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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 12/12/2013  

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗΝ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠ/ΓΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

Κεντρικό Τμήμα της Προεδρικής  Τραπέζης 

  

Διακρίνονται απ αριστερά ο Προξενος της Σλοβακικης 

Δημοκρατιας στην Κρητη Πατερακης Σταυρος,  ο τ. 

και ο νυν Δ/ται της 5
ης

  Μεραρχίας Κρητών  

υποστράτηγος ε.α Στρατιδάκης Γεώργιος και 

Ταξίαρχος Χιονής Νικόλαος, ο Δ/της του Πεδίου 

Βολής Κρήτης Ταξίαρχος κ.Σκυλάκης Λάζαρος, ο Δ/της 

του Ναυστάθμου Κρήτης αρχιπλοίαρχος Δημοσθένης 

Χέλμης, ο κύριος Ομιλητής της βραδυάς κ.Νικολακάκης Δημήτριος Δ/ντής Δημόσιας Υγείας  

Αντιπεριφέρειας Χανίων και Πρόεδρος των Πνευματικών Δημιουργών, ο Πρόεδρος Μαρινάκης 

Σταύρος, ο β.Δ/της Δελάκης Εμμανουήλ, το επίτιμο μέλος μας και τ.Δ/της του Π.Β Κρήτης 

Υποστράτηγος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσις Χανίων 

κ.Θεοδωρογλάκης Ιωάννης οι Αν/δροι μας Μπουρνάζος Παύλος και Ουρουτζόγλου Μελέτιος και ο 

ροτ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης επιχειρηματίας. 

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται οι πρ.Πρόεδροι Αρετάκης Ιωάννης Επίτ.Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Χανίων και Καραβιτάκης Μάρκος τ.Δ/ντης του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων, οι κυρίες Στρατιδάκη 

Στέλλα σύζυγος   πρ.Δ/του της  V  Μεραρχίας  Κρητών  Στρατιδάκη Γεωργίου, η κ.Σταματάκη 

σύζυγος του πρ.Δημάρχου Κυδωνίας και νυν Δημ.Συμβούλου Χανίων, η σύζυγος του Δ/του του 

Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλοιάρχου Χέλμη Δημοσθένη, η σύζυγος του Επιτιμ.Προξένου της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη κ.Σπυριδούλα Πατεράκη, ο τ.Δήμαρχος Σταματάκης 
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Εμμανουήλ, ο επιχειρηματίας Τσουβαλάκης Πέτρος,ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος Πρόξενος της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη. 

Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά ο κ.Κονταξάκης 

Γεώργιος Περιφ.Συμβ.Κρήτης, οι κ.κ.Παπαδάκης 

Χαρίτων Καθηγητής Ιατρικής και Πρώιμος Κων/νος 

Δ/ντης και Επιμελητής της ΩΡΛ Κλινικής του 

Γεν.Νος.Χανίων, ο Πρόεδρος και ο Αντ/δρος των 

Εφ.Αξιωματικών Νομού Χανίων κ.κ.Μανιουδάκης 

Αθανάσιος και Σταματάκης Γεώργιος και ο 

τ.Γεν.Γραμμ. του Δήμου Χανίων κ.Χουλιόπουλος 

Τάκης. 
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Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την αίθουσα του κέντρου Ζυγός οπου σύσσωμοι οι Ροτ. των 

Χανίων έδωσαν ένα βροντερό παρών (παρά την οικονομικήν κρίσιν που μαστίζει ολους μας) προς 

τιμήν του Ομιλητού μας και των βραβευομένων μας. 

  

Από την ανακήρυξη ως επιτ. Μελους του Ροτ. Ομιλου Χανιων του Δ/ντου δημόσιας υγειας της 

Αντιπεριφερειας Χανιων και προεδρου της Ενωσεως Πνευματικων Δημιουργων  Χανιων κ. 

Νικολακακη Δημητριου δια το προσφερθεν και προσφερομενον κοινωνικο του εργον καθως και 

της αξιοζηλευτου παροσφορας του εις τα γραμματα και τας τεχνας. Το σχετικο τιμητικο διπλωμα 

του επιδιδουν από κοινου ο νυν και ο πρωην διοικηται της 5
ης

 Μεραρχιας Κρητων Ταξιαρχος 

Χιονης Νικολαος και Υπ/γος ε.α. Στρατιδακης Γεωργιος παρουσια του β. δ/του Εμμ. Δελακη και του 

Προεδρου Μαρινακη Σταυρου. Το δε σημα του ροταρυ του επεδωσαν από κοινου οι Ροτ.  

Πατερακης Σταυρος, επιτ. Προξενος της Σλοβακικης Δημοκρατιας στην Κρητη και ο 1
ος

 Αν/δρος μας 

Ουρουτζογλου Μελετιος. 

  

Από την ανακηρυξη ως επιτιμου μελους του Ροτ. Ομ. Χανιων του πρωην Δ/του του Π.Β. Κρητης 

Υπ/γου ε.α. Ιπποκρατους Δασκαλακη δια την προς την πατριδα μας προσφερθεισας πολυτιμους 

εργασιας. Τοι σχετικο τιμητικο διπλωμα του επεδωσαν από κοινου και δια λογαριασμον του 

Ροταρυ Χανιων οι Δ/ται του Ναυσταθμου Κρητης και Π.Β Κρητης Αρχιπλοιαρχος Χελμης 

Δημοσθενης και Ταξιαρχος Σκυλακης Λαζαρος παρουσια του β. Δ/του Εμμ. Δελαξκη και του 

Προεδρου Μαρινακη Σταυρου. Το δε σημα του ροταρυ του επεδωσαν από κοινου οι Ροτ. Προεδρος 

Μαρινακης Σταυρος και τ. β. Δ/της Γκιζας Σταυρος. 

Από τη βραβευση της ταλαντουχου ποιητριας και 

λογοτεχνου κ. Μαριας Ζαβιανελη δια το σημαντικο και 

αξιολογο συγγραφικο της εργο. Το σχετικο τιμητικο 
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διπλωμα της επιδιδουν από κοινου και δια λογαριασμο του Ροτ. Ομιλου Χανιων οι κκ. 

Υποδιευθυντης της Αστυνομικης Διευθυνσης Χανιων Θεοδωρογλακης Ιωαννης και ο περιφ. 

Συμβουλος Κρητης κ. Κονταξακης Γεωργιος. 

  

  

Χαρακτηριστικα στιγμιοτυπα από τον εορτασμον της ενωσεως της Κρητης με τη Μητερα 

Ελλαδα που ηρχισεν με την ανακρουση του Κρητικου Υμνου και τελειωσε με τον Εθνικο μας Υμνο. 

Ελαβαν μερος στην τελετη οι κκ. Μαραγκουδακης Νικολαος, Πολυχρονακης Παυλος, ο Κυριος 

ομιλητης Νικολακακης Δημητριος και ο β Δ/της Εμμανουηλ Δελακης μου απηγγειλε του 

αειμνηστου βουλευτη του ΠΑΣΟΚ κ Ιωαννη Κουτσοχερα «Η ΚΡΗΤΗ», καταχειροκροτηθεις θερμα 

δια το υφος και τον τροπο που το απηγγειλε. 

Ευχαρίστησης δια Ομιλητήν Νικολακάκην Δημήτριον 

Yπο ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 12-12-2013 

 

Αξιότιμες Αρχές , Πολιτικές και Στρατιωτικές του Νομού μας 

Εκλεκτοί συνδαιτυμόνες μας, Φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι 

Αισθάνομαι εξαιρετικήν χαρά που ανέλαβα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Ροταριανού Ομ. 

Χανίων τον ομιλητήν της Βραδιάς  κ. Δημήτριον Νικολακάκην  τον εξαίρετον  φίλον και συνεργάτην   

του Ομίλου μας, τον ταλαντούχον Πρόεδρον της Ενώσεως Πνευματικών Δημιουργών του Νομού 

μας τον ακαταμάχητον ιστορικόν ερευνητήν και συγγραφέα  πού εδώ και πολλά χρόνια τιμά και 

λαμπρύνει όχι μόνο το επαγγελματικό του λειτούργημα αλλά και τις άλλες θέσεις που κατά 
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καιρούς ανέλαβεν και που ακούσατε στην ανάγνωσιν του βιογραφικού του σημειώματος από τον 

Πρόεδρόν μας τον Σταύρο   Μαρινάκην.  

Ο κ. Δημήτριος Νικολακάκης  λίαν έμπειρος και άριστος γνώστης του αναπτυχθέντος θέματος  

<< Οι Αγώνες δια την απελευθέρωσιν της Κρήτης-Ενωσιν με την μητέρα Ελλάδα >> ανέπτυξε τούτο 

με πολύ ευφράδεια και Ρητορική ικανότητα που κατενθουσίασε όλους μας, δίνοντας μας 

συγχρόνως όλα εκείνα τα στοιχεία δια μίαν πλήρη και σφαιρικήν γνώσιν του ανωτέρω ιστορικού 

γεγονότος της ιδιαιτέρας μας πατρίδας της Μεγαλονήσου μας της Ηρωοτόκου Κρήτης δια την 

οποίαν ο αείμνηστος Βουλευτής και ποιητής Ιωάννης Π.Κουτσοχέρας που ειχε τιμήσει το βήμα του 

Ομίλου μας εγραψε. 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ12-12-13 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΙ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΟΣ 

Αξιότιµοι  εκπρόσωποι των Πολιτικών &  Στρατιωτικών Αρχών, 

Ροτ.β.∆/ται  Πρόεδροι των Ροτ.Οµίλων της Κρήτης. 

Κυρίες & Κύριοι 
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Φίλοι Ροτ/νοι συνάδελφοι 

     Είναι πολύ µεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη τιµή τόσον εµού προσωπικώς οσον και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ροτ.του Οµίλου µας που σήµερον τιµούµεν 2 αξιόλογα µέλη 
της κοινωνίας µας µε την ανακήρυξιν τους ως επιτίµων µελών µας δια την µεγάλην 
προσφοράν τους εις τα κοινωνικά δρώµενα της Πατρίδος µας,ως αναλυτικώς θα 
αναφερθούµεν κατωτέρω δι ένα έκαστον ξεχωριστά, καθώς και ενός τρίτου µέλους το 
οποίον βραβεύοµεν δια το αξιόλογον ποιητικόν και λογοτεχνικόν του έργο. 

Νέα µας επίτιµα Μέλη 

∆εν θα αναφερθώ στο τι είναι το ρόταρυ και τι επιδιώκει δια να σας ενηµερώσω 
πληρέστερα αφου θητεύετε σ΄ αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω µόνο ότι σας αισθανόµεθα σαν δικούς µας ανθρώπους, σας 
αγαπήσαµε µέσα από την καρδιά µας και θα σας αγαπάµε και αισθανόµεθα ότι πραγµατι 
είσθε µαζί µας,στην ροταριανή οικογένεια µας αδιάσπαστα συνδεδεµένοι. 

Τιµήσατε το Ρόταρυ µε την παρουσίαν σας,ασπαστήκατε τις αρχές µας και προπαντός 
αποκτήσατε φίλους που δεν απέβλεπαν σε συµφέροντα αλλά στην αδολη συναδελφική 
εκτίµηση και αγάπη. 

Ελπίζω τα αισθήµατα µας αυτά να είναι ταυτόσηµα µε τα ιδικά σας οσον αφορά τις 
συναδελφικές σχέσεις που πρέπει να έχοµε µεταξύ µας και την αµοιβαία αλληλοεκτίµηση 
και αλληλοβοήθεια. 

∆εν θα πρέπει να µας χωρίζει τίποτε.Καθενας µας βέβαια διατηρεί ακέραια τις 
προσωπικές δικές του απόψεις,πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέµατα που µας 
απασχολούν αλλά αυτό επ ουδενί λόγω πρέπει να µειώνει την αγαστήν συνεργασίαν και την 
αδολην αδ/κην φιλίαν που πρέπει να µας ενώνει σαν ενας αδιάσπαστος κρίκος της 
παγκοσµίου ροταριανής αλυσίδος που εκτείνεται από την µια άκρη του πλανήτη  µας εως 
την άλλην. 

Πολύ αγαπητοί και εκλεκτοί µας νέοι ροτ.συνάδελφοι. 

Σας εξέφρασα κατά τον ανωτέρω  τρόπο ότι αισθανόµεθα για σας µέσα από τα µύχια 
της ψυχής µας. Το µόνο που θέλουµε είναι η διάθεση της ανηδιοτελούς προσφοράς.Τα 
κέρδη σας είναι κυρίως ηθικά και να υπηρετήσουµε τον συνάνθρωπο µε ανηδιοτέλεια ,να 
του δώσουµε ένα χαµόγελο αισιοδοξίας και ένα βλέµµα παρήγορο µέσα στην λαίλαπα που 
συγκλονίζει την πατρίδα µας και τον κόσµον γενικότερον. 

Νοµίζω όµως ότι είναι καιρός να αναλύσω στους εκλεκτούς µας συνδαιτηµµώνας καθώς 
και στους ροτ.συναδέλφους  την πλήρη αιτιολογίαν δια την ανακήρυξιν σας ως επιτ.ροτ. και 
αρχίζω από τον υποστράτηγο ε.α και τ.∆/τη του Π.Β Κρήτης κ.Ιπποκράτην ∆ασκαλάκη, το 
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του οποίου εχει ως εξής:  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Ιπποκράτης ∆ασκαλάκης γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, την 24η ∆εκεµβρίου 1961. Μετά την 
αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων (1979-1983) -4ος από 275 αποφοίτους- 
ονοµάστηκε Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού και 
συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Σχολή 
Πυροβολικού καθώς και σε όλα τα προβλεπόµενα για 
το βαθµό και τη θέση του στρατιωτικά σχολεία του 
όπλου του Πυροβολικού. 

Την περίδο 1985-1995 τοποθετείται σε διάφορες 
µάχιµες µονάδες του Πυροβολικού και ενασκεί καθήκοντα διοικήσεως από διάφορες θέσεις 
και βαθµούς. Εκπαιδεύεται στις ΗΠΑ στο αντιαρεπορικό Σύστηµα Hawk(1990) και αργότερα 
παρακολουθεί το Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών στη Washington DC (1997) 

Φοιτά στην Ανώτατη Σχολή Πολέµου (1996-1997) χαρακτηριζόµενος πλέον ως Επιτελής 
Αξιωµατικός και αποκτά επιτελική εµπειρία στη ∆ιεύθυνση Πυροβολικού στο Γενικό 
Επιτελείο Στρατου (1997-2000) υπεύθυνος για την επιχειρησιακή ετοιµότητα και 
εγσυγχρονισµό του αντιαεροπορικού συστήµατος Hawk. 

Το 2000 τοποθετείται για 3 χρόνια στο στρατηγείο  του ΝΑΤΟ στη Νάπολη Ιταλίας ως 
Τµηµατάρχης στο Τµήµα Εκτιµήσεως Πληροφοριών για τα Βαλκάνια και συµµετέχει στην 
αποστολή «CONCORDIA» της Ευρωπαικής Ένωσης στην ΠΓ∆Μ. Επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα αναλαµβάνει  επί διετία τη ∆ιοίκηση Μοίρας Ελαφρύ Αντιαεροπορικού Πυροβολικού 
στην Κω 

Αναλαµβάνει επικεφαλής της Πτέρυγας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού στη 
∆ιεύθυνση Πυροβολικού στο Γενικό Επιτελείο. 

Μετά την αποφοίτηση του από την Ανώτατη Σχολή Εθνικής Αµύνης (2008), 
τοποθετείται για τρία χρόνια στην Ανωτάτη ∆ιοίκηση ∆υνάµεων του ΝΑΤΟ (SHAPE) στο 
Βέλγιο υπεύθυνος για τη στρατιωτική συνεργασία του ΝΑΤΟ µε λοιπές χώρες και εν 
συνεχεία στο τµήµα αντιµετώπισης κρίσεων µε αντικείµενο τα Βαλκάνια, την αντιµετώπιση 
της τροµοκρατίας και πειρατείας και την κρίση της Λιβύης. 

Στις 02 Μαΐου 2011, ανέλαβε τη ∆ιοίκηση του Πεδίου Βολής Κρήτης (NATO Missile 
Firing Installations-NAMFI), θέση που κράτησε µέχρι τον Απρίλιο του 2013 οπότε και 
αποστρατεύθηκε µε το βαθµό του Υποστρατήγου. Το Πεδίο Βολής Κρήτης όπως 
γνωρίζεται,  αποτελεί ένα πολυεθνικό οργανισµό µε αποστολή την παροχή υπηρεσιών και 
την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την εκτέλεση βολών κατευθυνόµενων 
βληµάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και αξιολόγηση µονάδων 
χωρών του ΝΑΤΟ αλλά και µη µελών του ΝΑΤΟ. Η όλη λειτουργία του διέπεται από µια 
Multinational Agreement και τις αντίστοιχες directives NATO και του Στρατιωτικού 
Αρχηγείου. Στο Πεδίο Βολής Κρήτης υπηρετούν περίπου 300 άτοµα προερχόµενα από όλες 
τις χώρες χρήστες του ενώ ο ετήσιος προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 9 περίπου 
εκατοµµύρια ευρώ.  
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Το 2003 αποφοίτησε από το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών  και κατέχει και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις 
∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (2008) από το ίδιο Πανεπιστήµιο. 

Οµιλεί την Αγγλική γλώσσα. 

Είναι παντρεµένος µε την Μαρία Νοµικού, και έχουν ένα υιό, το Ραφαήλ-
Χρυσοβαλάντη ∆ασκαλάκη. 

Τον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται µε το κολύµπι, τη ποδηλασία, τα ταξίδια και την 
ανάγνωση βιβλίων στρατιωτικής ιστορίας και θεµάτων διεθνών σχέσεων. 
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Και τώρα ερχόµεθα εις την ταλαντούχον ποιήτρια και λογοτέχνιδα κ.Μαρία Ζαβιανέλη 

την οποίαν βραβευοµεν δια το σηµαντικόν και αξιόλογον συγγραφικό της έργο και µέσα 
στα πλαίσια που έχει χαράξει το ∆Ρ και που ακολουθεί πιστά ο Οµιλος µας περι 
αναγνωρίσεως και προβολής ολων εκείνων των οργανισµών και προσωπικοτήτων που µε 
το έργο τους τιµούν την κοινωνίαν εις την οποίαν ζούν και εργάζονται. 

Πριν της επιδώσουµε το σχετικόν τιµητικόν ∆ίπλωµα 

1) Θα αναφερθούµε λιαν περιληπτικά  εις το βιογραφικόν της σηµείωµα και 
2) Θα µας απαγγείλει 2 ποιήµατα  από το ποιητικό της εργο       

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ MAΡΙΑΣ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗΣ 

Γεννήθηκε στα Χανιά. 

Εργάζεται στην ΑΝΕΚ LINES , στις δημόσιες σχέσεις του Α.Ο.ΧΑΝΙΑ ,στο μάρκετινγκ της 

εφημερίδας creta-voice. Mέλος της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης . 

Γράφει πολιτισμό στην μηνιαία εφημερίδα creta voice στα ειδησεογραφικά πόρταλ  

www.cretavoice.gr www.cretalive.gr ,www.now24.fgr , www.itabloint.gr , www.apostaktirio.gr. Έχει 

συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Ψυχογιό και Πατάκη. 

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας ΄Ένωσης  Λογοτεχνών, του 

Συλλόγου για την διάδοση της Ελληνικής γλώσσας, του Φιλελεύθερου Ελληνικοί κύκλου ''ο 
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Ιδομενέας ''της Αμφικτυονίας Ελληνισμού (με έδρα την Θεσσαλονίκη) και των πνευματικών 

δημιουργών του νομού Χανίων. 

Έχει γράψει μια ποιητική συλλογή ΄΄Κύματα ΄΄ και ένα με διηγήματα  ''Κόκκινο του Αιματίτη'' 

Σαρανταπέντε βραβεύσεις στην ποίηση (τοπικά κ πανελλήνια) με κορυφαίο το πρώτο 

Πανελλήνιο βραβείο της Παν. Ένωσης Λογοτεχνών. 

Είναι παντρεμένη. Έχει μια κόρη δεκαεπτά ετών. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ Β. ∆/ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ∆/ΤΟΥ  

 
���� Διοικητ����ς τ����ς 2470 Περιφέρειας Ροτ. Κοσμ����ς Χουτουριάδης, ���� β. Διοικητ����ς Μανώλης Δελάκης κα���� τ���� Διοικητικ���� 

Συμβούλιο το���� Ρ.Ο. ����θην����ν σ���� μία ����ναμνηστικ���� φωτογραφία μετ���� κα���� τ����ν ����θιμοτυπικ���� συνάντησή τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β. Δ/ΤΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ  

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 12-10-13 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Σεβαστέ μου Ροταριανέ  Διοικητά Κοσμά 

Πολύ αγαπητοί ροτ.Πρόεδροι Ιωάννη και Mιχαήλ. 

Αξιότιμες αρχές της πόλεως των Αθηνών. 

Εκλεκτοί προδιοικητές και εφηφισμένε,Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι και λοιποί συνδετημόνες που 

παρίστασθαι εις την σημερινήν Πανηγυρικήν Συνεστίασιν  του Ομίλου Αθηνών προς τιμήν του 

Δ/του μας Κοσμά Χουτουριάδου. 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας,κοντά σε ροτ.με μερικούς εκ 

των οποίων συνδέομαι με μακράν άδολην ροτ.εκτίμησιν και φιλίαν.Δεν θα λησμονήσω ποτέ την 

επιλογήν του Ομίλου μου και την εμπιστοσύνην που μου έδειξαν δια να πραγματοποιηθεί το 
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ετήσιο Πανελλήνιο ροτ.Συνέδριο ο Δ/τηs ροτ.Τσιμπούκηs Δημήτριος και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 

τ.Διοικητής Τζώνης Κωνσταντινίδης το 2010. 

Πιστεύω να δικαίωσα τις προσδοκίες τους.Αισθάνομαι υπερήφανος που ο Δ/της της χρονιάς 

13-14 ροτ.Κοσμάς Χουτουριάδης με επέλεξεν ως β.Δ/την δια 4 Ομίλους των 

Αθηνών.Αντιλαμβανόμενος όμως την μακράν απόστασιν που μας χωρίζει και το βάρος που 

επωμίζομαι τον παρεκάλεσα να με απαλλάξει από τους άλλους 3 κρατώντας μόνον τον δικόν σας 

,τον πρώτο Ομιλον της Ελλάδος και από απόψεως χρονολογικής ιδρύσεως αλλά και από απόψεως 

ουσιαστικής προσφοράς υπηρεσιών δια τα ιδανικά του Ρόταρυ. 

Αισθάνομαι ευτυχής ευρισκόμενος ανάμεσα σας και ανάμεσα σε εκπροσώπους της Νεολαίας 

μας της ελπίδας του Εθνους μας  από την οποίαν πολλά προσμένουμε εμείς οι της τρίτης ηλικίας 

και να τους ευχηθούμε από βάθους καρδίας να φτάσουν τα χρόνια μας και να τα ξεπεράσουν κατά 

πολύ με μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη και με απογόνους.Τον μήνα Σεπτέμβριο στην κοινή 

Πανηγυρική συνεστίασιν των Ομίλων Αθηνών και Ροταράκτ ημουν παρών και είχα ετοιμάσει μια 

αφιέρωση δια τους ροταράκτορες δια να ενθυμούνται την επίσκεψιν μου εις τον Ομιλον Ροταράκτ 

Αθηνών και του εορτασμού του μηνός της Νεότητας και τους είχα αφιερώσει ένα στιχούργημα 

μου, αλλά δυστυχώς λόγω της ματαιώσεως της συνεστιάσεως δεν μπόρεσα να τους το αναγνώσω 

πράγμα που κάνω σήμερα και με την παράκλησιν να τους το γνωστοποιήσετε. 

                    Το στιχούργημα μου εχει ως εξής : 

Γιορτάζει η νεότητα 

Σε όλο  τον πλανήτη 

Με μαντινάδες θα ευχηθώ 

Από τα Χανιά της Κρήτης. 

Ελπίδα  της Ελλάδας μας 

Τα νιάτα τα δικά σας. 

Διπλά να την τιμήσετε 

Και σεις και τα παιδιά σας. 

Εμείς υπήρξαμε το φως 

Στα ζάλα της ζωής σας 

Θα φύγωμε  ένα  πρωί 

Θαμαστε  ανάμνηση σας. 

Κτίσετε  κόσμο Ατσάλινο 

Κανείς  μην σας νικήσει 

Οποιος εχθρός από τους πολλούς 

Τύχει να το τολμήσει. 

Φύλλα χρυσού να πραγματώνονται 

Οι σκέψεις  στο  μυαλό σας 

Και ότι  ποθούν  τα μάτια σας 

Να γίνεται δικό σας. 

Μη θέλοντας να μακρυγορήσω περισσότερον τελειώνω με 3 Αφιερώσεις με κοινό 

περιεχόμενον και σας παραδίδω  3 τόμους των δελτίων Χανίων  προς τους 2 Προέδρους τον 

Γιάννην και τον Μιχάλην καθώς και τον τ.Πρόεδρον Σωτήρην Ράπτην , ως εκπροσώπους ολων των 

ροταριανών και ροταρακτόρων που αποτελούν τους Ανιδιοτελείς αγωνιστάς της Ανθρωπιάς. 

Θέλω δε να επισφραγίσω την σημερινήν παρουσίαν μου εις τον Ομιλον σας με ένα μεγάλο 

ευχαριστώ τόσον προς τον Πρόεδρον Γιάννην Βαρώτσον οσον και προς τον Δημήτριο Μέξην που 

μου έδειξαν επανειλλημμένως τα αμέριστα φιλόφρονα συναισθήματα τους προς το πρόσωπον μου 

επι τη αναλήψει των καθηκόντων μου ως β.Δ/του. 
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