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Έτος 50ον – Τεύχος 56 Περιόδου 1-7-2017 έως 30-6-2018 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2017, ΕΞΕΔΟΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
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Έτος 50ον – Τεύχος 56ον - Περιόδου 01/07/17 – 30/06/18 
ΙΟΥΛΙΟΣ –ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΕΞΕΔΟΘΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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  7-7-2017 κοινής 
µετά του 1ΟΥ Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελί-νου, 
µε Οµιλητήν τον Δκτην της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ Χρή-στου 
Κίτσου επ’ ευκαιρία της επισήµου επισκέψεώς του εις τον Όµιλό µας. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

  

/ 

Διακρίνονται απ αριστερά η σύζυγος του Δ/του µας Αγλαΐα Δεµοίρου τ.Πρ.του Ροτ.Οµιλου 
Ψυχικού, ο Δ/της µας Χρήστος Κίτσος, ο Πρόεδρος µας Εµµ. Δελάκης, ο  Επίτ. ροτ. Μαρκογιαν-
νάκης Χρήστος τ.Αντ/δρος της Βουλής και τ. Υπουργός, ο Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλος Δηµήτριος  
Υποστράτηγος ε.α, ο Δ/της του Ναυστάθµου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος Ζησιµόπουλος Χαρά-λαµπος, 
ο Δ/της του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) αρχιπλοίαρχος Τσόγκας Γεώργιος. 

Μεταξύ του Δ/του µας Χρήστου Κίτσου και του τ.Αντ/δρου της Βουλής και Επιτ.µέλους µας 
Χρήστου Μαρκογαννάκη διακρίνεται ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροτοξίας οικισµού και 
περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, εν συνεχεία ο Αντιστράτηγος Στρατιδάκης 
Γεώργιος τ. Δ/της της V Mεραρχίας Κρητών και ο Δ/της του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος 
Γκούµας Αναστάσιος µετά της συζύγου του. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΜΗΜΑ 

  

Διακρίνεται απ αριστερά ο τ.β.Δ/της Μαρινάκης Σταύρος, το ζεύγος των ροτ. από την Ελβετία 
Mark Harry Charoton και Βιολέττα Charoton, ο τ.Β.Δ/της Γκίζας Σταύρος, ο τ. Πρύτανης του 
Πολυτεχνείου ρήτης Καθηγητής Φίλης Ιωάννης και η κ.Ναναδάκη Αρχόντισσα Παπαδερού 



5 
  

τ.Πολιτευτής και τ.Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ, ο ροτ. Πατεράκης Σταύρος Πρόξενος Σλοβακίας στην 
Κρήτη και Φώσκολος Αντώνιος οµότιµος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνονται απ 
αριστερά οι 
επιτ.ροτ.τ.Αντινοµά

ρχης Χανίων Σπανουδάκης Εµµ, Αρετάκης Ιωάννης επιτ.Πρ. του Δικηγορικού Συλλόγου 
Χανίων, Χουλιόπουλος Τάκης τ.Γεν.Γραµµ.του Δήµου Χανίων, και Γεωργακάκη 
Εµµ.Υποστράτηγου ε.α. τ. Αστυνοµικού Δ/ντού Χανίων. 

ΕΤΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνεται απ αριστερά ο 
Πρόεδρος του 1ου ροτ. 
Κοινοτ. Σώµατος εν 
Ελλάδι ροτ. Κουκουτσά-
κης Ευτύχιος, ο τ.β Δ/της 
Μαρινάκης Σταύρος, η 

επιτ. ροτ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη ειδικός Σύµβουλος των Γεν. Αρχείων του Κράτους, ο Α 
Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος µετά του Προέδρου  µας Εµµ. Δελάκη. 

ΕΤΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνονται απ αριστερά το ζεύγος Καστρινάκη Σταύρου 
Προέδρου της Επιτροπής βραβ. του Οµίλου µας και ο Πρ. 
των Εφεδρ. Αξιωµατικών Νοµού Χανίων Μανιουδάκη 
Αθανασίου. 

 

Απο την βράβευσιν του ροτ. Πατεράκη Σταύρου 
Επιτ.Προξένου της Σλοβακίας στην Κρήτη υπο του 
Οµίλου µας µε το κάτωθι αιτιολογικό:  

Δια την σημαντική συμβολή του εις την προσπάθεια 
σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης εμπορικών, 
πολιτιστικών και πολιτισμικών δεσμών  μεταξύ της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Κρήτης αλλά και με 

τις χώρες του Visegrad (Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία), με οργάνωση και 
φιλοξενία ποικίλων εκδηλώσεων με τις χώρες αυτές. 

Του το επιδίδουν δια λογαριασµόν του Οµίλου µας οι Δ/της µας Χρήστος Κίτσος ο Δ/της του 
Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος Γκούµας Αναστασιος και ο τ.Υ/της της αυτής µονάδος 
Υποστράτηγος ε.α Κονταράκης Ιωάννης.  
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής κοινωνικής Συµπαραστάσεως και Αλληλεγγύης του 
Οµίλου µας ροτ.Κωτσιοπούλου Μαρία ενώ απαγγέλει µε ακροστοιχίδα τα 
συγχαρητήρια της µε τα αρχικά του ονόµατατος Εµµ.Δελάκη. 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 7-7-2017 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΕΛΑΚΗ 

(1) 

  

 

 

 

 

 

 

(2) Συµµετοχή του Οµίλου µας στην Τελετή Παράδοσις-παραλαβής της Δ/σεως του 
Ναυστάθµου Κρήτης την 9-6-2017 από τον απερχόµενον (µετατιθέµενον) Αρχιπλοίαρχον 
Χατζάκην Παναγιώτην εις τον παραλαµβάνοντα Αρχιπλοί-αρχον Ζηζιµόπουλον Χαράλαµπον 
παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Αντιπροσωπεία του Οµίλου µας µε 
επικεφαλή τον Πρόεδρον και τον Γενικό Γραµµατέα ροτ. Εµµ. Δελάκη και Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο παρέστησαν εις την ως ανω τελετήν. 

Εις τις δυο επισυναπτόµενες φωτογραφίες και εις την πρώτην σειράν των Επισήµων  
απ΄αριστερά διακρίνεται µεταξύ των αλλων  η κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη Επιτ.ροτ.του Οµίλου 
µας και ειδική Σύµβουλος των Γενικών  Αρχείων του Κράτους, ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης, 
ο Γεν.Γραµµετεύς Κωτσιόπουλος Δηµήτριος,ο τ.Αντ/δρος της Βουλής και πρώην  Υπουργός 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης,οι Δήµαρχοι Σφακίων κ. Ζερβός και Χανίων κ.Βάµβουκας 
Αναστάσιος και ο Αντιπερειφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης. 

Μετά το πέρας της Τελετής επηκολούθησαν οι προσφωνήσεις αποχαιρετισµού των αρχών 
της πόλεως και των διαφόρων φορέων της πόλεως µας ο δε Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης 
αποχαιρέτησε τον απερχόµενον Δ/την και προσεφώνησε τον νέο µε τα κάτωθι: 

«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 Ναυστάθµου Κρήτης καθώς και στην Λέσχην Αξιωµατικών, 
αλλά και εσείς επισκεφτήκατε τον όµιλό µας και τιµήσατε αυτόν µε την παρουσία 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 Δκτή ευχόµεθα κάθε ευτυχία στα νέα του καθήκοντά και ελπίζουµε 
βάσιµα, να έχουµε την ίδια συνεργασία και να αναπτύξουµε τους αυτούς δεσµούς µετά του 
προκατόχου του.» 
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(3) Συµµετοχή του Ροταριανού Οµίλου Χανίων  εις τον εορτασµόν της ηµέρας της 
Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. 

Με την συµµετοχή του συνόλου σχεδόν των 
πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών που 
εδρεύουν στον Νοµό µας καθώς και µερικών 
φορέων της πόλεως µας µεταξύ των οποίων και ο 
Ροτ. Οµιλος Χανίων πραγµατοποιήθηκε ο 
ανωτέρω εορτασµός. Επικράτησε χαρούµενο 
κλίµα και το εν γένει περιβάλλον ητο 
καταπληκτικό.Το τέλος της βραδιάς κατέληξε µε 
την καύσιν  βεγγαλικών διαρκείας 40΄περίπου 
λεπτών µε ανεπανάληπτους χρωµατικούς συνδιασµούς που πρόσθεσαν ακόµη ένα τόνο της 
εξαιρετικής βραδυάς.  

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης µετά  της συζύγου του 
Αικατερίνης και του Δ/του της Αµερικανικής Ευκολίας της Αεροπορικής βάσεως Σούδας 
πλοιάρχου Μπράντ Κόλλινς µετά της συζύγου του Κέρρι καθώς και η επιτ. Ροτ. Ζαχαρένια 
Σηµανδηράκη .Εις δε την δεύτερη ο Ναυτικός Ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα, η ροτ. Κωτσιοπούλου Τσαπάκη Μαρία και ο Πρόεδρος των αποστράτων Αξιωµατικών 
Στρατού Υπτγος ε.α. Κυριακάκης Ελευθέριος µετά της συζύγου του.  

 (4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΟΥ  ΡΟΤ.ΨΑΡΟΜΑΤΗ ΠΕΤΡΟΥ 

Στις 4 Ιουνίου 2017 ηµέρα Κυριακή και ωρα 13,30 µ.µ  ο 
ροτ.Ψαροµάτης Πέτρος του Ροτ. Οµίλου Agde της 
Γαλλίας πραγµατοποίησε τα εγκαίνια του Ξενοδοχείου 
του ( ΠΟΣΕΙΔΩΝ) εις το Σταυρό Ακρωτηρίου έναντι του 
γνωστού Ξενοδοχείου Perle και προσεκάλεσε τον Όµιλο 
µας να παρευρεθεί.Λόγω όµως του τριηµέρου του Αγίου 

Πνεύµατος πολλοί ροτ. απουσιάζαν σε εκδροµές.Οµως 
αντιπροσωπεία 13 ροτ. µε επικεφαλής τον Πρόεδρον 
Εµµ. Δελάκη συµµετείχαν στο χαρµόσυνο τούτο 
γεγονός. Τα εδέσµατα ηταν πλουσιώτατα και επικράτησε 
κλίµα λίαν χαρούµενο µέχρι αργά το απόγευµα. 
Ευχόµεθα στον ροτ. συνάδελφο καλές δουλειές µε υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία. 
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Στις φωτογραφίες διακρίνονται ο ροτ. και ιδιοκτήτης 
Ψαροµάτης Πέτρος µετά της συζύγου του,ο Πρόεδρος 
Εµµ.Δελάκης µετά της ροτ.συζύγου του Αικατερίνης, η 
ροτ. Σκαµάγκα Μαρία, ο ροτ. Σταµατάκης Ζαχαρίας,οι 

ροτ.Σταύροι Μαρινάκης τ.β Δ/της Γκίζας  τ.β Δ/της και 
Καστρινάκης µετά των συζύγων των καθώς και ο Ροτ. 
Πελεκανάκης Παναγιώτης  πρ. Πρόεδρος µετά της  
συζύγου του. 

 
 

(5) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 1ου ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ 

 
Την  3η   Ιουλίου  2017  παρέδωσαν  στον Αντιδήµαρχο Κανδάνου   Σελίνου ,  κ.  Γεώργιο 

Βακάκη 3 υπολογιστές τύπου Laptop, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των µαθητών  του 
Γυµνάσιου-ΕΠΑΛ Καντάνου. 

Το  Γυµνάσιο   ΕΠΑΛ Καντάνου   εξυπηρετεί  ένα σεβαστό αριθµό µαθητών της ευρύτερης 
περιοχής, για αυτό τον λόγο  τους  θεωρούµε σηµαντικό πυλώνα που συµβάλλει στην 
µαθητική  καλλιέργεια και διαµόρφωση ανθρωπιστικού χαρακτήρα των παιδιών, που 
αναµφίβολα µέσω της µορφώσεως  θα διανύσουν σε ένα οµαλότερο µονόπατι προς την τελική 
τους επαγγελµατική κατάρτιση. 

Οι υπολογιστές ήταν προσφορά του Paul Meanock, Επίτιµου µέλους µας από την Αγγλία 
και του αν/δρου µας Α. Κουκουτσάκη. Σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ θα δηµοσιεύσοµε όταν 
ανοίξουν τα σχολεία και γίνει ειδική τελετή παραλαβής παρουσία των µαθητών. 

 
 (6) Συµµετοχή του Οµίλου µας στην Αλλαγή Ηγεσίας της 2470 Περιφέρειας του ΔΡ την 

25-6-2017 
Ο νέος Ροτ.του Οµίλου µας Κατσανεβάκης Ιωάννης εκπροσώπησε µετά της συζύγου του 

τον Όµιλον µας στην αλλαγή Ηγεσίας της 2470 Περ.του ΔΡ που πραγµατοποιήθηκε στην 
Αθήνα. Ο απελθών Δ/της Απόστολος Μαµάτας παρέδωσε την Ηγεσίαν   στον παριστάµενο 
σήµερον εις τον  Όµιλο µας   Νέο Δ/την Χρήστο Κίτσο. 

Του ευχόµεθα από καρδίας κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε µε δυσµενείς 
οιωνούς δια την πατρίδα µας θα φροντίσουµε να τον βοηθήσουµε εις το έργον µε τον  
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 
 
 
 
 
(7) Ο Νέος ροτ. του Οµίλου µας Κοφινάς Μιχαήλ 

επ΄ευκαιρία του ταξιδίου του εις την Γιούτα των Ηνωµένων 
Πολιτειών επισκέφθηκε διαφόρους Οµίλους της περιοχής. 
Σ΄έναν απ΄αυτούς αντήλαξαν τα καθιερωµένα λάβαρα µε την 
πρ. Πρόεδρο  του ροτ. Οµίλου Σόλτ Λεικ Σίτι. 
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(8) Με εξαιρετική και ιδιαίτερη χαρά υποδεχόµεθα σήµερον εις τον Οµιλον µας το ζεύγος των 
ροτ. Marc Henri Chariton  και Βιολέτα-Βιτάκη Chariton που µας συνδέουν µακροχρόνιοι δεσµοί 
και που ήλθον ειδικώς από την 
Ελβετίαν δια να τιµήσουν τόσον τον 
Δ/την µας οσον και εµένα 
προσωπικώς. Παρακαλώ να έλθουν 
δια να τους επιδώσουµε ένα 
αναµνηστικό Δίπλωµα  δια την τιµήν 
που µας έκαναν να βρίσκονται κοντά 
µας αυτές τις ανεπανάληπτες 
στιγµές.Το Δίπλωµα εις µεν τον 
ροτ.Marc Henry Charoton θα 
επιδώσουµε από κοινού µε τον Δ/την 
µας Κίτσο Χρήστο παρουσία του 
Προέδρου του Ροτ.Κοινοτικού 
Σώµατος Κουκουτσάκη Ευτυχίου και του Γεν.Γραµ. µας Κωτσιόπουλου Δηµητρίου.Εις δε την 
ροτ. Violeta Vitaki-Charoton οι Δ/της 2470 περ Δ.Ρ. Κιτσος Χρηστος και ο Αντιπ/ρχης 
Χωροταξίας, οικισµού και περιβάλλοντος Κρήτης Καλογερής Νικόλαος.  

(9) 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ   ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗ 
Δια τον  Δ/την  ΚΙΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟ     THN 7-7-2017 

            
Ροταριανέ Διοικητά 

« Όσα δεντρά ανθίζουνε, τόσα καλά να ζήσης 
κάθε καρπός και µια χαρά, να’ ρθει να συναντήσεις  » 

 
Ο Ροταριανός  Οµιλος  Χανίων αισθάνεται  ιδιαίτερη  χαρά  που σήµερα  κοσµεί  και λαµπρύνει δια της  
παρουσίας τoυ, το βήµα του Οµίλου  µας  ο πρώτος τη τάξη ροτ/νός της 2470 Περιφέρειας  του 
Διεθνούς Ρόταρυ (Νοτίου  Ελλάδος) εκλεκτός  συνάδελφος Κίτσος Χρήστος,   πραγµατοποιώντας  την 
ετήσιαν επίσηµον επίσκεψιν του. 
Έλπίζοµεν βάσιµα ότι θα µας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν της θητείας του οπως µας 
υποσχέθηκε δια να αντιληφθεί ιδίοις όµασι το πραγµατοποιούµενον υπό του Οµίλου µας έργον.  Τις 
διαπιστώσεις του δια τον Όµιλον µας πρέπει να τις έχει κάνει εδώ και αρκετό καιρό,διότι τον 
ενηµερώνω συνεχώς. Απλώς σήµερον θα τις επαναβεβαιώσει  και είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα µείνει 
ευχαριστηµένος και ικανοποιηµένος από το πραγµατοποιούµενο έργο µας που κατά την γνώµην µας και 
κατά την γνώµην πολλών φορέων της πόλεως µας, είναι 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   
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. 
4) 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.  
5) Διακεκριµµένοι και µεγάλου βεληνεκούς Οµιληταί κάλυψαν τα προηγούµενα ετη και θα καλύψουν 
την τρέχουσαν περίοδον 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 
επικαλούµαι 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. 
 
Φίλτατε Ροταριανέ  Δ/τά 
Σε λίγο θα σας παραδώσω το βήµα δια να µας 
αναπτύξετε το θέµα σας «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ».                               
   
Επί του θέµατος αυτού δεν επιθυµώ να 
αναφερθώ και δεν θα ητο και πρέπον. Πρωτού 
όµως σας παραδώσω το βήµα είµαι 
υποχρεωµένος κατά πάγιαν ροτ. τακτικήν να 
αναφερθώ εις το βιογραφικόν σας σηµείωµα το 
οποίο θα αναγνώσει ο Γενικός Γραµµατεύς µας 
Δηµήτριος Κωτσιόπουλος Υποστράτηγος  ε.α. 
 
Χρήστος Παρ. Κίτσος  
 

Ο Χρήστος Π. Κίτσος, γεννήθηκε στην Ν. Ιωνία Αττικής το 1951, και τέλειωσε το Βαρβάκειο το 
1969. Σπούδασε Μαθηµατικός (1969-1973) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, απέκτησε το Μ.Α στην 
Στατιστική ( 1976-1978 ) από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick, Canada και το PhD από το 
University of Glasgow ( 1983-1986 ), Scotland / UK / GB.  
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Έχει εργαστεί σε θέµατα Βιοµηχανικής και Επιχειρησιακής Στατιστικής τόσο στον Ιδιωτικό Τοµέα 
( ΟΑΣ, Interamerican, κλπ. ), όσο και στον Δηµόσιο Τοµέα ( ΕΣΥΕ, ΥΕΘΑ). Δίδαξε σε πολλά 
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας (Πάτρα, Βόλο, Πειραιά, Αθήνα) µε διάφορες συµβάσεις. 
Συνεργάσθηκε ως επισκέπτης µε πολλά Πανεπιστήµια της ΕΕ, µέσω κοινοτικών προγραµµάτων. Το 
2015 δίδαξε στο Johannes Kepler University, στο Linz, Austria.  

Διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος σε θέµατα Παιδείας στην Eurostat και τον OECD, Σύµβουλος 
στον ΗΛΠΑΠ, Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραµµάτων και Προϊστάµενος στο Γενικό 
Τµήµα Μαθηµατικών στο ΤΕΙ Αθήνας.  

Έχει δηµοσιεύσει 47 εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά, 82 σε συλλογικούς τόµους και έχει 
πλέον των 110 παρουσιάσεων σε συνέδρια. Εξέδωσε 8 βιβλία επιστηµονικού ενδιαφέροντος για την 
Στατιστική στα Ελληνικά, ένα γενικού ενδιαφέροντος (Το Όνοµα των Ελλήνων) , είναι συνεκδότης έξι 
διεθνών τόµων και 13 τόµων πρακτικών στα Ελληνικά και έχει συγγρλαψει 3 διεθνείς µονογραφίες. 
Έχει συµµετάσχει σε πλήθος διεθνών προγραµµάτων. Εκλέχθηκε µέλος ΔΣ στο International 
Association of Statistical Computing, Chairman στο Committee of Risk Analysis International 
Statistical Institute (2013-2015), µέλος του ΔΣ του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2012-2016, ΓΓ 
το 2014-2016).  

Από το 1986 είναι µέλος του Rotary International,υπηρέτησε ως Πρόεδρος σε δύο Ροταριανούς 
Οµίλους, βοηθός Διοικητής και τωρά είναι Διοικητής 2017-2018, µέλος του Ρ. Ο Κηφησιά Νέα.  

Είναι παντρεµένος µε την οικονοµολόγο Αγλαΐα Δεµοίρου τ.Πρόεδρο του ΡΟ Ψυχικού.  
 
Σηµείωση : Η αναζήτηση στο Google γίνεται στο Christos P. Kitsos, καθώς και στην διεύθυνση  

www.cpkitsos.gr, email: xkitsos@teiath.gr 6932 250 210 
 

 

 

 

 

 

 

Αναµνηστικά δώρα στο Δ/τη µας και τη σύζυγο του Αγλαΐα Δεµοίρη 

Ο Πρόεδρος µας Εµµ. Δελακης ενώ επιδίδει στο Δ/τη µας Χρηστο 
Κίτσο εις ανάµνησιν της επίσηµης επισκέψεως του το 
πατροπαράδοτο Κρητικό µαχαίρι και ο αντιπερ/χης οικισµού και 
περιβάλλοντος Κρήτης κ. Καλογερής Νικόλαος µαζί µε τον επίτ. 
Ροτ. και τ. Αντιπ/δρο της Βουλής Χρήστο Μαρκογιαννάκη, ένα 
αναµνηστικό δίπλωµα. 
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Οι Αντιπρόεδροι µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος και Βαθιωτάκης Γεώργιος ενώ επιδίδουν εις τον Δ/τη 
µας Χρήστο Κίτσο το λάβαρο του Οµίλου µας και οι σύζυγοι του Προέδρου µας Εµµ. Δελάκη και 
Κωτσιοπούλου Δηµ., Αικατερίνη και Μαρία, και οι δύο ροταριανές ενώ επιδίδουν εις τη σύζυγο του 
Διοικητή µας Αγλαΐα Δεµοίρη το πατροπαράδοτο Κρητικό υφαντό (Τραπεζοµάντηλο).  

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ  7-7-2017  ΠΡΟΣ  
ΤΟN Δ/ΤΗΝ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡ.ΔΡ-ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ. 

Ροταριανέ Διοικητά,  
Αξιότιµες   Πολιτικές  και Στρατιωτικές  Αρχές της πόλεως µας, 
τ. βοηθοί  Ροτ/νοί  Δ/ταί  Κρήτης, 
Αγαπητοί Πρόεδροι και τ. πρόεδροι των Ροτ/νών Οµίλων 
Φίλοι Ροτ/νοί συνάδελφοι, Εκλεκτοί µας  προσκεκληµµένοι. 
 

Χίλια  καλώς  ορίσατε 
Δακρύζω,  και  λογούµαι 
σαν τριάντα τρείς,  οι  φορές 
Πρόεδρος,  που θυµούµαι. 

 

Αγώνες,  κάνουµε  καιρούς 
κ’ ήρθανε ,  στο  πλευρό  µας 
φίλοι,  και  σήµερα   δικοί 
κι  εδά,  είναι  οµπρός  µας. 

 
Τιµή  µεγάλη,  µιάς  ζωής 
στο Ρόταρυ,  ταγµένος 

να Υπηρετώ,  πιστά  σκοπούς 
σ’αγώνες,  ορκισµένος. 

 

Με  συναδελφικότητα 
κι αγάπη  ενωµένη 
άντεστε,  όσοι  θέλετε 
το Ρόταρυ,  ανιµένει . 

 
Καλώ,  στο βήµα,  να  φανεί 
η Αγάπη,  η σύζυγος  µου 
π’ εστάθηκε,  και  άντεξε 
τα  πάθη,  στο  πλευρό  µου. 

 

Να  σµίξει,  η  αγάπη  µας 
να  σµίξουν, τα  παιδιά  µας 
στο  Ρόταρυ,  στην  Δεύτερη 
την  οικογένεια  µας. 

 
Σκέφτοµαι,  µέρες  αρκετές 
τι  δώρο  να  σας  δώσω 

τα  φυλλοκάρδια  στι  καρδιάς 
για Σας,  θα ξεριζώσω. 

 

Από  τα  βάθη,  της  ψυχής 
θα  σας   ευχαριστήσω 

θ’ άµε  παρόν,  πρώτη  γραµµή 
όσο   καιρό,  θα  ζήσω. 

 
Να τά  µοιράσω,  µε  χαρά 
να  σας  σε  χαιρετίσω 

για  τους  Αγώνες,  µιας  ζωής 
να  σας  σ’ ευχαριστήσω. 
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Θέλω να σας υπογραµµίσω ότι Είµαι όλως ιδιαιτέρως συγκινηµένος που δια 33η  φοράν µε 
αξίωσε ο Θεός ο Κύριος Ηµών Ιησούς Χριστός να αναλαµβάνω και πάλι  Πρόεδρος του 
Ροτ/νού Οµίλου Χανίων . χάρις εις την καθολικήν αγάπην και εκτίµηση του συνόλου των 
ροταριανών των Χανίων. Αισθάνοµαι βαθύτατα υποχρεωµένος απέναντί σας φίλτατοι 
ροταριανοί συνάδελφοι και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα εξακολουθήσω να εργάζοµαι δια 
το Ρόταρυ όσο µου το επιτρέπουν οι δυνάµεις µου . Κάθε χρόνο βέβαια προστίθεται και 
αυξάνεται η βαριά κληρονοµιά των προηγουµένων δραστηριοτήτων του Οµίλου µας εις τους 
ώµους µου δυστυχώς όµως και αναποφεύκτως και ο πανδαµάτωρ χρόνος.  

Σας δηλώνω όµως ότι θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ εις τις προσδοκίες σας και τα 
οράµατά σας δια να διατηρήσουµε το Ρόταρυ στα Χανιά και στην Κρήτη ολόκληρη ένα 
σωµατείο αξιοσέβαστο και αναγνωρίσιµο από την κοινωνία µας ,όπως εχει γίνει συνείδησις 
τούτο στις καρδιές και στο νού των πολυπληθών φίλων του Οµίλου µας αρκεί να µε βοηθήσετε 
όλοι σας. 
 
Το ροτ.ετος 16-17 ανήκει πλέον εις το παρελθόν όµως κατά την διάρκειαν του µε πλαισίωσαν 
ικανά στελέχη του Οµίλου µας τα οποία µε εργατικότητα, φαντασία και αίσθηµα βαθείας 
ευθύνης εναντι αυτών που τους ανέθεσα κατόρθωσαν και έφεραν σε πέρας, υλοποίησαν πάρα 
πολλά απ΄αυτά που προγραµµάτισα. 

1) Θερµές ευχαριστίες και ευγνωµοσύνη στον Γεν. Γραµµατέα µας τον ροτ. Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο υποστράτηγο ε.α δια την αρίστην εκτέλεση των καθηκόντων του προσερχόµενος  2-
3 φορές εβδοµαδιαίως τις πρωινές ώρες στα γραφεία του Οµίλου δια να µπορέσουµε να 
φέρουµε σε πέρας το βαρύ έργο της Γραµµατειακής υποστήριξης. 

2) Είχαµε και έχουµε αρίστη συνεργασία και µε την ανταλλαγή των απόψεων µας 
επιτύχαµε σε πάρα πολλούς τοµείς. Την Διετίαν που θα είµαι ακόµη Πρόεδρος Θεού Θέλοντος 
ελπίζω στην συνέχιση αυτής της συνεργασίας. 

3) Τον ροτ.Ευτύχιο Κουκουτσάκη που πραγµατοποίησε ένα θαύµα δια τα Ελληνικά 
Ροταριανά χρονικά, την ίδρυσιν του 1ου Ροτ. Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου µαζί µε τον ροτ. Πατέρα του Αντώνη Κουκουτσάκη. Υποσχέθηκαν ότι κάθε µήνα θα 
πραγµατοποιούν ένα κοινωνικό εργο και το υλοποίησαν εις το ακέραιο µάλιστα εξ ολοκλήρου 
µε δικά τους χρηµατικά ποσά. 

4)  Την ροτ. Μαρία Τσαπάκη-Κωτσιόπουλου Πρόεδρο της Επτροπής Κοινοτικής Δράσεως 
και αλληλεγγύης που µε τις εκλεκτές συνεργάτιδες της κατόρθωσαν και έφεραν σε πέρας 
υλοποίησαν δηλαδή το κοινωνικό έργο του Οµίλου µας µε επισκέψεις και προσφορές στα 
διάφορα ιδρύµατα της πόλεως µας όπως το Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, το κέντρο 
ηµερησίας φροντίδας παίδων (ΚΗΦΑΠ) ,το ορφανοτροφείο Χανίων και τις εγκαταστάσεις 
ΑΜΕΑ του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

5)  Τον ροτ.Ουρουτζόγλου Μελέτιο Α Αντ/δρο µας τόσον δια την τεχνικήν υποστήριξιν που 
µας παρέχει όχι µόνον σε ολες µας τις συνεστιάσεις αλλά και στα γραφεία του Οµίλου µας 
όσον και δια την εν γένει αµέριστον υποστήριξιν του Ροταριανού µας εργου. 

6)  Τον κοσµήτορα και τον ταµία µας ροτ. Κουρούπην Ιωάννην και Πελεκανάκην Γεώργιον 
δια την αρίστην  εκτέλεσιν των καθηκόντων τους καθώς επίσης και τους ροταρ.Σταύρους 
Καστρινάκη, Μαρινάκη, Πατεράκη, Πολέντα και Γκίζα δια την καθοριστικήν συµβολήν τους στο 
εργον του Οµίλου µας. Ιδία δε τους Καστρινάκη Σταύρο δια την σηµαντικότατην συµβολήν του 
εις τας βραβεύσεις του Οµίλου µας και Πατεράκη Σταύρο που στάθηκε στο πλευρό µου και µε 
υποστήριξε όταν τον ειχα ανάγκη και µε υποστήριξε σαν γιός προς πατέρα τον ευγνωµονώ. 

7)  Επίσης ευχαριστώ θερµά όλους ανεξαιρέτως τους ροτ. του Οµίλου µας που µου 
παρέχουν αµέριστον την υποστήριξην τους δια της παρουσίας των και όχι µόνο σε κάθε 
εκδήλωση µας. Ποιο να πρωτοαναφέρω και ποιο να αφήσω. Όλους σας αγαπώ και σας 
εκτιµώ αφάνταστα δεν µπορώ όµως να µην µπω στον πειρασµό και να αναφέρω κατά 
Αλφαβητική σειρά τους ροτ. Ασηµοµύτη, Βαβουράκη, Βαθιωτάκη, Βουλουµπασάκη, Γελασάκη, 
Κοτρωνάκη, Μπατσαρισάκη, Σεληνιωτάκη, Στασσίνου, Σταµατάκη και Τσιβουράκη. 
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8) Και τέλος δια µια ακόµη φορά ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ και µε απέραντη 
ευγνωµοσύνη σ΄ολες ανεξαιρέτως τις αρχες της πόλεως µας και την κοινωνίαν των Χανίων 
που µας στήριξε στο Εργο µας, τους Αντιπεριφερειάρχας Χανίων και Χωροταξίας οικισµού και 
Περιβάλλοντος Κρήτης κ.κ Βουλγαράκην Απόστολον και Καλογερήν Νικόλαον τον τ.Υπουργόν 
Χρ. Μαρκογιαννάκη, τους Κελαιδή Εµµ., Αρχόντισσα Ναναδάκη-Παπαδερού, Καστανάκη 
Σεραφείµ, τον τ.Αντ/δρον του Π.Συµβουλίου Κρήτης Ιατρόν κ.Παπαδάκη Εµµ, τον Πρόεδρον 
και Αντ/δρον των Εφέδρων Αξιωµατικών κ.κ. Μανιουδάκη Αθανάσιο, Σταµατάκη Γεώργιο και 
ολους εσας που µε την παρουσίαν σας λαµπτύνετε τις συνεστιάσεις µας. 

Δεν µπορώ να µην ευχαριστήσω και τους Ροταριανούς του Ηρακλείου που παρά την 
µεγάλην χιλιοµετρικήν απόστασιν που µας χωρίζει δίδουν σχεδόν πάντοτε δυναµικό παρών 
σ΄αυτές: Κρουσταλάκην Παντελήν,Βασιλειάδην Ευστάθιον,Σαµιώτην Ιωάννην. Μηλιαράν 
Ιωάννην, Μαρινάκην Μάρκον.Και τώρα σας δίδω ορισµένες παραινέσεις µου µε τις οποίες 
πρέπει να κοσµείται ο κάθε Ροταριανός και γενικά κάθε ανθρωπος. 

1) Να ειστε εντιµοι δια να σας έχουν εµπιστοσύνη 
2) Να εκπέµπετε καλωσύνη δια να έχετε φίλους 
3) Να είστε ταπεινόφρονες δια να αποκτήσετε µεγαλείο 
4) Να έχετε επιµονή και υποµονή δια να επιτύχετε στην ζωή 
5) Να στοχάζεσθε δια να έχετε αρµονία 
6) Να εργάζεσθε επίµονα δια να έχετε επιτυχία 
7) Να συγχωρείτε δια να έχετε γαλήνη και ηρεµία 
8) Να είστε ειλικρινείς δια να έχετε καλές σχέσεις 

 
Με ολες αυτές τις προυποθέσεις φίλοι ροτ.συνάδελφοι καταξιώνεται και λαµπρύνεται την 

παγκόσµια ροτ. οικογένεια. 
Ροταριανέ Διοικητά, Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας, Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ , Κυρίες και 
Κύριοι, φίλοι ροταριανοί συνάδελφοι σας ευχαριστήσω δια µίαν ακόµη φορά δια την τόσο 
τιµητικήν παρουσίαν ας εις την σηµερινήν συνεστίαση µας 
παραχωρώ το βήµα εις  κ. Γεν. Γραµµατέα µας Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο που θέλει να πει δυο λόγια δια το άτοµο µου. 
 
Ακολουθεί  ο ροτ. Κωτσιόπουλος Δηµήτριος µε τα κάτωθι: 
Επειδή η εκτίµηση και η αγάπη στο πρόσωπο του Προέδρου µας 
Εµµ. Δελάκη είναι πολύ µεγάλη δηµιουργεί και την ψυχική ανάγκην 
να εκφράσουν τα αισθήµατά τους και άλλοι φίλοι στους οποίους 
παραχωρείται ευθύς αµέσως το βήµα αρκεί να µου το δηλώσουν.  
 
Οµίλησαν οι κάτωθι: 
 

 
 

1) Αντιπεριφ. Χωροταξίας οικισµού και 
περιβάλλοντος Κρήτης κ. Καλογερής Νικόλαος. 
 
 
 
 
 
 

 
2) Φίλης Ιωάννης, τ. Πρύτανης Πολυτεχνείου 

Κρήτης 
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3) Πατεράκης Σταύρος, Πρόξενος της 
Σλοβακικής Δηµ. Στην Κρήτη 
 
 

4) Πολέντας Σταύρος  
 

 
 
 

5) Μπατσαρισάκης Παναγιώτης 
 

 
 

6) Κονταξάκης Γεώργιος και 
 

 
 

7) Χουλιόπουλος Χρήστος, τ. γεν. γραµµ. 
Δήµου Χανίων, επιτ. Ροτ. 

 

 
 
 
 

     
8) Ροτ. Ασηµοµύτη Στέλλα  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΙΝ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ ΜΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΤΗΣ 7/7/2017 
 

 
Ο Οµιλος µας παρέθεσε το µεσηµέρι της 7-7-
2017 γεύµα εις τους φιλοξενουµένους µας 
Δ/THN Χρήστον Κίτσον µετά της Ροτ. Συζύγου 
του Αγλαιας Δεµοίρη και το ζεύγος των 
Ροτ.MARC HENRI CHAROTON και 
ΒΙΟΛΕΤΑΣ CHAROTON.Εις το γεύµα 
συµµετείχε ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης µετά της 
συζύγου του Αικατερίνης και ο Γεν. 
Γραµµατέας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος. 
 

 
Χαρακτηριστικό στιγµιότυπο απ΄ την ξενάγηση υπο 
του Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλου Δηµητρίου του Δ-του 
µας εις τα διάφορα αξιοθέατα της πόλεως µας 
µεταξύ των οποίων και η επίσκεψις στους τάφους 
των Βενιζέλων Ελευθερίου (ΕΘΝΑΡΧΟΥ) και 
Σοφοκλή εις το Ακρωτήρι Χανίων. 
 
 
  

 
Απ΄την επίσηµον επίσκεψη του Δ-του µας εις τον Ροτ. Οµιλον Νικ.Καζαντζάκης την 10-7-2017 
µε την συµµετοχήν αντιπροσωπείας του Οµίλου µας µε επικεφαλής τον Πρ. Εµµ. Δελάκη, τον 
Γεν.Γραµ.Κωτσιόπουλο Δηµήτριο Υποστράτηγο  ε.α. και την Αικατερίνη Δελάκη, καθώς και 
Αντιπροσωπείες του Ροτ.Οµ.Ηρακλείου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ 
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ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ PETER MICHΑLCO THΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ 14-7-2017 

 

 
 

Επ ευκαιρία της αναχωρήσεως του από την Ελλάδα και της αναλήψεως των νέων 
καθηκόντων του ως Πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μολδαβία, o Πρόεδρος Εµµ. 
Δελάκης προσεφώνησε τον απερχόµενο Πρέσβη µε τα κάτωθι λόγια: 

“Οι Ροταριανοί των Χανίων από της αναλήψεως των καθηκόντων σας και µέχρι σήµερον 
σας περιέβαλαν µε ιδιαίτερη εκτίµηση και αγάπη αντιληφθέντες ότι και σείς διακατέχεσθε από 
ανάλογα συναισθήµατα τόσον προς την Πατρίδα µας οσον και προς την Μεγαλόνησον µας 
την Κρήτη. Λυπούνται που χάνουν από κοντά τους ένα εκλεκτό ροτ. συνάδελφο που τίµησε 
αρκετές φορές τον Οµιλον µας τόσον µε την φυσικήν παρουσίαν του σ΄ αυτόν  οσον και 
προσκαλώντας τον σε διάφορες εκδηλώσεις της Πρεσβείας. Εδώ ειµαι υποχρεωµένος να 
εξάρω και την σηµαντικήν συµβολήν στον τοµέα αυτό του Επιτίµου προξένου της Σλοβακίας 
στην Κρήτη ροτ. Πατεράκη Σταύρου το οποίον ο Οµιλος µας τον συγχαίρει δια τις 
καθοριστικές και σηµαντικές προσπάθειες του στην επίτευξιν της αρίστης συνεργασίας 
µας.Και τώρα θα ήθελα να σας επιδόσω το Λάβαρο του Οµίλου µας δια να το έχετε στο 
γραφείο σας και να µας θυµάσθε πάντοτε. 

Σας ευχόµεθα κάθε ευτυχία και χαρά στα νέα σας καθήκοντα και ως επιστέγασµα της 
αρίστης συνεργασίας µας ο Οµιλος µας απεφάσισε παµψηφεί να σας βραβεύσει µε το κάτωθι 
αιτιολογικό: 

1) Δια τις σηµαντικές υπηρεσίες που προσέφερε στην κατεύθυνση της 
σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και της 
Ελληνικής Δηµοκρατίας, και της ανάπτυξης αξιολογότατων εµπορικών, 
πολιτιστικών  και πολιτισµικών δράσεων.  
2) Δια την αγάπη του προς την πόλη των Χανίων και τους ανθρώπους της, και 
την αγαστή και εποικοδοµητική συνεργασία µε το Προξενείο της Σλοβακίας 
στην πόλη µας, συνεργασία που αποφέρει πάµπολλα οφέλη στον εµπορικό και 
τουριστικό” 
 
 
 



19 
 

 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΟΥΛ 2017 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝ 2018 

 
Η νέα Ροταριανή χρονιά, 1/7/2017 – 30/6/2018 ξεκίνησε για τον Ροταριανό Όµιλο 

Ηρακλείου, µε την επανεκλογή του Νικόλα Σπετσίδη στη θέση του Προέδρου και µέλη του νέου 
Διοικητικού Συµβουλίου τους: 
  
�         Ιεραπετρίτη Γιάννη, Α’ Αντιπρόεδρο 
�         Κρουσταλάκη Παντελή, Β’ Αντιπρόεδρο 
�         Garancini Gian Andrea, Γ’ Αντιπρόεδρο 
�         Σαµψών Δηµήτρη, Γραµµατέα 
�         Χριστάκη Μύρων, Ταµεία 
�         Φούµη Μανόλη, Κοσµήτορα 
�         Μηλιαρά Γιάννη, Ηλεκτρονικό Γραµµατέα 
�         Ψαθάκη Κώστα, Αναπληρωτή Γραµµατέα 
�         Λαπιδάκη Γιάννη, Αναπληρωτή Ταµία 
�         Ζωγραφάκη – Σφακιανάκη Μιχάλη, Αναπληρωτής Κοσµήτορας 
�         Χριστοδουλάκη Γιώργο, Μέλος 
�         Χαρωνίτη Νώντα, Μέλος 

  
Τον Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου επισκέφτηκε ο νέος 

Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ 
Χρήστος Κίτσος, ο οποίος και συζήτησε µε τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου όλα τα θέµατα που θα 
απασχολήσουν τον Όµιλο την επόµενη χρονιά. 
 

 
 

 
 
Ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης ο Γεν. Γραµµατέας Δηµ. Κωτσιόπουλος καθώς και όλα τα 
µέλη του Ροτ. Οµίλου Χανίων σας συγχαίρουν θερµά για την εκλογή σας και σας 
εύχονται µια παραγωγική ροτ. χρονιά καθώς και συνέχιση της από πολλών ετών 
αγαστής συνεργασίας των δύο οµίλων µας.  
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Την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 12:30, στο Info Point του Δήµου Ηρακλείου στην πλατεία 
Καλλεργών (Λιοντάρια),  επραγµατοποίηθηκε η παράδοση και του τρίτου αυτόµατου 
εξωτερικού απινιδωτή από τον Ροταριανό Όµιλο Ηρακλείου στον Δήµο Ηρακλείου, µε σκοπό 
να τοποθετηθεί στο σηµείο. 

Πρόκειται για τον τρίτο απινιδωτή – έχουν προηγηθεί αντίστοιχες δωρεές, εκπαίδευση 
προσωπικού και τοποθετήσεις σε Κνωσσό και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – µε σκοπό 
να λειτουργήσει ένα δίκτυο απινιδωτών σε σηµεία που συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό 
επισκεπτών. 

Για την ενίσχυση του δικτύου, την προµήθεια και τοποθέτηση κι άλλων απινιδωτών, 
διοργανώθηκε συναυλία µε την Παυλίνα Βουλγαράκη και την  Τρίτη 4 Ιουλίου, στο 
Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. 

 

From: Prof Christos Kitsos  
Sent: Saturday, July 15, 2017 12:04 AM 
To: edelakis@otenet.gr  
Subject: Re: Εφηµεριδες Χανίων Ιουνιος 2017 
  

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

 Ευχαριστώ όλη την οµάδα σου, ιδιαίτερα τους Ροτ Δηµήτρη και Σταύρο 

και εσένα (µαζί µε την Κατερίνα) για την Ροταριανή φιλοξενία και άψογη συµπαράσταση 

 Με φρχ  

Χρήστος 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ID Δ.Ρ  C000013414 
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης: 31-12-1968 
Πατρικός Ρ.Ο.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ηµέρα συναντήσεων:  ΠΕΜΠΤΗ          Ώρα: 21,30 
Συνήθης Τόπος συναντήσεων: ΚΕΝΤΡΟΝ ΖΥΓΟΣ 
Ιδρυτικός Πρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΛ 1 ΕΤΟΣ, ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ 33 ΕΤΗ 
Όµιλος Ροταράκτ: ΝΑΙ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟ 1ο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΑΖΩΓΥΡΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015-
2016 
 
Ανάδοχος άλλου Ρ.Ο.: ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Διδυµοποιηµένος Όµιλος:  Ρ.Ο. Οµίλων Λευκωσίας, Λάρνακος, Αµµοχώστου, Πάφου, Λάρνακος Κίτιον, Trani Ιταλίας 
και Αgde Γαλλίας. 
Αριθµός Ενεργών Μελών:22 
Αριθµός PHFs:10 
Ευεργέτες Ροταριανού Ιδρύµατος:ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
 

Σηµαντικότερα Εργα Οµίλου: 

1.Διοργάνωσις επι 5τιαν (2008 -2012)των Αθλητικών Αγώνων <<Απολλώνεια>>στο Ηράκλειο της Κρήτης 
Σηµαντικότερα Έργα Οµίλου:εκ των οποίων τα δυο ετη συνδιοργανώθηκαν µε τον Ροτ.Οµ. Ηρακλείου µε κύριους 
συντελεστές τους ροτ. Τυλιανάκη Δήµητρα των Χανίων και Αµαργιανιτάκη Ιωάννου  Επιτ.µέλους µας και για 1 χρόνο 
Πρ του Ρ.Οµ.Ηρ..Συµµετείχαν κάθε φορά περί τους 1500 Αθλητάς. 

2.Ανέγερσις Δηµ.Σχολείου στο Deline της Αφρικής µε την συµµετοχή του Ρ.Ο Ηρακλείου. 

3.Ανέγερσις 5 φρεατίων Νερού στην ιδία περιοχή. 

4.Δηµόσιες σχέσεις αριστες µε ολες τις πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές του Νοµού µας (Αντιπεριφερειάρχας-
Δηµάρχους –Δ/τας V Μεραρχίας,Ναυστάθµου Κρήτης ,Πεδίου Βολής,Κέντρον Ναυτ.Αποτροπής της Αµερικανικής 
Βάσεως Σούδας,Πυροσβ.Υπηρ.κ.τλ από του 1978 µέχρι και σήµερα ανελλιπώς µε κύριον Συντελεστην τον 
ροτ.Εµµ.Δελάκη και βραβεύεται από την Περιφ.κάθε χρόνο. 

5.Ιδρυσις του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι τον Αύγουστο του 2015 εις Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων µε 
ανεπανάληπτη και καταπληκτική κοινωνική προσφορά τόσον στην περιοχή του Σελίνου οσον και της πόλεως µας 
χάρις και στις Διεθνείς  Γνωριµίες του Προέδρου Ευτυχίου Κουκουτσάκη που προσφέρουν βοήθειαν οσο και σε 
ατοµική χρηµατοδότηση από τον ροτ.Αντων.Κουκουτσάκη. 

6.Πολλαπλές επισκέψεις και βοήθεια στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων,στο Κέντρο Ηµερ.Φροντ.Αυτιστικών Παίδων ( 
KHΦΑΠ)στο Ορφανοτροφείο Χανίων,στο Δηµοτικό Παντοπωλείο Δήµου Χανίων,στο Ιδρ.Χρονίων Παθήσεων και στο 
Ψυχιατρικό τµήµα του Γ.Νος.Χανίων. 

7.Υποστήρηξις του Ροτ.Ιδρύµατος µε την ανακήρυξιν 12 περίπου ροτ.PAUL HARRIS FELLOW  εκ των οποίων 
αρκετοί πολλές φορές ( π.χ Δελάκης Εµµανούηλ 8 φορές και 1 φορά ευεργέτης του ιδρύµατος. 

8.Εκδοσις του Περιοδικού Ροταριανός Παλµός από του 1978 µέχρι και σήµερον µε ολες τις δραστηριότητες µας.Ειναι 
ανηρτηµένες στο interrnet και στο Face Book. 

9.Πλήρης αρχείον του Οµίλου από του 1978 το οποίο είναι κατατεθηµένο στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στην 
Δηµοτικήν Βιβλιοθήκην Χανίων καθώς και στις προηγούµενες επιτροπές της Ιστορίας του Ελλην.Ρόταρυ της 2470 
Περιφ.ηλεκτρονικά. 

10.Αδελφοποιήσεως µετά των ροτ.Οµίλων Λευκωσίας,Λάρνακος,Αµµοχώστου,Πάφου ,Λάρνακος Κίτιον,Trani Ιταλίας 
και Αgde Γαλλίας. 

11.Διοργανώσεως Μηνιαίων Πανηγυρικών Συνεστιάσεων ανω των 100 ατόµων παρά την οικονοµική κρίση µε 
Οµιλητάς κύρους και την συµµετοχήν των αρχών της πόλεως µας πλήν των εκκλησιαστικών. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 
Φωτογραφία από την Επέτειο της Ελβετικής Ανεξαρτησίας 

 
Κον Δελάκη, 
ΠΠ, πρώην Βοηθό Διοικητή,  
Χανιά 
 
Αγαπητέ µου Μανώλη, 
 
Σου αποστέλλω φωτογραφία από την δεξίωση για την Εθνική 
Μέρα της Ελβετίας, 1 Αυγούσρου, 2017, για να την 
δηµοσιεύσεις, αν θέλεις, στο εκλεκτόν Περιοδικό «Ροταριανός 
Παλµός».  Η λεζάντα θα µπορούσε να είναι: 
 
«Φωτογραφία από τη δεξίωση στη Κύπρο της Ελβετικής 
Πρεσβείας µε την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 
Ελβετίας, 1η Αυγούστου, 2017.  Απεικονίζονται (από δεξιά) ο 
Δρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου, πρώην Αναπληρωτής Κυβερνήτης 
του Κυπριακού Ρόταρυ, Επίτιµος Πρόξενος της Τυνησίας στην 
Κύπρο, Πρόεδρος του Ιδρύµατος «Θεοδούλου», φίλος και 
Επίτιµο Μέλος  του Οµίλου µας, η Κλαίλια Θεοδούλου, τέως 
Εισαγγελέας της Κυπριακής Δηµοκρατίας και Σώζος-Χρίστος 
Θεοδούλου, πρώην Βοηθός Κυβερνήτης του Κυπριακού 
Ρόταρυ  και Επίτιµος Πρόξενος της Γαλλίας στη Λάρνακα.» 
 
Με τους χαιρετισµούς µας στη Κατερίνα και σε όλους στον Όµιλο και Χρόνια Πολλά. 
 
Με αγάπη , 
Χρήστος. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΝΕΡΑΤΖΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΕΜΜ. 
ΔΕΛΑΚΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ-ΕΔΡΟΝ ΤΟΥ 
1ου ΡΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ 
ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΡΟΤ. ΚΟΥΚΟΥ-ΤΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟ, ΤΟΝ ΕΠΙΤ. ΡΟΤ. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΟΝ Τ.ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΚΑΙ Τ.ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΧΑΝΙΩΝ, 
ΤΙΣ ΡΟΤ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΡΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠ ΤΟΝ ΑΝΤ/ΔΡΟΝ ΜΑΣ 
ΠΟΛΕΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΣΩΜΑΤΙΟΥ. 
 

 
To καθιερωµένο ετήσιο µνηµόσυνο τροχαίων 

θυµάτων τελέστηκε χθες το πρωί στον µικρό περικαλλή 
Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στο Πάρκο Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων “Χρήστος Πολέντας” στη Νεραντζιά 
Βουκολιών του Δήµου Πλατανιά Χανίων παρουσία 
αρκετού κόσµου, ενώ για πρώτη χρονιά παρέστησαν  και 
πονεµένες οικογένειες από όλη την χώρα. 

Στο µνηµόσυνο έδωσαν το «παρών» ο 
αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης µε 
τους δηµάρχους Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και 
Σφακίων Γιάννη Ζερβό, τον πρώην βουλευτή Κυριάκο 
Βιρβιδάκη και εκπροσώπους σωµάτων ασφαλείας 
φορέων και συλλόγων.  

Η βουλή των ελλήνων εκπροσωπήθηκε για πρώτη 
χρονιά από τον βουλευτή Ηµαθίας Γιώργο Ουρσουζίδη 
που είναι πρόεδρος της ειδικής µόνιµης επιτροπής της 
βουλής που αφορά την οδική ασφάλεια, ο οποίος, κατά 
τον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην  κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα µας µε τόσα πολλά θύµατα από 
τροχαία, παραδεχόµενος ότι «η ευθύνη της πολιτείας 
διαχρονικά είναι πολύ µεγάλη». 

Με συγκίνηση αναφέρθηκε επίσης στον χαιρετισµό 
του ο πρόεδρος του συλλόγου Σταύρος Πολέντας 
υπογραµµίζοντας ότι « εµείς θα κάνουµε κάθε χρόνο το 
µνηµόσυνο και ας είµαστε λίγοι..». 
 
Γιάννης και Ηλίας Κάκανος  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 

  
Τα µέλη  του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος Εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου επιθυµούν 
να εκφράσουν από τα  βάθη της καρδίας τους  θερµά συγχαρητήρια  στο Πρόεδρο του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων ροτ. Εµµανουήλ Δελάκη για την επανεκλογή του ως Προέδρου του 
Ροτ. Οµίλου Χανίων, για 33 φορά  διακεκοµµένα. 

 

Δεν θα µπορούσαµε να φανταστούµε πιο άξιο, πιο τίµιο και πιο κατάλληλο για την θέση αυτή, 
µέσα από την οποία, τώρα και δεκαετίες εργάζεται αδιάκοπα για ένα καλύτερο αύριο . 
Ευχόµαστε η Ευλογία του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού  να  του φωτίζει το  µονοπάτι της  Ζωής 
του µε  το φως της καλοσύνης  χαράς  και ευλογίας .       

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ Η ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FACEBOOK ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΑΣ 
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Αγαπητέ π. Β.Δ. Μανιέ,  

Θα ήθελα ακόµη µία φορά να σε συγχαρώ για την συνέπεια σου, όσον αφορά την πληροφόρηση σε θέµατα 
Δηµόσιας Εικόνας.  

Μόνο ο Όµιλος Χανίων µε ενηµερώνει σε µηνιαία βάση µε αποστολή Δελτίων Τύπου, τα οποία 
καταχωρούνται στο weekly digest Zone 20B και ενηµερώνεται σχετικά και το Δ.Ρ.  

Σε παρακαλώ να µου στέλνεις και συνδέσµους για καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο  
Θερµές ευχαριστίες  

Με φρχ  

 
Katerina Kotsali-Papadimitriou 
Rotary International D 2470 / District Governor 2012-13 / RPIC Zone 20B 2017-20 / IYFR –FC Hellenic Aegean 
Fleet / 9, Dimokritou St., 15236 Pendeli Greece / tel.+30 210 8030366 mob.+30 6944411570 
Fax.+30 211 0123587 / e-mail: catk@hol.gr 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ΣΕΠ 2017 

ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 21/9/17 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ (57 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018). 

1.  ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ 
ΤΣΙΛΙΒΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΟΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ 
 

Μέσα σε βαθύ κλίµα συγκίνησης και ιδιαίτερης περηφάνιας,  πραγµατοποιήθηκε µεταθανάτια 
βράβευση δια τους ηρωικώς πεσόντες  Ανθυπασπιστές καταδροµείς Τσιλιβάκη Στεφάνου  και Γιαννακάκη 
Κοσµά, εις ένδειξη τιµής, σεβασµού, και υπερηφάνειας, για τους ήρωες που έδωσαν και την ύστατη ρανίδα 
του αίµατός των για την ιδέα του Ελληνισµού, ήρωες, που επιβιβάστηκαν στο Α/Φ NORATLAS για να 
συνεισφέρουν στην απόκρουση του Τούρκου  εισβολέα στην Κύπρο µας τον Ιούλιου του 1974, µε πνεύµα 
αυταπάρνησης, αλληλεγγύης και ανδρείας  αλλά και για να διακηρύξουν σε όλους τους Έλληνες ότι η 
ελευθερία θέλει αρετή και τόλµη. 

Βραβεύθηκαν επίσης και οι οικογένειες των πεσόντων για τους επίπονους και ψυχοφθόρους αγώνες 
τους  για την εκταφή,  πιστοποίηση και επιστροφή στον τόπον τους των ηρώων καταδροµέων συγγενών 
τους. Εισηγητική  έκθεση των ιστορικών γεγονότων  πραγµατοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής 
βραβεύσεων  ροτ. Καστρινάκη Σταύρο. 
 
Στην φωτο εικονίζεται η κυρία Τσιλιβάκη Μαρία, 
αδελφή του αείµνηστου καταδροµέα Τσιλιβάκη 
Στεφάνου ενώ παραλαµβάνει το σχετικό τιµητικό 
δίπλωµα από τους επιτ. ροταριανούς 
Μαρκογιαννάκη Χρήστο, τ. Αντιπρόεδρο της 
Βουλής των Ελλήνων και Παπαδάκη Εµµανουήλ τ. 
Αντιπρόεδρο του Περιφ. Συµβουλίου Κρήτης, 
παρουσία του Γεν. Γραµµ. Κωτσιόπουλου Δηµ. 
Υποστράτηγου ε.α. και του Προέδρου της 
Επιτροπής βραβεύσεως κ. Καστρινάκη Σταύρου 
πρώην Αερολιµενάρχη  Χανίων και των προέδρων 
του ροτ. Οµίλου Χανίων Εµµανουήλ Δελάκη και 
της προέδρου του ροτ. οµίλου της πόλεως Agde της 
Γαλλίας Marie Claude Captevielle. 
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Στην φωτο εικονίζεται ο κύριος Γιαννακάκης 

Γεώργιος, αδελφός του αειµνήστου βραβευοµένου 
Γιαννακάκη Κοσµά, ενώ παραλαµβάνει το σχετικό 
τιµητικό δίπλωµα από τον πρ. βουλευτή  Χανίων κ. 
Γύπαρη  Κων /νο και την κ. Αρχόντισσα   
Ναναδάκη  Παπαδερού,  πρώην πρόεδρο της  
Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης,  
παρουσία του Αντιπροέδρου του οµίλου, ροτ.  
Ουρουτζόγλου Μελετίου, του ροτ. Κουκουτσάκη 
Ευτυχίου, προέδρου του 1ου  Ροτ.  Κοινοτικού 
Σώµατος εν Ελλάδι, του επιτ. ροτ. Μαρκογιαννάκη  
Χρήστου,  τ. Αντιπροέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων και της προέδρου του ροτ. οµίλου της 
πόλεως  Agde της  Γαλλίας ροτ. Marie Claude Captevielle. 

 
2. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑPOLLONIA CRETAN PROOUCTS” KAI TOY 

IΔIOKTHTH ΤΗΣ Κ. AΣΤΡΟΠΑΛΙΤΟΥ ΚΩΝ/NOY 

 

O Ροταριανός Όµιλος Χανίων και το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα εις Αζωγυρέ Σελίνου βράβευσαν την 
Εταιρεία ΑPOLLONIA CRETAN PROOUCTS γιά την λίαν επιτυχηµένη επιχειρηµατική τους  
δραστηριότητα  η οποία έχει αποσπάσει 23 διεθνή βραβεία και διά την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων 
τους. Ειδικότερα εντός τους 2017 έλαβαν  πέντε χρυσά βραβεία στο Παρίσι για το ελαιόλαδο, τις 
µαρµελάδες, την ρίγανη και το πολύσπορο. Χρυσό βραβείο PRESTIGE στο Ισραήλ για το ελαιόλαδο. 
Ασηµένιο βραβείο στη Νέα Υόρκη για το ελαιόλαδο καθώς και βραβείο SUPERIOR KATEGORY 
ανώτερης γεύσεως στις Βρυξέλλες για τον καφέ. Δια των έργων αυτών συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 
Χανίων αλλά και της Κρήτης γενικότερα. Στην φωτο εικονίζεται η β. Δκτης Κρήτης ροτ. Πατεριανάκη 
Πόπη µετά του τ. Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. επιτ. Ροτ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη να 
απονέµουν το τιµητικό δίπλωµα, παρουσία των προέδρων Εµµ. Δελάκη, Κουκουτσάκη Ευτυχίου και 
MARIE CLAUDE CAPTEVIELLE, προέδρου του ροτ. Οµίλου της πόλεως AGDE της Γαλλίας και του 
Κοσµήτορος αυτής ροτ. Ψαροµάτη Πέτρου. 
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3. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
AGDE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

 
 

Στην ίδια συνεστίαση πραγµατοποιήθηκε η αδελφοποίηση των Ροταριανών Οµίλων Χανίων και του ροτ. 

Οµίλου της πόλεως Αgde της Γαλλίας. Η Γαλλική αποστολή αποτελείτο από 20 ροταριανούς µετά των 

συζύγων των και παρέµειναν επί µια εβδοµάδα στην πόλη µας επισκεπτόµενοι τα διάφορα αξιοθέατα της 

Κρήτης. Η όλη τελετή είχε έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα µε την ανάκρουση των Εθνικών ύµνων 

αµφοτέρων των χωρών, των προσφωνήσεων των Προέδρων αυτών, καθώς και της Προξένου της Γαλλίας στα 

Χανιά κ. Αικατερίνης Γελασάκη-Καστρινάκη και της Προέδρου του Ελληνογαλλικού Συνδέσµου Χανίων κ. 

Στέλλας Κουτσουπάκη. 

 

Αντηλλάγησαν αναµνηστικά δώρα, εκ µέρους των Χανίων το πατροπαράδοτο Κρητικό µαχαίρι 

συνοδευόµενο από 5 DVD και φυλλάδια σχετικά µε την Κρήτη σε κάθε µέλος της Γαλλικής Αποστολής 

προσφορά της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Η Πρόεδρος του Agde πρόσφερε στον Πρόεδρο Εµµ. Δελάκη ένα 

αγαλµατίδιο µουσειακό αντίγραφο του Μεγ. Αλεξάνδρου και προσκάλεσε τον Όµιλο Χανίων να επισκεφθούν 

την πόλη τους. Μετά υπεγράφησαν τα σχετικά πρωτόκολλα αδελφοποιήσεως τόσον στα Γαλλικά όσον και 

στα Ελληνικά από 5 Εκπροσώπους του κάθε Οµίλου και εδόθησαν σε κάθε µέλος της αποστολής σχετικό 

ατοµικό Αναµνηστικό Δίπλωµα. 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΔΚΤΗ 2470 ΠΔΡ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 

From: Jafer Sura  

Sent: Thursday, September 28, 2017 10:21 AM 

To: xkitsos@teiath.gr  

Subject: "Service Above Self" Award. 

  Αγαπητέ ροταριανέ Διοικητά,  

Οι αποδέκτες του βραβείου "Service Above Self", για το έτος 2016-17, της υψηλότερης τιµής 
του Rotary International για µεµονωµένους Ροταριανούς, έχουν ανακοινωθεί και η ροταριανή  
Μαρία Δεληβοριά της 2470 ΠΔΡ, είναι µεταξύ των 117 νικητών. Θα ήθελα να επωφεληθώ της 
ευκαιρίας για να την συγχαρώ προσωπικά για την επιτυχία της αυτή, καθώς και για να εκθέσω 
εν συντοµία τις υπηρεσίες που προσέφερε η ίδια µέσω προσωπικής εθελοντικής εργασίας και 
ενεργού συµµετοχής στο Ρόταρυ, που οδήγησε σε αυτό το βραβείο.   

 Μετά των φιλικότερων ροταριανών χαιρετισµών, 

 PP Jafer Sura 

 Rotary Club του Ντουµπάι 

 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 
                                                                                                   

Χανιά  29 Σεπτεµβρίου 2017                                       

Προς:  Tην ροτ. Μαρία Δεληβοριά, τέως Δκτή της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ   

Αγαπητή ροταριανή Μαρία,  

Παρακαλούµε όπως δεχτείς τα θερµά µας συγχαρητήρια για την σηµαντικότατη 
διάκριση, της βράβευσής σου µε το βραβείο "Service Above Self", για το έτος 2016-17, της 
υψηλότερης τιµής του Rotary International για µεµονωµένους Ροταριανούς, επιτυχία που 
βασίζεται στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσέφερες, µέσω προσωπικής εθελοντικής 
εργασίας και ενεργού συµµετοχής στο Ρόταρυ.  

Η ανωτέρω βράβευση σου θα ανακοινωθεί την 09 Νοε 2017 στην συνεστίαση του 
Οµίλου µας, στο  facebook του Οµίλου και θα ανακοινωθεί και στον τοπικό τύπο των Χανίων.                                              

Μετά των φιλικοτέρων µας αισθηµάτων, 

       

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο Γενικός Γραµµατέας 

         τ. β. Διοικητής                    

    Εµµανουήλ  Δελάκης                    Κωτσιόπουλος Δηµήτριος    


