
  



Έτος 51ον – Τεύχος 66ον - Περιόδου 01/07/19 – 30/06/20 
																					

														ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ	2020,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΜΑΡΤΙΟΣ	2020	

 
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-ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ 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  

19 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 ΒΡΑΒ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΚΟΥTΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ροτ. Δελάκης Εµµανουηλ – Μακράκη Νίκη 
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.								



ROTARY	INTERNATIONAL	
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	

2470	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΜΗ	ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	
ΤΟ	ΣΥΝΘΗΜΑ	ΤΗΣ	ΧΡΟΝΙΑΣ	

‘’TO	ROTARY	ΕΝΩΝΕΙ	ΤΟΝ	ΚΟΣΜΟ’’	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	

																				MARK	MALONEY	
	

	
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2019-2020	

	
ΠΑΝΑΓΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	
ΚΙΝ		6947323707	
ΤΗΛ.2103614974	

	
E-mail:	

thpanagos@gmail.com	
	

	
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	2020-2021	

	
ΜΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΙΝ		6944508447	

E-mail:	
g-mavros@hotmail.com	

	

	
ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ		2021-2022	

	
ΜΑΡΙΖΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	
ΕΙΔΙΚΟΣ		ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΤΗΛ.6972918366	

	
mariza.economou@gmail.com	

		
Β.	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ:	ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ,	E-mail:	jierap@her.forthnet.gr,	Kιν.	6932430994	

ΠΡΩΗΝ	Β.Δ/ΤΑΙ	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜ.	ΤΗΛ.	6944439818	-	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6948987788-	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6944575792	
	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/19 ΕΩΣ 30/6/20 
 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1/7/19-30/6/20	
	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ,	Δικηγόρος-Δίκαιο	Οικ.,		Τσόντου	Βάρδα	68,	
	Κιν.	6948	987788,	Οικ.	28210	50268	email:	stavrosgizas@gmail.com	

2) ΕΨΗΦΙΣΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	2020-21	/		Β.	Δ/ΤΗΣ	13-14	/	ΕΠΙΤΙΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	/	ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ	19-20,		
ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,	Συντ.	Οδοντίατρος,	Χάληδων	18,	Τηλ:	28210-46467	
Κιν.	6944	439818	,	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.	6942	693366	email:	takisou@yahoo.gr	
4)	Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μηχανολόγος	-	Ηλεκτρολόγος			
					Κιν.	6932	296194			email:	vathioti@otenet.gr	
5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προιστάµενος Αρχείου Οικοδ.Αδειών Πολεοδοµίας- Χανιά, Τηλ. 

28213-41222, Κιν.698 1631129 , e-mail: Dimitris.koutronas@gmail.com 
6)	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
7)	ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Οικονομικός	Αναλυτής	Επιχ/κος	Σύμβουλος	
			Κορνάρου	22,	Χανια,	Τηλ.	28210	58370,	Κιν.	6977	655766,	email:	anasigrotisis@otenet.gr		
8)	ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημοσιογράφος,	Αγίου	Ιωάννου	Ξένου,	Χαλέπα				

Κιν.	6944	414710	email:	tsivourakin@hotmail.com	
9)	ΜΕΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	4ης	ΛΕΩΦΟΡΟΥ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΔΡΑΣΗΣ	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ,	Πρόξενος	Σλοβακικής	Δημοκρατίας	

στην	Κρήτη,	Τουριστικές	επιχειρήσεις.		
Τηλ.	6974	700100,	spaterakis@spatours.gr	

10)	ΤΑΜΙΑΣ- Δ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	pelekanakis@yahoo.gr			
					Έμπορος	δερμάτινων	ειδών,		Κιν.	6989	119252		
11)	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επιχειρηματίας,	Κάτω	Δαράτσο				Τηλ.	6944305825	
12)	ΜΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΠΙΤΡ.ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ	ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Αερολιμενάρχης	Χανίων	Ζουνάκι	Χανιά,		
	Τηλ.	28210	65653,		Κιν.	6942	982022,	email:Kastrhn1@gmail.com	

13)	ΜΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	«1ου	Ροταριανού	Κοιν.Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	Χανίων	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	
ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Κιν.	6972138588,	Τηλ.	2823041620,	e-mail:	alfacafenion@aol.com																																																												

   



Διεθνές Ρόταρυ 

2470 Περιφέρεια 

Ροταριανός Όµιλος ΧΑΝΙΩΝ & 1ο Ροτ.Κοινοτ.Σωµα  

Εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου  
 

Απολογισµός Έργου Ροταριανού Έτους 1-7-19 εως 30-6–2020 

Μέχρι 1 Μαρτίου όπως µας εζητήθη 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.  Συναδέλφωση και αγάπη µεταξύ των µελών µας.Διαφορές και διαµάχες 
ανύπαρκτες.  

2. Διµηνιαίες Πανηγυρικές Συνεστιάσεις ανω των 120 µελών  παρά τις 
δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες  και µε οµιλητές διακεκριµµένες 
προσωπικότητες Ντόρα Μπακογιάννη τ.Υπουργός –τ Δηµαρχος Αθηναίων, 
Μαριδάκης Κυριάκος Δντης  της Βασιλικής Οικογένειας και του 
Πρωθυπουργού  των Ηνωµένων Αραβικών  Εµιράτων και Ιδρυτικός 
Πρόεδρος του Ροτ.Οµίλου Σαλαµίνας / Αρτέµιο Αθανασάκη Διδάσκον 
Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών Επίτ.ροτ. και Αρχόντισσα–Ναναδάκη 
Παπαδερού πρ.Πολιτευτής Πρόεδρος της Ενώσεως Πνευµατικής 
Δηµιουργικότητας Νοµού Χανίων Επιτ.ροτ.Βιρβιδάκης Κυριάκος τ.Υπουργός, 
τ.Δήµαρχος Χανίων Επιτ.ροτ. 

3. Αριστες σχέσεις µε ολες τις αρχές της πόλεως µας. Συµµετέχουν στις 
συνεστιάσεις µας ( Αντιπεριφερειάρχες, τ.Υπουργοί, τ.Αν/δρος της βουλής, 
τ.βουλευτές, Διοικηταί Στρατιωτικών µονάδων, Δήµαρχοι και Αντιδήµαρχοι). 

4. Εκδοση τριµηνιαίου περιοδικού σε ηλεκτρ.µορφή και αποστολή σε δυο 
χιλιάδες πεντακόσες αποδέκτες. Διατήρησις ιστοσελίδας επι 19 έτη. 

5. Εισδοχή 2 τακτ.µελών Λουρετζάκη Χρύσας και Μπατσαρισάκη Παναγιώτη και 
2 επίτ.µελών Βουλγαράκη Αποστόλου Αντιπεριφερειάρχου Χανίων και 
Πελεκανάκη Παναγιώτη πρ.Προέδρου µας.  

6. Συµµετοχή σε εκδηλώσεις της Περιφερείας και στους Οµίλους  της Κρήτης. 

 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλές βραβεύσεις επιτυχηµένων επαγγελµατιών και ιδρυµάτων µεταξύ των 
οποίων τον Επιχειρηµατία Ναυτικό Πράκτορα Χανίων κ.Τζαγκαράκη Αντώνιο 
(Ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός 66). 

2. Προβολή τετραπλού ροταριανού ελέγχου και διανοµής αυτού. 
3. Πολλαπλές οµιλίες διακεκριµµένων επαγγελµατιών µε φλέγοντα 
επαγγελµατικά θέµατα. 

   
 



 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Προβολή του Ρόταρυ από τα ΜΜΕ 2-3 φοράς εβδοµαδιαίως (ΤV- Εφηµερίδες- 
ραδιόφωνα) Σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ από τµήµατα εφηµερίδων σας 
στέλνοµε µηνιαίως. 

2. Μια φορά το µήνα ένα κοινωνικό έργο που περιλαµβάνει ενίσχυσιν 
αναξιοπαθούντων οικογενειών ( πολλές φορές )του Δηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων,των συσσιτίων του Μητροπολητικού Ιερού Ναού των εισοδίων 
σχετικό Ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός Ν=66 Φωτο και σχετική επιστολή εφηµερίδων 
,του ΚΗΦΑΠ ( Κέντρου Ηµερησίας Φροντίδος Αυτιστικών Παίδων)στο 
Φιλανθρωπικό Ιδρυµα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο της 
Κρήτης ιδέτε σχετικό ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός 65 και στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταύρο Παράρτηµα Χανίων δια τους πληγέντες του Σεισµού της Αλβανίας 
Ροτ.Παλµός 66 µε ρουχισµό και υπόδηση καθώς και τρόφιµα µακράς 
διαρκείας.Επίσης διαθέσαµε ποσότητα παιχνιδιών στο χαµόγελο του παιδιού ( 
Ρεπορτάζ) ροτ.Παλµός 66. 

3. Δενδροφύτευσις περίπου 2 στρεµµάτων σε διάφορες περιοχές του    χωρίου 
Αζωγυρές Σελίνου. 

4. Φωταγωγήσαµε το κτίριο Μίκης Θεοδωράκης στις 25-11-19 επ ευκαιρία της 
παγκόσµιας ηµέρας κατά της Πολυµυελίτιδας σχ.Ρεπορτάζ ροτ.Παλµός 65 

5. Διαθέσαµε επαννειληµµένως τρόφιµα και ρουχισµό εις το κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήµου Χανίων και συγκεκριµµένα 35 Κιβώτια ρούχων την 
6-8-19 ροτ.Παλµός Ν=65 και εις την περιοχήν της επαρχίας Σελίνου 
συµµετέχοντας στο πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι του Δήµου Κανδάνου 
Σελίνου.  

6. Η Διοίκησις της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων αναγνωρίζοτας το έργο 
µας, βράβευσε σε ειδική τελετή στα εγκαίνια των νέων γραφείων της την 21-
1-20 επιδίδοντας µας  ο ίδιος ο Διοικητής Πύραρχος κ. Μπαντουράκης 
Δηµοσθένης παρουσία του Περιφερειακού Πυροσβεστικού Δκτου Κρήτης 
Αντιπυράρχου Λαγουδάκη Νικόλαου το σχετικό τιµητικό δίπλωµα. Ιδέτε 
φωτογραφία Χανιώτικα Νέα 9 Φεβρουαρίου 2020 και εφηµερίδα Αγώνας της 
Κρήτης 9 Φεβρουαρίου 2020. 

7. Πανηγυρικός Εορτασµός ολων των Εθνικών Επετείων µε ειδικές αναφορές 
στις συνεστιάσεις µας,µε καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώον της πόλεως µας 
και παρακολούθησις των παρελάσεων από την εξέδραν των επισήµων 
Εφηµερίς ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4-12-2019 και Ροτ.Παλµός 65 τον Οµιλον µας 
εκπροσώπησε ο εκ των Αντ/δρων µας Πελεκανάκης Γεώργιος. 

8. Συµµετοχή του Οµίλου µας σε ολες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η 
Αντιπεριφέρεια Χανίων, Πρεσβείες διαφόρων Κρατών στην Ελλάδα π.χ 
Σλοβακία ιδέτε σχετ.Πρόσκληση Ροτ.Παλµός Ν=65) Μολδαβίας σχετ.ρεπορτ. 
Παλµός 66 όπου ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης φωτογραφίζεται µε τον 
Πρεσβευτή Anatol Vangeli καθώς και στους διαφόρους φορείς της πόλεως 
µας Γηροκοµείο Χανίων Παλµός 65, Τράπεζα Χανίων Ροτ.Παλµός 66 Γενική 
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος και οι εδρεύουσες στην 
πόλη µας Ένοπλες δυνάµεις (5η Μεραρχία Πεζικού, Πεδίου Βολής Κρήτης 
Ναύσταθµος Κρήτης σχετικό Ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός 66 Ναυστάθµου Κρήτης, 
Πυροσβεστικού Σώµατος και Αµερικανικής Βάσεως, Ναυτικής Ευκολίας 



Σούδας). Σχετική Πρόσκλησης της Ανωτέρω Βάσεως δηµοσιεύεται στο 
ροτ.Παλµό 64 σελ.19 και Ροτ.Παλµός Ν=65 Φωτογραφίες. 

9. Αποχαιρετίσαµε επισκέπτοντας στις υπηρεσίες των τους Απερχοµένους 
Αντιπεριφερειάρχας Χανίων κ.Απόστολον Βουλγαράκην και Δήµαρχον Χανίων 
κ.Βάµβουκα Αναστάσιο (ιδέτε ρεπορτάζ ροτ.παλµός Ν=65 και αποστείλαµε 
συγχαρητήρια επιστολές στους Νέους Αντιπεριφ. Χανίων  Καλογερήν 
Νικόλαον και Δήµαρχον Χανίων κ.Σηµαντηράκη Παναγιώτη. 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλαπλές και επανειληµµένες φιλοξενίες Ροταριανών  Εξωτερικού π.χ Α.) 
τον Σεπτέµβριο του 19 ο Ροτ.ΓΙΟΡΚ ΚΡΟΥΓΚΕΡ Δντης του Γερµανικού 
Ραδιοφωνικού Σταθµού Ράδιο Κρέτα Β) Βαρδή Ανεζάκη πρ.Ροτ.Οµίλου Νίντα 
της Γερµανίας (Ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός 65 και Νόρας DUNN του Ροτ.Οµ. 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. 

2. Ροτ.Παλµός του 67 που θα δηµοσιευθεί τον Ιούνιο του 2020. 

3. Τακτική επικοινωνία µετά  Οµίλων της Κύπρου και ιδία της Λάρνακας-Κίτιον 

4. Επίσκεψις υποδοχή 3ου Κλιµακίου Ροτ.αδελφοποιηθέντος Ροτ.Οµίλου Agde 
της Γαλλίας τον Σεπτέµβριο του 19 παρευρέθησαν 20  Γάλλοι Ροτ.µε 
επικεφαλής τον Πρόεδρον τους Ψαροµάτη Πέτρον ιδετε σχετικό Ρεπορταζ 
ροτ.Παλµός Ν=65 Οκτ-Δεκ 2019. 

5. Βραβεύσαµεν τον Οδοντίατρο JULIEN GUVEL Φιλέλληνα ο οποίος επι 16 ετη 
θεράπευε τα δόντια των Λεπρών - Χανσενικών Δωρεάν στο Νοσοκοµείο 
Λοιµωδών Νόσων Αγία Βαρβάρα Αθηνών ένα µήνα κάθε χρόνο σχετ.ρεπ. 
Ροτ.Παλ.65 και ίδρυσε Νοσοκ. στην Αφρική. 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

1. Βραβεύσεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου ( σχετικό 
ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός Ν=65). 
 

2. Συµµετοχή του Οµίλου µας στις πολλαπλές εκδηλώσεις αθλητικών 
Σωµατείων µεταξύ των οποίων του Ναυτικού Οµίλου Χανίων, του 
Γυµναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος,Τένις Χανίων και Σούδας, 
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων κ.τ λ. 

 

3. Ενίσχυσις µε τρόφιµα και είδη ρουχισµού στο παράρτηµα προστασίας 
παιδιών και νέων Χανίων πρώην Ορφανοτροφείο Χανίων καθώς και 
Παλαιοχώρας Σελίνου. 

 
          Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραµ.και Εψηφ.Πρόεδρος 

                                                                        
Σταύρος Γκίζας                                                     Εµµ.Δελάκης 

 
 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΜΑΣ ΤΗΣ 16-1-2020 
ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΤΗΝ κ.ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ τ.ΥΠΟΥΡΓΟ  τ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΠΙΤ. 
ΡΟΤ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ - ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΜΑΣ  - ΤΗΣ  
ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΑΝΑΚΗΡΥΞΩΣ ΤΟΥ τ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤ. ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΕΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. 

 

 

Διακρίνονται πλην των κατωτέρω αναφεροµένων ο εψηφ. Πρ. Εµµ. Δελάκης, η 
Ντορα Μπακογιάννη πρ. Υπουργος, επιτ. Ροταριανη, ο Πρ. Σταύρος Γκίζας, Ο τ. 
βουλευτης κ. Γύπαρης Κωνσταντίνος και ο αναπ. Γεν. Γραµ. Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης. 

                                           

 

 

 



ΔΕΞΙΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ   ΤΗΝ ΩΡΑ   ΤΗΣ   ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

   Διακρίνονται  απ  ́
αριστερά  ο  Καθηγητής  
Ιατρικής Σεραφείµ  
Καστανάκης, από  το 
Γεν.Νος.Χανίων  οι ροτ. 
Πρώιµος Ευκλείδης 
Επιµελητής της  ΩΡΛ 
Κλινικής και ο Δ/ντης  
Χαρίτων   Παπαδάκης, ο 
Δκτης και Υπκτης κκ Μπέας 
Γεώργιος και Μπολότης 
Μάνος ο Δκτης της  

Πυροσβεστικής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων Πύραρχος κ.Μπουντουράκης  
Δηµοσθένης, οι ροτ.  Στρατιδάκης  Γεώργιος   Αντιστράτηγος ε.α, ο Πατεράκης  Σταύρος   
Πρόξενος   Σλοβακίας  στην Κρήτη  και Σταµατάκης  Εµµ. πρ.Δήµαρχος, η  Αρχόντισσα  
Ναναδάκη-Παπαδερού πρ.Πολιτευτής, ο τ.Υπουργός και Δήµαρχος Χανίων κ.Βιρβιδάκης 
Κυριάκος,ο κ.Ισίδωρος Κούβελας σύζυγος της κ.Ντόρας  Μπακογιάννης και ο  
Αντιπεριφερειάρχης  Χανίων  κ.Καλογερής  Νικόλαος. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΝ 
ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

Διακρίνεται απ’ αριστερά 
ο ροτ. Κουκουτσάκης 
Ευτύχιος Πρόεδρος του 
1ΟΥ Ροταριανού 
Κοινοτικού Σώµατος εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου. Ο τ.β. Δκτης 
Μαρινάκης Σταύρος, ο 
Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου 
Χανίων κ.Δασκαλάκης 
Ιωάννης, ο τ.Γεν.Γραµµ. Δηµήτριος Κωτσιόπουλος υποστράτηγος ε.α η σύζυγος 
του Προέδρου των Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Χανίων κ.Καστρινάκη, ο 
Πρόεδρος του Ροτ.Οµίλου Ηράκλειο-Νίκος Καζαντζάκης ροτ.Νικόλαος 
Καλαντζάκης, ο πρ.Δκτης της 115 Πτέρυγας Μάχης Αντιπτέραρχος ε.α Λεωνίδας 
Ευαγγέλου, ο Πρόεδρος της Επιτρ.Βραβεύσεων του Οµίλου µας ροτ.Καστρινάκης 
Σταύρος, ο πρ.Αντινοµάρχης Χανίων επιτ.ροτ.Σπανουδάκης Εµµανουήλ, ο 
Πλοίαρχος του Πολεµικού Ναυτικού κ.Θεοδοσιάδης Χαράλαµπος, η κ.Ζαχαρένια 
Σηµανδηράκη Πρόεδρος της Ενώσεως Πνευµατικών Δηµιουργών Χανίων. 



 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ 

Διακρίνονται µεταξύ άλλων, ο Αστυνοµικός Διευθυντής Χανίων Υποστράτηγος Γ. 
Λιµπινάκης και ο Δήµαρχος Κισσάµου Γ.Μυλωνάκης. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 16-1-20 ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 

(1) 

Ευχές ελάβαµε απ΄όλες σχεδόν τις αρχές και 
τους φορείς της πόλεως µας επι πλέον αναφέρω 
τους κάτωθι: 

1. Aπο την Οµιλήτριά µας  κ.Ντόρα  
Μπακογιάννη  τ.Υπουργό  Βουλευτή Χανίων. 
2. Τον Υφυπουργόν Παιδείας κ.Βασίλειον 
Διγαλάκην 
3. Τους πρ.Υπουργούς Μαρκογιαννάκη 
Χρήστο και Βιρβιδάκη Κυριάκο 
4. Τους τ.βουλευτάς  κ.Θεόδωρον 
Φορτσάκην και Ντόρα Πάλη     
5. Τον κ.Δηµήτριον Φραγκάκη Γεν.Γραµµ. 
του ΕΟΤ  
6. Τον  Αρχηγόν και Υπαρχηγόν  της 
Ελληνικής Αστυνοµίας αντιστρατήγους κ.κ 

Καραµαλάκην Μιχαήλ και Δασκαλάκην Ανδρέαν 
7. Τον Περιφερειάρχην Κρήτης κ.Αρναουτάκην και τον νυν και τ. 
Αντιπεριφερειάρχην Χανίων κ.κ Καλογερήν Νικόλαον και Βουλγαράκην 
Απόστολον 

8. Τον Δκτην της 2470 Περ.του ΔΡ καθώς και 20 περίπου πρ.Δκτας και β.Δκτας 
9. Τον κ.Καραµαλάκην Σπυρίδωνα Μέγα Ευεργέτην –Μέγα Αρχοντα Λογοθέτη 
του Πατριαρχείου Αλεξαντρεία. 



10. Από όλους τους ροτ.Οµίλους της Ελλάδος καθώς και από πληθώρα 
Ροταριανών της Κρήτης της Πατρίδος µας γενικότερον καθώς και από 
πάµπολλους φίλους του Οµίλους µας της Ελλάδος της Κύπρου και του 
Εξωτερικού. 

11. Ο τ.β.Δκτης Γιάννης Γιαβρίδης µου έστειλε τις κάτωθι µαντινάδες ευχές τις 
οποίες σας αφιερώνω και σας εύχοµαι να πραγµατοποιηθούν. 
 

«Του νέου χρόνου ζήτησα, όλοι οι καλοί µου φίλοι να, 
ναι  µε το χαµόγελο συνέχεια στα χείλη» 

«Μια ευχή σας εύχοµαι για τον καινούργιο χρόνο,  
την πόρτα σας να τη χτυπά η ευτυχία µόνο.» 

«Την πόρτα να ‘χετε ανοικτή για τον καινούργιο χρόνο, 
να µπαινοβγαίνει η χαρά που ναι γιατρός στον πόνο.» 
«Σου εύχοµαι χίλιες χαρές να φέρει ο νέος χρόνος, 
Για να µη βρίσκει  αφορµές να σου σηµώνει ο πόνος.» 
«Ο,τι στον κόσµο επιθυµείς και πλάθεις µε το νού σου, 
Να σου τα φέρει η χρονιά στη πόρτα του σπιτιού σου.» 
«Ο  Νέος Χρόνος χουβαρντάς να΄ναι στο σπιτικό σου, 
Να φέρει αγάπη και χαρά κι ο,τι ΄χεις στο µυαλό σου.» 

«Ξηµέρωµα Πρωτοχρονιάς πιάσε µια χούφτα αµµο, 
Κι ως ειν΄οι κόκοι αµέτρητοι τόσες ευχές σου κάνω.» 

 

(2) 

Συµµετέχουµε ανελλιπώς σε ολες σχεδόν τις 
πάµπολλες εκδηλώσεις των διαφόρων φορέων της 
πόλεως µας οι οποίοι µας προσκαλούν και 
κατ΄αυτόν τον τρόπον προβάλλουµε το Ρόταρυ εις 
το Νοµό µας. 

Ούτω συµµετείχαµε α) δια του Αντ/δρου µας 
Πελεκανάκη Γεωργίου εις την εκδήλωσιν της 
Τράπεζας Χανίων στην παρουσίαση του Βιβλίου 
«Χανιά και ΑΒΕΑ µια κοινή πορεία» και β) τον 
εορτασµόν της Μεγαλοµάρτυρος Αγίας Βαρβάρας  
προστάτιδας του Πυροβολικού εις το Πεδίο Βολής 
Κρήτης. 
 

 
 
 

 

 

 



2) Συµµετείχα προσωπικώς και µετά του 
εκ των αντιπροέδρων µας Πελεκανάκη 
Γεωργίου τόσον στα εγκαίνια των 
γραφείων του Προξενείου της Μολδαβίας 
στα Χανιά όσον και στην τελετήν 
παρουσίασις  του  Προξένου Κρήτης 
υποστρατήγου ε.α. κ.Θεοδωρογλάκη 
Ιωάννου, καθώς και στην τελετή 
εορτασµού του Αγίου Νικολάου 
Προστάτου  του Ναυτικού  εις τον 
Ναύσταθµον Κρήτης την 6-12-19. 

 

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό 
ρεπορτάζ: 

 

Ο πρεσβευτής της Μολδαβίας στην 
Ελλάδα Anatol Vangheli ενώ 
προσφωνεί τον πρόξενο της Μολδαβίας 
στην Κρήτη Υποστράτηγο εν 
αποστρατεία Θεοδωρογλακή Ιωαννη:  

 

Ο επιτ. Πρόεδρος µας και ψηφισµένος 
για τα έτη 1-07-2020 έως 30-06-2022 
Εµµανουήλ  Δελάκης 
φωτογραφούµενος µετά του 
πρεσβευτού της Μολδαβίας στην 
Ελλάδα Anatol Vangheli, του 
προξένου Κρήτης Κου Θεοδωρογλάκη 
Ιωάννη και της Κας Έφης Παπαδάκη 
ιδιαιτέρας γραµµατέας του διοικητού 
της Αµερικανικής βάσης στην Σούδα. 



Ο εκ των αντιπροέδρων µας 
Πελεκανάκης Γεώργιος 
φωτογραφούµενος µετά των προξένων 
Κρήτης, Μολδαβίας και Σλοβακίας κκ 
Θεοδωρογλακη Ιωάννου και Πατεράκη 
Σταύρου ροτ. και των Ζαχαρένιας 
Σηµαντηράκη και Μαρίας Τσαπάκη ροτ. 

	

	

3)	Επίσης συµµετείχαµε στην 
παρουσίαση του Ιστορικού 
Ντοκυµαντέρ Ισνάφ ( το 
σινάφι, η Συντεχνία, η 
Ενωση).	

Η Ιστορία είναι η Ιστορία 
της χώρας µας που 
διοργάνωσε η 
Γεν.Συνοµοσπονδία 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
Εµπόρων Ελλάδος την 30 
Νοεµβρίου 19 το 
Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. 

 
 

4) Επίσης συµµετείχαµε ανταποκρι-
νόµενοι σε σχετική πρόσκληση στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Ενώσεως της 
Κρήτης µε την Μητέρα Ελλάδα στις 1-12-
19 παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της 
Δηµοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλου. 

 

 

 



5)	 

	

 
 

 

Δεν µπορέσαµε να παραστούµε 
στην πρόσκληση που µας 

έστειλε το ίδρυµα Θεοδούλου 
στην Λάρνακα Κύπρου λόγω 

µεγάλης αποστάσεως. 

 

 

 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
	

Η	 Ενορία	 του	 Ιερού	 Καθεδρικού	 Ναού	 των	
Εισοδίων	 Χανίων	 μας	 απέστειλε	 την	 κάτωθι	
ευχαριστήρια	 επιστολήν	 προς	 τους	 Ροταριανούς	
του	Νομού	Χανίων.	

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ	
ΚΥΔΩΝΙΑΣ	&	ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	
ΕΝΟΡΙΑ	ΙΕΡΟΥ	ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ	ΝΑΟΥ	
ΕΙΣΟΔΙΩΝ	ΧΑΝΙΩΝ	

Χανιά	18		Δεκεμβρίου	2019	
	
Κύριον	Εμμανουήλ			Δελάκην	
Τ.Πρόεδρο	&	εκπρόσωπο	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	
Ενταύθα	
	
Αγαπητέ	μου	κ.Δελάκη	
	

Για	 την	 προσφορά	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	
Χανίων,	 με	 τη	 δική	 σας	 παρέμβαση,	 πολλών,	
ποικίλων	 και	 διακριτικών	 τροφίμων	 στα	 ενοριακά	



μας		συσσίτια	της	Ενορίας	του	Ιερού	Καθεδρικού	μας	Ναού,	πολλές	ευχαριστίες	και	θερμές	ευχές,	
προς	όλα	τα	μέλη	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων,	καθώς	και	τις	συζύγους	και	τα	παιδιά	να	ζήσετε	
όλοι	την	χαρά	των	Χριστουγέννων	και	των	εορτών	του	Δωδεκαημέρου.	

	Η	 Χαρά	 της	 προσφοράς	 εκτείνεται	 πάντοτε	 από	 τον	 προσφέροντα	 εως	 τον	 προσφερόμενο,	
δηλ.	εκείνον	που	δέχεται	την	προσφορά.	

Στην	παράδοση	της	Εκκλησίας	μας,	η	χαρά	του	προσφέροντος	είναι	πολύ	μεγαλύτερη	από	τη	
χαρά	εκείνου	η	εκείνων	που	δέχονται	την	προσφορά,	γι	αυτό	και	είμαστε	και	πάλιν	και	πολλάκις,	
αυτή	την	χαρά	του	προσφέροντος	να	τη	ζήσετε	στα	πρόσωπα,	στη	ζωή	και	τις	οικογένειες	σας.	

Τα	προσφερόμενα	εκλεκτά	τρόφιμα	στα	συσσίτια	της	Ενορίας	μας	θέλουμε	να	γνωρίζετε	ότι	
θα	πιάσουν	τόπο.	

Φροντίζουμε	 καθημερινά	 το	 συσσίτιο	 των	 Εισοδίων	 να	 είναι	 ότι	 καλύτερο	 και	 περισσότερο	
ευλογημένο	 για	 τους	 εμπερίστατους	 αδελφούς	 μας	 και	 για	 μας	 και	 για	 σας	 και	 για	 κάθε	 άλλο	
άνθρωπο	που	σκέφτεται	τα	συσσίτια	μας	και	τα	ενισχύει	στο	κατά	δύναμη.	

	
Με	αγάπη	Χριστού	που	γεννάται	αυτές	τις	ημέρες	

Ο	Εφημέριος		Εισοδίων		Θεοτόκου		Χανίων	

	

Ποσότητα Τροφίµων µακράς διαρκείας 
παρέδωσαν ο Ροταριανός Οµιλος Χανίων 
και το 1ο  Ροταριανό  Κοινοτικό  Σώµα 
Ελλάδος (Αζωγυρέ -Σελίνου ) στο ενοριακό – 
Εκκλησιαστικό συσσίτιο  των Εισοδείων 
Χανίων επιθυµώντας να διευκολύνουν  το 
δύσκολο έργο τους που τελούν καθηµερινώς 
ενισχύοντας τα ασθενέστερα στρώµατα 
των συνανθρώπων µας. Ιδιαίτερα τις  Ιερές 
Ηµέρες Γεννήσεως του Κυρίου Ηµών Ιησού 
Χρηστού δεν πρέπει να µένει κανένας µόνος 
του και κανένας χωρίς βοήθεια. 

 Η παράδοση έγινε παρουσία των  Πρόεδρων του Ρόταρυ Χανίων 20-21 Εµµανουήλ 
Δελάκη και Αζωγυρέ Σελίνου Κουκουτσάκη Ευτυχίου και Προέδρου της Επιτροπής 
Κοινωνικής Δράσεως και Αλληλεγγύης του  Ροταριανού Οµίλου Χανίων.  

Η  δράση έγινε πραγµατικότητα χάρις στην και προσφορά του  Μάριου Αζά Προέδρου 
του Ροταριανού Οµίλου Λάρνακας-Κίτιον, Πατήρ Γρηγόριος και Heike της Εκκλησιαστικής 
Ενορίας Αγίας Τριάδος Του Κόµπλένζ της Γερµανίας, Ralf Dieter Αντώνιο Κουκουτσάκη Εις 
µνήµην Συζύγου του Χαρίκλειας, Rebecca Hamilton και Ευτύχιο Κουκουτσάκη, Ralf και 
Sandra Wessels, Martin Webster, Julie και Neil Grifiths.  

 

 



Προσφορά ρουχισµού Ροταριανών Νοµού Χανίων εις την αποστολή βοηθείας προς τους 
πληγέντες του σεισµού της Αλβανίας 

Μέλη του 1ου  Ροταριανού Κοινοτικού 
Σώµατος Εν Ελλάδι Παρέδωσαν στο 
Χανιώτικο τµήµα του Ερυθρού Σταυρού 
σεβαστή ποσότητα  Ρουχισµού  -Αντρικού –
Γυναικείου και Παιδικού µε σκοπό να 
αποσταλεί στις οικογένειες τον 
σεισµόπληκτων της  γειτονικής Αλβανίας. 

Ο Ελληνικός λαός  µε την µαζική του 
συµµετοχή συµπαράστασης στους 
σεισµόπληκτους γείτονες µας απέδειξε 
ότι  όταν ενώνουµε τις δυνάµεις µας έχουµε 
τη δυνατότητα να  συνδράµουν µε τους 
συνανθρώπους µας  σε παντός είδους εκτάκτων περιστατικών. Καλούµε τους πολίτες να µην 
σταµατήσουν τώρα αλλά να συνεχίσουν τη συνδροµή βοηθείας  στη γείτονα χώρα  διότι η ανάγκες 
των γειτόνων µας   θα πληθύνουν εντός του χειµώνα όταν όλοι η άλλοι θα έχουν λησµονήσει πλέον 
τους πληγέντες από την σεισµική καταστροφή, εκεί θα είναι η στιγµή που ως λαός θα πρέπει να 
δείξουµε την ενότητα προσφοράς αγάπης  και αλληλεγγύης. 

Η δράση έγινε πραγµατικότητα χάρις την συνδροµή και προσφορά τον ροτ. Αντώνιου 
Κουκουτσάκη, Rebecca Hamilton, Εµµανουήλ Δελάκη, καθώς Ιωάννα και Κατερίνα Σταυρίδη, 
Κατάστηµα το Παζάρι, Julie και Neil Grifiths Michele Clees -Cecilia Jetz. 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ.ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Ο Ροταριανός Οµιλος Χανίων και το 1Ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 

Σελίνου βράβευσαν τον  κ.Τζαγκαράκη Αντώνιο Επιχειρηµατία –Ναυτικό Πράκτορα µε το κάτωθι 
αιτιολογικό: 

Δια την σηµαντικήν συµβολή του εις την Τουριστικήν Ανάπτυξιν του Νοµού µας  
µέσω των Κρουαζιεροπλοίων που κατάφερε να προσεγγίζουν εις τα Λιµάνια της Σούδας και των 

Χανίων µε δικές του ενέργειες και αξιέπαινον ζήλο που ως αποτέλεσµα είχαν την πρόοδον και 
ευηµερίαν της Μεγαλονήσου µας και ιδιαίτερα της Δυτικής Κρήτης. 

 
 

Το σχετικόν τιµητικόν Δίπλωµα του επέδωσαν δια λογαριασµόν του Ροτ.Οµίλου Χανίων και του 
1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν  Ελλάδι 
εις Αζωγυρέ Σελίνου, οι τ.Υπουργοί Ντόρα 
Μπακογιάννη και Κυριάκος Βιρβιδάκης καθώς 
και τα µέλη της Επιτροπής βραβεύσεων 
Πρόεδρος Καστρινάκης  Σταύρος και µέλος 
Κονταξάκης Γεώργιος παρουσία των 
Αντ/περιφερειάρχων Χανίων νυν κ.Καλογερή 
Νικολάου και τ.Βουλγαράκη Αποστόλου και των 
Προέδρων Γκίζα Σταύρο, Δελάκη Εµµ. και 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 
	



ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  
ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ο τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΤΟΥ  

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

Παρουσία της τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ κ.ΝΤΟΡΑΣ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ έγινε η ανακήρυξις ως 
επιτίµου µέλους του Ροτ.Οµίλου Χανίων του 
τ.Προέδρου  αυτού  ροτ.Πελεκανάκη   
Παναγιώτου. 

Το  σχετικό  τιµητικό  Δίπλωµα  του  
επέδωσαν  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Χανίων  κ.Καλογερής   Νικόλαος  και ο τ.Υπουργός και 
τ.Δήµαρχος Χανίων ροτ.Βιρβιδάκης Κυριάκος παρουσία  των  Προέδρων  Γκίζα  Σταύρου, 
Δελάκη  Εµµανουήλ και  Κουκουτσάκη  Ευτυχίου. 

 

 

Ο τ.πρόεδρός µας Πελακανάκης 
Παναγιώτης ενώ ευχαριστεί για την τιµή 

που του εγένετω. 
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Αξιότιμες		πολιτικές	και	στρατιωτικές	Αρχές		του	Νομού	μας																																																													

Αγαπητοί	και	Εκλεκτοί	φορείς	της	πόλεως	μας	ροτ.β.	Δ/ται	

Πρόεδροι	και	πρώην	Πρόεδροι	των	Ροταριανών	Ομίλων	της	Κρήτης	

Κυρίες	και	Κύριοι	Φίλοι	Ροτ.	Συνάδελφοι		

	
Αρχίζω	 με	 μαντινάδα-	 αφιερωμένη	 	 στην	 σημερινή	 λαμπρή	 Ομιλήτρια	 μας	 αφού	

προηγουμένως	τις	πώ	δυο	κουβέντες.	

Ντόρα	μου	πάλεψες-πέρασες	μια	κόλαση	στην	ζωή	σου	αλλά	τελικά	έφτασες	πάρα	πολύ	ψηλά	
και	τίμησες	τον	πατέρα	που	σε	γέννησε	και	ξέρεις	γιατί,	διότι	

Το	μπόι	σου	κι	η	λεβεντιά				μαζί	κι	η	μόρφωσή	σου	

είναι	τα	όπλα	μιας	ζωής				Ντόρα	στην	Δύναμή	σου.	



Κυρίες	και	Κύριοι	

	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	 Χανίων	 η	 οποία	 κατά	
την	 διάρκειαν	 της	 Υπουργικής	 της	 θητείας	
εργάστηκε	σκληρότατα	δια	να	επιτύχει	σημαντικά	
οφέλη	δια	την	πατρίδα	μας.	

Λιαν	Αγαπητή	και	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	 έχει	 τιμήσει	 επανειλημμένως	 	 τόσο	
εμάς	 τους	 φίλους	 της	 οσο	 και	 τον	 Ομιλον	 μας	 προ	 ετών	 δε	 σε	 μια	 από	 τις	 πανηγυρικές	
συνεστιάσεις	μας		σας	είχαμε	ανακηρύξει	και	επίτιμο	μέλος	μας.	

Είμεθα	 ευγνώμονες	 εκ	 της	 αποδοχής	 της	 προσκλήσεως	 μας	 και	 αναμένομεν	 ολοι	 μας	 με	
έκδηλο	 ενδιαφέρον	 να	 μας	 αναπτύξετε	 το	 λίαν	 επίκαιρο	 αυτήν	 την	 περίοδο	 θέμα	 σας	 <<Η	
Ελλάδα,μπροστά	στις	Νέες	Προκλήσεις>.	

Δεν	 θα	 ήθελα	 να	 προσθέσω	 τίποτε	 άλλο,	 όμως	 κατά	 παγίαν	 ροταριανήν	 τακτικήν	 είμαι		
υποχρεωμένος	να	αναφερθώ	δι	ολίγον	εις	το	βιογραφικόν	σημείωμα	σας	καίτοι	είμαι	βέβαιος	ότι	
θα	προσκρούσω	εις	την	μετριοφροσύνη	σας:	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι µέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της 

ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.  
Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και Επικοινωνία στο 

Πανεπιστήµιο του Μονάχου και Δίκαιο στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μιλά γερµανικά, γαλλικά 
και αγγλικά. Το 1974 παντρεύτηκε τον Παύλο Μπακογιάννη, µε τον οποίο απέκτησε 2 
παιδιά. Το 1989, ο Παύλος δολοφονήθηκε από την τροµοκρατική οργάνωση «17 Νοέµβρη». 
Εννέα χρόνια µετά παντρεύτηκε τον Ισίδωρο Κούβελο.  

Εκλέγεται βουλευτής από το 1989.  
Από το 1990-1992, υπηρέτησε ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και από το 1992-

1993 ως Υπουργός Πολιτισµού στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.  
Το 2002, εξελέγη η πρώτη γυναίκα Δήµαρχος Αθηναίων µε ποσοστό 60,6%. Ανέλαβε το 

έργο της προετοιµασίας της πόλης για τη φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
(2002-2006),  



Το 2006, γίνεται η πρώτη Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών, το υψηλότερο αξίωµα που 
υπηρέτησε γυναίκα σε ελληνική κυβέρνηση. (2006-2009).  

Το 1992, η Ντόρα Μπακογιάννη βραβεύτηκε µε το Διεθνές Βραβείο Ηγεσίας από το 
Διεθνές Κέντρο Γυναικών. Το 2005, ο διεθνής οργανισµός City Mayors την εξέλεξε «World 
Mayor». Το 2008, η Ντόρα Μπακογιάννη τιµήθηκε µε το “Maximilian Award - European 
Award for Regional Policy and Local Government” και το 2009 της απονεµήθηκε ο τίτλος 
«Συγκλητικός επί τιµή» από την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Επιστηµών και Τεχνών στο 
Σάλτσµπουργκ.  

προσέγγιση µεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας, 
κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στον ΟΑΣΕ το 2009. Το 2013, εξελέγη οµόφωνα 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Συµβούλιο της Ευρώπης.  

 Το 2009, εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα ξένος εταίρος από τη Γαλλική Ακαδηµία 
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Το 2013 έγινε επίτιµος διδάκτορας του Ευρωπαϊκού 
Πολυτεχνικού Πανεπιστηµίου της Βουλγαρίας για τις προσπάθειές της όσον αφορά το 
δρόµο της Βουλγαρίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς την ΕΕ. Την ίδια χρονιά 
απονεµήθηκε το µετάλλιο του ΟΑΣΕ για τη συµβολή της προσέγγιση µεταξύ του ΝΑΤΟ και 
της Ρωσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στον 
ΟΑΣΕ το 2009. Το 2013, εξελέγη οµόφωνα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος στο Συµβούλιο της Ευρώπης.  

 Ως µέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης ήταν 
πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δηµοκρατίας από το 2014 έως το 
2016. Έχει διατελέσει συνεισηγητής του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Ρωσική 
Οµοσπονδία, και σήµερα διατηρεί τον ρόλο της ως εισηγητής για τη Συριακή κρίση.  

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εξελέγη βουλευτής Χανίων. Η Ντόρα Μπακογιάννη 
είναι διεθνώς γνωστή για την ανυποχώρητη στάση της απέναντι στην τροµοκρατία και τη 
βαθιά πίστη της στην Ευρωπαϊκή Ιδέα. 

 
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. 

«Η Ελλάδα µπροστά σε νέες προκλήσεις» 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Αγαπητά µέλη του Ροταριανού Οµίλου 
Χανίων,  

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να 
παρευρεθώ στην κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Θέλω να ευχηθώ 
σε όλους µέσα από την καρδιά µου καλή 
χρονιά µε υγεία, τύχη και δύναµη. 

 Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από τα 
µείζονος σηµασίας θέµατα που είναι αυτά 
της εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα 



βρίσκεται µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτή 
που βιώσαµε τα τελευταία χρόνια.  

Οι ισορροπίες στην Μεσόγειο τείνουν να ανατραπούν. Νέες συµµαχίες και νέες 
προκλήσεις αναδύονται, και µέσα σε αυτές η Ελλάδα θα πρέπει να υπερασπιστεί µε επιτυχία 
τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.  

Η προκλητική στάση της Τουρκίας  στη περιοχή της Μεσόγειου και η ένταση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Ευρώπη που θα αναδειχθεί µετά το Brexit και οι η ανάγκη για 
µια ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι µόνο µερικά από τα ζητήµατα που θα 
διαµορφώσουν καθοριστικά την ελληνική εξωτερική πολιτική την επόµενη δεκαετία.  

Και µάλιστα, σε µια χρονική στιγµή όπου η ευρύτερη διεθνή κοινότητα διανύει µια 
περίοδο αναθεωρήσεως των γεωπολιτικών ισορροπιών. Η Ελλάδα δεν είναι αδύναµη 
απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Διαθέτει εξωστρεφή διπλωµατία, µια κυβέρνηση που, σε 
αντίθεση µε την πολιτική που ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
επιδιώκει και έχει πετύχει επιστροφή της αξιοπιστίας µας, εθνική ενότητα, και φυσικά 
ισχυρές συµµαχίες.  

Βέβαια, για να µιλάµε µε καθαρές κουβέντες, κανείς πρέπει να αναγνωρίσει ότι το 
περιβάλλον γύρω µας καθίσταται καθηµερινά όλο και πιο σύνθετο και οι παλαιές σταθερές 
έχουν πάψει να υπάρχουν, και αυτό από µόνο του είναι µια πρόκληση.  

Προϋπόθεση λοιπόν επιτυχίας της όποιας στρατηγικής µας είναι η σωστή ανάλυση των 
δεδοµένων, η αύξηση των συµµαχιών και βεβαίως η αµυντική και οικονοµική θωράκιση της 
χώρας.  

Η Τουρκική προκλητικότητα και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Μεσόγειο είναι σίγουρα ένα 
από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που θα απασχολήσουν την Ελλάδα την χρονιά αυτή, και όχι 
µόνο.  

Η Τουρκία, εκµεταλλευόµενη την διεθνή πολιτική αστάθεια που επικρατεί τα τελευταία 
χρόνια, εργαλειοποιώντας το µεταναστευτικό, και συνεπής πάντα στην αναθεωρητική και 
µαξιµαλιστική της πολιτική, επιδιώκει να φέρει την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη σε de facto 
καταστάσεις. 

Και γιατί το κάνει αυτό; Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν 
στην Ανατολική Μεσόγειο- η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, 
και ο Ερντογάν νιώθει αποµονωµένος. Τόσο η 
Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν καταφέρει να 
αναδείξουν την αναπτυξιακή δυναµική της 
Ανατολικής Μεσογείου στον τοµέα της ενέργειας και 
να εξελιχθούν σε ενεργειακούς κόµβους.  

Στις 2 Ιανουαρίου υπεγράφη στην Αθήνα 
συµφωνία σταθµός για τον αγωγό EastMed µεταξύ 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, µια συµφωνία που 
συνοδεύεται µάλιστα από ρήτρα ασφαλείας µεταξύ 
των συµβαλλόµενων χωρών. Η συµµαχία αυτή, αλλά 
και το τριµερές σχήµα συνεργασίας της Ελλάδας- 
Κύπρου- Αιγύπτου στέλνουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα 
προς την διεθνή κοινότητα: η χώρα µας είναι ένας 
αξιόπιστος, γεωστρατηγικός και πολιτικά σταθερός 
εταίρος µε τεράστια αναπτυξιακή δυναµική.  

Η σηµασία της Κρήτης στο ενεργειακό κάδρο 
είναι αδιαµφισβήτητη. Το ενδιαφέρον µεγάλων 



ενεργειακών κολοσσών για τα κοιτάσµατα που βρίσκονται στην οικονοµική ζώνη της 
Κρήτης, καθώς και η γεωστρατηγική θέση της στον σχεδιασµό του αγωγού EastMed και την 
τροφοδότηση της Ευρώπης µε φυσικό αέριο, καθιστούν το νησί µας ζωτικής σηµασίας.  

Ο Ερντογάν, αντιµέτωπος µε αυτές τις εξελίξεις, επιχείρησε να µπει στο ενεργειακό 
παιχνίδι µε την υπογραφή ενός µνηµονίου κατανόησης που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
τα κυριαρχικά δικαιώµατα που έχει η Κρήτη και η Ελλάδα, µε µια χώρα που δεν έχει 
σταθερή κυβέρνηση, µε ένα καθεστώς που φαίνεται υπό κατάρρευση.  

Η Ελλάδα «έτρεξε» τους τελευταίους µήνες έναν διπλωµατικό µαραθώνιο και κατάφερε 
να κερδίσει την αλληλεγγύη και την στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων.  

Αυτό έγινε εµφανές στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όπου η Ελλάδα ζήτησε και έλαβε από 
τους εταίρους της ρητή και ανεπιφύλακτη στήριξη στις θέσεις της για την τουρκική 
παραβατικότητα. Για πρώτη φορά η Ευρώπη καταδίκασε οµόφωνα την Τουρκία τόσο 
ξεκάθαρα σε τόσο υψηλό επίπεδο. 

Αλλά και στην διεθνή κοινότητα, η στήριξη προς την Ελλάδα είναι ουσιαστική. Παρά την 
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να µειώσει την σπουδαιότητα της επίσκεψης, η συνάντηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών έδειξε ξεκάθαρα ένα 
πράγµα: την σηµασία της χώρας µας ως πόλου σταθερότητας, ως στρατηγικού και 
αξιόπιστου συµµάχου.  

Συζητήθηκαν και υπήρχε σύγκλιση σε καίρια θέµατα που αφορούν την χώρα µας:  

� το θέµα της συµφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, όπου οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την προκλητική 
στάση της Τουρκίας, και τάχθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας και των δικαιωµάτων που έχει η 
Κρήτη.  

� Στα ενεργειακά,  αναγνωρίσθηκε η σηµασία της χώρας µας ως ενεργειακού κόµβου 
της Μεσογείου.  

� Ενώ στην στρατιωτική και αµυντική συνεργασία η Ελλάδα έλαβε θετικά µηνύµατα για 
συµµετοχή της στα F-35.  

Και εδώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να τονίσω ακόµα µια πλευρά που καθιστά την 
Κρήτη, και την Ελλάδα,σηµείο κλειδί της Μεσογείου σε αυτή την χρονική συγκυρία.  

Με τις ισορροπίες στην Μέση Ανατολή τόσο εύθραυστες, και την Τουρκία να ανασαλεύει 
διαρκώς τις περιφερειακές  σταθερές, η αξιοπιστία της χώρας µας, το διπλωµατικό της 
κεφάλαιο και οι καλές σχέσεις που έχουµε καλλιεργήσει διπλωµατικά µε τον αραβικό κόσµο, 
καθώς φυσικά και η στρατιωτική υπεροχή που προσδίδει η Κρήτη και η βάση της Σούδας 
είναι για τους συµµάχους µας ανεκτίµητα εργαλεία.  

Δεδοµένων όλων αυτών, αυτό που χρειάζεται σήµερα για να αντιµετωπίσουµε τις 
προκλήσεις της Μεσογείου, και να αξιοποιήσουµε τις συγκυρίες, είναι στρατηγικός 
σχεδιασµός, τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, µε βασικό χαρακτηριστικό την 
ψυχραιµία και την λογική.  

Και εδώ βέβαια πρέπει να παραδεχθούµε ότι θα συναντήσουµε δυσκολίες. Ο δρόµος δεν 
θα είναι ρόδινος. Το ότι η Ελλάδα δεν θα συµµετάσχει στην διάσκεψη για την Λιβύη είναι 
ένα λάθος, µία διπλωµατική και πολιτική απρέπεια της Γερµανίας για την οποία η Ελλάδα 
πρέπει να λάβει εξηγήσεις.  

Και µάλιστα, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που πανηγυρίζει για ένα τόσο κρίσιµο θέµα, είναι 
θλιβερή, και αν µη τι άλλο διαταράσσει τη προσπάθεια της Ελλάδας και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη να προτάξουν ένα ισχυρό και ενωµένο µέτωπο.  

Θα περίµενε κανείς από ένα κόµµα που κυβέρνησε µέχρι πρόσφατα περισσότερη 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  



Όσο αφορά τα ελληνοτουρκικά, η ελληνική εξωτερική πολιτική οφείλει σήµερα να 
αναπροσαρµόσει τη στρατηγική της έναντι της Τουρκίας. 20 χρόνια µετά το Ελσίνκι, η 
λογική της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας σήµερα δεν ισχύει, δεν µπορεί πλέον να 
υλοποιηθεί, ούτε από πλευράς Ευρώπης, ούτε από πλευράς Τουρκίας.  

 

Άποψη µου λοιπόν είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να  επιδιώξει µια συµφωνία ειδικής σχέσης 
µε την Τουρκία, η οποία θα συµπεριλαµβάνει ευρύτερα θέµατα.  

Δεν µπορεί όµως και δεν πρέπει να καταλήξουµε απλά σε µία οικονοµική σχέση.  

Χρειαζόµαστε µια συµφωνία που θα λαµβάνει υπ’ όψιν και τα θέµατα άµυνας και 
ασφάλειας της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Παράλληλα, η σταθερά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που είναι η επίλυση των 
διαφορών µε την Τουρκία και η από κοινού προσφυγή στην Χάγη, που ξεκίνησε µε τον 
Καραµανλή και το Ντεµιρέλ το 1974, πρέπει να επιδιωχθεί στρατηγικά και οργανωµένα.  

Σήµερα, δεδοµένων των συγκυριών, είναι προς το συµφέρον µας να επανεκκινήσουµε 
τις σχέσεις µας προς την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά, δεν υποτιµώ τις δυσκολίες τις οποίες 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε.  

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι η νέα ειδική 
σχέση η οποία πρέπει να επιδιωχθεί µεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας και που ανέφερα 
παραπάνω. 

 Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει µέσα σε αυτή την συµφωνία να ενταχθεί η λογική της 
υποχρέωσης της Τουρκίας να αποδεχθεί τη δικαιοδοσία της Χάγης σε θέµατα που αφορούν 
στα σύνορα της µε την Ευρώπη, και άρα να διευκολυνθεί η Ελλάδα στις  διερευνητικές 
επαφές µε στόχο το συνυποσχετικό.  

Αυτού του είδους η σχέση ΕΕ-Τουρκίας δεν είναι ανέφικτη, και η Άγκυρα την έχει κατά 
πολύ ανάγκη. Μιλώ για µια συµφωνία που θα κινείται στο ίδιο µήκος και στην ίδια λογική µε 
αυτή που θα επικρατήσει µε την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ, το λεγόµενο 
Brexit.  

Εδώ βεβαίως θέλω να είµαι ξεκάθαρη. Εάν η Ευρώπη δεν αποκτήσει σοβαρή και ενιαία 
πολιτική έναντι της Τουρκίας το τίµηµα το οποίο θα πληρώσουµε δεν θα είναι µόνο 
ελληνικό. Θα είναι τίµηµα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Και εδώ επανέρχοµαι στο ατόπηµα της Γερµανίας το οποίο ήταν µεγάλο. Διότι το 
µήνυµα το οποίο στέλνει, και το οποίο θα καταστεί σαφές προς όλους, είναι το αντίθετο από 
αυτό το οποίο χρειάζεται για την υπεράσπιση όχι των ελληνικών αλλά των ευρωπαϊκών 
θεµάτων.  

Διότι κυρίες και κύριοι, αν η Τουρκία αντιληφθεί ότι µπορεί να εκβιάζει την Ευρώπη µε 
το µεταναστευτικό, το παιχνίδι θα χαθεί οριστικά. Και όπως έλεγε και ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, κάποιες καθαρές κουβέντες λέγονται πάντα στα Χανιά, και έτσι και εγώ νιώθω την 
ανάγκη από εδώ να το πω αυτό, να είµαι ξεκάθαρη.  

Και η ανάγκη συνοχής ευρωπαϊκής πολιτικής δεν σταµατάει εδώ. Το Brexit είναι ακόµα 
ένα θέµα το οποίο δηµιουργεί δυσκολίες αλλά και ευκαιρίες για την Ευρώπη και την Ελλάδα.  

Με τα δεδοµένα που πρόκειται να επικρατήσουν µετά το Brexit, αναδεικνύεται η  
ευκαιρία να ενδυναµωθεί η Ευρώπη πολιτικά, µια ευκαιρία που δεν πρέπει να µείνει 
αναξιοποίητη.  



Μια σταθερή Ελλάδα, µε ισχυρή ανάπτυξη και ως ενεργειακός κόµβος θα µπορεί να 
διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο σε σηµαντικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, µεταξύ άλλων και 
την ευρωπαϊκή πολιτική στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και το µεταναστευτικό.  

Ακόµα, το Brexit συνιστά  µια ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να επαναπροσδιορίσει εκ νέου τις 
σχέσεις της µε τη Μ. Βρετανία, σε τοµείς όπως η οικονοµία, οι επενδύσεις και ο τουρισµός.  

Ήδη αυτές τις µέρες η κυβέρνηση έχει φέρει στην Βουλή ένα νοµοσχέδιο 
συµπληρωµατικών διατάξεων προς την ευρωπαϊκή συµφωνία, έτσι ώστε να θωρακίσει την 
Ελλάδα σε κάθε τοµέα.  

Αυτό αφορά και σε θέµατα καταγραφής από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές και 
αναγνώρισης του δικαιώµατος διαµονής των Βρετανών πολιτών που διαµένουν αυτή την 
στιγµή στην Ελλάδα, αλλά και όσων θα έχουν εγκατασταθεί µέχρι την αποχώρηση του 
Ηνωµένου Βασιλείου.  

Κυρίες και κύριοι,  

Για να γίνει βέβαια η Ελλάδα σηµείο αναφοράς για τους ξένους, τους ευρωπαίους και 
κάθε λογής παρατηρητή, για να έχει ισχύ και σταθερή βάση η εξωτερική µας πολιτική, η 
χώρα µας πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί την εσωτερική της σταθερότητα και την 
αναπτυξιακή δυναµική που έχει κερδίσει τους τελευταίους 6 µήνες.  

Η ώρα να αναδιατάξουµε το αναπτυξιακό ελληνικό µοντέλο έχει έρθει, ο δρόµος έχει 
ήδη χαραχθεί.  

Στις πρώτες 180 ηµέρες διακυβέρνησης η Νέα Δηµοκρατία έχει θέσει ισχυρά θεµέλια, µε 
στοχευµένο νοµοθετικό έργο, υλοποιώντας κάθε προεκλογική της δέσµευση.  

Η συµφωνία αλήθειας που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται κάθε µέρα 
πραγµατικότητα. Μειώθηκε ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων και προωθούνται 
σηµαντικές κοινωνικές ελαφρύνσεις.  

Με τον νέο αναπτυξιακό νόµο αίρονται δεκάδες επενδυτικά εµπόδια µεταξύ άλλων σε 
αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά, πολεοδοµικά και εργασιακά θέµατα.  

Έγινε πλήρης άρση των capital controls, αναβαθµίστηκε το ελληνικό αξιόχρεο, και η 
χώρα µας πλέον δανείζεται µε αρνητικά επιτόκια, όπως η Γερµανία, και φθηνότερα απ’ ότι οι 
ΗΠΑ.  

Ακόµα, µεγάλα επενδυτικά σχέδια ξεµπλοκάρουν, και νέα έργα υποδοµών ξεκινούν. 
Δροµολογείται άµεσα ο σχεδιασµός και δηµοπράτηση σηµαντικών τµηµάτων του ΒΟΑΚ, η 
αποκατάσταση της γέφυρας του Αλικιανού, και οι φυλακές Χανίων επιτέλους πέρασαν στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σύντοµα θα βρεθούν στην αρµοδιότητα του 
δήµου Χανίων για την πλήρη αξιοποίηση τους. Η δυναµική αυτή θα συνεχισθεί και θα 
ενταθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα. Η χώρα µπορεί να αναπτυχθεί στα επόµενα δέκα 
χρόνια µε µέσο ρυθµό 4% και το χρέος της να µειωθεί δραστικά.  

Τα επόµενα πέντε χρόνια µπορούν να δηµιουργηθούν 700.000 νέες θέσεις εργασίας, 
γεγονός που θα στείλει µήνυµα  στους Έλληνες του εξωτερικού ότι µπορούν να γυρίσουν 
στην πατρίδα τους.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης αποτελεί πρόταση οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Μια πρόταση που απελευθερώνει τον κρυµµένο πλούτο της πατρίδας 
µας, δίνει ευκαιρίες σε όλους και δεν αφήνει πίσω κανέναν.  

Συµπερασµατικά, για να µην σας κουράζω άλλο, η χώρα µας από θέση στο χάρτη αλλά 
και από θέση στην ιστορία,θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά των εξελίξεων, σε µια περιοχή 
κοµβική τόσο για την Δύση όσο και την Ανατολή.  



Οφείλουµε λοιπόν να έχουµε όραµα, σχεδιασµό και  στρατηγική, και να είµεθα επιµελείς 
τόσο ως προς το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της χώρας.  

Συνεχίζουµε να διαφυλάττουµε τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και να 
προασπίζουµε τα εθνικά συµφέροντά της, όπως και τη διεθνή νοµιµότητα.  

Επαναπροσδιορίζουµε και ενισχύουµε τις σχέσεις µας µε τους συµµάχους, διατηρώντας 
παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µε όλους.  

Στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής χρειαζόµαστε εθνική οµοψυχία στην πράξη, και όχι 
µόνο στα λόγια, καθώς και µια κοινή συµπεφωνηµένη µακροπρόθεσµη στρατηγική, µακριά 
από λαϊκισµούς, πατριδοκαπηλίες και υψηλούς τόνους.  

Στο εσωτερικό της χώρας, η Ελλάδα έχει ανάγκη την θεσµική και πολιτική σταθερότητα 
που τα τελευταία χρόνια είχε απολέσει.  

Χρειάζεται ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.  

Είναι η ευκαιρία της πατρίδας µας όχι απλά να βρει τη θέση της στην Ευρώπη και τον 
κόσµο του αύριο, αλλά να διεκδικήσει και να οριοθετήσει το δικό της πεδίο δράσης µε τους 
δικούς της όρους.  

Αν πορευθούµε µε βάση αυτές τις αρχές, 
τότε η δεκαετία που ξεκινά θα είναι ένα νέο 
κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία της πατρίδας 
µας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ. 

 

EΠΙΔΟΣΙΣ	ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ	ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ	16/1/20	

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: 

«Διότι τίμησε και λάμπρυνε με τις 
αναμφισβήτητες ικανότητες της τα πολλαπλά 
και ποικίλα αξιώματα που της ενεπιστεύθη η 
Πατρίς μας και η Ευρωπαική Ενωσις 
αποτελώντας τρανό παράδειγμα προς μίμησιν 
για τις  μεταγενέστερες γενεές δίδοντας 
συγχρόνως κύρος και αίγλη εις την Ελλάδα  
σεβασμό  και εκτίμηση προς αυτήν από την 
Παγκόσμια Κοινότητα.» 



Παρακαλώ πολύ τους Αντιπεριφεριαρχας Χανιων κκ. Νυν Καλογερή Νικόλαο και τον τεως 
Βουλγαράκη Αποστολο και τον  Πρόεδρον µας Γκίζα Σταύρο όπως µαζί µε εµένα και τον 
Προεδρο Κουκουτσάκη Ευτύχιο της επιδώσουµε το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα. 

 

Επίσης παρακαλώ πολύ τον Επιτ.Ροτ.Μαρινάκη Μάρκο Συγγραφέα Ερευνητή όπως της 
επιδώσει το βιβλίον του, Δοµίνικος Θεοτοκόπουλος ( EL GREGO) 50 ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ µε χειρόγραφες σηµειώσεις 
του Νίκου Καζαντζάκη. 

 
Επίσης σας επιδίδοµε µαζί µε τον 

Πρόεδρο του 1ο ροτ.Κοιν.Σώµατος εις 
Αζωγυρέ Σελίνου ένα ζωγραφικό 
Πίνακα προσωπογραφία του 
Αειµνήστου επιτ.ροτ.και Πατρός σας 
Κω/νου Μητσοτάκη έργο της 
ζωγράφου και συζύγου του 
Προέδρου του 1ου Ροτ.Κοινοτικού 
Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου Ευτυχίου Κουκουτσάκη. 

Ίδιος ίδιος επιδίδοµε µαζι µε τον 
Αντιπρόεδρο του 1ο 
ροτ.Κοιν.Σώµατος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου ροτ. Αντώνιο Κουκουτσάκη 
τρία βιβλία που εξέδωσε ο ίδιος. 

 
	

	

	

	

	

	

	

	



ΚΟΠΗ	ΠΙΤΑΣ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

Με	 μεγάλη	 επιτυχία	 ο	 Ροταριανός	 Όμιλος	 Χανίων	
έκοψε	 την	 Πρωτοχρονιάτικη	 πίτα	 του,	 παρουσία	 της	
κ.Ντόρας	Μπακογιάννη	τ.Υπουργού	και	Βουλευτού	Χανίων	
του	συζύγου	της	κ.	Ισίδωρα	Κούβελα		του	συνόλου	σχεδόν	
των	ροταριανών,	των	τοπικών	αρχών.		

Την	 πίτα	 έκοψαν	 από	 κοινού	 η	 κ.Ντόρα	
Μπακογιάννη,	 οι	 Πρόεδροι	 του	 Ροτ.Ομίλου	 Εμμανουήλ	
Δελάκης,	Γκίζας	Σταύρος	παρουσία	των	μελών	του	Δ.Σ		ητοι	
των	Αντ/δρων	Βαθιωτάκη	Γεωργίου	,Πελεκανάκη	Γεωργίου	
του	 Αν.Γεν.Γραμμ.	 Μπατσαρισάκη	 Παναγιώτου	 και	 του	
τ.βοηθού	Δκτου	Μαρινάκη	Σταύρου	και	του	πρόεδρου	του	
1ου	ροταριανού	κοινοτικού	σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	
Σελίνου,	Κουκουτσάκη	Ευτυχίου.		

Τυχερός	της	βραδιάς	ήταν	η	σύζυγος	του	Προέδρου	
του	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 Ευτυχίου	
Κουκουτσάκη	 	 κ.Ρεββέκα	 Χάμιλτον	 η	 οποία	 έλαβε	 ένα	
εικόνισμα	 του	 Χριστού	 και	 της	 Παναγίας	 με	 τους	 12	
προφήτες.	Δευτερος	και	τριτος	τυχερος	ανεδειχθεισαν	δύο	
προσκεκλημένοι	 του	 Ομιλου	 οι	 οποιοι	 ελαβαν	 ως	 δωρα	
διαφορα	 βιβλια	 προσφορα	 των	 ροτ.	ΜΑΡΚΟΥ	ΜΑΡΙΝΑΚΗ	
και	ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚH	

	

ΛΗΞΙΣ		ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ		ΕΓΚΑΡΔΙΑ	ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ	ΥΠΟ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	16-1-20	

Αξιότιμη	Κυρία	Υπουργός	
Και	Λοιπές	Αρχές	της	πόλεως	μας	
Κυρίες	και	Κύριοι	

Φίλοι	 ροταριανοί	 συνάδελφοι,	 η	 τόσον	 όμορφη	 σημερινή	 εκδήλωσις	 μας,	 αφιερωμένη	 στην	
διακεκριμένη	Ομιλήτρια	μας	πρ.Υπουργό	και	βουλευτή	Χανίων	κ.Ντόρα	Μπακογιάννη	καθώς	και	στο	
κόψιμο	της	Πρωτοχρονιάτικης	πίτας	μας	έφθασε	στο	τέλος	της.			



Πριν	 	 κλείσει	 	 αυτήν	 την	 σπουδαία	 συνεστίαση	 ο	 Πρόεδρος	 μας	 Σταύρος	 Γκίζας	 θα	 ήθελα	
θερμότατα	και	πάλιν	να	ευχαριστήσω	την	ομιλήτρια	της	βραδιάς,	για	την	πολύτιμη	συμβολήν	της	
στην	επιτυχίαν	της	εκδηλώσεως	αυτής.	

Ευχαριστώ	 επίσης	 από	 καρδιάς	 τους	 ακούραστους	 ροτ.Ουρουτζόγλου	 Μελέτιο,	 Κουρούπη	
Ιωάννη,	 Πελεκανάκην	 Γεώργιον,	 Κουτρώνα	 Δημήτριο,	 Κουκουτσάκη	 Ευτύχιο	 και	 Κουκουτσάκη	
Αντώνιο	όχι	μόνον	δια	την	επιτυχίαν	της	σημερινής	εκδηλώσεως	μας	αλλά	και	δια	το	σύνολον	του	
έργου	που	καταβάλουν	δια	να	έχομε	ένα	Ομιλο	Αξιο	των	προσδοκιών	του	Διεθνούς	Ρόταρυ.						

Επίσης	να	ευχαριστήσω	τους	επίσημους	προσκεκλημένους	μας	καθώς	και	όλους	εσάς,	που	μας	
τιμήσατε	 με	 την	 παρουσία	 σας.	 Και	 τέλος	 να	 ευχαριστήσω	 θερμά	 όλους	 εκείνους	 τους	 ροτ.	
Συναδέλφους	 Χανίων	 και	 Ηρακλείου	 που	 προσέρχονται	 ανελλιπώς	 στις	 συνεστιάσεις	 μας	 και	 μ	
αυτόν	τον	τρόπον	μας	δίδουν	θάρρος	και	κουράγιο	να	συνεχίσουμε	το	έργο	μας.		

Κρατήστε,	 αγαπητοί	 φίλοι,	 αυτήν	 την	 όμορφη,	 ζεστή	 και	 ευχάριστη	 αλλά	 και	 άκρως	
συγκινητική	βραδιά	στην	καρδιά	σας.	

Εναρμονήστε	 τους	 χτύπους	 της	 με	 τους	 χτύπους	 της	 καρδιάς	 εκείνων,	 που	 αγωνίζονται	 να	
υπηρετήσουν	τον	άνθρωπον	και	να	προσφέρουν	την	αγάπη	τους	σ’	αυτούς	που	την	χρειάζονται.		

Κυρίες	και	Κύριοι,	σας	ευχαριστώ	όλους	και	σας	εύχομαι	Υγεία,	Χαρά	και	ευτυχία	σε	Σας	και	
στις	οικογένειες	σας.		Καλή	σας	νύχτα!!!Αφιερώνοντας	σας	την	κάτωθι	Κρητική	Μαντινάδα.	

Δεν	έχω	λόγια	να	μπορώ	

Να	σας	ευχαριστήσω	

Τα	φυλλοκάρδια	της	καρδιάς	

Μόνο	θα	σας	χαρίσω.	

	

 

 



 

 



 

 



 

  



  



 



  

  

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΣΚΙΑΔΑ 

 
Το επίσηµο προεδρείο (εκ δεξιών) 

Ο	Γεν.	Γραμματέας	Ροτ.	Ιωάννης	Κοϊμτζόγλου	
και	η	σύζυγός	του	Αικατερίνη	Κουρτζή,	ο	

β.Διοικητής	Ροτ.	Κωνσταντίνος	Βουδαλίκας,	ο	
Πρόεδρος	Ροτ.	Χαράλαμπος	Τιγγινάγκας,	ο	
ομιλητής	της	βραδυάς	Αντιδήμαρχος	κ.	

Ελευθέριος	Σκιαδάς,	ο	Ροτ.	Σταμάτης	Μπερής	
και	οι	κυρίες	Αθηνά	Τιγγινάγκα	και	Λυδία	

Αγγελοπούλου	

 

	
	
47	ΧΡΟΝΙΑ	ΧΡΟΝΙΑ	ΡΟΑΘ	
Την	 Πέμπτη	 19	 Δεκεμβρίου,	 στο	

χριστουγεννιάτικο	 «Μακεδονία	
Παλλάς»,	 σε	 μια	 αίθουσα	 γεμάτη	
καλεσμένους,	 φίλους	 και	
αξιωματούχους	 του	 Ρόταρυ,	 σε	 μία	
κοινή	 συνεστίαση	 με	 τον	 Όμιλο	
Ροταράκτ	 Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης,	
γιορτάσαμε	 τα	 γενέθλια	 του	 Ομίλου	
μας,	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	
Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης.	 Στην	 πιο	
σημαντική	 για	 τον	 Όμιλό	 μας	 γιορτή,	
επιλέξαμε	 να	 τιμήσουμε	 τις	 συζύγους,	 φίλες	 και	 ροταριανές	 μέλη	 του	 Ομίλου,	 για	 την	 πολυετή	
προσφορά	τους	στις	δράσεις	μας	και	ειδικότερα	στο	κοινωφελές	μας	έργο.	Για	το	έργο	των	κυριών	
σε	 όλα	 αυτά	 τα	 47	 χρόνια	 της	 ιστορίας	
μας	 μίλησε	 εκ	 μέρους	 τους	 η	 κ.	 Θεανώ	
Τόλιου-Μητσομπόνου.	 Ο	 Όμιλος	 ως	
ελάχιστη	 απόδοση	 τιμής	 απένειμε	 στην	
κάθε	μία	αναμνηστικό	δίπλωμα.		

Η	 πολύ	 όμορφη	 βραδιά	 έκλεισε	 με	
ανταλλαγές	 ευχών	 και	 την	 υπόσχεση	
όλων	μας	ότι	η	Όμιλος	θα	συνεχίσει	την	
ανοδική	πορεία	του!	



	

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Τη Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου 2019 ο ΡΟ Πάτρα πραγµατοποίησε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του µαζί µε το Σωµατείο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Αυτισµό, Αχαΐας 
(Ε.Ψ.Υ.Ε.Π.Ε.Α.). Πέραν της ανταλλαγής ευχών µεταξύ µελών και φίλων στόχος της εκδήλωσης 

ήταν η ενίσχυση των δράσεων και η κάλυψη των 

αναγκών του Σωµατείου. 

 

Έργα του Ροταριανού Οµίλου Βόλου 
	
Ο Ροταριανός Όµιλος Βόλου έχει υλοποιήσει αρκετά προγράµµατα, όπως: 

� Τους Φοίνικες που κοσµούν την παραλία της Πόλης του Βόλου 
� Δενδροφύτευση του Δάσους της Ανωµαλιάς στον 'Αγιο Ονούφριο 
� Προτοµή του κοσµοκαλόγερου Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και προτοµή Μακαριστού 
Πατριάρχη Δηµητρίου στον Άγιο Κωνσταντίνο 

� Εγκατάσταση Ιατρείου στο ίδρυµα «Άσπρες  Πεταλούδες» 
� Πέντε (5) µηχανήµατα αιµοκάθαρσης στο Νοσοκοµείο Βόλου 
� 200.000 δρχ. χρηµατική Βοήθεια στους σεισµοπαθείς της Καλαµάτας 
� του 1987 
� Υποτροφίες σε άπορους µαθητές ή φοιτητές 
� Σηµαντική χρηµατική ενίσχυση 2 φορές για την αποπεράτωση του Δηµοτικού 
Θεάτρου Βόλου 

� Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
� Συµµετοχή σε προγράµµατα ανταλλαγής επαγγελµατιών και νέων 
� Υιοθεσίες παιδιών του τρίτου κόσµου µέσω της Action Aid 
� Βοήθεια σε ασθενείς και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
� Προσφορά βιβλίων και παιχνιδιών σε παιδιά νηπιαγωγείων και παιδικών σταθµών 
του Νοµού 

� Ενίσχυση σε βασικές ανάγκες του 2ου ειδικού σχολείου Βόλου 
� Αναπηρικά Αµαξίδια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
� Βιβλία για εµπλουτισµό της έδρας των Ελληνικών Γραµµάτων στο Πανεπιστήµιο 
Βελιγραδίου 

� Υποτροφία νέας άπορης σπουδάστριας από το Τρίκερι Πηλίου 
� Καθαρισµός ακτής Αναύρου και βυθού θάλασσας µέχρι τα Τσιµέντα 



� Ενίσχυση και εξοπλισµός του γυµναστηρίου των Μαγνήτων Τυφλών 
� Συγκέντρωση 2,5 τόνων τροφίµων και 1,5 τόνου ρουχισµού για το Δηµοτικό 
Παντοπωλείο 

� Καθαρισµός του µετώπου εµπορικού λιµένος Λιµένος Βόλο Προβλήτα ΙΙΙ & 2ος 
Καθαρισµός παραλιακού µετώπου από το λόφο της Γορίτσας µέχρι το εργοστάσιο 
Τσιµέντων. 

� Δηµιουργία εθελοντικής οµάδας αιµοδοσίας µε τράπεζα αίµατος 
� Διάθεση µεγάλης ποσότητας τροφίµων στο Γηροκοµείο Βόλου σε συνεργασία µε τον 
Ροτ. Όµιλο Αµµοχώστου Κύπρου. 

� Διανοµή Δεµάτων µε τρόφιµα σε σπίτια 10 οικογενειών σε Ν. Ιωνία και Βόλο. 
� Προσφορά φορητών ασυρµάτων και φωτογραφικού εξοπλισµού στην Αστ. Δ/ση 
Μαγνησίας 

� Δηµιουργία του Συνεδρίου για την καταπολέµηση του Σακχαρώδη Διαβήτη στο Βόλο 
� Κατασκευή και Εξοπλισµός Παιδικής χαράς στο κεντρικό πάρκο του Αγ.Κων/νου σε 
χώρο που µας παραχώρησε ο ΟΛΒ στην παραλία του Βόλου. 

� Ενίσχυση πυρόπληκτων στο Μάτι Αττικής µε παλέτες Νερού και χρηµατική ενίσχυση. 
� Χρηµατική συµµετοχή µας σε εκδήλωση του Εµπορικού Συλλόγου Μαγνησίας 
� Χορήγηση του ποσού των 6,000€ στο σωµατείο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ (όµιλος ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα) για την αγορά Ειδικού λεωφορείου µετακίνησης σε συνεργασία 
µε την Ιερά Μητρόπολη Δηµητριάδος. 

� Παροχή πρωτοχρονιάτικου Γεύµατος σε 80 άτοµα από Ιδρύµατα της 
� περιοχής µας «Άσπρες  Πεταλούδες» / ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ / ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ στο κέντρο Καναράκια από τον Ροτ. Λάµπη Τσιµά και τον όµιλό µας. 

� Αγορά πλήρους Φαρµακείου για τη Λέσχη Ειδικών Δυνάµεων Μαγνησίας  
� Αγωνιζόµαστε για την επίτευξη του GLOBAL GRAND για το Ιδρυµα «Άσπρες  
Πεταλούδες». Συµµετοχή µέχρι στιγµής από 4 οµίλους. 
 

Οι στόχοι του Διεθνούς Ρόταρυ, όπως και του δικούµας Ροταριανού Οµίλου, 
πραγµατοποιήθηκαν χάρης στην προσπάθεια των ροταριανών καθώς επίσης και της 
υποστήριξης των ενεργών πολιτών της κοινωνίας µας και φίλων του ρόταρυ. 
Και δεν πρέπει να ξεχνάµε το σηµαντικό κεφάλαιο που έχει προσφέρει ο όµιλός µας στο 
Ροταριανό Ίδρυµα µε τους 54 Paul Harris Fellow που έχει συµβάλλει στην εξάλειψη της 
πολιοµυελίτιδας, µε ποσό άνω των 50,000$ και πολλά άλλα τα οποία είναι δύσκολο να 
χωρέσουν σε τρείς σελίδες. 
 
Διά του Ροταριανού, πολλαπλού PHP & µέγα ευεργέτη Χαράλαµπου Τσιµά: 
 
• Δωρεά Διαµερίσµατος στους Ροταριανούς του Βόλου – Γραφείο 
• Δηµιουργία Ογκολογικής Πτέρυγας700τ.µ. στο Νοσοκοµείο Βόλου 
• Δηµιουργία τεσσάρων ξενώνων φιλοξενίας συνοδών των ασθενών στο Νοσοκοµείο Βόλου 
• Ένα µηχάνηµα Αιµοκάθαρσης στο Νοσοκοµείο Βόλου 
• Πέντε ιατρικές κλίνες στο τµηµα αιµοκάθαρσης του Νοσοκοµείου Βόλου 
• Προτοµή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης ΄Ελλάδος Χριστοδούλου στο 
προαύλιο του Αγίου Νικολάου 
• Προτοµή του µουσικοσυνθέτη Νίκου Γούναρη στην Πλατεία της γενέτειράς του Ζαγοράς 
• Δωρεά τριών αυτοκινήτων στην Αστυνοµική Διεύθυνση Μαγνησίας 
• Δωρεά Πυροσβεστικού οχήµατος 4χ4 στη λέσχη Ειδικών Δυνάµεων Μαγνησίας 
• Προτοµή του Αθαν. Γκαβαρδίνα, εµπνευστή του Σουρλίγκειου Γηροκοµείου Καναλίων της 
Μητροπόλεως Δηµητριάδος 
• Ανακαίνιση αίθουσας για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα στην ΕΛΕΠΑΠ Βόλου 
• Ανακατασκευή της κουζίνας του Γηροκοµείου Βόλου 
• Προσφορά 4 τόνων λάδι στο Νοσοκοµείο, Γηροκοµείο, Ενωση Πολυτέκνων & Δήµο Βόλου 
• Κατασκευή Παιδικής χαράς στη Μηλίνα 



• Δηµιουργία Βιβλιοθήκης στη Μηλίνα 
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Το Διεθνές Ίδρυµα Σαλαµίς  βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
στους πολυπληθείς φίλους και συνεργάτες του ανά τον κόσµο στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό ότι µετά από πολύχρονη πολύµοχθη στρατηγική προσέγγιση και 
ορθολογικό σχεδιασµό δράσεων στόχων και αρχών τόσο στην Ελλάδα (Ελληνική 
Κυβέρνηση -  Ίδρυµα Μαριάννα Β.  Βαρδινογιάννη) όσο και στο Εξωτερικό (52 
Πρεσβείες - Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισµούς- Αρχηγούς Κρατών, UNESCO, ICOMOS) 
έφτασε στο στάδιο εκείνο της ωρίµανσης που θα µπορεί πλέον να δει τους 
καρπούς των προσπαθειών του να υλοποιούνται άµεσα και να αποδίδουν τα 
αναµενόµενα ήτοι  

- Ενοποίηση των Αρχαιολογικών ιστορικών χωρών της Αρχαίας Σαλαµίνας  

( Αρχαία πόλη, Αρχαίος Λιµένας , Τύµβος, Κυνόσουρα). 

- Ιστορικό θεµατικό πάρκο  το οποίο έχει συµπεριληφθεί ήδη στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα   Undersea Road Tunnel Salamina island - Perama. 

- Ενσωµάτωση των Ιστορικών χωρών της Ναυµαχίας στη Σαλαµίνα στους 
κατάλογους της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.  

- Δηµιουργία τρισδιάστατου µουσείου απεικόνισης της Ναυµαχίας. 

- Λιµάνι υποδοχής transit κρουαζιερόπλοιων.  

- Μαρίνα οπού και έχει ήδη  συµπεριληφθεί στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπερτονιστεί η συµπαράσταση ιδιωτικών και κρατικών 
συντελεστών χωρίς τους οποίους ελάχιστα θα είχαν συντελεστεί και στους 
οποίους εκφράζουµε βαθύτατη ευγνωµοσύνη διότι τους οφείλουµε τα µέγιστα: 

� Στην Πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO Προέδρου της Διεθνούς 
Τιµητικής  Κοσµητείας κ. Μαριάννας Β.  Βαρδινογιάννης για την πολύχρονη 
συνεργασία και στήριξη, όπως και την Ελληνική κυβέρνηση και το 
Ίδρυµα  Μαριάννα  Β. Βαρδινογιάννη  που µας ενέταξε στην τιµητική 59 
µέλη κοσµητεία των εορτασµών Σαλαµίνα / Θερµοπύλες 2500 χρόνια 

� Τον Υπουργό  Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,  
� Την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού  κ. Λίνα Μενδώνη, 
� Tον Διευθυντή του Γραφείου του π. Υπουργού κ.Παππά, κ. 
Παναγιώτη Σκούτα  

� όπως και όλους τους αφανείς συνεργάτες και υποστηρικτές, αληθινούς 
αφανείς στυλοβάτες που µε τον ουσιαστικό σας υποστηρικτικό έργο, 
φτάσαµε σήµερα σε τέτοιο σηµείο που θα µπορούµε σύντοµα να µιλάµε για 
ένα θαύµα που όλοι ευχόµαστε από βάθους καρδίας, δηλαδή η 
Ιστορική  Σαλαµίνα µας, να αναδεικνύεται σε Μνηµείο της Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας, ενιαία ως Νήσος µετά του 
περιβάλλοντος χώρου, διότι αυτό είναι το µοναδικό δώρο που της αξίζει ως 
πυλώνα της εδραίωσης της Δηµοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ειρήνης 
ανά την Οικουµένη. 


