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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΝ 6-4-14 

 

 

 

Ο Δ/της 13-14 Κοσμάς Χουτουριάδης 

ενώ κηρύττει την έναρξη του Συνεδρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δ/της 14-15 Μαριαννα Καλοειδά ενώ 

εκφωνεί την Ομιλίαν της αναλύοντας το 

σύνθημα της Ροταριανής χρονιάς 

<<Κάνε το Ρόταρυ να λάμψει>> 

 

 

Κεντρική Προεδρική Τράπεζα 

Ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος ενώ 

καλοσωρίζει τους Συνέδρους. 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο 

ροτ.Κατρούγκαλος Παναγιώτης 

Εκπαιδευτής της Περιφέρειας, ο 

Πρόεδρος 13-14 Μαρινάκης Σταύρος, 

οι Δ/ται 13-14 Χουτουριάδης Κοσμάς 

και 14-15 Καλοειδά Μαριάννα, ο 

β.Δ/της 13-14 και Πρόεδρος 14-16 

Εμμ.Δελάκης ο β.Δ/της Γιαβρίδης 

Ιωάννης και ο Γεν.Γραμματεύς μας 

Εμμ.Νοδαράκης. 
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Ο ροτ.Κατρούγκαλος Παναγιώτης ενώ 

αναπτύσσει το θέμα του 

 

 

 

 

  

 

Οι ροτ.Δελάκη Εμμ.Δ/της,Βασιλειάδης Ευστάθιος ενώ 

αναπτύσσουν τις Ομιλίες τους. 
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Τμήματα των ροταριανών συνέδρων παρακολουθούν με ιδιαίτερο Ενδιαφέρον τις Ομιλίες των 

συναδέλφων τους. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤ.ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ  

( ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 8-5-14 ) ΑΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ Β.Δ/ΤΗ 13-14 ΚΑΙ ΕΨΗΦΙΣ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ 14-16 

 

Πολύ αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι 

1) Κατ́ αρχας   θέλω  να  σας   ευχαριστήσω   θερμά    δια   την   σχεδόν   καθολικήν  συμμετοχή  σας  εις   το  Παγκρήτιο  Ροτ.  

Σεμινάριο   που  διεξήχθηκε   στην   πόλιν  μας   τον   προηγούμενο   Μήνα.Αποδείξατε   εμπράκτως    με    την  

παρουσιαν   σας   ότι   μπορεί   η  Δ/σις  του   Ομίλου  να   στηρίζετε  σε   σας   όταν  διοργανώνει   διάφορες   Ροταριανές   

εκδηλώσεις. Τα  θέματα  ηταν   ενδιαφέροντα   και   πολύ  ενημερωτικά   ιδία  δια  τους  νέους   ροτ. του  Ομίλου  μας. 

2) Ελπίζω να  λαμβάνετε   με email ( εγω  σας  τα στέλνω ) τα  περιοδικά   των   αλλων  Ομίλων  και  το  δικό  μας  Ροτ.Παλμό   

καθώς   και  την  Μηνιαία  Επιστολή  του  Δ/του  από  οπου   ενημερώνεστε  δια  όλα   τα  θέματα. Ροταριανός   μη  

ενημερωμένος   δεν  μπορεί   να   αντιληφθεί το έργον   που  επιτελεί    το  Ρόταρυ   Ελλαδικώς   και Διεθνώς   και  δεν  

μπορεί   με  την  σειράν  του   να  ενημερώσει   τον  περίγυρον  του   δια   το  τι   είναι   ικανό   να   προσφέρει   στην  

κοινωνία  μας. 

3) Θα  σας  συνιστούσα  να  εισέρχεστε  στο  Face  Book   του  ροτ.Ομίλου  Χανίων καθώς  και  στο   δικό  μου   και   

πατώντας   φωτογραφίες  και  μετά  Αλμπουμ   βλέπετε  ολες  τις  πρόσφατες   και  παλαιές  δραστηριότητες  μας   με  

υπερπληθώρα   φωτογραφιών. Επίσης στο Internet  ροτ.Ομιλος   Χανίων   βλέπετε   τις  δραστηριότητες   των  

τελευταίων   13   ετών. 

4) Θερμή   παράκλησις  και εκκλησις   συγχρόνως  να  με  πληροφορήσετε  σε ποιες  επιτροπές  επιθυμείτε   να    σας   

εντάξω  δια  να  προσφέρουμε  κοινωνικό  έργο  στην τοπική μας κοινωνία. Οποια   επιτροπή   αναλάβετε   η  

συμμετέχετε   σαν  μέλος   οφείλετε  να  την   φέρετε  σε  πέρας. Μπορούμε  να  κάνουμε  εργο  χωρίς   καθόλου  

χρήματα  στις  εξής   περιπτώσεις   καθώς  και  να  μου  υποδείξετε  Νέες. Αιμοδοσία, Δενδροφυτεύσεις, Ενίσχυσις  

βιβλιοθηκών, Επίσκεψις  στο  Δημ.Γηροκομείο  Χανίων, Επισκεψη στο   ΚΗΦΑΠ. 

5) Η  συμμετοχή μας  στο  Ετήσιο   Συνέδριο  της  2470 Περ. μας που  εγινε  στο  Κοστα   Ναυαρίνο  αποτελείτο  από  6  

ατομα  ητοι  τους   Ροτ.Μαρινάκη  Σταύρο  Πρόεδρον  με  την  σύζυγόν  του  Μαρία, εγω  με  την  σύζυγον   και   ροτ. 

Κατερίνα  και   το   ζεύγος   Στρατιδάκη   Γεωργιου  επιτ.ροτ.  Δεν   εχω   την  απαίτησιν  υπο  τις   παρούσες  οικονομικές   

συνθήκες   να  συμμετείχατε  περισσότεροι. Ελπίζομε  σε  μια  καλιτέρευση  της  κατάστασης  ουτως  ώστε  του χρόνου  

που θα  γίνει   στο Ναύπλιο   και  θα  είναι  πιο  οικονομική  η   συμμετοχή  να   παραστούμε   αρκετοί. Οι  ροτ.  Ομιλοι του  

Ηρακλείου  και  Ηρακλειου-Candia   έδωσαν  ένα   δυναμικό   παρών. Γενικώς  το  συνέδριο  ητο  επιτυχές   από  πάσης   

απόψεως   συμμετοχών   εκδηλώσεων  και   πολυτελέστατου   περιβάλλοντος. 

6) Απευθύνω   μια   παράκληση   ενδιαφερθείτε   δια  την  εγγραφή   στον   Ομιλον   μας   νέων  μελών. Αποτελεί  τούτο   

βασική  προυπόθεσις   υπάρξεως   του   Ομίλου.Απο  του  βήματος  τούτου   θέλω  να συγχαρώ   τους   ροταριανούς. 

Α)   Νοδαράκη  Μανώλη  δια  την  εισδοχήν  των  ροτ.Μαστοράκης  Ελένης  Φαρμακοποιού  και  του  πατρός  της  

Μαστοράκη  Γεωργίου  ως Επιτίμου. 

Β) Γκίζαν Σταύρον δια την εισδοχήν  της  ροτ.Στασινού  Χριστίνας  Ελβίρας  Δικηγόρου. 

Γ) Σταματάκη Ζαχαρία  δια την εισδοχήν   του  Βαβουράκη  Κυριάκου  ηλεκτρολόγου 

Δ) Γιαννουδάκη  Χριστιάννα συμβολαιογράφο  δια την  εισδοχήν  του  κ. Γελασάκη  Αντωνίου 

  Ναυτικού  πράκτορος. 

Ε) Πατεράκη  Σταύρου  δια την από κοινού  μαζί  με  εμένα  εισδοχήν  του  ροτ.Τσουβαλάκη Πέτρου   Διακοσμητού  

Εσωτερικών  και  Εξωτερικών  χώρων. 
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Οι εισδοχές  αυτές  έδωσαν  νέαν   πνοήν  και  προοπτικές   εις  τον  Ομιλον  μας  και  σας  παρακαλώ  θερμά  να  

συνεχίσετε  τις  προσπάθειες  σας   δια  να  καταστήσουμε  τον Ομιλον   μας   παράδειγμα προς μίμησην   στους  

Ομίλους  της  περιφέρειας   μας. Πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι   ένα  10%  παγκοσμίως  χάνεται   ετησίως   δια   

διαφόρους λόγους όπως υγείας, θανάτου, μεταθέσεως, έλλειψη ενδιαφέροντος, γήρατος και οικονομικής   

δυσπραγίας. 

Αυτό   το   10%  πρέπει   όχι   μόνο   να  το  αντικαθιστούμε   αλλά   να   το  υπερκαλύπτουμε,εάν  θέλομε  να εχουμε  

ένα  εύρωστο  ,ρωμαλέο    και   δυναμικό   Ομιλο   που  να  εμπνέει  σεβασμό  και  εκτίμηση  στην  κοινωνία  μας. ́ Εχω 

μαζί μου Αιτήσεις εισδοχών και παρακαλώ να τις πάρετε και  να  εγγράφετε  νέα  μέλη  αφου  προηγουμένως  με  

ενημερώσετε   και   πάρουμε   και   την  εγκρισιν   του  Δ.Σ.Μην  το  αμελήσετε  αυτό.Εαν   δεν   φτάνουν   οι   αιτήσεις   θα  

σας  τις  στείλω  με  ηλεκτρονικό   τρόπο. 

7) Σήμερον    παρίστανται   στην   απλήν  συνεστίασιν  μας. Ο  Ροτ.Τσαμπούρης  Γεώργιος  β.Διοικητής   και   τ.Πρόεδρος  

του ροτ.Ομίλου  Βόλου  μετά  του   Ροταράκτορος    υιού  του   Περικλή. Τους   καλοσωρίζουμε  θερμά  και   τους  

παρακαλούμε  να  τιμούν  τις  συνεστιάσεις   μας. Τους   διαβεβαιώνω   δε   ότι  αισθανόμεθα  ιδιαίτερη   χαρά   εκ  της   

παρουσίας  των.  Ο  Ροταράκτωρ  Περικλής   θα  εγγραφεί  εις     τον    Ομιλον  Ροταράκτ   Χανίων  αφού   διαμένει  εδώ  

και   είναι   φοιτητής  του   Πολυτεχνείου  Κρήτης. 

8) Και  τώρα   έρχομαι  στο  μεγάλο  θέμα  που  αντιμετωπίζουμε   σαν Ομιλος  στα  οικονομικά. 

Λόγω  της  έντονης    παρουσίας  μας   και   των    δραστηριοτήτων  μας  που  δεν  μειώθηκαν   κατ́  ελάχιστον , τα  

οικονομικά  μας   καταβαραθρώθηκαν   εφέτος. Σε  τούτο  συνετέλεσε  κατά  πολύ  και  η   μείωσις   του   κόστους   της   

συνεστιάσεως  από  20  σε 16  ΕΥΡΩ. Δια  τον  λόγον  τούτο   αναγκασθήκαμε  από    τον   προηγούμενο  Μήνα  Απρίλιο   

και   επαναφέραμε   την  τιμήν   του  γεύματος  σε  20  ΕΥΡΩ  παρ́  ότι  θα  έχομεν  μια  μείωσιν  της  προσελεύσεως  

ορισμένων  ατόμων. 

Ειμαι  βέβαιος  ότι  ολοι  οι  ροτ.θα  κάνουν  το  καθήκον τους  κάνοντας  μια  υπερβαση  των  δυνατοτήτων  τους  και  

θα  μας  συνδράμουν  με  έκτακτες  εισφορές. Δεν  θα  ήθελα  να  αναφέρω  περισσότερες  λεπτομέρειες  δημοσίως  δια  

τα  οικονομικά  του  Ομίλου,  όμως  ειμαι  στην  διάθεσιν  σας   δια   πλήρη  ενημέρωσιν   οσων  επιθυμούν  στα  γραφεία  

του  Ομίλου  που   λειτουργούν  από  9,30-1,30  καθημερινώς. Καλον  θα  είναι  να  ́ ελθετε   10-1  διότι  πολλές   φορές  

χρειάζονται  εξωτερικές  εργασίες   και  τις   καλύπτουμε  το  ημίωρο  της    προσελεύσεως   και   το   ημίωρο   της  

αναχωρήσεως. 

9) Θα   ηθελα  με  ένα   θερμό   χειροκρότημα   να   επιβραβεύσομε  και   να   συγχαρούμε   τον  ροτ.Τσουβαλάκη   Πέτρο   

που  ανέλαβε   με δική  του δαπάνη  την  εκτύπωση   σε  200  αντίτυπα   του  Περιοδικού   μας  Παλμός   Νο 42   το  οποίο   

μπορείτε   να  δώσετε   σε  φίλους   σας   δια  να   μας  γνωρίσουν  και  πιθανόν  να  γίνουν   και  μέλη  μας. 

Περιμένω  τις  απόψεις   σας  και  την  ανάληψιν  υπευθύνων  καθηκόντων  σε  τομείς   που  εσείς   επιθυμείτε   και   

μπορείτε  να  εισφέρεται. 

10) Διανομή  Καρτας  CARREFOUR 

Παρακαλούνται  θερμά  οι  Ροταριανοί  να  υποστηρίζουν  και  να  διαδώσουν  την  χρυσή  κάρτα  CARREFOUR    που  

εξασφαλίζει  στους  ιδιους  αλλά  συγχρόνως   στην  περιφέρεια   και  το  DR   μια εκπτωση  2%  επι  των αγορών  τους  

χωρις  καμμια  επιβάρυνση  δι  αυτούς,τουναντίον  μάλιστα τους  εξασφαλίζει  τιμητικές  διακρίσεις  από  το ΔΡ.Μπορεί  

να  τις  δώσουν  και στους   φίλους  των αλλά  η  εκπτωσις   πηγαίνει   στον λογαριασμόν  του  Ροταριανού. 

 

 

 


