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Έηος 45
ον

 – Σεύτος 37
ον 

- Περιόδοσ 01/07/12 – 30/06/13 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ– ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ- ΜΑΤΙΟΣ 2013 
ΕΞΕΔΟΘΘ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΔΚΓΟΣΑΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΣΑΗ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΖΓΩΝ 18 

ΣΖΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πποηίμηζιν ΚΗΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδπικόν) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ 9, ΣΖΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΖ ΓΔΛΣΗΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ζλεκηπονική Γιεύθςνζη (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

Δπιζκεσθείηε 1) ηην Ηζηοζελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) ηην ζελίδα μας ζηο facebook 

Περιέτοσν ηις δραζηηριόηηηες μας ηων  

12 ηελεσηαίων εηών ήηοι από 1/7/2001 έως ζήμερον. 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠITΡOΠΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΖΛ. 6944990538 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΖΛ.ΑΠΟΣΟΛΖ 

ροη. Γελακης Δμμανοσηλ 

 

Τπεύθσνοι facebook ποη/νοί Γελάκης Δμμ. Πρόεδρος,Υαηζηκωνζηανηίνος Παναγιώηα, 

Κοκκινάκηρ Δμμ. και Οςποςηζόγλος Μελέηιορ Γιασειπιζηέρ. 

 

Το παρόν αποςτζλλεται: Α) Σε θλεκτρονικι μορφι: ςε 1000 αποςτολείσ, μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ο Δ/τθσ, οι τ. Δ/ται, οι ψθφιςμζνοι Δ/ται, οι β. Δ/ται, οι τ.β. Δ/ται, οι τ. Ρρόεδροι και 

γεν. Γραμματείσ κακϊσ και οι νυν Ρρόεδροι και Γραμματείσ τθσ 2470 Ρεριφζρειασ και των 

Ελλθνοκυπριακϊν. 

Β) Σε ζντυπθ μορφι: ςε 90 αποςτολείσ, ιτοι, ςτισ αρχζσ τισ πόλεωσ μασ, ςτα μζλθ μασ και ςτουσ 

φίλουσ του ομίλου που δεν διακζτουν e-mail.  

Ραρακαλοφνται κερμά, οι Ρρόεδροι των ομίλων, να αποςτζλλουν και να ενθμερϊνουν (ει δυνατόν) 

τα e-mail των μελϊν τουσ για τθν αποςτολι του περιοδικοφ μασ ςε θλεκτρονικι μορφι, 1) διότι 

πολλά e-mail επιςτρζφουν πίςω και 2)ζτςι ϊςτε τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να παραλαμβάνουν το 

περιοδικό μασ. 

Ρροςοχι: Θερμι παράκλθςισ όταν αλλάηεται τα e-mail ςασ να μασ πλθροφορείτε το καινοφργιο 

ςασ δια να ςασ  ενθμερϊνουμε δια τθν δράςιν μασ.  

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

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΔΗΡΖΝΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

Sakuji Tanaka 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2012-2013 

 

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2013-2014 

 

ΚΟΜΑ XΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ 

Βαραζόβης 10- Άνω Γλσθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2014-2015 

 

ΚΑΛΟΔΗΓΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Αλκιβιάδοσ 46 Γλσθάδα Σ.Κ. 16674 

ΚΗΝ : 6944734836 

ΣΖΛ : 2109629672 

FAX : 2109629096 

E-mail : mariannakaloida@yahoo.gr 

                       

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Περ. Γιεθν. Ροη. ΜΖΛΗΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ρ.Ο ΥΑΝΗΧΝ  ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/7/12 ΔΧ 30/6/13 

1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ  

    ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Οδονηίαηπορ, Υάληδων 18, Σηλ: 28210-46467,  

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

2) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οικονομολόγορ, η.Τποδ/ηηρ 

Γ.Ν.Υανίων,  Ακηή Κοςνηοςπιώηη 1, Σηλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξεν/σείο  ΜΗΜΟΕΑ Αγία Μαπίνα Κςδωνίαρ, 

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

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μησανολόγορ - Ζλεκηπολόγορ   

     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΟ ΜΠΟΤΡΝΑΕΟ ΠΑΤΛΟ  

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

6) ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ – Σ.Β. Γ/ΣΖ ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜ Φαπμακοποιόρ 

    Ανδπέα Απσονηάκη 9 Σηλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414   email: nodarakis@yahoo.com 

7)ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ Αγίος 

Ηωάννος Ξένος Υαλέπα   Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΔΛΟ -ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
ης 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

Οδονηίαηπορ, Δπωθίληρ 12, Ζπάκλειο Σηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΗΧΑΝΝΖ Δπισειπημαηίαρ – Κάηω Γαπάηζο Κιν. 6944305825 

10) ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΑΜΗΑ ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ  Δπισειπημαηίαρ, Κιν.6958138180                                        

11) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έμποπορ δεπμάηινων ειδών,  Κιν. 6989 119252 

12) Σ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ. Β. Γ/ΣΖ ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γικηγοπορ , Σζόνηος Βαπδα 68 , 

Σηλ.28210- 44849 , Κιν. 6974753547 , E-mail : stavrosgizas@gmail.com 

 

mailto:kosmas-s@bossoft.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:marsta@hol.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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Φωτογραφικό και λοιπό επορτάη από τθν ςυνεςτίαςιν τθσ 24-1-13 με ομιλιτριαν 

τθν Δ/τθν του όταρυ Κατερίνα Κοτςαλι του κοψίματοσ τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ 

Ρίττασ και των βραβεφςεων του Ηαρίφθ Γεωργίου, Μαυρομμάτου Βαςιλείου, 

Ακαναςίου Καρκάνθ και του Κζντρου Θμεριςιασ Φροντίδασ αυτιςτικϊν παίδων θ 

Μεγαλόχαρθ και του Ρροζδρου του κ.Νικολάου Τρίκκα. 

 

Από τθν βράβευςιν του ΚΘΦΑΡ θ Μεγαλόχαρθ και του Ρροζδρου αυτοφ κ.Τρίκκα Νικολάου 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι β.Δ/ται Λελίνα Καςιμάτθ και Μαγιόρκα Τριανταφφλλου, θ Δ/τθσ  

του όταρυ Νοτίου Ελλάδοσ Κατερίνα Κοτςαλι,τα μζλθ του ΔΣ του ΚΘΦΑΡ, οι Ρρόεδροι Τρίκκασ 

Νικόλαοσ και Δελάκθσ Εμμ.κακϊσ και ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ. 

 

Από τθν βράβευςιν του κ.Τρίκκα Νικολάου από τουσ 4 Ρροζδρουσ των οταριανϊν Ομίλων τθσ 

Κριτθσ θτοι Χανίων Εμμ.Δελάκθ,εκφμνου Ξυπολιτά Νικολάο, Διοικθτι του 

Γεν.Νοςοκ.εκφμνου,Μαράκθ Δθμοςκζνουσ Θρακλείου- Νίκου Καηαντηάκθ,και Κεντρικοφ Ομίλου 

Θρακλείου Μπακάλθ Μιχ. 
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Από το κόψιμο τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ Ρίττασ 

του όταρυ Χανίων παρουςία τθσ Δ/του Κατερίνασ 

Κοτςαλι,του β.Δ/του Ιωάννθ Μθλιαρά,του 

Ρροεδρικοφ ηεφγουσ Εμμ και Κατίνασ Δελάκθ και 

των μελϊν του ΔΣ. 

 

 

 

Από τθν βράβευςιν και ανακιρυξιν του ωσ τακτικοφ 

μζλουσ του όταρυ Χανίων του κ.    Καρκάνθ  Ακαναςίου 

Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου.Το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα 

επιδίδουν από κοινοφ θ Δ/τθσ του όταρυ και ο Δ/τθσ τθσ V  

Μεραρχίασ Κρθτϊν Ταξίαρχοσ Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ 

παρουςία του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ. 

 

 

Από τθν βράβευςιν του ιατροφ κ.Ηαρίφθ Γεωργίου.  Το 

ςχετικό τιμθτικό Δίπλωμα του επζδωςαν από κοινοφ ο 

Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου Χανίων κ.Καςτανάκθσ, ο 

επιτιμοσ Ρρόξενοσ τθσ Σλοβακίασ δια τθν Κριτθν κ.Ρατεράκθσ 

Σταφροσ και ο τ.Διμαρχοσ κ.Σταματάκθσ Εμμανουιλ 

παρουςία του Ρροζδρου και του Γραμματζωσ ροτ.Δελάκθ 

Εμμ.και Νοδαράκθ Εμμ. 

 

 

Από τθν βράβευςιν του καταξιωμζνου θκοποιοφ 

των αρχαίων τραγωδιϊν κ.Μαυρομάτθ Βαςιλείου.. 

Το ςχετικόν τιμθτικόν Δίπλωμα επιδίδουν από 

κοινοφ και δια λογαριαςμόν του όταρυ Χανίων  ο 

Αντιπρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Χανίων 

κ.Εμμανουιλ Φραγκάκθσ και οι τ.β Δ/ται Κρουςταλάκθσ 

Ραντελισ και Νϊντασ Χαρωνίτθσ.                
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ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΡΟΕΔΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 

Διακρίνεται απ αριςτερά ο Ρρόεδροσ 13-14 Μαρινάκθσ Σταφροσ ο τ.Ρρόεδροσ Ραπαδθμθτρίου θ Δ/τθσ μασ Κατερίνασ 
Κοτςαλι, ο πολυβραβευμμζνοσ Ακαδθμαικόσ Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ.Νικ.Μαραγκουδάκθσ ενϊ απαγγζλει ποίθμα του 
ςχετικά με τθν Ειρινθ, ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ, οι β.Δ/ται Ιωάννθσ Μθλιαράσ και Στ.Γκίηασ τ.β.Δ/τθσ. 

 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά 

Ο  Αντ/δροσ μασ  Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ,θ επίτ.ροτ.Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια ειδικι Σφμβουλοσ των Γεν.Αρχείων του 
Κράτουσ, ο κακθγθτισ Ιατρικισ (Ρακολογίασ) Ιατρόσ κ.Σεραφείμ Καςτανάκθσ και ο Δ/τθσ τθσ V Mεραρχίασ Κρθτϊν 
Ταξιάρχθσ κ.Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ,ο Γεν.Γραμμ.μασ Νοδαράκθσ Εμμ.και ο Ρρόεδροσ 13-14 Μαρινάκθσ Σταφροσ. 
 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο Ρρόεδροσ του ροτ.Ομίλου 
εκφμνου και Δ/τθσ του Γεν.Νομαρχιακοφ Νοσ.εκφμνου,ο 
Ρρόεδροσ του ροτ.Ομίλου Θρακλείου Νίκοσ Καηαντηάκθσ 
ροτ.Δθμοςκζνθσ Μαράκθσ ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ 
Χανίων κ.Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ και ο Κακθγθτισ 
Ομοιοπακθτικισ Ιατρικισ κ.Διαμαντίδθσ Σπυρίδων. 
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Διακρίνονται απ αριςτερά ο Επιχειρθματίασ Ρζτροσ 
Τςουβαλάκθσ ο Επίτ.Ρρόξενοσ τθσ Σλοβακίασ Ρατεράκθσ 
Σταφροσ,ο τ.Διμαρχοσ Νζασ Κυδωνίασ και Δθμ.Συμβουλοσ 
Χανίων Σταματάκθσ Εμμ.,ο Επιτ.ροτ.Μουςταιηισ Στ,ο Αν/δροσ 
μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ. 
 

 

 

Τμιματα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 
    

       Διακρίνονται απϋ αριςτερά ο Γ Αντ/δροσ μασ 

Μπουρνάηοσ Ραφλοσ,ο τ.Εφοροσ Χανίων και 

τ.Δθμ.Σφμβουλοσ και οι Ρρόεδροι και Αντ/δροι των 

Εφζδρων Αξιωματικϊν Χανίων κκ Μανιουδάκθσ 

Ακανάςιοσ και Σταματάκθσ Γεϊργιοσ. 

 

 

 

Χαρακτθριςτικό ςτιγμιότυπο από τθν ειςδοχιν εισ τον Ομιλον μασ ωσ τακτικοφ μζλουσ αυτοφ του κ.Καρκάνθ 

Ακαναςίου Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου και τθν ςτιγμιν που θ Δ/τθσ μασ Κατερίνα Κοτςαλι του τοποκετεί εισ τθν 

Κομβιοδόχθν του το ςχετικό ροτ.ςιμα. 

Τμιματα τθσ κατάμεςτθσ Αικοφςθσ του Κζντρου Ηυγόσ που πραγματοποιικθκε θ ςυνεςτίαςισ προσ τιμιν τθσ Δ/ΤΟΥ 

μασ Κατερίνασ Κοτςαλι. 
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ROTARY και ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Ράντοτε, αγαπθτοί ροταριανοί και ροταριανζσ, με 

μάγευε το καφμα τθσ γλϊςςασ μασ. Τθσ 

πλουςιότερθσ γλϊςςασ του κόςμου. Θ κάκε λζξθ 

τθσ, ετυμολογικά, αποδίδει απόλυτα  και τθν ζννοιά 

τθσ. 

Θα παρακζςω παρακάτω μερικζσ ςκζψεισ μου 

γφρω από ζνα ροταριανό  όρο, που τον περικλείει 

μια από τισ χιλιάδεσ λζξεισ μασ και είναι και θ 

πεμπτουςία τθσ ροταριανισ φιλοςοφίασ. Τον όρο 

εκελοντιςμόσ. 

Με τθ λζξθ αυτι ορίηουμε τθ δράςθ που 

πραγματοποιεί κανείσ με τθ κζλθςι του. Και είναι 

αλικεια ότι, ςτθ ηωι μασ, πάρα πολλά πράγματα τα 

κάνουμε, γιατί ζτςι πρζπει και δεν είναι δυνατό να 

γίνει διαφορετικά. Διερωτάται όμωσ κανείσ: είναι, 

άραγε, πλεονζκτθμα για μασ το ότι ζχου-με τθ 

δυνατότθτα επιλογισ ωσ προσ  το να δροφμε όπωσ 

εμείσ κζλουμε; Και είναι πράξθ προςφοράσ  ι και 

αλτρουιςμοφ ο εκελοντιςμόσ,  ι μθ-πωσ μποροφν να υποκρφπτονται ς’ αυτόν και ςτοιχεία 

εγωιςμοφ... 

 Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι ο εκελοντιςμόσ είναι ζνασ  ςυγκεραςμόσ προςφοράσ, από τθ μια, 

προσ  το ςυνάνκρωπο και ικανοποίθςθσ του  εγϊ μασ, από τθν άλλθ! 

Γιατί, προςφζροντασ εξυπθρζτθςθ, ανακαλφπτουμε άγνωςτεσ πτυχζσ και δυνατότθτεσ του εαυτοφ 

μασ, Συνειδθτοποιϊντασ τθν πλεονεκτικι, πολλζσ φορζσ, κζςθ μασ, ενιςχφουμε τθν αυτοπεποίκθςι  

μασ και, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των άλλων, αυξάνουμε μαηί και τθ δικι μασ ευτυχία. 

Ο εκελοντιςμόσ, λοιπόν, δεν  είναι καταναγκαςμόσ. Είναι ελεφκερθ επιλογι του κακενόσ μασ, και:  

 Για να μπορϊ εκελοντικά να προςφζρω εξυπθρζτθςθ, οργανϊνω ςυςτθματικότερα τθν όποια 
προςωπικι και επαγγελματικι μου δραςτθριότθτα, προκειμζνου να εξοικονομιςω τον 
απαιτοφμενο χρόνο.  

 Ανακαλφπτω καινοφργιουσ τομείσ τθσ εκελοντικισ  δράςθσ και εμπλουτίηω με αυτοφσ  τθ ηωι 
μου. 

 Συνειδθτοποιϊ ότι πράγματα ι προβλιματα που πάντα τα κεω-ροφςα ανυπζρβλθτα, μπορεί 
τελικά και να είναι ίςωσ λιγότερο ςθμαντικά, μπροςτά ςτισ δυςκολίεσ και τισ δυςτυχίεσ που 
αντιμετωπίηουν άλλοι ςυνάνκρωποι. 

 Σιγουρεφομαι πωσ, αν και όταν χρειαςτϊ και εγϊ βοικεια, κάποιοσ κα βρεκεί να είναι κοντά 
μου.  

 Αναπτφςςω τθν κοινωνικότθτά μου διευρφνοντασ το δίκτυο των κοινωνικϊν μου ςχζςεων. 
Απεγκλωβίηομαι ζτςι από τα ςτενά όρια του  εγϊ και κατανοϊ ζτςι τθν ζννοια τθσ χαράσ που μου 
εξαςφαλίηει το μαηί!   
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 Συμβάλλω ςτθ δθμιουργία προχποκζςεων για  ζναν καλφτερο για όλουσ αφριο. 
   Ρράγματι, ο εκελοντιςμόσ προςφζρει ποικίλεσ διεξόδουσ δράςθσ και ευκαιρίεσ, επίςθσ, ψυχικισ 

γενικότερα και πνευματικισ ανάταςθσ. Γιατί, ακόμα και ςτθ ςφγχρονθ εποχι, αποτελεί αναμφίβολα 

ριηοςπαςτικό, κάλεγα,  κοινωνικό κίνθμα, αφοφ ο ρόλοσ του  γίνεται όλο και περιςςότερο 

ςθμαντικόσ. Εξ αιτίασ μάλιςτα τθσ ιςχυρισ κοινωνικο-οικονομικισ διάςταςθσ που αποκτά, πολλοί 

μιλοφν ακόμθ και για μια νζα κοινωνικι επανάςταςθ, Κι αυτό  γιατί, όπου χρειάηεται, ο εκελοντιςμόσ 

ζρχεται αρωγόσ ςτο κοινωνικό ζργο του κράτουσ, καλφπτοντασ  ανάγκεσ και βελτιϊνοντασ ςτθν 

ποιότθτα  τθσ ηωισ. Θεωρείται πια ωσ «τρίτοσ» τομζασ τθσ οικονομίασ, παράλλθλα με τουσ άλλουσ 

δφο, τον ιδιωτικό και το δθμόςιο. 

Ενδεικτικά και ςφμφωνα  με παλαιότερα ςτοιχεία , ο τρίτοσ αυτόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

καλφπτει: 

 Στισ Θ.Ρ.Α. 7-8 % του ΑΕΡ 

 Στισ μεγάλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 2-5 % του ΑΕΡ 

 Στθν Ελλάδα   ≈ 0,6%  του ΑΕΡ. 
   Στισ  Θ.Ρ.Α., μια χϊρα με ανεπτυγμζνο το κεςμό του εκελοντιςμοφ, 23,5% του πλθκυςμοφ 

προςφζρουν εκελοντικι εργαςία  και οι εκελοντζσ εκεί είναι οι πιο πολυάςχολοι πολίτεσ, αφοφ: 

 41%   των εκελοντϊν είναι επαγγελματίεσ και 

 21%   των μθ εκελοντϊν είναι επαγγελματίεσ 
   Το τελευταίο ςτοιχείο, καταρρίπτει βζβαια και το μφκο ότι… εκελοντζσ γίνονται ςυνικωσ οι 

αργόςχολοι.  

   Οι επαγγελματίεσ, παντοφ, διαχειρίηονται  ςυνικωσ πιο ορκολογικά  το χρόνο τουσ, 

ςυμμετζχοντασ παράλλθλα ενεργά ςε κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

   Στθ χϊρα μασ, δυςτυχϊσ, ο εκελοντιςμόσ  δεν είναι ευρζωσ κεςμοκετθμζνοσ και το χαμθλό 

ποςοςτό παρουςίασ του κάπρεπε να μασ προβλθματίηει. 

   Ρροςωπικά, πιςτεφω πωσ αυτό αφορά τθν  οργανωμζνθ εκελοντικι δράςθ και δεν δθλϊνει  

ζλλειψθ πράξεων προςφοράσ από μζρουσ μασ γενικότερα. Άλλωςτε, ςτο καυμάςιο  λεξιλόγιό μασ 

υπάρχει θ λζξθ   φιλότιμο! Μια λζξθ που δφςκολα και πάντωσ περιφραςτικά μόνο  μεταφράηεται ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ. Θ ιςτορία μασ, εξάλλου, είναι γεμάτθ με παραδείγματα εκελοντικισ προςφοράσ. Και 

χαρακτθριςτικό είναι ότι, ιδθ από το 19ο αιϊνα ςτθ Σφρο,  θ εκελοντικι δράςθ αναγνωριηόταν 

επίςθμα ωσ κοινωνικι αξία. Κι εδϊ αξίηει  να κυμθκοφμε τουσ χιλιάδεσ εκελοντζσ ςτρατιϊτεσ ςτα 

πεδία των μαχϊν, τθν ανεκτίμθτθ εκελοντικι παρουςία και προςφορά των γυναικϊν ςτο ζποσ του 

’40 κι ακόμα τθ ςθμαντικότατθ, ςτθν περίοδο εκείνθ, προςφορά των εκελοντριϊν νοςοκόμων του  

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. 

   Θ περιοριςμζνθ, αναλογικά με τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., ςυμμετοχι μασ ςε εκελοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ, οφείλεται μάλλον ςε κάποιον ίςωσ ζμφυτο διςταγμό του Νεοζλλθνα να ενταχκεί ςε 

οργανωμζνα κοινωνικά ςχιματα, ι ακόμα  και ςτθν ζλλειψθ πνεφματοσ πεικαρχίασ.  

   Θζλουμε να ελπίηουμε ότι οι νζοι μασ, όταν πια κα  ζχουν διαπαιδαγωγθκεί ςτο άμεςο μζλλον 

με ευρωπαϊκά πρότυπα και με επίγνωςθ τθσ αρετισ που κλθρονομιςαμε από τουσ γεννιτορζσ μασ, 

κα ενιςχφςουν μαηικότερα  και ςτον τόπο μασ το κίνθμα του εκελοντιςμοφ. Αυτό καταδεικνφει θ 
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μεγάλθ, αρικμθτικά, παρουςία και θ προςφορά τουσ ςτθ διάρκεια των διεκνϊν ακλθτικϊν 

εκδθλϊςεων που ζγιναν ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια. 

   Κάκε εκελοντισ, ςε οποιοδιποτε τομζα επιλζξει να δραςτθριοποιθκεί, δεν ςυμβάλλει μόνο 

ςτθν αντιμετϊπιςθ  μιασ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά   ανάγκθσ. Συμβάλει παράλλθλα και ςτθ 

δθμιουργία μιασ  κοινωνίασ ευθμερίασ, για ζνα οπωςδιποτε καλφτερο αφριο. Και, ςιμερα, με τθ 

γενικότερθ οικονομικι κρίςθ,  όλο και περιςςότερο θ εκελοντικι εργαςία  υποκακιςτά τθν όποια 

άμεςθ προςφορά ςε χριμα, όπου βζβαια αυτό είναι δυνατό. 

   Θ εκελοντικι προςφορά κα μποροφςε να κατθγοριοποιθκεί ςε τρία, βαςικά, είδθ δράςθσ: 

 ανκρωπιςτικι 

 πολιτιςμικι 

 προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι οικολογικι. 
   Οι Ζλλθνεσ ροταριανοί, μζςα από τα ροταριανά Ρρογράμματα Κοινοτικισ και Διεκνοφσ Δράςθσ, 

επιτελοφμε ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ και ςτουσ τρεισ  παραπάνω τομείσ. Απλι και μόνο 

ανάγνωςθ των ετιςιων πεπραγμζνων των οταριανϊν Ομίλων, καταδεικνφει το μζγεκοσ τθσ 

κοινωνικισ προςφοράσ του ςυνόλου των Ομίλων τθσ Ρεριφζρειάσ μασ. 

Ενδεικτικά μάλιςτα, μπορϊ εδϊ να αναφζρω:  

-ςτο  πρώτο είδοσ δράςθσ, 

 τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Ραγκόςμιο Ρρόγραμμα εξάλειψθσ τθσ πολιομυελίτιδασ, με 
ιατρικζσ αποςτολζσ  και διατιρθςθ τράπεηασ μυελοφ  των οςτϊν, 

 τθ διοργάνωςθ αιμοδοςιϊν,  

 τθν παροχι βοικειασ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και ςε αναξιοπακοφντεσ ςυμπολίτεσ 
μασ,  

 τθν προςφορά τροφίμων και ρουχιςμοφ. 
 

-ςτο δεφτερο είδοσ δράςθσ,  

 τθ διοργάνωςθ θμερίδων και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων,  

 τθν ίδρυςθ βιβλιοκθκϊν,  

 τθν προςφορά εξοπλιςμοφ ςε ςχολεία και ιδρφματα. 
 

-ςτο τρίτο είδοσ δράςθσ, 

 τισ δενδροφυτεφςεισ,  

 τουσ κακαριςμοφσ ακτϊν,  

 τθν πυραςφάλεια,  

 τθν ενθμζρωςθ πολιτϊν για τθν απόκτθςθ, από μζρουσ τουσ, οικολογικισ ςυνείδθςθσ.  
   Τζλοσ, να κυμθκοφμε πωσ, με  εκελοντικι οπωςδιποτε  προςφορά, ςυγκεντρϊκθκαν τα 

απαιτοφμενα κονδφλια για τθν καταςκευι των μεγάλων ζργων τθσ Ρεριφζρειασ: 

 Του Ραιδικοφ Στακμοφ Αχαρνϊν, μετά το ςειςμό του 1999.  

 Του Αγροτικοφ Ιατρείου και Ταχυδρομείου ςτο Βαλτζτςι, μετά από τισ καταςτροφικζσ 
πυρκαγιζσ.  
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 Τθ φιλοτζχνθςθ προτομϊν του αρχαίου φιλοςόφου Ρλάτωνα, που δωρίκθκαν ςε 
διμουσ τθσ χϊρασ τθν περίοδο των Ολυμπιακϊν Αγϊνων 2004. 

   Το όταρυ, φίλοι ροταριανοί και ροταριανζσ είναι ο καταλλθλότεροσ χϊροσ για 

δραςτθριοποίθςθ κάκε κοινωνικά ευαιςκθτοποιθμζνου πολίτθ. Γιατί εδϊ γίνεται θ μζγιςτθ δυνατι 

αξιοποίθςθ κάκε προςπάκειασ για εκελοντικι προςφορά εξυπθρζτθςθσ και  αρωγισ. Το όταρυ 

ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, βαςιςμζνθσ πάντοτε ςτισ αρχζσ των 

ίςων δυνατοτιτων και τθσ αλλθλεγγφθσ.  

   Στον αντίποδα τθσ γενικά πωρωμζνθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, όπου βζβαια κυριαρχοφν οι 

κανόνεσ του όποιου κζρδουσ, το όταρυ αντιπροτείνει και προωκεί μια κοινωνία, με κφριο άξονα 

δράςθσ τθν ανιδιοτελι προςφορά. Κι εμείσ, μζςα και ζξω από τουσ Ομίλουσ μασ, ςτθρίηουμε με όλεσ 

μασ τισ δυνάμεισ και δραςτθριοποιοφμαςτε ςτθ δθμιουργία τθσ κοινωνίασ  των εκελοντϊν! Τθσ 

οταριανισ Κοινωνίασ! 

Κατερίνα Κοτςαλι-Ραπαδθμθτρίου 

Διοικθτισ 2470 Ρ.Δ.. 

ΚΟΨΙΜΟ   ΡΩΤΟΧΟΝΙΑΤΙΚΘΣ   ΡΙΤΑΣ   24-1-2013 

Ραρακαλϊ πολφ τθν Διοικθτι μασ Κατερίνα Κοτςαλι μαηί με τον β. Διοικθτι Ιωάννθ Μθλιαρά και 

εμζνα (ο Ρρόεδρο μασ Εμμ. Δελάκθσ) όπωσ κόψουμε  τθν Ρρωτοχρονιάτικθ πίτα του Ομίλου μασ, 

αφοφ όμωσ προθγουμζνωσ αφιερϊςω ςε ςασ  που παρευρίςκεςτε και μασ τιμάται με τθν παρουςία 

ςασ εκλεκτοί και αγαπθμζνοι φίλοι κακϊσ και ςε όλουσ τουσ οταριανοφσ τισ κάτωκι Κρθτικζσ 

μαντινάδεσ. 

Καινοφργιοσ χρόνοσ άρχιςε   Για ςασ που  τιμιςατε 

Κι ουλοι να ευχθκοφμε    απόψε τθν ςυνεςτίαςιν μασ 

Απλόχερα μόνο χαρζσ    Καλι Χρονιά, Χρόνια Ρολλά 

Να φζρει να χαροφμε    μζςα απ’ τθ ψυχι μασ.                                                                                                                                                                             

Νόμιςμα μζςα ςτθν πίττα δεν ζχομε. Θα κάνομε κλιρωςθ από τουσ αρικμοφσ που ςασ δϊςαμε 

ςτθν είςοδο. 

Ραρακαλϊ πολφ τουσ Αντιπροζδρουσ μασ τον Μελζτιο Ουρουτηόγλου, τον Μπουρνάηο Ραφλο και 

τον  Βακιωτάκθ Γιϊργο  όπωσ τραβιξουν το τυχερό νοφμερο . Πποιοσ το ζχει , κα πάρει ζνα χρυςό 

Άγιο Κωνςταντινάτο από τα χζρια του Εψθφιςμζνου Ρροζδρου μασ του ροτ. Σταφρου Μαρινάκθ  και 

του Γενικοφ Γραμματζωσ Εμμ. Νοδαράκθ αφοφ προθγουμζνωσ τουσ πω τθν κάτωκι μαντινάδα. 

Φίλοσ ςου κα ‘μαι μπειςτκόσ 

Πςο καιρό κα ηιςω 

Δεν βρίςκω λόγια βολικά 

Για να ς’ ευχαριςτιςω. 
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Ο Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου Χανίων κ. Καςτανάκθσ Μιλτιάδθσ ενϊ ςυγχαίρει τον κ. Ηαρίφθ 

δια το ζργο του και τθ βράβευςθ του υπό του οτ. Ομίλου Χανίων. 

Το εν περιλιψει βιογραφικόν ςθμείωμα του βραβευκζντοσ Δρ. Ηαρίφθ Γεωργίου είναι το κάτωκι: 

2. 5. 1956:  Γεννικθκε ςτθ Θιβα το 1956. 

Τον Οκτϊβριο 1980: Απόκτθςε το  πτυχίον τθσ  Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με βακμό 

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» 

Είναι παντρεμζνοσ  και εχει ζνα κορίτςι 6 ετϊν, κατοικεί ςτο Θράκλειο Κριτθσ . 

 Εχει Μεγάλθ εμπειρία επί 15 ετία ςε προςφορά Ακτινοδιαγνωςτικϊν  ιατρικϊν  υπθρεςιϊν ςε 
μεγάλα ιδιωτικά νοςοκομεία, ςε διευκυντικι κζςθ (Ιατρικό Ακθνϊν, Ιατρικό Κλινικι Ραλ. 
Φαλιρου) 

 Μεγάλθ εμπειρία επί 15 ετία παράλλθλα ςε παρεμφερείσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςε μεγάλα δθμόςια 
νοςοκομεία  Ακθνϊν και Επαρχίασ (Ευαγγελιςμόσ, Γενικό Κρατικό Ακθνϊν ,Γενικό Νοςοκομείο 
Χανίων ,Βενιηζλειο Γενικό Νοςοκομείο Θρακλείου,Γενικό Νοςοκομείο Καλαμάτασ).  

 Μεγάλθ εμπειρία ςε παροχι Ιατρικϊν Υπθρεςιϊν ςε μεγάλα Διαγνωςτικα Κζντρο-Ρολυϊατρείο 
κακϊσ και ςε μεγάλο Νοςθλευτικό ίδρυμα τθσ επαρχίασ (Ιατρικό Κριτθσ ,Ολφμπιον Χανίων και 
Κλινικι “Ιαςισ Γαβριλάκθ”) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΚΑΙ ΔΑΣΘ 

Συγκαταλζγεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ που διαδραμάτιςε από κοινοφ με τουσ υπόλοιπουσ τρεισ 

πρωτοδιοριςκζντεσ ςυναδζλφουσ ςτθν οργάνωςθ και εφρυκμθ λειτουργία του νεοςφςτατου 

τμιματοσ Αξονικισ Τομογραφίασ του ΡΓΝΑ Ευαγγελιςμόσ. Οι ειδικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ ενόσ 

ςφγχρονου διαγνωςτικοφ και επεμβατικοφ ακτινολογικοφ τμιματοσ μζςα ςε ζνα νοςοκομείο υψθλϊν 

απαιτιςεων, όπωσ ο Ευαγγελιςμόσ, προχποκζτουν διάρκεια και απόδοςθ ιατρικοφ ζργου 

Αναφζρω επίςθσ τθν ςυμμετοχι του ςτθν οργάνωςθ και εφρυκμθ λειτουργία του νεοςφςτατου 

τμιματοσ Μαγνθτικισ Τομογραφίασ του ΡΓΝΑ Γεννθματάσ, με τθν εφαρμογι των εξειδικευμζνων 

γνϊςεων που απζκτθςε κατά τθν μετεκπαίδευςι του ςτθ Γερμανία. Ρρόςφατα και από τον Μάρτιο 

του 2012 μζχρι και ςιμερα με ειδικι μετακίνθςθ από το Νοςοκομείο Χανίων ςτο Βενιηζλειο 
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Νοςοκομείο Θρακλείου ςυμβάλλει ςτθν οργάνωςθ και εφρυκμθ λειτουργία του νεοςφςτατου 

τμιματοσ Μαγνθτικισ Τομογραφίασ του  Βενιηελείου Νοςοκομείου Θρακλείου,και παράλλθλα του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Καλαμάτασ. 

Μζλοσ  Δ.Σ. Ναυτακλθτικϊν Σωματείων και Συμμετοχι ςε Ακλθτικζσ Διοργανϊςεισ ωσ Γιατρόσ 

Αγϊνων. Διαλζξεισ ςε Ακλθτικα Σωματεία και ςε κοινωνικοφσ φορείσ τοπικθσ Αυτοδιοίκθςθσ Αττικισ  

Βοιωτίασ  Μαγνθςίασ  Θράκθσ  και  Κριτθσ  επί Θεμάτων  Δθμόςιασ  Υγείασ. Ελλθνικι Φιλοηωικι 

Εταιρία. Αιμοδότθσ.  

ΑΛΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

 Ομιλεί τθν Αγγλικι και Γερμανικι γλϊςςα. 

 Ρολφ καλι γνϊςθ  Ψθφιακισ Τεχνολογίασ, και 

 Ψθφιακισ  Φωτογραφίασ. 

 

   ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ – ΟΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΑ  ΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ 

 Υπιρξε ο νεαρϊτεροσ Ακτινοδιαγνωςτισ ςτθν Ελλάδα, που από τθν θλικία των 35 ετϊν με πλιρθ 

κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ ςτθ Μαγνθτικι Τομογραφία λόγω τθσ μετεκπαίδευςισ του ςτθν 

Ρανεπιςτθμιακι Ακτινολογικι Κλινικι Eppendorf-Αμβοφργου, ξεκίνθςε και οργάνωςε ωσ Διευκυντισ 

το Τμιμα του Αξονικοφ  και  Μαγνθτικοφ Τομογράφου του Ιατρικοφ  Ακθνϊν, το οποίο ιταν ζνα από 

τα λίγα πρωτοπόρα ανάλογα τμιματα τθσ Ελλάδασ.  

Κατά μζςον όρον ζχει διενεργιςει και γνωματεφςει ενυπόγραφα περί τισ 110.000 εξετάςεισ 

Μαγνθτικισ Τομογραφίασ  ςτο Ιατρικό Ακθνϊν και ςτθν ςυνζχεια ςτο Ιατρικό Κλινικισ Ραλ.Φαλιρου, 

ςτο Ιατρικό Κριτθσ,ςτθ Κλινικι Ιαςςισ-Γαβριλάκθ  

Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα διενιργθςα και γνωμάτευςα ενυπόγραφα περί τισ 220.000  εξετάςεισ 

αξονικισ τομογραφίασ. Εκτόσ του κακθμερινοφ μου ωραρίου είχα αναλάβει τθν ευκφνθ 15 ενεργϊν 

εφθμερειϊν ανά μινα επί 12 ζτθ ςτο Ιατρικό Ακθνϊν και ςτθν ςυνζχεια ςτο Ιατρικό Κλινικισ 

Ραλ.Φαλιρου αλλά και τθν αςφαλι εφθμζρευςθ του Ιατρικοφ Χανίων και τθσ Κλινικισ Ιαςισ -

Γαβριλάκθ. 

Είναι ο μοναδικόσ ςτθν Ελλάδα εξ όςων γνωρίηω που ωσ επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ιατρόσ ζχει 

εγκαταςτιςει,οργανϊςει και λειτουργιςει 9 Μαγνθτικοφσ Τομογράφουσ (6 ςε μεγάλα Δθμόςια και 

Ιδιωτικά Νοςοκομεία και 3 ςε Ιδιωτικά Διαγνωςτικά Ρολυϊατρεία). 

Συμμετοχι ωσ μζλοσ οργανωτικισ επιτροπισ :6 Ελλθνικϊν και διεκνϊν Συνεδρίων 

Ειςθγιςεισ : ςε 30 ςτρογγυλζσ τράπεηεσ ελλθνικϊν και διεκνϊν ςυνεδρίων 

Συγγραφι :6 Επιςτθμονικϊν Συγγραμάτων 

Δθμοςιεφςεισ: 10 πλιρων άρκρων και Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων 

Eλεφκερεσ Ανακοινϊςεισ: 27 ςε ιατρικά ςυνζδρια τθσ Ελλάδοσ και του εξωτερικοφ. 

Και τζλοσ Συμμετζχει ςε πολλζσ Ελλθνικζσ Ευρωπαικζσ και Διεκνείσ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ.  

ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΘ  ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΙΣΚΕΨΘ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΟΥ ΜΑΣ 
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 21/2/2013 
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ΟΜΗΛΖΣΖ: Κ. ΚΩΣΑ ΤΝΟΛΑΚΖ , ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΛ. ΚΡΖΣΖ , ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΑΛΑΗΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ  (ΔΛ.ΚΔ.ΘΔ.). 

ΘΔΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΒΡΩΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΚΣΩΝ 

ΚΟΛΠΟΤ ΥΑΝΗΩΝ. 
 

ΣΜΘΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΠΡΟΕΔΡΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 

 

Διακρίνονται από αριςτερά το ηεφγοσ τρατιδάκθ Γεωργίου, δ/ντου τθσ 5θσ  Μεραρχίασ Κρθτών , ο Πρφτανθσ 

του Πολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ Ιωάννθσ και ο γεν. γραμματζασ Εμμ. Νοδαράκθσ, ο Επιτ. Ροτ. Παφλοσ 

Παυλάκθσ , Πολιτικόσ Μθχανικόσ, ειδικόσ μελετθτισ ο οποίοσ ςυνζβαλε ςθμαντικά εισ τθν επιτυχίαν τθσ 

ςυνεςτίαςθσ , ο κακθγθτισ του Πολ. Κριτθσ κ υνολάκθσ Κων/νοσ, πρόεδροσ και δ/νων ςφμβουλοσ του 

Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνών, ο Πρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ , ο Αντιπεριφερειάρχθσ  Χανίων κ 

Απόςτολοσ Βουλγαράκθσ υπό τθν αιγίδα του οποίου ετζκθ θ εκδιλωςθ μασ. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχθσ Χανίων κ Απόςτολοσ Βουλγαράκθσ 

ενώ χαιρετίηει τθν εκδιλωςι μασ. 

 

 

 

 

 

 

Ο κακθγθτισ του Πολ. Κριτθσ κ. υνολάκθσ Κων/νοσ πρόεδροσ και 

δ/νων ςφμβουλοσ του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ενώ αναπτφςςει τθν ομιλία του 

‘Ερευνθτικό Ζργο Μελζτθσ Διάβρωςθσ και Προςταςίασ Ακτών Κόλπου 

Χανίων. 

 

 

Ο πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ ποιθτισ και 

λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ ενώ 
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αναφζρεται εισ τον εορταςμό τθσ θμζρασ των ερωτευμζνων που δίδει  ομορφιά και δφναμθ ςτθν ανκρώπινθ 

ηωι. Επακολοφκθςαν ςχετικά 2 βίντεο επιμελεία των Ροτ. θμανδθράκθ Ηαχαρζνιασ και Σςιβουράκθ Νικολάου. 

 

 

 

 

Ο επίτ. Ροτ. Παφσ Παυλάκθσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

παρενζβθ ςτθ ςυηιτθςθ και επιβεβαίωςε τα όςα 

ανζφερε ο κακθγθτισ κ. υνολάκθσ 

 

 

 

 

 

 

 

Σμιματα τθσ αίκουςασ εισ τθν ωσ άνω Εκδιλωςθ 

 

 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΑΚΟΝΧΔΗ ΣΖ 21/2/2013 
 

Αξιότιμεσ αρχζσ τθσ πόλθσ μασ, 
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Κυρίεσ και κφριοι , φίλοι οτ. Συνάδελφοι 

1. Ενίςχυςθ του φιλανκρωπικοφ μασ ζργου. 
Ο όμιλοσ μασ ςυνεχίηοντασ το φιλανκρωπικό του ζργο ςασ παρακαλεί να τον ςυνδράμετε 

εισ τθν προςπάκεια του  

a) Τθσ ςυλλογισ διαφόρων βιβλίων δια να δοκοφν ςε βιβλιοκικεσ του Νομοφ μασ 
εμπλουτίηοντασ τεσ. 

b) Τθσ ςυλλογισ ροφχων. Τα υπάρχοντα αποκζματα μασ εξαντλικθςαν και 
αναμζνομεν τθν ανταπόκριςθ ςασ ςτο κάλεςμα μασ αυτό. Δϊςατε μασ όςα δε ςασ 
χρειάηονται. Μθν τα πετάτε, υπάρχουν ςυνάνκρωποι μασ που τα ζχουν απόλυτθ 
ανάγκθ. 
 

2. Μικρά Αναφορά ςτθν επζτειο ίδρυςθσ του όταρυ. 
 

Στισ 23/2/1905 ο Paul P. Harris ίδρυςε τον πρϊτο οταριανό Πμιλο ςτο Σικάγο των 

Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Επιδιϊκοντασ τθ φιλία και τθν επαγγελματικι ςυναδελφικότθτα, ο 

Harris, ζνασ νζοσ δικθγόροσ, προςκάλεςε μια ομάδα ατόμων, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ 

αςκοφςε ζνα διαφορετικό επάγγελμα, για να δθμιουργιςει αυτόν τον πρϊτο όμιλο. 

Σιμερα υπάρχουν πάνω από 33,500 οταριανοί Πμιλοι ςε περιςςότερεσ από 200 χϊρεσ και 

γεωγραφικζσ περιοχζσ. Οι όμιλοι δεν είναι πολιτικοί, οφτε κρθςκευτικοί και είναι ανοικτοί 

ςε όλεσ τισ κουλτοφρεσ, τισ φυλζσ και τα δόγματα. Ππωσ δθλϊνει το ςφνκθμα ‘Υπθρεςία 

Υπεράνω Εαυτοφ’, ο βαςικόσ ςκοπόσ του όταρυ είναι θ προςφορά υπθρεςιϊν ςτθν τοπικι 

κοινότθτα, ςτο χϊρο εργαςίασ και ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Ρζρα και πάνω από αυτό όμωσ, 

το Διεκνζσ όταρυ εργάηεται κακθμερινά για να δϊςει ςτουσ οταριανοφσ τθ δυνατότθτα 

να προωκιςουν τθ διεκνι κατανόθςθ, τθν καλι κζλθςθ και τθν ειρινθ, με τθ βελτίωςθ τθσ 

υγείασ, τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν ανακοφφιςθ τθσ φτϊχειασ. 

3. Εορταςμόσ τθσ θμζρασ των ερωτευμζνων. 
 

Το μινα Φεβρουάριο και ςυγκεκριμζνα ςτισ 14 του μθνόσ ζχει κακιερωκεί θ θμζρα των 

ερωτευμζνων ςε παγκόςμια κλίμακα. Στθν ομορφιά και ςτθ δφναμθ τθσ αιϊνιασ αγάπθσ 

που δίνει νόθμα και περιεχόμενο ςτθν ανκρϊπινθ ηωι, κα αναφερκεί ο πολυβραβευμζνοσ 

ακαδθμαϊκόσ ποιθτισ και λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ και κα προβλθκοφν 2 

ςχετικά βίντεο επιμελεία των οτ. Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνιασ και Τςιβουράκθ Νικόλαου.  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΡΑΓΜΕΝΩΝ  .Ο. Χανίων 

οταριανό Ζτοσ 1/7/2012-30/6/2013 
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Ο οταριανόσ  Πμιλοσ Χανίων κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ υλοποίθςε τα ακόλουκα 

προγράμματα ανά Λεωφόρο Δράςθσ μζχρι και 30-3-2013. 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 

1.  Συναδζλφωςθ και αγαςτι ςυνεργαςία όλων των μελϊν με αγάπθ. Διαφορζσ και   διαμάχεσ 

ανφπαρκτεσ . 

2.  Μθνιαίεσ πανθγυρικζσ ςυνεςτιάςεισ άνω των 120 ατόμων(παρϋολθ τθν οικονομικι κρίςθ που 

μαςτίηει τθν χϊραν μασ ελαττϊνοντασ το κόςτοσ ςυνεςτιάςεωσ ςε 16 Ευρϊ) με ομιλθτζσ κφρουσ 

κακϊσ και παρουςιάςεισ ιςτορικϊν και λογοτεχνικϊν βιβλίων και  προβολι από ΜΜΕ (τά 

αντίγραφα των εφθμερίδων, ςασ τα δϊςαμε, Βιντεοκαςζτα από Τ.V ζχουμε μια ςτθν διάκεςι 

ςασ. )  

3.  Άριςτεσ ςχζςεισ με όλεσ τισ αρχζσ τθσ πόλεωσ μασ και οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεςτιάςεισ 

μασ πλιν των εκκλθςιαςτικϊν.  

4.  Ζκδοςθ διμθνιαίου περιοδικοφ ςε θλεκτρονικι μορφι ( 1000 αποςτολισ ) και ζντυπθ 100 

αποςτολισ, διατιρθςθ ιςτοςελίδασ εδϊ και 12 ζτθ με όλα τα πεπραγμζνα τθσ δωδεκαετίασ με 

φωτογραφίεσ και κείμενα. 

5.  Ειςδοχι 3 τακτικϊν νζων μελϊν :Garcia armanelo-lorenzo, Καρτςωνάκθσ Στζφανοσ, Καρκάνθσ 

Ακανάςιοσ.     

Κακαρι αφξθςθσ 1 μελουσ, από 30 ςε 31  και 3 επιτίμων, ιτοι: Ρολίτου Στυλιανοφ Αντιναυάρχου 

ε.α,Τηομπανάκθ Μίνωοσ Διεκνοφσ φιμθσ Οικονομολόγου,Μθλιαρά Ιωάννου β.Δ/του τθσ 2470 Ρ.Δ..  

6.  Συμμετοχι ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ  και των Ομίλων Ακθνϊν είτε δια προςωπικισ 

ςυμμετοχισ του Ρροζδρου ι δι’ άλλων εξουςιοδοτθμζνων ροταριανϊν του Ομίλου Χανίων. 

Συμμετοχι ςε ςυνεςτιάςεισ του εξωτερικοφ ( Μodena Ιταλίασ – Βερολίνου - Βελγίου και Ολλανδίασ 

δι’ εξουςιοδοτθμζνων ροταριανϊν του Ομίλου μασ). Συμμετοχι ςε ςυνεςτιάςεισ των λοιπϊν 4 

ομίλων τθσ Κριτθσ με ςθμαντικό αρικμό ροταριανϊν.   

7.  Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ του τόπου μασ αλλά και 

διπλωμάτεσ ξζνων χωρϊν ζχουν αποδεχκεί τθν ανακιρυξιν των ωσ επιτίμων μελϊν μασ. 

 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 

1.  Βράβευςθσ επιτυχθμζνων επαγγελματιϊν π.χ του κ.Ραραςφρθ Γεωργίου Κτθνιάτρου.  

2.  Βράβευςισ :α) του κ. Αρετάκθ Ιωάννου Επιτίμου Ρροζδρου του Δικθγορικοφ Συλλόγου Χανίων δια 

τθν επι 42 ετθ άςκθςιν του Δικθγορικοφ επαγγζλματοσ κατϋϋαριςτον και άψογον τρόπον.β) του 

Κακθγθτοφ Ιατρικισ κ.Ραπαδάκθ Χαρίτωνα Δ/ντοφ τθσ ΩΛ κλινικισ του Γεν.Νοςοκομείου Χανίων γ) 

Ηαρείφθ Γεωργίου δια το Επιςτθμονικό,Κοινωνικό και ανκρωπιςτικό ζργο που επιτελεί ςτον τομζα  

τθσ Υγείασ δ) Καρκάνθ Ακαναςίου Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου και τ.Δ/ντου Ευγενιδίου Ιδρφματοσ  

ε)Βερυκάκθ Φωκίωνα δια τθν κακοριςτικιν ςυμβολιν του εισ τθν ςυγκρότθςιν και εφρυκμον 

λειτουργία των Διοικθτϋ.Υπθρεςιϊν του Ρολυτεχνίου Κριτθσ 
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3.  Ρροβολι τετραπλοφ ροταριανοφ ελζγχου και διανομισ αυτοφ. 

4.  Ομιλίεσ διακεκριμζνων επιςτθμόνων επί κεμάτων επαγγελματικϊν με ςυμμετοχιν μεγάλθσ 

μερίδοσ επαγγελματιϊν τθσ πόλθσ μασ όπωσ π.χ. του Κακθγθτοφ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ και 

Ρροζδρου και Δ/ντου του Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνϊν κ.Συνολάκθ Κων/νου.  

ΛΕΩΦΟΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 

1. Ρρωταρχικό και κυρίαρχο μζλθμά μασ ιτο δια εμάσ θ με κάκε μζςο ζντυπο – ι Θλεκτρονικό κακϊσ 
και μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ εφθμερίδων και Τ.V. προβολι του όταρυ το πετφχαμε απολφτωσ. 
Οι δθμοςιεφςεισ του τοπικοφ τφπου που ςασ Αποςτείλαμε το επιβεβαιϊνουν.  

2.  Ενίςχυςισ αναξιοπακοφντων οικογενειϊν κατά τακτά χρονικά διαςτιματα. 

3.  Συμμετοχι ςτθν εκελοντικι ομάδα του Διμου Χανίων.  

4.  βράβευςεισ  α)του Σωματείου ΚΘΦΑΡ ‘Θ Μεγαλόχαρθ’ (Κζντρον θμεριςιασ Φροντίδοσ Αυτιςτικϊν 

παίδων και του Ρροζδρου αυτοφ κ.Τρίκκαν Νικολάου β) του κ.Ρλυμάκθ Αντωνίου Συγγραφζωσ-

Σπθλαιολόγου  γ) του κζντρου περίκαλψισ Αγρίων ηϊων και Ρτθνϊν τθσ Αιγίνθσ και του Στακμοφ Α 

βοθκειϊν αυτοφ που εδρεφει εισ το Θράκλειο τθσ Κριτθσ και των πρωτεργατϊν κ.Σκορδφλθ 

Στυλιανοφ και Στεφανάκθσ Γεωργίασ.δ)του κ.Μαυρομάτθ Βαςιλείου θκοποιοφ δια τθν μεταξφ των 

άλλων ςυμβολιν του εισ τθν διατιρθςιν –διάςωςιν τθσ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ (αναςκαφι 

αρχαίων κεάτρων) ε)κ. Σελθνιωτακθ Δθμθτριου δια τθν επανείδρυςιν και λειτουργία του 

Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Αγ.Γεϊργιοσ ςτα Νοχιά Κιςςάμου με ςθμαντικιν χρθματικιν κάλυψιν) 

ςτ)Γιαβρίδου Ιωάννου δια τθν αρίςτθν ςυνεργαςίαν του μετά του Ομίλου του και δια το 

ςθμαντικόν ροτ.εργον του.η)Κρουςταλάκθ Ραντελι δια τθν επι οκταετίαν και πλεον ςυνεχι και 

αδιάλειπτον παρουςίαν του εισ τασ Ρανθγυρικάσ μασ ςυνεςτιάςεισ παρατρφνων με επιμονιν τουσ 

ροτ.Θρακλείου δια ςυμμετοχιν. 

5.  Διατθροφμε μόνιμο αρικμό εκελοντϊν αιμοδοτϊν και προςφζρουμε αίμα όποτε μασ ηθτθκεί.    

6.  Ρροζβθμεν ςε κακαριςμό παραλιακισ καλάςςιασ ακτισ του Νομοφ μασ. 

7. Εορταςμόσ με πανθγυρικό χαραχτιρα όλων των Εκνικϊν επετείων (28θσ Οκτωβρίου, 

Ολοκαυτϊματοσ Αρκαδίου, Εξεγζρςεωσ Ρολυτεχνείου και Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Ενϊςεωσ τθσ 

Κριτθσ με τθ μθτζρα Ελλαδα, 25θσ Μαρτίου 1821, Μάχθσ τθσ Κριτθσ και του μθνιαίου 

ροτ/νοφ θμερολογίου).  

 

 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΑΣΘΣ 

1.   Συμπαραςτεκόμεκα και ευριςκόμεκα ςε ςυνεχι επαφι με το Ορφανοτροφείο και το Δθμοτικό 
Σχολείο που ανεγείραμε εισ το Delicie Τθσ ΑΦΙΚΘΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΓΚΟ και αποςτείλαμε 
ικανοποιθτικι ποςότθτα ουχιςμοφ δια τα παιδιά αυτά.                                  

2. Φιλοξενία οταριανϊν από άλλεσ χϊρεσ . 
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3. Διαρκισ επαφι μετά των ροτ.Ομίλων τθσ Κφπρου και ιδία μετά του ροτ.Ομίλου Λάρνακα-Κίτιον και 

του Ρροζδρου τθσ Διεκνοφσ Διακρατικισ επιτροπισ του Κυπριακοφ όταρυ Χρίςτου Θεοδοφλου 

Ρροξζνου τθσ Τυνθςίασ. 

 

ΛΕΩΦΩΟΣ ΔΑΣΘΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

 Βραβεφςεισ  

Α)  αριςτοφχων φοιτθτϊν και νεοειςαχκζντων - πρωτευςάντων εισ τα Α.Ε.Ι.  

    Β) Ακλθτϊν διαφόρων ακλθμάτων  

    Γ) Του Ροδοςφαιρικοφ Συλλόγου Ρλατανιάσ Χανίων ( δια τθν άνοδον του εισ τθν Α Εκνικιν 

         Κατθγορίαν κακϊσ και δια το θκοσ και δια τθν εν γζνει ςυμπεριφοράν του) κακϊσ και του 

προπονθτοφ αυτοφ κ.Χατηθνικολάου Ιωάννου  δια τθν μζχρι ςιμερον εκτζλεςιν των κακθκόντων του 

κατϋαριςτον,δραςτιριον αποτελεςματικόν και δθμιουργικόν τρόπον. 

 

 


