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Ένας κύκλος έκλεισε…
Είχα την τιμή και το προνόμιο να υπηρετήσω ως Πρόεδρος τον Ροταριανό
Όμιλο Αθηνών για τρεις συνεχόμενες ροταριανές χρονιές. Αρχή μου, σύμφωνα
με την οποία και πορεύτηκα όλο αυτό το διάστημα, ήταν: «Την θέση ευθύνης
που μου εμπιστευθήκαν οι συνάδελφοί μου είμαι έτοιμος να την παραδώσω ανά
πάσα στιγμή. Όσο, όμως, εργάζομαι γι’ αυτήν, εργάζομαι ωσάν να μην χρειαστεί

να φύγω ποτέ!» Αυτά τα τρία χρόνια της Προεδρίας μου εργάστηκα με πάθος
και όραμα για τον Όμιλό μας. Όμιλο με λαμπρή ιστορία και απίστευτη δυναμική,
εγκλωβισμένη, όμως, ανάμεσα στα μέλη του. Έναν Όμιλο που απαιτείται -οι καιροί το απαιτούν- να αναδείξει συνεργασίες, να προωθήσει και να ενθαρρύνει
την σύνθεση και ανάπτυξη ιδεών.
Η τελευταία μου πράξη ως Προέδρου του Ρ.Ο. Αθηνών κινείται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση και είναι η συμβολική κατάθεση τεσσάρων αιτήσεων
εισδοχής στον Όμιλο μας από τέσσερεις γυναίκες, που μπορούν να κάνουν την
διαφορά!
Το όραμά μου για την νέα μου θέση ως Προέδρου της Επιτροπής Προσέλκυσης
Νέων μελών της 2475 ΠΔΡ είναι: «Να μοιρασθούμε το Ρόταρυ με όλους!». Να
είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καλοπροαίρετο συμπολίτη μας, σε κάθε νέο μέλος
ικανό να μοιραστεί νέες ιδέες, γνώσεις, προσεγγίσεις και προοπτικές.
Ένας κύκλος έκλεισε, αλλά ανοίγει ένας άλλος! Ένα νέο ταξίδι ξεκινά, που μας
επιφυλάσσει καινούργιες εμπειρίες!

Καλό Καλοκαίρι



Η εκδήλωση της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022 είναι η τελευταία της ροταριανής περιόδου
2021-2022. Οι επίσημες συνεστιάσεις της νέας ροταριανής χρονιάς 2022-2023 θα ξεκινήσουν και πάλι, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τον Σεπτέμβριο, με πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί από το Περιοδικό του Ομίλου μας.



Τρίτη 28 Ιουνίου 2022: Στην εκδήλωση αυτή, παραβρέθηκαν 60 άτομα, ενώ την προσευχή είπε ο Διοικητής της 2475 ενιαίας Ελληνικής Περιφέρειας Ροτ. Ιωάννης Κατσο-

γιάννης.
Ροταριανοί Επισκέπτες: Η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Μαρίζα
Οικονόμου, ο Διοικητής της 2475 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Ιωάννης Κατσογιάννης,
οι Προδιοικητές της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Ροτ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος και
Ντόρα Μπίτσα-Κέμου, οι β.Διοικητές της 2470 Περιφέρειας Ροτ. Πάνος Βομβύλας και Χριστόφορος Σαραντόπουλος και ο τ.β.Διοικητής και Επίτιμο Μέλος
του Ρ.Ο.Αθηνών Ροτ. Κώστας Ζαχαρακόπουλος.
Προσκεκλημένοι: Ο Βουλευτής ΝΔ και τ.Αναπλ. Υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά
κύριος Κωστής Φραγκούλης, καθώς και φίλοι του Ομίλου μας.


Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών εξέφρασε εγγράφως τα συλλυπητήρια του προς τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών Λυκαβηττού για την ξαφνική απώλεια του μέλους του, Κοσμήτορας Ροτ. Μαίρης Συναρέλλη. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
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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.

8
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Έναρξη τον Σεπτέμβριο 2022

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ και ΝΑΖΑΡΕΤ

Στο πλαίσιο της Λεωφόρου Διεθνούς Δράσης, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών διδυμοποιήθηκε με τον Ροταριανό Όμιλο Ναζαρέτ, Ισραήλ.

12
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Οδοιπορικό της Ξενάγησης στη

Λαυρεωτική
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Κάθε
Μήνα και Ένα Μουσείο», που αφορούσε επισκέψεις-ξεναγήσεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, πραγματοποίησε την τελευταία ξενάγησή του την Κυριακή 19
Ιουνίου 2022 στους Αρχαιολογικούς χώρους της Λαυρεωτικής, που –χάρη στα πλούσια κοιτάσματά της σε αργυρούχο μόλυβδο– συνέβαλε στην ανάδειξη της πόληςκράτους της Αθήνας σε ηγεμονεύουσα δύναμη κατά την κλασική αρχαιότητα (5ο και
4ο αι. π.Χ.).
Ξεναγός μας ήταν η Κυρία Μαρία Σκαλιά, η οποία με την άψογη και αναλυτική ξενάγηση που έκανε μας μετέδωσε όλες τις γνώσεις της, χωρίς να μας κουράσει.
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Η ξενάγησή μας ξεκίνησε από τον αρχαιολογικό

ζας, όπου ξεναγηθήκαμε σε ένα από τα σωζόμε-

χώρο του Θορικού, όπου είχαμε την ευκαιρία να

να συγκροτήματα αρχαίων εργαστηρίων για την

επισκεφθούμε το κέντρο του ομώνυμου αρχαίου

επεξεργασία του αργυρούχου μεταλλεύματος, ένα

δήμου, ενός από τους πολλούς που αναπτύχθηκαν

μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό σύνολο, τα

στην περιοχή. Στο χώρο σώζονται κατάλοιπα που

λεγόμενα «πλυντήρια» ασημιού, όπου σώζονται

σχετίζονται με ποικίλες εκφάνσεις της καθημερι-

σχεδόν ακέραια μέχρι τις μέρες μας.

νής ζωής των αρχαίων κατοίκων της περιοχής,

ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει το Θέατρο. Στον περιβάλλοντα χώρο του Θεάτρου υπήρχαν δύο λιμάνια, οικισμός και νεκροταφείο,
κατάλοιπα των οποίων σώζονται μέχρι και σήμερα.

Τέλος, επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο
του Λαυρίου, που –αν και ελάχιστα γνωστό στο
ευρύ κοινό– φιλοξενεί εντυπωσιακά ευρήματα
από ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Ανάμεσά τους ιδιαίτερη θέση κατέχουν το σύνολο αντικειμένων
που σχετίζονται με τη μεταλλευτική και μεταλ-

Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς το εσωτερι-

λουργική δραστηριότητα στην περιοχή κατά τους

κό του ορεινού όγκου του Εθνικού Δρυμού του

αρχαίους χρόνους, αλλά και τμήμα του γλυπτού

Σουνίου και στα νότια του Οικισμού του Αγίου

διακόσμου του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο,

Κωνσταντίνου (Καμάριζας). Εδώ, στην καρδιά του

ψηφιδωτά αλλά και πολλά κτερίσματα από αρχαί-

Εθνικού Δρυμού, βρίσκεται η Κοιλάδα της Σούρι-

ους τάφους της περιοχής. Ιδιαίτερα εντύπωση

16
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προκαλεί το ψηφιδωτό δαπέδου από Παλαιοχρι-

γκα, τον Προπρόεδρο Ροτ. Γιάννη Βαρότσο, τον

στιανική Εκκλησία που βρίσκεται στην κεντρική

Ροτ. Δημήτρη Μέξη, την Πρόεδρο του Ροταριανού

αίθουσα του Μουσείου.

Ομίλου Χαλανδρίου Ροτ. Λίλα Κυριακοπούλου–

Στο τέλος, η παρέα μας κατέληξε στο παραθαλάσ-

σιο εστιατόριο «Ανεμοκοίτη του Ταρσανά», κοντά
στο Λαύριο, όπου δοκιμάσαμε πρωτότυπες γεύσεις με θαλασσινά.
Η παρέα μας αποτελούνταν από 15 άτομα και πιο
συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο του Ομίλου μας
Ροτ. Χαράλαμπο και τη σύζυγό του Αθηνά Τιγγινά-

20
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Schliebener, την Ροτ. Δήμητρα Μάνουζα (Ρ.Ο. Αθη-

νών-Λυκαβηττού) με το σύζυγό της κύριο Αλέξανδρο Γιάγκο, τον κύριο Γιάννη Ράφτη με τη σύζυγό
του κυρία Δάφνη Μπακαλίδου, τον κύριο Αλέξανδρο και την κυρία Θεοδώρα Μπέζη, τον κύριο και
την κυρία Ευθυμιάτου, την κυρία Πυργάκη και τον
κύριο Γιάννη Φρονιμόπουλο.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες
και Κύριοι,

Σ

ας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση, που είναι η τελευταία της ροταριανής περιόδου 2021-2022. Θα γίνει η
παρουσίαση των Πεπραγμένων του Ομίλου,
θα ζητηθεί από τα μέλη του Ομίλου η
έγκριση του οικονομικού απολογισμού για
την ροταριανή περίοδο 2021-2022 και του
προϋπολογισμού για την επόμενη ροταριανή
περίοδο και θα ακολουθήσει η Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου μας.
Η εκδήλωσή μας θα ολοκληρωθεί με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα.

22
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Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων 2021-22
Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ, Πρόεδρου Ρ.Ο.Α. 2021-2022
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι,

Ω

φάρμοσα τα τρία χρόνια της Προεδρίας μου.

ς Ροταριανός, είχα το ιδιαίτερο προ-

Εργάστηκα με πάθος και όραμα για έναν

νόμιο να υπηρετήσω τον Ροταριανό

Όμιλο με λαμπρή ιστορία και απίστευτη δυνα-

Όμιλο Αθηνών ως Πρόεδρος για

μική εγκλωβισμένη ανάμεσα στα μέλη του.

τρείς συνεχόμενες ροταριανές χρονιές. Τρείς

Έναν Όμιλο όμως που χρειάζεται να αναδείξει

δύσκολες χρονιές, που τις καθόρισε η πανδη-

συνεργασίες, σύνθεση και ανάπτυξη ιδεών.

μία του κορωνοϊού και τώρα ένας πόλεμος

Θα αναφερθώ συνοπτικά στα πεπραγμένα της

στην Ευρώπη.

ροταριανής περιόδου 2021-2022, και στο τέ-

Η βασική αρχή σύμφωνα με την οποία πορεύ-

λος θα καταθέσω τις προτάσεις μου για το

τηκα είναι σχετικά απλή: τη θέση ευθύνης

μέλλον του Όμιλου.

που μου εμπιστευθήκαν οι συνάδελφοί μου

Ήδη σας έχει μοιρασθεί ένα έντυπο, όπου πε-

είμαι έτοιμος να την παραδώσω κάθε στιγμή,
όταν όμως εργάζομαι για αυτήν, εργάζομαι
σαν να μη χρειαστεί να φύγω ποτέ! Αυτό ε-

ριγράφονται συνοπτικά όλες οι δραστηριότητες της ροταριανής χρονιάς που ολοκληρώνεται σήμερα.
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Λεωφόρος Εσωτερικής Δράσης

Θ


α ξεκινήσω την ανασκόπηση στην εσω-

αφιερώματα, ένα στα 200 χρόνια από την Ελ-

τερική λειτουργία του Ομίλου από αυτό

ληνική Επανάσταση του 1821 με σειρά εκδη-

που θεωρώ σημαντική κατάκτηση.

λώσεων και ένα στα 100 χρόνια από την Μι-

Τις τροποποιήσεις άρθρων Καταστατικού και
Εσωτερικού Κανονισμού για μείωση αριθμού
μελών Δ.Σ. και διεξαγωγή συνεδριάσεων και
λήψη αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. με σύγχρονους
και ευέλικτους τρόπους (τηλεδιάσκεψη). Ο
εκσυγχρονισμός του Ομίλου ήταν κύρια επιδίωξη του Δ.Σ. και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων βασική προϋπόθεση.



24

κρασιατική Εκστρατεία/Καταστροφή. Μεταξύ
των ομιλητών αναφέρω ενδεικτικά τον κ.
Λουκά Καρυτινό, έναν μαέστρο παγκοσμίου
φήμης, τριών Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. κ.ά. καλύπτοντας σημαντικά θέματα της καθημερινότητας, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt. Η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ Μαρίζα Οικονόμου, τίμησε με την παρουσία της τις περισσό-

Οργανώσαμε έντεκα συνεστιάσεις με ομιλη-

τερες από αυτές, δεν θυμάμαι άλλον Διοικη-

τές εξέχουσες προσωπικότητες. Κάναμε δυο

τή να έχει παραστεί σε περισσότερες από
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δυο εκδηλώσεις του Ομίλου, εκ των οποίων

κού και έντυπου αναμνηστικού υλικού. Η εκ-

μια ήταν η επίσημη επίσκεψη του, δηλαδή

δήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία

ήταν υποχρεωμένος να έρθει! Αυτό αρχικά

της Διοικητού Ροτ Μαρίζας Οικονόμου, του

δείχνει την ποιότητα των εκδηλώσεων του

εψ. Διοικητή της 2475 ΠΔΡ Ροτ. Ιωάννη Κα-

Ομίλου, οι οποίες κέντρισαν το ενδιαφέρον

τσογιάννη και της Ροτ. Ντόρας Μπίτσα-

της Διοικητού, που ας μη ξεχνάμε το ιδιαίτε-

Κέμου β. Συντονίστριας Ζώνης, Προδιοικητή

ρα επιβαρυμένο πρόγραμμα της, αλλά και το

της 2470 ΠΔΡ.

ανοικτό πνεύμα που την διακρίνει, ξεπερνώντας αντιλήψεις του παρελθόντος. Συμμε-



Είμαστε υπερήφανοι για τον σχεδιασμό και
υλοποίηση του προγράμματος του Ομίλου

τείχαμε επίσης σε 5 πολυομιλικές διαδικτυα-

«Κάθε Μήνα ένα Μουσείο» με την οργάνωση

κές εκδηλώσεις άλλων Ομίλων.

επισκέψεων σε Μουσεία και σε αρχαιολογι-

Όσο αφορά τις εκδηλώσεις του Ομίλου, θέ-

κούς χώρους με ξενάγηση: Βουλή των Ελλή-

λω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην εκ-

νων, Μουσείο της Ακρόπολης, Βυζαντινό και

δήλωση, που έγινε σε συνεργασία με τον Σύλ-

Χριστιανικό Μουσείο, Εθνικό Αρχαιολογικό

λογο των Αθηναίων και τον Όμιλο Ροταράκτ

Μουσείο, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-

Αθηνών, για τον εορτασμό της επετείου των

δρή, Μουσείο της πόλης της Αθήνας, Αρχαίο

70 ετών πρωτοπορίας στην ροταριανή ενη-

Θέατρο του Θορικού, Αρχαία Πλυντήρια της

μέρωση με την έκδοση του περιοδικού του

Σούριζας και Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρί-

Ομίλου. Ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του Δη-

ου στη Λαυρεωτική.

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων
και Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων
κ. Ελευθέριος Σκιαδάς. Πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού έκδοση
Επετειακού Τεύχους του Περιοδικού και
έκθεση αρχειακού υλικού στο Μουσείο του
συλλόγου. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα την αγαπητή φίλη, Δημοσιογράφο
κυρία Αλεξάνδρα Κορδά, που ανέλαβε εθελοντικά την έρευνα και επιλογή του εκθεσια-



Οργανώσαμε δυο Λυρικές Βραδιές. Μια αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον Φιλολογικό

Σύλλογο «Παρνασσός». Τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας και του μεγάλου έργου της 2470
ΠΔΡ. Δεύτερη Λυρική Βραδιά αφιερωμένη
στον Ελληνικό Κινηματογράφο, επίσης στον
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», με σκοπό
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την ενίσχυση της κοινωνικής δράσης του

του Ομίλου, που ξεκινήσαμε την προηγούμε-

Ομίλου. Ευχαριστώ θερμά το μέλος του Ομί-

νη χρονιά, με βασικά όπλα την συνεχώς ενη-

λου μας Ροτ. Σταμάτη Μπερή και τη σύζυγο

μερωμένη ιστοσελίδα μας, το περιοδικό μας

του Λυδία Αγγελοπούλου που είχαν την καλ-

-RotaryMag- και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

λιτεχνική επιμέλεια αυτών.

σης

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει οργανώσα-



Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Ομίλου με

με και υλοποιήσαμε μια ποικιλία εκδηλώσεων με

επικεφαλής τον Πρόεδρο στο 62o Συνέδριο

στόχο την ικανοποίηση των μελών και των φί-

της 2470 ΠΔΡ στο Βόλο, ενώ εκπροσωπήθη-

λων του Ομίλου, αλλά και την οικονομική ενίσχυ-

κε σε εκδηλώσεις άλλων Ροταριανών Ομί-

ση του έργου του. Βέβαια ο προβληματισμός μου

λων, καθώς και σε εκδηλώσεις της Περιφέ-

αφορά τη μικρή συμμετοχή των μελών μας σε

ρειας.

αυτές, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο. Η εικόνα
αυτή ήταν πραγματικά αποκαρδιωτική για μένα



τον Ροτ. Σταύρο Τριανταφυλλίδη στην Κατη-

προσωπικά. Αυτό σε αντίθεση με την αυξημένη

γορία Διοίκηση Αθλητισμού.

συμμετοχή μελών άλλων Ροταριανών Ομίλων ή
των φίλων μας.


Στο τομέα της δημόσιας εικόνας του Ομίλου
συνεχίσαμε την προσπάθεια εξωστρέφειας
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Ο Όμιλός μας ενισχύθηκε με ένα νέο μέλος,



Απονομή μιας διάκρισης Paul Harris Fellow
στον Ροτ. Ιωάννη Χουρδάκη.

Λεωφόρος Κοινοτικής Δράσης

Π

αρόλο, ότι τα έσοδα του Ομίλου ήταν
περιορισμένα λόγω των μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρω ενδεικτικά ότι τα δυο τελευταία
χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Ομίλου, που αποφέρει ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα
για την υλοποίηση του ανθρωπιστικού έργου
του, καταφέραμε να υλοποιήσουμε σημαντικό έργο υιοθετώντας εναλλακτικές προτάσεις και εκδηλώσεις.
Επιγραμματικά:


Συντονισμό και οργάνωση ενός District
Grant με σκοπό την προσφορά εξειδικευμένου υλικού στο Εργαστήριο Βάδισης,
Κίνησης και Ανάλυσης της ΕΛΕΠΑΠ σε
συνεργασία με τους Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης,
Ρόδου και Ψυχικού και τη συμμετοχή της
2470 Περιφέρειας. Ευχαριστώ τον συνάδελφό μας Ροτ. Ιωάννη Χουρδάκη, για
την οικονομική ενίσχυση αυτής της δράσης.



Πυροσβεστική Ακαδημία: Κάλυψη εργασιών ανακαίνισης σε χώρους της Ακαδημίας.



Προσφορά απινιδωτή-μόνιτορ στον Δήμο
Χάλκης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με
τη Δημοτική Αρχή. Ο απινιδωτής έχει
ήδη τοποθετηθεί στο χώρο έξω από το
Ταχυδρομείο, σε κεντρικό σημείο στο λιμάνι της Χάλκης.



Συμμετοχή σε κοινή δράση του Ελληνικού Στόλου Αιγαίου και Ροταριανών Ομίλων για την προσφορά απινιδωτή στο
Δήμο Σαλαμίνας.



Τελευταία άφησα την μεγάλη προσφορά
του Ομίλου μας στο έργο της 2470 Περιφέρειας, που αφορά την δημιουργία μονάδας στο Νοσοκομείο Πεντέλης για φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική εντολή.
Το έργο εγκαινιάσθηκε τη Δευτέρα 27
Ιουνίου από τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο
Πλεύρη. Θέλω ευχαριστήσω δυο μέλη
του Ομίλου μας για τη μεγάλη τους οικονομική συνεισφορά στο πρόγραμμα αυτό
μέσω του Ρ.Ο. Αθηνών, τους συναδέλφους Ροτ. Ευάγγελο Κολοκοτρώνη και
Ροτ. Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλο. Συνολικά ο Ρ.Ο. Αθηνών με τη συνδρομή των
συναδέλφων προσέφερε 26.000€.
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Λεωφόρος Διεθνούς Δράσης

Β

ασική μας επιδίωξη στον χώρο της
διεθνούς δράσης είναι η συνεργασία
με Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού.

burgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία),
Santiago Centro (Χιλή), Maguilishuat, San
Salvador (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen
(Τυνησία), Rome Appia Antica (Ιταλία) και
Manila (Φιλιππίνες)

Πιο αναλυτικά:


Συμμετοχή του Ρ.Ο. Αθηνών στον εορτασμό της 100ετίας του Ρ.Ο. του Παρισιού,
Γαλλία (Οκτώβριος 2021).





Συναθλοθέτης στο Ετήσιο Πανευρωπαϊκό
Ροταριανό Βραβείο Leonardo da Vinci. 47η
ετήσια απονομή στην Κοπεγχάγη της Δανίας (Μάϊος 2022).

Μέλος στην Ομάδα JWD-Clubs (James
Wheeler Davidson-Rotary Clubs). Συμμετοχή στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου
της Ομάδας JWD-Clubs.





Αδελφοποίηση με τον Ρ.Ο. Ναζαρέτ, Ισραήλ (Μάιος 2022)

Συνεργασία με τον Ρ.Ο. Poona, Ινδίας
(3131 RID) για την έκδοση αναμνηστικού
τόμου με φωτογραφικό υλικό και δράσεις των «101 Vintage Rotary Clubs of the
World»



Συμμετοχή του Ρ.Ο. Αθηνών στην τακτική
εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη του Ρ.Ο.
Washington DC (Η.Π.Α.), μαζί με τους αδελφοποιημένους Ρ.Ο. εξωτερικού: Edin-

Για τη δράση μας στη Λεωφόρο Διεθνούς
Δράσης τιμήθηκε ο Όμιλός μας με Βραβείο
από την 2470 Περιφέρεια στο Συνέδριο του
Βόλου.
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Λεωφόρος Νεότητας
Ο Όμιλος μας και αυτή τη χρονιά στάθηκε οικονομικά αρωγός σε δράσεις του Ομίλου Ροταράκτ Αθηνών,
παράλληλα δε διοργανώσαμε μία κοινή εκδήλωση για τα 70 χρόνια του περιοδικού του Ομίλου μας.

Τιμητικές Διακρίσεις προς τον Ρ.Ο.Α.
και Μέλη από την 2470 Περιφέρεια Δ.Ρ.


Βραβείο για τη Διεθνή Δράση



Έπαινος για την έκδοση του Περιοδικού RotaryMag



Έπαινος για τη διοργάνωση Εκδήλωσης για το Μεγάλο Έργο της Περιφέρειας



District Service Award του Ροταριανού Ιδρύματος προς τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα



Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Χορηγίας (Μέγας Χορηγός) για το Μεγάλο Έργο της 2470 Περιφέρειας ΔΡ προς τον Ροτ Ευάγγελο Κολοκοτρώνη



Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Χορηγίας (Χορηγός) για το Μεγάλο Έργο της 2470 Περιφέρειας ΔΡ
προς τον Ροτ Άλκη Παναγιωτόπουλο.



Από Όμιλο Ροταράκτ Αθηνών Αναμνηστική Πλακέτα τιμής ένεκεν προς τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα



Απονομή διακρίσεων Paul Harris Fellow στον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα και τους Ροτ.
Ευάγγελο Κολοκοτρώνη και Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλο.
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Σκέψεις για το μέλλον

Δ

εν θα μπορούσε να είναι πλήρης ο απο-

τες, να αναδείξουν έναν άλλο λόγο και ένα άλλο

λογισμός αν δεν καταθέσω σήμερα τις

ήθος, να αναπτύξουν δράσεις για τον άνθρωπο.

σκέψεις μου για το μέλλον του Ομίλου.

Τον Συνάνθρωπο. Εδώ έρχονται οι Ροταριανοί

Οι σκέψεις αυτές αποτελούν και το όραμα μου

Όμιλοι για να εμπνεύσουν και άλλους ανθρώ-

για τη νέα μου θέση ως Προέδρου της Επιτρο-

πους και άλλα νέα μέλη, που με τις σειρά τους

πής Προσέλκυσης Νέων μελών της 2475 ΠΔΡ.

θα φέρουν νέες ιδέες, γνώσεις, προσεγγίσεις και

«Να μοιρασθούμε το Ρόταρυ με όλους!»
Οι εποχές απαιτούν εκσυγχρονισμό, εξειδίκευση,
αλλά και διεύρυνση, ανοιχτό πνεύμα, συνεργασία, ωριμότητα, ιδέες, σύνθεση και ανάπτυξη ιδεών. Όλα αυτά ενδυναμώνουν την κοινωνία μας,

που εδώ και αρκετά χρόνια νοσεί. Νοσεί από την
οικονομική κρίση, νοσεί από την πανδημία του
κορωνοϊού, νοσεί από πολέμους, από προσφυγιά,

προοπτικές.
«Πρώτιστον το Υπηρετείν»! Αρχή όλων ημών
που συμμετέχουμε στους Ροταριανούς Ομίλους
και ημών που συμμετέχουμε στον Όμιλο της Αθήνας. Ανοιχτοί σε κάθε καλοπροαίρετο συμπολίτη μας, κάθε νέο μέλος που θέλει να προσφέρει στην κοινωνία και να απαλύνει τον πόνο του
συνάνθρωπου.

από πείνα. Νοσεί από την έλλειψη έμπνευσης,

Καιρός, λοιπόν, τώρα που οι συνθήκες έχουν ω-

ιδανικών, αξιών, εμπιστοσύνης, ευαισθησίας, αλ-

ριμάσει, τώρα που ο Όμιλός μας προχωρά προς

ληλεγγύης.

τα 100 χρόνια λειτουργίας του, να απαντήσουμε

Και εδώ έρχονται οι Όμιλοί μας, οι Ροταριανοί
Όμιλοι, να ισχυροποιήσουν την κοινωνία, να διαμορφώσουν και να ολοκληρώσουν προσωπικότη-
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και σε νέες προκλήσεις. Να δεχθούμε το
«υπηρετείν» από τους ανθρώπους που έχουν
στην φύση τους το «Υπηρετείν». Να αγκαλιάσου-

με και να καλωσορίσουμε και στον Όμιλο της

τοποιεί, απαντά σε προκλήσεις, υλοποιεί, απαλύ-

Αθήνας το άλλο μας μισό. Την μάνα, την σύντρο-

νει τον πόνο, συμπονά.

φο, την κόρη. Την γυναίκα.

Η τελευταία μου πράξη ως Προέδρου του Ρ.Ο.

Την γυναίκα που από την γέννησή της έχει προι-

Αθηνών είναι η συμβολική κατάθεση τεσσάρων

κιστεί με την αρετή της προσφοράς, της υπομο-

αιτήσεων εισδοχής στον Όμιλο μας από τέσσε-

νής, της περίθαλψης, της αλληλεγγύης. Την γυ-

ρεις γυναίκες που μπορούν να κάνουν τη διαφο-

ναίκα που η ιστορία έχει δείξει πως στις δυσκο-

ρά! Ευχαριστώ τον Προπρόεδρο του Ομίλου Ροτ.

λίες ορθώνει το ανάστημά της, εμπνέει, ευαισθη-

Ιωάννη Βαρότσο που συνυπογράφει τις αιτήσεις.

Ευχαριστίες...
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στην κυρία Αλε-

θώς και στην κυρία Eιρήνη Μιχαλοπούλου, Δικη-

ξάνδρα Κορδά, Δημοσιογράφο, για την εθελοντική

γόρο, για την πολύτιμη συνεργασία της στις Διε-

της προσφορά στην έρευνα και σύνταξη του Επε-

θνείς Δράσεις. Επίσης ευχαριστώ τον συνάδελφό

τειακού τεύχους για τα 70 χρόνια του Περιοδικού

μας Ροτ. Δημήτρη Ε. Μέξη, υπεύθυνο της Γραμμα-

του Ομίλου μας, στην Λυδία Αγγελοπούλου, σύζυ-

τείας του Ομίλου μας, για την άριστη συνεργασία

γο του Ροτ. Σταμάτη Μπερή για την καλλιτεχνική

που είχα μαζί του στη διάρκεια της τριετούς θη-

επιμέλεια πολλών εκδηλώσεων του Ομίλου, κα-

τείας μου.
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Χαιρετισμοί
Μετά την ολοκλήρωση των Πεπραγμένων από τον Πρόεδρό Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα χαιρετισμό απηύθυνε o Βουλευτής και τ.Αναπλ. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κύριος Γεώργιος Κουμουτσά-

κος. Επίσης και η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου, η οποία, μεταξύ άλλων, συνεχάρη τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών, τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε κατά
τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχαρίστησε δε ιδιαίτερα για την σημαντικότατη αρωγή του Ομίλου στην ενίσχυση του Μεγάλου Έργου της Περιφέρειας. Ακολούθως, ο Διοικητής της 2475 ενιαίας Ελληνικής Περιφέρειας Ροτ. Ιωάννης Κατσογιάννης απηύθυνε χαιρετισμό συγχαίροντας τον Πρόεδρο Ροτ. Χαράλαμπο
Τιγγινάγκα και την απερχομένη Διοίκηση για το έργο του.
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Επιβράβευση της προσφοράς
Μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου
επέδωσε την τιμητική διάκριση Paul Harris Fellow και το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Χορηγίας
(Χορηγός) εκ μέρους της 2470 Περιφέρειας στο μέλος του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλο για την δωρεά του υπέρ ενίσχυσης του Μεγάλου Έργου της 2470 Περιφέρειας, που αφορούσε
την δημιουργία μονάδας στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης για την φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική εντολή.
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ΑΛΛΑΓΗ
ΗΓΕΣΙΑΣ

Α

γαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Ήρθε η ώρα να παραδώσω τη θέση
του Προέδρου, το σήμα του Προέδρου, και τη σφύρα του Ομίλου στον
διάδοχό μου τον Ροτ. Τάσο Μπάλλα.
Ο Τάσος έχει μακρά και αξιόλογη ιστορία στον Όμιλο μας.
Στάθηκε δίπλα μου, όχι μόνο με την
ιδιότητα του Α’ Αντιπροέδρου σε τρία Δ.Σ., αλλά στάθηκε ως φίλος, και

ως συνεργάτης σε δύσκολες στιγμές,
όταν με κυρίευε η απογοήτευση ή ο
θυμός γιατί τα πράγματα δεν είχαν
την πορεία που επιθυμούσαμε.
Μοιραστήκαμε κοινές αντιλήψεις και
κοινούς προβληματισμούς για το μέλλον του Ομίλου μας. Δεν θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερη επιλογή.

Με μεγάλη ικανοποίηση και τη πεποίθηση ότι τα καλύτερα έρχονται καλώ
κοντά μου τον συνάδελφο Ροτ. Τάσο
Μπάλλα….
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Χαιρετισμός αναλαμβάνοντος Προέδρου Ρ.Ο.Α. 2022-2023

Ροτ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΛΑ
Αγαπητή Διοικήτρια Ροτ. Μαρίζα,
Αγαπητέ Διοικητά Ροτ. Γιάννη,
Φίλτατοι Προδιοικητές, και Αξιωματούχοι
της Περιφέρειας,
Αγαπητέ Πρόεδρε του Propeller Club Πειραιά
κ. Κωστή Φραγκούλη,
Εκλεκτοί Ροταριανοί συνάδελφοι και φίλοι
του Ομίλου μας,
Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του
γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει. Νίκος Καζαντζάκης, 18831957
Σε μια εποχή που η οικουμένη πλήττεται από
συνεχείς και πρωτόγνωρες αρνητικές συγκυρίες ο Όμιλος μας δείχνει την συνέπεια
στις αξίες του.

Θ

έλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο και φίλο Μπάμπη, για την
εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στο Δ.Σ. και κυρίως για την ανταλλαγή
απόψεων σε ό,τι αφορά τo αξίωμα και το ρόλο του Προέδρου.
Η προσφορά του ήταν τεράστια, διότι ανέλαβε το δύσκολο έργο να κρατήσει ζωντανό το
ενδιαφέρον για τον Όμιλο, στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε όλοι μας με την
πανδημία. Σε ένα τέτοιο μη ομαλό περιβάλλον το γεγονός ότι συνεχίσαμε της ψηφιακές συναντήσεις μας, αλλά και στο μέτρο
του δυνατού, και την ανθρωπιστική μας δράση, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη σημερινή επιστροφή στην κανονικότητα, έχει σαφώς τη δική του σφραγίδα.
Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Όμιλό μου,
ο οποίος μου εμπιστεύτηκε τη θέση του
Προέδρου για την περίοδο 2022-2023. Σας
διαβεβαιώνω ότι θα αφιερώσω όλες μου τις
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δυνάμεις ώστε να ανταποκριθώ στα νέα μου
καθήκοντα, προκειμένου να συνεχίσουμε
όλοι μαζί το έργο μας.
Αισθάνομαι ότι, πολύ περισσότερο από τα
καθήκοντα του Προέδρου, αναλαμβάνω μία
θέση ευθύνης. Απέναντι στον Όμιλο, την ιστορική του πορεία και απέναντι στα μέλη
του. Αλλά και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που πρωτίστως θέλουμε να υπηρετούμε,
με την εθελοντική συμμετοχή μας. Είναι προφανές ότι μία τέτοια προσπάθεια στηρίζεται
και εξαρτάται από την δυναμική του συνόλου, όλων μαζί!
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών συναποτελείται από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του, τα οποία δρώντας συλλογικά, μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική και ανθρωπιστική του
δράση. Η συμμετοχή σας και η βοήθειά σας,
με οποιονδήποτε τρόπο, στις δράσεις και τη
λειτουργία του όχι μόνον είναι εκτιμητέα,
αλλά, κατά τη γνώμη μου, επιτακτική και αναντικατάστατη. Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή .
Σε μία εποχή όπου η κοινωνία μας δοκιμάζεται με καθημερινές προκλήσεις, έχουμε
έρεισμα και καθήκον, ως Ροταριανοί, να σταθούμε, κυρίως, δίπλα στους συνανθρώπους
μας, αυτούς που έχουν ανάγκη.
Στην προσπάθεια αυτή αισθάνομαι δυνατός
με την συνδρομή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Προέδρων
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των Επιτροπών του Ομίλου και των μελών
που θα τις πλαισιώνουν.
Έτσι όλοι μαζί θα κάνουμε πραγματικότητα
το σύνθημα του Διεθνούς Ρόταρυ για τη νέα
χρονιά: «Κάνουμε το Όραμά μας Πραγματικότητα» - «Imagine Rotary».

Η δραστηριότητά μας πρέπει να είναι συλλογική , με ευρεία συμμετοχή των μελών του,
με συντονισμό και εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για την αρωγή προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Με το αίσθημα ευθύνης και το όραμα μιας
θητείας προόδου, σε μια πορεία , που σε κάθε σταθμό της, μικρό ή μεγάλο, θα μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώνουμε την εξέλιξή μας ως Όμιλος. Μια πορεία αντάξια της
ιστορίας μας.
Πριν ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου θα
μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τους στενούς μου συνεργάτες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
Τους δύο Αντιπροέδρους Ευάγγελο Κολοκοτρώνη και Γιάννη Καμπάνη.

Τον Γενικό Γραμματέα Σταύρο Κατσούλη και
τον Ταμία Ηλία Μαυρίκο.
Τον Κοσμήτορα Παναγιώτη Κοφινάκο και
τους δύο Ειδικούς Γραμματείς Νικόλαο Σαββίνο και Βασίλη Φωτόπουλο

Τα Μέλη Βασίλη Βάρσο, Γιώργο Γρηγορόπουλο, Γιάννη Κοϊμτζόγλου, Θανάση Κοντοθανάση, Χάρη Στελλάκη, Γιάννη Χουρδάκη και βεβαίως τον Προπρόεδρο, Μπάμπη Τιγγινάγκα,
Τους οποίους καλώ να έρθουν κοντά μου.

Σας εύχομαι μια καλή και δημιουργική Ροταριανή χρονιά!
Σας ευχαριστώ
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Μουσικό Πρόγραμμα
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο, αλλά πολύ ωραίο μουσικό πρόγραμμα,
που επιμελήθηκε ο συνάδελφός μας Ροτ. Σταμάτης Μπερής (Τενόρος Σολίστ ΕΛΣ)
και η σύζυγός του κυρία Λυδία Αγγελοπούλου (Μέτζο Σοπράνο ΕΛΣ). Τρείς ταλαντούχες νεαρές Καλλιτέχνες, οι δεσποινίδες Ιωάννα Τσιλιμίγκα (σοπράνο), Δέσποινα Ανάγνου (σοπράνο) και Άννα-Ελεωνόρα Ριέρα (σοπράνο) συνοδεία του πιανίστα Βενιαμίν
Χατζηκουμπάρογλου, τραγούδησαν άριες προκαλώντας το ένθερμο χειροκρότημα

των παρευρισκόμενων.
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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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Rotary Club of Washington DC

Ο Ρ.Ο. Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει ο Ρ.Ο. Washington DC (Η.Π.Α.) μαζί τους λοιπούς αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού: Edin-

burgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία), Santiago (Χιλή), San Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen (Τυνησία), Appia Antica,
Rome (Ιταλία) και Manila (Φιλιππίνες).

Τηλεδιάσκεψη 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ομιλητής: Chris Spears, President and Chief Executive Officer American Trucking Associations

CV: Chris Spear is a government relations specialist with over two decades experience on five continents,
serving the transportation, energy and defense technology sectors. Mr. Spear is President and Chief Executive Officer of the American Trucking Associations, advocating public policy on behalf of the nation’s trucking
industry. He serves on the Board of Directors for the American Transportation Research Institute, Trucking
Cares Foundation and the Louisa Swain Foundation. Previously, Mr. Spear was Vice President of Government
Affairs for Hyundai Motor Company, serving on the Global Automakers Executive Committee; Senior Vice
President of Legislative Affairs for the American Trucking Associations; Vice President of Emerging Markets
for Honeywell International, based in Bracknell, United Kingdom; and, Vice President of Honeywell Global Government Relations in Washington, DC and Brussels, Belgium, managing corporate interests in the US, Europe,
Middle East, Africa, Central Asia and Latin America. Mr. Spear served in the US federal government as Deputy
Representative for the Coalition Provisional Authority in Iraq. Prior, he was nominated by President George
W. Bush and unanimously confirmed by the US Senate as Assistant Secretary of Labor for Policy. During his
appointment, he was the President’s Senior Advisor to the Iraqi Ministry of Labor; Commissioner on the President’s Mental Health Commission; and, Executive Committee Member of the US Architectural and Transportation Barriers Compliance Board. Before his nomination, Mr. Spear worked as professional staff in the US
Senate. Mr. Spear is a graduate of the Honeywell Executive Development Program, a recipient of Honeywell’s
Premier Achievement Award and was awarded the US Department of Defense Joint Civilian Service Medal. He holds a master’s and bachelor’s degree from the University of Wyoming.

Τηλεδιάσκεψη 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
President's Assembly - End of Rotary Year Meeting to recognize the accomplishments under President Bill
Dent's term in office.
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Η νέα όπερα Μέσα Χώρα, ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλλου, που πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία, έρχεται στην αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος στις 8, 10, 12 και 13 Ιουλίου, σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Το ποιητικό κείμενο είναι του Γιάννη Αστερή και η ενορχήστρωση του
Μιχάλη Παπαπέτρου.
Ο Τριανταφύλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς στον χώρο της θεατρικής μουσικής, αναμετράται για πρώτη φορά με την όπερα. Ο συνθέτης σημειώνει: «Η Μέσα
Χώρα είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που
γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια
έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες
χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό. Στην όπερα αυτή εγείρονται ερωτήσεις για
το γήρας, τη μοναξιά, την αρρώστια, τις εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις και τη φθαρτότητα με
την οποία όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι. Μουσικά η Μέσα Χώρα κινείται σε ένα προσωπικό ιδίωμα που έχει διαμορφωθεί από την πρότερη δουλειά μου στο θέατρο αλλά και από τα είδη και ύφη
στα οποία με μεγάλωσαν οι γενιές για τις οποίες τώρα γράφω. Υπάρχουν σολιστικά μέρη, ντουέτα,
χορωδιακά κλπ. Χωρίς να ακολουθείται όμως αυστηρά η δομή της όπερας. Δεν φιλοδοξώ να πετύχω καθαρό ύφος ούτε απόλυτη δομή. Φιλοδοξώ να συντονιστώ με τη δόνηση που νιώθω βιώνοντας ξανά όσα έχω στη μνήμη μου και όσα μου ξυπνάει η ποίηση του Γιάννη Αστερή, με τον οποίον
συνυπογράφουμε το έργο».
Ο Νίκος Καραθάνος, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου, με αναγνωρίσιμη
ματιά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μουσικότητα και την επιθυμία της ανάδειξης υπόγειων νοημάτων και εννοιών, επισημαίνει: «Η Μέσα Χώρα μιλάει για όσους στο λυκόφως
της ζωής τους στραφήκαν προς τα μέσα και πέθαναν από μοναξιά. Γι’ αυτούς που βρήκαν τη σορό
τους μετά από καιρό πολύ. Για όσους βλέπαν στον ουρανό μόνο τον αστερισμό του Λύκου. Για τους
γονείς μας. Για τη θεία Βαγγελιώ και τον Αργύρη. Για τον άγνωστο που μένει στο απέναντι σπίτι.
Για όλους όσους έφυγαν σα μοναχικοί αστέρες όταν η μοναξιά τους ανατινάχτηκε με πάταγο»
H Έλλη Παπαγεωργακοπούλου και ο Σωτήρης Μελανός δημιούργησαν το σκηνικό της παράστασης, τα κοστούμια υπογράφει ο Άγγελος Μέντης, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου και
τα βίντεο ο Παντελής Μάκκας. Η χορογραφία είναι της Αμάλια Μπένετ.
Τη Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και τη Χορωδία των 65+ διευθύνει
η Δήμητρα Παπασταύρου.
Στην μοναδική αυτή παραγωγή πρωταγωνιστούν διακεκριμένοι, λυρικοί καλλιτέχνες όπως, οι
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Χάρης Ανδριανός, Γιάννης Καλύβας, Μαρίνα Κρίλοβιτς, Θεοδώρα Μπάκα, Κωστής Ρασιδάκις,
Πέτρος Σαλάτας και Γιώργος Σαμαρτζής, καθώς επίσης και διακεκριμένοι καλλιτέχνες της
έντεχνης μουσικής όπως η Σαβίνα Γιαννάτου και η Έλλη Πασπαλά. Επίσης συμμετέχουν οι τραγουδιστές 65+ Γιόλα Αλεξοπούλου-Γασπαρινάτου, Γαβριήλ Αντωνέλος, Λάζαρος Νέγκας, Γεώργιος Χριστούλας και η ηθοποιός Ιωάννα Μπιτούνη.
Συμμετέχει η Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΛΣ, η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εναλλακτικής
Σκηνής και η Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ.
Η όπερα θα παρουσιαστεί στις 8, 10, 12 & 13 Ιουλίου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ώρα έναρξης 19.30
(Κυριακή 18.30)
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αγοράς ομαδικών
εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, σε συγκεκριμένες ημέρες και ζώνες (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ ΖΩΝΗ) για ομάδες των 10 ατόμων και άνω. Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

€60

ΖΩΝΗ Α

€45

ΖΩΝΗ Β

€35 ΑΠΟ €40

ΖΩΝΗ Γ

€30 ΑΠΟ €35

ΖΩΝΗ Δ

€25 ΑΠΟ €30

ΖΩΝΗ Ε

€20 ΑΠΟ €25

ΖΩΝΗ Ζ

€15 ΑΠΟ €20

ΖΩΝΗ Η

€15

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ €12
Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr
Με εκτίμηση
Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο 2021/22 με την δημοφιλέστατη
Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν και σκηνοθεσία Ούγκο ντε
Άνα, στις 28, 29, 30 και 31 Ιουλίου 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αθηνών Επιδαύρου.
Η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπερας, είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευμένη, που ζηλεύει παθολογικά τον σύντροφό της. Ο βαρόνος Σκάρπια, ένας σκοτεινός άνδρας με απόλυτη εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των θυμάτων του. Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται ο εραστής και αγνός
πατριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, όχι για τις ιδέες του, αλλά επειδή κατέχει την Τόσκα, την οποία ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή είναι καλά στημένη: απ’ τις παγίδες του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.
Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη, τα παράφορα
πάθη υπογραμμίζονται από την υποβλητική μουσική του Πουτσίνι. Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1942 από την ΕΛΣ, με τη Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο.
Η αφηγηματική πλοκή της Τόσκας συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ανθρώπινα ζητήματα: τον
έρωτα, τη ζήλια, τη διεστραμμένη λαγνεία, την πίστη στη φιλία. Και παρά το γεγονός ότι ο θάνατος σφραγίζει το έργο, εντούτοις η ουσία της πλοκής του έργου είναι ο αβίωτος διχασμός της
ηρωίδας η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εφιαλτικό δίλημμα. Ένας από τους λόγους για
τους οποίους η Τόσκα παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις δημοφιλέστερες όπερες είναι τα χαρακτηριστικά της κεντρικής ηρωίδας. Η Τόσκα αποτελεί το πρότυπο της οπερατικής ντίβας, τόσο με το τραγούδι όσο και με τη συμπεριφορά της. Όλοι οι χειρισμοί και τα συναισθήματά της
στοιχειοθετούν το κατεξοχήν οπερατικό στερεότυπο της ματαιόδοξης λυρικής τραγουδίστριας,
παραδομένης στα δυνατά της ένστικτα.
Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει ο διακεκριμένος Γάλλος αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν, την Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου. Την σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο διακεκριμένος
Αργεντίνος σκηνοθέτης της όπερας Ούγκο ντε Άνα ενώ η αναβίωση της σκηνοθεσίας είναι της
Κατερίνας Πετσατώδη. Οι φωτισμοί είναι του Βινίτσιο Κέλι και η αναβίωση των φωτισμών του
Γιάκοπο Παντάνι.
Στην εντυπωσιακή αυτή παραγωγή της Τόσκας, συναντούμε σπουδαίους Έλληνες και ξένους μονωδούς με διεθνή αναγνώριση όπως μεταξύ άλλων, οι Κριστίνε Οπολάις, Λιάνα Χαρουτουνιάν,
Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο Μπερρούτζι, Δημήτρης Πλατανιάς, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Τάσος
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Αποστόλου κ.ά.
Τους καταξιωμένους Μονωδούς πλαισιώνουν η Ορχήστρα, η Χορωδία και η Παιδική Χορωδία της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προτείνουμε την αγορά ομαδικών εισιτηρίων, σε
προνομιακές τιμές για ομάδες των 10 ατόμων και άνω.
Αναλυτικότερα, οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων διαμορφώνονται:


Στην Α ΖΩΝΗ 55€ από 60€



Στην Β ΖΩΝΗ 50€ από 55€



Στην Γ ΖΩΝΗ 40€ από 45€
Στο ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 20€ από 25€

Για τα ομαδικά σπουδαστικά-μαθητικά, η τιμή διαμορφώνεται στα 15€ στο Άνω Διάζωμα.
Αν, λοιπόν, είστε μια παρέα φίλων, συνεργατών ή μέλη ενός συλλόγου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξασφαλίσετε τις θέσεις σας και να απολαύσετε μια μεγαλειώδη παράσταση όπερας στο ατμοσφαιρικό Ηρώδειο, στη σκιά της Ακρόπολης.
Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 213 0885742, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
panagou@nationalopera.gr

Με εκτίμηση

Βίκυ Πανάγου
Τμήμα Ομαδικών Πωλήσεων της ΕΛΣ
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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
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

9. Κοινοτικής Δράσης
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς
Μακρής, Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

10. Επαγγελματικής Δράσης
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Κουρτίδης, Γιάννης Πουσπουρίκας,
Νικόλαος Σαββίνος, Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης
Χουρδάκης

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος
4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος
5. Οικονομική
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
6. Δημόσιας Εικόνας
Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής
7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων
Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος
Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος
12. Leonardo da Vinci
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Βασίλης Φωτόπουλος
13. Χορευτικού Δείπνου
Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος
Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
14. Ροταριανού Ιδρύματος
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος
Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης
15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλ8. Διεθνών Σχέσεων
μέντη
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος
Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας
(Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος
17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας
Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης
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