
Ευχάριστη έκπληξη – 
Αισιόδοξη Προοπτική… 

  ủον ớούλư̆ο, ο ợ.ỡ. ởέửς Ủμύρνỷς 
πρότựư̆νự στỷν ỏυửữữựλư̆₫ή Ủχολή, το 
Ợρότυπο πửρửỰοσư̆ử₫ό σχολựίο τỷς 
πόλỷς μửς, τỷ Ựư̆ựξửữωữή 
ựνỰοσχολư̆₫ού μửƯ̆ỷτư̆₫ού 
Ựư̆ửữωνư̆σμού, στο ỉυμνάσư̆ο ₫ửư̆ το 
ờύ₫ựư̆ο, μự Ư̆έμử τον ỏƯ̆ựλοντư̆σμό, 
ώστự οư̆ μửƯ̆ỷτές νử 
συνựư̆Ựỷτοποư̆ήσουν τỷ σỷμửσίử του 
ựƯ̆ựλοντư̆σμού στỷ σύữχρονỷ 
₫οư̆νωνư̆₫ή Ỷωή.  

Ởự το ξự₫ίνỷμử τỷς νέửς σχολư̆₫ής 
χρονư̆άς, οư̆ φư̆λόλοữοư̆ Ỏώρử Ởέντỷ 
(ỉυμνάσư̆ο) ₫ửư̆ ỉư̆ώρữος ỚώỰỷς 
(ờύ₫ựư̆ο), μự τỷ συữ₫ửτάƯ̆ựσỷ του 
ỉυμνửσư̆άρχỷ ₫. ởί₫ου ờư̆νάρỰου ₫ửư̆ 
του ờυ₫ựư̆άρχỷ ₫. Ủτρửτή Ỉοữư̆άννỷ, 
ửνέλửỮửν τỷ Ựư̆ορữάνωσỷ ₫ửư̆ 
προ₫ήρυξửν το Ựư̆ửữωνư̆σμό ửπό 11/9 
– 05/10. ỡư̆ συữữρửφựίς των 
₫ựư̆μένων, Ợένυ ỞπựƯ̆άνỷ (ỉ2, 
ỉυμνửσίου) ₫ửư̆ Ừλόỷ ủỷλư̆ử₫ού (ể4, 
ờυ₫ựίου), πήρửν το ểŋ ỈρửỮựίο ₫ửư̆ 
έλửỮửν ως έπửƯ̆λο ửπό ένửν φορỷτό 
ổ/Ứ ỷ ₫ửƯ̆ựμίử.  

ỡư̆ συμμựτοχές ήτửν πρửữμửτư̆₫ά μư̆Ử 
ựυχάρư̆στỷ έ₫πλỷξỷ ₫Ửư̆ μư̆Ử 
Ửư̆σư̆όỰοξỷ προοπτư̆₫ή ữư̆ử το μέλλον 
ửυτής τỷς χώρửς που ữửλουχựί πửư̆Ựư̆ά 
τửλửντούχử, Ựỷμư̆ουρữư̆₫ά, Ựρửστήρư̆ử, 
μự πολλά ựνỰư̆ửφέροντử ₫ửư̆ μự 
₫οư̆νωνư̆₫ές ựυửư̆σƯ̆ỷσίựς. Ớựρμά 
συữχửρỷτήρư̆ử στους ự₫πửư̆Ựựυτư̆₫ούς 
που ựπư̆τựλούν το λựư̆τούρữỷμử τỷς 
ự₫πửίỰựυσỷς ₫ửư̆ έχουν τỷν ựυƯ̆ύνỷ 
ữư̆ử τỷν πửư̆Ựựίử των πửư̆Ựư̆ών μửς.  
 
Ờων/νử ỏπư̆σ₫οποπούλου 
ỢρόựỰρος ợ.ỡ. ởέửς Ủμύρνỷς 2013-14 

συνέχựư̆ử στỷ σựλίỰử 2

Ợένυ ỞπựƯ̆άνỷ (ỉ2) «Ủτỷν ₫ορυφή του ₫όσμου» 
Ợρώτο ỈρửỮựίο Ỏư̆ỷữήμửτος ỉυμνửσίου  
…..  
Ởέσử στư̆ς Ựύο ựπόμựνựς ỷμέρựς έχω έρƯ̆ựư̆ σự ựπửφή μự τους 
ửνƯ̆ρώπους τỷς ểctionểid   ₫ửư̆ έχουμự ₫ửτửστρώσựư̆ το Ữửσư̆₫ό 
₫ορμό του σχựỰίου μửς. ổ ỡυữ₫άντử ửνή₫ựư̆ στư̆ς χώρựς Ựράσỷς 
τỷς ορữάνωσỷς ₫ửư̆ μάλư̆στử ₫ửτά προτựρửư̆ότỷτử. ổ προσφορά 
ửπό μέρος μου, ựνός προữράμμửτος άμựσỷς προσέữữư̆σỷς μự 
συữ₫ự₫ρư̆μένο σ₫οπό το χτίσư̆μο του σχολựίου τỷς μư̆₫ρής 
Matumaini, έữư̆νự Ựự₫τή μự ựνƯ̆ουσư̆ửσμό. Ởόνο που ỷ προσφορά 
μου Ựựν πựρư̆ορίỶựτửư̆ στỷ χρỷμửτοỰότỷσỷ ửυτού του 
προữράμμửτος ửλλά Ỷỷτάω νử λάỮω ₫ửư̆ ựνựρữό μέρος μự 
προσωπư̆₫ή ựƯ̆ựλοντư̆₫ή ựρữửσίử στο σχựỰư̆ửσμό ₫ửư̆ τỷν 
υλοποίỷσỷ του σχολựίου. ỡư̆ άνƯ̆ρωποư̆ τỷς ορữάνωσỷς 
υποσχέƯ̆ỷ₫ửν νử μự ỮοỷƯ̆ήσουν μự μư̆ử πλήρỷ ομάỰử 

Αποσπάσματα από τις συμμετοχές 
στο Μαθητικό Διαγωνισμό  

Έπαινος προς τον Όμιλο για τη μεγάλη 
προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού 
σε συμπολίτες μας.

Το λογότυπο και το σύνθημα του Ρόταρυ 

για το 2013.
Ο ZIGGY MARLEY σε αφίσα 
προώθησης του προγράμματος 
καταπολέμησης της πολιομυελίτιδας.

Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
ỏởổỞỏợỬủớỜỡ Ỏỏờủớỡ                                                       
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ựƯ̆ựλοντών, ựλλήνων ₫ửư̆ ξένων που Ư̆ử Ựựχτούν νử 
μự συνοỰέψουν σự ửυτό το τửξίỰư̆. 
….. 
«Ỡέρựτự…» ửρχίỶựư̆ ỷ ỏλένỷ. «ỏμựίς οư̆ τρựư̆ς ựίμửστự 
χρόνư̆ử μέλỷ τỷς “ActionAid”. ỜάƯ̆ự χρόνο οư̆ Ựư̆ử₫οπές 
μửς ựίνửư̆ ựƯ̆ựλοντư̆₫ές Ựράσựư̆ς, σửν ửυτή που 
πựρư̆ữράψửτự, ửλλά ₫ửư̆ άλλựς πράξựư̆ς, μư̆₫ρότựρỷς 
₫λίμử₫ửς ựỰώ στον τόπο μửς. Ủự συσσίτư̆ử ửστέữων, 
στỷ Ựư̆Ựửσ₫ửλίử πửư̆Ựư̆ών ửπόρων οư̆₫οữựνựư̆ών ₫ửư̆ 
άλλựς. Ớử ήτửν μựữάλỷ μửς τư̆μή νử μửς ựπư̆τρέψựτự 
νử συμμựτάσχουμự ₫ư̆ ựμựίς στο έρữο που έχựτự 
ửνửλάỮựư̆». ủόσử χρόνư̆ử συνựρữửσίửς μự ửυτά τử 
πửư̆Ựư̆ά, ₫ửư̆ Ựựν ữνώρư̆Ỷử τίποτử. ởτρέπομửư̆. Ờửư̆ οư̆ 
τρựư̆ς πửίρνουν λίữο πửρửπάνω ửπό τον Ữửσư̆₫ό 
μư̆σƯ̆ό. ổ ởửτάσử μάλư̆στử ξέρω πως ựτοư̆μάỶựτửư̆ νử 
ξự₫ư̆νήσựư̆ οư̆₫οữένựư̆ử. Ợού Ữρίσ₫ουν το χρόνο, τỷ 
Ựư̆άƯ̆ựσỷ, τử χρήμửτử ữư̆ử νử προσφέρουν τόσử; «Ởử 
ửν ựữ₫ửτửλựίψựτự το project τỷς πολυựƯ̆νư̆₫ής, Ư̆ử 
χάσựτự το υψỷλό bonus που σửς υποσχέƯ̆ỷ₫ử ₫ửư̆ ửπ’ 
ό,τư̆ ữνωρίỶω, όλοư̆ το έχựτự ửνάữ₫ỷ», τους ửπửντώ 
τựλư̆₫ά. «ủίποτử Ựựν συữ₫ρίνựτửư̆ μự ửυτό που Ư̆ử 
₫ựρỰίσουμự ửπό τỷν ựƯ̆ựλοντư̆₫ή μửς προσφορά. 
Ợư̆στέψựτự μửς, το ’χουμự ξửνử₫άνựư̆». ỡ λửư̆μός μου 
στựữνώνựư̆ ửπό τỷ συữ₫ίνỷσỷ. Ỡựρο₫ửτửπίνω, ₫ửư̆ μự 
σπửσμένỷ φωνή τους ửπửντώ: «ủότự λοư̆πόν πửư̆Ựư̆ά, ỷ 
τư̆μή ựίνửư̆ όλỷ Ựư̆₫ή μου». !
ỦοφίỬ ởότỷ (ỉ3) «ổ ựƯ̆ựλόντρư̆Ử του ’40» 
….. 
«Ởựτά ửπό ựί₫οσư̆ Ựύο χρόνư̆ử υπỷρựσίửς ửποσύρƯ̆ỷ₫ử. 

Ởư̆ử ₫ửλή μου φίλỷ, ựƯ̆ựλόντρư̆ử ửỰựλφή, μου έữρửψự 

ửυτούς τους στίχους στử τựλựυτửίử μου Ữήμửτử ως 

ựƯ̆ựλόντρư̆ử νοσο₫όμử». 

ΈỮữửλự ửπό ένử συρτάρư̆ του μπουφέ ένử 

πολυ₫ửư̆ρư̆σμένο ₫ư̆τρư̆νư̆σμένο χửρτί ₫ửư̆ ξự₫ίνỷσự νử 

Ựư̆ửỮάỶựư̆. 

ỏίσửư̆ μư̆ử ữựννửίử ₫ửρỰư̆ά - ίσư̆ử ựξίσου στỷ Ỷωή - ₫ửư̆ 

στο Ư̆άνửτο ửντί₫ρυ. 

ỏίσửư̆ Ựυο πửλάμựς ỮửƯ̆ư̆ές -₫ούπựς ψυχής - ữư̆ử τử 

Ựά₫ρυử του ₫όσμου. 

Ờίτσος ỡρφỬνόπουλος  (ỉ3) «ỉớởỏ Ờểớ ỏỦỨ 
ỏỚỏờỡởủổỦ» (ử₫ροστư̆χίỰử) 

 ….. 

Ờửτửστροφές Ư̆ử ữίνοντửư̆ ₫ửư̆ ựσύ Ư̆ử ỮοỷƯ̆άς, 
ểίμử Ư̆ử χửρίỶựư̆ς χωρίς νử πονάς, 
…..  
ỏƯ̆ựλοντής ữίνự ₫ư̆ ựσύ, 
Ủώσự το πựρư̆Ữάλλον ₫ửư̆ τỷ Ỷωή, 
Ứποστήρư̆ξự μư̆ử Ựράσỷ ửνƯ̆ρωπư̆στư̆₫ή. 
…..  
Ớựλήμửτử ₫άνự σự μư̆ử  ữư̆ửữư̆ά, 
…..  
Ότửν ένử Ựάσος ₫ửựί, 
ởử ₫άνựư̆ς ỰựνỰροφύτựυσỷ, προσφέρσου στỷ στư̆ữμή, 
…..  !
Ớέμỷς ờỬƯ̆ư̆ωτά₫ỷς (ỉ2), «Ừέρư̆Ử τỷς 
προσφοράς» !

Ổựυữửρωμένử, τρυφựρά,  
σέρνοντửν στử μửλλư̆ά του, 
λựυ₫ά σửν άữữựλου φτựρά  
άữữư̆Ỷửν τỷν ₫ửρỰư̆ά του. 

 
Ởự τỷ στορữή τους τỷν πλỷữή  
πάσχư̆Ỷửν ữư̆ử νử ₫λựίσουν,  
₫ư̆ έ₫ửνự μư̆ử ựυχή ỮουỮή  
ποτέ μỷν τον ửφήσουν. !
ểποỶỷτούσự τỷ φωνή, 
που του ’λựữự ₫ουράữư̆ο, 
₫ửư̆ σήμựρử υπομονή, 

₫ửλύτựρử Ư̆ử ựίνửư̆ ửύρư̆ο. 

Αποσπάσματα από τις συμμετοχές στο 
Μαθητικό Διαγωνισμό  

συνέχựư̆ử ửπό τỷ σựλίỰử 1

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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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



Κοινωφελείς (και άλλες) Δράσεις Διμήνου

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

2. 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  

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

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

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

6.  Αναγνώριση του εκλεκτού συμπολίτη μας Παναγιώτη Τσιάπη για την επιχειρηματική 
διαδρομή του και το σύνολο της προσφοράς του στην πόλη 

7. Προώθηση της δημόσιας εικόνας του Ρόταρυ με διανομή 
ενημερωτικού υλικού στο Άλσος της Νέας Σμύρνης με την 
ευκαιρία της βράβευσης του πΠροέδρου του Ομίλου Γιάννη 
Χρυσόγελου για την προσφορά του και μέσω του Ομίλου από 
τον ξενώνα «Ηλιαχτίδα» σε εκδήλωση για τον Εθελοντισμό 

8. Εορτασμός των 26ων γενεθλίων του Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης σε μια 
ζεστή και χαρούμενη τελετή στις 8 / 1 0 με τη συμμετοχή 
συναδέλφων και φίλων του Ομίλου (στην τελετή αυτή 
αναγνώριση επαγγελματία και βράβευση μαθητών 
Ευαγγελικής Σχολής)

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 Νοεμβρίου	
!
5.11.13   Επίσημη Επίσκεψη του Διοικητή Κοσμά 
Χουτουριάδη στον Όμιλό μας	
!
12.11.13    Πανηγυρική συνάντηση με ομιλητή τον κ. 
Κώστα Κατσιγιάννη, μέλος Δ.Σ. του  Ελληνικού τμήματος 
του ICOMOS, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος της UNESCO 
για τη διατήρηση των μνημείων. Θέμα της ομιλίας  «Τα 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην 
Ελλάδα».      	
!
19.11.13   δεν θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση του Οµίλου 	

 	

26.11.13   Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου για 
Τροποποίηση Καταστατικού.	
!

Πρόγραμμα συναντήσεων Δεκεμβρίου	
!
03.12.13   Πανηγυρική συνεστίαση με ομιλήτρια την 
κ. Πελίνα Ευαγγέλου,  Μουσικοθεραπεύτρια και θέμα 
της ομιλίας της «Θεωρία και Εφαρμογές της 
Μουσικοθεραπείας».	
!
10.12.13   Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές για 
την ανάδειξη αξιωματούχων του Ομίλου.	
!
17.12.13  Εκδήλωση συναδέλφωσης.	
!
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Ỏự₫έμỮρư̆ος 
Ởήνửς ợοτửρư̆ửνής ỡư̆₫οữένựư̆ửς  

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.

«Το Ρόταρυ θα συνεχίσει να είναι φιλάνθρωπο, 
αλλά µπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Ας 
κάνουµε το Ρόταρυ ικανό να εξαλείψει τα αίτια 
που κάνουν τη φιλανθρωπία αναγκαία.»  

Πωλ Χάρρις,  
ιδρυτής του Ρόταρυ,  
Αύγουστος 1916.

ởοέμỮρư̆ος – Ởήνửς ợοτửρư̆ửνού ớỰρύμửτος  
Στις 18 Ιουνίου 1917, ενώ ακόμη μαινόταν ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Arch Klumph, Πρόεδρος 

του Διεθνούς Ρόταρυ, στη λήξη του 

Παγκοσμίου Συνεδρίου της Ατλάντα, κάλεσε 
τους ροταριανούς, μόλις τελειώσει ο πόλεμος, 

να φέρουν κάτω από τη σημαία του Ρόταρυ 

όλους τους λαούς της γης. Τελειώνοντας είπε 
«… θα χρειαστεί να συγκεντρώσουμε 
εισφορές με σκοπό να κάνουμε το καλό στον 
κόσμο, συνεισφέροντας στις φιλανθρωπικές, 

εκπαιδευτικές και άλλες προσπάθειες για 

κοινωνική πρόοδο». Μ’ αυτή τη φράση 

γεννήθηκε το Ροταριανό Ίδρυμα που είναι 
σήμερα ο 4ος πλέον αξιόπιστος οργανισμός 

χορηγιών στον κόσμο.	


Αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στο 

Ροταριανό Ίδρυμα. Γίνονται σεμινάρια και 
ομιλίες για να γίνει γνωστό και να ενισχυθεί 
ώστε να μπορεί να εκπληρώσει την 

αποστολή του: να επιχορηγήσει τις 

προσπάθειες των ροταριανών σε όλον τον 

κόσμο που προωθούν την παγκόσμια 

κατανόηση μέσα από δράσεις προσφοράς, 

την καλή θέληση και την ειρήνη μέσα από τη 

βελτίωση της υγείας, την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης και την εξάλειψη της φτώχειας. 

Το Ίδρυμα υποστηρίζεται οικονομικά μόνο 

από τις εθελοντικές συνεισφορές και τις 

δωρεές ροταριανών και φίλων του Ρόταρυ 

που μοιράζονται το όραμά του για έναν 

καλύτερο κόσμο.	


Τα προγράμματα του Ροταριανού Ιδρύματος 

περιλαμβάνουν υποτροφίες σε νέους για 

σπουδές και σε επιστήμονες για έρευνα και 
μετεκπαίδευση, επιχορήγηση δράσεων που 

αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 

σε υποβαθμισμένες περιοχές, χρηματοδότηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, εκστρατείες 

εμβολιασμού για την καταπολέμηση 

σοβαρών ασθενειών (το μεγαλύτερο τέτοιο 

πρόγραμμα από το 1985, με επιτυχία κατά 

99%, είναι η προσπάθεια για την εξάλειψη της 

πολιομυελίτιδας από τον πλανήτη) με 
έμφαση στην υγεία μητέρας και παιδιού, 

εξοπλισμό ιατρικών κέντρων και εκπαίδευση 

επαγγελματιών υγείας, επαγγελματική 

κατάρτιση διαφόρων ομάδων και ανάπτυξη 

οικονομικά ασθενέστερων κοινοτήτων, 

προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη με την 

ίδρυση Ροταριανών Κέντρων για Σπουδές 

Ειρήνης και προσφορά υποτροφιών για 

τέτοιες σπουδές, συντονισμό δράσεων για 

την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού, και 
επιχορήγηση οποιασδήποτε δράσης 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου για όλους.	
!

Ο Δεκέμβριος είναι αφιερωμένος στη 

ροταριανή οικογένεια. Αυτή είναι η οικογένειά 

μας (οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας και 
συμμετέχουν στις κοινωφελείς δράσεις, μας 

ενισχύουν στο έργο μας και μοιράζονται μαζί 
μας τη χαρά και την ικανοποίηση όταν 

υλοποιούνται οι στόχοι μας), είναι οι 
οικογένειες των συναδέλφων ροταριανών 

του Ομίλου μας και άλλων Ομίλων (γι’ αυτό 

οργανώνουμε εκδηλώσεις όπου 

γνωριζόμαστε και διασκεδάζουμε όλοι μαζί) 
και η ευρύτερη οικογένεια του Ρόταρυ που 

αποτελείται από τους Ροταριανούς 

απανταχού της γης, τους νέους που έχουν 

συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα του 

Ρόταρυ, τους γονείς και τους φίλους τους 

που έρχονται στις εκδηλώσεις και μας 

γνωρίζουν, τους φίλους-επισκέπτες στις 

συναντήσεις των Ομίλων, τους συνεργάτες 

άλλων οργανισμών με τους οποίους 

υλοποιούμε από κοινού ανθρωπιστικές 

δράσεις. Όσοι έχουν τους ίδιους σκοπούς, 

αγωνίζονται για να κάνουν το καλό στον 

κόσμο και νιώθουν μέλη μιας ευρύτερης 

ομάδας με κοινούς στόχους, είναι σαν μια 

μεγάλη οικογένεια που τους συνδέει η κοινή 

αποστολή με πολύ ισχυρά νήματα, πολύ 

ισχυρότερα από την κοινή καταγωγή, το 

χρώμα της επιδερμίδας ή τη γλώσσα. Τέλος, 

στην οικογένειά μας ανήκουν όλοι εκείνοι 
που ευεργετήθηκαν από τα προγράμματα και 
τις δράσεις μας. Όσοι αγγίξαμε με αγάπη, 

πλησιάσαμε με κατανόηση και συμπόνια, 

βοηθήσαμε στο μέτρο των δυνάμεών μας, και 
όσοι αναγνωρίζοντας τη φροντίδα μας 

μιλούν για το Ρόταρυ με τα καλύτερα λόγια: 

είναι κι αυτοί μέλη της μεγάλης οικογένειας 

του Ρόταρυ. Ειδικά στις μέρες μας, τις 

δύσκολες για τη χώρα μας και συνεπώς για 

όλους, ειδικά αυτές τις μέρες, παραμονές 

γιορτών, που πρέπει να είναι μέρες χαράς 

αλλά και προβληματισμού για το ρόλο μας 

στον κόσμο και το νόημα της ζωής, θεωρούμε 
ότι αυτό το μήνα έχουμε ένα λόγο παραπάνω 

για να σκεφτούμε «την οικογένειά μας» και να 

προσφέρουμε ό, τι καλύτερο διαθέτουμε για 

να περάσουν αυτοί κι εμείς καλά και να 

υποδεχτούμε με αισιοδοξία την καινούργια 

χρονιά.  

Χορηγοί  
Επικοινωνίας 
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2ας Μαΐου 30, Πλ.Ν.Σµύρνης 
Τηλ. 2109340540 

www.tmsluxury.gr 

Τυµπανίδης Μιχαηλίδης Σιδηρόπουλος

Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Γάµου & Βάπτισης 
Baby & Maternity Photography 

Family Portraits 
Εκτυπώσεις- Επεξεργασίες - Μετατροπές Αρχείων


