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Έτος 50ον – Τεύχος 57 Περιόδου 1-7-2017 έως 30-6-2018 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017, ΕΞΕΔΟΘΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
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Έτος 50ον – Τεύχος 57ον - Περιόδου 01/07/17 – 30/06/18  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017, ΕΞΕΔΟΘΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

                                                  
 

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 

 ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

 
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

                       JOHN  GERM 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2017-2018 
 

ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ηρώδου Αττικού 19  

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

E-mail : 
xkitsos@teiath.gr 

 Δ/ΤΗΣ 2018-2019 
 

ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ 
ΠΑΞΩΝ 5 

14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΚΙΝ.6932361731 
ΤΗΛ.2108017794 

E-mail: 
ndkemos@otenet.gr 

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ Δ/ΤΗΣ  2019-2020 
 

ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΚΙΝ  6947323707 
ΤΗΛ.2103614974 

E-mail: 
thpanagos@gmail.com 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 15-16 : ΜΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κιν. 6977628840 , Τηλ.210-3824751 E-mail : apmam@otenet.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 2014-19 – 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΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 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, 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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Αγαπητές Ροταριανές και Ροταριανοί Συνάδελφοι, Αξιότιµα µέλη των αρχών 

του τόπου µας, φίλοι και συνεργάτες του Οµίλου µας στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό, επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2018, 

ο Πρόεδρος, το ΔΣ και τα µέλη του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, σας εύχονται από 

καρδιάς Χρόνια Πολλά, µε υγεία, ευτυχία, ειρήνη, υποµονή και ελπίδα για ένα 

καλύτερο αύριο.                                                                               

                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗΣ          
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Φωτογραφικό και Λοιπό Ρεπορτάζ από την Συνεστίασιν της 21-9-2017 κοινής 
µετά του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου  
α)µε την Αδελφοποίησιν Διδυµοποίησιν του Οµίλου µας µετά του Ροτ.Οµίλου 

Agde της Γαλλίας,  
β)των βραβεύσεων µεταθανατίων των Ανθ/στών καταδροµέων Τσιλιβάκη 
Στεφάνου και Γιαννακάκη Κοσµά πεσόντων µετά του Α/Φ Noratlas την 22 
Ιουλίου 1974 κατά την διάρκειαν προσγείωσις της 1ης ΜΑΛ στο Αεροδρόµιο 
Λευκωσίας εις ένδειξιν τιµής και σεβασµού καθώς και των οικογενειών των 
για τους επίπονους ψυχοφθόρους αγώνας των για την εκταφή,πιστοποίηση 
και επιστροφή στον τόπον τους των ηρώων καταδροµέων, 

γ)καθώς επίσης και της βραβεύσεως του επιχειρηµατία Αστροπαλίτου 
Κων/νου δια την επιτυχηµένην δραστηριότητα του εντός και εκτός Ελλάδος 
(αποσπάσας 23 Διεθνή Βραβεία). 

 
Πανοραµική άποψις της Προεδρικής Τραπέζης την στιγµήν που η Πρόεδρος του 

Ροτ.Οµίλου Agde της Γαλλίας ροτ.Mazie –claude capdevielle απευθύνει χαιρετισµό προς τους 
συνδαιτηµόνας ροταριανούς, την µετάφρασιν της οποίας πραγµατοποιεί ο ροτ.Πέτρος 

Ψαροµάτης του ανωτέρω 
Οµίλου, µε τη προτροπή και 
βοήθεια του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε η 
αδελφοποίησις. 

Επισηµαίνεται ότι στην 
έναρξιν της τελετής 
Αδελφοποιήσεως των Οµίλων 
ανεκρούσθησαν οι Εθνικοί 
Υµνοι της Γαλλίας και της 
Ελλάδος σε φορτισµένη 
συγκινησιακή ατµόσφαιρα. 

 
 

 

  
Από την επίδοσιν αναµνηστικού Δώρου εις τον Πρόεδρον µας Εµµ.Δελάκη από την Πρόεδρον  
Marie claude cardevielle. 
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Η Πρόεδρος του Σοροπιµιστικού 
Συλλόγου Ηρακλείου Μαρία Μηλιαρά 
σύζυγος του τ.Δ/του Ιωάννου Μηλιαρά 
ενώ ανταλάσσει το σηµαιάκι του 
Οµίλου της µετά της Προέδρου του 
Ροτ.Οµίλου Αgde Ροτ.Οµίλου της 
Γαλλίας. 
 
 

 
Προσφώνησις την 21-9-2017  προς τους ροτ/νούς τoυ Ροτ.Οµίλου AGDE Γαλλίας  
επ΄ευκαιρία της σηµερινής Αδελφοποιήσεως των µετά του οµίλου Χανίων. 

Αγαπητή µου Πρόεδρε Marie-Clande Captevielle και Αν/δρε Jacgues Pαinchaud       

Φίλοι ροτ/νοί συνάδελφοι του AGDE Γαλλίας  και της Μεγαλονήσου µας  

Αξιότιµες Αρχές Πολιτικές, Στρατιωτικές και Ροταριανές της Κρήτης  

Κυρίες και Κύριοι 

Είναι εξαιρετική τιµή για εµένα να υποδέχοµαι στα Χανιά µας στην πόλη µας µε την τόσο 
µεγάλη ιστορία από την Μινωϊκή εποχή µέχρι και σήµερα, µε τους ανεπανάληπτους αγώνες 
των κατοίκων της στην περίοδο της Μάχης της Κρήτης κατά των Γερµανών εισβολέων, αλλά 
επίσης την πόλη µε την υπέροχη φυσική οµορφιά, µε το βραβευµένο φαράγγι της Σαµαριάς, 
τις δαντελένιες ακτές, τα διακοσµηµένα µε λογίς – λογίς αγριολούλουδα, δένδρα, θάµνους και 
φαρµακευτικά βότανα, βουνά και χωράφια της ευρύτερης περιοχής µας. Είναι µεγάλη τιµή για 
µένα και τον όµιλο Χανίων, να αδελφοποιούµεθα εκπληρώνοντας µια από τις ύψιστες 
εξαγγελίες του Διεθνούς Ρόταρυ µε τον φίλο και από σήµερα αδελφόν ροτ. όµιλο του AGDE 
Γαλλίας. 

Φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε µια δυνατή έπαλξη, που θα µπορέσει να επιτύχει πιο 
αποτελεσµατικά την πραγµάτωση των µεγάλων σκοπών και ιδανικών του Ρόταρυ στις 
σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές  αναστατώσεις και µετασχηµατισµούς Ανατολής και Δύσεως. 

Η απόφαση είναι τολµηρή και το έργο ποιο δύσκολο. Αλλά όταν η ιερή ροτ/νή ιδέα 
υλοποιείται στην πράξη και µετουσιώνεται σε έργα από δραστηρίους και ενθουσιώδης 
ροταριανούς των Οµίλων µας των γιγάντων της Κρήτης και της Γαλλίας, δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία πως το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα  θα είναι θαυµαστό. 

Οι δυό όµιλοι µας µπορούν και πρέπει µε τον συντονισµό των ενεργειών  των και µε την 
καλή πρόθεση των να επιτύχουν λαµπρό ροτ/νό έργο και στις 5 λεωφόρους της ροταριανής 
φιλοσοφίας, αρκεί στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα να επεξεργαστούν και να χτενίσουν ένα 
πραγµατοποιήσιµο κοινό πρόγραµµα αδελφοποιηµένης δράσεως. 

Και κατά την τωρινή σας επίσκεψη, αλλά και από τις έδρες µας µπορούµε να βάλωµε τις 
βάσεις της κοινής αυτής δράσεως  και να δώσωµε στην παγκόσµια ροτ/νή µας οικογένεια ένα 
φωτεινό παράδειγµα της φιλίας, της αλληλογνωρηµίας της ηθικής, υλικής και πολιτιστικής 
ανακουφήσεως των συνανθρώπων µας. 
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Σαν Πρόεδρος του οµίλου Χανίων, εµπνευστής µε τον ροτ.του Οµίλου σας και 
συµπατριώτη µας Ψαροµάτη Πέτρο πιστός οπαδός της ιδέας της αδελφοποιήσεως των 
οµίλων µας, σας προσφέρω τόσον εγώ οσον και ο Πρόεδρος του 1ου ροτ.Κοινοτικού Σώµατος 
εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος και σας παρακαλώ να το 
φυτέψετε σε κατάλληλη περιοχή της πόλεως σας ένα δένδρο  Ελιάς από τα ιερά χώµατα της 
Μεγαλονήσου µας.  

Το δένδρο αυτό 
κλείνει µέσα του την 
Αγάπη µας, το σεβασµό 
µας και την εκτίµηση µας 
στον όµιλο σας και σας 
παρακαλούµε να το 
φροντίζετε και να το 
µεγαλώνετε γιατί ακόµα 
είναι ποτισµένο µε τις 
εγκάρδιες ευχές µας, να 
κόψοµε κλαδιά να 
στεφανώσουµε τους 
Ολυµπιονίκες της 
ροταριανής 
αδελφοποιήσεως των 
Οµίλων µας.  

 

Αγαπητοί Πρόεδροι και ροτ/νοί συνάδελφοι του AGDE Γαλλίας, παρακαλώ να 
τοποθετήσετε στα γραφεία του Οµίλου σας, το µικρό τούτο Δώρο, το οποίο προ 
εκατονταετηρίδων έχει καθιερωθεί σαν σύµβολο της Κρητικής λεβεντιάς και ανδρειoσύνης και 
εις ένδειξιν της Αγάπης του οµίλου µας προς το δικό σας. Εις την Λεπίδα του Κρητικού τούτου 
µαχαιριού έχουµε χαράξει την κατωθι  µαντινάδα:   

 

Εθιµο το’χω από παλιά 

µαχαίρι να δωρίζω 

µόνο σ’ ανθρώπους που αγαπώ 

και που τους ξεχωρίζω   

Επίσης θέλω να έλθουν οι Αν/δροι 
µας  Ουρουτζόγλου, Βαθιωτάκης και 
Πολέντας καθώς και ο δικός σας 
Jacgues Painchaud  δια να 
ανταλλάξοµε τα λάβαρα των Οµίλων 
µας.               

Τέλος  θέλω να προσφέρω στο τέλος της τελετής εκ µέρους των µελών του οµίλου µας σε 
όλους τους ροτ/νούς συναδέλφους του AGDE Γαλλίας  που παρευρίσκονται σήµερα εδώ ενα 
αναµνηστικό  Δίπλωµα ως ενθύµιο ευχαριστήριο  της επισκέψεως τους στη πόλιν µας. Με 
τυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του κάθε ροτ/νού συναδέλφου µε το κάτωθι αιτιολογικό: 
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1. Δια την συµµετοχήν  της  εις την  Πανηγυρική συνεστίασην του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων  κοινής µετά του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού 
Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων επ΄ευκαιρία της 
Διδυµοποίησης-Αδελφοποίησις  των Ροταριανών Οµίλων ΧΑΝΙΩΝ και ΑGDE 
των περιφερειών 2470 και 1700 του ΔΡ που πραγµατοποιείται σήµερα 
στην πόλιν µας και που την καλοσωρίζοµε  µε τα πιο εγκάρδια φιλικά 
αισθήµατα ροταριανής συναδέλφωσις και Αγάπης. 

2. Δια την προσφοράν της στα Πανανθρώπινα ροταριανά ιδεώδη µε κυρίαρχο 
µέληµα της τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες προς τον συνάνθρωπο. 

 

Ακολουθεί χαιρετισµός της Προξένου Γαλλίας κυρίας Κατερίνας 
Καστρινάκη-Γελασάκη,και της Προέδρου του Ελληνογαλλικού 
Συνδέσµου Χανίων κας Κουτσουπάκης Στέλλας  

 Μετά λαµβανουν το λόγο η Πρόεδρος  Marie-Clande Captevielle 
καθώς και ο Γεν. Γραµµ. του ροτ/νού οµίλου Χανίων Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος .  

Ακολουθεί η τελετή της Αδελφοποιήσεως µε την ανάγνωσιν του 
πρακτικού και την υπογραφήν του. 
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ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ AGDE ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2470 ΚΑΙ 1700 Δ.Ρ. 
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ  ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 21ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ  
ΕΙΣ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
ΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Εµµ. Δελάκης                          Ουρουτζόγλου Μελ.                        Marie - Claude Capdevielle 
 Ο Γ.ΓΡΑΜΜ.                      Καστρινάκης Στ.                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜ. 
Κωτσιοπουλος Δηµ.                 Πατεράκης Στ.                                    Patrick Tanton 
                                             Painchaud J.                                                    
                                               Anache D. 
                                         Psarommatis P. 

 

Ακολουθεί η επίδοσις των Αναµνηστικών Διπλωµάτων σε κάθε µέλος του Ροταριανού Οµίλου 
Αgde της Γαλλίας µαζί µε το αναµνηστικό δίπλωµα επεδόθει ένα DVD του νοµού Χανίων στα Αγγλικά, 
ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τον νοµό 
Χανίων στα Γαλλικά, φυλλάδιο εναλλακτικού 
τουρισµού στα Γαλλικά, φυλλάδιο Κρητικής 
διατροφής, χάρτης του νοµού Χανίων µε χρήσιµες 
πληροφορίες στα Αγγλικά. 

   Η β.Δ/της των ροτ.Κρήτης ροτ.Πόπη 
Πατεριανάκη  µαζί µε τον ροτ.Μπατσαρισάκη 
Παναγιώτη Πολιτευτή-Οικονοµολόγο ενώ 
επιδίδουν το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις την 
Πρόεδρον του Ροτ.Οµίλου  Agde της Γαλλίας 
παρουσία των Προέδρων  Εµµ.Δελάκη και 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 

O ροτ.Πελεκανάκης Γιώργος ταµίας του Οµίλου 
µας ενώ επιδίδει το σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα 
εις την ροτ.CHRISTINE PSAROMATIS παρουσία 
της Προέδρου Marie-Claude Cardevielle και του 
συζύγου της ροτ.Πέτρου Ψαροµάτη. 

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βραβεύσεως του Οµίλου µας 

ροτ.Καστρινάκης Σταύρος  ενω επιδίδει σχετικό Αναµνηστικό 
Δίπλωµα εις ζεύγος Γάλλων ροταριανών. 
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Ο Ροτ.Γελασάκης Αντώνιος Τουρ. Πράκτορας  και ο 
Σταµατάκης Γεώργιος Αντ/δρος Εφέδρων Αξιωµατικών 
Χανίων ενώ επιδίδουν το σχετικό Αναµνηστικό 
Δίπλωµα εις την Ροτ. REGINE ANACHE.                   

 

O Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Ν.Χανίων και η Ροτ.Αικατερίνη Δελάκη  ενώ 
επιδίδουν το σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα  
εις την ροτ.JEANNINE VINCENT. 

 
Ο τ.Υποδ/κτης  του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος 
ε.α Κονταράκης Ιωάννης  και  η τ.Πολιτευτής   και 
Πρόεδρος της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Κρήτης κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού ενώ 
επιδίδουν το σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα  εις τον 
Ροτ. MICHAEL VINCENT.  

 
Ο Πρόξενος της Σλοβακίας  στην Κρήτη 
Ροτ.Πατεράκης Σταύρος και ο τ.Δήµαρχος 
Νέας Κυδωνίας Σταµατάκης Εµµανουήλ ενω 
επιδίδουν το σχετικό Τιµητικό Δίπλωµα  εις 
την Ροτ.ANGELE MARIE THOMASSET.  
 

 

O τ.Αντ/δρος της Βουλής και τ.Υπουργός Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης επιτ.Ροτ.και ο Γεν.Γραµµατέας 
Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α ενώ 
επιδίδουν το σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα εις τον 
Ροτ.JEAN-LOUP THOMASSET. 

 

Η  Β.Δ/της  των ροτ.Κρήτης Πατεριανάκη Πόπη 
και η Πρ.του Ροτ.Οµ.Νίκος Καζαντζάκης του 
Ηρακλείου Παπαδάκη Ρένα  ενώ επιδίδουν το 
σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα εις την ροτ. 
ISABELE HIOLIN. 



11 
 

 
Οι τ.Β.Δ/ται των Ροτ.Κρήτης Χαρωνίτης 
Νώντας  και Μηλιαράς Ιωάννης ενώ επιδίδουν το 
σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα εις τον ροτ. 
JEAN-CLAUDE HIOLIN.  

 
Ο  τ.Βουλευτής Χανίων Γύπαρης Κων/νος  και ο 
Γεν. Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος  
πρ. Δ/κτης 5ης Μεραρχίας Κρητών ενώ επιδίδει το 
σχετικό Τιµητικό Δίπλωµα εις τον ροτ. MARTINE 
ARCHANBAULT 

 

 
Οι ροτ.Παπαδάκης Χαρίτων Καθηγητής 
Ιατρικής και Δ/ντης της ΩΡΛ  Κλινικής  του 
Γεν.Νος.Χανίων και  Πρώιµος Ευκλείδης 
Επιµελητής  της αυτής  Κλινικής  ενώ επιδίδουν 
το σχετικό Τιµητικό Δίπλωµα εις τον 
ροτ.ΕΤΙΕΝΝΕ ΑRCHAMBAULT, παρουσία των 
Πρ.Δελάκη Εµµ. Marie - Claude Capdevielle.    

  

 
Οι Επιτ.Ροτ.Τζουλάκης Σταύρος τ.Εφορος 
Χανίων και Σπανουδάκης Εµµ.πρώην 
Αντινοµάρχης  Χανίων ενώ επιδίδουν το σχετικό 
τιµητικό Δίπλωµα εις την GISLAINE GIGUEL 

 

Ο τ.Β Δ/της των Ροτ.Κρήτης Σταύρος Μαρινάκης  
και  ο Πτέραρχος ε.α Κελαιδής Εµµ. Γεν. Γραµµ. 
Πνευµατικού Κέντρου Χανίων ενώ επιδίδουν το 
σχετικό Αναµνη στικό Δίπλωµα εις την 
ροτ.ΑΝΝΕΤΤΕ BAROTTEAUX. 

 

Η Επιτ.Ροτ.Σηµανδηράκη Ζαχαρένια  ειδικός 
Σύµβουλος των Γεν.Αρχείων του Κράτους  ενώ 
επιδίδει  εις τον Ροτ. BERNAND   LOONEY  το 
σχετικό Αναµνηστικό Δίπλωµα. 
 



12 
 

 
Ο Αν/δρος µας Πολέντας Σταύρος και ο επιτ.ροτ. 
Μαρινάκης Μάρκος  ενώ επιδίδουν το σχετικό 
αναµνηστικό Δίπλωµα  εις τον  ροτ.DOMINIQUE 
ANACHE. 

 
Ο τ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης  
Καθηγητής Φίλης Ιωάννης  και ο β.Αντ/δρος µας  
Βαθιωτάκης  Γεώργιοςενώ επιδίδουν το σχετικό  
Αναµνηστικό Δίπλωµα  εις τον Κοσµήτωρα  
Ψαροµάτη Πέτρο του ροτ.Οµ.Αgde   
 

 
Οι Ροτ.Καστρινάκης Σταύρος Πρόεδρος της 
Επιτροπής Βραβεύσεων του Οµίλου µας και  ο 
ροτ.Πρόεδρος του1ου Ροτ.Σώµατος Εν Ελλάδι 
Αζωγυρέ Σελίνου ενώ επι δίδουν  εις τον Ροτ. 
MARTINEZ  ALAIN  το σχετικό              
Αναµνηστικό Δίπλωµα. 

 
Η Β.Δ/της των Ροτ.Κρήτης  Ροτ.Πατεριανάκη 
Πόπη και ο Γεν.Γραµµατεύς µας  Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος  ενώ  επι δίδουν το σχετικό Τιµητικό 
Δίπλωµα εις την ροτ. MARTINEZ  ALAIN 
VALERIE.  
 
 

ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΊΗΣΗ ROTARY 

Presidente:Christ iane Capdeviel le  
Tresorier :M.Dominigue Anache 
Protocole:Mr Psarommatis  Petros  
 

BERNARD   LOONEY 
ANNETTE   BAROTTEAUX 
GISLAINE   GIGUEL 
ETIENNE   ARCHAMBAULT 
MARTINE  ARCHANBAULT 
JEAN-CLAUDE   HIOLIN 
ISABELE   HIOLIN 
 

JEAN-LOUP   THOMASSET 
ANGELE-MARIE  THOMASSET 
MICHEL   VINCENT 
JEANNINE   VINCENT 
REGINE   ANACHE 
CHRISTINE   PSAROMMATIS 
MARTINEZ  ALAIN   
MARTINEZ    VALERIE. 
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Ο Α Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος ενώ 
συντονίζει τις διάφορες παρουσιάσεις της 
εκδηλώσεως µας της 21-9-17 

 

Τµηµα των παρευρισκοµένων Ροταριανών 
Οµίλων Agde της Γαλλίας µαζί µε την Πρόξενο 
της Γαλλίας κ.Γελασάκη-Καστρινάκη 
Αικατερίνη. 

 

Ο Πρόεδρος και ο Γεν.Γραµµατεύς µας ροτ.Δελάκης 
Εµµ.και Κωτσιόπουλος Δηµήτριος ενώ επιδίδουν εις 
ζεύγος Αγγλων ροτ.το σηµαιάκι του Οµίλου µας που 
παρευρέθησαν στην συνεστίασιν µας. 

 

 

Tµήµατα των παρευρισκοµένων 
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Μεταθανάτια βράβευσις των Ανθ/στων καταδροµέων Τσιλιβάκη Στεφάνου και 
Γιαννακάκη Κοσµά   καθώς και των οικογενειών αυτών (2o τµήµα, το 1o εδηµοσιεύθη εις 
το προηγούµενο τεύχος µας Νo56 Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 2017 και στις σελίδες 26 
και 27). 

 
(1) 

Βραβεύοµεν την οικογένειαν του Ανθ/στη 
Τσιλιβάκη Στεφάνου µε το κάτωθι αιτιολογικό 

Για τους επίπονους και ψυχοφθόρους 
αγώνας της,παρά την µεγάλη οικονοµική 
επιβάρυνση για την εκταφή,πιστοποίηση και 
επιστροφή στον τόπο τους,των ηρώων 
καταδροµέων συγγενών τους. 

 
Παρακαλώ πολύ τους Αντ/δρους µας 

Βαθιωτάκη Γεώργιο και Πολέντα Σταύρο όπως 
παρουσία και των Καστρινάκη Σταύρου 
Προέδρου της Επιτροπής βραβεύσεων και του 
ροτ.Κουκουτσάκη Ευτυχίου Προέδρου του 
Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου να επιδώσουν το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα εις την αδελφήν του Μαρία Τσιλιβάκη 
που σήκωσε και το µεγάλο βάρος. 
 

 
 

 
(2) 

 
Μεταθανάτια βράβευσις της οικογένειας του Ανθ/στη Γιαννακάκη Κοσµά. Το σχετικό σχετικό 

τιµητικό Δίπλωµα παραλαµβάνει ο ανηψιός του Λουκάς Γιαννακάκης που του το επιδίδουν η 
β.Δ/της των ροτ.Κρήτης 
ροτ.Πατεριανάκη Πόπη µετά του 
Επιτ.Προξένου της Σλοβακικής 
Δηµοκρατίας στην Κρήτη ροτ.Πατεράκη 
Σταύρου και του Πτεράρχου ε.α Κελαιδή 
Εµµ.παρουσία του ροτ.Μαρκογιαννάκη 
Χρήστου πρ.Υπουργού και τ.Αντ/δρου 
της Βουλής,του Προέδρου της 
Επιτροπής βραβεύσεων ροτ.Καστρινάκη 
Σταύρου και της Προέδρου και του 
Κοσµήτορος ροτ.MARIE CLAUDE 
CARDEVIELLE και του Αgde της 
Γαλλίας. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 21-9-2017 
ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ 

1. Απάντηση της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Ελλ. Δηµοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου, στην ευχετήρια επιστολή του Οµίλου µας επ ευκαιρία της 
ονοµαστικής του εορτής.  

 
2.   ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ 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. 
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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” 
 
3. Συλλυπητήριο ψήφισµα  

      Βαρύ πλήγµα εδέχθη ο Ταµίας του Οµίλου µας Πελεκανάκης Γεώργιος µε το θάνατο του 
αειµνήστου πατρός του Ιωάννου. Ο όµιλος µας συµµετέχοντας στο πένθος ολόκληρης της 
οικογένειας του εξέδωσε το κάτωθι ψήφισµα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ  ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

 ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ 

                                                                                                                                                                                       
Χανιά  24 Αυγούστου 2017 

Το Δ.Σ του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο  του Ιωάννου 
Πελεκανάκη, πατρός του εκλεκτού και λίαν αγαπητού Ροταριανού συναδέλφου  Πελεκανάκη 
Γεωργίου, ταµίου του Οµίλου µας, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα κάτωθι: 

1ον   Να   παραστεί αντιπροσωπεία του Οµίλου εις την εξόδιον ακολουθίαν και την εκφοράν της 
σορού του.  

2ον Να συµπαρασταθεί εµπράκτως και να εκφράσει  τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις τον  
ροταριανόν  συνάδελφον και την οικογένειαν του. 

3ον Να καταθέσει το ποσόν των 2ΟΟ Ευρώ εις το ειδικόν ταµείον βοηθείας αναξιοπαθούντων 
οικογενειών του Ροταριανού Οµίλου Χανίων. 

4ον  Στην 1ην Συνεστίασιν του, να τηρηθεί 1΄ λεπτού σιγή εις µνήµην του.  

5ον  Να δηµοσιευθεί  το παρόν  στον τοπικό τύπο Χανίων και το FACEBOOK του Οµίλου. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος Ρ.Οµ.Χανίων                                           Ο Γεν.Γραµµατέας                                      
Εµµανουήλ Δελάκης                                         Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 

Παρακαλώ πολύ εγερθείτε δια να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή εις µνήµην του. 
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4. Από την επίσκεψη του Ροτ. Οµίλου Longwy της Γαλλίας εις τον Όµιλόν µας και το 
ΡΚΣ εις Αζωγυρέ Σελίνου τον Ιούνιο 2017. 

Στις 1 Ιουνίου είχε προγραµµατιστεί επίσηµος 
υποδοχή αντιπροσωπείας του Ρ.Ο. Longwy 
Γαλλίας, η οποία όµως εµαταιώθη λόγω της 
κηδείας του αειµνήστου τ. Πρωθυπουργού 
Κων/νου Μητσοτάκη , επιτίµου µέλους µας. Αντ’ 
αυτού επραγµατοποιήθηκε απλή συνεστίασις 
οπου αντιλάγησαν τα λάβαρα των οµίλων µας και 
είχαµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε χρήσιµες 
ροτ. πληροφορίες. Οι δε Πρόεδροι του Ρ.Ο.Χανίων 
και Ρ.Κ.Σ. ροτ Δελάκης Εµµ. και Κουκουτσάκης 
Ευτ. Τους προσεφώνησαν καταλλήλως. Το Ρ.Κ.Σ. 
τους ξενάγησε σε αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία 
πόλις της Λισσού κλπ), στο µαρτυρικό 
Κουστογέρακο, στις εκδηλώσεις της Μάχης της 
Κρήτης στην Κάνδανο και στο τοπικό µουσείο, στο 
Διεθνές πάρκο θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων 
Χρήστου Πολέντα, όπου και  εγνωρίσθησαν µε τον 
ιδρυτή του πάρκου και αντ/δρο του Ρ.Ο.Χανίων 
Σταύρο Πολέντα. Συνοµιλήσαµε και συµφωνήσαµε 
στο µέλλον να εξερευνήσουµε το ενδεχόµενο 
συνεργασίας στον τοµέα της φιλανθρωπίας. Η 
Γαλλική αποστολή αποτελείτο από τον Πρόεδρο 
του Οµίλου Bernard Thomas, τον Πρόεδρο 
πρωτοκόλλου Andre Macyk και τη διερµηνέα τους 
ροτ. Katarina Ratescu.  

Η αποστολή παρέµεινε επί 6ηµερο και και 
εφιλοξενήθησαν από το Ρ.Κ.Σ. Η δε δαπάνη 
παραµονής και φιλοξενίας εβάρυνε προσωπικά 
τον αν/δρο του Ρ.Κ.Σ. ροτ. Αντώνιο Κουκουτσάκη, 
τον οποίο ευχαριστούµε θερµά και τον 
συγχαίρουµε εγκαρδίως. Παρακαλώ δείτε στις 
οθόνες σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ. 
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4. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ BARLETTA ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
Την 30 Ιουλ 2017 ο πρόεδρος του Ροτ. Οµίλου Barletta της Ιταλίας της 2120 ΠΔΡ, ροτ. 

Sabino Montenero, ευρισκόµενος στην Κρήτη για διακοπές µαζί µε την σύζυγό του, 
επισκέφτηκαν τα γραφεία του Οµίλου µας για εθιµοτυπική επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων. 
Ο ροτ. Montenero είναι ιατρός εντατικολόγος και η σύζυγός του ροταριανή και αυτή, είναι 
παιδίατρος. Τους υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης µε τον γεν. Γραµµ. Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο και τους πραγµατοποίησαν σύντοµη ενηµέρωση περί των πεπραγµένων του Οµίλου 
µας και αντηλλάγησαν τα λάβαρα των Οµίλων µας.  Αµφότεροι εξεπλάγησαν  ευχάριστα από 
την δραστηριοποίηση του Οµίλου µας και µας προσκάλεσαν να επισκευθούµε τον Όµιλό τους 
στην Ιταλία.  
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5. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΝΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ CORRADO CAMPANA 

 
Την 5 Σεπ 2017 ο Δντης της Υποστήριξης Εκπαίδευσης και µετασχηµατισµού του Κέντρου 
Ναυτικής Αποτροπής, Ιταλός Πλοίαρχος Κοράντο Καµπάνα επισκεύτηκε τα γραφεία του Οµίλου 
µας για εθιµοτυπική επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων. Ο Πλοίαρχος Καµπάνα ήταν σε γενικές 
γραµµές ενήµερος για το σηµαντικό έργο που επιτελεί ο Όµιλός µας και είχε την επιθυµία να µας 
γνωρίσει και από κοντά. Τον υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης µε τον γεν. Γραµµ. 

Κωτσιόπουλο Δηµήτριο, καθώς και τον Πρόεδρο 
της επιτροπής βραβεύσεων ροτ. Καστρινάκη 
Σταύρο, όπου και του πραγµατοποίησαν σύντοµη 
ενηµέρωση περί των πεπραγµένων του Οµίλου 
µας. Η ικανοποίηση του πλοιάρχου Κοράντο ήταν 
εµφανής και µας υπεσχέθη ότι θα συµµετέχει στην 
πανηγυρική συνεστίαση του Οµίλου µας την 21 Σεπ 
17. Επίσης µας ανακοίνωσε ότι θα µας φέρει σε 
επαφή µε έναν ροταριανό όµιλο της Νάπολης της 
Ιταλίας.   

                   

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

           ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Κωδικός Οµίλου: C000013414 
Ηµεροµηνία Αναγνώρισης: 31-12-1968 
Πατρικός Όµιλος: Ροταριανός Όµιλος Πειραιώς 
Ηµέρα συναντήσεων:  Πέµπτη, και ώρα 21:30 
Διεύθυνση Οµίλου: Χάληδων 18, ΤΚ 73100, Χανιά, Ελλάδα 
Τηλέφωνο και Φάξ: 28210-46467, 28210-42541, Κινητό: 6944439818 
Ιστοσελίδα: www.rotarychania.gr 
Facebook: Ροταριανός Όµιλος Χανίων 
E-mail: edelakis@otenet.gr και edelakis@yahoo.gr 
Ιδρυτικά µέλη: 41 
Παρόντα ενεργά µέλη:22 
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Επίτηµα µέλη: 40 
Πάρεδρα µέλη: 25 
Αριθµός PHFs:12 
Πρόεδρος : ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Γεν. Γραµµατέας: ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ταµίας: ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πρόεδρος επιτροπής δηµοσίων σχέσεων: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Πρόεδρος επιτροπής διεθνών σχέσεων: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πρόεδρος επιτροπής αυξήσεως µελών και βραβεύσεων: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Πρόεδρος επιτροπής ροταριανού ιδρύµατος: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
Πρόεδρος κοινοτικής δράσεως-αλληλεγγύης: ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Συνήθης Τόπος συναντήσεων: Χώρος Εκδηλώσεων «Ζυγός», Κάτω Δαράτσο, Χανιά. 

Ιδρυτικός Πρόεδρος: Ιδρύθηκε το 1968 από τον αείµνηστο επιθεωρητή εφοριών Κρήτης 
Μιχαήλ Εµµανουήλ µε ανάδοχο Όµιλο τον Ροταριανό Όµιλο Πειραιώς.  
Διατελέσαντες Πρόεδροι (σε τυχαία σειρά) 
Μιχαήλ Εµµανουήλ (Ιδρυτικός Πρόεδρος) 
Βαλτάς Εµµανουήλ (Οφθαλµίατρος) 
Μαλεφάκης Αλέξανδρος (Δικηγόρος) 
Βογιατζάκης Κων/νος (Μαιευτήρ-Γυναικολόγος) 
Δελάκης Εµµανουήλ (Οδοντίατρος) Πρόεδρος 33 φορές 
Παπαδάκης Αρτέµης (Σιδηράµπορος) 
Καραβιτάκης Μάρκος (Παιδίατρος) 2 φορές 
Σιτζανάκης Γεώργιος (Δ/ντής ΔΕΗ) 1 φορά 
Νοδαράκης Εµµανουήλ (Φαρµακοποιός) 2 φορές 
Τζανάκης Εµµανουήλ (Τελωνιακός) 1 φορά 
Πελεκανάκης Τάκης (Έµπορος) 2 φορές 
Σκλαβενίτης Χριστόφορος (Γλύπτης) 
Γκίζας Σταύρος (Δικηγόρος) 
Μαρινάκης Σταύρος (Επιχειρηµατίας - Οικονοµολόγος) 
Ο σηµερινός Πρόεδρος ροτ. Δελάκης Εµµανουήλ, διατελεί Πρόεδρος επί 33 έτη 
διακεκοµµένα!!!.  
Επίτιµα µέλη: 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων έχει ανακηρύξει 41 επίτιµα µέλη, µεταξύ των οποίων τέως  
Πρωθυπουργό, τέως υπουργούς, βουλευτές, πρέσβεις ξένων χωρών και καθηγητές 
πανεπιστηµίων. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένοι: 
1)Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (τέως Πρωθυπουργός) 
2)Μπακογιάννη Ντόρα (πρώην δήµαρχος Αθηναίων, Υπουργός, βουλευτής Α Αθηνών) 

3)Μαρκογιαννάκης Χρήστος (πρ. Υφυπουργός Δηµ.Τάξεως- Αντιπρόεδρος Βουλής των 
Ελλήνων, τ. βουλευτής Χανίων) 
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4)Βιρβιδάκης Κυριάκος (τέως Δήµαρχος Χανίων, τέως Βουλευτής, τ. υπουργός) 
5)Καρατζάς Χάρης (τέως Υπουργός) 
6)Κοντογιαννόπουλος Βασίλης (τέως Υπουργός) 
7)Σενετάκης Γεώργιος (τέως Γεν. Γραµ. Περιφέρειας Κρήτης) 
8)Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ (τέως Υπουργός) 
Όµιλος Ροταράκτ: ΝΑΙ 
Ανάδοχος άλλου Ροταριανού Οµίλου: Ρ.Ο. Ρεθύµνου και Ρ.Ο. Χανίων Κυδωνίας. 

Διδυµοποιηµένος µε τους Οµίλους: Λευκωσίας, Λάρνακας, Αµµοχώστου, Πάφου, Λάρνακας 
Κίτιον, Trani Ιταλίας και Αgde Γαλλίας. 
Ευεργέτες Ροταριανού Ιδρύµατος: ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα 
Το 1ο στην Ελλάδα ροταριανό κοινοτικό σώµα εις το χωρίο Αζωγυρές επαρχίας Σελίνου, νοµού 
Χανίων.Το 1ο  Ροτ. Κοινοτικό Σώµα στην Ελλάδα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015, 
πραγµατοποιώντας  ανεπανάληπτη και καταπληκτική κοινωνική προσφορά τόσον στην 
περιοχή του Σελίνου, όσον και της πόλεως µας, χάρις στις διεθνείς γνωριµίες του προέδρου 
Ευτυχίου Κουκουτσάκη που προσφέρουν βοήθεια, όσο και σε ατοµική χρηµατοδότηση από 
τον ροτ. Αντώνιο Κουκουτσάκη. 
Αξιωµατούχοι της τοπικής κοινωνίας, ενεργά µέλη του Ρόταρυ: 

Μαρκογιαννάκης Χρήστος τ.Υπουργός, Βιρβιδάκης Κυριάκος τ.Υπουργός και επι 8ετια τ. 
Δήµαρχος Χανίων, Καστρινάκης Σταύρος Αερολιµενάρχης Χανίων, Πατεράκης Σταύρος Επίτ. 
Πρόξενος της Σλοβακίας στην Κρήτη, Γκίζας Σταύρος , Στασσίνου Ελβίρα και Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης, Πολιτευτές. Μουσταϊζής Σταύρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Βραβεύσεις - διακρίσεις: 

1) Για τις άριστες δηµόσιες σχέσεις µας και προβολή του Ρόταρυ, έχοµε λάβει από του 
έτους 1987 ανελλιπώς βραβεία από την 2470 Περιφέρεια 

      2) Έχοµε λάβει Βραβείο από το Δ.Ρ. επανειληµµένως και πολλαπλά.  

Ο όµιλος µας έχει αναγνωρίσει και βραβεύσει διάφορα πρόσωπα Δηµοσίων και Ιδιωτικών 
φορέων, όπως : 

- Ο Ερυθρός Σταυρός, 
- Το Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων 
- Τους Ναυαγοσώστες, Σαµαρείτες 
- Τους Διευθυντές Κλινικών  Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων 
- Την Ελληνική Αστυνοµία (Κρήτης) 
- Απόστρατους αξιωµατικούς Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Λιµεναρχείων, Τελωνείων 
Κρήτης 

- Διακεκριµένους επιστήµονες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και Πολυτεχνείου Κρήτης για 
τις ερευνητικές τους δραστηριότητες., 

- Φορείς που επιτελούν αξιόλογη πολιτιστική προσφορά, όπως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης, 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ, Νοµαρχία Χανίων, κλπ 

- Φοιτητές Πολυτεχνείου Κρήτης δια καινοτόµους έρευνες, 
- Την Φιλαρµονική ορχήστρα Δήµου Χανίων, 
- Κρητικά Σωµατεία για την διατήρηση των ηθών και εθίµων και της λαϊκής µας 
παράδοσης, 

 
 
Δηµοσιεύσεις - εκδόσεις: 
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Επί καθηµερινής σχεδόν βάσεως η δραστηριότητα του οµίλου, αναφέρεται  στον τοπικό τύπο 
και το ραδιόφωνο. 
Εκδίδει το τριµηνιαίο περιοδικό «Ροταριανός Παλµός» σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. 
Κοινοτική δράση: 

1. Δηµιουργία Τραπέζης µυελού των οστών. 
2. Οµάδα αιµοδοσίας µε µόνιµο αριθµό εθελοντών αιµοδοτών 
3. Δηµιουργία βιβλιοθήκης σε χωριό του Νοµού Χανίων 
4. Οικονοµική ενίσχυση στα συσσίτια Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας και Ενορία  
Εισοδίων Χανίων. 

5. Ενίσχυσης αναξιοπαθούντων οικογενειών 
6. Συνεχής υποστήριξη κέντρου αυτιστικών παίδων Χανίων 
7. Διοργάνωση επί 5ετιαν (2008 -2012)των Αθλητικών Αγώνων «Απολλώνια» στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρόγραµµα περιελάβανε αγώνες δρόµου, πεζοπορίας, 
κολύµβησης, τουρνουά Σκάκι, Κρητικό Βόλι. Συµµετείχαν κάθε φορά περί τους 1500 
Αθλητές. 

8. Ανέγερση Δηµοτικού Σχολείου στο Delicie της Αφρικής µε την συµµετοχή του Ρ.Ο. 
Ηρακλείου. 

9. Ανέγερση 5 φρεατίων Νερού στην ιδία περιοχή. 
10.  Βραβεύσεις εξεχόντων προσωπικοτήτων και σωµατείων από το 1968. 
11. Συµµετοχή στο πρόγραµµα ανταλλαγής νέων άνω των 10 χωρών. 
12. Δηµόσιες σχέσεις άριστες µε όλες τις πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές του Νοµού µας 

(Αντιπεριφερειάρχες-Δηµάρχους –Δκτές V Μεραρχίας, Ναυστάθµου Κρήτης, Πεδίου 
Βολής, Κέντρου Ναυτ. Αποτροπής, της Αµερικανικής Βάσεως Σούδας, Πυροσβ.Υπηρ. 
κ.τ.λ από του 1978 µέχρι και σήµερα ανελλιπώς, µε κύριο συντελεστή τον ροτ. Εµµ. 
Δελάκη και βραβεύεται από την Περιφέρεια κάθε χρόνο. 

13. Πολλαπλές επισκέψεις και βοήθεια στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, στο Κέντρο 
Ηµερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παίδων ( KHΦΑΠ), στο Ορφανοτροφείο Χανίων, στο 
Δηµοτικό Παντοπωλείο Δήµου Χανίων, στο Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων και στο 
Ψυχιατρικό τµήµα του Γεν. Νοσοκοµείου Χανίων. 

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

15. Έκδοση του Περιοδικού «Ροταριανός Παλµός» από του 1978 µέχρι και σήµερον µε 
όλες τις δραστηριότητες µας. Είναι ανηρτηµένες στο interrnet και στο Facebook. 

16. Πλήρης αρχείο του Οµίλου από του 1978, το οποίο είναι κατατεθειµένο στο Ιστορικό 
Αρχείο Κρήτης στην Δηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων καθώς και στις προηγούµενες 
επιτροπές της Ιστορίας του Ελληνικού  Ρόταρυ της 2470 Περιφέρειας ηλεκτρονικά.  

17. Διοργανώσεως Μηνιαίων Πανηγυρικών Συνεστιάσεων µε την συµµετοχή ανω των 100 
ατόµων κάθε φορά, παρά την οικονοµική κρίση µε Οµιλητές κύρους και την συµµετοχήν 
των αρχών της πόλεως µας πλην των εκκλησιαστικών. 

18. Άριστες σχέσεις µε τα Μ.Μ.Ε. της Κρήτης και καλύπτουν όλες τις δραστηριότητές µας 
19.  Ενίσχυση απόρων οικογενειών 

Οµιλίες: 

Ο Ρ.Ο. Χανίων πρωτοπορεί στον τοµέα των πανηγυρικών εκδηλώσεων (1 κάθε µήνα) µε 
διακριµένους οµιλητές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Στις οµιλίες µας 
παρευρίσκονται πάντοτε οι Αρχές της πόλης µας. 

Οι οµιλίες µας αυτές  συγκεντρώνουν τα φώτα της δηµοσιότητας των τηλεοπτικών  καναλιών  
και το έργο του Ρόταρυ γίνεται ευρύτατα γνωστό στην κοινωνία ολόκληρης της Κρήτης. 

Συνέδρια : 
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i. Διοργανώσαµε τα δύο ετήσια συνέδρια της Περιφέρειάς µας το 1977 και το 50ό Συνέδριο 
το 2010 

ii. Έχοµε διοργανώσει δεκάδες σεµινάρια, ροταριανής ενηµέρωσης, για το περιβάλλον, για 
τους υδάτινους πόρους κλπ. 

Διεθνής δράση: 

1. Ανέγερση Δηµοτικού Σχολείου εις Γαλλικό Κογκό σε συνεργασία µε το  Ρ.Ο.Ηρακλείου 
(2008), συνολικού κόστους € 23.000. 

2. Ανόρυξης 3 φρεατίων πόσιµου νερού στην Sierra Leone,  µε αποστολή € 2800 µέσω 
της ActionAid. 

3. Συνεργασία µε 60 οµίλους της Αγγλίας µε συνεχείς συναντήσεις – για την δηµιουργία 
ξενώνα φιλοξενίας καρκινοπαθών παιδιών της Αγγλίας στην πόλη µας. Τελικά 
µαταιώθηκε.  

4. Υιοθεσία παιδιού από την Αφρική. 
5. Οικονοµική ενίσχυση στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας.  

 
Εκδηλώσεις: 

Πραγµατοποίηση δύο Παγκόσµιων συνδιασκέψεων  στην πόλη των Χανίων: 

1) Κατά του Αναλφαβητισµού παρουσία της κ. Bonnie Miller, συζύγου του Πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, η οποία ήταν η κύρια οµιλήτρια µετά καθηγητών του Πανεπιστηµίου του 
Λονδίνου καθώς και προκαθηµένου Μητροπολίτου της Προτεσταντικής Εκκλησίας του 
Λονδίνου  και πλήθος αξιόλογων αντιπροσωπειών Από την Ευρώπη. 

2)  Για την Ειρήνη και την Τροµοκρατία, µε την συµµετοχή 19 Πρέσβεων και εκπροσώπων 
Πρεσβειών που βρίσκονται στην Ελλάδα.  

3)  Συνδιάσκεψης στο πολυτελές Ξενοδοχείο Gaza Delfino των Χανίων, του Δ.Σ. του Ρ.Ο. 
Χανίων µε τον Πρέσβη των ΗΠΑ κ. Ritz, µε αντικείµενο την βελτίωση των Ελληνο-
Αµερικανικών σχέσεων. 

 

 Aπό την κατασκευή Δηµοτικού σχολείου στο Κογκό. O Πάπας-Πατριάρχης Αλεξάνδρειας 
κ.κ.Θεόδωρος, ο πρώην πρόεδρος του Ρ.Ο. Ηρακλείου Γιάννης Αµαργιανιτάκης και η ροτ. 

Δήµητρα Τυλιανάκη 
του Ρ.Ο.Χανίων 

 

 
 α      α             
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Από Πανηγυρική συνεστίαση στον Ρ.Ο.Χανίων 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 
Απονοµή τιµητικών κυπέλλων στους νικητές. 

 

 

Χαρακτηριστικό στιγµιότυπο από την βράβευση 
του κ. Σκαράκη Ιωάννου Περιφερειάρχη  
Κρήτης και Προέδρου του Ελληνικού  

Ερυθρού Σταυρού Χανίων. 

 

Αναµνηστική Φωτογραφία των βραβευθέντων 
φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης µετά των 
επιδοσάντων τα τιµητικά Διπλώµατα δια 
λογαριασµόν του Ρ. Ο. Χανίων.  
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Από την ανακήρυξη σε Μεγάλο Ευεργέτη 
Ρ.Ο.Χανίων του κ. Μιλτιάδη Καράτζη δια την 
καθοριστική χρηµατική συµβολή του εις την 
ανέγερση του Ορθόδοξου Δηµ. Σχολείου εις 
το Delicie της Αφρικής.  

   

 

         

Πρόγραµµα GSE - Από την φιλοξενία τεσσάρων 
νέων επαγγελµατιών και  ενός Ροταριανού 
συνοδού, από την 7620 Rotarian District. 

 

Τα µέλη του  1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος  εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου συγκέντρωσαν 
τρόφιµα καθώς και  είδη οικιακής και ατοµικής υγιεινής, µε σκοπό να καλύψουν της ανάγκες του 

Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήµου Καντάνου Σελίνου. 

 

O Ροταριανός Όµιλος Χανίων, παρέδωσε ποσότητα ρουχισµού και υπόδησης στο Ψυχιατρικό 
Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, για τις ανάγκες των τροφίµων του. Τα είδη συγκεντρώ-
θηκαν από το 1ου Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα (ΡΚΣ) εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, µε µέριµνα 
των προέδρου και αντιπροέδρου του Κουκουτσάκη Ευτύχιου και Κουκουτσάκη Αντωνίου. 
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Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων, παρέδωσε ποσότητα ρουχισµού και υπόδησης στο Δηµοτικό 
Γηροκοµείο 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.  

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

[ Βόλου ] 
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  Χανιά, 04 Οκτωβρίου 2017                                    

 

Προς:  Τον Πρόεδρο του Ροταριανού Οµίλου Βόλου, Ροταριανό  Σοφιάδη Νικόλαο    

Φίλε Ροταριανέ Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε όπως δεχτείς τα θερµά µας συγχαρητήρια για το σηµαντικότατο έργο που 
επιτελείτε στο Ροταριανό Όµιλο Βόλου, την προεδρία του οποίου έχετε την τιµή να εξασκείται. 

Μελετήσαµε προσεκτικά το µηνιαίο δελτίο σας του Σεπτεµβρίου 2017 και εκπλαγήκαµε 
ευχάριστα µε την ποιότητα αλλά και τον µεγάλο αριθµό των δράσεών σας επ’ ωφελεία του 
κοινωνικού συνόλου. 

Σας ευχόµεθα από καρδιάς να συνεχίσετε µε την αυτή διάθεση, θέληση αλλά και 
επιτυχία το επάξιο έργο σας, επιτυχία που βασίζεται στις υψηλού επιπέδου γνώσεις σας για το 
ρόταρυ, αλλά και για τις ανάγκες της κοινωνίας µας.  

Το έργο σας θα αναδειχθεί από τον Όµιλό µας στην εποµένη πανηγυρική µας 
συνεστίαση, καθώς και στο περιοδικό του Οµίλου µας.                                                

Μετά των φιλικοτέρων µας αισθηµάτων, 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο Γενικός Γραµµατέας 

         τ. β. Διοικητής                    

    Εµµανουήλ  Δελάκης                    Κωτσιόπουλος Δηµήτριος    
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Φωτογραφικό και Λοιπό Ρεπορτάζ από την απλήν Συνεστίασιν της 9-11-
2017 κοινής µετά του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις 
ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ α) µε την Οµιλίαν του εκ των Αντ/δρων µας Πολέντα 
Σταύρου µε θέµα «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ», β) της Ανακηρύξεως ως επιτίµου µέλους µας του 
κ.Μαρινάκη Μάρκου Δασολόγου-Ιστορικού–Ερευνητού και Συγγραφέα καθώς 
και γ)των Ετήσιων αρχαιρεσιών µας δια την ανάδειξιν Προέδρου και ΔΣ του 
οµίλου µας. 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος. Ο Γεν.Γραµµατεύς µας 
Κωτσιόπουλος Δηµήτριος υποστράτηγος ε.α, ο επιτ. ροτ. Μαρκογιαννάκης Χρήστος 
τ.Αντ/δρος της βουλής των Ελλήνων και τ.Υπουργός, ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης ενώ 
προσφωνεί τον Νέον Επιτ. ροτ. Μαρινάκην Μάρκον που ισταται ορθιος, οι Αν/δροι µας 
Βαθιωτάκης Γεώργιος και Πολέντας Σταύρος. 

 

ΕΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Επιτ.ροτ.Νικολακάκης Δηµήτριος προιστάµενος υγείας της 
Αντιπεριφέρειας Χανίων ο Α Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος και η επιτ.ροτ. 
Σηµανδηράκη Ζαχαρένια ειδικός σύµβουλος των Γεν.Αρχείων του Κράτους καθώς και ο τ.β 
Δ/της Μαρινάκης Σταύρος. 
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Διακρίνονται απ΄αριστερά οι Αντ/δροι µας 
Βαθιωτάκης Γεώργιος,Πολέντας Σταύρος, 
η ροτ.Πολυράκη Ελένη και ο Πρόεδρος 
του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος 
εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου 
ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος. 

 

 

 
Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Πρόεδρος του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ Σελίνου 
ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος, ο εψηφισµένος Πρόεδρος µας δια την ροτ.χρονιά 1-7-2019/30-6-
2020 Ροτ.Γκίζας Σταύρος, ο ροτ.Καστρινάκης Σταύρος τ.Αερολιµενάρχης Χανίων και 
Πρόεδρος της Επιτροπής βραβεύσεων του Οµίλου µας, ο ροτ.Παπαδάκης Χαρίτων Καθηγητής 
της Ιατρικής και Δ/ντης της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νοσοκοµείου Χανίων µετά του Επιµελητού 
αυτής ροτ.Πρώιµου Ευκλείδη, η ροτ.Κωτσιοπούλου Τσαπάκη Μαρία Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κοινοτικής Δράσεως και Αλληλεγγύης του Οµίλου µας καθώς και ο επιτ. ροτ. Παυλάκης 
Αχιλλέας. 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά Διακρίνονται απ΄αριστερά Πελεκανάκης Παναγιώτης και ο επιτ.ροτ. 
Νικολακόπουλος Δηµήτριος, η ροτ.Ασηµοµύτη Στυλιανή και το ζεύγος των ροταριανών 
Σταµατάκης Ζαχαρίας και Μαρία. 
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Διακρίνεται πρώτος απ΄αριστερά ο Αντ/δρος του 
1ου Ροτ.Κοινοτ.Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου Κουκουτσάκης Αντώνιος ο οποίος µε τις 
επανειλληµµένες Δωρεές του προς τα διάφορα 
Ιδρύµατα και αναξιοπαθούντα άτοµα του Νοµού 
Χανίων έχει καταστεί φωτεινό παράδειγµα προς 
µίµησιν δι ολους µας.Διακρίνονται επι πλέον ο 
τ.Αστυν. Δ/ντης Καντάνου Σελίνου κ.Ανδρεό-
πουλος µετά της συζύγου του και το ζεύγος 
Μαρινάκη Μάρκου που βραβεύεται σήµερον. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 09-11-2017 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ 

Φίλτατοι Ροταριανοί Συνάδελφοι και φίλοι του Οµίλου µας, 

Σας καλωσορίζω στην σηµερινήν απλήν συνεστίασιν µας που σκοπούς έχει: 

Α) Την οµιλία του εκ των αντιπροέδρων µας Πολέντα  Σταύρου µε θέµα: 

    «Εναρµόνησις Νοµοθεσίας µε επιβολή Ποινών για Τροχαίες  Παραβάσεις» 

Β) Την Ανακήρυξιν σε Επίτµ.µέλος µας του διακεκριµµένου Δασολόγου –   Ιστορικού Ερευνητού 
και Συγγραφέα Μάρκου Μαρινάκη. 

Γ) Την διενέργιαν των καθιερωµένων ετήσιων αρχαιρεσιών δια την εκλογήν 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-7-2019 ΕΩΣ 30-6-2020  δι΄ 
απευθείας εκλογής,  και  

2) ΔΣ περιόδου 1-7-2018/30-6-2019 
(1) 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  

 
Ο πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου Χανίων Εµµανουήλ Δελάκης συνοδευόµενος από τον 
γραµµατέα Δηµήτριο Κωτσιόπουλο, συµµετείχαν κατόπιν προσκλήσεως, στην δεξίωση που 
παρέθεσε ο Πλοίαρχος του Ρουµανικού Εκπαιδευτικού Πλοίου “Mirea”, Πλοίαρχος Gabriel Moise, 
που έδεσε µερικές µέρες στο λιµάνι της Σούδας, πραγµατοποιώντας εκπαιδευτικό ταξίδι µε 
δοκίµους από την Γερµανία, την Κίνα, την Πολωνία και άλλες χώρες. Στην φωτο διακρίνονται στο 
κέντρο ο Πλοίαρχος Moise, ο πρόεδρός µας Εµµ. Δελάκης, ο Δκτής του Κέντρου Ναυτικής 
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αποτροπής Αρχιπλοίαρχος Τσόγκας Γεώργιος και δεξιά η σύζυγος του Δκτου της Αµερικανικής 
Ευκολίας Σούδας κυρία Collins. O Ρουµάνος Πλοίαρχος, ροταριανός και αυτός, είχε την 
ευχαρίστηση να µεταβιβάσει του θερµούς ροταριανούς χαιρετισµούς των µελών του Ροτ. Οµίλου 
Χανίων, στον πρόεδρο του Ροτ. Οµίλου Κωστάντζας της Ρουµανίας.   

(2) 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ  ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
                                                                                                                                                                                       

Χανιά  20 Σεπτεµβρίου 2017  
Το Δ.Σ του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µόλις πληροφορήθηκε τον Θάνατο  του τακτικού 

µέλους του και εκπροσώπου αυτού στις Βρυξέλες πρώην Επικεφαλής της Μονάδας 
Οικονοµικής Πολιτικής της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ενωση και 
διευθυντής Πολιτικής του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στο  Βέλγιο 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 θα πραγµατοποιηθεί  στην Αθήνα. 

2ον  Να συµπαρασταθεί εµπράκτως και να εκφράσει  τα βαθύτατα συλλυπητήρια του εις 
την οικογένειαν του. 

3ον  Να καταθέσει το ποσόν των 200 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 «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»  και στο 

δελτίο του Ρ.Ο. Χανίων καθώς και στο FaceBook του Οµίλου. 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος Ρ.Οµ.Χανίων                                      Ο Γεν.Γραµµατέας                                   
Εµµανουήλ Δελάκης                                         Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 

(3) 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

Ο Όµιλος µας ανταποκρίθηκε 
εις την Πρόσκλησιν της α.ε. Cveta 
Hricova, της νέας Πρεσβευτου της 
Σλοβακικης Δηµοκρατίας στην 
Αθήνα όπως συµµετάσχουµε σε 
δεξίωση την 2/10/2017 επ’ ευκαιρία 
της Εθνικής εορτής τους και όρισε 
εκπρόσωπους αυτού τον Ροτ. του 
Οµίλου µας Ιωάννην Κατσανεβάκη 
και τη σύζυγον του. 
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Εις την δηµοσιευµένην φωτογραφία ο εκπρόσωπος µας Ροτ. Ιωάννης Κατσανεβάκης µετά του 
Προξένου της Σλοβακίας στην Κρήτη Ροτ. του Οµίλου µας Πατεράκη Σταύρου και του 
Αντιναύαρχου ε.α. Χέλµη Δηµοσθένη πρ. Δ/του του Ναυστάθµου Κρήτης και πρ. Υποδ/του του 
ΓΕΝ. και νυν Προέδρου του Ναυτικού 
Αποµαχικού ταµείου. 
Θέλουµε να επισηµάνουµε για µια ακόµη 

φορά ότι η συµβολή του Ροτ. Πατεράκη 
Σταύρου εις την διαµόρφωσην της Δηµόσιας 
Εικόνας του Οµίλου µας είναι σηµαντική και 
καταλυτική µαζί µε το επιτελείο που µε 
περιβάλλει, ήτοι τον Γεν. Γραµµ. Δηµήτριο 
Κωτσιόπουλο, Υποστράτηγο ε.α.  και το Ροτ. 
Καστρινάκη Σταύρο πρώην Αερολιµενάρχη 
Χανίων, πρόεδρον της επιτροπής βραβεύσεων 
του Οµίλου µας. 

 
Ο Ροτ. του οµίλου µας Πατεράκης Σταύρος 

µετα του Υπουργου Άµυνας της σλοβακίας Peter 
Gajdos τη στιγµή που ο Υπουργός του επιδίδει 
σχετική βράβευση δια το σηµαντικό έργο του. 

 
 
 

Ο ροτ. Πατεράκης Σταύρος µετα της νέας 
Πρεσβευτού Cveta Hricova εις τους τάφους των 
Βενιζέλων στα Χανιά µας. 

 
(4) 

Ο Οµιλος µας ανταπεκρίθηκε σε παράκληση αναξιοπαθούσης πολύτεκνης οικογένειας µε 
εκ γενετής ανάπηρο παιδί και απέστειλε το ποσόν των 50 ΕΥΡΩ δια έκδοσιν εισητηρίων 
καθόδου εις Χανιά µετά από χειρουργικήν επέµβασιν του αναπήρου παιδιού.Τα χρήµατα 
εδόθησαν από τον Πρόεδρον του 1ΟΥ Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
Σελίνου Ροτ.Ευτύχιο Κουκουτσάκη τον οποίον ευχαριστούµε θερµώς δια την πρόθυµον 
ανταπόκρισην του στο αίτηµά µας. Επίσης απευθύνω Δηµόσια ευχαριστήριο εις τον ροτ.τ. 
β.Δ/τη Μαρινάκη Σταύρο ο οποίος αντεπεκρίθη πρόθυµα και ενίσχυσε το ταµείον του Οµίλου 
µας µε µια έκτακτη εισφορά των 100 ευρώ. Εύχοµαι το παράδειγµα των ανωτέρω δυο 
Ροταριανών να το ενστερνισθούν και άλλοι συνάδελφοι δια να µπορέσοµε να ανταποκριθούµε 
στα λειτουργικά µας εξοδα.Εις το πρόσφατο παρελθόν τέτοιες ενισχύσεις είχαν 
πραγµατοποιήσει οι Ροτ.Σεληνιωτάκης Δηµήτριος, Κουκουτσάκης Ευτύχιος και Αντώνιος. 

(5) 
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Κορυφαίο θέµα δια την υπαρξιν του Οµίλου µας είναι η πληροφόρησις σας σχετικά µε τα 
οικονοµικά του Οµίλου µας. Με τις δραστηριότητες που πραγµατο-ποιούµε είναι αδύνατο να 
ισοσκελίσουµε τον προυπολογισµόν µας µε την µικρήν συνδροµήν που εχοµεν.Σας κάνω 
εκκλησιν βοηθήστε µας.Δεν ζητώ απολύτως µα απολύτως τίποτε από αυτούς που δεν 
εχουν,µας φτάνει η αγάπη τους.Ζητούµε όµως απ ΄αυτούς που µπορούν να µας δώσουν ότι 
διαθέτουν περίσσευµα. Να έχετε υπ΄οψιν σας ότι εκδίδουµε Δελτίο.Διατηρούµε προσωπικό επι 
µονίµου βάσεως καθώς και περιστασιακούς. Πληρώνουµε Τηλέφωνο, ΔΕΗ, γραφική υλη, 
Μελάνια εκτυπωτών, βοηθούµε αναξιοπαθούσες οικογένειες που βρίσκονται σε µεγάλη ενδια, 
αντιµετωπίζουµε βλάβες κ.τ.λ. 

 Θα περιµένω απ ολους σας µιαν ενίσχυσιν ειτε τώρα ειτε ερχόµενοι στα γραφεία του 
Οµίλου µας 9,30-1,30 καθηµερινώς ειτε να ελθουµε εµείς στον δικόν σας χώρο. 

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

(6) 
Σας  απευθύνω θερµή έκκληση να µε βοηθάτε στις πανηγυρικές συνεστιάσεις µας µε το 

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

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

Το κατορθώνω βέβαια όπως και σεις το έχετε διαπιστώσει αλλα κουραζοµαι υπερβολικά. 
(7) 

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

(8) 
Τρίτο σηµείο που θέλω να 

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

(9) 
Προσπαθήσετε,βάλετε τα δυνατά σας, 

ενδιαφερθείτε να εγγραψουµε Νέα Μέλη. 
Σωµατείο που δεν ανανεώνετε φθίνει. 

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



34 
 

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

Μπορείτε όµως κάλλιστα,εάν το ενστερνισθείτε, εάν το βάλετε σαν αυτοσκοπό να 
εγγράψετε νέα Μέλη. Να αισθανθούν και αλλα ατοµα της κοινωνίας µας την χαράν της 
συναδελφώσεως. Κρατώ αιτήσεις εισδοχής και ζητήσετέ µου να σας δώσω και προσπαθήστε 
µε κάθε τρόπον να εγγράψουµε νέα µέλη. 

Οσοι ροταριανοί επιτύχουν να εγγράψουν τουλάχιστον δυο νεα Μέλη  θα βραβευθούν  εκ 
µέρους του Οµίλου µας. Στην κατηγορία των βραβευοµένων θα υπαχθούν και αυτοί που εχουν 
βάλει νέους ροτ.απο 1-1-17 αρκεί να είναι 2 συνολικά οι εισαχθέντες. 

(10) 
Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω όταν αλλαζετε αριθµό τηλεφωνου η email, τηλεφωνήστε 

µας να µας ενηµερώνετε για να µην γυρίζουν πίσω τα email και να µην µπορώ να σας βρω και 
στο τηλέφωνο. 

(11) 
Διαφηµίσετε το Περιοδικό µας Ροταριανός Παλµός και πρωτίστως  διαβάσετε το σεις. 

Περιέχει ολες  τις δραστηριότητες µας. Εαν δεν το λαµβάνετε ειδοποιήσετε µας. 
Δώσατε µας τα email των φίλων σας µε τηλεφωνικό µήνυµα δια να τους το στέλνουµε και 

για να  τους προσκαλούµε στις Πανηγυρικές Συνεστιάσεις µας. 
(12) 

Στις απλές συνεστιάσεις µας ανταλλάξατε απόψεις και σκέψεις µεταξύ σας, γνωρισθείτε 
καλύτερα. 

Μην κάθεσθε πάντα µε την ιδια παρέα. Πως θα αφοµοιωθούµε και θα γίνουµε µια παρέα 
εάν δεν ανοιχθούµε µεταξυ µας. Πως θα συντελεσθεί η αγάπη. 

Καθένας µας ας πλησιάσει πρώτος αυτός τον νέον ροτ.συνάδελφο η τον παλαιό αλλά που 
δεν εχει αρκετό θάρρος δια να επιτευθεί η πολυπόθυτη συναδέλφωσις. 

(13) 
Αντίγραφο  του πολύ σηµαντικού Αρχείου του Οµίλου µας που µερικό βέβαια βρίσκεται 

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

Την χρονοβόρον αυτήν διαδικασίαν πραγµατοποίησε ο Γενικός Γραµµατεύς Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος και ενηµερώνοµε κάθε χρόνο τα νέα µας επιτεύγµατα ( Ιστορικά δεδοµένα). 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ 

ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ  9-11-2017 

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

Εγώ δεν θα προσθέσω τίποτε επιπλέον αλλά θα περιοριστώ 1) , να σας διαβάσω όµως τις 2 
τιµητικές διακρίσεις που του απένειµε ο Όµιλος µας την 1ην στις 17-11-2011 και την 2ην  στις 
11-6-2015 αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο που προσφέρει και 2) θα προβάλω δυο µικρά 
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video  A) εργο µαθητών Επαλ Βρυσσών για το Σταύρο Πολέντα  Β) την επίσκεψιν του 
Προέδρου της Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο εις το Πάρκο Χρήστος Πολέντας. 

Οι τιµητικές διακρίσεις έχουν ως κάτωθι: 

 

1) Δια την αμέριστον ηθικήν και ουσιαστικήν συμπαράστασιν και παρηγορίαν 
που παρέχει εις τις οικογένειες των  θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων 
Κρήτης. 

2) Δια την πολύτιμον και καθοριστικήν συμβολήν του εις την ίδρυσιν και 
κατασκευήν του Πάρκου τροχαίων ατυχημάτων «ΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΟΛΕΝΤΑ» μετά 
της εντός αυτού πετρόκτιστης εκκλησίας του «Αγίου Χριστοφόρου»  
προστάτου των οδηγών εις την περιοχήν Νεραντζιάς στις Βουκολιές 
μοναδικού Παγκοσμίως στην μνήμην των τροχαίων ατυχημάτων. 
Επισημαίνεται  δε όλως  ιδιαιτέρως ότι δια των αόκνων προσπαθειών και 
ενεργειών του, το ανωτέρω πάρκο κατασκευάσθηκε με ομόφωνες αποφάσεις 
όλων των Δήμων του Νομού Χανίων, Νομαρχιακού Συμβουλίου και 
συμβουλίων της ΔΕΔΙΣΑ, ΤΕΔΚ και άλλων αυτοδιοικητικών παραγόντων 
δύναται δε να θεωρηθεί ως έργον της Αυτοδιοίκησις του Νομού Χανίων.                                                                                                      

3) Δια την συμμετοχήν του και την ομιλίαν του εις την σημερινήν 
πανηγυρικήν συνεστίασην του ομίλου μας της 11/6/15, 

4) Δια την συνεχήν και αδιάκοπη επί σειρά ετών προσφοράν του εις τα 
κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας με κυρίαρχο μέλημά του την παροχήν 
Οικονομικής βοηθείας, Νομικών Συμβουλών από εξειδικευμένους Δικηγόρους, 
και Ψυχολογικής Υποστήριξης των οικογενειών των τροχαίων ατυχημάτων 
ιδρύοντας προς τον σκοπόν αυτόν τον ανωτέρω σύλλογον αναλαμβάνοντας 
συγχρόνως την Προεδρίαν επιδεικνύοντας αξιοζήλευτον Δραστηριότητα και 
ενεργητικότητα απευθυνόμενος τακτικά και επανειλλημένως προς ολες τις  
αρμόδιες αρχές δια οσον το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα απαλύνοντας 
συγχρόνως  τον πόνον των δυστυχισμένων  αυτών υπάρξεων 

 
Αγαπητέ Ροταριανέ Συνάδελφε πρωτού σου παραδώσω  το βήµα του Οµίλου µας ο 
Γεν.Γραµµ.Δηµήτριος Κωτσιόπουλος θα αναγνώσει το Βιογραφικό σου σηµείωµα: 

                                            ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΟΛΕΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Γεννήθηκε το 1951 στα Χανιά Κρήτης. Από το 1972 µέχρι το 1997  υπηρέτησε στις τάξεις 
του Στρατού ως Αξιωµατικός Πεζικού στο χρονικό διάστηµα αυτό τιµήθηκε µε τον Αργυρό και 
Χρυσό Σταυρό  του Τάγµατος του Φοίνικα της τιµής και µε το µετάλλιο Γ’ τάξεως και 
απεφοίτησε επιτυχώς από την Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών τµήµα Τουρκικής.  

Το 1997 απεστρατεύθηκε των τάξεων του Στρατού µε αίτησή του και ασχολήθηκε µε την 
ίδρυση και την λειτουργία ενός πρατηρίου καυσίµων.  
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Ητο παντρεµένος µε την αείµνηστη Νίκη Βενέτη και 
απέκτησαν 2 παιδιά τον θανόντα σε τροχαίο ατύχηµα Χρήστο 
και την Λαµπρινή. 

Διατηρεί άριστες σχέσεις µε πάρα πολλές κοινωνικές 
οµάδες, οργανώσεις και άτοµα της πολιτικής, πολιτιστικής, 
οικονοµικής ζωής του τόπου αλλά και µε απλούς ανθρώπους 
του µόχθου, δια τον λόγον δε τούτο είναι λίαν αγαπητός και το 
πρατήριον του των καυσίµων πάντοτε γεµάτο κόσµο. Για τον 
καθένα βρίσκει κάτι να του αναφέρει και να τον κάνει να φύγει 
µε χαµόγελο από το πρατήριο. Αυτός είναι Κυρίες και Κύριοι ο 
φίλος µας ο Σταύρος.             

Φίλε ροτ.Συνάδελφε το βήµα του Οµίλου µας είναι στην 
διάθεση σου δια να µας αναπτύξεις το θέµα σου µε τον τίτλον 
«Εναρµόνησις Νοµοθεσίας µε επιβολή Ποινών για τροχαίες 
Παραβάσεις». 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 10-11-2017 

 

 

 
Ο Γεν.Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος ενώ 
ευχαριστεί τον Οµιλητήν δια την λίαν κατατοπιστικήν Οµιλίαν 
του. 
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       ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ  ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 9-11-2017 

 

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

Ο Ροταριανός όµιλος Χανίων εκτιµώντας και αναγνωρίζοντας συγχρόνως το πολύτιµον 
ερευνητικόν έργον του κ.Μάρκου Μαρινάκη Δασολόγου-Ιστορικού Ερευνητού και Συγγραφέα 
και την τεράστιαν συµβολήν του εις την προβολήν της χώρας µας της Ελλάδος µας ανα την 
υφήλιον µε το έργον του, πολυποίκιλον και αξιολογότατο όπως παρουσιάζετε εις τις 
πολλαπλές τιµητικές διακρίσεις που έχει λάβει κατά καιρούς  αποφάσισε  να τον ανακηρύξει  
ως επίτιµον µέλος του αφου προ εξαµήνου τον είχε βραβεύσει και  να τον συµπεριλάβει µεταξύ 

των προσωπικοτήτων εκείνων που 
τίµησαν και λάµπρυναν µε το έργον τους 
τον τόπον τούτον δηλαδή τα ιερά χώµατα 
της Κρητικής Γής.  

Πριν συνεχίσω  ο Γεν.Γραµµατεύς µας 
Δηµήτριος Κωτσιόπουλος Υποστράτηγος 
ε.α  αναγιγνώσκει το Βιογραφικό του 
σηµείωµα παρουσία του τ.Βουλευτού 
Χανίων κ.Γύπαρη Κων/νου και του 
Επιτ.Ροτ.Μανιουδάκη Αθανασίου 
Προέδρου των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Νοµού Χανίων. 

Βιογραφικό Δασολόγου Συγγραφέα –Ιστορικού Ερευνητή κ. Μαρινάκη Μάρκου 
Ο Μάρκος Μαρινάκης γεννήθηκε το 1946  και µεγάλωσε στα Χανιά της Κρήτης. 
Κατάγεται από την ιστορική οικογένεια των Μαρινάκηδων που έχουν την καταγωγή των 

από τα Σφακιά και τον Αποκόρωνα Χανίων. 
Ο προπάππους του ήταν ο Αναγνώστης  Μαρινάκης  που αναγράφεται στο Πάνθεο των 

Κρητικών αγωνιστών και ο παππούς του ο Μάρκος Μαρινάκης  (1858-1944) ήταν οπλαρχηγός 
Βαφέ Αποκορώνου και ήταν ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ στο 
Βαφέ Αποκορώνου το 1886. 

Ο πατέρας του Εµµανουήλ  Μαρινάκης  (1907-1913) αποτάχτηκε από τη χωροφυλακή επί 
Μεταξά γιατί έλαβε µέρος στο κίνηµα του Ε. Βενιζέλου το 1935. 

Ο Μάρκος Μαρινάκης  τελείωσε  το Β’ Λύκειο Χανίων ,στη συνέχεια σπούδασε στο 
Αριστοτέλειο Παν/µιο  Θες/νίκης, τελείωσε τη Γεωπονοδασολογική σχολή-Τµήµα Δασολογίας 
και φοίτησε επίσης στη Νοµική σχολή του ιδίου Παν/µιου. 

Υπηρέτησε τη θητεία του στον Ελληνικό στρατό ως Έφεδρος Άξ/κός. 
Εργάσθηκε στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ως ειδικός επιστήµονας-

Δασολόγος,  αρχικά µε έδρα τη Λαµία και αρµοδιότητες στο χώρο της Στερεάς Ελλάδος εκτός 
Αττικής, στη συνέχεια µετετέθη στη Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο και αρµοδιότητες στα Δασικά 
και Βιοτεχνικά δάνεια της Α.Τ.Ε σε όλη τη Κρήτη. 

Παράλληλα ο Μάρκος  Μαρινάκης  είναι φιλοτελιστής µελετητής της  Λαογραφίας  και 
Ιστορίας της Κρήτης.  Έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες  του σε περιοδικά και εφηµερίδες 
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και έχει λάβει µέρος σε συνέδρια  φιλοτελικού, λαογραφικού και ιστορικού αντικειµένου ,πάντα 
µε θέµατα που αφορούν στη Κρήτη.     

 Έχει βραβευθεί µε χρυσά και αργυρά µετάλλια για τα βιβλία του Φιλοτελικής  Φιλολογίας, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Σουηδία-Δανία –Αυστρία-Γαλλία-Ιταλία-Βουλγαρία-
Τουρκία, Η.Π.Α .ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ισραήλ-Ν. Κορέα.     

 Βιβλία του  που έχουν εκδοθεί. 
1.  Η ταχυδροµική ιστορία της Κρητικής Πολιτείας 1900 1913  (1981)  
2.  Αγγλική διοίκηση Ηρακλείου Κρήτης 1898-1899  (1989) 
3.  Ο Κρητικός ζωγράφος Ιωάννης  Σταυράκης 1841-1909 (2006) 
4.  Κάρτες  του εκδότη και φωτογράφου Kρήτης R.Behaeddin1899-1913 (2008) 
5.  Τα Χαρτονοµίσµατα ,τα νοµίσµατα της Κρητικής Πολιτείας 1898-1913  και τα 

Γραµµάτια-Οµόλογα που εξέδωσε η επαναστατική συνέλευση του Εθνικού Αγώνα το 1905 µε 
επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο για την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα   (2013) 

6.   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ—ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Συνηµµένες  βιβλιοκριτικές ) (2016)   

Είναι Πραγµατογνώµων των Κρητικών Γραµµατοσήµων και ταχυδροµικών ντοκουµέντων 
µε επίσηµο δίπλωµα της Ε.Φ.Ο και Ευρωπαϊκής  Ένωσης (F.I.P)                

Έχει λάβει διπλώµατα από ROTARY CANDIA για οµιλία του (ΤΟ ROTARY στα 
γραµµατόσηµα)  και ROTARY  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  για την οµιλία του (Τα Βενετσιάνικα 
νοµίσµατα της  Κρήτης.) 

Είναι παντρεµένος µε την Ευστρατία  Στρατάκη πτυχιούχο της δηµοσιογραφίας (Σπύρου 
Μελά) και έχει µία κόρη τη Μαρία Παιδίατρο στο Νοσοκοµείο  παίδων Αγίας Σοφίας Αθηνών.  

 
Νέε µας ροταριανέ συνάδελφε 
Θέλω να γνωρίζεις ότι εισέρχεσθε σε µια µεγάλη οικογένεια ανθρώπων καλής θελήσεως, 

στερουµένων προκαταλήψεων  απέναντι στο χρώµα του δέρµατος, στην θρησκεία  στην 
γλώσσα, στην κοινωνικήν τάξη  και στο πολιτικό σύστηµα των συνανθρώπων µας. 

Με σύνθηµα µας το ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ανιδιοτελώς ο Ροταριανισµός είναι µια οργάνωση που 
καταβάλλει καθηµερινά και προς όλες τις κατευθύνσεις προσπάθειες προσφοράς, 
περισσότερου χαµόγελου και περισσότερης ελπίδας για το σήµερα  αλλά και για το αύριο της 
ανθρωπότητος. Είναι µια οργάνωση χωρίς καµιά πολιτική, θρησκευτική, επαγγελµατική και 
µυστικιστική χροιά και απόχρωση. 

Δεν έχουµε καµιά ακόµη πρόθεση υποκατάστασης  του Κράτους η της Εκκλησίας. Απλά 
προσπαθούµε να συµπληρώσουµε τις δικές τους προσπάθειες, πιστεύοντας ακράδαντα ότι 
µπροστά στο µέγεθος και την παγκοσµιότητα των προβληµάτων µόνο όλοι µαζί µπορούµε να 
τα καταφέρουµε. 

Η Συµµετοχή σας στη Διεθνή Οργάνωση του Ρόταρυ θα σας δώσει την ευκαιρία  
απάλυνσης του πόνου των συνανθρώπων µας, που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί από εµάς, θα 
σας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε την πρωτοβουλία σας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να δράσετε 
συλλογικά, να δείτε πραγµατοποιούµενα πράγµατα που µόνος του κανείς δεν µπορεί να 
καταφέρει, θα σας δοθεί τέλος η ευκαιρία να υπηρετήσετε το Χρέος σας ως Ανθρώπου και ως 
Πολίτου της κοινότητας που ζείτε, της Πατρίδας και του Έθνους µας αλλά και του Κόσµου 
ολόκληρου. 

Σε τοπικό επίπεδο, είµαστε µία ολιγοµελής οµάδα εθελοντών από διάφορα  επαγγέλµατα 
µε απόλυτη ατοµική αυτοτέλεια. Δεν ανήκουµε και δεν εξαρτιόµαστε από καµιά κυβερνητική, 
θρησκευτική, πολιτική συντεχνιακή, οικονοµική δύναµη ή οργάνωση όπως ακούσατε και 
προηγουµένως. Είµαστε µέρος της παγκόσµιας οργάνωσης που ονοµάζεται Διεθνές Ρόταρυ 
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και η οποία οργάνωση αριθµεί 33.000 χιλιάδες Οµίλους µε 1.250.000 µέλη. Τόσο ο Όµιλος 
µας, όσο και το Διεθνές Ρόταρυ αυτοχρηµατοδοτούµαστε. Τα έσοδα µας προέρχονται από 
εισφορές των µελών και από εκδηλώσεις που οργανώνουµε. Συγκεντρωνόµαστε µία φορά τον 
µήνα ηµέρα Πέµπτη, δειπνούµε, συζητούµε θέµατα ροταριανά και θέµατα γενικότερου 
ενδιαφέροντος. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις γνωριζόµαστε καλύτερα, καλλιεργούµε τον 
εποικοδοµητικό διάλογο, βελτιωνόµαστε λεκτικά και πνευµατικά, παρακολουθούµε το 
παγκόσµιο γίγνεσθαι, συνάπτουµε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και προωθούµε τη 
µεταξύ µας ροταριανή φιλία, και αλληλεγγύη. Οι συνεστιάσεις µας είναι ανοικτές. Σε αυτές είναι 
ευπρόσδεκτος όποιος επιθυµεί είτε να παρακολουθήσει τη διαδικασία είτε να λάβει µέρος στις 
συζητήσεις είτε να πραγµατοποιήσει µία οµιλία είτε να γίνει µέλος.  

Σκοποί µας είναι: 
1. Να τηρούµε τους κανόνες χρηστότητας, ευσυνειδησίας, και αξιοπρέπειας κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατός µας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 
2. Να υλοποιούµε το ιδανικό του υπηρετείν µε ανιδιοτέλεια. 
3. Να κατανοούµε τη διεθνή κατάσταση και να προωθούµε το ιδανικό της παγκόσµιας 

ειρήνης. 
4. Να καλλιεργούµε καλές διαπροσωπικές σχέσεις τόσον µε τα µέλη του Οµίλου, όσο και 

µε όλους τους συνανθρώπους µας.  
Η µεγάλη και παγκόσµια αυτή ανθρωπιστική, φιλειρηνική, επαγγελµατική και κοινωνική 

οργάνωση είναι απολύτως αναγκαία και εξαιρετικά οφέλιµη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
ζωής της ανθρωπότητας, γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, λαοί και καταστάσεις που έχουν 
ανάγκη την ανιδιοτελή προσφορά των συνανθρώπων µας, αρκεί να λάβουµε υπόψη ότι 
σήµερα το ένα τρίτο του πληθυσµού της γής  ζεί κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
Αυτοί, Αγαπητέ Mάρκο αυτοί είµαστε και αυτούς τους σκοπούς υπηρετούµε. Όποιος 
Χανιώτης νοµίζει ότι διαθέτει περίσσευµα ανθρωπιάς είναι ευπρόσδεκτος στον Όµιλο µας. 
Χρειαζόµαστε όλους κοντά µας, ανεξάρτητα από οικονοµική, επαγγελµατική, µορφωτική, 
πολιτική, θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Το µόνο που θέλει το Ρόταρυ είναι η διάθεση 
της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα κέρδη είναι κυρίως ηθικά:  Ένα βλέµµα, ευγνωµοσύνης, µια 
στενωπός διεξόδου από την απελπισία, ένα χαµόγελο αισιοδοξίας είναι αρκετά να 
ενθαρρύνουν την επιλογή ζωής µας να υπηρετήσουµε το συνάνθρωπο µε ανιδιοτέλεια.  

  Ως επιστέγασµα και ως ενθύµιον της ανακηρύξεως του ως επιτίµου µέλους µας 
έχει  του επιδίδουµε το κάτωθι Δίπλωµα-Αφιέρωµα 

 

Με λάβαρο την ανθρωπιά κι ασπίδα σας το θάρρος 
Και με κοντάρι αλύγιστο μια θέληση τρανή 

Δίνεται μάχη του φωτός – όπως στη νύχτα ο φάρος – 
Και τον ωραίο αγώνα σας, τον σκέπουν οι ουρανοί. 
 Εσείς μεζούρα δεν κρατάτε μήτε γυρεύεται φακούς 

Την προσφορά σας να μετράτε και σε καλούς και σε κακούς 
Εσείς ψηλά πάντα κοιτάτε στους χρέους σας τους ουρανούς 
Και σαν τον ήλιο λαχταράτε να λάμπει κι ο δικός σας νους  
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Πάνω από δύσκολα γρανάζια πέρ’από κέρδους προσμονές 
Με της αγάπης σας τα’ατλάζια ντύνετε ανθρώπινες ψυχές 
Όταν αγνάντια σας σ’ερέση του πόνου υψώνει ο σταυρός 
η σκέψη σας εκεί θ(α) ανέβει παρηγοριάς να δώσει φως. 

 Η αγάπη εμπνέει τα έργα σας παντού 
Και δεν τρομάζουν την ψυχή σας καταιγίδες 

Δεν σας θολώνουν συννεφιές το νου 
Και φτερουγίζουν πάντα γύρω σας ελπίδες 
Μοίρα τους είναι να διαβαίνουνε οι αιώνες 

Κι όλους τους πύργους της Βαβέλ να τους γκρεμίζουν 
Μα της αγάπης σας τις άσειστες κολώνες 
Τα΄ αμείλιχτα πελέκια τους δεν τις αγγίζουν 

Αν έχει αξία ετούτη η πλάση,αν έχει νόημα κι ομορφιά 
Είναι ψηλά κανείς να φτάσει εκεί που λάμπει η Ανθρωπιά 

 

Στιχούργημα Ακαδημαϊκού – Φιλόλογου –  
Ποιητού και Λογοτέχνου κ. Νικ. Μαραγκουδάκη 

                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗΣ                  Χανιά  9- 11- 2017 

 

 Παρακαλώ το νέο επίτιµον µέλος  µας τον κ. Μάρκον Μαρινάκην να έλθει στο βήµα.    
Παρακαλώ πολύ τον τ.Αντ/δρον της Βουλής των Ελλήνων και επιτ.Ροτ.Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη καθώς και τον τ.Βουλευτήν Χανίων κ.Γύπαρην Κων/νον όπως του επιδώσουν 
από κοινού και εκ µέρους µας το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα-Αφιέρωµα τον δε Ροτ.τ.Β.Δ/τας 
Κρήτης Γκίζα Σταύρο και Μαρινάκη Σταύρο   όπως του τοποθετήσουν  εις την καµβιοδόχην 
του το σήµα του Ρόταρυ. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΔΕΛΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 9-11-2017 

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισες 

Θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της Ροταριανής χρονιάς 1-7-19 εως 30-6-20 δι΄απευθείας εκλογής 
ο οποίος και θα φέρει την κύρια ευθύνη έναντι της ηγεσίας του Ρόταρυ και των λοιπών αρχών 
και ο Αναπληρωτής που εάν θέλετε µπορείτε να µε ψηφήσετε δια να βοηθώ όσο µπορώ και να 
τον αναπληρώ εις τας εντος των Χανίων εκδηλώσεις και οπου αλλού χρειασθεί εάν φυσικά 
µου το επιτρέπουν οι Βιολογικές µας δυνάµεις. 

Παλαιότερα είχα συνεργασθεί µε τον αγαπητό Σταύρο Γκίζα όταν ηταν Πρόεδρος χωρίς 
κανένα απολύτως πρόβληµα και είµαι βέβαιος ότι και στην νέα του Προεδρία θα 
ξανασυνεργασθούµε άριστα.Του έχω απόλυτη εµπιστοσύνη και ελπίζω να τηρήσει την 
υπόσχεσή του ότι θα έρχεται στα γραφεία του Οµίλου δια να προσφέρει και αυτός τις 
υπηρεσίες του προς το κοινό καλό. 

Εγώ δεν επεθύµησα να ειµαι υποψήφιος Πρόεδρος διότι αναλογίζοµε ότι µετά από 20 
περίπου µήνες δεν γνωρίζω τι βιολογικές δυνάµεις µου αποµένουν.Οµως θα προσπαθήσω να 
ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και να τηρήσοµε µαζί µε τον Σταύρο και τα υπόλοιπα µέλη 
του Δ.Σ, τον Οµιλον µας σε υψηλά επίπεδα ροταριανής δράσεως. 

Η καλλιέργεια κλίµατος συναδελφώσεως, αλληλοκατανοήσεως, αλληλεγγύης και 
αλληλοβοηθείας µεταξύ µας είναι δεδοµένη (εκτος ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων). Δια την 
διατήρησην αυτής της οµοψυχίας πρέπει να εργασθούµε ολοι µαζί και να συνεισφέροµε το 
απόθεµα της ψυχής µας. 

Εδω δεν χρειάζονται χρήµατα, χρειάζεται όµως η πολυπόθητη ΑΓΑΠΗ και η συνεργασία 
µεταξύ µας.Ενας καλός λόγος,ένα ειλικρινές χαµόγελο ας είναι η βασική µας αρχή και µέσα 
στα πλαίσια αυτά διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες µας που είναι καταστατικά υποχρεωτικές. 

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

Ως Εφορευτική Επιτροπή προτείνω για Πρόεδρο την Ροταριανή Σκαµάγκα Σταµατάκη 
Μαρία και µέλη αυτής την Ροτ.Ασηµοµύτη Στυλιανή και τον ροτ.Καρτσωνάκη Στέφανο. 

Εψήφισαν 26 άτοµα και το Νέο Δ.Σ του Οµίλου δια την περίοδο 1-7-18 εως 30-6-19 είναι 
το κάτωθι: 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-19 – Β. Δ/ΤΗΣ 13-14 – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝ.ΠΡΟΕΔ.19-20 
    ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ συντ. Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-46467,  
    Κιν. 6944439818 , email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr    
3) ΕΨΗΦΙΣ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1-7-2019-30-6-2020  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ –ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚ.ΤΣΟΝΤΟΥ ΒΑΡΔΑ 68 ΤΗΛ.28210-50268 ΟΙΚΙΑ ΚΙΝ.6948987788 
email:stavrosgizas@gmail.com 

3)Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
     ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ      Ξεν/χείο  ΜΙΜΟΖΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, 
  Τηλ.6942693366 email: takisou@yahoo.gr 
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4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος   
     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 
5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Έµπορος Πετρελαιοειδών, Πελεκαπινα - Χανιά, Τηλ. 28210 88992, 
Κιν.697 8007735 , e-mail: polentaspark@hotmail.com 
6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΥΠΤΓΟΣ ε.α. Κιν. 6944525359 ,  
     e-mail: kotsiopoulosd@yahoo.gr  
7) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Οικονοµικός Αναλυτής Επιχ/κος 
Σύµβουλος-ΚΟΡΝΑΡΟΥ 22-ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ.28210-58370 ΚΙΝ.6977655766 email:anasigrotisis@otenet.gr 
8) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Αγίου Ιωάννου Ξένου 
Χαλέπα, Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 
9) ΜΕΛΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , Πρόξενος 
Σλοβακικής Δηµοκρατίας στην Κρήτη , τουριστικές επιχειρήσεις , spaterakis@spatours.gr , τηλ. 6974700100 

10) ΤΑΜΙΑΣ  ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Έµπορος δερµάτινων ειδών,  Κιν. 6989 119252  
11) ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιχειρηµατίας, Κάτω Δαράτσο Τηλ. 6944305825 
12) ΜΕΛΟΣ -  ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Επιτρ.Βραβεύσεων Αερολιµενάρχης Χανίων Χωρίον 
Ζουνάκι Χανιά 
      ΤΗΛ.28210-65653  ΚΙΝ.6942982022 email:Kastrhn1@gmail.com 
13) ΜΕΛΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού κοινοτικού σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων. Κιν. 6972138588, Τηλ. 2823041620 , e-mail: alfacafenion@aol.com 
 
Στιγµιότυπα από την Ψηφοφορία δια την εκλογήν νέου ΔΣ περιόδου 1-7-18/30-6-19 και 
Προέδρου και Αναπλ.αυτού περιόδου 1-7-19/30-6-20 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

Επίσκεψη του Ροταριανού Klaus Heins του Ροταριανού  
Οµίλου Bremervorde-Zeven της Γερµανίας 

 
Την 13 Οκτ 2017 επισκέφτηκε τα γραφεία του Οµίλου µας για δεύτερη φορά ο ροταριανός 

Klaus Heins, του Ροταριανού Οµίλου Bremervorde-Zeven της Γερµανίας. Μας είχε επισκεφτεί και 
το προηγούµενο έτος, όπου και του επιδώσαµε το λάβαρο του Οµίλου µας. Έδειξε έντονο 
ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του Οµίλου µας. Του έγινε µικρή ενηµέρωση και έµεινε 
κατάπληκτος από την ενεργητικότητα και την 
δραστηριοποίηση µας. Αυτή τη φορά µας 
χάρισε και το λάβαρο του δικού του Οµίλου 
όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία.  
Τον ενηµερώσαµε για το πρόγραµµα των 
µελλοντικών µας συνεστιάσεων ούτως ώστε 
την επόµενη φορά που θα έλθει να 
συµµετέχει σε µια από τις συνεστιάσεις µας.  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 
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