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Έτος 50ον – Τεύχος 58 Περιόδου 1-7-2017 έως 30-6-2018 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
2018 
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Έτος 50ον – Τεύχος 58ον - Περιόδου 01/07/17 – 30/06/18 

                     

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

 
                                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818  
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡ. ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΠΑΚΗ Μ. 

 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ροτ. Δελάκης Εµµανουηλ – Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 
Υπεύθυνος facebook ροτ/νός Δελάκης Εµµ. Πρόεδρος. 

 
Το παρόν αποστέλλεται: Α) Σε ηλεκτρονική µορφή: σε 2500 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 καθώς και φορείς και άτοµα της κοινωνίας των 
Χανίων καθώς και σε όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές των Χανίων 

Β) Σε έντυπη µορφή: σε 200 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 µας αποστέλλουν και να µας 
ενηµερώνουν (ει δυνατόν) δια τα νέα e-mail των µελών τους για την αποστολή σ’ αυτούς του 
περιοδικού µας σε ηλεκτρονική µορφή, 1) διότι πολλά e-mail επιστρέφουν πίσω και 2) 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.  
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ROTARY INTERNATIONAL 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 
                   JOHN  GERM 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
2017-2018 

 
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ηρώδου Αττικού 19  

Μαρούσι, Αθήνα Τ.Κ. 15124 
Κιν. 6932250210  
Τηλ. 210-6143405 

 
E-mail : 

xkitsos@teiath.gr 

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ 
2018-2019 

 
ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ 

ΠΑΞΩΝ 5 
14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΚΙΝ.6932361731 
ΤΗΛ.2108017794 

 
E-mail: 

ndkemos@otenet.gr 

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ 
2019-2020 

 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΚΙΝ  6947323707 
ΤΗΛ.2103614974 

E-mail: 
thpanagos@gmail.com 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 16-17 : ΜΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Κιν. 6977628840, Τηλ.210-3824751 E-mail :apmam@otenet.gr 
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ ΠΟΠΗ 

ΤΗΛ. 2810284689, ΚΙΝ.6977239303 , e-mail: info@paterianakis.gr 
 
ΠΡΩΗΝ Β.Δ/ΤΑΙ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ.6948987788- ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ.6944575792  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/17 ΕΩΣ 30/6/18 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-19 – Β. Δ/ΤΗΣ 13-14 – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Συντ. Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-46467 
Κιν. 6944439818 , email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr    

2) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
     ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  Ξεν/χείο  ΜΙΜΟΖΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, 
  Τηλ.6942693366 email: takisou@yahoo.gr 
3) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος   
     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 
4) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Έµπορος Πετρελαιοειδών, Πελεκαπινα - Χανιά,  
Τηλ. 28210 88992, Κιν.697 8007735 , e-mail: polentaspark@hotmail.com 

5) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΥΠΤΓΟΣ ε.α.  
Κιν. 6944525359, e-mail: kotsiopoulosd@yahoo.gr  

6) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΒΗ, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και πολιτευτής 
της Νέας Δηµοκρατίας, Σφακίων 60 Χανιά 
Τηλ. 28210-59644 Kιν. 693 7048306, email: elvistassinou@gmail.com  

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

8) ΜΕΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόξενος 
Σλοβακικής Δηµοκρατίας στην Κρήτη, Τουριστικές επιχειρήσεις.  
Τηλ. 6974700100, spaterakis@spatours.gr 

9) ΤΑΜΙΑΣ  ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
     Έµπορος δερµάτινων ειδών,  Κιν. 6989 119252  
10) ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιχειρηµατίας, Κάτω Δαράτσο    Τηλ. 6944305825 
11) ΜΕΛΟΣ -  ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Συµβολαιογράφος, Κολυµβάρι Κισσαµου 
Τηλ.28240- 22536, Κιν. 697 7638824 , E-mail : giannoudaki@otenet.gr 

 12) ΜΕΛΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού κοινοτικού σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων. Κιν. 6972138588, Τηλ. 2823041620, e-mail: alfacafenion@aol.com 
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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 18-1-2018 µε 
Οµιλήτριαν την κ.Ντόρα Μπακογιάννη πρ.Υπουργόν του κοψίµατος της 
Πρωτοχρονιατικης Πίττας και των βραβεύσεων. 1ον του κ.Αλκιβιάδου Κωστάκη 
οµότιµου Καθηγητού Χειρουργικής και Μεταµοσχεύσεων οργάνων της Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 2Ον της Συναιτεριστικής Τράπεζας Χανίων και 
του Προέδρου αυτής κ.Μαρακάκη Μιχαήλ. 

Κεντρικόν τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

 
Διακρίνονται απ αριστερά ο Δ/ντης της Αµερικανικής ευκολίας της Αεροπορικής Βάσεως 

Σούδας πλοίαρχος Μπράντ Κόλινς, το ζεύγος Ελβίρας Στασσίνου Πολιτευτού, η κ.Αρχόντισσα 
Ναναδάκη Παπαδερού Πρόεδρος ΙΛΑΕΚ-Πολιτευτής, ο Πτέραρχος ε.α Κελαιδής Εµµανουήλ 
Ειδικός Σύµβουλοςτου Πρ.της Ν.Δηµοκρατίας επι αµυντικών θεµάτων, ο Δήµαρχος Χανίων 
κ.Βάµβουκας Αναστάσιος µετά της συζύγου του, ο πρ.Υπουργός και Δήµαρχος Χανίων 
ροτ.Βιρβιδάκης Κυριάκος, το ζεύγος Μαρκογιαννάκη Χρήστου τ.Αντ/δρου της Βουλής, 
πρ.Υπουργού και ροτ.Χανίων, η κ.Ντόρα Μπακογιάννη πρ.Υπουργός Επιτ.Ροτ., ο Πρόεδρος 
Εµµ.Δελάκης, ο Δ/της µας Χρίστος Κίτσος, ο Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος 
ε.α, ο Αντιπεριφεριάρχης Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλονος Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, 
η β.Δ/ντης Κρήτης Πόπη Πατεριανάκη, ο τ.Βουλευτής Γύπαρης Κων/νος, ο τ.β Δ/της Μαρινάκης 
Σταύρος, ο εψηφισµένος Πρ.Γκίζας Σταύρος, ο Πρόεδρος του 1ΟΥ Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος Εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Κουκουτσάκης Ευτύχιος, το ζεύγος Κωστάκη Αλκιβιάδου 
τ.Προέδρου των µεταµοσχεύσεων του Λαικού Νοσοκοµείου Αθηνών. 

 
Δεξιό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

 
Διακρίνονται απ αριστερά το ζεύγος Παπαδάκη Εµµ.Ιατρός Επιτ.Ροτ., ο Πολιτευτής 

Κασελάκης Ιωάννης, ο Επιτ.ροτ.Νικολακάκης Δηµήτριος Δ/ντης Δηµ.Υγείας Αντιπεριφερειάρχης 
Χανίων, ο κ.Μαρινάκης Εµµ. εκπρόσωπος της TWI στην Κρήτη, το ζεύγος Σπανουδάκη 
τ.Αντινοµάρχου Χανίων επιτ.ροτ., ο κ. Σταµατάκης Γεώργιος Αντ/δρος των Εφέδρων 
Αξιωµατικών Χανίων, ο κ.Σταµατακης Εµµ τ.Δήµαρχος Κυδωνίας και Περιφ.Συµβ.Κρήτης, ο 
Αντιστράτηγος ε.α Επιτ.ροτ.Στρατιδάκης Γεώργιος και ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος Πρόξενος 
Κρήτης της Σλοβακίας.  
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Αριστερό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά: Και πάλιν το 
ζεύγος Κωστάκης Αλκιβιάδου, ο κ.Μαρακάκης  
Πρόεδρος Συναιτεριστικής Τραπέζης Χανίων που 
βραβεύθηκε ο Καθηγητής Ιατρικής Σεραφείµ 
Καστανάκης και η Επιτ. ροτ. Σηµανδηράκη 
Ζαχαρένια Ειδική Σύµβουλος των Γεν.Αρχείων 
του Κράτους. 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 18/01/2018 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 

1)   ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

Ο Όµιλός µας είναι πρωτοπόρος στις δηµόσιες σχέχεις, έτσι, προσεκλήθη και µετείχε σε έξι 
εορταστικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις επισήµων αρχών, και συγκεκριµένα.  

(A) 

 
 

Δυστυχώς εγώ δεν µπόρεσα να παραστώ αλλά τον Όµιλο εκπροσώπησε το νέο µέλος 
του Δ.Σ που αναλαµβάνει καθήκοντα την 1 Ιουλίου 2018 ο Ροτ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης.  

 

Στις δηµοσιευόµενες φωτογραφίες διακρίνονται, στην 1η η Α.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης µετά της κ. Κλέλιας Θεοδούλου τ. Αναπλ. Γεν. 
Εισαγγελέως Κύπρου, συζύγου του Χρίστου Θεοδούλου, Προέδρου του Συνδέσµου 
Ηνωµένων Εθνών Κύπρου και ο εκπρόσωπος του Οµίλου µας Μπατσαρισάκης Παναγιώτης 
στη 2η ο Δρ. Χρίστος Θεοδούλου µετά του Ροτ. Μπατσαρισάκη Παναγιώτη  Αν. Γεν. 
Γραµµατέα του Οµίλου µας και στην τρίτη η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. 
Νίκος Αναστασιάδης µετά του ροταριανού Μπατσαρισάκη Παναγιώτη. 
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(Β) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 4-12-17 ΤΟΥ Π.Β ΚΡΗΤΗΣ ΕΠ΄ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. 

 

O Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης µετά των επισήµων 
Αρχών της πόλεως µας, 

 

 

 

 

O Πρόεδρος µας µετά του Δ/κτου του Πεδίου 
Βολής Κρήτης Ταξιάρχου Γκούµα Αναστασίου 

και του ζεύγους Νικολάου Σαρρή. 

 

O Πρόεδρος  µας Εµµ.Δελάκης µετά του Ταµία 
Πελεκανάκη Γεωργίου,της κ. Ζαχαρένιας 
Σηµανδηράκης ειδικής Συµβούλου των Γεν. 
Αρχείων του Κράτους, της τ.Προέδρου του 
Λυκείου Ελληνίδων  Χανίων κ.Μυριδάκης Ειρήνης  
µετά του συζύγου της Δηµητρίου και του Δ/κτου 
του Π.Κ Κρήτης Ταξιάρχου Γκούµα Αναστασίου. 

 

O Πρόεδρος µας και ο Ταµίας µας µετά του 
περιφ.Δ/κτου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κρήτης Αντιπυράρχου Ιωάννη Μαραγκάκη. 

  

O Γεν. µας Γραµµατεύς Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος Υποστρ.ε.α µετά διαφόρων 
αξιωµατικών. 
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(Γ) 

Ο Όµιλος µας προσεκλήθη επίσης την 15-12-18 ηµέρα Παρασκευή όπως παραστεί σε 
εορταστικό κοκτέιλ πάρτυ του Διοικητού της Αµερικανικής Ευκολίας Αεροπορικής Βάσεως 
Σούδας Πλοιάρχου Μπράντ Κόλινς και της συζύγου του στη Λέσχη Αξιωµατικών του Πεδίου 
Βολής Κρήτης. 

 
(Δ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Πραγµατοποιήθηκε δοξολογία στον µητροπολιτικό ναό των Επεισοδίων, παρουσία 
των αρχών της πόλης µας και αµέσως µετά στο Νεώριο Μόρο του Ναυτικού Μουσείου 
Χανίων στο Ενετικό λιµάνι έγινε το δεύτερο τµήµα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε µε 
χαιρετισµό του Δκτού Πυράρχου Δηµοσθένη Μπουντουράκη, ο οποίος εν συνεχεία βράβευσε 
τον Μητροπολίτη µας κκ. Δαµασκηνό δια το θεάρεστο έργο που πραγµατοποιεί και στη 
συνέχεια επακολούθησε δεξίωση. Τον Όµιλό µας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Εµµ. Δελάκης 
µετά της ροταριανής συζύγου του Αικατερίνης.  

2) ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

(A) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ρ.Ο.  ΠΑΤΡΑ 

Την Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Πατρών η τελετή των εγκαινίων του νέου υπερσύγχρονου Γραµµικού 
Επιταχυντού, από δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του νέου ξενοδοχειακού 
εξοπλισµού, από δωρεά µέσω District Grant των ΡΟ Πάτρα, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Άνοιξη-
Σεµέλη, καθώς και του Ροτ. Ιδρύµατος µέσω της 2470 ΡΠ. 

 Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Επισκόπου Κερνίτσης, της Διοικήσεως του 
Νοσοκοµείου, εκπροσώπων του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», µεγάλης αντιπροσωπείας 
του ΡΟ Πατρών µε επικεφαλής την τ. Διοικήτρια Μάρη Δεληβοριά, ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του Νοσοκοµείου και πολλών επισκεπτών. 
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 Σηµειωτέον ότι η προσπάθεια για τον εξοπλισµό ξεκίνησε από το 1998, από τον 
ροταριανό Καθηγητή κ. Δ. Καρδαµάκη, µε αγώνα προς πάσα κατεύθυνση. Ο ίδιος δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Η στιγµή αυτή είναι ιερή για µένα, διότι αξιώθηκα επί των ηµερών µου να 
ανακαινισθεί εκ θεµελίων το Τµήµα αυτό, αποκτώντας ένα καινούργιο µηχάνηµα, το οποίο 
µπορεί να µας οδηγήσει µε ασφάλεια στη θεραπεία των ασθενών για τα επόµενα 15 χρόνια».   

 Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου κ. Θ. Πισιµίσης ευχαρίστησε θερµά τόσο το «Ίδρυµα 
Νιάρχος» για τη δωρεά των µηχανηµάτων όσο και το Ρόταρυ που µερίµνησε για την 
επίπλωση των χώρων της κλινικής και την προµήθεια παραϊατρικού εξοπλισµού. 

 Η τ.Διοικήτρια της Περιφέρειάς µας Μάρη Δεληβοριά, αφού ενηµέρωσε εν συντοµία 
για τους στόχους και τα επιτεύγµατα του Ρόταρυ, τόνισε: « Όλα αυτά τα µηχανήµατα δεν θα 
είχαν αξία, εάν δεν υπήρχαν οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι προσφέρουν 
µε όλες τους τις δυνάµεις στον πάσχοντα».  

 Εν συνεχεία ο Διοικητής του ΠΓΝΠ παρέδωσε αναµνηστική πλακέτα στην τα 
Διοικήτρια Μάρη και τον Πρόεδρο του ΡΟ Πάτρα Κωνσταντίνο.  

Ευχαριστούµε θερµά τους ΡΟ που συµµετείχαν στο District Grant καθώς και την 2470 ΡΠ και 
το ΡΙ. Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση: 

 

Ο Ροταριανός Καθηγητής κ. Δ. Καρδαµάκης 
µε τους συνεργάτες του δίπλα στο νέο 
υπερσύγχρονο απόκτηµα της µονάδας 
ακτινοθεραπείας 

 

 

Ροταριανοί και επισκέπτες απολαµβάνουν την 
άνεση των νέων καθισµάτων σε µία από τις 
ανακαινισθείσες αίθουσες αναµονής 

 

 

 

Ο µητροπολίτης Κερνίτσης, ο Διοικητής του 
Νοσοκοµείου κ. Πισιµίσης και ο 
εκπρόσωπος του «Ιδρύµατος Νιάρχου» κ. 
Βαζαίος 
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Η τ.Διοικήτρια Μάρη εν µέσω του Διοικητού 
του ΠΓΝΠ και του Καθηγητού κ. Καρδαµάκη 

 

Η τ..Διοικήτρια Μάρη Δεληβοριά και ο Πρόεδρος 
του ΡΟ Πάτρα Κωνσταντίνος µε την αναµνηστική 
πλακέτα 

Η εκδήλωση καλύφθηκε εκτενώς από τις εφηµερίδες της Πάτρας «Πελοπόννησος» και 
«Γνώµη» καθώς και από τον τηλεοπτικό σταθµό “IONIAN CHANNEL” 
https://m.youtube.com/watch?v=TdAyKXOI4E0 
και πολλές ιστοσελίδες, π.χ. http://m.thebest.gr/news/view/464292 
 

(B)  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
Ένα βαν γεµάτο αγάπη για την Μάνδρα, 
από τον Ροταριανό ΄Οµιλο Βουλιαγµένης. 
Η Πρόεδρος, τα Μέλη και φίλοι του Οµίλου 
συγκέντρωσαν φάρµακα, είδη πρώτης 
ανάγκης και ένδυσης για τους πληγέντες. 
Τα οποία παρέδωσαν στον Δήµο 
Μάνδρας. 
 
 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

(Α)  ΔΩΡΕΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Την 02 Νοε 2017 ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων 
και συγκεκριµένα το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα εις 
Αζωγυρέ Σελίνου, παρέδωσε στο Τµήµα 
Αστυνοµικών Υπηρεσιών Χανίων ποσότητα 
γραφειακού και καθαριστικού υλικού για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας.  

Τα υλικά αυτά ήταν χορηγία του αντιπροέδρου 
του Σώµατος ροτ. Κουκουτσάκη Αντωνίου,   ο οποίος 
δήλωσε ότι «επιθυµεί να συµβάλει στην διευκόλυνση 
του δύσκολου και αξιόλογου έργου που 
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έχουν  αναλάβει, διότι ένεκα της αποτελεσµατικής δράσης της υπηρεσίας  αυτής,  έχει σε 
σηµαντικό βαθµό µειωθεί η εγκληµατικότητα  στο νησί µας.  Πολλές φορές µε κίνδυνο τις 
ίδιας τους της ζωής  κατόρθωσαν να εξαρθρώσουν εγκληµατικές οργανώσεις και να δώσουν 
τέλος σε αµέτρητες υποθέσεις παράνοµης συµπεριφοράς που ταλαιπωρούσαν το νησί µας 
µε τη µορφή µάστιγας. Χάρις στην αυτοθυσία τους  έφεραν το σηµερινό  αποτέλεσµα, που 
δεν είναι άλλο από την  επαναφορά τους  αισθήµατος  ασφαλείας στον Χανιώτικο λαό.  

 

Β. ΔΩΡΕΑ 700 ΤΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ. 

Την 21 Δεκ 2017 αντιπροσωπεία του ΡΚΣ εις Αζωγυρέ 
Σελίνου, του Ροταριανού Οµίλου Χανίων και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, που αποτελούταν από 
τους Αντώνιο και Ευτύχιο Κουκουτσάκη, Εµµανουήλ 
Δελάκη και Γεώργιο Πελεκανάκη, παρέδωσε 700 τόµους 
βιβλίων στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.  

 
Τα βιβλία δωρίστηκαν από τους παρακάτω:  
� Κουκουτσάκη Αντώνιο, Αντιπρόεδρο ΡΚΣ εις Αζωγυρέ 
Σελίνου  

� Εµµανουήλ Δελάκη, Πρόεδρο του Ροτ. Οµίλου Χανίων 
� Νικόλαο και Κωνσταντίνα Διαµαντάκη  
� Χρήστο και Μαρία Λουπάση  
� Julie and Neil Grifiths  
� Gail and Keith Wareham Jean Marc Fistaroll  
� Meena Kwarkhal Ψυχολόγο  
� Association Paroles de Lorrains Εκδότης στην πόλη 
του Longwy France  

� Mme Personettaz Haucourt Moulane  
� Gillian Siobhan Sophia + Katerina Vintage Rose  
 

Στην συνηµµένη φωτο, πλην της αντιπροσωπείας των 
δωρητών εικονίζεται και ο εκπρόσωπος της Δηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Χανίων.  
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ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 18-1-2018 ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΩΝ κκ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ροταριανέ Διοικητά 
Αξιότιµη Κυρία πρώην Υπουργέ  Εξωτερικών και Αξιότιµε Κύριε τ.Αντ/δρε της Βουλής των 
Ελλήνων 
Αξιότιµε κύριε Αντιπεριφερειάρχα Χωροταξίας Οικισµού και περιβάλλοντος Κρήτης  
Κ.Νίκο Καλογερή 
Κύριοι Δήµαρχοι Χανίων και Αποκορώνου και λοιπές Αρχές της πόλεως µας 
Δ/τα της Αµερικανικής Ναυτικής Ευκολίας της Αεροπορικής Βάσεως Σούδας 
Ροταριανή β.Δ/τα του Ρόταρυ Κρήτης και λοιποί Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ, 
Εκλεκτοί µας Προσκεκληµµένοι 
Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι  

Εις την σηµερινήν Πανηγυρικήν συνεστίασιν µας έχοµεν την µεγάλην τιµήν και χαράν να 
βραβεύσοµεν 2 κατηγορίες συµπολιτών µας και συγκεκριµµένα στην κατηγορία της Ιατρικής 
Επιστήµης τον διακεκριµµένον πρωτοπόρον εις τας µεταµοσχεύσεις οργάνων Καθηγητήν 
Ιατρικής κ.Αλκιβιάδην Κωστάκη και στην κατηγορία της Οικονοµικής Επιστήµης και ανάπτυξις 
του τόπου µας τον κ.Μιχαήλ Μαρακάκην και την συναιτεριστικήν Τράπεζα Χανίων οπου 
τυγχάνει Πρόεδρος αυτής. 

Αρχίζοµεν λοιπόν τις βραβεύσεις µας µε την παρουσίασιν του κορρυφαίου εις τας 
µεταµοσχεύσεις οργάνων οµότιµου Καθηγητού Ιατρικής κ.Αλκιβιάδη Κωστάκη εις το 
λειτούργηµα του οποίου µοχθούν, ερευνούν και εργάζονται άοκνα επι πολλάς ώρας του 
24ωρου δηλαδή µέρα και νύκτα οι ιατροί µας δια να δυνηθούµεν εµείς να ζήσοµεν 
περισσότερα έτη και να έχοµε συγχρόνως µιαν καλυτέραν ποιότητα ζωής. Το λειτούργηµα 
τους αυτό είναι από τα πιο πολύτιµα δια την ανθρωπότητα εν τω συνόλω της και απαιτεί 
ηθος, υπευθυνότητα και ανθρωπιά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Μεταξύ αυτών λοιπόν 
ευρίσκεται όπως ανέφερα και προηγουµένως ο σηµερινός βραβευόµενος καθηγητής. Το 
βιογραφικό σηµείωµα του θα αναγνώσει εν περιλήψει διότι είναι πολύ µεγάλο ο Γεν.Γραµµ. 
Κωτσιόπουλος Δηµήτριος υποστράτηγος ε.α. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (2017) 

Ο κ.Αλκιβιάδης Κωστάκης έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής από το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, το 1966, την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής το 1973 και την ειδικότητα της 
Αγγειοχειρουργικής το 1990. 

Εξειδικεύθηκε στην Αγγλία για τρία χρόνια στις µεταµοσχεύσεις οργάνων, στον διάσηµο 
Καθηγητή SirRoyCalne, µετά από 2 υποτροφίες που έλαβε, µία από το Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ) και µία από το ΝΑΤΟ. 

Έγινε διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου, το 1974 και Υφηγητής, το 1987. 

Διεξήλθε όλες τις βαθµίδες της Πανεπιστηµιακής ιεραρχίας και εξελέγη Τακτικός 
Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταµοσχεύσεων, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, το 1997. 

Διετέλεσε Διευθυντής της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών του 
Λαϊκού Νοσοκοµείου για 10 χρόνια (1986-1997) και Καθηγητής-Διευθυντής της 
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Β΄Πανεπιστηµιακής, Προπαιδευτικής, Χειρουργικής Κλινικής, από το 1998-2009, οπότε και 
συνταξιοδοτήθηκε. 

Σήµερα εργάζεται στο Ίδρυµα Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ως 
Σύµβουλος-Ερευνητής στην Πειραµατική Χειρουργική. 

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Μέλος αρκετών Διεθνών και Ελληνικών Επιστηµονικών 
Εταιριών, επί σειρά ετών. 

Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Λαϊκού Νοσοκοµείου και 
µετέπειτα ο πρώτος Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ιδίου Νοσοκοµείου, καθώς επίσης 
και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, για οκτώ χρόνια (2004-2010 και 
2013-2015). 

Έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος πολλών Πανελλήνιων Ιατρικών Συνεδρίων, διαφόρων 
ιατρικών εταιριών. 

Έχει συγγράψει έξι βιβλία, 15 κεφάλαια σε βιβλία άλλων συναδέλφων του και 
περισσότερες από 500 επιστηµονικές ξενόγλωσσες και ελληνικές εργασίες, µε υψηλό δείκτη 
απηχήσεως και 4.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Το µεγάλης σηµασίας επιστηµονικό επίτευγµα του Καθηγητού κ. Κωστάκη ήταν η 
ανακάλυψη, το 1977, στο Καίµπριτζ της Αγγλίας, ενός καινούργιου ανοσοκατασταλτικού 
φαρµάκου, της κυκλοσπορίνης, εναντίον της απόρριψης των µοσχευµάτων. Ο κ. Κωστάκης 
πρώτος στον κόσµο διαπίστωσε τις ισχυρές ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες του φαρµάκου 
αυτού, πραγµατοποιώντας µεταµοσχεύσεις καρδιάς σε επίµυες (ποντικούς), χορηγώντας το 
φάρµακο αυτό διαλυµένο σε Ελληνικό ελαιόλαδο. 

Έκτοτε, το φάρµακο αυτό, ακόµη και σήµερα, δηλαδή 40 χρόνια µετά, χρησιµοποιείται 
ως ένα από τα καλύτερα ανοσοκατασταλτικά, εναντίον της απόρριψης όλων των 
µεταµοσχευµένων οργάνων, σε ολόκληρο τον κόσµο.                            
Τον λόγον λαµβάνει εν συνεχεία ο Πρόεδρος Εµµανουήλ Δελάκης λέγοντας τα κάτωθι:                                              

Βραβεύοµεν λοιπόν τον καθηγητήν Ιατρικής Αλκιβιάδη Κωστάκη µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Εις ένδειξιν τιµής ευγνωµοσύνης και Καθολικής αναγνωρίσεως της 
πολυτίµου και πολυετούς Επιστηµονικής και Κοινωνικής προσφοράς του 
Διεθνώς και Πανελληνίως  στο τοµέα των µεταµοσχεύσεων µε την 
αρίστην επαγγελµατική του κατάρτιση, υπηρετώντας πάντοτε τον 
συνάνθρωπον µετά ευσυνειδησίας, προθυµίας και εξαιρετικού ζήλου.   

2) Διότι πρώτος στην υφήλιο απέδειξε τις ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες 
της κυκλοσπορίνης σε µεταµοσχεύσεις  καρδιές στους επίµυες 
συµβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή  απόρριψης µεταµοσχεύσεως 
οργάνων στον  Άνθρωπο (Λαµπρό 
επίτευγµα του αιώνα µας διεθνώς 
αναγνωρισθέν). 
 
Παρακαλώ πολύ τον Δ/την µας τον 

Ροτ.Κίτσο Χρίστον και τους τ.Υπουργούς 
κ.Ντόρα Μπακογιάννη και Μαρκογιαννάκη 
Χρήστο όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα παρουσία εµού και 
του Γεν.Γραµµατέως µας Κωτσιοπούλου 
Δηµητρίου. 
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Συνεχίζοµεν τις σηµερινές µας βραβεύσεις µε την βράβευσιν της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Χανίων και του Προέδρου αυτής κ.Μιχάλη Μαρακάκη. 

 
Κυρίες και Κύριοι, 
Είναι µεγάλη τιµή τόσον δια τον Ροτ.Οµιλο Χανίων και το 1Ο Ροτ.Κοινοτικό Σώµα Εν 

Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου καθώς και δια εµένα προσωπικά ως Εµµ.Δελάκη να βραβεύουµε 
µια σηµαντική και αναγνωρισµένη προσωπικότητα του τόπου µας καθώς και την Τράπεζα εις 
την οποία είναι ο κύριος και βασικός µοχλός αυτής. 

Είναι ευρέως γνωστό και πολύτιµο το έργο που πραγµατοποιεί µε αφοσίωση όλα αυτά τα 
χρόνια ως Πρόεδρος της. 

Πρωτού του επιδώσουµε το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα ο Γεν.Γραµµ.µας Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος θα αναγνώσει λιαν περιληπτικά τόσον το βιογραφικό του σηµείωµα οσον και 
της Τραπέζης Χανίων. 

Ο Μιχαήλ Μαρακάκης γεννήθηκε στο Καστέλι Κισάµου όπου και αποφοίτησε. Το 1974 
προσελήφθη στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην οποία δραστηριοποιήθηκε επί 25 συναπτά 
έτη. Το 1991 ίδρυσε την ανώνυµη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ» και µέχρι το 
1996 υπήρξε Αντιπρόεδρος της εταιρείας.  

Από το 1997 µέχρι το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίουκαι 
Γενικός Διευθυντής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ενώ από το 2004 µέχρι και 
σήµερα κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου στην εν λόγω τράπεζα.  

Από το 2009 µέχρι το 2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Πανελλήνιας Τράπεζας.  

Είναι επίσης Πρόεδρος των θυγατρικών εταιρειών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ», «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.», «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και των εταιρειών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Α.Ε.», «PRIMEENERGYA.E.», «ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.», «ΑΒΕΑ Α.Ε.», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», «Αφοί Χιωτάκη ΑΒΕΕ» και έως το 2016 
διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΝΕΑ ΧΩΡΑ Α.Ε.».  

Από τον Ιούλιο του 2018 είναι Πρόεδρος της εταιρείας µε την επωνυµία «Χανίων 
Συµµετοχές Α.Ε.». 

Παράλληλα διατελεί Αντιπρόεδρος και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ιδρύθηκε στα Χανιά το 1995, µε πρωτοβουλία 

µίας οµάδας ιδιωτών και επαγγελµατιών, οι οποίοι οραµατίζονταν µια τράπεζα νέας 
αντίληψης µε καινοτόµα χαρακτηριστικά.  

Πρόκειται για µια συνεταιριστική τράπεζα τοπικού προσανατολισµού, µε ενεργή συµβολή 
στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και στην δηµιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές 
κοινωνίες που δραστηριοποιείται, η οποία αποτελεί πύλη εισόδου για επενδύσεις στην 
Κρητική οικονοµία.  

Σήµερα, απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζοµένους και διαθέτει µετοχική βάση 
που αριθµεί περίπου 25.000 συνεταίρους. 

Η καταθετική της βάση αποτελείται από παραπάνω από 50.000 λογαριασµούς, 
συνολικού ύψους περίπου 325 εκατοµµυρίων ευρώ ενώ έχει χορηγήσει συνολικά 320 
εκατοµµύρια ευρώ σε δάνεια. 

 
Βραβεύοµεν λοιπόν τον κ.Μαρακάκην Μιχαήλ µε το κάτωθι αιτιολογικό: 
Δια την σηµαντική ενεργό συµβολή του στην οικονοµική ανάπτυξη της 

περιφέρειας της Κρήτης και ιδιαίτερα την υποστήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και την δηµιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές 
κοινωνίες. 

Δια την αξιολογότατη και αποτελεσµατική συνεισφορά του στην 
εκούσια ένωση προσώπων και την επίτευξη συνεργασίας µεταξύ τους, επ’ 
ωφελεία της οικονοµικής ανάπτυξής τους και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους γενικά, µέσα σε µια κοινή επιχείρηση στα πλαίσια 
του αµιγώς πιστωτικού σκοπού της. 
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Παρακαλώ πολύ  τον Δ/την της 2470 Περ.Δ Ρ Κίτσο Χρίστο  και τους Καλογερή Νικόλαο 
Αντιπεριφερειάρχη και Βιρβιδάκη Κυριάκο τ.Υπουργόν και Γύπαρην Κων/νο τ.Βουλευτήν, 
όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα παρουσία εµού και του 
Γεν.Γραµ.Κωτσιοπούλου Δηµητρίου και Κουκουτσάκη Ευτύχη Πρ.1ου Ροτ.Κοιν.Σώµατος Εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου. 
 
Βραβεύοµεν την Συναιτεριστικήν Τράπεζα Χανίων µε το κάτωθι αιτιολογικό: 
 

Δια την σηµαντική ενεργό συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας της Κρήτης και ιδιαίτερα την υποστήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και την δηµιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές 
κοινωνίες. 

Δια την στήριξή της στην τοπική κοινωνία µέσα από δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαµβάνουν την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική προσφορά. 

Δια την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην υποστήριξη έργων µε 
ανθρωποκεντρικούς στόχους όπως υποστήριξη σε αθλητικές οµάδες, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που 
σχετίζονται µε την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικούς φορείς 
αλλά και οικονοµικά αδύνατα µέρη της κοινωνίας µας, καθώς και στο 
ανθρώπινο δυναµικό της και το εργασιακό περιβάλλον. 
 

Παρακαλώ πολύ τους Δηµάρχους Χανίων και Αποκορώνου κ.κ Βάµβουκα Αναστάσιο και 
Κουκιανάκη Χαράλαµπο καθώς και τον Δ/την της Αµερικανικής Ναυτικής ευκολίας της 
Αεροπορικής Βάσεως Σούδας Πλοιάρχου Μπράντ Κόλινς, παρουσία της πολιτευτού Ελβίρας 
Στασσίνου του Προέδρου του 1ΟΥ Ροταριανού Κοιν.Σώµατος Κουκουτσάκη Ευτυχίου του 
Προέδρου και του Γεν.Γραµ.Ροτ.Δελάκη Εµµ.και Κωτσιόπουλου Δηµητρίου όπως επιδώσουν 
εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό δίπλωµα..  
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Προσφώνησις Παρουσίασις κ.Ντόρας Μπακογιάννη τ.Υπουργού και τ.Δηµάρχου 
Αθηναίων υπο Προέδρου Εµµ.Δελάκη και Γεν.Γραµµατέως Κωτσιόπουλου Δηµητρίου. 

ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ  18-1-2017 

Αξιότιµοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών 
Β.Δ/ται 
Πρόεδροι και πρώην Πρόεδροι των Ροταριανών Οµίλων της Κρήτης 
Κυρίες και Κύριοι Φίλοι Ροτ.Συνάδελφοι  
 

Αρχίζω µε µαντινάδα-ευχή αφιερωµένη  στην σηµερινή λαµπρή Οµιλήτρια µας. 
Εύρηκα εύκολα ευχές να σας καλοσωρίσω 

Μα δεν µπορώ λόγια να βρώ για να σας προσφωνήσω 
Γιατι ΄σται αητός περήφανος,δε σκύβεται το κεφάλι 
Πετάτε ψηλά που δε µπορούν να ανέβουνε άλλοι 
Είναι τιµή ξεχωριστή για µας και τα Χανιά µας 

Και σας καλοσωρίζουµε µέσα από την καρδιά µας. 
Δια τον ροτ.Οµιλο Χανίων η σηµερινή ηµέρα αποτελεί ένα ακόµη ιστορικό ορόσηµο και 

µια επιπρόσθετη χρυσή σελίδα στην ιστορική διαδροµή του εκ της παρουσίας και οµιλίας εις 
αυτόν της διαπρεπούς και διακεκριµµένης παγκοσµίου εµβελείας προσωπικότητας, της 
πρώην Υπουργού των Εξωτερικών κ.Ντόρας Μπακογιάννης Βουλευτού Α Αθηνών η οποία 
κατά την διάρκειαν της Υπουργικής της θητείας εργάστηκε σκληρότατα δια να επιτύχει 
σηµαντικά οφέλη δια την πατρίδα µας. 

Εκλεκτή µας φίλη 
Στην µνήµη µας διατηρείται αναλλοίωτη η µορφή σας, η µορφή της αγαπηµένης µας 

φίλης,της Ντόρας, της γελαστής και πρόσχαρης προσωπικότητας που τίµησε τόσο εµάς τους 
φίλους της οσο και τον Οµιλον µας προ ετών σε µια από τις πανηγυρικές συνεστιάσεις µας 
οπου σας είχαµε ανακηρύξει και επίτιµο µέλος µας. 

Είµεθα ευγνώµονες εκ της αποδοχής της προσκλήσεως µας και αναµένοµεν ολοι µας µε 
έκδηλον ενδιαφέρον να µας αναπτύξετε το θέµα σας «Η Ελλάδα µπροστά στις νέες 
προκλήσεις». 

Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτε άλλο, όµως κατά παγίαν ροταριανήν τακτικήν είµεθα 
υποχρεωµένοι να αναφερθούµε δι ολίγον εις το βιογραφικόν σηµείωµα σας καίτοι είµεθα 
βέβαιοι ότι θα προσκρούσωµεν εις την µετριοφροσύνην σας. 

Το  βιογραφικό σας σηµείωµα θα αναγνώσει ο Γεν.Γραµµ.µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 
Υποστράτηγος ε.α 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και είναι κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη το γένος Γιαννούκου. 

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και Επικοινωνία στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου. 
Συνέχισε τις ακαδηµαϊκές της σπουδές στο τµήµα Δηµοσίου Δικαίου της Νοµικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μιλά γερµανικά, γαλλικά και αγγλικά. 

Το 1974 παντρεύτηκε µε τον δηµοσιογράφο Παύλο Μπακογιάννη µε τον οποίο απέκτησε 
2 παιδιά, την Αλεξία και τον Κώστα από τα οποία έχει αποκτήσει 4 εγγόνια. Στις 26 
Σεπτεµβρίου του 1989 ο σύζυγός της Παύλος Μπακογιάννης, βουλευτής της ΝΔ, 
δολοφονήθηκε από την τροµοκρατική οργάνωση «17 Νοέµβρη». Εννέα χρόνια µετά 
παντρεύτηκε τον Ισίδωρο Κούβελο. 
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To 1977 µετά από διαγωνισµό προσελήφθη στο υπουργείο Συντονισµού και εργάστηκε 
στη Διεύθυνση σχέσεων και συνεργασίας µε την ΕΟΚ. 

Το Νοέµβριο του 1989 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
κερδίζοντας τη µονοεδρική περιφέρεια της Ευρυτανίας, στην οποία επανεξελέγη και στις δύο 
επόµενες εκλογικές αναµετρήσεις, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 1990. 
Τον Οκτώβριο του 1990, ορκίστηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό. 

Τον Δεκέµβριο του 1992 ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισµού. 
Στις εκλογικές αναµετρήσεις του 1996, του 2000, του 2007 και του 2009 εξελέγη πρώτη σε 
σταυρούς βουλευτής Α΄ Αθηνών µε τη Νέα Δηµοκρατία. 

Τον Οκτώβριο του 2002 εξελέγη η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της πόλης των Αθηνών 
Δήµαρχος Αθηναίων, µε ποσοστό 60,6%, το µεγαλύτερο που έχει πάρει ποτέ δήµαρχος στο 
Δήµο της Αθήνας. Ανέλαβε το έργο της προετοιµασίας της πόλης της Αθήνας για την 
φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

Τον Φεβρουάριο του 2006 ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση 
Καραµανλή, θέση την οποία κατείχε µέχρι και τον Οκτώβριο του 2009. Διετέλεσε πρόεδρος 
του Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία της Ευρώπης (OSCE) στο πλαίσιο της 
οποίας διοργάνωσε τη «Σύνοδο της Κέρκυρας». 

Τον Νοέµβριο του 2009 διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας. Τον Μάιο του 2010 
διεγράφη από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας. 

Τον Νοέµβριο του 2010 ίδρυσε το κόµµα «Δηµοκρατική Συµµαχία» το οποίο το 2012 
στηρίζοντας το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της χώρας συνεργάστηκε µε τη Νέα 
Δηµοκρατία, αναστέλλοντας τη λειτουργία του. 

Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 η Ντόρα Μπακογιάννη ορίζεται επικεφαλής του 
ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας. 

Τον Οκτώβριο του 2012 αναλαµβάνει επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης. 

Το Δεκέµβριο του 2012 το Συµβούλιο της Ευρώπης της αναθέτει το ρόλο της συν-
εισηγήτριας στην Επιτροπή Παρακολούθησης (monitoring) του Οργανισµού για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρωσία. 

Τον Οκτώβριο του 2013 εκλέγεται οµόφωνα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος στο Συµβούλιο της Ευρώπης. 

Τον Ιανουάριο του 2014 εκλέγεται οµόφωνα Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης µετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος. 

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, εκλέγεται βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην 
Α' Αθηνών. 

Στις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015, επανεκλέγεται βουλευτής της Νέας 
Δηµοκρατίας στην Α' Αθηνών. 

Τον Ιανουάριο του 2016 µετά από απόφαση του νέου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη της ανατίθεται η θέση της Συντονίστριας Εξωτερικών και Άµυνας της 
Νέας Δηµοκρατίας. 

Τον Νοέµβριο του 2016 µετά από απόφαση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη αναλαµβάνει τοµεάρχης υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  

Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι φιλελεύθερη πολιτικός µε βαθιά πίστη στην Ευρωπαϊκή Ιδέα. 
Οι θέσεις της έχουν επανειληµµένα δηµοσιευθεί στον διεθνή Τύπο και έχει λάβει µέρος ως 
κεντρική οµιλήτρια σε δεκάδες συνέδρια, ακαδηµαϊκά fora και debates σε όλο τον κόσµο. 
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 Διακρίσεις 
Τον Μάρτιο του 1992 απονεµήθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη από το Διεθνές Κέντρο 

Γυναικών το βραβείο Διεθνούς Ηγεσίας. Τον Ιούνιο του 1993 της απονεµήθηκε διάκριση από 
το 14ο Διεθνές Συµπόσιο «Fontana di Roma», για τη συνεισφορά της στο χώρο του 
Πολιτισµού. 
Το 2003 µετά από πρόσκληση του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano 
Prodi, συµµετείχε µαζί µε άλλες 12 επιφανείς προσωπικότητες της Ευρώπης στην 
"Στρογγυλή Τράπεζα" που υπέβαλε προτάσεις για τον κοινωνικό χαρακτήρα, την πολιτισµική 
ταυτότητα αλλά και το οικονοµικό σχέδιο της νέας Ευρώπης. 

Της έχουν απονεµηθεί οι Μεγαλόσταυροι της Ιταλικής Δηµοκρατίας (δύο φορές), του 
Βασιλικού Τάγµατος της Δανίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολήµων, του Τάγµατος του Φοίνικα 
της Ελληνικής Δηµοκρατίας. 

Έχει αναγορευτεί Ανώτερος Ταξιάρχης του τάγµατος Μακαρίου Γ’ στην Κύπρο, της 
Πολωνικής Δηµοκρατίας, του τάγµατος Αξίας της Ουγγαρίας. 

Το Δεκέµβριο του 2005, εξελέγη Δήµαρχος του Κόσµου στον ετήσιο διεθνή διαγωνισµό 
που διοργανώνεται από τον οργανισµό «City Mayors» ανάµεσα σε 550 Δηµάρχους από 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Το Μάιο του 2007 της απονεµήθηκε το Μεγάλο Χρυσό Παράσηµο της Αυστριακής 
Δηµοκρατίας - GROSSES GOLDENES EHRENZEICHEN AM BANDE, DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH. 

Το 2008 ανακηρύχθηκε επίτιµη Συγκλητικός της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών και 
Τεχνών στο Σάλτσµπουργκ της Αυστρίας και της απονεµήθηκε το βραβείο Maximilian από 
την επαρχία του Τυρόλου και την πόλη του Ίνσµπρουκ. 

To 2009 έγινε η πρώτη γυναίκα ξένη εταίρος της Ακαδηµίας Ανθρωπιστικών και 
Πολιτικών Επιστηµών της Γαλλίας. 

Τον Απρίλιο του 2010 της απονεµήθηκε το παράσηµο της Εθνικής Τάξης της Λεγεώνας 
της Τιµής της Γαλλικής Δηµοκρατίας από τη Γαλλική Πρεσβεία. 

Τον Ιανουάριο του 2013 αναγορεύθηκε Επίτιµη Διδάκτορας του Ευρωπαϊκού 
Πολυτεχνείου Βουλγαρίας, για την προσφορά της στην ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας 
και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. 

Τον Ιούνιο του 2013 της απενεµήθη το µετάλλιο του ΟΑΣΕ για τη συνεισφορά της στην 
προσέγγιση ΝΑΤΟ - Ρωσίας στη Σύνοδο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας το 2009. 

Το Δεκέµβριο του 2013 της απονεµήθηκε στην Νέα Υόρκη το «Βενιζέλειο» βραβείο, το 
ανώτατο βραβείο της Πανκρητικής Ένωσης Αµερικής. 

 
Τον λόγο αναλαµβάνει και πάλι ο Πρόεδρός µας Εµµ. Δελάκης. 

 
Κυρία Υπουργέ και εκλεκτή µας φίλη 
Καλώς ήλθατε στον Οµιλον µας.Ελπίζω η σηµερινή παρουσία σας σ΄αυτόν ν΄αποτελέσει 

µια αφετηρία και µια ευκαιρία δια να συνεχίσουµε την συνεργασίαν και την φιλίαν που 
ξεκινήσαµε µε τους καλύτερους των οιωνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια ,µια συνεργασία 
µεταξύ των Ροταριανών της Κρήτης που τόσο σας σέβονται,σας αγαπούν και σας εκτιµούν. 

Πολύ αγαπητή µας φίλη έχετε τον λόγον.Το ακροατήριον αδηµονεί να σας ακούσει. 
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ΟΜΙΛΙΑ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» 

Χανιά, 18 Ιανουαρίου 2018 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Ευχαριστώ θερµά το Ροταριανό Όµιλο Χανίων για 

την αποψινή τιµητική πρόσκληση.  

Εύχοµαι σε όλες και όλους µια καλή και δηµιουργική 
χρονιά, µε υγεία και δύναµη.  

 

Φίλες και φίλοι, 

Το 2017 ήταν µια δύσκολη χρονιά. Η σηµερινή 
κυβέρνηση βύθισε τη χώρα σε ακόµα βαθύτερη κρίση. 
Δυστυχώς, ο τυχοδιωκτισµός εναλλάσσεται µε το ψέµα.  

Το κράτος δεν λειτουργεί πλέον ως αρωγός του 
πολίτη αλλά ως εργαλείο αυταρχισµού. Η πίεση στη 
Δικαιοσύνη είναι πρωτοφανής. Η οικονοµία βρίσκεται σε 
ελεύθερη πτώση, µε τους πολίτες να δηλώνουν 
απελπισµένοι.  

Τα χρέη των Ελλήνων προς τις εφορίες ξεπέρασαν, 
για πρώτη φορά, τα 100 δισ. ευρώ. Αυτό, σε συνδυασµό 
µε τα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία και τα κόκκινα δάνεια 
αποδεικνύει η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι 
πολίτες.  

Το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί και η κυβέρνηση 
πορεύεται χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Βρίσκεται εγκλωβισµένη στα χέρια µιας  ευκαιριακής 
πλειοψηφίας. Στο µεταξύ, οι αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο είναι κοσµογονικές κι 
εµείς εδώ ακόµα παλεύουµε να κρατήσουµε το κεφάλι έξω από το νερό.  

Το 2018, έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολλές και µεγάλες προκλήσεις. Θα σταθώ στις 
σηµαντικότερες από εκείνες που έχουµε µπροστά µας. 

Πρώτη πρόκληση, η οικονοµία.  

Κυρίες και κύριοι, 

Η παγκόσµια ανάπτυξη «τρέχει» µε 3,5% και η αντίστοιχη στην ευρωζώνη κινείται στο 2,1%. 
Δυστυχώς, η Ελλάδα ακόµα τραβά την ανηφόρα.  

Τα στοιχεία του 2017 δείχνουν ότι η οικονοµία διεκδικεί να επιστρέψει εκεί όπου βρισκόταν το 
2014. Δηλαδή, χάθηκαν 3 ολόκληρα χρόνια. Δειλά βγαίνουµε από την ύφεση της τελευταίας διετίας, 
όµως µε επίδοση αναιµική που δεν αντιστοιχεί στις πραγµατικές δυνατότητες της οικονοµίας.  

Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να υπερβεί οριακά το 1%, παρά τις προβλέψεις της 
κυβέρνησης για 2,7%. Το 2018 αναµένεται εξίσου δύσκολο. Ο αντι-αναπτυξιακός προϋπολογισµός 
που φέρνει επιπλέον φόρους και το δυσθεώρητο πλεόνασµα του 3,5% δεν αφήνουν περιθώρια 
αισιοδοξίας.  

Τα νοικοκυριά βλέπουν την αγοραστική τους δύναµη να καταρρέει εξαιτίας των κυβερνητικών 
µέτρων ύψους 14,5 δισ. ως το 2020. Τα λουκέτα στις επιχειρήσεις αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο 
και η φυγή των παιδιών µας στο εξωτερικό έχει πάρει διαστάσεις µαζικής µετανάστευσης. 
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Όλα αυτά οφείλονται στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τους πάντες 
και τα πάντα, να στερήσει την οικονοµία από πόρους και να φρενάρει τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις.  

Και γιατί το δίδυµο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα κάνει όλα αυτά; Διότι επιθυµεί να αποκτήσει κοµµατική 
πελατεία δηµιουργώντας εξάρτηση από τα επιδόµατα που µοιράζει. Για να το πω ξεκάθαρα: Προτιµά 
µια κοινωνία επιδοµατούχων, αντί για µια κοινωνία ανεξάρτητων πολιτών µε οικονοµική αυτάρκεια. 

Στις 20 Αυγούστου ολοκληρώνεται το τρίτο και αχρείαστο Μνηµόνιο. Η Ελλάδα θα 
βρεθεί αντιµέτωπη µε τεράστιες προκλήσεις αλλά και µε τον ίδιο τον εαυτό της. Η έξοδος από το 
Πρόγραµµα θα είναι έξοδος µόνο στα χαρτιά. Η κυβέρνηση ευαγγελίζεται καθαρή έξοδο. Όµως, 
φίλες και φίλοι, µόνο καθαρή δεν θα είναι. Γιατί; 

Διότι, στην πραγµατικότητα, η Ελλάδα έχει να διανύσει µακρύ δρόµο.  

Με τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης, η έξοδος από την αυστηρή επιτήρηση θα γίνει περίπου το 
2060 και τα θηριώδη πλεονάσµατα θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως το 2022. Και, φυσικά, τα 
ψηφισµένα µέτρα λιτότητας 5,1 δισ. θα υποθηκεύουν την όποια προσπάθεια ανάταξης.  

Κι αν δεχθούµε το καλό σενάριο ότι θα υπάρξει παρέµβαση στο χρέος το προσεχές φθινόπωρο, 
τότε αυτό θα συνοδευτεί από νέο αυστηρό µηχανισµό εποπτείας. 

Η κυβέρνηση, λοιπόν, µιλάει για καθαρή έξοδο απλά και µόνον για να δηµιουργήσει 
επικοινωνιακές εντυπώσεις εν όψει των εκλογών που δεν θα αργήσουν. Επιπλέον, οι ελληνικοί τίτλοι 
βρίσκονται ακόµα 6 βαθµίδες κάτω από το επίπεδο που διαχωρίζει τα ασφαλή οµόλογα από τα 
σκουπίδια.  

Έτσι, η έξοδος, αυτοµάτως συνεπάγεται ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν πρόσβαση στη 
φθηνή ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εποµένως, θα αναγκασθούν να στραφούν 
στις αγορές ή στο µηχανισµό ELA. Έτσι, αγοράζοντας ακριβό χρήµα θα αδυνατούν να παίξουν το ρόλο 
της ατµοµηχανής της οικονοµίας.  

Η κατάσταση θα είναι ζοφερή και για το Δηµόσιο. Αν υποθέσουµε ότι η χώρα θα δανειστεί 10 δισ. 
από τις αγορές, θα επιβαρυνθεί και το χρέος και η εξυπηρέτησή του, κατά 370 εκατοµµύρια 
τουλάχιστον. 

Και αναρωτιέµαι: Πώς θα σηκώσουµε νέα βάρη; Δυστυχώς, η απάντηση είναι προφανής: µε 
πρόσθετα µέτρα λιτότητας, µε πρόσθετες περικοπές από τον ελληνικό λαό. Η δική µας λογική 
είναι διαφορετική. Για µας, η Ελλάδα θα πρέπει να δανείζεται µε φυσιολογικά επιτόκια από τις 
αγορές, όπως συµβαίνει µε όλες τις κανονικές χώρες.  

Διότι µόνο µε αυτό τον τρόπο θα κερδηθεί η εµπιστοσύνη των αγορών. Για να γίνει αυτό, η χώρα 
χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Ένα σχέδιο αλλαγών, το οποίο πηγαίνει πέρα από τη λήξη του 
τρίτου προγράµµατος. Ένα σχέδιο που σήµερα µόνο η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει. Η ένταξη της 
χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, που ως τώρα δεν έγινε αποκλειστικά µε ευθύνη Τσίπρα, 
θα ενισχύσει την προσπάθεια.  

Για να το πετύχουµε, χρειαζόµαστε µια µεταρρυθµιστική, σοβαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη 
κυβέρνηση. Και η σηµερινή κυβέρνηση δεν ξέρει, δεν θέλει και δεν µπορεί να βγάλει τη χώρα στο 
φως. Εµµένει στις φοροµπηχτικές λογικές και στη δηµιουργία µιας κοινωνίας φτωχών επιδοµατούχων. 
Εµµένει σε πολιτικές που κρατούν τη χώρα δεµένη στο έδαφος και δεν της επιτρέπουν να απογειωθεί, 
σε µια περίοδο που οι διεθνείς συνθήκες είναι ευνοϊκές.  
Αποθαρρύνει κάθε πιθανό επενδυτή, αφού διαρκώς βάζει εµπόδια σε µεγάλες επενδύσεις. Δείτε τι 

συµβαίνει στο Ελληνικό, στην Αφάντου της Ρόδου, στη Χαλκιδική και αλλού.  
Και κατά τα άλλα, δηλώνει υπερήφανη γιατί δήθεν χτυπάει τη φοροδιαφυγή και αυξάνει τα 

δηµόσια έσοδα. Απλώς θυµίζω ότι υποσχόταν να συγκεντρώσει 3 δισ. µέσα σε 6 µήνες. Τελικά, 
κατάφερε να εισπράξει λιγότερα από 100 εκατοµµύρια σε 3 χρόνια. 
Για να σταθεί ξανά η οικονοµία στα πόδια της, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται επενδύσεις 

που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Χρειάζεται νέα ηγεσία, µε σχέδιο, µε όραµα, µε σαφείς 
στόχους και µε βούληση να τους πετύχει.  
Σήµερα, µόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Κυρίες και κύριοι, Η δεύτερη πρόκληση που έχουµε µπροστά µας αφορά την εξωτερική 
πολιτική και τη διαχείριση κρίσιµων εθνικών θεµάτων.  
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Το θέµα των Σκοπίων ήρθε πάλι στο προσκήνιο για δύο λόγους. Αφενός διότι οι σύµµαχοί µας 
θέλουν να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ προκειµένου να προστατευθεί η σταθερότητα στην 
περιοχή και αφετέρου διότι η νέα κυβέρνηση στα Σκόπια φαίνεται διατεθειµένη να συζητήσει επί της 
ουσίας το ονοµατολογικό.  

Θέλω να είµαι ξεκάθαρη. Με τον τρόπο µε τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται την υπόθεση, είναι 
βέβαιο ότι θα οδηγηθούµε στα βράχια. Επέλεξε να κάνει τη διαπραγµάτευση εν κρυπτώ, χωρίς να 
υπάρξει καµία ενηµέρωση της Βουλής και της αντιπολίτευσης.  

Η κυβέρνηση δεν έχει ενιαία γραµµή, ούτε έχει επιδιώξει τη συναίνεση των άλλων 
κοµµάτων. Προς το παρόν, το µόνο που βλέπουµε είναι ένα θέατρο σκιών. Ο Υπουργός Εθνικής 
Άµυνας προσπαθεί να κρατηθεί στην καρέκλα του, αλλάζοντας άποψη ανά ώρα. Ο Υπουργός 
Εξωτερικών λέει ότι ο κ. Καµµένος δεν δέχεται τον όρο Μακεδονία στα ελληνικά, άρα τον δέχεται σε 
άλλη γλώσσα.  

Ταυτόχρονα, όποιοι διαφωνούν µε την κυβέρνηση, ακόµα και η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι 
τελικώς χρυσαυγίτες. Και σηµερινοί κορυφαίοι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, την εποχή του Βουκουρεστίου 
δήλωναν έτοιµοι να δεχθούν τη συνταγµατική ονοµασία των Σκοπίων. 

Κυρίες και κύριοι, 

Αυτά είναι αστεία πράγµατα και δεν αρµόζουν σε µια σοβαρή εθνική υπόθεση. Θα ήθελα να 
θυµίσω σε όσους ξεχνούν ότι εµείς µε τον Κώστα Καραµανλή υπερασπιστήκαµε τα εθνικά µας 
συµφέροντα απέναντι σε πολλές πιέσεις την εποχή εκείνη.  

Και χωρίς φόβο ακολουθήσαµε ξεκάθαρη στρατηγική και διαπραγµατευθήκαµε δηµόσια. 
Ενηµερώσαµε τη Βουλή. Πήραµε την έγκριση όλων των κοµµάτων (πλην ενός) στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Άµυνας, ενηµερώσαµε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τους πολιτικούς 
αρχηγούς έναν – έναν, ακόµα και για στοιχεία της διαπραγµάτευσης που δεν ήταν προς 
δηµοσιοποίηση.  

Χαράξαµε εθνική γραµµή το 2008, στο Βουκουρέστι, και η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί 
απερίφραστα αν αυτή η γραµµή έχει αλλάξει. Το ελάχιστο το οποίο µπορεί να κάνει σήµερα ο κ. 
Τσίπρας είναι να προασπίσει το κεκτηµένο του Βουκουρεστίου στο σύνολό του.  

Γιατί το θέµα δεν αφορά µόνο την ονοµασία. Ο,τιδήποτε λιγότερο δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. 
Όπως προφανώς δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή καµία αποσπασµατική λύση που δεν αντιµετωπίζει το 
ζήτηµα συνολικά.  

Και δεν αναφέροµαι µόνο στο εύρος εφαρµογής της λύσης και το erga omnes. Αναφέροµαι στις 
απαράδεκτες δηλώσεις αλυτρωτισµού των γειτόνων µας, που προκαλούν τα πατριωτικά αισθήµατα 
των Μακεδόνων και όλων των υπολοίπων Ελλήνων. 

Δυστυχώς, δεν έχω καµία εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Έχει αποδυναµώσει τη χώρα και 
αδυνατεί να διαπραγµατευτεί αξιόπιστα για λογαριασµό της. Τους καλούµε να µας ενηµερώσουν και 
να ενηµερώσουν και τον ελληνικό λαό, υπεύθυνα και ειλικρινά για όλα τα δεδοµένα.  

Τι ακριβώς συζητά; Τι  διαπραγµατεύεται; Δίχως τη γνώση όλων των παραµέτρων, κανείς δεν 
µπορεί να ξέρει προς τα πού βαδίζουµε.  

Τρίτη πρόκληση είναι να ξαναχαρίσουµε το χαµόγελο στα παιδιά µας.  

Τα τελευταία χρόνια, πάνω από µισό εκατοµµύριο νέοι έφυγαν στο εξωτερικό.  

Το ανθρώπινο δυναµικό έχει εξελιχθεί στο πρώτο εξαγόµενο προϊόν της Ελλάδας. Χάνουµε τα 
καλύτερα µυαλά. Χάνουµε νέα παιδιά µε εξαιρετικές σπουδές και δεξιότητες.  

Οι αριθµοί είναι θλιβεροί. Το ελληνικό κράτος δαπανά 8 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως για την 
εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι στη συνέχεια µεταναστεύουν για να δηµιουργήσουν πλούτο στο 
εξωτερικό.  

Τα παιδιά της γενιάς του braindrain συµβάλλουν κατά 13 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ 
των χωρών όπου εγκαθίστανται και προσφέρουν εκεί ετήσια φορολογικά έσοδα πάνω από 9 
δισεκατοµµύρια ευρώ.  
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Για να σταµατήσει αυτή η πρωτοφανής αιµορραγία, χρειάζεται να γίνουν πολλά. Πέρα από όσα 
προανέφερα για την ανάταξη της οικονοµίας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας που θα κρατήσουν 
τα παιδιά µας στην πατρίδα, είναι αναγκαίο να ρίξουµε το βάρος στην Παιδεία.  

Να δηµιουργήσουµε νέο εθνικό πλούτο µέσα από µια εκπαιδευτική επανάσταση. Η Παιδεία δεν 
µπορεί να µεταρρυθµιστεί µε τις πολιτικές της κυβέρνησης.  

Η Ελλάδα δεν µπορεί να προχωρήσει µπροστά µε γερασµένες ιδεοληψίες ακόµα και στις εκδροµές 
των µαθητών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουµε. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που µας αξίζει. Πρέπει 
να ενισχύσουµε τους αδύναµους, όχι να τους εξισώσουµε όλους προς τα κάτω καταργώντας την 
αριστεία. 

Η χώρα χρειάζεται διεθνώς ανταγωνιστικά πανεπιστήµια, δηµόσια και ιδιωτικά. Χρειάζεται 
πανεπιστήµια σύγχρονα και απελευθερωµένα, στενά συνδεδεµένα µε την παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας.  

Άλλωστε, η πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρεται στη δυνατότητα 
µετασχηµατισµού της χώρας σε Διεθνές Κέντρο Ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων που θα 
συνεισφέρει ετησίως έως και 1,8 δισ. στο ΑΕΠ. 

Να δώσουµε έµφαση στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, την οποία µπορούν να 
µεταλαµπαδεύσουν στη χώρα οι νέοι επιστήµονες. Αυτή είναι η κορυφαία κοινωνική και αναπτυξιακή 
πρόκληση, την οποία δεν πρέπει να προσεγγίζουµε ως απλοί θεατές και εισαγωγείς εξελίξεων. 
Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει µυαλά ικανά να συνδιαµορφώσουν αυτή τη νέα επιστηµονική 
πραγµατικότητα, σε διεθνές επίπεδο. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το 2018 µπορεί να αποδειχθεί κοµβικό για τη µετάβαση της Ελλάδας σε µια νέα εποχή. Η χώρα 
χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται σχέδιο και όραµα για να αντιµετωπίσει τις µεγάλες προκλήσεις 
που έρχονται. Χρειάζεται νέο παραγωγικό µοντέλο. Χρειάζεται σύγχρονο και λειτουργικό κράτος που 
δεν θα εµποδίζει την επιχειρηµατικότητα.  

Πιστεύω απόλυτα ότι ένα ισχυρό µέτωπο µεταρρυθµιστικών δυνάµεων θα βρει συµπαραστάτη τη 
µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό αποτελεί πια πατριωτικό καθήκον. Διότι σήµερα η 
αποδυναµωµένη Ελλάδα, εκτός από οικονοµικά, καθίσταται και γεωπολιτικά ευάλωτη. 

Στόχος µας είναι να δηµιουργηθεί η µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συµµαχία που θα µπορεί να 
αλλάξει την Ελλάδα. Είµαστε έτοιµοι και αποφασισµένοι να το πετύχουµε. 

Σας ευχαριστώ. 

Μετά την Οµιλίαν της πρ.Υπουργού κ.Ντόρας Μπακογιάννης ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης 
λαβόν τον λόγον της είπε τα κάτωθι: 

Λιαν Εκλεκτή και διακεκριµµένη εξαίρετη φίλη µας θα µας επιτρέψετε να σας επιδώσουµε 
εκ µέρους του Οµίλου µας ένα αναµνηστικό Δίπλωµα δια την παρουσίαν σας σ΄αυτόν µε το 
κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν της εις την σηµερινήν 
πανηγυρικήν συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα «Η Ελλάδα µπροστά 
στις νέες προκλήσεις» 

2) Δια την συνεχή και αδιάκοπη επί πάρα πολλά έτη επιτυχή και 
αδιαµφισβήτητη προσφορά της, τόσο στην πατρίδα µας και εις την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ανά την υφήλιο, διεθνώς αναγνωρισθείσα και 
καταξιωθείσα δια πληθώρας ανωτάτων τιµητικών διακρίσεων από 
αρχηγούς κρατών, Πατριαρχείων και ανωτάτων επιστηµονικών ιδρυµάτων.   

3) Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε εις τον όµιλό µας και 
γενικότερα εις το Διεθνές Ρόταρυ µε την παραδοχή των πανανθρωπίνων 
ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον, που 
πραγµατοποιεί εδώ και ένα αιώνα και πλέον η παγκοσµίου εµβελείας 
οργάνωσή µας.                                                                              
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Παρακαλώ πολύ τον Δ/την µας Κίτσο Χρήστο καθως και το τ.Αντ/δρον της Βουλής 
κ.Χρήστο Μαρκογιαννάκη επιτ. Ροτ. και τον Γεν.Γραµµατέα µας όπως µαζί µε εµένα και τον 
Πρόεδρον του 1ου ροτ. Κοινοτικού Σώµατος Κουκουτσάκη Ευτύχιο της επιδώσουµε το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα. Επίσης θα ήθελα ολόκληρο το Δ.Σ του Οµίλου µας να έλθει στο 
πάνελ δια µια αναµνηστική φωτογραφία µε την αγαπηµένη µας οµιλήτρια της αποψινής 
βραδυάς. 

 

ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ (18-1-2018) 

Μέσα σε ένα πολύ χαρούµενο περιβάλλον παρουσία όλων σχεδόν των Ροταριανών του 
Οµίλου Χανίων , τακτικών και επιτίµων και µε την συµµετοχήν του Δ/του της 2470 περιφ. Δ.Ρ. 
και του β. Δ/του Ρόταρυ Κρήτης Κίτσου Χρήστου και Πατεριαννάκη Πόπης , καθώς και των 
Αρχών της Πόλεως µας, εκόπη η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Οµίλου , αφού προηγουµένως ο 
Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης του αφιέρωσε τις δυο κάτωθι  κρητικές µαντινάδες: 

 
Των αηδονιών παρήγγειλα 
Στην πόρτα σας να΄ρθουνε 
Πρωτοχρονιάτικες ευχές 
Τσ΄έλπίδας να σας πούνε 

 
Χρόνια πολλά από καρδιάς 

Εµείς θα ευχηθούµε 
Τον κόσµον µας καλύτερο 
Κάποια στιγµή να δούµε 

  

Χαρακτηριστικό στιγµιότυπο την ωραν της κοπής που η 
ηγεσία του Ροταρυ και του Ροταριανού Κοινοτικού 
Σώµατος κόβει την πίτα συγχρόνως. Τυχερός της 
βραδιάς ητο ο ιατρός Βιττωρακης Ιωάννης που κέρδισε 
ένα ασηµένιο εικόνισµα της Παναγίας, δωρεά του 
καταστήµατος του Ροτ Κοκκινάκη Χαράλαµπου. 
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Λήξις της συνεστιάσεως µε την ανάκρουση του 
Εθνικού µας  Ύµνου. 

 

 

 

ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΜΟΣ  57 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(1) 

Άψογος όπως πάντα! 

Katerina Kotsali-Papadimitriou                                 
Rotary International D 2470 
District Governor 2012-13 
RPIC Zone 20B 2017-20 
IYFR –FC Hellenic Aegean Fleet 
9, Dimokritou St., 15236 Pendeli Greece 
tel.+30 210 8030366 mob.+30 6944411570 
Fax.+30 211 0123587 
e-mail: catk@hol.gr 
 
(2) 
 
Πρόεδρε Μανιέ, µπράβο σας, και για τις δράσεις και για το έντυπο 
  
Με φρχ, Χρήστος 
  
(3) 

From: edelakis@otenet.gr  
Sent: Friday, December 8, 2017 10:36 AM 
To: Undisclosed-Recipient:; 
  
Η ΤΡΙΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΣΩΣΤΟ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ.... 
 
Είσαι ο ένας και ο µοναδικός!! 
 
Κίµωνας Φραγκιάδης-Kimonas Frangiades 
Γραµµατέας-Secretary - 2017-2018 
2470 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ - 2470 District -R.I. 
 
(4) 

Αγαπητέ Ροταριανέ Πρόεδρε και Επίτιµε, πήρα το περιοδικό του Ροταριανού Οµίλου Χανίων 
και θερµά ευχαριστώ. Συγχαίρω τόσο εσάς όσο και όλους που µόχθησαν για να φέρουν σε 
πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρηµα που πραγµατικά µε εντυπωσιάζει. 

Εύχοµαι να έχετε υγεία, κουράγιο και θέληση για να συνεχίσετε.  
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Δεχθείτε τις ολόθερµες ευχές µου, καθώς επίσης και  σε όλους τους Ροταριανούς του Οµίλου 
σας µετά των οικογενειών των  για Χαρούµενες γιορτές, και Υγεία, ευτυχία και κάθε καλό 
στον καινούργιο χρόνο.  

Κωστάκης Τοφαρίδης 
Πρ.Πρ. Ροταριανού Οµίλου  
Λάρνακα- Κίτιον 
 
(5) 

Αξιότιµε κ. Δελάκη,   

Σας ευχαριστώ θερµά για την αποστολή του καλαίσθητου Ροταριανού Δελτίου του 
Οµίλου σας και τις ευχές σας για τις εορταστικές ηµέρες τjων Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους. Αντεύχοµαι υγεία, οικογενειακή ευτυχία και δηµιουργία, µέσα στο πλαίσιο αγάπης και 
προσφοράς που διέπει τις αρχές και τη ζωή µας.  

Με συναδελφικούς ροταριανούς χαιρετισµούς. Πάντα στη διάθεσή σας 

Ιωάννης Πανουργιάς 
Νευροχειρουργός 
Δ/ντής, Νευροχειρουργική Κλινική 
Νοσ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Αθηνών 
Μέλος Ροταριανού Οµίλου Αθηνών  
Τηλ. 2132068367 
Κιν. 6977 327878 
 
(6) 
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(7) 

 
Ευχές του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεωργίου προς το 
Ροταριανό Όµιλο Χανίων επ’ ευκαιρία των 
Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους.  
 
 

 
 
 
 
(8) 

Ευχές του προϊσταµένου Επιτελείου της 
Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ 
Καραµαλάκη προς το Ροταριανό Όµιλο Χανίων επ’ 
ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους.  

 
 
 
 
 

 
 
(9) 
 

Ευχές του Δκτού της 2470 Περιφέρειας του 
Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Χρήστου Κίτσου και της 
Δκτού 2018-2019 ροτ. Ντόρας Κέµου.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Ευχές, δώρα και… Μπίνγκο στο 
Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου 

Με την καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη 
πανηγυρική συνεστίαση που είναι αφιερωµένη στα 
παιδιά των Ροταριανών και των φίλων του Οµίλου, 
έκλεισε το 2017 για τον Ροταριανό Όµιλο 
Ηρακλείου. Τα µέλη του Οµίλου µε τις οικογένειές 
τους και πολλούς φίλους του Ρ.Ο.Η. αντάλλαξαν 
ευχές και δώρα για τη νέα χρονιά, ο Άγιος Βασίλης 
µοίρασε παιχνίδια και γλυκίσµατα σε µικρούς και 
µεγάλους, ενώ η βραδιά έκλεισε µε το παιχνίδι 
Μπίνγκο, ένα παιχνίδι που παίζεται µε τον εξοπλισµό 
που δώρισαν στον Ρ.Ο.Η. τα στελέχη της 
Αµερικάνικης Βάσης Γουρνών, πριν από πολλές 
δεκαετίες. Απ’ όλα τα µέλη και τους φίλους του 
Ροταριανού Οµίλου Ηρακλείου, πολλές ευχές για µιας 
νέα χρονιά γεµάτη υγεία, ευτυχία και χαµόγελα! 
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ΔΩΡΕΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
 
Ο Ροταριανός Όµιλος Πάτρα απεφάσισε, στα 

πλαίσια της κοινωφελούς δράσεώς του, να δωρίσει 
παπούτσια σε 35 κορίτσια και αγόρια, που 
φιλοξενούνται στα δύο Ιδρύµατα Παιδικής Μέριµνας 
της πόλης µας-στην Ακτή Δυµαίων και στο 
Σκαγιοπούλειο. Κατόπιν συνεννοήσεως µε την 
υπεύθυνη των κέντρων, Κοινωνική Λειτουργό κα. 
Βασιλική Ορφανού, τα παιδιά πήγαν στο κατάστηµα 
παπουτσιών «il Mondo» για να επιλέξουν-
δοκιµάσουν τα παπούτσια της αρεσκείας τους. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΥΓΗΡΕΙΟ 
 
Την Κυριακή 17 Δεκεµβρίου 2017 τα µέλη 

του Ροταριανού Οµίλου Πάτρα προσέφεραν εν 
όψει των εορτών γεύµα στους τροφίµους του 
Κωνσταντινοπουλείου Ευγηρείου Ιδρύµατος. Σε 
εορταστική ατµόσφαιρα τα µέλη του Οµίλου 
συντρόφευσαν στα τραπέζια και συνοµίλησαν µε 
τους αποµάχους της ζωής που διαµένουν στο 
ίδρυµα. Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της 
εκδήλωσης έπαιξε και η εξαιρετική ζωντανή 
µουσική που προσέφεραν η Olena Fedko στο 
πιάνο και ο Νίκος Παπακώστας στο τραγούδι. Η συµµετοχή όλων στο τραγούδι, τον χορό και 
στο τέλος στα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, µας έδειξαν ότι η συντροφιά είναι µεγαλύτερη 
προσφορά και από αυτήν του γεύµατος. 
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