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ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ	2020,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΙΟΥΛΙΟΣ	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	

	«Το	Ρόταρυ	Δημιουργεί	Ευκαιρίες»	
													ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	:	HOLGER	KNAACK	

																					
	

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2020-2021	
	

ΜΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΙΝ		6944508447	

	
E-mail:	

g-mavros@hotmail.com	

	
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	2021-2022	

	
ΜΑΡΙΖΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	

ΕΙΔΙΚΟΣ		ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΤΗΛ.6972918366	

	
E-mail:	

mariza.economou@gmail.com	

	
ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ		2022-2023	

	
ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΙΝ	6972707932	
2103620158	

	
E-mail:	

info@bb5.gr	

			
Β.	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ:	ΝΩΝΤΑΣ	ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ	,	E-mail:	nontasharonitis@gmail.com,	Κιν.	6977699573	,	2810289319.		

ΠΡΩΗΝ	Β.Δ/ΤΑΙ	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜ.	-	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	-	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ		
	
	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	Ρ.Ο	ΧΑΝΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1/7/20	ΕΩΣ	30/6/21	
 
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ	2020-21	/		Β.	Δ/ΤΗΣ	13-14	/	ΕΠΙΤΙΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	/	ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ	19-20,		

ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,	Συντ.	Οδοντίατρος,	Χάληδων	18,	Τηλ:	28210-46467	
2) ΠΡ. 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	

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																																																												
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Α. Το Δ.Σ του Οµίλου µας Περιόδου 1-7-20 εως 30-6-21 

Β. Εκδηλώσεις και Δράσεις Περιόδου 1-3-20 εως 30-6-20 

    1. Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις που δεν έγιναν στην µαταιωθείσα συνεστίαση µας την 19-3-20. 

    2. Συµµετοχή µας στην συνεστίαση του Ροτ. Οµίλου Ρεθύµνης 

    3. Οι ευχές µας για το Πάσχα 

    4. Η 1η Διαδικτυακή συνεστίαση µας την 7-5-20 µε οµιλητή τον Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ και µε θέµα «Η επανεκκίνηση της οικονοµίας µετά την πανδηµία». 

    5. Η 2η  Διαδικτυακή συνεστίαση µας την 11-6-20 µε οµιλητή τον Ροτ. ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ και µε 

θέµα «Η Ταχυδροµική Ιστορία της Κρήτης». 

   6. Το αξιολογότατο κοινωνικό έργο της 2470 Περιφέρειας µας και των Οµίλων της. 

   7. Το έργο του Ροταριανού Ιδρύµατος. 

   8. Επέτειος εορτασµού του πατέρα 3η Κυριακή του Ιουνίου. Επιστολή ενός πατέρα στον υιό του. 
 

 

 

Λόγω της πανδηµίας του κορωνοιού η προγραµµατισµένη δια την 19-3-20  

ως κάτωθι εκδήλωση µας µαταιώθηκε. 

	

Θα	είναι	ιδιαίτερη	χαρά	μας	εάν	τιμήσετε	με	την	παρουσία	σας		την		Πανηγυρική			Συνεστίαση	του	
Ομίλου	μας	 της	 τρεχούσης	 χειμερινής	 περιόδου	 	 κοινής	 μετά	 του	 1ου	 Ροταριανού	Κοινοτικού	
Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου,	που	θα	πραγματοποιηθεί	την	19-03-2020	ημέρα	Πέμπτη	
και	ώρα			21:30		στο			κέντρο			εκδηλώσεων<<	ΖΥΓΟΣ>>	στο		κάτω	Δαράτσο	στην		παλαιά		Εθνική		
οδό			Χανίων-Κισσάμου(	Διασταύρωση	Γαλατά)			τηλ.28210-33655	.	

Κατά	την	διάρκεια	της	Συνεστίασης	αυτής	θα	λάβουν	χώρα	τα	κάτωθι:	

	Α)		ΟΜΙΛΗΤΗΣ	:	ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ		ΚΥΡΙΑΚΟΣ		τ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ,	τ.	ΔΗΜΑΡΧΟΣ		ΧΑΝΙΩΝ	

ΘΕΜΑ		:											<<	ΣΥΝΤΑΓΜΑ		ΚΑΙ		ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ		>>	

	Β)	ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ	:				1)	ΒΑΜΒΟΥΚΑ		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ		τ.	ΔΗΜΑΡΧΟΥ		ΧΑΝΙΩΝ	

																																											2)	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟΥ		τ.	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ		ΧΑΝΙΩΝ	
	

Εις την ανωτέρω εκδήλωση µας επρόκειτο να γίνουν οι κάτωθι ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις: 

 
 
 
 



 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 19/3/2020 

 
                   
(1) ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Είναι η δεύτερη φορά που εντος Διετίας 

βραβεύτηκε ο Ροταριανός Οµιλος Χανίων από 
Δηµόσια Υπηρεσία του Νοµού Χανίων η πρώτη  ητο 
από το Δήµο Χανίων πέρισυ. 

Σήµερον 21-1-2020 κατά την διάρκειαν της 
τελετής εγκαινίων της νέας Πτέρυγας γραφείων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων και του κοψίµατος 
της Βασιλόπιτας. 

Ο Δκτης ανεφέρθηκε και βράβευσε άτοµα και 
Υπηρεσίες που βοήθησαν στο έργο της µεταξύ των 
οποίων και ο Ροταριανός Οµιλος Χανίων. 

Το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα παρέλαβε ο 
Γεν.Γραµµατεύς και εψηφισµένος Πρόεδρος 
Εµµανουήλ Δελάκης από τον εκπρόσωπο της 115 
Πτέρυγας Μάχης παρουσία Αντιπροσωπείας του 
Οµίλου από τον εκ των Αντ/δρων  Πελεκανάκη Γεωργίου και Καστρινάκη Σταύρου και µε την 
Συµµετοχήν ολων ανεξαιρέτως των Αρχών  Εκλησσιαστικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών του 
Νοµού Χανίων. 
                                     

 



(2) ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ  
 

[2.1]  
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Ρ.Ο. Χανίων,  
τα θερµά συγχαρητήρια του Οµίλου µας, του Ροταριανού Οµίλου Θεσσαλονίκης Ανατόλια για 
τη βράβευσή σας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του νοµού Χανίων, τη δεύτερη µετά αυτήν 
του Δήµου σας, καθώς αποτελεί φωτεινό παράδειγµα και πρότυπο για όλους µας.  
Με ροταριανούς χαιρετισµούς  
 
Για τον Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης Ανατόλια 
Γεώργιος Κεστελίδης - Πρόεδρος  
Γεώργιος Ελευθεριάδης - Ειδικός Γραµµατέας 
www.rcanatolia.org - rcanatolia@gmail.com	
 
[2.2]  
ΑΠΟ ΜΑΡΙΟ ΑΖΑ (τ. Πρόεδρο ΡΟΤ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ –ΚΙΤΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ) 
 
Αγαπητέ Μανιώ συγχαρητήρια στον Αδελφό Όµιλο Χανίων για την πολύπλευρη 
δράση του! Εύγε! 
 
[2.3]  
ΑΠΟ ΧΡΥΣΑ ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗ (ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ)  
Κ. ΜΑΝΟΛΗ, ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ. ΣΑΣ 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.  
ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑ.ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,ΧΡΥΣΑ. 
 
[2.4]  
ΑΠΟ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΑΚΗ (ΡΟΤ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ) 
 
Συγχαρητήρια, Μανιό.  
Να είσαι γερός να κάνεις πολλά καλά γύρω σου. 
Μαρία Τσαπάκη. 
	

[2.5]  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ		ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ		τ.			Δκτης		2470		ΔΡ																																																																					 
																				
Αγαπητέ	Μανιέ	μου,																																																															
Πολύ	καλό	έντυπο.	(Αφορά		το	Περιοδικό	Νο	65)	
	
Γρηγόρης	
	
[2.6] Ρένα	Τζοράκη 
	
Μπράβο	Κυριε	Δελακη,	για	το	έργο	σας.		



Είστε	άξιος	πολλών	συγχαρητηρίων.	
Τους	χαιρετισμούς	και	την	αγάπη	μου	σε	όλους	σας.	
 
[2.7]  
Nikos Vynichakis (Chania Branch Manager)  
 
κ.Δελάκη σας ευχαριστούµε πάρα πάρα πολύ !!! 
Καλή δύναµη σε ότι κάνετε !!!! 
 
[2.8]  
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020 
 
Θερµά συγχαρητήρια. Είσαι πάντοτε ακµαίος και πρόθυµος να βοηθήσεις τον 
συνάνθρωπο. 
  
Μετά φιλαδελφίας, 
Σπύρος  Καµαλάκης 
 
[2.9]  
Αγαπητέ	Πρόεδρε, Αγαπητοί	Εμμανουήλ	και	Σταύρο,	
 
Αποστέλλω	τα	συγχαρητήριά	μου	σε	όλους	για	το	έργο	σας	και	σας	εύχομαι	καλή	
συνέχεια.	
	
Με	φιλικούς	χαιρετισμούς,	Δρ.	Χρίστος	Α.	Θεοδούλου	
ΠΠ	του	Ροταριανού	Ομίλου	Λάρνακος	
Επίτιμο	Μέλος	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	
Πρώην	Αναπληρωτής	Κυβερνήτης	της	Περιφέρειας	2452	
	
THE	LAW	OFFICES	OF	DR.	CHRISTOS	A.	THEODOULOU	LLC	
Theodoulou	House	
9,	W.	Weir	Street	and	5,	Corais	Street	
6010	LARNACA	–	CYPRUS	
Postal	Address:		
P.O.	Box	40965	
6308	LARNACA	-	CYPRUS	
Tel:	+357	24656318	
Fax:	+357	24623215	
E-mail	1:	c.a.theodoulou@cytanet.com.cy	
E-mail	2:	patent.theodoulou@cytanet.com.cy	
www.theodoulou.com.cy	
	

	

	



(3)     ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΒΙΒΛΙΩΝ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ   ΟΜΙΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ   ΚΑΙ   ΤΟ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ    ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ   ΣΩΜΑ    ΣΤΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΣΤΑΛΟΥ    ΧΑΝΙΩΝ 

 

	 	

	Την	30	 	 Ιανουαρίου	ημέρα		Πέμπτη	Αντιπροσωπεία	 	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	και	του	
1ΟΥ	 Ροταριανού	 	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 αποτελούμενη	 από	 τους	
Εμμανουήλ	 Δελάκη	 Γεν.Γραμμ.	 και	 εψηφισμένο	 Πρόεδρο	 1-7-20/30-6-22,	 Πελεκανάκη	 Γεώργιο		
Αντ/δρο	και	Ταμία	και	τον	Ευτύχιο	Κουκουτσάκη	Πρόεδρο	του	1ου	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	
εν	Ελλάδι		εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	μετέβησαν	εις	την	βιβλιοθήκην	του	Σταλού	Χανίων	και	παρέδωσαν	
πολύ	 μεγάλη	 ποσότητα	 βιβλίων	 τα	 οποία	 προήρχοντο	 τόσον	 από	 τις	 βιβλιοθήκες	 των,	 όσον	 και	
από	 τους	 κ.κ	 Αντωνίου	 Κουκουτσάκη,	 Ρεββέκα	 Hamelton,	 Ιωάννας	 και	 Κατερίνας	 Σταυρίδου,	
κατάστημα	 Παζάρ	 George	 	 krueger	 	 και	 Radio	 	 Greta.	 Την	 αντιπροσωπεία	 υπεδέχθη	 θερμά	 η	
υπεύθυνη	 της	 βιβλιοθήκης	 κ.Νίκη	 Γαλάνη	 Εθελόντρια	 μετά	 του	 συζύγου	 της	 κ.Μηνά	 Γαλάνη	
Υποναυάρχου	 ε.α.Η	 κ.Γαλάνη	 αφου	 ξενάγησε	 την	 αντιπροσωπεία	 και	 την	 ευχαρίστησε	 δια	 την	
σημαντικήν	 συνεισφοράν	 μας	 στον	 εμπλουτισμό	 επεξήγησε	 τις	 δράσεις	 που	 πραγματοποιούσε		
στο	φιλόξενο	χώρο	της	βιβλιοθήκης	δια	παιδιά	πρωτοβάθμιας			εκπαίδευσης		με	θέματα	ποικίλης		
θεματολογίας.		

	 	

	



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΔΡΑΣΙΣ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	
ΔΩΡΕΑ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ	ΕΙΣ	ΤΟ	ΧΑΜΟΓΕΛΟ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΙΟΥ	

	

						Το	1ο	Ροταριανό	Κοινοτικό	Σώμα	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	εδώρησε	10	κούτες	παιχνιδιών	
εις	το	χαμόγελο	του	παιδιού,	το	οποίο	απέστειλε	την	κάτωθι	συγχαρητήρια	επιστολή.	

Αγαπητοί	φίλοι	

						Με	την	επιστολή	μας	αυτή	θα	θέλαμε	να	σας	ευχαριστήσουμε	θερμά	για	την	ευγενική	προσφορά	
ειδών	πρώτης	ανάγκης.	Η	κάθε	προσφορά	είναι	για	εμάς	ενας	μικρός	θησαυρός	που	αξιοποιόύμε	με	
υπευθυνότητα	και	σεβασμό.	

«Το	χαμόγελο	του	Παιδιού»	δεν	απευθύνεται	σε	κάποιους,	δεν	ανήκει	σε	λίγους.	Απευθύνεται	σε	
όλα	 τα	παιδιά	 και	 ανήκει	 σε	 όλους	αυτούς	που	μοιράζονται	 το	 ίδιο	Οραμα	 και	Αξίες:	 	Φροντίδα,	
Αξιοπρέπεια	και	ισότητα	για	κάθε	παιδί	στην	χώρα	μας.	

«Το	 χαμόγελο	 του	 Παιδιού»	 ανήκει	 και	 σε	 εσάς	 που	 συμμετέχετε	 ενεργά	 στην	 προσπάθεια	 κάθε	
παιδί	να	έχει	όλα	όσα	δικαιούται.	

							Χάρη	σε	όλους	μας,	από	το	1995	εως	σήμερα	«Το	χαμόγελο	του	Παιδιού»	αναγνωρισμένο	στην	
Ελλάδα	και	διεθνώς,	στέκεται	κάθε	χρόνο	δίπλα	σε	χιλιάδες	παιδιά.	

							Εξιδικευμένα	δίπλα	σε	παιδιά	θύματα	βίας,	παιδιά	που	εξαφανίζονται,	παιδιά	με	προβλήματα	
Υγείας,	 παιδιά	 που	 ζούν	 σε	 συνθήκες	
Φτώχειας.	Κάθε	ένα	παιδί	είναι	μοναδικό	και	
η	 επιστημονική	ομάδα	 του	Οργανισμού,	 του	
παρέχει	όλα	όσα	αυτό	έχει	ανάγκη,	δίνοντας	
άμεσα	 λύσεις	 σε	 συνεργασία	 με	 κάθε	
αρμόδιο	φορέα.	

						Σας	 ευχαριστούμε	 από	 καρδιάς	 για	 την	
συμμετοχή	και	την	εμπιστοσύνη.	

«	Αν	ενωθούμε	ολοι	θα	τα	καταφέρουμε	»	

Με	εκτίμηση	

Κώστας	Γιαννόπουλος	Πρόεδρος	Δ.Σ	

	

	

	

															

																																																												

	
	



ΔΕΛΤΙΟΝ	ΤΥΠΟΥ	
Επισκέψεις	Ξένων	Ροταριανών	εις	τα		Γραφεία	του	Ρόταρυ	Χανίων	

Τα	γραφεία	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	τα	οποία	λειτουργούν	κανονικά	καθημερινά	από	10	εως	12,30		πλην	
Σαββάτου	και	Κυριακής	επισκέπτονται	 κατά	 τακτά	χρονικά	διαστήματα	πολλοί	ροταριανοί	από	 την	Ελλάδα	και	 	 το	
Εξωτερικό	και	ανταλλάσουν	απόψεις	δια	το	Κοινωνικό	Έργο	που	επιτελούν	και	αρκετές	φορές	συνεργάζονται	από	κοινού	
δια	τον	σκοπόν	αυτόν.Εντελώς	πρόσφατα	μας	επισκέφθηκε	η	ροτ.	Νora	Dunn	του	ροτ.Ομίλου	East	York	στο	Τορόντο	του	
Καναδά	η	οποία	θαύμασε	κυριολεκτικώς	τα	γραφεία	μας	από	τα	βραβεία	και	τους	επαίνους	που	διακοσμούσαν	τους	
τοίχους	και	έμεινε	κατενθουσιασμένη	από	την	ενημέρωσιν	που	της	εκάναμε	δια	τις	δράσεις	μας.Επιστρέφοντας	στην	
χώραν	 μας	 θα	 ενημερώσει	 τον	 Ομιλον	 της	 δια	 μιαν	 από	 κοινού	 δράσιν	 δια	 το	 καλόν	 του	 Κοινωνικού	
Συνόλου,συγκεκριμένα	 της	 αναφέραμε	 το	 πρόγραμμα	 που	 είναι	 σε	 εξέλιξη	 δια	 την	 Αποστολήν	 Αγνού	 Παρθένου	
Ελαιολάδου	 εις	 τον	 Γαλλικον	 Ομιλον	 Longui	 τα	 κέρδη	 του	 οποίου	 κατανέμονται	 ισομερώς,	 αλλα	 αυτά	 που	 μας	
αποστέλλουν	 είναι	 σε	 τρόφιμα	 μακράς	 διαρκείας,είδη	 ρουχισμού	 και	 φάρμακα.	 Την	 σχετική	 υπευθυνότητα	 –
αρμοδιότητα	έχει	ο	ροτ.Κουκουτσάκης	Ευτύχιος	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Κοινωνικής	Δράσεως	και	Αλληλεγγύης	του	
Ομίλου	μας	καθώς	και	Πρόεδρος	του	1ΟΥ	Ροτ.Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου.	

		 																																	 	

Η		ροτ.Νορα	Dunn		μετα	του	εψ.Πρ.		 	 Η		ροτ.Νορα	Dunn		μετα	του	Α	Αντ/δρου	μας	
Δελάκη	Εμμανουήλ.																																																			 	 Ουρουτζόγλου	Μελετίου.	

	

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ	ΜΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ	300	ΠΑΙΔΙΩΝ	ΣΤΗΝ	ΛΕΡΟ	
To	Πρόγραμμα	Bomar	 της	Περιφέρειας	συνεχίζεται	 στη	Λέρο	 το	3ήμερο	20-23	Φεβρουαρίου	 για	 τον	

εμβολιασμό	300	παιδιών.	Το	κλιμάκιο	των	εθελοντών	μας	αποτελείται	από	την	πΔ	Μ.	Καλοειδά	που	είναι	
και	η	επικεφαλής	του	Προγράμματος,	την	Χρ.	Ρομποτή,	τον	Ν.	Βλασσόπουλο,	την	Δ.	Βλασσοπούλου	και	την	
Κ.	Γούλα.	Κοντά	τους	και	ο	γιατρός	Β.	Μαρκάκης	μέλος	του	Ρ.Ο.	Λέρος,	καθώς	και	τα	μέλη	του	Ομίλου	Δ.	
Σταματέλος	 (Πρόεδρος),	 Χρ.	 Έλληνας	 (Γραμματέας),	 Μ.	 Αράπης	 και	 οι	 λοιποί	 που	 υποδέχθηκαν	 και	
φιλοξενούν	 τους	 εθελοντές	 μας	 με	 αγάπη	 και	 ροταριανή	 συναδέλφωση.	 Χθες,	 έγινε	 η	 συνεστίαση	 του	
Ομίλου	με	τους	εθελοντές	που	"τσίκνισαν"	προφανώς	...	ψαρικά!	Η	πΔ	Μαριάννα	μίλησε	για	τους	σκοπούς	
του	 Ρόταρυ	 και	 τα	 προγράμματά	 του.	Ο	 εμβολιασμός	 συνεχίζεται	 σήμερα.	 Ευχαριστούμε	 τους	 εθελοντές	
μας	 που	 άφησαν	 τις	 δουλειές	 τους	 για	 να	 υλοποιήσουν	 το	 έργο	 και	 τα	 μέλη	 του	 Ρ.Ο.	 Λέρος.	 ΡΟΤΑΡΥ	
ΣΗΜΑΙΝΕΙ	ΕΡΓΟ!	

	

	

	

	



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ		

ΣΤΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΥ	ΡΕΘΥΜΝΟΥ		ΣΤΙΣ	26-2-20	

Με	 την	συμμετοχή	 και	 των	6	Ροταριανών	Ομίλων	 της	Κρήτης	πραγματοποιήθηκε	Πανηγυρική	
Συνεστίαση	 στο	 Ρέθυμνο	 κατά	 την	 διάρκειαν	 της	 οποίας	 ομίλησε	 ο	 ροτ.Dr	 Ιωάννης	 Σαμιώτης	
Οδοντίατρος	 εμφυτευματολόγος	 Πρόεδρος	 Ρ.Ο	 Ρεθύμνου	 2011-2012	 και	 Πρόεδρος	 Ρ.Ο	 Ηράκλειο	
Candia	2014-2015	με	θέμα:	Λοιμώξεις	του	στόματος	και	επακόλουθες	ασθένειες	στον	Οργανισμό.	

Τον	Ομιλον	 Χανίων	 εκπροσώπησε	 οκταμελής	 Αντιπροσωπεία	 με	 επικεφαλής	 τους	 ροτ.Δελάκη	
Εμμανουήλ,	Μαρινάκη	Σταύρο,	Πελεκανάκη	Γεώργιο	και	Σταματάκη	Ζαχαρία.	

	

	

	



	

	

 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ 2020 

Προς τις αρχές της πόλης µας, πολιτικές και στρατιωτικές, 
καθώς και προς όλους τους συµπολίτες µας, τους εκλεκτούς 

µας φίλους και γνωστούς και σ’ όλη τη Ροταριανή 
οικογένεια, οι πρόεδροι του Ροταριανού Οµίλου Χανίων νυν 
Σταύρος Γκίζας και εψηφισµένος Εµµ. Δελάκης µετά των 
συζύγων των, του εψηφ. Γεν. Γραµ. Κουτρώνα Δηµητρίου 

και των µελών του ΔΣ, σας απευθύνουµε 
Τις κάτωθι ευχές: 

 
Πασχαλινές δέξου ευχές, απ’ την καρδιά βγαλµένες 
Όλες οι µέρες της ζωής, να’ ναι αναστηµένες 

Η φλόγα της Ανάστασης ν’ ανάψει στην καρδιά σας 
Για να κρατήσει ζωντανά όλα τα όνειρά σας 
Να προσπερνάτε τα δεινά που η ζωή σας δίνει 
Και το γλυκό χαµόγελο στα χείλη σας µη σβήνει. 

 
ΚΑΛΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΙ	ΧΡΟΝΙΑ	ΠΟΛΛΑ	ΜΕ	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	

ΧΑΡΑ	
 

Τις ευχές µας ανταπέδωσαν ολοι οι παραλήπτες µας (περίπου 2.500) µεταξύ των οποίων η Πολιτική, 
Στρατιωτική και Αστυνοµική Ηγεσία των Αθηνών και της Πόλεως µας καθώς και οι Ροτ. συνάδελφοι 

και φίλοι του Οµίλου ανά την επικράτεια. 

 



1η ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΤΗΣ 7-5-2020 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΡΟΤ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ. 

	

	 	

	
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ		ΕΨΗΦ.	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	ΚΑΙ	ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	ΣΤΗΝ	ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ	

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΣ	7-5-2020	

Αγαπητοί	Ροτ.Συνάδελφοι,	σας	καλωσορίζω	και	εγώ	στην	1ην	μας	Διαδικτυακή	συνάντηση	και	ελπίζω	
να	πετύχομε	τον	σκοπό	μας	που	είναι	η	διατήρηση	του	Ομίλου	μας	ζωντανού	και	της	συναδέλφωσης	
μεταξύ	μας.	Βέβαια	είμεθα	άπειροι	στην	νέα	Τεχνολογία	και	ζητούμε	συγνώμη	εκ	των	προτέρων	εάν		
δεν	τα	καταφέρουμε.	Η	συνάντηση	μας	αυτή	βέβαια	δεν	έχει	την	αίγλη	των	Πανηγυρικών	
συνεστιάσεων	μας	αλλά	ελπίζουμε	ότι	σύντομα	θα	βρεθούμε	στο	γνώριμο	περιβάλλον	μας	στο	
Κέντρο	Ζυγός	όταν	το	επιτρέψουν	οι	συνθήκες.	

Το	πρόγραμμα	μας	θα	είναι	περιληπτικό	με	μόνο	την	κεντρική		Ομιλία	του	ροτ.	Μπατσαρισάκη	
Παναγιώτη	 μια	 που	 η	 πρώτη	 αυτή	 διαδικτυακή	 συγκέντρωση	 μας	 είναι	 Δοκιμαστική	 Πιλοτική.	
Ελπίζουμε	στις	επόμενες	να	τις	έχουμε	προετοιμάσει	καλύτερα.	

Ευχαριστίες	 θερμές	 στον	 αναλαμβάνοντα	 Γεν.	 Γραμματέα	 από	 την	 1η	 Ιουλίου	 ροτ.	 Κουτρώνα	
Δημήτριο	δια	την	διοργάνωση	αυτής	της	συνάντησης.	

Δίνουμε	τον	Λόγο	στον	ροτ.	Μπατσαρισάκη	Παναγιώτη	και	μετά	θα	επακολουθήσει	συζήτησις	
εάν	έχουμε	χρόνο.	



Επανεκκίνηση της οικονοµίας µετά την πανδηµία 
Οδηγός µας πάντα η ψυχραιµία γιατί χωρίς αυτήν θα χάσουµε τα πάντα 

Μπατσαρισάκης Παναγιώτης 
16.05.2020, 07:35 

Το 2015 χρειάστηκε να γίνει επανεκκίνηση της οικονοµίας γιατί στην ουσία η χώρα είχε 
πτωχεύσει. Τότε, µας κουνούσαν το δάκτυλο οι δανειστές, αλλά «πληρώνουµε το 
λογαριασµό». 

Αφού τελείωσαν τα µνηµόνια και συνεχίζεται η εποπτεία µε µία οικονοµία σε νέα κρίση, 
οµολογουµένως όµως µε καλύτερη ψυχολογία σε σχέση µε το 2015, η χώρα µας πρέπει να 
βρει δυνάµεις για την επανεκκίνηση της. Δεδοµένο βέβαιο είναι ότι έχουµε δύο βασικούς 
πυλώνες οικονοµίας, την τουριστική βιοµηχανία και τις εξαγωγές, και χωρίς αυτά δεν 
υπάρχουµε… 

H βουτιά της λίρας, θηλιά για τον Ερντογάν 
Για να ξεκινήσουν και η οικονοµία να πάρει µπρος χρειάζονται συγκεκριµένες δράσεις 

ριζοσπαστικές και ταυτόχρονες. 
Η οποία επιδοµατική πολιτική αφενός µεν είναι καλοδεχούµενη αλλά είναι συγκεκριµένη 

και µικρή. 
Πρέπει λοιπόν άµεσα να ληφθούν µέτρα όπως: 
Να δοθεί φορολογική ενηµερότητα για 6-12 µήνες µε την προϋπόθεση δε θα γίνει δόλια 

µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. 
Τα οφέλη θα είναι πολλά από την απελευθέρωση πολλών συναλλαγών και πολλές 

σταυροειδείς οικονοµικές πράξεις. 
Να παύσουν οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία για 

έναν τουλάχιστον χρόνο µέχρι να πάρει µπροστά η οικονοµία. Παρεπιπτόντως θα 
αποσυµφορηθούν και τα δικαστήρια. 

Τα χρέη των πολιτών προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία να ρυθµιστούν για 200 
τουλάχιστον δόσεις χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Μην ξεχνάµε ότι το ύψος των χρεών 
προς το Δηµόσιο είναι 106,5 δισεκατοµµύρια και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία πάνω 
από 35,5 δισεκατοµµύρια. 

Να δοθεί bonus στους συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους µε πάνω από 20% µείωση στις 
καταβολές. 

Πρέπει να γίνει δραστική µείωση του ΦΠΑ σε όλες τις δραστηριότητες 6-15 % maximum 
και ιδιαίτερα στην εστίαση. Στόχος είναι να αποδίδεται το ΦΠΑ και να µην γίνεται απαιτητό 
µετά από αναγκαστική είσπραξη. 

Αυτό µπορεί να γίνει µε καταβολή του ΦΠΑ είτε απευθείας από τα POS ή µε εκκαθάριση 
κάθε Παρασκευή στην Τράπεζα υπέρ του Δηµοσίου. 

Για τα κόκκινα δάνεια χρειάζεται άµεσα ρύθµιση µε άξονα ρύθµισης τα 50 χρόνια ή 
εθελοντική ρευστοποίηση ακινήτων για την οριστική εξόφληση των χρεών. 

Να δοθεί περίοδος χάριτος για την εξόφληση των δόσεων τουλάχιστον 6 µηνών για 
όλους και για τους άνεργους 12 µήνες. Βέβαια για αυτούς που θα πληρώνουν να υπάρχει 
σοβαρό κίνητρο µε bonus τουλάχιστον 20 % µείωση καταβολής. 

Όλα αυτά θα λειτουργήσουν σαν εφαλτήριο για νέο ξεκίνηµα της οικονοµίας της χώρας 
και σταθεροποίηση της ανάκαµψης. Πάντα µε το βλέµµα στους βασικούς πυλώνες της 
ελληνικής οικονοµίας, τουρισµός, εξαγωγές και ασφαλώς γεωργική και κτηνοτροφική 
παραγωγή. Όλοι οι άλλοι κλάδοι θα λειτουργήσουν αυτόµατα. 

 
*Ο κ. Παναγιώτης Μπατσαρισάκης είναι Οικονοµικός αναλυτής, Επιχειρηµατικός 

Σύµβουλος 
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Σεμινάριο	Εψηφισμένων	Προέδρων	Ομίλων	

(συμμετέχουν	και	οι	Βοηθοί	Διοικητές)	
(		Με	τηλεκπαίδευση	)	

	
Σάββατο,	23	Μαΐου	2020	

						ΩΡΑ																																					ΘΕΜΑ																																																																																				ΟΜΙΛΗΤΗΣ	
09:45-10:00	 Προσέλευση-Είσοδος	στην	Εφαρμογή	 	 	 Ροτ.	Δ.	Μπέκος,	εισ.	Γραμ.	
10:00-10:15	 Καλωσόρισμα,	το	πρόγραμμα	της	επόμενης	χρονιάς	 Ροτ.	Γ.	Μαύρος,	εψ.Δ	
10:15-10:30	 Καθήκοντα	και	υποχρεώσεις	των	εψ.	Προέδρων		 Ροτ.	Μαρίζα	Οικονόμου,υπ.Δ	
10:30-10:50	 Πρόγραμμα	Δράσης	και	Εκδηλώσεων	Ομίλου	 	 Ροτ.	Ι.	Βλασιάδης,	π.Δ			
10:50-11:00	 Οργανόγραμμα	Ομίλου	-	Σχέσεις	με	β.	Διοικητές	 Ροτ.	Ι.	Ηλιάκης,	π.Δ		
11:00-11:15	 Πώς	θα	εργασθούμε	μαζί		 	 	 															Ροτ.	Γ.	Μαύρος,	εψ.Δ		
11:15-11:30	 Ηλεκτρονική	διασύνδεση	Ομίλων	και	Δ.Ρ.	 	 Ροτ.	Κ.	Χουτουριάδης,	π.Δ	

															11:30-11:45						Διαδικτυακές	Συναντήσεις																																																							Ροτ.	Π.	Κατρούγκαλος,	π.βΔ	
	

11:45-12:00	 Γραμματειακή	υποστήριξη	 	 	 	 Ροτ.	Δ.	Μπέκος,	εισ.	Γραμ.	
12:00-12:15	 Οικονομικές	υποχρεώσεις	μελών	και	Ομίλων	 	 Ροτ.	Ν.	Κέμος,	Ταμίας	
12:15-12:30							Συζήτηση																																																																																				Ροτ.	Γ.	Μαύρος,	εψ.Δ	
12:30	 	 Λήξη	Εργασιών	
 

Κατά την διάρκεια του ΠΕΤΣ το κάτωθι φωτογραφικό ρεπορτάζ εκάλυψε ο Γεν. Γραµ. και εψηφισµένος 
Πρόεδρος  του Οµίλου µας Εµµανουήλ Δελάκης. 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 24-5-2020 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	

	
ΩΡΑ																																																ΘΕΜΑ																																																																				ΟΜΙΛΗΤΗΣ	

	
09:45-10:00													Προσέλευση-Είσοδος	στην	Εφαρμογή																															Ροτ.	Δ.	Μπέκος,	εισ.	Γραμ.	
10:00-10:10													Χαιρετισμός	Διοικητού																																																										Ροτ.	Θ.	Πανάγος,	Διοικητής	
10:10-10:20													Χαιρετισμός	εψ.Δ-	Σύνθημα	Χρονιάς																																		Ροτ.	Γ.	Μαύρος,	εψ.	Δ	
10:20-10:30													Αύξηση	Μελών																																																																								Ροτ.	Ι.	Βλασιάδης,	π.Δ	
10:30-10:40													Το	Ροταριανό			Ίδρυμα																																																											Ροτ.	K.	Xoυτουριάδης,	π.Δ	
10:40-10:50													Δημόσια	Εικόνα	και	Ρόταρυ																																																	Ροτ.	Μ.	Δεληβοριά,	π.Δ	
10:50-11:00													Διαδικτυακές	Συναντήσεις																																																				Ροτ.	Π.	Κατρούγκαλος,	πβΔ	
11:00-11:10													Οικονομικός	Προϋπολογισμός	Ροτ.	Έτους	2020-21									Ροτ.	Ν.	Κέμος,	π.βΔ	
11:10-11:20													Οι	στόχοι	της	Περιφέρειας																																																				Ροτ.	Γ.	Μαύρος,	εψ.Δ	
11:20-11:30													Εκλογή	Εξελεγκτικής	Επιτροπής	χρονιάς	2019-20												Ροτ.	Θ.	Πανάγος,	Διοικητής	
11:30																								Λήξη	Εργασιών	
 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως το κάτωθι φωτογραφικό ρεπορτάζ εκάλυψε ο Ροτ. Α’ 
Αντιπρόεδρος του Οµίλου µας Μελέτιος Ουρουτζόγλου 

 

    

 

	 	

	



			 	

  

	
2η	ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΣ	7-5-2020		

ΜΕ	ΟΜΙΛΗΤΗ	ΤΟΝ	ΕΠΙΤ.	ΡΟΤ.	ΜΑΡΙΝΑΚΗ	ΜΑΡΚΟ	
	

	

		 	

	

			

	



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	–	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ		ΟΜΙΛΗΤΟΥ		ΜΑΡΙΝΑΚΗ	ΜΑΡΚΟΥ	στην		2η		
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ		της	11-6-2020	υπό	Εμμ.	Δελάκη	

Αγαπητοί		Ροταριανοί	Αξιωματούχοι		και		Εκλεκτοί	ροτ/νοί	συνάδελφοι	

Είμαι	ιδιαίτερα	χαρούμενος	που	σήμερα	και	ευθύς	αμέσως		θα	κοσμήσει	και	θα	λαμπρύνει	δια	
μίαν	ακόμη	φοράν	το	βήμα	του	ομίλου	μας	ο	εκλεκτός	και	πολύτιμος	συνεργάτης	του	ομίλου	μας	
και	 εδώ	 και	 πέντε	 	 έτη	 	 περίπου	 και	 επίτιμο	 μέλος	 μας	 	 ροτ.Μαρινάκης	 Μάρκος	 τον	 οποίον	
υποδέχομαι	με	την	κάτωθι	μαντινάδα:													

																																																																																																																																																													

Για	σένα	κάνω	προσευχή	/	Και	τάξιμο	στο	χρόνο	

Ποτέ	να	μην	γνωρίσουνε	/	Τα	μάτια	σου	τον	πόνο	

	

Πολύ			αγαπητέ		μας	επιτ.ροτ.Μάρκο	

Θεώρησα	επιτακτικό	μου	καθήκον	να	σε	ευχαριστήσω	με	την	ανωτέρω	ποιητική	αναφοράν	μου	
μια	 που	 αποτελείς	 πλέον	 μέλος	 του	 επιτελείου	 που	 εργάζεται	 δια	 να	 επιτυγχάνουν	 οι	 μηνιαίες	
πανηγυρικές	 	 συνεστιάσεις	 μας	 	 με	 αξιόλογον	 πλούσιο	 και	 επίκαιρο	 πρόγραμμα	 	 και	 με	 την	
προσφοράν	των	εκδόσεων	σου	σε	κάθε	Ομιλητήν	μας	καθώς		και	σε	κάθε	βραβευόμενο	μας.	

Η	φιλία	μας	στηρίζεται	επί	στερεών	βάσεων	μια	που	γνωριζόμαστε	εδώ	και	πάρα	πολλά	χρόνια.	
Από	τότε	ήσουν	ένθερμος		υποστηρικτής		της	Παγκοσμίου	οργανώσεως	μας	με	την	επισήμανση	ότι	η	
σύζυγος	σου	είναι	ροταριανή	στον	Ροτ.Ομιλο	candia	Ηρακλείου		και	έχεις	δώσει	τον	καλύτερον	σου	
εαυτόν	 	 για	 το	 Ρόταρυ	 και	 σε	 συγχαίρομε.	 Ευχόμεθα	 να	 συνεχίσεις	 με	 ακόμη	 μεγαλύτερο	
ενδιαφέρον	 να	 προσφέρεις	 στο	 Ρόταρυ	 με	 τις	 δημιουργικές	 σου	 ιδέες	 και	 τις	 επιστημονικές	 σου	
ικανότητες.	

Εκλεκτοί	 	ροτ.Συνάδελφοι	 ,	η	προσφορά	του	ροτ.	κ.	Μαρινάκη	 	Μάρκου	εις	τον	τόπον	μας	εις	
στην	Κρήτη	μας	αλλά	και	γενικότερον	στον	Ελλαδικό	χώρο	είναι	παρά	πολύ	μεγάλη	και	ένα	μεγάλο	
ευχαριστώ	 δεν	 αρκεί	 αλλά	 	 θέλω	 να	 γνωρίζει	 	 ότι	 όταν	 τούτο	 βγαίνει	 μέσα	 από	 τα	 σπλάχνα	 της	
ψυχής	 μας,	 μέσα	 από	 τα	 βάθη	 της	 καρδιάς	 μας	 τότε	 έχει	 εντελώς	 διαφορετική	 αξία	 διότι	
αντιλαμβάνεσθε	εκλεκτέ	μας	συνάδελφε	 	ότι	σας	δίδομε	ένα	τμήμα	από	το	είναι	μας	ένα	κομμάτι	
της	ψυχής	μας	σαν	μικρό	αντιστάθμισμα	στο	έργο	που	προσφέρεται	στον	τόπον	μας.	 	Η	σημερινή	
σας	Ομιλία	με	έκδηλο	ενδιαφέρον	αναμένεται	από	όλους	εμάς	που	παρευρισκόμεθα		τηλεδικτυακά	
δυστυχώς	στερούμεθα	 τις	περισσότερες	 	αρχές	 της	πόλης	μας	η	 τους	 εκπροσώπους	αυτών,	 	 τους	
φίλους	 του	 ΡΟΤΑΡΥ	 και	 την	 εκλεκτήν	 μερίδα	 της	 κοινωνίας	 μας	 που	 πάντοτε	 μας	 τιμά	 με	 την	
παρουσίαν	της	.																																																																																																																																									

Επαναλαμβάνω	 ότι	 αναμένεται	 με	 έκδηλον	 ενδιαφέρον	 μια	 που	 αναφέρεται	 σε	 ένα	 Ιστορικό	
γεγονός	την	Ταχυδρομικήν	Ιστορία	της	Κρήτης.	

	Πριν	του	παραδώσω	το	βήμα	κατά	παγίαν	ροτ/νή	τακτικήν	θα	αναφερθώ	στο	βιογραφικό	του	
σημείωμα	 απ’	 όπου	 θα	 αντιληφθείτε	 	 αν	 και	 τον	 γνωρίζετε	 σχεδόν	 όλοι	 σας	 περί	 ποίας	 μεγάλης	
εμβελείας	–	ακτινοβολίας	προσωπικότητος	πρόκειται.		



Βιογραφικό	Μαρινάκη	Μάρκου	

	

Αυτός	 ροτ.Συνάδελφοι	 είναι	 ο	 σημερινός	 Ομιλητής	 μας	 και	 σας	 παρακαλώ	 να	 τον	 ακούσετε	 με	 ιδιαίτερη	
προσοχή.	

	

 

 

 

	
	

	
	



	



	

 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ 
	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΔΡΑΣΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΧΑΝΙΩΝ	

ΔΩΡΕΑ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΚΑΙ	ΒΡΕΦΙΚΩΝ	ΕΙΔΩΝ	ΣΤΟ	ΧΑΜΟΓΕΛΟ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΙΟΥ.	

Τα	 μέλη	 του	 1ου	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	
Αζωγυρέ	Σελίνου	με	την	προτροπή	του	Προέδρου	τους	ροτ.	Ευτύχιου	
Κουκουτσάκη	 δώρισαν	 στις	 28	 Μαΐου	 του	 2020	 εις	 το	 ΧΑΜΟΓΕΛΟ	
ΤΟΥ	 ΠΑΙΔΙΟΥ	 ποσότητα	 τροφίμων	 και	 βρεφικών	 ειδών,	 το	 οποίο	
απέστειλε	ευχαριστήρια	επιστολή	(την	οποία	μπορείτε	να	διαβασετε	
στην	σελίδα	9	

	

	



Μένουμε	Σπίτι	και	ασκούμε	τα	κοινωφελή	καθήκοντά	μας	
	

Λόγω	των	έκτακτων	περιστάσεων	που	διέρχεται	η	Πατρίδα	μας	και	η	Κοινωνία	μας,	αφενός	από	
την	 πίεση	 στον	 Έβρο	 και	 αφετέρου	 λόγω	 του	 COVID	 19,	 η	 Περιφέρεια	 κατευθύνει	 με	 τρόπο	
συντεταγμένο,	 το	 κοινωφελές	 της	 έργο	 για	 την	 κάλυψη	 σχετικών	 αναγκών,	 πάντα	 ακολουθώντας	
τους	 κανόνες	 και	 τα	 θέσμιά	 της.	Ήδη	Όμιλοι	 και	 Ροταριανοί,	 ανταποκρινόμενοι	 στην	 έκκληση	 της	
Περιφέρειας	έχουν	συνεισφέρει	και	συνεχίζουν	να	συνεισφέρουν	οικονομικά	για	την	υλοποίηση	των	
παραπάνω	στόχων.	Ο	Διοικητής	ενημερώνει	και	θα	συνεχίζει	να	ενημερώνει	τακτικά	τους	Ομίλους	
για	κάθε	δράση	της	Περιφέρειας	με	αλληλογραφία	του	προς	τους	Προέδρους	των	Ομίλων.		

	

Το	δεύτερο	Global	Grant	της	Περιφέρειας	είναι	γεγονός!		

Η	 δεύτερη	 Παγκόσμια	 Χορηγία	 (Global	 Grant)	 της	 Περι-
φέρειας	εγκρίθηκε	στις	09.04.2020	από	το	Ροταριανό	Ίδρυμα.	
Η	Παγκόσμια	Χορηγία	αυτή	εντάσσεται	στο	Στρατηγικό	Σχέδιο	
της	 Περιφέρειας	 της	 χρο-νιάς	 2019-20	 και	 έρχεται	 μετά	 την	
πρώτη	 ΠΧ	 της	 Περιφέρειας	 των	 5	 οδοντιατρείων	 στα	 νησιά	
Σάμος,	Λειψοί,	Φούρνοι,	Σύμη	και	Αγαθονήσι.	Με	την	έγκριση	
της		

Παγκόσμιας	 Χορηγίας,	 τέσσερα	 δημόσια	 νοσοκο-μεία,	
ήτοι	το	Καραμανδάνειο	Πατρών,	Νοσοκομείο	Βόρειου	Τομέα	
Πατρών,	 Τριπόλεως	 και	 Κορίνθου,	 αποκτούν	 υπερη-
χογράφους	 για	 τον	 προγεννητικό	 έλεγχο,	 καθώς	 και	 λοιπό	
εξοπλισμό	 για	 τις	 ανάγκες	 των	 παιδιατρικής	 και	 γυναικολογικής	 κλινικών	 τους.	 Διεθνής	 χρηματο-
δότης	 στης	 Παγκόσμιας	 Χορηγίας	 είναι	 αποκλειστικά	 η	 2120	 Περιφέρεια	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	
(Puglia-	 Basili-cata).	 Ο	 συνολικός	 προϋπολογισμός	 του	 Προγράμματος	 ανέρχεται	 σε	 50.000	 ευρώ	
περίπου.	Επικεφαλής	 του	προγράμματος	είναι	ο	Ρ.Ο.	Πάτρα,	 ενώ	στο	πρόγραμμα	συμμετέχουν	οι	
2470	και	2120	Περιφέρειες	με	διάθεση	από	το	DDF	τους	και	οι	Ρ.Ο.	Πάτρα,	Αθήνα-Γουδή,	Καλλιθέα	
(2470	ΠΔΡ),	Κόρινθος,	Barletta,	Bari	και	Brindisi	(2120	ΠΔΡ).	Ο	Διοικητής	αισθάνεται	την	υποχρέωση	
να	 ευχαριστήσει	 τον	 πΔ	 Κοσμά	 Χουτουριάδη,	 Πρόεδρο	 της	 Επιτροπής	 Ροταριανού	 Ιδρύματος	 της	
Περιφέρειας,	 για	 τις	 εξαιρετικές	 του	 προσπάθειες	 και	 τεχνοκρατική	 του	 συνεισφορά	 για	 την	
ευόδωση	του	παραπάνω	σκοπού.		

Το	έργο	περιλαμβανόταν	στο	Στρατηγικό	Σχέδιο	της	Περιφέρειας	2019-20.		

…	και	προχωρούμε!		
 

 
Φέτος,	το	ύψος	της	προσφοράς	της	Περι-φέρειας	στην	κοινότητα	αναμένεται	να	εγγίσει,	αν	όχι	να	
υπερβεί,	συνολικά	το	πρωτοφανές	ποσό	των	300.000	ευρώ!		

 
 



 
ΔΩΡΕΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΓΝΠ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

 
 

 
Χθες Παρασκευή 22/05/2020, παραδώσαµε επίσηµα στο 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών Ρίου (νοσοκοµείο 
αναφοράς COVID 19), έναν αναπνευστήρα τύπου Hamilton C1 
σύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες της ΜΕΘ του 
νοσοκοµείου. Πρόκειται για δωρεά της 2470 Ροταριανής 
Περιφέρειας για την καταπολέµηση του COVΙD 19. Ο 
αναπνευστήρας ήταν ήδη εγκατεστηµένος από µηνός στην ΜΕΘ, 
λόγω όµως των περιοριστικών κανόνων δεν έγινε επίσκεψη επί 
τόπου. 

Την αντιπροσωπεία της Περιφέρειας µε τον Διοικητή Θ. 
Πανάγο, πΔ Γ. Βλασιάδη, πΔ Μ. Δεληβοριά, βΔ Αν. Κολύβρα, 
Πρόεδρο Ρ.Ο. Πάτρα Ντ. Ξένο, εψΠ Γ. Ραγκαβάνη και τα µέλη 
του ΔΣ του Ρ.Ο. Θ. Βόµβα και Σ. Κολλιοπούλου, υποδέχθηκε η 
Διοικητής του Νοσοκοµείου κ. Γ. Μαµµή, η οποία και παρέδωσε 
στον Διοικητή την ευχαριστήρια επιστολή. Παρούσα και η 
Διευθύντρια της ΜΕΘ του Νοσοκοµείου κ. Φλίγγου. 

 

Συνεχίζουµε τις επόµενες δωρεές µας …. 

Ρ.Ο. Σάµος  
 
Στις 8 Απριλίου2020 ο Ρ.Ο. Σάµος, 
πραγµατοποίησε µεγάλη δωρεά τροφίµων 
(640 κιλών κοτόπουλων) προς το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήµου Ανατολικής Σάµου, 
για την κάλυψη αναγκών 257 Οικογενειών, 
εγγεγραµµένων στα µητρώα απόρων. Την 
πολύ δύ-σκολη χρονική περίοδο που δια-
νύει η Ανθρωπότητα εν γένει, η Αγάπη και η 
Αρωγή προς τον συνάνθρωπο, είναι ανα-
γκαία από όλους όσο ποτέ άλλοτε. Ο Ρ.Ο. 
Σάµος, έχοντας ως µέλη του εξέχουσες και 
δραστήριες προσωπικότητες, καταξιωµένες 
κοινωνικά και επαγγελµατικά, συνεχίζει 
απρόσκοπτα το µεγάλο Ανθρωπιστικό του 
Έργο, προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας. 



Ρ.Ο. Παλλήνη-Γέρακας  
 

Τα µέλη του Οµίλου να προσέφεραν τρόφιµα, είδη ατοµικής 
υγιεινής και φάρµακα για τις οικότροφες του ιδρύµατος για το 
παιδί «Η Παµµακάριστος» µαζί µε τις ευχές µας για καλό Πάσχα. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ρ.Ο. Αθήναι  
 
Ο Ρ.Ο. Αθηνών µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και 

θέλοντας να συνδράµει στην κάλυψη βασικών αναγκών 
σε φορείς που έχουν το βάρος της προστασίας του 
κοινωνικού συνόλου, προσέφερε στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Λαυρίου 50 πακέτα γάντια µιας χρήσης και 
20 δοχεία απολυµαντικό υγρό επιφανειών. Η 
παράδοση του υλικού έγινε την Δευτέρα 23 Μαρτίου 
2020 από τον Πρόεδρο του Οµίλου Ροτ. Χαράλαµπο 
Τιγγινάγκα στον Διοικητή Πύραρχο Νικόλαο Κούτρα. 
Τον Πρόεδρο συνόδευε ο Ροτ. Λουκάς Μακρής.  
 

 
 
 
Ρ.Ο. Ηράκλειο-El Greco 
  

O Όµιλος µε την Πρόεδρό του ροτ. Λ. Χριστοδουλάκη, 
προσέφερε στο ΠΑΓΝΗ έναν αναπνευστήρα για την ανάγκη της 
ΜΕΘ του. Η δωρεά έγινε δεκτή από τον Διοικητή του Νοσοκοµείου 
µε όλη την σχετική διαδικασία και ο εξοπλισµός ήδη παραδόθηκε 
στο Νοσοκοµείο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ρ.Ο. Ηράκλειο-Candia  
 

O Όµιλος προσέφερε στην 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρή-
της έναν αναπνευστήρα BIP AP DREAMSTATION S/T 25 του 
οίκου Philips Respironics Αµερικής για τις ανάγκες νοσοκοµείου 
της Περιφέρειας. Η αξία του αναπνευστήρα ανήλθε σε 3.000 
ευρώ. Η Πρόεδρος Ελένη Κουντουράκη έλαβε την σχετική 
επιστολή αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και 
εντός των ηµερών αναµένεται η παράδοση του εξοπλισµού. 
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Τον	 Υπουργό	 Μακεδονίας	 Θράκης	 κ.	 Θ.	 Καράογλου	 στο	 γραφείο	 του	 επισκέφθηκαν	 και	
παρέδωσαν	 τα	 υλικά	 για	 τις	 Ένοπλες	 Δυνάμεις	 μας	 στον	 Έβρο,	 ο	 Διοικητής	 ροτ.	 Αριστοτέλης	
Αποστολίδης,	 ο	 τ.	 Διοικητής	 Θεόδωρος	 Ε.	 Ασπασίδηςως	 πρόεδρος	 της	 επιτροπής	 παραλαβής	 και	
παράδοσης	των	υλικών,	η	Πρόεδρος	του	Ρ.Ο.	Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	ροτ.	Έφη	Τερζή	ο	Πρόεδρος	
του	Ρ.Ο.	

Πανοράματος	ροτ.	Κώστας	Κατάκαλος,	ο	Πρόεδρος	του	Ρ.Ο.	Δυτικής	Θεσσαλονίκης	ροτ.	Αντρέας	
Ζαχαροπλάστης,	 η	 Πρόεδρος	 του	 Ρ.Ο.Θ.	 ΜΕΓΑΣ	 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 ΕΛΛΑΣ	 ροτ.	 Έφη	 Κυρλαγκίτση,	 η	 τ.	
Πρόεδρος	 του	 Ρ.Ο.	 Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης	 και	 τ.	 Γραμματέας	 της	 2484	 Π.Δ.Ρ.	 ροτ.	 Δανάη	
Παλαμίδου,	 ο	 Α΄	 Αντιπρόεδρος	 του	 Ρ.Ο.	 Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	 ροτ.	 Δημήτρης	 Χατζηθωμάς,	 η	
Β΄Αντιπρόεδρος	του	Ρ.Ο.	Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	ροτ.	Τασούλα	Κιζιρίδου,	ο	Πρόεδρος	του	Ομίλου	
Ροταράκτ	Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	ροτ.	Γιώργος	Παπαδήμος,	η	εκπρόσωπος	των	συζύγων	του	Ρ.Ο.	
Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης	 ροτ.	 Βένη	 Μάργαρη,	 οι	 οποίες	 συνέβαλαν	 αποτελεσματικά	 στη	
συγκέντρωση	χρημάτων,	η	εισερχόμενη	DRR	και	τ.	Πρόεδρος	Νεολαίας	ροτ.	Φωτεινή	Παπαδήμα.	

Ο	 Υπουργός	Μακεδονίας	 Θράκης	 κ.	 Θεόδωρος	 Καράογλου	 αφού	 ευχαρίστησε	 για	 ακόμα	 μια	
φορά	όλους	τους	ροταριανούς	της	2484	Π.Δ.Ρ.	για	την	σημαντικότατη	αυτή	πρωτοβουλία	τους,	τους	
κάλεσε	να	παραδώσουν,	στις	δύο	Ταξιαρχίες	του	Έβρου	τα	προσφερθέντα	στρατιωτικά	υλικά,	μαζί	
του,	κατά	την	επίσκεψη	του	στην	Ορεστιάδα	και	στο	Διδυμότειχο,	η	οποία	θα	πραγματοποιηθεί	στις	
3	Ιουνίου	2020.	

Ο	διοικητής	και	οι	παρευρισκόμενοι	ροταριανοί,	ευχαρίστησαν	τον	κ.	Υπουργό	για	την	τιμητική	
του	αυτή	πρόσκληση	και	δήλωσαν	ότι	θα	παρευρίσκονται	μαζί	 του,	στον	Έβρο,	για	την	παράδοση	
των	υλικών	στα	στρατευμένα	παιδιά	μας.	
	

Για	την	2484	Περιφέρεια	του	Δ.Ρ	
Ο	Διοικητής	της	2484	Π.Δ.Ρ	Ο	πρόεδρος	της	επιτροπής	αγοράς	υλικού.	
Ροτ.	Αριστοτέλης	Αποστολίδης. 	
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Εξοχότατο	Κύριο	Νίκο	Παναγιωτόπουλο	
Υπουργό	Εθνικής	Αμύνης	
Αξιότιμε	Κύριε	Υπουργέ,	
	
Ως	 Διοικητής	 της	 2484	 Περιφέρειας	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 (Π.Δ.Ρ.)	 θα	 ήθελα	 να	 σας	 αναφέρω	 ότι	 είμαστε	

στην	πολύ	ευχάριστη	θέση	η	Περιφέρεια	μας	με	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη	και	35	ακόμη	Ροταριανούς	Ομίλους	
στην	Κεντρική	-	Ανατολική	–	Δυτική	Μακεδονία,	Θράκη,	Ήπειρο,	Θεσσαλία	και	τα	νησιά	Βορείου	Αιγαίου	και	
του	 Ιουνίου	 Πελάγους,	 αποφάσισε	 να	 ενισχύσει	 και	 να	 συμπαρασταθεί	 ηθικά	 και	 υλικά	 τα	 στρατευμένα	
παιδιά	μας	που	φυλάνε	Θερμοπύλες	στα	σύνορα	μας	στον	Έβρο.	

Συγκροτήσαμε	Επιτροπή	και	Συγκεντρώσαμε	χρήματα	απ’	όλους	τους	ομίλους	της	Περιφέρειας	μας	και	
ύστερα	 από	 επικοινωνία	 με	 τη	 Στρατιωτική	 Ηγεσία	 του	 Έβρου	 μας,	 αγοράσαμε	 για	 τις	 ανάγκες	 των	
στρατιωτών	μας	Αυτόματους	Ηλεκτρικούς	Ατμοκαθαριστές	και	ειδικούς	τηλεφακούς	οι	οποίοι	εφαρμόζονται	
και	επί	των	όπλων,	με	εμβέλεια	603	μέτρων.	

Επίσης,	 ορισμένοι	 Όμιλοι	 της	 Περιφέρειας	 μας,	 αγόρασαν	 και	 παράδωσαν	 παρμπρίζ	 για	 την	
αποκατάσταση	των	σπασμένων,	των	στρατιωτικών	οχημάτων	στην	παραμεθόριο	περιοχή	μας,	όπως	και	άλλα	
υλικά	που	μας	υπέδειξαν.	

Τα	αγορασθέντα	είδη,	πριν	από	λίγες	μέρες,	τα	παραδώσαμε	στον	Υπουργό	Μακεδονίας	–	Θράκης	κύριο	
Θεόδωρο	Καράογλου	προκειμένου	να	τα	προσφέρει	στους	στρατιώτες	του	Έβρου.	

Ο	κύριος	Υπουργός	είχε	την	ευγενή	καλοσύνη	να	μας	ζητήσει	να	δώσουμε	μαζί	 του	τα	ανωτέρω	υλικά	
στις	ταξιαρχίες	Διδυμοτείχου	και	Ορεστιάδας.	

Με	πολύ	μεγάλη	 χαρά	αποδεχτήκαμε	 την	 τιμητική	αυτή	πρόταση	 του	 και	 θα	παραστούμε	 Ροταριανοί	
από	την	Θεσσαλονίκη/Καβάλα/Κομοτηνή/Αλεξανδρούπολη	/Διδυμότειχο/Ορεστιάδα	στην	επίσκεψη	και	στην	
παράδοση	των	υλικών	που	προγραμματίστηκε	να	πραγματοποιηθεί	τη	Τετάρτη	3	 Ιουνίου	στις	στρατιωτικές	
εγκαταστάσεις	Διδυμοτείχου	και	Ορεστιάδας.	

Εξοχότατε	 κύριε	 Υπουργέ	 θα	 είναι	 ιδιαίτερη	 τιμή	 και	 για	 εμένα	 σαν	 διοικητή	 της	 Περιφέρειας	 του	
Διεθνούς	 Ρόταρυ,	 αλλά	 πολύ	 περισσότερο	 για	 όλους	 του	 Ροταριανούς	 να	 παρευρεθείτε	 και	 εσείς	 στην	
παράδοση	αυτών	των	υλικών	στην	ακριτική	Θράκη	για	να	πούμε	όλοι	μαζί	ένα	μεγάλο	ευχαριστώ	σε	αυτούς	
που	φυλάνε	τα	σύνορα	μας	κάτω	από	αντίξοες	και	δύσκολες	συνθήκες.	

Με	 ευκαιρία	 αυτή,	 αξιότιμε	 κύριε	 Υπουργέ,	 επιτρέψατε	 μας	 να	 σας	 συγχαρούμε	 για	 την	 άριστη	
αντιμετώπιση	των	μεγάλων	προβλημάτων	που	ηθελημένα	δημιουργούν	οι	εξ	Ανατολών	γείτονες	μας.	

Σας	 διαβεβαιώνουμε	 ότι	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 του	 ελληνικού	 λαού	 είναιστο	 πλευρό	 σας	 και	 με	
απόλυτη	εμπιστοσύνη	προσβλέπει	στην	πετυχημένη	διαχείριση	των	Μεγάλων	αυτών	Εθνικών	μας	Θεμάτων	
από	εσάς	και	την	Κυβέρνηση	μας.	

Με	την	ευχή	να	σας	συναντήσουμε	στην	παράδοση	των	υλικών	στα	στρατευμένα	μας	παιδιά	στον	Έβρο	
τη	Τετάρτη	3	Ιουνίου!	

	
Διατελούμε	με	τα	Τιμής	και	Σεβασμού,	
Ο	Διοικητής	της	2484	Π.Δ.Ρ.	Ο	Προ	-	Διοικητής	της	2484	Π.Δ.Ρ.	
	
Δρ.	Αριστοτέλης	Αποστολίδης	&amp;	Θεόδωρος	Ε.	Ασπασίδης	
Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Επίτ.	Δικηγόρος,	Τ.	Νομάρχης	Καβάλας	
Μαιευτήρας	Χειρουργός	Γυναικολόγος	



The Rotary Foundation [Το Ροταριανό Ίδρυµα] 
 

H αποστολή του Ροταριανού Ιδρύµατος είναι να δώσει στους Ροταριανούς τη δυνατότητα να προαγάγουν τη 
διεθνή κατανόηση, την καλή θέληση και την ειρήνη µέσω της βελτίωσης της υγείας, της ενίσχυσης της 
εκπαίδευσης και της ανακούφισης της φτώχειας. 

Το Ίδρυµα είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία που υποστηρίζεται αποκλειστικά από εθελούσιες συνεισφορές 
Ροταριανών και φίλων του Ιδρύµατος οι οποίοι συµµερίζονται το όραµα ενός καλύτερου κόσµου. Αυτή η 
υποστήριξη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση προγραµµάτων µε επιχορήγηση από το Ροταριανό Ίδρυµα που 
θα έχουν ως αποτέλεσµα βιώσιµη βελτίωση στις κοινότητες που το έχουν ανάγκη. 

Το Ροταριανό Ίδρυµα µετασχηµατίζει τις δωρεές σας σε έργα προσφοράς υπηρεσιών τα οποία αλλάζουν τις 
ζωές πολλών συνανθρώπων µας στις κοινότητες µας και σε όλο τον κόσµο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
100 ετών, το Ροταριανό Ίδρυµα δαπάνησε 3 δισεκατοµµύρια δολάρια για βιώσιµα έργα που αλλάζουν τη ζωή. 

Με τη βοήθειά σας, µπορούµε να κάνουµε καλύτερες τις ζωές στην κοινότητά σας και σε όλο τον κόσµο. 
Γιατί πρέπει να προβώ σε δωρεές στο Ίδρυµα Ροτάρυ; Κάθε δωρεά σας κάνει τη διαφορά σε εκείνους που 
χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά µας. Περισσότερο από το 90 τοις εκατό των δωρεών πηγαίνει άµεσα στην 
υποστήριξη των έργων προσφοράς των υπηρεσιών µας σε όλο τον κόσµο. 

Με ποιο τρόπο το Ροταριανό Ίδρυµα Ροτάρυ χρησιµοποιεί δωρεές; Οι 35.000 Ροταριανοί Όµιλοι 
πραγµατοποιούν έργα βιώσιµα που υποστηρίζουν τους έξι τοµείς δράσης. Με δωρεές όπως τη δική σας, έχουµε 
εξαλείψει το 99,9% όλων των περιπτώσεων πολιοµυελίτιδας παγκοσµίως. Η δωρεά σας εκπαιδεύει επίσης τους 
µελλοντικούς πρεσβευτές ειρήνης, υποστηρίζει την πρόσβαση σε καθαρό νερό και υπηρεσίες υγιεινής, την 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε µητέρες και παιδία καθώς επίσης ενισχύει τις τοπικές οικονοµίες. 

Τι αντίκτυπο µπορεί να έχει µια δωρεά; Μπορεί να σώσει µια ζωή. Ένα παιδί µπορεί να προστατευθεί από την 
πολιοµυελίτιδα µε µόλις 60 σεντς. Οι συνεργάτες µας κάνουν την δωρεά σας ακόµα µεγαλύτερη. Για κάθε $ 1 το 
οποίο δεσµεύεται για την εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας, το Ίδρυµα Bill & Melinda Gates συνεισφέρει άλλα $ 2. 
 

Τα προγράµµατα του Ροταριανού Ιδρύµατος 
Polio Plus 
Η εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας αποτελεί την κορυφαία φιλανθρωπική προτεραιότητα του Ρόταρυ. Όταν το 

Ρόταρυ εγκαινίασε το πρόγραµµα PolioPlus το 1985, υπήρχαν περισσότερα από 350.000 κρούσµατα 
πολιοµυελίτιδας σε περισσότερες από 125 χώρες. Από το 1988, το Ρόταρυ σε συνεργασία µε τους εταίρους του 
στην Προσπάθεια για την Εξάλειψη της Πολιοµυελίτιδας Παγκοσµίως, έχει εµβολιάσει περισσότερα από 2,5 
δισεκατοµµύρια παιδιά και έχει καταφέρει να µειωθεί η συχνότητα εµφάνισης πολιοµυελίτιδας κατά 99%. Το 
Ρόταρυ έχει συνεισφέρει πάνω από 1 δισεκατοµµύριο δολάρια στην παγκόσµια προσπάθεια για εξάλειψη της 
πολιοµυελίτιδας. 

Υποτροφίες Ειρήνης του Ρόταρυ 
 

    Οι Υποτροφίες Ειρήνης του Ρόταρυ δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια άτοµα να επιδιώξουν έναν τίτλο 
σπουδών στις διεθνείς σχέσεις, την ειρήνη, την επίλυση διαφορών και άλλα σχετικά θέµατα, ή ένα πιστοποιητικό 
επαγγελµατικής ανάπτυξης σε σπουδές ειρήνης και επίλυσης διαφορών, σε ένα από τα έξι Ροταριανά Κέντρα 
Ειρήνης. 

Παγκόσµιες Χορηγίες και Χορηγίες της Περιφέρειας 
 

   Οι χορηγίες της Περιφέρειας είναι εφάπαξ επιχορηγήσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε Οµίλους και 
Περιφέρειες να αντιµετωπίσουν άµεσες ανάγκες στην κοινότητά τους και στο εξωτερικό. Οι Περιφέρειες 
µπορούν να ζητήσουν µέχρι το 50% του Προσδιορισµένου Κεφαλαίου τους (DDF) για µία χορηγία το χρόνο 
(βλέπε «Ετήσιο Κεφάλαιο και SHARE σ’ αυτό τον οδηγό). Οι Περιφέρειες διαχειρίζονται και εκταµιεύουν αυτά τα 
κεφάλαια για να υποστηρίξουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από την Περιφέρεια και τους Οµίλους που 
περιλαµβάνουν οµάδες επαγγελµατικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, προγράµµατα ανθρωπιστικής προσφοράς και 



πολιτιστικές ανταλλαγές, µε την προϋπόθεση ότι είναι ευθυγραµµισµένες µε την αποστολή του Ιδρύµατος. 
Παγκόσµιες χορηγίες. Οι παγκόσµιες χορηγίες προσφέρουν σε Οµίλους και Περιφέρειες ευκαιρίες να 
συµµετάσχουν σε δράσεις στρατηγικά εστιασµένες, µε µεγάλη επίδραση. Αυτές οι χορηγίες επιχορηγούν διεθνή 
ανθρωπιστικά προγράµµατα ευρείας κλίµακας, οµάδες επαγγελµατικής εκπαίδευσης και υποτροφίες µε βιώσιµα, 
µετρήσιµα αποτελέσµατα σε έναν ή περισσότερους τοµείς στόχευσης. 

Οι δράσεις µπορούν να υλοποιούνται µεµονωµένα ή συνδυαστικά – για παράδειγµα, µια χορηγία µπορεί να 
επιχορηγήσει µια οµάδα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ένα σχετικό ανθρωπιστικό πρόγραµµα. 
Τα προγράµµατα µε παγκόσµια χορηγία πρέπει να έχουν ελάχιστο συνολικό προϋπολογισµό 30.000 δολαρίων. 
Αυτό περιλαµβάνει τη συµµετοχή από το Παγκόσµιο Κεφάλαιο, που βασίζεται στο συνδυασµό 100% µε 
κονδύλια από το Προσδιορισµένο Κεφάλαιο της Περιφέρειας ή στο συνδυασµό 50% µε χρηµατικές συνεισφορές 
των αναδόχων. Όλα τα προγράµµατα µε παγκόσµια χορηγία πρέπει να υλοποιούνται από δύο Οµίλους ή 
Περιφέρειες: έναν εταίρο υποδοχής στη χώρα όπου υλοποιείται η δράση και έναν διεθνή εταίρο από άλλη χώρα. 
Όταν οι ανάδοχοι σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα µε παγκόσµια χορηγία θα πρέπει να προβούν σε ενδελεχή 
εκτίµηση αναγκών που θα ερευνήσει τα πιεστικά προβλήµατα στον τόπο του έργου σε συνδυασµό µε τους 
πόρους που διαθέτει ο Όµιλος και η κοινότητα για την αντιµετώπισή τους. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ρ.Ι. 
 
Υποστηρίζον Μέλος του Ροταριανού Ιδρύµατος (Rotary Foundation Sustaining Member) 

Yποστηρίζον Μέλος του Ροταριανού Ιδρύµατος είναι κάποιος που προσφέρει 100 δολάρια ή περισσότερα κάθε 
χρόνο στο Ετήσιο Κεφάλαιο. Αυτές οι συνεισφορέςυπολογίζονται επίσης για την αναγνώριση Εταίρου Πωλ 
Χάρρις, Πολλαπλού Εταίρου Πωλ Χάρρις, Ένωσης Πωλ Χάρρις, Μεγάλου Δωρητή και για την αναγνώριση 
Οµίλου. Απευθυνθείτε στον Πρόεδρο του Οµίλου σας για να πάρετε το ειδικό σήµα Υποστηρίζοντος Μέλους, το 
οποίο δίνει το Ρόταρυ ως αναγνώριση αυτού του επιτεύγµατος. 
 
Εταίρος Πωλ Χάρρις (Paul Harris Fellow) 

Η αναγνώριση «Εταίρος Πωλ Χάρρις» απονέµεται σε οποιονδήποτε συνεισφέρει (ή στο όνοµα του οποίου 
προσφέρεται) το ποσό των 1000 δολαρίων ή αθροιστικά στο Ετήσιο Κεφάλαιο, το PolioPlus ή µια εγκεκριµένη 
χορηγία του Ιδρύµατος. Η αναγνώριση «Εταίρος Πωλ Χάρρις» αποτελείται από µια βεβαίωση και µια καρφίτσα. 
Προαιρετικά µπορεί κανείς να προµηθευτεί και το µετάλλιο στην τιµή των 15 δολαρίων. 

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Certifcate of Appreciation) 

Μερικές φορές, ένας δωρητής προσφέρει 1000 δολάρια και επιθυµεί να επιβραβεύσει µια εταιρεία ή µια 
οργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση, δίνεται ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης αντί της αναγνώρισης «Εταίρος Πωλ 
Χάρρις» που είναι µόνο για µεµονωµένα άτοµα. 

Πολλαπλός Εταίρος Πωλ Χάρρις (Multiple Paul Harris Fellow) 

Η αναγνώριση «Πολλαπλός Εταίρος Πωλ Χάρρις» δίνεται στις επόµενες δωρεές 1000 δολαρίων. Η αναγνώριση 
αποτελείται από µια καρφίτσα µε πρόσθετους πολύτιµους λίθους ανάλογα µε το ποσό συνεισφοράς του 
αποδέκτη. 
$ 2000 – $2.999.99 – ένα ζαφείρι 
$ 3000 – $3.999.99 – δύο ζαφείρια 
$4.000 – $4.999.99 – τρία ζαφείρια 
$5.000 – $5.999.99 – τέσσερα ζαφείρια 
$6.000 – $6.999.99 – πέντε ζαφείρια 
$7.000 – $7.999.99 – ένα ρουµπίνι 
$8.000 – $8.999.99 – δύο ρουµπίνια 
$9.000 - $9.999.99 – τρία ρουµπίνια 



 
 
Ένωση Πωλ Χάρρις (Paul Harris Society) 

Η Αναγνώριση «Ένωση Πωλ Χάρρις» αναγνωρίζει άτοµα τα οποία συνεισφέρουν τουλάχιστον 1000 δολάρια 
κάθε χρόνο στο Ετήσιο Κεφάλαιο, το PolioPlus ή µια εγκεκριµένη χορηγία του Ιδρύµατος. Επειδή οι Περιφέρειες 
διαχειρίζονται τη σχετική αναγνώριση αυτού του προγράµµατος, πρέπει κανείς να απευθύνεται στην 
Περιφέρεια. Οι συνεισφορές της Ένωσης Πωλ Χάρρις υπολογίζονται για την αναγνώριση Υποστηρίζοντος Μέλους 
του Ροταριανού Ιδρύµατος, Εταίρου Πωλ Χάρρις, Πολλαπλού Εταίρου Πωλ Χάρρις, Μεγάλου Δωρητή και 
Ένωσης Αρτς Σ. Κλαµφ. 

 
Μεγάλος Δωρητής (Major Donor) 

Το Ροταριανό Ίδρυµα αναγνωρίζει άτοµα ή ζευγάρια των οποίων η συνολική συνεισφορά έχει ανέλθει στο ποσό 
των 10.000 δολαρίων, ανεξάρτητα από το πού έχει οριστεί η δωρεά. Αυτή η αναγνώριση επιτυγχάνεται µόνο µε 
προσωπικές συνεισφορές και όχι µε πόντους αναγνώρισης. Οι Μεγάλοι Δωρητές µπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν µια κρυστάλλινη αναγνώριση και καρφίτσα/ες σε ανάµνηση 
της δωρεάς σε κάθε νέο επίπεδο αναγνώρισης. 

$ 10.000 – $ 24.999.99 – Επίπεδο 1 
$ 25.000 – $ 49.999.99 – Επίπεδο 2 
$ 50.000 – $ 99.999.99 – Επίπεδο 3 
$100.000 –$ 249.999.99 – Επίπεδο 4 
 
Ένωση Αρτς Σ. Κλαµφ (Arch C. Klumph Society) 

Οι δωρητές που συνεισφέρουν 250.000 δολάρια ή περισσότερα γίνονται µέλη της Ένωσης Αρτς Σ. Κλαµφ. 
Πορτραίτα, βιογραφικά, και σε µερικές περιπτώσεις βιντεοκλίπ εκτίθενται στις διαδραστικές εκθέσεις της ένωσης, 
µία από τις οποίες βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία του Διεθνούς Ρόταρυ, ενώ οι άλλες περιοδεύουν σε 
Ροταριανές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσµο. Τα µέλη επίσης λαµβάνουν καρφίτσες πέτου και κρεµαστά 
κοσµήµατα, υπογεγραµµένα πιστοποιητικά και προσκλήσεις στις αποκλειστικές εκδηλώσεις της ένωσης που 
πραγµατοποιούνται σε όλο τον κόσµο. Τα νέα µέλη προσκαλούνται σε µια ειδική τελετή εισδοχής στα Κεντρικά 
Γραφεία του Διεθνούς Ρόταρυ. 

Κύκλος Θεµατοφυλάκων – $250.000 – $499.999.99 
Κύκλος του Προέδρου – $500.000 – $999.999.99 
Κύκλος του Ιδρύµατος – $1.000.000 και πάνω 
 
Ευεργέτης (Benefactor) 

Ευεργέτης είναι ένα άτοµο που πληροφορεί εγγράφως το Ροταριανό Ίδρυµα ότι έχει κάνει πρόβλεψη για το 
Ροταριανό Ίδρυµα στο σχέδιο ακινήτου του/της ή κάνειµια οριστική δωρεά 1000 ή περισσοτέρων δολαρίων στο 
Διαρκές Κεφάλαιο. Οι Ευεργέτες λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό και διακριτικά σήµατα που τα φορούν µε το 
σήµα του Ρόταρυ ή το σήµα του Εταίρου Πωλ Χάρρις. 

 
Εταιρεία Κληροδοτηµάτων (Bequest Society) 

Το Ροταριανό Ίδρυµα αναγνωρίζει ζευγάρια ή άτοµα που έχουν δεσµεύσει τα σχέδια ακινήτων τους για συνολικά 
ποσά 10.000 δολαρίων ή περισσότερα. Οι δωρητές µπορούν να επιλέξουν να λάβουν µια σκαλιστή κρυστάλλινη 
αναγνώριση και µια καρφίτσα σε ανάµνηση της προσφοράς σε κάθε νέο επίπεδο αναγνώρισης. 
$ 10.000 – $ 24.999.99 – Επίπεδο 1 
$ 25.000 – $ 49.999.99 – Επίπεδο 2 
$ 50.000 – $ 99.999.99 – Επίπεδο 3 
$100.000 – $249.999.99 – Επίπεδο 4 
$250.000 – $499.999.99 – Επίπεδο 5 
$500.000 – $999.999.99 – Επίπεδο 6 
$1.000.000 και άνω – Επίπεδο 7 
 



Όµιλος Κάθε Ροταριανός, Κάθε Χρόνο (Every Rotarian, Every Year Club) 
Αυτό το λαβαράκι απονέµεται σε Οµίλους που επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο ποσό δωρεάς 100 δολαρίων ανά µέλος 
και 100% συµµετοχή, µε κάθε ενεργό µέλος (που πληρώνει τη συνδροµή του) να συνεισφέρει κάποιο ποσό στο 
Ετήσιο Κεφάλαιο µέσα στη Ροταριανή χρονιά. Αυτή η ετήσια αναγνώριση απονέµεται στο τέλος της Ροταριανής 
χρονιάς. 
 
100% Όµιλος Πωλ Χάρρις(100% Paul Harris Club) 
Για να δικαιούται αυτή την αναγνώριση ένας Όµιλος, πρέπει κάθε ενεργό µέλος (που πληρώνει τη συνδροµή 
του) να είναι Εταίρος Πωλ Χάρρις όταν ζητά αυτό το λαβαράκι ως αναγνώριση. Για να αποκτήσει αυτή την 
αναγνώριση, ένας αξιωµατούχος του Οµίλου απευθύνεται στο Διοικητή της Περιφέρειας επιβεβαιώνοντας την 
επιλεξιµότητα του Οµίλου. Μετά ο Διοικητής υποβάλλει το αίτηµα αναγνώρισης στο Ροταριανό Ίδρυµα. Ο 
Όµιλος λαµβάνει ένα λαβαράκι και το όνοµά του περιλαµβάνεται στους 100% Οµίλους Πωλ Χάρρις στην 
ιστοσελίδα του Δ.Ρ. (www.rotary.org). Αυτή η εφάπαξ αναγνώριση απονέµεται σε όλη τη διάρκεια της 
Ροταριανής χρονιάς. 

 
100% Όµιλος Υποστηρίζον Μέλος του Ροταριανού Ιδρύµατος (100% Rotary Foundation 
Sustaining Member Club) 

Αυτό το λαβαράκι απονέµεται σε Οµίλους που επιτυγχάνουν δωρεά 100 δολαρίων µε κάθε ενεργό µέλος του 
Οµίλου να συνεισφέρει προσωπικά 100 δολάρια ή περισσότερα στο Ετήσιο Κεφάλαιο µέσα στη Ροταριανή 
χρονιά. Αυτή η ετήσια αναγνώριση απονέµεται στο τέλος της Ροταριανής χρονιάς. 
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