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ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Ι∆ΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969  

 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ 23-3-2014 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

                                                                                                                                                                
Θα επακολουθήσει η εισδοχή εις τον Ομιλό μας δυο νεων Ροτ. ητοι του κ.κ. Μαστορακη Γεωργιου 

και Πατουλη Γεωργιου ως επιτιμων μελων. Λογω του πλούσιου σημερινού προγράμματός μας δεν 

θα προβούμε στην καθιερωμένη τελετή αλλά σε μικρό τμήμα αυτής. 
 

Το βιογραφικο σημειωμα του νεου Επιτ. Ροτ. Μαστορακη Γεωργιου θα σας αναγνωσει ο αναδοχος 

του και Γ.Γ. Εμμανουηλ Νοδαρακης το οποιο εν περιληψει είναι το κατωθι: 

 

Απόφοιτοςτης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού 
Πυροβολικού(1981-1985) 

 

Παρακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία  του Όπλου του Πυροβολικού 

 

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και 

διαμνημονεύσεις. 

 

Σταδιοδρομία 

Διοικητικές Μεταβολές: 

 

� 28-10-2012  Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Ταξίαρχου 

� 02-07-2010  Προάγεται στο βαθμό του Συνταγματάρχη κατ’ εκλογή 

� 26-04-2004  Προάχθηκε στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη κατ’ εκλογή 

� 08-05-1998  Προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή 

� 07-08-1992  Προήχθη στο βαθμό του Λοχαγού κατ’ αρχαιότητα 

� 08-07-1988  Προήχθη σε Υπολοχαγό 

 

Υπηρέτησε στις παρακάτω μονάδες: 

 

� 2011-2012   Μονάδα Επιστρατεύσεως Χανιά ως Διοικητής Μονάδας 

� 2010-2011   5
η
 Μεραρχία Πεζικού Χανιά ως Υποδιοικητής Μονάδας 

� 2005-2010   Μονάδα Επιστρατεύσεως Χανιά ως Διοικητής Μονάδας  

� 2001-2005   148 Μοίρα Πυροβολικού Κως ως Διοικητής Μονάδας 

� 1999-2001   2
η
 Μηχανοκίνητη Μεραρχία Έδεσσας 

� 1995-1999   5
η
 Μεραρχία Πεζικού Χανιά 

� 1993-1995   117 Μοίρα Πυροβολικού ΡίζιαΟρεστιάδος 
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� 1991-1993   Μονάδα Πυροβολικού της Εθνοφρουράς της Κύπρου 

� 1990-1991   156 Μοίρα Πυροβολικού Αλεξανδρούπολης 

� 1987-1990   148 Μοίρα Πυροβολικού Κως 

� 1986-1987   Κέντρο Πυροβολικού Θήβας 

� 1985-1986   Σχολή πυροβολικού Νέα ΠέραμοςΑττικης 

 

 

Δεξιότητες-Δραστηριότητες 

� Παραγωγός Ελαιόλαδου 

� Υποβρύχιο ψάρεμα και 

� Βοηθός φαρμακοποιού 

 

Το βιογραφικο σημειωμα του νεου Επιτ. Ροτ. Πατουλη Γεωργιου Δημαρχου Αμαρουσιου και 

Προεδρου του Ιατρικου Συλλογου αθηνων θα σας αναγνωσει ο Προεδρος μας Μαρινακης Σταυρος 

κατά την Παρουσιασην του ως ομιλητου της βραδιας. 

Παρακαλούμε τους νεους Ροτ. Σΰναδελφους να ερθουν εις το πανελ  καθώς και τους β. Δ/την 

Κρουσταλλακην Παντελην και τον Πρόεδρον Μαρινάκη Σταύρον. 

Νέοι Ροταριανοι συνάδελφοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η μεγαλη και παγκόσμια αυτή 

ανθρωπιστική, φιλειρηνική, επαγγελματική και κοινωνική οργάνωση είναι απολύτως αναγκαία και 

εξαιιρετικά ωφέλημη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ζωής της ανθρωπότητας, γιατί πάντα θα 

υπάρχουν άνθρωποι, λαοί και καταστάσεις που έχουν ανάγκη την ανιδιοτελή προσφορά των 

συνανθρώπων μας, αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το ένα τρίτο του πληθυσμού της γής ζεί 

κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είμαστε και αυτούς τους 

σκοπούς υπηρετούμε. Όποιος νομίζει ότι διαθέτει περίσευμα ανθρωπιάς είναι ευπρόσδεκτος. 

Χρειαζόμαστε όλους κοντά μας, ανεξάρτητα από οικονομική, επαγγελματική, μορφωτική, πολιτική, 

θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Το μόνο που θέλει το Ρόταρυ είναι η διάθεση της 

ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα κέρδη είναι κυρίως ηθικά: Ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης, μια στενωπός 

διεξόδου από την απελπισία, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας είναι αρκετά να ενθαρρύνουν την επιλογή 

ζωής μας να υπηρετήσουμε το συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια.                                      

Αγαπητοι φίλοι   

μετά τα όσα ακούσατε, παρακαλώ να μου απαντήσεις  αν ακόμα επιθυμείς να γίνεις μέλος του 

Ροταριανού Ομίλου Χανίων. 

Μετά την διαβεβαίωση της επιθυμίας σας να γίνετε μέλη του Ροτ.Ομ. Χανίων και κατ’ επέκταση 

του Διεθνούς Ρόταρυ, σας ανακυρηττουμε επισημως ως τοιαυτα. 

Παρακαλώ τον Προεδρον μας Μαρινακη Σταυρο και τη Ροτ. Γαιννουδακη Χριστιαννα  που είναι 

αναδοχος του Νεου Ροτ. Γελασακη , να τοποθετήσουν το διακριτικό Ροταριανό σήμα στο πέτο του. 
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Παρακαλω τον Ροτ. β. Δ/τη Κρουσταλλακη Παντελη και τον Ροτ. Γ.Γ. Εμμαν. Νοδαρακη που είναι 

αναδοχος του νεου Ροτ. Μαστορακη Γεωργιου όπως του τοποθετησουν στην κομβιοδοχην του το 

σημα του Ροταρυ και του επιδωσουν και το σχετικο τιμητικο διπλωμα. 

Παρακαλώ τους Καστανάκη Μιλτιάδη Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων , Πατεράκη 

Σταύρο Πρόξενο της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη   και τη Ροτ. β. Δ/τη Μαγιόρκα 

Τριαντάφυλλου που είναι ανάδοχος του νέου Επιτ. Πατουλη Γεωργίου, Δημάρχου Αμαρουσίου και 

Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όπως του τοποθετήσουν στην κομβιοδόχη του το σήμα 

του Ρόταρυ και του επιδώσουν το σχετικό τιμητικό δίπλωμα  αφού προηγουμένως αναφερθώ στο 

αιτιολογικό της βραβεύσεως και ανακηρύξεως του ως επιτίμου μέλους μας. 

1. Δια το επι πολλα ετη αξιολογο ιατρικο, κοινωνικο και συγγραφικο του εργο, πρωτοστατησας με τον 

Μακαριώτατο Αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο Β’ , σε μια προτυπη σε ολη την Ελλαδα δομη πρωτοβαθμιας 

περιθαλψης δια ανασφαλιστους πολιτες, παρεχοντας ιατροφαρμακευτικη φροντιδα σε χιλιαδες 

αναξιοπαθουντες Ελληνες στην Αττικη και στις παραμεθωριες περιοχες της Ελλαδας. Επισημαινεται 

επισης η μεγαλη προσφορα του εις τα κοινωνικα δρωμενα ως Δημαρχου Αμαρουσιου επι οκταετιαν 

υλοποιωντας τα προγραμματα του Δημου του κατ’ αριστον τροπον και συμβαλλοντας εις την 

ευρυθμος λειτουργιαν των υπηρεσιων του καθως και στην προστασιαν του περιβαλλοντος στην 

περιοχην του Πεντελικου.  

2. Δια το κυρος και την αιγλη που προσεδωσεν εις τον ομιλον μας και γενικοτερα εις το Διεθνες Ροταρυ 

με την παραδοχην των πανανθρωπινων ιδεωδων της προσφορας υπηρεσιωνα φιλοκερδως προς τον 

πλησιον. 

Εκλεκτά και αγαπητά μας Νέα μέλη τακτικά και Επίτιμα   

Επιτρέψε μου να σας εκφράσω τα πιο Θερμά μου συγχαρητήρια και να σας ευχηθώ υγεία και μια 

γόνιμη πορεία στην Ροταριανή  σας σταδιοδρομία. 

Παρακαλώ τους παρισταμένους να υποδεχθούν τα νέα μέλη μας με το πιο θερμό και δυνατό 

χειροκρότημα που μπορούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


