
Από την επιστολή Ιουλίου 
του Διοικητή !
  «…Φίλοι μου, αυτή τη χρονιά οφείλουμε 
να κάνουμε τα πάντα για να  επιτύχουμε. 
Η αποτυχία δεν πρέπει να περνάει από το 
μυαλό κανενός. Υπάρχουν δύο 
κατηγορίες αποτυχημένων : αυτοί που 
σκέφτηκαν κάτι και δεν το έκαναν και 
αυτοί που έκαναν κάτι χωρίς να το 
σκεφθούν. Εμείς ως Ροταριανοί  δεν 
ανήκουμε σε καμία από αυτές.  
Πιστεύουμε ότι αν κάνουμε ό, τι είναι 
απαραίτητο τότε όλες οι πιθανότητες θα 
είναι με το μέρος μας. ΌΌταν οι άλλοι, με 
όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, βλέπουν 
μόνο προβλήματα, εμείς αυτό που 
βλέπουμε είναι τεράστιες και πολλές 
ευκαιρίες οι οποίες είναι μεταμφιεσμένες 
σε προβλήματα που μπορούν να λυθούν. 

Κάθε ένας μας έχει την ιδιότητα του 
Ροταριανού, μια  ιδιότητα η οποία 
συνεπάγεται  πολύ περισσότερα από την 
παρουσία στην εβδομαδιαία συνεστίαση 
του Ομίλου μας. Σημαίνει ότι 
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και το ρόλο 
μας σ’ αυτόν με έναν μοναδικό και 
ανεπανάληπτο τρόπο. Σημαίνει ότι 
δεχόμαστε πως η κοινότητά μας είναι δική 
μας ευθύνη, σημαίνει ότι λειτουργούμε 
ανάλογα: παίρνουμε πρωτοβουλίες, 
καταβάλλουμε προσπάθειες και κάνουμε 
το σωστό, όχι το εύκολο…»                                                   
Κοσμάς Χουτουριάδης 
Διοικητής 2013-14,  
Περιφέρειας 2470 Δ.Ρ.

συνέχεια στη σελίδα 2

Το καλοκαίρι τελείωσε, κι όπως κάθε τέλος, κλείνει κι 
αυτό µέσα του µια νότα µελαγχολίας, µια κάποια 
νοσταλγία. Νοσταλγία για συγκινήσεις που ζήσαµε, για 
αισθήµατα και πρόσωπα που για λίγο – δεν έχει σηµασία 
πόσο – δεθήκαµε µαζί τους στενά και ίσως ποτέ πια δεν 
θα ξανανταµώσουµε… 
Όµως, το φθινόπωρο δεν µας γεµίζει µελαγχολία µόνο 
γιατί σηµαίνει το τέλος και φυσικά την αρχή µιας 
καινούργιας περιόδου της ζωής µας. Η απροσδιόριστη 
θλίψη που φωλιάζει µέσα µας δεν έχει τις ρίζες της 
µονάχα στη νοσταλγία αυτού που πέρασε. Είναι 

Το Καλοκαίρι έφυγε 
Καλό Φθινόπωρο !

Επιβράβευση του ομίλου Ν. Σμύρνης 
από τον πρόεδρου του Διεθνούς 
Ρόταρυ 2012-13 Sakuji Tanaka, για τις 
προσπάθειες επίτευξης ειρήνης 
μέσω του εθελοντισμού.

Το λογότυπο και το σύνθημα του του 

προγράμματος καταπολέμησης της 

πολιομυελίτιδας..

Ο Bill Gates σε αφίσα προώθησης του 
προγράμματος καταπολέμησης της 
πολιομυελίτιδας.

Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                       

    Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 Φύλλο 2  

Ενίσχυση της Παιδόπολης Αλίμου «Αγ. Ανδρέας» με είδη πρώτης ανάγκης
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       Φιλοξενία νέων Ροταρα ́κτ απο ́ 
ξένες χω ́ρες 2013-06-06 

µια µικρή, ιδιότυπη θλίψη που βρίσκεται σε στενή 
συνάρτηση µε τη φύση. Κι’ αυτό, είναι 
αναπόφευκτο. Ο άνθρωπος δέχεται και αντιδρά 
στα µηνύµατα της εποχής ανάλογα µε την 
ψυχοσύνθεση και την ευαισθησία του, ανάλογα µε 
την ατοµικότητα και την προσωπικότητά του. 
Άλλος βλέπει στο φθινόπωρο το θρήνο της φύσης, 
άλλος νιώθει µια γαλήνη την εποχή αυτή. Μια 
γαλήνη που φοβάται ότι δεν θα κρατήσει πολύ 
γιατί έρχεται ο χειµώνας:
«Η θαλπωρή, φθινόπωρο ας 
κρατήσει,…
  Τόσο που η καρδιά να συνηθίσει
  Για τα κρύα βράδια του 
χειµώνα.» (Γ. Καρατζάς, 
«Φθινοπωρινά µηνύµατα»)

Εµείς οι Ροταριανοί στο 
φθινόπωρο βλέπουµε τη 
δυναµική αρχή της χρονιάς. Το καλοκαίρι 
ξεκουραστήκαµε λίγο στην εξοχή (όσοι ζούµε 
στην πόλη), σκεφτήκαµε αρκετά, µαζέψαµε 
δυνάµεις, προγραµµατίσαµε δράσεις και γυρίσαµε 
στη βάση µας έτοιµοι να βάλουµε σε εφαρµογή 

τα σχέδια και τους στόχους µας. Με γνώµονα τις 
ανάγκες των συνανθρώπων µας, µε πυξίδα τις 
αρχές του Ρόταρυ, µε οδηγό µας την αποστολή 
της Προσφοράς Υπεράνω Εαυτού! Με τις 
δράσεις µας, όπως κάθε χρόνο, θα 
προσπαθήσουµε να ανακουφίσουµε µικρές ή/και 
µεγαλύτερες ανάγκες, ανάλογα µε τις δυνατότητές 
µας, κάνοντας πράξη το θέµα της χρονιάς 
Αγκάλιασε το Ρόταρυ, Άλλαξε τη Ζωή και 
αποδεικνύοντας ότι οργανωµένοι οι εθελοντές 
µπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα, 
µπορούν να βελτιώσουν και µερικές φορές να 
αλλάξουν πραγµατικά τη ζωή ενός ανθρώπου που 
το έχει ανάγκη. Η δράση µας δίνει ελπίδα, το 
παράδειγµά µας θα παρακινήσει κι άλλους, η 
επιτυχία µας θα σηµαίνει ανακούφιση. Καλή 
αρχή, λοιπόν, εκεί έξω είναι πολλοί που µας 
χρειάζονται, ας µη χάνουµε ούτε λεπτό! 

Κων/να Επισκοποπούλου                                                          
Πρόεδρος Ρ.Ο. Νέας Σµύρνης 2013-14

Το Καλοκαίρι έφυγε - Καλό Φθινόπωρο !
συνέχεια από τη σελίδα 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 ;

Εξώφυλλα εκδόσεων του Ομίλου μας.
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Κοινωφελείς (και άλλες) Δράσεις Διμήνου

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

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

3. Προσφορά αναπηρικού αμαξιδίου σε παιδί με κινητικά προβλήματα

4.  Ενίσχυση της Παιδόπολης Αλίμου «Αγ. Ανδρέας» με είδη πρώτης ανάγκης 

5. Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Εθελοντισμός και Παγκόσμιες ανθρωπιστικές 
οργανώσεις» με βραβείο για ένα μαθητή (ή μαθήτρια) Γυμνασίου και ένα Λυκείου

6. 	
Ενίσχυση της βιβλιοθήκης   

I. του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

II. της Παιδόπολης Αλίμου «Αγ. Ανδρέας»

7. Διοργάνωση Σεμιναρίου Ανάπτυξης μελών (της 2470 Περιφέρειας) 

8. Επεξεργασία έρευνας Ροταριανών σε επίπεδο Περιφέρειας

9. 	
Έκδοση Τροποποιήσεων Νομοθετικού Συμβουλίου 2 0 1 3 του Δ .Ρ . , Πρότυπου 
Καταστατικού και Συνιστώμενου Εσωτερικού Κανονισμού Ροταριανού Ομίλου 
(μετάφραση Κων/να Επισκοποπούλου)

10. Επανέκδοση του Εγχειριδίου Διαδικασίας (Manual of Procedure) (μετάφραση Κων/να 
Επισκοποπούλου)

ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Μέσα στο καλοκαίρι έγινε προετοιμασία, έρευνα 
αναγκών και επαφές με αρμόδιους, και ήδη 
σχεδιάσαμε για το δίμηνο και βρίσκονται στο 
στάδιο της υλοποίησης οι παρακάτω κοινωφελείς 
δράσεις που αφορούν στην πόλη μας και άλλες που 
αφορούν στην οργάνωσή μας

Πρόγραμμα συναντήσεων Σεπτεμβρίου
10.09.13   Τακτική Συνάντηση για να συζητήσουμε 
εσωτερικά θέματα και να προγραμματίσουμε 
κοινωφελείς δράσεις και εκδηλώσεις

17.09.13    «Μεταμόσχευση οφθαλμικών βλαστικών 
κυττάρων» Παρουσίαση της πρωτοποριακής 
μεταμόσχευσης που έγινε πρόσφατα  από τον χειρουργό 
οφθαλμίατρο Γιάννη Μάλλια, μέλος (και πΠρόεδρο) του 
Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης              

22.09.13   Σεμινάριο Ανάπτυξης Μελών της Περιφέρειας 
(διοργανωτής Όμιλος ο
Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης)
 
24.09.13   «Κωστής Τσικλητήρας: Ο πατριώτης 
Ολυμπιονίκης» Ομιλία του αθλητικογράφου Πέτρου 
Λινάρδου (του πρώτου εκλεγμένου Προέδρου του Ομίλου 
μας). Με τις ειδικές γνώσεις και τον γλαφυρό του λόγο 
θα μας γνωρίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας μιας 
ξεχωριστής προσωπικότητας του αθλητισμού.

Πρόγραμμα συναντήσεων Οκτωβρίου
01.10.13   Τακτική Συνάντηση για να συζητήσουμε 
μελλοντικές δράσεις και Ροταριανά θέματα

08.10.13   Πανηγυρική συνεστίαση για να γιορτάσουμε 
την επέτειο της ίδρυσης πριν από 26 χρόνια του Ρ.Ο. 
Νέας Σμύρνης.  Στην ίδια εκδήλωση ο Όμιλος θα 
βραβεύσει ένα διακεκριμένο επαγγελματία της πόλης 
μας.

15.10.13  Δεν θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση

22.10.13  Ο Οκτώβριος σύμφωνα με το Ροταριανό 
ημερολόγιο είναι ο Μήνας Επαγγελματικής Δράσης. 
Τον Όμιλό μας τιμά με την παρουσία του και μια 
επίκαιρη ομιλία για την «Επαγγελματική Ηθική» ο 
καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος (και πΠρόεδρος) του 
Ρ.Ο. Αθήνας-Ομόνοιας  Γιώργος Μασούλας.

29.10.13   Τακτική Συνάντηση - Προετοιμασία για την 
επίσκεψη του Διοικητή της Περιφέρειας 2013-14 Κοσμά 
Χουτουριάδη
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Οκτώβριος - Μήνας Επαγγελματικής Δράσης

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ  
ΝΕΑΣ 

ΣΜΥΡΝΗΣ

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.

«Όπως η όρεξη έρχεται 
τρώγοντας,έτσι και η δουλειά 
φέρνει την έµπνευση.»
Igor Stravinsky, Ρώσος 
συνθέτης, 1882-1971

Σεπτέμβριος – Μήνας Νεότητας
Κάθε μήνας στο ροταριανό ημερολόγιο είναι 
αφιερωμένος σε ένα ιδιαίτερο θέμα: ο 

Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στη 

Νεότητα, στους Νέους για τους οποίους το 

Ρόταρυ φροντίζει ιδιαίτερα με εκπαιδευτικά 

προγράμματα, σεμινάρια ανάπτυξης 

ηγετικών ικανοτήτων, ανταλλαγές νέων, 

μαθητών και φοιτητών και νεαρών 

επαγγελματιών, ευκαιρίες για γνωριμία 

άλλων χωρών και πολιτισμών και μελέτη 

αντίστοιχων επαγγελμάτων σε άλλες χώρες 

και συνθήκες. Το Ρόταρυ είναι επίσης ο 

μεγαλύτερος οργανισμός χορήγησης 

υποτροφιών. Το Ροταριανό Ίδρυμα 

προσφέρει κάθε χρόνο πρεσβευτικές 

υποτροφίες (για σπουδές στο εξωτερικό και 
ο/η υπότροφος λειτουργεί ως πρεσβευτής 

της χώρας του), φοίτησης σε ειδικά κέντρα 

επίλυσης διαφορών (σπουδές σε Ροταριανά 

Κέντρα Ειρήνης σε διάφορα Πανεπιστήμια) 

και υποτροφίες σε επιστήμονες για 

μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης οι Όμιλοι 
και η Περιφέρεια προσφέρουν μικρότερες 

υποτροφίες σε νέους για σπουδές στο 

εξωτερικό, για έρευνα, κλπ. Ανάμεσα στους 6 

βασικούς τομείς δράσης του Ρόταρυ είναι η 

εκπαίδευση και στις αναπτυσσόμενες χώρες 

η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Η 

Δράση Νέων Γενεών (συντονισμένες δράσεις 

που απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές 

ομάδες νέων) αναγνωρίζει τη θετική αλλαγή 

που επιφέρουν οι νέοι μέσα από 

δραστηριότητες ανάπτυξης ηγεσίας, την 

ανάμειξή τους σε τοπικές και διεθνείς 

κοινωφελείς δράσεις και προγράμματα 

ανταλλαγής καθώς με τις δραστηριότητες 

αυτές προάγουν τη διεθνή κατανόηση και την 
παγκόσμια ειρήνη. Συμβάλλουν επομένως 

στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου που 
όλοι ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να 

κάνουμε πραγματικότητα για μας και τα 

παιδιά μας. Επίσης οι Όμιλοι καλούν τους 

νέους να συμμετέχουν στις επαγγελματικές, 

κοινοτικές και διεθνείς δράσεις τους 

παρέχοντας συγχρόνως επαγγελματικό 

προσανατολισμό, ευκαιρίες για απόκτηση 

εμπειριών, πόρους για την υποστήριξή τους 

σε διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την 

προσωπική και επαγγελματική τους 

επιτυχία. Οι Ροταριανοί Όμιλοι 
υποστηρίζουν Ανθρωπιστικούς Ομίλους 

Ροταράκτ (για νέους 18-30 χρόνων) και 
Ιντεράκτ (για μαθητές 12-18 χρόνων) για την 

ανάπτυξη του ιδανικού της προσφοράς, της 

προσωπικής ακεραιότητας, του σεβασμού 

προς τους άλλους, της διάθεσης για βοήθεια, 

της κατανόησης της ατομικής ευθύνης και 
την προαγωγή της καλής θέλησης και της 

διεθνούς κατανόησης.  

Το Ρόταρυ είναι οργάνωση ικανών 

επαγγελματιών που χαίρουν εκτίμησης στην 

κοινωνία όπου εργάζονται και προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους. Για να γίνει κανείς μέλος 

ενός Ροτ. Ομίλου πρέπει να έχει και να δείχνει 
στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή 

του υψηλές ηθικές αρχές, όπως αυτές 

εκφράζονται στον Τετραπλό Έλεγχο, καθώς 

και διάθεση για προσφορά στους 

συνανθρώπους του. Μια ομάδα 

επαγγελματιών με ιδανικά συμβάλλει στην 

πρόοδο και την ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας καλλιεργώντας καλές σχέσεις, 

συνεργασίες και ενθαρρύνοντας συλλογικές 

δράσεις για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, τη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής και τη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου. Αυτό είναι το ιδεώδες του Ρόταρυ: 

ένας κόσμος ειρηνικός, με κατανόηση και 
φιλία μεταξύ των λαών, όπου όλοι θα έχουν 

ίσες ευκαιρίες κι πρόσβαση στα αγαθά της 

εκπαίδευσης και της εργασίας. Η 

συναδέλφωση που αναπτύσσεται μεταξύ 

των μελών δημιουργεί και επαγγελματικές 

ευκαιρίες – τα μέλη εμπιστεύονται 

συναδέλφους με τους οποίους γνωρίζονται 
καλά και συνεργάζονται σε κοινωφελείς 

δράσεις. Αυτό όμως δεν είναι αυτοσκοπός, 

είναι φυσικό επακόλουθο της συχνής 

επαφής, της εκτίμησης και της φιλίας που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μελών. Στις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις τους οι Όμιλοι 
προσκαλούν διακεκριμένους επαγγελματίες 

από διάφορους χώρους να παρουσιάσουν 

ενδιαφέροντα θέματα, προσφέροντας 

ευκαιρίες για καλύτερη γνωριμία θεμάτων 

και ανταλλαγή απόψεων. Τα μέλη επίσης 

παρουσιάζουν το επάγγελμά τους ώστε να 

τους γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι και 
οι επισκέπτες φίλοι του Ομίλου από την 

πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Οι 
συναντήσεις αυτές προσφέρουν στους νέους 

ερεθίσματα, επαγγελματικό 

προσανατολισμό, κίνητρα ανάπτυξης, 

ευκαιρίες για άμεση γνωριμία με 
επαγγέλματα και άριστους επαγγελματίες 

του χώρου που πιθανόν τους ενδιαφέρει για 

μελλοντικές σπουδές ή απασχόληση. Είναι 
και αυτό βασική επιδίωξη και ένας ακόμη 

τρόπος προσφοράς των μελών στην 

κοινότητα όπου λειτουργεί ο Όμιλος. 

Ο έµπορος που σκέφτεται τη 
δουλειά ως εξυπηρέτηση του 
κόσµου,δεν έχει τίποτα να 
φοβάται από τον 
ανταγωνισµό.»
J.C. Penney, επιχειρηµατίας 
και Ροταριανός, 1875-1971

Χορηγοί Επικοινωνίας

Δρ. Πέτρος Σαράκης
Πλαστικός Χειρουργός
Λεωφόρος Μεσογείων 41 
Αµπελόκηποι - Αθήνα
Τηλ: 210 77 99 210 
        210 77 99 215
Φαξ: 210 77 99 217
www.sarakis.com

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
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