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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 16-1-14 με ομιλητήν τον Δ/την του 

Ρόταρυ Χουτουριάδη Κοσμά,της ιδρυσεως του νεου Ομιλου Ροταρακτ, του κοψιματος της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίττας και των βραβεύσεων 5 αρχιφυλακων της Ελληνικης Αστυνομιας 

Χανιων, του Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου , του κ Χουλιοπουλου Τακη και του Συλλογου 

Δρομεων Υγειας Χανιων. 

Κεντρικά τμήματα Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται από αριστερά ο Αντιπερ/χης Χανίων κ. 

πόστολος Βουλγαράκης, ο βουλευτής Χανίων και πρώην 

Υπουργός Κυριάκος Βιρβιδάκης επι 8ετίαν Δήμαρχος 

Χανίων, ο β. Δ/της Εμμ. Δελάκης, ο Δ/της της 2470 Περ. 

Διεθνους Ροταρυ Κοσμας Χουτουριαδης και ο Προεδρος 

Μαρινακης Σταυρος.  

 

 

Διακρίνονται από αριστερά ο τ. β. Δ/της Βλασιάδης 

Ιωάννης, ο Πρόεδρος του νεοιδρυθέντος Ομίλου Ροταρακτ 

ροτ. Βλασιάδης Αριστομένης, η δ/της (εκπρόσωπος του 

Ροταρακτ 2470 περ.) κ. Δημητρα Λιγούρα, ο γ.γ. Εμμ. 

Νοδαρακης και ο β. δ/της Κρουσταλλακης Παντελης. 

 

Διακρινονταιν από αριστερα ο υποδ/της του ΠΒΚ 

Σμηναρχος κ Κονταρακης Ιωαννης, ο Αστυνομικος  

Υποδ/της Χανιων κ. Θεοδωρογλακης Ιωαννης, ο 

Αστυνομικος  Δ/ντης Ταξιαρχος κ. Κουτσαυτακης 

Αρτεμιος, ο τ. Δ/της της 5
ης

 Μεραρχιας Κρητων Υπ/γος  

ε.α. Στρατιδακης Γεωργιος και ο αντιπεριφερειαρχης 

Χανιων κ. Αποστολος Βουλγαρακης. 

 

Επιδοσις χαρτας και καμπανων στο νεοιδρυθεντα 

Ομιλο Ροταρακτ Χανιων. 

Διακρινονται από αριστερα ο Προεδρος του 

Ροταρυ Χανιων Μαρινακης Σταυρος, ο ιδρυτικος Προεδρος του 
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Ροταρακτ Βλασιαδης Αριστομενης , ο Δ/της της 2470 ΠΔΡ. Κοσμας Χουτουριαδης και οι β. Δ/ται Σταυρος Γκιζας και Εμμ. 

Δελακης. 

 

 

Χαρακτηριστικη Συγκεντρωτικη φωτογραφια των 

παροντων μελων του νεοιδρυθέντος ομιλου μετα της 

ηγετικης ομαδος του Ομιλου Χανιων και των 

εκπροσωπων του Ροταρακτ από Αθηνα. 

 

 

 

Συγκεντρωτικη αναμνηστικη φωτογραφια των 

βραβευθεντων Αρχιφυλακων τηε Ελληνικης Αστυνομιας Χανιων 

υπο του Ροταρυ Χανιων μετα του β. Δ/του Εμμ. Δελακη, του 

Προεδρου Μαρινακη Σταυρου και του τ. β. Δ/του Σταυρου Γκιζα. 

 

 

Από τη βραβευση του Αρχιφυλακα κ. Ζουραρακη 

Μιχαηλ από τον Αστυνομικο Υποδ/ντη Χανιων 

κ.Θεοδωρογλακην Ιωαννην μετα του Δ/του της 

Ομαδας Προληψης Καταστολης Εγκληματος κ. Ντικα 

Κων/νου, παρουσια του Αστυνομικου Δ/ντου  

Ταξιαρχου Κουτσαυτακη Αρτεμιου δια λογαριασμο 

του Ροταρυ Χανιων. 
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Από τη βραβευση του ειδικου φρουρου Μποδιτσοπουλου Νικολαου της ομαδος ‘Διας’ υπο του αντ/ρχου Χανιων κ. 

Αποστολου Βουλγαρακη μετα του Δ/του της Ομαδος ‘Διας’ Παναγιωτου Ανδρεα. 

  

 

Από τη βραβευση του Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου υπο του Ροτ. Ομιλου Χανιων 

Το σχετικο τιμητικο διπλωμα αποδιδουν από κοινου και δια λογαριασμο του Ροταρυ Χανιων, Ο Βουλευτης και 

πρωην Υπουργος Κυριακος Βιρβιδακης , επιτιμος Ροταριανος και ο τα Δ/της της 5
ης

 μεραρχιας Κρητων Υπ/γος Στρατιδακης 

Γεωργιος εις την Πρόεδρο κ. Κοματσουλακη Ερασμια. Τη δε σχετικη προσφωνηση εκανε ο β. δ/της Εμμ. Δελακης 

παρουσια του Δ.Σ. του Σωματος Ελληνικου Οδηγισμου. Επισης σχετικο βραβειο εδωσαν οι  πρωην αντιδημαρχοι Χανιων 

Παπαδογιαννης Αρης και Μυλωνακη Χαρουλα. 
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Από τη βραβευση του κ. Τακη 

Χουλιοπουλου υπο του Ροταρυ Χανιων δια τας 

προσφερθεισας υπηρεσιας προς την Πολην των 

Χανιων και τη νεολαιαν αυτης επι παρα πολλα 

ετη. 

Το σχετικο τιμητικο διπλωμα επιδιδουν 

από κοινου ο βουλευτης Χανιων και πρωην 

Υπουργος Κυρακος Βιρβιδακης και ο Αντ/ρχης 

Χανιων Αποστολος Βουλγαρακης παρουσια του 

β. Δ/του Εμμ. Δελακη.  

 

 

  

 

Το κοψιμο της πρωτοχρονιατικης πιττας του 

Ομιλου μας  από τον Προεδρο μας Μαρινακη Σταυρο 

,παρουσια του Δ/του μας Κοσμα Χουτουριαδη , των 

β. Δ/των Εμμ. Δελακη και Κρουσταλλακη Παντελη και 

των αντ/δρων μας Ουρουτζογλου Μελετιου και 

Μπουρναζου Παυλου. 

 

 

 

Το εφετινο φλουρι κερδισε η κυρια  Μανουσακη Ρεα, 

από το Βραβευθεν Σωμα Ελληνικου Οδηγισμου. Το δωρο, μια 

ασημενια εικονα της Θεοτοκου και του Ιησου Χριστου εδωσε ο 

β. Δ/της Εμμ. Δελακης παρουσια του Αντ/δρου μας 

Ουρουτζογλου Μελετιου. 
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Από τη βραβευση του Συλλογου Δρομεων Υγειας και του προταθεντος Αθλητου Παπαδακη Μιχαηλ. Τα σχετικα 

τιμητικα διπλωματα επεδωσαν από κοινου και δια λογαριασμον του Ροταρυ Χανιων ο Προξενος της Σλοβακικης 

Δημοκρατιας στην Κρητη Πατερακης Σταυρος , ο εψηφ. Πρ. Ροτ. Ομ. Ηρακλειο – Καντια Σαμιωτης Ιωαννης, ο Πρωην 

Δημαρχος Ανατολικου Σελινου Παπαδερος Ελευθεριος και ο Προεδρος των Εφεδρων αξιωματικων Χανιων Αθανασιος 

Μανιουδακης. 

ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 16 / 01 / 2014 

 

Ροτ. Δ/ται νυν και πρωην, αξιοτιμες αρχες του Νομου μας, β. δ/ται , φιλοι Ροτ. 

Προεδροι , εκλεκτοι Ροτ. Συναδελφοι , κυριες και κυριοι. 

Ειμαι ιδιαιτερα ευτυχης που σημερα ιδρυθηκε ξανα ο ομιλος Ροταρακτ Χανιων. 

Αξιζουν θερμα συγχαρητηρια και επαινοι εις τους πρωτεργατες αυτης της 

πρωτοβουλιας και τους παρακαλω να εξακολουθησουν να βοηθουν τα νεαρα αυτά 

παιδια να ανταπεξελθουν στα νεα τους αυτά καθηκοντα.  
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Από 1
ης

 Ιουλιου 2014 που αναλαμβανω ξανα την προεδρια του Ομιλου Χανιων, 

τους υποσχομαι ότι θα εχουμε μια αριστη και εποικοδομητικη συνεργασια. Μεχρι 

τοτε ο προεδρος μας Μαρινακης Σταυρος ή ο Ροτ. που θα ορισει, θα εχουν την 

ευθυνη. 

Εγω σημερα τους καλωσοριζω με το κατωθι στιχουργημα μου το οποιο 

απηυθυνα στον ομιλο Ροταρακτ Αθηνων επι τη ευκαιρια της ημερας της νεοτητος. 

(Ιδετε σελιδα    ? ) 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΕΜΜ.∆ΕΛΑΚΗ ∆ΙΑ  ∆/ΤΗΝ ΧΟΥΤΟΥΡΙΑ∆ΗΝ ΚΟΣΜΑ 
16-1-2014 

 
Ο Ροταριανός  Οµιλος  Χανίων αισθάνεται  ιδιαίτερη  χαρά  που σήµερα  κόσµισε  και λάµπρυνε 

δια της  παρουσίας του,το βήµα του Οµίλου  µας  ο πρώτος τη τάξη ροτ.της 2470 Περ.του ∆ιεθνούς 
Ρόταρυ ( Νοτίου  Ελλάδος) εκλεκτός συνάδελφος Κοσµάς Χουτουριάδης,πραγµατοποιών την 
ετησίαν επίσηµον επίσκεψιν του.Ελπίζοµεν βάσιµα ότι θα µας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν 
της θητείας του δια να αντιληφθεί  δια µιαν ακόµην φοράν το πραγµατοποιούµενον υπο του Οµίλου 
µας έργον. 

Εργον πραγµατικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των µελών του ∆Σ αλλά και 
του συνόλου του Οµίλου µας.Χάρις στις ενέργειες της Επιτροπής  ∆ηµοσίων Σχέσεων έχοµεν 
επιτύχει 1) Την παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως µας  2) Την στήριξιν των Μ.Μ 
ενηµερώσεως ( εφηµερίδων και τηλεοπτικών Σταθµών) 3) Την ηθικήν υποστήριξιν από πολύ µεγάλη 
µερίδα της κοινωνίας των Χανίων και της αποδοχής ότι είµεθα µέλη της µεγαλύτερης µη 
κυβερνητικής ανθρωπιστικής και κονωνικής οργάνωσις ανά την υφήλιον. 

Ροταριανέ ∆/τα 

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά και εκ βάθους καρδίας δια την πολύ αξιόλογον Οµιλίαν σας 
.Πραγµατοποιήσατε µιαν απόλυτα τεκµηριωµένη Οµιλία σχετικά µε το θέµα που µας αναπτύξατε 
<<Οι απάτες στο ∆ιαδύκτιο>>παραθέτοντας µας αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που πρέπει να 
γνωρίζουν οσοι ασχολούνται µε αυτό και που ο αριθµός τους δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος.Το 
αντίθετον µάλιστα συµβαίνει.Η πλειοφηφία της κοινωνίας µας ιδία της νέας και µεσαίας γενιάς.Απο 
το διαδύκτιο αντλούµε πληροφορίες που την προηγούµενη πεντηκονταετία ουτε στο ονειρό µας 
µπορούσαµε να φαντασθούµε.Σας παρακαλούµε λοιπόν να έχοµεν ένα αντίγραφον της Οµιλίας σας 
δια να το δηµοσιεύσοµε και να το έχουµε πάντοτε κατά νούν. 

Το πέρασµα σας από τα Χανιά,την Ιστορικήν Πρωτεύουσα της Κρήτης ασφαλώς και θα σας 
µείνει αξέχαστο. 

Εµείς σαν ενδειξιν των αισθηµάτων µας και των αγαθών προθέσεων µας σας δίδοµε ως δώρον 
το Πατροπαράδοτο Κρητικό µαχαίρι και εχουµε χαράξει επάνω του την κάτωθι Κρητική Μαντινάδα: 

Εθιµο τόχει ο Κρητικός µαχαίρι να χαρίζει 

Σε κείνον οπου αγαπά και που τον ξεχωρίζει. 

Σας αφιερώνουµε δε και µια άλλη Κρητική µαντινάδα : 

∆ώρο φιλίας από τα Χανιά-στρώνετε στην χαρά µας 

Μα ποιο ακριβό σου δίνουµε τα φύλλα της καρδιάς µας. 

Ελπίζω ακράδαντα εκλεκτέ φίλε και Ροταριανέ ∆/τα η φιλία µας να παραµείνει ανεπηρέαστη 
στην πάροδο του χρόνου. 
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Θέλω να γνωρίζεται ότι οποτεδήποτε έλθετε στα Χανιά θα βρίσκεται πάντοτε φίλους αγαπητούς 
και αυτοί δεν θα είναι αλλοι παρά τα µέλη του Ροτ.Οµίλου Χανίων που θα σας καλοσωρίσουν και θα 
σας υποδεχθούν εγκάρδια . 

Και τώρα παρακαλώ τον Πρόεδρον µας Σταύρο Μαρινάκη  να σας το επιδώσει καθώς και την 
σύζυγό σας Μαρία Μαρινάκη να επιδώσει στην δικιά σας σύζυγο ένα Κρητικό αναµνηστικό υφαντό. 

 Εγώ σας επιδίδω το  σηµαιάκι του Οµίλου µας που εφιλοτέχνησε οΑντιπρόεδρος µας 
Ουρουντζόγλου Μελέτιος καθώς και δυο βιβλία εκδόσεως του ∆ήµου Χανίων το ένα αναφέρεται εις 
την Εκατονταετίαν της Ενώσεως της Κρήτης  µε την µητέρα Ελλάδα και αφορά το Ηµερολόγιον του 
έτους 1913 Επιµέλεια Εκδόσεως της επιτίµου Ροταριανής Ζαχαρένιας Σηµανδηράκης και το άλλο 
είναι η ετήσια εκδοση του ∆ήµου µας µε τον τίτλον <<Εν Χανίοις>>. 

Σας επιδίδω επίσης µερικά από τα πρόσφατα τεύχη του Περιοδικού µας Ροτ.Παλµός δια να τα 
έχετε στο αρχείο σας και να θυµάσθαι πάντα τις ∆ραστηριότητες µας. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ 16-1-2014 

Κ. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Κ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ- ΕΛΒΙΡΑΣ 

Τελετή Εισδοχής  Νέων Μελών 

 

Θα επακολουθήσει η εισδοχή εις τον Ομιλό μας Δδυο νεων Ροτ. ητοι του κ. Βαβουρακη 

Κυριακου και της κυριας Στασινου Χριστινης – Ελβιρας καθως και 1 επιτιμου, του κ Χουλιοπουλου 

Τακη. Λογω του πλούσιου σημερινού προγράμματός μας δεν θα προβούμε στην καθιερωμένη 

τελετή αλλά σε μικρό τμήμα αυτής. 

Η περίληψη του βιογραφικού  σημειώματος του νεου Ροτ. συναδελφου Βαβουρακη Κυριακου 

εχει ως εξης: 

Γεννηθηκε στα Χανια το 1966. Μετα την αποφοιτηση του από το επαγγελματικο λυκειο Χανιων 

υπηρετησε τη στρατιωτικη του θητεια στην Αεροπορεια και ειδικοτερα στο Π.Β. Κρητης. 

Μετα ασκησε και ασκει μεχρι σημερα το επαγγελμα του ηλεκτρολογου – εγκαταστατου. 

Είναι παντρεμενος με την Αρτεμισια Ραισακη και εχουν ένα γιο 16 ετων 

Χομπι του είναι το ψαρεμα και η γυμναστικη. 

Το Βιογραφικο σημειωμα της κ. Στασινου Χριστινας – Ελβιρας είναι το κατωθι: 

Είναι δικηγορος παρα πρωτοδικες , εφετες και παρ’ αρειο παγο. 

Νομικος συμβουλος του Δημου Χανιων , της Τραπεζας πειραιως , της Ενωσεως Ξενοδοχων , της 

Βρετανικης και της Αμερικανικης πρεσβειας στην Ελλαδα για τα Χανια (μια εκ των 5 και 3 

δικηγορων 

Αντιστοιχως) 

Είναι αναπληρωματικο μελος του Δ/Σ της εταιρειας προστασιας ανηλικων. Υπηρξε καθηγητρια 

αγγλικων. 

Εχει εξειδικευτει στο ποινικο δικαιο και τη σωματικη βλαβη ανηλικων και ανυπερασπιστων 

προσωπων. 
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Εχει κανει μεταπτυχιακες σπουδες στη δημοσια διοικηση  του Πανεπιστημιου της Ρωμης.Ειναι 

υπευθυνη του τομεα δικαιοσυνης για το Νομο Χανιων του κομματος της Νεας Δημοκρατιας. Εχει 

Πτυχιο Ηλεκτρονικων Υπολογιστων. 

Ομιλει Αγγλικα , Γαλλικα, Ισπανικα, Ιταλικα. 

Χουλιοπουλος Χρηστος. 

Δεν θα αναφερθουμε στο πολυσιο βιογραφικο του σημειωμα επειδη τον βραβευουμε 

συγχρονως και στο αιτιολογικο της βραβευσεως του αναφερονται σχεδον αναλυτικα. 

Τονιζουμε όμως ολως ιδιαιτερως και με εμφαση ότι ο κ Χουλιοπουλος Τακης αναλωσε 

κυριολεκτικα την ζωη του ολοκληρον και κάθε δευτερολεπτον ελευθερου χρονου του δια την 

νεολαια μας , την ελπιδα του Εθνους μας. 

Παρακαλούμε τους νεους Ροτ. Σΰναδελφους να ερθουν εις το πανελ  καθώς και τους Δ/την 

Κοσμα Χουτουριαδη ,Πρόεδρον Μαρινάκη Σταύρον και τους αναδοχους των. 

Νέοι Ροταριανοι συνάδελφοι ,θέλω να γνωρίζετε ότι η μεγαλη και παγκόσμια αυτή 

ανθρωπιστική, φιλειρηνική, επαγγελματική και κοινωνική οργάνωση είναι απολύτως αναγκαία και 

εξαιιρετικά ωφέλημη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ζωής της ανθρωπότητας, γιατί πάντα θα 

υπάρχουν άνθρωποι, λαοί και καταστάσεις που έχουν ανάγκη την ανιδιοτελή προσφορά των 

συνανθρώπων μας, αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το ένα τρίτο του πληθυσμού της γής ζεί 

κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είμαστε και αυτούς τους 

σκοπούς υπηρετούμε. Όποιος νομίζει ότι διαθέτει περίσευμα ανθρωπιάς είναι ευπρόσδεκτος. 

Χρειαζόμαστε όλους κοντά μας, ανεξάρτητα από οικονομική, επαγγελματική, μορφωτική, πολιτική, 

θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Το μόνο που θέλει το Ρόταρυ είναι η διάθεση της 

ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα κέρδη είναι κυρίως ηθικά:  Ένα βλέμμα, ευγνωμοσύνης, μια 

στενωπός διεξόδου από την απελπισία, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας είναι αρκετά να ενθαρρύνουν 

την επιλογή ζωής μας να υπηρετήσουμε το συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια.                                      

Αγαπητε φίλε , 

μετά τα όσα ακούσατε, παρακαλώ να μου απαντήσεις αν ακόμα επιθυμείς να γίνεις μέλος του 

Ροταριανού Ομίλου Χανίων. 

Μετά την διαβεβαίωση της επιθυμίας σου να γίνεις μέλος του Ροτ.Ομ. Χανίων και κατ’ 

επέκταση του Διεθνούς Ρόταρυ, σου ζητώ να επαναλάβεις 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 όποιες άλλες υποχρεώσεις μου ανατεθούν. 
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Από την στιγμή αυτή είσαι μέλος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων. Παρακαλώ το δ/τη μας 

Κοσμα Χουτουριαδη και το β. Δ/τη Σταυρο Γκιζα που είναι αναδοχος της Νεας Ροτ. Στασινου 

Χριστινας, να τοποθετήσουν το διακριτικό Ροταριανό σήμα στο πέτο της . 

Παρακαλω τον Ροτ. β. Δ/τη Κρουσταλλακη Παντελη και τον Ροτ. Σταματακη Ζαχαρια που είναι 

αναδοχος του νεου Ροτ. Βαβουρακη Κυριακου όπως του τοποθετησουν στην κομβιοδοχην του το 

σημα του Ροταρυ. 

Και τώρα ερχόμεθα εις τον κ.Χουλιόπουλον Τάκην. 

Πριν του επιδώσουμε το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα και το σήμα του Ρόταρυ θα αναφερθούμε στο 

Αιτιολογικόν της Ανακηρύξεως του ως επιτίμου μέλους μας. 

Α) ∆ια την αριστην καΑ) ∆ια την αριστην καΑ) ∆ια την αριστην καΑ) ∆ια την αριστην και λιαν εποικοδοµητικην εκτελεσην των καθηκοντων του  ως Γ.Γ. του ∆ηµου Χανιων ι λιαν εποικοδοµητικην εκτελεσην των καθηκοντων του  ως Γ.Γ. του ∆ηµου Χανιων ι λιαν εποικοδοµητικην εκτελεσην των καθηκοντων του  ως Γ.Γ. του ∆ηµου Χανιων ι λιαν εποικοδοµητικην εκτελεσην των καθηκοντων του  ως Γ.Γ. του ∆ηµου Χανιων 

επι οκταετιαν , που σκοπον ειχε την εξυπηρετηση των κατοικων της πολεως µας κατά τον καλύτερον δυνατον επι οκταετιαν , που σκοπον ειχε την εξυπηρετηση των κατοικων της πολεως µας κατά τον καλύτερον δυνατον επι οκταετιαν , που σκοπον ειχε την εξυπηρετηση των κατοικων της πολεως µας κατά τον καλύτερον δυνατον επι οκταετιαν , που σκοπον ειχε την εξυπηρετηση των κατοικων της πολεως µας κατά τον καλύτερον δυνατον 

τρόπον.τρόπον.τρόπον.τρόπον.    

ΒΒΒΒ) ∆ια την εξηκονταετιαν περιπου) ∆ια την εξηκονταετιαν περιπου) ∆ια την εξηκονταετιαν περιπου) ∆ια την εξηκονταετιαν περιπου    πολυτιµον καπολυτιµον καπολυτιµον καπολυτιµον και πλουσιαν προσφοραν του εις τα πασης φυσεως ι πλουσιαν προσφοραν του εις τα πασης φυσεως ι πλουσιαν προσφοραν του εις τα πασης φυσεως ι πλουσιαν προσφοραν του εις τα πασης φυσεως 

κοινωνικα δρωµενα του Νοµου µαςκοινωνικα δρωµενα του Νοµου µαςκοινωνικα δρωµενα του Νοµου µαςκοινωνικα δρωµενα του Νοµου µας, ιδια του Αθλητισµου και του Προσκοπισµου, συµµετεχοντας ενεργως και , ιδια του Αθλητισµου και του Προσκοπισµου, συµµετεχοντας ενεργως και , ιδια του Αθλητισµου και του Προσκοπισµου, συµµετεχοντας ενεργως και , ιδια του Αθλητισµου και του Προσκοπισµου, συµµετεχοντας ενεργως και 

δραστηριως σε ανω των 1δραστηριως σε ανω των 1δραστηριως σε ανω των 1δραστηριως σε ανω των 12 σωµατειων συγχρονως (Ν.Ο. Χ., Ναυτικο Μουσειο Κρητης2 σωµατειων συγχρονως (Ν.Ο. Χ., Ναυτικο Μουσειο Κρητης2 σωµατειων συγχρονως (Ν.Ο. Χ., Ναυτικο Μουσειο Κρητης2 σωµατειων συγχρονως (Ν.Ο. Χ., Ναυτικο Μουσειο Κρητης, Ορειβατικος , Ορειβατικος , Ορειβατικος , Ορειβατικος 

Συλλογος, κλπ.)  απΣυλλογος, κλπ.)  απΣυλλογος, κλπ.)  απΣυλλογος, κλπ.)  αποσπασας πληθωρας τιµητικων διακρισεων (ανω των εικοσι) από ποικιλους ∆ηµοσιους και οσπασας πληθωρας τιµητικων διακρισεων (ανω των εικοσι) από ποικιλους ∆ηµοσιους και οσπασας πληθωρας τιµητικων διακρισεων (ανω των εικοσι) από ποικιλους ∆ηµοσιους και οσπασας πληθωρας τιµητικων διακρισεων (ανω των εικοσι) από ποικιλους ∆ηµοσιους και 

ιδιωτικους φορεις της πατριδος µας.ιδιωτικους φορεις της πατριδος µας.ιδιωτικους φορεις της πατριδος µας.ιδιωτικους φορεις της πατριδος µας.    

Γ) ∆ια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε στον Όµιλο µας και γενικότερα στο ∆ιεθνές Ρόταρυ δια της Γ) ∆ια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε στον Όµιλο µας και γενικότερα στο ∆ιεθνές Ρόταρυ δια της Γ) ∆ια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε στον Όµιλο µας και γενικότερα στο ∆ιεθνές Ρόταρυ δια της Γ) ∆ια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε στον Όµιλο µας και γενικότερα στο ∆ιεθνές Ρόταρυ δια της 

παρουσίας του εις αυτόν περαν της τεπαρουσίας του εις αυτόν περαν της τεπαρουσίας του εις αυτόν περαν της τεπαρουσίας του εις αυτόν περαν της τεσσαρακονταετιας και µε την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών σσαρακονταετιας και µε την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών σσαρακονταετιας και µε την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών σσαρακονταετιας και µε την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών 

της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.    

Με εκτίµησιν, θαυµασµόν και ως ελάχιστον δείγµα τιµής. Με εκτίµησιν, θαυµασµόν και ως ελάχιστον δείγµα τιµής. Με εκτίµησιν, θαυµασµόν και ως ελάχιστον δείγµα τιµής. Με εκτίµησιν, θαυµασµόν και ως ελάχιστον δείγµα τιµής.             Χανιά 16Χανιά 16Χανιά 16Χανιά 16----1111----2014                                                                  2014                                                                  2014                                                                  2014                                                                  

 

Εκλεκτά και αγαπητά μας Νέα μέλη τακτικά και Επίτιμα   

Επιτρέψε μου να σας εκφράσω τα πιο Θερμά μου συγχαρητήρια και να σας ευχηθώ υγεία και 

μια γόνιμη πορεία στην Ροταριανή  σας σταδιοδρομία. 

Παρακαλώ τους παρισταμένους να υποδεχθούν τα νέα μέλη μας με το πιο θερμό και δυνατό 

χειροκρότημα που μπορούν.                                                                                                                                                                         
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ  ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ  

Ήτοι των : Χριστίνας – Ελβίρας Στασινού  , Δικηγόρου 

                   Βαβουράκη Κυριάκου , Ηλεκτρολόγου 

                   Μαστοράκη Ειρήνης , Φαρμακοποιού 

                   Χουλιόπουλου Τάκη , Συνταξιούχου Δημοσίου 

 

 

 

Ο Δ/της μας Κοσμας Χουτουριάδης, ο β. Δ/της Κρουσταλλάκης Παντελής και οι ανάδοχοι τους Ροτ. 

Γκίζας Σταύρος, Σταματάκης Ζαχαρίας, Νοδαράκης Εμμ. Και Δελάκης Εμμ. τοποθετούν το σήμα του 

Ρόταρυ εις τις κομβιοδόχες τους. 

 

Η Ροτ. Δελάκη Αικατερίνη επιδίδει στη σύζυγο του Δ/του μας Κοσμά Χουτουριάδη ένα 

αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του Ροτ. Ομίλου Χανίων. 


