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«Κάθε μήνα και ένα Μουσείο»
«Πολιτισμός: Το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων κοινωνικού συνόλου και το σύνολο
των υλικών και πνευματικών προϊόντων τής δράσης ενός συνόλου ανθρώπων σε ορισμένη ή µη εποχή»
«Στη νεότερη Ελλάδα τη λέξη πολιτισμός μετέφρασε και χρησιμοποίησε από τη αγγλική λέξη “civilisation”
ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) ταυτίζοντάς την με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Τον 19ο αιώνα
η έννοια του πολιτισμού διερευνήθηκε από τον ιστορικό Febvre (Lucien Febvre, 1878–1956) και αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Παρατηρούμε πως η έννοια της
λέξης πολιτισμός είναι πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Προσαρμοσμένη στο βαθμό που να χαρακτηρίζει σε κάθε εποχή τις ανάγκες του για εκφραστικότητα προς κάτι ανώτερο από τη βιολογική του υπόσταση. Με τον τρόπο αυτό προσδίδει τις επιδράσεις του (θετικές ή αρνητικές) στην τοπική κοινωνία ή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έννοια του πολιτισμού χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζεται, για κάθε χώρα, από οποιοδήποτε παγκόσμια αναγνωρισμένο υλικό και υπαρκτό τεχνητό ή φυσικό δημιούργημα». (από τη Βικιπαίδεια).
Σκοπός του Διεθνούς Ρόταρυ είναι η ενθάρρυνση και η διάδοση της ιδέας της προσφοράς υπηρεσιών, ως
βάση κάθε αξιόλογης δραστηριότητας. Ειδικότερα το Διεθνές Ρόταρυ ενθαρρύνει και προωθεί:


Την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, ως μια ευκαιρία για προσφορά υπηρεσιών.



Τις υψηλές ηθικές αρχές στις επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, την αναγνώριση της αξίας όλων
των χρήσιμων επαγγελματικών ενασχολήσεων, και την ανάδειξη από κάθε Ροταριανό της επαγγελματικής του ενασχόλησης, ως μια ευκαιρία για να υπηρετήσει την κοινωνία.



Την εφαρμογή της ιδέας της προσφοράς στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του
κάθε μέλους.



Την προώθηση της διεθνούς κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης, μέσω μιας παγκόσμιας συναδέλφωσης των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών ενωμένων στην ιδέα της προσφοράς υπηρεσιών.

Η υλοποίηση των σκοπών του Ρόταρυ είναι απόλυτα ταυτισμένη με την έννοια του πολιτισμού. Με αυτή
τη πεποίθηση ο Ρ.Ο. Αθηνών σχεδίασε και εφάρμοσε αυτή τη ροταριανή περίοδο το πρόγραμμα «Κάθε μήνα και ένα Μουσείο». Σχεδόν κάθε μήνα επιλέγαμε επίσκεψη με ξενάγηση σε ένα μουσείο της Αθήνας.
Στις επισκέψεις αυτές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τα μέλη του Ομίλου, ροταριανοί από άλλους
Ομίλους και φίλοι. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και δικαίωσε την επιλογή μας.



Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Ψυχικού προγραμματίζουν κοινή

επίσημη συνεστίαση την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 με ώρα προσέλευσης 20:30 στο
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 114, Αθήνα), αφιερωμένη στα 100
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Αυτή τη χρονιά συμπληρώνονται 100
χρόνια (1922 - 2022) από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Σμύρνη. Θέλοντας να τιμήσουμε αυτή τη θλιβερή επέτειο, προγραμματίζουμε σειρά εκδηλώσεων μνήμης αλλά και αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Έτσι, προγραμματίζουμε εκδήλωση με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Λευτέρη Παπακώστα, ΙστορικόΣυγγραφέα, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Από το όραμα στον θρήνο». Όπως σε κάθε εκδήλωση του
Ομίλου θα τηρηθούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προστασίας που αφορούν την
πανδημία. Δηλώσεις συμμετοχής στον Μον. Γραμματέα του Ομίλου Ροτ. Δημήτριο
Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 / e-mail: rcathina@otenet.gr).


Εκτάκτως ο Ρ.Ο. Αθηνών σε συνεργασία με την 2470 Περιφέρεια του Δ.Ρ. την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 20.30 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού
114, Αθήνα), προγραμματίζει εκδήλωση με προσκεκλημένο ομιλητή τον Υπουργό
Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη. Ο Υπουργός, καθ’ ύλη αρμόδιος, θα μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας, θέμα της ομιλίας
του: «Οι εξελίξεις στην Υγεία κατά την post covid περίοδο». Όπως σε κάθε εκδήλωση του Ομίλου θα τηρηθούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προστασίας που αφορούν την πανδημία. Δηλώσεις συμμετοχής στον Μον. Γραμματέα του Ομίλου Ροτ.
Δημήτριο Ε. Μέξη (τηλ. 210 33.11.729 / e-mail: rcathina@otenet.gr).



ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: Ο Ρ.Ο. Αθηνών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων και στο πρόγραμμα "Κάθε
μήνα και ένα Μουσείο", προγραμματίζει για το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, επί-
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σκεψη με ξενάγηση στο Ίδρυμα Βασίλης & Ελίζας Γουλανδρή. Ένα νέο μουσείο

όπου στεγάζεται η συλλογή του Ιδρύματος. Η συλλογή επικεντρώνεται στη νεότερη και σύγχρονη τέχνη Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβάνοντας
σπάνια έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών της Ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, καθώς
και έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών της Ελληνικής πρωτοποριακής ζωγραφικής. Λαμβάνοντας υπόψη το υγειονομικό πρωτόκολλο για την προστασία από την
πανδημία, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητο το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή
βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου. Δηλώσεις συμμετοχής στον Μον.
Γραμματέα του Ομίλου Ροτ. Δημήτρη Μέξη τηλ. 2103311729 & rcathina@otenet.gr.


Στο πλαίσιο της προβολής, υποστήριξης και προώθησης του Ροταριανού Ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από Ροταριανούς Ομίλους υπό την αιγίδα της
2470 Περιφέρειας το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 21:00 στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Πλατεία Ρηγίλλης, Αθήνα. Κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο Προδιοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Θεόδωρος Πανάγος και με θέμα: «Το Ροταριανό Ίδρυμα-Το Δικό μας Ίδρυμα».



Το 62ο Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εψηφισμένων Αξιωματούχων της 2475 Περιφέρειας (συνένωση της 2470 και 2484 Περιφέ-

ρειας από την 1η Ιουλίου 2022) θα διεξαχθούν στο Βόλο από τις 28 Απριλίου έως
και την 1 Μαΐου 2022.


ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ LEONARDO DA VINCI 2022: Οι 3ήμερες εκδηλώσεις
της 47ης απονομής του ετήσιου Βραβείου Leonardo da Vinci 2022 θα πραγματοποιηθούν 20-22 Μαΐου 2022 στη Κοπεγχάγη της Δανίας, με διοργανωτή τον Ρ.Ο.
Κοπεγχάγης (Københavns). Ο Ρ.Ο. Αθηνών ως συνιδρυτής και συναθλοθέτης του
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βραβείου, συμμετέχει ανελλιπώς από το 1985 στις ετήσιες εκδηλώσεις του βραβείου, μαζί με 11 Ροταριανούς Ομίλους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες,

όπως: Ρ.Ο. Firenze (Ιταλίας), Tours (Γαλλίας), Wien-Ring (Αυστρίας), Madrid
(Ισπανίας), London (Μεγ. Βρετανίας), Amsterdam (Ολλανδίας), Bruxelles (Βελγίου),
Wurtzubrg (Γερμανίας) Dublin (Ιρλανδίας) και Københavns (Δανίας). Καταληκτική
ημερομηνία εγγραφής στις εκδηλώσεις του βραβείου είναι η 28η Φεβρουαρίου.
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ομίλου μας για τη διαδικασία εγγραφής και
για περισσότερες πληροφορίες.

Στις εκδηλώσεις του Ομίλου μας τηρούνται τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του κορωνοϊού. Απαιτείται πάντα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού μοριακού ελέγχου

Το μέλος του Ομίλου Ροτ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ για την δωρεά 500 δολαρίων με σκοπό την ενίσχυση του Ροταριανού Ιδρύματος.
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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 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Κοινή εκδήλωση Ροταριανών Ομίλων
ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
Ομιλητής: κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ιστορικός-Συγγραφέας
Θέμα ομιλίας:
«Η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Από το όραμα στον θρήνο»
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ο Ρ.Ο. Αθηνών σε συνεργασία με την 2470 Περιφέρεια του Δ.Ρ.
προγραμματίζει εκδήλωση με προσκεκλημένο ομιλητή τον
Κ. ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ Υπουργό Υγείας

Θέμα ομιλίας: «Οι εξελίξεις στην Υγεία μετά την post covid περίοδο»
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
(Ερατοσθένους 13, Αθήνα | Ώρα: 10:45
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Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Πολυομιλική Ροταριανή Διαδικτυακή Εκδήλωση
Διοργανωτής:

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών-Λυκαβηττού

Συνδιοργανωτές: Ροταριανοί Όμιλοι: Αθηνών, Αθήνας-Ομόνοιας, Αλεξανδρούπολης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Βόλου, Βούλας-Πανόραμα, Ηρακλείου El Greco, Ηρακλείου-Ν. Καζαντζάκη, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καλλιθέας, ΚέρκυραςΚαποδίστρια, Κηφισιάς-Καστρί, Κηφισιάς Κεφαλάρι, Μαραθώνα-Νέας Μάκρης, Νέας Σμύρνης, Πανοράματος, Πάτρας-Κωστή Παλαμά, Πειραιώς, Ρόδου, Ρόδου-Κολοσσού, Σαντορίνης-Οίας, Χανίων και Ψυχικού
Με επιτυχία διοργανώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση του Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού με συνδιοργανωτές Ροταριανούς Ομίλους από την 2470 και 2484 Περιφέρεια στις 17 Φεβρουαρίου 2022.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Δρ. Θεοδώρα Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Rockefeller της Νέας Υόρκης, η οποία μίλησε με θέμα: «Αντισώματα εναντίων ιών: μάχη στο
παγκόσμιο επίπεδο». Η ερευνητική δράση της Καθηγήτριας κ. Θ. Χατζηϊωάννου επικεντρώνεται
στη μελέτη των ιών και των μετελίξεων-μεταλλάξεων τους, πολύτιμο στοιχείο για τη δημιουργία των εμβολίων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του COVID-19. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 Ροταριανοί, μεταξύ αυτών Αξιωματούχοι των 2 Περιφερειών και των
συνδιοργανωτών Ροταριανών Ομίλων.
Χαιρετισμό προ της έναρξης της εκδήλωσης απηύθυνε η Διοικητής Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου και
στη συνέχεια η Πρόεδρος Ροτ. Ραχήλ Τοπαλίδου παρουσίασε το βιογραφική της ομιλήτριας της
εκδήλωσης.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
Ροτ. Ραχήλ Τοπαλίδου, Προέδρου Ρ.Ο. Αθηνών-Λυκαβηττού
Η Θεοδώρα Χατζηϊωάννου γεννήθηκε και μεγά-

έρευνας ήταν η δημιουργία ενός καινούργιου μο-

λωσε στη Ρόδο. Στα 18 έφυγε από την Ελλάδα και

ντέλου ίωσης σε μαϊμούδες, που επιτρέπει μια

ακολούθησε σπουδές στο εξωτερικό. Τελείωσε

πιο ακριβή έρευνα εμβολίων και φαρμάκων ενα-

το Bachelor of Science στη Βιοχημεία στο Πανεπι-

ντίον του AIDS.

στήμιο Bristol της Αγγλίας και Master στη Βιοτε-

Όταν ξεκίνησε η καινούργια πανδημία τα εργαστή-

χνολογία στο Imperial College του Λονδίνου.

ρια της Θεοδώρας και του Paul γύρισαν την προ-

Εργάσθηκε για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Ρε-

σοχή τους στον καινούργιο ιό SARS-CoV-2. Δη-

τροϊολογίας του Robin Weiss, στο Chester Beatty

μιούργησαν νέες τεχνικές που επιτρέπουν την

Cancer Institute του Λονδίνου, όπου ξεκίνησε το

γρήγορη και ασφαλή μελέτη της γνωστής πλέον

ενδιαφέρον της για την Ιολογία. Ακολούθησαν

ακίδας, της εξωτερικής πρωτείνης του ιού, και

σπουδές στο Πανεπιστήμιο Claude-Bernard στη

πώς αυτή επιτρέπει την είσοδο του ιού στα κύτ-

Lyon της Γαλλίας, όπου απέκτησε PhD στην Ιολο-

ταρα, αλλά κυρίως πώς τα αντισώματα που παρά-

γία και τις εφαρμογές της στις γενετικές θερα-

γονται μετά την ίωση ή τον εμβολιασμό μπορούν

πείες.

να τη σταματήσουν.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αμερική, όπου

Σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια, κυρίως στο

άρχισε σαν postdoc στο Πανεπιστήμιο Columbia

Rockefeller, έχουν συμβάλει σημαντικά στην πα-

της Νέας Υόρκης και μετά στο Aaron Diamond

γκόσμια επιστημονική προσπάθεια, να καταλά-

AIDS Research Center, όπου συνέχισε την καριέρα

βουμε πώς ο ιός αντιδρά με το ανοσοποιητικό

της και έφτασε στη θέση της Αναπληρώτριας

μας σύστημα και πώς προκαλλούνται οι μεταλλά-

Καθηγήτριας, δουλεύοντας σε στενή συνεργασία

ξεις.

με τον σύζυγό της Καθηγητή Paul Bieniasz. To

Οι μελέτες τους έχουν παράγει 31 δημοσιεύσεις

2017 τα εργαστήρια τους μετακόμισαν στο Πανε-

σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Η Θεοδώρα

πιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης, όπου βρί-

έχει κάνει παρουσιάσεις σε παγκόσμια συνέδρια

σκονται σήμερα.

με συχνή συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντή-

Η δουλειά της επικεντρώθηκε στα διάφορα στά-

σεις του ΠΟΥ και σε μέσα ενημέρωσης παγκοσμί-

δια αντιδράσεων μεταξύ του ιού που προκαλεί

ως.

AIDS, HIV-1 και των κυττάρων που προσβάλλει,

Παράλληλα, το 2020 ολοκληρώθηκε και η Πέμπτη

με ιδιαίτερο σκοπό να καταλάβει πώς πρωτείνες

έκδοση του βιβλίου Principles of Virology, στο ο-

που διαφέρουν μεταξύ οργανισμών επηρεάζουν

ποίο η Θεοδώρα είναι μία από τους πέντε συγγρα-

την ικανότητα του ιού να αναπαράγεται σε άλλα

φείς.

ζώα. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της
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Αντισώματα
εναντίον ιών
μάχη στο
παγκόσμιο
επίπεδο
Δρ. Θεοδώρα Χατζηϊωάννου
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Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας διατυπώθηκαν απορίες και ερωτήματα προς την ομιλήτρια της εκδήλωσης από συμμετέχοντες Ροταριανούς και στη συνέχεια εκφράσθηκαν ευχαριστίες από τους Προέδρους

των συνδιοργανωτών Ομίλων.
Κατόπιν η Πρόεδρος Ροτ. Ραχήλ ανακοίνωση την επίδοση τιμητικής
διάκρισης εκ μέρους των συνδιοργανωτών Ροταριανών Ομίλων προς
το πρόσωπο της Δρας Θεοδώρας Χατζηϊωάννου.
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Την διαδικτυακή εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 Ροταριανοί Συνάδελφοι,
Αξιωματούχοι της Περιφέρειας και των συν διοργανωτών Ομίλων.
Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Ροτ. Ραχήλ Τοπαλίδου και στον Όμιλο Ρ.Ο. Αθη-

νών-Λυκαβηττού για την πρωτοβουλία της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής συνάντησης,
καθώς σε όλους τους συνδιοργανωτές Ροταριανούς Ομίλους. Επίσης συγχαρητήρια
και προς την ομιλήτρια Δρα Θεοδώρα Χατζηϊωάννου για το ενδιαφέρον και επίκαιρο
θέμα που ανέπτυξε με ένα πολύ αναλυτικό και ιδιαίτερα κατατοπιστικό τρόπο.
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Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
του και του προγράμματος «Κάθε Μήνα και ένα Μουσείο» πραγματοποίησε
επίσκεψη-ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων 44, Αθή-

να), το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022.
Την επιμέλεια οργάνωσης της επίσκεψης είχε αναλάβει ο συνάδελφός μας Ροταριανός Ευάγγελος Κολοκοτρώνης και Ξεναγός ήταν ο κ. Αντώνης Καμπάς (?), Ιστορικός
-Αρχαιολόγος.
Την ομάδα μας αποτελούσαν: Ο Πρόεδρος Ροτ. Χαράλαμπος και Αθηνά Τιγγινάγκα, ο

Γεν. Γραμματέας Ροτ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου και Αικατερίνη Κούρτζη, οι Προπρόεδροι του Ομίλου μας Ροτ. Βασίλης και Σμαράγδα Βάρσου, Ιωάννης και Έλλη Βαρότσου, Ιωάννης και η Ελένη Δομάγερ, ο Ροτ. Ιωάννης και Κυριακούλα Νικολοπούλου,
οι Ροτ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Παναγιώτης Κατρούγκαλος και Δημήτριος Ε. Μέξης καθώς και οι φίλοι Γεώργιος και Αθανασία Χατζηγεωργίου, Βασιλική Πυργάκη,
Κωνσταντίνα Αγαπητού, Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Δάφνη Μπακαλίδου και Γεώργιος Μιχαηλίδης.
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Κυκλαδικός Πολιτισμός
Η ξενάγησή μας ξεκίνησε από την αίθουσα με εκθέματα του
Κυκλαδικού Πολιτισμού. Οι Κυκλάδες συγκροτούν πολιτισμική οντότητα στην Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού (3200-2000 π.Χ.),
όταν δημιουργείται και ακτινοβολεί ο Πρωτοκυκλαδικός Πολιτισμός. Εμφανίζονται τα πρώτα Κυκλαδικά μαρμάρινα ανθρωπόμορφα ειδώλια Τα Πρωτοκυκλαδικά ειδώλια αποτε-

λούν ξεχωριστά δημιουργήματα του Κυκλαδικού Πολιτισμού.
Όρθιες γυμνές γυναικείες και πιο σπάνια ανδρικές μορφές,
σμιλεμένες σε λευκό μάρμαρο. Οι ανδρικές μορφές παριστάνονται σε συγκεκριμένους ρόλους (κυνηγοί, πολεμιστές, μουσικοί) και η χρωματιστή διακόσμηση των ειδωλίων αποκαλύπτει κώδικες συμβολισμού της Κυκλαδικής κοινωνίας. Τα
σχηματικά ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής | περιόδου (32002800

π.Χ.)

συνήθως

έχουν

το

περίγραμμα

βιολιού

(βιολόσχημα). Στην Πρωτοκυκλαδική || εποχή (2800-2300
π.Χ.) μέσα από τον κανονικό τύπο ειδωλίων με διπλωμένα χέ-

ρια ανακαλύπτουμε δημιουργίες μεγάλης πλαστικής. Μορφές
μετωπικές και λιτές. Το φυσικό μέγεθος των όρθιων μορφών
εντυπωσιάζει, ενώ οι μουσικοί, όρθιοι ή καθιστοί, αναπτύσσονται τρισδιάστατα. Τα ειδώλια μπορεί να συμβόλιζαν τη θεά
της γονιμότητας, νύμφες ή τροφούς, εικόνες προγόνων ή
ήρωες. Στη σύγχρονη εποχή αποτελούν ξεχωριστά έργα στην
ιστορία της γλυπτικής και έδωσαν έμπνευση σε μεγάλους
καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.
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(Πρώτη): Η Αίθουσα με τα εκθέματα του
Κυκλαδικού Πολιτισμού.
(Δεύτερη): Τα περίφημα ειδώλια: Αυλητής που παίζει όρθιος διπλό αυλό
(υπάρχουν 50 σε ολόκληρο τον κόσμο) και
ο «αρπιστής της Κέρου», καθιστός κρατώντας έγχορδο όργανο άρπα ή λύρα.

Εκθέματα του Κυκλαδικού Πολιτισμού.

Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην αίθουσα του

αποτελούν τους δύο πρώτους μεγάλους ευ-

Μυκηναϊκού Πολιτισμού (1600-1100 π.Χ.). Η

ρωπαϊκούς πολιτισμούς. Εντυπωσιακά εκθέ-

ακτινοβολία του, με επίκεντρο τις Μυκήνες

ματα που προέρχονται κυρίως από την θρυλι-

στη Πελοπόννησο, έφθασε από τη Μικρά Ασί-

κή ανασκαφή του Ταφικού Κύκλου Α το 1876

α, την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο έως τη

από τον Ερρίκο Σλήμαν, όπως κοσμήματα και

Δυτική Μεσόγειο και τη Βορειοδυτική Ευρώ-

σκεύη από χρυσό και ασήμι, περίτεχνα διακο-

πη. Ο πρωϊμότερος Μινωϊκός Πολιτισμός της

σμημένα ξίφη και χάλκινα αντικείμενα, έργα

Κρήτης, που κατά τον 16ο αι. π.Χ. βρισκόταν

από εισηγμένα υλικά (ήλεκτρο, λαζουρίτη λί-

στο απόγειο της ακμής του, επηρέασε άμεσα

θο, φαγεντιανή κ.α.), πήλινα αγγεία και τοιχο-

την εξέλιξη του Μυκηναϊκού και από κοινού

γραφίες.
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(επάνω): Χάλκινο εγχειρίδιο διακοσμημένο με χρυσό κατά την εμπίεστη τεχνική. Απεικονίζεται σκηνή κυνηγιού λιονταριών από άνδρες οπλισμένους με δόρατα και τόξα, που καλύπτονται από δύο μεγάλες πυργόσχημες και μία οκτώσχημη
ασπίδα)
(κάτω): Διάφορα εκθέματα του Ταφικού Κύκλου Α΄ των Μυκηνών
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Λεπτομέρεια: Παριστάνεται η πρόθεση και ο θρήνος γύρω
από τον νεκρό. Πάνω από τη νεκρική κλίνη με το σώμα του
νεκρού απλώνεται το σάβανο. Άνδρες, γυναίκες και ένα παιδί μοιρολογούν με τα χέρια στο κεφάλι, την χαρακτηριστική
χειρονομία των θρηνωδών. Η υπόλοιπη επιφάνεια του αμφορέα καλύπτεται από διάφορα γεωμετρικά σχέδια.

Αττικός επιτύμβιος αμφορέας

Ελληνικός Κόσμος τον 8ο αι. π.Χ.
Η ξενάγησή μας συνεχίσθηκε στις αίθουσες

την εθνική και ατομική ελευθερία, που αργό-

συλλογής έργων πλαστικής και γλυπτικής.

τερα θα οδηγήσουν στη γένεση της Δημοκρα-

Την παρακμή, πτώση και διάλυση των μυκηνα-

τίας. Το ελληνικό έθνος αποκτά νέους ισχυ-

ϊκών βασιλείων μετά τα μέσα του 12ου αι.

ρότερους δεσμούς, δημιουργείται το ολυ-

π.Χ. θα ακολουθήσει μια περίοδος τεσσάρων

μπιακό πάνθεο, καθώς η λατρεία πολλών θε-

περίπου αιώνων, κατά την οποία θα διαμορ-

ών γίνεται κοινή για όλους τους Έλληνες, και

φωθεί ένα νέο πλαίσιο και θα εγκαινιασθεί

διαμορφώνεται η ελληνική μυθολογία από

μια νέα εποχή για τον ελληνισμό και την ιστο-

τον Όμηρο και τον Ησίοδο. Στον αιώνα αυτό

ρία του. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου

καθιερώνεται το όνομα Έλληνες ως κοινή ο-

αυτής είναι το φαινόμενο των μεγάλων μετα-

νομασία των ομάδων που κατοικούν στον ελ-

κινήσεων και μεταναστεύσεων, αφενός στο

ληνικό χώρο και έχουν κοινά χαρακτηριστικά,

εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και α-

συνήθειες και καταγωγή, με μία γλώσσα, την

φετέρου προς τα νησιά του Αιγίου και τα πα-

ελληνική, η οποία αποκτά νέο τρόπο γραφής

ράλια της Μικράς Ασίας. Ως το τέλος του 8ου

με τον δανεισμό του φοινικικού αλφάβητου,

αι. π.Χ. οι μεγάλες μεταναστεύσεις έχουν πά-

το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες της

ρει σχεδόν την οριστική τους μορφή και εφε-

ελληνικής γλώσσας.

ξής ιδρύονται μόνο νέες πόλεις και αποικίες.

Κατά τον 7ο αι. π.Χ. δημιουργείται η μνημειώ-

Ιδρύονται οι πρώτες πόλεις-κράτη, το βασικό

δης πλαστική, με έργα κατά κύριο λόγο μεγά-

χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας

λα, όπου χτίζονται οι πρώτοι μεγάλοι λίθινοι

των ιστορικών χρόνων, μέσα στις οποίες θα

ναοί και οι ζωγράφοι εικονογραφούν στις ε-

αναπτυχθούν οι ιδέες και οι πεποιθήσεις για

πιφάνειες των αγγείων.

την πανελλήνια εθνική συνείδηση καθώς και
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Άγαλμα κούρου, αφιέρωμα στον Ποσειδώνα, στο ναό του Σουνίου (γύρω στο 600 π.Χ). Εντυπωσιάζει το
υπερφυσικό μέγεθος (περίπου 2,80 μ.) και φανερώνει την τάση των τεχνιτών της πρώϊμης αρχαϊκής εποχής για την κατασκευή μεγαλόπρεπων κολοσικών αγαλμάτων

Κούροι
Στο δεύτερο μισό του 7ου αι. π.Χ. διαμορφώνο-

της ζωής. Το θέμα του κούρου έδωσε τη δυνατό-

νται οι δύο βασικοί τύποι περίοπτων γλυπτών, οι

τητα στους γλύπτες να ασχοληθούν με την απόδο-

οποίοι θα επικρατήσουν στην πλαστική της αρχαϊ-

ση της ανατομίας του ανδρικού κορμιού. Η μορφή

κής εποχής: ο κούρος και η κόρη. Ο κούρος

του κούρου θα κυριαρχήσει στην ελληνική τέχνη

(εικόνα νέου άνδρα) με την ηρωϊκή γυμνότητα,

για εκατό τριάντα περίπου χρόνια και θα βρει την

αντιπροσωπεύει την πέρα από το χρόνο νιότη, το

ύψιστη έκφρασή της στις δημιουργίες των αττι-

αιώνιο κάλλος, τη δύναμη, την ελπίδα και τη χαρά

κών εργαστηρίων στον 6ο αι. π.Χ.

(αριστερά) : Αγάλματα κόρης και κούρου, που βρέθηκαν στη Μερέντα (αρχ. Μυρρινούς) Αττικής. Σημαντικά έργα της ώριμης
αρχαϊκής εποχής, από τα καλύτερα της σειράς των κούρων (550-530 π.Χ). Δεξιά η αίθουσα με κούρους
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Ελληνικός Κόσμος τον 6ο αι. π.Χ.
Τον 6ο αι. π.Χ. οι Έλληνες κυριαρχούν στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Τα σύνορα του Ελληνισμού εκτείνονται από τη βόρεια Αφρική έως τα
βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου και από τη
Μικρά Ασία έως την Ιταλία και τα παράλια της
Ισπανίας. Η εντυπωσιακή διασπορά και η ίδρυση
ελληνικών πόλεων και εμπορείων στις περιοχές
αυτές, αποτέλεσμα μακροχρόνιων μετακινήσεων
για δύο περίπου αιώνες, είναι γνωστή ως ο Μεγάλος Ελληνικός Αποικισμός. Η ελευθερία που χαρακτηρίζει τη ζωή των Ελλήνων και διέπει τη
σκέψη τους αποτυπώνεται εύγλωττα στα δημιουργήματα της τέχνης τους. Στις πόλεις λειτουργούν πλήθος εργαστηρίων, τα οποία έχουν να
επιδείξουν σημαντική παραγωγή. Ο πλούτος και η
δύναμη των πόλεων εκφράζεται με την ανέγερση
μνημειακών κατάκοσμων ναών ή εντυπωσιακών
κοινωφελών έργων.
Οι Έλληνες στρεφόμενοι στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου και των φαινομένων του δημιουργούν τη φιλοσοφία διατυπώνοντας έννοιες, όπως
αυτή της ύλης, του ατόμου, της δυνάμεως, του
χώρου και του χρόνου και θέτουν τις βάσεις της
επιστήμης. Η ανθηρή Ιωνία είναι η περιοχή όπου
αναπτύσσεται για πρώτη φορά η φιλοσοφία και η

επιστήμη. Οι ακμαίες ελληνικές πόλεις της Κάτω
Ιταλίας και Σικελίας, γνωστές ως Μεγάλη Ελλάδα,
έχουν γίνει κοινωνοί των θαυμαστών επιτευγμάτων στον τομέα του πνεύματος. Παράλληλα συγγράφονται τα πρώτα έργα σε πεζό λόγο, που
έχουν τη μορφή τοπικών ιστοριών ή γεωγραφιών
με άφθονα μυθολογικά στοιχεία και συνεχίζεται η
λαμπρή παράδοση του 7ου αι. στην ποίηση.
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Χάλκινο άγαλμα Διός ή Ποσειδώνος (περί τα 460 π.Χ.). Το άγαλμα είναι ένα από τα λίγα σωζόμενα πρωτότυπα έργα του αυστηρού ρυθμού με θαυμάσια απόδοση της κίνησης και της διάπλασης του κορμιού, αναμφίβολα δημιούργημα μεγάλου γλύπτη της πρώϊμης κλασικής εποχής

Τα Αττικά Επιτύμβια Μνημεία
Στα κλασικά χρόνια, σε αντίθεση με την αρχαϊκή
εποχή, τα αγάλματα ως επιτάφια μνημεία σπανίζουν και στη θέση τους ανεγείρονται επιτύμβιες
στήλες ή μαρμάρινα αγγεία. Η μορφή και η διακόσμηση των επιτυμβίων ποικίλλουν ανάλογα
με το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική θέση και
την προέλευση του νεκρού. Κατά τα τέλη του
5ου αι. π.Χ. ανάγλυφα κοσμούν κυρίως τάφους
γυναικών, νέων και παιδιών, ενώ στα συνήθως
απέριττα μνημεία των ανδρών πρωτεύουσα σημασία έχει η αναγραφή του ονόματος, συνοδευόμενου από το πατρώνυμο και από το δημοτικό,
δηλαδή το όνομα του δήμου απ’ όπου προέρχεται ο νεκρός.

32
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Στο κέντρο μιας αίθουσας και περιτρυγιρισμένο
από διάφορα γλυπτά δεσπόζει το χάλκινο άγαλμα
αλόγου και μικρού αναβάτη, γνωστό ως ο «μικρός
ιππέας του Αρτεμισίου». Ο μικρός αναβάτης του
ορμητικά κινούμενου αλόγου θα κρατούσε στο
αριστερό χέρι τα ηνία και στο δεξί μαστίγιο. Στο
πρόσωπό του, με τις έντονες συσπάσεις και τις
αυλακώσεις στο μέτωπο, αποτυπώνεται αγωνία
και πάθος (περί το 140 π.Χ.)

Αίθουσα Θήρας
Η Θήρα, το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους στον
κόσμο για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων και σχηματισμών. Υπάρχουν λίγες αποσπασματικές μαρτυρίες για την παρουσία του ανθρώπου
στο Ακρωτήρι κατά την 5η χιλιετία π.Χ. Κατά την
Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού, την 3η χιλιετία π.Χ., η
πρώτη αυτή εγκατάσταση εξελίσσεται σε έναν
ακμαίο πρωτοκυκλαδικό οικισμό. Το Ακρωτήρι
συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά τη Μεσοκυκλαδι-

34
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κή εποχή (αρχή 2ης χιλιετίας π.Χ.) και κατά την

κόσμο της ξηράς και της θάλασσας, ζωντανές ει-

Υστεροκυκλαδική | περίοδο (16ο αι. π.Χ.), παρου-

κόνες ενός πολιτισμού που καταστράφηκε από

σιάζει αστική οργάνωση, όπως φαίνεται τόσο από

την ηφαιστειακή έκρηξη. Η ηφαιστειακή τέφρα

το πολεοδομικό σχέδιο και την αρχιτεκτονική

της έκρηξης κάλυψε τα ερείπια του οικισμού και

των οικιών όσο και από τα κινητά ευρήματα. Οι

τα κινητά ευρήματα, διατηρώντας τα σε εξαιρετι-

σημαντικότεροι χώροι του οικισμού κοσμούνται

κή κατάσταση, που και σήμερα εντυπωσιάζει τον

από τοιχογραφίες υψηλού καλλιτεχνικού επιπέ-

επισκέπτη. Δικαίως το Ακρωτήριο ονομάστηκε η

δου, συνήθως με θρησκευτικές σκηνές και τελε-

«Πομπηϊα του Αιγαίου»

τές και τα αγγεία φέρουν παραστάσεις από τον

Τοιχογραφίες
Οι τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι Θήρας εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία θεμάτων, την ελευθερία απόδοσης των μορφών και τον πλούτο
των χρωμάτων. Η εξαιρετική διατήρηση των
τοιχογραφιών της Θήρας, μία συνέπεια της ηφαιστειακής καταστροφής, επέτρεψε την αναγνώριση διαφόρων καλλιτεχνών που εργάζονται
στη Θήρα ακολουθώντας την κυκλαδική παράδοση υπό την επιρροή της μινωϊκής Κρήτης. Ο ζωγράφος των πυγμάχων και των αντιλοπών διακρίνεται και την απλότητα και την αυστηρότητα

Τοιχρογραφία των αντιλοπών

του σχεδιασμού των μορφών που διατηρούν

Ζεύγος αντιλοπών αποδίδεται σε περίγραμμα, με
δυνατές μαύρες γραμμές. Η ΄λυγερή, ευκίνητη μορφή τους αποδίδεται με απλότητα και οι κινήσεις
τους είναι συγκρατημένες αλλά εκφραστικές.

όμως τη χάρη και τη ζωντάνια τους. Ο ζωγράφος της τοιχογραφίας της άνοιξης, στον οποίο
αποδίδεται και η μεγάλη σύνθεση με τις κροκοσυλλέκτριες, διακρίνεται για την ελευθερία
στην απόδοση και τον αυθορμητισμό των σκηνών, τη μεγαλύτερη προσήλωση στη φυσιοκρατία και την έμφαση στις λεπτομέρειες. Η αποτύπωση στιγμιαίων κινήσεων και η πολυχρωμία
χαρακτηρίζουν το έργο του.
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Τοιχογραφία των Πυγμάχων
Απεικονίζονται δύο έφηβοι, γυμνοί
με ζώνη στη μέση και γάντια πυγμαχίας. Τα κεφάλια τους είναι ξυρισμένα με πλοκάμους μαλλιών. Η σκουρόχρωμη επιδερμίδα τους είναι δηλωτική του ανδρικού φύλου.

Τοιχογραφία της Άνοιξης
Πρόκειται για τη μοναδική τοιχογραφία του Ακρωτηρίου που
βρέθηκε ολόκληρη στη θέση της να κοσμεί τρείς τοίχους του
ίδιου δωματίου.

Το Ασκληπιείον
της Επιδαύρου
Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, το αρχαιότερο οργανωμένο ιαματικό κέντρο, ιδρύθηκε στα μέσα του
6ου αι. π.Χ.. Το ιερό ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα Μαλεάτα και στο γιό του, χθόνιο θεό Ασκληπιό. Σταδιακά και έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., επικράτησε η λατρεία του Ασκληπιού. Το ιερό γνώρισε
μεγάλη ακμή από τον 4ο αι. π.Χ.. Γύρω στο 390-376

π.Χ. οικοδομήθηκε ο μεγάλος δωρικός ναός του Ασκληπιού και αργότερα το Θέατρο, το Άβατον ή Εγκοιμητήριον, η Θόλος, το Γυμνάσιο, το Καταγώγιο,
η Κρήνη και πλήθος άλλων μικροτέρων ναών ή ιερών. Μεγάλη ακμή γνώρισε το Ασκληπιείο και κατά
τη ρωμαιοκρατία.

36
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Χάλκινο άγαλμα νέου
Η μορφή ταυτίζεται είτε με τον Περσέα που κρατούσε το
κεφάλι της Μέδουσας είτε, το πιθανότερο, με τον Πάρι που
θα κρατούσε το «μήλον της Έριδος» για να το προσφέρει
κατά τι στιγμή της κρίσης στην Αφροδίτη. Αποδίδεται στο
Σικυώνιο γλύπτη Ευφράνορα (γύρω στο 340-330 π.Χ.)

Χάλκινο άγαλμα εφήβου αθλητή
Πρόκειται
πιθανότατα
για
έφηβο νικητή σε κάποιο αγώνα,
όπως υποδηλώνει η ταινία με το
όρθιο φύλλο πάνω από το μέτωπο. Αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της ύστερης Κλασικής περιόδου και σχετίζεται
με τη σχολή του Πραξιτέλους
(γύρω στο 340-330 π.Χ.)

Η γλυπτική
του 4ου αι. π.Χ.

Ο 4ος αι. π.Χ. έως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) αποτελεί για την τέχνη την ύστερη
φάση της Κλασικής περιόδου. Οι μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές, που συντελέστηκαν τον
4ο αι. π.Χ. στον ελληνικό κόσμο, επηρέασαν βαθιά την τέχνη και της εμφύσησαν νέο πνεύμα. Η γλυπτική
του 4ου αι. π.Χ. χαρακτηρίζεται από την ενασχόληση των καλλιτεχνών με την απεικόνιση της θεϊκής και
της ανθρώπινης υπόστασης. Είναι αυτή η αναζήτηση που οδήγησε στη γένεση του ρεαλισμού στην καλλιτεχνική έκφραση. Οι δημιουργοί δίνουν πνοή στα έργα τους υιοθετώντας νέους ρυθμούς στις στάσεις
των σωμάτων. Κατακτούν την Τρίτη διάσταση στο χώρο και επιτυγχάνουν την απόδοση των συναισθημάτων. Σπουδαίοι γλύπτες της περιόδου αυτής είναι ο Τιμόθεος, ο Σκόπας, ο Λεωχάρης, ο Βρύαξις, ο Λύσιππος και ο γνωστότερος όλων Πραξιτέλης, του οποίου το μοναδικό πρωτότυπο σωζόμενο έργο είναι ο Ερμής της Ολυμπίας.

Μερικά από τα σημαντικότερα εκθέματα

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
Από τον Μηχανισμό σώζονται 7 μεγάλα θραύσματα και άλλα 75 μικρότερου μεγέθους, κατασκευασμένα από μπρούντζο. Οδοντωτοί τροχοί, κλίμακες, άξονες και δείκτες συνιστούν τον Μηχανισμό. Σε πολλά τμήματα σώζονται ελληνικές επιγραφές, που σχετίζονται με διάφορους αστρονομικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς, αλλά και με οδηγίες χρήσης του οργάνου. Τον Μηχανισμό περιβάλει ξύλινο πλαίσιο, που έκλεινε στην πρόσθια και την οπίσθια πλευρά, πιθανώς με μεταλλικές πλάκες. Χρονολογείται
γύρω στα 150-100 π.Χ.
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Αγαλμάτιο «Αθηνάς του Βαρβακείου».
Το γνωστό ως «η Αθηνά του Βαρβακείου» αγαλμάτιο είναι το πιστότερο και πληρέστερα σωζόμενο αντίγραφο του λατρευτικού αγάλματος
της Αθηνάς Παρθένου του Φειδία,
που τοποθετήθηκε μέσα στον Παρθενώνα το 438 π.Χ.

38

Άγαλμα του Ποσειδώνα
Ο θεός απεικονίζεται σχεδόν γυμνός με το ιμάτιο τυλιγμένο στο
κάτω μέρος του σώματος και πλάι
στο δεξί πόδι υπάρχει στήριγμα σε
μορφή δελφινιού (125-100 π.Χ.)
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Σύμπλεγμα Αφροδίτης, Πανός και
Έρωτα
Γυμνή η θεά Αφροδίτη προσπαθεί
να απομακρύνει τον τραγοπόδαρο
Πάνα που της επιτίθεται ερωτικά.
Στο δεξί χέρι κρατεί απειλητικά το
σανδάλι της, ενώ σε βοήθειά της
σπεύδει ο φτερωτός θεός Έρωτας
(γύρω στα 100 π.Χ.)

Η γλυπτική κατά τη ρωμαιοκρατία
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων προχριστιανικών αιώνων στη Ρώμη έφθασε πλήθος έργων τέχνης, λάφυρα από τις κατακτημένες ελληνικές πόλεις και ιερά. Πολλοί
Έλληνες καλλιτέχνες εγκαταστάθηκαν στη
Ρώμη, όπου ανέλαβαν την ανέγερση και τη
διακόσμηση δημοσίων μνημείων. Στη Ρώμη,
στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις
δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια, που παρήγαγαν αντίγραφα ή γλυπτά εμπνευσμένα από
έργα της Κλασικής και της Ελληνικής περιόδου.
Η καλλιτεχνική παραγωγή των ελληνικών εργαστηρίων συνεχίζεται αδιάκοπα, προσανατο-

λισμένη τόσο σε πρωτότυπες δημιουργίες
όσο και στην παραγωγή αντιγράφων, τα οποία
πλέον έχουν διακοσμητική αξία. Στον ελληνικό χώρο, στη συνέχεια της λαμπρής ελληνιστικής παράδοσης, άκμασε η τέχνη του πορτραίτου, εναρμονισμένη με τις νέες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις που επέβαλλε η πολιτική ιδεολογία της Ρώμης. Τα ελληνικά πορτραίτα, άλλοτε ρεαλιστικότερα και άλλοτε
πιο ιδεαλιστικά, ακόμα και όσα αντιγράφουν
αυτοκρατορικούς τύπους, διατηρούν ελευθερία έκφρασης και στοιχεία εξιδανίκευσης,
κατάλοιπα του ελληνικού πορτραίτου και της
πάντα ζωντανής κλασικής παράδοσης.
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Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας μας σε
κεντρικό κλιμακοστάσιο του Μουσείου

Η ξενάγησή μας διάρκειας 1, 1/2 ώρας
ήταν ένα ταξίδι στις ρίζες, γνωρίζοντας
από κοντά ορισμένα από τα σημαντικά
εκθέματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που εκτίθενται στο μεγαλύτερο
Μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα πιο
εμβληματικά του κόσμου. Εξαιρετική η

ξενάγηση του κ. Αντώνη Καμπά, Ιστορικού-Αρχαιολόγου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο Ροτ. Ευάγγελο Κολοκοτρώνη για την προσωπική του επιμέλεια στην οργάνωση αυτής της πολιτιστικής εκδήλωσης.

40
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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
42
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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)
44
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η

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

20-22 Μαΐου 2022

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’ Hall

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-Δηλώσεις Συμμετοχής : 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 Επιτρο-

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

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου

9. Κοινοτικής Δράσης

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς Μακρής,
Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών

10. Επαγγελματικής Δράσης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

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

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων

Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

12. Leonardo da Vinci

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Βασίλης Φωτόπουλος

5. Οικονομική

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

13. Χορευτικού Δείπνου

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14. Ροταριανού Ιδρύματος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

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

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

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

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

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

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

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