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!
«Πρέπει να είσαι η αλλαγή που 
θέλεις να έρθει στον κόσµο.» 
Μοχάντας Καραµτσάντ Γκάντι 

Με το Δελτίο αυτό ολοκληρώνεται 
η ροταριανή χρονιά 2013-14. Ένας 
χρόνος δράσεων προσφοράς 
τελειώνει στις 30 Ιουνίου και ο 
Όμιλος συνεχίζει με νέα ηγεσία και 
ανανεωμένη διάθεση το κοινωφελές 
έ ρ γ ο τ ο υ . Α υ τ ή τ η χ ρ ο ν ι ά 
υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι 
στόχοι που θέσαμε και τέθηκαν οι 
βάσεις για την πραγματοποίηση και 
ά λ λ ω ν π ο υ θ α κ α λ ύ ψ ο υ ν 
υπάρχουσες ανάγκες, ή ανάγκες που 
πιθανόν θα προκύψουν στη διάρκεια 
της επόμενης χρονιάς. Με τις 
περιορισμένες δυνατότητες που 
διαθέτει ένας Όμιλος με μικρό 
αριθμό μελών αλλά με αφοσίωση στα 
ιδανικά του ανθρωπισμού και του 
εθελοντισμού δώσαμε το «παρών» 
ε κ ε ί π ο υ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
χρειαζόταν. 
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Οι συνθήκες είναι δυσχερείς, όλοι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τα μέλη 
του Ομίλου δεν αποτελούν εξαίρεση. 
Εντούτο ις , κάνοντας πράξη την 
προτροπή «Προσφορά Υπεράνω 
Εαυτού», οι Ροταριανοί της πόλης μας 
και όλης της Ελλάδας πραγματοποίησαν 
έργα σε διάφορους τομείς (εκπαίδευση, 
υγεία, κοινοτική ανάπτυξη, ενημέρωση 
κ α ι σ τ ή ρ ι ξ η ν έ ω ν , ε ξ ο π λ ι σ μ ό 
νοσοκομείων και κέντρων υγείας, κλπ.), 
έργα που είχαν ως αποτέλεσμα άμεση 
βελτίωση της ζωής των αποδεκτών 
της προσφοράς και εξασφαλίζουν 
καλύτερες συνθήκες για τη ζωή 
τους στο μέλλον. !
Η συνεργασία του Ομίλου με 

την Περιφέρεια και με άλλους 
Ο μ ί λ ο υ ς μ α ς έ δ ω σ ε τ η 
δυνατότητα να υλοποιήσουμε 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α έ ρ γ α χωρ ί ς ν α 
εξαντλήσουμε τους πόρους του Ομίλου 
ε ν ώ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς χ α ρ ή κ α μ ε τ η 
συναδέλφωση με γειτονικούς Ομίλους. 
Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που 
προφέρει το γεγονός ότι ανήκουμε σε 
μια παγκόσμια οργάνωση και αυτή τη 
δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας 
εξασφαλίσαμε επιχορηγήσεις από το 
Δ ι ε θ ν έ ς Ρ ό τ α ρ υ κ α λ ύ π τ ο ν τ α ς 
μεγαλύτερες ανάγκες που απαιτούσαν 
μεγαλύτερα κεφάλαια. Η αναγνώριση 
από τους αποδέκτες και γενικότερα την 
κ ο ι ν ό τ η τ α μ α ς έ δ ω σ ε μ ε γ ά λ η 
ικανοποίηση κάνοντας συγχρόνως το 
όνομα και το έργο του Ρόταρυ πιο 
γνωστό και σεβαστό.!
Σε όλη αυτή την προσπάθεια, βρήκαμε 

αρωγούς τους επαγγελματίες της πόλης 
μας που με τη χορηγία τους βοήθησαν 
αυτή την έκδοση για την ενημέρωση των 
συμπολιτών μας σχετικά με τον Όμιλο 
και τις δράσεις του, αλλά πρωτίστως τις 
δημοτικές αρχές  που πίστεψαν στις 
καλές προθέσεις μας, μας ενθάρρυναν 

να προσφέρουμε κα ι σε πολλές 
περιπτώσεις άνοιξαν το δρόμο για την 
υλοποίηση των στόχων μας αλλά και με 
κάθε τρόπο αναγνώρισαν την προσφορά 
μας.!
Μια ροταριανή χρονιά τελειώνει αλλά ο 

δρόμος της προσφοράς συνεχίζεται. Τα 
μέλη του Ομίλου, από όποια θέση 
καλούντα ι να υπηρετήσουν , με 
συναίσθηση ευθύνης,   θα είμαστε πάντα 
εκεί που η ανάγκη μας καλεί, γιατί 
Ρό τ α ρ υ σ η μ α ί ν ε ι α λ λ η λ ε γ γ ύ η , 

συμ π αράσ τ α ση , α ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς 
προσφορά, εθελοντισμός, αγάπη… 
χωρίς διαχωριστικές γραμμές, 
χωρίς διακρίσεις. Αυτές είναι οι 
αρχές μας, αυτοί είναι οι στόχοι 
μα ς κ α ι κ α λ ούμ ε ό π ο ι ο ν 
αισθάνεται ότι συμμερίζεται τα 
ιδανικά που υπηρετούμε και θα 

ήθελε να γίνει ένας κρίκος σε αυτή 
την αλυσίδα της προσφοράς , να 
γνωρίσει από κοντά το Ρόταρυ και να 
ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας για να 
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Όλοι 
μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και μαζί 
θα κάνουμε πολύ περισσότερα!!
Με θερμές ευχές σε όλους για ένα 

Χαρούμενο Καλοκαίρι!!!
Κων/να Επισκοποπούλου!
Πρόεδρος Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης 2013-14!
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Το Ρόταρυ με αριθμούς  (Εθελοντές Προσφοράς)	

    Ρόταρυ (28- )  Ροταράκτ(18-28)    Ιντεράκτ (12-18)   Ροταριανά Κοινοτικά Σώματα	

      Μέλη                     Μέλη                     Μέλη                                       Μέλη	

    1.220.115                133.860                    365.125                                    174.547	

     Όμιλοι                Όμιλοι                   Όμιλοι                         Κοινοτικά Σώματα	

      34.558                    5.820                      15.875                                       7.589

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ό, τι σκεπτόµαστε, λέµε ή κάνουµε !

Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ; 

Είναι ΔΙΚΑΙΟ για όλους όσους αφορά ; 

Προάγει την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ και τη ΦΙΛΙΑ ; 

Είναι ΩΦΕΛΙΜΟ για όλους τους ενδιαφερόμενους ;
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 Κοινωφελές έργο του Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης 2013-14

1. Προσφορά πλήρους εξοπλισμού μιας καινούργιας αίθουσας πληροφορικής στο 4ο 
Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (12 θρανία, 24 καρέκλες, 12 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
διαδραστικός πίνακας και προτζέκτορας) 

2. Αγορά ενός σκύλου-οδηγού τυφλού (σε συνεργασία με 3 άλλους Ομίλους) 

3. Προσφορά 100 λίτρων λάδι στον καταυλισμό σεισμοπλήκτων στο Μενίδι Αττικής 

4. Προσφορά αναπηρικού αμαξιδίου σε παιδί με κινητικά προβλήματα( σε συνεργασία με 
3 άλλους Ομίλους) 

5. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Εθελοντισμός» και έπαθλα φορητούς Η/Υ στις 
μαθήτριες που πήραν το Α΄ βραβείο (Γυμνάσιο/Λύκειο)  

6. Χορηγία στην Τοπική Εφορία Προσκόπων Ν. Σμύρνης για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ 
«Πλανήτης Α» (12/10, Άλσος Ν. Σμύρνης)  

7. Βράβευση σε ειδική τελετή – συνεστίαση της ομάδας μαθητών του 7ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης 
για την επιτυχία τους στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό (Πρώτο Βραβείο) με θέμα 
«Ενεργειακές Γειτονιές» και προσφορά ενός φορητού Η/Υ στο σχολείο για τις ανάγκες 
του προγράμματος  

8. Χρηματοδότηση νέου από τη Ν. Σμύρνη ώστε να συμμετάσχει στο Διεθνές Σεμινάριο του 
Ρόταρυ για την Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων (Ρόδος, 26-27 Οκτωβρίου) 

9. Προσφορά Η/Υ στο 4ο Λύκειο Ν. Σμύρνης για τις ανάγκες της Γραμματείας του Σχολείου 

10. Επιχορήγηση ομάδας μαθητών και ενός καθηγητή του 7ου Γενικού Λυκείου Νέας 
Σμύρνης για παρακολούθηση προγράμματος με περιήγηση στο σκοτάδι ( D i a l o g u e  i n  
t h e  D a r k ) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του BADMINTON 

11. Συμμετοχή μελών του Ομίλου μας στην ειδική εκδήλωση-παρουσίαση στο σχολείο της 
εμπειρίας των μαθητών με συμμετοχή επίσης της Προέδρου του Κέντρου Οδηγών 
Τυφλών (μέλους του Ομίλου μας), εκπαιδευτών και 2 σκύλων-οδηγών μαζί με χρήστη-
Τυφλό για ευαισθητοποίηση των μαθητών  

12. Προσφορά παιχνιδιών και βιβλίων στα 1 5 5 παιδιά των οικογενειών που 
εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και συμμετοχή μελών του Ομίλου μας 
στην ειδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας 
Σμύρνης 

13. Προσφορά χρωμάτων στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης για ανακαίνιση όλου του σχολείου 

14. Προσφορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης για την 
ομάδα Φιλαναγνωσίας και τη Βιβλιοθήκη 

15. Συμμετοχή και προσφορά στον τηλεμαραθώνιο της Δημόσιας Τηλεόρασης (9.12.13) για 
την ενίσχυση της UNICEF 

16. Ενίσχυση της βιβλιοθήκης    

17. του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης 

18. της Παιδόπολης Αλίμου «Αγ. Ανδρέας» 

19. Ενίσχυση αθλητή που θα λάβει μέρος στους αγώνες Special Olympics 

20. Ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου της Επισκοπής Μοζαμβίκης 

21. Ενίσχυση της ΜΚΟ «Lovekids, Αγάπη για τα Παιδιά» με την ευκαιρία Χριστουγέννων και 
Πάσχα  

22. Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας της Νέας Σμύρνης με σοβαρά προβλήματα 
υγείας
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Πρόγραμμα συναντήσεων Μαΐου	
!06.05.14   Τακτική Συνάντηση για να ενημερωθούμε 
σχετικά με το 54ο Συνέδριο της Περιφέρειας και να 
συζητήσουμε διάφορα εσωτερικά θέματα	
!13.05.14    Πανηγυρική συνάντηση με ομιλητή τον 
κ.Μιχάλη Βαρλά, ερευνητή του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού. Ομιλία με θέμα  «Η Σμύρνη της νοσταλγίας 
και τα ίχνη της ιστορίας».	

 	

20.05.14 Έκτακτη Γενική Συνέλευση	


Πρόγραμμα συναντήσεων Ιουνίου	
!10.06.14   Τακτική συνάντηση για ενημέρωση 
σχετικά με το  Παγκόσμιο Συνέδριο του Ρόταρυ, να 
συζητήσουμε διάφορα εσωτερικά θέματα και να 
Προγραμματίσουμε την τελετή Αλλαγής Ηγεσίας του 
Ομίλου μας.	
!
24.06.14   Πανηγυρική συνάντηση – Αλλαγή 
Ηγεσίας του Ομίλου μας

!
23. Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Άσυλο Ανιάτων «Αγία Ζώνη» στην Κυψέλη 

24. Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στον Οίκο Γερόντων «Γαλήνη» της Νέας Σμύρνης με 
την ευκαιρία Χριστουγέννων και Πάσχα 

25. Ενίσχυση της Παιδόπολης Αλίμου «Άγιος Ανδρέας» με διάφορα είδη πρώτης ανάγκης 

26. Προσφορά γυαλιών όρασης και ηλίου σε άπορα παιδιά από επιχειρηματία μέλος του 
Ομίλου  

27. Προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας από ψυχολόγο στην ΜΚΟ «Αγάπη για τα παιδιά» 

28. Οικονομική ενίσχυση άπορης πολυμελούς οικογένειας της Χαλκίδας με σοβαρά 
προβλήματα 

29. Εκδήλωση-αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία με παρουσίαση 
από ειδική μουσικοθεραπεύτρια της θεωρίας και των εφαρμογών της 
μουσικοθεραπείας (παρουσίαση και θεραπείας ατόμου με ειδικές ανάγκες) 

30. Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση των Ελληνικών Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της U N E S C O για ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και της εθνικής μας κληρονομιάς 

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που είναι 
αφιερωμένος στη συναδέλφωση ως αξία 
και επιδίωξη των ροταριανών με κάθε 
ευκαιρία. Κάθε συνάντηση του Ομίλου είναι 
μια ευκαιρία επαφής, ανάπτυξης φιλίας και 
ανταλλαγής απόψεων και μέσα σε ένα 
τέτοιο πνεύμα συνεργασίας 
προγραμματίζουμε   κοινωφελείς δράσεις. 
Εκτός από τις συναντήσεις αυτές υπάρχουν 
πολλές ακόμη ευκαιρίες να γνωρίσουμε 
νέους και να ξαναδούμε παλιούς φίλους 
στις συναντήσεις της Περιφέρειας 
(σεμινάρια ή συνέδρια) και φυσικά οι 
διεθνείς συναντήσεις (Ινστιτούτα, 
συνδιασκέψεις και παγκόσμια συνέδρια). 
Μοναδική ευκαιρία για συναδέλφωση 
προσφέρουν οι «Ροταριανές Ομάδες 
Συναδέλφωσης», που φέρνουν σε επαφή 
ανθρώπους με κοινά επαγγελματικά ή 
ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα. Οι Ροταριανοί 
που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο, με την ένταξη στις ομάδες 
αυτές, ανταλλάσσουν απόψεις, παίρνουν 
μέρος σε διεθνείς εκδηλώσεις και 
μοιράζονται εμπειρίες σχετικές με το 
επάγγελμα ή το χόμπι τους, ενώ συγχρόνως 

γνωρίζουν αξιόλογους ανθρώπους που 
τους συνδέει και αυτό το ενδιαφέρον εκτός 
από το ιδανικό της προσφοράς που 
αποτελεί το συνδετικό ιστό μεταξύ όλων 
των μελών του Ρόταρυ. Η συναδέλφωση, 
όμως, δεν είναι αυτοσκοπός. Στο Ρόταρυ δεν 
εντάσσεται κανείς για να βρει παρέα και οι 
συναντήσεις των μελών δεν είναι μια απλή 
κοινωνική εκδήλωση-ευκαιρία για γνωριμίες 
και προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές. 
Επίσης δεν γίνονται επαφές από μακριά 
μέσω τηλεφώνων ή ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας όπως γίνεται μεταξύ 
επαγγελματιών από διαφορετικές πόλεις ή 
χώρες. Το Ρόταρυ είναι μια μεγάλη 
«οικογένεια» που αποτελείται από μέλη τα 
οποία συναντιούνται και όταν συνομιλούν 
κοιτάζονται. Η συναδέλφωση δημιουργεί το 
κατάλληλο κλίμα και τις προϋποθέσεις για 
συνεργασία με στόχο την υλοποίηση 
δράσεων που απαιτούν μεγαλύτερα 
κεφάλαια, ή ειδικές επαγγελματικές γνώσεις 
και ικανότητες,  με αποτέλεσμα περισσότερα, 
μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα που 
έχουν διάρκεια και αλλάζουν τη ζωή των 
ανθρώπων. 
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ợỡủểợớểởỡỦ 
ỡỞớờỡỦ  ởỏểỦ 
ỦỞỨợởổỦ 

Πληροφορίες στο internet  

www.rons.gr 

email : info@rons.gr 
twitter:  

twitter.com/RONSmyrnis  
facebook: 

www.facebook.com/
rotary.club.nea.smyrni 

Συνεστιάσεις : 
Κάθε Τρίτη ώρα 21:00 στο 

ξενοδοχειο Athens Ledra Λ.Συγγρού 115 	


Παρακαλώ συμβουλευθείτε το 
πρόγραμμα συνεστιάσεων που 
θα βρείτε αναρτημένο στο site μας 

www.rons.gr .  Εκεί θα βρείτε και 
πληροφορίες για τις πρόσφατες 
δράσεις, τα μέλη και το Δ.Σ. του 

Ομίλου.

ớούνư̆ος  
Ởήνửς ợοτửρư̆ửνής ỦυνửỰέλφωσỷς
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Πρόγραμμα συναντήσεων Ιουλίου	
!01.07.14   Τακτική Γενική Συνέλευση - Απολογισμός ροτ. Χρονιάς 
2013-14 και έγκριση προϋπολογισμού ροτ. χρονιάς 2014-15


