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Έτος 52ον – Τεύχος 68ον - Περιόδου 01/07/20 – 30/06/21 

	

ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2020,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	2020	

 
                                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

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

 Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818  
ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ  

           ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ 
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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[ΣΕΛ	3]			Το	Δ.Σ	του	Ομίλου	μας	Περιόδου	1-7-20	έως	30-6-21.	
[ΣΕΛ	5]			Εκδηλώσεις	και	Δράσεις	Περιόδου	1-7-20	έως	30-8-20.	

>Πανηγυρική	 συνεστίασης	 17-7-2020	 προς	 τιμήν	 του	 επανεκλεγέντος	
Προέδρου	 μας	 δια	 35η	 φορά	 παρουσία	 του	 Διοικητού	 	 μας	 ΜΑΥΡΟΥ	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	 με	 πληθώρα	 ανακοινώσεων	 για	 το	 κοινωνικό	 έργο	 της	
Περιφέρειας	 μας	 και	 του	 Ομίλου	 μας	 της	 	 	 προηγούμενης	 Ροταριανής	
χρονιάς.	Ανταλλαγή	δώρων	μεταξύ	του	Προέδρου	μας	και	του	Διοικητού	
μας.	

[ΣΕΛ	19]	>Βραβεύσεις	των	Δημάρχου	και	Αντιδημάρχου	Χανίων	μέχρι	1-9	2019	κ.κ	
ΒΑΜΒΟΥΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	και	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟΥ.	

[ΣΕΛ	 24]	 Το	 αξιολογότατο	 κοινωνικό	 έργο	 της	 2470	Περιφερείας	 και	 των	Ομίλων	
της.	

[ΣΕΛ	27]		Ο	τοπικός	Τύπος	μηνός	Ιουνίου-	Ιουλίου	-	Αυγούστου	του	2020	γράφει	για	
εμάς.	

[ΣΕΛ	30]			Συγχαρητήρια	για	τις	δράσεις	μας.	
[ΣΕΛ	 32]	 Συγχαρητήριες	 ευχές	 για	 την	 επανεκλογή	 του	 Προέδρου	 μας	 ΕΜΜ.	

ΔΕΛΑΚΗ	 μεταξύ	 των	 οποίων	 του	 Αρχηγού	 της	 ΕΛΑΣ	 Αντιστράτηγου	
ΜΙΧΑΗΛ	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.	

[ΣΕΛ	33]			Συμμετοχή	του	Ομίλου	Χανίων	σε	δράσεις	άλλων	φορέων.	
[ΣΕΛ	 34]	 Μέλη	 του	 Ρόταρυ	 Ελλάδος	 που	 μας	 τιμούν	 με	 την	 συμμετοχή	 τους.	

(ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ).	
[ΣΕΛ	35]			Νέα	και	δράσεις	Ροταριανών	Ομίλων	Ελλάδος.	
[ΣΕΛ	 38]	 Ευχές	 μας	 για	 την	 επέτειο	 της	 Κοιμήσεως	 της	 Θεοτόκου	 σε	 2.000	

ηλεκτρονικούς	αποστολείς.	Καθώς	και	μικρότατο	δείγμα	ανταπαντήσεως	
εις	τας	ευχάς	μας.	

[ΣΕΛ	 40]	 Ευχαριστήρια	 επιστολή	 προς	 την	 εταιρεία	 ANACRON	 FACILITY	
MANAGEMENT	 IKE	 και	 του	 εκπροσώπου	 αυτής	 κ.	 	 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ	
ΘΕΟΧΑΡΗ	Φαρμακοποιού	διά	την	εισφορά	της	προς	τον	Όμιλο	μας	αξίας	
1.000	ευρώ	αναγνωρίζοντας	το	κοινωνικό	έργο	του	Ομίλου	μας.	

[ΣΕΛ	40]			Επισκέψεις	ξένων	Ροταριανών	στα	γραφεία	μας.	
[ΣΕΛ	41]			Συμμετοχή	του	Ομίλου	μας	δια	του	Α	Αντιπροέδρου	μας	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	

ΜΕΛΕΤΙΟΥ	 εις	 το	 διαδικτυακό	 σεμινάριο	 της	 Ζώνης	 21Β	 του	 Διεθνούς	
Ρόταρυ	και	του	κέντρου	εκπαίδευσης	την	25-8-2020.	

[ΣΕΛ	42]		Συμμετοχή	του	Ομίλου	μας	δια	του	Γεν.Γραμματέως	Δημητρίου	Κουτρώνα	
εις	 την	 διαδυκτιακή	 Συνεδρίαση	 των	 Ροτ.Ομίλων	 Αμαρουσίου	 και	
Αθηνών	 Ζαππείου	 την	 31-08-2020	 και	 με	 Ομιλητήν	 τον	 ροτ.Δημήτριο	
Κόλλια	π.β.Δκτου	με	Θέμα	«Γιατί	είμαι	Ροταριανός».		

 

 

 

 

 

 

 



1.	 Φωτογραφικό	 και	 λοιπό	 ρεπορτάζ	 από	 την	 συνεστίαση	 μας	 την	 17-7-20	 με	
χαιρετισμό	του	νέου	Διοικητού	μας	ΜΑΥΡΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ,	της	επανεγκαταστάσεως	δια	35η	
φορά	 του	 Ροτ.	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ	 και	 των	 βραβεύσεων	μέχρι	 την	 1η	 Σεπτεμβρίου	
2019	Δημάρχου	και	Αντιδημάρχου	Χανίων	κκ.	ΒΑΜΒΟΥΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	και	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ	
ΕΥΤΥΧΙΟΥ.	
	

Ο	 Διοικητής	 μας	 απαγγέλει	 την	
καθιερωμένη	 προσευχή	 προς	 τον	 Κύριο	
ημών	Ιησού	Χριστόν.	

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 ο	 τέως	
Δήμαρχος	 Χανίων	 κ.	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ,	 ο	 Αντιπεριφ.	 Χανίων	 κ.	
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ	 ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	 ο	 αναλαμβάνων		
Πρόεδρος	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗΣ,	ο	Δ/Κ	της	
2470	 Περ.	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 ροτ.	 ΜΑΥΡΟΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	ο	παραδίδων	Πρόεδρος	ΣΤΑΥΡΟΣ	
ΓΚΙΖΑΣ	 και	 η	 σύζυγος	 του	 Δ/Κ	 ΑΝΝΑ	
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ	Οικονομολογος.	

	
		

Τμήμα	 της	 κεντρικής	 Προεδρικής	
τραπέζης	 την	 στιγμή	 που	 ο	 απερχόμενος	
Πρόεδρος	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 ΓΚΙΖΑΣ	 ευχαριστεί	 τους	
Ροταριανούς,	 δια	 την	 βοήθεια	 που	 του	
προσέφεραν	κατά	την	διάρκεια	της	θητείας	
του	 και	 συγχαίρει	 τον	 νέο	 Πρόεδρο	 Ε.	
ΔΕΛΑΚΗ	 δια	 την	 αρίστη	 συνεργασίαν,	
αγάπη	 και	 εκτίμηση	 που	 τρέφει	 προς	 το	
πρόσωπον	 του	 παραδίδοντας	 του	 την	
σφύραν	του	Ομίλου.	

	

	

Διακρίνονται	από	αριστερά:	το	ζεύγος	του	
τ.	Αντιπροέδρου	της	Βουλής	των	Ελλήνων	και	
τ.	 Υπουργού	 ΧΡΗΣΤΟΥ	 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	
επιτίμου	 Ροταριανού	 μας,	 οι	 ανωτέρω	
προαναφερθέντες	 και	 επιπλέων	ο	 β.	 Δ/Κ	 των	
Ροτ.	 Κρήτης	 ΝΩΝΤΑΣ	 ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ,	 ο	
αναλαμβάνων	 Γεν.	 Γραμ.	 ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 και	 η	 σύζυγος	 του	 κα.	 ΕΛΒΙΡΑ	
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ.		



	 	
	

Δεξιό	τμήμα	της	Προεδρικής	τραπέζης:		

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 ο	 κ.	 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ	 Αντιπρόσωπος	 της	
Γαλακτοβιομηχανίας	ΔΕΛΤΑ	στα	Χανιά,	ο	Διευθυντής	της	Δημόσιας	Υγείας	της	Αντιπεριφέρειας	Χανίων	
κ.	 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	 ο	 κ.	 ΚΟΠΑΣΗΣ	 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	 Πρόεδρος	 του	 Οργανισμού	 Ανάπτυξης	
Κρήτης,	 ο	 Δ/Κ	 του	 ΓΝ	 Χανίων	 κ.	ΜΠΕΑΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 μετά	 της	 ροτ.	 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	 ΔΕΛΑΚΗ,	 ο	 ΕΠΙΤ.	 Ροτ.	
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 τ.	 Δήμαρχος	 Νέας	 Κυδωνίας,	 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 Πρόξενος	 της	
Σλοβακίας	 στην	 Κρήτη	 και	 ο	 Πτέραρχος	 ε.α	 κ.	 ΚΕΛΑΙΔΗΣ	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 Ειδικός	 Σύμβουλος	 επί	
αμυντικών	θεμάτων	του	Πρωθυπουργού	Κ.	ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.	

	 	
	
Αριστερό	τμήμα	της	Προεδρικής	τραπέζης:	

Διακρίνονται	 από	αριστερά:	 ο	 τ.	 Δήμαρχος	 Χανίων	 κ.	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ,	 ο	αναπ.	 Γ.Γ	 μας	
ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΙ	Πρόεδρος	του	παραρτήματος	Χανίων	της	Ελληνικής	Αντικαρκινικής	
Εταιρείας,	 ο	 τ.	 Γ.Γ	 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	 Τ.	 δ/κ	 της	 V	 Μεραρχίας	 Κρητών,	 ο	 τ.	 Δ/Κ	 της	 115	
Πτέρυγας	 Μάχης	 Αντιπτέραρχος	 ε.α.	 ΛΕΩΝΙΔΑΣ	 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,	 ο	 ροτ.	 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 Πρ.	 της	
Επιτροπής	Βραβεύσεων	του	Ομίλου	μας	και	Πρόεδρος	των	Εφέδρων	Αξ/κων	Νομού	Χανίων	μετά	του	τ.	
Προέδρου	 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ	 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	 και	 του	 Νυν	 Αντιπροέδρου	 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ	 ΓΕΩΡΓΙΟΥ,	 ΤΟΥ	 Τ.	 Γ.Γ	
Δήμου	 Χανίων	 και	 επιτ.	 ροτ.	 ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	 ΧΡΗΣΤΟΥ,	 της	 επιτ.	 ροτ.	 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ	 	 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣ		
Ειδική	 Σύμβουλος	 των	 Γενικών	 αρχείων	 του	 Κράτους	 και	 Προέδρου	 της	 Ενώσεως	 Πνευματικών	
Δημιουργών	νομού	Χανίων	και	του	Α	Αντιπροέδρου	μας	ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ.						

	
	

	

	



2.	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	17-7-2020	ΥΠΟ	Ε.	ΔΕΛΑΚΗ	

	
	

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	την	κάτωθι	ευχαριστήρια	επιστολή:	

	

Αγαπητοί	μας,	

Με	 την	 επιστολή	 μας	 αυτή	 θα	 θέλαμε	 να	 σας	 ευχαριστούμε	
θερμά	για	την	άμεση	και	θετική	σας	ανταπόκριση	στο	αίτημά	μας	για	
τρόφιμα	και	είδη	πρώτης	ανάγκης	τα	οποία	θα	

διατεθούν	στις	οικογένειες	και	τα	παιδιά	που	στηρίζουμε	σε	Χανιά	και	Ρέθυμνο.	

«Το	Χαμόγελο	του	Παιδιού»	βασίζεται	εξολοκλήρου	στις	δωρεές	των	ιδιωτών	και	επιχειρήσεων	και	
όλοι	εσείς	είστε	αυτοί	που	καθιστάτε	εφικτό	το	να	συνεχίσουμε	να	βρισκόμαστε	δίπλα	σε	κάθε	παιδί.	

«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	Όραμα	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	έως	σήμερα,	«Το	Χαμόγελο	του	Παιδιού»	αναγνωρισμένο	στην	
Ελλάδα	και	διεθνώς,στέκεται	κάθε	χρόνο	δίπλα	σε	χιλιάδες	παιδιά.	

Εξειδικευμένα	 δίπλα	 σε	 παιδιά	 θύματα	 Βίας,	 παιδιά	 που	 εξαφανίζονται,	 παιδιά	 με	 προβλήματα	
Υγείας,	 παιδιά	 που	 ζουν	 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	όλοι	θα	τα	καταφέρουμε»*	

Σας	ευχαριστούμε!	

Πρόεδρος	Δ.Σ	
Κώστας	Γιαννόπουλος	

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	συντεταγ-
μένο,	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	Περιφέρειας	εγκρίθηκε	
στις	 09.04.2020	 από	 το	 Ροταριανό	 Ίδρυμα.	 Η	 Παγκόσμια	 Χορηγία	 αυτή	
εντάσσεται	στο	Στρατηγικό	Σχέδιο	της	Περιφέρειας	της	χρονιάς	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	 νοσοκομεία,	 ήτοι	 το	
Καραμανδάνειο	Πατρών,	Νοσοκομείο	Βόρειου	Τομέα	Πατρών,	Τριπόλεως	και	
Κορίνθου,	αποκτούν	υπερηχογράφους	για	 τον	προ-γεννητικό	έλεγχο,	καθώς	
και	 λοιπό	 εξοπλισμό	 για	 τις	 ανάγκες	 των	 παιδιατρικής	 και	 γυναικολογικής	
κλινικών	 τους.	 Διεθνής	 χρηματοδότης	 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	 Περιφέρειας	 στην	
κοινότητα	αναμένεται	να	αγγίξει,	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	 δύσκολη	 χρονική	 περίοδο	 που	
διανύει	η	Ανθρωπότητα	εν	γένει,	η	Αγάπη	και	η	Αρωγή	προς	
τον	 συνάνθρωπο,	 είναι	 αναγκαία	 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	 συνό-δευε	 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	 Κρήτης	 έναν	
αναπνευστήρα	BIP	AP	DREAMSTATION	S/T	25	του	οίκου	Philips	Respironics	
Αμερικής	 για	 τις	 ανάγκες	 νοσοκομείου	 της	 Περιφέ-ρειας.	 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	ανα-μένεται	η	παράδοση	του	εξοπλισμού.	

	

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2484	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	

ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΥΛΙΚΩΝ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΕΝΟΠΛΕΣ	ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΜΑΣ	ΣΤΟΝ	
ΕΒΡΟ	

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.	 Ασπασίδης	 ως	
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.	

																				

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2484	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	

ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΠΡΟΣ	ΤΟΝ	ΥΠΟΥΡΓΟ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΑΜΥΝΑΣ	

	

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	-	Θεόδωρος	Ε.	Ασπασίδης	

Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Επίτ.	Δικηγόρος,	Τ.	Νομάρχης	Καβάλας	

Μαιευτήρας	Χειρουργός	Γυναικολόγος	

Επιστολή	προς	τον	Υπουργό	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	ΤΟΥ	ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	17-7-2020	ΠΡΟΣ	
ΤΟN	Δ/ΤΗΝ	ΤΗΣ	2470	ΠΕΡ.ΔΡ-ΤΙΣ	ΑΡΧΕΣ	ΤΗΣ	ΠΟΛΕΩΣ	ΜΑΣ	ΤΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ	ΚΑΙ	
ΤΟΥΣ	ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΥΣ	ΕΠΙ	ΤΗ	ΝΕΑ	ΑΝΑΛΥΨΗ	ΤΩΝ	ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	ΤΟΥ.	

	
Ροταριανέ	Δ/τά		
Αξιότιμες			Πολιτικές		και	Στρατιωτικές		Αρχές	της	πόλεως	μας,	
τ.	βοηθοί		Ροτ/νοί		Δ/ταί		Κρήτης,	
Αγαπητοί	Πρόεδροι	και	τ.	Πρόεδροι	των	Ροτ/νών	Ομίλων	
Φίλοι	Ροτ/νοί	συνάδελφοι,	Εκλεκτοί	μας		προσκεκλημένοι.	
	
Σας	ευχαριστούμε	θερμά		τόσον	εγώ	όσο	και	η	αγαπημένη	μου	σύζυγος	Αικατερίνη	που	στάθηκε	

πάντοτε	αγόγγυστα	–ακούραστα	στο	πλευρό	μου,	δια	την	σημερινήν	σας	παρουσίαν	εις	τον	Όμιλόν	
μας	επ’	ευκαιρία	της	επανεκλογής	μου	εις	την	Προεδρίαν	του	Ροτ/νού	Ομίλου	Χανίων	και	εθεώρησα	
επιτακτικό	μου	καθήκον	να	σας	υποδεχθώ	με	την	προ	ετών	ποιητικήν	μου	αναφορά.	

	
Χίλια		καλώς		ορίσατε,	/	δακρύζω	και	λογούμαι	

σαν	τριάνταπέντε,	φορές,	/	Πρόεδρος,	που	θυμούμαι.	
Τιμή		μεγάλη,		μιάς		ζωής	/	στο	Ρόταρυ,	ταγμένος	

να	Υπηρετώ,		πιστά		σκοπούς	/	σ’αγώνες,	ορκισμένος.	
Καλώ,		στο	βήμα,	να		φανεί	/	η	Αγάπη,	η	σύζυγος	μου	
π’	εστάθηκε,	και	άντεξε	/	τα		πάθη,	στο	πλευρό	μου.	
Σκέφτομαι,	μέρες	αρκετές	/	τι		δώρο	να	σας	δώσω	

τα		φυλλοκάρδια	τσι	καρδιάς	 /	για	Σας,	θα	ξεριζώσω.	
Να	τα		μοιράσω,	με	χαρά	/	να	σας	σε	χαιρετίσω	

για		τους		Αγώνες,	μιας		ζωής	/	να	σας	σ’	ευχαριστήσω.	
Αγώνες,	κάνουμε	καιρούς	/	κ’	ήρθανε,	στο	πλευρό		μας	
φίλοι,	και	σήμερα	δικοί	/	κι	εδά,	είναι	ομπρός	μας.	

Με	συναδελφικότητα	/	κι	αγάπη	ενωμένη	



άντεστε,	όσοι	θέλετε	/	το	Ρόταρυ	ανιμένει	.	
Να	σμίξει,	η	αγάπη	μας	να	σμίξουν,	τα		παιδιά	μας	
στο	Ρόταρυ,	στην	Δεύτερη	/	την	οικογένεια	μας.	
Από	τα	βάθη,	της	ψυχής	/	θα	σας	ευχαριστήσω	

θ’	άμαι		παρόν,		πρώτη		γραμμή	/	όσο	καιρό,	θα	ζήσω.	
	

Θέλω	 να	 σας	 υπογραμμίσω	 ότι	 είμαι	 όλως	 ιδιαιτέρως	 συγκινημένος	 που	 δια	 35η	 φοράν	 με	
αξίωσε	 ο	 Θεός	 ο	 Κύριος	 Ημών	 Ιησούς	 Χριστός	 να	 αναλαμβάνω	 και	 πάλι	 Πρόεδρος	 του	 Ροτ/νού	
Ομίλου	 Χανίων	 χάρις	 εις	 την	 καθολικήν	 Αγάπην	 και	 εκτίμησιν	 του	 συνόλου	 των	 ροταριανών	 των	
Χανίων.	Αισθάνομαι	βαθύτατα	υποχρεωμένος	απέναντί	σας	φίλτατοι	ροτ/νοί	συνάδελφοι	και	να	είστε	
απολύτως	 βέβαιοι	 ότι	 θα	 εξακολουθήσω	 να	 εργάζομαι	 δια	 το	 Ρόταρυ	 όσο	 μου	 το	 επιτρέπουν	 οι	
δυνάμεις	μου.	Κάθε	χρόνο	βέβαια	προστίθεται	και	αυξάνεται	η	βαριά	κληρονομιά	των	προηγουμένων	
δραστηριοτήτων	 του	 Ομίλου	 μας	 εις	 τους	 ώμους	 μου	 δυστυχώς	 όμως	 και	 αναποφεύκτως	 και	 ο	
πανδαμάτωρ	χρόνος.		

Σας	δηλώνω	όμως	ότι	θα	προσπαθήσω	να	ανταποκριθώ	εις	τις	προσδοκίες	σας	και	τα	οράματά	
σας	δια	να	διατηρήσουμε	το	Ρόταρυ	στα	Χανιά	και	στην	Κρήτη	ολόκληρη	ένα	σωματείο	αξιοσέβαστο	
και	αναγνωρίσιμο	από	την	κοινωνία	μας	,όπως	εχει	γίνει	συνείδησις	τούτο	στις	καρδιές	και	στο	νού	
των	πολυπληθών	φίλων	του	Ομίλου	μας	αρκεί	να	με	βοηθήσετε	όλοι	σας.	

Το	ροτ.	 έτος	19-20	ανήκει	πλέον	εις	 το	παρελθόν	όμως	κατά	 την	διάρκειαν	 του	με	πλαισίωσαν	
εμένα	 και	 τον	 απερχόμενο	 Πρόεδρο	 ΣΤΑΥΡΟ	 ΓΚΙΖΑ	 ικανά	 στελέχη	 του	 Ομίλου	 μας	 τα	 οποία	 με	
εργατικότητα,	 φαντασία	 και	 αίσθημα	 βαθείας	 ευθύνης	 έναντι	 αυτών	 που	 τους	 αναθέσαμε	
κατόρθωσαν	 και	 έφεραν	 σε	 πέρας,	 υλοποίησαν	 πάρα	 πολλά	 απ΄αυτά	 που	 προγραμματίσαμε	 σε	
αγαστί	συνεργασία.	

1) Θερμές	 ευχαριστίες	 και	 ευγνωμοσύνη	 στον	 Γεν.	 Γραμματέα	 μας	 τον	 ροτ.	 ΚΟΥΤΡΩΝΑ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟ	 δια	 την	 αρίστην	 εκτέλεσιν	 των	 καθηκόντων	 του	 συνεργαζόμενοι	 διαδικτυακά	 και	
τηλεφωνικά	δια	να	μπορέσουμε	να	φέρουμε	σε	πέρας	το	βαρύ	έργο	της	Γραμματειακής	υποστήριξης	
και	όχι	μόνον.	

Είχαμε	 και	 έχουμε	 άριστη	 συνεργασία	 και	 με	 την	 ανταλλαγή	 των	 απόψεων	 μας	 επιτύχαμε	 σε	
πάρα	 πολλούς	 τομείς.	 Την	 διετίαν	 που	 θα	 είμαι	 ακόμη	 Πρόεδρος	Θεού	Θέλοντος	 ελπίζω	 στην	
συνέχισην	αυτής	της	συνεργασίας	και	της	αναλήψεως	της	Προεδρίας	εν	συνεχεία	από	αυτόν.	

2) Τον	ροτ.	Ευτύχιο	Κουκουτσάκη	που	πραγματοποίησε	ένα					θαύμα	δια	τα	Ελληνικά	Ροταριανά	
χρονικά,	 την	 εντατική	 δραστηριοποίηση	 του	 1ου	 Ροτ.	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	
Σελίνου	 μαζί	 με	 τον	 ροτ.	 πατέρα	 του	 Αντώνη	 Κουκουτσάκη	 .Υποσχέθηκαν	 ότι	 κάθε	 μήνα	 θα	
πραγματοποιούν	ένα	κοινωνικό	έργο	και	το	υλοποίησαν	εις	το	ακέραιο	μάλιστα	εξ	ολοκλήρου	με	δικά	
τους	χρηματικά	ποσά.	

3) Τον	ροτ.	Ουρουτζόγλου	Μελέτιο	Α	Αντ/δρο	μας	τόσον	δια	την	τεχνικήν	υποστήριξιν	που	μας	
παρέχει	 όχι	 μόνον	σε	 όλες	μας	 τις	 συνεστιάσεις	αλλά	 και	 πρωτίστως	στα	 γραφεία	 του	Ομίλου	μας	
προσερχόμενος	2	φορές	εβδομαδιαίως	προς	υποβοήθηση	του	έργου	μας	ποικιλοτρόπως.	

4) Τον	κοσμήτορα	και	τον	ταμία	μας	ροτ.	Κουρούπην	Ιωάννην	και	Πελεκανάκην	Γεώργιον	δια	την	
αρίστην	 	 εκτέλεσιν	 των	 καθηκόντων	 τους	 καθώς	 επίσης	 και	 τους	 ροταρ.	 Σταύρους	 Καστρινάκη,	
Μαρινάκη,	Πατεράκη	και	Γκίζα	δια	την	καθοριστικήν	συμβολήν	τους	στο	έργον	του	Ομίλου	μας.	Ιδία	
δε	 τους	Καστρινάκη	 Σταύρο	δια	 την	σημαντικότατην	συμβολήν	 του	 εις	 τας	βραβεύσεις	 του	Ομίλου	
μας	και	Πατεράκη	Σταύρο	που	στάθηκε	στο	πλευρό	μου	και	με	υποστήριξε	όταν	τον	ειχα	ανάγκη	και	
με	υποστήριξε	σαν	γιός	προς	πατέρα	τον	ευγνωμονώ.	

5) Επίσης	 ευχαριστώ	 θερμά	 όλους	 ανεξαιρέτως	 τους	 ροτ.του	 Ομίλου	 μας	 που	 μου	 παρέχουν	
αμέριστον	την	υποστήριξιν	τους	δια	της	παρουσίας	των	και	όχι	μόνο	σε	κάθε	εκδήλωση	μας.	Ποιο	να	



πρωτοαναφέρω	και	ποιο	να	αφήσω.	Όλους	σας		αγαπώ	και	σας	εκτιμώ	αφάνταστα	δεν	μπορώ	όμως	
να	 μην	 μπω	 στον	 πειρασμό	 και	 να	 αναφέρω	 κατά	 αλφαβητική	 σειρά	 τους	 ροτ.	 Ασημομύτη,	
Βαβουράκη,	 Βαθιωτάκη,	 Βουλουμπασάκη,	 Γελασάκη,	 Μπατσαρισάκη,	 Σεληνιωτάκη,	 Στασσίνου,	
Σταματάκη	και	Τσιβουράκη.	

6) Και	 τέλος	 δια	μια	ακόμη	φορά	 ένα	πολύ	μεγάλο	 ευχαριστώ	 και	 με	απέραντη	 ευγνωμοσύνη	
σ΄ολες	ανεξαιρέτως	τις	αρχές	της	πόλεως	μας	και	την	κοινωνίαν	των	Χανίων	που	μας	στήριξε	στο	Έργο	
μας,	 τον	 Αντιπεριφερειάρχη	 Χανίων	 κ.	 Καλογερήν	 Νικόλαον	 τον	 τ.	 Αντιπεριφερειάρχη	 Χανίων	 κ.	
Βουλγαράκην	Απόστολο	που	εμπράκτως	απέδειξε	την	αγάπη	του	και	τον	ανακηρύξαμε	επίτιμο	μέλος	
μας	 μετά	 το	 τέλος	 της	 θητείας	 του,	 τον	 τ.	 Δήμαρχο	 Χανίων	 κ.	 Βάμβουκα	 Αναστάσιο	 τ.Υπουργόν	
Χρ.Μαρκογιαννάκη,	τους	Κελαιδή	Εμμ.,	Αρχόντισσα	Ναναδάκη-Παπαδερού,	Καστανάκη	Σεραφείμ,	τον	
τ.Αντ/δρον	 του	 Π.	 Συμβουλίου	 Κρήτης	 Ιατρόν	 κ.Παπαδάκη	 Εμμ,	 τον	 τ.	 Πρόεδρον	 και	 Αντ/δρον	 των	
Εφέδρων	 Αξιωματικών	 κ.κ.Μανιουδάκη	 Αθανάσιο,	 Σταματάκη	 Γεώργιο	 και	 όλους	 εσάς	 που	 με	 την	
παρουσίαν	σας	λαμπρύνετε	τις	συνεστιάσεις	μας.	

Δεν	 μπορώ	 να	 μην	 ευχαριστήσω	 και	 τους	 Ροταριανούς	 του	 Ηρακλείου	 που	 παρά	 την	 μεγάλην	
χιλιομετρικήν	 απόστασιν	 που	 μας	 χωρίζει	 δίδουν	 σχεδόν	 πάντοτε	 δυναμικό	 παρών	 σ΄αυτές.	
Κρουσταλάκην	Παντελήν,	Βασιλειάδην	Ευστάθιον,	Σαμιώτην	Ιωάννην,	Μηλιαράν	Ιωάννην,	Μαρινάκην	
Μάρκον	και	Πατεριανάκη	Πόπη.		

			Ροταριανέ	Διοικητά,	Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας,	Αξιωματούχοι	του	Ρόταρυ		
				Κυρίες	και	Κύριοι,	φίλοι	ροταριανοί	συνάδελφοι	

Αφού	 σας	 ευχαριστήσω	 δια	 μίαν	 ακόμη	 φορά	 δια	 την	 τόσο	 τιμητικήν	 παρουσίαν	 σας	 εις	 την	
σημερινήν	 συνεστίασιν	 μας	 καλώ	 	 τον	 μέχρι	 σήμερον	 Πρόεδρο	 μας	 Γκίζα	 Σταύρο	 να	 έλθει	 να	
παραλάβει	 ένα	 σχετικό	 αναμνηστικό	 δίπλωμα	 εις	 αναγνώριση	 της	 μακροχρονίου	 φιλίας	 και	
αλληλοεμπιστοσύνης	που	μας	συνδέει	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό:	

1.	Δια	την	αρίστην	συνεργασία	του	μετά	των	μελών	του	Δ.Σ,	κατά	την	διάρκεια	της	θητείας	του	ως	
Προέδρου		

2.	 Δια	 τη	 συνεχή	 και	 αδιάκοπη	 επί	 σειρά	 ετών	 προσφορά	 του	 στα	 πανανθρώπινα	 Ροταριανά	
ιδεώδη	με	κυρίαρχο	μέλημά	του	τις	ανιδιοτελείς		 	 	υπηρεσίες	του	προς	τον	συνάνθρωπο,	εργασθείς	
πολυπλεύρως	και	επιτυχώς	χρηματίσω	πρόεδρος	 	2	φορές	στο	Ροτ.	Όμιλο	Χανίων	και	 	β.	Διοικητής	
Κρήτης	1	φορά	.	

3.	Διά	την	έμπρακτον	αγάπη	του,	την	αλληλεγγύη	του	και	την	ένθερμο	υποστήριξη	του	προς	τους	
Ροτ.	 συναδέλφους	 όποτε	 αυτοί	 είχαν	 και	 ήθελαν	 	 	 την	 ουσιαστικήν	 και	 ηθικήν	 	 βοήθειαν	 του	 στα	
ζητήματα	που	τους	αφορούσαν.	

Με	 βαθύτατη	 εκτίμηση	 και	
απεριόριστο	θαυμασμόν.	

Το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	
επέδωσαν	 εις	 τον	 απερχόμενο	
Πρόεδρο	 Σταύρο	 Γκίζα	 δια	
λογαριασμό	του	Ροτ.Ομίλου	Χανίων	
ο	 Δκτης	 της	 2470	 Περ.Δ.Ρ	 Μαύρος	
Γεώργιος	 και	 ο	 Αντιπεριφεριαρχης	
Χανιων	 κ	 Καλογερης	 Νικολαος	
παρουσία	 του	 Νέου	 Πρόέδρου	
Εμμ.Δελάκη	 και	 της	 συζύγου	αυτού	
ροτ.Αικατερίνης	Δελάκης.	

 



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ   ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗ 
Δια τον  Δ/την  ΜΑΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ     THN 17-7-2020 

            
Ροταριανέ Διοικητά 
 

«Χιλιάδες στέλνω τις ευχές,    να’ρθουν να σ’ανταµώσουν 
Χρόνια πολλά, πολλά φιλιά,  των είπα να σου δώσουν » 

 
Ο	Ροταριανός		Ομιλος		Χανίων	αισθάνεται		ιδιαίτερη		χαρά		που	σήμερα		κοσμεί		και	λαμπρύνει	

δια	της		παρουσίας	τoυ,	το	βήμα	του	Ομίλου		μας		ο	πρώτος	τη	τάξη	ροτ/νός	της	2470	Περιφέρειας	
του	Διεθνούς	Ρόταρυ	(Νοτίου	Ελλάδος)	εκλεκτός		συνάδελφος	Μαύρος	Γεώργιος,	πραγματοποιώντας	
την	ετήσιαν	επίσημον	επίσκεψιν	του.	

Έλπίζομεν	 βάσιμα	 ότι	 θα	 μας	 ξαναεπισκεφθεί	 κατά	 την	 διάρκειαν	 της	 θητείας	 του	 δια	 να	
αντιληφθεί	 ιδίοις	όμασι	 το	πραγματοποιούμενον	υπό	του	Ομίλου	μας	έργον.	 	Τις	διαπιστώσεις	 του	
δια	τον	Όμιλον	μας	πρέπει	να	τις	έχει	κάνει	εδώ	και	αρκετό	καιρό,	διότι	τον	ενημερώνω	συνεχώς	και	
με	 την	 επισήμανση	 ότι	 εχουμε	 κτίσει	 από	 καιρό	 μια	 μακροχρόνια	 συναδελφική	 αγάπη	 και	
αλληλεγγύη.	 Σήμερον	 επαναλαμβάνω	 θα	 επαναβεβαιώσει	 τις	 διαπιστώσεις	 του	 και	 είμαι	 απόλυτα	
βέβαιος	ότι	θα	μείνει	ευχαριστημένος	και	ικανοποιημένος	από	το	πραγματοποιούμενο	έργο	μας	που	
κατά	 την	 γνώμην	 μας	 και	 κατά	 την	 γνώμην	 πολλών	 φορέων	 της	 πόλεως	 μας,	 είναι	 πραγματικά	
αξιοζήλευτον	και	τούτο	χάρις	στις	προσπάθειες	των	μελών	του	Δ.Σ	αλλά	και	του	συνόλου	του	Ομίλου	
μας.	Χάρις	στις	ενέργειες	της	Επιτροπής		Δημοσίων	Σχέσεων	έχομεν	επιτύχει:	

	
1. Την	παρουσίαν	σχεδόν	πάντοτε	των	αρχών	της	πόλεως	μας	
2. Την	στήριξιν	των	Μ.Μ	Ενημερώσεως	(	εφημερίδων	και	τηλεοπτικών	Σταθμών).	
3. Την	ηθικήν	υποστήριξιν	από	πολύ	μεγάλη	μερίδα	της	κοινωνίας	των	Χανίων	και	της	αποδοχής	

ότι	είμεθα	μέλη	της	μεγαλύτερης	μη	κυβερνητικής	ανθρωπιστικής	και	κοινωνικής	οργάνωσης	
ανά	την	υφήλιον.	

4. Επιβραβεύσαμε	 και	 εξακολουθούμε	 να	 επιβραβεύομε	 ότι	 άριστον	 και	 καλόν	
πραγματοποιείται	 	 δια	 την	 βελτίωσιν	 της	 κοινωνίας	 μας	 και	 δια	 την	 προβολήν	 αυτού	 του	
τόπου	 καθώς	 και	 δια	 την	 νεολαίαν	 μας	 που	 με	 τις	 επιδώσεις	 αρκετών	 μελών	 της	 τιμά	 και	
λαμπρύνει		την	Κρήτην	μας.	

5. Διακεκριμμένοι	 και	 μεγάλου	 βεληνεκούς	 Ομιληταί	 κάλυψαν	 τα	 προηγούμενα	 ετη	 και	 θα	
καλύψουν	την	τρέχουσαν	περίοδον	πχ.	ΝΤΟΡΑ	ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ	τ.	Υπουργος,	 τ.	Δήμαρχος	Αθηναίων,	
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,	υφυπουργός	Παιδείας,	τ.	Πρύτανης	Πολυτεχνείου	Κρήτης,	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	
ΧΡΗΣΤΟΣ	τ.	Υπουργος,	τ.Αντιπρόεδρος	της	Βουλής,	ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	τ.	Υπουργός	 ,	 τ.	Δήμαρχος	
Χανίων,	 ΦΩΣΚΟΛΟΣ	 ΑΝΤΩΝΙΟΣ	 Ειδικός	 ερευνητής	 πετρελαίων,	 Σύμβουλος	 της	 Καναδικής	
Κυβερνήσεως,	καθηγητής	του	Πολυτεχνείου	Κρήτης,	ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Διευθυντής	της	Βασιλικής	
Οικογενείας	 και	 του	 Πρωθυπουργού	 των	 ΗΝΩΜΕΝΩΝ	 ΑΡΑΒΙΚΩΝ	 ΕΜΙΡΑΤΩΝ,	 ΕΛΒΗ	 ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ	
Δικηγόρος	 και	 Διδάκτωρ	 Ποινικού	 Δικαίου,	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 Πρόεδρος	 της	
Αντικαρκινικής	 Εταιρείας	 Χανίων,	 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	 ΜΑΡΚΟΣ	 Δασολόγος,	 Φιλοτελιστής,	 Ιστορικός	
Ερευνητής,	 Συγγραφέας	 τις	 πανηγυρικές	 μας	 συνεστιάσεις	 και	 τίμησαν	 λάμπρυναν	 και	 δόξασαν	 με	
την	παρουσίαν	τους	τον	Ομιλον	μας	και	έδωσαν	κύρος	και	αίγλην	και	προπάντος	αναγνωρισιμότητα	
από	 την	 κοινωνίαν	 των	 Χανίων	 και	 ευτυχώς	 για	 μας	 όχι	 μόνον	 εφέτος	 αλλα	 και	 τα	 προηγούμενα	
χρόνια	 και	 επικαλούμε	 σχετική	 έρευνα	 που	 πραγματοποίησε	 πρό	 ολίγων	 ετών	 ο	 τ.	 Δ/της	
Δημ.Τσιμπούκης	δια	την	αναγνωρισιμότητα	του	Ρόταρυ	στην	Ελλάδα	και	που	συνεπέρανε	ότι	έχουμε	
την	μεγαλύτερη	σε	όλη	την	περιφέρεια	μας.	



Φίλτατε	Ροταριανέ		Δ/τά	
Σε	λίγο	θα	σας	παραδώσω	το	βήμα	δια	να	μας	απευθύνετε	ένα	χαιρετισμό	

Προτού	όμως	σας	παραδώσω	το	βήμα	είμαι	υποχρεωμένος	κατά	πάγιαν	ροτ.	τακτικήν	να	αναφερθώ	
εις	 το	 βιογραφικόν	 σας	 σημείωμα	 το	 οποίο	 θα	 αναγνώσει	 ο	 Γενικός	 Γραμματεύς	 μας	 Δημήτριος	
Κουτρώνας	

Βιογραφικό	Γεώργιου	Μαύρου	

Με	 καταγωγή	από	 το	 Καστελόριζο,	 γεννήθηκε	στο	Κάιρο	 της	Αιγύπτου	 το	 1955.	 Τη	στοιχειώδη	
εκπαίδευση	την	έλαβε	από	την	περίφημη	και	ιστορική	Αμπέτειο	σχολή	του	Καίρου	που	σε	λίγο	κλείνει	
160	χρόνια	λειτουργίας	Το	1967	η	οικογένεια	του		επαναπατρίστηκε		στην	Αθήνα	και	αποφοίτησε	από	
το	Η’	 Γυμνάσιο	Αρρένων	Αθηνών.	 Σπούδασε	λογιστικά	και	οικονομικά	στο,	Α.Τ.Ε.Ι	Πατρών	και	στην	
Α.Σ.Ο.Ε.Ε	 νυν	 Οικονομικό	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών.	 Ακολούθως	 έλαβε	 μεταπτυχιακό	 δίπλωμα	 στη	
ψυχολογία.	Εκπλήρωσε	τις	στρατιωτικές	του	υποχρεώσεις	στο	6ο	Σύνταγμα	πεζικού	Κορίνθου.	

Εργάστηκε	 στην	 εταιρία	 ΜΕΚΤΗΜΑ	 Α.Ε.	 (θυγατρικής	 της	 Σ&Η&Α	 ΜΕΤΑΞΑ	 Α.Ε.Β.Ε.)	 και	 ως	
προϊστάμενος	γενικής	λογιστικής	στη	πρότυπη	βιομηχανία	γάλακτος	ΔΕΛΤΑ	Α.Ε.	Το	1981	δημιουργεί	
το	δικό	του	Λογιστικό	–Φοροτεχνικό	γραφείο,	το	1990	δημιουργεί	δεύτερο.	Το	2018	ιδρύει	την	ACER	
TAXCON	 A.E	 με	 αντικείμενο	 συμβουλευτικές,	 λογιστικές,	 και	 φορολογικές	 υπηρεσίες	 την	 οποία	
διευθύνει	 μέχρι	 σήμερα.	 Είναι	 μέλος	 του	 Οικονομικού	 Επιμελητήριου	 Ελλάδος	 και	 κάτοχος	 άδειας	
άσκησης	επαγγέλματος	Α’	τάξης	και	γνωρίζει	την	Αγγλική	και	Αραβική	γλώσσα.	

Έγινε	Ροταριανός	το	2002	ως	 ιδρυτικό	μέλος	του	Ρ.Ο.	ΝΕΑ	ΜΑΚΡΗ	και	πρόεδρος	του	ομίλου	το	
ροτ.	έτος	2005-2006	και	2018-2019.	

Υπηρέτησε	τη		Περιφέρεια	3	φορές	ως	βοηθός	Διοικητή	τα	έτη	2006-
2007,	2010-2011	και	2016-2017	και	μία	ως	ταμίας.	

Έχει	 διατελέσει	 μέλος	 και	 Πρόεδρος	 	 πολλών	 επιτροπών	 της	
Περιφέρειας	και	εισηγητής	σε	Ροταριανά	σεμινάρια.	

Έχει	συμμετάσχει	σε	 τέσσερα	 Ινστιτούτα	 ζώνης	και	για	τη	προσφορά	
του	 αυτή	 έχει	 επανειλημμένως	 τιμηθεί	 από	 το	 Διεθνές	 Ρόταρυ,	 τη	
Περιφέρεια	και	από	Ομίλους	

Είναι	πολλαπλώς	Εταίρος	Πωλ	Χάρης	ευεργέτης	και	μεγάλος	δωρητής	
του	 Ροταριανού	 ιδρύματος	 και	 έχει	 συνεισφέρει	 στην	 ίδρυση	 τεσσάρων	
Ροταριανών	Ομίλων.	

Είναι	 παντρεμένος	 με	 την	 Άννα	 Σωτηροπούλου,	 οικονομολόγο.	 Έχει	
δύο	 παιδιά,	 την	 Ευδοκία	 θεατρολόγο	 με	 μεταπτυχιακό	 τίτλο	 από	 το	
London	University	και	τον	Αντώνη,	οικονομικό	αναλυτή	στη	Standard	and	
Poor’s	στο	Λονδίνο	και	μεταπτυχιακό	τίτλο		στη	διαχείριση	κρίσεων	από	το	LSE	.	

Υποδείχθηκε	 	Διοικητής	στο	Συνέδριο	στο	Πόρτο	Χέλι	 το	2018	και	ψηφίστηκε	στο	Συνέδριο	του	
Αμβούργου	το	2019.	
	
Φίλτατε	ροτ.	Δ/τά	

Καλώς	ηλθατε	στο	Νησί	μας,	στην	πόλιν	μας.	Σας	υποδεχόμεθα	εγκάρδια	και	σας	ευχόμεθα	καλή	
διαμονή	τις	λίγες	ώρες	που	θα	είστε	μαζί	μας.	Ευχόμεθα	η	φιλία	μας,	από	σήμερον	να	σφυρηλατηθεί	
ακόμη	 περισσότερον	 σε	 ποιο	 γερές	 βάσεις	 δια	 να	 μπορεί	 να	 αντέξει	 εις	 το	 πέρασμα	 του	 χρόνου	
αναλλοίωτη,	αφθαρτη,	αλώβητη	όπως	αρμόζει	στους	γνήσιους	ροτ/νους	που	εχουν	ενστερνηστεί	και	
εχουν	 βάλει	 βαθειά	 μέσα	 στην	 καρδιά	 τους	 τα	 ιδανικά	 του	 ΡΟΤΑΡΥ	 ΤΗΣ	 ΑΓΑΠΗΣ	 ΤΗΣ	 ΑΔΟΛΗΣ		
ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ		ΦΙΛΙΑΣ		ΚΑΙ		ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.	



Πρωτού	σας	δώσω	τον	λόγον	εκλεκτέ	μου	Ροτ.	Δ/τά	σας	αφιερώνω	την	κάτωθι	μαντινάδα	δείγμα	
των	αισθημάτων	που	τρέφουν	οι	Ροτ.	των	Χανίων	και	εγώ	προσωπικώς	προς	το	πρόσωπον	σας.	

«Σαν	τον	περήφανο	αετό,	πάντα	ψηλά	καθίζεις,	
και	την	φωλιά	σου	σε	γκρεμνά,	και	σε	φαράγγια	κτίζεις».	

	
Και	μία	δεύτερη	αφιερωμένη	σε	εσένα	και	την	αγαπημένη	σύζυγο	σου	

«Να	την	γλεντήστε	την	ζωή,		με	τον	δικό	σας	τρόπο	
Τα	βάσανα	κι	στεναγμοί,	να	πάνε	σε	άλλο	τόπο».	

	
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	ΔΚΤΟΥ	2470	ΠΕΡ.ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	ΜΑΥΡΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

					
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ	ΔΚΤΟΥ	ΜΑΥΡΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

ΚΑΙ	ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ		ΔΩΡΩΝ	ΥΠΟ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	17-7-20	

	
Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	

εκλεκτοί	προσκεκλημμένοι	μας	

Αξιωματούχοι	του	Ρόταρυ	

Αγαπητοί	ροτ.Συνάδελφοι	

Ως	επιστέγασμα	της	σημερινής	παρουσίας	εις	τον	Ομιλον	μας	του	Δ/του	μας	ΜΑΥΡΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	
θα	 του	 επιδώσουμε	 ένα	 αναμνηστικό	 Δίπλωμα	 αφου	 προηγουμένως	 του	 αφιερώσω	 την	 κάτωθι		
Κρητική	Μαντινάδα:	

Φύλλα	χρυσού	να	γίνονται,		oι	σκέψεις	στο	μυαλό	σου	

Κι	οπου	περνάς	ν	ανθίζουνε,		ξερά	δένδρα	ομπρός	σου.	

ΩΣ	ΕΝΘΥΜΙΟ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΜΕ	ΤΟ	ΚΑΤΩΘΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ	

1)  Δια  την  τιµητικήν  συµµετοχήν  και  τον  χαιρετισµό  του  εις  την  σηµερινή  
συνεστίασην  του  Οµ ίλου  µας ,  λαµπρύνας  µε  την  παρουσία  του  την  εγκατάσταση  
των  νέων  Αρχών  του  Οµ ίλου  µας  
2 )  Δια  τη  συνεχή  και  αδιάκοπη  επί  σειρά  ετών  (από  του  έτους  2002 και  
εφεξής )   προσφορά  του  στα  πανανθρώπινα  ροταριανά  ιδεώδη  µε  κυρίαρχο  
µέληµά  του  τις  ανιδιοτελείς  υπηρεσίες  του  προς  τον  συνάνθρωπο ,  εργασθείς  
πολυπλεύρως  και  επιτυχώς  χρηµατίσας  πρόεδρος   πολλάκις   στο  Ροτ .  Όµ ιλο  
Μάκρης ,  β .  Διοικητής  3  φορές  ,  Ταµ ίας  της  2470 του  Δ .Ρ  ,  καθώς  και  Πρόεδρος  
διαφόρων  επιτροπών  αυτής .  
3 )  Διότι  είναι  ευεργέτης  και  Μεγάλος  Δωρητής  του  Ροταριανού  Ιδρύµατος  
 

 
Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 τ.	 Πρόεδρο	 μας	 Σταύρο	 Γκίζα,	

τον	 Γεν.Γραμματέα	 	 μας	 Κουτρώνα	 Δημήτριο	 και	 τον	
Αναπληρωτή	 του	 Μπατσαρισάκη	 Παναγιώτη	 όπως	 του	
επιδώσουν	 από	 κοινού	 το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	
παρουσία	μου.	

	

	



Λόγω	ανυπερβλήτου	κωλύματος	του	Πρόεδρου	του	1ΟΥ	
Ροτ.Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	
Κουκουτσάκη	 Ευτύχιου	 θα	 σας	 	 επιδώσω	 μια	 εικόνα	 του	
Αγίου	Γεωργίου	 	προσφορά	του	Κοινοτικού	Σώματος	 	καθώς	
και	 3	 βιβλία	 που	 έγραψε	 και	 εξέδωσε	 ο	 Αντιπρόεδρος	
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	 ΑΝΤΩΝΙΟΣ	 ήτοι	 1η	 ημέρα	 του	 Μαίου,	 ο	
Γιάννης		και	ο	Χρυσός	Αετός.	

	

Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Α	 Αν/δρον	 μας	 Ουρουτζόγλου	
Μελέτιο	να	σας	επιδώσει	το	σημαιάκι	του	Ομίλου	μας	
που	εφιλοτέχνησε	ο	ιδιος	μαζί	με	τον	β	και	Γ	Αντ/δρον	
μας		Βαθιωτάκη	Γεώργιο	και	Πελεκανάκη	Γεώργιο.	

	

	

	

Επίσης	παρακαλώ	τον	Πρόεδρο	του	ροτ.	Ομ.	AGDE	
της	Γαλλίας	ροτ.	ΨΑΡΟΜΑΤΗ	ΠΕΤΡΟ	όπως	σας	
επιδώσει	το	σημαιάκι	του	Ομίλου	του.	

		

Επίσης	θα	σας	επιδώσει	εκ	μέρους	του	Ομίλου	μας	
η	 επιτ.	 Ροτ.	 Ζαχαρένια	 Σημανδηράκη	 2	 βιβλία	
εκδόσεως	 του	 Δήμου	 Χανίων	 που	 επιμελήθηκε	 η	
ιδια	 και	 το	 ένα	 είναι	 το	 ημερολόγιον	 Χανίων	 του	
έτους	 1913	 (	 Δηλαδή	 του	 Ετους	 της	 Ενωσης	 της	
Κρήτης	 με	 την	 μητέρα	 Ελλάδα	 το	 άλλο	 είναι	 η	
ετήσια	Εκδοσις	του	Δήμου	Χανίων	με	τον	τίτλον	εν	
Χανίοις	2019.	

Επίσης	 ο	 Επιτ.Ροτ.του	 Ομίλου	 μας	 Μαρινάκης	
Μάρκος	θα	σας	επιδώσει	μια	εκδοση	του	σχετική	με	τον	
Δομίνικο	 Θεοτοκόπουλο	 (Ελ	 Γκρέκο)	 και	 Νικόλαο	
Καζαντζάκη	(50	Λιθογραφίες	ζωγραφικής	του	Δομίνικου	
Θεοτοκόπουλου	με	χειρόγραφες	σημειώσεις	 του	Νίκου	
Καζαντζάκη).	

Σας	επιδίδω	επίσης	6	από	τα	τεύχη	του	Περιοδικού	
μας	Ροτ.	Παλμός	δια	να	τα	έχετε	στο	αρχείο	σας	και	να	
θυμάσθαι	 πάντα	 τις	 δραστηριότητες	 μας	 και	 δια	 να	
έχετε	μια	πληρέστερη	εικόνα	του	Ομίλου	μας.	



Εξεδόθησαν	 τα	 5	 από	 τον	 Ιούλιο	 του	 2019	 και	 ένα	 παλαιότερον	 Φεβρουαρίου	 2014	 	 οπου	
επισκεφθήκαμε	 τον	 ροτ.Ομιλο	 Λάρνακα	 Κίτιον	 και	 κατά	 την	 ξενάγησιν	 μας	 εις	 το	 μουσείο	 Πιερίδη	
παρατηρήσαμε	 ένα	 αρχαίο	 αγγείο	 Προχριστιανικής	 εποχής,μοναδικό	 στον	 κόσμο	 όπως	 μας	
διαβεβαίωσαν	 που	 αναπαριστά	 αστροναύτες	 και	 το	 οποίο	 το	 συμπεριλάβαμε	 στο	 τεύχος	 αυτό.	
Επιστεγάζοντας	Ροταριανέ	ΔΚΤΑ	σου	αφιερώνω	και	την	κάτωθι	μαντινάδα:	

Στο		πέρασμά	σου	μ΄αφησες,			ανάμνηση		μεγάλη	
Και	οσοι		χρόνοι		περάσουνε,		θα		σε		θυμούμαι		πάλι	

Και	 τώρα	 παρακαλώ	 την	 σύζυγον	 σας	 ΑΝΝΑ	
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ	

Όπως	προσέλθει	 και	 της	 επιδώσουν	οι	 ροτ.του	Ομίλου	
μας	Δελάκη	Αικατερίνη,	Ελβίρα	Στασσίνου,	Λουρεντζάκη	
Χρυσούλα	ένα	Κρητικό	υφαντό..	

 
 

 
 

	
Ο	 Δ/Κ	 μας	 ΜΑΥΡΟΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 εμφανώς	
συγκινημένος	 από	 την	 ολη	 τελετή	 επιδίδει	 στον	
Πρόεδρο	 μας	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 ΔΕΛΑΚΗ	 δύο	 (2)	
σημαιάκια	 της	 Διοικήσεως	 του,	 ένα	 (1)	 για	 τον	
Ροτ.	Ομ.	Χανίων	και	ένα	(1)	προσωπικό	του.	
	

BΡABEYΣΕΙΣ	–	ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ	17-7-20		

ΤΩΝ	κ.κ	ΒΑΜΒΟΥΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ	ΚΑΙ	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΝ	ΕΥΤΥΧΙΟΝ	ΥΠΟ	Ε.	ΔΕΛΑΚΗ	

	

Ροταριανέ	Διοικητά,		
Αντιπεριφερειάρχην	Χανίων	Καλογερήν	Νικόλαον	Μαρκογιαννάκην	Χρήστον	τ.	Υπουργόν,	
Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	
Κύριοι	Δήμαρχοι	και	Αντιδήμαρχοι	,	λοιποί	εκπρόσωποι	των	πολιτικών	και	στρατιωτικών	αρχών	του	
νομού	μας	,	
Ροταριανέ	βοηθέ		Διοικητά	,		αγαπητοί	πρόεδροι	των	Ροτ/ών	Ομ.	της	Κρήτης,	Περιφερειακοί	και	
Δημοτικοί	Σύμβουλοι		
Εκλεκτοί	μας		προσκεκλημένοι,	
Φίλοι	Ροτ.	Συνάδελφοι	

Οι	 περισσότεροι	 από	 εσάς	 ή	 μάλλον	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 παρισταμένων	 γνωρίζετε	
προσωπικώς	την	πολύπλευρη	και	σημαντική	δραστηριότητα	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	εις	τον	
τομέα	 των	 βραβεύσεων,	 καθότι	 συμμετέχετε	 μονίμως	 εις	 τας	 πανηγυρικάς	 μας	 συνεστιάσεις	 που	
αποτελούν	 αναμφισβήτητα	 ένα	 σημαντικό	 γεγονός	 δια	 την	 πόλιν	 μας.	 Οι	 βραβεύσεις	 του	 Ροτ/νού	
Ομίλου	 Χανίων	 δεν	 αποτελούν	 ένα	 μεμονωμένο	 δικό	 του	 πλαίσιο	 δράσης	 αλλά	ως	 γνωστόν	 έχουν	
καθιερωθεί	με	απόλυτον	επιτυχία	από	το	Διεθνές	Ρόταρυ	και	αφορούν	πράξεις	αρετής	καθήκοντος	
και	οιοσδήποτε	άλλης	αξιέπαινου	μορφής	κοινωνικής	και	κοινωφελούς			ζωής	του	τόπου.	



Ο	Όμιλος	μας	σήμερον		δια	της	επιτροπής	των	βραβεύσεων	του	απεφάσισε	να	τιμήσει		

Α)Τον	μέχρι	της	1	Σεπτεμβρίου	του	2019	Δήμαρχον	Χανίων	κ.	Αναστάσιον	Βάμβουκα	και		

Β)	Τον	εκ	των	Αντιδημάρχων	της	περιόδου	Βάμβουκα	κ.Κονταξάκην	Ευτύχιον.	

Είμεθα	ευγνώμονες	δια	το	επιτελεσθέν	και	επιτελούμενον	υπ΄αυτών	έργον		και	τους	απονέμομεν	
την	ευαρέσκεια	του	Ομίλου	μας,της	παρούσης	ομηγύρεως	γενικά	και	της	2470	Ροταριανής	Ελληνικής	
Περιφέρειας	εκδήλως	αντιπροσωπευτικής	της	Παγκοσμίου	Ροταριανής	οικογενείας	εν	τω	συνόλω	της.	

Αρχίζομεν	με	την	βράβευσιν	του	πρ.	Δημάρχου	Χανίων	κ.Τάσου	Βάμβουκα,τα	φιλικά	αισθήματα	
του	 οποίου	 προς	 τον	 Όμιλο	 μας	 και	 το	 πρόσωπον	 μου	 ιδιαίτερα	 έδειξε	 εμπράκτως	 και	
επανειλημμένως	αφού	προηγουμένως	η	Ροτ.Ελβιρα	Στασσινου	Δικηγόρος	Διδάκτωρ	Ποινικού	Δικαίου	
θα	αναγνώσει	το	βιογραφικό	του	σημείωμα	και	θα	αναφερθεί	δι	ολίγον	διά	την	προσωπικότητα	του	
βραβευομένου.	

Βραβεύομεν	λοιπόν	τον	κ.	Βάμβουκα	Αναστάσιο	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό:	

Εις  οµόθυµον  και  οµόγνωµον  αναγνώρισιν  της  επί  πολλά  έτη  πολυτίµου   
προσφοράς  και  πολυπλεύρου  και  πλουσίας  αυτού  συµβολής  εις  την  τοπικήν  
αυτοδιοίκησιν  προς  εκπλήρωσιν  των  καθηκόντων  του  δια  την  εύρυθµον  

λειτουργίαν  της  γενέτειρας  του ,  της  πόλεως  των  Χανίων .  

 

Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Διοικ.	 της	
2470	 Περ.	 του	 Δ.Ρ	 ροτ.	 ΜΑΥΡΟΝ	
ΓΕΩΡΓΙΟΝ	και	τον	Αντιπερ/χη	Χανίων	κ.	
ΚΑΛΟΓΕΡΗΝ	 ΝΙΚΟΛΑΟ	 και	 τον	 τέως	
Αντιπρόεδρο	 της	 Βουλής	 και	 Υπουργόν	
επιτ.	 Ροτ.	 ΧΡΗΣΤΟ	 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	
όπως	 επιδώσουν	 εκ	 μέρους	 μας	 και	
παρουσία	εμού	και	του	Προέδρου	Γκίζα	
Σταύρου,	 Καστρινάκη	 Σταύρου	 και	
Ελβίρας	 Στασσινού,	Πολιτευτού	Χανίων	
το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	 εις	 τον	
βραβευόμενον.	

	

	

Ο	 Αντιπεριφερειάρχης	 Χανίων	 κ.	
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ	 ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 ενώ	 συγχαίρει	 τον	
τέως	 Δήμαρχο	 διά	 την	 βράβευση	 του	 και	
διά	το	σημαντικό	έργο	που	επιτέλεσε.	

	

	



	

Ευχαρίστησις	από	τον	τ.	Δήμαρχον	κ.	ΒΑΜΒΟΥΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.	

Εν	συντομία	η	ευχαριστήρια	
αναφορά	 Βάμβουκα	 σε	
εκδήλωση	τιμής	του	Ροταριανού	
Συλλόγου	Χανίων:	

Ευχαρίστησα	 για	 την	 τιμή	
που	μου	έγινε	από	τον	πρόεδρο	
κ.	Μ.	 Δελάκη	 και	 το	 συμβούλιο	
και	 τον	 Ροταριανό	 σύλλογο	
καθώς	και	την	κ.	Έλβη	Στασίνου,	
που	 αναφέρθηκε	 με	 τιμητικά	
λόγια	 στην	 προσωπικότητα	 την	
δράση	 και	 το	 για	 το	 σημαντικό	
έργο	 που	 κάναμε	 στον	 δήμο	
Χανίων	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	
πενταετούς	θητείας	μας.	

Είπα	ότι	το	έργο	μας	στον	δήμο	χαρακτήρισε	ο	στρατηγικός	σχεδιασμός	για	την	ανάπτυξη	των	
Χανίων	και	την	επίλυση	χρόνιων	προβλημάτων,	όπως	αυτό	της	σχολικής	στέγης,	όπου	εξασφαλίσαμε	
τα	επόμενα	τρία	χρόνια	την	κατασκευή	8	νέων	σχολικών	μονάδων	στον	δήμο	Χανίων	με	επένδυση	50	
εκατομμυρίων	ευρώ.	

Στα	 Χανιά	 υπάρχουν	 μεγάλες	 δυνατότητες	 ανάπτυξης	 και	 σε	 αυτές	 στοχεύσαμε	 με	 τον	
σχεδιασμό	για	την	αναβάθμιση	των	υποδομών,	έχοντας	εξασφαλίσει	κατά	την	διάρκεια	της	θητείας	
μας	περισσότερα	από	150.000	ευρώ.	

Η	παρακαταθήκη	που	αφήσαμε	αλλάζει	τα	Χανιά	και	οι	πολίτες	καταλαβαίνουν	τώρα	το	έργο	
μας	που	εξελίσσεται	και	έχει	μεγάλη	αξία	να	συνεχιστεί	η	προσπάθεια	για	τον	τόπο	μας.	

	

	

Συνεχίζομεν	με	την	βράβευσιν	του	εκ	
των	 Αντιδημάρχων	 της	 περιόδου	
Βάμβουκα	 Αναστασίου	 κ.	 Κονταξάκη	
Ευτυχίου	 ο	 οποίος	 έχει	 δείξει	
εμπράκτως	 τα	φιλικά	 του	 αισθήματα	
προς	 τον	Όμιλο	 μας,	 το	 δε	 χαμόγελο	
και	 η	 ευγένεια	 του	 σου	 προκαλούν	
ακαταμάχητα	 αισθήματα	
συμπαθείας.	

Το	 βιογραφικό	 του	 σημείωμα	 θα	
αναγνώσει	 ο	 Α	 Αντ/δρος	 μας	
Ουρουτζόγλου	Μελέτιος.	

	

	



	

	

	



Βραβεύομε	λοιπόν	τον	κ.	Κονταξάκην	Ευτύχιον	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό	

					Ως  υπεύθυνος  δια  την  εύρυθµον  λειτουργίαν  των  κάτωθι  Υπηρεσιών  του  
Δήµου  Χανίων :Ανάπτυξης  Ανθρωπίνου  Δυναµ ικού ,  Δηµοτολογίου ,  Ληξιαρχείου  
– ΚΕΠ ,  Αδειοδοτήσεων  και  Ρυθµ ίσεων  Εµπορικών  Δραστηριοτήτων  και  
Αγροτικής  Οικονοµ ικής  Ανάπτυξης   εργαζόµενος  αόκνως  µετά  ζήλου  και  θερµού  
πάθους .  Δια  των  πράξεων  του  αυτών ,  τίµησε  την  Δηµοτικήν  Αρχήν  της  πόλεως  
µας  και  συνέβαλλε  εις  την  υλοποίηση  µέρους  των  επιδιώξεων  της .  

 

 

Παρακαλώ	πολύ	την	κα.	ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ	ΝΑΝΑΔΑΚΗ	ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	καθηγήτρια	του	βραβευομένου	και	
τον	τ.	Αντιδήμαρχον	Χανίων	κ.	ΚΟΥΚΛΑΚΗΝ	ΓΕΩΡΓΙΟΝ	

Όπως	επιδώσουν	εκ	μέρους	μας	και	παρουσία	εμού,	του	Διοικητού	μας	ΜΑΥΡΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ,	ΤΟΥ	
Αντιπεριφερειάρχη	 Χανίων	 κ.	 ΚΑΛΟΓΕΡΗ	 ΝΙΚΟΛΑΟ	 	 και	 του	 Προέδρου	 ΓΚΙΖΑ	 ΣΤΑΥΡΟΥ	 το	 σχετικό	
τιμητικό	Δίπλωμα	εις	τον	βραβευόμενον.	

	

	

		

Η	επιτ.	Ροτ.	ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ	ΝΑΝΑΔΑΚΗ	–	ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	και	ο	τέως	Αντιδήμαρχος	Χανίων	ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 	 ενώ	 συγχαίρουν	 θερμά	 τον	 τ.	 Αντιδήμαρχον	 Χανίων	 κον.	 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ	 ΕΥΤΥΧΙΟΝ	δια	 την	
βράβευση	του	επιτυχημένου	του	έργου	κατά	την	διάρκεια	της	θητείας	του.		

	



ΛΗΞΗ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	ΜΕ	ΤΟΝ	ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ	ΕΘΝΙΚΟ	ΜΑΣ	ΥΜΝΟ	

	

	

ΤΟ	ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΕΡΓΟ	ΤΗΣ	2470	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΜΑΣ	ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΟΜΙΛΩΝ	ΤΗΣ.	
	

Α.		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΕΡΓΟ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΖΟΓΥΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ	ΙΟΥΛΙΟΥ	2020	

ΔΩΡΕΑ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	
ΕΙΚΟΝΑΣ	ΤΟΥ	ΑΓΙΟΥ	ΠΑΤΑΠΙΟΥ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	

ΟΜΙΛΟ	ΧΑΝΙΩΝ	ΣΤΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ.	

		

Πιστοί	στην	υπόσχεση	που	έχουν	δώσει	ότι	θα	πραγματοποιούν	τουλάχιστον	ένα	 (1)	κοινωνικό	
έργο	μηνιαίως	τόσο	ο	Ροτ.	Όμιλος	Χανίων	όσο	και	το	1ο	Κοινοτικό	Σώμα	Αζωγυρέ	Σελίνου,	προέβησαν	
σε	 δωρεά	 σημαντικής	 ποσότητας	 ρουχισμού	 και	 ένα	 (1)	 πίνακα	 ζωγραφικής	 του	 Αγίου	 ΠΑΤΑΠΙΟΥ	
προστάτη	 των	 καρκινοπαθών,	 που	 φιλοτέχνησε	 το	 μέλος	 μας	 REBECCA	 HAMILTON,	 στο	 Δημοτικό	
Γηροκομείο,	 τα	 οποία	 παρέλαβαν	 η	 Αντιπρόεδρος	 του	 Δ.Σ	 κα.	 ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ	 	 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	 μετά	 του	

Διευθυντού,	 από	 την	 αντιπροσωπεία	 των	
Ροταριανών	 Χανίων,	 αποτελουμένη	 από	
τους	 Προέδρους	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 ΔΕΛΑΚΗ	
και	 ΕΥΤΥΧΙΟΥ	 ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ,	 τον	
Αντιπρόεδρο	 ΜΕΛΕΤΙΟ	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	
και	του	μέλους		REBECCA	HAMILTON.		

	
	



ΔΕΛΤΙΟΝ	ΤΥΠΟΥ	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΕΡΓΟ	ΡΟΤΑΡΥ	ΚΑΙ	1ου	ΡΚΣ	ΧΑΝΙΩΝ	

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	2020	
	

Οι	Ροταριανοί	Χανίων	πιστοί	στην	υπόσχεση	που	
έδωσαν	στον	νέο	Διοικητή	τους	Ροτ.	ΜΑΥΡΟΝ	ΓΕΩΡΓΙΟ	
ότι	 θα	 εκτελούν	 ένα	 κοινωνικό	 έργο	 κάθε	 μήνα	
προέβησαν	σήμερα	7-8-2020		στην	δεύτερη	κοινωνική	
τους	 δράση	 του	 νέου	 Ροταριανού	 έτους	 που	 άρχισε	
την	 1-7-2020,	 παραδίδοντες	 σημαντικές	 ποσότητες	
ρουχισμού	ανδρικών,	γυναικείων	και	παιδικών	καθώς	
και	 τροφίμων	 μακράς	 διαρκείας	 	παρέδωσαν	 ο	
Ροταριανός	 Όμιλος	 Χανίων,	 το	 1ο	 	Ροταριανό		
Κοινοτικό	 	Σώμα	Ελλάδος		 (Αζωγυρέ	 -Σελίνου	 )	καθώς	
και	 ο	 Ροτ.	 Όμιλος	 ΝΙΝΤΑ	 της	 Γερμανίας	 της	 1820	
Περιφερείας	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ,	 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	 κρίσιμες	 ημέρες	 που	 διέρχεται	 η	 παγκόσμια	 κοινωνία	 λόγω	 της	 πανδημίας	 του	
κορωνοιού			δεν	πρέπει	να	μένει		κανένας	μόνος	του	και	κανένας	χωρίς	βοήθεια.	

	Η	παράδοση	έγινε	παρουσία	 των		Πρόεδρων	 του	Ρόταρυ	Χανίων	20-22	Εμμανουήλ	Δελάκη	και	
Αζωγυρέ	 Σελίνου	 Κουκουτσάκη	 Ευτυχίου,	 Προέδρου	 της	 Επιτροπής	 Κοινωνικής	 Δράσεως	 και	
Αλληλεγγύης	 του	 	 Ροταριανού	Ομίλου	 Χανίων	 καθώς	 και	 του	 τ.	 Προέδρου	 του	 Ροτ.	 Ομίλου	ΝΙΝΤΑ	
Γερμανίας	ΑΝΕΖΑΚΗ	ΒΑΡΔΗ.	

Εις	την	φωτογραφία	διακρίνονται	από	αριστερά:	
Ο	 Α	 αντιπρόεδρος	 του	 Ροτ.	 Χανίων	ΜΕΛΕΤΙΟΣ	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ,	 η	 οικογένεια	 του	 τ.	 Προέδρου	

ΑΝΕΖΑΚΗ	 ΒΑΡΔΗ,	 Ο	 Προϊστάμενος	 του	 Καθεδρικού	 Ναού	 των	 Εισοδείων	 πατήρ	 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ	 ΚΑΙ	 ΟΙ	 Πρόεδροι	 Χανίων	 και	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 ροτ.	 ΔΕΛΑΚΗΣ	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 και	
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ	μετά	της	συζύγου	του	REBECCA	HAMILTON.	

	

Β.	Ημερομηνία	έκδοσης	ενημερωτικού	δελτίου	ΡΟΤ.	

ΠΑΤΡΑΣ	06/16/2020:	

	
1. Συμμετέχοντας	στον	εορτασμό	των	110	ετών	από	την	

ίδρυση	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ,	 οι	 Ροταριανοί	 των	
Ομίλων	 της	 Πάτρας,	 υπό	 την	 αιγίδα	 της	 2470	 Ροτ.	
Περιφερείας,	 φυτέψαμε	 110	 ελιές	 σε	 χώρο	 του	
Παν/μίου	Πατρών.	

2. Δέκα	 χιλιάδες	 λαστιχένια	 γάντια	 μιας	 χρήσης	 δώρισε	
το	 R.C.Patra	 (2470	 RID)	 στο	 Γενικό	 Νοσοκομείο	
Πατρών	 «Άγιος	 Αντρέας»,	 ως	 χειρονομία	 καλής	
θέλησης	για	την	καταπολέμηση	του	Covid	19.	
	



3. 2470	 District	 R.I.	 Καθαρισμός	 του	 Χελιδονους	
stream.	 Εθελοντική	 περιβαλλοντική	
καθαριότητα	 σε	 συνεργασία	 Ροταριανού	
Συλλόγου	 και	 Ροταράκτ	 Λέσχη	 Κηφισιάς-
Καστρί.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	



	
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ		76		ΠΑΙΔΙΩΝ	ΣΤΟ	ΛΑΥΡΙΟ	

11	Ιουλίου	στις	1:35	μ.μ.	

Το	Πρόγραμμα	Bomar	2019-20	της	2470	Περιφέρειας	
Διεθνούς	 Ρόταρυ...	 συνεχίζεται!	 Είχε	 ανασταλεί	 λόγω	
περιορισμών	COVID	19.	Σήμερα	η	"ακτύπητη"	ομάδα	των	
εθελοντών	 μας	 εμβολίασε	 76	 παιδάκια	 στο	 ΚΦΠΜ	
Λαυρίου.	Συμμετείχαν,	η	πΔ	Μ.	Καλοειδά,	επικεφαλής	του	
Προγράμματος	 της	 Περιφέρειας,	 η	 Χρ.	 Ρομποτή,	 ο	 Ντ.	

Παραδείσης,	 η	 Λ.	 Πολυχρόνη,	 η	 Τ.	 Δελία	 και	 η	 Όλ.	
Γραββάνη.	 Θερμές	 ευχαριστίες	 και	 συνέχεια	
συγχαρητηρίων	για	το	εξαιρετικό	φετινό	ανθρωπιστικό	τους	
έργο	

Η	 τέταρτη	 από	 τις	 πέντε	 οδοντιατρικές	 κλινικές	
χορηγήθηκε	 στο	 νησί	 Φούρνοι	 στο	 πλαίσιο	 της	 1	 ης	
Παγκόσμιας	 Παραχώρησης	 του	 2470	 District	 R.	 I..	 Η	
Περιφέρεια	 6250	 (Ουισκόνσιν,	 ΗΠΑ)	 ήταν	 ο	 αποκλειστικός	
διεθνής	 συνεργάτης	 σε	 σχέση	 με	 την	 Παγκόσμια	
Επιχορήγηση.	Η	τελική	κλινική	θα	γίνει	δωρεά	στη	Σύμη.	Η	
δωρεά	 της	 οδοντιατρικής	 κλινικής	 συμβάλλει	 σημαντικά	
στην	 αναβάθμιση	 της	 υγειονομικής	 περίθαλψης	 των	
παραπάνω	νησιών	και	γίνεται	ευγνώμων	αποδεκτή	από	τις	
τοπικές	κοινότητες.	

	
	

	
	

3.		Ο	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΝΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΥ	2020	ΓΡΑΦΕΙ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	-	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΜΑΣ	

	
	

										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.	Ο	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΝΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΥ-	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	2020	ΓΡΑΦΕΙ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	-	
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΜΑΣ	

	

	

	

	

	

				

	

	

	

																			



	

	

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΕΩΣ	24-8-2020	

				

								

	

			

					

	

 
 

																					

	

	

	

	

	

	



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ	ΠΟΥ	ΜΑΣ	ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ		ΔΙΑ	ΤΙΣ		ΔΡΑΣΕΙΣ	ΜΑΣ	

(1)	

Πρόεδρο	Εμμανουήλ	Δελάκη,	

Πρ.	Πρόεδρο	Σταύρο	Κίζα	
Ροταριανό	Όμιλο	Χανιών	
																																																																																																																																	 	 	 7	 Ιουλίου,	
2020	
Αγαπητέ	Πρόεδρε	Εμμανουήλ	,	
Αγαπητέ	Πρ.	Πρόεδρε	Σταύρο,	
	
Ευχαριστώ	για	την	αποστολή	εις	εμένα	του	αξιόλογου	περιοδικού	σας	«Ροταριανός	Παλμός».	
	
Επιτρέψατε	μου	να	σας	συγχαρώ	για	το	άρτιο	της	παρουσίασης	του	περιοδικού,	όπως	πάντα	και	για	
την	δραστηριότητα	του	ομίλου	μας	και	τις	πράξεις	του	για	το	καλό	της	κοινωνίας	και	της	Ροταριανής	
οικογένειας.		
	
Παρεμπιπτόντως,	σας	πληροφορώ	ότι	σήμερα,	7	 Ιουλίου	2020,	έχουμε	τη	μεταβίβαση	εξουσίας	στο	
Ροταριανό	Όμιλο	Λάρνακας.		
	
Σας	ευχαριστώ	γι’	ακόμα	μια	φορά	και	σας	συγχαίρω	και	ελπίζω	σύντομα	να	ξαναϊδωθούμε.	
	
Με	Ροταριανούς	χαιρετισμούς,	
	
Δρ.	Χρίστος	Α.	Θεοδούλου	
Πρ.	Πρόεδρος	του	Ροταριανού	Ομίλου	Λάρνακας-Κύπρου	
Επίτιμο	Μέλος	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	
Πρ.	Επίτιμος	Αναπληρωτής	Κυβερνήτης	της	ΡΠ	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	
	

  (2)	

Προς Ρ.Ο Χανίων  Ιωάννης  Αναστόπουλος	

Συνάδελφε		μου	όλα	τέλεια!	Καλή	δύναμη	για	καλή	συνέχεια!	
	
	
	



(3)	

Κύριε	Πρόεδρε,	

Λόγω	ανωτέρας	βίας	και	υποχρεώσεων	μου	εκτός	Χανίων,	δεν	θα	μπορέσω	να	παραβρεθώ	στην	
Τιμητική	εκδήλωση	για	την	ανάληψη	των	καθηκόντων	σας.		
Σας	εύχομαι	καλή	συνέχεια	στο	επιτυχημένο	έργο	σας!	
Με	εκτίμηση,	
	
Μιχαήλ	Μαρακάκης	
Πρόεδρος	Δ.Σ.	

 
Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132  
Χανιά – Κρήτης 

(4)	

ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 
Μπράβο	Μανιέ	μου,	πανταχού	παρόν	και	πάντα	δημιουργικός	και	χρήσιμος!	
	

(5)	

Αγαπητέ	Μανώλη	Δελάκη	
Αξίζετε	πολλά	συγχαρητήρια	
Ευχαριστώ	
Άννα	Πετρομιχελάκη	

(6)	

Συγχαρητήρια	Πρόεδρε	σε	εσένα	και	τα	μέλη	του	Ομίλου		
Εύχομαι	να	κάνετε	πάντα	τέτοιες	ωραίες	δράσεις	και	να	εισθε	πρωτοπόροι		
Με	ΦΡΧ	
Κώστας	Βουδαλίκας		
Β	.	Διοικητής	2470	Περιφέρειας		
2020-2021	

(7)	

ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	
Συγχαρητήρια	συγχαρητήρια!	Καλή	δύναμη	για	τη	συνέχεια	και	καλό	υπόλοιπο	καλοκαιριού!	
 

(8)	

Θερµά συγχαρητήρια για τη συνέχιση του εξαιρετικού κοινωνικού σας έργου.  
Με ροταριανούς χαιρετισµούς 
Μιχάλης Αλ. Βαρότσος 
Διοικητής 2004-05 
Επίτιµο Μέλος ΡΟΧ 
 
 
 
 
 
 
 



(9)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ			ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΑΡΧΗΓΟΥ	
	

ΠΡΟΣ			Ροταριανό	Όμιλο	Χανίων	
	
Αθήνα,	16/07/2020	
	
Αποστέλλεται	συνημμένα	επιστολή	του	Αρχηγού	Ελληνικής	Αστυνομίας	Αντιστρατήγου	κου	Μιχαήλ	
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ	προς	τον	Πρόεδρο	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	κ.	Εμμανουήλ	ΔΕΛΑΚΗ,	η	οποία	
αφορά	στην	εν	θέματι	πρόσκληση	και	παρακαλούμε	για	την	ενημέρωσή	σας.	

Πρωτότυπη	επιστολή	θα	σας	αποσταλεί	με	συνήθη	αλληλογραφία.	

ΕΚ	ΤΟΥ	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΑΡΧΗΓΟΥ.	

 



	

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ROTARY 
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 – ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ 2013 

	

	 										 										 	

28	ΙΟΥΛΙΟΥ	2020	

Προς	τον:	
Αντιστράτηγον	ΜΙΧΑΗΛ	ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ	
Αρχηγόν	της	Ελληνικής	Αστυνομίας.	

Πολύ	Αγαπητέ	και	Εξαίρετε	φίλε	

Παρακαλούμε	 όπως	 αποδεχθείτε	 τις	 πλέον	 θερμές	 και	 ειλικρινείς	 μας	 ευχαριστίες	 διά	 τα	
συγχαρητήρια	σας	 της	 επανεκλογής	μου	δια	 35η	φορά	στην	θέση	 του	Προέδρου	 καθώς	 και	 για	 το	
κοινωνικό	 και	πολιτιστικό	 έργο	που	επιτελεί	ο	Ροταριανός	Όμιλος	Χανίων	 καθώς	και	 για	 τας	 ευχάς	
σας	δια	προσωπικήν	και	οικογενειακήν	ευτυχίαν.	

Ελπίζουμε	βάσιμα	στην	συνέχιση	της	συνεργασίας	μαζί	σας	ώστε	να	μπορέσουμε	να	διατηρήσουμε	
τους	δεσμούς	φιλίας	με	εσάς,	που	τόσο	διακαώς	επιθυμούμε.	

Μετά	των	φιλικοτέρων	μας	Ροταριανών	αισθημάτων.	

Ο	Πρόεδρος	

ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗΣ	

	
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΡΟΤ.	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΣΕ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΑΛΛΩΝ	ΦΟΡΕΩΝ	

	
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΟΤ. 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ 
ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ 
ΡΟΤ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΤΗΝ18-
7-2020. 
 

 
 
 
 

 



ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΡΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

Κυριάκος Μαριδάκης: “Με πνεύµα αυτοθυσίας” 
 

Με πνεύµα αυτοθυσίας για την ασφάλεια του πληρώµατός του, 
προασπίζοντας το Μονάρχη των Η.Α.Ε. και της Χριστιανικής – 
Σφακιανής υπέρβασης τού φόβου του θανάτου. 

Τούτο το πνεύµα το βρίσκουµε διάχυτο µέσα στην εφηµερίδα της Κρητικής Ενηµέρωσης που 
αφιερώνει ολοσέλιδη έρευνα για το ηρωικό οικογενειακό δέντρο της οικογένειάς του. 

 

 
Αγαπητέ Κυριάκο µας, αποδεικνύεις για άλλη µία φορά τη λεβεντιά και το ηρωικό σου DNA, που 

έκπληκτοι όλοι µας διαβάζουµε ότι θα έδινες ακόµα και τη ζωή σου για το βασιλιά και Πρωθυπουργό 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, χωρίς να σκεφτείς καθόλου εµάς που σε αγαπάµε, την Ελλάδα 
µας, ακόµα και τα παιδιά σου !!! Σήµερα µας συγκλόνισες όλους πραγµατικά και µας κάνεις να σε 
θαυµάζουµε πιο πολύ !!! 

Εκτός από µία παγκόσµια Οικουµενική προσωπικότητα είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος που τιµάς το 
λόγο σου, αγαπάς το Θεό και υπερασπίζεσαι ακόµα και µε τη ζωή σου, τις αρχές και τις Αξίες σου. 

Είµαστε όλοι µας υπερήφανοι που σε γνωρίζουµε. 



ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

(1)	ΑΠΟ	ΤΟ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΤΟΥ	ΡΟΤ.	ΟΜΙΛΟΥ	ΒΟΛΟΥ	ΙΟΥΛΙΟΥ	2020	
	

Το	Ρόταρυ	είναι	μία	από	τιςεγαλύτερες	και	πιο	
επιτυχημένες	 παγκόσμιες	 ανθρωπιστικές	
οργανώσεις	 με	 1,2	 εκατομμύρια	 μέλη	 σε	 35.000	
ομίλους	 σε	 περισσότερες	 από	 200	 χώρες.	 Έχουμε	
μια	μοναδική	θέση	να	είμαστε	ριζωμένοι	μέσα	στις	
δικές	 μας	 κοινότητες,	 αλλά	 με	 μια	 παγκόσμια	
προοπτική.	

Ποιοι	είμαστε;	Είμαστε	άνθρωποι	της	δράσης,	
Ψάχνουμε	 για	 άνδρες	 και	 γυναίκες,	 άνω	 των	

30	 ετών,	 όλων	 των	 επαγγελμάτων,	 για	 να	 γίνουν	
μέλη	 μας	 η	 εθελοντές,	 ή	 και	 τα	 δύο.	 Αν	 έχετε	
διάθεση	 για	 προσφορά	 και	 μπορείτε	 να	
χρησιμοποιήσετε	 το	 χρόνο,	 τα	 ταλέντα,	 τις	
επαγγελματικές	 σας	 ικανότητες	 και	 την	 ενέργεια	
σας	 για	 να	 βελτιώσουμε	 τη	 ζωή	 των	ανθρώπων	στις	 τοπικές	 μας	 κοινωνίες	 και	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο..	
ρωτήστε	μας	στο	e-mail	president@rotaryclubvolos.gr	ή	secretary@rotaryclubvolos.gr	

Κάθε	 Πέμπτη	 στις	 21:30	 βρισκόμαστε	 στο	 Ξενοδοχείο	 Park,	 όπου	 συνεδριάζει	 ο	 τοπικός	 σας	
Ροταριανό	όμιλος,	ακόμη	θα	μας	βρείτε	στο	F/B	 του	Ροταριανού	Ομίλου	Βόλου,	ή	στην	 ιστοσελίδα	
του	ομίλου	Ροταριανός	Όμιλος	Βόλου	Αφήνοντας	το	τηλέφωνο	η	το	e-mail	σας	θα	επικοινωνήσουμε	
μαζί	σας.	

 
 

Εχθές το βράδυ 9-7-2020 στον ευχάριστο & 
φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου Park, σε 
περιορισµένο Ροταριανό κύκλο λόγω 
'περιοριστικών µέτρων΄ έγινε η ετήσια αλλαγή 
Προεδρίας στην Ηγεσία του Ροταριανού Οµίλου 
Βόλου. 

Ο απερχόµενος ροτ. πρόεδρος Κ. Στέλιαρος 
µετά από σύντοµο απολογισµό πεπραγµένων 
της Ροταριανής χρονιάς 2019-20 "παρέδωσε" 
στον νέο εκλεγµένο πρόεδρο Παντ. Μαρέδη, 
ευχόµενος µια καλή και δηµιουργική Ροταριανή 
Θητεία. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Οι Τοµείς Δράσης του Ρόταρυ  
 

  Τοµείς Δράσης του Ρόταρυ 
Οι δραστηριότητές µας επικεντρώνονται σε 6 
τοµείς για να αυξήσουµε το θετικό αντίκτυπο 
του έργου µας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 
Τα πιο επιτυχηµένα και µακροπρόθεσµα 
προγράµµατα και οι δραστηριότητές µας 
εφαρµόζονται στους κάτωθι τοµείς: 
! Προώθηση ειρήνης 
! Καταπολέµηση ασθενειών 

! Παροχή καθαρού νερού και βελτίωση 
συνθηκών υγιεινής. 
! Μητρική και παιδική φροντίδα 
! Υποστήριξη εκπαίδευσης 
! Τοπική οικονοµική ανάπτυξη 
 
 

Το απόγευµα της 9-Ιουνίου 2020 οι Ροταριανοί συνάδελφοι Στέλιος Μαργαρίτης & Γιώργος 
Κουσιαρής ταξίδεψαν µέχρι τα Τρίκαλα για να παραδώσουν στον Ροταριανό όµιλο Τρικάλων το 
αναπηρικό αµαξείδιο που είχαµε υποσχεθεί. Ταξίδι ‘αστραπή’ λόγω Αλλαγής Ηγεσίας του οµίλου 
µας στην οποία έπρεπε να παρευρίσκονται` τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα. Η χαρά των Τρικαλινών 
συναδέλφων ήταν µεγάλη, ευχαρίστησαν τους επισκέπτες του Βόλου και υποσχέθηκαν να µας 
επισκεφτούν σύντοµα, έστειλαν δε τις ευχές τους και τους χαιρετισµούς τους για καλό καλοκαίρι 
και καλή Ροταριανή χρονιά σε όλους µας µε υγεία και πλούσιο Ροτ. Έργο. 

 

	



(2) ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
	

 
 
 

 
 

Thessaloníki, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020 η πρώτη συνεστίαση 
του Οµίλου Rotaract Θεσσαλονίκης για τη ροταριανή χρονιά 2020-2021, µετά φίλων και συγγενών, που 
ενείχε χαρακτήρα Γενικής Συνέλευσης, στο Mistral Seaside Bar.	 Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε 
απολογισµός πεπραγµένων της χρονιάς 2019-2020 από τον Πρόεδρο του Οµίλου, ρκτ. Χρήστο 
Τσερτσενέ, κατά τη διάρκεια του οποίου απονεµήθηκαν αναµνηστικά στους καλεσµένους οµιλητές που 
φιλοξένησε ο Όµιλος µέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε 
ο Στρατηγικός Σχεδιασµός για τη νέα χρονιά από τον Πρόεδρο και ο οικονοµικός απολογισµός από τον 
Ταµία, ρκτ. Παναγιώτη Κοκοβίνη, ο οποίος και εγκρίθηκε οµόφωνα!Η βραδιά έκλεισε µε την εισδοχή 
δύο νέων εξαίρετων µελών, της Κυριακής Σιδηρά και του Δηµήτρη Ναζιρίδη, µε αναδόχους τους Προ-
Διοικητές ροτ. Γεώργιο Σολεµετζίδη και Θεόδωρο Ασπασίδη, αντίστοιχα. Ευχόµαστε µια λαµπρή 
ροταρακτ πορεία και στους δύο! Τη συνεστίαση τίµησαν µε την παρουσία τους οι προ-Διοικητές της 
2484 Π.Δ.Ρ., ροτ. Γεώργιος Σολεµετζίδης και Θεόδωρος Ασπασίδης, ο Πρόεδρος του πατρικού µας 
Οµίλου, Ροταριανού Οµίλου Θεσσαλονίκης, ροτ. Κωνσταντίνος Μησιάλης και ο Πρόεδρος του Οµίλου 
Ροταράκτ Θεσσαλονίκης Άριστα-Τελείν, ρκτ. Αντώνιος Βαρτζόπουλος. Η αγαπητή µας DRR, ρκτ. 
Φωτεινή Παπαδήµου, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπόρεσε να βρίσκεται µαζί µας και 
έστειλε τις εγκάρδιες ευχές της.	

Τέλος, τη φωτογραφική κάλυψη της συνεστίασης επιµελήθηκε ο φωτογράφος και φίλος του 
Οµίλου µας, Πάνος Κονιός. 

 

 



ΕΥΧΕΣ	ΔΙΑ	ΤΗΝ	ΕΠΕΤΕΙΟΝ	ΤΗΣ	ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ	ΤΗΣ	ΘΕΟΤΟΚΟΥ	

15	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	2020		

Επ’	ευκαιρία	του	εορτασμού	της	επετείου	της	κοιμήσεως	της	υπεραγίας	Θεοτόκου	μας	Παρθένου	
Μαρίας	τόσον	εγώ,	όσο	και	το	Δ/Σ	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	σας	ευχόμεθα	από	καρδίας	να	
την	περάσετε	με	κάθε	χαρά	και	ευτυχία	τόσο	προσωπική	όσο	και	οικογενειακή	και	ο	Κύριος	ημών	
Ιησούς	Χριστός	και	η	Παναγία	να	μας	προστατεύει	από	κάθε	κίνδυνο	και	ασθένεια.	

ΧΑΝΙΑ	14/8/2020	

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ																Ο	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ																							Ο	Γ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ	

ΕΜ.	ΔΕΛΑΚΗΣ											ΜΕΛ.	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ																	ΔΗΜ.ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	

(1)		

Αντεύχομαι	με	όλη	μου	την	ΑΓΑΠΗ	η		ΠΑΝΑΓΙΑ	μας		η	αειπάρθενος	πάντα	να	σας	προστατεύει	όπως	
όλη	σας	την	οικογένεια	κ	Δελάκη.	
ΡΕΝΑ	ΤΖΩΡΑΚΗ	

(2)		

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.	

ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΦΩΣΚΟΛΟΣ	Καθηγητής	Πολυτεχνείου	Κρήτης	(επιτ.	Ροτ.	του	Ομίλου	μας)	

(3)		

Με	την	ευχή	και	προστασία	της	Παναγίας!	
Να	είστε	καλά!	
Με	εκτίμηση	
	
Λίλα	Κυριακοπούλου	-	Schliebener		
Β.	Δ.	2020-21	
Κλινικός	Ψυχολόγος	

(4)		

Ευχαριστώ  θερµά για τις ευχές σας.	
Υγεία, ευτυχία, δύναµη στο έργο σας µε τη βοήθεια της Παναγίας Θεοτόκου. 

 
Μαρία Τσαπάκη Κωτσιοπούλου 

(5)		

Πρόεδρέ µου 
Καλησπέρα 

Ευχαριστώ για τις ευχές Αντεύχοµαι σε όλους µας ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 
Εύχοµαι η χάρις της να µας δίνει υγεία και χαρά να µπορούµε να δηµιουργούµε.... 

Με φρχ 
Σπύρος Κολαΐτης 

β. Διοικητής 2020-2021 , π. Πρόεδρος 2019-2020 
Ρ.Ο.Βουλιαγµένης 

ΑΠΟ	ΚΑΡΔΙΑΣ	ΑΝΤΕΥΧΟΜΑΙ!!!	



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	

	

(6)	Κύριε Δελάκη σας ευχαριστούµε πάρα πάρα πολύ για τις θερµές ευχές σας,  

αντευχόµαστε σ’ εσάς και την οικογένειά σας κάθε χαρά και υγεία !! 

 

Nikos Vynichakis  
Chania Branch Manager  

	
(7)		

Σας ευχαριστώ α�ό καρδιάς 
Με ΡΤΧ 

 

         Παναγιώτης Δ. Κοφινάκος  
Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος  
      Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(8)	

Μανιό	μου!	Ευχαριστώ	και	αντεύχομαι.	

ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	

(9)	

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
......  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ!!! 

ΑΝΤΖΕΛΑ	ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ	

(10)		

Αγαπητέ Ρ.Πρόεδρε Μανιό ευχαριστούµε για τις θερµές ευχές σου και ανταποδίδουµε . Να είµαστε 
όλοι καλά να µας βοηθήσει η Παναγία να βγούµε από τα αδιέξοδα της χρονιάς !  

Με φ. Ρ. Χ.  
Μαρία & Γιάννης Γιαβρίδης 

(11)	

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΣΑΣ Κ.ΜΑΝΟΛΗ.  
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΣΑΣ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΜΈΡΕΥΣΗ. 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΊΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑ.ΚΑΤΕΡΙΝΑ. 

 
ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ,  

ΧΡΥΣΑ ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗ. 



ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ANACRON	FACILITY	MANAGEMENT	IKE		

ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΥΤΗΣ	κ.	ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ	ΘΕΟΧΑΡΗ.	

ΧΑΝΙΑ	14-8-2020	

Αξιότιμοι	και	αγαπητοί	φίλοι	του	Ρόταρυ:	

Δια	της	παρούσης	επιστολής	μας	ερχόμεθα	να	σας	ευχαριστήσουμε	θερμά	και	από	τα	βάθη	της	
καρδιάς	 μας	 διά	 την	 εισφορά	 σας	 αξίας	 1.000	 ευρώ	 που	 είχατε	 την	 ευγενή	 καλοσύνη	 να	 μα	 ς	
αποστείλετε	 αντιλαμβανόμενοι	 το	 θεάρεστο	 κοινωνικό	 έργο	 που	 επιτελεί	 ο	 Όμιλος	 μας	 στον	 νομό	
Χανίων	διά	την	ανακούφησιν	των	ασθενεστέρων	κοινωνικών	σωμάτων	της	περιοχής	μας.	

Η	σημαντική	αυτή	βοήθεια	σας	αποτελεί	ενδειξη	της	αγάπης	και	του	αλτρουισμού	που	διέπεσθε	
δια	 την	 κοινωνία	 μας	 και	 αύτη	 αντιλαμβανόμενη	 το	 μέγεθος	 της	 προσφοράς	 σας	 θα	 το	 εκτιμήσει	
δεόντως.	

Επ’	ευκαιρία	σας	υπενθυμίζουμε	ότι	με	τις	προσφορές	τους	οι	Ροταριανοί	ανά	την	υφήλιον	έχουν	
εξαλείψει	την	πολυομυελίτιδα	από	όλα	τα	κράτη	του	κόσμου	κατά	99%	εμβολιάζοντας	όλα	τα	παιδιά	
του	κόσμου.	

Απομένουν	 λίγες	 δυσπρόσιτες	 περιοχές	 (	 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	 –	 ΠΑΚΙΣΤΑΝ	 )και	 ελπίζουμε	 να	 το	
πετύχουμε.	Τώρα	εχουμε	ξεκινήσει	το	πενταπλούν	εμβόλιο.	

Για	 μία	 ακόμη	 φορά	 σας	 ευχαριστούμε	 θερμά	 και	 ελπίζουμε	 βάσιμα	 και	 σε	 μελλοντική	
συνεργασία	μαζί	σας	για	το	καλό	του	τόπου	μας.	

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ																			Ο	Γ.	ΓΡΑΜΑΤΕΥΣ														Η	ΕΠΙΤΡ.	ΚΟΙΝ.	ΔΡΑΣΕΩΣ	ΚΑΙ	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		
ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗΣ														ΔΗΜ.	ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ																												ΕΥΤ.	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	

																																																																																																		 				ΜΕΛ.	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	
																																																																																																						 					ΓΕΩΡ.	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ ΧΑΝΙΩΝ 

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.	 Την	 26	 -8	 μας	
επισκέφθηκε	ο	ροτ.	Πρόεδρος	του	Ροτ.	Ομίλου	Ιασίου	της	Ρουμανίας	
CRISTINEL	–	DIMITRU	CIOANCA	ο	οποίος	θαύμασε	κυριολεκτικώς	τα	
γραφεία	μας	από	τα	βραβεία	και	τους	επαίνους	που	διακοσμούσαν	
τους	τοίχους	και	έμεινε	κατενθουσιασμένος	από	την	ενημέρωσιν	που	
του		εκάναμε	δια	τις	δράσεις	μας.	Επιστρέφοντας	στην	χώραν	μας	θα	
ενημερώσει	τον	Όμιλο	της	δια	μιαν	από	κοινού	δράσιν	δια	το	καλόν	του	
Κοινωνικού	 Συνόλου.	 Εν	 συνεχεία	 του	 εδωρίσαμε	 το	 σημαιάκι	 του	
Ομίλου	μας	και	τα	τεύχη	66	και	67	του	περιοδικού	μας	Ροταριανός	Παλμός.	Ο	Πρόεδρος	μας	εδωσε	ένα	κονιάκ	σε	πολυτελή	
συσκευασία	δώρο	και	υπεσχέθη	ότι	θα	μας	αποστείλει	το	λάβαρο	του	Ομίλου	του.	Η	ολη	συνάντησις	εγένετο	σε	εγκάρδιο	
κλίμα	και	για	αρκετή	ωρα	καθώς	συζητήθησαν	και	προσωπικά	–	οικογενειακά	θέματα.	

Ο		ροτ.	Πρ.	ΙΑΣΙΟΥ	μετά	του	Προέδρου.										Ο		ροτ.	Πρ	ΙΑΣΙΟΥ	μετά	του	Α	Αντ/δρου.			

				Δελάκη	Εμμανουήλ.																																												Ουρουτζόγλου	Μελετίου.	



Συµµετοχή του Οµίλου µας δια του Α Αντιπροέδρου µας ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
εις το διαδικτυακό σεµινάριο της Ζώνης 21Β του Διεθνούς Ρόταρυ και του κέντρου 

εκπαίδευσης την 25-8-2020. 

  

    

 

Την 25η Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 εως 22:00 διεξήχθει από την ZONE 21B σεµινάριο 
πρόγραµµα στην πλατφόρµα ZOOM από το Εικονικό Κέντρο Εκπαίδευσης του Ρόταρυ. Το 

πρόγραµµα σεµινάριου φαίνεται στις ανωτέρω φωτογραφίες. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
	

Την	Δευτέρα	31	Αυγούστου	ημέρα	Δευτέρα	και	21:00	συμμετείχε	ο	όμιλος	μας	δια	
του	 αντιπροσώπου	 του	 Ροταριανού	 και	 Γενικού	 Γραμματέα	 2020-21	 Κουτρώνα	
Δημητρίου	στην	τηλεδιάσκεψη	που	οργάνωσαν	οι	ροτ.	όμιλοι	Αμαρουσίου	και	Αθηνών	
Ζαππείου	με	ομιλητή	τον	ροτ.	Κόλλια	Δημήτρη	και	θέμα	«Γιατί	είμαι	Ροταριανός!»			

	
Αρχικά	σχολιάστηκε	το	ροταριανό	φιλανθρωπικό	έργο	παγκόσμιος	με	μεγαλύτερη	

επιτυχία	 την	 εξάλειψη	 της	 πολιομυελίτιδας.	 Ο	 ομιλητής	 προχώρησε	 στην	 ανάγκη	
στοχευμένων	δράσεων	από	τις	περιφέρειες	και	 τους	ομίλους	στο	φιλανθρωπικό	τους	
έργο,	 έφερε	σαν	παράδειγμα	τον	εξοπλισμό	4	οδοντιατρικών	μονάδων	από	την	2470	
περιφέρεια	 (στην	 οποία	 ανήκει	 και	 ο	 όμιλος	 μας)	 σε	 ακριτικά	 νησιά,	 κάτι	 το	 οποίο	
σημαίνει	ότι	το	Ρόταρυ	πρέπει	να	είναι		κοντά	στις	άμεσες	ανάγκες	των	συνανθρώπων	
μας.		

	
Ακολούθησαν	τα	χαρακτηριστικά	που	πρέπει	να	έχουν	οι	ροταριανοί,	η	προώθηση	

της	 φιλίας,	 η	 ηθική,	 ο	 σεβασμός	 στην	 διαφορετικότητα,	 η	 προσαρμογή	 σε	 νέα	
δεδομένα	και	ο	4πλος	Ροταριανός	έλεγχος.	

	
Η	 συζήτηση	 που	 ακολούθησε	 μετά	 την	 ομιλία	 ήταν	 πολύ	 ενδιαφέρουσα	 και	 τα	

ερωτήματα	ήταν	αρκετά.	
	
Κλείνοντας	θα	θέλαμε	να	ευχαριστήσουμε	τους	ροταριανούς	ομίλους	Αμαρουσίου	

και	Αθηνών	 Ζαππείου	 για	 την	 εξαιρετική	οργάνωση	 και	φυσικά	 τον	 Ροταριανό	Κόλια	
Δημήτρη	για	την	εξαιρετική	παρουσίαση.	
 


