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ỡư̆ πρώτοư̆ ợοτỬρư̆Ửνοί πρư̆ν 109 χρόνư̆Ử !Gustavus Loehr, 
Silvester Schiele, Hiram Shorey, and Paul Harris 

1905-2014   
109 χρόνư̆Ử  Ỏư̆ựƯ̆νές ợότỬρυ



Άνοιξη! Ανανέωση, Ανάσταση, Ανάταση 
ψυχική και πνευματική! Με τις πρώτες 
αναλαμπές ενός ήλιου ζωοδότη που 
ζεσταίνει τα σπίτια και τις καρδιές, με τα 
πρώτα χρώματα και τις μυρωδιές των 
λουλουδιών που δειλά-δειλά κάνουν την 
εμφάνισή τους δηλώνοντας τον ερχομό 
της πιο όμορφης εποχής του χρόνου, με 
τις ετοιμασίες για την Ανάσταση και το 
Πάσχα, νιώθουμε να πλημμυρίζει την 
ψυχή μας η ελπίδα και η αισιοδοξία ότι 
θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους! 
Δεν τ ις περ ιμένουμε απλώς… 
Δουλεύουμε για να βοηθήσουμε να 
τ ι ς β ι ώ σ ο υ ν α υ τ ο ί π ο υ 
περισσότερο το έχουν ανάγκη!F
Συνεχίζουμε τις δράσεις μας με 
ανανεωμένη διάθεση. Μας δίνει 
βαθιά ικανοποίηση η υλοποίηση 
των στόχων μας και μας συγκινεί 
η αναγνώριση των συνανθρώπων 
μας, κυρίως των συμπολιτών μας. 
Ένας καλός λόγος αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και μας δίνει δύναμη για να 
σ κ ε φ τ ο ύ μ ε π ώ ς μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α 
βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά. Με 
μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε πριν από 
λίγες μέρες τρία νέα μέλη. Τρεις νέους 
συναδέλφους, που αυτή τη δύσκολη 
εποχή, όταν πρωταρχικό μέλημα έχει 
γίνει η επιβίωση , αποφάσισαν να 
ενταχθούν σε μια ανθρωπιστ ική 
οργάνωση και να δουλέψουν για να 
βελτιωθεί η ζωή κάποιων άλλων. Αυτό 
είναι το Ρόταρυ! Η προσφορά στους 
άλλους αποτελεί προτεραιότητα . 
Γινόμαστε μέλη για να δώσουμε, όχι για 
να πάρουμε . Ωστόσο , παίρνουμε . 
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά , α λ λ ά σ π ο υ δ α ί α , 
ανεκτίμητης αξίας πράγματα. Βαθιά 
ικανοποίηση και χαρά ότι είμαστε 
χρήσιμοι, ότι οι προσπάθειές μας έχουν 
αποτέλεσμα, ότι συμμετέχοντας και στις 
προσπάθειες του Παγκόσμιου Ρόταρυ, 
σε κάποια γωνιά της γης στεγνώνουν τα 

δάκρυα κι ανθίζει το χαμόγελο στην 
προοπτική καλύτερης ζωής, με υγεία, 
εκπαίδευση και κοινοτική ανάπτυξη. Ο 
α γώ ν α ς γ ι α τ η ν ε ξ ά λ ε ι ψ η τ η ς 
πολιομυελίτιδας δεν έχει τελειώσει. 
Είμαστε πολύ κοντά, αλλά ο κίνδυνος 
δεν έχει εκλείψει και η προσπάθεια 
συνεχίζεται… Οι επιστήμονες ήδη 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για 
το μεγάλο πρόβλημα που ήδη μαστίζει 
κάποιες περιοχές: το πρόβλημα του 
καθαρού, πόσιμου νερού. Το Ρόταρυ ήδη 
επεξεργάζεται λύσεις και συμμετέχει 

ως εταίρος σε συνομιλίες σε 
π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο , 
προσφέροντας ιδέες, κεφάλαια 
και εθελοντές σ ’ αυτή την 
προσπάθεια. Και τα λίγα κέρματα 
που δίνει κανείς ως ελεημοσύνη 
έχουν αξία. Η συμμετοχή, όμως, 

σε μια οργάνωση που έχει τη 
δυνατότητα να αλλάζει τη ζωή πολλών 

ανθρώπων προσφέροντας βιώσιμες 
λ ύ σ ε ι ς σ ε μ ε γ ά λ α κ α ι χ ρ ό ν ι α 
προβλήματα, ικανοποιεί τη βαθιά ανάγκη 
της αυτοπραγμάτωσης. Έτσι ο αγώνας 
έχει σκοπό, και η ζωή έχει νόημα…F
Με θερμές ευχές για μια δημιουργική 
καθημερινότητα και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!F
Κων/να ΕπισκοποπούλουF
Πρόεδρος Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης 2013-14FF

F
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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 ;



Κοινωφελείς (και άλλες) Δράσεις Διμήνου

!!!!
1. Προσφορά πλήρους εξοπλισμού μιας 

καινούργιας αίθουσας πληροφορικής 
στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (10 θρανία, 20 καρέκλες, 10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
διαδραστικός πίνακας και προτζέκτορας) 

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

3. Ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου της Επισκοπής Μοζαμβίκης 

4.  Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στον Οίκο Γερόντων «Γαλήνη»  

5. Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας με σοβαρά προβλήματα υγείας 

6. Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Άσυλο Ανιάτων «Αγία Ζώνη» 

7. Ενίσχυση της ΜΚΟ «Lovekids, Αγάπη για τα Παιδιά» 

8. Εκδήλωση συναδέλφωσης (με φαγητό, μουσική και τραγούδι) 

9. Εορτασμός της 109ης επετείου της ίδρυσης του Ρόταρυ (23 Φεβρουαρίου 1905) σε μια 
πανηγυρική διομιλική συνάντηση  

10. Μονοήμερη εκδρομή στην Πάτρα

ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ	

ỦυνựχίỶουμự τư̆ς ₫οư̆νωφựλựίς Ựράσựư̆ς μửς ₫ư̆ ửυτό 
το Ựίμỷνο – μự έμφửσỷ στử πửư̆Ựư̆ά ₫ửư̆ τỷν 
ự₫πửίỰựυσỷ – προσπửƯ̆ώντửς νử ỮοỷƯ̆ήσουμự όσο 
μπορούμự, ựυửίσƯ̆ỷτοư̆ στο ₫άλựσμử των ửνƯ̆ρώπων 
που μửς χρựư̆άỶοντửư̆ πựρư̆σσότựρο.

Πρόγραμμα συναντήσεων Μαρτίου !
11.03.14    Συνάντηση συναδέλφωσης/προσφορά 
συνεστίασης στο σπίτι του μέλους	

μας Γιάννη Μάλλια 	

 	

18.03.14   «Το θέατρο του ’21» Ομιλία του 
δημοσιογράφου Πέτρου Λινάρδου (του πρώτου 
εκλεγμένου Προέδρου του Ομίλου μας).  Με τον γλαφυρό 
του λόγο θα μας γνωρίσει άγνωστες πτυχές της 
ιστορίας του θεάτρου	
!

Πρόγραμμα συναντήσεων  Απριλίου	
!
01.04.14   Γενική Συνέλευση  για να υποδείξουμε 
Διοικητή 2016-17 της Περιφέρειας 2470  !
08.04.14   Γιώργος Κιουρτίδης Παρουσίαση του 
έργου του Εβρίτη συγγραφέα και	

                 ποιητή, συζύγου του μέλους μας Τάνιας 
Πετρουλάκη-Κιουρτίδη	
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προσφορά ựξοπλư̆σμού πλỷροφορư̆₫ής στο  
4ο ỉυμνάσư̆ο ởέỬς Ủμύρνỷς

!!
«Η φιλοσοφία µου είναι η καλοσύνη.» 
                                         Δαλάι Λάµα 



ểπρίλư̆ος 
Ởήνửς ợοτửρư̆ửνού Ợựρư̆οỰư̆₫ού 

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.

Ởάρτư̆ος 
Ởήνửς Ờửτửπολέμỷσỷς του ểνửλφửỮỷτư̆σμού 
Η Καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού 

αποτελεί έναν από τους έξι Τομείς Στόχευσης 

προγραμμάτων και Δράσεων του Διεθνούς 

Ρόταρυ και όλων των Ομίλων σε όποια γωνιά 

της γης κι αν βρίσκονται (οι άλλοι 5 είναι: 
Ειρήνη και πρόληψη/επίλυση συγκρούσεων, 

Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, Νερό και 
υγιεινή, Υγεία μητέρας και παιδιού, Οικονομική 

και κοινοτική ανάπτυξη). Μεγαλώσαμε με 
υποχρεωτική εκπαίδευση και απολαύσαμε το 

αγαθό της εκπαίδευσης ως κάτι δεδομένο για 

το οποίο δεν χρειάστηκε να αγωνιστούμε. 
Ωστόσο, και στην Ελλάδα, στις αρχές και ως 

τα μέσα του 20ού αιώνα, υπήρχαν πάρα 

πολλοί που δεν ήξεραν να γράφουν ούτε το 

όνομά τους. Πολλοί που θα ήθελαν να πάνε 
σχολείο, «να μάθουν γράμματα», αλλά δεν 

υπήρχαν τα μέσα. Στη μεταπολεμική Ελλάδα 

προτεραιότητα ήταν η επιβίωση, η 

εκπαίδευση ήταν για πολλούς πολυτέλεια.	


Στη σημερινή εποχή, υπάρχουν εκατομμύρια 

άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες που 

δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και γι’ 
αυτούς η βασική εκπαίδευση είναι το πρώτο 

βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών της 

ζωής τους. Το Ρόταρυ θεωρεί την εκπαίδευση 

πρωταρχικό στόχο του και χρηματοδοτεί 
προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, ίδρυσης 

και εξοπλισμού σχολείων και κατάρτισης 

δασκάλων. Αν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση 

να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα 

έγγραφο, δεν θα μπορέσουν ποτέ να 

βελτιώσουν τη θέση τους και τη ζωή τους. 

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Αφορά και διαδικασίες σε πιο 

προηγμένες χώρες όπως η δική μας. 

Εκπαίδευση σημαίνει «μόρφωση», 

«καλλιέργεια», «παιδεία». Κι αυτό ασφαλώς 

οδηγεί σε πιο συνειδητοποιημένους πολίτες, 

με κοινωνικές ευαισθησίες και συμμετοχή σε 
συλλογικές προσπάθειες που θα οδηγήσουν 

την κοινότητα και τη χώρα ολόκληρη στην 

πρόοδο και την ευημερία. Εκπαίδευση 

σημαίνει γνώση και προστασία του θησαυρού 

της γλώσσας μας και της εθνικής μας 

κληρονομιάς. Σημαίνει διατήρηση της 

παράδοσης και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της φυλής μας. Σημαίνει ότι 
με επίγνωση της σπουδαιότητάς του, θα 

κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα και το ελληνικό 

πνεύμα και θα συνεχίσουμε στα χνάρια του 

ελληνικού πολιτισμού. Η παιδεία είναι το 

εργαλείο. Η μάθηση, με την ευρύτερη έννοια, η 

γνώση, η απόκτηση δεξιοτήτων, η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών, θα οδηγήσουν σε μια γενιά 

πιο μορφωμένη, με αρχές και αξίες, 

απαλλαγμένη από μικροψυχίες και 
εγωκεντρισμούς. Η εκπαίδευση είναι ένα 

παράθυρο στον κόσμο και συγχρόνως ανοίγει 
την ψυχή μας σε νέες ιδέες ώστε να μπορεί να 

δεχτεί τη διαφορετικότητα και να οικοδομήσει 
σχέσεις φιλίας, κατανόησης και ειρήνης.	
 Χορηγοί  

Επικοινωνίας
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Νέα Σµύρνη 
Οµήρου 51 (ΝΕΟ) 
Οµήρου 64  
Τηλ.: 2109314218  

Γλυφάδα 
Αγγέλου Μεταξά 34 
Τηλ.: 210 89 48 510  

Καλλιθέα 
Ελ.Βενιζέλου 133  
Τηλ.: 210 95 77 464 
www.occhio.gr 

Πάντα φαίνεται 
αδύνατο,  
µέχρι να γίνει 
πραγµατικότητα. 

  Νέλσον Μαντέλα

Το Ρόταρυ είναι ένας πολύ καλά δομημένος 

οργανισμός με ιστορία 109 χρόνων. Πολύ 

συχνά διοργανώνονται εκπαιδευτικές 

συναντήσεις, σεμινάρια και συνελεύσεις, σε 
τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ώστε τα 

μέλη να ενημερώνονται τακτικά για τα 

προγράμματα, τις αποφάσεις και τις 

πρωτοβουλίες του Διεθνούς Ρόταρυ. Εκτός 

από τις συναντήσεις,  όμως, το Ρόταρυ 

διαθέτει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο 

πληροφόρησης, έντυπο και ηλεκτρονικό. 

Παλιότερα, το επίσημο περιοδικό του Ρόταρυ, 

το  The Rotarian, ήταν η μόνη τακτική πηγή 

ειδήσεων που συγχρόνως έδινε την ευκαιρία 

να προβληθούν δράσεις και επιτυχίες 

διαφόρων Ομίλων και φυσικά του Διεθνούς 

Ρόταρυ. Σε αναγνώριση του σπουδαίου ρόλου 

του για την ενημέρωση των Ροταριανών 

απανταχού της γης, το Ρόταρυ αφιέρωσε το 

μήνα Μάρτιο στο περιοδικό του. Σήμερα, 

υπάρχουν κι άλλα περιοδικά εκτός από το The 

Rotarian, που εξακολουθεί να εκδίδεται κάθε 
μήνα στα Αγγλικά και σε μερικές χώρες 

κυκλοφορεί μεταφρασμένο. Υπάρχουν επίσης 

παρόμοια περιοδικά σε όλες σχεδόν τις 

γλώσσες του κόσμου αλλά και ενημερωτικά 

δελτία μικρότερης εμβέλειας. Στη χώρα μας 

δεν εκδίδεται επίσημο περιοδικό του Ρόταρυ, 

κυκλοφορούν όμως πολλά ενημερωτικά 

δελτία (ένα από αυτά είναι και το δικό μας). 

Πολλοί Ροταριανοί Όμιλοι κυκλοφορούν 

ηλεκτρονικά Δελτία με τα νέα, τις δράσεις και 
τις εκδηλώσεις τους και ο Διοικητής 

ενημερώνει τους Ροταριανούς της 

Περιφέρειας με μια μηνιαία Επιστολή με 
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις για 

συναντήσεις, σεμινάρια, το ετήσιο συνέδριο, 

και άλλες ειδήσεις. Το Ρόταρυ είναι ανοιχτό σε 
όλους. Οι ιδέες, οι στόχοι και οι ενέργειές μας 

κοινοποιούνται σε όλους. Επιθυμούμε να 

διαδώσουμε τη ροταριανή φιλοσοφία της 

ανθρωπιστικής δράσης και προσφοράς και 
στην προσπάθειά μας αυτή επικοινωνούμε με 
τον κόσμο με τις εκδόσεις, τα περιοδικά και τα 

ενημερωτικά δελτία μας. Αφού ενημερωθεί 
κάποιος, μπορεί να έρθει σε επαφή με τον 

τοπικό Όμιλο, να γνωρίσει τα μέλη του, να 

μιλήσει με ανθρώπους με τους οποίους έχει 
κοινά ενδιαφέροντα και να συμμετάσχει σε 
δράσεις προσφοράς του Ομίλου. Ο κόσμος 

χρειάζεται το Ρόταρυ και το Ρόταρυ 

χρειάζεται κάθε έναν που θα θελήσει, καλά 

ενημερωμένος, να ενταχθεί σε έναν Όμιλο και 
με οργανωμένο τρόπο να προσφέρει όπου 

υπάρχει ανάγκη. Εσύ μπορεί να είσαι ο 
κρίκος που λείπει από αυτή την αλυσίδα 
αγάπης και κοινωνικής προσφοράς.  

BOSS INFORMATICS  
Ελ.Βενιζέλου  105  
Τηλ.: 210 93 74 136 
Fax.: 210 93 46 670 
www.bossoft.gr


