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Έτος 46ον – Τεύχος 41ον - Περιόδου 01/07/13 – 30/06/14 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

ΕΞΕΔΟΘΗ:  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 

ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίμησιν ΚΙΝ.6944439818 & 6983706585 (εφεδρικόν) 

ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9, ΤΗΛ.28210-51543 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) :  edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Επισκευθείτε 1) την Ιστοσελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) την σελίδα μας στο facebook 

Περιέχουν τις δραστηριότητες μας των  

12 τελευταίων ετών ήτοι από 1/7/2001 έως σήμερον. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

ΤΗΛ. 6944990538 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ροτ. Δελακης Εμμανουηλ 

 

Υπεύθυνοι facebook ροτ/νοί Δελάκης Εμμ. Πρόεδρος,Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτα, Κοκκινάκης 

Εμμ. και Ουρουτζόγλου Μελέτιος Διαχειριστές. 

 

Το παρόν αποστέλλεται: Α) Σε ηλεκτρονική μορφή: σε 1000 αποδέκτες, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται ο Δ/της, οι τ. Δ/ται, οι ψηφισμένοι Δ/ται, οι β. Δ/ται, οι τ.β. Δ/ται, οι τ. Πρόεδροι και 

γεν. Γραμματείς καθώς και οι νυν Πρόεδροι και Γραμματείς της 2470 Περιφέρειας και των 

Ελληνοκυπριακών. 

Β) Σε έντυπη μορφή: σε 90 αποδέκτες, ήτοι, στις αρχές τις πόλεως μας, στα μέλη μας και στους φίλους 

του ομίλου που δεν διαθέτουν e-mail.  

Παρακαλούνται θερμά, οι Πρόεδροι των ομίλων, να αποστέλλουν και να ενημερώνουν (ει δυνατόν) τα e-

mail των μελών τους για την αποστολή του περιοδικού μας σε ηλεκτρονική μορφή, 1) διότι πολλά e-mail 

επιστρέφουν πίσω και 2)έτσι ώστε τα νέα μέλη τους να μπορούν να παραλαμβάνουν το περιοδικό μας. 

Προσοχή: Θερμή παράκλησις όταν αλλάζεται τα e-mail σας να μας πληροφορείτε το καινούργιο σας 

δια να σας  ενημερώνουμε δια την δράσιν μας.  

mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
http://www.rotarychania.gr/
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ROTARY INTERNATIONAL 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ – ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

RON D. BURTON 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2013-2014 
 

ΚΟΣΜΑΣ XΟΥΤΟΥΡΙΑΔΗΣ 
Βαρασόβης 10- Άνω Γλυφάδα 

ΚΙΝ : 6977348373 
ΤΗΛ : 210-9374136 
FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΕΨΗΦ. Δ/ΤΗΣ 2014-2015 
 

ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Αλκιβιάδου 46 Γλυφάδα Τ.Κ. 

16674 ΚΙΝ : 6944734836 
ΤΗΛ : 2109629672 
FAX : 2109629096 

E-mail : 
mariannakaloida@yahoo.gr 

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ Δ/ΤΗΣ  2015-2016 
 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λοκρίδος 

11 & Θεσσαλίας, Χαλάνδρι Τ.κ. 15231 

Κιν. 6978485412 , Τηλ. 2106727734 

Fax: 2106711583 

E-mail: Gregory@central.ntua.gr 

                 
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 2470 Περ. Διεθν. Ροτ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/13 ΕΩΣ 30/6/14 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     Οικονομολόγος, τ.Υποδ/της Γ.Ν.Χανίων,τ.Γεν Δ/ντης ΑΝΕΚ Ακτή 
Κουντουριώτη 1, Τηλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

2) ΕΨΗΦ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-15 – Β. Δ/ΤΗΣ 13-14 – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-46467, 

    Κιν. 6944439818 εφεδρικόν 6983706585 email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr    

3) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

     ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ      Ξεν/χείο  ΜΙΜΟΖΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, 

  Τηλ.6944990538 – 6945870845 email: takisou@yahoo.gr 

4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος   

     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  

    Τηλ.: 28210-39184 , Κιν.: 6973059370 , email: lamproklis@yahoo.gr  

6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Τ.Β. Δ/ΤΗΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ Φαρμακοποιός 

    Ανδρέα Αρχοντάκη 9 Τηλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414, email: nodarakis@yahoo.com 

7)ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Αγίου Ιωάννου Ξένου 
Χαλέπα   Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΕΛΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Οδοντίατρος 
Ερωφίλης 12, Ηράκλειο Τηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΤΑΜΙΑΣ  ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

     Έμπορος δερμάτινων ειδών,  Κιν. 6946451920 

10) ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Eπιχειρηματίας, Κάτω Δαράτσο 

    Τηλ. 6944305825 
11) Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Τ. Β. Δ/ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δικηγορος, Τσόντου Βαρδα 68, Τηλ.28210- 44849 Κιν. 

6974753547 , E-mail : stavrosgizas@gmail.com  

mailto:kosmas-s@bossoft.gr
mailto:Gregory@central.ntua.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:takisou@yahoo.gr
mailto:vathioti@otenet.gr
mailto:lamproklis@yahoo.gr
mailto:nodarakis@yahoo.com
mailto:tsivourakin@hotmail.com
mailto:stavrosgizas@gmail.com
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 12/12/2013  

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗΝ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ/ΤΟΥ ΤΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠ/ΓΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

Κεντρικό Τμήμα της Προεδρικής  Τραπέζης 

  

Διακρίνονται απ αριστερά ο Προξενος της Σλοβακικης 

Δημοκρατιας στην Κρητη Πατερακης Σταυρος,  ο τ. και ο 

νυν Δ/ται της 5ης  Μεραρχίας Κρητών  υποστράτηγος ε.α 

Στρατιδάκης Γεώργιος και Ταξίαρχος Χιονής Νικόλαος, ο 

Δ/της του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος κ.Σκυλάκης 

Λάζαρος, ο Δ/της του Ναυστάθμου Κρήτης αρχιπλοίαρχος 

Δημοσθένης Χέλμης, ο κύριος Ομιλητής της βραδυάς 

κ.Νικολακάκης Δημήτριος Δ/ντής Δημόσιας Υγείας  Αντιπεριφέρειας Χανίων και Πρόεδρος των 

Πνευματικών Δημιουργών, ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος, ο β.Δ/της Δελάκης Εμμανουήλ, το επίτιμο 

μέλος μας και τ.Δ/της του Π.Β Κρήτης Υποστράτηγος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, ο Υποδιευθυντής της 

Αστυνομικής Δ/νσις Χανίων κ.Θεοδωρογλάκης Ιωάννης οι Αν/δροι μας Μπουρνάζος Παύλος και 

Ουρουτζόγλου Μελέτιος και ο ροτ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης επιχειρηματίας. 

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται οι πρ.Πρόεδροι Αρετάκης Ιωάννης Επίτ.Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων 

και Καραβιτάκης Μάρκος τ.Δ/ντης του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων, οι κυρίες Στρατιδάκη Στέλλα σύζυγος   

πρ.Δ/του της  V  Μεραρχίας  Κρητών  Στρατιδάκη Γεωργίου, η κ.Σταματάκη σύζυγος του πρ.Δημάρχου 

Κυδωνίας και νυν Δημ.Συμβούλου Χανίων, η σύζυγος του Δ/του του Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλοιάρχου 

Χέλμη Δημοσθένη, η σύζυγος του Επιτιμ.Προξένου της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη 

κ.Σπυριδούλα Πατεράκη, ο τ.Δήμαρχος Σταματάκης Εμμανουήλ, ο επιχειρηματίας Τσουβαλάκης 

Πέτρος,ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος Πρόξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη. 
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Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά ο κ.Κονταξάκης 

Γεώργιος Περιφ.Συμβ.Κρήτης, οι κ.κ.Παπαδάκης 

Χαρίτων Καθηγητής Ιατρικής και Πρώιμος Κων/νος 

Δ/ντης και Επιμελητής της ΩΡΛ Κλινικής του 

Γεν.Νος.Χανίων, ο Πρόεδρος και ο Αντ/δρος των 

Εφ.Αξιωματικών Νομού Χανίων κ.κ.Μανιουδάκης 

Αθανάσιος και Σταματάκης Γεώργιος και ο 

τ.Γεν.Γραμμ. του Δήμου Χανίων κ.Χουλιόπουλος 

Τάκης. 

  

  

  

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την αίθουσα του κέντρου Ζυγός οπου σύσσωμοι οι Ροτ. των 

Χανίων έδωσαν ένα βροντερό παρών (παρά την οικονομικήν κρίσιν που μαστίζει ολους μας) προς τιμήν 

του Ομιλητού μας και των βραβευομένων μας. 
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Από την ανακήρυξη ως επιτ. Μελους του Ροτ. Ομιλου Χανιων του Δ/ντου δημόσιας υγειας της 

Αντιπεριφερειας Χανιων και προεδρου της Ενωσεως Πνευματικων Δημιουργων  Χανιων κ. Νικολακακη 

Δημητριου δια το προσφερθεν και προσφερομενον κοινωνικο του εργον καθως και της αξιοζηλευτου 

παροσφορας του εις τα γραμματα και τας τεχνας. Το σχετικο τιμητικο διπλωμα του επιδιδουν από 

κοινου ο νυν και ο πρωην διοικηται της 5ης Μεραρχιας Κρητων Ταξιαρχος Χιονης Νικολαος και Υπ/γος 

ε.α. Στρατιδακης Γεωργιος παρουσια του β. δ/του Εμμ. Δελακη και του Προεδρου Μαρινακη Σταυρου. Το 

δε σημα του ροταρυ του επεδωσαν από κοινου οι Ροτ.  Πατερακης Σταυρος, επιτ. Προξενος της 

Σλοβακικης Δημοκρατιας στην Κρητη και ο 1ος Αν/δρος μας Ουρουτζογλου Μελετιος. 

  

Από την ανακηρυξη ως επιτιμου μελους του Ροτ. Ομ. Χανιων του πρωην Δ/του του Π.Β. Κρητης 

Υπ/γου ε.α. Ιπποκρατους Δασκαλακη δια την προς την πατριδα μας προσφερθεισας πολυτιμους 

εργασιας. Τοι σχετικο τιμητικο διπλωμα του επεδωσαν από κοινου και δια λογαριασμον του Ροταρυ 

Χανιων οι Δ/ται του Ναυσταθμου Κρητης και Π.Β Κρητης Αρχιπλοιαρχος Χελμης Δημοσθενης και 

Ταξιαρχος Σκυλακης Λαζαρος παρουσια του β. Δ/του Εμμ. Δελαξκη και του Προεδρου Μαρινακη 

Σταυρου. Το δε σημα του ροταρυ του επεδωσαν από κοινου οι Ροτ. Προεδρος Μαρινακης Σταυρος και τ. 

β. Δ/της Γκιζας Σταυρος. 

Από τη βραβευση της ταλαντουχου ποιητριας και 

λογοτεχνου κ. Μαριας Ζαβιανελη δια το σημαντικο και 

αξιολογο συγγραφικο της εργο. Το σχετικο τιμητικο διπλωμα 

της επιδιδουν από κοινου και δια λογαριασμο του Ροτ. Ομιλου 

Χανιων οι κκ. Υποδιευθυντης της Αστυνομικης Διευθυνσης 

Χανιων Θεοδωρογλακης Ιωαννης και ο περιφ. Συμβουλος 

Κρητης κ. Κονταξακης Γεωργιος. 
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Χαρακτηριστικα στιγμιοτυπα από τον εορτασμον της ενωσεως της Κρητης με τη Μητερα Ελλαδα που 

ηρχισεν με την ανακρουση του Κρητικου Υμνου και τελειωσε με τον Εθνικο μας Υμνο. Ελαβαν μερος στην 

τελετη οι κκ. Μαραγκουδακης Νικολαος, Πολυχρονακης Παυλος, ο Κυριος ομιλητης Νικολακακης 

Δημητριος και ο β Δ/της Εμμανουηλ Δελακης μου απηγγειλε του αειμνηστου βουλευτη του ΠΑΣΟΚ κ 

Ιωαννη Κουτσοχερα «Η ΚΡΗΤΗ», καταχειροκροτηθεις θερμα δια το υφος και τον τροπο που το 

απηγγειλε. 

Ευχαρίστησης δια Ομιλητήν Νικολακάκην Δημήτριον 

Yπο ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 12-12-2013 

 

Αξιότιμες Αρχές , Πολιτικές και Στρατιωτικές του Νομού μας 

Εκλεκτοί συνδαιτυμόνες μας, Φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι 

Αισθάνομαι εξαιρετικήν χαρά που ανέλαβα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Ροταριανού Ομ. Χανίων 

τον ομιλητήν της Βραδιάς  κ. Δημήτριον Νικολακάκην  τον εξαίρετον  φίλον και συνεργάτην   του Ομίλου 

μας, τον ταλαντούχον Πρόεδρον της Ενώσεως Πνευματικών Δημιουργών του Νομού μας τον 

ακαταμάχητον ιστορικόν ερευνητήν και συγγραφέα  πού εδώ και πολλά χρόνια τιμά και λαμπρύνει όχι 

μόνο το επαγγελματικό του λειτούργημα αλλά και τις άλλες θέσεις που κατά καιρούς ανέλαβεν και που 

ακούσατε στην ανάγνωσιν του βιογραφικού του σημειώματος από τον Πρόεδρόν μας τον Σταύρο   

Μαρινάκην.  

Ο κ. Δημήτριος Νικολακάκης  λίαν έμπειρος και άριστος γνώστης του αναπτυχθέντος θέματος  << Οι 

Αγώνες δια την απελευθέρωσιν της Κρήτης-Ενωσιν με την μητέρα Ελλάδα >> ανέπτυξε τούτο με πολύ 

ευφράδεια και Ρητορική ικανότητα που κατενθουσίασε όλους μας, δίνοντας μας συγχρόνως όλα εκείνα 
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τα στοιχεία δια μίαν πλήρη και σφαιρικήν γνώσιν του ανωτέρω ιστορικού γεγονότος της ιδιαιτέρας μας 

πατρίδας της Μεγαλονήσου μας της Ηρωοτόκου Κρήτης δια την οποίαν ο αείμνηστος Βουλευτής και 

ποιητής Ιωάννης Π.Κουτσοχέρας που ειχε τιμήσει το βήμα του Ομίλου μας εγραψε. 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ12-12-13 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΟΣ 

Αξιότιμοι  εκπρόσωποι των Πολιτικών &  Στρατιωτικών Αρχών, 

Ροτ.β.Δ/ται  Πρόεδροι των Ροτ.Ομίλων της Κρήτης. 

Κυρίες & Κύριοι 

Φίλοι Ροτ/νοι συνάδελφοι 

     Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη τιμή τόσον εμού προσωπικώς οσον και της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των Ροτ.του Ομίλου μας που σήμερον τιμούμεν 2 αξιόλογα μέλη της 

κοινωνίας μας με την ανακήρυξιν τους ως επιτίμων μελών μας δια την μεγάλην προσφοράν τους 

εις τα κοινωνικά δρώμενα της Πατρίδος μας,ως αναλυτικώς θα αναφερθούμεν κατωτέρω δι ένα 

έκαστον ξεχωριστά, καθώς και ενός τρίτου μέλους το οποίον βραβεύομεν δια το αξιόλογον 

ποιητικόν και λογοτεχνικόν του έργο. 
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Νέα μας επίτιμα Μέλη 

Δεν θα αναφερθώ στο τι είναι το ρόταρυ και τι επιδιώκει δια να σας ενημερώσω πληρέστερα 

αφου θητεύετε σ΄ αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω μόνο ότι σας αισθανόμεθα σαν δικούς μας ανθρώπους, σας 

αγαπήσαμε μέσα από την καρδιά μας και θα σας αγαπάμε και αισθανόμεθα ότι πραγματι είσθε 

μαζί μας,στην ροταριανή οικογένεια μας αδιάσπαστα συνδεδεμένοι. 

Τιμήσατε το Ρόταρυ με την παρουσίαν σας,ασπαστήκατε τις αρχές μας και προπαντός 

αποκτήσατε φίλους που δεν απέβλεπαν σε συμφέροντα αλλά στην αδολη συναδελφική εκτίμηση 

και αγάπη. 

Ελπίζω τα αισθήματα μας αυτά να είναι ταυτόσημα με τα ιδικά σας οσον αφορά τις 

συναδελφικές σχέσεις που πρέπει να έχομε μεταξύ μας και την αμοιβαία αλληλοεκτίμηση και 

αλληλοβοήθεια. 

Δεν θα πρέπει να μας χωρίζει τίποτε.Καθενας μας βέβαια διατηρεί ακέραια τις προσωπικές 

δικές του απόψεις,πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα που μας απασχολούν αλλά αυτό επ 

ουδενί λόγω πρέπει να μειώνει την αγαστήν συνεργασίαν και την αδολην αδ/κην φιλίαν που 

πρέπει να μας ενώνει σαν ενας αδιάσπαστος κρίκος της παγκοσμίου ροταριανής αλυσίδος που 

εκτείνεται από την μια άκρη του πλανήτη  μας εως την άλλην. 

Πολύ αγαπητοί και εκλεκτοί μας νέοι ροτ.συνάδελφοι. 

Σας εξέφρασα κατά τον ανωτέρω  τρόπο ότι αισθανόμεθα για σας μέσα από τα μύχια της 

ψυχής μας. Το μόνο που θέλουμε είναι η διάθεση της ανηδιοτελούς προσφοράς.Τα κέρδη σας 

είναι κυρίως ηθικά και να υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπο με ανηδιοτέλεια ,να του δώσουμε ένα 

χαμόγελο αισιοδοξίας και ένα βλέμμα παρήγορο μέσα στην λαίλαπα που συγκλονίζει την πατρίδα 

μας και τον κόσμον γενικότερον. 

Νομίζω όμως ότι είναι καιρός να αναλύσω στους εκλεκτούς μας συνδαιτημμώνας καθώς και 

στους ροτ.συναδέλφους  την πλήρη αιτιολογίαν δια την ανακήρυξιν σας ως επιτ.ροτ. και αρχίζω 

από τον υποστράτηγο ε.α και τ.Δ/τη του Π.Β Κρήτης κ.Ιπποκράτην Δασκαλάκη, το σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα του οποίου εχει ως εξής:  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, την 24η Δεκεμβρίου 1961. Μετά την 

αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

(1979-1983) -4ος από 275 αποφοίτους- ονομάστηκε 

Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού και συνέχισε την 

εκπαίδευσή του στη Σχολή Πυροβολικού καθώς και σε όλα 

τα προβλεπόμενα για το βαθμό και τη θέση του 

στρατιωτικά σχολεία του όπλου του Πυροβολικού. 

Την περίδο 1985-1995 τοποθετείται σε διάφορες μάχιμες 

μονάδες του Πυροβολικού και ενασκεί καθήκοντα 

διοικήσεως από διάφορες θέσεις και βαθμούς. Εκπαιδεύεται στις ΗΠΑ στο αντιαρεπορικό 
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Σύστημα Hawk(1990) και αργότερα παρακολουθεί το Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών στη 

Washington DC (1997) 

Φοιτά στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου (1996-1997) χαρακτηριζόμενος πλέον ως Επιτελής 

Αξιωματικός και αποκτά επιτελική εμπειρία στη Διεύθυνση Πυροβολικού στο Γενικό Επιτελείο 

Στρατου (1997-2000) υπεύθυνος για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εγσυγχρονισμό του 

αντιαεροπορικού συστήματος Hawk. 

Το 2000 τοποθετείται για 3 χρόνια στο στρατηγείο  του ΝΑΤΟ στη Νάπολη Ιταλίας ως 

Τμηματάρχης στο Τμήμα Εκτιμήσεως Πληροφοριών για τα Βαλκάνια και συμμετέχει στην 

αποστολή «CONCORDIA» της Ευρωπαικής Ένωσης στην ΠΓΔΜ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα 

αναλαμβάνει  επί διετία τη Διοίκηση Μοίρας Ελαφρύ Αντιαεροπορικού Πυροβολικού στην Κω 

Αναλαμβάνει επικεφαλής της Πτέρυγας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού στη Διεύθυνση 
Πυροβολικού στο Γενικό Επιτελείο. 

Μετά την αποφοίτηση του από την Ανώτατη Σχολή Εθνικής Αμύνης (2008), τοποθετείται 
για τρία χρόνια στην Ανωτάτη Διοίκηση Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (SHAPE) στο Βέλγιο υπεύθυνος για 
τη στρατιωτική συνεργασία του ΝΑΤΟ με λοιπές χώρες και εν συνεχεία στο τμήμα αντιμετώπισης 
κρίσεων με αντικείμενο τα Βαλκάνια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και πειρατείας και την 
κρίση της Λιβύης. 

Στις 02 Μαΐου 2011, ανέλαβε τη Διοίκηση του Πεδίου Βολής Κρήτης (NATO Missile Firing 
Installations-NAMFI), θέση που κράτησε μέχρι τον Απρίλιο του 2013 οπότε και αποστρατεύθηκε 
με το βαθμό του Υποστρατήγου. Το Πεδίο Βολής Κρήτης όπως γνωρίζεται,  αποτελεί ένα 
πολυεθνικό οργανισμό με αποστολή την παροχή υπηρεσιών και την εξασφάλιση των 
κατάλληλων συνθηκών για την εκτέλεση βολών κατευθυνόμενων βλημάτων και λοιπών 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και αξιολόγηση μονάδων χωρών του ΝΑΤΟ αλλά και μη 
μελών του ΝΑΤΟ. Η όλη λειτουργία του διέπεται από μια Multinational Agreement και τις 
αντίστοιχες directives NATO και του Στρατιωτικού Αρχηγείου. Στο Πεδίο Βολής Κρήτης 
υπηρετούν περίπου 300 άτομα προερχόμενα από όλες τις χώρες χρήστες του ενώ ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 9 περίπου εκατομμύρια ευρώ.  

Το 2003 αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών  και κατέχει και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και 
Στρατηγικές Σπουδές (2008) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. 

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Νομικού, και έχουν ένα υιό, το Ραφαήλ-Χρυσοβαλάντη 
Δασκαλάκη. 

Τον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με το κολύμπι, τη ποδηλασία, τα ταξίδια και την 
ανάγνωση βιβλίων στρατιωτικής ιστορίας και θεμάτων διεθνών σχέσεων. 
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Και τώρα ερχόμεθα εις την ταλαντούχον ποιήτρια και λογοτέχνιδα κ.Μαρία Ζαβιανέλη την 

οποίαν βραβευομεν δια το σημαντικόν και αξιόλογον συγγραφικό της έργο και μέσα στα πλαίσια 

που έχει χαράξει το ΔΡ και που ακολουθεί πιστά ο Ομιλος μας περι αναγνωρίσεως και 

προβολής ολων εκείνων των οργανισμών και προσωπικοτήτων που με το έργο τους τιμούν την 

κοινωνίαν εις την οποίαν ζούν και εργάζονται. 

Πριν της επιδώσουμε το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα 

1) Θα αναφερθούμε λιαν περιληπτικά  εις το βιογραφικόν της σημείωμα και 

2) Θα μας απαγγείλει 2 ποιήματα  από το ποιητικό της εργο       

MAΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ 

Γεννήθηκε στα Χανιά. 

Εργάζεται στην ΑΝΕΚ LINES , στις δημόσιες σχέσεις του Α.Ο.ΧΑΝΙΑ ,στο μάρκετινγκ της εφημερίδας 

creta-voice. Mέλος της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης . 

Γράφει πολιτισμό στην μηνιαία εφημερίδα creta voice στα ειδησεογραφικά πόρταλ  

www.cretavoice.gr www.cretalive.gr ,www.now24.fgr , www.itabloint.gr , www.apostaktirio.gr. Έχει 

συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Ψυχογιό και Πατάκη. 

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας ΄Ένωσης  Λογοτεχνών, του Συλλόγου 

για την διάδοση της Ελληνικής γλώσσας, του Φιλελεύθερου Ελληνικοί κύκλου ''ο Ιδομενέας ''της 

Αμφικτυονίας Ελληνισμού (με έδρα την Θεσσαλονίκη) και των πνευματικών δημιουργών του νομού 

Χανίων. 

Έχει γράψει μια ποιητική συλλογή ΄΄Κύματα ΄΄ και ένα με διηγήματα  ''Κόκκινο του Αιματίτη'' 

Σαρανταπέντε βραβεύσεις στην ποίηση (τοπικά κ πανελλήνια) με κορυφαίο το πρώτο Πανελλήνιο 

βραβείο της Παν. Ένωσης Λογοτεχνών. 

Είναι παντρεμένη. Έχει μια κόρη δεκαεπτά ετών. 

 

http://www.cretavoice.gr/
http://www.cretalive.gr/
http://www.now24.fgr/
http://www.itabloint.gr/
http://www.apostaktirio.gr/
http://www.apostaktirio.gr/
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ Β. Δ/ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ  

 
Ο Διοικητής τής 2470 Περιφέρειας Ροτ. Κοσμάς Χουτουριάδης, ο β. Διοικητής Μανώλης Δελάκης και το Διοικητικό  

Συμβούλιο τού Ρ.Ο. Αθηνών σε μία αναμνηστική φωτογραφία μετά και την Εθιμοτυπική συνάντησή τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β. Δ/ΤΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ  

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 12-10-13 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Σεβαστέ μου Ροταριανέ  Διοικητά Κοσμά 

Πολύ αγαπητοί ροτ.Πρόεδροι Ιωάννη και Mιχαήλ. 

Αξιότιμες αρχές της πόλεως των Αθηνών. 

Εκλεκτοί προδιοικητές και εφηφισμένε,Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι και λοιποί συνδετημόνες που 

παρίστασθαι εις την σημερινήν Πανηγυρικήν Συνεστίασιν  του Ομίλου Αθηνών προς τιμήν του Δ/του μας 

Κοσμά Χουτουριάδου. 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας,κοντά σε ροτ.με μερικούς εκ των 

οποίων συνδέομαι με μακράν άδολην ροτ.εκτίμησιν και φιλίαν.Δεν θα λησμονήσω ποτέ την επιλογήν 

του Ομίλου μου και την εμπιστοσύνην που μου έδειξαν δια να πραγματοποιηθεί το ετήσιο Πανελλήνιο 

ροτ.Συνέδριο ο Δ/τηs ροτ.Τσιμπούκηs Δημήτριος και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου τ.Διοικητής Τζώνης 

Κωνσταντινίδης το 2010. 

Πιστεύω να δικαίωσα τις προσδοκίες τους.Αισθάνομαι υπερήφανος που ο Δ/της της χρονιάς 13-14 

ροτ.Κοσμάς Χουτουριάδης με επέλεξεν ως β.Δ/την δια 4 Ομίλους των Αθηνών.Αντιλαμβανόμενος όμως 

την μακράν απόστασιν που μας χωρίζει και το βάρος που επωμίζομαι τον παρεκάλεσα να με απαλλάξει 

από τους άλλους 3 κρατώντας μόνον τον δικόν σας ,τον πρώτο Ομιλον της Ελλάδος και από απόψεως 

χρονολογικής ιδρύσεως αλλά και από απόψεως ουσιαστικής προσφοράς υπηρεσιών δια τα ιδανικά του 

Ρόταρυ. 

Αισθάνομαι ευτυχής ευρισκόμενος ανάμεσα σας και ανάμεσα σε εκπροσώπους της Νεολαίας μας 

της ελπίδας του Εθνους μας  από την οποίαν πολλά προσμένουμε εμείς οι της τρίτης ηλικίας και να τους 

ευχηθούμε από βάθους καρδίας να φτάσουν τα χρόνια μας και να τα ξεπεράσουν κατά πολύ με μια ζωή 

χαρούμενη και ευτυχισμένη και με απογόνους.Τον μήνα Σεπτέμβριο στην κοινή Πανηγυρική συνεστίασιν 

των Ομίλων Αθηνών και Ροταράκτ ημουν παρών και είχα ετοιμάσει μια αφιέρωση δια τους 

ροταράκτορες δια να ενθυμούνται την επίσκεψιν μου εις τον Ομιλον Ροταράκτ Αθηνών και του 

εορτασμού του μηνός της Νεότητας και τους είχα αφιερώσει ένα στιχούργημα μου, αλλά δυστυχώς 

λόγω της ματαιώσεως της συνεστιάσεως δεν μπόρεσα να τους το αναγνώσω πράγμα που κάνω σήμερα 

και με την παράκλησιν να τους το γνωστοποιήσετε. 

                    Το στιχούργημα μου εχει ως εξής : 

Γιορτάζει η νεότητα 

Σε όλο  τον πλανήτη 

Με μαντινάδες θα ευχηθώ 

Από τα Χανιά της Κρήτης. 

Ελπίδα  της Ελλάδας μας 

Τα νιάτα τα δικά σας. 

Διπλά να την τιμήσετε 

Και σεις και τα παιδιά σας. 

Εμείς υπήρξαμε το φως 

Στα ζάλα της ζωής σας 

Θα φύγωμε  ένα  πρωί 

Θαμαστε  ανάμνηση σας. 

Κτίσετε  κόσμο Ατσάλινο 

Κανείς  μην σας νικήσει 

Οποιος εχθρός από τους πολλούς 

Τύχει να το τολμήσει. 

Φύλλα χρυσού να πραγματώνονται 

Οι σκέψεις  στο  μυαλό σας 

Και ότι  ποθούν  τα μάτια σας 

Να γίνεται δικό σας. 
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Μη θέλοντας να μακρυγορήσω περισσότερον τελειώνω με 3 Αφιερώσεις με κοινό περιεχόμενον και 

σας παραδίδω  3 τόμους των δελτίων Χανίων  προς τους 2 Προέδρους τον Γιάννην και τον Μιχάλην 

καθώς και τον τ.Πρόεδρον Σωτήρην Ράπτην , ως εκπροσώπους ολων των ροταριανών και ροταρακτόρων 

που αποτελούν τους Ανιδιοτελείς αγωνιστάς της Ανθρωπιάς. 

Θέλω δε να επισφραγίσω την σημερινήν παρουσίαν μου εις τον Ομιλον σας με ένα μεγάλο 

ευχαριστώ τόσον προς τον Πρόεδρον Γιάννην Βαρώτσον οσον και προς τον Δημήτριο Μέξην που μου 

έδειξαν επανειλλημμένως τα αμέριστα φιλόφρονα συναισθήματα τους προς το πρόσωπον μου επι τη 

αναλήψει των καθηκόντων μου ως β.Δ/του. 
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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 16-1-14 με ομιλητήν τον Δ/την του 
Ρόταρυ Χουτουριάδη Κοσμά,της ιδρυσεως του νεου Ομιλου Ροταρακτ, του κοψιματος της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίττας και των βραβεύσεων 5 αρχιφυλακων της Ελληνικης Αστυνομιας Χανιων, 
του Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου , του κ Χουλιοπουλου Τακη και του Συλλογου Δρομεων Υγειας 
Χανιων. 

Κεντρικά τμήματα Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται από αριστερά ο Αντιπερ/χης Χανίων κ. 

πόστολος Βουλγαράκης, ο βουλευτής Χανίων και πρώην 

Υπουργός Κυριάκος Βιρβιδάκης επι 8ετίαν Δήμαρχος Χανίων, ο β. 

Δ/της Εμμ. Δελάκης, ο Δ/της της 2470 Περ. Διεθνους Ροταρυ 

Κοσμας Χουτουριαδης και ο Προεδρος Μαρινακης Σταυρος.  

 

 

Διακρίνονται από αριστερά ο τ. β. Δ/της Βλασιάδης 

Ιωάννης, ο Πρόεδρος του νεοιδρυθέντος Ομίλου Ροταρακτ 

ροτ. Βλασιάδης Αριστομένης, η δ/της (εκπρόσωπος του 

Ροταρακτ 2470 περ.) κ. Δημητρα Λιγούρα, ο γ.γ. Εμμ. 

Νοδαρακης και ο β. δ/της Κρουσταλλακης Παντελης. 

 

Διακρινονταιν από αριστερα ο υποδ/της του ΠΒΚ 

Σμηναρχος κ Κονταρακης Ιωαννης, ο Αστυνομικος  Υποδ/της 

Χανιων κ. Θεοδωρογλακης Ιωαννης, ο Αστυνομικος  Δ/ντης 

Ταξιαρχος κ. Κουτσαυτακης Αρτεμιος, ο τ. Δ/της της 5ης 

Μεραρχιας Κρητων Υπ/γος  ε.α. Στρατιδακης Γεωργιος και ο 

αντιπεριφερειαρχης Χανιων κ. Αποστολος Βουλγαρακης. 

 

Επιδοσις χαρτας και καμπανων στο νεοιδρυθεντα Ομιλο Ροταρακτ 

Χανιων. 

Διακρινονται από αριστερα ο Προεδρος του Ροταρυ Χανιων 

Μαρινακης Σταυρος, ο ιδρυτικος Προεδρος του Ροταρακτ Βλασιαδης 

Αριστομενης , ο Δ/της της 2470 ΠΔΡ. Κοσμας Χουτουριαδης και οι β. Δ/ται 

Σταυρος Γκιζας και Εμμ. Δελακης. 
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Χαρακτηριστικη Συγκεντρωτικη φωτογραφια των 

παροντων μελων του νεοιδρυθέντος ομιλου μετα της ηγετικης 

ομαδος του Ομιλου Χανιων και των εκπροσωπων του Ροταρακτ 

από Αθηνα. 

 

 

 

Συγκεντρωτικη αναμνηστικη φωτογραφια των 

βραβευθεντων Αρχιφυλακων τηε Ελληνικης Αστυνομιας Χανιων 

υπο του Ροταρυ Χανιων μετα του β. Δ/του Εμμ. Δελακη, του 

Προεδρου Μαρινακη Σταυρου και του τ. β. Δ/του Σταυρου Γκιζα. 

 

 

Από τη βραβευση του Αρχιφυλακα κ. Ζουραρακη 

Μιχαηλ από τον Αστυνομικο Υποδ/ντη Χανιων 

κ.Θεοδωρογλακην Ιωαννην μετα του Δ/του της Ομαδας 

Προληψης Καταστολης Εγκληματος κ. Ντικα Κων/νου, 

παρουσια του Αστυνομικου Δ/ντου  Ταξιαρχου Κουτσαυτακη 

Αρτεμιου δια λογαριασμο του Ροταρυ Χανιων. 
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Από τη βραβευση του ειδικου φρουρου Μποδιτσοπουλου Νικολαου της ομαδος ‘Διας’ υπο του αντ/ρχου Χανιων κ. 

Αποστολου Βουλγαρακη μετα του Δ/του της Ομαδος ‘Διας’ Παναγιωτου Ανδρεα. 

  

 

Από τη βραβευση του Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου υπο του Ροτ. Ομιλου Χανιων 

Το σχετικο τιμητικο διπλωμα αποδιδουν από κοινου και δια λογαριασμο του Ροταρυ Χανιων, Ο Βουλευτης και πρωην 

Υπουργος Κυριακος Βιρβιδακης , επιτιμος Ροταριανος και ο τα Δ/της της 5ης μεραρχιας Κρητων Υπ/γος Στρατιδακης Γεωργιος εις 

την Πρόεδρο κ. Κοματσουλακη Ερασμια. Τη δε σχετικη προσφωνηση εκανε ο β. δ/της Εμμ. Δελακης παρουσια του Δ.Σ. του 

Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου. Επισης σχετικο βραβειο εδωσαν οι  πρωην αντιδημαρχοι Χανιων Παπαδογιαννης Αρης και 

Μυλωνακη Χαρουλα. 

 

Από τη βραβευση του κ. Τακη Χουλιοπουλου υπο 

του Ροταρυ Χανιων δια τας προσφερθεισας υπηρεσιας 

προς την Πολην των Χανιων και τη νεολαιαν αυτης επι 

παρα πολλα ετη. 

Το σχετικο τιμητικο διπλωμα επιδιδουν από 

κοινου ο βουλευτης Χανιων και πρωην Υπουργος 

Κυρακος Βιρβιδακης και ο Αντ/ρχης Χανιων Αποστολος 

Βουλγαρακης παρουσια του β. Δ/του Εμμ. Δελακη.  
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Το κοψιμο της πρωτοχρονιατικης πιττας του Ομιλου 

μας  από τον Προεδρο μας Μαρινακη Σταυρο ,παρουσια του 

Δ/του μας Κοσμα Χουτουριαδη , των β. Δ/των Εμμ. Δελακη 

και Κρουσταλλακη Παντελη και των αντ/δρων μας 

Ουρουτζογλου Μελετιου και Μπουρναζου Παυλου. 

 

 

 

Το εφετινο φλουρι κερδισε η κυρια  Μανουσακη Ρεα, 

από το Βραβευθεν Σωμα Ελληνικου Οδηγισμου. Το δωρο, μια 

ασημενια εικονα της Θεοτοκου και του Ιησου Χριστου εδωσε ο 

β. Δ/της Εμμ. Δελακης παρουσια του Αντ/δρου μας 

Ουρουτζογλου Μελετιου. 

 

 

 

 

 

 

Από τη βραβευση του Συλλογου Δρομεων Υγειας και του προταθεντος Αθλητου Παπαδακη Μιχαηλ. Τα σχετικα τιμητικα 

διπλωματα επεδωσαν από κοινου και δια λογαριασμον του Ροταρυ Χανιων ο Προξενος της Σλοβακικης Δημοκρατιας στην Κρητη 
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Πατερακης Σταυρος , ο εψηφ. Πρ. Ροτ. Ομ. Ηρακλειο – Καντια Σαμιωτης Ιωαννης, ο Πρωην Δημαρχος Ανατολικου Σελινου 

Παπαδερος Ελευθεριος και ο Προεδρος των Εφεδρων αξιωματικων Χανιων Αθανασιος Μανιουδακης. 

ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΥΠΟ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 16 / 01 / 2014 

 

Ροτ. Δ/ται νυν και πρωην, αξιοτιμες αρχες του Νομου μας, β. δ/ται , φιλοι Ροτ. 

Προεδροι , εκλεκτοι Ροτ. Συναδελφοι , κυριες και κυριοι. 

Ειμαι ιδιαιτερα ευτυχης που σημερα ιδρυθηκε ξανα ο ομιλος Ροταρακτ Χανιων. 

Αξιζουν θερμα συγχαρητηρια και επαινοι εις τους πρωτεργατες αυτης της πρωτοβουλιας 

και τους παρακαλω να εξακολουθησουν να βοηθουν τα νεαρα αυτά παιδια να 

ανταπεξελθουν στα νεα τους αυτά καθηκοντα.  

Από 1ης Ιουλιου 2014 που αναλαμβανω ξανα την προεδρια του Ομιλου Χανιων, τους 

υποσχομαι ότι θα εχουμε μια αριστη και εποικοδομητικη συνεργασια. Μεχρι τοτε ο 

προεδρος μας Μαρινακης Σταυρος ή ο Ροτ. που θα ορισει, θα εχουν την ευθυνη. 

Εγω σημερα τους καλωσοριζω με το κατωθι στιχουργημα μου το οποιο απηυθυνα 
στον ομιλο Ροταρακτ Αθηνων επι τη ευκαιρια της ημερας της νεοτητος. (Ιδετε σελιδα  15 ) 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΔΙΑ  Δ/ΤΗΝ ΧΟΥΤΟΥΡΙΑΔΗΝ ΚΟΣΜΑ 

16-1-2014 

 
Ο Ροταριανός  Ομιλος  Χανίων αισθάνεται  ιδιαίτερη  χαρά  που σήμερα  κόσμισε  και λάμπρυνε δια 

της  παρουσίας του,το βήμα του Ομίλου  μας  ο πρώτος τη τάξη ροτ.της 2470 Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ  

( Νοτίου  Ελλάδος) εκλεκτός συνάδελφος Κοσμάς Χουτουριάδης,πραγματοποιών την ετησίαν επίσημον 

επίσκεψιν του.Ελπίζομεν βάσιμα ότι θα μας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν της θητείας του δια να 

αντιληφθεί  δια μιαν ακόμην φοράν το πραγματοποιούμενον υπο του Ομίλου μας έργον. 

Εργον πραγματικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των μελών του ΔΣ αλλά και του 

συνόλου του Ομίλου μας.Χάρις στις ενέργειες της Επιτροπής  Δημοσίων Σχέσεων έχομεν επιτύχει 1) Την 

παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως μας  2) Την στήριξιν των Μ.Μ ενημερώσεως ( 

εφημερίδων και τηλεοπτικών Σταθμών) 3) Την ηθικήν υποστήριξιν από πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας 

των Χανίων και της αποδοχής ότι είμεθα μέλη της μεγαλύτερης μη κυβερνητικής ανθρωπιστικής και 

κονωνικής οργάνωσις ανά την υφήλιον. 

Ροταριανέ Δ/τα 

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εκ βάθους καρδίας δια την πολύ αξιόλογον Ομιλίαν σας 

.Πραγματοποιήσατε μιαν απόλυτα τεκμηριωμένη Ομιλία σχετικά με το θέμα που μας αναπτύξατε <<Οι 

απάτες στο Διαδύκτιο>>παραθέτοντας μας αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οσοι 

ασχολούνται με αυτό και που ο αριθμός τους δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος.Το αντίθετον μάλιστα 

συμβαίνει.Η πλειοφηφία της κοινωνίας μας ιδία της νέας και μεσαίας γενιάς.Απο το διαδύκτιο αντλούμε 

πληροφορίες που την προηγούμενη πεντηκονταετία ουτε στο ονειρό μας μπορούσαμε να φαντασθούμε.Σας 



21 
 

παρακαλούμε λοιπόν να έχομεν ένα αντίγραφον της Ομιλίας σας δια να το δημοσιεύσομε και να το έχουμε 

πάντοτε κατά νούν. 

Το πέρασμα σας από τα Χανιά,την Ιστορικήν Πρωτεύουσα της Κρήτης ασφαλώς και θα σας μείνει 

αξέχαστο. 

Εμείς σαν ενδειξιν των αισθημάτων μας και των αγαθών προθέσεων μας σας δίδομε ως δώρον το 

Πατροπαράδοτο Κρητικό μαχαίρι και εχουμε χαράξει επάνω του την κάτωθι Κρητική Μαντινάδα: 

Εθιμο τόχει ο Κρητικός μαχαίρι να χαρίζει 

Σε κείνον οπου αγαπά και που τον ξεχωρίζει. 

Σας αφιερώνουμε δε και μια άλλη Κρητική μαντινάδα : 

Δώρο φιλίας από τα Χανιά-στρώνετε στην χαρά μας 

Μα ποιο ακριβό σου δίνουμε τα φύλλα της καρδιάς μας. 

Ελπίζω ακράδαντα εκλεκτέ φίλε και Ροταριανέ Δ/τα η φιλία μας να παραμείνει ανεπηρέαστη στην 

πάροδο του χρόνου. 

Θέλω να γνωρίζεται ότι οποτεδήποτε έλθετε στα Χανιά θα βρίσκεται πάντοτε φίλους αγαπητούς και 

αυτοί δεν θα είναι αλλοι παρά τα μέλη του Ροτ.Ομίλου Χανίων που θα σας καλοσωρίσουν και θα σας 

υποδεχθούν εγκάρδια . 

Και τώρα παρακαλώ τον Πρόεδρον μας Σταύρο Μαρινάκη  να σας το επιδώσει καθώς και την σύζυγό 

σας Μαρία Μαρινάκη να επιδώσει στην δικιά σας σύζυγο ένα Κρητικό αναμνηστικό υφαντό. 

 Εγώ σας επιδίδω το  σημαιάκι του Ομίλου μας που εφιλοτέχνησε οΑντιπρόεδρος μας Ουρουντζόγλου 

Μελέτιος καθώς και δυο βιβλία εκδόσεως του Δήμου Χανίων το ένα αναφέρεται εις την Εκατονταετίαν 

της Ενώσεως της Κρήτης  με την μητέρα Ελλάδα και αφορά το Ημερολόγιον του έτους 1913 Επιμέλεια 

Εκδόσεως της επιτίμου Ροταριανής Ζαχαρένιας Σημανδηράκης και το άλλο είναι η ετήσια εκδοση του 

Δήμου μας με τον τίτλον <<Εν Χανίοις>>. 

Σας επιδίδω επίσης μερικά από τα πρόσφατα τεύχη του Περιοδικού μας Ροτ.Παλμός δια να τα έχετε 

στο αρχείο σας και να θυμάσθαι πάντα τις Δραστηριότητες μας. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ 16-1-2014 

Κ. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Κ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ- ΕΛΒΙΡΑΣ 

Τελετή Εισδοχής  Νέων Μελών 

 

Θα επακολουθήσει η εισδοχή εις τον Ομιλό μας Δδυο νεων Ροτ. ητοι του κ. Βαβουρακη Κυριακου 

και της κυριας Στασινου Χριστινης – Ελβιρας καθως και 1 επιτιμου, του κ Χουλιοπουλου Τακη. Λογω του 

πλούσιου σημερινού προγράμματός μας δεν θα προβούμε στην καθιερωμένη τελετή αλλά σε μικρό 

τμήμα αυτής. 

Η περίληψη του βιογραφικού  σημειώματος του νεου Ροτ. συναδελφου Βαβουρακη Κυριακου εχει 

ως εξης: 

Γεννηθηκε στα Χανια το 1966. Μετα την αποφοιτηση του από το επαγγελματικο λυκειο Χανιων 

υπηρετησε τη στρατιωτικη του θητεια στην Αεροπορεια και ειδικοτερα στο Π.Β. Κρητης. 

Μετα ασκησε και ασκει μεχρι σημερα το επαγγελμα του ηλεκτρολογου – εγκαταστατου. 

Είναι παντρεμενος με την Αρτεμισια Ραισακη και εχουν ένα γιο 16 ετων 
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Χομπι του είναι το ψαρεμα και η γυμναστικη. 

Το Βιογραφικο σημειωμα της κ. Στασινου Χριστινας – Ελβιρας είναι το κατωθι: 

Είναι δικηγορος παρα πρωτοδικες , εφετες και παρ’ αρειο παγο. 

Νομικος συμβουλος του Δημου Χανιων , της Τραπεζας πειραιως , της Ενωσεως Ξενοδοχων , της 

Βρετανικης και της Αμερικανικης πρεσβειας στην Ελλαδα για τα Χανια (μια εκ των 5 και 3 δικηγορων 

Αντιστοιχως) 

Είναι αναπληρωματικο μελος του Δ/Σ της εταιρειας προστασιας ανηλικων. Υπηρξε καθηγητρια 

αγγλικων. 

Εχει εξειδικευτει στο ποινικο δικαιο και τη σωματικη βλαβη ανηλικων και ανυπερασπιστων 

προσωπων. 

Εχει κανει μεταπτυχιακες σπουδες στη δημοσια διοικηση  του Πανεπιστημιου της Ρωμης.Ειναι 

υπευθυνη του τομεα δικαιοσυνης για το Νομο Χανιων του κομματος της Νεας Δημοκρατιας. Εχει Πτυχιο 

Ηλεκτρονικων Υπολογιστων. 

Ομιλει Αγγλικα , Γαλλικα, Ισπανικα, Ιταλικα. 

Χουλιοπουλος Χρηστος. 

Δεν θα αναφερθουμε στο πολυσιο βιογραφικο του σημειωμα επειδη τον βραβευουμε συγχρονως 

και στο αιτιολογικο της βραβευσεως του αναφερονται σχεδον αναλυτικα. 

Τονιζουμε όμως ολως ιδιαιτερως και με εμφαση ότι ο κ Χουλιοπουλος Τακης αναλωσε κυριολεκτικα 

την ζωη του ολοκληρον και κάθε δευτερολεπτον ελευθερου χρονου του δια την νεολαια μας , την ελπιδα 

του Εθνους μας. 

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

Χουτουριαδη ,Πρόεδρον Μαρινάκη Σταύρον και τους αναδοχους των. 

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.                                      

Αγαπητε φίλε , 

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

Ροταριανού Ομίλου Χανίων. 
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Μετά την διαβεβαίωση της επιθυμίας σου να γίνεις μέλος του Ροτ.Ομ. Χανίων και κατ’ επέκταση του 

Διεθνούς Ρόταρυ, σου ζητώ να επαναλάβεις μετά από εμένα την υπόσχεση του μέλους. 

Αποδέχομαι να γίνω μέλος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων. Αναγνωρίζω ότι η αποδοχή μου αυτή 

με υποχρεώνει να συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του. 

Υπόσχομαι ότι θα τηρήσω τον κώδικα Ηθικής του Διεθνούς Ρόταρυ και ότι θα συμμετέχω στα 

προγράμματα του και ότι θα ανταποκριθώ στις όποιες άλλες υποχρεώσεις μου ανατεθούν. 

Από την στιγμή αυτή είσαι μέλος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων. Παρακαλώ το δ/τη μας Κοσμα 

Χουτουριαδη και το β. Δ/τη Σταυρο Γκιζα που είναι αναδοχος της Νεας Ροτ. Στασινου Χριστινας, να 

τοποθετήσουν το διακριτικό Ροταριανό σήμα στο πέτο της . 

Παρακαλω τον Ροτ. β. Δ/τη Κρουσταλλακη Παντελη και τον Ροτ. Σταματακη Ζαχαρια που είναι 

αναδοχος του νεου Ροτ. Βαβουρακη Κυριακου όπως του τοποθετησουν στην κομβιοδοχην του το σημα 

του Ροταρυ. 

Και τώρα ερχόμεθα εις τον κ.Χουλιόπουλον Τάκην. 

Πριν του επιδώσουμε το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα και το σήμα του Ρόταρυ θα αναφερθούμε στο 

Αιτιολογικόν της Ανακηρύξεως του ως επιτίμου μέλους μας. 

Α) Δια την αριστην και λιαν εποικοδομητικην εκτελεσην των καθηκοντων του  ως Γ.Γ. του Δημου Χανιων επι 

οκταετιαν , που σκοπον ειχε την εξυπηρετηση των κατοικων της πολεως μας κατά τον καλύτερον δυνατον τρόπον. 

Β) Δια την εξηκονταετιαν περιπου πολυτιμον και πλουσιαν προσφοραν του εις τα πασης φυσεως κοινωνικα 

δρωμενα του Νομου μας, ιδια του Αθλητισμου και του Προσκοπισμου, συμμετεχοντας ενεργως και δραστηριως σε 

ανω των 12 σωματειων συγχρονως (Ν.Ο. Χ., Ναυτικο Μουσειο Κρητης, Ορειβατικος Συλλογος, κλπ.)  αποσπασας 

πληθωρας τιμητικων διακρισεων (ανω των εικοσι) από ποικιλους Δημοσιους και ιδιωτικους φορεις της πατριδος μας. 

Γ) Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε στον Όμιλο μας και γενικότερα στο Διεθνές Ρόταρυ δια της 

παρουσίας του εις αυτόν περαν της τεσσαρακονταετιας και με την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών της 

προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον. 

Με εκτίμησιν, θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής.    Χανιά 16-1-2014                                                                                                         

 

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.                                                                                                                                                                                                



24 
 

 
 



25 
 

 

 



26 
 

 

 



27 
 

 

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Καλαμαριάς και 

Ανατολικής Λάρισας διένειμαν είδη πρώτης 

ανάγκης σε 120 οικογένειες στη Λάρισα 
 

Στο πλαίσιο των σχεδιασμένων δράσεων 

του Ροταριανού Ομίλου Καλαμαριάς για την 

Ροταριανή Χρονιά 2013 - 14, με την συνεργασία και 

συγχρηματοδότηση του Rotary Deutschland 

Gemeindienst, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, χαρτικά και 

είδη προσωπικής υγιεινής για να διανεμηθούν σε 120 

οικογένειες της Λάρισας, 

Χάρη στην οργανωμένη συνέργειά μας με 

τον Ροταριανό Όμιλο Ανατολικής 

Λάρισας, παραδόθηκαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 

120 κιβώτια, συνολικού βάρους 2.270 κιλών, με είδη 

πρώτης ανάγκης, σε οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. 

Η διανομή έγινε από ειδικά διαμορφωμένο γι' αυτή τη 

δράση χώρο, σε κεντρικό εμπορικό σημείο της Λάρισας και οι δύο Όμιλοι έστειλαν το μήνυμα 

στην τοπική κοινωνία αλλά και πέρα από αυτή, ότι "Αυτό είναι το Ρόταρυ" 

http://rotarykalamaria.us4.list-manage.com/track/click?u=8c0e766705956ae404ec6d302&id=2c089df931&e=144c2c6c94
http://rotarykalamaria.us4.list-manage.com/track/click?u=8c0e766705956ae404ec6d302&id=2c089df931&e=144c2c6c94
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Η συνεργασία μεταξύ Ροταριανών Ομίλων, είναι ευλογία και ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζει 

την τεχνογνωσία του Ρ.Ο.Καλαμαριάς στη διαδικασία χρηματοδότησης και συγκέντρωσης των 

προϊόντων και την οργανωτική φροντίδα και κινητοποίηση της κοινότητας από τον Ρ.Ο. 

Ανατολικής Λάρισας. 

Τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Καλαμαριάς ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους μας 

από τον Ροταριανό Όμιλο Ανατολικής Λάρισας και δεσμευόμαστε για την υλοποίηση 

περισσοτέρων από κοινού δράσεων.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι η παραπάνω 

προσφορά είναι η δεύτερη από μια 

σειρά δράσεων που 

προγραμματίστηκαν από το Δ.Σ. του 

Ροταριανού μας Ομίλου οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν το προσεχές 

χρονικό διάστημα. Οι μέρες το 

επιβάλλουν και εμείς οι Ρ.Ο.ΚΑδες 

έχουμε σχεδιάσει να ολοκληρώσουμε 

το 2013 με κοινωνικές δράσεις, 

προμηθεύοντας συνανθρώπους μας 

με πάνω από 10 τόνους τροφίμων και 

καθαριστικών 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 
ΥΠΟ Β. Δ/ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 

 

Πάντα όταν αναφερόμαστε  στο Ροταριανό Ίδρυμα καλό είναι να ξεκινάμε με τον λόγο 

δημιουργίας και ύπαρξης του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας 

ενός τέτοιου οργανισμού, δίδοντας έτσι την δυνατότητα  στους Ροταριανούς να  προάγουν την 

παγκόσμια κατανόηση, την καλή θέληση, και την ειρήνη μέσω της βελτίωσης των συνθηκών 

υγιεινής, της υποστηρίξεως της εκπαίδευσης, και της ανακούφισης από την  φτώχεια.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το Ροταριανό Ίδρυμα και λειτουργεί ανελλιπώς 

υποστηρίζοντας τους Ομίλους και τις Περιφέρειες για περίπου 100 χρόνια. Όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα απέδειξε περίτρανα ότι η σκέψη της δημιουργία του ήταν σωτήρια ενώ ταυτόχρονα  

κοινή διαπίστωση είναι ότι έχει καθιερωθεί ως ένας από τους αποτελεσματικότερους οργανισμούς 

παγκοσμίως στην χρηματοδότηση έργων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 
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Γιατί αλλάζει ; 

Αποφάσισαν οι θεματοφύλακες του Ρ.Ι. να επιφέρουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα επέτρεπαν στο 

Ίδρυμα να παραμείνει δυνατό και να μπορεί να υποστηρίζει του απανταχού Ροταριανούς Ομίλους.  

 Ό πρώτος στόχος της αλλαγής είναι η απλοποίηση  των προγραμμάτων του ταυτόχρονα με 

την ελάττωση τους.  

 Ο δεύτερος είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των διεθνών και των τοπικών 

προγραμμάτων.  

 Η αποτελεσματικότητα ήταν και είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις του Ροταριανού 

Ιδρύματος όσον αφορά τα υλοποιημένα προγράμματα.  

 Η βελτίωση της ιδιοκτησιακής αντίληψης, (να θυμίσω εδώ ότι το Ροταριανό Ίδρυμα είναι 

το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ) πράγμα που επιτυγχάνεται με την μετατόπιση των αποφάσεων 

για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικά.  

Τι επιδιώκει ; 

 Επιδιώκει επίσης την ενδυνάμωση αλλά ταυτόχρονα και την απλοποίηση των διαδικασιών. 

Την  εντονότερη συμμετοχή των Περιφερειών και των Ομίλων στα προγράμματα του. Φυσικά την 

όσον το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή του από τους Ροταριανούς. Όλα αυτά θα δώσουν την 

δυνατότητα στο Ροταριανό Ίδρυμα να αποκτήσει ακόμα ποιο εξέχουσα θέση ανάμεσα στους 

Διεθνείς οργανισμούς προσφοράς αλλά και να επιτύχει ευκολότερη και μεγαλύτερης έκτασης 

συνεργασία μαζί τους. 

 Είναι σημαντικό όμως να δούμε τι αλλάζει ; 

Τρία είναι τα βασικά σημεία αλλαγής στην λειτουργία του Ροταριανού Ιδρύματος.  

Το πρώτο αφορά τον τρόπο κατανομής των πόρων του Ετήσιου Κεφαλαίου της Περιφέρειας 

(DDF). 

Το δεύτερο αφορά τις κατηγορίες των προγραμμάτων τα οποία θα μπορούν να υλοποιήσουν 

Περιφέρειες και Όμιλοι 

 Και τέλος το τρίτο αφορά την διαδικασία εγκρίσεως και ελέγχου των προτεινομένων 

προγραμμάτων.  

Στο εξής θα υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων τα επιδοτούμενα από την Περιφέρεια 

(Rotary Foundation District Grants) και τα προγράμματα τα επιδοτούμενα από το ίδιο το 

Ροταριανό Ίδρυμα. Αυτά τα δεύτερα αποκαλούνται Rotary Foundation Global Grants.  

Πως μοιράζονται όμως οι πόροι με τον νέο τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος ; Για να γίνει 

εύκολα κατανοητό ας πάρουμε ένα παράδειγμα.   Έστω μια Περιφέρεια η οποία έχει ένα σύνολο 

εισφορών στο ετήσιο ταμείο του Ιδρύματος (Annual Fund) ίσο με 80000$. Αρχικά γίνεται μία 

κατανομή και το 50% τίθεται στην διάθεση  της Περιφέρειας ενώ το υπόλοιπο 50% τίθεται στην 

διάθεση του Ροταριανού Ιδρύματος. Συνεπώς 40000$ για την Περιφέρεια και 40000$ για το 

Ίδρυμα. Στην συνέχεια το ποσό  της Περιφέρειας χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 50% είναι διαθέσιμο 

για προγράμματα της Περιφέρειας, τύπου Rotary Foundation District Grants, στο παράδειγμά μας 

ένα ποσό ίσο με 20000$ ενώ το υπόλοιπο 50% διατίθεται για προγράμματα  τύπου Rotary 
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Foundation Global Grants. Τα συγκεκριμένα προγράμματα φυσικά λόγω του ότι είναι πολύ 

μεγαλύτερα και σημαντικότερα επιδοτούνται και από το Ροταριανό Ίδρυμα. 

Τα  Rotary Foundation District Grants είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε 

απλά ή μικρά (και μπορούμε να σημειώσουμε εδώ ότι μοιάζουν με τα γνωστά μας District 

Simplified Grants με τα οποία θεωρώ ότι είμαστε λίγο ή πολύ εξοικειωμένοι). Τα προγράμματα 

αυτά πρέπει να : 

Είναι απλά, ευπροσάρμοστα και καινοτόμα 

 Να έχουν εκπαιδευτικό ή και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές και 

την αποστολή του Ροταριανού Ιδρύματος. 

 Να μην είναι μεγάλου κόστους 

 Επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε, όσον αφορά αυτά τα προγράμματαk ότι η επιλογή τους 

γίνεται αποκλειστικά από την Περιφέρεια με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια. 

 Δεν απαιτείται συνεργασία με άλλον Ροταριανό Όμιλο 

 Δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση του Ομίλου (Μία νέα λειτουργία η οποία αφορά τους 

Ομίλους που θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα της δεύτερης κατηγορίας και έχει 

ετήσια ισχύ). 

 Δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν έναν από τους 6 τομείς δράσης που έχει καθορίσει το 

Ροταριανό Ίδρυμα. 

   Τα αντικειμενικά κριτήρια για τα οποία μιλήσαμε παραπάνω, αυτά που αφορούν την επιλογή 

των προγραμμάτων, είναι : 

 Η προτεραιότητα υποβολής της αιτήσεως  

 Η σπουδαιότητα της δράσης ή του έργου και η απήχηση του στην κοινωνία 

 Οι συνολικές συνεισφορές του Ομίλου στο Ροταριανό Ίδρυμα 

 Λαμβάνεται υπ όψιν η γεωγραφική κατανομή  των χορηγουμένων Ομίλων 

 Το ποσό της συμμετοχής του Ομίλου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την 

επιλογή του. Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή του Ομίλου τόσο μεγαλύτερες και οι 

πιθανότητας επιλογής του.   

 Η ύπαρξη συνεργαζομένου Ομίλου ή χορηγού εκτός Ρόταρυ θεωρείται επίσης πολύ 

σημαντικός. 

Ας δούμε τώρα και τα προγράμματα της δεύτερης κατηγορίας τα Rotary Foundation Global 

Grants.  Τα χαρακτηριστικά τους μπορούμε να πούμε ότι είναι : 

Είναι προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας και εντάσσονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στους 6 τομείς 

δράσης που έχει καθορίσει το Ροταριανό Ίδρυμα. 

 Έχουν δυναμικότερα αποτελέσματα 

 Η συμμετοχή των Ροταριανών είναι υποχρεωτική και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και 

μαζικότερη. 

 Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν δύο Περιφέρειες ή δύο Όμιλοι (προς το παρόν δύο 

πιλοτικών Περιφερειών). 

 Οι επιχορηγήσεις είναι μεγαλύτερες 

 Έχει καθοριστεί ένα ελάχιστο ύψος 30000$ ανά πρόγραμμα 

 Επίσης έχει καθοριστεί ένα ελάχιστο ύψος επιδότησης ίσο με 15000$ 
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 Και τέλος είναι επιθυμητό να υπάρχει συμμετοχή ενός χορηγού εκτός Ρόταρυ. 

Αναφερθήκαμε στους τομείς δράσης ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί.  

 Η Ειρήνη και η πρόληψη των συγκρούσεων καθώς και η επίλυση Διαφορών 

 Η Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών 

 Το νερό και υγιεινή 

 Η υγεία της μητέρας και του παιδιού 

 Η βασική εκπαίδευση 

 Και τέλος η οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας 

Πώς όμως εντάσσονται τα υπάρχοντα προγράμματα στην νέα δομή και λειτουργία ; Βλέπουμε 

εδώ ποια εντάσσονται στην κατηγορία των district grants και ποια στην κατηγορία των global 

grants. Όπως είπαμε και προηγουμένως στην πρώτη εντάσσονται τα μικρότερα έργα και δράσεις 

όπως :  

 Μικρά  matching grants,  

 Χορηγίες για προσφορά εθελοντών,  

 Τα κλασικά  GSE, ( VOCATIONAL TRAINING TEAMS (VTT’S)) 

 Οι υποτροφίες    

 Και φυσικά τα District Simplified Grants  

Από την άλλη πλευρά στα μεγάλα έργα τα global grants εντάσσονται  τα : 

 Ακαδημαϊκές Πρεσβευτικές Υποτροφίες (Academic-Year Ambassadorial 

Scholarships) 

 Ανταλλαγές Ομάδων Μελέτης (Group Study Exchange) Ομάδες οι οποίες 

σχετίζονται με τους 6 τομείς δράσης.  

 Μεγάλες Συνδυασμένες Χορηγίες (Larger Matching Grants) 

 Ροταριανά Κέντρα για Διεθνείς Σπουδές (Rotary Centers for International 

Studies) 

 Κλείνοντας ας κάνουμε μία ανακεφαλαίωση της νέας δομής του Ιδρύματος μας  

Η νέα δομή του Ροταριανού Ιδρύματος: 

 Απλοποιεί τη διαδικασία των Επιχορηγήσεων. 

 Βοηθάει τους Ροταριανούς να αντιμετωπίσουν προβλήματα της κοινότητάς των. 

 Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους Ομίλους να σχεδιάζουν και να εκτελούν Προγράμματα. 

 Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για Υποτροφίες. 

 Δίνει την δυνατότητα για ηλεκτρονική επικοινωνία κατά την υποβολή των αιτήσεων και σε 

όλα τα στάδια εκτελέσεως ενός Προγράμματος. 

 Για να λειτουργήσει όμως αποτελεσματικά η νέα Δομή  πρέπει το Ετήσιο Κεφάλαιο πού θα 

διαχειρίζεται η Περιφέρεια να είναι ικανοποιητικό 

Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την προσοχή σας. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, 

Απόστολος  Βουλγαράκης, 

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Χανίων 

σας εύχονται ολόψυχα 

Καλά Χριστούγεννα  

και η Νέα Xρονιά να είναι  

ελπιδοφόρα και δημιουργική για όλους. 

 

 

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΙΤΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 28 / 1 / 2014)  
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