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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.  

 

Έτος 49ον – Τεύχος 54 Περιόδου 1-7-2016 έως 30-6-2017 
ΙΑΝΟΥΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017, ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
2017 
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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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Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, το Διοικητικό 
Συµβούλιο, καθώς και όλα τα µέλη του Οµίλου, επ’ ευκαιρία του Πάσχα 
και της εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου, 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

« ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ » 

µε υγεία, πρόοδο και εκπλήρωση κάθε προσδοκία σας. 

 

Χανιά, 28 Μαρτίου 2017 

      Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραµµατέας 

 Εµµανουήλ Δελάκης                                          Δηµήτριος Κωτσιόπουλος  
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ 8-12-2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 

Φίλτατοι Ροταριανοί Συνάδελφοι και φίλοι του Οµίλου µας, 

Σας καλωσορίζω στην σηµερινήν απλήν συνεστίασιν µας που σκοπούς έχει: 

1) Την οµιλία του εκ των αντιπροέδρων µας Πολέντα Σταύρου µε θέµα «Οικονοµικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων», 

2) Την διενέργειαν των καθιερωµένων ετησίων αρχαιρεσιών δια την εκλογήν Προέδρου 
1-7-18/30-6-19 και Δ.Σ. 1-7-17/30-6-18, 

3) Την καλλιέργειαν κλίµατος συναδελφώσεως αλληλοκατανοήσεως αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας µεταξύ µας,το οποίον θεωρώ ως το βασικό στοιχείον υπάρξεως του Οµίλου 
µας και κατ΄επέκτασιν του Δ.Ρ .Δια τον σκοπόν αυτόν πρέπει να εργασθούµε ολοι µαζί και να 
συνεισφέρουµε το απόθεµα της ψυχής µας.Εδω δεν χρειάζονται χρήµατα, χρειάζεται όµως η 
πολυπόθητη ΑΓΑΠΗ και η συνεργασία µεταξύ µας.Ενας καλός λόγος, ένα ειλικρινές 
χαµόγελο ας είναι η βασική µας αρχή και µέσα στα πλαίσια αυτά διεξάγονται και οι 
αρχαιρεσίες µας που είναι καταστατικά υποχρεωτικές. 

Όµως σχεδόν πάντοτε ολοι ψηφίζουµε ολους τους υποψηφίους. Δεν έχοµεν να 
χωρίσουµε τίποτε. Ολοι χωρούµε εις την προσπάθειαν προσφοράς Υπηρεσιών προς τον 
συνάνθρωπον µας.Είµεθα εθελοντές προσφοράς Υπηρεσιών και πρέπει αυτό να 
αναγωρίζεται απ ολους ανεξαιρέτως τους ροτ. 

 
4) Tόσον τον Οµιλον µας οσο και εµένα προσωπικώς µας εκπροσώπισε την 24 

Νοεµβρίου ο ροτ.Μπατσαρισάκης Παναγιώτης στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου µε 
Οµιλητήν το επιτ.µέλος µας Χρήστο Θεοδούλου Εκπρόσωπον του ΟΗΕ παρουσία του 
Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ.Νικ.Αναστασιάδου. Τον ευχαριστούµε θερµά. 

5)  Κορυφαίο θέµα δια την υπαρξιν του Οµίλου µας είναι η πληροφόρησις σας σχετικά µε 
τα οικονοµικά του Οµίλου µας. Με τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούµε είναι αδύνατο 
να ισοσκελίσουµε τον προυπολογισµόν µας µε την µικρήν συνδροµήν που εχοµεν. Σας κάνω 
εκκλησιν βοηθήστε µας. Δεν ζητώ απολύτως µα απολύτως τίποτε από αυτούς που δεν 
εχουν, µας φτάνει η αγάπη τους. Ζητούµε όµως απ ΄αυτούς που µπορούν να µας δώσουν ότι 
διαθέτουν περίσσευµα. Να έχετε υπ΄οψιν σας ότι εκδίδουµε Δελτίο. Διατηρούµε προσωπικό 
επι µονίµου βάσεως καθώς και περιστασιακούς. Πληρώνουµε Τηλέφωνο, ΔΕΗ, γραφική υλη, 
µελάνια εκτυπωτών, βοηθούµε αναξιοπαθούσες οικογένειες που βρίσκονται σε µεγάλη ενδια, 
αντιµετωπίζουµε βλάβες όπως π.χ µε την πτώσιν Τάσεως της ΔΕΗ και όχι µόνο. 
Αχρηστεύθηκαν 1) ενας πυκνωτής και 2) µια οθόνη υπολογιστή, αναγκαστήκαµε να τους 
αντικαταστήσουµε  και  τον 2τερον τον επισκευάσαµε. 

 Θα περιµένω απ ολους σας µιαν ενίσχυσιν ειτε τώρα ειτε ερχόµενοι στα γραφεία του 
Οµίλου µας 9:30-13:30 καθηµερινώς ειτε να ελθουµε εµείς στον δικόν σας χώρο. 

Θα περιµένουµε την ανταπόκρισιν σας στην έκλησιν µας µε ανυποµονησία και αγχος δια 
την λειτουργίαν του Οµίλου µας. Καθε προσφορά είναι δεκτή έστω και µικρή η µεγάλη, θα 
συµβάλλει όµως στην αντιµετώπησιν του προβλήµατος που εχοµε. 

6) Σας  απευθύνω θερµή έκκληση να µε βοηθάτε στις πανηγυρικές συνεστιάσεις µας µε 
το να προσκαλείται φίλους σας σε αυτές δια να παρουσιάζει ο Οµιλος µας ένα ικανοποιητικό 
πρόσωπο στην κοινωνία µας. Θέλω να το ενστερνισθείτε αυτό. Μην µε αφήνετε µόνο µου. 
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Να σας δηλώνουν την συµµετοχήν τους και να σας τακτοποιούµε σε ιδιαίτερο τραπέζι µε την 
αναγραφήν του ονόµατος σας πχ προσκεκληµµένοι του ταδε ροτ. 

Εάν πάλι είναι 3-4 άτοµα να τους καθίζουµε µαζί σας τότε θα αντιληφθείτε και εσείς 
προσωπικά τι δυσκολία θα αντιµετωπίσετε. Γι αυτό σας παρακαλώ µην µε αφήνετε µόνο µου. 
Η ισχύς εν τη ενώσει. Ενα ζευγάρι να καλέσει καθένας από σας Εκλεκτοί µου και αγαπηµένοι 
µου ροτ.συνάδελφοι η δύναµις των ατόµων της συνεστιάσεως θα διπλασιασθεί  αυτόµατα. 
Για σας αυτό είναι πανεύκολο ενώ για µένα να συγκεντρώσω ένα αριθµό 80-100 ατόµων 
πολύ δύσκολο. 

Το  κατορθώνω βέβαια όπως και σεις το έχετε διαπιστώσει αλλα κουραζοµαι υπερβολικά. 

7) Ένα άλλο σηµείο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι σε περίπτωση εκτάκτου 
κωλύµµατος ειδοποιησατε µας εγκαίρως δια να ακυρώσουµε την συµµετοχήν σας δια να 
µην ετοιµάζει το κέντρο φαγητό δια  περισσότερα ατοµα και για να προσπαθήσουµε να 
καλύψουµε τα κενά επιτείνοντας τις προσπάθειες µας σε οσους δεν µπορέσαµε να 
τηλεφωνήσουµε. Μην λέτε δεν βαριέσαι, τι θα συµβεί εάν δεν πάω και δεν ειδοποιήσω. Και 
όµως µας δηµιουργείτε µεγάλο πρόβληµα. 

8) Τρίτο σηµείο που θέλω να προσέξετε. Σας στέλνουµε τις προσκλήσεις µε  email  και 
σας παρακαλούµε να δηλώσετε συµµετοχή. Ελάχιστοι ανταποκρίνονται στην παράκλησιν 
µας αυτήν. Δεν σας κοστίζει τίποτε να στείλετε ένα email η να µας πάρετε  τηλέφωνο. Δεν το 
κάνετε όµως. 

9) Προσπαθήσετε, βάλετε τα δυνατά σας, ενδιαφερθείτε να εγγραψουµε Νέα Μέλη. 
Σωµατείο που δεν ανανεώνεται φθίνει. 

Εµείς πρέπει να διατηρήσουµε το κύρος του Ρόταρυ στο υψηλό επίπεδο που ευρίσκεται 
σήµερα. 

Βάλτε το σαν σκοπόν, σαν καθήκον σας ροταριανό. Πολλοί από σας εχετε τις δουλειές 
σας και δεν µπορείται να προσφέρεται Διοικητικό εργο. 

Μπορείτε όµως κάλλιστα, εάν το ενστερνισθείτε, εάν το βάλετε σαν αυτοσκοπό να 
εγγράψετε νέα Μέλη. Να αισθανθούν και αλλα ατοµα της κοινωνίας µας την χαράν της 
συναδελφώσεως. 

Θα σας δώσω από δυο αιτήσεις στον καθένα σας και προσπαθήστε µε κάθε τρόπον να 
εγγράψουµε νέα µέλη την ηµέρα που θα κάνει την ετήσια επίσηµη επίσκεψιν της ο Δ/της του 
Ρόταρυ Νοτίου Ελλάδος ροτ. Απόστολος Μαµάτας την 19- 1-17. 

Οσοι ροταριανοί επιτύχουν να εγγράψουν τουλάχιστον δυο νεα Μέλη µέχρι την αφιξιν του 
Δ/του θα βραβευθούν απ αυτόν εκ µέρους του Οµίλου µας. Στην κατηγορία των 
βραβευοµένων θα υπαχθούν και αυτοί που εχουν βάλει νέους ροτ. απο 1-1-16 αρκεί να είναι 
2 συνολικά οι εισαχθέντες. 

10) Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω όταν αλλαζετε αριθµό τηλεφωνου η email, 
τηλεφωνήστε µας να µας ενηµερώνετε για να µην γυρίζουν πίσω  τα email  και να µην 
µπορώ να σας βρω και στο τηλέφωνο. 

11) Διαφηµίσετε το Περιοδικό µας Ροταριανός Παλµός και πρωτίστως διαβάσετε το σεις. 
Περιέχει ολες  τις δραστηριότητες µας. Εαν δεν το λαµβάνετε ειδοποιήσετε µας. 

Δώσατε µας τα email των φίλων σας µε τηλεφωνικό µήνυµα δια να τους το στέλνουµε και 
για να  τους προσκαλούµε στις Πανηγυρικές Συνεστιάσεις µας. 

 
12) Στις απλές συνεστιάσεις µας ανταλλάξατε απόψεις και σκέψεις µεταξύ σας, 

γνωρισθείτε καλύτερα. 
Μην κάθεσθε πάντα µε την ιδια παρέα. Πως θα αφοµοιωθούµε και θα γίνουµε µια παρέα 

εάν δεν ανοιχθούµε µεταξυ µας. Πως θα συντελεσθεί η αγάπη. 
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Καθένας µας ας πλησιάσει πρώτος αυτός τον νέον ροτ.συνάδελφο η τον παλαιό αλλά 
που δεν εχει αρκετό θάρρος δια να επτεχθεί η πολυπόθυτη συναδέλφωσις. 

 
13) Αντίγραφο του πολύ σηµαντικού Αρχείου του Οµίλου µας που τµήµα του βέβαια 

βρίσκεται στην Ιστοσελίδα µας και στο Facebook του Οµίλου δώσαµε στο Ιστορικό Αρχείο 
Κρήτης δια να παραµείνει η Ιστορία του Οµίλου µας εις τις επερχόµενες γεναιές καθώς και 
την βιβλιοθήκη του Δήµου Χανίων. 

Την χρονοβόρον αυτήν διαδικασίαν πραγµατοποίησε ο Γενικός Γραµµατεύς Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος. 

 
14) Η Επιτροπή Κοινοτικής Δράσεως και αλληλεγγύης του Οµίλου µας, µε επικεφαλής 

την Πρόεδρο Ροτ. Τσαπάκη-Κωτσιοπούλου Μαρία, διοργανώνει στις 6/2/17 στο ξενοδοχείο 
Akali τσάι κυριών στις 6 το απόγευµα. Παρακαλώ θερµά να τιµήσετε την διοργάνωσην αυτήν 
δια της συµµετοχής σας, που σκοπό έχει να συνδράµει εις το κοινωνικό έργο του Οµίλου µας. 
Σας γνωστοποιούµε ότι το µήνα Φεβρουάριο δε θα έχουµε συνεστίαση, δια να µην 
επιβαρύνουµε τα µέλη µας υπέρµετρα. Εισιτήρια προπωλούνται από τον Ρ.Ο. Χανίων και την 
Πρόεδρο Τσαπάκη-Κωστιοπούλου Μαρία και η τιµή είναι 10 Ευρώ/άτοµο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8-12-2016 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

   Και  τώρα στο κύριο θέµα της σηµερινής Συνεστιάσεως µας που είναι οι Αρχαιρεσίες. 

Ως γνωστόν  ο Πρόεδρος βγαίνει δι απευθείας εκλογής  των µελών της Γενικης 
Συνελεύσεως 2 χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, δια να ενηµερωθεί και να 
δραστηριοποιηθεί καταλλήλως και να ξέρει τι εχει να αντιµετωπίσει. Τουλάχιστον 3-4 ωρες 
ηµερησίως χρειάζεται.Συνεκάλεσα Γεν.Συνέλευση των µελών µας στις 24-11-2016 στα 
γραφεία του Οµίλου.  

Απο την συζήτηση που εγένετο και παρά τις  βολιδοσκοπήσεις που εκανα 
προηγουµένως δεν βρήκα κάποιον που να θέλει να αναλάβει και ετσι απεφάσισα δια µια 
ακόµα φορά να θέσω υποψηφιότητα. Του χρόνου όµως τέτοιο καιρό πρέπει να βρεθεί 
κάποιος γι αυτό τον παρακαλώ από τώρα να µε πλασιώσει και να αναλάβει ορισµένα 
καθήκοντα και να τα φέρει σε πέρας. Απ΄αυτήν την δοκιµασία θα µπορέσει να δεί ο ιδιος η η 
ιδια εάν είναι σε θέση να διαθέτει χρόνον και χρήµα δια να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του 
η στα καθήκοντα της.  

Ο εκλεγόµενος Πρόεδρος πρέπει οποσδήποτε να περνά απ΄την Γραµµατεία του Οµίλου 
δια να γνωρίζει επαρκώς τι εχει να αντιµετωπίσει. 

Επίσης τα µέλη του ΔΣ δεν θα αρκεσθούν στο να φέρουν τον τίτλον τους οποιος και εάν 
είναι αυτός, αλλά να ενδιαφερθούν ζωηρώς δια το καλόν του Οµίλου. Διαφορετικές απόψεις 
πάντοτε θα υπάρχουν, αλλά µε πνεύµα καλής θελήσεως και συνεργασίας όλα επιυγχάνονται. 
Εθελοντικό εργο προσφέροµε και ας εργασθούµε µε ζήλο και αγάπη µεταξύ µας. Θέλω να 
ψηφίσετε ολους τους υποψηφίους. Διακρίσεις δεν κάνω. Καθένας µας ας προσφέρει ότι 
µπορεί από την θέσιν που θα ταχθεί για το κοινό καλό του Οµίλου. 

 
Προτείνω ως Εφορευτική Επιτροπή τους κάτωθι: 
 
Σκαµάγκα Μαρία, Ασηµοµύτη Στυλιανή, Βαβουράκης Κυριάκος (Εφεδρικός-

Καρτσωνάκης Στέφανος). 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ 

ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ  8-12-2016 
Σήµερα το βήµα του Οµίλου µας ξανατιµά δια µια ακόµη φορά ένας φίλος Ροταριανός 

Συνάδελφος ο Σταύρος ο Πολέντας ο εκ των Αντιπροέδρων µας που έχει κάνει βίωµα του 
από τότε που εχασε τον µονάκριβο γιο του την ανιδιοτελή προσφοράν υπηρεσιών προς τα 
θύµατα των τροχαίων ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων Κρήτης ιδρύοντας τον σχετικόν 
Σύλλογον και προσπαθώντας να προσφέρει ουσιαστικήν και ηθικήν βοήθεια προς τις 
πληγείσες οικογένειες. Λίγη απροσεξία του οδηγού µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτα 
προβλήµατα σ΄αυτόν και την οικογένειαν του. 

Εγώ δεν θα προσθέσω τίποτε επιπλέον, θα διαβάσω όµως τις 2 τιµητικές διακρίσεις που 
του απένειµε ο Όµιλος µας την 1ην στις 17-11-2011 και την 2ην  στις 11-6-2015 
αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο που προσφέρει. 

1. Δια την αμέριστον ηθικήν και ουσιαστικήν συμπαράστασιν και παρηγορίαν 

που παρέχει εις τις οικογένειες των  θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων Κρήτης      

2. Δια την πολύτιμον και καθοριστικήν συμβολήν του εις την ίδρυσιν και 
κατασκευήν του Πάρκου τροχαίων ατυχημάτων ‘‘ΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΟΛΕΝΤΑ ’’ μετά της 

εντός αυτού πετρόκτιστης εκκλησίας του ‘‘Αγίου Χριστοφόρου ’’ προστάτου των 

οδηγών εις την περιοχήν Νεραντζιάς στις Βουκολιές μοναδικού Παγκοσμίως στην 

μνήμην των τροχαίων ατυχημάτων. Επισημαίνεται  δε όλως  ιδιαιτέρως  ότι  δια  

των αόκνων  προσπαθειών και ενεργειών του, το ανωτέρω πάρκο  κατασκευάσθηκε 

με ομόφωνες αποφάσεις όλων των Δήμων του Νομού Χανίων, Νομαρχιακού 

Συμβουλίου και συμβουλίων της ΔΕΔΙΣΑ, ΤΕΔΚ και άλλων αυτοδιοικητικών 

παραγόντων δύναται δε να θεωρηθεί ως έργον της Αυτοδιοίκησις του Νομού 

Χανίων.                                                                                                     

3. Δια την συμμετοχήν του και την ομιλίαν του εις την σημερινήν πανηγυρικήν 

συνεστίασην του ομίλου μας της 11/6/15 , 

4. Δια την συνεχήν και αδιάκοπη επί σειρά ετών προσφοράν του εις τα 

κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας με κυρίαρχο μέλημά του την παροχήν 

Οικονομικής βοηθείας, Νομικών Συμβουλών από εξειδικευμένους Δικηγόρους, και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης των οικογενειών των τροχαίων ατυχημάτων ιδρύοντας 

προς τον σκοπόν αυτόν τον ανωτέρω σύλλογον  

αναλαμβάνοντας συγχρόνως την Προεδρίαν επιδεικνύοντας αξιοζήλευτον 
Δραστηριότητα και ενεργητικότητα απευθυνόμενος τακτικά και επανειλλημένως 
προς ολες τις  αρμόδιες αρχές δια οσον το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα 

απαλύνοντας συγχρόνως  τον πόνον των δυστυχισμένων  αυτών υπάρξεων 
 

Φίλε Ροτ. Συνάδελφε το βήµα του Οµίλου µας είναι στην διάθεση σου δια να µας αναπτύξεις 
το θέµα σου µε τον τίτλον «Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις των τροχαίων 
ατυχηµάτων». 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 8-12-2016 
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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεποτράζ από την Συνεστίασιν της  19-1-2017 
Κοινής µετά του 1ΟΥ Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου, µε Οµιλητήν τον ΔΚΤΗΝ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡ.ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΡΟΤΑΡΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΜΑΤΑ, του κοψίµατος της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίττας. 

Την βράβευση του κ.Ιωάννου Λιονάκη Επιχειρηµατία ιδιοκτήτου της Κρητικής Ζυθοποιίας 
(ΧΑΡΜΑ) εις Ζουνάκι Σελίνου, ολων των µελών του 1ου Ροτ.Κοινοτ.Σώµατος τόσον υπο της 
2470 Περ. οσον και υπο του Οµίλου µας, και της Ανακηρύξεως ως επιτίµων µελών µας των 
κ.κ Παπαδάκης Εµµ. τ.Αντ/δρον του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης του Παπαδάκη 
Χαρίτωνα Καθηγ.Ιατρικής Δ/ντου της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος.Χανίων και του Σπανουδάκη 
Εµµανουήλ τ.Αντινοµάρχου Χανίων. 

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ  36  ΑΤΟΜΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Κεντρικό τµήµα: Διακρίνονται απ΄ αριστερά η Δ/ντρια Δηµοσίων Σχέσεων της 
Αµερικανικής Ναυτικής ευκολίας της Αεροπορικής βάσεως Σούδας κ.Εφη Παπαδάκη µετά 
του Διοικητού της βάσεως πλοιάρχου Μπράντ Κολινς, ο Γεν.Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α, ο β.Δ/της της 2470 ΔΡ Κρουσταλάκης Παντελής, η σύζυγος 
του Δ/του µας Τερέζα, ο Δ/της µας Απόστολος Μαµάτας ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας οικισµού και περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, 
το ζεύγος Χρήστου Μαρκογιαννάκη τ.Αντ/δρου της Βουλής και Υπουργού, ο τ.Βουλευτής 
Χανίων Γύπαρης Κων/νος, ο τ.Αντ/δρος του Περιφ.Συµβ.Κρήτης και επίτ.ροτ.Παπαδάκης 
Εµµανουήλ, η κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ και τ.Πολιτευτής 
και ο κ.Σταµατάκης Εµµ.Αντ/δρος του Περ.Συµβουλίου Κρήτης και τ.Δήµαρχος Κυδωνίας 
Χανίων. 

 

 

 

 

 

Δεξιό Τµήµα: Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Αντ/δρος και ο Πρόεδρος των εφέδρων 
αξιωµατικών Νοµού Χανίων κκΣταµατάκης Γεώργιος και Μανιουδάκης Αθανάσιος,ο 
Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου 
ροτ.Κουκουτσάκης Ευτυχιος, ο τ.β Δ/της Σταύρος Γκίζας, η Αναπλ.Γεν Γραµµ.Στασσίνου 
Ελβίρα µετά του συζύγου της, ο Ακαδηµαικός και Καθηγητής  της Ιατρικής Σεραφείµ 
Καστανάκης, ο τ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου  Κρήτης Καθηγητής ροτ.Φίλης Ιωάννης και ο 
τ.β.Δ/της Μαρινάκης Σταύρος. 
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Αριστερό Τµήµα: Διακρίνονται απ αριστερά ο Αντ/δρος του Περιφ.Συµβ.Κρήτης 
κ.Σταµατάκης Εµµανουήλ τ.Δήµαρχος Κυδωνίας, ο τ.Υ/κτης του Πεδίου Βολής Κρήτης 
Ταξίαρχος Κονταράκης Ιωάννης, ο Αντ/γος ε.α Γεώργιος Στρατιδάκης τ.Δ/κτης V Μεραρχίας 
Κρητών, ο τ.Αναπλ. Δ/κτης  του Γεν.Νοσ.Χανίων Ιωάννης Μανούσακας, οι Αντιδήµαρχοι 
Χανίων νυν κ.Κουκλάκης Γεώργιος και τ.Πρωτοπαπαδάκης Κω/νος, o Καθηγητής της Ιατρικής  
Παπαδάκης Χαρίτων µετά του Επιµελητή της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νοσ.Χανίων ροτ.Πρώιµου 
Ευκλείδη, η Επιτ.ροτ.Σηµανδηράκη Ζαχαρένια ειδική Σύµβουλος των Γεν. Αρχείων του 
Κράτους ο Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος, ο Πρόεδρος της Επιτρ.Βραβεύσεων 
ροτ.Καστρινάκης Σταύρος και ο τ.Αντινοµάρχης Χανίων και Επιτ.Ροτ.Σπανουδάκης 
Εµµανουήλ. 

Μέσα σε κλίµα Πανηγυρικό και πολύ ευχάριστο πραγµατοποιήθηκε η ανωτέρω 
συνεστίασις προς τιµήν του Δ/του µας η οποία δια µιαν  εισέτι φορά προσέδωσε κύρος και 
Αίγλη εις τον Οµιλον µας ο οποίος πανθοµολογουµένως ευρίσκεται µετξύ των πρώτων της 
Ελλάδος και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τις εν γένει δραστηριότητες µας οι οποίες 
περιγράφονται τόσον σήµερον οσον και εις το παρελθόν διαχρονικά και οι οποίες ευρίσκονται 
κατατιθέµενες στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ,στην Δηµοτικήν Βιβλιοθήκην του Δήµου Χανίων 
και στο Αρχείο της 2470 Περιφέρειας που κρατεί η σχετική Επιτροπή. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΡΟΤ.ΜΑΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19-1-2017 
 
Αξιότιµες Αρχές της Πόλεώς µας, Πολιτικές και Στρατιωτικές 
Αγαπητοί Πρόεδροι και τ. ΠΡΌΕΔΡΟΙ  των Ροτ.Οµίλων της Κρήτης,  

Κυρίες και Κύριοι, Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες 

Η σηµερινή ηµέρα αποτελεί διά τον Οµιλόν µας,την κορυφαίαν εκδήλωσιν της ροταριανής 
χρονιάς πού διανύοµεν και τούτο διότι σ αυτήν παρίσταται πραγµατοποιώντας την ετήσιαν 
επίσηµην επίσκεψιν του, ο Δ/ΤΗΣ της 2470 ΠΕΡ. του ΔΡ, ο Δ/της µας, ο ένθερµος φίλος των 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΏΝ της Κρήτης και προσωπικός µας φίλος, από πολλών ετών ροτ.  Απόστολος 
Μαµάτας. 

Η χαρά µας διά το γεγονός αυτό είναι πολύ µεγάλη και πολύ δύσκολα µπορεί κανείς να 
την εκφράσει µε κατάλληλα λόγια. Ότι και να πώ θα είναι κατώτερον της πραγµατικότητος. 
Οµως µπαίνουµε στον πειρασµό και του  αφιερώνωµε την εξης Κρητικιά Μαντινάδα διά να 
του δείξωµε τµήµα του µεγέθους της συναδελφικής ροτ.αγάπης πού έχοµεν γι αύτόν.  

 

«Ένα καράβι όνειρα εις την διαδροµήν σου 

να µην βρεθεί εµπόδιο στην όµορφη ζωή σου». 
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Αγαπητε ροτ Δκ/τά 

Έλπίζοµεν βάσιµα ότι θα µας ξαναεπισκεφθείτε κατά την διάρκειαν της θητείας σας δια 
να αντιληφθείτε ιδίοις όµασι το πραγµατοποιούµενον υπό του Οµίλου µας έργον. Εργο που 
κατά την γνώµην µας και κατά την γνώµην πολλών φορέων της πόλεως µας, ειναι   
πραγµατικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των µελών του Δ.Σ αλλά και του 
συνόλου του Οµίλου µας. Χάρις στις ενέργειες της Επιτροπής Δηµοσίων Σχέσεων έχοµεν 
επιτύχει  

1) Την παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως µας ητοι των 
Αντιπεριφερειαρχών του Δηµάρχου Χανίων και  των Αντιδηµάρχων, των στρατιωτικών 
αρχών που εδρεύουν στην πόλιν µας ήτοι του Ναυστάθµου Κρήτης, V Mεραρχίας Κρητών, 
Πεδίου Βολής Κρήτης, Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής, Ελληνικής Αστύνοµίας 
και Πυροσβεστικού Σώµατος  

2) Την στήριξιν των Μ.Μ Ενηµερώσεως ( εφηµερίδων και τηλεοπτικών Σταθµών). 
3) Την ηθικήν υποστήριξιν από πολύ µεγάλη µερίδα της κοινωνίας των Χανίων και της 

αποδοχής ότι είµεθα µέλη της µεγαλύτερης µη κυβερνητικής ανθρωπιστικής και κοινωνικής 
οργάνωσης ανά την υφήλιον. 

Κατά την χρονικήν περίοδον που διανύουµε διακεκριµµένοι και µεγάλου βεληνεκούς 
Οµιληταί κάλυψαν και θα καλύψουν  τις πανηγυρικές µας συνεστιάσεις και τίµησαν 
λάµπρυναν και δόξασαν µε την παρουσίαν τους τον Οµιλον µας και έδωσαν κύρος και αίγλην 
και προπάντος αναγνωρισιµότητα από την κοινωνίαν των Χανίων και ευτυχώς για µας όχι 
µόνον εφέτος αλλα και τα προηγούµενα χρόνια και επικαλούµε σχετική έρευνα που 
πραγµατοποίησε ο τ.Δ/της Δηµ.Τσιµπούκης δια την αναγνωρισιµότητα του Ρόταρυ στην 
Ελλάδα και που συνεπέρανε ότι έχουµε την µεγαλύτερη σε όλη την περιφέρεια µας. 

Επιβραβεύσαµε και εξακολουθούµε να επιβραβεύοµε ότι άριστον και καλόν 
πραγµατοποιείται  δια την βελτίωσιν της κοινωνίας µας και δια την προβολήν αυτού του 
τόπου καθώς και δια την νεολαίαν µας που µε τις επιδώσεις αρκετών µελών της τιµά και 
λαµπρύνει  την Κρήτην µας 

Φίλτατε µου Δκ/τα 

Σε λίγο θα σας παραδώσω το βήµα δια να µας αναπτύξετε το ενδιαφέρον θέµα σας 
«Το Ρόταρυ Υπηρετεί την ανθρωπότητα». 

Επι του θέµατος που θα µας αναπτύξετε δεν επιθυµώ να αναφερθώ και δεν θα ητο και 
πρέπον. Πρωτού όµως σας παραδώσω το βήµα ειµαι υποχρεωµένος κατά παγίαν 
ροτ.τακτικήν να αναγνώσω το βιογραφικόν σας σηµείωµα. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΜΑΤΑ 

O Διοικητής Απόστολος Μαµάτας γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου έκανε τις βασικές σπουδές 
του και αποφοίτησε από το 14ο Γυµνάσιο Αρρένων Αθηνών µε άριστα. 

Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου καθώς και της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής 
Πειραιά. Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές Μηχανολογίας (Science Master και 
Engineer’s Degree)  στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και του 
ΝΑΤΟ. 
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Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Στρατηγείο Συµµαχικών Δυνάµεων ΝΑΤΟ στη 
Νάπολη Ιταλίας ως εξειδικευµένος µηχανικός στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και 
Διοίκησης. 

Ασκεί το επάγγελµα του Διπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού. Έχει 
µετεκπαιδευτεί σε ειδικά θέµατα Μηχανολογίας και Φωτισµού σε Εταιρείες των ΗΠΑ, 
Γερµανίας, Γαλλίας, και Ελβετίας. Έχει συµµετάσχει σε πολλά σεµινάρια, και σύντοµα 
µαθήµατα σε διάφορες χώρες σε τεχνικά και διοικητικά θέµατα. 

Εργάσθηκε σε κατασκευαστικές εταιρείες σε Διευθυντικές θέσεις του ηλεκτροµηχανολογικού 
τοµέα στην κατασκευή µεγάλων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το 1989 ίδρυσε το Γραφείο Συµβούλων «ΑΔΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Τεχνικά και 
Αναπτυξιακά Έργα» το οποίο αναλαµβάνει από το Δηµόσιο τις µελέτες και τη διοίκηση 
κατασκευής Δηµοσίων έργων έχοντας πιστοποιηµένη εξειδίκευση στα ηλεκτροµηχανολογικά, 
ενεργειακά, περιβαλλοντικά και βιοµηχανικά έργα. Επίσης αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και την ανάπτυξη «πρασίνων» καινοτόµων τεχνολογιών.  

Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Γερµανικά. Συµµετείχε σε πολλά Ινστιτούτα Ζώνης και στα 4 
τελευταία Διεθνή Ροταριανά Συνέδρια. 

Το Συνέδριο της Περιφέρειας του 2014 τον υπέδειξε και το Διεθνές Συνέδριο του Ρόταρυ το 
2015 τον εξέλεξε Διοικητή της Περιφέρειάς µας για το 2016 – 17.  

Είναι Πολλαπλός Εταίρος Paul Harris, ιδρυτικό µέλος της Paul Harris Society της Περιφέρειάς 
µας, Έχει τιµηθεί µε το «District Service Award» του Ροταριανού Ιδρύµατος και µε το 
«Βραβείο Εξαίρετων Υπηρεσιών 2012-13» της Περιφέρειας αλλά και µε το Μετάλλιο Αριστείας 
του Δήµου Αθηναίων. 

Είναι νυµφευµένος µε τη Συµβολαιογράφο Τερέζα Κονταδάκη, τ. Πρόεδρο του Ρ.Ο. 
Αθηνών-Γουδή και έχουν δύο παιδιά, τη Μαριαλένα Πολιτική Επιστήµονα και Νοµικό και το 
Δηµήτρη Διπλωµατούχο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Ο Δ/της µας είναι Ροταριανός από το 1993. Από το 2012 είναι µέλος του Ρ.Ο. Κηφισιάς-
Κεφαλαρίου. Προηγουµένως του Ρ.Ο. Ηλιούπολης του οποίου ήταν ιδρυτικό µέλος και 
υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του Δ.Σ. και ως Πρόεδρος το ρ. έτος 2011 - 12. 

Τη Περιφέρεια υπηρέτησε επανειληµµένα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Χορηγιών  του Ρ.Ι. µε 
µεγάλη επιτυχία. 
Φίλτατε µου ροτ.Δ/τα 
Καλώς ήρθες στο Νησί µας, στην πόλιν µας. Σας υποδεχόµεθα εγκάρδια και σας ευχόµεθα 
καλή διαµονή τις λίγες ηµέρες πού θα ειστε µαζί µας. Ευχόµεθα η φιλία µας, από σήµερον να 
σφυρηλατηθεί ακόµη περισσότερον σε ποιο γερές βάσεις διά να µπορεί να αντέξει εις το 
πέρασµα του χρόνου αναλλοίωτη,αφθαρτη αλώβητη όπως αρµόζει στους γνήσιους 
ροταριανούς στους Ροτ. που έχουν ενστερνιστεί και έχουν βάλει βαθιά µέσα στην καρδιά τους 
τα ιδανικά του ρόταρυ ήτοι της άδολης αγάπης, της συναδελφικής φιλίας και της 
αλληλεγγύης. Προτού σας δώσω το λόγο φίλτατε και εκλεκτέ µου ροτ. Διοικητά, σας 
αφιερώνω µια επιπλεον  κρητική µαντινάδα που ανταποκρίνετε πλήρως στην 
πραγµατικότητα. 
 

«Σαν τον περήφανο αητό, πάντα ψηλά καθίζεις, 
Και την φωλιά σου σε γκρεµνά, και σε φαράγγια χτίζεις» 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΥΠΟ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας 
εκλεκτοί προσκεκληµµένοι µας 
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 
Αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι 
 

Ως επιστέγασµα της σηµερινής Οµιλίας εις τον Οµιλον µας του Δ/του µας Απόστολου 
Μαµάτα θα του επιδώσουµε ένα Δίπλωµα κοινό µετά του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, ως µικρό ενθύµιο ευχαριστήριο µε το κάτωθι δικαιολογητικό: 

1)Δια την συμμετοχήν του και την ομιλίαν του εις την σημερινήν 
πανηγυρικήν συνεστίασην του ομίλου μας με θέμα«ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ 
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ». 
2) Δια την συνεχήν και αδιάκοπη επί σειρά ετών  από του ετους 
1993 και εφ έξής προσφοράν του στα Ροταριανά ιδεώδη με κυρίαρχο 
μέλημα του τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες του προς τον συνάνθρωπον 
εργασθείς πολυπλεύρως και επιτυχώς εις τον θεσμόν των χορηγιών 
του ροτ.ιδρύματος και μάλιστα βραβευθείς  με το βραβείο εξαίρετων 
Υπηρεσιών 12-13 της  Περιφέρειας αλλά και με το μετάλλιο 
Αριστείας του Δήμου Αθηναίων. 
 

Παρακαλώ πολύ τους Γεν.Γραµµατείς µας Κωτσιόπουλο Δηµήτριο, Τσιβουράκη Νικόλαο 
και Στασσινού Ελβίρα όπως του επιδώσουν από κοινού το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα 
παρουσία και του Προέδρου του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι  Κουκουτσάκη 
Ευτυχίου. 

Ροταριανε Δ/τα 

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

Θέλω να γνωρίζετε ότι οποτεδήποτε έλθετε στην Πόλιν µας θα βρίσκεται πάντοτε φίλους 
αγαπητούς και αυτοί δεν θα είναι αλλοι παρά τα µέλη του Ροτ.Οµίλου Χανίων που θα σας 
καλοσωρίσουν και θα σας υποδεχθούν εγκάρδια . 

Και τώρα παρακαλώ πολύ τους Αν/δρους µας Ουρουτζόγλου Μελέτιο,Βαθιωτάκη Γιώργο 
και Πολέντα Σταύρο να σας επιδώσουν το σηµαιάκι του Οµίλου µας που εφιλοτέχνησε ο 
Πρώτος εξ αυτών Ουρουτζόγλου Μελέτιος.Επίσης θα σας επιδώσει εκ µέρους του Οµίλου 
µας η επιτ.Ροτ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη δυο βιβλία εκδόσεως του Δήµου Χανίων που 
επιµελήθηκε η ιδια και το ένα αναφέρεται εις την εκατονταετίαν της Ενώσεως της Κρήτης µε 
την µητέρα Ελλάδα και το άλλο αφορά το Ηµερολόγιο του Ετους 2013 µε τίτλον Εν Χανίοις 
και είναι συλλεκτικό κοµµάτι. 

Σας επιδίδω επίσης τρία  πρόσφατα τεύχη του Περιοδικού µας Ροτ.Παλµός δια να τα 
εχετε στο αρχείο σας και να θυµάσθαι πάντα τις δραστηριότητες µας. 

Εξεδόθησαν από τον Ιούλιο του 2016. 

Ειδικά του Ιουλίου αφορά και τµήµα  των δραστηριότητων  της προηγούµενης χρονιάς 
δια να εχετε πληρέστερη εικόνα του Οµίλου µας καθώς και το συλλεκτικό µας τεύχος  Ν=42. 

Επιστεγάζοντας Ροταριανέ Δ/τα σου αφιερώνω και την κάτωθι µαντινάδα: 
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«Στο πέρασµα σου µ’ άφησες, ανάµνηση µεγάλη 
Και οσοι χρόνοι περάσουνε, θα σε θυµούµαι πάλι.» 

 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ  

Του κ.Ιωάννου Λιονάκη-Επιχειρηµατία- 

Ιδρυτού της Κρητικής Ζυθοποιίας(Μπύρα Χάρµα) στο Ζουνάκι Χανίων. 

 

Ροταριανέ Δ/τα 
Κύριε τ.Αν/δρε της Βουλής των Ελλήνων και τ. Υπουργέ  
Αξιότιµες Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές του Νοµού µας                                                            
Φίλοι  Ροτ/νοί  β. Δ/ταί  της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρόταρυ                          
Πρόεδροι των Ροταριανών Οµίλων της Κρήτης 
Κυρίες και Κύριοι - φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι. 

 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων συνεχίζων την απο πολλών Δεκαετιών µε απόλυτη 
επιτυχία, τον Θεσµόν των βραβεύσεων που καθιέρωσεν το Δ.Ρ και ακολουθώντας πιστά τις 
οδηγίες του, δια βραβεύσεις  οµάδων ή κοινωνικών φορέων και κρατικών η µη υπηρεσιών 
που επιτελούν αξιόλογον κοινωνικόν και κοινωφελές έργο απεφάσισεν να βραβεύσει  τον 
κ.Ιωάννην Λιονάκην Επιχειρηµατίαν ιδρυτήν της Κρητικής Ζυθοποιίας (Μπύρα Χάρµα) στο 
Ζουνάκι Χανίων στη  σηµερινήν Πανηγυρικήν Συνεστίαση του. 

 Την απόφασιν αυτήν έλαβε  το Δ.Σ του Οµίλου µας κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της 
επιτροπής βραβεύσεως µε Πρόεδρον τον Ροτ. Καστρινάκην Σταύρον Πρ. Αερολιµενάρχην 
Χανίων η οποία µεταξύ άλλων αναφέρη ότι επιβάλλεται άµεσα η αναγνώρισης της πολίτιµης  
συµβολής του εις την οικονοµικήν ανάπτυξιν της Δυτικής Κρήτης. Με τις βραβεύσεις µας 
ανταποδίδοµεν ηθικά το ελάχιστον της προσφοράς και δηλούµεν την ευγνωµοσύνην µας 
καθώς και την αµέριστον συµπαράσταση µας στο λειτούργηµα το οποίο επιτελεί. 

Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια κινούµενος ο Ροταριανός Οµιλος Χανίων πραγµατοποιεί την 
σηµερινήν βράβευσιν και αρχίζοµεν µε την παρουσίασιν  της Εταιρείας δια της προβολής 
σχετικού video. 

Παρακαλώ πολύ τον Πρόεδρον της Επιτρ.Βραβ. ροτ.Καστρινάκη Σταύρον όπως 
αναγνώσσει το βιογραφικό του σηµείωµα.  

Λ Ι Ο Ν Α Κ Η Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  
Κατοικος Χανιων / 47 ετων / Διαζευγµενος / Tηλ. 6944255094 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
 Μηχανολογοςµηχανικος Ε.Μ.Π. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 ! Αντιπροσωπείες λιπαντικών Pentosin Γερµανίας και Champion Ολλανδίας (1994-1996) 

! Συνιδιοκτήτης και υπευθυνος λειτουργιας ψαροταβερνας «θαλασσινο αγερι» στα Ταµπακαρια 
(1996-2002) 

! Συνιδρυτης και συνιδιοκτητης καφε-εστιατοριο ‘Αρωµα’ στο ΠαλιοΛιµανι Χανιων (1996-..) 
! Ιδρυση και λειτουργια McDonalds Ρεθυµνου (2003-2007) 
! Ιδρυσητης Ι. Λιονακης και Σια Οβεε και κατασκευη του  πρωτου µικροζυθοποιιου στα Χανια 

στο Ζουνακι Δηµου Πλατανια (2007-2015) 
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! Ιδρυση της Κρητικη Ζυθοποιια ΑΕ και επεκταση – εκσυγχρονισµος του ζυθοποιιου (2015 - …) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 ! Διπλωµα Μηχανολογου Μηχανικου απο το Ε.Μ.Π. 

! Τελειοφοιτος του 2ου Γενικου Λυκειου Χανιων 
ΣΥΝΕΧΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
! Ηµεριδα µε θεµα «Επισηµανση των Τροφιµων Το Νεο Θεσµικο Πλαισιο Κανονισµος (ΕΚ) 

αριθµ. 1169/2011 Δρασεις Επιχειρησεων Τροφιµων – Ενηµερωση Καταναλωτη» 
! Πιστοποιητικο προγραµµατος εκπαιδευσης του Ενιαιου ΦορεαΕλεγχου Τροφιµων (ΕΦΕΤ) 

µετιτλο «ΒασικεςΑρχες στην Υγιεινη και Ασφαλεια των Τροφιµων» 
ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ  
 
 
 
 

! ΑΓΓΛΙΚΑ: Certificate of Lower in English 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  
! Αναγνωση βιβλιων 
! Ελληνικη Ιστορια 
! Προστασια Περιβαλοντος /Ανανεωσιµες Πηγες Ενεργειας / Αειφορος Αναπτυξη 
! Πεζοπορια 
! Ταξιδια 

Το πλήρες αιτιολογικόν που αναγράφεται στο σχετικόν βραβείον που θα επιδώσουµε ευθύς 
αµέσως εις τον κ.Ιωάννην Λιονάκην είναι το εξής:  

1) Δια την αξιόλογον και αξιέπαινον πρωτοβουλίαν του να ιδρύσει 
την πρώτην ποιοτικήν μπύρα (ΧΑΡΜΑ) στην Πόλην μας, χωρίς 
προσθετα συντηρητικά, πλούσια σε γεύση. Κατ’ αυτόν τον τρόπον 
συνέβαλλε και συμβάλλει στην προβολήν του τόπου μας με μια 
φυσική και φρέσκια μπύρα που έλλειπε από την τοπική Αγορά, 
πράγμα που το επιζητούσαν και το επιζητούν χιλιάδες επισκέπτες 
του Νησιού μας που έρχονται κάθε χρόνο. 
2) Δια την εν γένει σημαντικήν επιχειρηματικήν του δραστηριότητα 
στην Δυτικήν Κρήτη (Χανια – Ρέθυμνο) και την κοινωνικήν προσφορά 
που επιτελεί απασχολώντας ικανοποιητικό εργατικό δυναμικό με ότι 
αυτό συνεπάγεται στις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που 
διέρχεται η χώρα μας και ο Ελληνικός λαός. 

 
Το σχετικό τιµητικό δίπλωµα του 

απέδωσε ο Δ/της της 2470 Περιφέρειας του 
Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Απόστολος 
Μαµάτας δια λογαριασµό των ανωτέρω, 
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχου 
Χωροταξίας Οικισµού και περιβάλλοντος 
Κρήτης κ. Καλογερή Νικολάου, των 
προέδρων Εµµ. Δελάκη και Κουκουτσάκη 
Ευτυχίου καθώς και του προέδρου της 
επιτροπής βραβεύσεων ροτ. Καστρινάκη 
Σταύρου, τ. Αερολιµενάρχη Χανίων.  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ 1ου ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ 
ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Αξιότιµες Αρχές της Πόλεως µας , Ροτ. Αξιωµατούχοι, αγαπητοί Ροτ. συνάδελφοι και 

εκλεκτοί φίλοι του Οµίλου, 

Η Σηµερινή ηµέρα είναι επιπλέον αφιερωµένη στο 1ο Ρ.Κ.Σ. εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου και τα εκλεκτά µέλη αυτού, που µε ιδιαίτερη φροντίδα επιτέλεσαν επιτελούν από της 
ιδρύσεως τους αξιόλογον και αξιοθαύµαστον κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Ιδίως ο 
Πρόεδρος και ο Αν/δρος Ευτύχιος και Αντώνιος Κουκουτσάκης δεν υπολόγισαν ποτέ αλλά 
δαπάνησαν αρκετά χρηµατικά ποσά µε δικά τους προσωπικά χρήµατα. Ενδιαφέρθησαν δε 
ζωηρώς, λόγω των γνωριµιών τους στο εξωτερικό ένεκα επαγγέλµατος, να βοηθήσουν την 
επαρχία Σελίνου αλλά και γενικότερα τα Χανιά µας, µε πολυποίκιλες προσφορές αγαθών, 
τροφίµων, φαρµάκων και λοιπών αντικειµένων. 

Δια τον λόγο τούτο, παρακάλεσα τον Δ/τη µας Απόστολο Μαµάτα όπως η σηµερινή 
βράβευσις του 1ου Ρ.Κ.Σ. εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου γίνει από κοινού µε την 2470 Περ. 
Δ.Ρ., πράγµα που απεδέχθη προθύµως. Θα βραβεύσουµε τον Πρόεδρον και αν/δρον µε το 
κάτωθι αιτιολογικό : 

Δια την ίδρυσιν και αρίστην Λειτουργίαν του 1ου Ροταριανού 
Κοινοτικού Σώματος εν Ελλάδι εις ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ καθώς 
και δια το αξιοθαύμαστο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που 
επιτελεί από  της ιδρύσεως του, τον Αύγουστο του 2015 διαθέσας 
σημαντικά χρηματικά ποσά προς τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και 
δια τις άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε και 
καταβάλλει μέσω των Διεθνών γνωριμιών του λόγω του επαγγέλματος 
του προς αποστολή σημαντικών ποσοτήτων ρουχισμού, τροφίμων και 
φαρμάκων τα οποία διετέθησαν στον Νομόν μας και κυρίως στην 
Επαρχία Σελίνου και την πόλιν των Χανίων.     
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Το Βραβείο επέδωσαν από κοινού ο 
Δ/της µας Α. Μαµάτας και ο Πρόεδρος του 
Οµίλου µας Ε. Δελάκης, αφού 
προηγουµένως ο Δ/της έλαβε το λόγο και 
µε εµπνευσµένη προσλαλιά εξύµνησε το 
έργο που πραγµατοποιεί το 1ο Ρ.Κ.Σ.  

 

 

Από τη βράβευση του Αν/δρου του Ρ.Κ.Σ. Ατωνίου Κουκουτσάκη. Το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα επέδωσαν από κοινού ο Δ/της µας Α. Μαµάτας και ο εν ενεργεία β.Δ/της 
Κρουσταλλάκης Π. ,  παρουσία της συζύγου του Δ/του µας Τερέζας Μαµάτα , του αντ/ρχου 
χωροταξίας , οικισµού και περιβάλλοντος Κρήτης κ. Καλογερή Ν. και των Προέδρων Δελάκη 
Εµµ. και Κουκουτσάκη Ευτ. 

Εν συνεχεία , επεδώθησαν έπαινοι εις όλα τα µέλη του Ρ.Κ.Σ. µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Δια την  ένθερμον  υποστήριξιν και ενεργόν συμμετοχή του εις το 
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν τόσον το 1ο 
Ροταριανό Κοινοτικό Σώμα εν Ελλάδι δια του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου αυτού Ροταριανών Κουκουτσάκη Ευτυχίου και Αντωνίου 
οσον και ο Ομίλος μας,  
2) Για την ανελλιπή παρουσίαν του στις συνεστιάσεις και στις 
πάσης φύσεως εκδηλώσεις μας.                                                                                                                   
 

Από τον επιδοθέντα έπαινον εις το 
µέλος Διαµαντάκη Ν. Το σχετικό τιµητικό 
δίπλωµα επέδωσαν εκ µέρους µας οι 
αντιδήµαρχοι Χανίων νύν Κουκλάκης Γ. και 
πρώην, Φραγκάκης Εµµ. παρουσία του 
δ/του της 2470 περ. Δ.Ρ. Α. Μαµάτα, του 
Αν/ρχου χωροταξίας, οικισµού και 
περιβάλλοντος Κρήτης κ. Καλογερή Ν. και 
του Προέδρου µας Δελάκη Εµµ. 

 

Από τον επιδοθέντα έπαινον εις το µέλος 
Λιουδάκη-Κουκουτσάκη Αλεξ. υπο του Δ/του 
µας Α. Μαµάτα και του Προέδρου του Ρ.Ο. 
Ηρακλείου Σπετσίδη Νικ. 
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Από τον επιδοθέντα έπαινον εις το µέλος 
Κων/να Παντάλου. Το δίπλωµα επέδωσαν ο 
Δ/της της Αµερικανικής Ευκολίας της Αµερ. 
Βάσεως Σούδας Πλοίαρχος Brand Collins και ο 
καθηγητής της Ιατρικής και ακαδηµαικός Δρ. 
Καστανάκης Σεραφείµ παρουσία του Δ/του µας 
Μαµάτα Απόστολου και του Προέδρου µας 
Εµµ. Δελάκη.  

 

Από τον επιδοθέντα έπαινον εις το µέλος 
Julie Griffiths.Το δίπλωµα επέδωσαν ο τ. 
Πρύτανης του Πολ. Κρήτης Καθήγητής κ. 
Φίλης Ι. και ο τ.β. Δ/της Μαρινάκης Σταύρος 
παρουσία του Δ/του µας Μαµάτα Απόστολου, 
του Προέδρου µας Εµµ. Δελάκη και του 
Αν/ρχου χωροταξίας, οικισµού και 
περιβάλλοντος Κρήτης κ. Καλογερή Ν. 

 

Από τον επιδοθέντα έπαινον εις το µέλος 
Joanna Porck. Το δίπλωµα επέδωσαν οι 
τ.β.Δ/της Γκίζας Σταύρος και η αναπλ. Γεν. 
Γραµ. Στασσίνου Ελβίρα παρουσία του Δ/του 
µας Μαµάτα Απόστολου, του Προέδρου µας 
Εµµ. Δελάκη, του Αν/ρχου χωροταξίας, 
οικισµού και περιβάλλοντος Κρήτης κ. 
Καλογερή Ν. και του Προέδρου του 1ου Ρ.Κ.Σ. 
Κουκουτσάκη Ευτ. 

ΠΡΟΣΦ-ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ  ΜΕΛΩΝ Ρ.Ο.Χ 19-1-17 

Ροταριανέ Δ/τά, 
Αξιότιµοι εκπρόσωποι των Πολιτικών & Στρατιωτικών Αρχών,                                        
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ  
Κυρίες & Κύριοι  
Φίλοι Ροτ/νοί συνάδελφοι 
 

Είναι πολύ µεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη τιµή που σήµερον τιµούµεν 3 αξιόλογα µέλη της 
κοινωνίας της Κρήτης   (2 από Χανιά και 1 από Ηράκλειο) µε την ανακήρυξιν τους, ως 
επιτίµων µελών µας δια την µεγάλην προσφοράν τους εις τα κοινωνικά δρώµενα της 
Μεγαλονήσου µας,  ως αναλυτικώς θα αναφερθούµεν κατωτέρω δι’ ένα έκαστον ξεχωριστά.  

Νέα µας  Μέλη, 

Κατ΄αρχάς σας ζητούµε συγνώµη που λόγω του βεβαρυµένου του προγράµµατος µας δε 
θα ακολουθήσουµε τον συνήθη τελετουργικό τρόπο εισδοχής, αλλά θα περιοριστούµε στην 
ανάγνωση των βιογραφικών σας σηµειωµάτων, της επιδόσεως των σηµάτων και των 
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σχετικών αναµνηστικών διπλωµάτων. Άλλωστε τιµάτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια µε την 
παρουσία σας τον Όµιλο µας και γνωρίζετε πολύ καλά το έργο µας. 

(Α) 

Παρακαλώ πολύ το νέο επίτιµο µέλος µας Δρ. Ιατρό-Νεφρολόγο , Παπαδάκη Εµµ. , 
όπως προσέλθει , καθώς επίσης και τον γ.γ. µας Κωτσιόπουλο Σηµ. , όπως αναγνώσει το 
βιογραφικό του σηµείωµα. 

Βιογραφικό Δρ Παπαδάκη Εµµανουήλ 
Παθολόγου Νεφρολόγου 

� Γεννήθηκε στο Φρέ  Αποκορώνου και το έτος 1939 τελείωσε το Β’ Γυµνάσιο Χανίων µε 
Άριστα. 

� Φοίτησε µε επιτυχία στην ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το 1963 πήρε το 
πτυχίο του µε Λίαν Καλώς. 

� Το 1969 ανακηρύχτηκε διδάκτορας µε άριστα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και διορίστηκε πανεπιστηµιακός βοηθός στην Α’ Προπαιδευτική Κλινική του Παν/µίου 
Αθηνών. 

� Το 1970 πήρε την ειδικότητα της Παθολογίας και το έτος 1973 ήταν Honorary Clinical 
Assistant στο νοσοκοµείο St. Mary’s του Λονδίνου. 

� Το 1974 διορίστηκε πανεπιστηµιακός επιµελητής στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
του Παν/µίου Αθηνών.  

� Το 1975 ανέλαβε την διεύθυνση της Β’ Παθολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου Χανίων 
εργαζόµενος ταυτόχρονα για την αναδιοργάνωσή του.  

� Το 1977 πήρε την ειδικότητα της νεφρολογίας και ίδρυσε στο Νοσοκοµείο Χανίων 
Νεφρολογικό τµήµα, µε µονάδες τεχνητού νεφρού και περιτοναϊκής κάθαρσης, που διεύθυνε 
µέχρι το 1983. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό ήταν το πρώτο νεφρολογικό τµήµα σε επαρχιακό 
νοσοκοµείο σε όλη την Ελλάδα.  

� Το 1986 παραιτήθηκε από το νοσοκοµείο Χανίων, λόγω διαφωνίας του µε τις βασικές αρχές 
του συστήµατος υγείας που εφαρµόστηκε.  

� Από το 1986 παρέχει τις υπηρεσίες του από το ιδιωτικό του ιατρείο και παράλληλα διευθύνει 
και τον παθολογικό τοµέα ιδιωτικής νοσηλευτικής µονάδας του νοµού µας.  

� Είναι ενεργό µέλος της ιατρικής κοινότητας και αγωνίζεται για την συνεχή επιµόρφωση των 
συναδέλφων του και την αναβάθµιση της παρεχοµένης  περίθαλψης στα Χανιά. Αυτή, 
πιστεύει ότι θα βελτιωθεί µε την σωστή λειτουργία του Νέου Νοσοκοµείου Χανίων στην 
δηµιουργία του οποίου συνέβαλε µε τον πολυετή αγώνα του και µε την ανεύρεση του 
καταλλήλου οικοπέδου στο οποίο χτίστηκε αλλά και µε την σωστή οργάνωση της 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε κύριο χαρακτηριστικό την ελεύθερη επιλογή ιατρού.  

� Από το 1990 έως το 2012 εκλέγετο εκπρόσωπος των ιατρών των Χανίων στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο.  

� Από το 1990 έως το 2002 διετέλεσε πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων την οποία 
οδήγησε στην βράβευσή της από την Ακαδηµία Αθηνών στις 27 Δεκ 2001. 

� Έχει συµµετάσχει σε µεγάλο αριθµό τοπικών, Πανελληνίων, και Διεθνών Συνεδρίων και έχει 
οργανώσει πολλές δεκάδες (890) επιστηµονικές εκδηλώσεις. Κορυφαίες από αυτές το 5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας (ως Πρόεδρος), το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ελλήνων 
Νευροπιστηµόνων (ως πρόεδρος τοπικής επιτροπής), το 7ο Παγκρήτιο Συνέδριο (ως 
Πρόεδρος) , το Διεθνές Συνέδριο της Παχυσαρκίας (ως πρόεδρος τοπικής επιτροπής) και το 
11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο (ως Πρόεδρος).  

� Έχει δηµοσιεύσει ή ανακοινώσει 120 εργασίες στα Ελληνικά ή Αγγλικά  στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα πρακτικά των συνεδρίων και το πεπραγµένα της ιατρικής Εταιρείας 
Χανίων.  Είναι µέλος πολλών ιατρικών εταιρειών, Ελληνικών και Ξένων.  

� Έχει κοινωνική προσφορά και σε άλλους τοµείς όπως π.χ. υπήρξε µέλος του ΔΣ του 
Πνευµατικού Κέντρου Χανίων που θεµελίωσε και προχώρησε την κατασκευή του νέου 
κτηρίου του και µέλος του ΔΣ του Ερυθρού Σταυρού Χανίων.  
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� Το 1990-1993 ήταν µέλος της ΚΕ της ΝΔ και µέλος της επιτροπής του Προγράµµατος Υγείας. 
� Το 2003 του απονεµήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας το Ασκληπιείο 
Βραβείο ως λαµπρό παράδειγµα συναδέλφου που διαπρέπει ως κλινικός ιατρός στο πεδίο 
του καθήκοντος. 

� Το 1988-2002 , 2002-2006 ήταν Νοµαρχιακός Σύµβουλος και το 2006-2010 Πρόεδρος του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χανίων αγωνιζόµενος για την προώθηση των βασικών έργων 
υποδοµής στο Νοµό Χανίων.  

� Το 2005-2009 ήταν µέλος του ΔΣ του Νοσοκοµείου  Χανίων.  
� Το 2010 εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύµβουλος και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης. 

� Το 2011 εκλέχτηκε µέλος της ΚΕ της Δηµοκρατικής Συµµαχίας. 
� Από το 1990 µέχρι σήµερα έχει δηµοσιεύσει στο Τοπικό και Αθηναικό Τύπο σειρά  άρθρων  
σχετικά µε το σύστηµα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης που χρειάζεται η χώρα µας.  

� Είναι παντρεµένος µε την κυρία Τούλα Γωνιωτάκη Παπαδάκη, φαρµακοποιό και έχουν  τρεις 
γιούς, τον Μιχάλη, γιατρό, τον Μανώλη, φαρµακοποιό, και τον Κυριάκο οικονοµολόγο.  
 

Παρακαλώ πολύ τόσον τον Δ/τη µας Απόστολο 
Μαµάτα, όσον και τον β. Δ.τον Κρουσταλάκη Παν., 
όπως του τοποθετήσουν στην κοµβιοδόχη του το 
σήµα του Ρόταρυ.  

Επίσης καλώ τον αντ/ρχην οικισµού, χωροταξίας και 
περιβάλλοντος κ. Καλογερή Ν., όπως µαζί µε εµένα 
ως αναδόχου του, του επιδώσουµε το σχετικό 
αναµνηστικό δίπλωµα της ανακηρύξεως του ως 
επιτίµου µέλους µας µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Δια το αδιαμφισβήτητο ιατρικό επιστημονικό του έργο , πολλά προσφέρων 
εις την Επιστήμη του Ασκληπιού , τόσον ως άριστος  Παθολόγος Νεφρολόγος 
όσο και ως οργανωτής 890 επιστημονικών εκδηλώσεων (τοπικών-
πανελληνίων-διεθνών), χρηματίσας επί 12ετίαν πρόεδρος της  ιατρικής 
εταιρείας Χανίων(1990-2002), την οποία οδήγησε σε βράβευση το 2001 από 
την Ακαδημία Αθηνών και δημοσιεύσας 120  εργασίες μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται τα πρακτικά των συνεδρίων και τα πεπραγμένα της 
ιατρικής εταιρείας Χανίων.  

2) Δια το κύρος και την αίγλη που 
προσέδωσε εις τον Όμιλο μας και 
γενικότερα εις το Διεθνές Ρόταρυ δια 
της ανελλιπούς παρουσίας του εις τις 
πανηγυρικές συνεστιάσεις μας , όσον και 
εις την παραδοχή των πανανθρώπινων  
ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών 
αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.  

(B) 

Παρακαλώ πολύ το νέο επίτιµο µέλος µας Ροτ. του Οµίλου Ηρακλείου Παπαδάκη 
Χαρίτωνα, καθηγητή ιατρικής και Δ/ντη της ΩΡΛ κλινικής του Γεν. νος. Χανίων, όπως 
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προσέλθει πλησίον µου, προκειµένου να αναγνώσω το βιογραφικό του σηµείωµα ως 
ανάδοχός του. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Χαρίτων Παπαδάκης του Εµµανουήλ γεννήθηκε το 1960 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου 
και τελείωσε το Λύκειο. Εισήλθε κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο Ιατρικής. 
Υπηρέτησε, κατόπιν, στο Στρατό Ξηράς και εκπλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία 
υπαίθρου ως αγροτικός ιατρός στη Μεγίστη (Καστελόριζο) Δωδεκανήσου. 

Έλαβε την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασκούµενος στο Βενιζέλειο 
Νοσοκοµείο και στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Διορίστηκε, µετά από κρίση, 
στην Πανεπιστηµιακή ΩΡΛ Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. αρχικά ως Επιµελητής Β' το 1993 και 
κατόπιν το 1997 ως Επιµελητής Α', όπου και παρέµεινε έως το 2004. 

Το 1994 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και το 1996 µετεκπαιδεύτηκε για ένα έτος στην Πανεπιστηµιακή ΩΡΛ Κλινική του 
Pittsburgh των ΗΠΑ. 

Το Σεπτέµβριο 2004 διορίσθηκε, µετά από κρίση, ως Διευθυντής ΕΣΥ στην ΩΡΛ Κλινική 
του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, θέση που κατέχει µέχρι σήµερα, οργανώνοντας, 
στελεχώνοντας και εξοπλίζοντας εξαρχής την ΩΡΛ Κλινική. 

Το 2006 εκλέχτηκε µέλος ΔΕΠ σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ΩΡΛ στο Ιατρικό Τµήµα 
Λάρισας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, όπου αρνήθηκε διορισµό και παρέµεινε στα Χανιά. 

Έχει εκλεγεί µέλος του Δ.Σ. σε πολυάριθµες Ελληνικές επιστηµονικές εταιρείες, καθώς 
και Πρόεδρος της ΩΡΛ Εταιρείας Κρήτης και δύο φορές Πρόεδρος στο Επιστηµονικό 
Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. 

Το 2011 ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ-Χειρουργικής 
Κεφαλής και Τραχήλου στην Ευρωπαϊκή ένωση ειδικοτήτων UEMS. 

Έχει συµµετάσχει στην οργάνωση 60 συνεδρίων και σεµιναρίων στην Ελλάδα και έχει 
παρακολουθήσει 210 Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεµινάρια στο εξωτερικό, έχοντας 
συµµετάσχει 135 φορές ως οµιλητής και συντονιστής σε στρογγυλές τράπεζες, ως οµιλητής 
στα εκπαιδευτικά προγράµµατα αρκετών άλλων κλινικών και έχοντας δώσει αρκετές οµιλίες 
και παρουσιάσεις προς το κοινό. 

Είναι συγγραφέας σε πέντε επιστηµονικά συγγράµµατα, έχει 80 δηµοσιεύσεις σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά αναγνωρισµένα στη διεθνή βάση δεδοµένων Medline-PubMed, 
καθώς και πάνω από 400 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, δηµοσιεύσεις 
abstracts και σε Ελληνικά περιοδικά. Έχει σηµαντικό ερευνητικό έργο, έχοντας συµµετάσχει 
σε πολυάριθµα ερευνητικά προγράµµατα και εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών του 
Ιατρικού Τµήµατος, κυρίως του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Είναι έγγαµος µε δύο κόρες και οµιλεί την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Είναι µέλος του 
Ροταριανού Οµίλου Ηρακλείου από το 1994, 
έχοντας συµµετάσχει στο ΔΣ του ΡΟΗ ως 
Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, ταµίας (τρις) και 
απλό µέλος. 

 
Παρακαλώ πολύ τους τ. Αντ/δρο της Βουλής 

των Ελλήνων και τ. υπουργόν Ροτ. 
Μαρκογιαννάκη Χρ. Και τον Αντιδ/ρχον Χανίων 
κ. Κουκλάκη Γεωρ. Όπως του επιδώσουν εκ 
µέρους µας το σχετικό τιµητικό δίπλωµα:  
1) Δια το αδιαμφισβήτητο ιατρικό 
επιστημονικό του έργο , πολλά προσφέρας εις την Επιστήμην του Ασκληπιού , 
τόσον ως άριστος χειρουργός ΩΡΛ , όσον και ως συγγραφέας 5 ιατρικών 
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συγγραμμάτων , 80 δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και στη Διεθνή 
Βάση Δεδομένων Medline – Pubmed, καθώς επίσης και ως διοργανωτής 60 
συνεδρίων και συμμετοχής του σε άλλα 210 Ελληνικά και Διεθνή , 
2) Δια την σχεδόν συνεχήν παρουσίαν του εις όλας τας πανυγηρικάς 
εκδηλώσεις του Ομίλου μας πέραν της 15ετίας , παροτρύνων και άλλους να 
πλαισιώσουν τας εκδηλώσεις μας , αποδεικνύοντας ούτω εμπράκτως την 
μεγάλην του αγάπη προς τον Ροτ. Όμιλο Χανίων. 
 
3) Δια την πέραν πάσης αμφιβολίας 
ανεκτίμητον συνεισφοράν του εις 
την Ροτ. ιδεολογίαν και τα Ροτ. 
δρώμενα της Κρήτης. 
 
4) Δια το ήθος και την αρίστη και 
ευγενή συμπεριφοράν του , τόσο προς 
τη Ροτ. οικογένεια , όσον και προς 
την κοινωνία.     

 (Γ) 

Παρακαλώ πολύ το  επιτ. Μέλος µας Σπανουδάκη Εµµ., τέως Αντινοµάρχη Χανίων και τ. 
Πρόεδρο του ΟΑΔΥΚ, όπως προσέλθει ώστε ινα του επιδώσοµε το δίπλωµα της 
ανανεώσεως της ανακυρήξεως του ως επιτ. Μέλους µας µε το κάτωθι αιτιολογικό, διότι 
συµφωνα µε τους κανονισµούς του Δ.Ρ. η ανακύρηξις διακεκριµένων προσωπικοτήτων, έχει 
ορισµένη χρονική διάρκεια. 

1) Δια το απαράμιλλο έργο που επιτέλεσε επί πάρα πολλά έτη από τις 
θέσεις του Αντινομάρχη Χανίων ως υπεύθυνος Δημοσίων έργων και 
προγραμματισμού και του Γενικού Διευθυντού του ΟΑΔΥΚ ενδιαφερθείς 
ζωηρώς  δια την επάρκεια  του Υδάτινου Δυναμικού της Δυτικής Κρήτης και 
όχι μόνον αγωνιζόμενος δια την πρόοδο και την ευημερία του , 
αντιμετωπίζοντας επιτυχώς χρονίζοντα προβλήματα του τόπου μας και 
συμβάλλοντας ουσιαστικώς εις την προστασία του περιβάλλοντος ιδρύσας 
το 1 ο γραφείο εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

2)  Δια το κύρος και την Αίγλη που προσέδωσε εις τον Όμιλο μας και 
γενικότερα εις το Διεθνές Ρόταρυ δια της ανελλιπούς παρουσίας του εις 
τας Πανηγυρικές συνεστιάσεις μας όσον και εις την παραδοχή των 
πανανθρώπινων ιδεωδών  της προσφοράς Υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς 
τον πλησίον. 

Παρακαλώ πολύ τους τ. Βουλευτήν Χανίων κ. Γύπαρη Κων/νον  και τον αν/δρον του 
Περιφ. Συµβ. Κρήτης  κ. Σταµατάκην Εµµ., όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το σχετικόν  
τιµητικόν δίπλωµα.  

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

 Την πίτα έκοψαν από κοινού ο Δκτής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ 
Απόστολος Μαµάτας, ο Δκτής της Αµερικανικής Ευκολίας της Αεροπορικής Βάσης Σούδας 
πλοίαρχος Brad Collins, ο πρόεδρος του οµίλου Εµµανουήλ Δελάκης,  ο τέως Αντιπρόεδρος του 
Γεν. Νοσοκοµείου Χανίων Ιωάννης Μανούσακας και ο πρόεδρος του 1ου ροταριανού κοινοτικού 
σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, Κουκουτσάκης Ευτύχιος. Τυχερός της βραδιάς ήταν ο 
πρώην Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης και επίτιµος ροταριανός, 
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Εµµανουήλ Παπαδάκης.Το δώρο ητο µια ασηµένια εικόνα της Παναγίας προσφορά του 
καταστήµατος του Ροτ.Κοκκινάκη Χαράλαµπου την οποίαν παρέλαβεν δια λογαριασµόν του η 
Επιτ.Ροτ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού διότι ειχε αναχωρήσει επειγόντως λίγο πριν της 
κληρώσεως. 

 
 

Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΣΑΙ 
ΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Την 06 Φεβ 2017 η επιτροπή κοινοτικής 
αλληλεγγύης του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µε 
πρόεδρο την ροτ. Μαρία Τσαπάκη-Κωτσιοπούλου 
και γενική γραµµατέα την ροτ. Χρυσούλα 
Μαραθάκη, διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία τσάι 
κυριών στο ξενοδοχείο «Ακάλι», για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στην εκδήλωση 
συµµετείχε ως οµιλήτρια η ειδική συνεργάτης των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους κυρία Ζαχαρένια 
Σηµαντηράκη, η οποία µίλησε για την Κρητική 
Πολιτεία και την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, 
µέσα από σπάνιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. 

Τα έξοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν για κάλυψη φαρµακευτικών αναγκών και 
τροφίµων, σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της πόλης µας.  
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(1) 

01 Re: Δράσεις Ρ.Ο. Χανίων και Ροτ. Κοιν. Σώµατος από 01 Ιουλ έως Δεκ 2016 

Αγαπητοί ροτ. συνάδελφοι, 
  
Συγχαρητήρια για τη δράση σας. Σαν ροταριανούς µας κάνετε όλους υπερήφανους, έστω και 
αν δεν ανήκουµε στον Οµιλό σας. 
  
Πάντα τέτοια. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. 
  
Φιλικότατα 
Αντώνης Ματθαίου  

(2) 

Καληµέρα ροταριανέ φίλε, 
τα θερµά µου συγχαρητήρια για τις δράσεις σας.  
 
Ο αγαπητός κοινός µας φίλος, Στέλλιος Παπανικολάου µε έχει ήδη ενηµερώσει από καιρό για τις 
δράσεις σας, οπότε, το µόνο που µπορώ να ευχηθώ είναι, να σου δίνει δύναµη ο Θεός να συνεχίσεις 
ακάθεκτος. 
 
Χθες βράδυ συνάντησα τον φίλτατο Δ. Λιβέρη, ο οποίος και µου µίλησε µε τα καλύτερα λόγια για 
σένα. 
Εύχοµαι Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος. 

 
Με ροταριανή αγάπη 

Γιώργος Ελευθεριάδης κιν: 6945 858801 
rcagele@gmail.com / www.rcanatolia.org / rcanatolia@gmail.com  

(3) 

Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 
 
Εκ µέρους του Ροταριανού Οµίλου Αθηνών Νότου, ευχόµαστε ολόψυχα σε σας και στα µέλη του 
Οµίλου σας καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το νέο Έτος, µε αγάπη, υγεία και ευτυχία για σας και 
τις οικογένειές σας. 
 
Με ροταριανές ευχές. 
Ευτύχης Ζάρκος – Πρόεδρος ΡΟΑΝ 
Λεωνίδας Τόλης – Γραµµατέας ΡΟΑΝ 

(4) 

Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017 

Αγαπητέ Πρόεδρε,  
Εκ µέρους του Οµίλου Άνοιξη-Σεµέλη και εµού ευχαριστούµε για τις όµορφες ευχές σας και 
αντευχόµαστε θερµά για τις Άγιες µέρες των Χριστουγέννων και για το Νέο Έτος 2017. Υγεία και 
ευηµερία και καλύτερες µέρες για τον τόπο µας!!!! 
Με θερµούς Ροταριανούς χαιρετισµούς, 
Κλέλια Μωραίτη-Θεοδωρίδη 
Πρόεδρος Ρ.Ο.Άνοιξη-Σεµέλη 
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(5) 

Σχετ: Ρ.Ο. Χανίων-Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017 
 
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΣΟΥ.... 
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ.... 
ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ. 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ ΣΤΑ 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ... 
ΦΙΛΙΑ ΤΡΙΠΛΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΙΝΑ!!! <3 <3 <3 
 

(6) 

Αγαπητε Προεδρε, 
Κανατε πολλα και σηµαντικα πραγµατα σε αυτο το διαστηµα και σας συγγχαρω! 
Το Ροταρυ εχει αναγκη απο ατοµα σαν εσας. 
Ηθελα να ερθω σε µια τουλαχιστον απο της εκδηλωσεις σας αλλα δεν οδηγω το βραδυ και ειναι 
δυσκολο. 
Με φιλικους ροταριανους χαιρετισµους. 
Chantal Derenne 
Προεδρος 2016-2017 Ρ.Ο. Ηρακλειο Candia 
 

(7) 

Re: Ρ.Ο. Χανίων-Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017 
 
Θερµά ευχαριστω για τις ευχες.Αντευχοµαι υγεια ,χαρά και κάθε καλο. 
Με Ροταριανός ευχες 
Ι.Νικολοπουλος 
Αντ/Δρος/στο Ρ.Ο Κηφισια 
 

(8) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

 
Σε ευχαριστούµε για τις ιδιαίτερες και θερµότερες ευχές σου Αγαπητέ µας Μανιό !  

Τους Θ. Ρ. Χ.  

Μαρία & Γιάννης Γιαβρίδης 

 

(9) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

Αγαπητέ Πρόεδρε,  

Ευχαριστώ πολύ για τις όµορφες ευχές σου και αντεύχοµαι τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά 
σου. Ευχές και στους συναδέφους µας ροταριανούς 

µε ΦΡΧ 

Ανδρέας Κεκές, Ρ.Ο. Παλ. Φαλήρου 
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(10) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

Χρόνια Πολλά και σε εσένα κολόνα του Rotary και στην Κατίνα. Επίσης Χρόνια Πολλά και για την 
ονοµαστική της γιορτή.   

Μανώλης Ντουρουντάκης   

(11) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

 

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΈΝΑ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΚΑΛΑ!!!!!!!!!!!!!! 

 
 Dimitris Fitros 
    Zolota 7, Hlioupoli, 16341, Athens,  Hellas 
  Τηλ./fax : +30 210 96 05 469 /   Κίν. : +30 6980 331 780 / E-mail : df@powerfor.gr / URL : www.powerfor.gr  

 

(12) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, 
 Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. 
Αντεύχοµαι σε όλους και τις  Οικογένειές σας  Υγεία, πολλές χαρές  και Kαλές Γιορτές! 
 
Με ροταριανή εκτίµηση 
Μιχάλης Αλ. Βαρότσος 
Διοικητής 2004-05 
 

(18) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

 
Kαλές γιορτές και καλή χρονιά!! 
Eύη Mάχου 
 

(19) 
Re: <Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2017.docx> 

 
  
Οι πρώτες ευχές για φέτος!! 

Αντεύχοµαι!!  

Κάθε καλό ΥΓΕΙΑ και εσωτερική Γαλήνη! 

Δρ Δέσποινα Κατσώχη (Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του 
Συνδέσµου  Ηνωµένων Εθνών Κύπρου, 
µε την παρακάτω πρόσκληση, 
προσκάλεσε τον Ροτ. Όµιλο Χανίων να 
παραστεί στην εκδήλωση για τον 
εορτασµό της ηµέρας των Ηνωµένων 
Εθνών, στο Προεδρικό Μέγαρο της 
Κύπρου. Τον όµιλό µας εκπροσώπησε ο 
ροτ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης λόγω  
κωλύµατος του προέδρου Εµµ. Δελάκη.  

 

Πρώτη σειρά εξ αριστερών, ο 
ροτ. Παναγιώτης Μπατσαρισάκης, 
του ροταριανού Οµίλου Χανίων, ο 
Πρόεδρος του συνδέσµου και πρώην 
αναπληρωτής κυβερνήτης, Δρ. 
Χρήστος Θεοδούλου, επίτιµο µέλος 
του ροτ. Οµίλου Χανίων, η κυρία 
Θεοδούλου, ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, κ. 
Κώστας Κληρίδης, ο βουλευτής 
Δηµήτρης Δηµητρίου, η κα 
Καλοψυδιώτου, του κόµµατος του 

ΑΚΕΛ, ο Ύπατος Αρµοστής του Ηνωµένου Βασιλείου, η βουλευτής κα Άννα Θεολόγου και 
πλήθος κόσµου.  

Πρώτη σειρά εξ αριστερών ο 
Γεν. Δντής του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρος Ζήνων, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσµου και 
πρώην αναπληρωτής Κυβερνήτης 
Δρ. Χρήστος Α. Θεοδούλου, 
επίτιµος ροτ. του Οµίλου Χανίων, η 
κα Κλαίλια Θεοδούλου, ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δηµοκρατίας κ. 
Κώστας Κληρίδης και ο βουλευτής 
κ. Δηµήτρης Δηµητρίου.  

 

 

 



29 
 

Από τις Δράσεις και τις Δηµόσιες Σχέσεις του  Ροταριανού Οµίλου Χανίων 
και του Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος  Δεκεµβρίου 2016 

Ενεργός συµµετοχή του Ρόταρυ Χανίων και του Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εις 
Αζωγυρέ Σελίνου εις τα δρώµενα του Νοµού  µας. 

1) Στις 1 Δεκεµβρίου 2016 

  Ο Όµιλος µας  ανταπεκρίθει στην 
πρόσκληση της Περιφέρειας 
Κρήτης και συµµετείχε στις 
εορταστικές εκδηλώσεις δια την 
επέτειο της Ενώσεως της Κρήτης 
µε την µητέρα Ελλάδα τόσο στην  
Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό 
των Εισοδίων όσον  και εις το 
Ίδρυµα Ελευθερίου Βενιζέλου 
όπου τιµήθηκε ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δηµοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος παρουσία του 
Προέδρου της Βουλής κ. Βούτση και όλων των αρχών της Μεγαλονήσου µας. 

2) Στις 4 Δεκεµβρίου 2016 

Ο Διοικητής του Πεδίου Βολής 
Κρήτης Υποστράτηγος Κούτρας 
Κων/νος προσκάλεσε τον Όµιλο 
µας όπως παρευρεθεί στην τελική 
του εορτασµού της Προστάτιδας 
του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας. 

Ο Πρόεδρος µας Εµµανουήλ 
Δελάκης συµµετείχε προθύµως 
µετ’ αντιπροσωπείας του Οµίλου 
µας αποτελούµενης εκτός του ιδίου 
και από τα κάτωθι µέλη του Δ.Σ 
ορισµένα εκ των οποίων 
συµµετείχαν µε διπλή πιθανώς 
ιδιότητα. 

a) Κωτσιόπουλος Δηµήτριος, Γεν. Γραµµατεύς µας Υποστράτηγος ε. α. 

b) Καστρινάκης Σταύρος, Πρώην Αερολιµενάρχης, Πρόεδρος  της Επιτροπής Εισδοχών και 

Βραβεύσεων  

c) Πατεράκης Σταύρος, Πρόεδρος  της Επιτροπής  Δηµοσίων Σχέσεων, Επίτιµος Πρόξενος 

της Σλοβακίας στην Κρήτη. 

d) Πελεκανάκης Γεώργιος, Ταµίας µας Έµπορος Δερµατίνων ειδών. Επίσης παρέστησαν 

αρκετά επίτιµα µέλη µας. 
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3)  Στις 5 Δεκεµβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος µας 
Εµµανουήλ Δελάκης µετά 
της ροτ. συζύγου του 
Αικατερίνης, παρέστη στην 
εκδήλωση της παρουσίασης 
του Ετήσιου τόµου «Εν 
Χανίοις», 10ου κατά σειράν 
έτους, στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (ΚΑΜ) από την 
επίτιµη Ροταριανή του 
Οµίλου µας Ζαχαρένια 
Σηµανδηράκη. 

Στην πρώτη σειρά των επισήµων διακρίνεται ο Δήµαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος 
Βάµβουκας, ο Αντιπεριφεριάρχης Παιδείας και δια βίου µάθησης και Απασχόλησης Κρήτης κ. 
Παναγιώτης Σηµανδηράκης, η Αντιδήµαρχος Χανίων κ. Βαρβάρα Περάκη, η σύζυγος του 
Δηµάρχου και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Η.Χ ΚΑΜ κ. Γεώργιος Βαρουδάκης. 

Στη δεύτερη σειρά διακρίνεται ο Πρόεδρος µας Εµµανουήλ Δελάκης. 

 

4) Στις 6 Δεκεµβρίου 2016 

Στις 6 Δεκεµβρίου ηµέρα Τρίτη, ο 
Διοικητής του Ναυστάθµου Κρήτης 
Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης 
Π.Ν., µας προσκάλεσε στον 
Εορτασµό του προστάτου του 
Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της 
Επετείου Ναυµαχιών Βαλκανικών 
Πολέµων 1912-13. 

Ο Όµιλος µας ανταπεξήλθε στην 
πρόσκληση και συµµετείχε σε αυτήν 
µε επικεφαλής τον Πρόεδρο µας 
Εµµανουήλ Δελάκη και µε αρκετά 
µέλη του Δ.Σ. µεταξύ των οποίων ο 
ταµίας του Οµίλου ροτ. Πελεκανάκης 
Γεώργιος, ο ροτ. Καστρινάκης 
Σταύρος πρόεδρος Επιτροπής 
Βραβεύσεων, και ο ροτ. Πατεράκης 
Σταύρος, πρόεδρος των δηµοσίων 
σχέσεων.  
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5) Στις 19 Δεκεµβρίου 2016 

Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 1Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝ 
ΕΛΑΔΙ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Την 19 Δεκ 2016, το 1ο 
Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, 
συνοδευόµενο από τον Πρόεδρο 
του Ροταριανού  Οµίλου Χανιών 
ροτ. Εµµανουήλ Δελάκη, τον 
Γραµµατέα, ροτ. Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο καθώς και την ροτ. Μαρία 
Τσαπάκη Κωτσιοπούλου, πρόεδρο 
της Επιτροπής Κοινοτικής 
Αλληλεγγύης του ροτ. Οµίλου 
Χανίων, παρέδωσαν εις την 
Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, 
προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας, 
κυρία Αλιφιεράκη Ελευθερία, 
ποσότητα ρουχισµού και 
υπόδησης, για τις ανάγκες των 
αστέγων και των οικονοµικά 
ασθενέστερων ατόµων του Δήµου 
Χανίων. 
Τα υλικά αυτά συγκεντρώθηκαν 

από τα µέλη του Ροτ. Κοιν. 
Σώµατος, µε µέριµνα των ροτ. Κουκουτσάκη Αντωνίου και Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 
Εις την παράδοση των ειδών αυτών παρίστατο και η υπάλληλος του Δήµου Χανίων 

κυρία Φανή Κουκουτσάκη.  
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6) Στις 21 Δεκεµβρίου 2016 

Στις 21 Δεκεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη, ο 
Διοικητής της Αµερικανικής Ευκολίας 
Αεροπορικής Βάσεως Σούδας Πλοίαρχος 
Μπράντ Κόλινς, µας προσκάλεσε σε 
εορταστικό Κοκτέιλ Πάρτι στην Λέσχη 
Αξιωµατικών του Πεδίου Βολής Κρήτης.  

Ο Πρόεδρος µας Εµµανουήλ Δελάκης 
µε την σύζυγό του και ροτ. Αικατερίνη Δελάκη 
αντεπεξήλθε στο κάλεσµα και συµµετείχε µε 
αντιπροσωπεία του Οµίλου αποτελούµενη από 
τους Γεν. Γραµµατέα Κωτσιόπουλο Δηµ., τον 
ροτ. Πατεράκη Σταύρο, πρόεδρο επιτροπής 
Δηµ. Σχέσεων, την ροτ. Μαρία Τσαπάκη 
Κωτσιοπούλου, την σύζυγο του Προέδρου µας, 
ροτ. Αικατερίνη Δελάκη, την επίτιµη ροτ. 
Ζαχαρένια Σηµανδηράκη, και τον ροτ. 
Πελεκανάκη Γεώργιο, ταµία, που δεν 
διακρίνεται στη φωτογραφία.  

 

Στις φωτογραφίες εικονίζονται και οι 
κάτωθι. 

Η κυρία Έφη Παπαδάκη, 
υπεύθυνη Δηµοσίων Σχέσεων της 
Αµερικανικής Ευκολίας Σούδας, ο 
Δκτής του Κέντρου Ναυτικής 
Αποτροπής, Αρχιπλοίαρχος Τσόγκας 
Γεώργιος, ο πρόεδρος του συλλόγου 
αποστράτων Αξκών Υποστράτηγος 
ε.α. Κυριακάκης Ελευθέριος µε την 
σύζυγό του, και ο πρών Υδκτής του 
Πεδίου Βολής Κρήτης Τξχος 
Κονταράκης Ιωάννης.  
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7) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ: Πέµπτη 22 Δεκεµβρίου 2016 

ΘΕΜΑ: Τρόφιµα στην Στέγη Ανηλίκων 
από τον Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου 

Για µια ακόµα χρονιά, τα µέλη του 
Ροταριανού Οµίλου Ηρακλείου επισκέφτηκαν 
την Στέγη Ανηλίκων και δώρισαν τρόφιµα 
που είχαν συγκεντρώσει, για την υποστήριξη 
της λειτουργίας της. 

Ο Πρόεδρος του Ρ.Ο.Η. Νικόλας 
Σπετσίδης, συνοδευόµενος από τους 
ροταριανούς Στέλιο Σπυριδάκη – που 
χορήγησε τα τρόφιµα – Μιχάλη Ζωγραφάκη 
Σφακιανάκη, Γιάννη Μηλιαρά και Νίκο 
Δενδραλίδη, επισκέφτηκαν τον χώρο της 
Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου και παρέδωσαν 
τα τρόφιµα στην Δ/ντρια κ. Μαρίνα Στριλιγκά 
– Μαρή. Αντάλλαξαν επίσης ευχές για καλές 
γιορτές και καλή χρονιά µε τα παιδιά που 
φιλοξενούνται στην στέγη και το προσωπικό, 
ενώ δεσµεύτηκαν ότι ο Ρ. Ο. Ηρακλείου θα 
παραµείνει στο πλευρό της Στέγης, µε όλες 
του τις δυνάµεις. 

 

 

 

Πληροφορίες: Νικόλας Σπετσίδης 6974950708, Πρόεδρος Ρ.Ο.Η. 2016-2017 
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8) 25-12-2016 
 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ 
 

Ο Πρόεδρος µας µε την σύζυγον του Αικατερίνη εδεξιώθησαν όπως κάθε χρόνον εις την οικίαν 
τους, τους πολυπληθείς φίλους των, καθώς και την πλειονότητα των µελών του Ρ.Ο. Χανίων που 
είχαν την ευγενή καλοσύνη να τον επισκευθούν και να του ευχηθούν Χρόνια Πολλά µε υγεία και 
ευτυχία. Επικράτησε εξαιρετικά χαρούµενη ατµόσφαιρα, µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

 
9) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ρ.Ο. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

Την ηµέρα της 
Πρωτοχρονιάς, ο 
Πρόεδρός µας Εµµ. 
Δελάκης, κατόπιν 
προσκλήσεως της 
Περιφέρειας Χανίων, 
συµµετείχε στον 
καθιερωµένο αγιασµό 
για την 1η του έτους στον Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και 
κατόπιν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας στο µέγαρο 
της περιφερειακής ενότητας Χανίων. 

 Στην φωτο διακρίνεται ο Αντιπεριφεριάρχης κ. 
Βουλγαράκης Απόστολος, ο υπεύθυνος Δηµ. Σχέσεων της 
Περιφέρειας κ. Σήφης Μαρκάκης, στον οποίο έπεσε και το 
φλουρί, και ο Πρόεδρός µας Εµµ. Δελάκης. Σε δεύτερο 
πλάνο, φαίνεται ο Δήµαρχος Πλατανιά κ. 
Μαλανδράκης Ιωάννης.  

10) Κοπή πίτας και βράβευση της Κίτρινης 
Αποστολής από τον Ρ.Ο.Η. 

 
Παρουσία του Διοικητή της 2470 Περιφέρειας 

του Διεθνούς Ρόταρυ Απόστολου Μαµάτα, 
Ροταριανών από τους Οµίλους του Ηρακλείου και 
των Χανίων, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων, 
αλλά και πολλών φίλων του Ρ.Ο.Η. 
πραγµατοποιήθηκε η συνεστίαση κοπής της πίτας 
του Οµίλου. Στην εκδήλωση, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε σε έντονα φορτισµένη 
ατµόσφαιρα από τον χαµό της Βιργινίας 
Μανασάκη – Ταβερναράκη, Αντιπροέδρου του Ρ. 
Ο. Η. Ν. Καζαντζάκης, στην µνήµη της οποίας 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής, τιµήθηκε η «Κίτρινη 
Αποστολή» για το πολύ σηµαντικό έργο που 
επιτελούν τα µέλη της. Ο Διοικητής της 2470 
Ροταριανής Περιφέρειας Απόστολος Μαµάτας 
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στον χαιρετισµό του, συνεχάρη τα µέλη του Ρ.Ο.Η. για το έργο τους, δηλώνοντας την 
αµέριστη στήριξη της Περιφέρειας σε κάθε προσπάθεια και έλαβε ως αναµνηστικό δώρο της 
επίσκεψής του, ένα αντίγραφο του Δίσκου της Φαιστού. Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου 
Ηρακλείου Νικόλας Σπετσίδης από την πλευρά του, ευχαρίστησε όλους τους 
παρευρισκοµένους, συνεχάρη τα µέλη της Κίτρινης Αποστολής για το σπουδαίο κοινωνικό 
έργο που επιτελούν, ενώ ευχαρίστησε και τους χορηγούς της βραδιάς, το 
αρτοζαχαροπλαστείο Σπυριδάκης για την προσφορά της πίτας και το κοσµηµατοπωλείο 
Πλουµή – Παραγιουδάκης για το φλουρί της. Τυχερή της βραδιάς ήταν η σύζυγος του 
Προέδρου του Ρ. Ο. Χανίων Μ. Δελάκη, Κατερίνα, στην οποία και έτυχε το φλουρί, που 
αντιστοιχούσε σε ένα χρυσό γούρι του 2017 προσφορά του κοσµηµατοπωλείου Πλουµή – 
Παραγιουδάκης. 

 
 

Χανιά, 03 Φεβ 2017 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας 
τον Δκτή της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς  Ρόταρυ 
Απόστολο Μαµάτα, καθώς και τον Πρόεδρο του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων και µέντορα µου, 
ροταριανό Εµµανουήλ Δελάκη, για την αναγνώριση 
του φιλανθρωπικού έργου που έχει φέρει εις πέρας 
µέχρι στιγµής το Πρώτο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα 
Εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, βραβεύοντας  µέλη 
του σώµατος για την προσφορά τους στο 
φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελούµε, 
ανάµεσα σ’ αυτούς τον πατέρα µου Αντώνιο 
Κουκουτσάκη, τη Θεια µου Αλεξάνδρα Λιουδάκη, 
τους αδελφικούς µου φίλους Νικόλαο Διαµαντάκη και Κωνσταντίνα Παντάλου. Τους συγχωριανούς 
µας και συνεργάτες εκ του εξωτερικού Τζοάνα Πορκ και Τζούλια Γκρίφιθς. 

Σας ευχαριστούµε θερµά και υποσχόµαστε ότι θα συνεχίσουµε και θα µεγεθύνουµε το έργο µας,  
όσο µας δίνει δύναµη η Χάρη του Θεού, θα υπερασπιζόµαστε και θα συνδράµουµε τους 
ασθενέστερους  συµπατριώτες µας. Ευχαριστούµε επίσης όλους όσους µας έχουν στηρίξει και 
εξακολουθούν να συνδράµουν στις δράσεις µας . 

Εκ του  Διοικητικού Συµβουλίου 

Ο πρόεδρος  

Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ   

Την 10 Φεβ 2016, ανήµερα της εορτής του Αγίου Χαραλάµπους, το 1ο Ροταριανό 
Κοινοτικό Σώµα (ΡΚΣ) εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, παρέδωσε τρόφιµα στο Παράρτηµα 
Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων. Συγκεκριµένα ο Αντιπρόεδρος του Σώµατος ροτ. 
Αντώνιος Κουκουτσάκης, συνοδευόµενος από την ροτ. Julie Griffiths, µέλους του ΡΚΣ, 
συνέλεξαν µανταρίνια και πορτοκάλια από το κτήµα του κ. Κουκουτσάκη και στο συνέχεια µε 
δαπάνη του ιδίου προµηθεύτηκαν και ποσότητα τροφίµων. Τα ανωτέρω τρόφιµα παραδόθηκαν 
στο Παράρτηµα Προστασίας Παίδων Χανίων, εις µνήµην της συζύγου του Χαρίκλειας Χριστίνας 
Κουκουτσάκη.  
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Χανιά, 13 Φεβρουαρίου 2017 

Στρατηγέ,  
 
Παρακαλούµε όπως δεχθείτε τα θερµά συγχαρητήρια του Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου 

Χανίων, καθώς και των µελών αυτού, για την επάξια τοποθέτησή σας στη θέση του 
Προϊσταµένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας 

Σας ευχόµεθα εκ βάθους καρδίας για υγεία, τύχη και πολλές επιτυχίες στα νέα σας 
καθήκοντα. 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων ευελπιστεί σε µια ειλικρινή και αγαστή σχέση µαζί σας και 
θα είναι µεγάλη µας χαρά όταν επισκέπτεσθε την γενέτειρα σας, να συµµετέχετε στις 
συνεστιάσεις του Οµίλου µας. 
 
  Ο  Πρόεδρος                                                      Ο Γραµµατέας                                                                               
                                                                                  
                Εµµανουήλ Δελάκης                                      Δηµήτριος Κωτσιόπουλος         

 

Χανιά, 13 Φεβρουαρίου 2017 

Κύριε Γενικέ,  

Παρακαλούµε όπως δεχθείτε τα θερµά συγχαρητήρια του Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου 
Χανίων, καθώς και των µελών αυτού, για την επάξια προαγωγή σας και τοποθέτησή σας στη 
θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντού Κρήτης. 

Σας ευχόµεθα εκ βάθους καρδίας για υγεία, τύχη και πολλές επιτυχίες στα νέα σας 
καθήκοντα. 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων ευελπιστεί σε µια ειλικρινή και αγαστή σχέση µαζί σας και 
θα είναι µεγάλη µας χαρά να συµµετέχετε στις συνεστιάσεις του Οµίλου µας. 

      
  Ο  Πρόεδρος                                                      Ο Γραµµατέας                                                                               
                                                                                  
                Εµµανουήλ Δελάκης                                      Δηµήτριος Κωτσιόπουλος         
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