
  



 
Έτος 52

ον
 – Τεύχος 72

ον 
- Περιόδου 01/07/21 – 30/06/22 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021, ΕΞΕΔΩΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 
 

                                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 

ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42857 

 Κατά προτίμησιν ΚΙΝ.6944439818  

ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) :edelakis@otenet.gr ή edelakis@yahoo.gr 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Επισκεφτείτε        1) την Ιστοσελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) την σελίδα μας στο facebook 
Περιέχουν τις δραστηριότητες μας των  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡ. ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ροτ. ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
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.    

  

 

mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
http://www.rotarychania.gr/


ROTARY INTERNATIONAL 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
 

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
2020-21  «Το Ρόταρυ Δημιουργεί Ευκαιρίες» / 2021-22  «Υπηρετώ για να αλλάξω ζωές» 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 2020-2021: HOLGER KNAACK 
                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 2021-2022: SHEKHAR MEHTA 
 

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ 2021-2022 
 

ΜΑΡΙΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ. 6972918366/210 6812608 

 
mariza.economou@gmail.com 

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ  2022-2023 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΙΝ 6972707932 
2103620158 

 

katsogiannis@bb5.gr 

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ  2023-2024 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ Ε.Α 

ΚΙΝ 6947898967 
2107520545 

 
E-mail:dabekosda@yahoo.gr 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:  2021-2022  ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,  E-MAIL: mariaarchontoulaki@gmail.com, Tηλ. 6944551752 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/21 ΕΩΣ 30/6/22 
 
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ συντ. Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-42857, 

Κιν. 6944439818 , email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr 

2) ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1-7-2019-30-6-2020 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΥ ΒΑΡΔΑ 68 

ΤΗΛ.28210-50268 ΟΙΚΙΑ ΚΙΝ.6948987788 email:stavrosgizas@gmail.com 

3) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: 

ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  Καραϊσκάκη 49 , Χανιά, Τηλ.6942693366 email: takisou@yahoo.gr 

4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος 

Κιν. 6932296194 email: vathioti@otenet.gr 

5) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ /ΗΛΕΚΤΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  Καραϊσκάκη 49 , Χανιά, 

Τηλ.6942693366 email: takisou@yahoo.gr 

6) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικονομικός Αναλυτής ΚΟΡΝΑΡΟΥ 22-ΧΑΝΙΑ 

ΤΗΛ.28210-58370 ΚΙΝ.6977655766 email:anasigrotisis@otenet.gr 

7) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Αγίου Ιωάννου Ξένου Χαλέπα 

Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΕΛΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ :ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , Πρόξενος Σλοβακικής 

Δημοκρατίας στην Κρήτη , τουριστικές επιχειρήσεις , spaterakis@spatours.gr , τηλ. 6974700100 

9) ΤΑΜΙΑΣ :ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Γ’ Αντιπρόεδρος e-mail: pelekanakis@yahoo.gr 

Έμπορος δερμάτινων ειδών, Κιν. 6989 119252 

10) ΚΟΣΜΗΤΩΡ :ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιχειρηματίας, Κάτω Δαράτσο Τηλ. 6944305825 

11) ΜΕΛΟΣ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Επιτρ.Βραβεύσεων,τέως Αερολιμενάρχης Χανίων, Χωρίον 

Ζουνάκι, Χανιά ΤΗΛ.28210-65653 ΚΙΝ.6942982022 email:Kastrhn1@gmail.com 

12) ΜΕΛΟΣ :ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού κοινοτικού σώματος εν Ελλάδι εις 

Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων και Πρόεδρος Κοινωνικής Δράσεως και Αλληλεγγύης Ροτ. Ομίλου Χανίων. 

Κιν. 6972138588, Τηλ. 2823041620 , e-mail: alfacafenion@aol.com 

13) ΜΕΛΟΣ : ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  τηλ. 28210-73665 ,κιν. 6937217152, e-mail: 

maria.skamaga@gmail.com. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2020-2021 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ. – ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝ 6944508447  

E-mail: g-mavros@hotmail.com 

mailto:mariaarchontoulaki@gmail.com
mailto:alfacafenion@aol.com
mailto:maria.skamaga@gmail.com
mailto:g-mavros@hotmail.com


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Νο 72 
 

1. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-7-2021 ΕΩΣ 30-6-2022. 
2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-6-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-8-2021. 
3. Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ MΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  / ΙΟΥΛΙΟΥ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021 ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. 
4. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. 
5. ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 2470 ΚΑΙ 2480 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ.   
6. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1ου ΡΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ  

ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ. 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ. 
8. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΡΟΤ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ. 
9. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ Ε. ΔΕΛΑΚΗ ΓΙΑ 36η ΦΟΡΑ.  
10. Η ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΤΖΕΙΡΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ. 
11. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 
12. ΤΟ ΝΕΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΡΟΤ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ «ΜΑΓΔΑ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ 

ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑΣ» 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 
Α. ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Β. ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

13. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ 2480 ΠΕΡ. Δ.Ρ - 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

 

2.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-6-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2021. 
 

(Α) ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 1-7-2021 

ΚΥΡΗΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

 

 

Η Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΤ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΝΩ ΑΝΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 
ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Κος ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ τ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΓΑΛΑΚΗ 

 

Αξιότιμε τ. Υπουργέ, και λοιπές Αρχές της πόλεως μας. 

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά της AEGIAN Νοτίου Ελλάδος. 

Ροτ. β. Διοικηταί και Πρόεδροι των Ροταριανών Ομίλων. Φίλοι ροταριανοί συνάδελφοι , κυρίες και κύριοι. 

Ο Όμιλος μας την 15η Απριλίου του 2021 επραγματοποίησε μία διαδικτυακή Συνεδρίαση με 

συνδιοργανωτάς 27 ροταριανούς Ομίλους και με ομιλητή τον τ. Υπουργό και βουλευτή Χανίων κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΔΙΓΑΛΑΚΗ. 

Τότε ο Όμιλος μας τον είχε βραβεύσει με την υπόσχεση να μεταβούμε στο ιδιαίτερο γραφείο του να του 

το επιδώσουμε παρουσία μελών του Δ.Σ. Επειδή όμως αρχίσαμε τις κανονικές Συνεστιάσεις μας 

προτιμήσαμε να του το επιδώσουμε σήμερα. Η βράβευση έγινε παρουσία των κάτωθι: 

  Του Ροτ Διοικητού ΜΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  

Του μέλους του Δ/Σ του ΔΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΤΣΑΛΗ τ. Διοικητή , πρώην Διοικηταί , συνδιοργανωτών 

Πρόεδρων των Ροτ. Ομίλων των 2470 και 2484 Ελληνικών Περιφερειών. 

Των Αξιότιμων Αρχών της Πόλεως των Χανίων, του β. Δ/του, των ροτ. Κρήτης και τέως β. Διοικητών, καθώς 

και Πρόεδροι Ομίλων που παρίστανται μετά των αξιωματούχων αυτών και είχα αναφέρει τα κάτωθι. 

Δια μίαν ακόμη φοράν ένας εκλεκτός και λίαν διακεκριμένος Ομιλητής και δη συμπατριώτης μας τίμησε 

και λάμπρυνε διαδικτυακά το βήμα 26 Ροτ. Ομίλων της Ελλάδος ,των Ομίλων εκείνων που με τις 

αδιαμφισβήτητες δραστηριότητες τους σε πολλούς κοινωνικούς τομείς κατέχουν εξέχουσα και ζηλευτή 

θέση μεταξύ των υπολοίπων Ροταριανών Ομίλων των Περιφερειών 2470 και 2484 κατά την γνώμη των 

γνωριζόντων τις Ροταριανές δραστηριότητες τους. Με την σημερινήν  παρουσία λοιπόν και Ομιλίαν του 

εκλεκτού μας προσκεκλημένου τ. Υφυπουργού Παιδείας Βασιλείου Διγαλάκη  βουλευτού Χανίων και 

τ.Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 

της Βουλής επιβεβαιώνεται το γεγονός των αρίστων επιλογών των κατά καιρούς Ομιλητών μας οι οποίοι 

με τις γνώσεις τους εις τους επιστημονικούς τομείς που διαπρέπουν προσφέρουν σε μας την αναγκαία 

πληροφόρηση κατά εκλαικευμένο και συμπυκνωμένο τρόπο, ούτως ώστε να έχομε μία σαφέστατη εικόνα 

της Επιστήμης που διακονούν. Σήμερα βέβαια ο κ.Υπουργός και εκλεκτός φίλος μας,μας ανέλυσε τις 

σκέψεις και απόψεις του δια την ανάδειξιν της Κρήτης ως εκπαιδευτικού Κέντρου της Ανατολ. 

Μεσογείου.Τον συγχαίρομε θερμά δι αυτήν του την πρωτοβουλία που καθιστά την Κρήτη μας μεγάλο 

ερευνητικό Κέντρο άξιο της Ιστορικής μας διαδρομής και πόλον έλξεως σημαντικού αριθμού ερευνητών. 



 Ο Ροτ.Ομιλος Χανίων και δή το Δ.Σ αυτού εκτιμώντας το πολύπλευρο και πολυσχιδές έργο του   

απεφάσισε παμψηφεί όπως τον βραβεύσει δια δευτέραν φοράν  με το κάτωθι αιτιολογικό. 

1) Δια την τιμητικήν συμμετοχήν και την ομιλίαν του εις την σημερινή Πανηγυρικήν διαδικτυακήν 
Συνεδρίαση του Ομίλου μας , κοινής μετά 26 άλλων Ροτ. Ομίλων της Ελλάδος με θέμα «Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ» 

2) Δια την πολύτιμον αξιόλογον και αξιέπαινον προσφοράν του εις την Νεολαίαν  μας  καθοδηγώντας 
αυτήν σε Λεωφόρους  Γνώσεων και  Ανθρωπιάς  μη φειδομένου χρόνου και κοπώσεως. 

3) Δια   την πολύχρονην προσφοράν του εις τα γράμματα εις ένδειξιν θαυμασμού και μεγάλης Αγάπης 
προς τον εμπνευσμένον ερευνητήνν  

4) Δια το κύρος και την αίγλην που προσέδωσε εις τον Όμιλον μας , εις τους 26 συνδιοργανωτάς Ροτ. 
Ομίλους και γενικότερα εις το Δ.Ρ με την παραδοχή  των πανανθρωπίνων ιδεών της προσφοράς 
υπηρεσιών  αφιλοκερδώς προς τον πλησίον που πραγματοποιεί εδώ και έναν αιώνα και πλέον  η 
παγκοσμίου εμβελείας οργάνωσις μας. 
 

Το σχετικό τιμητικό βραβείο επιδίδουν η β.Δ/Κ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ, ο Πρόεδρος Ε.ΔΕΛΑΚΗΣ , 

ΟΙ Αντιπρόεδροι ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ και ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ παρουσία του ροτ. τ.Β δ/κ ΓΚΙΖΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ, της συζύγου του Υπουργού και του Προξένου της Σλοβακίας στην Κρήτη ροτ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ τ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ. 

 

Ο Κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 



ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΝΩ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 

ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 

ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΑΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ 36η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  

ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜ. 

ΔΕΛΑΚΗ  1-7-2021  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΕΑ 

ΑΝΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ. 

Κύριε τ.Υπουργέ,   κ. τ. Βουλευτά,  

Αξιότιμες Στρατιωτικές Αρχές του Νομού μας 

 Κύριοι τ. Δήμαρχοι,   τ. Αντιδήμαρχοι, 

Ροταριανοί β. Διοικηταί Κρήτης νύν και τέως,  

Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι και γενικώς Άρχοντες και Αρχόμενοι   

Αγαπητοί Πρόεδροι και τ. Πρόεδροι των Ροτ/νών Ομίλων 

Φίλοι Ροτ/νοί συνάδελφοι, Εκλεκτοί μας  προσκεκλημένοι. 

Σας ευχαριστούμε θερμά και από τα βάθη της καρδιάς μας 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 επανεγκαταστάσεως μου εις την Προεδρίαν του Ροτ/νού 

Ομίλου Χανίων . Δεν βρίσκω δε τα κατάλληλα λόγια δια να σας εκφράσω τα πολυποίκιλα συναισθήματα 

μου εκ της παρουσίας σας. 

Ένα μόνο σας υπογραμμίζω ότι Είμαι όλως ιδιαιτέρως συγκινημένος που δια 36η  φοράν με αξίωσε ο 

Θεός ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός να αναλαμβάνω 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 συνείδηση τούτο στις καρδιές και στο νού των 

πολυπληθών φίλων του Ομίλου μας αρκεί να με βοηθήσετε όλοι σας. Σας πληροφορώ δε ότι σε σχετική 

Δημοσκόπηση που έκανε προ ετών η Διοίκησης του Ρόταρυ Πανελλαδικά η αναγνωρησιμότητας του 

Ρόταρυ ανέρχεται εις το 25ο εις τα Χανιά μας όμως ευρίσκεται εις το 75ο και αυτό βεβαίως οφείλεται σε 

πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι των οποίων είναι η παρουσία διαπρεπών ομιλητών κύρους, οι 

βραβεύσεις μας σε κάθε αξιόλογο άτομο ή φορέα, η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως (9 

δημοσιεύσεις μόνο τον Ιούνιο του 2021) και οι δράσεις μας  σε διάφορους Κοινωνικούς τομείς. 

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω μακρηγορώντας λόγω του βεβαρυμμένου του προγράμματος αλλά 

να σας ευχαριστήσω δια μίαν ακόμη φορά από τα βάθη της καρδιάς μου δια τους Αγώνας που εδώ και 52 

ολόκληρα χρόνια από του 1969 δίδω δια το Ρόταρυ .  



Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες μου που έχουν φύγει από την ζωήν, όμως ευρέθησαν άμεσα 

άλλοι και τους αντικατέστησα. Είμαι ευτυχής που έχω συνεργάτες Δραστήριους, Δημιουργικούς που 

πρωτοστατούν σε κάθε μας δράσι και αυτοί είναι το σύνολον  του Δ.Σ και τους καλώ να έλθουν στο πάνελ 

μαζί με την σύζυγό μου Κατίνα και τους επίτιμους ροτ/νούς από το Ηράκλειο συμπαραστάτες μας σε κάθε 

μας εκδήλωση Ουρουτζόγλου , Γκίζας, Μπατσαρισάκη,  Πατεράκη,  Πελεκανάκη Γεώργιος, Κουρούπη, 

Κρουσταλάκη, Νικολακόπουλο  δια μίαν αναμνηστική φωτογραφίαν, καθώς και τους 2 β. Διοικητάς 

απερχόμενον και παραλαμβάνοντα Χαρωνίτη Νώντα και Αρχοντουλάκη Μαρία καθώς και τους Προέδρους 

των παρισταμένων ομίλων της Κρήτης. 

Μην ξεχνάτε φίλοι ροτ/νοί συνάδελφοι ότι είμεθα μία οικογένεια που σκοπόν μας έχομεν να 

υπηρετούμε την Αγάπην προς τον συνάνθρωπο. Προσπαθούμε και το κατορθώνουμε. Σ΄ αυτήν την 

μεγάλην Παγκόσμια ροτ.οικογένεια σας καλούμε Κυρίες και Κύριοι που λαμπρύνετε την σημερινήν 

συνεστίασιν μας να ενταχθείτε και σεις δια να υπηρετήσουμε μαζί το υψιστο αγαθό της Πανανθρώπινης 

αγάπης. 

Και τώρα, επ΄ευκαιρία της νέας αναλήψεως των καθηκόντων μου ως Προέδρου θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον απερχόμενον Β. Διοικητή Νώντα Χαρωνίτη δια την συμβολήν του εις τα 

Ροταριανά δρώμενα και να του επιδώσουν οι  αντιπρόεδροι μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος και αναπ. Γεν. 

Γραμματέας Μπατσαρισάκη Παναγιώτη εκ μέρους του Νέου Δ.Σ ένα αναμνηστικόν Δίπλωμα με το κάτωθι 

αιτιολογικό  

   1)Δια την πολύ μεγάλη σημαντική και πολύπλευρη προσφοράν του ως β. Δ/της εις τους 

Ροταριανούς Ομίλους της Κρήτης και ιδιαίτερα εις τον Όμιλο μας κατά το Ροτ.έτος 1-7-20/30-6-21 

τόσον με την αδιάλειπτον παρουσίαν του εις 

τας Πανηγυρικάς και εν συνεχεία εις τας 

Διαδικτυακάς Συνεστιάσεις μας όσον και με την 

έμπειρον καθοδήγησιν του εις τα Ροταριανά 

δρώμενα τιμώντας ούτω επαξίως τον τίτλον 

του, καθώς και την Παγκόσμια Ροταριανή 

Οικογένεια μας. 

2)Διά την έντονον και συνεχή 

δραστηριότητα τους εις τον Όμιλο του( Ροτ. 

Όμιλος Ηράκλειο),ενέργειες καθοριστικές δια 

την περαιτέρω ανοδικήν πορείαν αυτού. 

 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30-6-2021 Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ  ΝΩΝΤΑ ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΔΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ. 

Πριν παραχωρήσω το βήμα σας Αφιερώνω ένα εμμετρο στιχούργημά μου δια να διατρανώσω προς 

εσας τους Εκλεκτούς μου φίλους που με τιμάται απόψε με την παρουσίαν σας τα βαθειά και πηγαία 

συναισθήματά μου.  

Τριάντα έξη χρονιές μετρώ 

Να στέκω στο πλευρό σας 

Στρατιώτης υπερήφανος 

Φίλος και αδελφός σας 

 

Ελπίζω ένας από σας 

Νέος και παλικάρι  

(ή νέα και δυναμική) 

Να υπηρετήσει όπως εγώ 

Και με περίσσεια χάρη 

Μια ζωή ολόκληρη 

Στο Ρόταρυ χαρίζω 

Ευχαριστώ και αυτό και σας 

Και σας καλωσορίζω 

 

Να φύγω υπερήφανος 

Να αποχαιρετίσω 

Το Ρόταρυ και όλους εσάς 

Όταν θα ξεψυχήσω 

 

Ανθόκηπος με χρώματα 

Έγινε η ψυχή μου  

Γιατί σας υπηρέτησα 

Μ’ούλη τη δύναμη μου 

 

Σε κάθε μάζωξη ζητώ 

Να λέτε τ’όνομα μου 

Να νοιώσουν υπερήφανα 

Για μένα τα παιδιά μου.                                                                                       

 



Κυρίες και Κύριοι, φίλοι ροταριανοί συνάδελφοι 

Αφού σας ευχαριστήσω δια μίαν ακόμη φορά δια την τόσο τιμητικήν παρουσίαν σας εις την σημερινήν 

συνεστίασιν μας παραχωρώ το βήμα εις  κ. Γεν.Γραμματέα μας Μελέτιο Ουρουτζόγλου που θα συντονίσει 

την περαιτέρω διαδικασία 

Επειδή η εκτίμησις και η Αγάπη στο πρόσωπο του 

Προέδρου μας Εμμ. Δελάκη είναι πολύ μεγάλη 

δημιουργεί και την ψυχικήν ανάγκην να εκφράσουν τα 

αισθήματά τους και άλλοι φίλοι στους οποίους 

παραχωρείται ευθύς αμέσως το βήμα αρκεί να μου το 

δηλώσουν αφού προηγουμένως η δασκάλα κα Ρένα 

Γεωργακάκη συνεργάτιδα του Ομίλου μας αναγνώσει 

ένα αφιέρωμα του αειμνήστου συνεργάτου του 

Ομίλου μας Νικολάου Μαραγκουδάκη προς τον 

Πρόεδρο μας Ε. Δελάκη:  

1) Πατεράκης Σταύρος 

 
2) Νικολακόπουλος Δημήτριος 

  
3) Μπατσαρισάκης Παναγιώτης. 

  



ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΔΕΛΑΚΗ 1-7-2021 για  Dr. Δημήτριο Μπατάκη 

Αξιότιμες αρχές της πόλεως μας και του Νομού Χανίων 

 Kύριε τ.Υπουργέ,  κ. Βουλευτά 

Ροταριανή β. Διοικητή Κρήτης 

κ. τ. Δήμαρχοι,  κ. τ. Αντιδήμαρχοι, 

τ. βοηθοί  Ροταριανοί Δ/ταί Κρήτης  

Αγαπητοί  Ροτ/νοί  Συνάδελφοι 

Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εντός ολίγου  πρόκειται να κοσμήσει και να λαμπρύνει το βήμα του 

Ομίλου μας ο  Dr Δημήτριο Μπατάκης, αγαπητός οικογενειακός μας φίλος. Η φιλία μας στηρίζεται επί 

στερεών βάσεων μιάς και που γνωριζώμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τον αείμνηστο παππού του 

Μανώλη, την παρευρισκόμενη εδώ γιαγιά του Δήμητρα και τους γονείς του που ήταν ανέκαθεν ένθερμοι 

υποστηρικταί της παγκοσμίου οργανώσεως μας και μας τιμούσαν με την παρουσία τους. Ο επί σειράν 

ολοκλήρων ετών διακεκριμένος μας φίλος ανταπεκρίθη πρόθυμα εις την σχετικήν πρόσκλησιν μας και 

έτσι θα μας πλουτίσει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του σ ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον << ΤΟ ΤΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΟΧΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ>> ο Dr 

Δημήτριος Μπατάκης με στοιχεία θα αναλύσει το θέμα αυτό καλύτερα για το συμφέρον του Κρητικού 

λαού. 

Δεν θα ήθελα να υπεισέλθω επ του θέματος μια και δεν έχω τις ειδικές γνώσεις προς τούτο. Ένα μόνο 

σας επισημαίνω ότι ο Ομιλητής μας έχει εκπονήσει ειδική μελέτη πάνω στο θέμα του ιατρικού τουρισμού 

και έχει εκδόσει και σχετική βιβλιο-διατριβή. 

Αναμένομεν λοιπόν από τον εκλεκτόν φίλον μας να μας αναπτύξει το θέμα του με την περισσή 

ευφράδεια που την  διακρίνει .Είναι βαθύς γνώστης του αντικειμένου όπως προαναφέραμε  και ελπίζομεν  

να μας κάνει μίαν σφαιρικήν εκθεσιν όλων των πτυχών και παραμέτρων του μεγάλου αυτού θέματος από 

οικονομικής απόψεως. 

Κατά παγίαν ροτ. τακτικήν  θα αναφερθούμε εις το πλούσιο βιογραφικόν του σημείωμα το οποίον θα 

αναγνώσει ο  Α Αντ/δρος Ουρουτζόγλου Μελέτιος. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Δημήτριος Μπατάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και κάτοχός του 

μεταπτυχιακού διπλώματος «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» του 

Πανεπιστήμιου Πειραιά. Επίσης κάτοχός, του μεταπτυχιακού 

διπλώματος στο London School of Economics “International Health 

Policy”. Παράλληλα, είναι διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Έχει εργαστεί σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων σε  ιδιωτικές εταιρείες 

στο τομέα της υγείας. Ενώ, αρθρογραφεί για θέματα  πολιτικών υγείας 

στο επιστημονικό περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά Κρήτης». Επιπλέον, είναι 

αναπληρωτής επιστημονικός  υπεύθυνος του «Ελληνικού Οργανισμού 

Πολιτικών Επιστημόνων» και μέλος του Ακαδημαϊκού συμβουλίου του 

Ο.Η.Ε. Ενώ, είναι επιστημονικός συνεργάτης στα εργαστήρια των 

Οικονομικών και Διοίκησης της υγείας του Πανεπιστήμιου Πειραιά και 

Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 



Επιπλέον είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας. Έχει συμμετάσχει, 

συγγράψει και παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες  σε έγκριτα περιοδικά, διαδικτυακό & έντυπο τύπο, 

διεθνή & πανελλήνια συνέδρια και ημερίδες, με επιστημονικό αντικείμενο τις Πολιτικές Υγείας, 

Οικονομικά Υγείας και Οργάνωση Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ενδεικτικά συμμετείχε στα αναφερόμενα 

συνέδρια: Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής 

Εταιρείας Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης 

Κρίσεων στον Τομέα Υγείας  Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 

Επιπροσθέτως, είναι μέλος, της Εταιρείας Ιατρικών Μελετών Κρήτης, της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης 

Κρίσεων, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών και Φίλων Ιατρών και της Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας, της Ελληνικής Κοινότητας του London School of Economics.  

Πολύ Αγαπητέ μας φίλε Δημήτρη , Πάντες οι συμμετέχοντες στην σημερινήν Πανηγυρικήν 

εκδήλωσιν μας  αδημονούν να σε ακούσουν και δι' αυτόν τον λόγον σου παραχωρώ αμέσως το βήμα 

του Ομίλου μας . 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ιατρικός τουρισμός φαίνεται να αποτελεί την 

ναυαρχίδα του τουρισμού αλλά και της οικονομίας 

της Ελλάδας, με την εξέλιξη που έχει τα τελευταία 

χρόνια σε όλο τον κόσμο. Ο ιατρικός τουρισμός 

αναφέρεται σε άτομα που έχουν την επιθυμία να 

χρησιμοποιήσουν ιατρικές υπηρεσίες σε μία χώρα 

του εξωτερικού, συνδυάζοντας το ιατρικό μέρος με 

τις διακοπές. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται 

είναι η ιατρική περίθαλψη, όλων των ειδών, όπως 

και οι δραστηριότητες ευεξίας, π.χ. ιαματικά 

λουτρά.  

Το κύριο πλεονέκτημα του ιατρικού τουρισμού 

είναι η αύξηση των εσόδων της χώρας που επιλέγει 

το άτομο να μεταβεί για τις δραστηριότητές του και 

η λήψη υγειονομικών υπηρεσιών σε χαμηλότερη 

τιμή από τον τουρίστα υγείας, σε συνδυασμό με τις 

διακοπές. Όμως υπάρχουν και τα μειονεκτήματα 

όπως η έλλειψη κανονισμών παροχής υπηρεσιών 

υγείας και πιστοποίησης, ενώ για τον χρήστη είναι η 

μη κάλυψη των εξόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία 

και η μεταφορά που ενδέχεται να επιβαρύνει την 

υγεία του.  

Πέρα απ’ όλα αυτά, η ζήτηση των υπηρεσιών 

του ιατρικού τουρισμού συνεχώς αυξάνονται και οι 

λόγοι είναι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού, 

η αύξηση δραστηριοτήτων ευεξίας, η αυξημένη 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες 

και οι λίστες αναμονής σε νοσοκομεία των 

ανεπτυγμένων χωρών. Εξ’ αιτίας αυτών των λόγων 

πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τον 

ιατρικό τουρισμό, όπως η Ινδία και η Ταϋλάνδη από 



Ασία, και η Ιταλία και η Γαλλία από Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερες προσπάθειες γίνονται και στις χώρες της Ν. 

Αφρικής και Ν. Αμερικής.  

Σχετικά με την χώρα μας έχει ως βασικό πλεονέκτημα το κλίμα της, την πολιτιστική κληρονομιάς της 

και την μεσογειακή διατροφή. Επίσης, ο τουρισμός βρίσκεται σε ανεπτυγμένα επίπεδα, έχοντας σε όλη 

την επικράτεια πολυτελή ξενοδοχεία και έμπειρο προσωπικό. Η εμπειρία του προσωπικού όμως ισχύει και 

για τις υγειονομικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που υπάρχουν και τις 

σύγχρονες κλινικές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους.  

Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διατύπωση των δυνατοτήτων και των προοπτικών που έχει η 

χώρα μας αλλά και η περιοχή της Κρήτης για την αγορά του Ιατρικού Τουρισμού.  

 

Τον εκλεκτό ομιλητή ευχαρίστησε ο ροτ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ λέγοντας τα 

κάτωθι 

Ο σύγχρονος καταναλωτής επιθυμεί να πετύχει 

ψυχική και σωματική ευημερία μέσα στον 

περιορισμένο χρόνο που διαθέτει. Αυτός είναι ο 

λόγος που ακόμα και στις διακοπές του επιθυμεί να 

συνδυάσει τη ξεκούραση του με μια γενική σωματική 

και ψυχική ανάταση. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί 

μία νέα ειδική μορφή τουρισμού, τον τουρισμό 

υγείας, ο οποίος σημειώνει ραγδαία εξέλιξη σε διεθνή επίπεδο. 

Πολλές συνειδητοποιημένες χώρες εκμεταλλεύονται στο έπακρο κάθε ευκαιρία που τους δίδεται για 

να αναπτύξουν τον ιατρικό τουρισμό τόσο για την φήμη τους όσο και για την οικονομική ευημερία τους: 

εκατομμύρια ηλικιωμένων και μη θα επισκεφτούν κάθε χρόνο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας το 

Ινστιτούτο Γεροντολογίας της Άννας Ασλάν για να δοκιμάσουν το μυθικό πλέον GEROVITAL. Στο Vichy της 

Γαλλίας γίνεται κοσμοσυρροή κάθε χρόνο για τα περίφημα και παγκοσμίως γνωστά ιαματικά λουτρά 

αυτής της πόλης. Τα θεραπευτικά κέντρα της Νεκράς Θάλασσας αντιμετωπίζουν  άτομα που πάσχουν από 

ασθένειες του δέρματος, των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. 

Στην Ελλάδα ο Ηρόδοτος τον 5ο αι. π.Χ υπήρξε ο πρώτος παρατηρητής των ιαματικών πηγών. Ο 

Ιπποκράτης αναφέρει στα συγγράμματα του τις παθήσεις για τις 

οποίες ενδείκνυται η χρήση των ιαματικών πηγών. Παρομοίως οι 

αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για την υγιεινή του 

σώματος ήδη από το 1500π.Χ. Τον 5ο αι. π.Χ. δημιουργήθηκαν και 

δημόσια λουτρά Ο αρχαίος  Έλληνας επισκέπτονταν συχνά περιοχές 

με ιαματικές πηγές για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Μεγάλο 

αριθμό πασχόντων συγκεντρώνονταν στα λουτρά της Αιδηψού. 

Σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει τη δυναμική των 

ιαματικών πηγών όπως έχουν καθιερώσει άλλες χώρες. Στην Κρήτη 

μετράμε 100 ιαματικές πηγές για ποσιθεραπεία που θα μπορούσαν 

να επιφέρουν  κέρδη από 300.000.000 εκ. έως 1 δις. 

Είναι καιρός πλέον να πάρουμε στα σοβαρά τα πλεονεκτήματα 

που μας δωρίζει η φύση και πιστεύω ότι το έργο του εισηγητή μας 

βοηθάει πολύ προς αυτή τη κατεύθυνση. Τα θερμά μας 

συγχαρητήρια. 



Ο Πρόεδρος Ε. ΔΕΛΑΚΗΣ εις ένδειξη ευχαριστήσεως προς τον ομιλητή του απένειμε αναμνηστικό 

δίπλωμα με τα κάτωθι λόγια: 

1. Δια την τιμητικήν συμμετοχήν και την ομιλίαν του εις την σημερινήν συνεστίασην του Ομίλου μας , με 

θέμα «Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» 

2.  Δι’ όσα σημαντικά και πολύτιμα προσέφερε τόσον εις την ΕΛΛΗΝΙΚΗ όσο και εις την ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, δια των ερευνητικών    του εργασιών με αντικείμενο τις Πολιτικές Υγείας, 
Οικονομικά Υγείας και Οργάνωση Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και συμμετέχων Ομιλητής σε Πανελλήνια 
και Παγκόσμια  Συνέδρια, Συμπόσια και Σεμινάρια  επί  πολλά  έτη, εργαζόμενος  αόκνως  μετά  ζήλου  
και  θερμού  πάθους.  Με βαθύτατη εκτίμηση και απεριόριστο θαυμασμόν.  

 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΟΜΙΛΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΤΑΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ τ. 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΝΙΩΝ κο. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΤ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ. 

 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΡΟΤΑΡΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 

Ο Ροταριανός Ομιλος Χανίων συμμετέχων εδώ και πάρα πολλά χρόνια εις το πρόγραμμα 

εμβολιασμού του Διεθνούς Ρόταρυ κατά της πολυομυελίτιδας που εχει εμβολιάσει το 99,9% του 

παγκόσμιου πληθυσμού ( εκατομμύρια παιδιά) συνεχίζει την δράση του αυτή με αμείωτο ρυθμόν. 

Έτσι πάρα πολλοί Ροταριανοί του Ομίλου Χανίων αλλά και φίλοι αυτού προσφέρουν κατά καιρούς 

διάφορα χρηματικά ποσά. 

Τον μήνα αυτόν ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΑΤΣΑΚΗΣ συνταξιούχος εκπαιδευτικός – Αρχηγός Προσκόπων 

Χανίων προσέφερε ικανό ποσό. 

Διά τον λόγο ετούτο ο Ροταριανός Όμιλος Χανίων απεφάσισε να τον τιμήσει δίδοντας του ένα 

αναμνηστικό δίπλωμα με το κάτωθι αιτιολογικό: 

Διά την αναγνώρησιν εμπράκτως και με οικονομικήν χορηγίαν προς το POLIO PLUS της 

αξιολογότατης, αξιοζήλευτης και πολύτιμης προσφοράς του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ εις την εξάλειψη 

της πολυομυελίτιδος από ολόκληρο τον κόσμο, εμβολιάζοντας εκατομμύρια 

παιδιών ανά την υφήλιο. 

Με βαθύτατη εκτίμηση και απεριόριστο θαυμασμόν.  

 

Η ανωτέρω επίδοση έγινε παρουσία των ΜΑΡΙΑΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ Β. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥ τ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ, 

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, Ν. 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, EL GRECO ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΔΕΛΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΑΣ 

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  

 



3. Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  / ΙΟΥΛΙΟΥ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021 ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. 

 
A. ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Β. ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 
 

 



     
 

  
 
 
 



Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 

 

  

 

 

 



 
 

4. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. 
 

 



Αγαπητέ Πρόεδρε  Εμμανουήλ (Μανιέ ),  

Αγαπητέ Γραμματέα Μελέτη, 
 

Εύχομαι από καρδιάς ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στη πανηγυρική συνεστίαση  στην οποία θα αναλάβει το νέο ΔΣ  

του Ρ.Ο.Χανιά,  με πρόεδρο τον διαχρονικό Εμμανουήλ (Μανιό). 

 

  Θερμούς ροταριανούς χαιρετισμούς στα μέλη του Ομίλου ,τους εκλεκτούς καλεσμένους και ομιλητές.Να 

συνεχίσετε το σημαντικό κοινωνικό σας έργο με  αγάπη και πίστη στους συνανθρώπους μας . 

 

Υγεία - δύναμη  και χαρές σε όλους τους παρευρισκομένους και να θυμόμαστε ότι  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ !!! 

 

 Η σκέψη μου είναι κοντά σας. 

 

Μαρίζα 

 

Μαρίζα  Ν. Οικονόμου 

 Διοικητής 2021-22 
Περιφ 2470 Διεθνούς Ρόταρυ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Θερμά συγχαρητήρια,   

ήμασταν εκεί,  ήμασταν δίπλα σας και  

σας χαιρόμασταν.  

Είχαμε την ευκαιρία να χαρούμε και την  

παρέα σας, αφού καθόμασταν στο ίδιο  

τραπέζι.  

Ευχόμαστε πάντα μπροστά,  πάντα πρώτος.  

 

Με Θ.Ρ.Χ  

Αγγελική Καστάνη  

Πρόεδρος 2021-22 Ρ.Ο. Βουλιαγμένης  

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

Αγαπητέ μου Μανιέ, 
Θερμά συγχαρητήρια για το σημαντικό ροταριανό, και όχι μόνον, έργο σας! 
Όλοι εξ αλλου γνωρίζουμε το έργο του Ρ.Ο. Χανίων και σου προσωπικά  
που επί χρόνια είσαι η ψυχή του Ομίλου. 
        Εύχομαι πάντα να είσαι στις επάλξεις του Καλού! 
                          Με αδελφική αγάπη 
                                 Ιωάννα Μαρή 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Congratulations on your achievements for IR year 20/21.  

Keep safe. 

RRegards 

Olga Sarandis 

pP/pAG RID2470 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ευγε μεγάλο!!!! 

Μάρη Δεληβοριά 

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

Ευχαριστώ θερμά! Αξιόλογη δουλειά! Πάντα επιτυχίες 
Πάτρα Πέτσα 
Ροταριανός Όμιλος Πειραιά 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Αγαπητέ Πρόεδρε Δελάκη, 

Έλαβα και σας σας ευχαριστώ τον Ροταριανό Παλμό ένα έντυπο γεμάτο δράση και αγάπη. Θα ήθελα να 

σας συγχαρώ για την ιδιαίτερα επιτυχημένη δράση  σας ως και τες υπηρεσίες που προσφέρετε 

Ο Θεός να σας προστατεύει και να σας χαρίζει χρόνια ευλογημένα με υγεία για να μπορέσετε να 

συνεχίσετε το αξιόλογο έργο σας.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς και αγάπη 

Αντώνης Δημητριάδης ΠΠ 

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

Ευχαριστώ για την ενημέρωση .  

Θερμότατα συγχαρητήρια . 

Ευχές  για καλή και κοινωνικά ωφέλιμη  ροταριανή χρονιά. 

 Με φ ρ χ  

 Ι. Νικολόπουλος   

ρ. ο Αθήνα  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ 
 
ΕΥΗ ΜΑΧΟΥ  
ΠΡ.Ρ.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Πάντα αεικίνητοι δοτικοί σε ότι η κοινωνία σας καλεί.!!!! 
Μπράβο σας!!! 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 
Άντζελα Καραϊσκου! 

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

 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
Αγαπητέ Πρόεδρε,  
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συχνή ενημέρωσή μας, για την πορεία του Ομίλου σας.  
Γίνεστε παράδειγμα για εμάς και μας μεταφέρετε υπέροχες ιδέες.  
Χαιρόμαστε πάντα να μαθαίνουμε νέα σας .  
Ευχόμαστε δύναμη και πάντα επιτυχίες ,  
Βουλιαγμένη 30 Αυγούστου 2021  
Η Πρόεδρος  
Αγγελική Καστάνη 

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

Πολλά Συγχαρητήρια 
Σε σένα πρωτίστως αλλά 
 και στους συνεργάτες σου 
Αγαπητέ Κ. Δελάκη 
Με Ροταριανούς χαιρετισμούς 
Anna Petromichelaki 
Kalimera Village Crete 
   www.kalimera-village.gr 
+30 28970 22565  +30 6977 460 555 
Lyktou 8, Piskopianon 700 14, Crete,Greece 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



5.ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 2470 ΚΑΙ 2480 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ. 

      

 Α. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ. 

Δωρεά κλιματιστικού στο σύλλογο Φλόγα, 

επαγγελματικού εκτυπωτή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου 

01/06/2021 από Ροταριανός Όμιλος Πάτρα 

Τη Δευτέρα 31/5/2021 ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρας με 

εκπρόσωπο τον Πρόεδρο Γιώργο Ραγκαβάνη,  παρέδωσε στο 

Σύλλογο «Φλόγα» ένα Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU για 

τις ανάγκες του. Η παραλαβή έγινε από τις εκπροσώπους του 

Συλλόγου κ κ. Τασία Παπαϊωάννου και Ράνια Σπυροπούλου. 

Την ίδια ημέρα παραδόθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Αιγίου ένας επαγγελματικός εκτυπωτής για τις ανάγκες 

Σχολείου και Μαθητών από τον Πρόεδρο του Ομίλου Γιώργο 

Ραγκαβάνη, την Γραμματέα Άννα Γουρζή και τα μέλη 

Χριστόφορο Χριστοφοράτο και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Η 

παραλαβή έγινε από την κ. Μέγαρη, Διευθύντρια του 1ου  

Δημοτικού Σχολείου,  τον Εκπαιδευτικό κ. Στάθη 

Σπηλιωτόπουλο και την  κ. Παναγιώτα Γκρέμου, Δημοτική 

Σύμβουλο Αιγιαλείας 

Οι δράσεις αυτές, εκτός από τον Όμιλό μας,  

χρηματοδοτήθηκαν από την 2470 Ροταριανή Περιφέρεια, τον Πρόεδρο του Ομίλου Γιώργο, τον Ροτ. Όμιλο 

Anaheim Hills, California USA και τον Ροτ. Όμιλο Ηράκλειο-El Greco, τους οποίους και ευχαριστούμε 

θερμά. 

  Δωρεά ανιχνευτή φλεβών στο Καραμανδάνειο ΝΠΠ, εξοπλισμό πυρόσβεσης στο Σ.Ε.ΔΙ.Π 

31/05/2021 από Ροταριανός Όμιλος Πάτρα 

Την Παρασκευή 28/5/2021 ο Ροταριανός όμιλος Πάτρας με εκπροσώπους τον Πρόεδρο Γιώργο 

Ραγκαβάνη,  την Άννα Γουρζή , Γραμματέα, τον Παναγιώτη Παγώνη και Βασίλη Κυριακόπουλο, μέλη του 

ΔΣ και το νέο μέλος μας Άγγελο Τσαουρδά παρέδωσαν στο Καραμανδάνειο  Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 

έναν Ανιχνευτή Φλεβών τύπου Vein Detector, model VD 80 για τις ανάγκες του. 

Η παραλαβή έγινε από την Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Τσιάμου και ιατρούς του 

Ιδρύματος. 

Την ίδια ημέρα οι προαναφερθέντες παρέδωσαν στον σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Σ.Ε.ΔΙ.Π του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας εξοπλισμό απαραίτητο για την πυρόσβεση και συγκεκριμένα 4 ζεύγη υποδήματα, 4 

κράνη και 4 γιαλιά, όλα με αυστηρές προδιαγραφές. Τον 

εξοπλισμό παρέλαβαν τα μέλη του ΔΣ του Σ.Ε.ΔΙ.Π Γιώργος 

Δημητρακόπουλος και Νίκος Φωτόπουλος. 

Οι δράσεις αυτές, εκτός από τον Όμιλό μας,  

χρηματοδοτήθηκαν από την 2470 Ροταριανή Περιφέρεια, τον 

Πρόεδρο του Ομίλου Γιώργο, τον Ροτ. Όμιλο Anaheim Hills, 

California USA και τον Ροτ. Όμιλο Ηράκλειο-El Greco, τους 

οποίους και ευχαριστούμε θερμά. 

 
 

https://rotarypatra.gr/author/imarkelis/
https://rotarypatra.gr/author/imarkelis/


Β. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ EL-GRECO. 
 

Η σημερινή χορηγία (2-6-2021) του Ρ.Ο «Ηράκλειο-El-
Greco» είχε ως αποδέκτη το ΚΕΚΟΙΦ ΑΠΗ Δειλινών, το 
οποίο πέραν των άλλων υποστηρίζει 129 μονογονεϊκές 
οικογένειες. Για τον λόγο αυτό έγινε δωρεά σε ρούχα και 
παπούτσια για βρέφη και μικρά παιδιά τα οποία 
παραδόθηκαν από την Ρ. Πρόεδρο Λίτσα Χριστοδουλάκη, 
τον Ταμία Γιώργο Γκερεδάκη και το μέλος του ΔΣ Γιάννα 
Ρομπογιαννάκη. 

 
Ολοκληρώθηκε η δράση διανομής ιατρικά 

πιστοποιημένων μασκών για προστασία από τον COVID19 
με την παράδοση της τελευταίας παρτίδας σήμερα στο 
κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου. 

 
Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του Ρ. Ο «Ηράκλειο-El 

Greco», Λίτσα Χριστοδουλάκη συνοδευόμενη από το 
μέλος Γιάννη Χριστοδουλάκη παρέδωσαν τις υγειονομικές 
μάσκες αλλά και μαξιλάρι κατακλίσεων καθίσματος 
χρήσιμο για κατ΄οίκον νοσηλεία. 

 
Εκ μέρους του Κοινωνικού Φαρμακείου παρούσες ήταν 

η φαρμακοποιός κα Κάλλια Σκουλά και η κοινωνική 
λειτουργός Μαυροειδή Αναστασία. 

 
Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιά-Πολιτεία προσέφερε 

έναν Καρδιογράφο, ο οποίος είναι απαραίτητος για 
πρόγνωση και διάγνωση των παθήσεων της καρδιάς, στο 
Κέντρο Υγείας Αγίου Στεφάνου, το οποίο παρέχει 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής. Μας υποδέχτηκε η Διευθύντρια, 
Γενική Ιατρός, κυρία Ελένη Θανασιά. 
 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση το Σάββατο 29/5/21 

παραδόθηκε εκπαιδευτικό & φαρμακευτικό υλικό στο 
Γυμνάσιο & Λύκειο του Δήμου Μεγίστης - Καστελόριζο.  

Ευχαριστούμε τους Ρ.Ο Αγία Παρασκευή, Αθήνα Γουδί, Αθήνα Ζάππειο, Καλαμαριά (2484 Περιφέρεια 
του Δ.Ρ),Κορωπί, Λυκαβηττός, Παλλήνη – Γέρακας & Ρόδος Κολοσσός για την συμμετοχή τους στο έργο. 

Επίσης ευχαριστούμε τις εταιρίες AQUA CLEAN & ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ για την δωρεάν μεταφορά 
των πραγμάτων. 

 
 
   
 
 
 

              

 

 

 

 



    Την ΤΡΙΤΗ 08/07/2021 ο Ροταριανός όμιλος Ηράκλειο CANDIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΤΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

 

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CANDIA, την Τρίτη 08 Ιουλίου 
2021 και ώρα 15.00 στην Ν. Αλικαρνασσό – Ηρακλείου παρουσία της Προέδρου του ομίλου μας Ρένια 
Φραγκάκη , του Γ.Γραμματέα Γιάννη Γιαβρίδη , παρέδωσαν στο Ίδρυμα Ζωοδόχος Πηγή ,  Ηρακλείου το 
τελευταίο  αναπηρικό αμαξίδιο – χειροκίνητο ,σε τεμάχια.  

Μέχρι τώρα έχουν παραδοθεί : ένα αμαξίδιο στον Αρχαιολογικό χώρο της  Κνωσού , δυο αμαξίδια 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου , ένα στο ίδρυμα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ , ένα στο Α΄ Αστυνομικό  

Τμήμα ηρακλείου και ένα στο Ίδρυμα ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ. Τα αμαξίδια είναι αυτά τα  οποία έχουν 

μεγάλους τροχούς . πτυσσόμενα , με χειρόφρενα , ανακλινόμενα   πλαϊνά , αποσπώμενα υποπόδια και 

διπλή σταυρωτή μπάρα στήριξης. Μέγιστο βάρος χρήσης 125 Kg. 

Είμαστε συγκινημένοι όλοι μας γιατί αυτή η προσφορά του ομίλου μας θα συντελέσει σημαντικά στην 
εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων στις  ως άνω υπηρεσίες  , ατόμων με ιδιαιτερότητα –κινητικά 
προβλήματα.  

Στις Παραδόσεις παραβρέθηκαν εκτός της Προέδρου και του Γραμματέως όλα τα μέλη του ομίλου 
μας . 

Επίσης λάβαμε από όλους τους οργανισμούς ευχαριστήριες επιστολές . 

  
 

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ρ.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 
 

     
 

Σε κλίμα ευφορίας έγινε η αλλαγή ηγεσίας στον Ρ.Ο «Ηράκλειο – El Greco» την Πέμπτη 15 Ιουλίου 
2021, παρουσία αξιωματούχων των Rotary, πολιτικών προσώπων της πόλης μας, ροταριανών και φίλων. H 
ιδρυτική Πρόεδρος, Λίτσα Χριστοδουλάκη ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 1.5 χρόνου γεμάτη επιτυχίες, 



βραβεύσεων και διακρίσεων για τον Όμιλο, παρέδωσε τη σκυτάλη στον άξιο νέο Πρόεδρο, Δαυίδ 
Παπαδάκη. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η επίσημη εισδοχή των νέων μελών του Ομίλου, αλλά και η 
βράβευση των αδερφών Καψετάκη της Μαριάννας και της Στεφανίας που έχουν διαπρέψει τόσο στο 
επιστημονικό όσο και στο μουσικό πεδίο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και που «σε χαλεπούς καιρούς 
εμπνέουν την νεολαία και αποτελούν πρότυπο υψηλής αξίας», όπως είπε η ιδρυτική Πρόεδρος.  

Αξίζει να σημειωθεί ο ένθερμος λόγος του Μάνου Κληρονόμου, Προέδρου του πατρικού Ομίλου προς 
το πρόσωπο της Λίτσας Χριστοδουλάκη, ο οποίος μίλησε για αυτήν με τα κολακευτικότερα λόγια. Στο ίδιο 
πνεύμα κινήθηκε και η ομιλία του Στάθη Βασιλειάδη, π.β.δ, , ο οποίος μάλιστα αφού εξέφρασε την 
εκτίμησή του προς το πρόσωπο της απερχόμενης Προέδρου, της επεφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη, 
δωρίζοντάς της μία πανέμορφη συλλεκτική καρφίτσα. 

Η βραδιά έκλεισε με ευχές και κολακευτικά λόγια για τον νέο Πρόεδρο, Δαβίδ Παπαδάκη, ενώ στα 
αυτιά όλων ηχούσαν ακόμη οι λέξεις της απερχόμενης Προέδρου «η κοινωνική και ανθρώπινη δικτύωση 
προσδίδουν βαρύνουσα αξία στο έργο μας, ωστόσο μόνο το ενδιαφέρον, το νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο 
επουλώνει τις δικές μας πληγές και μας γεμίζει εσωτερική γαλήνη και φως» 

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

Σήμερα 27/7/2021 ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης, είχε την χαρά να πραγματοποιήσει μια δωρεά 
στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στα πλαίσια του κοινωφελούς σκοπού και ανιδιοτέλειας που πρεσβεύει 
Ροτ. Πρόεδρος Ανδρέας Δημόπουλος, το Μέλος του ΔΣ Ροτ. Ανδρόνικος Κούγκας και η Ροτ. Ταμίας και 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Λενα Χατζηδημου, παρέδωσαν 2000 αντισηπτικές μάσκες, στο 
εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Παπανικολάου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και 
σεβασμού, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που πραγματικά στέκονται με δύναμη ψυχής, υπομονή και 
αντοχή, που θυσιάζονται για να μας φροντίζουν. 

Η δωρεά έγινε παρουσία της Διοικήτριας του νοσοκομείου Κα. Γιόκαντζη Μαρία ,της υπευθύνου 
Γιατρού του εμβολιαστικού κέντρου Κα. Σερασλη Εύα, της υπευθύνου Κα. Κελεσιδου  Μαρία, των δύο 
προϊσταμένων νοσηλευτικού τομέα, Κα. Καραχριστιανου Μαρία και Κα. Γραμμαδα Γεωργία, την Κα. 
Παπαγεωργιου Βαλεντίνη ,την νοσηλεύτρια Κα. Τσακωνα Παρασκευή και την μαία Κα. Μπαμπατσικου 
Παρασκευή. 

Στηρίζουμε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και τους Ευχαριστούμε θερμά για το δύσκολο έργο που 
επιτελούν στους συνανθρώπους μας!! 

 

 
 



6.ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1ου ΡΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ  ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ. 

 
Α. Κοινωνικό Έργο  Ρόταρυ και 1ο Ρ Κ Σ Χανίων ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

  

  

Ο  Ροταριανός  Όμιλος  Χανίων και  το 1ο  Ροταριανό  

Κοινοτικό  Σώμα  εν  Ελλάδι  εις  Αζωγυρέ  Σελίνου συνεχίζοντας 

το μηνιαίο  κοινωνικό τους  έργο  προέβησαν την 28 Ιουλίου του 

2021  εις  την δωρεά 800 τόμων βιβλίων διά τας ανάγκας του 

Καταστήματος Κράτησης 1 με σκοπό να συνδράμουμε στην 

ψυχαγωγία και τις γνώσεις των κρατουμένων με μοναδικό σκοπό 

την αναμόρφωση τους σε καλύτερους πολίτες. 

 Η   παράδοσις έγινε   παρουσία των  Προέδρων   Εμμ. 

ΔΕΛΑΚΗ  και Ευτυχίου ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ, Γεν. Γραμματέα Μελετίου 

Ουρουτζόγλου καθώς και του μέλους Rebecca Hamilton τα οποία 

και παρέλαβαν ο Διευθυντής κ. Κονταξάκης Γεώργιος και τμήμα 

του προσωπικού του Καταστήματος. 

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα :  

1. Την στιγμή της παραδόσεως των βιβλίων διακρίνονται από 

αριστερά ο Διευθυντής του Καταστήματος κος. Κονταξάκης 

Γεώργιος , ο Ροτ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Πρόεδρος του 1ου 

Κοινοτικού Σώματος εις Αζωγυρέ Σελίνου και Προέδρου της 

Κοινωνικής Δράσεως και Αλληλεγγύης του Ροτ. Ομίλου Χανίων, ο 

Γ/Γ του Ροτ. Ομίλου Χανίων ροτ. Μελέτιος Ουρουτζόγλου , ο 

Πρόεδρος του Ροτ. Ομίλου Χανίων ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και 

τμήμα του προσωπικού του Καταστήματος. 

2. Το γραφείο  του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης 

ΚΡΗΤΗ 1  κου Κονταξάκη Γεωργιου Περιφερειακού Συμβούλου 

Κρήτης ο οποίος μας υπεδέχθη μεε εγκαρδιότητα και μας 

ευχαρίστησε δια την προσφορα τόσον του Ροταριανου Ομίλου 

Χανίων όσον και του 1ου εν Ελλάδι Ροτ. Κοινοτικού Σώματος εις 

Αζωγυρέ Σελίνου. Διακρίνονται από αριστερά ο Γ/Γ του Ροτ. 

Ομίλου Χανίν ροτ. Μελέτιος Ουρουτζόγλου, ο Διευθυντής  του 

Καταστήματος Κράτησης ΚΡΗΤΗ 1  κ. Κονταξάκης Γεώργιος , ο 

Πρόεδρος  του Ροταριανου Ομίλου Χανίων Δελάκης Εμμανουήλ 

και ο Ροτ. Ευτύχιος Κουκουτσάκης Πρόεδρος του 1ου  Ροτ. 

Κοινοτικού Σώματος εις Αζωγυρέ Σελίνου και Προέδρου της Κοινωνικής Δράσεως και Αλληλεγγύης του 

Ροτ. Ομίλου Χανίων. 

Β. Κοινωνικό Έργο  Ρόταρυ και 1ο Ρ Κ Σ Χανίων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

Παραδώσαμε εχτές μέσω του 1ου Ροταριανού. Κοινοτικού Σώματος Ελλάδος εις Αζωγυρέ Σελίνου 

ποσότητα ρουχισμού και τροφίμων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καντάνου- Σελίνου με σκοπό να 



μεταφερθούν μαζί με τις άλλες προσφορές συντοπιτών μας για ν 

ενισχυθούν η πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν 

την χώρα μας .  

Χαιρόμαστε να βλέπουμε την Πανελλαδική και όχι μόνο 

κινητοποίηση όλων τον συνανθρώπων μας που έχουν ενωθεί για 

ιερό σκοπό . 

Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να δοθεί ένα τέλος στην 

καταστροφική πορεία τον πυρκαγιών και να επανέρθουν σιγά σιγά 

στην φυσιολογική τους ζωή όλοι η πληγέντες και να επαναφέρουμε 

τα καταστραμμένα δάση στην αρχική τους μορφή . Αυτή τη φορά 

με όλα τα απαραίτητα μέτρα προφυλάξεως κατά των ανεξέλεγκτων 

πυρκαγιών . 

Η χορηγία μας έγινε πραγματικότητα χάρις στην προσφορά τον 

Αντώνιου Κουκουτσάκη- Ρεμπέκα Χάμιλτον-Κουκουτσάκη -

Ιωάννα και Κατερίνα Σταυρίδη- Martina Feldmyer - Martin Muller, 

Αλεξάνρα Πασχάλογλου. 

Εκ του Δ.Σ  

Ο Πρόεδρος  Ευτύχιος Κουκουτσάκης  

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Δράσεως και 

Αλληλεγγύης του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 

 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ. 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 61ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  [Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 ] 
 
ΩΡΑ  

ΘΕΜΑ  ΟΜΙΛΗΤΗΣ  

09:45  Είσοδος στην εφαρμογή  
10:00-10:05  Έναρξη εργασιών  Ροτ. Δημήτρης Μπέκος - Γραμματέας 

2470 Π.Δ.Ρ.  
10:05-10:10  Χαιρετισμός  Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής  
10:10-10:15  Χαιρετισμός εκπροσώπου του Προέδρου Δ.Ρ.  Ροτ. Κατερ. Κοτσαλή-Παπαδημητρίου, 

Director, μέλος Δ.Σ του Δ.Ρ  
10:15-10:30  Το Σύνθημα της επόμενης Χρονιάς  Ροτ. Μαρ. Οικονόμου, Εψηφισμένη 

Διοικητής 2021-22  
10:30-10:45  Το Μέλλον της Περιφέρειάς μας  Ροτ. Ιωάν. Κατσογιάννης, Υποδ. Διοικητής 

2022-23  
10:45-11:00  Η πορεία του Ροταράκτ  Ρκτ. Αριστ. Βλασιάδης, Ροταράκτ 

Εκπρόσωπος  
11:00-11:30  Τα προγράμματα του Δ.Ρ.  Ροτ. Μάρη Δεληβοριά, π.Δ.  

Ροτ. Τάκης Δαλιάνης, π.Δ.  
Ροτ. Χρ. Κίτσος, π Δ.  

11:30-12:00  Τα προγράμματα του Ρ.Ι.  Ροτ. Σπ. Μαυράκος, π.Δ.  
Ροτ. Δημ. Τσιμπούκης, π.Δ.  
Ροτ. Κοσμάς Χουτουριάδης, π.Δ.  

12:00-12:30  
 
 
12:30 

Απολογισμός και παρουσίαση των νέων Ομίλων  
 
Λήψη Εργασιών 

Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής  

  
 

 



     
 

     
 

     

 

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

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 61ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ [ Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021 ] 
Χώρος διεξαγωγής: «Αμπελώνες Μάρκου», 1ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία-19002, τηλ: 2106044711 
 
ΩΡΑ  ΘΕΜΑ  ΟΜΙΛΗΤΗΣ  
08:30-09:45  Πρόσελευση αντιπροσώπων-εκλεκτόρων για διαπίστευση  
10:00-10:05  Έναρξη εργασιών  Ροτ. Δημήτρης Μπέκος , Γραμματέας 

2470 ΠΔΡ  
10:05-10:10  Σύνοδος Αντιπροσώπων  Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής  
10:10-10:15  Έγκριση Οικονομικού απολογισμού ροτ. έτους 2019-20  

Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής ροτ. έτους 2020-21  
10:15-10:20  Σύνοδος Εκλεκτόρων  
10:20-10:25  Ανάδειξη Υποδεδειγμένου Διοικητή ροτ. έτους 2023-24  
10:25-10:30  Εργασίες Ολομέλειας  
10:30-10:40  Παρουσίαση υποδ. Διοικητή 2023-24  Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής  
10:40-11:30  Βραβεύσεις Ροταριανών και Ομίλων  Ροτ. Γεώργιος Μαύρος, Διοικητής  
11:30-11:40  Συμπεράσματα Προέδρου του Συνεδρίου  Ροτ. Δημήτριος Τσιμπούκης, π.Δ.  
11:40-11:45  Συμπεράσματα Εκπροσώπου του Προέδρου του Δ.Ρ.  Ροτ. Κατερίνα Κοτσαλή-

Παπαδημητρίου, Director,  
μέλος Δ.Σ του Δ.Ρ.  

11:45  Λήξη εργασιών  

 

      



 

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

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
Η 2470 Περιφέρεια του Διεθνούς Ρόταρυ σάς προσκαλεί στη 

Διαδικτυακή Αλλαγή Ηγεσίας 

η οποία θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ. 
 

                    Η Διοικητής 2021-22                              Ο Διοικητής 2020-21 

                      Μαρίζα Οικονόμου                                   Γεώργιος Μαύρος       

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

 

 

Πάτρα 30-5-2021 

Αγαπητοί Ροταριανοί, Αγαπητοί φίλοι μας 

 Την Κυριακή 06-06-2021, στις 8,30 μ.μ. στο Roof Garden του Αστέρα, με ποτό – καφέ και καναπεδάκια, 

θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή Ηγεσίας του Ροταριανού  Ομίλου Πάτρα και του Rotaract Πάτρας. 

Πριν από την αλλαγή θα πραγματοποιηθούν εισδοχές νέων μελών στον Όμιλο. 

Παρακαλείσθε να δηλώσετε πόσα άτομα θα συμμετέχετε για να οργανωθεί σωστά η εκδήλωση. 

Τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας θα τηρηθούν ευλαβικώς! 

Τιμή συμμετοχής 13€ 

Με θερμούς Ροταριανούς Χαιρετισμού 

Γεώργιος Ραγκαβάνης                Άννα Γουρζή 

 Πρόεδρος 2020-21              Πρόεδρος 2021-22   



 

 

8. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΡΟΤ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ. 

Τα  γραφεία του Ροταριανού Ομίλου Χανίων τα οποία λειτουργούν κανονικά καθημερινά από 10:00 

έως 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 σκοπό αυτόν. 1ον  Την 11 -6 -2021 μας επισκέφθηκαν οι  

ροτ. Διοικηταί Νοτίου Ελλάδος ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ οι οποίοι θαύμασαν 

κυριολεκτικώς τα γραφεία μας από τα βραβεία και τους επαίνους που διακοσμούσαν τους τοίχους και 

έμειναν κατενθουσιασμένοι από την ενημέρωση που του  κάναμε δια τις δράσεις μας. Τους επισημάναμε 

δε ιδιαιτέρως, ότι το κοινωνικό έργο του Ομίλου μας έχει αναλάβει με υπευθυνότητα αρμοδιότητα ο ροτ. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πρόεδρος της Επιτροπής Δράσεως και Αλληλεγγύης του Ομίλου μας καθώς και 

Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώματος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου. 

     

Ο  ροτ. Πρ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μετά του Προέδρου ΔΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.        

Ο  ροτ. ΕΨΗΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μετά του Πρ. ΔΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.    

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



2ον  Την 8 Ιουλίου μας επισκέφθηκε ο ροτ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ του ροτ. 

Ομίλου ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ. 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στα γραφεία του Ομίλου μας τον 

ανωτέρω εκλεκτό συνάδελφο και ανταλλάξαμε απόψεις σε τρέχοντα 

και φλέγοντα θέματα των Ομίλων μας και του δωρίσαμε το βιβλίο του 

ροτ. συναδέλφου ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ (Η ΜΑΓΔΑ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ 

ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑΣ). 

Ο ροτ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ μας έγραψε τα κάτωθι : 

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ  

ΚΑΙ  ΖΕΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ. ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

ΤΟΥ.. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ. 

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΓΔΑ Το κορίτσι της βουκαμβίλιας». ΣΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΜΕ Φ. Ρ. Χ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ  Ν. ΜΑΚΡΗ. 

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

3
ον

 Την 26
η
 Αυγούστου  μας επισκέφθηκε  η ροτ. MONICA BULLDIS  του ροτ. Ομίλου  DES MOINES  

WASHINGTON USA  DISTRICT 5030 συνοδευομένη από μία φίλη της.. 

Η ανωτέρω ροτ. μας ενημέρωσε για τις δράσεις του Ομίλου της και την Ιστορία αυτού και εμείς με την 

σειρά μας της αναλύσαμε τις κοινωνικές – φιλανθρωπικές δραστηριότητες μας μένοντας κατενθουσιασμένη 

από τα βραβεία που κοσμούν τους τοίχους των γραφείων μας και που μας έχουν δώσει η 2470 Περιφέρεια 

του Δ/Ρ , ο Δήμος Χανίων , η Πυροσβεστική Υπηρεσία,  η Αμερικανική Ευκολία Σούδας και λοιποί φορείς 

της Πόλεως μας και του εξωτερικού. 

    

  

 



 

9.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ Ε. ΔΕΛΑΚΗ ΓΙΑ 36η ΦΟΡΑ. 
 

 
 

 

Συγχαρητήρια αγαπητέ Μανώλη  

Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά  

και περιμένω τις επόμενες χρονιές για να σου εκφράσω ξανά τα συγχαρητήριά μου. 

Κώστας Κοροντζής  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΤ. ΟΜ. ΑΘΗΝΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ. 

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

Θερμά συγχαρητήρια Και σε άλλα με υγεία … 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.Α επιτ. Ροτ. Ομίλου Χανίων. 

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

Ωωω Αγαπητέ Μανώλη Δελάκη  

Να με  υπολογίζεται στην εκδήλωση σας με μεγάλη μου χαρά !! 

Με Θερμούς Χαιρετισμούς  

 Άννα Γουρζή 

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

Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 
Συγχαρητήρια για τα βραβεία του Ομίλου σας και σας συγχαίρουμε για την επανεκλογή σας για 36η φορά στην 
Προεδρία του Ομίλου σας,  
σας ευχόμαστε καλή δουλειά και καλή Ροταριανή Χρονιά. 
Πολύ θα ήθελα να παρευρεθώ στην συνεστίαση σας και να σας σφίξω το χέρι και να σας συγχαρώ προσωπικά  για 
την τόση Ροταριανή δράση σας  
Με πολλούς φιλικούς και Ροταριανούς χαιρετισμούς 
Αντώνης Δημητριάδης ΠΠ 

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



Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. 
Δυστυχώς, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε. 
Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
´Εφη Παπαδάκη  -  Γραμματέας Διοικητού Αμερικανικής βάσης στην Σούδα. 

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

 

10. Η ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΤΖΕΙΡΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ. 
 

 
 
 

11. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 2470 ΠΕΡ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ. 
 

Από την πανηγυρική Συνεστίαση του Ρ.Ο. Χανίων της 14/11/1996 με ομιλήτρια την Υπουργό Μαριέττα Γιαννάκου - 

Κουτσίκου και την βράβευση της διακεκριμένης και καταξιωμένης εκφωνήτριας του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Χανίων. Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα της επιδίδει δια λογαριασμό του Ρόταρυ Χανίων η κ. Υπουργός. 

   

 



   
 

 



12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 
 

Α. ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ελάβαμε το νέο μυθιστόρημα του εκλεκτού μας ροτ. 
συναδέλφου και συγγραφέως Γιάννη Κατσανεβάκη το οποίο σας το συνιστούμε ενθέρμως να το 
προμηθευτήτε και να το διαβάσετε, γραμμένο με γλαφυρότητα και ανεπανάληπτη συγγρασφική 
ικανότητα. 

Θα σας μεταφέρει στα νεανικά και όχι μόνον χρόνια σας και θα ανακαλέσει στη μνήμη σας 
στιγμές , εποχές και περιόδους που θα σας συγκινήσουν ιδιαίτερα και που τώρα αποτελούν 
παρελθόν με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Θα δείτε την ζωή των ανθρώπων που περιγράφονται και πως τελικά θα κατορθώσουν να 
απαγκιστρωθούν από αυτήν για να μπορέσουν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με 
αξιοπρέπεια και οικογενειακή θαλπωρή. 

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον εκλεκτό μου φίλο από τα πολύ παλαιά χρόνια και ροτ. 
συνάδελφο του Ομίλου μας τα 6 τελευταία χρόνια προτιμώντας να εγγραφεί στον δικό μας Ομιλο 
τιμώντας τις ρίζες του και τις νεανικές του φιλίες. 

Τελειώνοντας το πόνημα μου αυτό του εύχομε από καρδιάς να έχει εμπορική επιτυχία το έργο 
του και σύντομα να διαβάσουμε και άλλα μυθιστορήματα του διότι εχει αποδειχθεί ένας 
ανεπανάληπτος συγγραφέας.  

 
 
Β. ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

…Όπως και να έχει όμως, ο πρώτος έρωτας δεν λησμονιέται. Η Μάγδα ξέχασε και τους 
κανόνες και τα ωράρια και τις… προφυλάξεις… Αυτό βέβαια της στοίχισε αργότερα, μα τι να πεις; 
Είχε και κάποιο κέρδος. Κάτι που της άφησε κληρονομιά ο Πρώτος. Τον γιο της. Πολύχρωμα 
λαμπιόνια, φωτορυθμικά ηχεία, οι βαριές ανάσες και των δύο, όλη τη νύχτα, καταφέρανε να μην 
πούνε λέξη ολόκληρη. Μόνο κάποια στιγμή ακούστηκε η Μάγδα να ψιθυρίζει στο κοιμισμένο αυτί 
του Δημητρού κάτι, που μέσα στη νύχτα τη βελούδινη τ’ Αυγούστου, σαν μαγεμένο πρελούδιο 
ακούστηκε, φωτίζοντας αστραπιαία τον τόπο για λίγο. Αυτό το κάτι, ήταν μια λέξη… «Αγάπη 
μου…» 

… Η οδός  Μίνωος, η βρωμερή κάποτε παραλία του Κουμ Καπί και τα ακριανά νεώρια του 
λιμανιού έχουν αλλάξει όψη. Παντού μπαρ, γκαλερί και εξεζητημένα στέκια διανοουμένων. Δυο-
τρεις κοπέλες μείνανε στην οδό Μίνωος που ακόμα έχουν φαναράκι πάνω απ’ την πόρτα τους. Σε 
λίγο κι αυτές θα χαθούν οριστικά και μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Oι λιγοστές βουκαμβίλιες 
σκαρφαλωμένες πάνω στους πωρόλιθους δεν ξεχνούν όσα είδαν. Οι πιτσιρικάδες με τόσο σεξ στις 
οθόνες και μπροστά στα πόδια τους, δεν χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσουν σε κάποιο κατώφλι του 
δρόμου αυτού μέχρι να βρουν το πρώτο αντριλίκι τους.  

Τα Χανιά άλλαξαν, η οδός Μίνωος έσβησε. Το ανθρώπινο μωσαϊκό που μ’ όλη την 
δραματικότητα και τη μιζέρια του έκανε τη γειτονιά τόσο «ιδιαίτερη» εξαφανίστηκε κι αυτό. Ιστορίες 
ανθρώπων που πέρασαν και χάθηκαν δίχως ν’ αφήσουν ίχνος. 

 
 

Ο Γιαννης Κατανεβάκης – με μια τρυφερότητα που συγκινεί – κάνει μια βιωματική καταγραφή-
καταβύθιση σε προσωπικές και συλλογικές μνήμες της πόλης των Χανίων. Ένα όμορφο κείμενο… 
΄Ενα ωραίο ταξίδι… 
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