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!!
ỜάƯ̆ự χρόνο ξự₫ư̆νάμự μự ữựννửίựς ửποφάσựư̆ς, μự νέựς ư̆Ựέựς ₫ửư̆ 
σχέỰư̆ử, μự στόχους που ựίμửστự ửποφửσư̆σμένοư̆ ựπư̆τέλους νử 
υλοποư̆ήσουμự, μự όνựư̆ρử που Ựựν Ư̆έλουμự πư̆ử νử μένουν 
ửπρửữμửτοποίỷτử…

Το λογότυπο και το σύνθημα του Ρόταρυ 

για το 2013 - 2014.
Η Dame Jane Morris Goodall σε αφίσα 
προώθησης του προγράμματος 
καταπολέμησης της πολιομυελίτιδας.

Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
ỏởổỞỏợỬủớỜỡ Ỏỏờủớỡ                                                       

	   ớửνουάρư̆ος - ứựỮρουάρư̆ος  2014 - ứύλλο 4                                                                    
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Εξώφυλλο έκδοσης του ομίλου μας 
για τη Νέα Σμύρνη

Κα
λή

 Χ
ρο

νι
ά ! 

ỡ ểư̆-ỈỬσίλỷς ₫Ửư̆ τỬ ξωτư̆₫ά μοư̆ράỶουν τỬ ỰώρỬ μỬς

Ợροσφορά Ựώρων Ửπό τον ợỡởỦ σự 155 πỬư̆Ựư̆ά



Αυτή τη χρονιά, λοιπόν, ας ευχηθούμε 
όλα αυτά που επιθυμούμε να βρούμε 
τη δύναμη να πραγματοποιήσουμε. 
Γιατί οι ευχές τότε μόνο «πιάνουν»: 
όταν εμείς σηκώσουμε τα μανίκια και 
δουλέψουμε για να έρθουν στη ζωή 
μας αυτά που περιμέναμε τόσον καιρό. 
Είμαστε μηχανικοί του εαυτού μας… 
Φτιάχνουμε ένα σχέδιο και μόνο εμείς 
μπορούμε να του δώσουμε ζωή, να 
χτίσουμε το σπίτι που ονειρευόμαστε 
και να κατοικήσουμε μέσα. Στην πορεία 
θα βρούμε και κάποιους να μας 
συμπαρασταθούν, να μας δώσουν 
κουράγιο, να μας προσφέρουν αν 
χρειαστεί κι ένα χέρι βοήθειας. Αλλά 
τη βασική δουλειά θα την κάνουμε 
εμείς. 
Δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που 
προσπαθούν με πολύ λιγότερα εφόδια 
να πορευτούν στη ζωή… Τώρα είναι η 
σειρά μας να προσφέρουμε ό, τι 
καλύτερο, ό, τι περισσότερο μπορούμε. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί 
κανείς να κάνει στη ζωή του. Είναι 
ένδειξη πολιτισμού και εξέλιξης του 
ανθρώπου το για ποιον κάνει ό, τι 
κάνει . Ο πρωτόγονος άνθρωπος 
κυνηγούσε για να φάει ο ίδιος και να 
επιβιώσει. Σήμερα, στον πολιτισμένο 
κόσμο που ζούμε, μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες για όλους , υπάρχουν 
συνάνθρωποί μας που χρειάζονται 
βοήθεια για να επιβιώσουν. Για να 
μπορεί κανείς να λέγεται άνθρωπος 
χρειάζεται να δείχνει ανθρωπιά. Δεν 
μπορούμε να γυρίζουμε το κεφάλι από 
την άλλη μεριά για να μη βλέπουμε τη 
δυστυχία του διπλανού μας. Εμείς, οι 
Ροταριανοί, είμαστε στο χώρο αυτό 
ακρ ι βώς γ ι α να προσφέρουμε 
ανακούφιση, με όποιο τρόπο μπορούμε, 

στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν 
γύρω μας. Δεν θα λύσουμε όλα τα 
προβλήματα . Δεν έχουμε τέτοια 
δυνατότητα. Μια «σταγόνα στον 
ωκεανό» είναι ίσως η προσφορά μας. 
Αν δεν τη δώσουμε όμως, θα λείπει η 
σταγόνα από τον ωκεανό…  
Με αυτή τη φράση της Μητέρας 
Τερέζας , προτείνω σε όλους να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμά της και 
να αγκαλιάσουμε με αγάπη κάθε 
άνθρωπο που έχει την ανάγκη μας. Να 
δείξουμε ενδιαφέρον, ν’ ακούσουμε το 
πρόβλημα, να σταθούμε αρωγοί όπου 
μπορούμε, να δώσουμε ένα Χαμόγελο 
σε όλους! Κανείς δεν είναι τόσο 
φτωχός για να μη μπορεί να το δώσει 
και κανένας τόσο πλούσιος για να μη 
το χρειάζεται… !
Με θετικές σκέψεις, αισιοδοξία για 
έναν καλύτερο κόσμο που μαζί 
μπορούμε να φτιάξουμε και με ελπίδα 
για καλύτερες μέρες, εύχομαι σε 
όλους   
  
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! !
Κωνσταντίνα 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 ;



Κοινωφελείς (και άλλες) Δράσεις Διμήνου

1. 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 

2. 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 

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

4.  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  

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

6.  Οικονομική ενίσχυση άπορης πολυμελούς οικογένειας με σοβαρά προβλήματα 

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

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

9.  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) 

10.  Εκδήλωση συναδέλφωσης για τον εορτασμό του Μήνα της Οικογένειας 

11. Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση των Ελληνικών Μνημείων που έχουν αναγνωριστεί 
από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

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 Ιανουαρίου !
14.01.14   Η πρώτη συνάντηση του Ομίλου για να 
υποδεχτούμε τη νέα χρονιά σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με 
συναδέλφους και φίλους. 	
!
21.01.14    Πανηγυρική συνάντηση για την κοπή της 
πίτας με προσκεκλημένο ομιλητή το διακεκριμένο 
δημοσιογράφο Γιάννη Πολίτη και θέμα της ομιλίας του 
«Η στάση των ΜΜΕ στην περίοδο της κρίσης: 
Μνημόνιο και Βία»   	

 	

28.01.14   Διομιλική συνεστίαση με το Ρ.Ο. Αθήνας-
Λυκαβηττού στο χώρο συνάντησης του ΡΟΑΛ  - κοπή 
πίτας και παρουσίαση της αποστολής στα ελληνόφωνα 
χωριά της Κάτω Ιταλίας (Απουλίας Σαλέντο), όπου 
συμμετείχε η πρόεδρος του Ομίλου μας.	
!

Πρόγραμμα συναντήσεων Φεβρουαρίου	
!
04.02.14   Πανηγυρική συνάντηση με προσκεκλημένη 
την αθλήτρια Έρικα Πρεζεράκου και παρουσίαση 
του Replayce:  Σώμα –  Λογική – Συναίσθημα – 
Πνεύμα 	

 	

12.02.14   Συνεστίαση με μουσική και τραγούδι	
!

18.02.14    Δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση	
!
25.02.14   Διομιλική συνεστίαση με συμμετοχή 
πολλών Ροταριανών Ομίλων  για να γιορτάσουμε 
μαζί την 109η επέτειο της Ίδρυσης του Ρόταρυ. 
Ομιλητής ο πΔοικητής Βασίλης Παπαδόπουλος.
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ỡư̆ σ₫ύλοư̆-οỰỷữοί τυφλών στỷν  
πỬρουσίỬσỷ στο 7ο ỉỏờ ở. Ủμύρνỷς



ứựỮρουάρư̆ος 
Ởήνửς τỷς Ợửữ₫όσμư̆ửς Ờửτửνόỷσỷς

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 Ledra Marriott 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.

"Κάθε άνθρωπος έχει υποχρέωση όχι µόνο να σέβεται αλλά να 
υποστηρίζει και να προωθεί τα δικαιώµατα όλων των άλλων 
ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσµο."  
H.G. Wells, Βρετανός συγγραφέας, 1866-1946

ớửνουάρư̆ος 
Ởήνửς Ủυνựư̆Ựỷτοποίỷσỷς του ợότửρυ

Ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς είναι 
αφιερωμένος στη ροταριανή ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση. Έχει περάσει ένα εξάμηνο 

(η ροταριανή χρονιά ξεκινάει την 1η Ιουλίου), 

έχουμε πραγματοποιήσει κάποιους από τους 

στόχους που θέσαμε ξεκινώντας και τώρα 

είναι η εποχή να εξετάσουμε τι έχουμε 
πετύχει, τι μένει ακόμα να γίνει, τι 
δυνατότητες υπάρχουν να αξιοποιήσουμε 
για να κάνουμε ακόμη περισσότερα για τους 

συνανθρώπους μας, να συζητήσουμε και να 

προγραμματίσουμε τις δράσεις μας για το 

δεύτερο εξάμηνο και συγχρόνως να 

εξασφαλίσουμε τη συνέχεια στον Όμιλό μας 

με διαρκή ενημέρωση των μελών και 
ιδιαίτερα των εισερχόμενων αξιωματούχων. 

Με άρτια ενημέρωση, γνώση των 

καταστατικών, πληροφόρηση από την 

πλούσια βιβλιογραφία και τις ιστοσελίδες 

της Περιφέρειάς μας και του Διεθνούς 

Ρόταρυ, καλλιέργεια επαφών και 
συνεργασίας με άλλους Ομίλους στη χώρα 

μας και σε όλο τον κόσμο, μπορούμε, καλά 

ενημερωμένοι, να αξιοποιήσουμε τις 

πραγματικά μεγάλες δυνατότητες για 

σημαντικό έργο. Το Ρόταρυ είναι μια 

παγκόσμια οργάνωση, πολύ καλά δομημένη, 

με κανόνες, αρχές, ιεραρχία, φροντίδα για 

διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών 

με τη διοργάνωση πολλών εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων και την έκδοση ενημερωτικών 

περιοδικών και εγχειριδίων, που είναι 
διαθέσιμα και στην ελληνική γλώσσα, και 
διαρκή ανανέωση των διαδικασιών που 

ρυθμίζουν διάφορα θέματα – διοικητικά, 

οργανωτικά – ώστε να καταφέρνει να είναι 
πάντα επίκαιρη, σε άμεση επαφή με τη 

σύγχρονη πραγματικότητα και τις συνθήκες 

που επικρατούν σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της γης. Τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση 

στην πληροφόρηση έχει γίνει πολύ πιο 

εύκολη και γρήγορη με την τεχνολογία και τη 

χρήση διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας και 
επιμόρφωσης καθώς και συνεργασιών 

μεταξύ Ομίλων που βρίσκονται σε 
διαφορετικές χώρες. Η σωστή ενημέρωση, η 

κοινή πληροφόρηση, συντελεί ώστε να 

διαμορφώνεται κοινή συνείδηση. Οι 
Ροταριανοί «μιλούν την ίδια γλώσσα» σε 
όποια γωνιά της γης κι αν κατοικούν,  

διαπνέονται από τα ίδια ιδανικά: της 

προσφοράς στον συνάνθρωπο, της 

αλληλεγγύης, της αμοιβαίας κατανόησης και 
της παγκόσμιας ειρήνης.

Χορηγοί  
Επικοινωνίας
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Ένας μήνας ορόσημο για το Ρόταρυ. Στις 23 

Φεβρουαρίου 1905 γιορτάζεται η επέτειος της 

ίδρυσης του Ρόταρυ. Ξεκίνησε από μια 

ανθρώπινη ανάγκη για επαφή και ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων και έχει στο επίκεντρο της 

ιδεολογίας και των δράσεών του την 

καλλιέργεια καλής θέλησης, διεθνούς 

κατανόησης, φιλίας και ειρήνης μεταξύ των 

λαών. Αρχικά οι 4 φίλοι που συναντήθηκαν σε 
ένα γραφείο εκείνο το απόγευμα του 

Φεβρουαρίου ήθελαν να μοιράζονται τις 

ανησυχίες τους και να δημιουργήσουν έναν 

πυρήνα αξιόλογων ανθρώπων, έντιμων 

επαγγελματιών, με ηθικές αρχές στην άσκηση 

του επαγγέλματος και τη ζωή τους, με στόχο 

την αλληλοκατανόηση, την αλληλεγγύη και 
την ανάπτυξη υγιών σχέσεων ενάντια στη 

διαφθορά που κυριαρχούσε στο Σικάγο της 

εποχής εκείνης. Πάρα πολύ γρήγορα η 

συντροφιά εκείνη έγινε Όμιλος και 
ονομάστηκε Ρόταρυ από την αγγλική λέξη 

rotation που σημαίνει περιστροφή, γιατί οι 
συναντήσεις γίνονταν εκ περιτροπής στο 

χώρο εργασίας κάθε μέλους. Ο πρώτος 

Όμιλος πολύ σύντομα βρήκε μιμητές και η 

ιδέα απλώθηκε στην Ευρώπη (1912, Λονδίνο), 

την Ασία (1918), την Αυστραλία(1920) και την 

Αφρική(1921). Σήμερα υπάρχουν 34.558 

Ροταριανοί Όμιλοι και άλλοι τόσοι Όμιλοι 
Ροταράκτ και Ιντεράκτ (νέων και μαθητών) 

καθώς και Ροταριανά Κοινοτικά Σώματα σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι αυτοί είναι 
άνθρωποι που ακολουθώντας το παράδειγμα 

των ιδρυτών αλλά και άλλων φωτισμένων 

ηγετών έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην 

προσφορά στον συνάνθρωπο, στην 

προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο, με 
υγεία και εκπαίδευση για όλους μέσα σε κλίμα 

κατανόησης, φιλίας και συνεργασίας των 

λαών, σε συνθήκες ειρήνης σε κάθε γωνιά της 

γης. Επιλέγοντας τα μέλη με μοναδικά 

κριτήρια την εντιμότητα και την ακεραιότητα 

χαρακτήρα, καθώς και τη διάθεση για 

ανιδιοτελή προσφορά, ανεξάρτητα από 

φυλετική ή εθνική προέλευση, θρησκευτικές ή 

πολιτικές πεποιθήσεις, επιδιώκεται η 

ενότητα και η προώθηση συνεργασίας για 

κοινωφελείς δράσεις μεταφέροντας παντού 

το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι οι λαοί 
ενωμένοι μπορούν να Κάνουν το Καλό στον 

Κόσμο. Πιστεύουμε σε ένα ιδανικό: έναν κόσμο 

ειρηνικό και μια παγκόσμια κοινωνία 

κατανόησης και αλληλεγγύης. Σε μικρότερη ή 

μεγαλύτερη κλίμακα, με κοινωφελείς δράσεις, 

προσφέροντας όπου υπάρχει ανάγκη, 

προσπαθούμε αυτό το ιδανικό να το κάνουμε 
πράξη. Και στην πορεία διαπιστώνουμε ότι 
δεν είμαστε μόνοι – είναι πολλοί που 

εμπνέονται από τα ίδια ιδανικά κι έτσι η 

ελπίδα γίνεται πίστη ότι αυτό μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα.      	


Ν.Σµύρνη 
Αγίας Φωτεινής 49 
Τηλ.: 210 93 30 906 !

Άλιµος 
Θεοµήτορος 55  
Τηλ.: 210 98 55 980  !

www.mathioudakis.gr

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


