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Έτος 49ον – Τεύχος 53ον - Περιόδου 01/07/16 – 30/06/17 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

ΕΞΕΔΟΘΗ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818  
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

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

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

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡ. ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΠΑΚΗ Μ. 

 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ροτ. Δελάκης Εµµανουηλ – Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 
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.		
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ROTARY INTERNATIONAL 
2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 
JOHN  GERM 

 

	
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2016-2017	

	
ΜΑΜΑΤΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
Λεωφ.	Α.	Παπανδρέου	24	Α	
Ηλιούπολη,	Αθήνα	Τ.Κ.	16345	

Κιν.	6977628840		
Τηλ.210-3824751	

	
E-mail	:	apmam@otenet.gr	

ΕΨΗΦ.	Δ/ΤΗΣ	2017-2018	
	

ΚΙΤΣΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	
Ηρώδου	Αττικού	19		

Μαρούσι,	Αθήνα	Τ.Κ.	15124	
Κιν.	6932250210		
Τηλ.	210-6143405	

	
E-mail	:	xkitsos@teiath.gr	

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ	Δ/ΤΗΣ		2018-2019	
	

ΝΤΟΡΑ	ΚΕΜΟΥ	
Παξών	5	

Κηφισιά,		Τ.Κ.	14562	
ΚΙΝ.6932361731	
ΤΗΛ.2108017794	

	
E-mail:	ndkemos@otenet.gr	

	
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	15-16	:	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΚΙΝ.6978485412	ΤΗΛ.2106727734	E-mail		Gregory@central.ntua.gr	
Β.	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ	:		ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΙΝ.6946310232	ΤΗΛ.2810257667	E-mail		Kroust-p@otenet.gr										

ΠΡΩΗΝ	Β.Δ/ΤΑΙ	:	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6948987788	-	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6944575792		
	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	Ρ.Ο.	ΧΑΝΙΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1/7/16	ΕΩΣ	30/6/17	
	

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ	2014-17	–	Β.	Δ/ΤΗΣ	13-14	–	ΕΠΙΤΙΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	:	

				ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	συντ.	Οδοντίατρος,	Χάληδων	18,	Τηλ:	28210-46467,		

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

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

				ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΙΟΣ						Ξεν/χείο		ΜΙΜΟΖΑ	Αγία	Μαρίνα	Κυδωνίας,	

				Τηλ.6942693366,	email:	takisou@yahoo.gr	

3)	Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	:	ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μηχανολόγος	-	Ηλεκτρολόγος			

				Κιν.	6932296194,	email:	vathioti@otenet.gr	

4)	Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ	:	ΠΟΛΕΝΤΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Έμπορος	Πετρελαιοειδών,	Πελεκαπινα	-	Χανιά,	Τηλ.	28210	88992,		

				Κιν.697	8007735,	e-mail:	polentaspark@hotmail.com	

5)	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	:	ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	,	ΥΠΤΓΟΣ	ε.α.	Κιν.	6944525359	,		

					e-mail:	kotsiopoulosd@yahoo.gr		

6)	ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	–	Τ.Β.	Δ/ΤΗΣ	:	ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Φαρμακοποιός,	

				Ανδρέα	Αρχοντάκη	9,	Τηλ.	28210-51543,	Kιν.	6976-670414,	email:	nodarakis@yahoo.com	

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,	Κιν.	6974700100	spaterakis@spatours.gr,		

9)	ΤΑΜΙΑΣ	:	ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ			

				Έμπορος	δερμάτινων	ειδών,		Κιν.	6989	119252		

10)	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	:	ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επιχειρηματίας,	Κάτω	Δαράτσο	

				Κιν.	6944305825	
11)	ΜΕΛΟΣ	:	ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ	ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ	Συμβολαιογράφος,	Κολυμβάρι	Κισσαμου,	Τηλ.	28240	22536	,		
				Κιν.	697	7638824	,	E-mail	:	giannoudaki@otenet.gr	
12)	ΜΕΛΟΣ	:	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Πρόεδρος	του	1ου	Ροταριανού	κοινοτικού	σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ									
				Σελίνου	Χανίων,	Κιν.	6972138588,	Τηλ.	28230	41620,	e-mail:	alfacafenion@aol.com	
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Φωτογραφικό	και	λοιπό	ρεπορτάζ	από	την	Συνεστίασιν	Της	29-9-2016	κοινής	μετά	του	1ου	
Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου,	επ’	ευκαιρία	της	ενάρξεως	
των	χειμερινών	εκδηλώσεών	μας	περιόδου	16-17	με	ομιλήτρια	την	κ.Μαρία	Τζανακάκη-

Μελισσαρη	Ιατρό	Νευρολόγο	Ψυχίατρο	και	των	βραβεύσεων	των	κ.κ.Μαρινάκη	Εμμανουήλ	
Δ/ντου	της	Tui	στην	Κρήτη	και	Μαρινάκη	Πέτρου	ιδρυτού	του	Βοτανικού	Πάρκου	δια	την	

σημαντικήν	συμβολήν	τους	εις	την	τουριστικήν	ανάπτυξιν	της	Μεγαλονήσου	μας.	
	

	
	

Έναρξις	 της	 συνεστιάσεως	 με	 την	 καθιερωμένην	 προσευχήν	 προς	 τον	 κ.ημών	 ιησού	 Χριστόν	 την	 οποίαν	 απαγγέλει	 ο	
β.Δ/της	των	ροταριανών	Κρήτης	Ροτ.Κρουσταλάκης	Παντελής.	
	

	
	

Κεντρική	Προεδρική	Τράπεζα	

Διακρίνονται	 απ’	 αριστερά	 οι	 κ.κ.	 Κονταράκης	 Ιωάννης	 Ταξίαρχος	 ε.α	 τ.Υπ/της	 του	Πεδίου	 Βολής	 Κρήτης	 επί	 6ετία,	 ο	
Ροτ.Πατεράκης	 Σταύρος	 Πρόξενος	 της	 Σλοβακίας	 στην	 Κρήτη,	 ο	 Πτέραρχος	 ε.α.	 κ.Κελαιδής	 Εμμ.	 Γεν.Γραμματέας	 του	

Πνευματικού	Κέντρου	Χανίων,	η	κ.Αρχόντισσα	Ναναδάκη-Παπαδερού	Πρόεδρος	της	Ιστορικής	και	Λαογραφικής	Εταιρίας	
Κρήτης,	 ο	 καθηγητής	 κ.Φίλης	 Ιωάννης	πρώην	Πρύτανης	 του	Πολυτεχνείου	 Κρήτης,	 ο	 Ιατρός	 κ.Παπαδάκης	 Εμμανουήλ	

πρ.Αντ/δρος	 του	 Περιφ.	 Συμβ.	 Κρήτης	 και	 επίτιμος	 Πρόεδρος	 Ιατρικής	 Εταιρείας	 Χανιων,	 η	 ομιλήτρια	 Και	 Ιατρός	
Ψυχίατρος	Μαρία	 Τζανακάκη-Μελισσαρη	Περιφ.	 Συμβ.	 Κρήτης,	 ο	Πρόεδρος	 Του	1ου	 Ροτ.	 Κοιν.	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	

Αζωγυρέ	 Σελίνου	 ροτ.	 Κουκουτσάκης	 Ευτύχιος,	 ο	 Πρόεδρός	 μας	 Εμμ.Δελάκης,	 ο	 Αντιπεριφερειάρχης	 Οικισμού	 και	
Περιβάλλοντος	 Κρήτης	 κ.Καλογέρης	 Νικόλαος,	 ο	 αναπλ.	 Γεν.	 Γραμμ.	 Εμμ.Νοδαράκης,	 ο	 Γεν.	 Γραμμ.	 Κωτσιόπουλος	

Δημήτριος	 Υποστράτηγος	 ε.α.,	 οι	 β.Δ/ται	 των	 Ροτ.	 Κρήτης	 Κρουσταλάκης	 Παντελής	 και	 Γκίζας	 Σταύρος,	 το	 ζεύγος	
Καστρινάκη	Σταύρου	τ.Αερολιμενάρχου	Χανίων	και	Προέδρου	της	Επιτρ.Βραβεύσεων	του	Ομίλου	μας	και	ο	β.Αντ/δρός	
μας	Βαθιωτάκης	Γεώργιος.	
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Τμήματα	της	κατάμεστης	αιθούσης	

	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ	ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ	TZANAKAKH-
MEΛΙΣΣΑΡΗ	ΜΑΡΙΑΣ	

ΥΠΟ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ		ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ		29-9-2016	

Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας		

Αγαπητοί	 β.Δ/τές,	 Πρόεδροι	 των	 ροτ/νών	 ομίλων	
της	Κρήτης		

Φίλοι		ροτ/νοί	συνάδελφοι,			Κυρίες	και	Κύριοι		

Εκλεκτοί	μας	προσκεκλημένοι	.	

	

Η	προσφορά	της	κ.	Τζανακάκη	Μαρίας	εις	τον	τόπον	μας,	στην	Κρήτη,	είναι	παρά	πολύ	μεγάλη.	
Υπηρετεί	όχι	μόνον	την	επιστήμην	της	με	πάθος,	συνέπεια	και	αγάπη	προς	τον	συνάνθρωπον,	αλλά	
και	γενικότερο	ενδιαφέρεται	ζωηρώς	δια	τα	κοινά	του	τόπου	μας.	

Η	σημερινή	σας	ομιλία	πολύ	αγαπητή	μας	φίλη	Μαρία,	με	έκδηλο	ενδιαφέρον	αναμένεται	από	
όλους	εμάς	που	παρευρισκόμεθα	εις	την	αίθουσα	αυτήν,	δηλαδή	από	τας	αρχάς	της	πόλης	μας,	η	
τους	εκπροσώπους	αυτών,	από	τους	Ροταριανούς,	τους	φίλους	του	ΡΟΤΑΡΥ	και	την	εκλεκτή	μερίδα	
της	κοινωνίας	μας,	που	πάντοτε	μας	τιμά	με	την	παρουσία	της	και	τις	ιδιαίτερες	εκδηλώσεις	αγάπης	
προς	τον	Όμιλο	μας.				

				Επαναλαμβάνω	ότι	αναμένεται	με	 έκδηλον	ενδιαφέρον,	μια	που	αναφέρεται	στο	ποιο	 Ιερό	
και	πολύτιμο	πράγμα	που	έχει	κάθε	άνθρωπος,	στην	ΥΓΕΙΑ,	και	συγκεκριμένα	στο	θέμα	Νομικά	και	
ηθικά	Διλήμματα	εις	την	Ανοια-	το	Αλτσχαιμερ.		

Αντιλαμβάνεσθε	το	τεράστιο	ψυχικό	βάρος	που	καλούνται	να	αντιμετωπίσουν	οι	συγγενείς	και	
προσφιλείς	φίλοι	αυτών	 των	ατόμων	όταν	βλέπουν	 	 τους	αγαπημένους	 τους	σ΄αυτήν	 την	ανίατον	
κατάστασιν.	 Το	 Πανανθρώπινο	 αυτό	 Θέμα	 αγγίζει	 τις	 καρδιές	 και	 τις	 ψυχές	 εκατομμυρίων	
συνανθρώπων	μας	σ’	ολόκληρο	τον	πλανήτη	χωρίς	καμιά	υπερβολή.		

	Δεν	θα	ηθελα	να	προσθέσω	ουτε	θα	ητο	και	πρέπον	τίποτε	επι	πλέον	επι	του	θέματος	αυτού	
μια	που	η	Ομιλήτρια	μας	θα	μας	το	αναπτύξει	εμπεριστατωμένα	όπως	έκανε	και	στην	προηγούμενη	
ομιλίαν	της	στον	Ομιλον	μας.	

							Πριν	της	παραδώσω	ομως		το	βήμα	κατά	παγίαν	ροτ/νή	τακτικήν	θα	αναφερθώ	εν	συντομία	
στο	πλούσιο	βιογραφικό	της	σημείωμα:			
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Τζανακάκη - Μελισσάρη Μαρία 
Νευρολόγος-Ψυχίατρος 

 

! Υπεύθυνη	της	A’	και	Β’	Φάσης	Ψυχαργώς	στο	Θ.Ψ.Π.Χ.	

! Πρόεδρος	 και	 Ιδρυτικό	 Μέλος	 του	 Παραρτήματος	 της	
Πανελλήνιας		Εταιρείας	για	τη	Νόσο	Alzheimer	&	Συναφών	
Διαταραχών	στα	Χανιά	από	το	1998	

! Αντιπρόεδρος	Πανελλήνιας	Ομοσπονδίας	Νόσου	Alzheimer	

! Ητο	 μέλος	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	 Νομ.	 Γεν.	
Νοσοκομείου	Χανίων	«Ο	Άγιος	Γεώργιος»	από	το	1985	έως	
και	το	2002	.	

! Είναι	 εκλεγμένο	 Μέλος	 Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 ΠΕΣΥ	
Κρήτης.	

! Μέλος	 της	 Πανελλήνιας	 Ψυχιατρικής	 Εταιρείας	 και	 του	
Ιατρικού	Συλλόγου	Χανίων	

! Μέλος	του	Μητρώου	Εκπαιδευτών	ΣΕΚ	του	ΕΚΕΠΙΣ.	

! Εντεταλμένη	 περιφερειακή	 σύμβουλος	 Ψυχικής	 Υγείας	
στην	Περιφέρεια	Κρήτης	

! Συντονίστρια	Διευθύντρια	Ψυχιατρικής	Κλινικής	Γ.Ν.Χανίων	
! Συμμετοχή	 σε	 πανελλήνια	 &	 διεθνή	 συνέδρια	 με	

παρουσιάσεις/ομιλίες.	

! Συμμετέχει	σε	ερευνητικά	πρωτόκολλα.	

! Έχει	εκπαιδευτική	εμπειρία.	

Η	διακεκριμένη	ομιλήτρια	μας	ενώ	αναπτύσει	το	θέμα	της		
«Νομικά	και	ηθικά	διλλήματα	εις	την	Ανοιαν	Alzheimer	

	

	

Την	ομιλήτριαν	ευχαρίστησεν	ο	πρόεδρός	μας	Εμμ.Δελάκης,	ειπών	τα	κάτωθι:		

«Αξιοτιμες	Αρχές	της	πόλης	μας	
Ροταριανοί	Αξιωματούχοι	
Κυρίες	και	Κύριοι	
Φίλοι	ροτ.	Συνάδελφοι	
	

Αισθάνομαι	ιδιαίτερα	ευτυχής	που	σήμερα	τίμησε	και	λάμπρυνε	το	βήμα	του	Ομίλου	μας,	μια	
ακόμη	 διακεκριμμένη	 προσωπικότης	 της	 μεγαλονήσου	 με	 φίλη	 από	 παλαιόθεν	 τόσον	 εμού	
προσωπικώς	αλλά	και	αρκετών	ροταριανών.	

Η	Ιατρός	Ψυχίατρος	κ.Τζανακάκη	Μαρία	με	την	σημερινήν	Ομιλίαν	της	επιβεβαίωσε	το	γεγονός	
των	αριστων	επιλογών	των	κατά	καιρούς	Ομιλητών	μας	με	την	ανάλυσιν	του	θέματος	της	και	μας	
πρόσφερε	 ολοκληρωμένες	 γνώσεις	 δίδοντας	 συγχρόνως	 μια	 σαφέστατη	 εικόνα	 του	 λιαν	
ενδιαφέροντος	 θέματος	 της	 που	 αφορούν	 τα	 Νομικά	 και	 ηθικά	 Διλήμματα	 	 εις	 την	 Ανοιαν	 το	
Αλτσαχαιμερ.Με	τον	τρόπο	αυτό	απέδειξε	ότι	είναι	αξια	εκπρόσωπος	της	Επιστήμης	του	Ασκληπιού.	

Τα	θερμά	μας	συγχαρητήρια	εκλεκτή	μας	φίλη	Μαρία.	Ελπίζομε	δε	βάσιμα	και	σε	μελλοντική	
συνεργασία	 και	 στην	 συμμετοχή	 σου	 στις	 Πανηγυρικές	 μας	 συνεστιάσεις	 όπως	 κάνεις	 εδώ	 και	
χρόνια.	

Εις	 επιστέγνασμα	 δε	 της	 σημερινής	 Ομιλίας	 σου	 εις	 τον	 Ομιλον	 μας	 σου	 επιδίδωμε	 ένα	
Αναμνηστικό	Δίπλωμα	ως	Ενθύμιο-Ευχαριστήριο	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό..	
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1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν της εις την σηµερινήν πανηγυρικήν 
συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα «ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΑ-ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ» 

2) Δια όσα προσέφερε και προσφέρει κατά την διάρκειαν της µακράς της θητείας σαν 
Περιφερειακός Σύµβουλος Κρήτης και ειδικότερα σαν σύµβουλος Ψυχικής Υγείας µε τις 
ρηξικέλευθες ιδέες και απόψεις της που αποσκοπούσαν και αποσκοπούν εις την 
αναβάθµισην της Μεγαλονήσου µας,της Κρήτης µας, δια µιαν καλυτέραν ποιότηταν ζωής 
των κατοίκων της . 

3) Δια το αξιόλογο επιστηµονικό εργο της και τις κλινικές της µελέτες. 
 

Παρακαλώ πολύ τους Αντιπεριφερειάρχην Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος Κρήτης 
κ.Νικόλαον Καλογερην και τον πρωην Πρύτανην του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητήν και 
επιτ.Ροταριανόν Φίλην Ιωάννην όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό δίπλωµα στην 
σηµερινήν Οµιλητρια µας παρουσίαν των Γεν.Γραµµατέων Κωτσιόπουλου Δηµητρίου και Νοδαράκη 
Εµµ. καθώς και του Προεδρου του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλαδι εις Αζωγυρέ Σελίνου 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Αριστερό	τμήμα	της	προεδρικής	Τραπέζης	

Διακρίνονται	 απ’	 αριστερά	 ο	 Πρόεδρος	 και	 ο	

Αντ/δρος	 των	 Εφέδρ	 Αξιωμ.	 Ν.Χανίων	
κκ.Μανιουδάκης	 Αθανάσιος	 και	 Σταματάκης	

Γεώργιος,	 ο	 τ.	 Δ/ντής	 του	 Υποκαταστηματος	
Κράτησης	 Κρήτη	 1	 κ.Κονταξάκης	 Γεώργιος	 και	 ο	

ροτ.Μπατσαρισάκης	 Παναγιώτης	 πολιτευτής-
οικονομικός	αναλυτής	
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ την 29-9-2016 

ΥΠΟ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ	

Των κ.κ Μαρινάκη Εµµανουήλ  Γενικού  Δ/ντου του Οµίλου  ΤUI  στην Κρητη  και Προέδρου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιόπουλου και Μαρινάκη Πέτρου επιχειρηµατίαν Δηµοτικού Σύµβουλου 
και Προέδρου Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξις Δήµου Πλατανιά. 

 Η σηµερινή ηµέρα συν τοις αλλοις είναι αφιερωµένη σε 2 προσωπικότητες της πόλεως µας σε 
δυο αξιόλογους συµπολίτας µας οι οποίοι µε τις απαράµιλλες επαγγελµατικές τους ικανότητες 
προσέφεραν και προσφέρουν πάρα πολλά στην πόλιν µας,στον Νοµό µας και γενικώτερον στην 
Κρήτη µας αξιοποιόντας στο έπακρον τις βιολογικές του δυνάµεις δια να προσφέρουν πλούσιους τους 
καρπούς και τα οφέλη από τον τουρισµόν τον οποίον κατάφεραν και ηύξησαν τις ροές σε αξιοζήλευτα 
επίπεδα επικουρούµενοι βεβαίως και από αρκετούς ακόµη συµπολίτας µας οι οποίοι εργάζονται 
επιτυχώς σ΄αυτόν τον τοµέα και εκ των οποίων µερικούς εχοµεν βραβεύσει στο παρελθόν και 
επιφυλασόµεθα δια τους υπόλοιπους στο εγγύς µέλλον. 

Και αρχίζοµεν τις βραβεύσεις µας από τον κ.Μαρινάκην Εµµανουήλ Γενικόν Δ/ντην του Οµίλου 
TUI ΣΤΗΝ Κρήτη και Πρόεδρον του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιόπουλου το οποίον θα 
παρουσιάσει ο Γεν.µας Γραµµατεύς Κωτσιόπουλος Δηµήτριος και θα επακολουθήσει ολιγόλεπτος 
παρουσίαση του εργου του από τις οθόνες µας. 

Βιογραφικό Εµµανουήλ Μαρινάκη 

Ο Μανώλης Μαρινάκης γεννήθηκε στα Χανιά  στις 15.09.1968, αλλά έζησε στην Γερµανία έως 
την εφηβεία του, οπότε και η οικογένειά του, οικογένεια µεταναστών, αποφάσισε να επιστρέψει στην 
Ελλάδα και  να εγκατασταθεί στο χωριό Μανωλιόπουλο Πλατανιά. Οικονοµικά η οικογένεια , όπως και 
όλοι όσοι διέµεναν τότε σε αγροτική περιοχή, στηριζόταν στον αγροτικό τοµέα, µε κύρια προϊόντα 
παραγωγής  το λάδι και τα πορτοκάλια .  

Η µετεγκατάσταση από το Αννόβερο της τότε Δυτικής Γερµανίας, στο Μανωλιόπουλο Κυδωνίας , 
µε τις ελάχιστες δυνατότητες της δεκαετίας του 80,  ήταν πάρα  πολύ δύσκολη. Η προσαρµογή, 
λαµβάνοντας υπόψη  την ηλικία , την στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την διαφορετική 
νοοτροπία, την ανύπαρκτη σχεδόν συγκοινωνία µε την πόλη των Χανίων, σφυρηλάτησε το 
χαρακτήρα του .  

Στην Ελλάδα ήταν Γερµανάκι ενώ στη Γερµανία Ελληνάκι. Ως έφηβος είχε απόλυτα 
προσαρµοστεί στην Γερµανική νοοτροπία και η αφοµοίωση του ήταν ευσυνείδητα δεδοµένη.  

Οι γονείς του, κατανοώντας την γερµανική του νοοτροπία και την αγάπη του  για την χώρα που 
αφήσαν πίσω, φρόντισαν να πάρει τα διπλώµατα του Goethe Institute. Η στόχευση βέβαια ήταν 
διαφορετική, οι γoνείς  του ήθελαν τα γερµανικά να  αποτελέσουν ενδεχόµενο πλεονέκτηµα για την 
µελλοντική του αποκατάσταση στα Χανιά, ενώ ή δική του στόχευση ήταν η επιστροφή στην δική του 
πατρίδα τη Γερµανία.  

Μετά από δυο χρόνια στο 1ο γυµνάσιο Χανίων,  λόγω της ανεπάρκειας του στην ελληνική 
γλώσσα έµεινε στην ίδια τάξη. Αναµνήσεις του, ένα ερειπωµένο  και εντελώς ακατάλληλο για 
εκπαιδευτήριο σχολικό κτίριο , καθηγητές που έµπαιναν στην τάξη  έκαναν το µάθηµά τους και 
 έφευγαν, έχοντας κάνει το καθήκον τους για να πληρωθούν,  ήξεραν µε τα επίθετά τους, τους 
άριστους και τους ταραξίες, οτιδήποτε ενδιάµεσο ήταν ανύπαρκτο. Την χρονιά εκείνη δόθηκε δωρεάν 
µεταφορά στους µαθητές µε το ΚΤΕΛ  και  οι γονείς του αποφάσισαν να µεταγραφεί στο  γυµνάσιο 
 Κολυµβαρίου. Θα ήταν πιο κοντά στο χωριό του, θα µπορούσε να βοηθάει στις αγροτικές 
δραστηριότητες , άλλωστε δεν τα κατάφερνε στα γράµµατα  και δεν θα χρειάζονταν να φιλοξενηθεί σε 
κάποια οικογένεια. Στην διάρκεια των δυο πρώτων ετών στην Ελλάδα  η τελειοποίηση της γερµανικής 
γλώσσας  ήταν για τον Μανώλη ίσως η µοναδική και ύψιστη προτεραιότητα.  Τίποτα δεν τον 
συγκινούσε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, δεν ήθελε να ανήκει σε αυτή τη χώρα. Από άριστος 
µαθητής έφτασε να ανήκει στους αδιάφορους.  

Από κακός µαθητής στο πρώτο γυµνάσιο, µε παρότρυνση µιας καθηγήτριας που ανακάλυψε, 
 εξελίξιµα στοιχεία του, ανιδιοτελώς τον έκανε να ασχοληθεί και πάλι µε το σχολείο και να αρχίσει να 
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αγαπά τον κλασικό τοµέα. Τα αρχαία και τα νέα ελληνικά , η ιστορία από µισητό µάθηµα, έγιναν 
εξαιτίας της ,τα αγαπηµένα του µαθήµατα.   

Με την παρότρυνση της συγκεκριµένης καθηγήτριας, της κ. Βαµβουνάκη Ραφάν Γεωργίας   την 
οποία δηµόσια επιθυµεί να κατονοµάσει και να τιµήσει, κατάφερε να αγαπήσει τα φιλολογικά 
µαθήµατα και σχεδόν σε δυο έτη να αριστεύσει και να φοιτήσω στο Πρότυπο Κλασικό Λύκειο Χανίων.  

Μια καθηγήτρια που του έκανε δεκάλεπτα φροντιστήρια, στα διαλειµµατα, µια καθηγήτρια 
κόσµηµα της ζωής του, πρότυπο καθηγήτριας δηµοσίου σχολείου. 

Τελειώνοντας το λύκειο, έδωσε στο µηχανογραφικό του µόνο την φιλοσοφική σχολή Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, πλησίασε πολύ το στόχο, έγραψε καλά, σχεδόν τα κατάφερε αλλά χρειαζόταν ακόµα 
µια προσπάθεια. Με νόµο της τότε κυβέρνησης έπρεπε να εκτελέσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις  και δεν δικαιούταν αναβολή.   

Το 1992 δραστηριοποιήθηκε στον τουρισµό ως αντιπρόσωπος Γερµανικών τουριστικών 
γραφείων εισερχόµενου τουρισµού, ξεκινώντας από απλός υπάλληλος γραφείου και στην συνέχεια 
ως αντιπρόσωπος. Ουσιαστικά ο λόγος εµπλοκής του σε µια καλοκαιρινή εργασία στον τουρισµό 
 ήταν για να συγκεντρωθούν κάποια χρήµατα και να ξαναδώσει πανελλήνιες εξετάσεις, κάνοντας τα 
φροντιστήρια που όλοι έκαναν και  εξαιτίας της ανύπαρκτης συγκοινωνίας  στο χωριό του, αυτός 
αδυνατούσε.  

 Το γραφείο που εργάστηκε ήταν το Rhodos Tours  µε διευθυντή τον αείµνηστο Βασίλη 
 Μεταξάκη για το γραφείο Suntravel Flugreisen Berlin, όπου ουσιαστικά γαλουχήθηκε και άρχισε η 
επαγγελµατική του άνοδος. Το Rhodos Tours την εποχή εκείνη ήταν το σηµαντικότερο γραφείο της 
Δυτική Κρήτης. 

Στην συνέχεια εργάστηκε για 7 έτη στην Κρήτη για το γραφείο Kreutzer Touristik  µε έδρα το 
Μόναχο. Στην αρχή σαν απλός αντιπρόσωπος και στην συνέχεια λαµβάνοντας θέση προϊσταµένου. 
Κατά την χρονική αυτή  διάρκεια εργαζόταν για 6 µήνες στην Ελλάδα και 6 µήνες στην Γερµανία ή 
στην Ισπανία στις Κανάριους Νήσους. Η προσήλωση και αποδοτικότητα του στους στόχους της 
εταιρείας  στα Γκράν Κανάρια, οδήγησε τον Πρόεδρο της εταιρίας Kreutzer Touristik κύριο Georg 
Eisenreich και µετέπειτα στέλεχος της πενταµελούς επιτροπής του ΔΣ της TUI, να απαιτήσει να 
αναλάβει τα στήσιµο του υποκαταστήµατος Χανιών της τότε Airtour Greece και µετέπειτα TUI Hellas. 
   

Από το 1997 ανέλαβε την διεύθυνση της Tui Hellas, θυγατρική του µεγαλύτερου, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, τουριστικού οµίλου TUI, στα Χανιά. Τα Χανιά ήταν ένας σχεδόν ανύπαρκτος προορισµός µε 
περίπου 20000 – 30000 αφίξεις από την Γερµανία. Στην συνέχεια άρχισαν δειλά δειλά να 
εµφανίζονται Ολλανδοί  (Arke και Holland international) και Άγγλοι (Thomson  αργότερα First Choice), 
µετά τις εξαγορές που είχε ξεκινήσει ο ‘Όµιλος της TUI. 

Στα καθήκοντα του είχε την συνολική αντιπροσώπευση σε όλους τους τοµείς στα Χανιά.  
Απο το 2008 έως το 2009  κατά την αναδιάρθρωση της εταιρείας στην Ελλάδα  έλαβε τη θέση του 

Εµπορικού διευθυντού Χανίων-Ρεθύµνου(Δυτικής Κρήτης). Στα καθήκοντα του είχε την 
αντιπροσώπευση του οµίλου σε όλα τα εµπορικά θέµατα, όπως υπογραφή  συµβολαίων  µε τα 
ξενοδοχεία της Δυτικής Κρήτης, συναντήσεις µε ξενοδόχους µε στόχο  την εξέλιξη – διαφοροποίηση 
των προϊόντων, πάντα µε βάση την ανάγκη των διαφόρων αγορών του οµίλου. Ουσιαστικά ήταν ο 
συνδετικός κρίκος όλων των  αντιπροσώπων του οµίλου. Την περίοδο αυτή ο όµιλος απέκτησε 
ισχυρή παρουσία στα Χανιά και  οι αφίξεις ξεπέρασαν τους 120.000 πελάτες. Σε αυτή την εξέλιξη 
 συνέβαλε και η εξαγορά των σκανδιναβικών tour operators ( Star Tours, Fritids Resor, Finmatkat) 
  από τον όµιλο, οι οποίοι ξεκίνησαν µε περίπου 70 000 επισκέπτες στο αεροδρόµιο Χανίων. 

Από το 2010 έως το 2012 αναβαθµίστηκε σε Εµπορικό διευθυντή Κρήτης µε τις  ίδιες 
αρµοδιότητες σε επίπεδο Κρήτης. Σε αυτή την περίοδο οι Σκανδιναβοί επισκέπτες ξεπέρασαν τις 120 
000 στο αεροδρόµιο Χανίων και όλες σχεδόν οι χώρες που δραστηριοποιείται ο όµιλος απέκτησαν 
παρουσία και γερά θεµέλια στα Χανιά. Περίπου 200.000 αφίξεις του Οµίλου της TUI, από τις χώρες 
Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Αγγλία, Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
απέκτησαν το µεγαλύτερο µερίδιο της ξενοδοχειακής αγοράς των Χανίων. Εξωτερικοί συνεργάτες 
από Τσεχία, Γαλλία, Φινλανδία, Σλοβακία ένιωσαν ότι έχουν ένα δυνατό αντιπρόσωπο που µπορούν 
να στηριχτούν.   

Το 2012 έως το 2015 αναβαθµίστηκε σε Ανώτερο Εµπορικό Διευθυντή Κρήτης µε ανάλογες 
αρµοδιότητες.  

Από το 2016 είναι Γενικός διευθυντής της Destination Services  του οµίλου της TUI στην Κρήτη  
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Την τετραετία 2003 - 2006 διετέλεσε εκλεγµένος  Νοµαρχιακός Σύµβουλος και  Πρόεδρος του 
Τµήµατος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Νοµού Χανίων. 

Η περίοδος αυτή µε πολύ µεράκι  και  πάθος για τον τόπο ήταν η σηµαντικότερη περίοδος 
προσφοράς του στα κοινά. Απέδειξε ότι κάποιος µπορεί να κρατά δυο καρπούζια σε µια µασχάλη.  

Τα Χανιά από παραµεληµένος περιφερειακός προορισµός της Κρήτης έφτασε να είναι 
παράδειγµα προβολής για τους άλλους Νοµούς της Κρήτης  και της Ελλάδος. 

Οι ξενοδόχοι τον εµπιστεύτηκαν γιατί για πρώτη φορά ένας άνθρωπος του τουρισµού ανέλαβε 
µια πολιτική θέση. Οι χορηγίες για την τουριστική προβολή  ξεκίνησαν το πρώτο έτος της τετραετίας 
µε περίπου 40.000€ και ξεπέρασαν  τις 150.000€ ανά έτος στην συνέχεια. Πρωτόγνωρα νούµερα για 
µια δηµόσια υπηρεσία, που είχε µηδενικά έσοδα χορηγίας. Και σε αυτή την περίοδο της ζωής του είχε 
την τιµή να έχει µέντορά του τον τέως Νοµάρχη κ. Κατσανεβάκη Γιώργο, ο οποίος τον ανακάλυψε, 
ανέδειξε και  στήριξε, αφήνοντας του ελεύθερο πεδίο δράσης και δίχως οποιασδήποτε µορφής 
πολιτικών παρεµβάσεων . 

Επιγραµµατικά αναφέρει για τα Χανιά : 
! Για πρώτη φορά συµµετείχαν σε 37 τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό. 
! Απέκτησαν ιστοσελίδα σε 21 γλώσσες  
! Τα βασικό τουριστικό έντυπο των Χανίων Σταυροδρόµι Πολιτισµών - Παράδεισος αισθήσεων, 

µεταφράστηκε σε 21 γλώσσες ( συµπεριλαµβανοµένων της Κινέζικης, Τούρκικής και Αραβικής 
γλώσσας). 
Ο τότε υπουργός τουρισµού  Δηµήτριος Αβραµόπουλος τον συνεχάρη για αυτές τις κινήσεις, όταν 

στην έκθεση της Κίνας ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας Νοµός της Ελλάδος µε κινέζικο έντυπο προβολής. 
! Τυπώθηκαν ανά έτος 12000 χάρτες για τις τοπικές ανάγκες των ξενοδοχείων.  
! Έγινε το µεγαλύτερο συνέδριο µε συµµετοχή περίπου 700 καλεσµένων, όπου παρευρέθηκαν 

όλοι οι Tour operators  από τις 4 Σκανδιναβικές χώρες .  
! Δηµιουργήθηκε από τον κ. Παπαδουλάκη Θεόδωρο το πρώτο DVD του Νοµού, το οποίο πήρε τις 

καλλίτερες κριτικές και ουσιαστικά εκπροσωπεί ακόµα το Νοµό. Ο κύριος Παπαδουλάκης από 
τότε ουσιαστικά µονοπωλεί µε τις επιτυχηµένες κινήσεις του διαφηµιστικά το Νοµό.  
Από το 2005 είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιοπούλου µε Πολιτιστική και 

Αναπτυξιακή δραστηριότητα. 
Στην διάρκεια της Προεδρίας του, εκτός από πολιτιστικές δραστηριότητες,  µε όραµα και 

στόχευση, γίνονται αναπλάσεις υπαρχόντων κοινόχρηστων κτιρίων, δηµιουργία νέων κοινόχρηστων 
χώρων, µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση της ζωής των κατοίκων και  ίσως µελλοντικά την 
 προσέλκυση νέων. Στόχος ζωής αποτελεί να µην κλείσει άλλο ένα χωριό και να αλλάξουµε την 
φθίνουσα  πορεία του. 

       Επιγραµµατικά αναφέρει  
! Γκρεµίστηκε µια παλιά τσιµεντένια κρήνη της δεκαετίας του 1960 και χτίστηκε καινούργια 

12 µέτρων στο κέντρο του χωριού. 
! Έγινε πέτρινη ανάπλαση  του περίβολου της εκκλησίας µήκους 45 µέτρων. 
! Αγοράστηκε οικόπεδο 800 τµ , έγινε ανάπλαση του, και χρησιµοποιείται ως χώρος 

εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
! Αγοράστηκε µικρότερο οικόπεδο 200 τετραγωνικών µέτρων, όπου χτίστηκε το ιστορικό 

µνηµείο του χωριού και συγχρόνως αποτελεί µια µικρή επιπλέον πλατεία.  
! Ανακαινίστηκε το Πολιτιστικό κέντρο που βρίσκονταν σε κατάσταση κατάρρευσης και για 

λίγα χρόνια είχε γίνει στάβλος για οικόσιτα ζώα  .  
! Ανακαινίστηκε η εγκαταλειµµένη οικία της εκκλησίας και δηµιουργήθηκε ένας ξενώνας για 

τους επισκέπτες και χωριανούς που ζουν εκτός Κρήτης. 
! Δηµιουργήθηκε ιστοσελίδα του Συλλόγου. 
! Ο Μανώλης Μαρινάκης είναι παντρεµένος µε την Κωνσταντίνα  Ματαλιωτάκη από το 

Ηράκλειο, η οποία εργάζεται στο Εµπορικό Επιµελητήριο ως Επιχειρηµατικός Σύµβουλος, 
και έχουν µια κορούλα 2,5 ετών. 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος µας Δελάκης Εµµ.είπε τα εξής: 

Βραβεύοµεν λοιπόν τον κ.Μαρινάκην Εµµανουήλ µε το κάτωθι αιτιολογικόν 
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1) Δια την λίαν επιτυχηµένη επιχειρηµατική του δράση εις τον τουριστικό τοµέα, δια της 
οποίας επετεύχθη η σηµαντική αύξηση του τουριστικού ρεύµατος στα Χανιά, µε αποτέλεσµα 
την οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού µας αλλά και της Κρήτης µας γενικότερα. 
2) Διά την πολύ µεγάλη και αξιοζήλευτη πολιτιστική και αναπτυξιακή του δραστηριότητα και 
συµµετοχή του στα κοινά των Χανίων, αλλά και της ιδιαίτερης πατρίδας του, του χωρίου 
Μανωλιόπουλου.  

 

Tο βραβείο επέδωσαν δια λογαριασµόν του Ροταριανού Οµίλου Χανίων οι κ.κ Κελαϊδής Εµµ. Πτεραρχος ε.α, 
Παπαδάκης Εµµ τ.Αντ/δρος του Περιφ. Συµβουλίου Κρήτης και ο κοσµ. Πολέντας Σταύρος Αντ/δρος του Ρ.Ο. 
Χανίων που µας έκανε την πρώτην σχετικήν αναφοράν παρουσία και των Ροταριανων Δελάκη Εµµανουήλ, 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου, Νοδαράκη Εµµανουηλ, του Αντιπεριφερειάρχη Χωροτ. Οικισµού και Περιβάλλοντος 
Κρήτης και της Περιφ.Συµβούλου Κρήτης κας. Τζανακακη–Μελισσαρης Μαρίας Ψυχιάτρου. 

 

Ο κ.Μαρινάκης Εµµ.ενω ευχαριστεί τον Ρ.Ο 
ΧΑΝΙΩΝ  για την αναγνώρησιν του εργου του. 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε την βράβευση του Επιχειρηµατία 
κ.Μαρινάκη Πέτρου  Δηµοτικού Συµβουλου και Προέδρου 
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξις Δήµου  Πλατανιά τον 
οποίον θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
βραβεύσεων του Οµίλου µας ροτ.Καστρινάκης Σταύρος 
και θα επακολουθήσει 10λεπτος παρουσίασις του εργου 
του από τις οθόνες µας. 
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Βιογραφικό	Μαρινάκη	Πέτρου	

 

! Ο Πέτρος Μαρινάκης γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1969 στα Σκορδαλού,  πρώην κοινότητα Λάκκων. 

! Σπούδασε «Hospitality management» στο Southeastern University του Λονδίνου.    

! Εργάζεται στο χώρο του τουρισµού από το 1987, τα καλοκαιρία,  σε διάφορα  ξενοδοχεία  στα 
Χανιά και Ρέθυµνο, και το 1999 πήρε την θέση  διευθυντή ξενοδοχείου. 

! Το 2002 άνοιξε τα φτερά του στο επιχειρείν, πρώτα µε  επιχείρηση  εστίασης στον Πλατανιά 
«THE OLIVE TREE RESTAURANT» και έπειτα στην διαµονή, µε το 
«PLATANIAS ARISTON EXECUTIVE». 

!  Ανήκει στην οµάδα επαναδραστηριοποίησης  του συλλόγου επιχειρηµατιών Δήµου Πλατανιά του 
οποίου το 2014 και 2015 διετέλεσε Πρόεδρος. 

! Από το 2014 έως το 2015 ήταν µέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.  

! Από το 2015 είναι εντεταλµένος Δηµοτικός σύµβουλος σε θέµατα Τουρισµού και Πρόεδρος 
Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήµου Πλατανιά. 

! Παράλληλα, το 2003 µετά την καταστρεπτική πυρκαγιά Σκορδαλού-Λάκκων,  είναι ο εµπνευστής, 
υπεύθυνος και συνιδιοκτήτης του Βοτανικού πάρκου & κήποι Κρήτης. 

Η Ιδέα για το Βοτανικό Πάρκο 

Το	 χωριό	 του	 τα	 Σκορδαλού,	 20	 χιλιόμετρα	 έξω	 από	 την	 πόλη	 των	 Χανίων,	 στους	 πρόποδες	 των	
Λευκών	 Ορέων,		 είναι	 από	 τα	 πιο	 πράσινα	 χωριά	 της	 Κρήτης,	 με	 κύριο	 εισόδημα	 το	 ελαιόλαδο,	 από	
«τσουνάτη»	 ποικιλία		 ελιάς,	 και		 έχει	 τουs			 παλαιότερους	 ελαιώνες		 της	 Κρήτης	 και	 της	 Ευρώπης.	
Στα	παιδικά	 του	 χρόνια	 τα	 καλοκαίρια		 ερχόντουσαν	πολλά	παιδιά	από	 την	Αθήνα	και	άλλα		μέρη	 της	
Ελλάδας			 με	 τις	 οικογένειες	 τους	 που	 είχαν	 καταγωγή	 από	 εκεί		 για	 διακοπές.	 Του	 έκανε	 μεγάλη	
εντύπωση	 ότι	 δεν	 γνώριζαν		 από	 χλωρίδα,		 ακόμα	 ούτε	 και	 το	 ελαιόδεντρο	 και	 την	 πορτοκάλια,	 ούτε		
συζήτηση	 βέβαια	 για	 την	 μουσμουλιά	 η	 την	 χαρουπιά		 για	 παράδειγμα.	 Φυσικά	 είναι	 λογικό	 όταν	
μεγαλώνεις	 σε	 μια	 μεγαλούπολη	 ή	 σε	 ένα	 μέρος	 με	 διαφορετική	 χλωρίδα	 να	 μη	 ξέρεις	 και	 πολλά	
πράγματα.		

Το	2003		 τέλος		Οκτωβρίου,		 ξαφνικά	μετά	από	πολύ	δυνατούς	νότιους		ανέμους	ένα	καλώδιο	 της	
ΔΕΗ	 έγινε	 η	 αιτία		 να			 ξεσπάσει	 πυρκαγιά	 που	 σε	 λίγες	 ώρες	 πήρε	 πραγματικά	 μεγάλες	 διαστάσεις,	
είκοσι	 τέσσερις	 ώρες	 καιγόταν	 όλη	 η	 περιοχή	 γύρω	 από	 το	 χωριό	 του.	 Η	 καταστροφή	 δεν	 είχε		
προηγούμενο,		εξήντα	χιλιάδες	ελαιόδεντρα	πάνω	από	400	χρονών		κάηκαν.	Η	περιοχή		καταστράφηκε	
οικονομικά	και	οικολογικά.	Η	οικογένεια	του	είχε	πολλές	πορτοκαλιές	και	ελιές	σε	μια	έκταση	περίπου	
150-200	 στρεμμάτων		 η	 οποία	 κάηκε	 και	 αυτή.	 Μετά	 από	 αυτή	 την	 καταστροφή	 σκέφτηκε	 ότι	 στην	
καμένη	έκταση	θα	μπορούσε	να	γίνει	ένα	βοτανικό	πάρκο	περιπατητικό-εκπαιδευτικό	και	ψυχαγωγικό.	
Στην	ιδέα	συμφώνησαν	και	τα	άλλα	τρία	αδέλφια	του	που	η	έκταση	ανήκει	και	στους	τέσσερεις.	

Εκτός	 το	 ότι	 μαθαίνουμε	 τα	φυτά	 και	 την	 χρησιμότητα	 τους,	 ο	 περίπατος	 στο	 Βοτανικό	 Πάρκο	&	
Κήποι	Κρήτης	μας	προσφέρει	πνευματική	καί	οπτική	τέρψη.	Το	εστιατόριο	του	πάρκου	πιστοποιήθηκε	με	
το	«σήμα	ποιότητας	Κρητικής	κουζίνας»	της	διανομαρχιακής	εταιρείας	«Κρητικό	Σύμφωνο	Ποιότητας.		

Το	 μοναδικό	 στο	 είδος	 του	 στην	Ευρώπη	με	 φυτά	 απο	 τρεις	 διαφορετικές	 κλιματολογικές	 ζώνες	
και	τις	 πεντε	 ηπείρους.	 Μια	 έκταση	 διακοσίων	 περίπου	 στρεμμάτων	 σας	 περιμένει	 να	 γνωρίσετε	
φρουτόδεντρα	από	όλο	τον	κόσμο,	βότανα,	φαρμακευτικά	αλλά	και	καλλωπιστικά	φυτά	σε	ένα	πάρκο	
αλλιώτικο,	όπου	η	διαμόρφωση	του	εδάφους	και	το	μικροκλίμα	της	περιοχής	το	καθιστούν	παράδεισο.	
Καταμεσής	του	πολύχρωμου,	ζωντανού	τοπίου	στέκει	μια	καμένη	αιωνόβια	ελιά,	ως	δείγμα	μνήμης	και	
σημείο	αναφοράς	στη	θλιβερή	πυρκαγιά	του	2003,	στην	ιστορία	και	στην	προέλευση	του	πάρκου.	

Το	νεότερο	και	ένα	από	τα	πιο	ενδιαφέροντα	αξιοθέατα	της	Κρήτης,	το	Βοτανικό	πάρκο,		βρίσκεται	
μόλις	18	χιλιόμετρα	έξω	από	την	πόλη,	στους	πρόποδες	των	Λευκών	Ορέων,	απευθύνεται	σε	επισκέπτες	
όλων	 των	 ηλικιών	 και	 συνδυάζει	 απολαύσεις	 που	 μόνο	 η	 Κρήτη	 μπορεί	 να	 προσφέρει!	 Αντικρίζοντας	
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κανείς	 το	πάρκο	και	 τις	εγκαταστάσεις	 του,	είναι	αδύνατο	να	φανταστεί	πως	είναι	αυτή	η	 ίδια	έκταση	
των	 150-200	 στρεμμάτων	 που	 κάηκε	 ολοσχερώς	 στην	 πυρκαγιά	 του	 2003,	 τούτη	 που	 σήμερα	
ξαναγεννιέται	 κυριολεκτικά	μέσα	από	 τις	 στάχτες	 της.	 Στη	θέση	 του	 γκρίζου	 τοπίου	 ένα	περιπατητικό,	
εκπαιδευτικό	 και	 ψυχαγωγικό	 πάρκο	 -μοναδικό	 στο	 είδος	 του	 στην	 Ευρώπη	 -	 περιμένει	 μικρούς	 και	
μεγάλους,	ντόπιους	και	ξένους	επισκέπτες	να	γνωρίσουν	τα	περισσότερα	από	150	είδη	φρουτόδεντρων	
μαζί	με	τα	δεκάδες	βότανα,	φαρμακευτικά	και	καλλωπιστικά	φυτά	που	φιλοξενεί,	απολαμβάνοντας	τον	
περίπατό	τους	σε	ένα	καταπράσινο	φυσικό	περιβάλλον.		

Απ’	όποια	πλευρά	και	αν	δει	κανείς	την	επίσκεψή	του	στο	Πάρκο,	είτε	σαν	γραφική	πεζοπορία,	είτε	
σαν	 μια	 ενδιαφέρουσα	 περιπλάνηση	 στα	 μονοπάτια	 της	 φύσης,	 το	 Βοτανικό	 Πάρκο	 αποτελεί	 την	
ιδανική,	 εναλλακτική	πρόταση	 για	μια	ημερήσια	απόδραση	μακριά	από	 τον	θόρυβο	 της	πόλης	 και	 τις	
κοσμικές	παραλίες.	

Το	 θεαματικό	 σκηνικό	 συνθέτουν	 σπάνια	 δείγματα	 της	 τοπικής	 χλωρίδας	 και	 πανίδας	 αλλά	 και	
άλλες	 τροπικές	 και	 υποτροπικές	 ποικιλίες	 από	 όλο	 τον	 κόσμο,	 δείγματα	 τα	 οποία	 αυξάνονται	
καθημερινά	αλλάζοντας	την	όψη	του	Βοτανικού	Πάρκου	και	δίνοντας	στους	επισκέπτες	το	κίνητρο	για	να	
το	 απολαμβάνουν	 ξανά	 και	 ξανά!	 Η	 περιπέτεια	 στη	 φύση	 που	 διαρκεί	 μία	 με	 δύο	 ώρες,	 ακολουθεί	
μονοπάτια	απίστευτου	φυσικού	κάλλους	και	δίνει	τη	δυνατότητα	στον	επισκέπτη	να	γνωρίσει	τα	πολλά	
και	 διάφορα	φυτά	 και	 δέντρα	 που	 ευδοκιμούν	 στα	 διακόσια	 τετραγωνικά	 χιλιόμετρα	 της	 μελετημένα	
φυτεμένης	πλαγιάς.	Η	σωστή	σήμανση	των	μονοπατιών	οδηγεί	τα	βήματα	του	επισκέπτη	στα	διάφορα	
τμήματα	 του	 Βοτανικού	 Πάρκου	 (τροπικά	 δέντρα,	 οπωροφόρα	 δέντρα,	 εσπεριδοειδή,	 βότανα	 και	 τα	
αμπέλια).	 Το	 καταπράσινο	 τοπίο	 συμπληρώνει	 η	 λίμνη	 στο	 κάτω	 μέρος	 του	 πάρκου	 που	 προσφέρει	
στέγη	και	προστασία	σε	πάπιες,	χήνες	και	άλλα	υδρόβια	πουλιά	

Επίσης,	το	πάρκο	διαθέτει	ένα	υπαίθριο,	πέτρινο	και	ατμοσφαιρικό	αμφιθέατρο	που	προσφέρεται	
για	 μικρές	 (έως	 250	 ατόμων	 περίπου)	 εκδηλώσεις.	 Ανάλογα	 με	 την	 εποχή	 του	 χρόνου	 που	 θα	
προγραμματίσει	 κανείς	 την	 επίσκεψή	 του,	 θα	 έχει	 την	 ευκαιρία	 να	 απολαύσει	 λουλούδια,	 φυτά	 και	
δέντρα	σε	όλα	τα	στάδια	του	κύκλου	ζωής	τους	παράλληλα	με	τα	διαφορετικά	είδη	άγριας	χλωρίδας	και	
πανίδας	που	προσελκύουν	ανά	σεζόν.	Όποια	εποχή	του	χρόνου,	όμως	κι	αν	βρεθεί	κανείς	στο	Βοτανικό	
Πάρκο,	σίγουρα	θα	εντυπωσιαστεί	από	τα	χρώματα,	τα	αρώματα	και	την	ποικιλία	των	ειδών.		

Ο	Πέτρος	Μαρινάκης	είναι	έγγαμος	με	την	Ειρήνη	Καλαφατάκη	και	έχουν	δύο	παιδιά,	τον	Γιώργο	11	
ετών	και	την	Δέσποινα	8	ετών	και	μένουν	μόνιμα	στον	Πλατανιά	Χανίων.			

Μετά	την	παρουσίασιν	του	κου	Μαρινάκη	Πέτρου	υπο	του	Προέδρου		της	Επιτροπής	βραβεύσεων	
του	Ομίλου	μας	ροτ.Καστρινάκη	Σταύρου	Ο	Πρόεδρος	μας	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜ.	ειπε	τα	κάτωθι:	

Βραβεύομεν	λοιπόν	τον	κ.Μαρινάκην	Πέτρον	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό..	

1) Δια	 την	λίαν	επιτυχημένην	επιχειρηματικήν	 του	δράσην	στον	 τομέα	 του	Τουρισμού	
και	 την	 προβολήν	 της	 παγκοσμίως	 γνωστής	 Κρητικής	 Διατροφής,	 αλλά	 και	 της	
Κρητικής	φιλοξενίας,	χάρις	των	αόκνων	προσπαθειών	του	και	του	αξιέπαινου	ζήλου	
του.	

2) Δια	 την	 ίδρυσιν	 του	 Βοτανικού	 Πάρκου	 και	 Κήπων	 Κρήτης	 (Περιπατητικόν,	
Εκπαιδευτικόν	 και	 Ψυχαγωγικόν),	 μοναδικό	 στο	 είδος	 του	 στην	 Ευρώπη,	 με	 φυτά	
από	3	διαφορετικές	κλιματολογικές	ζώνες	και	από	τις	5	Ηπείρους	και	την	προβολήν	
της	Χλωρίδος	και	Πανίδος	της	Κρήτης.	

3) Δια	 την	 κοινωνικήν	 προσφοράν	 του,	 απασχολώντας	 εργατικό	 δυναμικό	 στις	 πολύ	
δύσκολες	οικονομικές	συνθήκες	που	αντιμετωπίζει	η	Πατρίδα	μας.	
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Το	βραβείο	επέδωσαν	δια	λογαριασμό	
του	 Ροτ.	 Ομίλου	 Χανίων	 και	 του	 Ροτ.	
Κοινωτικού	 Σώματος	 εις	 Αζωγυρέ	
Σελίνου,	 οι	 πρώην	 Αντιδήμαρχοι	
Χανίων	 κύριοι	Φραγκάκης	 Εμμανουήλ	
και	Πρωτοπαπαδάκης	Κων/νος,	καθώς	
και	οι	ροταριανοί		Πατεράκης	Σταύρος	
πρόξενος	 της	 Σλοβακίας	 στην	 Κρήτη,	
Πελεκανάκης	 Παναγιώτης	 πρώην	
Πρόεδρος	 του	 Ροτ.	 Ομίλου	 Χανίων,	
παρουσία	 του	 Αντιπεριφερειάρχου	
Χωροτ.	 Οικισμού	 και	 Περιβάλλοντος	
Κρήτης	Κ.	Καλογερή	Νικολάου	και	του	
προέδρου	Εμμ.	Δελάκη.	

	

	

O	 κος	 Μαρινάκης	 Πέτρος	 ενώ	
ευχαριστει	τον	Ροτ.Ομιλο	Χανίων	και	το	
1Ο	 Ροτ.Κοινοτικό	 Σώμα	 εν	 Ελλάδι	 εις	
Αζωγυρέ	Σελίνου	δια	την	τιμήν	που	του	
εγένετο.	

 
 
 

 
 

ANAKOINΩΣΕΙΣ	29	ΣΕΠ	2016	
 

1.	ΕΠΙΣΚΕΨΗ	ΟΜΑΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΤΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΕΩΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

ΣΤΟ	ΜΟΥΣΕΙΟ	ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	
 

Την	 Παρασκευή	 8	 Ιουλίου	 2016,	
επισκέφθηκαν	τις	ευρωπαϊκών	προδιαγραφών	
εγκαταστάσεις	 του	 Μουσείου	 Τυπογραφίας	
	στο	 βιοτεχνικό	 πάρκο	 Χανίων,	 μέλη	 της	
επιτροπής	 Κοινοτικής	 Δράσεως-Αλληλεγγύης	
του	 Ροταριανού	 ομίλου	 Χανίων,	 με	
επικεφαλής	 την	 πρόεδρο	 κ.	Μαρία	 Τσαπάκη-
Κωτσιοπούλου	και	την	κ.	Χριστίνα	Νοδαράκη.	

	
Ακολούθησε	ξενάγηση	στους	χώρους	του	Μουσείου,	καθώς	και	εκτενής	ενημέρωση	σχετικά	με	

τα	εκθέματα,	τα	ιστορικά	βιβλία	και	τη	διαχρονική	εξέλιξη			της	τυπογραφίας,	όπως	αυτή	φαίνεται	
να	εξελίσσεται	στο	πέρασμα	των	αιώνων.	Εξαιρετική	ήταν	η	σειρά	των	τυπογραφικών	μηχανών	από	
την	 εποχή	 του	 Γουτεμβέργιου	 μέχρι	 το	 σύγχρονο	 offset.	 Αξίζουν	 θερμά	 συγχαρητήρια	 στους	
πρωτεργάτες	 ιδρύσεως	του	μουσείου	αυτού,	που	τιμά	και	λαμπρύνει	την	πόλη	μας	και	την	Κρήτη	
γενικότερα.     
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2.		ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΣΥΛΛΟΓΗΣ	ΒΙΒΛΙΩΝ	ΑΠΟ	ΤΟΥΣ		ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ	

Ο	Ροταριανός	Όμιλος	Χανίων,	το	πρώτο	Ροταριανό	Κοινοτικό	Σώμα	εν	Ελλάδι	(Αζωγυρές	Σελίνου)	και	
ο	 Πολιτιστικός	 Σύλλογος	 Αζωγυρέ,	 ανακοινώνουν	 την	 συλλογή	 βιβλίων,	 παιδικών,	 φιλοσοφικών,	
ιστορικών,	 μυθιστορημάτων,	 ποιητικές	 συλλογές,	 με	 σκοπό	 να	 δοθούν	 στη	 Δημοτική	 Βιβλιοθήκη	
Χανίων,	ώστε	 να	συμβάλουν	στον	εμπλουτισμό	 της	συλλογής	 της	 για	 την	πνευματική	καλλιέργεια	
των	δημοτών.	Παρακαλούμε	όποιος	 επιθυμεί	 να	προσφέρει	 βιβλία,	 να	 επικοινωνήσει	με	 τον	 ροτ.	
Ευτύχιο	Αντωνίου	Κουκουτσάκη	στο	τηλέφωνο	6972138588	ή	στο	email	rccazogires@yahoo.com,		η	
στον	 Πρόεδρο	 του	 Ροτ.	 Ομίλου	 Χανίων	 ροτ.	 Εμμ.	 Δελάκη,	 στο	 τηλ.	 6944439818	 και	 email		
edelakis@otenet.gr,	για	την	παραλαβή	των	βιβλίων.	

3.	ΑΠΟΦΑΣΗ	ΔΣ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ		
ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΜΗ	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	ΤΩΝ	ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ	ΤΗΣ	ΑΒΕΑ	

 
Το	 ΔΣ	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 αφού	 συνήλθε	 εις	 σώμα,	 ομοφώνως	 απεφάσισε	 να	

καταδικάσει	 οιαδήποτε	 ενέργεια	 των	 εμπλεκομένων	 σχετικά	 με	 την	 πρόταση	 για	 κατεδάφιση	 των	
καμινάδων	της	ΑΒΕΑ.		

Η	άποψη	 του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	όπως	 και	 της	πλειονότητας	 των	Χανιωτών	 είναι	 ότι	
πρέπει	να	διατηρηθούν	οι	καμινάδες	με	τις	εναπομένουσες	εγκαταστάσεις	και	να	επιταχυνθούν	οι	
διαδικασίες	για	την	ανάδειξή	τους	ως	ιστορικό	μνημείο	της	πόλεως	των	Χανίων.		

 
                    Ο Πρόεδρος     Οι Γενικοί Γραµµατείς 

 
                Εµµανουήλ Δελάκης     Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 
        Νοδαράκης Εµµανουήλ 

         Καστρινάκης Σταύρος 
 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ 

          Ο	Πρόεδρος	Εμμανουήλ	Δελάκης	επέδωσε	το	Λάβαρο	του	Ομίλου	μας	και	αποχαιρέτησε	τον	
απερχόμενο	Διοικητή	με	τα	κάτωθι	λόγια:	

Εκλεκτέ	φίλε	των	Ροταριανών	Χανίων,	

Κατεχόμεθα	 από	 ανάμεικτα	 συναισθήματα,	 λύπης,	
διότι	ένας	διακεκριμένος	φίλος	μας	αναχωρεί	από	την	
πόλη	 μας,	 τα	 ωραία	 Χανιά,	 για	 να	 υπηρετήσει	 την	
πατρίδα	του	σε	άλλη	στρατιωτική	αποστολή,	αλλά	και	
χαράς,	διότι	αναλαμβάνει	υψηλότερα	καθήκοντα.	

Κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	 της	 παραμονής	 σας	 στο	
νομό	 μας,	 μας	 περιβάλατε	 με	 αγάπη	 και	 φιλία	 και	
επανειλημμένως	 μας	 τιμήσατε,	 καλώντας	 μας	 στην	 οικία	 σας,	 αλλά	 και	 εσείς	 επισκεφτήκατε	 τον	
όμιλό	μας	και	τιμήσατε	αυτόν	με	την	παρουσία	σας	καθώς	και	της	συζύγου	σας.	

Σας	ευχόμεθα	κάθε	ευτυχία	και	 χαρά,	 και	 εις	ανάμνηση	 της	εδώ	παρουσία	σας,	σας	επιδίδομε	 το	
λάβαρο	του	Ομίλου	μας	δια	να	μας	ενθυμείστε	πάντοτε	με	τις	καλύτερες	των	εντυπώσεων.	

Στο	αναλαμβάνοντα	Δκτή	ευχόμεθα	κάθε	ευτυχία	στα	νέα	του	καθήκοντά	και	ελπίζουμε	βάσιμα,	να	
έχουμε	την	ίδια	συνεργασία	και	να	αναπτύξουμε	τους	αυτούς	δεσμούς	μετά	του	προκατόχου	του.	
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Έτερα	 χαρακτηριστικά	 στιγμιότυπα	 από	 την	
αναμνηστική	 φωτογράφηση	 μεταξύ	 του	
απερχομένου	 Δκτού	 της	 Αμερικανικής	 Ναυτικής	
Ευκολίας	 Σούδας	 Πλοιάρχου	 Μαικλ	 Μούρ,	 του	
Προέδρου	 ροτ.	 Δελάκη	 Εμμανουήλ	 και	 του	 Γεν.	
Γραμματέως	μας	Κωτσιόπουλου	Δημητρίου.	
	

	

	

	

	

Ο	 Πρόεδρος	 Εμμ.	 Δελάκης	 και	 ο	 Γενικός	 μας	 Γραμματεύς	
Κωτσιόπουλος	 Δημήτριος,	 φωτογραφούμενοι	 μετά	 του	 νέου	 Δκτού	
της	 Αμερικανικής	 Ναυτικής	 Ευκολίας	 Σούδας	 Πλοίαρχου	 Μπράντ	
Κόλινς,	του	Πολεμικού	Ναυτικού	των	ΗΠΑ.	

 

	

	

	

5.		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΤΗΝ	ΕΘΝΙΚΗ	
ΕΟΡΤΗ	ΤΗΣ	ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ,	ΣΤΗΝ	

ΟΙΚΙΑ	ΤΟΥ	ΣΛΟΒΑΚΟΥ	
ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ	ΣΤΗΝ	ΑΘΗΝΑ,	
ΕΠΙΤΙΜΟΥ	ΜΕΛΟΥΣ	ΤΟΥ	

ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΤΗΝ	06	ΣΕΠ	2016.	
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6.	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ	ΓΑΛΛΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΧΟΡΗΓΩΝ	ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΒΙΒΛΙΩΝ	

Είχαμε	την	μεγάλη	χαρά	να	φιλοξενούμε	δύο	ροταριανούς	συναδέλφους	τον	Jean	Marc	Fistarol	και	την	
Meena	Kwarkal		από	την	Βρετάννη	της	Γαλλίας,	που	ανήκουν	στην	1650	Περιφ.	Του	Διεθνούς	Ρόταρυ.		

Χάρις	 στις	 γνωριμίες	 του	
Προέδρου	 του	 1ου	 Ροτ.	 Κοιν.	 Σώματος	
εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου,	 ροτ.	
Κουκουτσάκη	Ευτυχίου.		

Έφεραν	μαζί	τους	

Α.	 Αξιόλογες	 ποσότητες	 ρουχισμού	
που	 με	 άλλες	 ακόμα	 προσφορές	 που	
έχει	 συλλέξει	 το	 Ροτ.	 Κοιν.	 Σώμα	 θα	
παραδοθούν	στο	σωματείο	κυριών	και	
δεσποινίδων	 παλαιοχώρας	 για	 τις	
άπορες	οικογένειες.		

Β.	Πολλά	βιβλία	που	θα	παραδώσουμε	
μαζί	 με	 αυτά	 που	 συλλέγουμε	 στην	
βιβλιοθήκη	Χανίων.	

Καλέσαμε	τους	ανωτέρω	Ροταριανούς	να	έλθουν	στο	πάνελ	μαζί	με	τον	πρόεδρο	Κουκουτσάκη	και	τον	Γεν.	
Γραμματέα	 Κωτσιόπουλο	 Δημήτριο	 και	 να	 τους	 επιδώσουμε	 το	 λάβαρο	 του	 ομίλου	 μας	 για	 να	 το	
παραδώσουν	στον	όμιλό	τους	και	να	βγάλουμε	μια	αναμνηστική	φωτογραφία.	

7.	ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ	ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ	(Α)	

Προς	την	Αυτού	Μεγαλειότητα	τον	Βασιλέα	του	Βελγίου,	
Βασιλικό	Παλάτι	
Οδός	Μπρεντεκόρ	16,	Βρυξέλλες	
	
Μεγαλειότατε,	
	

Εκ	μέρους	του	Ροτ.	Ομίλου	Χανίων	αλλά	
και	 του	 Ροτ.	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εις	
Αζωγυρέ,	 στην	 Κρήτη,	 θα	 ήθελα	 να	
προσκαλέσω	 την	 Μεγαλειότητά	 σας	 να	
αποδεχθεί	 τα	 κλειδιά	 της	 πόλεως	 των	
Χανίων	 σε	 αναγνώριση	 των	 καλών	 έργων	
αλλά	 και	 της	 φιλίας	 σας	 προς	 τον	 λαό	 της	
Κρήτης.		

Ο	 λαός	 της	 Κρήτης	 τρέφει	 απεριόριστο	
θαυμασμό	 στην	 αφοσίωση	 της	
Μεγαλειότητάς	 σας	 για	 την	 ειρήνη	 και	 την	
ισότητα	 στην	 Ευρώπη	 και	 ελπίζουμε	 ότι	 με	
την	 μικρή	 προσφορά	 μας	 θα	 εκφράζαμε	 τις	
βαθιές	 μας	 ευχαριστίες	 στα	 πλαίσια	 μια	
μεγαλοπρεπούς	 τελετής	αν	η	Μεγαλειότητά	
σας	 βρει	 χρόνο	 στο	 πρόγραμμά	 του	 για	 να	
επισκεφτεί	το	νησί	μας.	
	
Εγκαρδίως,	
	
Ευτύχιος	Κουκουτσάκης 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΟ	

Προς	
Κ.	Ευτύχιο	Κουκουτσάκη	
Ροτ.	Όμιλος	Χανίων/Ροτ.	Κοιν.	Σώμα	εις	Αζωγυρέ	
Παλαιόχωρα,	Κρήτη,	Ελλάδα	
	

Αγαπητέ	Κύριε,	

Λαμβάνω	 την	 τιμή	 να	 σας	 ανακοινώσω	 ότι	 λάβαμε	 την	 επιστολή	 σας	 	 που	 απευθύνετε	 στην	
Μεγαλειότητά	του	τον	Βασιλέα.	

Ο	Βασιλέας	με	διέταξε	να	σας	ευχαριστήσω	για	τα	ευγενικά	σας	αισθήματα	που	εκφράσατε	για	
Αυτόν	και	για	τον	ευγενική	πρόσκλησή	σας	για	να	επισκευθεί	την	Κρήτη.	Δυστυχώς	δεν	θα	καταστεί	
δυνατόν		για	Αυτόν	να	ανταποκριθεί	θετικά	στο		αίτημά	σας.	

Η	 Μεγαλειοτητά	 του	 εύχεται	 στον	 Ροτ.	 Όμιλο	 Χανίων	 καθώς	 και	 στο	 Ροτ.	 Κοιν.	 Σώμα	 εις	
Αζωγυρέ	κάθε	επιτυχία.	

Με	ειλικρινή	αισθήματα,	

Πιέρ	Καρτυβελς,	Διπλωματικός	Σύμβουλος	στην	Μεγαλειότητά	Tου	τον	Βασιλέα.	

	

8.	ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ	ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ	(Β)	

 
Προς	τον		γραμματέα		της	Αυτής	Μεγαλειότητας	
της	Βασίλισσας	
Ανάκτορα	του	Μπάκιγχαμ,	Λονδίνο	
	
Αγαπητέ	κύριε	
	

Επιτρέψτε	 μου	 να	 Παρουσιάσω	 	 τον	 εαυτό	
μου,	το	όνομά	μου	είναι	Ευτύχιος	Κουκουτσάκης,	
είμαι	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Πολιτιστικού	 Συλλόγου	
Αζωγυρέ	 	 και	 του	 1ου	 	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	
Σώματος	στην	 	 Ελλάδα	Αζωγυρέ	Σελίνου	 	 και	 	 ο	
Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Κοινωνικής	Προσφοράς		
του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων.	

	
Εκ	 μέρους	 του	 Πολιτιστικού	 Συλλόγου	

Αζωγυρέ	και	 του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	θα	
ήθελα	 να	 εκφράσω	 τις	 θερμές	 ευχαριστίες	 μας	
προς	 της	 Αυτού	Μεγαλειότητας	 της	 Βασίλισσας	
για	 τις	μακρές	 και	άοκνες	προσπάθειες	 της	 ,	 να	
προωθήσει	 την	 ελευθερία,	 τη	 δημοκρατία	 και	
την	ειρήνη	σε	όλο	τον	κόσμο.	

	
Θα	 ήταν	 μεγάλη	 χαρά	 για	 μας	 αν	 η	 Αυτού	

Μεγαλειότητας	 της	 θα	 αποδεχθεί	 την	 τιμητική	
θέση	του	Freeman	of	Azogires.	

	
Για	την	ενημέρωσή	σας,	σας	παραθέτουμε	πως	το	έργο	μας	μέσα	και	γύρω	από	την	Νοτιοδυτική		

Κρήτη	 περιλαμβάνει	 φιλανθρωπίες,	 προάγει	 θέματα	 ισότητας,	 	 ασχολείται	 με	 τα	 ανθρωπιστικά	
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ζητήματα,	 τη	 Διατήρηση	 Πολιτισμού	 και	 έχουν	 μέχρι	 σήμερα	 ανεγερθεί	 τέσσερα	 μνημεία	 των	
συμμαχικών	δυνάμεων	που	έδωσαν	τη	ζωή	τους	για	την	ελευθερία	της	Κρήτης.	

	
Παρακαλούμε		να	ενημερώσετε	την	Βασίλισσα		ότι	η	Μεγαλειότητά	της	χαίρει	άκρας	εκτίμησης	

στην	τοπική	μας	κοινωνία		και	αποτελεί	πηγή	έμπνευσης	για	όλα	τα	μέλη	μας.	
	
Με	φιλικούς	χαιρετισμούς	
	
Ευτύχης	Κουκουτσάκης	
Αζογυρές,	Παλαιόχωρα,		
Χανιά	Κρήτης	73001	Ελλάδα	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΒΡΕΤΑΝΟ	ΠΡΕΣΒΗ	ΤΗΣ	ΑΘΗΝΑΣ	

Παρασκευή	13	Δεκεμβρίου	2015		

Αγαπητέ	Κύριε	Κουκουτσάκη	,	

Ευχαριστώ	για	την	πρόσφατη	επιστολή	σας	προς	την	προσωπική	γραμματέα	της	Μεγαλειότητας		
της	Βασίλισσας.	 Γνωρίζω	ότι	η	Μεγαλειότητα	 της	είναι	ευγνώμων	για	 τα	ευγενικά	σας	λόγια	 ,	 την	
υποστήριξη	σας		και	τη	στοργή	που	έχει	λάβει	κατά	την	μακράν	διάρκεια		της	Βασιλείας	της	από	την	
Ελλάδα	και	από	αλλού.	

Η	 προσκλησή	 σας	 εκ	 μέρους	 του	
Πολιτιστικού	 Συλλόγου	 Αζωγυρέ	 και	 του	
Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 	 γα	 τη	
Βασίλισσα	να	λάβει	 τον	 τίτλο	 του	 freeman	
of	Azogyres	είναι	πολύ	ευγενική	χειρονομία	
αλλά	 δυστυχώς	 έχω	 εντολή	 να	 σας	
ενημερώσω	 ότι	 δεν	 θα	 είναι	 δυνατόν	 η	
Μεγαλειότητά	 	 της	να	δεχθεί	 την	ευγενική	
σας	προσφορά.	Αναγνωρίζω		ότι	αυτή	είναι	
μια	 απογοητευτική	 απάντηση	 προς	 εσάς	
αλλά	επιθυμούμε	να	γνωρίζετε	ότι	η	κινησή	
σας	αυτή	 χαίρει	άκρας	εκτιμήσεως	από	 τη	
Βασίλισσα	 και	 θα	 επιθυμούσα	 να	 σας	
ευχαριστήσω	 εκ	 μέρους	 της	 για	 το	 χρόνο	
και	τον	κόπο	που	κάνατε	να	συντάξετε	την	
επιστολή	σας.	

Επιτρέψτε	 μου	 από	 σύμπτωση	 και	
εμένα	 να	 στείλω	 τους	 προσωπικούς	 μου	
χαιρετισμούς	 και	 εκφράσεις	 σεβασμού	
στον	 Πολιτιστικό	 Σύλλογο	 Αζωγυρέ	 	 και	
στον	 Ροταριανό	 Όμιλο.	 Εύχομαι	 τα	
καλύτερα	στο	έργο	σας	

Με	φιλικούς	χαιρετισμούς		Τζον	Κιτμερ	
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9.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ		

(Α)	
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	(Β)	
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9.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		

Εντυπωσίασε	με	την	ομιλία	–	παρουσίασή	του	ο	ερευνητής	του	τμήματος	Ηλεκτρονικής	Δομής	
και	LAZER	του	 Ι.Τ.Ε.,	Δρ	Βασίλης	Μπίνας,	ο	οποίος	και	μίλησε	στα	μέλη	και	τους	φίλους	του	Ρ.	Ο.	
	Ηρακλείου	για	τα	σημαντικά	επιτεύγματα	του	τμήματος. 

	 
Ειδικότερα,	 ο	 Δρ	 Β.	 Μπίνας	 παρουσίασε	 ένα	 νέο	 υλικό	 βαφής	 εσωτερικών	 χώρων	 που	 έχει	

δημιουργηθεί	 μέσω	 της	 νανοτεχνολογίας	 από	 την	 συγκεκριμένη	 ερευνητική	 ομάδα	 και	 το	 οποίο	
χρησιμοποιούμενο	 ως	 επίχρισμα,	 καταφέρνει	 να	 «καθαρίζει»	 τους	 κλειστούς	 χώρους	 από	 τους	
ρύπους	 και	 την	 ατμοσφαιρική	 μόλυνση.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 πρωτοποριακό	 υλικό,	 με	 πολλές	
εφαρμογές,	 που	 «ενεργοποιείται»	 με	 το	 τεχνητό	 φως	 και	 έχει	 μάλιστα	 χρησιμοποιηθεί	 και	 στο	
βάψιμο	του	εσωτερικού	τμήματος	της	νέας	σήραγγας	της	Σταλίδας,	με	εξαιρετικά	αποτελέσματα.	
Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 το	 συγκεκριμένο	 υλικό	 έχει	 κατοχυρωθεί	 και	 έχει	 παρουσιαστεί	 διεθνώς,	
ενώ	έχει	προσελκύσει	το	ενδιαφέρον	μεγάλων	πολυεθνικών	εταιρειών	από	την	Κίνα	και	τις	Η.Π.Α. 

	 
Το	 παρόν	 στην	 εκδήλωση	

έδωσε	και	ο	επικεφαλής	της	ομάδας	
των	 ερευνητών,	 Δρ	 Γιώργος	
Κυριακίδης,	 ο	 οποίος	 αναφέρθηκε	
στο	 πόσο	 σημαντικό	 είναι	 να	
παραμένουν	 στην	 Ελλάδα	 οι	
ερευνητές	 για	 να	 μπορεί	 να	
προοδεύει	 η	 έρευνα	 και	 η	
καινοτομία,	 αλλά	 και	 για	 τις	
εξαιρετικά	 δύσκολες	 συνθήκες	 που	
επικρατούν	 τα	 τελευταία	 χρόνια	
στον	 τομέα.	 Προσκάλεσε	 επίσης	

τους	 Ροταριανούς	 στην	 Βραδιά	 Ερευνητή	 που	 θα	 πραγματοποιηθεί	 στο	 ΙΤΕ	 την	 ερχόμενη	
Παρασκευή	30	Σεπτεμβρίου	για	να	δουν	από	κοντά	τον	συναρπαστικό	κόσμο	της	έρευνας	και	 της	
τεχνολογίας. 
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Μετά	το	τέλος	της	παρουσίασης,	

οι	 παρευρισκόμενοι	 συνεχάρησαν	
τους	 ερευνητές	 για	 την	 σπουδαία	
δουλειά	 τους,	 ενώ	 ακολούθησε	
ανοικτή	 συζήτηση	 με	 πολλές	
ερωτήσεις	σχετικές	με	την	χρήση	και	
τις	 εφαρμογές	 του	 πραγματικά	
πρωτοποριακού	αυτού	υλικού.	
	
 

	
	

	

ΑΠΟ	ΤΙΣ	ΔΙΕΘΝΕΙΣ	ΣΧΕΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	
	

Την	12	Οκτ	2016	επισκέφτηκε	τα	γραφεία	του	Ομίλου	μας	στα	Χανιά,	ο	ροταριανός	Klaus	Heins	
μέλος	του	Ροτ.	Ομίλου	BREMERVOERDE-ZEVEN	της	1850	Περιφ.	Διεθνούς	Ρόταρυ	της	Γερμανίας.	

Δήλωσε	ότι	είναι	φανατικός	φίλος	της	Ελλάδος,	ότι	από	το	1962	επισκέπτεται	 την	χώρα	μας	
και	ειδικότερα	την	Κρήτη	μας	ανελλιπώς	κάθε	χρόνο.		

Εξέφρασε	 την	 επιθυμία	 να	συμμετάσχει	 σε	μια	συνεστίαση	 του	Ομίλου	μας,	αλλά	 λόγω	 της	
αναχώρησής	του	αυτό	δεν	καθίσταται	δυνατόν	να	πραγματοποιηθεί	φέτος.	

Ανταλλάξαμε	 στοιχεία	 επικοινωνίας,	 του	 προσφέραμε	 ένα	 τεύχος	 του	 περιοδικού	 μας	
«Ροταριανός	Παλμός»,	του	στείλαμε	το	πρόγραμμα	των	συνεστιάσεων	του	επομένου	έτους	και	μας	
υποσχέθηκε	ότι	θα	προσαρμόσει	τις	διακοπές	του	το	επόμενο	έτος	ούτως	ώστε	να	συμμετάσχει	σε	
μια	συνεστίασή	μας.	Μας	υποσχέθηκε	δε	ότι	θα	μας	στείλει	το	λάβαρο	του	Ομίλου	του.		
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την Συνεστίασιν της 3-11-2016, κοινής µετά του 
1ΟΥ Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου επ’ ευκαιρία  
1) Του εορτασµού 28ης Οκτωµβρίου 1940 µε οµιλήτρια την Αρχόντισσα Ναναδάκη 

Παπαδερού, 2)της οµιλίας του ερευνητού Εντοµολόγου του Μπενακιου 
Φυτοπαθολογικου Ινστιτουτου Αθηνων dr Μιχαηλακη Αντωνιου µε θεµα «ανερχοµενοι 

κινδυνοι απο τα κουνουπια» και της βραβευσεως µεταθανατιως του αειµνηστου 
Αντωνοβαρδακη Πλαστηρα Ταξιαρχου της Ελληνικης Αστυνοµιας. 

	

 	

Τμημα	 της	 κεντρικης	 προεδρικης	 τραπεζης	 την	 ωρα	 της	 καθιερωμενης	 προσευχης	 προς	 τον	
κ.ημων	 Ιησου	 Χριστον	 που	 απαγγελλει	 ο	 β.δ/της	 των	 Ροταριανων	 Κρητης	 	 ροτ.Κρουσταλακης	
Παντελης.	Διακρινονται	απ’	αριστερα	ο	πτεραρχος	ε.α	Κελαιδης	Εμμανουηλ	γεν.γραμμ.Πνευματικου	
Κεντρου	Χανιων,	ο	Πυραρχος	Μπουντουρακης		Δημοσθενης	Δ/της	της	Πυροσβ.Υπηρεσιας	Χανιων,	ο	
Αρχιπλοιαρχος	 Τσογκας	 Γεωργιος	 Δ/της	 του	 Κεντρου	 Ναυτικης	 Αποτροπης	 (ΚεΝΑπ),	 ο	 Δ/της	 του	
Ναυσταθμου	 Κρητης	 Αρχιπλοιαρχος	 Χατζακης	 Παναγιωτης,	 ο	 Δ/της	 της	 V’	 Μεραρχιας	 Κρητων	
Ταξιαρχος	 Αλεξαντρος-Δημητριου	 Αλεξιου,	 	 ο	 τ.Υπουργος	 και	 επι	 οκταετια	 Δημαρχος	 Χανιων	
επιτ.ροτ.Βιρβιδακης	Κυριακος,	ο	τ.Υπουργος	και	Αντ/δρος	της	Βουλης	των	Ελληνων	Μαρκογιαννακης	
Χρηστος	 μετα	 της	 συζυγου	 του,	 η	 ομιλητρια	 κ.Αρχοντισσα	 Ναναδακη-Παπαδερου	 προεδρος	 της	
Ιστορικης	 και	Λαογραφικης	 Εταιρειας	 Κρητης,	 ο	 προεδρος	μας	 Εμμ.Δελακης,	 ο	 δευτερος	 ομιλητης	
μας	 dr	 Μιχαηλακης	 Αντωνιος	 ερευνητης	 εντομολογος	 του	 Μπενακιου	 Φυτοπαθολογικου	
Ινστιτουτου	 του	 Πανεπιστημιου	 Αθηνων,	 ο	 γεν.Γραμματευς	 μας	 Κωτσιοπουλος	 Δημητριος	
Υποστρατηγος	 ε.α,	 ο	 Δ/της	 του	 Πεδιου	 Βολης	 Κρητης	 Υποστρατηγος	 Κουτρας	 Κων/νος	 μετα	 της	
συζυγου	 του,	 ο	 β.	 Δ/ντης	 των	 ροτ.Κρητης	 Κρουσταλακης	 Παντελης	 και	 ο	 προεδρος	 του	 1ου	
Ροταριανου	Κοινοτικου	Σωματος	εν	Ελλαδι	εις	Αζωγυρε	Σελινου	ροτ.Κουκουτσακης	Ευτυχιος	
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Αριστερό	τμήμα	της	Προεδρικής	τραπέζης	

Διακρίνονται	 απ’	 αριστερά	 ο	 ροτ.Κρητης	 Κρουσταλακης	 Παντελης	 και	 ο	 προεδρος	 του	 1ου	
Ροταριανου	 Κοινοτικου	 Σωματος	 εν	 Ελλαδι	 εις	 Αζωγυρε	 Σελινου	 ροτ.Κουκουτσακης	 Ευτυχιος,	 ο	
Αντ/δρος	 μας	 Ουρουτζόγλου	 Μελέτιος,	 ο	 τ.Βουλευτής	 Χανίων	 κ.Γύπαρης	 Κων/νος,	 η	 πολιτευτής	
Χανίων	 κ.Ελβίρα	 Στασσινού,	 μετα	 του	 συζύγου	 της	 κ.Κοτρωνη,	 ο	 τ.Πρυτανις	 του	 Πολυτεχνειου	
Κρητης	καθηγητης	κ.Φιλης	Ιωαννης,	ο	τ.Αερολιμεναρχης	Χανιων	ροτ.Καστρινακης	Σταυρος	προεδρος	
της	 επιτροπης	 βραβευσεων	 του	 Ομιλου	 μας,	 ο	 προεδρος	 των	 Εφεδρων	 Αξιωματικων	 του	 Νομου	
Χανιων	 κ.Μανιουδακης	 Αθανασιος,	 ο	 Δ/ντης	 Δημοσιας	 Υγειας	 και	 Προεδρος	 της	 Ενωσεως	
Πνευματικων	 Δημιουργων	 Χανιων	 κ.Νικολακακης	 Δημητριος	 ο	 τ.Εφορος	 Χανιων	 κ.Τζουλακης	
Σταυρος,	ο	τ.Γεν.Γραμμ.	του	Δημου	Χανιων	επιτ.ροτ.Χουλιοπουλος	Χρηστος.	

	

Δεξιο	τμημα	της	Προεδρικης	Τραπεζης	

Διακρινονται	 απ’	 αριστερα	 ο	 επιμελητης	 και	 ο	 Δ/ντης	 της	 ΩΡΛ	 Κλινικης	 του	 Γεν.Νοσ.Χανιων	
ροτ.Πρωιμος	Κων/νος	και	Χαριτων	Χαπαδακης,	ο	επιτ.ροτ.Στρατιδακης	Σεωργιος	αντιστρατηγος	ε.α	
πρ.Δ/της	 της	V	Μεραρχιας	Κρητων,	ο	 ταξιαρχος	ε.α.	Κονταρακης	 Ιωαννης	 τ.Δ/της	 	 επι	 εξαετια	 του	
Πεδιου	 Βολης	 Κρητης,	 ο	 προξενος	 της	 Σλοβακιας	 Πατερακης	 Σταυρος	 και	 ο	 ιατρος	 κ.Παπαδακης	
Εμμανουηλ	 πρ.Αντ/δρος	 του	 Περιφερειακου	 Συμβουλιου	 Κρητης	 και	 επιτ.Προεδρος	 της	 Ιατρικης	
Εταιρειας	Χανιων.	
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Τμημα	της	καταμεστης	αιθουσης	

	

	

	

	

Τα	 μελη	 του	 Ροταριανου	 Κοινοτικου		
Σωματος	 Αζωγυρε	 Σελινου	 με	 τους	
συγγενεις	 του	 μεταθανατιως	
βραβευθεντος	Ταξιαρχου	της	Ελληνικης	
Αστυνομιας	 Πλαστηρα	 Αντωνοβαρδακη	
καταγώμενου	απο	το	χωριον	Αζωγυρε	

	

	

Την	παρουσίασιν	της	1ης	ομιλήτριας	κ.	Αρχόντισσας	
Ναναδάκη	 –	 Παπαδερού,	 προέδρου	 της	 Ιστορικής	 και	
Λαογραφικής	Εταιρείας	Κρήτης	με	Θέμα:	«28	Οκτωβρίου	
1940	 –	 τότε	 που	 έσμιγε	 η	 φωτίά	 με	 το	 χώμα»,	
πραγματοποίησαν	ο	Ροτ.	Πατεράκης	Σταύρος,	Πρόεδρος	
της	 Επιτροπής	 Δημοσίων	 Σχέσεωντου	 Ομίλου	 μας	 και	
Πρόξενος	 της	 Σλοβακίας	 στην	 Κρήτη,	 ο	 οποίος	 με	
εμπνευσμένη	προσλαλιά	είπε	εν	περιλήψει	τα	κάτωθι:	

Η	Αρχόντισσα	Ναναδάκη	το	γένος	Παπαδερού,	είναι	
πτυχιούχος	της	φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	
Αθηνών.	

Υπηρέτησε	 την	 Ελληνική	 Παιδεία	 με	 πάθος	 και	
αφοσίωση.	 Διορίστηκε	 στο	 Βάμμο	 αλλά	 σχεδόν	 τα	
περισσότερα	 χρόνια	 υπηρέτησε	 στο	 Α΄	 Λύκειο	 Χανίων.	
Έχει	πάντα	την	αγάπη	των	μαθητών	της	με	τους	οποίους	
ξεκίνησαν	 την	 μαθητική	 εβδομάδα	 στα	 Χανιά,	 κάτι	
πρωτοποριακό	 για	 την	 εποχή,	 που	 εντός	 ολίγου	
επεκτάθηκε	σε	όλη	την	Ελλάδα	και	βέβαια	πολλές	άλλες	
δραστηριότητες.	Εδώ	θα	παρεμβάλω	κάτι	που	είπε	ένας	
συμμαθητής	 μου	 Ο	 Μαρκαντωνάκης	 Γιάννης	 «η	
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Παπανδρέου	Αρχόντισσα	η	δασκάλα	μου	στα	δύσκολα	χρόνια	της	επταετίας.	Αγάπη	και	εκτίμηση	τη	
συνοδεύουν».	Τα	ίδια	συναισθήματα	με	διέπουν	και	εμένα	όπως	και	σε	πολλούς	μαθητές	της	που	
μίλησα.	

Αλώστε	 εκείνα	 τα	 χαλεπά	 χρόνια	 οι	 μόνοι	 που	μας	 περιβάλανε	με	αγάπη	 εκτός	 βεβαίως	 των	
γονιών	 μας	 ήταν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 όπως	 και	 ο	 εκλιπών	 Γιώργος	 Μαραγκουδάκης	 γνωστός	 και	
αγαπητός	σε	εμάς	τους	Ροταριανούς.	

Η	 Αγαπημένη	 μας	 φιλόλογος	 Αρχόντισσα	 (πραγματική	 Αρχόντισσα	 στην	 προσωπική	 αλλά	 και	
στην	επαγγελματική	της	ζωή	χαίρει	τον	αμέριστο	σεβασμό	μας	,	Ελπίζω	και	οι	νέοι	εκπαιδευτικοί	να	
πάρουν	παράδειγμα	από	την	εν	λόγω	στάση	της	.	Φοβάμαι	όμως	ότι	και	η	εκπαίδευση	έχει	μπει	και	
αυτή	στην	δύνη	του	δήθεν	εκσυγχρονισμού.	

Λίγα	λόγια	ακόμα	για	την	δράση	της	Δασκάλα	μας.			

• Υπηρέτησε	και	υπηρετεί	τον	πολιτισμό	από	πολλά	μετερίζια	εδώ	και	40	χρόνια	περίπου.	
• Ιδρυτικό	μέλος	του	κέντρου	γυναικών	υπαίθρου	(KEΓΥ).	
• Ιδρυτικό	 μέλος	 και	 πρόεδρος	 της	 επιτροπής	 κοινωνικής	 συμπαράστασης	 	 του	

προσκοπισμού	στα	Χανιά.	
• Μέλος	 της	 επιτροπής	 υποδοχής	 των	 ομιλητών	 στο	 παγκόσμιο	 συνέδριο	 που	

πραγματοποιήθηκε	το	1977	στην	Ορθόδοξη	Ακαδημία	Κρήτης,	ύστερα	από	πρόταση	του	
Μίκη	Θεοδωράκη	με	θέμα:	“Σοσιαλισμός	και	πολιτισμός”.	

• Ιδρυτικό	μέλος	και	επί	σειρά	ετών		πρόεδρος	του	Πολιτιστικού	Συλλόγου	Σούγιας.	
• Αντιπρόεδρος	του	συλλόγου	“Φίλου	του	ιστορικού	αρχείου	Κρήτης”.	
• Πρόεδρος	 για	 δεύτερη	 φορά	 της	 Ιστορικής	 Λαογραφικής	 και	 Αρχαιολογικής	 Εταιρείας	

Κρήτης	με	πλήθος	δραστηριότητες.	Συνέδρια,	διαλέξεις,	ξεναγήσεις,	κ.α.	
• Ασχολήθηκε	 και	 με	 την	 πολιτική.	 Υποψήφια	 δημοτική	 σύμβουλος	 με	 δήμαρχο	 τον	 κ.	

Κυριάκο	Βιρβιδάκη.	
• Υποψήφια	βουλευτής	με	την	Νέα	Δημοκρατία		στην	ομάδα	της	κ.	Μπακογιάννη.	

Τελειώνοντας	θέλω	να	διαβάσω	αυτό	που	έχει	 γράψει	στα	Χανιώτικα	Νέα	2	 Ιουνίου	2014	με	
τίτλο	«Μαύρα	πουλιά	κρύψανε	το	ήλιο»	αναφερόμενη	στην	επική	Μάχη	της	Κρήτη				

Δυστυχώς	 στους	 απολογισμούς	 των	 πολέμων	 δεν	 λογαριάζεται	 ο	 σπαραγμός	 της	 μάνας,	 ο	
καημός	του	συζύγου,	το	κλάμα	του	αδελφού.	Ποιος	μπορεί	άλλωστε	να	ζυγιάζει	το	δάκρυ!	Σήμερα	η	
πατρίδα	μας	αντιμετωπίζει	έναν	καινούργιο	πόλεμο	από	τους	ίδιους	εχθρούς.	Έναν	πόλεμο	που	δεν	
γίνεται	 με	 βόμβες	 και	 σφαίρες,	 αλλά	 με	 ένα	 διαφορετικό	 όπλο	 ύπουλο	 και	 ίσως	 περισσότερο	
επικίνδυνο:	Το	χρήμα.	

Όσο	 όμως	 υπάρχουν	 γυναίκες	 σαν	 την	
Ελένη	 (Ελένη	 Τζατζιμάκη)	 τη	 δική	 μου	 ή	 τη	
δική	 σας	 μάνα,	 άντρες	 σαν	 εκείνους	 που	
πολέμησαν	 τον	 εισβολέα	 στη	 Μάχη	 της	
Κρήτης	 το	 1941,	 η	 Ελλάδα	 θα	 κερδίσει	 και	
αυτή	 τη	 μάχη.	 «Εάν	 αποσυνδέσεις	 την	
Ελλάδα,	 στο	 τέλος	 θα	 δεις	 να	 σου	
απομένουν,	 μια	 ελιά,	 ένα	 αμπέλι	 κι	 ένα	
καράβι.	 Που	 σημαίνει:	 με	 άλλα	 τόσα	 την	
ξαναφτιάχνεις».	Οδυσσέας	Ελύτης.	

Η	ομιλήτρια	Αρχόντισσα	Ναναδάκη-Παπαδερού	ενώ	αναπτύσσει	την	ομιλίαν	της,	αφού	
προηγήθηκε	η	ανάκρουσις	του	Κρητικού	μας		Ύμνου.	
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Την	διακεκριμένην	ομιλήτριαν	 κα	
Αρχόντισσα	 Ναναδάκη-Παπαδερού	
ευχαρίστησε	 εκ	 μέρους	 του	 Ομίλου	
μας	ο	Επίτ.	Ροτ.	Κονταράκης	 Ιωάννης,	
Ταξίαρχος	 ε.α.,	 παρουσία	 του	
Προέδρου	μας	Εμμ.	Δελάκη.	

	

	

	

Κυριες	και	κυριοι,	

μολις	τωρα	παρακολουθησαμε	ολοι		με	εξαιρετικο	ενδιαφερον	και	προσοχη	μια	ομιλια		για	το	
επος	το	1940.	

Κυρια	αρχοντισα	παπαδερου	ναναδακη,		

Εκ	μερους	του	προεδρειου	του	Ροταρυ	Χανιων,	των		παρευρισκομενων	αλλα	και	της	δικης	μου	
ταπεινοτειτος	φυσικα,	που	εχω	την	τυχη	να	ειμαι	και	εγω	ενας	απο	τους	μαθητες	σας,		θελω		να	σας	
συγχαρω	 αλλα	 και	 να	 σας	 ευχαριστησω	 ταυτοχρονα	 γιαυτη	 την	 υπεροχη	 παρουσιαση	 του	 παντα	
επικαιρου	θεματος,	που	μονο	εσεις	θα	μπορουσατε	να	αναπτυξετε	με	 	τοσο	ωραιο	τροπο,	 	και	να	
σας	 ευχηθω	 να	 ειστε	 παντα	 γερη	 και	 δυνατη	 ωστε	 σε	 καθε	 ευκαιρια	 που	 σας	 διδετε	 να	
παρουσιαζετε		αναλογα	θεματα.	Και	παλι	συγχαρητηρια.!!!	

	

	

	

	

	

	

	

	

Από	την	επίδωσιν	αναμνηστικού	ευχαριστηρίου	Διπλώματος	εις	 την	ομιλήτριαν	κ.	Αρχόντισσα	
Ναναδάκη-Παπαδερού.	 Το	 επίδωσαν	 δια	 λογαριασμόν	 του	 Ρόταρυ	 Χανίων	 οι	 πρώην	 Βουλευταί	
Χανίων	 1)κ.	 Μαρκογιαννάκης	 Χρηστος,	 τ.	 Υπουργός,	 2)Βιρβιδάκης	 Κυριάκος,	 τ.	 Υπουργός	 και	
Δήμαρχος	 Χανίων	 επι	 οκταετία,	 3)	 Γύπαρης	 Κων/νος,	 παρουσία	 των	 Προέδρων	 Εμμ.	 Δελάκη,	
Κουκουτσάκη	Ευτυχίου,	 του	 Γραμματέα	μας	Κωτσιόπουλου	Δημητρίου	Υποστρατήγου	ε.α.	 και	 του	
2ου	 ομιλητού	 μας	 Δρ.	 Μιχαηλάκη	 Αντωνίου,	 ερευνητού	 –	 Εντομολόγου	 του	 Μπενάκειου	
Φυτοπαθολογικού	Ινστιτούτου	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	
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Την	 παρουσιασιν	 του	
ομιλητου	 μας	 dr	 Μιχαηλακη	
Αντωνιου	 ερευνητου	 εντομολογου	
του	Μπενακιου	Φυτοπαθολογικου	
Ινστιτουτου	Αθηνων	με	θεμα	

«Ανερχομενοι	 Κινδυνοι	 απο	
τα	Κουνουπια»	

επραγματοποιησε	 ο	 Γενικος	
μας	 Γραμματευς	 Κωτσιοπουλος	
Δημητριος		Υποστρατηγος	ε.α	

	

Ο	Δρ.	Αντώνης	Μιχαηλάκης	γεωπόνος-εντομολόγος,	Αναπληρωτής	Ερευνητής	Β’	στο	Εργαστήριο	
Γεωργικής	 Εντομολογίας	 του	 Μπενακείου	 Φυτοπαθολογικού	 Ινστιτούτου,	 (ΜΦΙ),	 ειδικεύεται	 σε	
θέματα	χημικής	οικολογίας	εντόμων.		

Ως	διδάκτορας	Γεωπονικών	Επιστημών	στο	Γεωπονικό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	και	συγκεκριμένα	
στο	Εργαστήριο	Χημείας	του	Γενικού	Τμήματος,	είχε	παράλληλα	ιπποτροφία	από	το	Εθνικό	Κέντρο	
Έρευνας	 Φυσικών	 Επιστημών	 (ΕΚΕΦΕ)	 ''Δημόκριτος''	 και	 εργαζόταν	 στα	 πλαίσια	 ερευνητικών	
προγραμμάτων	 στο	 Ινστιτούτο	 Φυσικοχημείας	 στο	 Εργαστήριο	 Φυσικών	 Προϊόντων	 και	
Βιοοργανικής	Χημείας.	

	Στα	 πλαίσια	 της	 διδακτορικής	 του	 διατριβής	 μελέτησε	 τη	 χρήση	 αιθέριων	 ελαίων	 ως	 μέσα	
αντιμετώπισης	κουνουπιών.	Η	έρευνα	αυτή	συνεχίζεται	σε	συνεργασία	με	άλλα	μέλη	της	παρούσας	
ερευνητικής	 πρότασης,	 μέσω	 προγραμμάτων	 που	 χρηματοδοτούνται	 από	 το	 Μπενάκειο	
Φυτοπαθολογικό	Ινστιτούτο.	

	Έχει	πραγματοποιήσει	μεταδιδακτορική	έρευνα	στην	Χημική	Οικολογία	στο	Tokyo	University	of	
Agriculture	and	Technology,	Graduate	School	of	Bio-Applications	and	Systems	Engineering	(BASE)	με	
υποτροφία	από	το	Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science.		

Συμμετείχε	 ή	 συμμετέχει	 σε	 διάφορα	 ερευνητικά	 προγράμματα	 (πχ	 LIFE,	 FP7-REGPOT,	
Διακρατική	συνεργασία,	ΠΕΝΕΔ,	ΕΠΕΤ	ΙΙ,		COST	κτλ).	

Την	παρούσα	περίοδο	είναι	Υπεύθυνος	των	έργων	LIFE	CONOPS	και	PEST	PRACTICE).		

Τέλος	 συμμετέχει	 στο	 πρόγραμμα	 επισκοπήσεων	 (Surveys)	 για	 την	 αναγνώριση	
προστατευόμενων	 ζωνών	 στη	 Χώρα,	 από	 ορισμένους	 επιβλαβείς	 οργανισμούς	 καραντίνας	 ως	
αναπληρωτής	συντονιστής.	

Ο	Διδάκτωρ	Αντώνης	Μιχαηλάκης	κατάγεται	από	τον	Βατόλακο	Χανίων.		

Είναι	παντρεμένος	με	την	φιλόλογο	Ευαγγελία	Μπορμπαντωνάκη	και	έχουν	ένα	γιό	10	ετών.		

	

Αγαπητέ	Αντώνη,	έχοντας	συναίσθηση	της	τιμής	που	κάνετε	στον	όμιλό	μας	να	μας	μεταδώσετε	
ένα	ελάχιστο	κλάσμα	της	εμπειρίας	σας	αλλά	και	της	επιστήμης	σας,	σας	προσκαλούμε	με	ιδιαίτερη	
χαρά	στο	βήμα	του	ομίλου	μας	για	να	αναπτύξετε	την	πολύ	αξιόλογη	ομιλία	σας.		
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Αν και ο περισσότερος κόσµος θεωρεί ότι το καλοκαίρι είναι «η εποχή των κουνουπιών» 
εντούτοις, ακόµα και το φθινόπωρο τα κουνούπια είναι παρόν και φροντίζουν να κάνουν µε τρόπο 
«εκκωφαντικό» αισθητή την παρουσία τους. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά του φθινοπωρινούς µήνες 
(κυρίως Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου) δηµιουργείται µεγάλος αριθµός µικρό-εστιών λόγω των 
βροχοπτώσεων. Σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν τη συγκεκριµένη περίοδο 
δηµιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη πολύ µεγάλου αριθµού κουνουπιών και ιδιαίτερα 
στο αστικό περιβάλλον.	

Πολλές φορές τα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών που εκτελούνται κατά τόπους δεν 
είναι αρκετά ώστε να προστατεύσουν τους πολίτες από τα συγκεκριµένα ενοχλητικά «αιµοµυζητικά 
δίπτερα». Εκτός των εγκεκριµένων προγραµµάτων καταπολέµησης, εξίσου σηµαντικός παράγοντας 
στην ολοκληρωµένη διαχείριση των κουνουπιών είναι η ενηµέρωση του κοινού για τις δικές του 
δυνατότητες.	

Είναι µόνο η ενόχληση που µας προκαλούν; Δυστυχώς όχι. Τα κουνούπια αποτελούν τη 
µεγαλύτερη οµάδα αιµοµυζητικών εντόµων, τα οποία, εκτός ότι ενοχλούν τους ανθρώπους και τα ζώα, 
µεταδίδουν και σοβαρές ασθένειες, όπως η ελονοσία, ο Δάγκειος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, 
ιός chikungunya, ιός Zika κ.α. 	

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείται από το αυγό (ωό), την προνύµφη, τη νύµφη 
και, τέλος, το ενήλικο (αρσενικό και θηλυκό). Εκτός από το ενήλικο (το γνωστό ενοχλητικό κουνούπι 
που µας τσιµπά), όλα τα άλλα στάδια διαβιούν στο νερό. Πολλές φορές αρκεί έστω και µια µικρή 
ποσότητα στάσιµου νερού προκειµένου τα γονιµοποιηµένα θηλυκά κουνούπια να εναποθέσουν τα 
αυγά τους. 	

Κατά την ανάπαυσή τους τα ενήλικα 
κουνούπια συνήθως εντοπίζονται σε σκιερά και 
δροσερά µέρη. Η διατροφή των ενήλικων 
κουνουπιών βασίζεται στα σάκχαρα από νέκταρ 
ανθέων και χυµούς φρούτων. Τα θηλυκά όµως 
πρέπει να λάβουν και αίµα προκειµένου να 
χρησιµοποιήσουν την πρωτεΐνη του για τη 
δηµιουργία των αυγών τους. 

Η διάρκεια ζωής των ενήλικων κουνουπιών 
κυµαίνεται από λίγες εβδοµάδες µέχρι 
ορισµένους µήνες στα εύκρατα κλίµατα, αν και 
πολλοί παράγοντες εµπλέκονται στη διάρκεια της 
ζωής τους (η θερµοκρασία, η υγρασία, η 
παρουσία φυσικών εχθρών κ.λ.π.). Υπάρχουν 
βέβαια και περιπτώσεις όπου τα κουνούπια 
µπορούν να ζήσουν για λίγους µήνες είτε ως αυγά 
είτε ως ενήλικα.	

Πρόκειται για έντοµα τα οποία έχουν 
µέγεθος 3-6 χιλιοστά (σπανιότερα φτάνει τα 9 
χιλιοστά), ενώ το βάρος τους είναι γύρω στα 
0,0025 γραµµάρια. Παγκοσµίως, ο αριθµός των 
ειδών κουνουπιών που έχει καταγραφεί µέχρι 
τώρα είναι περισσότερα από 3.500, ενώ στην 
Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 60 είδη 
κουνουπιών.  

Ο	2ος	ομιλητης	μας	dr	Μιχαηλακης	Αντωνιος	ενω	αναπτυσσει	την	εξαιρετικου		ενδιαφεροντος	ομιλιαν	
του	περι	των	ανερχομενων	κινδυνων	απο	τα	κουνουπια	η	οποια	προβληματισε	τους	παρευρισκομμενους	

και	απαντησε	σε	πληθος	ερωτησεων	που	του	υπεβληθησαν.	
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Για την πραγµατοποίηση µιας αποτελεσµατικής καταπολέµησης, θα πρέπει να ακολουθείται µια 
σειρά ενεργειών διαχείρισης. Μεταξύ άλλων απαιτείται:	

� Ο προσδιορισµός του είδους του κουνουπιού που πρόκειται να καταπολεµηθεί.	
� Η µελέτη και γνώση της βιολογίας και οικολογίας του είδους του κουνουπιού, δηλαδή του 
βιολογικού κύκλου, των ξενιστών του, των ασθενειών που µπορεί να µεταδώσει, του 
µηχανισµού µετάδοσης κ.ά.	

� Η παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσµού του κάθε είδους κουνουπιού µε κατάλληλους 
µεθόδους δειγµατοληψίας ώστε να εντοπιστούν οι εστίες ανάπτυξης των ατελών του σταδίων, 
τα σηµεία συνάθροισης των ενηλίκων, η εποχή ή τα χρονικά διαστήµατα που παρατηρείται 
αύξηση της πυκνότητας των πληθυσµών του κ.ά.	

� Ο καθορισµός του χρόνου επέµβασης. Ο προσδιορισµός του πλέον κατάλληλου χρόνου 
επέµβασης αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της καταπολέµησης µεγιστοποιώντας 
το αποτέλεσµα και παράλληλα µειώνοντας τον απαιτούµενο αριθµό επεµβάσεων.	

� Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού για τις δυνατότητες της δικής του συµβολής στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων.	

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα κουνούπια αλλά και την ορθή διαχείρισή τους µπορείτε 
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.conops.gr.  

	

Ο	 β.Δ/της	 των	 ροτ.	 Κρητης	
ροτ.Κρουσταλακης	 Παντελης	 ενω	
απευθυνει	 την	 ερωτησιν	 εαν	 εχουν	
προτιμηση	 τα	 κουνουπια	 σε	
συγκεκριμμενη	 ομαδα	 αιματος	 και	
απαντησε	 ναι	 ειναι	 η	 ομαδα	 «Ο»,	 τους	
αρεσει	 επισης	 το	 γυναικειο	 αιμα	 διοτι	
εχουν	 λεπτο	 δερμα	 και	 ειναι	
περισσοτερο	εκτεθιμμενο.	

	

Ο	τ.Πρυτανις	του	Πολυτεχνειου	Κρητης	Καθηγητης	Φιλης	Ιωαννης	Δεν	υπέβαλε	ερωτήσεις	στον	ομιλητή	
αλλά	έκανε	δυο	σύντομες	παρατηρήσεις:		

1.	 Ανέφερε	 ότι	 κλιματική	 αλλαγή	 ήδη	 υφίσταται	 με	 επικίνδυνες	 συνέπειες.	 Παγκοσμίως	 η	 μέση	
θερμοκρασία	του	κλίματος	έχει	ανέλθει	κατά	0.85	βαθμούς	κελσίου	σε	σχέση	με	το	1900,	αλλά	στη	
Μεσόγειο	η	άνοδος	είναι	1.3	βαθμοί	λόγω	της	γεωγραφίας	της	περιοχής.	Αυτό	σημαίνει	ότι	είμαστε	
πολύ	 ευάλωτοι	 στα	 κουνούπια	 και	 στους	 άλλους	 φορείς	 μικροβίων.	 Βέβαια	 αυτή	 η	 άνοδος	 θα	
συνεχιστεί	 και	 θα	 βιώνουμε	 όλο	 και	 πιο	
έντονη	 ξηρασία	 και	 ακραία	 καιρικά	
φαινόμενα.	Η	κλιματική	αλλαγή	οφείλεται	
κυρίως	στην	καύση	υδρογονανθράκων	και	
άνθρακα	 που	 πρέπει	 να	 σταματήσουν	
άμεσα.	
2.	Επιβεβαίωσα	αυτό	που	είπε	ο	ομιλητής	
ότι	 τα	 κουνούπια	 παρέχουν	 οικολογικές	
υπηρεσίες.	 Για	 παράδειγμα,σε	 λίμνες	
όπου	 τα	 εξαφάνισαν,	 αμέσως	
εξαφανίστηκαν	 τα	 ψάρια	 που	 τρέφονται	
από	τις	προνύμφες	των	κουνουπιών.	
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Ο	 Δ/ντης	 Δημοσιας	 Υγειας	 της	

Περιφερειακης	 Ενοτητας	 Χανιων	
κ.Νικολακακης	 Δημητριος	 σε	
παρεμβαση	του	μεταξυ	αλλων	ειπε:	

“Ο	 κ.Μιχαηλακης	 εκτος	 απο	 μια	
αδαμαντινη-φωτεινη	 προσωπικοτητα	
ειναι	 και	 ενας	 διεθνους	 εμβελειας	
καταξιωμενος	επιστημονας.	

Εδω	 και	 αρκετο	 καιρο	
συνεργαζεται	 με	 την	 υπηρεσια	 μας	
μεταδιδοντας	 τις	 πολυτιμες	 γνωσεις	
του	 σχετικα	 με	 την	 καταπολεμηση	
των	 κουνουπιων	 και	 οχι	 μονο.	 Δικη	
του	 προταση	 ηταν	 η	 επεκταση	 των	

ψεκασμων	καθ	ολη	τη	διαρκεια	του	ετους	οχι	με	ενα	αλλα	με	τρια	συνεργεια.	Οι	δε	πρωτοβουλιες	
του	για	την	συστηματικη	παρακοπουθηση	στον	τοπο	μας	του	κουνουπιου	«τιγρης»	υπηρξαν	πολυ	
αποτελεσματικες.»	

	

Tον	 δραστηριο	 και	 διεθνως	
αναγνωρισμενον	 ομιλητην	 μας	 dr	
Μιχαηλακη	Αντωνιο	 ευχαριστησεν	
εκ	μερους	 του	Ροτ.Ομιλου	Χανιων	
ο	 ροτ.Καστρινακης	 Σταυρος	
προεδρος	 της	 επιτροπης	
βραβευσεων	του	ομιλου	μας.	

“Ευχαριστούμε	 τον	 Dr.	
κ.Μιχαηλάκη	 	 για	 την	 άρτια	
επιστημονική	 και	 τεκμηριωμένη	
παρουσίαση	 σχετικά	 με	 τους	
ανερχόμενους	 κίνδυνους	 από	 τα	
κουνούπια.	

			Το	 υψηλό	 επίπεδο	 της	 επιστημονικής	 κατάρτισης	 	 του	 κ.	 Μιχαηλάκη	 είχα	 την	 τύχη	 να	 το	
διαπιστώσω	στον	τελευταίο	χρόνο	της	θητείας	μου	στο	αεροδρόμιο	όπου	προσήλθε	προκειμένου	να	
γίνουν	 μετρήσεις	 σε	 επιλεγμένους	 χώρους	 στα	 Χανιά	 μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 αυτόν	 του	
αεροδρομίου	για	την	ύπαρξη	επικινδύνων	κουνουπιών.	Τον	ευχαριστούμε	πολύ»	

O Oµιλος µας εκτιµωντας το λιαν αξιολογον επιστηµονικο εργον του  dr µιχαηλακη αντωνιου 
αποφασισεν να τον βραβευσει  µε το κατωθι αιτιολογικο. 

1) Δια την πολύτιµον σηµαντικήν και καθοριστικήν συµβολήν του από πολλών ετών εις τα 
ερευνητικά προγράµµατα του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Αθηνών δια την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του κινδύνου από τα κουνούπια και που εργάσθηκε και 
εξακολουθεί να εργάζεται µε σπάνια αφοσίωση και ευαισθησία προς τον σκοπόν αυτόν και όχι 
µόνον,πολλά προσφέροντας δια την Δηµόσιαν Υγείαν εις την Ελλάδα µας αλλά και σε Διεθνές 
επίπεδο και µε πρωταρχικήν του µέριµνα την ενασχόληση µε την επιστήµη και την έρευνα στην 
υπηρεσία του ανθρώπου. 



34	
	

2) Δια το κύρος και την Αίγλην που προσέδωσεν εις τον Οµιλον µας δια της Οµιλίας του εις 
αυτό και µε την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών της προσφοράς Υπηρεσιών 
αφιλοκερδώς προς τον πλησίον      
	

Tο	 σχετικο	 τιμητικο	 διπλωμα	
επεδωσεν	 δια	 λογαριασμον	 του	
Oμιλου	μας	ο	Δ/της	της	V	Μεραρχιας	
Κρητων	 και	 στρατιωτικης	 Δ/της	
κρητης	 Ταξιαρχος	 Αλεξανδρος	
Δημητριου	 Αλεξιου,	 ο	 Δ/της	 του	
Πεδιου	 Βολης	 Κρητης	 Υποστρατηγος	
κ.Κουτρας	 Κων/νος	 και	 ο	 Δ/της	 του	
Ναυσταθμου	 Κρητης	 Αρχιπλοιαρχος	
Χατζακης	 Παναγιωτης	 παρουσια	 του	
προεδρου	 του	 ροτ.ομιλου	 Χανιων	
Εμμ.	 Δελακη,	 του	 γεν.Γραμμ.	
Κωτσιοπουλου	 Δημητριου	 και	 του	
προεδρου	 του	 1ου	 Ροταριανου	
Κοινοτικου	Σωματος	εν	Ελλαδι	εις	Αζωγυρε	Σελινου	Κουκουτσακη	Ευτυχιου.	

	

Προσφωνησις	βραβευσις	την	3-11-2016	μεταθανατιως	του	Πλαστηρα	Αντωνοβαρδακη	
Ταξιαρχου	ε.α	της	Ελληνικης	Αστυνομιας	υπο	πρ.Εμμ.Δελακη	

Αξιότιμες	Αρχες	της	πόλεως	μας	

Αξιωματούχοι	του	Ρόταρυ		Εκλεκτοί	μας		προσκεκλημμένοι	

Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	

Στο	 σημερινό	 πρόγραμμα	 των	 βραβεύσεων	 μας	 περιλαμβάνετε	 μια	 μεταθανάτια	 βράβευσις	
ενός	 Ανώτατου	 Αξιωματικού	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας	 	 ο	 οποίος	 πολλά	 είχε	 προσφέρει	 στο	
κοινωνικό	σύνολον	της	χώρας	μας.	

Ητο	 	 συμπατριώτης	 μας	 καταγόμενος	 από	 τον	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 οπου	 εδρεύει	 και	
δραστηριοποιείται	 το	 1ο	 Ροτ.Κοινοτικό	 Σώμα	 στην	 Ελλάδα	 με	 τους	 ακούραστους	 Πρόεδρον	 και	
Αντ/δρον	 	 ροτ.	 Κουκουτσάκη	
Ευτύχιον	 και	 Αντώνιον	 με	 την	
εισήγησιν	 των	 οποίων	 	 ο	 Ομιλος	
μας	 απεφάσισε	 να	 τον	 βραβεύσει	
μεταθανατίως	 αποτίωντας	 τον	
πρέποντα	 φόρον	 τιμής	 σ΄	 ένα	
καταξιωμένο	 Αξιωματικό	 της	
Ελληνικής	Αστυνομίας.	

Παρακαλώ	πολύ	τον	Πρόεδρον	
Ευτύχη	 Κουκουτσάκη	 να	 διαβάσει	
το	 βιογραφικό	 του	 βραβευόμενου		
Πλαστήρα	Αντωνοβαρδάκη		
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O	 Πλαστήρας	 Αντωνοβαρδάκης	 γεννήθηκε	 το	 1936	 στον	
Αζωγυρέ	 Παλαιοχώρας	 Χανίων.	 Αποφοίτησε	 από	 την	 σχολή	
Αστυφυλάκων	 το	 1960	 και	 	 εντάχθηκε	 στην	 δύναμη	 του	 	 Ε	
Αστυνομικου	τμήματος		Αμπελοκήπων	μέχρι	το	1965-66	οπου	και	
μετατέθηκε	 στην	 Αστυνομική	 διεύθυνση	 Πειραιά	 	 στην	 οποία	
έμεινε	μέχρι	το	καλοκαίρι	του	1967.	

Η	 περίοδος	 της	 επταετούς	 δικτατορίας	 τον	 	 βρήκε	 εκτός	
Αστυνομίας	 Πόλεων	 αφού	 εξαιτίας	 των	 δημοκρατικών	 του	
πεποιθήσεων		και	του	ασυμβίβαστου	του	χαρακτήρα	του	απελύθη	
από	 το	 Σώμα.	 Η	 απόλυση	 	 ήταν	 κεραυνός	 εν	 αιθρία	 αφού	 τον	
βρήκε	 στο	 ξεκίνημα	 της	 δικής	 του	 οικογένειας	 	 όντας	 	 πλέον		
παντρέμενος		και		πατέρας			ενός		παιδιού.	Ήταν	μία	πραγματικά	
δύσκολη	 περίοδος	 για	 αυτόν,	 την	 οποία	 μπόρεσε	 να	 περάσει		
αλώβητος	 χάρη	στο	πείσμα	 και	 την	 εργατικότητά	 του.	 Επανήλθε	
στην	Αστυνομία	 πόλεων	μετά	 την	 πτώση	 της	 χούντας	 χάρη	 στον	
ευεργετικό	 νόμο	 που	 επανέφερε	 στο	 σώμα	 όλους	 τους	
εκδιωχθέντες	από	αυτήν	και	 εντάχθηκε	στο	μηχανοκίνητο	 τμήμα	

του	Πειραιά	ως	μέλος	πληρώματος	περιπολικού.		

Οργώνοντας	 τον	Πειραιά	 μέρα	 και	 νύκτα	 	 με	 	 περιπολικό	 	 και	 αντιμετωπίζοντας	 κάθε	 είδους	
περιστατικό		απέκτησε	γνώσεις	 	και	ανεκτίμητη	εμπειρία	για	την	μετέπειτα	πορεία	του		στο	Σώμα.	
Το	1976	περνάει	επιτυχώς	στις	εισαγωγικές	 	εξετάσεις	της	σχολής	Υπαστυνόμων	και	ξεκινάει	άλλη	
μία	δύσκολη	περίοδος	για	τον	ίδιο	και	την	οικογένεια		του,	στην	οποία	έχει	προστεθεί	ένα	δεύτερο	
παιδί	 και	 	 την	 οποία	 πρέπει	 να	 αποχωρισθεί	 για	 2	 χρόνια	 ως	 έγκλειστος	 στην	 Σχολή.	 Τελικά	 τα	
καταφέρνει	 και	 σε	αυτήν	 την	 δοκιμασία	 και	 το	 1978-79	αποφοιτεί	 επιτυχώς	ως	 Υπαστυνόμος	 της	
Αστυνομίας	Πόλεων	και	ξεκινάει	μια	νέα	καριέρα	σε	αυτήν.	

Τοποθετείται		αρχικά	στο	ΛΔ	Αστυνομικό	τμήμα	και	με	την	πάροδο	του	χρόνου	και	την	ανάλογη		
βαθμολογική	 του	 εξέλιξη	 υπηρετεί	 στην	 Ασφάλεια	 Αθηνών	 και	 στο	 ΚΓ	 Αστυνομικό	 τμήμα	 ως		
Διοικητής	του	Παραρτήματος	Ασφαλείας.		

Το	1986	 επιλέγεται	 	ως	Διοικητής	 του	παραρτήματος	 	 της	Κεντρικής	υπηρεσίας	πληροφοριών	
στην	Κρήτη.	Η	επιστροφή	στην	γενέτειρά	του	τον	χαροποιεί	ιδιαίτερα	και	με	γνώμονα	την	αγάπη	για	
τον	τόπο	του	και	τους	συντοπίτες	του	διαγράφει		μια	επιτυχημένη	πορεία	και	σε	αυτό	το	πόστο.	Το	
1990	με	την	αλλαγή	του	πολιτικού		τοπίου	και	εξαιτίας	της	θέσης	που	κατείχε	η	μετακίνησή	του	από	
την	 Κρήτη	 ήταν	 κάτι	 παραπάνω	 από	 αναμενόμενη.	 Αρχικά	 επέστρεψε	 στην	 ΓΑΔΑ	 και	 μετά	 από	
μερικούς	μήνες		μετατίθεται		στην	Λάρισα	ως	Διοικητής	στην		Αστυνομική	διεύθυνση	της	περιοχής		
έχοντας	φτάσει	πλέον	στον	βαθμό	του	Αστυνομικού	Διευθυντή.	Το	1994	μετατίθεται	ως	Διοικητής	
στην	 Τροχαία	 Καλλιθέας	 στην	 Αθήνα	 και	 η	 αποχώρησή	 του	 από	 την	 Λάρισα	 συνοδεύτηκε	 	 από	
αρκετά	 ευχαριστήρια	 δημοσιεύματα	 στον	 τοπικό	 	 τύπο	 αλλά	 και	 επιστολές	 προς	 τον	 ιδιο	 από	
πολιτικούς	και	εμπορικούς	παράγοντες	της	περιοχής.	Τον	Δεκέμβριο	του	1995	το	εξηκοστό	έτος	της	
ηλικίας	του	και	τα	35	χρόνια	εργασίας	σήμαναν	το	τέλος	μιας	επιτυχημένης	καριέρας.		

Ο	 Πλαστήρας	 Αντωνοβαρδάκης	 αποστρατεύθηκε	 με	 το	 βαθμό	 του	 Ταξίαρχου	 το	 1996.	
Δυστυχώς	μετά	από	8	χρόνια	και	ύστερα	από	τριετή	μάχη	με	τον	καρκίνο	απεβίωσε	 	σε	ηλικία	67	
ετών	τον	Μάρτιο	του	2004.														

Βραβεύομεν	λοιπόν	μεταθανατίως	τον	αείμνηστον	Πλαστήρα	Αντωνοβαρδάκη	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό.		

1)	Δια	την	πολύτιμη	προσφορά	του	στο	κοινωνικό	σύνολο,	ως	στέλεχος	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	
επί	35ετίαν,	υπηρετώντας	σε	σημαντικότατες	θέσεις	όπως	αυτή	του	Διοικητού	του	παραρτήματος	
της	 κεντρικής	 υπηρεσίας	 πληροφοριών	 στην	 Κρήτη,	 συμβάλλοντας	 στην	 καταπολέμηση	 του	
εγκλήματος	και	την	επιβολή	της	τάξεως.	
2)	Διά	την	βαθιά	του	πεποίθηση	στις	δημοκρατικές	αρχές	και	αξίες,	παρά	τις	κατά	καιρούς	διώξεις	
του.		
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Παρακαλώ	 πολύ	 τους	 κ.κ.	 Δ/την	
του	 ΚεΝΑπ	 Αρχιπλοιαρχον	
Τσογκαν	Γεωργιον,	τον	Δ/την	της	
Πυροσβευστικης	 Υπηρεσιας	
Χανιων	 Πυραρχον	
Μπουντουρακην	 Δημοσθενην	
και	 τον	 Αντ/δρον	 Ουρουτζογλου	
Μελετιον		όπως	επιδώσουν	τιμής	
ένεκεν	 και	 εκ	 μερους	 του	
Ροταρ.Ομίλου	Χανίων	και	του	1ΟΥ	
Ροτ.Κοινοτ.Σώματος	εν	Ελλάδι	το	
σχετικόν	 τιμητικό	 Δίπλωμα	 εις	
τον	εκπρόσωπον	της	οικογενείας	
Πλαστήρα	Αντωνοβαρδάκη.	

	

ANAKOINΩΣΕΙΣ	3	NOE	2016	
	

(1)	ΕΚΛΟΓΕΣ	Ρ.Ο.	ΧΑΝΙΩΝ	
	
	

24-11-16		ΗΜΕΡΑ	ΠΕΜΠΤΗ		ΩΡΑ	12,15	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ		ΕΙΣ		ΤΑ	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ		

Γενική	Συνέλευση	των	μελών	του	Ομίλου	προς	συζήτησιν	υποψηφιοτήτων	Προέδρου	περιόδου	
1-7-18/30-6-19	 και	 Δ.Σ	 περιόδου	 1-7-17/30-6-18	 ουτως	 ώστε	 να	 ειμεθα	 προετοιμασμένοι	 δια	 τις	
εκλογές	 που	 θα	 λάβουν	 χώραν	 την	 8-12-16	 και	 να	 μη	 παραμένει	 σε	 εκκρεμότητα	 το	 θέμα	 του	
Προέδρου.	

	Πρόεδρος	δια	την	περίοδον	1-7-17/30-6-18	εχει	επανεκλεγεί	ο	ροτ.Εμμ.Δελάκης.	

(2)	ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ	ΠΡΟΣ	ΕΛΒΙΡΑ	ΣΤΑΣΙΝΟΥ	
	
Εδημοσιεύσαμε	στην	ημερήσια	εφημερίδα	‘Χανιώτικα		Νέα’	της	25/10/16	το	κάτωθι	συγχαρητήριο:	

Χανιά	22-10-2016	

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

Στην		πολυαγαπημένη		στους	Ροταριανή	Συνάδελφο	Ελβίρα	Στασσίνου	Δικηγόρο	που	ανεκηρύχθηκε	
Διδάκτορας	 του	 Ποινικού	 Δικαίου	 του	 Δημοκριτείου	 Πανεπιστημίου	 Θράκης	 κατόπιν	 επιτυχών	
εξετάσεων	συγχαίρομε	από		τα	βάθη	της	καρδιάς	στους	και	της	ευχόμεθα			ολόψυχα	πάντα	επιτυχίες	
στην	 ζωήν	 της	 τόσο	 επαγγελματικά	 οσο	 και	 οικογενειακά	 στην	 δε	 ευτυχή	 οικογένεια	 της	 και	
ιδιαίτερα	στον	ανδρα	της	 	τον	κ.Δημήτρη	Κοτρώνη	να	την	χαίρεται	και	να	την	θαυμάζει	βλέποντας	
την	να	προοδεύει	στους	ποικίλους	σκοπούς	της	ζωής	της.	

Δια	τον	Ροταριανόν	Ομιλον	Χανίων	

Ο	Πρόεδρος,	Εμμανουήλ		Δελάκης	
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(3)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΣΕ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΕΡΓΟ	ΤΟΥ	Ρ.Ο.	ΚΗΦΙΣΙΑ:	
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Η	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ		

	

Χανιά,	24-10-	2016		

ΠΡΟΣ	:	Τον	Ροταριανό	Ομιλο	Κηφισιά-Πολιτεία	

Πολύ	Αγαπητή	Πρόεδρε	Ανσυ,	

Εν	 συνεχεία	 των	 τηλεφωνικών	 προσωπικών	 συνεννοήσεων	 μας	 και	 λαμβάνοντας	 υπ΄οψιν	
μας	 και	 την	 επιστολήν	 που	 μας	 στείλατε	 ζητώντας	 μας	 συνεργασία	 δια	 το	Global	 Grand	 	 κατόπιν	
αποφάσεως	 του	 ΔΣ	 του	Ομίλου	 μας	 συμφωνούμε	 να	 συμμετέχουμε	 	 σ΄αυτό	 το	 αξιολογότατο	 και	
θεάρεστον	έργον	με	το	ποσόν	των	500	ΕΥΡΩ	εφ΄οσον	όμως	μας	εξασφαλίσατε	ότι	θα	βραβευθεί	ο	
Ομιλος	μας	δια	τον	λόγον	τούτον	από	τον	Δ/την	μας	Απόστολο	Μαμάτα	με	τον	οποίον	εχομε	ελθει	
ηδη	 σε	 τηλεφωνική	 επαφή	 και	 εις	 τον	 οποίον	 κοινοποιείτε	 και	 η	 παρούσα	 επιστολή.	 Σας	
συγχαίρουμε	 θερμά	 δια	 την	 πρωτοβουλία	 σας	 αυτή	 η	 οποία	 απαιτεί	 τεράστια	 και	 χρονοβόρο	
διαδικασία	την	οποία	εκτιμούμε	βαθύτατα	και	ελπίζουμε	να	πραγματοποιηθεί.		

																											Μετά	των	φιλικοτέρων	μας	ροταριανών	αισθημάτων,																																																																																																																					

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ε.Ν.	ΔΕΛΑΚΗΣ	

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΜΑΜΑΤΑΣ	Δ/ΤΗΝ	2470	ΠΕΡ.Δ.Ρ							

	

4.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ		

	
Α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΣΤΗ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΣΤΟ	ΚΟΥΜΠΕ	

	
Στις	 22-10-2016	 ημέρα	 Σάββατο	 αντιπροσωπεία	 του	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εις	

Αζωγυρέ	Σελίνου	με	επικεφαλής	τον	Πρόεδρον	και	Αντ/δρον	Ροταριανούς	Κουκουτσάκην	Ευτύχιον	
και	Αντώνιον	επισκέφθησαν	την	στέγην	Ανηλίκων	στο	κουμπέ	και	παρέδωσαν	σημαντικήν	ποσότητα	
τροφίμων	με	χρηματική	δαπάνη	Αντωνίου	Κουκουτσάκη	στην	μνήμην	της	συζύγου	του	Χαρίκλειας	
Χριστίνας	 η	 οποία	 αφιέρωσε	 μεγάλο	 μέρος	 της	 ζωής	 της,στον	 τομέα	 της	 φιλανθρωπίας	 και	 στην	
φροντίδα	ανημπόρων	ατόμων.	

Η	αντιπροσωπεία	ευχήθηκε	στο	προσωπικό	που	παρέλαβε	τα	τρόφιμα	να	είναι	πάντα	δυνατοί	
ώστε	να	συνεχίσουν	 το	δύσκολο	εργο	 τους	δια	 την	φροντίδα	 των	παιδιών	που	είναι	 το	αύριο	 της	
πατρίδος	 μας	 και	 το	 παράδειγμα	 της	 προσφοράς	 τροφίμων	 και	 αλλων	 ειδών	 να	 το	 μιμηθούν	 και	
αλλα	ατομα	και	φορείς	της	πόλεως	μας	ώστε	η	στέγη	Ανηλίκων	να	παραμείνη	πλήρως	λειτουργική.	

	
Ο	 Προιστάμενος	 του	 Ιδρύματος	 Μιχαήλ	 Γρηγ.Κονταξάκης	 εστειλε	 την	 κάτωθι	 ευχαριστήριο	

επιστολή	στον	Πρόεδρο	Ευτύχιο	Κουκουτσάκη.	
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(Β)	

Επίσης	το	Ροταριανό	Κοινοτικό	Σώμα	αναπτύσσει	εξαιρετική	δραστηριότητα	και	εις	τον	τομέα	της	4η	
Λεωφόρου	 του	 Ρόταρυ	 που	 είναι	 η	 Διεθνής	 Δράσις	 δια	 της	 αποστολής	 προσκλήσεων	 και	 διαφόρων	
εγγράφων	 πληροφοριακού	 χαρακτήρος	 δια	 τον	 Νομόν	 μας	 και	 μάλιστα	 πάρα	 πολύ	 φορείς	 τους	
απαντούν	 εγγράφως.	 Σημειώνω	 μόνο	 2	 χαρακτηριστικές	 επιστολές	 προς	 την	 ΑΕ	 την	 Βασίλισσα	 της	
Αγγλίας	και	τον	Βασιλέα	του	Βελγίου	οι	οποίοι	απήντησαν	μέσω	των	Πρεσβευτών	τους	εις	Αθήνας.	

Δια	των	ενεργειών	αυτών	του	Ροτ.Κοιν.Σώματος	προεβλήθη	δια	μιαν	εισέτι	φορά	το	Ρόταρυ	και	το	
έργο	που	επιτελούμε.	

Αξίζει	 κάθε	 επαινος	 στους	 ακούραστους	 Πρόεδρον	 και	 Αν/δρον	 του	 Ροτ.Κοιν.Σώματος	 δια	 τις	
δραστηριότητες	 τους	 αυτές	 και	 την	 σημαντικήν	 χρηματικήν	 ενίσχυσιν	 προς	 διαφόρους	 φορείς	 του	
Νομού	Χανίων.	

5.	ΣΥΝΔΡΟΜΗ		

		Υπενθυμίζω	στους	ροτ.Συναδέλφους	να	σπεύσουν	να	εξωφλήσουν	την	συνδρομή	τους	είτε	σε	μένα	
είτε	 στον	 ταμία	 Πελεκανάκη	 Γιώργο	 διότι	 διαφορετικά	 δεν	 μπορούμε	 να	 ανταποκριθούμε	 στις	
πολυποίκιλες	δραστηριότητες	μας,στα	λειτουργικά	μας	έξοδα	καθώς	και	εις	τις	υποχρεώσεις	μας	προς	
το	ΔΡ	και	την	Ελλ.Ροτ.Περιφέρεια.	

Κάνω	εκκλησιν	και	σας	παρακαλώ	να	ανταποκριθείτε	το	συντομότερο	δυνατό.	
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6.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	Ρ.Ο.ΧΑΝΙΩΝ	ΣΤΟΥΣ	
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ	ΤΗΣ	28ΗΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ		

Ο	 Ομιλος	 μας	 συμμετείχε	 εις	 τον	 επίσημον	
εορτασμόν	 της	 28	 Οκτωβρίου	 και	 κατέθεσεν	 και	
σχετικόν	στεφάνι	στο	Ηρωον	της	πόλεως	μας	στην	
τελετήν	 που	 εγένετο	 παρουσία	 ολων	 των	 αρχών		
και	 μετά	 παρακολούθησαν	 την	 παρέλασιν	 από	
την	εξέδραν	των	επισήμων.	

Η	 αντιπροσωπεία	 αποτελείτο	 από	 τον	
Πρόεδρον	Εμμ.Δελάκη	και	τον	Ταμία	Πελεκανάκη	
Γιώργο.	
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Ο	 Επιτ.	 Ροτ.	 του	 Ομίλου	 μας	 Δρ.	 Χρίστος	 Α.	
Θεοδούλου,	ο	επίτιμος	Πρόξενος	της	Τυνησίας	
στην	 Κύπρο,	 έλαβαν	 μέρος	 εις	 την	 σύσκεψη	

των	 Επιτίμων	 Προξένων	 της	 Τυνησίας	 που	
έλαβε	χώρα	στην	Τυνησία	από	τις	3	μέχρι	τις	4	
Οκτωβρίου,	2016.	

Στην	 φωτογραφία,	 ο	 Δρ.	 Θεοδούλου	 με	 τον	

Πρωθυπουργό	 της	 Τυνησίας	 και	 άλλους	
κρατικούς	αξιωματούχους.	

	

	

ΝΕΑ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΔΡΑΣΗ	ΤΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΟΜΙΛΩΝ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΚΑΙ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	-	ΚΑΝΤΙΑ	
	

Μια	ομάδα	μελών	του	Ροταριανού	Ομίλου	Παρίσι	
–	 Μονμάρτη,	 ομίλου	 αδελφοποιημένου	 με	 τον	
Ροταριανό	Όμιλο	Ηρακλείου,	φιλοξένησαν	τα	μέλη	του	
Ρ.Ο.Η. 

Στο	 4ήμερο	 της	 παραμονής	 των	 Γάλλων	
Ροταριανών,	τα	μέλη	των	δυο	Ομίλων	προχώρησαν	σε	
δωρεά	 φαρμακευτικού	 υλικού	 στο	 Κοινωνικό	
Φαρμακείο	 Μαλεβιζίου,	 ξεναγήθηκαν	 σε	 Λασίθι,	
Ηράκλειο	και	Ρέθυμνο	από	τα	μέλη	του	Ρ.Ο.	Ηρακλείου	
και	συμμετείχαν	στο	ρακοκάζανο	που	συνδιοργάνωσαν	
οι	Ροταριανοί	Όμιλοι	Ηράκλειο	και	Ηράκλειο	–	Candia,	
με	αφορμή	τα	10	χρόνια	ίδρυσης	του	Ρ.Ο.Η.	Candia. 

Τα	μέλη	του	Ρ.Ο.	Παρίσι	–	Μονμάρτη	επέστρεψαν	
στην	 Γαλλία	 με	 τις	 καλύτερες	 εντυπώσεις	 από	 την	
Κρήτη	 και	 την	 φιλοξενία	 που	 τους	 επιφύλαξαν	 οι	
Ροταριανοί	του	Ηρακλείου,	ανανεώνοντας	το	ραντεβού	
τους	για	το	συντομότερο	δυνατόν! 

Ο	 Ροταριανός	 Όμιλος	 Ηρακλείου	 θα	 ήθελε	 να	
ευχαριστήσει	 θερμά	 τους	 Ροταριανούς	 Μύρων	
Χρηστάκη	 και	 Στέλιο	 Σπυριδάκη	 –	 αρτοζαχαροπλαστείο	 «Σπυριδάκης»	 για	 τις	 χορηγίες	 ρακής	 και	
αρτοσκευασμάτων	 για	 το	 ρακοκάζανο,	 τον	 Ροταριανό	 Δημοσθένη	 Μαράκη	 για	 τη	 δωρεά	 της	
αναμνηστικής	μπλούζας	του	Rotary	που	έκανε	στον	Όμιλο,	καθώς	και	όλους	του	Ροταριανούς	που	
συμμετείχαν	στις	δράσεις	φιλοξενίας. 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΔΡΑΣΗ	ΜΑΣ	
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	
	

Οι	Δραστηριότητες	μας	του	μηνός	Δεκεμβρίου	2016	θα	δημοσιευθούν	στο	
επόμενο	μας	τεύχος	,	λόγω	πληθώρας	ύλης.	


