), του Τζων Κράνκο την ίδια χρονιά, του Ρούντολφ Νουρέγεφ (1967) και του
Τζων Νώυμαϊερ (1971).
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος σημειώνει για τη νέα χορογραφία του Καρυοθραύστη: «Παραμονή Χριστουγέννων,
η Κλάρα ανοίγει τα δώρα του νονού της και βρίσκει ένα παράξενο παιχνίδι, τον αγαπημένο της
Καρυοθραύστη. Στον εύθραυστο παιδικό της κόσμο τα όνειρα και η πραγματικότητα μπερδεύονται γλυκά.
Στην αγκαλιά του Καρυοθραύστη θα δει τα πιο υπέροχα όνειρα αλλά και τους πιο τρομακτικούς εφιάλτες.
Στη νέα εποχή ο Καρυοθραύστης του Μπαλέτου της ΕΛΣ θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σκοτεινή αλλά και
φωτεινή, φαντασμαγορική πλευρά του γνωστού παραμυθιού. Ένας νέος παράξενος κόσμος δημιουργείται
επί σκηνής, όπου το γυάλινο δωμάτιο-βιτρίνα της Κλάρας συναντά τα φωτεινά πολύχρωμα αντικείμενα που
αιωρούνται στη σκηνή, τις μπαρόκ πύλες που οδηγούν στα υπόγεια του βασιλείου των ποντικών, αλλά και
το πάμφτωχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα κοστούμια των Deux Hommes στη δεύτερη συνεργασία με το
Μπαλέτο της ΕΛΣ έρχονται να προσθέσουν εκείνο το άγγιγμα μαγείας που κάθε παραμύθι έχει ανάγκη».
Την χορογραφία την σκηνοθεσία και τα σκηνικά υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, τα κοστούμια οι Deux
Hommes και τους φωτισμούς ο Περικλής Μαθιέλλης. Συμμετέχουν οι Α΄ Χορευτές, οι Σολίστ, οι
Κορυφαίοι το Corps de ballet της ΕΛΣ και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της
αποστολής. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει ο Ηλίας Βουδούρης.

Ο Καρυοθραύστης θα παρουσιαστεί στις 17, 19, 24, 26, 29, 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2 Ιανουαρίου 2022
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30 (Κυριακή 18.30)
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 ημερομηνίες (17, 24, 29, 31/12) και ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε,
Ζ
για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων
διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΖΩΝΗ Γ
ΖΩΝΗ Ζ

€70

€37 ΑΠΟ €42
€15 ΑΠΟ €20

|

ΖΩΝΗ Α €55

|

ΖΩΝΗ Β €45 ΑΠΟ €50

|
|

ΖΩΝΗ Δ €30 ΑΠΟ €35
ΖΩΝΗ Η €15

|
|

ΖΩΝΗ Ε €25 ΑΠΟ €30
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ
€12

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση panagou@nationalopera.gr
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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
34
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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)
36
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η

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
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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
Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

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

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
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

13. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
14. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

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

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

8. Διεθνών Σχέσεων

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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