
  



 
Έτος 52ον – Τεύχος 69ον - Περιόδου 01/07/20 – 30/06/21 

	

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	–	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	-	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	2020,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	2021	

 
                                                   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.	6972918366/210	6812608	

	
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	2020-22	/		Β.	Δ/ΤΗΣ	13-14	/	ΕΠΙΤΙΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝ.ΠΡΟΕΔ.	19-20	
ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,	Συντ.	Οδοντίατρος,	Χάληδων	18,	Τηλ:	28210-46467,	Κιν. 6944439818,  
email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr	

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	Καραϊσκάκη 49 Χανιά,	Τηλ.	6942	693366	email:	takisou@yahoo.gr	

4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μηχανολόγος	–	Ηλεκτρολόγος	
Κιν.	6932	296194,	email:	vathioti@otenet.gr	

5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προιστάµενος Αρχείου Οικοδ.Αδειών Πολεοδοµίας, Χανιά,	
Τηλ. 28213-41222, Κιν.698 1631129, email: Dimitris.koutronas@gmail.com	

6) ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Οικονομικός	Αναλυτής	Επιχ/κος	Σύμβουλος	
Κορνάρου	22,	Χανια,	Τηλ.	28210	58370,	Κιν.	6977	655766,	email:	anasigrotisis@otenet.gr	

7) ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημοσιογράφος,			
Αγίου	Ιωάννου	Ξένου,	Χαλέπα,	Κιν.	6944	414710	email:	tsivourakin@hotmail.com	

8) ΜΕΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	4ης	ΛΕΩΦΟΡΟΥ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΔΡΑΣΗΣ		
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ,	Πρόξενος	Σλοβακικής	Δημοκρατίας	στην	Κρήτη,	Τουριστικές	επιχειρήσεις.		
Τηλ.	6974	700100,	email:	spaterakis@spatours.gr	

9) ΤΑΜΙΑΣ- Δ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Έμπορος	δερμάτινων	ειδών,			
Κιν.	6989	119252,	email:	pelekanakis@yahoo.gr			

10) ΚΟΣΜΗΤΩΡ	ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επιχειρηματίας,	Κάτω	Δαράτσο,	Κιν.	6944305825	
11) ΜΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΠΙΤΡ.ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ		

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Τέως	Αερολιμενάρχης	Χανίων	Ζουνάκι	Χανιά,		
Τηλ.	28210	65653,		Κιν.	6942	982022,	email:	Kastrhn1@gmail.com	

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

13) ΜΕΛΟΣ :	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ		
Tηλ.	28210-73665	,κιν.	6937217152,	email:	maria.skamaga@gmail.com.	



 
2470	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΔΙΕΘΝΟΥΣ		ROTARY	

ΕΤΟΣ		ΙΔΡΥΣΕΩΣ	1969	–	ΕΤΟΣ	ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ	2013	

   
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

Αγαπητοί			Ροταριανοί					Δκτες				,β.	Δκτες,				Πρόεδροι				των		Ομίλων,			ροτ		.Συνάδελφοι.	

Αξιότιμα			μέλη				των			αρχών				του				τόπου				μας			και			της			Πατρίδος			μας			φίλοι			και		συνεργάτες			του				Ομίλου			μας	

στην	Ελλάδα			και			το			Εξωτερικό,			επ 	́		ευκαιρία				των			εορτών					των			Χριστουγέννων			και			του	νέου	έτους	2020		σας		ευχόμεθα		ολοψύχως		
τόσον	εγώ	όσο	και		η	σύζυγος	μου	Αικατερίνη	,καθώς	και	ολόκληρα	τα		Δ.Σ		του	Ομίλου	μας		και	του	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	εις	
Αζωγυρέ	Σελίνου	να			ζήσετε			πάρα				πολλά			χαρούμενα		και			με		υγεία		χρόνια.	Σας	αφιερώνουμε	δε	το	κάτωθι	επίκαιρο	στιχούργημα:	

	 ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ ΜΙΑ  ΕΥΧΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ   ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 

             ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ        ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΟΥΜΕ            Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

     ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ        ΑΠ’ ΕΝΑ ΥΠΟΥΛΟ ΕΧΘΡΟ    ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΜΑΖΙ ΚΑΙ  ΕΜΕΙΣ 

         ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ         ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΝΙΚΗΘΟΥΜΕ     ΑΠ’ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ      

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ		2020	
	

Oι Πρόεδροι  Οι Βοηθοί Διοικηταί  Οι Αντιπρόεδροι  Οι Γενικοί Γραµµατείς Τα Μέλη 
Δελάκης Εµµαν.(’20-’22) Χαρωνίτης Νώντας  Ουρουτζόγλου Μελέτιος Κουτρώνας  Δηµήτριος Πελεκανάκης Γεώργιος           
Κουκουτσάκης Ευτύχιος Μαρινάκης Σταύρος  Βαθιωτάκης Γεώργιος Μπατσαρισάκης Παναγιωτης Κουρούπης Ιωάννης    
(Ρ.Κ.Σ.)   Πατεριανάκη Πόπη  Πελεκανάκης Γεώργιος Τσιβουράκης Νικόλαος                   
                                                  Κρουσταλάκης Παντελής         
                                                  Γκίζας Σταύρος     
																																																																																																																				

	
Ο	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Βραβεύσεων	:	Καστρινάκης	Σταύρος									

																																																																																																	Ο	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Δημοσίων	Σχέσεων	:	Πατεράκης		Σταύρος	

	



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΑΣ Νο 69 
 

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

2. Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες ευχές του Οµίλου µας 

3. Τιµητική Διάκριση Διοικητού 1-7-2019 έως 30-6-2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ εις τον Πρόεδρο µας Ε. Δελάκη δια την υπερ 50ετή 

δράση, προσφορά ,  και αδιάλειπτη παρουσία του εις το Ρόταρυ. 

4.  Εκδηλώσεις και Δράσεις Περιόδου 1-9-20 έως 31-12-20. 

Α. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΜΑΣ ΤΗΣ 10-9-20  ΟΠΟΥ ΥΠΕΔΕΧΘΗΜΕΝ ΔΙΑ 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ AGDE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1700 ΠΕΡ. ΤΟΥ ΔΡ. 

Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΜΑΣ ΤΗΝ 6-11-2020 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ, 

ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ PAUL HARRIS FELLOW 

ΤΩΝ ΡΟΤ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

Γ. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29-11-2020 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ». 

Δ. Διαδικτυακή πολυοµιλική συνεδρίασις 30-11-2020 µε την συµµετοχή του Οµίλου µας και 19 άλλων Οµίλων µε οµιλήτρια την 

βουλευτή Επικρατείας κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ και µε θέµα « ΕΙΡΗΝΗ – ΚΡΙΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ». 

Ε. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6-12-2020 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΤ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΙΚΟΝΑ». 

Ζ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 10-12-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1-7-2022 ΕΩΣ 30-6-2023 ΚΑΙ Δ.Σ. 1-7 2021 ΕΩΣ 30-6-2022. 

5. Συγχαρητήρια για τις δράσεις µας. 

6. Το αξιολογότατο έργο των 2470 και 2480 Περιφερειών (Ελλάδος)  και των Οµίλων της. Νέα και δράσεις µε το κοινωνικό έργο 

Οµίλου Χανίων µηνών Νοεµβρίου και Δεκεµβρίου. Το έργο µας των µηνών Ιουλ – Αυγ – Σεπ – Οκτ βρίσκεται στις ανακοινώσεις της 

συνεστιάσεως 6-11-2020. 

7. Ο τοπικός τύπος µηνών Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου – Νοεµβρίου 2020 γράφει για εµάς. 

8. Συµµετοχή του Οµίλου µας σε δράσεις άλλων φορέων και Ροτ. Οµίλων. 

9. Επισκέψεις Ελλήνων και ξένων Ροταριανών στα γραφεία µας. 

10. Ψηφίσµατα για τους  θάνατους των αειµνήστων επιτ. µελών µας ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΤΖΑ τ. Υπουργού και ΤΡΙΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Προέδρου Κ.Η.Φ.Α.Π. 

11.Έκκληση σε βοήθεια διά:  

α. Εύρεση δοτών αιµοπεταλίων στην Περιφέρεια Αττικής. 

β. Αίτηση χορηγίας αντισηπτικών χεριών προς εταιρείες DALCOCHEM και ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ. 

 

	



3.  Τιµητική Διάκριση Διοικητού 1-7-2019 έως 30-6-2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ εις τον Πρόεδρο µας Ε. Δελάκη δια την 

υπερ 50ετή δράση, προσφορά, και αδιάλειπτη παρουσία του εις το Ρόταρυ. 

 

 
 

4.  Εκδηλώσεις και Δράσεις Περιόδου 1-9-20 έως 31-12-20. 

 Α) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΜΑΣ ΤΗΣ 10-9-20 ΟΠΟΥ ΥΠΕΔΕΧΘΗΜΕΝ ΔΙΑ ΤΡΙΤΗ     

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ AGDE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1700 ΠΕΡ. ΤΟΥ ΔΡ. 

 

																																				ΜΕΡΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΤΩΝ	ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ		ΤΗΝ	ΩΡΑ	ΤΗΣ	ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ	

   		
Η	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΤΗΝ	ΣΤΙΓΜΗ	ΠΟΥ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ε.	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ	ΣΤΙΣ	ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΚΑΙ	Ο	ΡΟΤ.	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ	ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ	ΣΤΑ	
ΓΑΛΛΙΚΑ	ΤΑ	ΟΣΑ	ΑΝΕΦΕΡΕ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ.	



	

 														

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 ο	 Γ.Γραμ.	 ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	και	η	ροτ.	ΕΛΒΙΡΑ	ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ,	o	Πρόεδρος	
του	Ροτ.	Ομίλου	AGDE	της	Γαλλίας	ροτ.	ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ	
ΠΕΤΡΟΣ,	 ο	 Πρόεδρος	 μας	 Ε.	 ΔΕΛΑΚΗΣ,	 η	 επίτ.	 Ροτ.	
ΝΑΝΑΔΑΚΗ	 ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ	 ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ,	 καο	 ο	 ροτ.	
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.	

	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	10-9-2020	ΥΠΟ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	

Φίλοι	ροταριανοί	συνάδελφοι	

Σας	πληροφορούμε	ότι	τα	γραφεία	του	Ομίλου	μας	δεν	επαψαν	να	λειτουργουν	ουτε	μία	ημέρα	ολο	το	
καλοκαίρι	 δια	 να	 μπορέσουμε	 να	 φέρουμε	 σε	 ικανοποιητικό	 επίπεδο	 και	 να	 προγραμματίσουμε	 τις	
δραστηριότητες	μας	και	τις	συνεστιάσεις	μας	της	νέας	ροταριανής	χρονιάς.	

Ετσι	όπως	γνωρίζετε	οι	περισσότεροι	,	στον	κοινωνικό	τομέα	πραγματοποιήσαμε	την	υπόσχεση	μας	δια	
μία	δράση	κάθε	μήνα.	

Τον	 Ιούλιο	 εδωρίσαμε	 σημαντική	 ποσότητα	 ρουχισμού	 και	 μία	 μεγάλη	 αγιογραφία	 του	 αγίου	
Παταπίουεις	 το	 Γηροκομείο	 Χανίων	 που	 μας	 την	 είχε	 ζητήσει	 ο	 τότε	 Πρόεδρος	 του	 Δ.Σ	 αυτού	 κος.	
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		πρώην	Αντιδήμαρχος	Χανίων.	

Τον	 Αύγουστο	 εδώσαμε	 στα	 ενοριακά	 συσσίτια	 των	 Εισοδίων	 αρκετή	 ποσότητα	 ρουχισμού	 και	
τροφίμων	χαρις	στις	προσπάθειες	και	ενέργειες	του	Προέδρου	Ευτυχιου	κουκουτσακη	και	της	συζύγου	του	
ΡΕΒΕΚΑΣ	ΧΑΜΙΛΤΟΝ	του	1ου	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου.	

Αναλυτικότερα	και	με	φωτογραφίες	θα	σας	ενημερώσουμε	στην	επόμενη	πανηγυρική	συνεστίαση	μας	
της	 2-10-2020	 με	 ομιλητήν	 τον	 Υφυπουργόν	 Παιδείας	 κον	 ΔΙΓΑΛΑΚΗΝ	 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ	 τ.	 Πρύτανυ	 του	
Πολυτεχνείου	Κρήτης.	

Δυστυχώς	 η	 πανδημία	 του	 κορωνοιού	 μας	 εχει	 πολύ	 προβληματίσει	 και	 δεν	 είμεθα	 σε	 θέση	 να	
γνωρίζουμε	τι	θα	γίνει	τελικά.	

Ας	ελπίσουμε	ότι	με	την	βοήθεια	του	Θεού	θα	περάσει	και	αυτή	η	λαίλαπα	ώστε	να	δούμε	καλύτερες	
ημέρες.	

Πάντως	σας	παρακαλώ	να	συνεχίσουμε	να	έχουμε	τις	επαφές	μας	διά	να	μπορέσουμε	να	κρατήσουμε	
ζωντανό	τον	Όμιλο	μας	και	την	αγάπη	και	συναδελφοσύνη	που	μας	συνδέει.	



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	 ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	 ΤΗΝ	 10-9-2020	
ΠΡΟΣ	 ΤΟΥΣ	 ΡΟΤ.ΤΟΥ	 Ρ.Ο	 AGDE	 ΤΗΣ	 ΓΑΛΛΙΑΣ	 ΕΠ	
ΕΥΚΑΙΡΙΑ	 ΤΗΣ	 ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ	 ΤΡΙΤΗΣ	 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ	
ΤΩΝ	ΕΙΣ	 ΤΟΝ	ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΝ	
ΧΑΝΙΩΝ.	
	
Ροτ.	Υπ/	Δκτα	της	1700	Περ.ΔΡ	Michel		Vincen	

Αγαπητέ	 μου	 Πρόεδρε	 του	 Agde	 της	 Γαλλίας	 ροτ.	
Ψαρομάτη	Πέτρο.	

Φίλοι	ροτ.	Συνάδελφοι	της	Γαλλίας	και	της	Κρήτης	

Εκλεκτοί	φίλοι	του	Ρόταρυ	Χανίων		

Τόσον	εγώ	προσωπικώς	 	όσον	και	όλα	 τα	μέλη	 του	Ομίλου	είμεθα	 ιδιαίτερα	χαρούμενοι	 και	 ευτυχείς	δια	 την	
σημερινή	παρουσία	σας	στον	Όμιλο	μας	διότι	αποδεικνύει	την	έμπρακτη	αγάπη	σας	προς	τους	ροτ.	των	Χανίων	και	
προς	τον	Κρητικό	και	κατ΄επέκτασιν	και	προς	τον	Ελληνικό	 	Λαό	.Με	την	σημερινή	παρουσία	σας	 ,επιβεβαιώνονται		
δια	μιαν	ακόμη		φορά	τα	αισθήματα	της	Αγάπης	μεταξύ	των	Λαών	της	Γαλλίας	και	της	Ελλάδος	που	ανέκαθεν		ήταν	
φιλικά.	

Η	σημερινή	 κοινή	συνεστίαση	μας	αποτελεί	 επιπλέον	μια	 ευκαιρία	 δια	περαιτέρω	σύσφιξη	 τω	 ν	 προσωπικών	
σχέσεων	 μας	 με	 σας,	 δηλαδή	 τα	 μέλη	 του	 Ροτ.	 Ομίλου	 Agde	 της	 Γαλλίας	 και	 ελπίζουμε	 να	 το	 επιτύχουμε.	 Το	
επιθυμούμε	 πάρα	 πολύ	 και	 είμεθα	 βέβαιοι	 ότι	 και	 σεις	 τρέφετε	 τα	 ίδια	 αισθήματα	 με	 μας.	 Θα	 έπρεπε	 να	 σας	
αγκαλιάσουμε	και	να	σας	φιλήσουμε	ένα	προς	ένα	και	μια	προς	μια	αλλά	δυστυχώς	οι	συνθήκες	του	Κορωναιού	δεν	
το	επιτρέπουν	δια	λόγους	υγείας.	Του	χρόνου	που	θα	ξαναέλθετε	ελπίζουμε	να	μην	υπάρχει	αυτός	ο	κίνδυνος	και	να	
μπορούμε	να	σας	πλησιάσουμε	όπως	το	ποθεί	η	καρδιά	μας.	Να	είστε	όλοι	καλά	και	ευτυχείς.	Καλώς	μας	ήλθατε	και	
να	περάσετε	χαρούμενοι	τις	διακοπές	σας	εδώ	στα	Χανιά	μας	και	στην	Κρήτη	γενικότερο.	

Και	 τώρα	 σας	 παρακαλώ	 να	 προσέλθετε	 όσοι	 είστε	 ζευγάρι	 μαζί	 δια	 να	 σας	 επιδώσουμε	 ένα	 αναμνηστικό	
ατομικό	δώρο.	Όσοι	είναι	μόνοι	τους	θα	προσέρχονται	ένας-ένας	η	μια-μια.	

Την	 πρώτη	 φορά	 που	 μας	 επισκεφθήκατε	 σας	 επιδώσαμε	 δια	 τα	 γραφεία	 του	 Ομίλου	 σας	 ως	 ενθύμιο	 το	
Πατροπαράδοτο	 Κρητικό	Μαχαίρι,	 πέρυσι	 σας	 επιδώσαμε	 ένα	 άλλο	 Κρητικό	 σύμβολο	 αυτοθυσίας	 του	 Σπυρίδωνα	
Καγιαλέ	που	όταν	ο	ιστός	της	σημαίας	μας	έπεσε	από	κανονιοβολισμούς	των	προστάτιδων	Δυνάμεων	τότε	ο	ήρωας	
αυτός	έκανε	κοντάρι	το	σώμα	του	και	κράτησε	ψηλά	την	Ελληνική	Σημαία.	

Σήμερα	θεωρήσαμε	σκόπιμο	και	επιβεβλημένο	να	σας	δώσουμε	ένα	προσωπικό	ατομικό	δώρο	από	μικρό	τμήμα	
των	παραδοσιακών	προϊόντων	του	τόπου	μας	όπως	θυμάρι,	φασκόμηλο,	μαλοτήρα	και	ρίγανη	δια	να	μας	θυμάστε	
καλύτερα		

	

Η	Ροτ.	Ελβίρα	Στασσινού	ενώ	μεταφράζει	στα	Γαλλικά	την	προσφώνηση	του	Προέδρου	μας	



ΑΠΟΝΟΜΗ		ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ		ΔΩΡΩΝ	

Και	 τώρα	θα	καλώ	 τα	μέλη	 της	 εκλεκτής	αποστολής	σας	δια	 να	σας	 τα	 επιδώσουμε	μαζί	με	 τον	Πρόεδρο	 του	
Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 ροτ.	 Ευτύχιο	 Κουκουτσάκη	 	 και	 Πρόεδρο	 της	 Επιτροπής		
Κοινωνικής		Δράσεως	και	Αλληλεγγύης	του	Ρόταρυ	Χανίων	και	αρχίζουμε	την	επίδοση	με	εσάς	πολύ	αγαπημένε	και	
εκλεκτέ	μας	.	

	

Οι	 Πρόεδροι	 Δελάκης	 	 Εμμ.και	 Κουκουτσάκης	
Ευτύχιος	 του	 1ΟΥ	 εν	 Ελλάδι	 Ροτ.Κοινοτικού	 Σώματος	
εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	ενώ	επιδίδουν	από	κοινού	μικρό	
αναμνηστικό	δώρο	από	προιοντα	 του	 τόπου	μας	 εις	
τον	Πρόεδρον	Ψαρομάτη	Πέτρο	και	την	σύζυγόν	του.	

	

	

Αναμνηστικό	δώρο	εις	τον	Υποδιοικητή	της	1700	Περ.ΔΡ	
ροτ.VINCENT	MICHΕL	μετά	της	συζύγου	του.	

	

	

	

	

	

	

Από		τις		επιδώσεις		των	Αναμνηστικών	Δώρων	στους	
υπολοίπους	Γάλλους	Ροτ.	

	



ΤΜΗΜΑ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΧΑΝΙΩΝ	

Διακρίνονται	 απ	 αριστερά	 οι	 Ζαχαρίας	 Σταματάκης,	
Κουρούπης	 Ιωάννης,	 Πελεκανάκης	 Γιώργος,	
Κουτρώνας	 Δημήτριος,	 Κωτσιόπουλος	 Δημήτριος	 και	
Λουρεντζάκη	Χρυσούλα.	

	

Διακρίνονται	απ	αριστερά	οι	Μαράκης	Γεώργιος	και	
Κατσιγαράκης	Δημήτριος	μετά	του	πατρός	του		

	

Διακρίνονται	απ	αριστερά	ο	ροτ.Παπαδάκης	Χαρίτων	
του	Ηρακλείου	και	οι	Πρώιμος	Ευκλείδης	και	Μπέας	
Γεώργιος	

	

Διακρίνονται	απ	αριστερά	οι	ροτ.	Γκίζας	Σταύρος	και	
Σελινιωτάκης	Δημήτριος	

	

Διακρίνονται	απ	αριστερά	οι	ροτ.	Κουκουτσάκης	
Αντώνιος	και	Ευτύχιος	μετά	της	συζύγου	του	Ρεβέκας	
Χάμιλτον	και	του	παιδιού	τους.	

	

	

Τμήμα	των	Γάλλων	ροτ.	την	στιγμήν	που	ο	
Υπ/κτης	της	1700	Περ.	ΔΡ	της	Γαλλίας	τραβάει	

VIDEO	



	 	

Μερική	αποψις	της	Συνεστιάσεως	με	Γάλλους	και	Χανιώτες	ροτ.	

	

Διακρίνονται	απ	αριστερά	οι	Σταματάκης	Γεώργιος,	Γεωρβασάκης	Ευάγγελος	και	Ρένα	Γεωργακάκη.	

Β.	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ	ΜΑΣ	ΤΗΝ	6-11-2020	ΜΕ	ΤΗΝ	ΕΙΣΔΟΧΗΝ	
ΝΕΟΥ	ΜΕΛΟΥΣ,	ΤΗΣ	ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ	ΤΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	«ΝΕΡΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΑΕΒΕ»	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ	ΣΕ	
ΕΤΑΙΡΟΥΣ	PAUL	HARRIS	FELLOW	ΤΩΝ	ΡΟΤ.	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟΥ	ΚΑΙ	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.	

ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	

	

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	Πρόεδρος	μας	Ε.	Δελάκης,	ο	Γεν.	Γραμματέας	Δ.	Κουτρώνας	και	ο	Πρόεδρος	
του	1ου	Ροταριανού	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	ροτ.	Ε.	Κουκουτσάκης.	

	



ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 

  

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 ο	 επιτ.	 Ροτ.	 Αντιστράτηγος	 εα	 Γ.	 ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ,	 ο	 Γ.	 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ	
Διευθυντής	 του	 Καταστήματος	 Κράτησης	 ΚΡΗΤΗ	 1.	 ο	 ροτ.	 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	 ΠΡΩΙΜΟΣ	 Επιμελητής	 της	 ΩΡΛ	
ΚΛΙΝΙΚΉΣ	 ΤΟΥ	 ΓΝΧ,	 ο	 τέως	 Έφορος	 Χανίων	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ,	 ο	 νεοεισαχθείς	 ΡΟΤ.	 ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ	
ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	 ο	 τ.	 Γεν.	 Γραμ.	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ	 Υποστράτηγος	 εα,	 ο	 νυν	 Αναπ.Γεν.	 Γραμ	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	 Πρόεδρος	 του	 παραρτήματος	 Χανίων	 της	 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ	
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,	ο	ροτ.	ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ,	ο	ροτ.	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δ’	Αντιπρόεδρος	και	Ταμίας.		

	 	

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 οι	 ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ	 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	 ,	 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,	 ΚΕΚΑΚΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	 εκπρόσωπος	 της	 βραβευόμενης	 εταιρείας	 ΑΒΕΕ	ΝΕΡΑ	 ΚΡΗΤΗΣ	 και	 οι	 ροτ.	 ΕΥΔΟΚΙΑ	ΜΑΧΟΥ,	 τ.	
Πρόεδρος	του	ροτ.	Ομίλου	Ψυχικού	και	νυν	Γεν.	Γραμματεύς.	

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΚΑΙ	ΦΙΛΩΝ.	

		

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 οι	 ροτ.	 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ	 ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	 ΖΑΧΑΡΙΑΣ,	 ΜΑΡΑΚΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	 η	 σύζυγος	 του	 ροτ.	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	 ΝΙΝΑ,	 η	 ροτ.	
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΔΕΛΑΚΗ,	η	ΕΙΡΗΝΗ	ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ	και	ο	ροτ.	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.		



	 	

Διακρίνονται	 από	 αριστερά	 οι	 ροτ.	ΜΑΡΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	 ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ	 ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	 το	 ζεύγος	 των	
ροτ.	ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ	ΚΥΡΙΑΚΟΥ,	αντιπροσωπεία	του	1ου	ροτ.	Κοιν.	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	με	
επικεφαλής	τον	Πρόεδρο	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟ	και	τον	Αντιπρόεδρο	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ	ΑΝΤΩΝΙΟ.	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	6-11-2020	ΥΠΟ	ΠΡ.	Ε.	ΔΕΛΑΚΗ	

Αγαπητοί	εκπρόσωποι	των	διαφόρων	φορέων	της	πόλεως	μας,	αξιωματούχοι	του	Ρόταρυ	

Φίλοι	Ροτ.	συνάδελφοι	και	Κυρίες	και	Κύριοι	

Θεωρώ	επιβεβλημένο	να	σας	ενημερώσω	για	τις	κοινωνικές	δραστηριότητες	μας	καθώς	και	για	της	εν	
γένει	δράσεις	μας	ώστε	να	αντιληφθείτε	για	μία	ακόμη	φορά	το	μέγεθος	αυτών	που	από	πάρα	πολλούς	
έχουμε	 λάβει	 θερμότατα	 συγχαρητήρια	 και	 μας	 παροτρύνουν	 συγχρόνως	 να	 συνεχίσουμε	 με	 τον	 ίδιο	
ρυθμό.	Επίσης	σας	πληροφορώ	ότι	εξεδώθει	το	τεύχος	Νο	68	του	περιοδικού	μας	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΠΑΛΜΟΣ,	
με	πλούσιο	υλικό	από	τις	δράσεις	μας	καθώς	και	αντιστοίχων	δράσεων	των	Ομίλων	της	Ελλάδος	και	σας	
προτρέπω	να	το	διαβάσετε.Ευχαριστώ	θερμά	τον	ροτ.	Γεν.	Γραμματέα	μας	ΔΗΜΗΤΡΙΟ	ΚΟΥΤΡΩΝΑ	που	το	
τύπωσε	σε	έντυπη	μορφή	και	το	έχετε	στο	τραπέζι	σας.	

	

Α.	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	 ΔΡΑΣΙΣ	 ΡΟΤ.	 ΟΜΙΛΟΥ	 ΧΑΝΙΩΝ	
ΜΗΝΩΝ	ΙΟΥΛΙΟΥ	–	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	–	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	
-	ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ		2020.	

1.	ΙΟΥΛΙΟΣ	2020	

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	 Αζογυρέ	 Σελίνου,	 προέβησαν	 σε	
δωρεά	σημαντικής	ποσότητας	ρουχισμού	και	ένα	(1)	πίνακα	ζωγραφικής	του	
Αγίου	 Παταπίου	 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.		



2.	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	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.	Τα	ανωτέρω	είδη	παρέδωσαν	
από	κοινού	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.	
	
3.	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	2020	
	

Ο	 	 Ροταριανός	 	 Όμιλος	 	 Χανίων	 και		
το	 1ο	 	 Ροταριανό	 	 Κοινοτικό	 	 Σώμα	 	 εν		
Ελλάδι	 	 εις	 	 Αζωγυρέ	 	 Σελίνου	
συνεχίζοντας	 το	 μηνιαίο	 	 κοινωνικό	 τους		
έργο		προέβησαν	την	22	Σεπτεμβρίου	του	
2020	 	 εις	 	 την	 διάθεσιν	 20	 (	 	 είκοσι	 )	
καρεκλών	 δια	 	 τις	 ανάγκες	 του	 Κέντρου	
Αλτσχάιμερ	 Χανίων	 τις	 οποίες	
προσέφερεν	δια			τον		σκοπόν		αυτόν	ο			ροτ.Τσοντάκης	Χρήστος.	

Η			παράδοσις	έγινε			παρουσία	του		Προέδρου			Εμμ.Δελάκη		του			Δωρητού		ροτ.Τσοντάκη		Χρήστου		
και	 του	 Α	 Αντ/δρου	 μας	 Ουρουτζόγλου	 Μελετίου	 και	 	 τα	 	 	 οποία	 	 	 	 παρέλαβαν	 αντιπροσωπεία	 του		
Κέντρου		Αλτσχάιμερ		Χανίων	αποτελούμενη	και	εικονιζόμενη	εις	την		φωτογραφίαν		από	τις	κυρίες:	

Δοφέρμου	Μαρία,Γλυνιαδάκη	Μαρία,Λενακάκη	Σταυρούλα,Νικολακάκη	Σούλα.	



4.	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	2020	

Κοινωνικό	Έργο	 	Ρόταρυ	και	1ο	Ρ	Κ	Σ	Χανίων	
Οκτωβρίου	2020	

ΔΩΡΕΑ	 2	 ΦΟΡΗΤΩΝ	 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	 ΚΑΙ	
ΒΙΒΛΙΩΝ	ΣΤΟ	ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΧΑΝΙΩΝ	

		

Ο		Ροταριανός		Όμιλος		Χανίων	και		το	1ο		Ροταριανό		Κοινοτικό		
Σώμα	 	 εν	 	 Ελλάδι	 	 εις	 	 Αζωγυρέ	 	 Σελίνου	 συνεχίζοντας	 το	 μηνιαίο		
κοινωνικό	 τους	 	 έργο	 	 προέβησαν	 την	 20	Οκτωβρίου	 του	2020	 	 εις		
την	 δωρεά	 2	 φορητών	 υπολογιστών	 και	 αριθμού	 βιβλίων	 διά	 τας	
ανάγκας	του	Γ.Ν	Χανίων	.	

	Η			παράδοσις	έγινε			παρουσία	των		Προέδρων			Εμμ.	ΔΕΛΑΚΗ		
και	 Ευτυχίου	 ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ	 καθώς	 και	 του	 μέλους	 REBECCA	
HAMILTON	τα	οποία	και	παρέλαβαν	ο	Δ/Κ	και	ο	Υ/ΔΚ	του	Γ.Ν.Χανίων	κκ.	ΜΠΕΑΣ	ΓΕΏΡΓΙΟΣ	και	ΜΠΟΛΩΤΗΣ	
ΙΩΑΝΝΗΣ.	

Τα	 βιβλία	 ηταν	προσφορά	 της	 ΙΩΑΝΝΑΣ	 και	 ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ	 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ	οι	 δε	φορητοί	 υπολογιστές	 του	
μεγάλου	χορηγού	μας	FRANCO	MASSARO.	

Εντός	 του	 Νοεμβρίου	 2020	 θα	 διατεθούν	 57	 φορητοί	 υπολογιστές	 και	 θα	 εξοπλίσουμε	 αρκετά	
Ιδρύματα	και	Φορείς	του	νομού	μας.		

Χαρακτηριστικά	στιγμιότυπα	:		

1.	 Την	 στιγμή	 της	 παραδόσεως	 των	 φορητών	 υπολογιστών	 διακρίνονται	 από	 αριστερά	 ο	 Ροτ.	
ΕΥΤΥΧΙΟΣ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	Πρόεδρος	του	1ου	Κοινοτικού	Σώματος	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	και	Προέδρου	της	
Κοινωνικής	Δράσεως	και	Αλληλεγγύης	του	Ροτ.	Ομίλου	Χανίων,	ο	Δ/Κ	του	ΓΝΧανίων	κος	ΜΠΕΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	
ο	Πρόεδρος	του	Ροτ.	Ομίλου	Χανίων	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	και	ο	Υ/ΔΚ	του	Γ	Ν	Χανίων	κος	ΜΠΟΛΩΤΗΣ	
ΜΑΝΟΣ.	

2.	 Τμήμα	των	γραφείων	 του	1ου	εν	Ελλάδι	Ροτ.	Κοινοτικού	Σώματος	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	μετά	 του	
Προεδρείου	αυτού.	

Β.	 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	 ΥΛΙΚΟ	 ΑΠΟ	 ΤΗΝ	 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ	 ΜΑΣ	 ΤΗΣ	 10-9-2020	 ΟΠΟΥ	 ΥΠΕΔΕΧΘΗΜΕΝ	 ΔΙΑ	 3η	
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΝΙΑ	ΤΟΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΟΜΙΛΟ	AGDE	ΤΗΣ	ΓΑΛΛΙΑΣ.	

	

Προ	ημερών	ο	Ροταριανός	Όμιλος	Χανίων	
υπεδέχθει	διά	3η	συνεχόμενη	 χρονιά	σε	απλή	
συνεστίαση	 λόγω	 του	 Κορωνοιού	
αντιπροσωπεία	 18	 Γάλλων	 Ροταριανών	 του	
Ομίλου	 AGDE	 της	 1700	 Περιφερείας	 του	
Διεθνούς	Ρόταρυ	σε	κλίμα	εγκάρδιο	και	φιλικό.	



	

Ο	 Πρόεδρος	 Εμμανουήλ	 Δελάκης	 αφού	 προέβει	 σε	 διάφορες	 Ροταριανές	 ανακοινώσεις	 τις	 οποίες	
μετέφραζε	 στα	 Γαλλικά	 ο	 Ροτ.	 Νικολακόπουλος	 Δημήτριος,	 καλωσόρισε	 με	 θερμά	 λόγια	 τους	 Γάλλους	
Ροταριανούς	συναδέλφους	και	τους	ευχήθηκε	να	μας	ξαναεπισκεφθούν.	Την	σχετική	μετάφραση	έκανε	η	
Ροτ.	Ελβίρα	Στασσινού.	

Ακολούθησε	απονομή	αναμνηστικών	δώρων	με	προϊόντα	της	Κρητικής	γης	σε	κάθε	ζεύγος	των	Γάλλων	
Ροταριανών,	 από	 τους	Προέδρους	 Ε.	 Δελάκη	 και	 Ε.	 Κουκουτσάκη	 του	 Ροτ.	 Κοινοτικού	 Σώματος	 Αζωγυρέ	
Σελίνου.	

Γ.	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	ΞΕΝΩΝ	ΚΑΙ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΣΤΑ	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ.	

1.	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	 ‘	 Εργο	
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	όλη	συνάντησις	εγένετο	σε	εγκάρδιο	κλίμα	και	για	αρκετή	ώρα	καθώς	συζητήθησαν	και	προσωπικά	
–	οικογενειακά	θέματα.	

			



2.	Τα			γραφεία	του	Ροταριανού			Όμιλου		Χανίων	επισκέφθη	προ	ημερών		ο	ροτ.	Κάππας	Αθανάσιος	
του	Ροτ.	Ομίλου	Δράμας	(	εξέχουσα	προσωπικότητα	της	πόλεως	τους	)	επ	ευκαιρία	που	η	θυγατέρα	του		
σπουδάζει	στο	Πολυτεχνείο	Κρήτης.	Η	συνάντησις	εγένετο	σε	φιλικότατο	κλίμα	που	αντικατοπτρίζει	 την		
συναδέλφωσιν	και	την	αγάπην	που	διακρίνει	τους	Ροταριανούς	Συναδέλφους	μεταξύ	τους.	

Αντηλλάγησαν	 απόψεις	 πάνω	
σε	 διάφορα	 	φλέγοντα	 	 ροταριανά	
θέματα	 όπως	 το	 κοινωνικό	 και	
ανθρωπιστικό	έργο	 	που	επιτελούν	
οι	 δυο	 Όμιλοι	 	 καθώς	 και	 σε	
προβλήματα	 που	 απασχολούν	 την	
πατρίδα	 μας.	 Στο	 τέλος	 της	
συνάντησης	 	 αντηλλάγησαν	 τα	
Λάβαρα	 των	 δυο	 Ομίλων	 μεταξύ	
του	 Προέδρου	 Εμμ.	 και	 του	
παρευρισκομένου	 Α	 	 Αντ/δρου	
Ουρουτζόγλου	 Μελετίου	 αφ	 ενός	
και	του	ροτ.	Κάππα	Αθανασίου	αφ	ετέρου.	Του	επεδώθησαν	επίσης	διάφορα	τεύχη	του	περιοδικού	μας	
Ροταριανός	Παλμός	και	συμφωνήσασμε	να	ξανασυναντηθούμε	όταν	ξαναεπισκεφθεί	 την	πόλιν	μας,	και	
με	την	παράκλησιν	να	έχομεν	συνεστίαση	δια	να	γνωρισθεί	και	με	λοιπούς	ροταριανούς.	

	

ΤΕΛΕΤΗ	ΕΙΣΔΟΧΗΣ	ΝΕΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	

	

Αξιότιμοι	εκπρόσωποι	των	φορέων	της	Πόλεως	μας,	κυρίες	και	κύριοι,	εκλεκτοί	ροτ.	συνάδελφοι	

Η	Σοβαρότης	της	Τελετής	αυτής	απαιτεί	τον	απαραίτητο	Σεβασμό	από	όλους	μας.	Η	στιγμή	αυτή	είναι	μια	ξεχωριστή	
τόσον	 δια	 τον	 Όμιλο	 μας	 όσο	 και	 για	 το	 υποψήφιο	 νέο	 μέλος	 μας	 ,δια	 δε	 τον	 Ομιλούντα	 αποτελεί	 ιδιαίτερη	
σημαντική	 τιμή.	 Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Αν.	 Γεν.	 Γραμ.	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	 να	 παρουσιάσει	 τον	 νέο	 ροτ.	
ΣΤΕΦΑΝΟ	ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟ	τον	οποίο	καλώ	να	έρθει	στο	βήμα.	

	



Βιογραφικό σηµείωµα ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Γεννήθηκα στις 20 Φεβρουαρίου 2020 στην Νάουσα Ηµαθίας. 
Ο πατέρας µου ήταν εφοριακός και η µητέρα µου συµβολαιογράφος. Είναι και 2 συνταξιούχοι τώρα.  
Στις πανελλήνιες του 1992 πέρασα πρώτος στην Ελλάδα στο τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και έλαβα και υποτροφία.  
Ένα χρόνο αργότερα µπήκα στο Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.  
Μετά από µία περίοδο που εργαζόµουν για µεγάλη εταιρεία που κατασκευάζαµε ιδιωτικά έργα, κατέβηκα 

στην Αθήνα για να ακολουθήσω πιο εξειδικευµένο κλάδο της µηχανικής.  
Στην Αθήνα εργάστηκα για περίπου 8 

χρόνια ως εξωτερικός συνεργάτης µε τεχνική 
εταιρεία µε εξειδίκευση στην αναστήλωση 
βυζαντινών και προβυζαντινών µνηµείων. 
Στον τοµέα αυτό πραγµατικά αφοσιώθηκα 
και κατέληξα να είµαι και ανάδοχος έργων 
και όχι µόνο επιβλέπων µηχανικός.  

Ταυτόχρονα υλοποιούσα και υποθέσεις 
ιδιωτών, όπως αυθαίρετα, άδειες κλπ.  

Στην Αθήνα γεννήθηκαν και τα 2 παιδιά 
µου, ο Γιώργος το 2013 και η Μαρία Ελένη 
το 2015.  

Στις αρχές του 2018 τα παιδιά µε την µητέρα τους κατέβηκαν στα Χανιά Κρήτης, και αυτονόητα έψαξα 
δουλειά στα Χανιά.  

Από την πρώτη στιγµή ήρθα σε επαφή µε την εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε., και ανέλαβα 
καθήκοντα Quality Control Manager σε έργα που υλοποιεί η εταιρεία στην Αµερικάνικη Βάση της Σούδας, 
όπου παραµένω µέχρι τώρα.  

Είµαι πρόθυµος άνθρωπος να προσφέρω, φύσει ευγενικός και πραγµατικά τίµιος άνθρωπος.  
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιµή που µου κάνετε, και ελπίζω να ανταποκριθώ στις εκάστοτε απαιτήσεις.  

  
	

Αγαπητέ	Στέφανε,	εκ	μέρους	του	Ρ.Ο.Χ	,σου	εκφράζω	την	μεγάλην	μας	χαρά	δια	την	παρουσίαν	σου	σε	
αυτήν	την	Συνεστίασιν	μας.	Δια	να	φθάσομε	στην	αποψινή	βραδυά,	προταθήκατε	από	τον	ανάδοχον	σας	
που	είμαι	εγώ	στο	ΔΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	μας,	το	οποίον	και	έκανε	δεκτή	την	πρότασιν	μου	και	τοιουτοτρόπως	
βρίσκεσθαι	σήμερα	κοντά	μας.	

Η	σημερινή	Τελετή	επισφραγίζει	μια	αμφίδρομη	τιμή	.Είναι	τιμή	και	προνόμιο	για	σας	να	γίνετε	μέλη	
της	 μεγαλύτερης	 ΔΙΕΘΝΟΥΣ	 οργανώσεως	 προσφοράς	 Υπηρεσιών.	 Γίνεσθε	 μέλη	 σε	 μια	 οργάνωση	 που	
πρωτοξεκίνησε	 τα	δειλά	βήματα	 της	 το	1905	οδηγούμενη	από	ένα	μεγάλο	οραματιστή	 τον	PAUL	HARRIS	
δικηγόρο	από	 το	 Σικάγο,	 δια	 να	απλώσει	 πολύ	 γρήγορα	 τα	φτερά	 της	 σε	 όλα	 τα	μήκη	 και	 τα	πλάτη	 του	
πλανήτη	μας.	

Εισέρχεσθε	 σε	 μια	 μεγάλη	 οικογένεια	 ανθρώπων	 καλής	 θελήσεως	 ,στερουμένων	 προκαταλήψεων		
απέναντι	στο	χρώμα	του	δέρματος,	στην	θρησκεία,	στην	γλώσσα,	στην	κοινωνικήν	τάξη	 	και	στο	πολιτικό	
σύστημα	των	συνανθρώπων	μας.	

Φίλε	 Στέφανε,	 με	 σύνθημα	 μας	 το	 ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ	 ανιδιοτελώς	 το	 Ρόταρυ	 είναι	 μια	 οργάνωση	 που	
καταβάλλει	 καθημερινά	 και	 προς	 όλες	 τις	 κατευθύνσεις	 προσπάθειες	 προσφοράς,	 περισσότερου	



χαμόγελου	και	περισσότερης	ελπίδας	για	το	σήμερα	 	αλλά	και	για	το	αύριο	της	ανθρωπότητας.	Είναι	μια	
οργάνωση	χωρίς	καμιά	πολιτική,	θρησκευτική,	επαγγελματική	και	μυστικιστική	χροιά	και	απόχρωση.	

Δεν	έχουμε	καμιά	ακόμη	πρόθεση	υποκατάστασης		του	Κράτους	η	της	Εκκλησίας.	Απλά	προσπαθούμε	
να	συμπληρώσουμε	τις	δικές	τους	προσπάθειες,	πιστεύοντας	ακράδαντα	ότι	μπροστά	στο	μέγεθος	και	την	
παγκοσμιότητα	των	προβλημάτων	μόνο	όλοι	μαζί	μπορούμε	να	τα	καταφέρουμε.	

Η	Συμμετοχή	σας	στη	Διεθνή	Οργάνωση	του	Ρόταρυ	θα	σας	δώσει	την	ευκαιρία	απάλυνσης	του	πόνου	
των	συνανθρώπων	μας,	που	στάθηκαν	λιγότερο	τυχεροί	από	εμάς,	θα	σας	δοθεί	η	ευκαιρία	να	αναπτύξετε	
την	 πρωτοβουλία	 σας,	 θα	 σας	 δοθεί	 η	 ευκαιρία	 να	 δράσετε	 συλλογικά,	 να	 δείτε	 πραγματοποιούμενα	
πράγματα	που	μόνος	του	κανείς	δεν	μπορεί	να	καταφέρει,	θα	σας	δοθεί	τέλος	η	ευκαιρία	να	υπηρετήσετε	
το	Χρέος	σας	ως	Ανθρώπων	και	ως	Πολίτες	της	κοινότητας	που	ζείτε,	της	Πατρίδας	και	του	Έθνους	μας	αλλά	
και	του	Κόσμου	ολόκληρου.	

Αγαπητοί	φίλοι,	μετά	τα	όσα	ακούσατε,	παρακαλώ	να	μου	απαντήσετε	αν	ακόμα	επιθυμείτε	να	γίνετε	
μέλη	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων.	

Μετά	την	διαβεβαίωση	της	επιθυμίας	σας	να	
γίνετε	μέλη	του	Ροτ.	Ομ.	Χανίων	και	κατ΄επέκταση	
του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ,	 σας	 ζητώ	 να	
επαναλαμβάνετε	 μετά	 από	 εμένα	 την	 υπόσχεση	
του	μέλους.	

Αποδέχομαι	 να	 γίνω	 μέλος	 του	 Ροταριανού	
Ομίλου	 Χανίων.	 Αναγνωρίζω	 ότι	 η	 αποδοχή	 μου	
αυτή	 με	 υποχρεώνει	 να	 συμμετέχω	 σε	 όλες	 τις	
δραστηριότητες	και	εκδηλώσεις	του.	

Υπόσχομαι	 ότι	 θα	 τηρήσω	 τον	 κώδικα	 Ηθικής	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 και	 ότι	 θα	 συμμετέχω	 στα	
προγράμματα	του	και	ότι	θα	ανταποκριθώ	στις	οποίες	άλλες	υποχρεώσεις	μου	ανατεθούν.	

Από	την	στιγμή	αυτή	είσαι	μέλος	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων.	Παρακαλώ	τον	ροτ.	Πρώιμο	Ευκλείδη	
να	τοποθετήση	το	διακριτικό	Ροταριανό	σήμα	στο	πέτο	του	νέου	ροτ.	ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ.		

	

Ως	Ανάδοχος	σου	αναλαμβάνω	

1.Να	φροντίσω	να	σας	γνωρίσω		με	τα	άλλα	μέλη	
του		Ομίλου	

2.Να	επιβλέπω	την	άμεση	δραστηριοποίησή	σας.	

3.Να	 έχω	 την	 ευθύνη	 για	 την	 τακτική	 σας	
παρουσία	και	ενεργό	συμμετοχή	στις	Συνεστιάσεις	
και	 εκδηλώσεις	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	
και	της	Διεθνούς	Οργανώσεως	μας.	

1.Να	 είμαι	 έτοιμος	 να	 απαντήσω	 σε	 κάθε	 ερώτηση	 και	 απορία	 σας	 πάνω	 σε	 Θέματα	 που	 αφορούν	 	 το	
Ρόταρυ.		

2.Να	σε	βοηθήσω	να	εξελιχθείς	σε		εξαίρετο	Ροταριανό.	

Και	τώρα	παρακαλώ	πολύ	τον	επίτιμο	ροτ.	ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ	ΓΕΩΡΓΙΟ	Αντιστράτηγο	εα	όπως	σου	επιδώσει	ένα	
Αναμνηστικό	Αφιέρωμα	μου.		



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΤΕΛΕΤΗΣ	

Αγαπητέ	Στέφανε	

Επίτρεψε	 μου	 να	 σου	 εκφράσω	 τα	 πιο	
Θερμά	 μου	 συγχαρητήρια	 και	 να	 σου	
ευχηθώ	 	υγεία	και	μια	γόνιμη	πορεία	στην	
Ροταριανή		σου	σταδιοδρομία.	

Παρακαλώ	 τους	 παρισταμένους	 να	
υποδεχθούν	 το	 νέο	 μέλος	 μας	 με	 το	 πιο	
θερμό	 και	 δυνατό	 χειροκρότημα	 που	
μπορούν.	

	

	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ	–	ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ	

ΤΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΝΕΡΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΑΒΕΕ	ΚΑΙ	
ΤΟΥ	ΥΠΟ		ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	THN	6-11-2020	

	

Αξιότιμες	Αρχές	της	Πόλεως	μας,	
Περιφεριακοί	Σύμβουλοι	Κρήτης,	Φίλοι		
Ροτ/νοί	Συνάδελφοι,	Κυρίες	και	Κύριοι.	

Ο	 Ροταριανός	 	 Όμιλος	 	 Χανίων	
συνεχίζων	από	 	 της	 ιδρύσεως	 του	 το	 1969	
με	απόλυτη	 επιτυχία	 	 τον	Θεσμόν	 των	βραβεύσεων	που	 καθιέρωσεν	 το	Δ.Ρ	 και	ακολουθώντας	πιστά	 τις	
οδηγίες	του,	δια	βραβεύσεις		ομάδων	ή	κοινωνικών	φορέων	και	κρατικών	η	μη	υπηρεσιών	που	επιτελούν	
αξιόλογον	 κοινωνικόν	 και	 κοινωφελές	 έργο	 απεφάσισεν	 να	 βραβεύσει:	 Την	 Εταιρεία	 Νερά	 Κρήτης	 ΑΒΕΕ	
μέλος	του	Ομίλου	Εταιρειών	VETA	AEBE	στη	σημερινήν	Συνεστίαση	του	.	

	Την	 απόφασιν	 αυτήν	 έλαβε	 με	
παμψηφίαν	 το	 Δ.Σ	 του	 Ομίλου	 μας	
κατόπιν	 σχετικής	 εισηγήσεως	 της	
επιτροπής	 βραβεύσεως	 η	 οποία	
μεταξύ	 άλλων	 αναφέρη	 ότι	
επιβάλεται	άμεσα	η	αναγνώρισης	της	
πολίτιμης	 και	 τεράστιας	 συμβολής	
τους	 εις	 την	 οικονομικήν	 ανάπτυξιν	
του	 τόπου	 μας	 και	 της	 Κρήτης	
γενικότερον	 διότι	 αποτελεί	 μια	 από	
τις	κορυφαίες	εταιρείες	εμφιαλώσεως	
νερού	στην	Ελληνική	αγορά.	

Πριν	 επιδώσουμε	 το	 σχετικό	 τιμητικό	 βραβείο	 ο	 Γεν.Γραμματεύς	 μας	 Κουτρώνας	 Δημήτριος	 θα	 μας	
αναγνώσει	περιληπτικά	το	βιογραφικό	σημείωμα	της	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.		



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	

 
Παρακαλώ πολύ τους ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  

Όπως επιδώσουν από κοινού και εκ µέρους µας το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα εις τον εκπροσωπόντα την 
εταιρείαν κ.Κεκάκην Γεώργιον Δντην Παραγωγής. 



 

 

Ο κ. ΚΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Παραγωγής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 
στα Χανιά ενώ ευχαριστεί θερµά τον ροτ. Όµιλο Χανίων για την αναγνώριση του αξιόλογου έργου που 
επιτελεί η εταιρεία στην Ελλάδα. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ		ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ		PAUL	HARRIS		FELLOW		ΤΩΝ	

ΡΟΤ.ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΚΑΙ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟΥ	

ΥΠΟ			ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		ΔΕΛΑΚΗ	

Αξιότιμες	Αρχές	της	Πόλεως	μας	

Κυρίες	και	Κύριοι	–Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	

	

Το	βραβείο	PAUL	HARRIS		FELLOW		καθιερώθηκε		υπο	του	Διεθνούς	Ρόταρυ	να	δίδεται	σε	περιπτώσεις	
σημαντικών	 συνεισφορών	 σε	 αυτό	 δια	 να	 μπορέσει	 να	 ανταποκριθεί	 στο	 Αξιοθαύμαστο	 Κοινωνικό	 και	
ανθρωπιστικό	 του	 έργο	 όπως	 π.χ	 είναι	 η	 εξαφανηση	 της	 πολυμυελίτιδος	 από	 το	 99,9	 της	 100	 του	
Παγκοσμίου	 πληθυσμού	 δια	 της	 εμβολιάσεως	 ολων	 των	 παιδιών	 του	 κόσμου,	 της	 χορηγήσεως	
υποτροφιών,	της	ανεγέρσεως	Σχολείων	της	εξερεύσεως	ποσίμου	νερού	δια	της	ανορύξεως		φρεατίων	κ.τ.λ	.	

Το	Διεθνές	Ρόταρυ	αναγνωρίζοντας	την	πεντηκονταετία	και	πλέον	προσφοράν	μου	εις	αυτό	και	με	την	
καταβολήν	 επι	 πλέον	 του	 ποσού	 των	 10.000	 Δολλαρίων	 και	 της	 ανακηρύξεως	 μου	 ως	 ευεργέτην	 του	



Ροταριανού	 Ιδρύματος	 απεφάσισε	 να	 μου	 δώσει	 το	 δικαίωμα	 να	 προτείνω	 εις	 αυτό	 δυο	 άτομα	 χωρίς	
καταβολή	χρημάτων	δια	να	τα	βραβεύσει	με	το	βραβείον	του	PAUL	HARRIS	 	FELLOW.	Δεν	σας	κρύβω	ότι	
προβληματίσθηκα	πολύ	διότι	το	αξίζουν	και	αλλοι	ροτ.συνάδελφοι	όμως	τελικά	απεφάσισα.	

1) Τιμής	 ένεκεν	 να	 προτείνω	 την	 βράβευσιν	 του	 τ.Προέδρου	 μας	 Πελεκανάκη	 Παναγιώτου	 ως	
αρχαιότερου	μετά	από	μένα	φυσικά	μέλους	μας	δια	την	συμβολήν	του	εις	τα	Ροταριανά	ιδεώδη	και	τον	
παροτρύνω	να	συνεχίσει	να	εργαζεται	δια	το	καλό	του	Ρόταρυ	με	ακόμη	μεγαλύτερο	ενδιαφέρον	σε	ότι	
τομείς	νιμίζει	αυτός	ότι	μπορεί	να	προσφέρει	περισσότερον	και	με	επιτυχία.	

		
Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Α’	 Αντιπρόεδρο	 μας	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	 ΜΕΛΕΤΙΟ	 όπως	 αναγνώσει	 το	 βιογραφικό	

σημείωμα	του	βραβευομένου	και	τοποθετήσει	εις	την	κομβιοδόχη	του	το	σήμα	του	PAUL	HARRIS	FELLOW.	

	
			
	
	
Παρακαλώ	 πολύ	 τους	 ροτ.	

ΤΣΑΝΤΑΚΗ	 ΧΡΗΣΤΟ	 και	
ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ	 ΕΥΑΓΓΕΛΟ	 όπως	 εκ	
μέρους	 μου	 του	 επιδώσουν	 το	
σχετικό	 τιμητικό	 δίπλωμα	
αναγνώρησης	 του	 εις	 PAUL	
HARRIS		FELLOW.			

	
	

	
2) Βραβεύομεν	τον	ροτ.Κουκουτσάκην	Ευτύχιον	Πρόεδρον	και	συνιδρυτήν	μαζί	με	εμένα	του	1ου		και	

μοναδικού	Ροταριανού		Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	ΑΖΩΓΥΡE	ΣΕΛΙΝΟΥ.	
	
Δια	τον	ροτ.	Κουκουτσάκη	Ευτύχιο	ότι	και	να	αναφέρω	θα	είναι	πολύν	λίγο	μπροστά	στο	μέγεθος	της	

τεράστιας	 και	 καθοριστικής	 προσφοράς	 του	 από	 την	
ιδρυσιν	του	Κοινοτικού	Σώματος	το	2015	επι	Προεδρία	μου	
και	με	Δκτην	της	2470	Περ.τον	ροτ.Γρηγόρη	Γρηγορόπουλο	
που	είχαμε	και	έχομεν	την	αμέριστην	συμπαράστασιν	του.	

Τόσον	 ο	 ιδιος	 ο	 ροτ.	 Ευτύχιος	 οσον	 και	 ο	 πατέρας	 του	
Αντώνιος	 κυριολεκτικώς	 μοχθούν	 επι	 εξαετίαν	 δια	 να	
φέρουν	εις	πέρας	το	κοινωνικό	και	Ανθρωπιστικό	εργο	μας	
σε	 μηνιαία	 βάση,	 επιδεικνύοντας	 τα	 φιλάνθρωπα	



αισθήματα	τους	προς	την	ανήμπορη	καwι	έχουσα	μεγάλην	ανάγκην	κοινωνίαν	μας	κατά	προταιρεότητα	και	
ότι	περισσσεύει	δίδεται	και	σε	άλλες	περιοχές	της	Ελλάδος.	

	
	
Τα	πανανθρώπινα	αυτά	αισθήματα	από	

τα	 οποία	 διακατέχεται	 ο	 ροτ.Ευτύχιος	
Κουκουτσάκης	 τον	 κατατάσσουν	 μεταξύ	
των	 πρώτων	 ροτ.του	 Ομίλου	 μας,	 της	
Κρήτης	μας	και	γενικώτερον	της	Ελλάδος.	

	
Ευγε	 σου	 Εύγε	 σου	 Ευτύχη	 μου	 και	 ο	

Κύριος	 ημων	 Ιησούς	 Χριστός	 να	 σε	 έχει	
πάντα	καλά.	

	
Παρακαλώ	πολύ	τον	ροτ.	ΚΟΥΤΡΩΝΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟ	Γεν.	Γραμ.	όπως	του	τοποθετήσει	εις	την	κομβιοδόχην	

το	σήμα	τουPAUL	HARRIS		FELLOW.	
	

	
	
Παρακαλώ	 πολύ	 τους	 ροτ.	 ΣΑΡΙΔΑΚΗ	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ	 ΓΕΩΡΓΙΟ	 και	
την	 ροτ.	 ΕΥΔΟΚΙΑ	 ΜΑΧΟΥ	 Γεν.	 Γραμ.	 ροτ.	
Ομ.	 ΨΥΧΙΚΟΥ,	 οπως	 	 εκ	 μέρους	 μου	 του	
επιδώσουν	 την	 σχετικήν	 τιμητικήν	
βράβευσιν	 και	 αναγνώρησιν	 του	 ως	
Εταίρου		PAUL	HARRIS		FELLOW			

 

 

 

Ο	 ροτ.	 ΕΥΤΥΧΙΟΣ	
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	 ευχαρίστησε	 με	
θερμότατα	 λόγια	 και	 αγκάλιασε	
τον	 Πρόεδρο	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
ΔΕΛΑΚΗ	 διότι	 όπως	 	 ανέφερε	
λόγω	των	δικών	του	χορηγιών	του	
επετράπη	 να	 βραβεύσει	 2	 ροτ.	
και	 τον	 συμπεριέλαβε	 στην	
τιμητικήν	δυάδα.		

	

	

	



Γ.	ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	–	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ	29-11-2020	ΜΕ	ΘΕΜΑ	«Η	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΩΝ	ΟΜΙΛΩΝ».	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
Κυριακή,	29	Νοεμβρίου	2020		
ΩΡΑ																																																				ΘΕΜΑ																																																											 ΟΜΙΛΗΤΗΣ		
09:45-10:00													Προσέλευση-Είσοδος	στην	Εφαρμογή.									 Ροτ.	Δημήτρης	Μπέκος,	Γραμματέας		
10:00-10:15													Καλωσόρισμα-Η	κατάσταση	της	Περιφέρειας.				 Ροτ.	Γεώργιος	Μαύρος,	Διοικητής		
10:15-10:30													Εσωτερική	Δράση	των	Ομίλων	στην	εποχή	της	πανδημίας	(Δ.Σ,	Συνελεύσεις,	Επιτροπές	κλπ)	

Ροτ.	Ιωάννης	Ηλιάκης,	πΔ		
10:30-10:45													Αύξηση	και	διατήρηση	μελών	στην	εποχή	της	πανδημίας.	Η	υποστήριξη	των	νέων	

επαγγελματιών.																																																												Ροτ.	Ιωάννης	Κατσογιάννης,	υπ.	Δ		
10:45-10:55														Προτεραιότητες	Δ.Ρ	–	Action	Plan.																 Ροτ.	Mαρίζα	Οικονόμου,	εψ.Δ		
10:55-11:10														Τα	οικονομικά	των	Ομίλων-	Προτάσεις	για	δράσεις	και	έργα	στην	εποχή	της	πανδημίας.	Ροτ.	

Ντόρα	Κέμου,	πΔ		
11:10-11:25														Συζήτηση		
11:25-11:30														Συμπεράσματα-Λήξη	εργασιών.																						 Ροτ.	Γεώργιος	Μαύρος,	Διοικητής	

	

Δ.	ΚΟΙΝΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ	ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ	20	ΟΜΙΛΩΝ	–	ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	30-11-2020	

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	ΤΟΥ	ΡΟΤ	ΟΜΙΛΟΥ	ΨΥΧΙΚΟΥ	
	
Αγαπητοί	αξιωματούχοι,	
	

Χθες	 30/11/20	 είχαμε	 την	 μεγάλη	 τιμή	 και	 χαρά	 να	 φιλοξενήσουμε	 ως	
ομιλήτρια		 μία	 γυναίκα	 πολιτικό	 και	 επιστήμονα	 εγνωσμένης	 αξίας	 με	
μακρόχρονη	πορεία	τόσο		στην	εγχώρια	όσο	και		στη	διεθνή	πολιτική	σκηνή,	την	
πρώην	 Υπουργό	 και	 Ευρωβουλευτή	 και	 νυν	 Βουλευτή	 Επικρατείας	 &	
Αντιπρόεδρο	 της	 Κοινοβουλευτικής	 Συνέλευσης	 του	 ΝΑΤΟ	 κα.	 Μαριέττα	
Γιαννάκου,	 η	 οποία	 πραγματεύτηκε	το	 θέμα	 "Ειρήνη,	 Κρίση,	 Πρόληψη	
Συγκρούσεων"!	Μέσα	σε	μια	 ιδιαίτερα	θερμή	ατμόσφαιρα,	συναδέλφωσης	 και	
ενίσχυσης	των	 ροταριανών	 δεσμών,	 πραγματοποιήθηκε		 μια	 τεράστια	
διαδικτυακή	εκδήλωση,	με	συνδιοργανωτές	20	ομίλους	και	από	τις	2	Ελληνικές	
Περιφέρειες,	την	2470	&	2484,	ήτοι	τους	Ρ.Ο.		Ψυχικό,	

	Αγία	Παρασκευή,	Αθήναι-	Νότο,	Αθήνα	Φιλοθέη,	Βουλιαγμένη,	Ηράκλειο	
Κρήτης,	Ηράκλειο	Ν.	Καζαντζάκης,	Θεσσαλονίκη,	Ιωάννινα,	Καβάλα,		

Καβάλα	Γαλάζιο	Λιμάνι,Καστρί	–	Κηφισιά,	Κορωπί,	Νέα	Σμύρνη,		Πειραιάς,	
Πεντέλη,	 Σαντορίνη,	 Χαλάνδρι,	 Χανιά,	 καθώς	 και	 τον	 Όμιλο	 Ροταράκτ	
Θεσσαλονίκης.			

Μας	 τίμησαν	 με	 την	 παρουσία	 τους	 εκλεκτοί	 αξιωματούχοι:	 η	 Director	
Ζώνης	 21	Κατερίνα	 Κοτσαλή	Παπαδημητρίου	 και	 την	 ευχαριστούμε	 ιδιαίτερα	
και	θερμά		για	τη	βοήθεια,	

	ο	 Διοικητής	 της	 2470	 Περιφέρειας	 Γιώργος	 Μαύρος	 που		 πάντα	
συμπαραστέκεται	 στον	 όμιλο	 μας	 ,ο	 Βοηθός	 Διοικητής	 του	 ομίλου	 μας	
Νικόλαος		Λοΐζος,	οι	Προδιοικητές		της	2470		

που	 μας	 τιμούν	 πάντα	 και	 τους	 ευχαριστούμε	 ιδιαιτέρως	Μάρη	
Δεληβοριά,	Ντόρα	 Κέμου,	Μαριάννα	 Καλοειδά,	 η	 εψηφισμένη	 μας	 Διοικητής	
Μαρίζα	Οικονόμου	καθώς	και			

οι	Προδιοικητές	 της	 2484	 Περιφέρειας		 Κώστας	 Κώτσης	 &	 Παναγιώτης	



Τζούμας	και	Χρύσα	Τσελέπη		και	πολλοί	φίλοι		και	μέλη	πολλών	ομίλων	.	

Τους	ευχαριστούμε	πολύ	όλους,	που	μας	 τίμησαν	με	 την	παρουσία	 τους	
και	ελπίζουμε	να	ακολουθήσουν	και	άλλες	τέτοιες	εκδηλώσεις.	

	Σας	ευχόμαστε	καλές	γιορτές	 και	καλή	χρονιά	με	υγεία	σε	εσάς	και	τις	
οικογένειες	σας!	

	

Ε.		ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	–	ΡΟΤ.	ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ	6-12-2020	ΜΕ	ΘΕΜΑ	«Η	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΤΟΥ	ΡΟΤ.	ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	–	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΕΙΚΟΝΑ»	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
	
Κυριακή,	6	Δεκεμβρίου	2020		
	
ΩΡΑ																					ΘΕΜΑ																																																											ΟΜΙΛΗΤΗΣ		
09:45-10:00						Προσέλευση-Είσοδος	στην	Εφαρμογή.	Ροτ.	Δημήτρης	Μπέκος,	Γραμματέας		

10:00-10:05						Καλωσόρισμα	Ροτ.	Γεώργιος	Μαύρος,	Διοικητής		

10:05-10:15						Γιατί	και	πώς	να	συνεισφέρουμε	υποστηρίζοντας	το	Ρ.Ι.	
Ροτ.	Κώστας	Λεράκης,	πβΔ		

10:15-10:25						Προγραμματισμός	έργων	με	την	ενίσχυση	του	Ρ.Ι.	Ροτ.	
Κοσμάς	Χουτουριάδης,	πΔ		

10:25-10:35						Το	Πρόγραμμα	Polio	την	εποχή	του	Covid.	Ροτ.	Γιάννης	
Ζάραγκας,	πβΔ		

10:35-10:45						Η	αξιοποίηση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης.	Ροτ.	
Κίμωνας	Φραγκιάδης,	πβΔ		

10:45-11:00						Αξιοποίηση	ιστοσελίδας	Δ.Ρ.	(πχ	προγράμματα	
Εκπαίδευσης)	Ροτ.	Παναγιώτης	Κατρούγκαλος,	πβΔ		

11:00-11:10						Επιτυχείς	συναντήσεις	στο	διαδίκτυο.	Ροτ.	Δημήτρης	Κόλλιας,	πβΔ		

11:10-11:25						Συζήτηση		

11:25-11:30		 Συμπεράσματα-Λήξη	εργασιών.	Ροτ.	Γεώργιος	Μαύρος,	Διοικητής	

	



ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΝ	8-12-2020	ΜΕ	
ΘΕΜΑ	«ΟΙ	ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	ΤΟΥ	ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ»	ΜΕ	ΟΜΙΛΗΤΗ	ΤΟΝ	ΘΕΟΔΩΡΟ	ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 10-12-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1-7-2022 ΕΩΣ 30-6-2023 
ΚΑΙ Δ.Σ 1-7-2021 ΕΩΣ 30-6-2022 

Πρακτικό	Γενικής	Συνελεύσεως	της	10-12-2020	

Στη	 Συνεστίαση	 της	 10-12-2020	 ημέρα	 Πέμπτη	 ώρα	 21:30	 στο	 κοσμικό	 κέντρο	 «ΖΥΓΟΣ»	 συνήθη	 τόπο	
συνεστιάσεων,	 είχε	ορισθεί	 η	διενέργεια	 των	Αρχαιρεσιών	δια	 την	ανάδειξιν	 του	Δ.Σ.,	 θητείας	από	1-7-2021/30-6-
2022.	Και	του	Προέδρου	1-7-2022	έως	30-6-2023.	Λόγω	όμως	της	απαγορεύσεως	των	συναθροίσεων	αύτη	διεξήχθη	
με	ηλεκτρονικό	τρόπο	διαδικτυακά.	

Κατά	 αυτήν	 ομίλησεν	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Ομίλου	 ροτ.	 Δελάκης	 Εμμανουήλ	 	 διατυπώσας	 απόψεις	 ενότητας	 και	
ομοφωνίας	 εις	 τον	 Όμιλον	 προς	 πραγμάτωσιν	 των	 υψηλών	 αυτού	 κοινωνικών	 και	 πνευματικών	 σκοπών.	 Επίσης	
έκαμε	εκτενή	αναφορά	από	την	δραστηριότητα	των	ροταριανών	ομίλων	της	Ελλάδος	και	του	Εξωτερικού.	Κατόπιν	τον	
λόγον	έλαβε	ο	ταμίας	του	Ομίλου	Πελεκανάκης	Γεώργιος	ο	οποίος	ανέγνωσε	τον	απολογισμόν	του	έτους	1/1/2019	–	
31/12/2019	και	τον	προϋπολογισμό	του	έτους	1-1-20	έως	31-12-20	καθώς	και		ο	Πρόεδρος	της	εξελεκτικής	επιτροπής	
Βουλουμπασάκης	Ιωάννης	ο	οποίος	ανέγνωσε	την	έκθεσην	της	εξελεκτικής	επιτροπής	δια	το	ως	άνω	έτος	τα	οποία	
και	 ενεκρίθησαν	 παμψηφεί	 των	 συμμετεχόντων	 μελών.	 Εν	 συνεχεία	 ο	Πρόεδρος	 Δελάκης	 Εμμανουήλ	 	 εζήτησε	 να	
ορισθεί	 το	 Προεδρείον	 της	 Συνελεύσεως	 και	 η	 εφορευτική	 επιτροπή.	 Ως	 Πρόεδρος	 προτάθηκε	 και	 ενεκρίθη	
ομοφώνως	 ο	 ροτ.	 Δελάκης	 Εμμανουήλ.	Μέλη	 δε	 της	 εφορευτικής	 επιτροπής	 οι	 ροτ.	 Καρτσωνάκης	 Στέφανος	 και	 ο	
Ουρουτζόγλου	 Μελέτιος,	 ο	 δεύτερος	 ως	 Γραμματεύς.	 Το	 Προεδρείον	 συνεκροτήθη	 και	 ανέλαβε	 το	 έργον	 του.	 Ο	
Ουρουτζόγλου	Μελέτιος	 Γεν.Γραμμ.	 εξήγγειλε	 τα	 κριτήρια	 της	ψηφοφορίας	ως	 εξής:	 1)	Ψηφοδέλτια	 τα	 οποία	 δεν	
έχουν	κανένα	σταυρόν	σημαίνουν	ότι	έχουν	ψηφιστή	όλοι	οι	περιλαμβανόμενοι	εις	το	ψηφοδέλτιον,	τόσον	δια	τους	
Προέδρο	όσο	και	δια	το	Δ.Σ.	και	την	εξελεκτική	επιτροπήν.	2)	ψηφοδέλτια	που	έχουν	σταυρόν	εις	όλα	τα	ονόματα	
σημαίνουν	ότι	ψηφίζονται	όλοι.	3)	ψηφοδέλτια	που	έχουν	ορισμένους	 	σταυρούς	σημαίνουν	ότι	ψηφίζονται	μόνον	
όσοι	έχουν	σταυρόν,	οι	λοιποί	όχι.	Εκλήθησαν	έπειτα	οι	ροταριανοί	να	ψηφίσουν	ηλεκτρονικά.		

Άμα	επερατώθη	η	ψηφοφορία	εμετρήθησαν	 τα	 	ψηφοδέλτια,	 τα	οποία	ευρέθησαν	 ισάριθμα	προς	 τον	πίνακα	
των	ψηφισάντων.	 Επικολούθησε	 η	 αρίθμηση	 	 και	 σφράγιση	 των	ψηφοδελτίων	 και	 συναφώς	 η	 διαλογή	 ,	 η	 οποία	
απέδωσε	το	εξής	αποτέλεσμα:		 	 ΕΨΗΦΙΣΑΝ	31	ΜΕΛΗ	,	ΕΛΑΒΟΝ:	

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ	ΕΤΟΥΣ	1-7-22/30-6-23	
1. ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ													έλαβε		30	ψήφους		

			
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ	ΔΙΑ	ΤΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ	:	

1. ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 	 έλαβε		29	ψήφους		
2. ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 	 έλαβε		30	ψήφους			
3. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	 	 έλαβε		30	ψήφους	
4. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ	 έλαβε		30	ψήφους	
5.	 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	 	 έλαβε		29	ψήφους		
6.	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 έλαβε		31	ψήφους		
7.	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΙΟΣ	 έλαβε		31	ψήφους		
8.	 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ		 έλαβε		29	ψήφους	
9.	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 	 έλαβε		30	ψήφους	
10.	 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ	 	 έλαβε		31	ψήφους	
11.	 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ		ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 	 έλαβε		30	ψήφους	
	



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ	ΔΙΑ	ΤΗΝ	ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
1.		ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ										έλαβε		31	ψήφους																																																																								
2.		ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ		ΙΩΑΝΝΗΣ					έλαβε		31	ψήφους	
3.		ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ							έλαβε		31	ψήφους	

	
2)Εκπροσώπισης	Ομίλου:	

Ο	εκλεγμένος	Πρόεδρος		από	1/7/21	–	30/6/22	Εμμ.	Δελάκης	δεσμεύει	το	Ροταριανό	Όμιλο	Χανίων	με	
την	 υπογραφή	 του	 και	 διαχειρίζεται	 τους	 λογαριασμούς	 του.	 Αναπληρωτής	 του	 είναι	 ο	 Ουρουτζόγλου	
Μελέτιος.	

Σύμφωνα	 με	 τα	 παραπάνω	 ανακηρύσονται	 άπαντες	 ως	 επιτυχόντες.	 Το	 παρόν	 συνετάγη	 και	
υπογράφεται	αρμοδίως.	
	
Ο	Πρόεδρος	της	Γ.Συν/σεως	 	 	 Η	Εφ/κή	επιτροπή	 	 	 Ο	Γραμματεύς	
και	της	εφορευτικής	επιτροπής	
		ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ																																ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ	ΣΤΕΦ.	 			 									ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	Μ.			

Επισυνάπτεται	οι	υπογεγραμμένοι	κατάλογοι	των	φηφισάντων	μελών	και	της	εφορευτικής	επιτροπής	
	

ΠΡΑΚΤΙΚΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ	Δ.Σ.	11/12/2020	
ΘΕΜΑΤΑ:	

1)	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ	Δ.Σ.	ΣΕ	ΣΩΜΑ	–	ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΘΕΣΕΩΝ	

Ο	 Εκλεγμένος	 Πρόεδρος	 του	 Δ.Σ.	 δια	 το	 έτος	 1/7/21	 –	 30/6/22	 Ροτ.	 Δελάκης	 Εμμανουήλ	 	 συνεκάλεσε	 τα	 νέα	 μέλη	 του	 Δ.Σ.	
σήμερον	Παρασκευή	 	 11/12/2020	 	 διαδικτυακά	 λόγω	απαγορεύσεως	 των	 συναθροίσεων	 (COVID-19)κατόπιν	 των	αρχαιρεσιών	
που	εγένοντο	από	την	Γενικήν	Συνέλευσιν	προς	συγκρότησιν	σε	σώμα.	Παρόντα	στην	διαδικτυακή	συνεδρίασιν	άπαντα	τα	μέλη.	
Το	νέο	Δ.Σ.	αναλαμβάνει	δια	την	περίοδον	1/7/21	–	30/6/22.	

Μετά	από	διεξαχθήσαν	συζήτησιν	κατανεμήθησαν	ως	κάτωθι	τα	αξιώματα:	

1)	Πρόεδρος	:		 	 	 ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		1-7-21	έως	30-6-22	
2.	Εψηφισμένος	Πρόεδρος		 ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ				1-7-22	Έως	30-6-23		
3)		Α’	Αντ/δρος:	 	 	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΙΟΣ	
4)	Β’		>>												:		 	 	 ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5)		Γ’		>>												:	 	 	 ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΙ	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	
6)	Δ΄	>>												:		 	 	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠΛ.ΚΟΣΜΗΤΩΡ	
7)	ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:		 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
8)	ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	:		 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
9)	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	:	 	 	 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		ΚΑΙ	ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ	
10)		ΜΕΛΟΣ							:			 	 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΠΡ.ΕΠΙΤΡ.ΒΡ.&ΕΙΣΔ.ΝΕΩΝ	ΜΕΛΩΝ												
11)				ΜΕΛΟΣ					:			 	 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	4ης	ΛΕΩΦΌΡΟΥ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ		ΔΡΑΣΕΩΣ			
12)		ΜΕΛΟΣ							:			 	 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ	
13)		ΜΕΛΟΣ					:	 	 	 ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ		ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				ΚΑΙ		
	 	 	 	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΣ	ΑΖΟΓΥΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ	

		14)	ΠΡ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ		:		 	 ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	
		
2)	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ	ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ	

Το	Δ.Σ.	ορίζει	παμψηφεί	όπως	το	εκπροσωπούν	:	

Α)	 Ο	 Πρόεδρος	 Εμμανουήλ	 Δελάκης	 σε	 όλα	 τα	 θέματα	 με	 αναπληρωτή	 τον	 Α΄Αντ/δρο	 Ουρουτζόγλου	 Μελέτιο,	 με	 επιλέον	
αρμοδιότητα	την	εκπροσώπηση	του	Σωματείου	(Ροτ.Ομίλου	Χανίων)		εις	την	Τράπεζα		Χανίων(	IBAN	GR80	0690	0010	0000	0019	
2697	001).	Μη	υπάρχοντος	εταίρου	θέματος	ο	Πρόεδρος	έληξε	την	Συνεδρίασιν.	

Ο	Πρόεδρος	 	 	 Ο	Γενικός	Γραμματεύς		 	 	 Ο	Α	Αντ/δρος					

							Δελάκης	Εμμανουήλ	 	 	 Κουτρώνας	Δημήτριος	 	 										Ουρουτζόγλου	Μελ.			



3	.																																																																				ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΜΑΣ	

Με	την	επιστολή	αυτή	θα	θέλαμε	να	εκφράσουμε	τα	συγχαρητήρια	μας	σε	όλα	τα	μέλη	που	εκλέχθηκαν,	
δια	των	αρχαιρεσιών	που	διεξήχθησαν	εις	τον	Ροταριανό	Όμιλο	Χανίων,	στα	αξιώματα	των	μελών	του	Δ.Σ.	
και	 να	 ευχηθούμε	 καλή	 δύναμη	 στο	 έργο	 του	 νέου	 Διοικητικού	Συμβουλίου	 και	 ειδικά	 στον	 αξιότιμο	
Πρόεδρο	κύριο	Δελάκη.		

Καλές	γιορτές	με	υγεία!	

Με	εκτίμηση,	

Αναστασάκης	Θεοχάρης	

Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	του	ΚΗΦΑΠ	Μεγαλόχαρη	

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
	

																																																																																																Χανιά	
20	Δεκεμβρίου		2020	

																																																																								Προς	τον	Αξιότιμο	κ.	
Θεοχάρη	Αναστασάκη	

																																																																								Πρόεδρο	του	
Κ.Η.Φ.Α.Π	«ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»		

													Εκλεκτέ	και	διακεκριμένε	μας	φίλε	Θεοχάρη	

Επιθυμούμε	δια	της	παρούσης	επιστολής	μας	
	1ον	:	Να	σας	εκφράσουμε	τα	θερμά	και	εγκάρδια	συγχαρητήρια	μας	δια	την	εκλογή	σας	στο	αξίωμα	του	

Προέδρου	του	Δ.Σ.	του	Κ.Η.Φ.Α.Π	«ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».			
	Σας	ευχόμεθα	συγχρόνως	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μας	καλή	επιτυχία	στο	δύσκολο	έργο	σας.	
	Είθε	ο	μεγαλοδύναμος	Θεός	να	σας	δίδει	κουράγιο	δύναμη	και	θάρρος	δια	να	αντεπεξέλθετε	επιτυχώς	

αυτό	που	αναλάβατε.		
Ο	 Όμιλος	 	 μας	 θα	 είναι	 κοντά	 σας	 για	 να	 σας	 συνδράμει	 στο	 κοινωνικό	 σας	 έργο	 που	 είναι	 μεγάλη	

ανάγκη	της	εποχής	και	με	κάθε	μέσο	θα	σας	στηρίξουμε,	αν	και	γνωρίζουμε	άριστα	ότι	επιτελείτε	εδώ	και	
καιρό	θεάρεστον	κοινωνικό	έργο	μέσω	της	εταιρείας	ΑNACRON	που	ηγείσθαι.	

(Δεν	 θα	 λησμονήσουμε	 ποτέ	 την	 χορηγία	 σας	 που	 συνετέλεσε	 να	 επιτελούμε	 το	 κοινωνικό	 μας	 έργο	
απρόσκοπτα).	

Καλή	 επιτυχία	 λοιπόν	 στη	 θητεία	 σας,	 ευελπιστώντας	 στο	 καλό	 των	 ανήμπορων	 παίδων	 και	 των	
οικογενειών	των	που	επιτελεί	το	Κ.Η.Φ.Α.Π.	«ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».	

2ΟΝ	Να	σας	ευχαριστήσουμε	θερμά	για	τα	ειλικρινή	συγχαρητήρια	σας,	δια	την	επανεκλογή	μας	εις	το	
νέο	Δ.Σ.	του	Ομίλου	μας.	Οι	ευχές	σας	μας	δίνουν	δύναμη	και	κουράγιο	να	συνεχίσουμε	το	έργο	μας	που	
επιτελούμε	επί	50	και	πλέον	έτη	εάν	ο	Θεός	το	επιτρέψει.			

	
													O	Πρόεδρος																											O	Γεν.	Γραμματέας																	Ο	Ηλ.	Γραμματέας	

																		Εμμανουήλ		Δελάκης														Δημήτριος	Κουτρώνας										Μελέτιος	Ουρουτζόγλου			

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	



Από	τ.	ΔΙΟΙΚΗΤΉ	της	2470	Περ.	Δ.Ρ	ΓΡΗΓΟΡΗ	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ	

Αγαπητέ	Μανιέ,	
	
Συγχαρητήρια	και	για	τις	διεθνείς	σας	σχέσεις.	
Γρηγόρης	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2020 
Χαίρω και συγχαίρω. 
Σπύρος Καµαλάκης 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

ΑΓΑΠΗΤΈ	Ρ.	Μανιό	καλημέρα	
Σε	ευχαριστώ	εκ	μέρους	των	μελών	του	ομίλου	μας	,για	την	ενημέρωση	και	πάντα	να	είσαι	παρών	σε	κάθε	
δράση		του		
Ομίλου	σου.	
Με	θερμούς	Ροταριανούς	Χαιρετισμούς	
Γιάννης	Γιαβρίδης	(ID	8041863)	
Β.	Διοικητής	(2014-15)	D	2470	Δ.Ρ	
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	2020-21	
Τηλ.	επικοιν.	6937460892	
Ρ.Ο.	Ηράκλειο-Candia	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Συγχαρητήρια	κάνετε	σπουδαία	ροταριανή	δουλειά		
Χρίστος	Ασημακόπουλος	Πάτρα	Π.Β	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Καληµέρα και Καλή εβδοµάδα!  
Μπράβο για το έργο σας και την προβολή αυτού στον τοπικό τύπο . 
Καλή ροταριανή συνέχεια! 
 
Μαρίζα Οικονόµου 
εψ. Διοικητής 2021-22 / ΠΔΡ 2470  
…………………………………………………………………………………………………………. 
ΜΑΡΙΖΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!		
	
ΕΙΜΑΙ	ΣΙΓΟΥΡΗ	ΟΤΙ	ΘΑ	ΕΧΟΥΜΕ	ΑΡΙΣΤΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!	ΝΑ	ΕΙΣΤΕ	ΠΑΝΤΑ	ΥΓΙΕΙΣ	ΚΑΙ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ!	
ΚΑΛΗ	ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!	
Μ.Ο.	
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Μία	όμορφη	καλημέρα!		
	
Μπράβο	σας!		
Έτσι	είναι	το	Rotary,		είστε	παράδειγμα	προς	μίμηση.		
Ευχαριστώ	που	με	ενημερώνετε.		
Το	Rotary	-με	ζωντανό	παράδειγμα	τον	Όμιλο	Χανίων-	ενώνει	τον	κόσμο.		
	
Με	εκτίμηση	και	ροταριανούς	χαιρετισμούς		
	
Λίλα	Κυριακοπούλου-Schliebener		
Κλινικός	Ψυχολόγος	
Ρ.	Ο.	Χαλανδρίου	/	Β.	Δ.	2020-21	



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Θερμά	συγχαρητήρια…	Για	τις	εποικοδομητικές	σας	συναντήσεις.		
Εύχομαι	να	βγήκε	κάτι	υπέροχο	για	τους	Ροταρυ	και	τον	κόσμο,	όπως	υπέροχοι	άνθρωποι	και	ηγέτες	είστε	κι	εσείς.	
Καλή	πρόοδο	εύχομαι.							Με	εκτίμηση			Νίκη	Δημοτάκη		
………………………………………………………………………………………………………….. 
Μπράβο	μπράβο!	Πολύ	ευχάριστα	αυτά,	να	κάνουμε	συναντήσεις	να	βλεπόμαστε	να	γνωριζόμαστε	και	καλή	πρόοδο	
στην	λαμπρά	νεαρά	του	Ροταριανού	από	την	Δράμα.	
Ιωάννης	Αναστόπουλος	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Συγχαρητήρια Μανιέ µου σε σένα �ου είσαι ΠΑΝΤΟΥ η ψυχή όλων....	
(Να �ροσέχετε....βλέ�ω είστε χωρίς µάσκες!!!) 
Φιλιά �ολλά  
Άντζελα Καραϊσκου 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αχ! Μανιέ μου	τι όµορφη φωτογραφία, τι ωραία λόγια , τι στοίχοι όλο ελ�ίδα και χαρά!!!!! 

Να είσαι καλά εσύ η Κατίνα σου τα �αιδιά και τα εγγόνια σου, γεµάτα υγεία, χαρές, ελ�ίδες εκ�ληρωµένες.... 
Και του χρόνου καλύτερα!!!! 

Σε φιλώ τρι�λά 

Άντζελα Καραϊσκου!!! 	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Αγαπητοί µου ευχαριστώ για τις ευχές σας και τα ωραία και επίκαιρα 
στιχουργήµατα, να είσθε καλά για πολλά - πολλά χρόνια και να µας εύχεστε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	
Συγχαρητήρια	για	τις	εξαιρετικές	πρωτοβουλίες	και	δράσεις	που	κάνετε	με	τον		Ροταριανό		Όμιλο	Χανίων!		
Επί	τη	ευκαιρία	των	εορτών	των	Χριστουγέννων	εύχομαι	σε	εσάς	και	την	οικογένεια	σας	υγεία	και	μόνο	χαρές.	
Ελένη	Γρυπάρη		 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Το Αξιολογότατο έργο των 2470 και 2480 Περιφερειών (Ελλάδος)  και των Οµίλων της. Νέα και δράσεις. 

        Α. ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡ. ΡΟΤ.  

ΜΑΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

	
		
	
			
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Β.	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	
ΟΜΙΛΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

Σπουδαία δωρεά οφθαλµολογικού εξοπλισµού αξίας 72.000$ 
στο Νοσοκοµείο Κω από τον Ροταριανό Όµιλο Κω 

	
Το	 πρωί	 της	 Πέμπτης	 8	 Οκτωβρίου,	 ο	 Ροταριανός	 Όμιλος	 Κω	 παρέδωσε	 επίσημα	 στο	 Γενικό	

Νοσοκομείο	 Κω,	 οφθαλμολογικό	 εξοπλισμό	 αξίας	 72.000$,	 ο	 οποίος	 αποκτήθηκε	 με	 πρωτοβουλία	 του	
τοπικού	ομίλου	και	με	συγχρηματοδότηση	από	Ροταριανούς	Ομίλους	του	εσωτερικού	και	του	εξωτερικού.	

Πριν	 τα	 παράδοση	 παραλαβή	 των	 μηχανημάτων	 στο	 Νοσοκομείο	 της	 Κω,	 πραγματοποιήθηκε,	
συνέντευξη	 τύπου	 όπου	 τα	 μέλη	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Κω	 αναφέρθηκαν	 στη	 δωρεά	 αλλά	 και	 στη	
διαδικασία	που	ακολουθήθηκε.	



Αρχικά	τον	λόγο	πήρε	ο	Διοικητής	της	2470	περιφέρεια	τους	διεθνούς	Ρόταρυ	ροτ.	Γεώργιος	Μαύρος,	ο	
οποίος	 σημείωσε	 πως	 η	 Παγκόσμια	 Ανθρωπιστική	 Οργάνωση	 Rotary	 σκοπό	 έχει	 να	 βελτιώσει	 την	
καθημερινότητα	 του	 ανθρώπου,	 αναφέροντας	 πως	 τα	 μηχανήματα	 που	 παραδόθηκαν	 σήμερα	 είναι	
αποτέλεσμα	προσπαθειών	που	έχουν	γίνει	τα	τελευταία	3	χρόνια,	με	την	παγκόσμια	χρηματοδότηση	μέσω	
του	Rotary.	

Στη	 συνέχεια	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Κω	 Αλέξανδρος	 Παπούλης,	 έδωσε	 τον	 λόγο	 στην	
οφθαλμίατρο	του	Νοσοκομείου	και	μέλους	του	Rotary	Κω	κ.	Κατερίνα	Γαβαλά	η	οποία	στις	δηλώσεις	 τις	
επεσήμανε	 πως	 η	 συγκεκριμένη	 δωρεά	 συμβάλει	 στο	 να	 παρέχονται	 καλύτερες	 υπηρεσίες	 υγείας	 στου	
ανθρώπους	που	ζουν	στην	περιφέρεια.		

Όπως	ανέφερε	η	οφθαλμίατρος,	τα	μηχανήματα	που	παραδόθηκαν	στο	νοσοκομείο	της	Κω	είναι	ένας	
αγγειογράφος	OCT	και	ένας	οφθαλμικός	υπήρεχος.	

Ο	εμπορικός	Διευθυντής	 της	εταιρείας	System	Vision,	από	όπου	έγινε	η	αγορά	 των	μηχανημάτων,	 κ.	
Αλεξόπουλος	Θεόδωρος	ανέφερε	τα	χαρακτηριστικά	και	τις	δυνατότητες	των	μηχανημάτων,	τονίζοντας	ότι	
το	 λογισμικό	 τους	 συνεχώς	 αναβαθμίζεται	 έτσι	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	 παρέχονται	 συνεχώς	 κορυφαίες	
υπηρεσίες	υγείας.	

Ο	 κ.	 Τσαμπίκος	 Καματερός	 μέλος	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Κω	 και	 πρώην	 πρόεδρος	 του	 Ομίλου,	
αναφέρθηκε	επιγραμματικά	στη	διαδικασία	που	ακολουθήθηκε	καθώς	και	στα	πρόσωπα	που	από	το	2018	
έπραξαν	 τα	 δέοντα	 για	 να	 συγκεντρωθούν	 τα	 χρήματα	 και	 να	 υλοποιηθεί	 η	 δωρεά,	 η	 οποία	 μάλιστα	
αποτελεί	την	μεγαλύτερη	του	Ομίλου	στην	Κω.	

Στις	 12:30	 ακολούθησε	 η	 παράδοση	 -	 παραλαβή	 των	 μηχανημάτων	 στο	 νοσοκομείο	 της	 Κω,	 όπου	
υπογράφηκαν	τα	σχετικά	έγγραφα	από	τον	κ.	Αλέξανδρο	Παπούλη	και	τον	Διοικητή	του	Νοσοκομείου	Κω	κ.	
Σταμάτη	Βασιλειάδη.	

Στην	παράδοση	-	παραλαβή	το	''παρών''	έδωσαν	ο	Σεβασμιώτατος	Μητροπολίτης	Κώου	και	Νισύρου	κ.	
Ναθαναήλ,	ο	Έπαρχος	Κω	-	Νισύρου	κ.	Ιωάννης	Καμπανής,	ο	Πρόεδρος	του	Δημοτικού	Συμβουλίου	Κω	κ.	
Ιωάννης	 Καλλούδης	 καθώς	 και	 η	 εκπρόσωπος	 της	 Υπηρεσίας	 Κοινωνικής	 Πολιτικής	 του	 Δήμου	 Κω	 κ.	
Σταματία	Κανταρζή.	

	
	



	

Γ.	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΠΑΤΡΑΣ	

Καλημέρα	σας	 

Σχετικά	με	τις	δράσεις	για	τον	Covid-19	του	ομίλου	μας	σας	αναφέρω	
τα	εξής	:	 

α)	 Μετά	 την	 λήξη	 της	 καραντίνας,	 είχαμε	ομιλία	 του	
ιατρού		 Κωσταντίνου	Χρυσανθόπουλου,	 Ομότιμου	 Καθηγητού	
Παθολογίας	Λοιμωξιολογίας	του	Π.	Πατρών,	σχετικά	με	τις	τελευταίες	
εξελίξεις	στην	νόσο.	 

β)	Επίσης	 ο	 Ροταριανός	 Όμιλος	 Πάτρα	 δώρισε	 4	 σύγχρονους	
υπολογιστές	 (Λάπτοπ),	 πλήρεις	 με	 λειτουργικό	 σύστημα	 και	 όλο	 το	
απαραίτητο	λογισμικό,	για	τις	ανάγκες	τηλεκπαίδευσης	και	όχι	μόνον,	
των	 μαθητών	 του	 Λυκείου	 Κλειτορίας.	 Η	 παράδοση	 των	
υπολογιστών		έγινε	στο	τέλος	Μαΐου	2020	παρουσία	μελών	του	ΔΣ	του	
ΡΟ	 Πάτρα	 και	 του	 υπευθύνου	 Εκπαιδευτικού	 κ.	 Παναγιώτη	
Παπαθανασίου. 

γ)	 Στις	 28-7-2020	 παραδώσαμε	 στο	 ΓΝΠατρών	Αγ.	 Ανδρέας	 10.000	
εξεταστικά	γάντια	μιας	χρήσεως	για	τις	ανάγκες	του	νοσοκομείου.	 

Συμπληρώνω	φωτογραφικό	υλικό	και	δημοσιεύσεις. 

Με	Θ.Ρ.Χ	 

H	Γραμματέας	Άννα	Γουρζή 



31/10/2020 από Ροταριανός Όµιλος Πάτρα 
 

Ανεπίσηµη παράδοση της Συσκευής 
Ανίχνευσης Φλεβών ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» 
 
Η ανεπίσηµη (λόγω κορωνοϊού) 
παράδοση της Συσκευής Ανίχνευσης 
Φλεβών από τον ροτ. Ιατρό Παναγιώτη 
Παγώνη, µέλος του ΔΣ του ΡΟ Πάτρα, 
στον Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝΠ «Ο 
Άγιος Ανδρέας» Δρα Παναγιώτη 
Δηµόπουλο. Η συσκευή είναι δωρεά µέσω 
προγράµµατος της 2470 Ροτ. Περιφερείας 
µε υπεύθυνο τον Ροταριανό Όµιλο Πάτρα. 

Δ.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	
	

Πίστεψε ότι το Καλό υπάρχει στον Κόσµο!!! 
Γίνε ΕΣΥ το Καλό στον Κόσµο!!!!! 

Rotary e-Club South Greece 
4 Οκτωβρίου στις 2:01 µ.µ.	

ΔΩΡΕΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΎ, 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΏΝ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΌ ΑΣΤΈΡΙ 
ΣΤΗΝ ΠΆΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ 
ΟΜΙΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Rotary eClub South 
Greece). 

Στη δύσκολη οικονοµικά περίοδο που διανύουµε, πολλές οικογένειες µε παιδιά έχουν την ανάγκη 
στήριξης, ακόµα και σε βασικά είδη που για τον κάθε ένα θεωρούνται δεδοµένα σε µια οικογένεια. 

Αυτες τις ανάγκες έρχονται να τις καλύψουν Εθελοντικοί Μη Κυβερνητικοί φορείς όπως είναι το 
"Φωτεινό Αστέρι", που δραστηριοποιείται στην Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία στηρίζοντας 560 
οικογένειες µε τουλάχιστον ένα παιδί (υπολογίζονται σε 1800 άτοµα τουλάχιστον) που πιστοποιηµένα από 
κρατικούς λειτουργούς έχουν την ανάγκη στήριξης σε τροφή, ρουχισµό, σχολικά και λοιπά είδη. 

Ο Ροταριανός Ηλεκτρονικός Όµιλος Νοτίου Ελλάδος (Rotary eClub South Greece), στο πλαίσιο της 
Λεωφόρου Κοινωνικής Δράσης, µέσω στοχευµένων δράσεων εκπονεί στοχευµένα προγράµµατα προκειµένου 
να συνδράµει δοµές, οργανώσεις και φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο, σαν αυτό που επιτελεί το 
"Φωτεινό Αστέρι".  

Έτσι σε πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας µελών του Οµίλου µας στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης 
παραδώσαµε µεγάλες ποσότητες από: 

1. Βρεφικό και παιδικό ρουχισµό,  

2. Ρουχισµό ενηλίκων,,  

3. Παιδικών παπουτσιών, 

4. Παιχνιδιών, 

5. Βιβλίων για παιδιά και ενήλικες και 



6. Εγκυκλοπαίδειες, 

πράγµατα που είχαν συλλεχθεί από δωρεές Ροταριανών και φίλων του Οµίλου από όλη την Ελλάδα, τα 
οποία στην συνέχεια µέλη του Οµίλου µας διαχώρισαν ανά µέγεθος, έπλυναν, αποστείρωσαν µέσω ατµού και 
συσκευασαν (τον ρουχισµό) λόγω αυξηµένων µέτρων ελέω κοροναϊού και παραδόθηκαν στον πρόεδρο και σε 
µέλη του ΔΣ της Οργάνωσης. 

Ο Όµιλος µας, θα συνεχίσει να στηρίζει µέσα από στοχευµένες δράσεις Δοµές και Οργανώσεις σαν το 
"Φωτεινό Αστέρι" γιατί πιστεύουµε οτι η στήριξη που παρέχουν στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε 
στο κοινωνικό σύνολο είναι αποτελεσµατική και απαραίτητη. 

	
Rotary e-Club South Greece 
17 Οκτωβρίου στις 11:31 π.µ. 

 
ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΊΟ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ (ΚΙΦΑ) ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ ΚΡΉΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΟΜΙΛΟ ΝΟΤΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Rotary eClub South Greece). 

Μια σηµαντική προσφορά φαρµάκων στο Κοινωνικό Ιατρείο και 
Φαρµακείο Αλληλεγγύης (ΚΙΦΑ) στο Ηράκλειο Κρήτης, από την 
οµάδα Inlibrovita "Δώστε στο βιβλίο ζωή" και τον Ροταριανό 
Ηλεκτρονικό Όµιλο Νοτίου Ελλάδος (Rotary eClub South Greece). 

Τα φάρµακα προήλθαν από εθελοντική προσφορά - δωρεά 
ιδιωτών συνανθρώπων µας. Μια δράση, που από τη στιγµή της 
ανακοίνωσης της βρήκε µεγάλη ανταπόκριση. Ως οµάδα µας γεµίζει 
χαρά και ικανοποίηση η ανταπόκριση του κόσµου. Αποτελεί δε µια 
δέσµευση για τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους µας.  

Η δράση συλλογής φαρµάκων και διάθεσή των µέσω των 
κοινωνικών φαρµακείων και ιατρείων, περιελάµβανε δύο 
κατευθύνσεις, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Η κοινωνική, 
µια δράση αλληλεγγύης προς τους 
συνανθρώπους µας που τα έχουν 
ανάγκη και αδυνατούν λόγω της 
κρίσης να τα προµηθευτούν, αλλά 
και η περιβαλλοντική όπου, 
συλλέγοντας ληγµένα φάρµακα, 
αποφεύγεται η απόρριψη των στους 
οικιακούς κάδους και άρα η 
µόλυνση του περιβάλλοντος από 
χηµικές ουσίες που περιέχονται στα 
σκευάσµατα.  
 
 
 
 

 
 



Δελτίο Τύπου Ροταριανού Οµίλου Χανίων 17 Νοεµβρίου 2020 

 Θέµα: Παράδοση 24 υπολογιστών  
  

Παραδόθηκαν µέσω του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος Ελλάδος εις Αζωγυρέ Σελίνου 
στην εκπαιδευτικό Γεωργία Δασκαλάκη 24 υπολογιστές τύπου λάπτοπ µε σκοπό να 
χρησιµοποιηθούν σε σχολικές µονάδες της Επαρχίας Σελίνου συµβάλλοντας έτσι στην εκπαίδευση 
τον παιδιών και προετοιµάζοντας τα για τις προκλήσεις του αύριο. Η παράδοση έγινε από τον 
Πρόεδρο µας Ευτύχιο Κουκουτσάκη.   

  
Οι υπολογιστές  ήταν προσφορά   του Μέγα χορηγού µας Franco Massaro ο οποίος χάρις στον 

άκαµπτο αγώνα  του, πρόκειται να εξοπλίσουµε µε υπολογιστές, αρκετά ιδρύµατα και φορείς του 
νοµού µας.  

  
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Δελτίο Τύπου Ροταριανού Οµίλου Χανίων 17 Νοεµβρίου 2020 

Θέµα : Παράδοση 12 υπολογιστών   
   

Παραδόθηκαν µέσω του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος Ελλάδος  Αζωγυρέ Σελίνου 
στον  Αντιδήµαρχο Καντάνου Σελίνου  κ. Γεώργιο Βακάκη 12 υπολογιστές τύπου λάπτοπ  µε σκοπό 
να χρησιµοποιηθούν στις αίθουσες πληροφορικής του  Δηµοτικού σχολείου και Γυµνασίου 
Καντάνου  Σελίνου. 

  
Ατενίζουµε το µέλλον πιο αισιόδοξα για δυο λόγους,  ΠΡΏΤΟΝ διότι γνωρίζουµε πως υπάρχουν 

ακόµα άνθρωποι που νοιάζονται για τους άλλους και το αποδεικνύουν µε τις  πράξεις φιλανθρωπίας 
σε καθηµερινή τους βάση  και ΔΕΥΤΕΡΟΝ γνωρίζοντας ότι τα παιδιά µας θα είναι  προετοιµασµένα 
για της προκλήσεις του αύριο   µε τις οποίες θα έρθουν αντιµέτωποι, οι συνθήκες για αυτά να είναι 
πιο οµαλές από ότι  αυτές που βιώσαµε εµείς.  Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο µας Ευτύχιο 
Κουκουτσάκη.   

  
Οι υπολογιστές  ήταν προσφορά του Μέγα χορηγού µας Franco Massaro, ο οποίος χάρις στον 

άκαµπτο αγώνα του πρόκειται να εξοπλίσουµε µε υπολογιστές αρκετά ιδρύµατα και φορείς του 
νοµού µας.  
…………………………………………………………………………………………….. 

  
Ευτύχιος Κουκουτσάκης [Πρόεδρος  1ου  Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος Ελλάδος Αζωγυρέ-

Σελίνου  και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Δράσεως και Αλληλεγγύης Ροταριανού Οµίλου 
Χανίων  Ροταριανής περιφέρειας 2470.] 

 
 

5. Ο	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΝΩΝ	
ΣΕΠ	–	ΟΚΤ	–	ΝΟΕ	–	2020		
ΓΡΑΦΕΙ	ΓΙΑ	ΕΜΑΣ.	

	



	

	



	

																																

	

	

	

	

											

	



									



6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΣΕ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΑΛΛΩΝ	ΦΟΡΕΩΝ	ΚΑΙ	ΡΟΤ.	ΟΜΙΛΩΝ	

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΝ	8-12-2020	ΜΕ	
ΘΕΜΑ	«ΟΙ	ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	ΤΟΥ	ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ»	ΜΕ	ΟΜΙΛΗΤΗ	ΤΟΝ	ΘΕΟΔΩΡΟ	ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ	

	 	

	 	

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΠΑΤΡΩΝ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΝ	21-12-2020	ΜΕ	
ΘΕΜΑ	«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ»	ΜΕ	ΟΜΙΛΗΤΗ	ΤΟΝ	ΡΟΤ.	ΓΙΩΡΓΟ	ΒΛΑΧΟ	

		 	

			



ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΡΑΘΩΝΑ	-	ΜΑΚΡΗΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ		
ΤΗΝ	22-12-2020	ΜΕ	ΘΕΜΑ	«ΤΟ	ΑΣΤΡΟ	ΤΗΣ	ΒΗΘΛΕΕΜ»	ΜΕ	ΟΜΙΛΗΤΗ		

ΤΟΝ	ΙΕΡΕΑ	ΠΑΤΕΡΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ.		
	

		 	

	

		 	

	

		 	

	

	



7.	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΚΑΙ	ΞΕΝΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΣΤΑ	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ.	

		 	

Τα		γραφεία	του	Ροταριανού	Όμιλου	Χανίων	επισκέφθη	προ	ημερών	ο	ροτ.Κάππας	Αθανάσιος	του	Ροτ.Ομίλου	Δράμας	
(εξέχουσα	προσωπικότητα	της	πόλεως	τους	)	επ	ευκαιρία	που	η	θυγατέρα	του		σπουδάζει	στο	Πολυτεχνείο	Κρήτης.Η	συνάντησις	
εγένετο	σε	φιλικότατο	κλίμα	που	αντικατοπτρίζει	την	συναδέλφωσιν	και	την	αγάπην	που	διακρίνει	τους	Ροταριανούς	Συναδέλφους	
μεταξύ	τους.Αντηλλάγησαν	απόψεις	πάνω	σε	διάφορα		φλέγοντα		ροταριανά	θέματα	όπως	το	κοινωνικό	και	ανθρωπιστικό	έργο		
που	 επιτελούν	 οι	 δυο	 Ομιλοι	 καθώς	 και	 σε	 προβλήματα	 που	 απασχολούν	 την	 πατρίδα	 μας.	 Στο	 τέλος	 της	 συνάντησις		
αντηλλάγησαν	τα	Λάβαρα	των	δυο	Ομίλων	μεταξύ	του	Προέδρου	Εμμ.	και	του	παρευρισκομένου	Α	Αντ/δρου	Ουρουτζόγλου	
Μελετίου	αφ	ενός	και	του	ροτ.	Κάππα	Αθανασίου	αφ	ετέρου.Του	επεδώθησαν	επίσης	διάφορα	τεύχη	του	περιοδικού	μας	
Ροταριανός	Παλμός	και	συμφωνήσαμε	να	ξανασυναντηθούμε	όταν	ξαναεπισκεφθεί	την	πόλιν	μας,και	με	την	παράκλησιν	να	
έχομεν	συνεστίαση.	

………………………………………………………………………………………………………………………………	
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	‘	Εργο	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.	



ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ  ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΡΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ 

Tο Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου Χανίων συνήλθε εκτάκτως εις τα γραφεία του Οµίλου µόλις 
πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκλεκτού και λίαν αγαπητού Ροταριανού Συναδέλφου ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΧΑΡΗ επιτίµου Μέλους του Ροταριανού Οµίλου Χανίων  µε ανεκτίµητον προσφοράν  εις την 
κοινωνίαν της Ελλάδος και την  Ροταριανήν οικογένειαν  και απεφάσισε τα κάτωθι:  

1ον      Να εκφράσει εγγράφως τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις την οικογένειαν του 
µεταστάντος. 

2ον Να καταθέσει το ποσόν των 200 Ευρώ εις το ειδικόν ταµείον βοηθείας αναξιοπαθούντων 
οικογενειών του Οµίλου Χανίων. 

3ον  Να αργήσουν τα γραφεία του Οµίλου επι τριήµερον. 

4ον  Στην 1ην Πανηγυρικήν Συνεστίασιν του, εις µνήµην του να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή . 

5ον  Να δηµοσιευθεί  το παρόν  στον τοπικό τύπο των Χανίων στο Περιοδικό Ροταριανός 
Παλµός και στο facebook του Οµίλου.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   27 Οκτωβρίου 2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΨΗΦΙΣΜΑ				ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΘΑΝΑΤΟΝ	ΤΟΥ	ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ		ΤΡΙΚΚΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ				ΕΠΙΤ.		ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ		ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ			

ΧΑΝΙΩΝ		ΚΑΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΤΟΥ	Κ.Η.Φ.Α.Π.	«ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».	

Tο	 Δ.Σ.	 του	 Ροταριανού	Ομίλου	 Χανίων	 συνήλθε	 εκτάκτως	 Διαδικτυακά	 μόλις	 πληροφορήθηκε	 τον	 θάνατο	 του	
εκλεκτού	και	λίαν	αγαπητού	ΕΠΙΤΊΜΟΥ	Ροτ.		του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων		με	σημαντικήν	προσφοράν		εις	την	
Κοινωνίαν	των	Χανίων	και	απεφάσισε	τα	κάτωθι:		

1ον			Αντιπροσωπεία	του	Ομίλου	με	επικεφαλής	το	Μέλος	του	Δ.Σ.	αυτού	ΖΑΧΑΡΙΑ	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ	να	παραστούν	εις	
την	κηδείαν	τoυ.	

2ον		Να	εκφράσει		εγγράφως	τα	βαθύτατα	συλληπητήριά	του	εις	την	οικογένειαν	του	μεταστάντος.	

3ον	 Να	 καταθέσει	 το	 ποσόν	 των	 15Ο	 Ευρώ	 εις	 το	 ειδικόν	 ταμείον	 βοηθείας	 αναξιοπαθούντων	 οικογενειών	 του	
Ομίλου	Χανίων.	

4ον		Να	αργήσουν	τα	γραφεία	του	Ομίλου	επι	τριήμερον.	

5ον		Στην	1ην	Διαδικτυακή	Συνεδρίαση	του,	εις	μνήμην	του	να	τηρηθεί	1΄	λεπτού	σιγή	.	

6ον		Να	δημοσιευθεί		το	παρόν		στον	τοπικό	τύπο	Χανίων	και	το	Facebook	του	Ομίλου.		

ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ.	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ			19-12	2020	

		Με	ιδιαίτερη	εκτίμηση	

Ο	Πρόεδρος		 	 	 			Ο	Γεν.	Γραμματεύς	 	 	 Ο	Ηλ.		Γραμματεύς	

						Εμμανουήλ	Δελάκης	 	 Δημήτριος	Κουτρώνας	 	 									Μελέτιος	Ουρουτζόγλου	



ΕΚΚΛΗΣΗ	ΣΕ	ΒΟΗΘΕΙΑ	ΓΙΑ	ΕΥΡΕΣΗ	ΔΟΤΩΝ	ΓΙΑ	ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ	

	
Κύριε Μανώλη, αγαπητέ πρόεδρε.   
 
Σας παρακαλώ όπως µεριµνήσετε ώστε να µπορέσουµε να βοηθήσουµε το παιδί ενός συντοπίτη µας.  
Το βασικό είναι τα βρούµε δότες για αιµοπετάλια οι οποίοι διαµένουν Αθήνα και είναι διαθέσιµοι να 
προσέλθουν µόλις τους καλέσουν στο Αγία Σοφία Παίδων.  
 
Το παιδί λέγεται Κ……… ( θήλυ )  
Πατέρας Κ…………… .Δηµήτριος  
Μητέρα Π…………… Έβελυν  
 
Το κοριτσάκι είναι 15 µηνών µε όγκο στο κεφάλι.  
Νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία ίδρυµα Ελπίδα.  
Χρειάζονται αίµα και αιµοπετάλια.  
Θα πραγµατοποιήσει πάνω από 20 µεταγγίσεις µέχρι τον Δεκέµβριο.  
 
Σε ευχαριστώ από καρδιάς  
 
Γιάννης Μανούσακας Βλαντάς  
 

 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι 

Διά της παρούσης  ερχόµεθα να σας παρακαλέσουµε όπως µεριµνησετε για να βρούµε δότες για 
αιµοπετάλια ,οι οποίοι διαµένουν στην Περιφέρεια  Αττικής και είναι διαθέσιµοι να προσέλθουν µολις 
τους καλέσουν στο Νοσοκοµείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ώστε να βοηθήσουµε το παιδί του συντοπίτη 
µας. 

Το παιδί λέγεται Κ………… ( θήλυ ).  
Πατέρας Κ………..  Δηµήτριος.  
Μητέρα Π…………. Έβελυν.  
 
Το κοριτσάκι είναι 15 µηνών µε όγκο στο κεφάλι.  
Νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία ίδρυµα Ελπίδα.  
Χρειάζονται αίµα και αιµοπετάλια.  
Θα πραγµατοποιήσει πάνω από 20 µεταγγίσεις µέχρι τον Δεκέµβριο.  
 
Σας ευχαριστούµε από καρδιάς  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
						Ε.	ΔΕΛΑΚΗΣ																										Μ.	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ																																Δ.	ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ		



From: Μαρίζα Οικονόµου 
  

Αγαπητέ	Πρόεδρε	,		
	

Σε	 συνέχεια	 της	 έκκλησης	 για	 αιμοπετάλια,	 επικοινώνησα	 με	 τον	 Διοικητή	 του	 Νοσοκομείου	 ΑΓΙΑ	
ΣΟΦΙΑ.	Θα	χρειαστεί		η	μικρή	μία(1)	φορά	την	εβδομάδα	αιμοπετάλια	για	το	επόμενο	χρονικό	διάστημα	και	
θα	 ενημερωθούν	 οι	 γονείς	 για	 τις	 λεπτομέρειες.	Ήδη	 έχουμε	 ένα	 δότη	 και	 ενημερώθηκε	 το	Νοσοκομείο	
σχετικά.	Θα	είμαστε	σε	επικοινωνία.		
		
Καλή	συνέχεια.	
	Με	θρχ,	
	Μ.Ο..	
	Μαρίζα	Οικονόμου	(εψ.	Διοικητής	2021-22	/	ΠΔΡ	2470)	

……………………………………………………………………………	
Αγαπητή	εψΔ	Μαρίζα	Οικονόμου,	
		

Η	 άμεση	 παρέμβασή	 σου,	 είναι	 ενδεικτικό	 του	 ενδιαφέροντός	 σου	 για	 τον	 “Άνθρωπο”	 jκαι	 των	
αδιαμφισβήτητων	 ηγετικών	 σου	 προσόντων.	 Χαίρομαι	 που	 έχουμε	 τέτοιες	 δυνατότητες	 στην	
πολυαγαπημένη	μας	D2470.	
		
Με	φρχ	
	Χρήστος	Κίτσος,	προΔ	

....................................................................................................................	
	ΧΑΝΙΑ	23-11-2020	

				ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ:	
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ	Α.Β.Ε.Ε.	
ΤΜΗΜΑ	ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ	

e-mail:info@papoutsanis.gr	
ΑΘΗΝΑ	

Αξιότιμοι	Κύριοι	

Διά	 της	 παρούσης	 επιστολής	 μας	 σας	 παρακαλούμε	 θερμά	 και	 εκ	 βάθους	 καρδίας	 ,	 όπως	 μας	
χορηγήσετε	αντισηπτικά	χεριών	4Kg,	διά	να	τα	δωρήσουμε	σε	φιλανθρωπικά	και	ανθρωπιστικά	Ιδρύματα	
του	 νομού	μας	προκειμένου	 να	προφυλάξουμε	 τόσο	 τους	 τροφίμους	αυτών,	 όσο	 και	 το	προσωπικό	που	
τους	φροντίζει	από	τον	COVID-19.	

Με	 την	 πράξη	 σας	 αυτή,	 θα	 δείξετε	 τα	 αλτρουιστικά	 σας	 αισθήματα	 και	 την	 αγάπη	 σας	 προς	 τους	
χρείαν	 έχοντας,	 καθώς	 και	 ότι	 αντιλαμβάνεσθαι	 τις	 δύσκολες	 στιγμές	 που	 διέρχονται	 τα	 άτομα	 αυτά,	
κινδυνεύοντες	ανα	πάσαν	στιγμή	λόγω	ελλείψεως	των	καταλλήλων	προφυλακτικών	υλικών.	

Σας	ευχαριστούμε	θερμά	εκ	των	προτέρων	και	σας	ευχόμεθα	ολόψυχα	υγεία	και	ευημερία	σε	εσάς	και	
την	οικογένεια	σας.		

												Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ																				Ο	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ																													Ο	ΤΑΜΙΑΣ		

													Ε.	ΔΕΛΑΚΗΣ																											Δ.	ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ																														Γ.	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	

Υ.Γ.	Φωτογραφικό	υλικό	από	την	παράδοση	των	υλικών	όπως	και	της	δημοσιοποίησης	με	ευχαριστήριο	
στον	τοπικό	τύπο	θα	σας	σταλεί	ηλεκτρονικά. 	



ΧΑΝΙΑ	23-11-2020	
				ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ:	

DALCOCHEM	Α.Β.Ε.Ε.Φ.A	
e-mail:info@dalcochem.gr	

ΑΘΗΝΑ	
Αξιότιμη	κα.	Ένι	Φωτέλη:	

Διά	 της	 παρούσης	 επιστολής	 μας	 σας	 παρακαλούμε	 θερμά	 και	 εκ	 βάθους	 καρδίας,	 όπως	 μας	
χορηγήσετε	αντισηπτικά	χεριών	4Kg,	διά	να	τα	δωρήσουμε	σε	φιλανθρωπικά	και	ανθρωπιστικά	Ιδρύματα	
του	 νομού	μας	προκειμένου	 να	προφυλάξουμε	 τόσο	 τους	 τροφίμους	αυτών,	 όσο	 και	 το	προσωπικό	που	
τους	φροντίζει	από	τον	COVID-19.	

Με	 την	 πράξη	 σας	 αυτή,	 θα	 δείξετε	 τα	 αλτρουιστικά	 σας	 αισθήματα	 και	 την	 αγάπη	 σας	 προς	 τους	
χρείαν	 έχοντας,	 καθώς	 και	 ότι	 αντιλαμβάνεσθαι	 τις	 δύσκολες	 στιγμές	 που	 διέρχονται	 τα	 άτομα	 αυτά,	
κινδυνεύοντες	ανα	πάσαν	στιγμή	λόγω	ελλείψεως	των	καταλλήλων	προφυλακτικών	υλικών.	

Σας	ευχαριστούμε	θερμά	εκ	των	προτέρων	και	σας	ευχόμεθα	ολόψυχα	υγεία	και	ευημερία	σε	εσάς	και	
την	οικογένεια	σας.		

												Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ																				Ο	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ																													Ο	ΤΑΜΙΑΣ		

													Ε.	ΔΕΛΑΚΗΣ																											Δ.	ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ																														Γ.	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	

	

Υ.Γ.	Φωτογραφικό	υλικό	από	την	παράδοση	των	υλικών	όπως	και	της	δημοσιοποίησης	με	ευχαριστήριο	
στον	τοπικό	τύπο	θα	σας	σταλεί	ηλεκτρονικά.	

	

 


