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Η Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου είναι η νέα Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Νέας
Σμύρνης. Η κα Επισκοποπούλου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος από την ίδρυση
του Ομίλου, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει πρωτίστως τους συνανθρώπους μας που το
χρειάζονται με τις κοινωφελείς δράσεις του Ομίλου. Σε δελτίο τύπου του Ροταριανού
Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:
«Στις 18 Ιουνίου, με συντροφιά τη Διοικητή Κατερίνα Κοτσαλή- Παπαδημητρίου, πολλούς
αξιωματούχους της Περιφέρειας 2470 του Δ.Ρ. καθώς και τον π. Διοικητή Γιώργο
Βασιλικιώτη της 2484 Περιφέρειας (της βόρειας Ελλάδας), τον επίσκοπο Μοζαμβίκης
Ιωάννη, τη βουλευτή κ. Σοφία Βούλτεψη, φίλη του Ομίλου και του Ρόταρυ, το Δήμαρχο της
πόλης κ. Σταύρο Τζουλάκη και την αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κλαίρη Δεληγιάννη,
εκπροσώπους πολλών Ομίλων της Αττικής, αλλά και όλους τους καλούς του φίλους, ο
Ροταριανός Όμιλος Νέας Σμύρνης παρουσίασε σε μια πανηγυρική συνεστίαση, τα
πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε και αναγνώρισε τα μέλη που ξεχώρισαν με την
προσφορά τους. Η νέα πρόεδρος, Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ομίλου από την ίδρυσή του,
παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αφοσιωμένο ροταριανό, υπόδειγμα προσφοράς, 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 για να γίνει το Ρόταρυ μια
υπολογίσιμη δύναμη κοινωνικής προσφοράς. Κάνοντας πράξη το σύνθημα Προσφορά
Υπεράνω Εαυτού, ο Ροταριανός Όμιλος 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.
Στην εκδήλωση έδωσε χρώμα και ήχους γιορτής η Αρετή Κετιμέ που μας θύμισε Σμυρναίικα
τραγούδια και μας ταξίδεψε με το σαντούρι και τη μελωδική φωνή της.”
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