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Έτος 50ον– Τεύχος 55ον - Περιόδου 01/07/17 – 30/06/18 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 
ΕΞΕΔΟΘΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 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 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 ΡΟΤΑΡΥ: KANONTAΣ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

                   Ian H.S.Riseley 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2016-2017 

 
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ηρώδου Αττικού 19  

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

E-mail : 
xkitsos@teiath.gr 

 Δ/ΤΗΣ 2017-2018 
 

ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ 
ΠΑΞΩΝ 5 

14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΚΙΝ.6932361731 
ΤΗΛ.2108017794 

E-mail: 
ndkemos@otenet.gr 

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ Δ/ΤΗΣ  2018-2019 
 

ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΚΙΝ  6947323707 
ΤΗΛ.2103614974 

E-mail: 
thpanagos@gmail.com 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 15-16 : ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΙΝ.6978485412 ΤΗΛ.2106727734 E-mail  
Gregory@central.ntua.gr 
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :  ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ ΠΟΠΗ ΚΙΝ 6977239303   2810284689   info@paterianakis.gr 
ΠΡΩΗΝ Β.Δ/ΤΑΙ : ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ.6948987788 - ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ.6944575792  

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο. ΧΑΝΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/17 ΕΩΣ 30/6/18 

 
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 : ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ, Στασσίνου Ελβίρα, Δικηγόρος,  
    Νεάρχου 28,, Τηλ. 28210-59644 Kιν. 693 7048306, email: elvistassinou@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  9-3-2017 
Κοινής µετά του 1ΟΥ  Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου,µε Οµιλητήν τον Βουλευτήν Επικρατείας κ.Θεόδωρον 
Φορτσάκην Καθηγητήν Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
τ.Πρύτανη, της Βραβεύσεως του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων και  της 
Προέδρου αυτού κ.Ειρήνης Μυριδάκη καθώς και της εισδοχής Νέων 
Τακτικών µελών. 

Μέσα σε κλίµα Πανηγυρικό και πολύ ευχάριστο πραγµατοποιήθηκε η ανωτέρω 
συνεστίασις προς τιµήν του  Βουλευτού Θεόδωρου Φορτσάκη  παρουσία της αφρόκρεµας 
της κοινωνίας των Χανίων και   η οποία δια µιαν  εισέτι φορά προσέδωσε κύρος και Αίγλη εις 
τον Οµιλον µας ο οποίος πανθοµολογουµένως ευρίσκεται µεταξύ 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. 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
κ.ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ 

 

 

 

Διακρίνονται απ΄ αριστερά ο κ.Λέκκας Εµµ.µετεωρολόγος πρώην Δ/της της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, tο ζεύγος των ροτ.Καστρινάκη Σταύρου πρ.Αερολιµενάρχου 
Χανίων,ο β.Αντ/δρος µας Βαθιωτάκης Γεώργιος, ο Πρ.Αναπληρ.Δ/της του Γεν.Νος.Χανίων 
κ.Μανούσακας Ιωάννης, ο Ταξίαρχος Κονταράκης Ιωάννης Πρ.Υποδιοικητής του Πεδίου 
Βολής Κρήτης, ο Αντιστράτηγος ε.α  Στρατιδάκης Γεώργιος πρ.Δ/της της V Mεραρχίας, 
κ.Ναναδάκη – Παπαδερού Αρχόντισσα Πρόεδρος της  Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Κρήτης, ο Ιατρός Παπαδάκης Εµµ.πρ.Αντ/δρος του Περ.Συµβουλίου Κρήτης, ο 
Αρχιπλοίαρχος Τσόγκας Γεώργιος Δ/της του ΚΕΝΑΠ ( ΚΕΝΤΡΟΝ-ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ) 
ο Πτέραρχος ε.α Κελαιδής Εµµ.Πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ο οµιλητής µας Καθηγητής 
Νοµικής Φορτσάκης Θεόδωρος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και τ.Πρύτανης αυτού, ο 
Πρόεδρος µας Δελάκης Εµµ,ο τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος,ο β.Δ/της των 
Ροταριανών Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής οι τ.β.Δ/ται Μαρινάκης Σταύρος και Γκίζας 
Σταύρος. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ κ.ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΝ 

 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά  ο Οµιλητής Θεόδωρος Φορτσάκης Βουλευτής Επικρατείας και 
Καθηγητής Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Πρόεδρος Δελάκης Εµµ,ο τ.Βουλευτής 
Χανίων Γύπαρης Κων/νος, ο β.Δ/της των Ροταριανών Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής, οι 
τ.β.Δ/ται Μαρινάκης Σταύρος και Γκίζας Σταύρος, ο Ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος Πρόεδρος 
του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου,ο πρ.Αντινοµάρχης Χανίων 
ροτ.Σπανουδάκης Εµµ., η Αναπλ.Γεν.Γραµµ.Στασσίνου Ελβίρα,ο Δηµήτριος Κοτρώνης 
προιστάµενος του Αρχείου της Πολεοδοµίας Χανίων, ο Καθηγητής της Ιατρικής Σεραφείµ 
Καστανάκης Ακαδηµαικός, η Κωτσάκη Αµαλία Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης,η 
κ.Ζαχαρένια Σηµανδηράκη  Ειδική Συνεργάτης των Γεν.Αρχείων του Κράτους, ο κ.Αθανάσιος 
Μανιουδάκης Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Χανίων, ο τ.Εφορος 
Χανίωνκ.Τζουλάκης Σταύρος,ο Ιατρός Πρώιµος Ευκλείδης Επιµελητής της ΩΡΛ Κλινικής του 
Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και ο κ.Χουλιόπουλος Τάκης πρ.Γεν.Γραµµ.του Δηµου Χανιων. 

 

 Από την 
παρουσίασιν του 
Οµιλητού µας 
Θεόδωρου 
Φορτσάκη υπο του 
Προέδρου µας 
Εµµ.Δελάκη και της 
Προέδρου 
Κοινωνικής 
Συµπαραστάσεως 
και Αλληλεγγύης 
ροτ.Τσαπάκη Μαρία. 

 



6 
 

 

Αναµνηστική φωτογραφία µεταξύ του Βουλευτού 
κ.Θεόδωρου Φορτσάκη και των ροτ.Δελάκη Εµµ. και 
Κωτσιόπουλου –Τσαπάκη Μαρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Βουλευτής κ.Φορτσάκης ενώ αναπτύσσει την 
Οµιλίαν του. 

 

 

Από την εισδοχήν εις τον Οµιλον 
µας του νέου ροτ.Τζειράνη Στυλιανού  
του Στυλιανού Φαρµακοποιού.Το σήµα 
του Ρόταρυ τοποθετούν εις την 
κοµβιοδόχην του ο νυν β.Δ/της 
Κρουσταλάκης Παντελής και ο 
πρ.Μηλιαράς Ιωάννης. 

 

Οι ροτ.Μαρινάκης Σταύρος πρ. 
β.Δ/της και Πολέντας Σταύρος Αντ/δρος 
µας επιδίδουν από κοινού εις τον νέον 
ροτ.Τζειράνη Στυλιανόν του Στυλιανού. 
Ενα Αναµνηστικό Δίπλωµα Αφιερωµένο 
εις αυτόν από τον Πρόεδρον µας 
Εµµ.Δελάκη που είναι και ο ανάδοχος του. 
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Από την εισδοχήν εις τον Οµιλον του νέου Ροταριανού 
Ψιστάκη Ανδρέα Ιατρού.Το σήµα του Ρόταρυ τοποθετούν 
εις την κοµβιοδόχην του ο β.Αντ/δρος µας Βαθιωτάκης 
Γεώργιος,και ο επιτ.ροτ. τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης 
Κων/νος. 

 

 

Οι ροτ.Καστρινάκης Σταύρος 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
βραβεύσεων του Οµίλου µας και ο 
Ροτ.Πατεράκης Σταύρος Πρόεδρος 
της Επιτροπής Δηµοσίων Σχέσεων ενώ επιδίδουν από κοινού εις τον νέον Ροτ.Ψιστάκην 
Ανδρέαν ένα δίπλωµα Αφιερωµένο εις αυτόν από τον Πρόεδρον µας Εµµ.Δελάκη που είναι 
και ο ανάδοχος του παρουσία των ροτ.Βαθιωτάκη Γεωργίου και Γύπαρη Κων/νου. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Δια τας σηµαντικάς δραστηριότητας του επι ένα αιώνα και πλέον και την προβολήν του 
Ελληνικού και Κρητικού Πολιτισµού ανα το Πανελλήνιον αλλά και ανά την υφήλιον οπου 
υπάρχει Ελληνικόν στοιχείον, καταστάντα ουτω θεµατοφύλακα των Εθνικών και Πολιτιστικών 
µας παραδόσεων . 

 

 

Εις τηjν Φωτογραφίαν 
διακρίνονται τα µέλη των ΔΣ 
τόσον του Ροταριανού Οµίλου 
Χανίων όσον και του Λυκείου 
Ελληνίδων Χανίων εις τα οποία 
εδόθη και αντίγραφο του 
Βραβείου που αναγράφη το 
όνοµα µιας εκάστης εξ αυτής. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ κας  ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΥΡΙΔΑΚΗ 

 
Δια την καθοριστική συµβολή της εις την εύρυθµο λειτουργία του Λυκείου 

Ελληνίδων  Χανίων και τις πολύτιµες εθελοντικές υπηρεσίες που προσέφερε επί 
πολλά έτη, υλοποιώντας επιτυχώς τις αποφάσεις του ΔΣ και αποδειχθείσα λίαν 
δραστήρια και δηµιουργική πρόεδρος. 

Το σχετικό βραβείο επέδωσαν δια λογαριασµόν των Ροταριανών Οµίλου Χανίων και του 
1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ Σελίνου οι Δ/της του ΚΕΝΑΠ 
αρχιπλοίαρχος κ.Τσόγκας Γεώργιος και ο πρ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος 
παρουσία του Βουλευτού Επικρατείας κ.Θεόδωρου Φορτσάκη και των Προέδρων 
Εµµ.Δελάκη και Κουκουτσάκη Ευτύχιο. 

 

 

                                ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ                                
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 9-3-2017 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  

(1) Θα ήθελα όχι µόνο να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα µας στο internet 
(http://www.rotarychania.gr ) δια να ενηµερώνεσθε δια τα Ροταριανά δρώµενα αλλά να το 
λέτε και στους φίλους σας. Περιέχει υλικό δραστηριοτήτων µας περίπου 15 ετών. 

Το 2016 επισκέφθησαν 6379 άτοµα  µε την επανάληψιν που έκαναν εφτασαν τα 8321. 

Μόνο τον Ιανουάριο του 2017 έφτασαν τα 1090 και µε την επανάληψιν τα 1329. 

(2) Τα ο 1ο Ροτ.Κοιν.Σώµα εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου εξακολουθεί το έντονο 
κοινοτικό του έργο και δια τον λόγον 
αυτό βραβεύσαµε τόσον εµείς οσο και η 
2470  περ.του ΔΡ. Ο Πρόεδρος τους 
ροτ.Ευτύχης Κουκουτσάκης µας 
απέστειλε την κάτωθι ευχαριστήρια 
Επιστολή: 

Επίσης δια 1η φορά Δηµόσιος φορέας 
επαινεί και επιβραβεύει το 1ο 
Ροτ.Κοινοτικό Σώµα Αζωγυρέ Σελίνου 
δια την προσφοράν του εις επίσηµον 
τελετήν απονέµοντας του τον κάτωθι  
Επαινο που βλέπετε στις οθόνες σας. 
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(3) Συµµετοχή του Οµίλου µας στην τελετή παράδοσις-παραλαβής της Δ/νσεως του Πεδίου 
Βολής Κρήτης την 24-2-2017 

Αντιπροσωπεία του Οµίλου µας µε επικεφαλής τον Πρόεδρον και τον Γεν.Γραµµατέα 
ροτ.Εµµ.Δελάκη και Κωτσιόπουλο Δηµήτριο παρέστησαν εις την ως ανω τελετήν ο δε 
Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης αποχαιρέτησε τον απερχόµενο Δ/την µε τα κάτωθι: 

 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΚΤΟΥ Π.Β ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΤΡΑ 

24 -2-2017 
 
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 µας την Ελλάδα 
µας 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 στις εορταστικές εκδηλώσεις της 
µονάδας σας στον Στρατωνισµό του Π.Β.Κ καθώς και στην Λέσχην Αξιωµατικών στις 
Κορακιές , 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 καθώς και ένα αναµνηστικό Δίπλωµα δια να µας 
ενθυµείστε πάντοτε µε τις καλύτερες των εντυπώσεων. 

Στο αναλαµβάνοντα Δ/κτή 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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(4) Θερµή παράκλησις: 

Όσα από τα µέλη µας δεν έχουν καταβάλλει ακόµη την συνδροµήν τους, να σπεύσουν να 
την καταβάλουν διότι οι υποχρεώσεις του Οµίλου είναι πολλές και επιβάλλεται η άµεση 
εξόφλησις τους. 
 

(5) Εκφράζουµε τα βαθύτατα συλληπητήρια του Οµίλου µας στις οικογένειες τόσον του 
Γεν.Γραµµατέως µας Δηµητρίου Κωτσιοπούλου οσον και  του τ. β. Δ/του  τ. Προέδρου µας 
Σταύρου Γκίζα, δια το θάνατο των µητέρων των. Εις δε τους αγαπητούς Δηµήτριο 
Κωτσιόπουλο και  Ρένα Γκίζα, τους ευχόµεθα να τις θυµούνται πάντοτε µε τις καλύτερες των 
εντυπώσεων και να είναι ελαφρύ το χώµα που σκέπασε το σκίνωµά τους. 

(6) 

Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Εις το αεροπλανοφόρο George Bush 

Αντιπροσωπεία του Ροταριανού Οµίλου Χανίων κατόπιν επίσηµου πρόσκλησης του 
Διοικητού της Αµερικανικής Αεροπορικής Ναυτικής Ευκολίας της Βάσης Σούδας πλοιάρχου 
Brand Collins, επεσκέφθη την 2-3-2017 το Αεροπλανοφόρο και ξεναγήθηκε σε διάφορα 
καταστρώµατα του πλοίου, καθώς και σε ορισµένες αίθουσες αυτού. Η εµπειρία που 
αποκόµισαν οι παρευρεθέντες Ροταριανοί µαζί µε αντιπροσωπείες διαφόρων άλλων σωµατείων 
µεταξύ των οποίων οι απόστρατοι και έφεδροι αξ/κοί, ήτο ανεπανάληπτη και όλοι έµειναν 
κατενθουσιασµένοι και εµπλουτισµένοι απο περισσότερες γνώσεις πάνω στα Ναυτικά θέµατα. 
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Διεθνές Ρόταρυ 
2470 Περιφέρεια 

Ροταριανός Όµιλος Χανίων 
 

Απολογισµός Έργου Ροταριανού Έτους 2016 - 2017 
 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Άριστες σχέσεις µε όλες τις αρχές της πόλεως µας. Συµµετέχουν στις συνεστιάσεις µας                          

( Αντιπεριφερειάρχες, τ.Υπουργοί, τ.Αν/δρος της βουλής, πρώην βουλευτές, όλοι οι Διοικηταί των 
Στρατιωτικών µονάδων που εδρεύουν στα Χανιά, Δήµαρχοι και Αντιδήµαρχοι).  

2. Έκδοση τριµηνιαίου περιοδικού σε ηλεκτρ. µορφή. Διατήρησις ιστοσελίδας επί 16 έτη. 

3. Εισδοχή 3 τακτ. και 3 επιτ. µελών (διακεκριµένες  προσωπικότητες). 

4. Συµµετοχή σε  εκδηλώσεις της Περιφερείας και στους Οµίλους Αθηνών και Κρήτης. 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλές βραβεύσεις επιτυχηµένων επαγγελµατιών ( άνω των 10 ) και επιχειρήσεων, µετά των οποίων 
και της ναυτιλιακής εταιρείας Attica Group, του βοτανικού πάρκου – Κήποι Κρήτης και του ιδρυτού 
αυτού και συνιδιοκτήτη Μαρινάκη Πέτρου  ,καθώς και του εµπορικού δ/ντού της TUI στην Κρήτη 
Μαρινάκη Μανώλη, δια την προσφορά του στον Κρητικό τουρισµό.  
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2. Προβολή τετραπλού ροταριανού ελέγχου και διανοµής αυτού. 

3. Πολλαπλές οµιλίες διακεκριµένων επαγγελµατιών µε φλέγοντα επαγγελµατικά θέµατα.   

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Προβολή του Ρόταρυ από τα ΜΜΕ 2-3 φορές εβδοµαδιαίως  

  ( ΤV-Εφηµερίδες-Ραδιόφωνα. Τα αποκόµµατα των εφηµερίδων σας τα στέλνουµε κάθε µήνα) 

2. Ενίσχυσις αναξιοπαθούντων οικογενειών (πολλές φορές) και δη Ροταριανών συναδέλφων µε ανίατη 
ασθένεια και τεράστια οικονοµικά προβλήµατα. 

3. Διατηρούµε µόνιµο αριθµό εθελοντών αιµοδοτών. 

4.Βοήθεια στο σπίτι του Δήµου Καντάνου Σελίνου Παλαιοχώρας , µε  φαρµακευτικό υλικό , τρόφιµα και 
καθαριστικά είδη, καθώς και επίδοσις στο Δήµο Χανίων ειδών ρουχισµού δια τις άπορες οικογένειες και 
δωρεά στο Πυροσβεστικό κλιµάκιο Βουτά Σελίνου Ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  

5.Βράβευσις των τ. Διοικητών της V Μεραρχίας Κρητών , του Πεδίου Βολής Κρήτης και της γενικής 
Αστυνοµικής Διεύθυνσης Χανίων. 

6.Πανηγυρικός Εορτασµός όλων των Εθνικών επετείων και συµµετοχή σε αυτές που διοργανώνει η 
Αντιπεριφέρεια Χανίων µε καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώον της πόλεως µας και παρακολούθησις των 
παρελάσεων από την εξέδρα των επισήµων. 

7.Συµµετοχή του Οµίλου µας σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπεριφέρεια Χανίων και οι 
εδρεύουσες στην πόλη µας Ένοπλες δυνάµεις (5η Μεραρχία Πεζικού, Πεδίου Βολής Κρήτης, Ναυστάθµου 
Κρήτης, Ελληνικής Αστυνοµίας , Πυροσβεστικού Σώµατος και της Αµερικανικής Βάσεως Ναυτικής Ευκολίας 
Σούδας.) 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλαπλές και επανειληµµένες φιλοξενίες Ροταριανών Ελλάδος και Εξωτερικού, µεταξύ των 
οποίων και του Ροτ. Claus Hens του Ρ.Ο. Bremenvoerde-Zeven της 1850 περ. Ροταρυ Γερµανίας, 
φανατικού φίλου της Ελλαδος και των Ροτ. Jean Marc Fistarol και Meena Kwarkal από τη Βρετάνη 
Γαλλίας της 1650 περ. Δ.Ρ. 

2. Τακτική επικοινωνία µετά των Οµίλων της Κύπρου και ιδία της Λάρνακας-Κίτιον και συνεισφορά 
προϊόντων στο Γερµανικό Σύνδεσµο Παλαιοχώρας, δια να διαµοιραστούν σε κατοίκους της 
Περιοχής. 

3.  Συνεργασία του Οµίλου µας µε φιλανθρωπικό ίδρυµα Κύπρου ( ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ) µε έδρα την 
Λάρνακα προς σχεδιασµόν και πραγµατοποίησιν σχετικών στόχων και συµµετοχή δια εκπροσώπου 
µας (Ροτ. Μπατσαρισάκη Παν.) σε τιµητική εκδήλωση του Χρήστου Θεοδούλου στο Προεδρικό 
Μέγαρο της Κύπρου και Παρουσία του Προέδρου Ν. Αναστασιάδη. 

4. Την 1η Ιουνίου 2017 έχει προγραµµατιστεί αδελφοποίησις µετά του Ρ.Ο. Longui Γαλλίας. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

1.Εστάλησαν συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες Ολυµπιονίκες που συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς 
αγώνες του Ρίο.  

2.Βραβεύσεις πρωταθλητών διαφόρων Αθληµάτων. 

3.Επανειληµένη ενίσχυση χρηµατική, τροφίµων και ειδών ρουχισµού στο παράρτηµα προστασίας παιδιών 
και νέων Χανίων,( λόγος που βραβευθήκαµε από το εν λόγω παράρτηµα), καθώς και Παλαιοχώρας 
Σελίνου. 

        Υπογραφή Προέδρου:                 Υπογραφή Γραµµατέα: 

   ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

Ηµεροµηνία:20-3-2017 

Σε όλα τα προαναφερθέντα , υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο περιοδικό Ροταριανός Παλµός τεύχη 52,53 και 54 που θα εκδοθεί εντός 
του Απριλίου, καθώς και στα αποκόµµατα των εφηµερίδων Χανίων που αποστέλλονται µηνιαίως σε όλους τους Διοικητάς και β.Διοικητάς. 
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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεποτράζ από την Συνεστίασιν της  6-4-2017 
Κοινής µετά του 1ΟΥ  Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου,µε Οµιλητήν τον Ταξίαρχον ε.α Μετεωρολόγον Λέκκαν 
Εµµανουήλ πρώην Δ/ντην της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και 
της Βραβεύσεως του Ναυάρχου ε.α Γιακουµάκη Γεωργίου επιτίµου 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

Μέσα σε κλίµα λιαν πανηγυρικό και πολύ χαρούµενο πραγµατοποιήθηκε η ανωτέρω από 
καιρό προγραµµατισµένη συνεστίασις µας παρουσία των Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών 
της πόλεως µας καθώς και αξιολόγου τµήµατος συµπολιτών µας οι οποίοι δια µιαν ακόµη 
φοράν µε την καθολικήν συµµετοχήν τους εδωσαν κύρος και αίγλην εις την Διεθνή 
ροταριανήν οικογένεια µας. 

Εις το Κεντρικό τµήµα διακρίνονται απ αριστερά 

Ο Ροτ.Καστρινάκης Σταύρος πρ.Αερολιµενάρχης Χανίων και Πρόεδρος της Επιτροπής 
βραβεύσεων του Οµίλου µας, ο ροτ.Κρουσταλάκης Παντελής β.Δ/της των ροτ.Κρήτης, ο 
Επίτ.ροτ.Παπαδάκης Εµµ ιατρός πρ.Αντ/δρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης και 
Επιτ.Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων, ο ΠύραρχοςΔ/της της Πυροσβευτικής 
Υπηρεσίας Νοµού Χανίων, ο Γεν.µας Γραµµ.Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α, το 
ζεύγος Μαρκογιαννάκη τ.Αντ/δρος της Βουλής των Ελλήνων και πρ.Υπουργός Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης και Επιτ.Μέλος µας, ο Οµιλητής Ναυστάθµου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος 
Χατζάκης Παναγιώτης, ο Ναύαρχος ε.α Γιακουµάκης Γεώργιος Επιτ.Αρχηγός του ΓΕΝ, ο 
Αρχιπλοίαρχος Τσόγκας Γεώργιος Δ/της του ΚΕΝΑΠ (Κεντρον Ναυτικής Αποτροπής) ο 
κ.Κελαιδής Εµµ.Πτέραρχος ε.α και Γεν.Γραµµ.του Πνευµατικού Κεντρου Χανίων, η 
κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού τ.Πολιτευτής και Αντ/δρος της Ιστορικής και 
Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης,η κ.Τζανακάκη Μαρία Ψυχίατρος και Περιφ.Σύµβουλος 
Κρήτης, ο Καθηγητής κ.Φίλης Ιωάννης πρ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο 
Καθηγητής Ιατρικής και Ακαδηµαικός Καστανάκης Σεραφείµ. 
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Αριστερό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο 
Πολιτευτής Χανίων κ.Κονταξάκης 
Γεώργιος πρ.Δ/ντης του καταστήµατος 
Κράτησις Κρήτη 1,ο Πρόεδρος και 
Αντ/δρος των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Νοµού Χανίων Επιτ.Ροτ.Μανιουδάκης 
Αθανάσιος και Σταµατάκης Γεώργιος,ο 
Δ/ντης της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος 
Χανίων ροτ.Παπαδάκης Χαρίτων και ο 
κ.Τζουλάκης Σταύρος τ.Εφορος Χανίων. 

 

Δεξιό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο κ.Σταµατάκης Εµµανουήλ Περιφερ.Σύµβουλος Κρήτης και 
πρ.Δήµαρχος Νέας Κυδωνίας, ο κ.Κουτρώνας Δηµήτριος προιστάµενος του Αρχείου της 
Πολεοδοµίας Χανίων η πολιτευτής Χανίων ροτ.Στασσίνου Ελβίρα Δικηγόρος. Ο Πρόεδρος 
του 1ΟΥ Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου ροτ.Κουκουτσάκης 
Ευτύχιος ο Α Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος η Επιτ.ροτ.Ζαχαρένια Σηµανδηράκη 
Πρόεδρος των Πνευµατικών Δηµιουργών Νοµού Χανίων και η σύζυγος του ροτ.Καστρινάκη 
Σταύρου Ράνια. 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την παρουσίασιν του Οµιλητού Ταξιάρχου ε.α Λέκκα 
Εµµανουήλ µετεωρολόγου περί της Λειψυνδρίας υπο του Προέδρου Εµµ.Δελάκη και του 
Γεν.Γραµµατέως Κωτσιόπουλου Δηµητρίου υποστράτηγου ε.α. 
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Ο Οµιλητής κ.Λέκκας Εµµανουήλ ενώ αναπτύσσει την 
περισπούδαστην Οµιλίαν του περί της Λειψυδρίας ως µια 
σύγχρονη απειλή στην ανάπτυξη του τόπου από του 
βήµατος του Οµίλου µας και η οποία κατενθουσίασε τους 
παρευρισκοµένους και απήντησε σε σωρεία ερωτηµάτων 
των παρευρισκοµένων. 

Η περίληψις Οµιλίας εχει ως εξής: 

Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΕΙΛΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το νερό αποτελεί ύψιστο αγαθό, έναν µοναδικό και 
ιδιαίτερο φυσικό πόρο που είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Το νερό είναι βασικό και 
αναντικατάστατο στοιχείο, απαραίτητο όχι µόνο για την 
ανάπτυξη, αλλά και για την επιβίωση της ανθρωπότητας 

καθώς και της ίδιας της φύσης. 
Οι υδάτινοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Και µάλιστα σε πολλές περιοχές του κόσµου δεν 

είναι επαρκείς και η ανεπάρκειά τους αυτή συνιστά µέγιστο εµπόδιο στην ανάπτυξη.    Σε 
παγκόσµιο επίπεδο η κατανάλωση νερού για διάφορες χρήσεις (οικιακή-αστική, βιοτεχνική, 
βιοµηχανική, αρδευτική-αγροτική) αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Η προσφορά όµως είναι 
δεδοµένη, είναι ορισµένη, έχει κάποια ανώτερα όρια. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής 
αύξηση, και πολλές φορές σπάταλη,  κατανάλωση του νερού  για τις ανάγκες ανάπτυξης 
οικονοµικών δραστηριοτήτων προκαλούν εκτεταµένη ρύπανση των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τις πιέσεις για σωστότερη διαχείριση 
των υδατικών πόρων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι µία σχετικά ευνοηµένη υδρολογικά χώρα της 
Μεσογείου, αν και η αναντιστοιχία της χρονικής και κυρίως χωρικής κατανοµής των 
βροχοπτώσεων, µε τις χρονικές και χωρικές κατανοµές της ζήτησης, έχουν δηµιουργήσει στο 
παρελθόν και εξακολουθούν να δηµιουργούν προβλήµατα έλλειψης νερού, ιδιαίτερα σε 
περιόδους ανοµβρίας. Η Κρήτη, χρόνια τώρα, µε µεγάλη επιτυχία επενδύει σε δύο 
πρωτογενείς παραγωγικούς τοµείς, τη Γεωργία και τον Τουρισµό. Αδιαµφισβήτητο είναι το 
γεγονός ότι και οι δύο αυτοί παραγωγικοί τοµείς είναι µεγάλοι καταναλωτές του υδάτινου 
αποθεµατικού.  Όσο δε,  µεγεθύνεται η ανάπτυξη αυτών των τοµέων, τόσο περισσότερο θα 
αυξάνονται οι ανάγκες παροχής µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού.  Η εισροή του υδάτινου 
δυναµικού περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στις ετήσιες βροχοπτώσεις (καθώς και τις 
χιονοπτώσεις στα ορεινά),  ενώ η κατανάλωση µεγεθύνεται διαρκώς λόγω της θεµιτής αυτής 
ανάπτυξης που αποτελεί και τη µεγαλύτερη προοπτική ευηµερίας για τον τόπο µας. Το αρχείο 
των µετεωρολογικών στοιχείων από το 1960 καταδεικνύει εµφανώς ότι υπάρχουν χρονικοί 
κύκλοι όπου υπερτερούν τα υγρά έτη µε σηµαντικά αποθεµατικά νερού, εµφανίζονται όµως 
και κύκλοι αρκετών ετών µε τα ξηρά έτη να επαναλαµβάνονται και αυτό προφανώς προκαλεί 
τη µέγιστη ανησυχία για την επάρκεια του νερού σε όλους τους αναπτυξιακούς τοµείς του 
τόπου.  

Η τεχνολογία, σήµερα, µπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στο πρόβληµα της 
λειψυδρίας προκειµένου να µην υστερήσει η ανάπτυξη. Έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικές 
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εφαρµογές, όπως η κατασκευή φραγµάτων, η επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση 
ακάθαρτων υδάτων και η αφαλάτωση θαλάσσιου νερού, οι οποίες είναι πολλά υποσχόµενες 
στην αντιµετώπιση µιας πιθανής περιόδου λειψυδρίας. Καµία όµως από αυτές τις µεθόδους 
δεν είναι απόλυτα φιλική προς το φυσικό περιβάλλον. Διαφοροποιούν το φυσικό χώρο ενώ 
ταυτόχρονα παράγουν απόβλητα, τα οποία σε µελλοντικό χρόνο είναι ικανά να προκαλέσουν 
περιβαλλοντική υποβάθµιση µε αποτέλεσµα να ελλοχεύει µια έµµεση απειλή της ανάπτυξης.    

Η λογική της εξοικονόµησης και της ορθολογικής διαχείρισης του Υδάτινου πλούτου είναι 
η µόνη διαφαινόµενη και ανέξοδη λύση του προβλήµατος, προτού φτάσουµε µελλοντικά σε 
ένα φαύλο κύκλο που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανάπτυξη του τόπου. Το νερό 
µας αφορά όλους και συνεπώς η ολοκληρωµένη διαχείρισή του  είναι ευθύνη του Κράτους και 
των τοπικών αρχών αλλά και όλων όσων χρησιµοποιούν το νερό και ενδιαφέρονται για την 
καλή του χρήση. 

 

Από την επίδοσιν ευχαριστηρίου 
αναµνηστικού Διπλώµατος εις τον 
κ.Λέκκαν Εµµ.δια την Οµιλίαν του. 

 

Ο Ροτ.Οµιλος θέλοντας να 
επιβραβεύσει την πολύχρονον 
προσφοράν του εις την επιστήµην που 
διακονεί µε αξιολογότατη επιτυχία 
επιδείξας εξαιρετικήν δραστηριότητα 
στην ενηµέρωσιν της κοινωνίας µας 
και που εργάσθηκε µε σπάνια 
αφοσίωση και ευαισθησία του απένειµε σχετικόν τιµητικόν Αναµνηστικόν Δίπλωµα το οποίο 
του επέδωσαν οι τ.Αντ/δρος της Βουλής των Ελλήνων και πρ.Υπουργός Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης και ο β.Δ/της των ροτ.Κρήτης Κρουσταλλάκης Παντελής παρουσία των 
Προέδρων Εµµ.Δελάκη και Κουκουτσάκη Ευτυχίου καθώς και του Γεν.Γραµµατέως 
Κωτσιόπουλου Δηµητρίου Υποστράτηγου ε.α.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Εις τον κ. Λέκκαν Εµµανουήλ Μετεωρολόγον, πρώην Δ/ντην της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας. 
 

 1. Δια την τιµητικήν συµµετοχή και την οµιλία του εις την σηµερινή πανηγυρική 
συνεστίαση του Οµίλου µας, µε θέµα  «Η Λειψυδρία ως µια σύγχρονη απειλή στην 
ανάπτυξιν του τόπου». 

2. Δια την πολύχρονο προσφορά του εις την επιστήµη που διακονεί µε 
αξιολογότατη επιτυχία, επιδείξας αξιοζήλευτο δραστηριότητα στην ενηµέρωσην της 
κοινωνίας µας και που εργάστηκε µε σπάνια αφοσίωση και ευαισθησία. 

3. Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε εις τον όµιλό µας και γενικότερα εις 
το Διεθνές Ρόταρυ µε την παραδοχή των πανανθρωπίνων ιδεωδών της προσφοράς 
υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον, που πραγµατοποιεί εδώ και ένα αιώνα 
και πλέον η παγκοσµίου εµβελείας οργάνωσή µας.                                                                              
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Οι συγγενείς του Οµιλητού 
Ταξιάρχου ε.α Λέκκα Εµµανουήλ ενώ 
παρακολουθούν µε έκδηλον 
ενδιαφέρον την ανάπτυξιν του λιαν 
ενδιαφέροντος θέµατος του. 

 

 

 

 

Φωτογραφικά στιγµιότυπα από τις ερωτήσεις που διάφοροι παρευρισκόµενοι απήθυναν 
στον Οµιλητήν. 

 

O β.Δ/της των ροτ.Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής ενώ απευθύνει σχετικήν ερώτησιν 
καθώς και ο Πτέραρχος ε.α κ.Κελαιδής Εµµανουήλ οµοίως. 

 

Η Επίτ.ροτ.Ζαχαρένια Σηµανδηράκη και Ιατρός και Επιτ.ροτ.Παπαδάκης οµοίως 
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Τµήµατα αιθούσης 

 

 

 

 

 

Η οικογένεια του βραβευθέντος 
Ναυάρχου Γιακουµάκη Γεωργίου 
Επιτ.Αρχηγού του Γεν.Επιτ.Ναυτικού 
παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή 
την τελετήν της βραβεύσεως του από 
τον Ροταριανόν Οµιλον Χανίων. 
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Χαρακτηριστικά Στιγµιότυπα από τµήµατα της Προεδρικής τραπέζης 

Την ωραν της λήξεως της συνεστιάσεως µας που κήρυξεν ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης και 
επηκολούθησε ως πάντοτε η ανάκρουσις του Εθνικού µας Υµνου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 6-4-2017 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  

(1) Aπο της θέσεως αυτής θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια καθώς και των 
µελών του Οµίλου µας εις τον εκ των Αντ/δρων µας Πολέντα Σταύρον δια τον συνεχή και 
αδιάλειπτο αγώνα που κάνει δια την αποτροπήν των τροχαίων ατυχηµάτων και 
δυστυχηµάτων καθώς και δια την αντιµετώπισην σοβαρών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι οικογένειες των καταθέτοντας σχετικάς προτάσεις δια την οδική ασφάλεια. 

Στα πλαίσια αυτά έγινε µάλιστα δεκτός από τον Πρόεδρον της Ελληνικής Δηµοκρατίας 
κ.Προκόπην Παυλόπουλον εις το Προεδρικόν Μέγαρον ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα 
στηρίζει θεσµικά τον δίκαιο αγώνα δια την δικαίωσιν των τροχαίων θυµάτων αναπήρων και 
των οικογενειών τους. 

Επίσης την ιδια ηµέρα ητοι την Πέµπτη 16 Μαρτίου 2017,ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυµάτων Τροχαίων Δυστυχηµάτων  <<Στηρίζω>>ο 
Αγιος Χριστόφορος Σταύρος Πολέντας,ο Επιστηµονικός συνεργάτης Μανόλης Λεράκης και το 
µέλος του Συλλόγου Ελένη Πολυράκη,προσήλθαν κατόπιν προσκλήσεως σε συνεδρίαση,της 
Μόνιµης Ειδικής Επιτροπής για την οδική Ασφάλεια της Βουλής και κατέθεσαν τους 
προβληµατισµούς τους και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες των τροχαίων 
θυµάτων,προτάσεις για την αντιµετώπιση-βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας καθώς και 
δέσµη µέτρων ανα Υπουργείο,προς υιοθέτηση και ψήφιση. 

(2) Με αµείωτο ενδιαφέρον αρκετοί Οµιλοι και των 2 Ελληνικών Ροταριανών Περιφερειών 
παρακολουθούν τις πραγµατοποιούµενες υπο του Οµίλου µας ποικίλες δράσεις µας και 
εκδηλώσεις και µας στέλνουν τα θερµά τους συγχαρητήρια. Ενδεικτικά σας διαβάζω την 
τελευταία ηλεκτρονική επιστολή που µας έστειλε ο ροτ.Οµιλος Θεσσαλονίκης-Ανατόλια: 

Καληµέρα αγαπητέ Ροταριανέ,  

Τα θερµότατα συγχαρητήρια µου για τις υπέροχες εκδηλώσεις σας,για την ιδρυση του 1ου 
Ελληνικού Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος και φυσικά για την αδιάλλειπτη ενηµέρωση σας. 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση Γιώργος Ελευθεριάδης 

Ειδικός Γραµµατέας Ρ.Ο Θεσσαλονίκης Ανατόλια/ Κιν 6945858801 / rcagele@gmail.com 

(3) Δια µιαν ακόµη φορά παρακαλώ θερµά τους ροτ.συναδέλφους που δεν εχουν 
καταβάλλει µέχρι σήµερον την συνδροµήν τους να σπεύσουν να την εξωφλήσουν διότι οι 
ανάγκες του Οµίλου είναι µεγάλες. 
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(4) Παρακολουθείτε το έργο µας από την ιστοσελίδα µας στο Internet και ειµαι βέβαιος ότι 
θα είστε υπερήφανοι που ανήκετε στον Οµιλο Χανίων διαβάζοντες τις εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια επιτεύξεις µας και στις 5 Λεωφόρους δράσεις του Διεθνούς Ρόταρυ. 

(5) Δια πολλοστήν ακόµη φορά θέλω να ευχαριστήσω από βάθους καρδίας το 
Ροτ.Κοιν.Σώµα ιδία τον Πρόεδρον και τον Αν/δρον δια το έργον που επιτελούν µε 
αποκλειστικές τους χρηµατικές δαπάνες,στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό τους έργο. 

Στην Λεωφόρον διεθνούς δράσεως συνεχίζουν να έρχονται σε επικοινωνία µε οµίλους 
του εξωτερικού. 

Ετσι θα έχοµεν την χαράν και την ευτυχίαν να γνωριστούµε µε 3 εκπροσώπους του 
Ροτ.Οµίλου Jongwy Γαλλίας τους οποίους προσεκάλεσαν να επισκεφθούν τον Οµιλον µας 
.Ολα τα έξοδα παραµονής τους ( διαµονής και Γευµάτων) καθώς και ξεναγήσεως αυτών σε 
Αρχαιολογικούς χώρους και σε διάφορα αλλα µνηµεία της πόλεως µας θα καλυφθούν 
αποκλειστικώς από τον Αντ/δρον του Ρ.Κοιν.Σώµατος Κουκουτσάκην Αντώνιον. 

Ο Πρόεδρος τους Bernard Thomas είχε ξαναεπισκεφθεί τον Οµιλον µας και έµεινε 
κατενθουσιασµένος.Δια τον λόγον τούτον πραγµατοποίησε εις τον Οµιλον του µια 
παρουσίαση από την Πανηγυρικήν Συνεστίασιν µας της 19 Ιανουαρίου µε προβολή σχετικού 
VIDEO 20 ΄λεπτών καθώς και  τις δράσεις του Οµίλου µας και του Ροτ.Κοινοτικού 
Σώµατος.Θα ήθελα το θερµό σας χειροκρότηµα στον Πρόεδρον Κουκουτσάκην Ευτύχιον,τον 
Αντ/δρον Κουκουτσάκη Αντώνιο αλλά και σε όλα τα µέλη του ΡΚΣ δια το εν γένει κοινωνικόν 
και φιλανθρωπικόν έργο που επιτελούν. 

Χθες µάλιστα πραγµατοποίησαν µια ακόµη φιλανθρωπική δράση όπως αναγράφει 
σήµερα η Εφηµερίδα Χανιώτικα Νέα που σας διαβάζω ένα απόσπασµα.Προσφορά τροφίµων 
και ειδη οικιακής και ατοµικής υγιεινής προσέφεραν στο πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι του 
Δήµου Καντάνου- Σελίνου τα µέλη του Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος τα οποία ο Αντ/δρος 
τους Κουκουτσάκης Αντώνιος διπλασίασε εις µνήµην της συζύγου του Χαρίκλειας –
Χριστίνας. 

Επίσης προγραµµατίζουν την Μ.Τρίτη να δώσουν ρουχισµό τόσο στο Ψυχιατρικό τµήµα  
του Νοσοκοµείου Χανίων οσον και στο Γηροκοµείο και µε την συνεργασία της Επιτροπής 
Κοινοτικής Δράσεως και αλληλεγγύης του Οµίλου µας. 

(6) Δια µιαν ακόµην φοράν ο Οµιλος µας συµµετείχε στον εορτασµόν της Εθνικής µας 
παλιγγενεσίας καταθέτοντας Στεφάνη δια του Προέδρου του στο Ηρώων της πόλεως µας και 
παρακολουθήσεως της παρελάσεως από την εξέδραν των επισήµων.Σχετικό VIDEO 
ανήρτησε η Νέα τηλεόραση διάρκειας 75 λεπτών. 

(7) Επισηµαίνουµε επίσης την συµµετοχήν του Οµίλου µας σε ολες σχεδόν τις 
εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπεριφέρεια Χανίων,οι εδρεύουσες στην πόλιν µας 
Ενοπλες Δυνάµεις (V Μεραρχίας Κρητών, Ναύσταθµου Κρήτης, ΚΕΝΑΠ) ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ καθως και οι διάφοροι πολιτιστικοί φορείς του Νοµού µας µε ότι καλό αυτό 
συνεπάγεται δια την Δηµόσια εικόνα του Οµίλου µας. 

(9) Ευχές δια το Πάσχα. Αποστείλαµε ηλεκτρονικώς τις Πασχαλινές µας ευχές σε πάνω 
από 3000 χιλιάδες αποστολείς Ροταριανούς Αξιωµατούχους του Ρόταρυ καθώς και στις 
αρχές της πόλεως µας και τους εκλεκτούς προσκεκληµµένους µας που τιµούν δια της 
παρουσίας των τις συνεστιάσεις µας. 

 
 



22 
 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΟΥ κ. ΛΕΚΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 6-4-2017 ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΩΣ ΜΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 

 
Αξιότιµες αρχες της πόλεως µας, Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι 
Κυρίες και Κύριοι  

 

Ειµαι ιδιαίτερα  ευτυχής  που σας παρουσιάζω σήµερον από του βήµατος του Ρ.Ο Χανίων 
ένα εκλεκτόν προσωπικόν µου φίλον τον Μετεωρολόγον κ.Λέκκαν Εµµανουήλ πρώην Δ/ντην 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προ δεκαπενταετίας περίπου είχε ξανατιµήσει 
τον Οµιλον µας δια µιας εξαιρετικής Οµιλίας του.Οσοι ειχαν παρευρεθεί είχαν αναχωρήσει 
από την συνεστίασιν µας αυτή πλήρως ευχαριστηµένοι και ικανοποιηµένοι από την ανάπτυξιν 
του  θέµατος του.   

Ελπίζοµεν ακράδαντα ότι και µε την σηµερινήν λιαν ενδιαφέρουσα οµιλίαν του θα συµβεί 
το αυτό γεγονός.Εγώ προσωπικώς αισθάνοµαι υπερήφανος που ενας λαµπρός επιστήµων 
κοσµεί την Χανιώτικη Κοινωνία και µε τις ενηµερώσεις του από τις εφηµερίδες των Χανίων 
και των τηλεοπτικών σταθµών µας πληροφορεί έγκαιρα περί των καιρικών φαινοµένων και 
των πιθανών κινδύνων εξ αυτών. 

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 
Η Λειψυνδρία αποτελεί παγκοσµίως ένα σοβαρό και καλπάζων πρόβληµα,και δια τον 

λόγον αυτόν το Διεθνές Ρόταρυ έχει καθιερώσει να εορτάζουν οι Οµιλοι παγκοσµίως κάθε 
Μάρτιο Ηµερίδες για το Νερό και το µέλλον του διοργανώνοντας σχετικάς Οµιλίας και 
σεµινάρια µε θέµατα π.χ Η Θαλάσσια Ερευνα στην Υπηρεσία της Κοινωνίας <<Νερό-Η 
Εποχή των πλαστικών>> <<Θερµοµεταλλικές πηγές>>κ.τ.λ. 

Πρωτού του παραδώσω το βήµα θα αναφερθούµε κατά παγίαν ροτ.τακτικήν εις το 
βιογραφικόν του σηµείωµα το οποίον θα αναγνώσει εν περιλήψει ο Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος υποστράτηγος ε.α 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Λέκκα  Εµµανουήλ του Αλεξάνδρου,  Μετεωρολόγου, MSc 

 
Γεννηθείς το 1961 στο Φουρφουρά της Επαρχίας Αµαρίου, σηµερινού Δήµου 

Αµαρίου, του Νοµού Ρεθύµνης. 

Σε ηλικία 7 ετών µεταδηµότευσε, µετά των γονέων του, στην Αθήνα. 

  Το 1979 αποφοιτά από το  2ο Λύκειο Αθηνών και επιτυγχάνει την εισαγωγή του στην 
Σχολή Ικάρων ως Ιπτάµενος.  

Το 1983 αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων µε το βαθµό του Ανθυποσµηναγού και 
την ειδικότητα του Μετεωρολόγου. Υπηρέτησε σε Μονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας, 
υποστηρίζοντας το πτητικό τους έργο, από την θέση του επιχειρησιακού Μετεωρολόγου, 
αποκοµίζοντας µεγάλη εµπειρία στην πρόγνωση, την παρακολούθηση και την εξέλιξη του 
καιρού. 

Το 1988 αναλαµβάνει καθήκοντα Προϊσταµένου Γραφείου Καιρού της 115 Πτέρυγας 
Μάχης και του Μετεωρολογικού Γραφείου Αερολιµένα Χανίων. Εργαζόµενος µε ιδιαίτερο 
ζήλο ανέπτυξε τεχνολογικές εφαρµογές µετεωρολογικής υποστήριξης οι οποίες συνέβαλλαν 
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τα µέγιστα στην ασφαλή διεξαγωγή του πτητικού έργου της Μονάδας, καθιστώντας µάλιστα 
το Γραφείο Καιρού της 115 Πτέρυγας Μάχης ως πρότυπο στην Πολεµική Αεροπορία. Για το 
έργο αυτό τιµάται  από την Διοίκηση της Μονάδας του και από το Γενικό Επιτελείο της 
Πολεµικής Αεροπορίας. 

Το 1994 αποστέλλεται για µετεκπαίδευση στις ΗΠΑ όπου εκπαιδεύεται πάνω στις 
σύγχρονες τεχνικές πρόγνωσης του καιρού και στην αποκάλυψη Ακραίων Καιρικών 
Φαινοµένων. 

Το 2005  απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Πολυτεχνείο Κρήτης 
και συγκεκριµένα από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, µε εξειδίκευση στον Έλεγχο 
ποιότητας και την Διαχείριση του Περιβάλλοντος . 

Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα ξεκινά το 1992 µε σεµινάρια Μετεωρολογίας στην 
Αερολέσχη Χανίων, σε Ναυτικούς και Ιστιοπλοϊκούς οµίλους της Κρήτης καθώς και στην 
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Κρήτης.  Το 2001 καλείται να συνεργαστεί µε το Τµήµα 
Φυσικών πόρων του ΤΕΙ Κρήτης / Παράρτηµα Χανίων και ως ωροµίσθιος καθηγητής 
αναλαµβάνει την διδασκαλία των µαθηµάτων Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, ενώ 
παράλληλα οργανώνει το εργαστήριο Μετεωρολογίας.  Ένα χρόνο αργότερα  αναλαµβάνει τη 
σύσταση  Μετεωρολογικής οµάδας η οποία  είχε σαν στόχο την εκπαίδευση των 
σπουδαστών στην έκδοση επιχειρησιακών προγνώσεων καιρού προς όφελος των κατοίκων 
του Νοµού Χανίων. Για το πρότυπο και εθελοντικό του αυτό έργο τιµάται επανειληµµένα από 
το ΤΕΙ Κρήτης αλλά και από τον Ροταριανό σύλλογο µας το έτος 2006.  

Το 2010 αναλαµβάνει καθήκοντα Διευθυντή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
όπου παρέµεινε µέχρι και το 2013, οπότε και αποστρατεύθηκε µε τον βαθµό του Ταξιάρχου,  
ολοκληρώνοντας την καριέρα του στην Πολεµική Αεροπορία. Στο διάστηµα αυτό 
παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεµινάρια, µε αντικείµενο την επιχειρησιακή πρόγνωση του 
καιρού, στο Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Κέντρο καθώς και στην Μετεωρολογική Υπηρεσία 
της Κίνας σε επίκαιρα θέµατα της Κλιµατικής Αλλαγής και της τροποποίησης του καιρού.  

 Συνεργάζεται µε τις Περιφερειακές και Δηµοτικές αρχές καθώς και µε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης της Κρήτης (τηλεόραση  ραδιόφωνο & τον τοπικό τύπο) για την 
παροχή µετεωρολογικών πληροφοριών όταν οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν οιασδήποτε 
µορφής ένταση. Πρόσφατα δηµιούργησε την Ιστοσελίδα meteocrete.gr  στην οποία 
παρουσιάζονται εξειδικευµένες µετεωρολογικές προγνώσεις για τον καιρό και τον κυµατισµό 
σε επίπεδο Κρήτης, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ενηµέρωσης της τοπικής 
Κοινωνίας. 

Είναι παντρεµένος µε την κα Σαριδάκη Αναστασία και έχει δύο κόρες, η µία ειδικευόµενη 
Παιδοψυχίατρος στο Dusseldorf της Γερµανίας και η µικρότερη απόφοιτος του τµήµατος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 
Πολύ Αγαπητέ και Εκλεκτέ µου φίλε Μανώλη το βήµα του Οµίλου µας σε αναµένει και όλοι οι 
παρευρισκόµενοι µεταξύ των οποίων και αρκετοί σου φίλοι αδηµονούν να σε ακούσουν αλλά 
πρωτού στο παραδώσω σου αφιερώνω 1 µαντινάδα. 
                            

Κόκκινα τριαντάφυλλα / Στέλνω να σ΄ανταµώσουν 
Το χρώµα τους, το πάθος µου / Θέλω να σου το δώσουν 

 
Σου αφιέρωσα αυτή τη µαντινάδα της εργασιοµανίας παρότι γνωρίζω πολύ καλά ότι έχεις 
αυτό το πάθος δια την µετεωρολογίαν και ιδιαίτερα δια την επιστήµην που διακονείς δια να 
σου επισηµάνω ότι ταιριάζουµε σ΄αυτό το σηµείο απολύτως και οι δύο. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ε.α-ΕΠΙΤΙΜΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝ ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  6-04-17 

Αξιότιµες Αρχες της πόλεως µας 
Εκλεκτοί µας προσκεκληµµένοι 
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 
Κυρίες και Κύριοι, Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

 

Η σηµερινή ηµέρα αποτελεί ένα ακόµη σταθµό και ορόσηµο  στις κατά καιρούς 
βραβεύσεις µας διότι ενας εξαίρετος συµπολίτης µας τίµησε και λάµπρυνε τις ένοπλες 
δυνάµεις της πατρίδος µας και ιδιαίτερα το Ναυτικό. 

Είµεθα υπερήφανοι που έχουµε τέτοιες προσωπικότητες στην Κρήτη µας  οσαν του 
σηµερινού βραβευοµένου  µας Ναυάρχου ε.α και επιτίµου Αρχηγού του ΓΕΝ κ.Γιακουµάκη 
Γεωργίου. 

Είναι τιµή και χαρά για µας τους Ροταριανούς των Χανίων να επιβραβεύοµε τις 
προσπάθειες και τις πολύτιµες υπηρεσίες  προς την Πατρίδα µας ενός συντοπίτου µας και θα 
ήθελα αυτή η βράβευση να αποτελεσει αρχή µιας περαιτέρω προβολής ολων εκείνων των 
προσωπικοτήτων που κατά το παρελθόν αλλά και το παρόν προσφέρουν τον καλύτερον 
εαυτόν τους στον τοµέα που  υπηρετούν δια ένα καλύτερο παρόν και µέλλον της κοινωνίας 
µας και που µε τις αξιέπαινες πράξεις τους η χώρα µας προοδεύει ανταποκρινόµενη σε 
όλους τους πολυποίκιλους τοµείς  που απαιτεί η σύγχρονη ζωή.  

Τους είµεθα ευγνώµονες ιδιαίτερα δε σήµερον επιβραβεύοµε τις πράξεις και δράσεις του 
Ναυάρχου κ.Γιακουµάκη Γεωργίου µε το κάτωθι αιτιολογικό αφου όµως προηγουµένως ο 
Γεν.Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος υποστράτηγος ε.α και τ.Δ/της της V  
Μεραρχίας Κρητών αναγνώσει το βιογραφικό του σηµείωµα. 

Βιογραφικό Σηµείωµα 
Nαύαρχος (ε.α.) Γεώργιος Γιακουµάκης ΠΝ 

Επίτιµος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

Ο Ναύαρχος (ε.α.) Γεώργιος Γιακουµάκης ΠΝ, µε οικογενειακή καταγωγή από το 
χωριό Ταυρωνίτης του νοµού Χανίων, γεννήθηκε στα Χανιά το 1959, όπου και έζησε µέχρι 
την ηλικία των 18 ετών. Το 1977 αποφοίτησε από το Β' Γυµνάσιο Αρρένων Χανίων και το ίδιο 
έτος εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων, από την οποία αποφοίτησε το 1981, µε το βαθµό 
του Μάχιµου Σηµαιοφόρου ΠΝ. 
  Έχει εξειδικευθεί σε θέµατα Επικοινωνιών και είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής 
Πολέµου και της Σχολής Εθνικής Άµυνας. Επιπρόσθετα, είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
Μηχανολόγου Μηχανικού από το Naval Postgraduate School της Καλιφόρνια των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής. 

 Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του υπηρέτησε σε διάφορες µονάδες του 
Αρχηγείου Στόλου, όπως Αντιτορπιλικά, Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνοµένων Βληµάτων, 
Κανονιοφόρους και κυρίως Φρεγάτες. 

Έχει διατελέσει Κυβερνήτης της Κανονιοφόρου ΔΟΞΑ και της Φρεγάτας ΚΑΝΑΡΗΣ, 
καθώς και Διοικητής Μοίρας Κανονιοφόρων και Διοικητής 1ης Μοίρας Φρεγατών. 
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Έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτελικές θέσεις µε σηµαντικότερες, του Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Αρχηγείου Στόλου, του Διευθυντή του Κλάδου 
Υποστήριξης Οπλικών Συστηµάτων και Υποδοµών του ΓΕΝ, του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αµυντικής Σχεδίασης και Προγραµµατισµού του ΓΕΕΘΑ, του Υπαρχηγού Στόλου και του 
Διοικητή Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης. 

Διετέλεσε Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού µέχρι τον 
Ιανουάριο 2017, που αποστρατεύθηκε. 

Έχει τιµηθεί µε όλα τα προβλεπόµενα για το βαθµό του παράσηµα, µετάλλια και 
διαµνηµονεύσεις. 

Είναι νυµφευµένος µε την Ελένη Περγάµαλη και έχει έναν υιό, τον Χαράλαµπο. 

Και τώρα θα σας αναγνώσω το πλήρες αιτιολογικό της βραβεύσεως του: 

Δι όσα προσέφερεν κατά την διάρκειαν της µακράς του θητείας στις Ένοπλες 
Δυνάµεις της χώρας µας, ώστε να καταστούν αυτές, στον τοµέα θωράκησης των 
από θαλάσσης πλήρως αξιόµαχες και ικανές προς  προάσπισιν του πατρώου 
εδάφους από κάθε έξωθεν επιβουλήν, ίνα ηµείς σήµερον να δυνάµεθα να 
απολαµβάνοµε το µέγιστον και πολυτιµότερον αγαθόν που είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,  
χωρίς άγχος και αβεβαιότητα δια το παρόν και το µέλλον των Ελλήνων και της 
φίλτατής µας  Πατρίδας. 

 
Το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα επέδωσαν δια λογαριασµόν  του Οµίλου ο Πρόεδρος 

Εµµ.Δελάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής βραβεύσεων ροτ.Καστρινάκης Σταύρος 
παρουσία τόσον των Δ/των του Ναυστάθµου Κρήτης και του Κέντρου Ναυτικής αποτροπής ( 
ΚΕΝΑΠ) αρχιπλοιάρχων  Χατζάκη Παναγιώτου και Τσόγκα Γεωργίου οσον και των Αντ/δρου 
Ουρουτζόγλου Μελετίου που συνηπηρέτησε µαζί του,του Προέδρου του Ροταριανού 
Κοινοτικού Σώµατος Κουκουτσάκη Ευτυχίου και του πρώην Αντ/δρου της Βουλής και 
πρ.Υπουργού, Μαρκογιαννάκη Χρήστου καθώς και του Οµιλητού της βραδυάς κ.Λέκκα 
Εµµανουήλ.                                                                                                          
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Προσφώνηση της ροτ. Τσαπάκη Κωτσιοπούλου Μαρίας, προέδρου της επιτροπής 
κοινοτικής δράσεως και αλληλεγγύης, κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου 

της 2470 Περιφερείας του  ROTARACT στο κτήριο του Δηµαρχείου Χανίων. 
 
 

Καλώς ήλθατε στην πόλη µας και καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.   
Ονοµάζοµαι Μαρία Τσαπάκη - Κωτσιοπούλου και είµαι υπεύθυνη της κοινωνικής 

πολιτικής του οµίλου Χανίων. Σας µεταφέρω τους χαιρετισµούς και τις ευχές του προέδρου 
µας Μ. Δελάκη  για καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. 

 
Νοιώθουµε ιδιαίτερη χαρά που βλέπουµε τη νέα γενιά του Rotary να βρίσκεται στην πόλη 

µας και να συζητά τα θέµατα τα οποία την αφορούν. Στο βλέµµα και τη συµπεριφορά σας 
διαπιστώνουµε την καθαρότητα και την ευγένεια της ηλικίας και των ιδανικών τα οποία 
υπηρετείτε µέσω των αξιών του θεσµού. 

 
Θεωρούµε ότι είστε η συνέχεια και το αύριο και η σχέση µας είναι σχέση πατέρα και 

παιδιών. Το µέλλον σας ανήκει γι΄αυτό δουλέψτε και παλέψτε γι΄αυτό.  Ονειρευτείτε και βάλτε 
στόχους στη ζωή σας.  Με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγετε από το µέσο όρο και θα διακριθείτε 
 στον τοµέα σας. 

 
Με ροταριανούς χαιρετισµούς 
 

 
Από την αλληλογραφία του Οµίλου µας 

(1) 

 

(2) 

Αγαπηµένοι µας φίλοι ροταριανοί, 
 
Συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά σας! Ευχαριστούµε πολύ για την αποστολή. 
Να είστε καλά! Καλή εβδοµάδα! 
 
Με φιλικούς Ροταριανούς χαιρετισµούς 
 
Λίλα Κυριακοπούλου - Schliebener 
Γραµµατέας  Ρ.Ο.  Χαλανδρίου  
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(3) 

Συγχαρτήρια Μανιέ. 

 Οι σχέσεις µε τις αρχές του τόπου οικοδοµούνται µόνο µε τη παρουσία σας στις σηµαντικές 
εκδηλώσεις τους. 

Φιλικώτατα, 

 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος 

Από τη δράση του Οµίλου µας 

Ο Ροταριανός Όµιλος Θεσσαλονίκης Ανατόλια µε τα Ροταράκτ και Ιντεράκτ του, µε 
φίλους και φίλες, το βράδυ της 13ης Μαρτίου 2017, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, 
προχώρησαν στην βράβευση του 3ου Πυροσβεστικού Σταθµού Θεσσαλονίκης.  

Η βραδιά συνεχίστηκε µε τις βραβεύσεις του Αρχιπύραρχου και Διοικητή Κεντρικής 
Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Πουλτίδη, του Πυραγού Πέτρου Γύτση, του Αρχιπύραρχου και 
Διοικητή Νοµού Θεσσαλονίκης, Δηµήτριου Τσατσούλα, του Πύραρχου και Υποδιοικητή 
Νοµού Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Παχίδη, του Ανθυποπυραγού Αλέξη 
Δηµητρακόπουλου, του Αντιπυραγού, Διοικητή του 3ου Πυροσβεστικού Σταθµού Δηµήτρη 
Καρασαββίδη, και άλλων αξιωµατικών. 
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Σε µια ακόµα σηµαντική δωρεά προχωράει ο 
Ροταριανός Όµιλος Ηρακλείου, στο πλαίσιο εφαρµογής 
του κοινωνικού του έργου και εγκεκριµένου District 
Grand, δωρίζοντας τρεις αυτόµατους εξωτερικούς 
απινιδωτές στον Δήµο Ηρακλείου, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού. 

Οι τρεις απινιδωτές θα τοποθετηθούν στους δυο 
σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του 
Ηρακλείου, χώρους που προσελκύουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες επισκεπτών, ενώ ο απινιδωτής του Δήµου 
Ηρακλείου θα τοποθετηθεί στο Info Point στο ισόγειο 
της Βικελαίας Δηµοτικής Βιβλιοθήκης, για να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε έκτακτα περιστατικά στην καρδιά της 
πόλης. 

Ταυτόχρονα, ο Ροταριανός Όµιλος Ηρακλείου, µε 
την πολύτιµη συνεργασία του Εργαστηρίου 
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης, διοργανώνει σεµινάριο 
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης & χρήσης 
αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή. Στο σεµινάριο, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο της ΣΕΥΠ 
από τους καθηγητές Μιχάλη Ροβίθη και Μιχάλη 
Ζωγραφάκη – Σφακιανάκη, θα λάβουν µέρος 
εργαζόµενοι του Δήµου Ηρακλείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου, του αρχαιολογικού χώρου 
της Κνωσσού, καθώς και Ροταριανοί εθελοντές, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι 
σε περίπτωση που χρειαστεί να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε συνανθρώπους µας που θα 
βρίσκονται σε κίνδυνο και να χρησιµοποιήσουν τους συγκεκριµένους απινιδωτές. 

Το έργο της δωρεάς των τριων απινιδωτών, συγχρηµατοδοτούν ο Ροταριανός Όµιλος 
Ηρακλείου κατά 75%, η 2470 Ροταριανή Περιφέρεια κατά 20% και ο Ροταριανός Όµιλος 
Ηράκλειο – Candia κατά 5%. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 8/6/17 
ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ Ρ.Κ.Σ. ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ 

 Με οµιλητή τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, Περιφερειακό σύµβουλο Κρήτης µε θέµα : 
Η περιφέρεια ως µοχλός ανάπτυξης για τον τουρισµό της Κρήτης και των βραβεύσεων των 
κ.κ,. Μάρκου Μαρινάκη, δασολόγου ‘ συγγραφέα ‘ ιστορικού ερευνητού και Χαράλαµπου 
Δρακάκη, πρωταθλητού άρσεως βαρών. 

 

Πανοραµική άποψις τµηµάτων της Προεδρικής Τραπέζης. 
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Διακρίνονται απ αριστερά ο κ.Σταύρος Τζουλάκης πρ.Εφορος Χανίων, ο κ.Εµµανουήλ 
Σπανουδάκης πρ.Αντινοµάρχης Χανίων και επιτ.ροτ.του Οµίλου µας, ο Αντ-δρος των 
Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Χανίων κ.Σταµατάκης  Γεώργιος,ο Πρόεδρος του 1ου  
Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου ροτ. Κουκουτσάκη 
Ευτύχιου,ο κ.Σταµατάκης Εµµανουήλ Πρόεδρος των µονίµων αποστράτων αξιωµατικών του 
Ναυτικού και  Περ.Σύµβουλος Κρήτης, ο πρ.Υ-της του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος 
Κονταράκης Ιωάννης, η κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ και 
πρ.Πολιτευτής, ο ιατρός Παπαδάκης Εµµανουήλ επιτ.Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας 
Χανίων επιτ.ροτ.και πρ.Αντ-δρος του Περ.Συµβ.Κρήτης,ο κ.Κελαιδής Εµµανουήλ Πτέραρχος 
ε.α Γενικός Γραµµ. του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων, ο Οµιλητής Αλέξανδρος 
Μαρκογιαννάκης, ο πρ.Υπουργός και Αντ-δρος της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης 
επιτ.ροτ., ο Γεν.Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α, ο β.Δ-της των 
ροτ.Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής, ο καθηγητής Φίλης Ιωάννης πρ.Πρύτανις του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και ροτ., οι τβ Δ-ται Γκίζας Σταύρος και Μαρινάκης Σταύρος, ο 
τ.βουλευτής Γύπαρης Κων-νος η Αναπλ.Γεν.Γραµµ. µας Στασίνου Ελβίρα µετά του συζύγου 
της κ.Δηµητρίου Κοτρώνη, ο καθηγητής της Ιατρικής και Δ-ντης της ΩΡΛ Κλινικής του 
Γεν.Νος.Χανίων,ο πρ.Αντιδήµαρχος Χανίων κ.Πρωτοπαπαδάκης Κων-νος,ο ροτ.Πρώιµος 
Ευκλείδης Επιµελητής της ΩΡΛ Κλινικής, το ζεύγος της ροτ.Καστρινάκης Σταύρου 
πρ.Αερολιµενάρχου Χανίων,  η επιτ.ροτ.Ζαχαρένια Σηµανδηράκη ειδική Σύµβουλος του 
Γεν.Αρχείου του Κράτους. 
 

Κεντρικό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης  την ώρα 
της Προσευχής που απαγγέλει ο Ροταριανός 

Κρουσταλλάκης Παντελής β’ Δ/της των Ροτ. Κρήτης. 
 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Πρόεδρος και ο 
Γεν.Γραµµατεύς µας ροτ.Δελάκης Εµµανουήλ και 

Κωτσιόπουλος Δηµήτριος ο Καθηγητής Φίλης Ιωάννης 
πρ.Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης επιτ.ροτ.του 

ΟΠµίλου µας και ο τ.β.Δ-της Γκίζας Σταύρος. 
 

 
 
 
Ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης ενώ καλοσωρίζει 
τους επισήµους προσκεκληµµένους µαςκαι 
προβαίνει στις κάτωθι ανακοινώσεις: 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 8-6-2017 
ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ  

 
(1) Βαρύτατο πλήγµα εδέχθησαν οι Ροταριανοί Όµιλοι της Κρήτης µε τον θάνατο δύο µελών 
και δυο γονέων µελών αυτών και συγκεκριµένως των αειµνήστων Κων/νου Μητσοτάκη 
πρώην Πρωθυπουργού και επιτίµου προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και των αειµνήστων 
Παύλου Παυλάκη,  Μαρίας Σπετσίδου και Εµµανουήλ Μηλιαρά.  Ο Όµιλος µας 
συµµετέχοντας στο πένθος των οικογενειών των εξέδωσε τα κάτωθι Ψηφίσµατα. 

1.  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Tο Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, συνήλθε εκτάκτως εις τα γραφεία του Οµίλου, 
µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του αειµνήστου Κων/νου Μητσοτάκη, πρώην 
πρωθυπουργού και επιτίµου προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, επιτίµου µέλους του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων και απεφάσισε τα κάτωθι:  
1ον  Να εκφράσει εγγράφως τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις την οικογένεια του 
µεταστάντος. 
2ον    Στην 1ην πανηγυρική συνεστίασην του, εις µνήµην του, να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή. 
3ον   Να καταθέσει το ποσόν των 200 Ευρώ εις το ειδικό ταµείο βοηθείας αναξιοπαθούντων 
οικογενειών του Οµίλου Χανίων. 
4ον   Να δηµοσιευθεί  το παρόν  στον τοπικό τύπο των Χανίων, στο περιοδικό Ροταριανός 
Παλµός και στο facebook του Οµίλου. 
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ      

29 Μαΐου 2017 
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ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969                                                                                                      

07 Ιουνίου 2017                                                               

Προς τον 
Αξιότιµο Κύριο  Κυριάκο Μητσοτάκη         
Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας 
 
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
 
       Δια της παρούσης επιστολής µας αισθανόµεθα την ανάγκη να επικοινωνήσουµε 

εγγράφως µαζί σας  και να σας εκφράσουµε την µεγάλη λύπη µας δια το αναπάντεχο πλήγµα 
που δεχθήκατε τόσο εσείς,  όσο και τα λοιπά µέλη της οικογενείας σας από τον θάνατο του  
πατρός σας αειµνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επίτιµου Ροταριανού του Οµίλου µας. 

        Ευχόµεθα από βάθους καρδίας όπως ο πανδαµάτωρ χρόνος σας χαρίσει την 
γαλήνη και την ψυχική ηρεµία που τόσο έχετε ανάγκη και να είναι ελαφρύ το χώµα της 
Κρητικής  Γής που  σκεπάζει το σώµα του.  

      Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη σύσσωµος ο Όµιλός µας και εξεδόθη ψήφισµα που 
επισυνάπτεται.  

                      Με απεριόριστη εκτίµηση και ροταριανή αγάπη 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗΣ                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ                
Πρόεδρος Ρ.Ο. Χανίων                                        Γενικός Γραµµατέας Ρ.Ο. Χανίων 
       τ. β. Διοικητής  

Κοιν: Ντόρα Μπακογιάννη 

2.   ΨΗΦΙΣΜΑ    ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ  ΠΑΥΛΑΚΗ  ΠΑΥΛΟΥ    
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ 

Tο Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου Χανίων συνήλθε εκτάκτως εις τα γραφεία του Οµίλου 
µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκλεκτού και λίαν αγαπητού Ροταριανού Συναδέλφου 
ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ  επιτίµου Μέλους του Ροταριανού Οµίλου Χανίων  µε ανεκτίµητον 
προσφοράν  εις την κοινωνίαν των Χανίων και την  Ροταριανήν οικογένειαν  και απεφάσισε 
τα κάτωθι:  

1ον Να εκφράσει την λύπην του που δεν µπόρεσε να παραστεί εις την εξόδιον 
ακολουθίαν και την εκφοράν του που πραγµατοποιήθηκε  χθες Κυριακή 23-4-2017  λόγω του 
ότι ευρίσκετο εις το ετήσιο Ροταριανό Συνέδριο εις τους Δελφούς. 

2ον Να εκφράσει εγγράφως τα βαθύτατα συλληπητήρια του εις την οικογένειαν του 
µεταστάντος. 

3ον Να καταθέσει το ποσόν των 200 Ευρώ εις το ειδικόν ταµείον βοηθείας 
αναξιοπαθούντων οικογενειών του Οµίλου Χανίων. 

4ον  Να αργήσουν τα γραφεία του Οµίλου επι τριήµερον. 
5ον Στην 1ην Πανηγυρικήν Συνεστίασιν του, εις µνήµην του να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή. 
6ον Να δηµοσιευθεί  το παρόν  στον τοπικό τύπο των Χανίων στο Περιοδικό Ροταριανός 

Παλµός και στο facebook του Οµίλου.  
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                24 Απριλίου 2017   
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3.   ΨΗΦΙΣΜΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ  

ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΕΤΣΙΔΗ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ»                                                                                                                                              

 

Το Δ.Σ του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο της Μαρίας 
Ανδρέου Σπετσίδη, µητρός του εκλεκτού και λίαν  αγαπητού ροτ. προέδρου του ροτ. Οµίλου 
«Ηράκλειο» Νικολάου Σπετσίδη, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα κάτωθι: 

1ον Να εκφράσει την λύπη του που δεν µπορεί να παραστεί εις την εξόδιο ακολουθία και 
την εκφορά της, που πραγµατοποιείται αύριο Μ. Πέµπτη  13-4-2017 στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. 

2ον Να συµπαρασταθεί εµπράκτως και να εκφράσει  τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις 
τον ροταριανό συνάδελφο και Πρόεδρο. 

3ον  Να αργήσουν τα γραφεία του Οµίλου την ηµέρα της κηδείας. 
4ον  Στην 1ην συνεστίαση του εις µνήµην της να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή.  
5ον  Να δηµοσιευθεί  το παρόν ψήφισµα στην  εφηµερίδα «Πατρίς» του Ηρακλείου και 

στο δελτίο του Ρ.Ο. Χανίων. 
                    
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                         Χανιά  12 Απρ 2017 
 
Ο Πρόεδρος Ρ.Ο. Χανίων                                    Ο Γεν. Γραµµατέας 
   Εµµανουήλ Δελάκης                                      Κωτσιόπουλος Δηµήτριος      
 

 4. ΨΗΦΙΣΜΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΛΙΑΡΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ 
«ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»ΚΑΙ τ.β Δ/ΤΟΥ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ   

                                                                                                                                                                                        
Το Δ.Σ του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του 

Εµµανουήλ Ιωάννου Μηλιαρά, πατρός του εκλεκτού και λίαν  αγαπητού ροτ.τ. προέδρου του 
ροτ. Οµίλου «Ηρακλειου» και τ.β Δ/του της 2470 Περιφερείας του Διεθνούς Ρόταρυ Ιωάννου 
Μηλιαρά, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα κάτωθι: 

1ον  Να εκφράσει την λύπη του που δεν µπορεί να παραστεί εις την εξόδιο ακολουθία και 
την εκφορά του, που πραγµατοποιείται σήµερον 19-4-2017 στη Λατσίδα Νεαπόλεως 
Λασιθίου της Κρήτης. 

2ον Να συµπαρασταθεί εµπράκτως και να εκφράσει  τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις 
τον ροταριανό συνάδελφο και και τ.β Δ/τη. 
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3ον  Να καταθέσει το ποσόν των 150 ευρώ εις το ειδικό ταµείο βοηθείας 
αναξιοπαθούντων οικογενειών του Οµίλου Χανίων. 

4ον  Στην 1ην συνεστίαση του εις µνήµην του  να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή.  
5ον  Να δηµοσιευθεί  το παρόν ψήφισµα στην  εφηµερίδα «Πατρίς» του Ηρακλείου και 

στο δελτίο του Ρ.Ο. Χανίων. 
                    
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                            Χανιά  19 Απρ 2017 
 
Ο Πρόεδρος Ρ.Ο. Χανίων                                    Ο Γεν. Γραµµατέας 
   Εµµανουήλ Δελάκης                                      Κωτσιόπουλος Δηµήτριος      
 
Παρακαλώ εγερθείτε για να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή εις µνήµην των ανωτέρω 

αειµνήστων µελών µας. 
 

(2) Κοινωνικό Έργο Οµίλου και Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος 

α.   Παράδοση τροφίµων και διαφόρων καθαριστικών ειδών στο πρόγραµµα« 
Βοήθεια στο σπίτι» του Δήµου Καντάνου-Σελίνου 

 

 
Τα µέλη του  1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος  εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου σε 

συνεργασία  µε µέλη του  Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αζωγυρέ, συγκέντρωσαν τρόφιµα 
καθώς και  ειδή οικιακής και ατοµικής 
υγιεινής, µε σκοπό να καλύψουν της 
ανάγκες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» του Δήµου Καντάνου Σελίνου. Άξιο 
να σηµειωθεί ότι όσα προϊόντα 
κατόρθωσαν τα µέλη  να µαζέψουν, ο 
Αντιπρόεδρος του ΡΚΣ ροτ. Κουκουτσάκης 
Αντώνιος, τα διπλασίασε εις µνήµην της 
συζύγου του Χαρίκλειας- Χριστίνας.  Τα 
µέλη που  προσέφεραν  τα είδη αυτά είναι 
οι παρακάτω: Κeith –Gail Wareheim, Jean 
Marc Fistaroll, Meena Kwarkhal, Tim 
Malcher, Vera Orbes, Michele Clees,  
Cecile Jetz, και Ralf-Sandra Wessels. 
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β. Παράδοση Ρουχισµού και υπόδησης στο Ψυχιατρικό Τµήµα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Χανίων 

 
 

 
  
 
Την Τρίτη, 11 Απρ 2017, ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων, παρέδωσε ποσότητα ρουχισµού 

και υπόδησης στο Ψυχιατρικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, για τις ανάγκες των 
τροφίµων του.  

Τα είδη συγκεντρώθηκαν από το 1ου Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα (ΡΚΣ) εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου, µε µέριµνα των προέδρου και αντιπροέδρου του Κουκουτσάκη Ευτύχιου και 
Κουκουτσάκη Αντωνίου, αλλά κυρίως από τα µέλη και τους φίλους του από την Ελλάδα, την 
Αγγλία και την Γαλλία.  

Στην τελετή παράδοσης, εκτός του Προέδρου και του αντιπροέδρου του ΡΚΣ, 
παρευρέθηκαν, η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοτικής Αλληλεγγύης ροτ. Μαρία Τσαπάκη-
Κωτσιοπούλου και ο ταµίας του Οµίλου ροτ. Γεώργιος Πελεκανάκης.   

Δωρητές του ρουχισµού και της υπόδησης είναι οι παρακάτω: Αντώνιος Kουκουτσάκης, 
Νικόλαος Διαµαντάκης, Κωνσταντίνα Παντάλου, Michelle Clees, Cecile Jetz, Jean Marc Fistarol, 
Meena Kwarkwal και Arthur Jarvis, οι οποίοι µη φειδόµενοι κόπου αλλά και χρηµάτων, 
κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν αυτή την αξιόλογη ποσότητα εφοδίων. 

 

γ. Παράδοση Ρουχισµού και υπόδησης στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 
 

 
Την Τρίτη, 11 Απρ 2017, ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων, παρέδωσε ποσότητα ρουχισµού και 

υπόδησης στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, για τις ανάγκες των τροφίµων του.  
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Τα είδη συγκεντρώθηκαν από το 1ου Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα (ΡΚΣ) εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου, µε µέριµνα των προέδρου και αντιπροέδρου του Κουκουτσάκη Ευτύχιου και 
Κουκουτσάκη Αντωνίου, αλλά κυρίως από τα µέλη και τους φίλους του από την Ελλάδα, την 
Αγγλία και την Γαλλία.  

Στην τελετή παράδοσης, εκτός του Προέδρου και του αντιπροέδρου του ΡΚΣ, παρευρέθηκαν 
ο πρόεδρος του Ροτ. Οµίλου Χανίων ροτ. Εµµανουήλ Δελάκης, η πρόεδρος της Επιτροπής 
Κοινοτικής Αλληλεγγύης ροτ. Μαρία Τσαπάκη-Κωτσιοπούλου και ο ταµίας του Οµίλου ροτ. 
Γεώργιος Πελεκανάκης.  

Δωρητές του ρουχισµού και της υπόδησης είναι οι παρακάτω: Αντώνιος Kουκουτσάκης, 
Νικόλαος Διαµαντάκης, Κωνσταντίνα Παντάλου, Michelle Clees, Cecile Jetz, Jean Marc Fistarol, 
Meena Kwarkwal και Arthur Jarvis. Ευχόµαστε να πιάσουν τόπο και  να συνδράµουν στο 
δύσκολο έργο του κ. Γεωργίου Κουκλάκη, προέδρου του Γηροκοµείου µας. 

Αζωγυρές 02-05-2017  
Δελτίoν  Τύπου 
Θέµα:  Παράδοση Ιατροφαρµακευτικού 
Υλικού     

 
Ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα  του  

Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι του 
Δήµου Καντάνου Σελίνου, µε το οποίο 
ζητούσαν Ιατροφαρµακευτικό υλικό 
κινηθήκαµε άµεσα   και  παραδώσαµε  
σεβαστή ποσότητα Ιατροφαρµακευτικού 
υλικού    που αγοράστηκε µε την δαπάνη 
τον παρακάτω αναφερόµενων µελών µας :  

1. Michelle Clees,Cecile Jeitz 
2. Κουκουτσάκη Αντώνιο 
   

(3) Συµµετοχή Οµίλου µας στις εκδηλώσεις της Αντιπεριφέρειας Χανίων 
 
 
Κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο των πεσόντων 

και παρακολούθησης της παρέλασης από την πρώτη 
σειρά των επισήµων. 

Στην πρώτη φωτο διακρίνεται ο πρόεδρός µας 
Εµµ. Δελάκης να καταθέτει στεφάνι στο µνηµείο 
πεσόντων κατά τον εορτασµό της 25 Μαρτίου 2017. 

Στην δεύτερη φωτο ο πρόεδρός µας συµµετέχει 
στους επισήµους που παρακολουθούν την παρέλαση 
στην πόλη των Χανίων. Από αριστερά διακρίνονται ο 
Αρχιµανδρίτης Αµφιλόχιος, αδελφός του 
Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και 
Αποκορώνου κ.κ. Δαµασκηνού, η Αντιδήµαρχος 
Χανίων κ. Βαρβάρα Περάκη, ο ταµίας και ο πρόεδρος 
του Ρ.Ο. Χανίων ροτ. Πελεκανάκης Γεώργιος και 
Δελάκης Εµµανουήλ, καθώς και ο πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής κ. Διγαλάκης. 
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(4) Ο Αρχηγός του Γεν.επιτελείου Στρατού Αντιστεράτηγος στέφανος 
Αλκιβιάδης τιµά µε την παρουσία του συνεστίαση Ροταριανών Οµίλων στην 
Αθήνα 

 

  Ο Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, από κοινού µε τον Ροταριανό Όµιλο Αµαρουσίου, 
πραγµατοποίησαν πανηγυρική διοµιλική συνεστίαση,  η οποία έλαβε χώρα την 28 Μαρ 2017, 
στη Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων Αθηνών.  

Στην ανωτέρω συνεστίαση παρευρέθη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
Αντιστράτηγος Στεφανής Αλκιβιάδης, ο οποίος και επέδωσε τιµητικό δίπλωµα στην κυρία 
Καίτη Γάκη-Καψή, Πρόεδρο του Συνδέσµου Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονιας «Εν 
Αθήναις», µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 

(5) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ Dr ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ τ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΩΝ ΡΟΤ.ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΡΟΤ.ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ 

Ο Dr Χρήστος Θεοδούλου εφθασε στην πόλιν µας την Μεγάλη Τρίτη 11-4-2017 και 
παρέµεινε σ΄αυτήν επι µιαν εβδοµάδα.Κατά την άφιξιν του τον υπεδέχθη εις το Αεροδρόµιο 
Χανίων ο ροτ.Μπατσαρισάκης Παναγιώτης ο οποίος και τον συνόδευσε και πάλιν κατά την 
αναχώρησιν του.Κατά την διάρκειαν της παραµονής του στα Χανιά εφιλοξενήθη 
επανειληµµένως από τους ανωτέρω δυο ροτ.οι οποίοι και τον ξενάγησαν εις τα διάφορα 
αξιοθέατα της πόλεως µας ο δε Πρόεδρος µας Εµµ Δελάκης µε την σύζυγον του 
ροτ.Αικατερίνη Δελάκη τον υπεδέχθησαν εις την οικίαν τους.Το ζεύγος του Dr Χρήστου 
Θεοδούλου ανταπέδωσε την φιλοξενία σε κέντρο της πόλεως µας και κατά την διάρκειαν της 
οκταηµέρου παραµονής τους στα Χανιά σφυρηλατήθησαν ακόµη περισσότερον οι 
συναδελφικοί ροτ.δεσµοί. 
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(6) ΒΡΑΒΕΥΣΗ Ρ.Ο. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 2470 ΠΔΡ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 

Κατά την διάρκεια του Ετησίου Συνεδρίου της 2470 
ΠΔΡ αναγνωρίστηκε οµοφώνως η µεγάλη προσφορά του 
Ρ.Ο. Χανίων και του ΡΚΣ εις Αζωγυρέ Σελίνου εις τα 
κοινωνικά δρώµενα του τόπου µας και για το λόγο αυτό 
του απενεµήθη βραβείο αναγνώρισης, καθότι προάγει την 
δηµόσια εικόνα του Ρόταρυ στην κοινωνία.  

Δηµοσιεύουµε µερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες 
από τις εργασίες του συνεδρίου. 

  Ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Δ.Ρ. στο συνέδριο 
των Δελφών ροτ.John Germ Πρόεδρος του ΔΡ την χρονιά 
2014-2015  ενώ αναπτύσσει την πρώτη από τις τρείς 
οµιλίες του. Ηλθε ειδικώς για τον σκοπό αυτό µαζί µε την 
σύζυγό του Corina από την Ταιβαν.Στο συνέδριο 
ανεκηρύχθηκε Δ/της της ροτ.χρονιάς 2019-2020 ο 
ροτ.Θεόδωρος Πανάγος του Ροτ.Οµίλου Κηφισιά-Νέα το 
οποίον συγχαίρουµε θερµά και του ευχόµεθα καλή επιτυχία 
εις τα νέα του Ροταριανά καθήκοντα. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ο Αναλαµβάνων Δ/της µας (1η Φωτογραφία απ αριστερά )από 1-7-2017 ροτ.Κίτσος 
Χρήστος ενώ προσφωνεί και χαιρετίζει τους συνέδρους εις την έναρξιν των  εργασιών 
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Ο Πρόεδρος µας 
Εµµ.Δελάκης µε την 
ροτ.συζυγόν του Αικατερίνη 
Δελάκη και την µικρήν 
εγγονούλα τους Ελενα 
Μουζιούρα ολίγον πρωτού 
ξεκινήσει η χορευτική 
βραδυά του Σαββάτου. 

 

 

(6) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

(7) ΕΥΧΕΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
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(8) ΕΥΧΕΣ ΑΡΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  Δ/ΤΟΥ και Προδιοικητών Ρόταρυ,β.Δ/των και Προέδρων 
ολων των Οµιλων της 2470 Περ.καθώς και ορισµένων της 2480 ( Βορείου Ελλάδος) και 
πλήθους Ροταριανών που ανταπέδωσαν τις ευχές µας µε θέρµη και αγάπη δια τις εορτές του 
ΠΑΣΧΑ. 

(9) Ανταλλαγή Λαβάρων µεταξύ των Οµίλων Χανίων και Lohgne της Γαλλίας. 

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Πρό ηµερών µε  µεγάλην χαράν φιλοξενήσαµε εις τον Οµιλον µας χάρις των 
προσπαθειών του Προέδρου και Αντ/δρου του Ροτ.Κοιν.Σώµατος ροτ.Κουκουτσάκη Ευτυχίου 
και Αντωνίου, 3 εκπροσώπους του Ροτ.Οµίλου Lohgne της Γαλλίας.  Η αντιπροσωπεία του 
ροτ Οµίλου Lohgne της Γαλλίας αποτελείτο από τον Πρόεδρον τους Bermard Thomas τον Μr 
Andre Macyk Γραµµατέα και την Catalina Ratescu.  Ολα τα εξοδα παραµονής τους ( 
διαµονής και Γευµάτων) καθώς και ξεναγήσεων αυτών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε 
διάφορα αλλα µνηµεία της πόλεως µας καλύπτονται αποκλειστικώς από τους ανωτέρω δυο 
Ροταριανούς. Μετά αντιλάγησαν τα καθιερωµένα λάβαρα των οµίλων µας. 

Θα ήθελα το θερµό σας χειροκρότηµα στο Ροτ.Κοινοτικό Σώµα που µας βγάζει 
ασπροπρόσωπους στην Λεωφόρον Διεθνούς Δράσεως. 

(10) Φιλοξενούµε σήµερα τον Ροτ.Ψαροµάτην Πέτρον του Ροτ.Οµίλου Αgde Της Γαλλίας 
µε τον Οµιλον του οποίου θα αδελφοποιηθούµε τον Σεπτέµβριο. 

Τον ευχαριστούµε θερµά δια την αγάπην και το Ενδιαφέρον που δείχνει δια τον Οµιλον 
µας και αφού σας πληροφορήσω ότι εχει κτίσει εδώ το Ξενοδοχείο Ποσειδών στο Σταυρό 
Ακρωτηρίου απέναντι από το γνωστό Ξενοδοχείο PERLE. Θα ηθελα να τον χειροκροτήσουµε 
θερµά δια τις επανηλλειµµένες παρουσίες του εις τον Οµιλον µας και δια την φιλοξενία που 
παρείχε στην αντιπροσωπία του Οµιλου µας κατά τα εγκαίνια του Ξενοδοχείου του την 
4/6/17. 

O Γεν.Γραµµατεύς Δηµήτριος Κωτσιόπουλος ενώ αναγιγνώσκει το βιογραφικό του 
Οµιλητού µας και αφου προηγουµένως ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης τον 
προσεφώνησε ως κάτωθι: 

Kύριε τ. Αντ/δρε της Βουλής και τ.Υπουργέ,   
κ. Αντιπεριφερειάρχα 
Αξιότιµες Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Αρχές της 
Νήσου µας 
κ. Δήµαρχοι,   Αντιδήµαρχοι, 
Αγαπητοί  Ροτ/νοί  Συνάδελφοι 

 
Εκλεκτοί µας προσκεκληµένοι και λοιποί 

φορείς που κοσµείται µε την παρουσίαν  σας την 
σηµερινήν λαµπρήν εκδήλωσιν µας. 

Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που εντός ολίγου πρόκειται να κοσµήσει και να λαµπρύνει το 
βήµα του Οµίλου µας ο Αγαπητός µας φίλος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ανηψιός του επίτ. 
Ροτ. κ. Χρήστου  Μαρκογιαννάκη τ. Αντ/δρου της Βουλής και  τ.Υπουργού. Ο κ.Αλέξανδρος 
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Μαρκογιαννάκης ανταπεκρίθη πρόθυµα εις την σχετικήν πρόσκλησιν µας και έτσι θα µας 
πλουτίσει µε τις γνώσεις του σ ένα θέµα επίκαιρον της Συµβολής της Περιφέρειας ως µοχλού 
αναπτύξεως του Τουρισµού στην Κρήτη. 

Κυρίες και Κύριοι 

Η Αύξηση του Τουριστικού ρεύµατος στην Κρήτη αποτελεί δια µας καθοριστική 
προτεραιότητα δια την εν γένει αύξηση του βιωτικού µας επιπέδου και που τόσο έχοµεν 
ανάγκη αυτήν την δύσκολον οικονοµικήν περίοδον που διανύοµε ως χώρα.Αποτελεί 
εποµένως δια µας πρώτης προτεραιότητος πρόβληµα. 

Αναµένοµεν   τον εκλεκτόν  φίλον µας να µας αναπτύξει το θέµα του µε την περισσή 
ευφράδεια που τον διακρίνει . 

Είναι βαθύς γνώστης του θέµατος και θα µας κάνει µίαν σφαιρικήν εκθεσιν όλων των 
πτυχών και παραµέτρων του.Δεν επιθυµώ να προσθέσω τίποτε περισσότερον και δεν είναι 
και ορθόν.Πρωτού όµως του παραδώσω το βήµα και κατά παγίαν ροτ. τακτικήν πρεπει να 
αναφερθούµε εις το βιογραφικόν του σηµείωµα το οποίον θα µας αναγνώσει ο 
Γεν.Γραµµατεύς µας Δηµήτριος Κωτσιόπουλος. 

Πολύ Αγαπητέ µας φίλε Αλέξανδρε, Πάντες οι συµµετέχοντες στην σηµερινήν 
Πανηγυρικήν εκδήλωσιν µας προς τιµήν σου αδηµονούν να σε ακούσουν και δι' αυτόν τον 
λόγον σου παραχωρώ αµέσως το βήµα του Οµίλου µας. 

 

Ο Οµιλητής µας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης 
Περιφερειακός Σύµβουλος Κρήτης και ανηψιος του 

επίτιµου ροτ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη τ.Υπουργού και 
πρ.Αντ-δρου της Βουλής ενώ αναπτύσσει την Οµιλίαν 

του «Η Περιφέρεια ως µοχλός ανάπτυξις για τον 
τουρισµό στην Κρήτη». 

EYXΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ     ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΕΛΑΚΗ 

8-6-2017 

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, 
ενας ακόµη   εκλεκτός µας φίλος ένα µέλος πολλά υποσχόµενος πολιτικός  και που µε το 
πάθος που τον διακρίνει περιµένοµεν να τον δούµε να ανταποκρίνεται στα συναισθήµατα του 
Χανιώτικου Λαού και να καταλαµβάνει αξιόλογα κρατικά αξιώµατα. 

Η σηµερινή Οµιλία του µας εντυπωσίασε µε τις ιδέες και απόψεις του σχετικά µε την 
ανάπτυξιν του θέµατος του. 
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«Η Περιφέρεια ως µοχλός ανάπτυξις δια τον Τουρισµόν στην Κρήτη» 

Ενός θέµατος πάντοτε επίκαιρου αφου ο Τουρισµός αποτελεί δια την Ελλάδα µας και την 
Κρήτη ιδιαίτερα πηγή πλουτισµού µοναδικού σχεδόν και καθοριστικού παράγοντος 
επιβιώσεως µας σε ανεκτά επίπεδα µετά την καταστροφικήν οικονοµικήν λαίλαπα που µας 
εχει πλήξει τον τελευταίο καιρό και που δυστυχώς αναµένεται να ενταθεί ακόµη περισσότερον 
από ότι παρακολουθούµε εις τα Δελτία Ειδήσεων. 

Ολοι µας προσβλέποµε και µε αγωνία παρακολουθούµε την αύξησιν του τουριστικού µας 
ρεύµατος και γι αυτό η πολιτεία καλείτε να πράξει το καλύτερο δυνατόν δια να το διατηρήσει. 

Τα θερµά µας συγχαρητήρια εκλεκτέ µας φίλε Αλέξανδρε. Ελπίζοµε δε βάσιµα και σε 
µελλοντική συνεργασία και στην συµµετοχή σου στις Πανηγυρικές µας συνεστιάσεις όταν σου 
το επιτρέπουν οι επαγγελµατικές σου ασχολήσεις. 

Εις επιστέγασµα δε της σηµερινής Οµιλίας σου εις τον Οµιλον µας σου επιδίδωµε ένα 
Αναµνηστικό Δίπλωµα ως Ενθύµιο-Ευχαριστήριο µε το κάτωθι αιτιολογικό.. 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν του εις την σηµερινήν 
πανηγυρικήν συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα «Η Περιφερεια ως µοχλός 
ανάπτυξης δια τον τουρισµόν στην Κρήτη» 

2) Δια   όσα προσέφερε κατά την διάρκειαν της  θητείας του ως  Περιφερειακός 
Σύµβουλος Κρήτης µε τις ρηξικέλευθες ιδέες και απόψεις του που αποσκοπούσαν και 
αποσκοπούν εις την αναβάθµισην της Κρήτης µας και ιδιαίτερα της Πόλεως µας , της 
Ιστορικής Πρωτευούσης της Κρήτης, τόσον δια µιαν καλυτέραν ποιότηταν ζωής των 
κατοίκων της όσον και δια την  ανάδειξην της εις πόλον έλξεως των τουριστών µε ότι 
αυτό συνεπάγεται. 

 
Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσε εις τον όµιλό µας και γενικότερα εις το 

Διεθνές Ρόταρυ µε την παραδοχή των πανανθρωπίνων ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών 
αφιλοκερδώς προς τον πλησίον, που πραγµατοποιεί εδώ και ένα αιώνα και πλέον η 
παγκοσµίου εµβελείας οργάνωσή µας.                                                                              

Παρακαλώ πολύ τους Μαρκογιαννάκη Χρήστο τ. Υπουργό και τ. Αν/δρο της Βουλης, 
επίτιµο µέλος του Οµίλου µας και Κρουσταλλάκη Παντελή, β¨Δ/τη Ροταριανών Κρήτης, όπως 
επιδώσουν εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό δίπλωµα στον σηµερινό οµιλητή µας. 
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Από τη βράβευση του κ. 

Μαρινάκη Μάρκου, δασολόγου-
συγγραφέα-ιστορικού ερευνητού 

Δια την πολύχρονη και 
πολύτιµη προσφορά του εις τα 
γράµµατα και εις ένδειξη 
θαυµασµού και µεγάλης αγάπης  
προς τον εµπνευσµένο και 
διεθνώς  αναγνωρισµένο, 
συγγραφέα, ιστορικό ερευνητή, 
φιλοτελιστή, που εργάστηκε µε 
σπάνια αφοσίωση και ευαισθησία 
και προπαντός δια τα έργα του, 
που εξυψώνουν το πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο της πόλεως του Ηρακλείου, της 
Κρήτης, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Δια την µεγάλη του αγάπη προς τους 
ροταριανούς της Κρήτης και κατ’ επέκταση προς το διεθνές Ρόταρυ και το έργο που επιτελεί.  

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα το τελευταίο σύγγραµµά του µε θέµα <<Ελευθέριος Βενιζέλος-
Νίκος Καζαντζάκης  Τεκµήρια Συνεργασίας>> το οποίο απέσπασε πολλαπλά ευµενέστατα 
σχόλια µεταξύ των οποίων του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου και του Μητροπολίτου 
Αρκαλοχωρίου και Βιάννου Ανδρέου. 

Το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα επέδωσαν δια 
λογαριασµόν του Ροταριανού Οµίλου Χανίων ο 
τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος και ο τ.Πρύτανις 
του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής κ.Φίλης Ιωάννης 
παρουσία των Προέδρων Εµµ.Δελάκη και Κουκουτσάκη 
Ευτυχίου του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εις 
Αζωγυρέ Σελίνου,του Γεν.Γραµµατέα Κωτσιόπουλου 
Δηµητρίου υποστράτηγου ε.α και του β.Δ/του των 
Ροταριανών Κρήτης Κρουσταλάκη Παντελή.                                                                                                        

 

Ο Βραβευθείς κ. 
Μαρινάκης Μάρκος ενώ 

ευχαριστεί τον Ρ.Ο.Χανίων 
δια την τιµή που του εγένετο. 

 

Από τη βράβευση του κ. Χαράλαµπου Δρακάκη του 
Οδυσσέα,  πρωταθλητού άρσεως βαρών του Οµίλου Κύδων 
Χανίων . Τον παρουσιάζει και τον προσφωνεί ο Πρόεδρος του 
1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου Ροτ. Κουκουτσάκης Ευτύχιος. Το αιτιολογικόν της 
βραβεύσεως έχει ως κάτωθι: 
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Δι΄οσα προσέφερεν  εις το Αθληµα της Αρσεως Βαρών  και στον Ελληνικό 
αθλητισµό εν γένει κατορθώσας να επιτύχει σηµαντικάς διακρίσεις ως αθλητής   του 
Κύδωνος Χανίων µε αποκορύφωµα την κατάκτησιν της 1ης θέσεως στο Παγκρήτιο 
Πρωτάθληµα το ετος 2016  και την 3ην θέσιν στα ετη 2015 και 2016 στο Πανελλήνιο. 

 

  

Το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα 
επέδωσαν δια λογαριασµόν των 
ανωτέρω Οµίλων οι Πολιτευταί 
Χανίων κ.κ Ελβίρα Στασσίνου και 
Κονταξάκης Γεώργιος παρουσία 
των Προέδρων Εµµ. Δελάκη, 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου και 
Καστρινάκη Σταύρου και του Γεν. 
Γραµµ. Κωτσιόπουλου Δηµητρίου.                                                                                                      

 

Μέλη του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αγωγυρέ Σελίνου Χανίων 
και συγγενείς του βραβευθέντος πρωταθλητού Χαράλαµπου Δρακάκη του Οδυσσέα. 

  

 

Τµήµατα της κατάµεστης αιθούσης από τα σύνολον σχεδόν του Οµίλου µας και 
αντιπροσωπείας του Ηρακλείου. 
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Τµήµα της αιθούσης στο τέλος της συνεστιάσεως, µε την ανάκρουση του 
καθιερωµένου Εθνικού µας  Ύµνου. 


