
24 Οκτωβρίου
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

πολιομυελίτιδας
ủο  ₫ύρư̆ο  ₫ửư̆ πư̆ο  ửνửữνωρư̆σμένο 
πρόữρửμμử του  ợότửρυ ựίνửư̆ ỷ προσπάƯ̆ựư̆ử 
ự ξ ά λ ự ư̆ ψ ỷ ς  τ ỷ ς  π ο λ ư̆ ο μ υ ự λ ί τ ư̆ Ự ử ς 
(PolioPlus). ỡư̆ σχựτư̆₫ές  ựνέρữựư̆ựς, όπως 
συλλοữή χρỷμάτων , ựμỮολư̆ửσμοί , 
ữίνοντửư̆ ửπό  το  ợοτửρư̆ửνό  ΊỰρυμử. 
ỏπư̆πλέον, ợοτửρư̆ửνοί σự  όλο  τον ₫όσμο 
υπỷρựτούν σự  τοπư̆₫ό  ựπίπựỰο  ως ένử 
ư̆σχυρό  ựƯ̆ựλοντư̆₫ό  Ựί₫τυο  πửρέχοντửς 
υ π ο σ τ ή ρ ư̆ ξ ỷ σ ự  ₫ λ ư̆ ν ư̆ ₫ έ ς  ₫ ử ư̆ 
₫ư̆νỷτοποư̆ώντửς  τư̆ς ₫οư̆νωνίựς  τους  ữư̆ử 
τον ựμỮολư̆ửσμό  ή ữư̆ử άλλựς σχựτư̆₫ές 
Ựρửστỷρư̆ότỷτựς. ủο  "Plus" συμπλỷρώνựư̆ 
τỷν ự₫στρửτựίử ữư̆ửτί το  ựμỮόλư̆ο 
προστửτựύựư̆ ₫ửư̆ ửπό  άλλựς 5 ₫οư̆νές 
πửư̆Ựư̆₫ές ửσƯ̆ένựư̆ựς  (φυμửτίωσỷ, ư̆λửρά, 
τέτửνο, ₫ο₫ίτỷ ₫ửư̆ Ựư̆φƯ̆ựρίτư̆Ựử).

ủο  1985 στο  Ợửữ₫όσμư̆ο  ỦυνέỰρư̆ο  του 
Ỏư̆ựƯ̆νούς  ợότửρυ, μự  τỷν πửρουσίử του  Dr. 
Sabin, το  Ỏư̆ựƯ̆νές ợότửρυ  πρότựư̆νự  στον 
ỡổỏ (μự  τỷν ựυ₫ửư̆ρίử των 40 ựτών ửπό 
τỷν ίỰρυσή  του) , τỷν ự₫στρửτựίử 
ựξάλựư̆ψỷς  τỷς  πολư̆ομυựλίτư̆Ựửς ửπό  τον 
πλửνήτỷ. ỏ₫ựίνỷ  τỷν ựποχή, 1000 πửư̆Ựư̆ά 
τỷν ỷμέρử προσỮάλλοντửν ửπό  τỷν 
φοỮựρή ửσƯ̆ένựư̆ử. Ủήμựρử έχουμự  πựρί τử 
200 ₫ρούσμửτử το  έτος  ₫ửư̆ ỷ  ửσƯ̆ένựư̆ử 
έχựư̆ πựρư̆ορư̆σƯ̆ựί στỷ Ỉ. ởư̆ữỷρίử, το 
Ợử₫ư̆στάν ₫ửư̆ το  ểφữửνư̆στάν . ủο 
προτửƯ̆έν ữư̆ử Oscar (2009) ντο₫ư̆μửντέρ 
«ỷ  τựλựυτửίử ίντσử» (“the final inch”), 
πửρử₫ολουƯ̆ựί τους ựƯ̆ựλοντές ₫ửư̆ ửυτούς 
του  ợότửρυ, ựνώ ựμỮολư̆άỶουν πửư̆Ựư̆ά στỷν 
ớνỰίử, ỷ  οποίử συμπλỷρώνựư̆ τώρử το 
Ựựύτựρο έτος χωρίς ₫ρούσμử.

ỡư̆ ợοτửρư̆ửνοί έχουν συνựư̆σφέρựư̆ άνω 
του  ựνός  Ựư̆σự₫ửτομμυρίου  $ ửπό  το 
1 9 8 5 π ο υ  ử ν έ λ ử Ữ ử ν τ ỷ ν 
πρωτοỮουλίử. ểπό  το  1988 ựίνửư̆ 
₫οντά μửς  στỷν πρωτοỮουλίử ữư̆ử τỷν 
ựξάλựư̆ψỷ  τỷς  πολư̆ομυựλίτư̆Ựửς  οư̆: 
World Health Organization, UNICEF 
₫ửư̆ ủhe U.S. Center for Disease 
Control and Prevention. Ỉửσư̆₫ός 
υποστỷρư̆₫τής ửπό  το  2007 ựίνửư̆ ₫ửư̆ 
το ΊỰρυμử Gates.
Ởỷ  ξựχνάτự  ότư̆ ữư̆ử νử ựμỮολư̆άσουμự 
τử πửư̆Ựư̆ά στử ₫άστρử του  ư̆ού, 
ửπửư̆τούντửư̆ ựρữửτư̆₫ά ₫ửư̆ πόροư̆, λόữω  τỷς 
ửνύπửρ₫τỷς υποỰομής, ữựωữρửφư̆₫ής 
ửπομόνωσỷς, πολựμư̆₫ών συữ₫ρούσựων 
₫ửư̆ στρựỮλής πολư̆τư̆σμư̆₫ής ửντίλỷψỷς  ữư̆ử 
τỷν ự₫στρửτựίử ự₫ρίỶωσỷς.
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Την	  Τρίτη	  21	  Οκτωβρίου	  γιορτάστηκε	  σε	  πανηγυρική	  ατμόσφαιρα,	  
παρουσία	  αρκετών	  ιδρυτικών	  μελών	  του,	  η	  27η	  επέτειος	  από	  την	  
ίδρυση	  του	  Ρ.Ο.	  Ν.	  Σμύρνης.	  

Αφού	  διαβάστηκαν	  ευχετήρια	  μηνύματα	  που	  απέστειλαν	  ο	  
πΔιοικητής	  και	  ιδρυτικός	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Ιωσήφ	  Μιχαήλ	  και	  
οι	  βΔιοικητές,	  	  Αντώνης	  Μανιδάκης	  και	  Γιάννης	  Γιαβρίδης,	  το	  λόγο	  
έλαβε	  ο	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Κώστας	  Βαζίμας,	  ο	  οποίος	  
απηύθυνε	  τον	  παρακάτω	  χαιρετισμό:

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Ρ.Ο. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
27 χρόνια δράσης προσφοράς…

και συνεχίζουμε…!!!

Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
ỏởổỞỏợỬủớỜỡ Ỏỏờủớỡ                                                       
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Ừρόνư̆ử μửς Ợολλά !

ΉỰỷ  ửπό  τỷν προỷữούμựνỷ  χρονư̆ά μέσω 
των ợοτửρư̆ửνών ỡμίλων Ựư̆ửτίƯ̆ựτửư̆ το 
λουλούỰư̆ του  ₫ρό₫ου  που  έχựư̆ μωỮ 
χρώμử, όπως το  χρώμử στάμπử στử 
χựρά₫ư̆ử των πửư̆Ựư̆ών, σỷμάỰư̆ ότư̆ έχουν 

ựμỮολ ư̆ửστự ί ữ ư̆ử τον ư̆ ό  τỷς 
πολư̆ομυựλίτư̆Ựửς. 

ểữοράỶοντửς ₫ửư̆ φορώντửς  το 
λουλούỰư̆ του  ₫ρό₫ου, μự  μόνο  2 €, 
συμỮάλλ ựτ ự προ ς ửυτή  τỷν 
₫ửτựύƯ̆υνσỷ. Όλựς  οư̆ ựλπίỰựς  ựίνửư̆ 
ựπάνω μửς ₫ửư̆ ỷ  ửπόφửσỷ  ữư̆ử ένửν 
₫όσμο  χωρίς πολư̆ομυựλίτư̆Ựử ựίνửư̆ 
Ựư̆₫ή μửς ửπόφửσỷ. 

(ửπό  το  5λựπτο  ροτửρư̆ửνής  ựνỷμέρωσỷς  στử 
πλửίσư̆ử των συνựστư̆άσựων του  ợ .ỡ . 
ở.Ủμύρνỷς)



«Αγαπητοί	  συνάδελφοι	  και	  φίλοι,	  

Ο	  Ροταριανός	  Όμιλος	  Νέας	  Σμύρνης	  λειτουργεί	  στην	  πόλη	  μας	  
από	  το	  1987,	  όταν	  ιδρύθηκε	  από	  περίπου	  20	  καταξιωμένους	  
επαγγελματίες	  ως	  ιδρυτικά	  μέλη,	  και	  έκτοτε	  δραστηριοποιείται	  
στην	  πόλη	  μας,	  υλοποιώντας	  τη	  ροταριανή	  φιλοσοφία	  και	  
κάνοντας	  πράξη	  τα	  ιδεώδη	  της	  φιλίας	  και	  της	  ανιδιοτελούς	  
προσφοράς	  στην	  κοινωνία.

Ο	  Όμιλος	  έχει	  σταθερή	  και	  στενή	  συνεργασία	  με	  το	  Δήμο	  Νέας	  
Σμύρνης	  και	  τα	  μέλη	  του	  είναι	  πάντα	  πρόθυμα	  να	  προσφέρουν	  
όπου	  χρειάζεται	  με	  την	  επαγγελματική	  τους	  ιδιότητα,	  κάνοντας	  
πράξη	  το	  ροταριανό	  ιδεώδες	  του	  εθελοντισμού	  και	  της	  
προσφοράς.

Σήμερα,	  που	  ο	  Όμιλός	  μας	  συμπληρώνει	  27	  χρόνια	  παρουσίας	  
και	  δράσης,	  θεωρώ	  ότι	  δεν	  υπάρχει	  κάτι	  καλύτερο	  να	  ακουστεί	  
στη	  συγκέντρωση	  αυτή	  από	  το	  ιστορικό	  της	  σύστασης	  του	  Ομίλου	  
που	  πολύ	  συγκινητικά	  και	  με	  γλαφυρό	  ύφος	  αφηγείται	  ο	  εκ	  των	  
ιδρυτών	  και	  πρώτος	  εψηφισμένος	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Πέτρος	  
Λινάρδος,	  αθλητικογράφος	  και	  ιστορικός	  του	  ελληνικού	  
αθλητισμού,	  ο	  οποίος	  λόγω	  ασθενείας	  δεν	  μπόρεσε	  να	  είναι	  
απόψε	  κοντά	  μας.

Γράφει	  ο	  Πέτρος	  Λινάρδος:

13 Οκτωβρίου 1987: Η πρώτη σύναξη – στο «Χανδρής» – για την 
ίδρυση του Ροταριανού Οµίλου Νέας Σµύρνης, εν δυνάµει τέκνου του  
Ροταριανού Οµίλου Αθηνών – Νότου, από όπου ερχόντουσαν οι 
«πατεράδες» του Ρ.Ο.Ν.Σ., ο Νίκος Μπαλάνος – παλιός 
Νεοσµυρνιός και πάντα πλάι µας – και ο Ιωσήφ Μιχαήλ, στον οποίο 
οφείλω χάριτας, γιατί µου µισάνοιξε την πόρτα στην έννοια του 
Ροταριανισµού – κι από κει και πέρα άνοιξε πλατιά, µάλλον 
αυτόµατα.

Τέσσερις στην αφετηρία, ο Ιωσήφ, ο Νίκος, ο τότε Πρόεδρος του Ρ.Ο. 
Αθηνών – Νότου, Αντώνης Λυράκος και ο γράφων. Μαραθώνια 
συζήτηση. Τελικά πάρθηκε η απόφαση και ταυτόχρονα έγινε η 
επικοινωνία µε άλλους Νεοσµυρνιούς. Έτσι, στις 13 Οκτωβρίου – στο 
«Χανδρής» – υπογράψανε 28 Νεοσµυρνιοί και τινές γείτονες το 
πρακτικό-καταστατικό του Οµίλου. Από αυτούς είναι κοντά στον 
Όµιλο, άµεσα και έµµεσα (αν δεν κάνω λάθος), 11-12. Άλλοι δε 
στέριωσαν και άλλη βρίσκονται στο «άλλο ηµισφαίριο της ζωής». Εν 
πάσει περιπτώσει, ισχύει το κατά το µέγιστο Θαλή το Μιλήσιο: 
«Απόντων φίλων µέµνησο».

Στο	  σημείο	  αυτό	  ο	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Κώστας	  Βαζίμας	  
ανέγνωσε	  τα	  ονόματα	  των	  ιδρυτικών	  μελών	  του	  Ομίλου	  που	  
υπέγραψαν	  το	  Καταστατικό	  του	  στις	  13/10/1987.

Συνεχίζει	  ο	  Πέτρος	  Λινάρδος:

Μετά από λίγους µήνες – 15.03.1988 – έγινε η επίδοση της 
«Χάρτας» από τον τότε Διοικητή της ενιαίας Περιφέρειας, µέντορα 
και θερµό υποστηρικτή του Ρ.Ο.Ν.Σ., Θεσσαλονικιό Καθηγητή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Γιώργο Βασιλικιώτη.

Στο	  σημείο	  αυτό	  ο	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Κώστας	  Βαζίμας	  
επέδειξε	  τη	  «Χάρτα»	  του	  Ρ.Ο.Ν.Σ.,	  την	  οποία	  με	  μεγάλη	  φροντίδα	  
φυλάσσει	  ο	  προΠρόεδρος	  του	  Ομίλου	  και	  εκ	  των	  ιδρυτικών	  
μελών	  του,	  Παναγιώτης	  Μαραγκός.

Καταλήγει	  ο	  Πέτρος	  Λινάρδος:

Ο Όµιλος, για να φτάσει εδώ που είναι σήµερα, πέρασε δύσκολες 
µέρες, δοκιµασίες, συµπληγάδες πέτρες, κραδασµούς, ακόµη και 
ρήγµατα. Πολεµήθηκε. Όµως από τα πρώτα βήµατά του ήταν και 
είναι στους πάντες ανοιχτός. Γι’ αυτό άλλωστε και πέρασαν πολλοί 
που δε στέριωσαν, γιατί δε συνειδητοποίησαν το πνεύµα προσφοράς, 
που είναι το λάβαρό µας.

Πολύ γρήγορα ο Όµιλος κέρδισε την ανεπιφύλακτη εκτίµηση των 
άλλων Οµίλων της Περιφέρειας. Και µέσα στα συνέδρια έλαµψε η 
θέληση για στερέωση και επαύξηση του ροταριανού «είναι» στην πόλη 
µας. Προσφορά στην κοινωνία, στον πολιτισµό, στους «έχοντες» 
ανάγκη, εντός και εκτός των συνόρων.

Στην κοινωνική, πολιτισµική και πνευµατική διαδροµή της πόλης 
µας, από το 1987 έως σήµερα, ο Όµιλος κράτησε ψηλά, παρά τους 
αναπόφευκτους – και ευτυχώς περαστικούς – κλυδωνισµούς, το 
ηθικοκοινωνικό πρόσταγµα µε πρώτιστον το «υπηρετείν». Ηλικιακά 
είναι ένα κράµα . Και τα συλλογικά κράµατα (παλιών και νέων, 
ανδρών και γυναικών) είναι συχνά πιο ισχυρά από το ατόφιο µέταλλο.

Τα όσα έπραξε και πρόσφερε ο Ρ.Ο.Ν.Σ. είναι τα διάφανα και 
αναµφισβήτητα διαπιστευτήρια. Ο κριτής είναι η κοινωνία της 
πόλης, όλη η ροταριανή επιφάνεια της χώρας µας, το Διεθνές Ρόταρυ. 
Έχουµε το δικαίωµα, όµως, να λέµε – δίχως έπαρση – ότι 
αγωνιζόµαστε, νέοι και παλιοί, για την κοινωνική αξιοπρέπεια, την 
προσφορά ουσίας, την ενσυνείδητη υπαρξιακή – συλλογική και 
ατοµική – υπόσταση και την ωφέλιµη για το σύνολο διαστρωµάτωση 
δράσης και στόχων.

Στο	  σημείο	  αυτό	  ο	  Πρόεδρος	  του	  Ομίλου,	  Κώστας	  Βαζίμας	  κάλεσε	  
στο	  βήμα	  τα	  ιδρυτικά	  μέλη	  του	  Ομίλου	  που	  τίμησαν	  με	  την	  
παρουσία	  τους	  τον	  πανηγυρικό	  εορτασμό	  των	  27ων	  γενεθλίων	  
του	  Ρ.Ο.Ν.Σ.,	  προκειμένου	  όλοι	  μαζί	  να	  «σβήσουν»	  την	  τούρτα	  
των	  γενεθλίων.

Ακολούθως,	  προβλήθηκε	  σύντομο	  βίντεο	  με	  τους	  κυριότερους	  
«σταθμούς»	  στην	  εικοσιεπτάχρονη	  πορεία	  του	  Ομίλου,	  το	  οποίο	  
επιμελήθηκε	  ο	  Γραμματέας	  του	  Ομίλου,	  Σταμάτης	  Μπεκιάρης,	  
ενώ	  η	  πανηγυρική	  βραδιά	  «έκλεισε»	  με	  τις	  αφηγήσεις	  των	  
παριστάμενων	  ιδρυτικών	  μελών,	  οι	  οποίοι	  ο	  ένας	  μετά	  τον	  άλλο	  
έλαβαν	  το	  λόγο	  και	  αφηγήθηκαν	  συγκινητικές	  στιγμές	  από	  τα	  
πρώτα	  βήματα	  του	  Ομίλου.

27 χρόνια δράσης προσφοράς…και συνεχίζουμε…!!!
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ủρίτος Ửπό Ửρư̆στựρά ο ỢρόựỰρος ỜωνστỬντίνος ỈỬỶίμỬς, μựτỬξύ 
των πỬρόντων στỬ ữựνέƯ̆λư̆Ử ư̆Ựρυτư̆₫ών μựλών. ểπό Ửρư̆στựρά: 
ởί₫ος ỜỬρỬχάλư̆ος, ỞỬνώλỷς ỢỬπỬρỷữόπουλος, ỢỬνỬữư̆ώτỷς 

ỞỬρỬữ₫ός (στο ỮήμỬ), Ỏỷμήτρỷς ỉ₫ư̆Ỷάνỷς, Ởư̆χάλỷς 
ỜỬμπỬλούρỷς.
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Ο Ρ.Ο.Ν.Σ. βραβεύει επαγγελματία της 
πόλης μας

Ủτư̆ς 21 ỡ₫τωỮρίου, σự  πửνỷữυρư̆₫ή  ự₫Ựήλωσỷ  μửỶί μự 
τον ựορτửσμό  των 27ων ữựνựƯ̆λίων του ỡμίλου  ₫ửư̆ 
στử πλửίσư̆ử  του μήνử ỡ₫τωỮρίου που ựίνửư̆ 
ửφư̆ựρωμένος ửπό  το ợότửρυ στỷν ỏπửữữựλμửτư̆₫ή 
Ỏράσỷ, ο  ợοτửρư̆ửνός  Όμư̆λος  ở. Ủμύρνỷς ỮράỮựυσự τον 
ự π ư̆ χ ự ư̆ ρ ỷμửτ ί ử ỉ ư̆ άννỷ Ỏựσύλλử , ο  οπο ί ο ς 
Ựρửστỷρư̆οποư̆ựίτửư̆ στỷν πόλỷ μửς  στον ₫λάỰο  του 
₫ửφέ ₫ửư̆ τỷς ựστίửσỷς ήỰỷ ửπό το 1995.

Ủτỷν προσφώνỷσή  του  ο  ỢρόựỰρος  του  ỡμίλου, 
Ờώστửς ỈửỶίμửς πửρουσίửσự τον ựπửữữựλμửτίử ₫ửư̆ 
τỷν ựπư̆χựư̆ρỷμửτư̆₫ή του Ựư̆ửỰρομή.

Ủτỷν ửντư̆φώνỷσή του  ο  ỮρửỮựυƯ̆ựίς ựυχửρίστỷσự τον 
ỢρόựỰρο  ₫ửư̆ τử μέλỷ  του  ỡμίλου  ữư̆ử τỷν τư̆μή που του 
ựπư̆φύλửξửν, τονίỶοντửς ότư̆ ỷ  τư̆μỷτư̆₫ή πλử₫έτử που 
λửμỮάνựư̆ ửπό τον Όμư̆λό  μửς, σự  ửνửữνώρư̆σỷ τỷς 
πολυựτούς ựπư̆χựư̆ρỷμửτư̆₫ής του Ựράσỷς στỷ  ởέử 
Ủμύρνỷ, ựίνửư̆ ỷ σỷμửντư̆₫ότựρỷ  τư̆μỷτư̆₫ή Ựư̆ά₫ρư̆σỷ που 
έχựư̆ λάỮựư̆ έως  σήμựρử, ₫ửƯ̆ώς προέρχựτửư̆ ửπό  ένửν 
Όμư̆λο  μự  ư̆στορίử ₫ửư̆ ửνửữνωρư̆σμένỷ προσφορά  στỷν 
πόλỷ μửς.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΜΗΝΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ỡ  ỡ₫τώỮρư̆ος  ựίνửư̆ ο μήνửς που  ựίνửư̆ ửφư̆ựρωμένος  ửπό  το 
ợότửρυ στỷν ỏπửữữựλμửτư̆₫ή Ỏράσỷ. ởử σỷμựư̆ωƯ̆ựί ότư̆ ỷ 
τựλựυτửίử ửποτựλựί τỷν 5ỷ ờựωφόρο Ỏράσỷς  του  Ỏư̆ựƯ̆νούς 
ợότửρυ. Ờửư̆ ỷ σỷμửσίử τỷς ựίνửư̆ μựữάλỷ, ữư̆ửτί ửνửφέρựτửư̆ 
στỷν ίỰư̆ử τỷν φύσỷ  ₫ửư̆ τỷν υπόστửσỷ του  ợοτửρư̆ửνού : ο 
ợοτửρư̆ửνός, άνỰρửς  ή  ữυνửί₫ử, ựίνửư̆ πρώτử  ửπό  όλử 
ựπửữữựλμửτίửς.

ổ ỏπửữữựλμửτư̆₫ή Ỏράσỷ ựίνửư̆ ỷ ίỰư̆ử  ỷ  ουσίử του ợότửρυ, 
₫ửƯ̆ώς ỷ συμμựτοχή  ựνός μέλους στο  ợότửρυ ỮửσίỶựτửư̆ 
στỷν ựπửữữựλμửτư̆₫ή του  ửπửσχόλỷσỷ  ₫ửư̆ ₫άƯ̆ự 
ợοτửρư̆ửνός  Όμư̆λος προσπửƯ̆ựί νử  Ựỷμư̆ουρữήσựư̆ ένửν 
μư̆₫ρό₫οσμο  του ựπư̆χựư̆ρỷμửτư̆₫ού  ₫ửư̆ ựπửữữựλμửτư̆₫ού 
₫όσμου τỷς ₫οư̆νότỷτửς όπου Ựρửστỷρư̆οποư̆ựίτửư̆.

ổ έννοư̆ử τỷς ỏπửữữựλμửτư̆₫ής  Ỏράσỷς ₫ửλựί όλους τους 
ợοτửρư̆ửνούς νử προωƯ̆ούν ₫ửư̆ νử ựνƯ̆ửρρύνουν:

๏ τỷν ựφửρμοữή  υψỷλών ỷƯ̆ư̆₫ών ửρχών στư̆ς ựπư̆χựư̆ρήσựư̆ς 
₫ửư̆ τử ựπửữữέλμửτử

๏ τỷν ửνửữνώρư̆σỷ τỷς ửξίửς όλων των χρήσư̆μων 
ựπửữữựλμửτư̆₫ών ựνửσχολήσựων

ỡ ỢρόựỰρος του ợỡởỦ ỜωνστỬντίνος ỈỬỶίμỬς ₫Ửư̆ ο ỮρỬỮựυƯ̆ựίς  
ữư̆Ử τỷν ựπỬữữựλμỬτư̆₫ή του Ựράσỷ ỉư̆άννỷς ỎựσύλλỬς.

๏ τỷν ửνάỰựư̆ξỷ ửπό  ₫άƯ̆ự ợοτửρư̆ửνό  τỷς ựπửữữựλμửτư̆₫ής 
ựνửσχόλỷσής  του ως μư̆ử  ựυ₫ửư̆ρίử νử υπỷρựτήσựư̆ τỷν 
₫οư̆νωνίử

ủο  1989 το  ởομοƯ̆ựτư̆₫ό  ỦυμỮούλư̆ο  υư̆οƯ̆έτỷσự  τỷν 
πửρử₫άτω  Ỏư̆ử₫ήρυξỷ, ỷ οποίử  πửρέχựư̆ ένử πλửίσư̆ο  ỷƯ̆ư̆₫ής 
συμπựρư̆φοράς που  μπορούν νử χρỷσư̆μοποư̆ούν όλοư̆ οư̆ 
ợοτửρư̆ửνοί, μửỶί μự τον ủựτρửπλό  Έλựữχο, στư̆ς 
ự π ư̆ χ ự ư̆ ρ ỷ μ ử τ ư̆ ₫ έ ς ₫ ử ư̆ ự π ử ữ ữ ự λ μ ử τ ư̆ ₫ έ ς τ ο υ ς 
Ựρửστỷρư̆ότỷτựς.

ỎớểỜổợỨỠổ ủỬở ợỡủểợớểởỬở ỦủớỦ 
ỏỢớỪỏớợổỦỏớỦ Ờểớ ủể ỏỢểỉỉỏờỞểủể

Ửς ợοτửρư̆ửνός που ửπửσχολούμửư̆ σự μư̆ử  ựπư̆χựίρỷσỷ ή 
ửσ₫ώ ένử ựπάữữựλμử, Ư̆ử πρέπựư̆ νử:

๏ ởử Ư̆ựωρώ  τỷν ửπửσχόλỷσή μου ως μư̆ử ử₫όμỷ ựυ₫ửư̆ρίử 
προσφοράς υπỷρựσư̆ών, 

๏ νử ựίμửư̆ πư̆στός  στο  ữράμμử  ₫ửư̆ στο  πνựύμử των ỷƯ̆ư̆₫ών 
₫ửνόνων τỷς ửπửσχόλỷσής μου, στους νόμους τỷς χώρửς 
μου ₫ửư̆ στư̆ς ỷƯ̆ư̆₫ές ửρχές τỷς ₫οư̆νότỷτάς μου, 

๏ νử  ựνựρữώ  μự όλựς  μου  τư̆ς  Ựυνάμựư̆ς ữư̆ử τỷν προửữωữή 
υψỷλότựρων ỷƯ̆ư̆₫ών προτύπων στỷν ửπửσχόλỷσỷ που έχω 
ựπư̆λέξựư̆,

๏ νử ựίμửư̆ έντư̆μος ένửντư̆ του ựρữοỰότỷ μου, των 
ựρữửỶόμựνων, των συνựρữửτών, των ửντửữωνư̆στών, 
των πựλửτών , του  ₫οư̆νού  ₫ửư̆ ένửντư̆ όλων ự₫ựίνων μự 
τους οποίους έχω ựπư̆χựư̆ρỷμửτư̆₫ή ή ựπửữữựλμửτư̆₫ή σχέσỷ,

๏ νử  τư̆μώ  όλựς τư̆ς  χρήσư̆μựς ựπửữữựλμửτư̆₫ές 
ựνửσχολήσựư̆ς,

๏ νử προσφέρω  τư̆ς ựπửữữựλμửτư̆₫ές μου  Ựựξư̆ότỷτựς  ₫ửư̆ 
ựμπựư̆ρίựς ữư̆ử νử Ựώσω  ựυ₫ửư̆ρίựς  σự  νέους ửνƯ̆ρώπους, νử 
ựρữửστώ  ữư̆ử  τỷν ửνử₫ούφư̆σỷ των ựư̆Ựư̆₫ών ửνửữ₫ών των 
άλλων ₫ửư̆ νử Ữựλτư̆ώσω  τỷν ποư̆ότỷτử  Ỷωής  στỷν 
₫οư̆νότỷτά μου,

๏ νử ửνửφέρομửư̆ μự ựντư̆μότỷτử στư̆ς Ựư̆ửφỷμίσựư̆ς  ₫ửư̆ σự 
όλựς  τư̆ς  πửρουσư̆άσựư̆ς μου προς το  ₫οư̆νό  που  ửπựυƯ̆ύνựτửư̆ 
ỷ ựπư̆χựίρỷσỷ ή το ựπάữữựλμά μου,

๏ νử μỷν ựπư̆Ỷỷτώ  ούτự  νử  προσφέρω  σự  συνửỰέλφους  μου 
ợοτửρư̆ửνούς ₫άποư̆ο  προνόμư̆ο  ή  πλựονέ₫τỷμử το  οποίο 
συνήƯ̆ως Ựựν προσφέρựτửư̆ σự άλλους  σự μư̆ử ựρữửσư̆ử₫ή  ή 
ựπửữữựλμửτư̆₫ή σχέσỷ.

(ửπό  το  5λựπτο  ροτửρư̆ửνής ựνỷμέρωσỷς στử πλửίσư̆ử  των 
συνựστư̆άσựων του ợ.ỡ. ở. Ủμύρνỷς)

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 ;



ỡ₫τώỮρư̆ος

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 

Ξενοδοχείο Athens Ledra 
Λεωφ. 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 και τα 

μέλη του Ομίλου. 

Τηλέφωνο άμεσης 
επικοινωνίας :

700.700.9004
(από σταθερό μόνο - απλή 

αστική χρέωση)

ỦựπτέμỮρư̆ος
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του να 

είσαι Πρόεδρος του Δ.Ρ. είναι ότι έχεις την τύχη 
να επισκέπτεσαι πολλά μέρη του κόσμου, όπου 
υπάρχει Ρόταρυ. Συνήθως ταξιδεύω για να 
συμμετάσχω σε εκδηλώσεις του Ρόταρυ, να 
μιλήσω σε Ροταριανούς Ομίλους, Συνέδρια, 
Ινστιτούτα και να ενθαρρύνω Ροταριανούς στο 
έργο τους. ‘Ομως ως Πρόεδρος, είμαι υπεύθυνος 
για όλους τους κλάδους της οικογένειας του 
Ρόταρυ. Αυτό σημαίνει ότι είναι προνόμιό μου να 
στηρίζω τις υπηρεσίες των Νέων Γενεών του 
Ρόταρυ: τους Ροταράκτορες, Ιντεράκτορες, τις 
Ροταριανές Ανταλλαγές Νέων Φοιτητών και 
τους συμμετέχοντες στα RYLA (Rotary Youth Leadership 
Awards).
Όταν βλέπω τη δουλειά που προσφέρουν οι 
Ροταριανοί, είμαι πάντα εντυπωσιασμένος, 
παντά ενθουσιασμένος και πάντα 
εμπνευσμένος. Όταν βλέπω την δουλειά των 
Νέων Γενεών, είμαι όλα τα παραπάνω, και συχνά 
είμαι και έκπληκτος. Όχι από την ποιότητα της 
δουλειάς τους – έχω μάθει να αναμένω 
σπουδαία πράγματα από αυτούς – αλλά από 

την δημιουργικότητα και την ιδιοφυΐα της 
σκέψης τους. Κοιτάζω το τι έχουμε κάνει και δεν 
σκέπτομαι απλά “τι σπουδαία δουλειά“, αλλά “τι 
σπουδαία ιδέα“. Κάθε γενιά βλέπει τον κόσμο με 
ένα μοναδικό τρόπο, και κάθε άτομο έχει μια 
μοναδική άποψη. Αντιμετωπίζοντας το ίδιο 
πρόβλημα, καταλήγουμε σε διαφορετικές λύσεις. 
Για αυτό στο Ρόταρυ, η διαφορετικότητα 
πολιτισμού, γλώσσας, εμπειρίας, γένους, 
ηλικίας, είναι η δύναμη μας.

Στο Ρόταρυ προσπαθούμε να δώσουμε 
μακροβιότητα στις υπηρεσίες μας. Φιλοδοξούμε 
να υπηρετούμε με τρόπους θα κάνουν την 
διαφορετικότητα να διαρκέσει, που θα συνεχίσει 
να έχει αντίκτυπο ακόμη και όταν λήξει η 
συμμετοχή μας.
Οι νεότερες γενεές μας, σύμφωνα με την 
εμπειρία μου, μοιράζονται αυτό το συναίσθημα 
και το εφαρμόζουν σε παγκόσμια κλίμακα, 
εστιάζοντας σε τομείς περιβαλλοντικούς, με 
νέους, καινοτόμους τρόπους. Όταν έγινα 
Ροταριανός, τα θέματα περιβάλλοντος μόλις 
που φαίνονταν στον ορίζοντα. Σήμερα για τους 
Νέους, αυτές οι έννοιες είναι πλέον βασικές. Η 
προοπτική τους είναι μια πολύτιμη συμβολή 
στον κόσμο των υπηρεσιών του Ρουτάρυ, και 
που όλοι μας πρέπει να ενθαρρύνουμε και να 
στηρίζουμε. Όπως ακριβώς μάθαινουν από 
εμάς, έτσι κι εμείς θα πρέπει να μαθαίνουμε από 
αυτους.

Τα νεαρά άτομα που υπηρετούν το Ροταράκτ το 
Ιντεράκτ και συμμετέχουν στις ανταλλαγές νέων 
και στα RYLA είναι οι Ροταριανοί του αύριο. Όταν 
τους στηρίζουμε, στηρίζουμε επίσης το μέλλον 
ολόκληρης της Οργάνωσης μας. Προσπαθούμε 
να εκπαιδεύσουμε έναν άντρα και μία γυναίκα 
που θα γίνουν αύριο Πρόεδρος του Ομίλου, 
Διοικητής Περιφέρειας,  Director του Δ.Ρ.,  
Πρόεδρος του Ρ.Ι. και Πρόεδρος του Δ.Ρ. .

GARY C.K. HUANG 
Πρόεδρος Δ.Ρ. 2014-15

Τον Οκτώβριο 1914 γεννήθηκε ο Jonas Salk, ο 
άνθρωπος που θα άλλαζε την ιστορία της 

ανθρωπότητας ανακαλύπτοντας το πρώτο 
αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
πολιομυελίτιδας. Όταν το εμβόλιο εισήχθη στις 
Η.Π.Α. την δεκαετία του 1950, οι στατιστικές (polls) 
έδειχναν ότι η πολιομυελίτιδα ήταν ένας από 
τους μεγαλύτερους κινδύνους του έθνους, μόλις 
δεύτερος μετά τον κίνδυνο ενός ατομικού 
πολέμου. Και αιτιολογημένα: το 1952 
αναφέρθηκαν στις Η.Π.Α. 58.000 περιπτώσεις με 
3.145 θανάτους και 21.269 περιπτώσεις με 
μόνιμη παραλυσία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
πολιομυελίτιδα άφηνε παράλυτους ή σκότωνε 
μισό εκατομμύριο ανθρώπους τον χρόνο.
Σύντομα, μετά την δημιουργία του εμβολίου από 
τον Salk, ο Albert Sabin ανέπτυξε μια oral version, 
επιτρέποντας έτσι να ανοσοποιείται ταχύτατα 
τεράστιος αριθμός παιδιών, με ασφάλεια και 
χωρίς μεγάλο κόστος. Το πρόγραμμα Polio Plus του 

Ρόταρυ δημιουργήθηκε με ένα απλό στόχο: να 
ανοσοποιηθεί κάθε παιδί κάτω των πέντε ετών, 
ενάντια σε αυτή την ασθένεια που αφήνει 
παραλυσία. Χάρις στην αρχική επιτυχία του Polio 
Plus, το 1988, τα 166 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας 
Επιτροπής Υγείας, έθεσαν ως στόχο την 
εξάλειψη της πολιομυελίτιδας.
Την εποχή εκείνη, η ιδέα ήταν υπερβολικά 
φιλόδοξη, και πολλοί την θεώρησαν αδύνατον 
να πραγματοποιηθεί. Σήμερα, είμαστε 
πλησιέστερα σε αυτό τον στόχο παρά ποτέ, με 
μόλις μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις 
πολιομυελίτιδας καταγεγραμμένες τον χρόνο, 
και μόλις τρείς χώρες όπου ενδημεί η ασθένεια 
αυτή. Στοχεύουμε την πλήρη εξάλειψη της 
ασθένειας μέχρι το 2018, εάν μπορέσουμε να 

διατηρήσουμε την 
διάθεσή μας, που μας 

έφτασε μέχρι εδώ.
Και αυτό το μήνα, ας σημειώσουμε την 
ημερομηνία 24 Οκτωβρίου που είναι η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας και 
ας γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση 
του Δρ. Salk.
Σας ζητώ να κάνετε το Ρόταρυ να λάμψει αυτόν 
το μήνα, κάνοντας ότι μπορείτε, να ανάψετε ένα 
κεράκι για τις προσπάθειές μας να εξαλειφθεί η 
πολιομυελίτιδα. Επικοινωνήσατε με τους 
αξιωματούχους της κυβέρνησής σας και 
ενημερώστε τους ότι η εξάλειψη της 
πολιομυελίτιδας σας ενδιαφέρει. Μπείτε στην 
ιστοσελίδα endpolionow.org για να εμπνευστείτε 
από ιστορίες του πως λειτουργεί το Ρόταρυ, και 
επικοινωνήσατε αυτές στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Και κάνετε την καλύτερη επένδυση 
που κάνατε ποτέ, δωρίζοντας υπέρ της 

εξάλειψης της πολιομυελίτιδας στην 
ιστοσελίδα endpolionow.org και έτσι διπλασιάζεται 
η προσφορά σας από το Ίδρυμα Bill & Melinda 
Gates.
Όταν εξαλείψουμε την πολιομυελίτιδα, και θα 
το κάνουμε, θα έχουμε οδηγήσει τον κόσμο σε 
ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και το Ρόταρυ σε ένα 
καλύτερο μέλλον. Θα έχουμε αποδείξει στους 
εαυτούς μας ότι, ως οργάνωση, είμαστε ικανοί 
για μεγάλα επιτεύγματα. Και θα έχουμε δώσει 
στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα δώρο 
που θα διαρκέσει για πάντα: έναν κόσμο 
ελεύθερο πολιομυελίτιδας.

GARY C.K. HUANG 
Πρόεδρος Δ.Ρ. 2014-15
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Πρόεδρος : 
	
 Κωνσταντίνος Βαζίμας

Αντιπρόεδρος Α’ :  
	
 Νίκος Αγγελίδης

Αντιπρόεδρος Β’ :
	
 Παναγιώτης Μαραγκός

Γραμματέας : 
	
 Σταμάτης Μπεκιάρης

Ταμίας : 
	
 Πάρις Παπαβασιλείου

Κοσμήτορας & εψηφΠρόεδρος
	
 Δημήτρης Φύτρος

Μέλος :
	
 Γιώργος Φύκηρης

mailto:info@rons.gr
mailto:info@rons.gr

