
Αλλαγή 
Ηγεσίας
Το Ρόταρυ, ένας παγκόσμιος 
ανθρωπιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε 
το 1905 και αριθμεί συνολικά σε όλες τις 
βαθμίδες πάνω από 2  εκατομμύρια μέλη, 
οργανωμένους σε Ομίλους, σε 
περισσότερες από 200 χώρες, κάθε 
χρόνο αλλάζει τα πρόσωπα που 
υπηρετούν τους θεσμούς του σε 
διάφορες θέσεις. Οι αρχές και οι αξίες 
μας δεν αλλάζουν αλλά η ανανέωση 
αυτή επιτρέπει σε νέα άτομα να 
προσφέρουν από τον εαυτό τους, με τις 
ιδιαίτερες ικανότητες και τη μοναδική 
τους προσωπικότητα, να δώσουν νέα 
πνοή, με  το ανανεωμένο ενδιαφέρον 
τους για προσφορά πλουσιότερου έργου 
προς όφελος των συνανθρώπων μας που 
το χρειάζονται.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, σε μια όμορφη 
ατμόσφαιρα που κόσμησαν οι καλοί μας 
φίλοι, έγινε η «αλλαγή ηγεσίας» του 
Ομίλου μας στο Ξενοδοχείο Athens 
Ledra Marriott, όπου 
πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 9 
μμ., οι συναντήσεις του Ομίλου. 
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Πρόεδρος του Ομίλου για τη 
ροταριανή χρονιά 2013-14 (1η 
Ιουλίου 2013 - 30ή Ιουνίου 2014) 
ανέλαβε η ροτ. Κωνσταντίνα 
Επισκοποπούλου, ψυχολόγος-
ψυχοθεραπεύτρια, που ζει και 
εργάζεται στη Νέα Σμύρνη. Την 
προηγούμενη χρονιά υπηρέτησε με 
αφοσίωση τον  Fμιλο από τη θέση 
της Γραμματέως και τώρα, ως η 
πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του 

Ομίλου από την ίδρυσή του, 
παίρνοντας τη σκυτάλη από τον 
αφοσιωμένο ροταριανό, Γιάννη 
Χρυσόγελο, δεσμεύτηκε να 
συνεχίσει την παράδοση και από 
θέση μεγαλύτερης ευθύνης, να 
υπηρετήσει πρωτίστως τους 
συνανθρώπους μας που το 
χρειάζονται με τις κοινωφελείς 
δράσεις του Ομίλου αλλά και το 
Ρόταρυ σε όλα τα επίπεδα. 

Μήνυμα Προέδρου 
2013-14

Πλακέτα από το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Ν. Σμύρνης για την 
αναγνώριση της υποστήριξης από 
το Ροταριανό Όμιλο Ν. Σμύρνης

Το λογότυπο και το σύνθημα του 

Διεθνούς Ρόταρυ για το Ροταριανό 

έτος 2013-2014.

Ο γνωστός ηθοποιός και εθελοντής 

Jackie Chan σε αφίσα προώθησης του 

προγράμματος καταπολέμησης της 

πολιομυελίτιδας.

Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                       
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Ο Ροταριανός Fμιλος Νέας Σμύρνης 
υπόσχεται ότι, όπως κάνει από την 
ίδρυσή του, πριν από 26 χρόνια, ακόμη 
περισσότερο όμως στις αντίξοες 
σημερινές συνθήκες, θα είναι παρών και  
θα προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις 
πολλαπλές ανάγκες του τόπου μας, 
κάθε στιγμή, όπου χρειάζεται, 
αποτελεσματικά και με διακριτικότητα.

Στο μήνυμά της η νέα Πρόεδρος μεταξύ 
άλλων είπε:

«Ως πρόεδρος θα ήθελα μόνο να θυμίσω 
την ευθύνη που αναλαμβάνουμε να 
συνεχίσουμε την παράδοση και να πάμε 
μερικά βήματα μπροστά! Να θυμόμαστε 
ότι το σήμα που φοράμε δηλώνει ότι 
ανήκουμε σε μια παγκόσμια οργάνωση 
με σημαντική προσφορά και είναι 
μεγάλη η ευθύνη να αποδεικνύεις με το 
έργο σου ότι αξίζεις να το φοράς. Ας 
μην ξεχνάμε ούτε στιγμή: σ’ αυτό τον 
κόσμο δεν ήρθαμε απλώς για να 
πάρουμε και να χαρούμε ό, τι έχει να 
μας δώσει – αλλά να δώσουμε ό, τι 
καλύτερο διαθέτουμε σ’ αυτούς που το 
έχουν περισσότερο ανάγκη… Fμως, δεν  
είμαστε  μόνοι μας σ’ αυτόν τον αγώνα: 
Είμαστε πολλοί και μπορούμε να 
κάνουμε πολλά!

Ο κόσμος γύρω μας χρειάζεται το 
Ρόταρυ – κι εμείς θα καταβάλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για ν’ 
ανακουφίσουμε ανάγκες μικρότερες ή 
μεγαλύτερες – αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες της παγκόσμιας 
οργάνωσής μας – με συνεργασίες μεταξύ  
Ομίλων ή με άλλες οργανώσεις – με 
καινοτόμα προγράμματα και εφαρμογή 
νέων μεθόδων για ν’ αντιμετωπίσουμε – 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας – παλιά 
προβλήματα. Συνεισφέροντας ο 
καθένας ό, τι μπορεί – από το 
στοιχειώδες, ως το αδιανόητο μέχρι 
τώρα – ζητώντας κι από τους φίλους 
μας να μας βοηθήσουν στην 

προσπάθειά μας  να στηρίξουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ν’ 
αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες ανάγκες.

>χουμε όραμα: να γίνει το Ρόταρυ ένα 
ζωντανό, δυναμικό κύτταρο της 
κοινωνίας, μια αναγνωρίσιμη και 
υπολογίσιμη δύναμη κοινωνικής 
προσφοράς 

>χουμε στόχους: να 
προσφέρουμε σημαντικό 
κοινωφελές έργο στην 
τοπική κοινωνία και 
όπου αλλού υπάρχει 
ανάγκη

>χουμε θέληση, 
αποφασιστικότητα 
και ενθουσιασμό: 
να διαδώσουμε τις 
αρχές του 
Ρόταρυ και να 
εμπνεύσουμε 
νέους 
ανθρώπους που 
θα θελήσουν να κάνουν 
μαζί μας αυτό το ταξίδι, να γίνουν νέοι 
κρίκοι στην παγκόσμια αλυσίδα της 
προσφοράς…

Δεσμευόμαστε να δουλέψουμε με 
επαγγελματική συνέπεια, με αφοσίωση 
και συναίσθηση ευθύνης – 
εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τον 
Τετραπλό >λεγχο.

Επειδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζούμε προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
δικό μας ταξίδι και το «ευ ζην», δεν 
θέλουμε να μένουμε απλοί παρατηρητές, 
αμέτοχοι σε ό, τι συμβαίνει γύρω μας – 
θέλουμε να βοηθήσουμε να γίνει ο 
κόσμος καλύτερος!

Ελάτε μαζί μας! Ο κόσμος χρειάζεται το 
Ρόταρυ κι εμείς χρειαζόμαστε τη 

βοήθειά σας! Και με τη βοήθειά σας 
είμαι σίγουρη ότι  θα τα καταφέρουμε!

 Είναι δύσκολοι οι καιροί αλλά μια 
παροιμία λέει «δεν μπορείς ν’ αλλάξεις 
τον άνεμο, μπορείς όμως να ρυθμίσεις 
τα πανιά»! 

Fσοι λοιπόν δεν είστε ροταριανοί 
μπορείτε να γίνετε και να βοηθήσετε  να 
κάνουμε  το ταξίδι της ζωής ωραιότερο 
προσφέροντας ανακούφιση σ’ αυτούς 
που το χρειάζονται και χαρά! Και 
όσοι είστε στο Ρόταρυ, θυμηθείτε: 
δεν χρειάζονται πολλά για ν’ 
αλλάξουμε τη ζωή ενός 
ανθρώπου, ενώ συγχρόνως 

πλουτίζουμε τη δική μας με 
πολύτιμες εμπειρίες και 
συναισθήματα! Oτσι 
γίνεται κανείς 
ροταριανός: όταν δίνει 
από τον εαυτό του, από 
το χρόνο, από τη σκέψη 

του, από την ψυχή του, με 
όλες του τις δυνάμεις. Fταν 
αναζητά ευκαιρίες να 

προσφέρει ό, τι μπορεί, όπου βλέπει ότι 
υπάρχει ανάγκη, με όποιο τρόπο 
χρειάζεται. 

Το Ρόταρυ είναι κώδικας και 
φιλοσοφία ζωής! Ο Hμιλος μας 
προσφέρει τη δυνατότητα να την 
κάνουμε πράξη!»

Μήνυμα Προέδρου 2013-14
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Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου



Κοινωφελές έργο ροτ. χρονιάς 2012-13

1. Βοήθεια σε γέροντες του οίκου ευγηρίας «Γαλήνη» της Νέας Σμύρνης
2. !Ενίσχυση με διάφορα είδη (πομπούς επικοινωνίας και ειδικά 

τζάκετ) του Σώματος Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Νέας 
Σμύρνης

3. !Σταθερή συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και αιμοδοσία 2 
φορές το χρόνο

4. Συμμετοχή του Ομίλου με 4 αιμοδότες στην Τράπεζα αίματος 
της Περιφέρειας στο Λαϊκό Νοσοκομείο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα όλο το χρόνο

5. !Τρόφιμα και ρούχα σε άπορους γέροντες, άστεγους και άτομα 
που έχουν ανάγκη

6. !Προσφορά τροφίμων και ειδών υγιεινής στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νέας 
Σμύρνης

7. Συμμετοχή στην ανθρωπιστική αποστολή στα Τζουμέρκα με 
φάρμακα και υγειονομικό υλικό

8. Προσφορά φαρμάκων στην κοινή δράση  της 
Περιφέρειας με τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την 
ΜΚΟ «Αποστολή»

9. !Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
με συμμετοχή διαφόρων Ομίλων και μη Ροταριανών για 
τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις

10. !Προσφορά σε ίδρυμα γερόντων στην Καλαμάτα 
ειδικού νοσοκομειακού κρεβατιού , αναπηρικού 
αμαξιδίου , υποστηρικτικού Π και αεροστρώματος 
κατάκλισης

11. Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων στο 
Γηροκομείο και Αναρρωτήριο Απόρων Γερόντων στη 
Λειβαδιά

12. Ενίσχυση της οργάνωσης «Παιδί και Οικογένεια», που στηρίζει 4500 
οικογένειες ανέργων με παιδιά, με 1 φορητό υπολογιστή για τις ανάγκες της 
οργάνωσης, ρούχα και παιχνίδια, και συμμετοχή στην επισκευή του αυτοκινήτου 
διανομής ειδών της οργάνωσης

13. Ενίσχυση της Παιδόπολης Αλίμου «Άγιος Ανδρέας» με διάφορα είδη 
(ψυγειοκαταψύκτη, ρούχα, παιχνίδια, χαρτικά και είδη καθαρισμού) καθώς και 
βιβλίου Γερμανικών μετά από σχετικό αίτημα

14. Προσφορά ενός Η/Υ σε σχολείο της Καισαριανής για το μάθημα της Πληροφορικής 

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

16. Χρηματοδότηση θεατρικής παράστασης του Α  ́ Γυμνασίου Νέας Σμύρνης με θέμα 
«Ματωμένα Σμύρνης Φτερουγίσματα»

17. Προσφορά ακουστικών βαρηκοΐας σε άπορη φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα (σε συνεργασία με άλλους Ομίλους)

ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘ
ΕΙΑ

Με τις μικρές δυν
ατότητες του Ομίλου, σε 

εποχές οικονομικ
ής κρίσης που έχει 

επηρεάσει και τα
 μέλη μας, 

προσπαθήσαμε κ
αι φέτος να 

ανταποκριθούμε
 σε κάποια από τα πολλά 

αιτήματα και τις ανάγκες 
των 

συνανθρώπων μας. Αναφέρουμ
ε μερικές 

μόνο από τις δράσεις που 

πραγματοποίησε
 αυτή τη χρονιά ο 

Ροταριανός Fμιλος Νέας Σμύρ
νης.



Αύγουστος 
Μήνας Αύξησης Μελών και Επέκτασης

Κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σε ένα 

ιδιαίτερο θέμα: ο Αύγουστος δίνει 
έμφαση στην ενδυνάμωση των Ομίλων. 

Ισχυρός Όμιλος σημαίνει πλούσιο 

κοινωφελές έργο! 

Το Ρόταρυ είναι ανοιχτό σε κάθε 
άνθρωπο που διαπνέεται από ιδανικά, 

που έχει μέσα του αγάπη για τον 

άνθρωπο, ιδιαίτερα τον άνθρωπο που 

έχει ανάγκη από συμπαράσταση στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ο 

τοπικός Όμιλος είναι έτοιμος να δεχτεί 
όποιον διαμένει ή εργάζεται στην 

περιοχή και θέλει να προσφέρει από 

την ειδικότητά του, από τον εαυτό του, 

ό, τι καλύτερο μπορεί. Το Ρόταρυ είναι 
εθελοντική οργάνωση – γίνεται κανείς 

μέλος γιατί το θέλει αφού τον καλέσουν 
να το γνωρίσει – αλλά τα μέλη του 

υπηρετούν με επαγγελματική 

ευσυνειδησία, με συνέπεια και 
υπευθυνότητα, με κανόνες που 

θεσπίζονται από συλλογικά όργανα με 
δημοκρατικές διαδικασίες, με υψηλές 

ηθικές αρχές και αποτελεσματικότητα 

στην υλοποίηση σημαντικού 

κοινωφελούς έργου.

Το προφίλ του Ροταριανού σε λίγες 

γραμμές είναι: ένας έντιμος άνθρωπος, 

ώριμος, που λειτουργεί με το «εμείς» και 

έχει ως πρωταρχική αξία την υπηρεσία 

στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να 

αποσκοπεί σε ίδιο όφελος. 

Χαρακτηριστικά είναι τα συνθήματα 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΕΑΥΤΟΥ» και 
«ΜΕΓΙΣΤΑ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ 

ΑΡΙΣΤΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ». Ενδεικτικός επίσης 

είναι ο Τετραπλός Έλεγχος, ο ηθικός 

κανόνας που διέπει τη ζωή του 

Ροταριανού:

«Πριν από κάθε σκέψη, λόγο ή πράξη μας 

αναρωτιόμαστε: Είναι αλήθεια; Είναι 
δίκαιο για όλους; Προάγει την καλή 

θέληση και τη φιλία; Είναι ωφέλιμο για 

όλους τους ενδιαφερόμενους;»

Σήμερα βιώνουμε τις καταστροφικές 

συνέπειες ατομικιστικών, 

ανταγωνιστικών, καιροσκοπικών 

φαινομένων. Σε μας μένει να 

αξιοποιήσουμε τους ιδεαλιστές που 

έχουν διάθεση για δράση, τους 

ανθρωπιστές που αναζητούν ευκαιρίες 
για προσφορά, τους ρομαντικούς που 

θέλουν να κάνουν την ελπίδα πράξη. 

Ενωμένοι θα προχωρήσουμε σε 
δρόμους προσφοράς και αλληλεγγύης 
προς την έξοδο από τα εγωιστικά 

αδιέξοδα και την κρίση. Ελάτε ν’ 

αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων 

– μπορούμε!!!

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.

«Η  ζωή πάντα είχε προβλήµατα 
και δυσκολίες, αυτά όµως  µας 
τρέφουν και µας κάνουν πιο 
δυνατούς.» 

W i l l 
Durant, 

1885-1981,Αµερικανός συγγραφέας 
και φιλόσοφος

Ιούλιος
Θέμα της ροταριανής χρονιάς 2013-14
Κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος του Διεθνούς 

Ρόταρυ, επιλέγει ένα θέμα για τη χρονιά 

του. Μέσα σε μία φράση, με λίγες λέξεις, 

περιγράφει το όραμά του και 
παροτρύνει τους Ροταριανούς 

απανταχού της γης να το κάνουν 

πράξη. Ο Ron D. Burton, Πρόεδρος Δ.Ρ. 

2013-14, αναλύοντας το θέμα της 

χρονιάς, μεταξύ άλλων, είπε:
“ Η ιδιότητα του Ροταριανού είναι μια 

δέσμευση πολύ μεγαλύτερη από την 

παρουσία μας στην εβδομαδιαία 

συνεστίαση. Σημαίνει ότι 
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και το 

ρόλο μας σ’ αυτόν με μοναδικό τρόπο. 

Σημαίνει ότι δεχόμαστε πως η 

κοινότητά μας είναι δική μας ευθύνη 

και λειτουργούμε ανάλογα: παίρνουμε 
πρωτοβουλίες, καταβάλλουμε 
προσπάθειες και κάνουμε το σωστό, όχι 
το εύκολο.

Όλοι είμαστε στο Ρόταρυ για να 

συμμετέχουμε σε δράσεις και να 

κάνουμε τη διαφορά. Και στη Ροταριανή 

προσφορά, όπως και σε όλα σχεδόν τα 

θέματα στη ζωή, όσο περισσότερα 

δίνεις, τόσο περισσότερα παίρνεις. Αν 

προσπαθήσεις το λιγότερο δυνατό, δεν 

θα καταφέρεις πολλά και δεν θα πάρεις 

μεγάλη ικανοποίηση απ’ αυτό που 

κατάφερες. Αν όμως πάρεις την 

απόφαση να αγκαλιάσεις το Ρόταρυ – να 

βάλεις τη Ροταριανή προσφορά και τις 

Ροταριανές αξίες σε κάθε μέρα της ζωής 

σου – τότε θα δεις την απίστευτη 

επίδραση που μπορείς να έχεις. Τότε θα 

βρεις την έμπνευση, τον ενθουσιασμό και 
τη δύναμη ν’ αλλάξεις πραγματικά τη 

ζωή των ανθρώπων. Και κανενός άλλου 

η ζωή δεν θ’ αλλάξει περισσότερο από τη 
δική σου.

Τη Ροταριανή χρονιά 2013-14, το θέμα μας 
και η προτροπή μου σε κάθε έναν από 

εσάς θα είναι «Αγκάλιασε το Ρόταρυ, 

Άλλαξε τη ζωή».

Ήταν επιλογή σας να φορέσετε το σήμα 

του Ρόταρυ.

Όλα τ’ άλλα εξαρτώνται από σας.”

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΌ, 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 ;


