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Φωτογραφικό ρεπορτάζ 1) απο την αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό Ομιλο 

Χανίων. Στο τιμόνι του Ομίλου ξανά δια 29
η
 φορά ο Μανώλης Δελάκης 2)Από τις 

βραβεύσεις του κ.Λεωνίδα Ευάγγελου τ.Δ/τού της 115 Πτέρυγας Μάχης, κύριου 

ομιλητού με θέμα την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, καθώς και του 

Θεοδωράκη Γεώργιου, οικονομικού επιχειρηματία στους τομείς ενέργειας και 

ξενοδοχείων 
 

 

 
 

Κεντρικό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Αντιπερειφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κρήτης 

κ.Καλογερής Νικόλαος, ο Αντιπερειφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης, ο παραλαμβάνων 

Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης ο ομιλητής της βραδυάς Λεωνίδας Ευαγγέλου υποπτέραρχος ε.α πρ.Δ/της 

της 115 Πτέρυγας Μάχης, ο παραδίδων Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος,ο Γεν.Γραμματεύς μας 

Εμμ.Νοδαράκης, ο κ.Παπαδάκης Εμμανουήλ ιατρός και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβ.Κρήτης και η κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη–Παπαδερού Πολιτευτής Χανίων. 

 

 
  

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ αριστερά ο Αντ/δρος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων αξιωματικών 

Νομού Χανίων κκΣταματάκης Γεώργιος και Μανιουδάκης Αθανάσιος και ο κ.Τζουλάκης Σταύρος 

τ.Δημοτ.Σύμβουλος Χανίων και πρ.Εφορος Χανίων, ο επιχειρηματίας Τσουβαλάκης Πέτρος ο 

Πρόξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη ροτ.Πατεράκης Σταύρος, ο Ακαδημαικός και 

Καθηγητής της Ιατρικής ιατρός κ.Καστανάκης Σεραφείμ,το ζεύγος Στρατιδάκη πρ.Δ/του της V 

Mεραρχίας Κρητών και ο τ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Φίλης Ιωάννης. 
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Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ αριστερά η Πολιτευτής Χανίων κ.Ναναδάκη-Παπαδερού Αρχόντισσα 

τ.Πρόεδρος της Ιστορ.και Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης. Οι 2 ροταριανοί β.Δ/ται ο αναλαμβάνων 

Γιαβρίδης Ιωάννης και ο παραδίδων Κρουσταλάκης Παντελής μετά του ειδικού εκπαιδευτού 

Σταύρου Γκίζα τ.β Δ/του, ο Α’ Αντ/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος, η επίτ. ροτ.Σημανδηράκη 

Ζαχαρένια ειδική Συνεργάτης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο Δ/ντης και υπο/ντης της ΩΡΛ 

Κλινικής του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων καθηγητής Ιατρικής Παπαδάκης Χαρίτων και Πρώιμος 

Ευκλείδης επιμελητής, ο κ.Κονταξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και το ζεύγος 

Καστρινάκη Αερολιμενάρχου Χανίων και επιτ.Ροταρ.Χανίων. 

 

 

 

Ανταλλαγή των Λαβάρων μεταξύ των 

Ομίλων Χανίων και Κερκύρας. Εκ μέρους των 

Χανίων επιδίδουν οι 2 Πρόεδροι ο 

παραδίδων Μαρινάκης Σταύρος και 

αναλαμβάνων Εμμ.Δελάκης εις τον 

τ.Πρόεδρον Κων/νον Σκιαδόπουλον πρ. 

Αερολιμενάρχην Κερκύρας. 

 

 

 

Ο πρ.Δ/της της 115 Πτέρυγος Μάχης 

υποπτέραρχος ε.α Λεωνίδας Ευαγγέλου ενώ 

αναπτύσσει το θέμα του: 

 

«Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Προάσπιση 

των Εθνικών συμφερόντων και προσφορα 

σημαντικού έργου επ’ ωφελεία του 

κοινονικού συνόλου» 

 
 Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει 

δράση πλέον των εκατό (100) ετών, από 

συστάσεως μέχρι και σήμερα. Για να γίνει 

πλέον κατανοητή η δράση της αυτή και η 

συνεισφορά της είναι απαραίτητο να δούμε δια μέσου της ιστορίας της. 

 Μετά την πρώτη επιτυχημένη πτήση στις 17 Δεκεμβρίου του 1903 η αεροπορική ιδέα 

ακολουθήθηκε και στην Ελλάδα με πρώτο Ελληνα αεροπόρο τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο που 

πέταξε για πρώτη φορά την 8η Φεβρουαρίου 1912 και μάλιστα στη δεύτερή του πτήση με τον τότε 

πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. 
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 Η Αεροπορία για στρατιωτικούς σκοπούς άρχισε να οργανώνεται το 1911 και η πρώτη 

στρατιωτική πτήση πραγματοποιήθηκε από τον Υπολοχαγό Δημήτριο Καμπέρο,με το πρώτο 

στρατιωτικό αεροπλάνο της Ελλάδας τύπου Farman, στις 13 Μαΐου 1912. 

Βαλκανικοί Πόλεμοι(1912-1913) 

 Η Πολεμική μας Αεροπορία συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους, αναδεικνύοντας το 

αεροπλάνο ως πρωτοποριακό πολεμικό μέσο. 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) 

 Με την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τον Ιούνιο του 1917, στο πλευρό των 

συμμάχων σηματοδοτήθηκε η δημιουργία Μοιρών με γαλλικά αεροπλάνα και συγκροτήθηκαν οι 

πρώτες Ελληνικές Πολεμικές Μοίρες. 

 Η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιούσε περιπολίες και αναγνωρίσεις, φωτογραφίσεις και 

συλλογή πολύτιμων πληροφοριών πάνω από τις εχθρικές γραμμές, καθώς και προσβολές των 

εχθρικών χαρακωμάτων.  

Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) 

 Η Ελληνική Αεροπορία συμμετείχε ενεργά και στις επιχειρήσεις της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας με μεγάλες επιτυχίες. 

Μεσοπόλεμος 

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η Αεροπορία μας ανασυγκροτήθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Το 1930 

ιδρύθηκε το Υπουργείο Αεροπορίας και καθιερώθηκε ως αυτοτελής, τρίτος, Κλάδος των Ενόπλων 

Δυνάμεων.Το 1934 ιδρύθηκε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ενώ παρελήφθησαν νέα σύγχρονα 

αεροπλάνα της εποχής. 

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

 Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου η Ελλάδα, έχοντας 77 αεροπλάνα πρώτης 

γραμμής, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερα από 463 ιταλικά. Παρά την αριθμητική υπεροχή 

της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, η Ελληνική Αεροπορία ανέτρεψε από τις πρώτες ημέρες του 

πολέμου τα σχέδια των Ιταλών και κατάφερε να εμποδίσει τη δράση της  

 Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής η Ελληνική Αεροπορία ανασυγκροτήθηκε και 

ανέπτυξε σημαντική δράση στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των συμμάχων,με πέντε (5) αεροσκάφη 

Avro Anson, τα οποία είχαν διαφύγει με τα πληρώματα τους εκεί μετά την κατάρρευση του μετώπου.  

Πόλεμος της Κορέας (1950 -1955) 

 Στις αρχές του 1950 η Ελλάδα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και η Ελληνική Αεροπορία 

ανασυντάχθηκε και οργανώθηκε σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα με τη βοήθεια των ΗΠΑ. 

 Το Νοέμβριο του 1950, στο πλαίσιο αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Νότια Κορέα, η 

οποία είχε δεχθεί επίθεση από τη Βόρεια Κορέα, η Ελλάδα συμμετείχε με οκτώ (8) αεροσκάφηC-47 

Dacota και 67 αξιωματικούς και οπλίτες που διακρίθηκαν για την τόλμη και την αποφασιστικότητά 

τους. 

Μεταπολεμικές εξελίξεις 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 τα ελικοφόρα αεροσκάφη της Ελληνικής Αεροπορίας 

άρχισαν να αντικαθίστανται από πιο σύγχρονα αεριωθούμενα.  

Συμμετοχή στην Επιχείρηση Αερομεταφοράς στην Κύπρο (1974) 

 Τον Ιούλιο του 1974 αεροσκάφη Noratlas της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών συμμετείχαν 

στην επιχείρηση αερομεταφοράς Ελλήνων καταδρομέων από την Κρήτη στην Κύπρο,με απώλεια 

ενός, από φίλια πυρά, στοιχίζοντας τη ζωή του τετραμελούς πληρώματός του και 27 αλεξιπτωτιστών. 
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Σήμερα 

 Από το 1988 μέχρι σήμερα παρελήφθησαν σύγχρονα αεροσκάφη όπως  είναι τα Mirage 2000 

EG/BG και Mirage 2000-5, τα F-16C/D Block 30, 50 ,52+ και Adv. και τα οποία παραμένουν σε 

ενέργεια. 

 Η αποστολή και σήμερα, σύμφωνα πάντα με το δόγμα μας, είναι η προάσπιση των εθνικών 

μας συμφερόντων πρωταρχικά μέσω της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» η διασφαλιση της αεράμυνας της χώρας, η 

παροχή αεροπορικής προστασίας και υποστήριξηςτων επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων και η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων. 

 Επιπλέον, η ΠΑ κατά την περίοδο της ειρήνης συμμετέχει στην Πολιτική Σχεδίαση για 

αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και εκτελεί σημαντικό έργο επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, 

διεξάγωνταςαποστολές Aεροπυρόσβεσης,αποστολές Έρευνας – Διάσωσης,αποστολές 

Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων,αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, 

τροφίμων κ.ά. , σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια 

αποφάσεων του ΟΗΕ με σκοπό τη συμβολή στη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας. 

 Τα διδάγματα του παρελθόντος σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της 

επιστήμης, έχουν καταστήσει την Πολεμική μας Αεροπορία μοναδική και παίζει τον πλέον 

καταλυτικό ρόλο στις προκλήσεις της εποχής. 

 Η αναγνώριση είναι διεθνής. καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, με τη συμμετοχή Ιπταμένων 

και Τεχνικών σε διεθνείς ασκήσεις. 

 Ήρωες πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος, από τον πρώτο,Υπολοχαγό Εμμανουήλ 

Αργυρόπουλο, τον Υποσμηναγό Νικόλαο Σιαλμά, το Σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη και μέχρι τον 

τελευταίο, παραμένουν πάντα ζωντανοί στη μνήμη μας.  

 “Του Ανδριωμένου ο θάνατος,θάνατος δεν λογιέται”…Αθάνατοι….Ελλάδα για σένα τα πάντα. 

 

 
 

Από την βράβευσιν  του πρώην Δ/του της 115 Πτέρυγος Μάχης υποπτεράρχου ε.α Λεωνίδα Ευαγγέλου. Το σχετικό 

τιμητικό Δίπλωμα του επιδίδουν δια λογαριασμόν του Ροτ.Ομίλου Χανίων οι κκΑντιπερειφερειάρχης Χανίων  Απόστολος 

Βουλγαράκης  και Χωροταξίας  οικισμού και περιβάλλοντος Κρήτης Καλογερής Νικόλαος. 
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Από την Ανακήρυξιν σε επιτ.ροτ.του Ομίλου Χανίων του υποπτεράρχου ε.α Λεωνίδα Ευαγγέλου.Το 

σήμα του Ρόταρυ το τοποθετούν εις την κομβιοδόχην του ο απερχόμενος β.Δ/της Κρουσταλάκης 

Παντελής και ο Αναλαμβάνων Γιαβρίδης Ιωάννης. 

 

EYXΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞIΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤ.ΜΕΛΟΣ 

ΜΑΣ ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ τ. β.Δ/ΤΟΥ. 3-7-14 

 

Με ολως ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα σήμερα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ τον 

διακεκριμμένον Ομιλητήν της βραδυάς τον Υποπτέραρχον ε.α κ.Λεωνίδα Ευαγγέλου τ.Δ/την της 115 

Π.ΜΑΧΗΣ 

Τόσον εμού προσωπικώς οσον και πολλών εκ των Ροταριανών των Χανίων. Ο κ.Ευαγγέλου λιαν 

εμπειρος και αριστος γνώστης του Θέματος, μας ανέπτυξεν τούτο με περισσή κατανόησιν που 

κατενθουσίασεν ολους μας, δίνοντας μας συγχρόνως όλα εκείνα τα στοιχεία δια μια πλήρη και 

σφαιρικήν γνώσιν του Θέματος. Τόσον δια την αμυντικήν αεροπορικήν θωράκισην της χώρας μας 

και την εξουδετέρωσιν κάθε εξωθεν απειλής οσον και δια την μεγάλην κοινωνικήν προσφοράν της 

εις την αεροκομιδήν ασθενών από απομακρυσμένα νησιά. 

Τον ευχαριστούμε θερμά δια μιαν ακόμην φοράν και ελπίζομεν να συνεχίσομεν την 

συνεργασίαν μας και εις το μέλλον.Του ευχόμεθα δε υγεία χαρά και ευτυχία καθως και επιτυχία 

στους σκοπούς του. 

Κυρίες και Κύριοι 

Ο Ομιλος μας λόγω της μεγάλης προσφοράς του κ.Λεωνίδα Ευαγγέλου εις τις Ενοπλες 

δυνάμεις της χώρας μας που είναι οι στιλοβάτες της Εθνικής μας ανεξαρτησίας και ελευθερίας 

απεφάσισε τόσον να τον βραβεύσει οσον και να τον ανακηρύξει επίτιμο μέλος του με το κάτωθι 

αιτιολογικό: 

 

1) ∆ια οσα προσεφερεν κατά τη διαρκειαν της µακρας του υπηρεσιας στις ενοπλες δυναµεις της 
πατριδος µας µε ικανοτητα , απαραµιλλον θαρρος και εντιµοτητα, εργαζοµενος αοκνως και µε 
πληρη συνειδηση των υψιστων υποχρεωσεων του, προκειµενου αυται να είναι απολυτα 
αξιοµαχες και ικανες προς προασπισην της χωρας µας από κάθε ειδος επιβουλην και σηµερον 
εµεις να δυναµεθα να απολαµβανουµε το µεγιστον και πολυτιµοτερον αγαθον που είναι η 
ελευθερια χωρις αγχος και αβεβαιοτητα δια το παρον και το µελλον των Ελληνων και της 
φιλτατης πατριδος µας. 

2) ∆ια  το κυρος και την αιγλη που προσεδωσεν εις τον οµιλον µας και γενικοτερα εις το ∆ιεθνες 
Ροταρυ µε την παραδοχην των πανανθρωπινων ιδεωδων της προσφορας υπηρεσιωνα 
φιλοκερδως προς τον πλησιον. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΙΝ ΤΟΥ κ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
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ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

 
Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα του επιδίδουν δια λογαριασμόν του Ρόταρυ Χανίων οι κκΦίλης Ιωάννης τ.Πρύτανις του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και Παπαδάκης  Εμμανουήλ  Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

 

 

 

 

 

 

Ο Βραβευθείς κ. θΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μετά της μητρός του Ελπίδος Θεοδωράκη 

συζύγου του αειμνήστου ροτ.μέχρι του θανάτου του Ιωάννου θεοδωράκη. 

 

 

 

 

 

Παράδοσις-Παραλαβή Δ/σεως Ροτ.Ομίλου Χανίων 

από τον Αποχωρούντα Μαρινάκη Σταύρο στον Αναλαμβάνοντα Εμμ.Δελάκη 

 
Ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης μετά της συζύγου του απευθυνόμενος προς τους συνδαιτημόνας 

παρουσία των μελών του ΔΣ, των Β.Δ/των Γιαβρίδη,  Κρουσταλάκη,  και Βασιλειάδη των 

Αντιπερειφεριαρχών Χανίων Απόστολου Βουλγαράκη και Χωροταξίας - Περιβάλλοντος Κρήτης 

Καλογερή Νικολάου,  του κύριου Ομιλητού Λεωνίδα Ευαγγέλου τ.Δ/του της 115 Πτέρυγας Μάχης. 
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Ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος κάνοντας ένα 

σύντομο απολογισμό του εργου του. 

 

 

 

 

 

Οι Αντ/δροι Ουρουτζόγλου Μελέτιος και Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης επιδίδουν δια 

λογαριασμόν του Νέου Προέδρου Εμμ.Δελάκη 

μετά του ΔΣ του ένα τιμητικό βραβείο εις τον 

απερχόμενον Πρόεδρον Μαρινάκην Σταύρον 

δια το προσφερθέν υπ΄αυτού ροτ. εργο κατά 

την διάρκειαν της Θητείας του παρουσία του 

νέου Πρ. Εμμ.Δελάκη του Ομιλητού 

υποπτεράρχου Λεωνίδα Ευαγγέλου τ.Δ/του 115 

Πτερ.Μάχης του τ.Προέδρου και 

επιτ.ροτ.Ομίλου Χανίων Αμαργιανιτάκη 

Ιωάννου και του β.Δ/του Κρουσταλάκη 

Παντελή. 

 

 

 

Ο Παραδίδων Πρόεδρος Μαρινάκης Στ. ενώ 

τοποθετεί το σήμα του Προέδρου εις τον 

αναλαμβάνοντα δια 29 φορά Εμμ.Δελάκη παρουσία 

της συζύγου του ροτ. Αικατερίνης Δελάκης μερικών  

εκ των μελών του ΔΣ Κουρούπη Ιωάννου, Τυλιανάκη 

Δήμητρας, Πελεκανάκη Γεωργίου και Νοδαράκη 

Εμμανουήλ και του υποπτέραρχου Λεωνίδα 

Ευαγγέλου πρ.Δ/του της 115 Πτέρυγας Μάχης.  

   

 

Μετά την ανάληψιν των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης παραχώρησε το βήμα εις 

τους κάτωθι που εζήτησαν να λάβουν τον λόγον: 1)Νοδαράκην Εμμανουήλ, Στασινού Ελβίρα, 

Πατεράκην Σταύρον, Πολένταν Σταύρον και Κονταξάκην Γεώργιον και Γκίζαν Σταύρον. 

 

 

 

Ο Γεν.Γραμματεύς μας Εμμ.Νοδαράκης 

λαβών τον λόγον έκανε μια αναδρομή της 

αγαστής μακρόχρονης ροταριανής πορείας που 

είχε με τον πρ. Εμμ.Δελάκη, εξέθεσε τα προσόντα 

και τις αρετές τόσον του ιδίου οσον και της 

συζύγου του Αικατερίνης και ευχήθηκε πάντα να 

εχει υγεία και να συνεχίζει απρόσκοπτα το εργον 

του. 
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Η Ροτ.Στασινού Χριστίνα Ελβίρα απήγγειλε 

το κάτωθι Αφιέρωμα του 

πολυβραβευμμένου Ακαδημαικού ποιητού 

και λογοτέχνου κ.Μαραγκουδάκη προς τον 

Πρόεδρον Εμμ.Δελάκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τ.β.Δ/της Σταύρος Γκίζας συνεχάρη 

τον Πρόεδρο Εμμ. Δελάκη και εδήλωσε ότι 

θα είναι πάντοτε στο πλευρό του, 

στυλοβάτης του σε κάθε δύσκολη στιγμή 

όπως έκανε και κατά το παρελθόν. 
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Ο Ροτ.Πατεράκης Σταύρος Πρόξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη με μια βαθιά, 

ανθρώπινη προσλαλιά, γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα που έκανε πολλούς να συγκινηθούν 

προσφώνησε τον πρόεδρο Εμμ. Δελάκη ως κάτωθι συγχαίροντας επίσης τον απελθόντα πρόεδρο 

Μαρινάκη Σταύρο: 

  

Αγαπητοί μου ροταριανοι, βρίσκομαι ενώπιόν σας 

διότι μου εζητήθηκε να προσφωνήσω τον φίλτατό μου 

Εμμανουήλ Δελάκη του Νικολάου. 

Μεγαλη τιμη αλλα και δυσκολο εργο οπως φανηκε 

αργοτερα,  

Οταν λοιπον μου εγινε αυτη η προταση με χαρα την 

αποδεκτηκα και σκεφτηκα οτι μετα απο τοσα χρονια που 

ειμαι ομιλητης σε διαφορα πανελ μιλωντας βεβαια 

παντοτε για τον τουρισμο ολα θα ηταν απλα. Αμ δε, για 

να μιλησει κανεις για τον Δελακη χωρις να 

χρησιμοποιησει τα χιλιοειπομενα λογια ειναι αρκετα 

δυσκολο. 

Να μου επιτρεψετε αγαπητοι ροταριανοι να σας 

μιλησω οπως εγω το νιωθω, απο καρδιας οπως μου 

προταθηκε . 

Μανωλης Δελακης,  ο Μανιος για τους πολλους 

φιλους του. 

Εκλεισα τα ματια μου και προσπαθησα να 

περιγραψω με εικονα τον φιλο μας, αμεσως στο μυαλο 

μου ηλθε ενα περιβολι σε μια καλοκαιρινη ημερα ετσι 

ειναι ο Μανιος μας χαρουμενος, δροσερος, αεικινητος, 

γεματος αγαπη και δωρα. Ετσι τον περιγραφει το 

υποσυνειδητο μου.    

Ανθρωπος με αλφα κεφαλαιο αλτρουιστης, 

φιλοτιμος, φιλοξενος με λιγα λογια ο ανθρωπος μας.  

Γεννηθηκε στα χανια το σωτηριο ετος 1934 

Απο πατερα οδοντιατρο τον Νικολαο Δελακη (το 

μηλο κατω απο την μηλια) 

Σπουδασε οδοντιατρικη στο πανεπιστημιο αθηνων το ετος 1957 

Η υπεροχη οικογενεια του αποτελειται απο την αξιαγαπητη σε ολους μας Κατινα το γενος 

μανουσακη και τα τρια παιδια του την Αικατερινη, τον Νικολαο, και την Κλειω που και αυτα μαλιστα 

εχουν σπουδασειτην ιατρικη επιστημη, τα δυο οδοντιατρικη το τριτο δεν ξερω πως σου γλιτωσε εχει 

σπουδασει Βιοπαθολογος-Μικροβιολογος. Εχει δε και 5 εγγονια. 

Κυριες και κυριοι αγαπητοι ροταριανοι δεν θα σας απαριθμισω τα ταλεντα τις χαρες αλλα και τις 

τιμες που εχει λαβει ο αγαπητος μας Μανιος αλλωστε τα ξερετε καλυτερα απο εμενα. 

Εδω θα ηθελα να καλοσορισω τον νεο μας προεδρο, αληθεια Μανιο που ησουν τοσο καιρο, 

ουτε ενα καλεσμα δεν μας εκανες ουτε στις ημεριδες και τα συνεδρια μας ερχοσουν, η απουσια σου 

ηταν αισθητη. Μηπως ησουν στις Μαλδιβες και εκανες μακροβουτια με την Κατινα σου, η μηπως 

ησουν στην καραιβικη και εκανες το πειρατη η μηπως ησουν με τον paul harris μiaς και το διεθνες 

ροταρυ σε εχει τιμησει 8 φορες σαν paul harris fellow. Οπου και αν ησουν σε ειχαμε μεσα στην 

καρδια μας.  
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Μανιο μας ελειψες, ευτυχως ξαναγυρισες κοντα μας πιο ομορφος, λιγο ψηλοτερος αλλα με την 

ιδια σπιρταδα. 

Καλος ηρθες φιλε μεταξυ φιλων, προεδρε μεταξυ ισων, αγαπητε Μανιο ο προεδρικος θοκος σε 

περιμενει, αλλωστε ξερεις να τον τιμας καλυτερα απο ολους εμας. Αλλωστε 29 φορες τον εχεις 

αναλαβει μεχρι σημερα. Αα ξεχασα.. προσφατως ηταν και αρχηγος στην 3 αγγελη λυκοπουλων για 5 

περιπου χρονια μετα τα λυκοπουλα μεγαλωσαν!!!!! 

  

Ο Ροτ.Πολέντας Σταύρος Πρόεδρος του 

Συλλόγου Τροχαίων Ατυχημάτων και 

δυστυχημάτων Κρήτης είπε μεταξύ των 

άλλων ότι είναι γι αυτόν μεγάλη τιμή να με 

θεωρεί εκλεκτόν φίλον του και ροτ. 

συνάδελφον, ο Πρ.Εμμ.Δελάκης και ο οποίος 

είναι ενας απλός, λιτός άνθρωπος, 

αγωνιστής, μαχητής, πιστεύει στο Ρόταρυ και 

τα ιδανικά του και ολοι εμείς τον 

ακολουθούμε πιστά και πιστεύουμε στο 

Ρόταρυ. Και ερχόμεθα σ΄αυτό εμπνευόμενοι 

από το παράδειγμα του. Τέλος του ευχήθηκε 

καλή επιτυχία και δύναμη στο Ροταριανό 

έργο. 

 

 

 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης κ. 

Κονταξάκης Γεώργιος ειπε τα κάτωθι: 

“H Ιστορία γράφεται και δεν ξεγράφεται,  

η Ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται» 

 

Ετσι και ο Πρόεδρος μας Εμμ. Δελάκης 

εχει γράψει την δική του ιστορία. 

Πρόκειται περί μιας ισχυρούς προσωπικότητας με κύρος και αίγλη. 

Όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται ακούραστα,ανηδιοτελώς και πάντα με αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο προσφέροντας απεριόριστη ανθρωπιά και συμπόνια.Πάντα η πόρτα του ητο ανοικτή 

δια το οποιοδήποτε πρόβλημα και πάντοτε εδιδε λύσεις σ΄αυτά και κατέληξε με την κάτωθι 

μαντινάδα: 

Η Λεβεντιά και Αρχοντιά 

Είναι που δεν πουλιέται 

Μονα ποχτα ο Ανθρωπος 

Την ωρα που γεννιέται 

 

Το χειροκρότημα που ακολούθησε ητο παρατεταμένο και με αυτά που ειπε και με την 

μαντινάδα που του αφιέρωσε πράγμα που απέδειξε ότι το πολυπληθές ακροατήριο συμφώνησε 

απόλυτα. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Διακρίνεται ο Πρόεδρος του Ροτ. 

Ομίλου Ηράκλειο – Κάντια Σαμιώτης 

Ιωάννης μετά της Μαρίας Γιαβρίδου 

συζύγου του β.Δ/του μας,ο 

ροτ.Βουλουμπασάκης Ιωάννης και ο 

Νικόλαος Τρίκκας Πρόεδρος του 

Κεντρ.Ημερ.Φροντίδας ( ΚΗΦΑΠ) ο 

κ.Ντουρουντάκης Εμμ.τ.Δ/της του 

Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου και το 

ζεύγος Μηλιαρά Ιωάννου τ.β Δ/του και 

επιτ.μέλους μας. 

 

 

 

 

Διακρίνεται ο εκπρόσωπος του 

Ροτ.Ομίλου Κερκύρας ροτ.Κων/νος 

Σκιαδόπουλος πρ.Αερολιμενάρχης 

Κερκύρας και οι ροτ.1) Μπατσαρισάκης 

Παναγιώτης 2) Φώσκολος Αντώνιος 

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 3) Το 

ζεύγος Παύλου Παυλάκη και 4) Μαστοράκη 

Ελένη 

 

 

 

 

Διακρίνεται ο Πρόεδρος του Ροτ. Ομίλου 

Ηρακλείου Χουχουρέλος Νίκος Υποναύαρχος 

ε.α.και οι τ.β.Δ/ται και επίτιμα μέλη μας 

Χαρωνίτης Νώντας και Μηλιαράς Ιωάννης,καθώς 

και οι Μαστοράκη Ελένη ροτ,η σύζυγος του β΄ 

Αν/δρου μας Βαθιωτάκη Γεωργίου Μαρία και ο 

Παυλάκης Αχιλλέας. 

 

 

 

 

Διακρίνεται ο βραβευθείς οικονομικός 

επιχειρηματίας Θεοδωράκης Γιώργος μετα της 

συζύγου του και των φιλοξενουμένων του. 
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Διακρίνονται τα παιδιά του προέδρου μας Εμμ. Δελάκη, ο Ροτ. Νίκος Δελάκης μετα της συζύγου του 

Άννας και Κατερίνας Δελάκη Τσιβουράκη συζύγου του ροτ.Τσιβουράκη Νικολάου. 

 

 

 

Διακρίνονται οι ροτ.Καρτσωνάκης Στέφανος, Γελασάκης Αντώνιος μετά της συζύγου του, ο 

Ουρολόγος Κοματσουλάκης Γεώργιος φίλος του Ομίλου, η κόρη Κατερίνα και η σύζυγος Αικατερίνη 

του Προέδρου μας Εμμ.Δελάκη, και η οικογένεια Παύλου Παυλάκη μεταξύ των οποίων και η 

σύζυγος του Αντιπερειφερειάρχου Χωροταξίας και περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερή Νικολάου  

Τζίνα. 

 

 

Διακρίνονται οι ροτ.Δροσερός Νικόλαος,Αρετάκης Ιωάννης,Μυριδάκης Δημητριος μετά της 

συζύγου του, Σταματάκης Ζαχαρίας, Σκαμάγκα Μαρία και το ζεύγος Νικολάου υποστράτηγου ε.α. 
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Διακρίνονται η κυρία Χρύσα  Δασκαλάκη και οι Πατεράκη, Δελάκη Αικατερίνη, Φωτεινή 

Νταντινάκη,Βαβουράκης Κυριάκος, Κουκλάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων, Χριστίνα 

Στασινού Ελβίρα, Πολέντας Σταύρος μετα των προσκεκλημμένων των. 

 

 

Διακρίνονται οι Φραγκάκης Εμμ.Αν/δρος Δημοτ.Συμβ.Χανίων και οι ροτ.Πολέντας Σταύρος 

Πρόεδρος Συλλόγου Τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων Κρήτης, Ασημομύτη Στυλιανή, 

Σταματάκης Ζαχαρίας, Αμαργιανιτάκης Ιωάννης, Τυλιανάκη Δήμητρα, Βασιλειάδης Ευστάθιος 

Ειδ.Εκπαιδευτής της Ροταριανής Περιφέρειας, Νώντας Χαρωνίτης, Χουχουρέλης Νικόλαος Πρόεδρος 

Ροτ.Ομίλου Ηρακλείου και Αρετάκης Ιωάννης. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 8-9-14 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΑΣ 

ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ τ.Β.Δ/ΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΚΑΙ ΓΚΙΖΑΝ ΣΤΑΥΡΟΝ. 

 

 

Κεντρική Προεδρική Τράπεζα 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο τ.β.Δ/της Χαρωνίτης Νώντας,ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης,ο 

τ.β.Δ/της Βασιλειάδης Ευστάθιος,ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης,ο τ.β.Δ/της Γκίζας Σταύρος και ο β.Δ/της 

Γιαβρίδης Ιωάννης. 

 

Ο Α Αντ/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος ενώ παρουσιάζει τον νέο ροτ. Μπούκα Δημήτριο,οι 

δε β.Δ/της Γιάννης Γιαβρίδης και ο Γεν.Γραμματέας Εμμ.Νοδαράκης του τοποθετούν το σήμα του 

Διεθνούς Ρόταρυ εις την κομβιοδόχην του. 

 

 

 

 

 

Ο τ.β.Δ/της Γκίζας Σταύρος ειδικός 

εκπαιδευτής ενώ αναπτύσσει την Ομιλίαν 

του περί της προσφοράς του Ροταριανού 

Ιδρύματος. 
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Ο τ. β.Δ/της Βασιλειάδης Ευστάθιος ειδικός εκπαιδευτής ενώ αναπτύσσει την Ομιλίαν του 

<<Αύξηση-προσέλκυση μελών>> 

 

 

 

Τμήματα των παρευρεθέντων ροταριανών 

 



 

 

16

 
ΧΑΝΙΑ 15-9-2014 

                                 Συγκρότηση Επιτροπής Ροταράκτ Χανίων 

                                        

   Δια του παρόντος εγγράφου μας διορίζομε τα κάτωθι μέλη του Ροταριανού Ομίλου Χανίων ως 

επιτροπή  Ροταράκτ Υπεύθυνη δια την παρακολούθησιν και στήριξιν του Ομίλου Ροταράκτ Χανίων. 

1. Πρόεδρος : Μουσταίζης Σταύρος Τακτικός Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης. 

2. Μέλος : Mπούκας Δημήτριος Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης. Κιν : 6975 109870 

3. Μέλος : Μαστοράκη Ελένη  Φαρμακοποιός τηλ.28210-02080. Κιν: 6946 064484. 

 

Ελπίζομε βάσιμα ότι η επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί αμεσα δια το καλό του Ρόταρυ και θα 

ερθει σε επαφή με την Πρόεδρο Λίνα Τσαγκάρη  και τα λοιπά μέλη του Ομίλου ROTARAKT δια τον 

συντονισμό του εργου τους. 

                                                  

Μετά των φιλικωτέρων μου ροτ.αισθημάτων 

                                                                        

Ο  Πρόεδρος       Ο Γεν.Γραμματέας 

 

    Εμμ.Δελάκη τ. β.Δ/της       Εμμ.Νοδαράκης 

 

 
 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΑΝΑ !!!! 

 

Νίκου Φλεµετάκη 

Επιτ. Ροτ . Οµιλου Χανίων, τ. β. ∆/του 

 

Παραμον  ή τση Παναγι   άς του  ‘14 

Οψ  ές αργ   ά ξεκίνησα στο σπίτι μα  ς να πάω 

Εξέχασα για μια στιγμ  ή ήντα θα πα να κάνω 

 

Απού ’ναι  σφαλιχτ  ό γερ   ά πάνω απ  ό δέκα χρόνους 

Και κλείνει μέσα δάκρυα αβάσταχτου  ς τσοι πόνους 

 

Έκανα πέτρα τη καρδι  ά τη πόρτα για ν ανοίξω 

Μα δεν εβάσταξα γερ  ά μέσα για να ξανοίξω 

 

Άλλε  ς φορ  ές εθώρουνα απ  ό μακρ  ά την πόρτα 
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ορθάνοιχτη κι η μάνα μα  ς να καθαρίζει χόρτα 

 

Τση Παναγι  άς εσίμωνε και κάναμε νηστεία 

Την άλλη μέρα το πρω  ί όλοι στην εκκλησία 

 

Να μεταλάβουμε μαζ  ί ΜΑΝΑ παιδι  ά κι εγγόνια 

Νε ευχηθούμε γκαρδιακ  ά να ναι πολλ  ά τα χρόνια 

 

Σαν άνοιξα  αντίκρισα μόνο φωτογραφία 

Τση ΜΑΝΑΣ απου έλλειπε μα έμοιαζε Παναγία 

 

Λέω τση ΜΑΝΑ  ήρθαμε…. μα απάντηση καμία! 

  Ετότεσα   ς γονάτισα μπρο  ς στη φωτογραφία …….. 

 

Λέω  τση …………………….. 

Σήκω μανούλα μου γλυκι  ,ά τση Παναγι  άς σιμώνει 

Άνοιξε πόρτε  ς διάπλατα  να μπούνε οι γειτόνοι,  

ω  ς έκανε  ς αλλοτιν   ά με τα τσικαλικ  ά σου 

Ήρθα κοπέλια του χωριο  ύ μαζ  ί και τα δικ  ά σου. 

 

Μέρα και νύχτα  μάνα μου τση Παναγι  άς το λέω       

Απο ’ ύ ναι Μάνα  και γροικ  ά και κάθομαι  και κλαίω 

 

Θωρ  ώ μια στάξη δάκρυο  τα μάθια τση εστάξα 

εθάμπωσε μου τη θωρι  ά και στη  καρδιά εφτάξα 

 

Μη κλα  ίς μανούλα μου καλ  ή γιατ  ί οι ψυχ  ές δε κλαίνε 

Μόνο σε σπίτια  τριγυρνούν που τ’όνομ  ά του   ς λένε   

 

Εγ  ώ Μανούλα μου γλυκι  ά θερμ  ά παρακαλ  ώ ΣΕ 

Τση Παναγι , άς αν την ιδε , ίς καλ  ό τραπέζι στρώσε 

 

Στρώσε τραπέζι που’ στρωνε  ς άλλοτε  τέτοια μέρα 

Και κάλεσε και το μπαμπ  ,ά ετσα οι καιρο  ί τα ‘φέρα. 

 

Κι εμε  ίς μανούλα μου γλυκι  ,ά να ξέρει  ς πω  ς μπορούμε 
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ετσα τραπέζι μεσ’ στο νου  μέρα γιορτ  ής να ζούμε. 

Κάθε δεκαπενταύγουστο οι θύμησε  ς με πνίγουν 

Βαθ  ύ πηγάδι η καρδι  ά και  δύσκολο  θα φύγουν .  

 

Μάνα γλυκι , ά μοναδικ  ή γυναίκα ………. !!! 

Ήλιο φεγγάρι στη ζω  ή σ είχα πριχο  ύ κλειστούνε 

 μάτια σου, που και σβηστ  ά ακόμη μ’οδηγούνε ! 

 

         ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΕΣ  

          ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ  ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΚΙΖΑ 

ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ 

                                                                                                                                                                                       Χανιά  30  

ΙΟΥΛΙΟΥ  2014 

 

Το Δ.Σ του Ροταριανού Ομίλου Χανίων μόλις πληροφορήθηκε τον Θάνατο  της Καλλιοπης Γκιζα, 

μητρος του εκλεκτου και λειαν αγαπητου Ροτ. τ β. Δ/του Σταυρου Γκιζα , συνεδρίασε εκτάκτως 

και αποφάσισε τα κάτωθι: 

1ον   Να εκφράσει την λύπην του που δεν μπορεί να παραστεί εις την εξόδιον ακολουθίαν και την 

εκφοράν της που πραγματοποιείται σήμερον Τετάρτη  30-7-14 στην Αθήνα. 

2ον  Να συμπαρασταθεί εμπράκτως και να εκφράσει  τα βαθύτατα συλληπητήριά του εις τον 

πέραν της τριακονταετίας ροταριανό συνάδελφο και τ. Πρόεδρο. 

3ον Να καταθέσει το ποσόν των 200 Ευρώ εις το ειδικόν ταμείον βοηθείας αναξιοπαθούντων 

οικογενειών του Ομίλου Χανίων. 

4ον  Να αργήσουν τα γραφεία του Ομίλου την ημέρα της κηδείας . 

5ον  Στην 1ην Συνεστίασιν του εις μνήμην του να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή.  

6ον  Να δημοσιευθεί  το παρόν  στον τοπικό τύπο Χανίων και στο facebook του ομιλου.  

 

                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Ο Πρόεδρος Ρ.Ομ.Χανίων           Ο Γεν. Γραματέας       

  Εμμανουήλ Δελάκης                    Εμ. Νοδαράκης 

       τ.β. Δ/της                                     τ.β.Δ/τής 

 


