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Έτος 50ον – Τεύχος 59 Περιόδου 1-7-2018 έως 30-6-2019 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΜΑΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ -2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
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Έτος 50ον – Τεύχος 59ον - Περιόδου 01/07/17 – 30/06/18 

                     

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 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 

«ΓΙΝΕ Η ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ» 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 
                   BARRY RASSIN 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
2018-2019 

 
ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ 

ΠΑΞΩΝ 5, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΚΙΝ.6932361731 
ΤΗΛ.2108017794 

 
E-mail: 

ndkemos@otenet.gr 
 

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ 
2019-2020 

 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΚΙΝ  6947323707 
ΤΗΛ.2103614974 

E-mail: 
thpanagos@gmail.com  

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΔΚΤΗΣ 
2020-2021 

 
 

ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΙΝ  6944508447 

E-mail: 
g-mavros@hotmail.com 

 
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΠΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  

Kιν. 6974 950708, E-mail: nikos.spetsidis@gmail.com, 
ΠΡΩΗΝ Β.Δ/ΤΑΙ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κιν. 6948 987788 / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κιν. 6944 575792 

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

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-19 /  Β. Δ/ΤΗΣ 13-14 / ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ 19-20,  
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Συντ. Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-46467 
Κιν. 6944 439818 , email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr    

2) ΕΨΗΦΙΣΜ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1/7/19-30/6/20 
     ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Δικηγόρος-Δίκαιο Οικ.,  Τσόντου Βάρδα 68, 
  Κιν. 6948 987788, Οικ. 28210 50268 email: stavrosgizas@gmail.com 
3) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
     ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  Ξεν/χείο  ΜΙΜΟΖΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, 
  Τηλ. 6942 693366 email: takisou@yahoo.gr 
4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος   
     Κιν. 6932 296194   email: vathioti@otenet.gr 
5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Έµπορος Πετρελαιοειδών, Πελεκαπινα - Χανιά,  
Τηλ. 28210 88992, Κιν. 6978 007735 , e-mail: polentaspark@hotmail.com 

6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΥΠΤΓΟΣ ε.α.  
Κιν. 6944 525359, e-mail: kotsiopoulosd@yahoo.gr  

7) ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικονοµικός Αναλυτής Επιχ/κος Σύµβουλος 
   Κορνάρου 22, Χανια, Τηλ. 28210 58370, Κιν. 6977 655766, email: anasigrotisis@otenet.gr  
8) ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δηµοσιογράφος, Αγίου Ιωάννου Ξένου, Χαλέπα    
Κιν. 6944 414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

9) ΜΕΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόξενος Σλοβακικής 
Δηµοκρατίας στην Κρήτη, Τουριστικές επιχειρήσεις.  
Τηλ. 6974 700100, spaterakis@spatours.gr 

10) ΤΑΜΙΑΣ  ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
     Έµπορος δερµάτινων ειδών,  Κιν. 6989 119252  
11) ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιχειρηµατίας, Κάτω Δαράτσο    Τηλ. 6944305825 
12) ΜΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αερολιµενάρχης Χανίων Ζουνάκι 
Χανιά, Τηλ. 28210 65653,  Κιν. 6942 982022, email:Kastrhn1@gmail.com 
13) ΜΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «1ου Ροταριανού Κοιν.Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Κιν. 6972138588, Τηλ. 2823041620, e-mail: alfacafenion@aol.com 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 18-4-18 
 

Αξιότιµοι Παραλήπτες του κειµένου η πείρα των 84 χρόνων µου  
συµφωνεί απόλυτα µε τις διατυπώσεις του συγγραφέως Mario de Andrade. 

Διαβάστε τις µε προσοχή δεν θα χάσετε,  
αντιθέτως θα οφεληθείτε πολύ και θα προβληµατισθείτε. 

 
Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ 
Του Mario de Andrade* 
 
Μέτρησα τα χρόνια µου και συνειδητοποίησα, ότι µου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ' ότι 

έχω ζήσει έως τώρα...  Αισθάνοµαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε µια σακούλα καραµέλες: τις 
πρώτες τις καταβρόχθισε µε λαιµαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέµεναν λίγες, άρχισε να τις 
γεύεται µε βαθιά απόλαυση. 
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρµονες συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, καταστατικά, νόρµες, 

διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισµοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά. 
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχοµαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους 

ηλικία, δεν έχουν µεγαλώσει. 
Δεν έχω πια χρόνο για να λογοµαχώ µε µετριότητες. 
Δε θέλω να βρίσκοµαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωµένοι εγωισµοί. 
Δεν ανέχοµαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους. 
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιµήσουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν 

τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγµατα τους. 
Μισώ, να είµαι µάρτυρας των ελαττωµάτων που γεννά η µάχη για ένα µεγαλοπρεπές αξίωµα. Οι 

άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόµενο... µετά βίας για την επικεφαλίδα. 
Ο χρόνος µου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους, τις επικεφαλίδες.  
Θέλω την ουσία, η ψυχή µου βιάζεται...Μου µένουν λίγες καραµέλες στη σακούλα... 
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα µε ανθρώπινη υπόσταση. 
Που µπορούν να γελούν µε τα λάθη τους. 
Που δεν επαίρονται για το θρίαµβό τους. 
Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους. 
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. 
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
Και που το µόνο που επιθυµούν είναι να βαδίζουν µαζί µε την αλήθεια και την ειλικρίνεια. 

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή. 
Θέλω να περιτριγυρίζοµαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων... 

Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήµατα της ζωής τους δίδαξαν πως µεγαλώνει κανείς µε απαλά 
αγγίγµατα στην ψυχή. 
Ναι, βιάζοµαι, αλλά µόνο για να ζήσω µε την ένταση που µόνο η ωριµότητα µπορεί να σου χαρίσει. 

Σκοπεύω να µην πάει χαµένη καµιά από τις καραµέλες που µου αποµένουν...Είµαι σίγουρος ότι 
ορισµένες θα είναι πιο νόστιµες απ' όσες έχω ήδη φάει. 
Σκοπός µου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιηµένος και σε ειρήνη µε τη συνείδησή µου και 

τους αγαπηµένους µου. 
Εύχοµαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί µε κάποιον τρόπο θα φτάσεις κι εσύ... 

 
 
Mário Raul de Morais Andrade (9 Οκτώβρη 1893 - 25 Φεβρουαρίου 1945) ήταν 
ένας Βραζιλιάνος ποιητής, συγγραφέας, µουσικολόγος, ιστορικός τέχνης και 
κριτικός, και φωτογράφος. 

Δηµοσιεύοµε επιλεγµένες απαντήσεις… 
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(1) 
Αγαπητέ Μανιέ, 
Χρόνια Πολλά και Καλά. 
Πράγµατι πολύ  ουσιαστικό κι επίκαιρο το συνηµµένο σου, το οποίο ασπάζοµαι –

τουλάχιστον- ως προς τα περισσότερα.  
Θέλω  να  πιστεύω ότι, αυτοί που πρέπει, θα το διαβάσουν, θα το κατανοήσουν και θα 

προχωρήσουν στη διαδικασία αυτογνωσίας. Και µετά να το εφαρµόσουν.  
Διότι αλλιώς φοβάµαι ότι, στο «τέλος της ηµέρας» η προοδευτική αποσύνθεση του ιστού 

του κινήµατός µας θα γίνει ραγδαία…  
 

ΜΡΧ 
Μιχάλης Αλ. Βαρότσος 
Διοικητής 2004-05 

 
(2) 

Πρόεδρε, 
 
Μανιώ µας, 
 
Μέσα σε αυτές τις σύντοµες γραµµές όλοι βρίσκουµε ένα ή πολλά κοµµάτια της ζωής µας. 
 
Το συµπέρασµα είναι πώς σίγουρα δεν µπορεί κανένας µας να λυπηθεί για τις καραµέλλες 

που έφαγε ή δεν έφαγε ή και για το πόσες του αποµένουν ακόµα να φάει ώς το τέλος  της 
ζωής του µα που τις µοιράστηκε µε λάθος ανθρώπους που, δυστυχώς, εγκλωβισµένοι σε 
ανθρώπινες µικρότητες εγωισµού, µικροψυχίας και κατωτερότητας δεν µοιράστηκαν ποτέ τη 
γλύκα της αθώας καραµέλας παρά µόνο το .....πόσες θερµίδες µπορεί να φόρτωσαν το σώµα 
τους.  

 
Γιά άλλη µια  φορά εκτιµούµε τις βαρύνουσες απόψεις σου και τα σοφά αποφθέγµατα που 

µοιράστηκες µαζί µας. 
 
Ευχαριστώ 
 
Ροτ.  Μαρία Τσαπάκη-Κωτσιοπούλου  

 
(3) 

ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΙΛΑΤΕ. 
 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ 

 
(4) 

Αγαπητέ συνάδελφε, Ροταριανέ Μανώλη, Πρόεδρε του Ροτ.Οµίλου Χανίων,  καληµέρα, 
 
Σε ευχαριστώ που µοιράστηκες µαζί µας την πείρα των 84 χρόνων σου µέσα από τις 

απόλυτα ορθές διατυπώσεις του συγγραφέως Mario de Andrade.  Όντως µεγάλο το όφελος 
αλλά και ο προβληµατισµός!  

 
Με ΡΦΧ, 
 
Γ. Κουρούνας 
Ρ.Ο. Ρόδου  

Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 18-3-2018 α) µε 
Οµιλητήν τον κ.Φίλλην Ιωάννην τ.Πρύτανην του Πολυτεχνείου Κρήτης, β) του 



6 
 

εορτασµού της Εθνικής µας Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου του 1821 µε 
πεντάλεπτη αναφορά απ τον Πρόεδρο µας Εµµανουήλ Δελάκη, γ) µε προβολή 
ντοκυµαντέρ µε τίτλο το 1821 σε πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων καθώς 
και δ) της βραβεύσεως του κ.Κασσελάκη Ιωάννη Ιατρού Πολιτευτού δια το 
αξιόλογο Ιατρικό και Κοινωνικό του έργο. 

 
Κεντρικό και Δεξιό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο τ.Πρόεδρος του Ρ.Ο Χ Αρετάκης Ιωάννης επιτ.Πρόεδροςτου Δικηγορικού 
Συλλόγου Χανίων  ο ροτ.Τσοντάκης Χρήστος Αντ/δρος του Επιµελητηρίου, ο ροτ.Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης Αναπλ. Γεν. Γραµµ, ο ροτ.Βαθιωτάκης Γεώργιος Β΄Αντ/δρος µας, ο Επιτ. Ροτ. Στρατιδάκης 
Γεώργιος Αντ/στράτηγος ε.α, η κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη-Παπαδερού Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ, ο Καθηγητής 
της Ιατρικής Καστανάκης Σεραφείµ, ο επιτ. Ροτ. Παπαδάκης Εµµ, τ.Αντ/δρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κρήτης,ο Πτέραρχος ε.α Κελαιδής Εµµ, ο oµιλητής της βραδιάς Καθηγητής Φίλης Ιωάννης 
τ.Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης, ο Γεν.Γραµµατέας Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος, ο εψηφ. Πρόεδρος Γκίζας Σταύρος, ο ροτ. Κουκουτσάκης Ευτύχιος Πρόεδρος του 1ου 
Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου, ο Αντ/δρος των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Χανίων Σταµατάκης Γεώργιος, ο κ.Κονταξάκης Γεώργιος Πολιτευτής, ο ροτ.Πρώιµος Ευκλείδης Επιµελητής 
της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος.Χανίων µετά του ροτ. Παπαδάκη Χαρίτωνα Καθηγητή Ιατρικής και Δ/ντου 
της Κλινικής.  

Κεντρικό και αριστερό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο βραβευθής κ.Κασσελάκης Ιωάννης Ιατρός-Πολιτευτής, ο Πτέραρχος ε.α 
κ.Κελαιδής Εµµανουήλ Ειδικός Σύµβουλος του Προέδρου της Ν.Δηµοκρατίας επι αµυντικών θεµάτων. Ο 
Οµιλητής της βραδυάς Καθηγητής Φίλης Ιωάννης τ.Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Πρόεδρος 
Εµµ.Δελάκης, ο Γεν.Γραµµατείς Κωτσιόπουλος Δηµήτριος, ο εψηφ.Πρόεδρος Γκίζας Σταύρος, ο 
ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ 
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Σελίνου, ο Αντ/δρος των Εφέδρων Αξιωµατικών Χανίων Σταµατάκης Γεώργιος, ο κ.Κονταξάκης Γεώργιος 
Πολιτευτής, ο ροτ.Πρώιµος Ευκλείδης Επιµελητής της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος.Χανίων µετά του 
ροτ.Παπαδάκη Χαρίτωνα Καθηγητή Ιατρικής και Δ/ντου της Κλινικής. Το ζεύγος Καστρινάκη Σταύρου 
Πρόεδρος της Επιτρ.βραβεύσεων του Οµίλου µας, ο τ.Εφορος Χανίων κ.Τζουλάκης Σταύρος, ο 
πρ.Αντινοµάρχης Χανίων και Επιτ.ροτ.Σπανουδάκης Εµµ, η Επιτ.ροτ.Ζαχαρένια Σηµανδηράκη ειδική 
Σύµβουλος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο Α Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος και ο τ.Δηµτικός 
Σύµβουλος Χανίων κ.Μανωλικάκης Ευτύχιος. 

 

Πανοραµική άποψις της Αιθούσης την ώρα που ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης αναφέρεται στην ιστορικήν 
επέτειον της 25 Μαρτίου του 1821  Έτερον χαρακτηριστικόν στιγµιότυπο την Ώρα του εορτασµού. 

 

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 25  
ΜΑΡΤΙΟΥ  ΤΟΥ  1821 ΥΠΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  ΤΗΝ 15-3-2018 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας,ροτ.β.Δ/τη Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι  ροτ.Συνάδελφοι 

Δια την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασεως του 1821 βεβαίως  έχουνε λεχθεί,καταγραφεί πάρα 
πολλά.Ολοι την ξέρουµε την ΔΟΞΑ ΤΟΥ 21. 

Και ο ποιητής ακόµη θα µας το πει….Στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη,περπατώντας η Δόξα 
µονάχη… 

Όλα τα κράτη εχουνε κάνει βεβαίως την επανάσταση της απελευθέρωσης τους,από κάποιους 
κατακτητές.Σε Ανατολή και στη Δύση. 

Προσωπικά όµως,τουλάχιστον από οσα εχω διαβάσει στην παγκόσµια ιστορία,για τις 
επαναστάσεις διαφόρων χωρών,δεν έτυχε να συναντήσω φαινόµενα παρόµοια µε ορισµένα γεγονότα 
«φαινόµενα» της Ελληνικής επανάστασης του 21. 

Και λέω «φαινόµενα» θα έπρεπε να χαρακτηρισθούν παρά σαν «ιστορία». 

Εµείς δεν θα πούµε  τώρα την ιστορία του 21. Την είπανε αλλοι καλύτεροι από µένα. 

Ιστορικοί,sΚοινωνιολόγοι, Πολιτικοί και λοιποί. 

Εγω ωστόσο όταν τη συλλογίζοµαι,την Επανάσταση των Ελλήνων του 21 Ξαφνιάζοµαι. Κάτι 
παθαίνω… Ισως παθαίνω …ψυχολογική  «αναδροµή» ας πούµε. 

Περνάει δηλαδή µες απ το νου µου ολη η παλιά ιστορία,όλα οσα συνέβησαν στην µικρή αυτή 
γωνιά της Μεσογείου,απ΄τα αρχαία χρόνια ως τα σήµερα.Και σκέφτοµαι µηπως όλα αυτά που 
συνέβησαν τόσους αιώνες πριν, επάνω σε τούτο τον µικρό βράχο που λέγεται Ελλάδα, µήπως 
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µαζευτήκανε-µαζευτήκανε και ξέσπασαν σαν δίψα ψυχής,σαν εκκλαµψη για Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  στο 
Θαύµα του 1821. 

  Λοιπόν, εγω πιστεύω πως αφοβα θα µπορούσε κανείς να σκεφθεί ότι.. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α. 

Και αυτό δεν το λέω ελαφρά την καρδία,από υπερβάλουσα υπερηφάνεια η Εθνικό «ναρκισσισµό» 
αν θέλετε. Το λέω στηριζόµενος σε γεγονότα. Ολοι το ξέροµε ότι από την εποχή ακόµη που ολόκληρη η 
Ευρώπη και η γνωστή τότε Ανθρωπότητα, ζούσε στη βαρβαρότητα και στη δουλεία. 

Στην Αθήνα διδασκόταν η Ελευθερία της Δηµοκρατίας. Σ΄αυτήν αναφέρθηκαν ο Δηµοσθένης, ο 
Θουκιδίδης και ακόµη παλαιότερα ο Οµηρος. 

Μαραθώνες, οι Σαλαµίνες, οι Θερµοπύλες, δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. 

Και προµηνύουν το 21. Μαζί ακόµη και το 40 της Πίνδου. Το αποδεικνύουν. Και έχουν γραφεί στην 
Ιστορία της Ανθρωπότητας µε πυρήνα γράµµατα σαν πανανθρώπινα σύµβολα της Ελευθερίας. Και 
είναι Ελληνικά αυτά τα σύµβολα 

Και το Θ Α Υ Μ Α του 21 που γιορτάζουµε σήµερα στον Οµιλον µας και σε λίγες ηµέρες και 
σ΄ολόκληρη την Ελλάδα ήταν πολύ φυσικό να ανθίσει σε τούτη τη χώρα. Την πατρίδα της Ελευθερίας. 
Ποια άλλη χώρα εχει τέτοιους τίθτλους..Για ψάξτε να βρήτε µια, και πέστε µου το. 

 Από την Ελλάδα λοιπόν ξεκίνησε η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α για να φωτίσει την ανθρωπότητα. Και 
καθώς έλεγε ο Λαφονταίν «Ολοι οι Ελευθεροι εξ Αθηνών καταγόµεθα». Και κάποιος άλλος σύγχρονος 
Ευρωπαίος «Εκει οπου µειονεκτεί η Ευρώπη είναι ότι δεν έχει αρκετούς Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ». 

Και ο πρ.της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.Ζισκάρ Ντ Εστεν θα πεί, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής 
ενέτασσε την Ελλάδα στην Ευρωπαική Κοινότητα… 

Είναι τιµή για την Ευρωπαική Κοινότητα να δέχεται σαν µέλος της την Ελλάδα. Αυτές είναι «οι 
ψυχολογικές αναδροµές που µού ‘ρχονται στο Νου, όταν σκέφτοµαι το «Θ Α Υ Μ Α» του 21. 

Και δεν θα ητανε τολµηρό νοµίζω το Ελληνικό «21» να καθιερωθεί σαν πανανθρώπινο σύµβολο 
της Ελευθερίας.Ποια επανάσταση..ποιο κίνηµα ελευθερίας εχει να παρουσιάσει ένα «Ζάλογγο» η ένα 
«Μεσολόγγι» η ένα «Αρκάδι», η Αθανάσιο Διάκο... 

Για δες καιρό που διάλεξεν ο χάρος να µε πάρει. Τώρα π΄ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης 
χορτάρι….. 

Σήµερα, νοµίζω δεν θα πρέπει να γιορτάζουµε µόνο εµείς οι Ελληνες την 25 Μαρτίου. 

Σήµερα θα πρέπει να γιορτάζει η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α, σαν ιδέα, µέσα στην καρδιά ολων των 
ανθρώπων του µικρού µας πλανήτη. Γιατί η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  ΕΙΝΑΙ  Κ Ο Ρ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 

Και είναι βγαλµένη µέσα απ τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ι ε ρ ά... 

Καθώς µας το λέει ο ποητής µας Διονύσιος Σολωµός στον Εθνικό µας υµνο... 

Σας ευχαριστώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

(1) 

 

 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 

Χανιά, 20 Φεβρουαρίου 2018 

Προς:  Την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας 

 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε,  

Επιτρέψατε µας να σας εκφράσουµε τα θερµότερά µας συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας 
στο Προεδρικό Αξίωµα του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας, καθώς και τις πλέον ειλικρινείς µας 
ευχές για κάθε επιτυχία στην άσκηση των υψηλών καθηκόντων που αναλαµβάνετε. 

Δραττόµεθα της ευκαιρίας αυτής για να απευθύνουµε τις θερµότατες ευχές µας καθώς και όλων 
των µελών του Οµίλου µας, για προσωπική υγεία και για πρόοδο και ευηµερία στον φίλο λαό της 
Κύπρου.  

Με σεβασµό,                                    

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο Γενικός Γραµµατέας       
             Εµµανουήλ Δελάκης                                                                       Κωτσιόπουλος Δηµήτριος    
                 τ. β. Διοικητής                                                                                 Υποστράτηγος   ε.α  

 (2) 

Στην προηγούµενη Συνεστίαση µας είχαµε αναφέρει την πρόσκληση του επιτ.Ροτ.του Οµίλου µας 
και Προέδρου του Συµβουλίου των Ηνωµένων Εθνών Χρίστου Θεοδούλου στο Προεδρικό Μέγαρο της 
Κύπρου και παρουσία του Προέδρου Νικολάου Αναστασιάδου και από παραδροµή δεν προεβλήθησαν 
οι σχετικές φωτογραφίες τις οποίες σας προβάλλοµε σήµερα. 

 
Δυστυχώς εγώ δεν µπόρεσα να παραστώ αλλά τον Όµιλο εκπροσώπησε το νέο µέλος του Δ.Σ 

που αναλαµβάνει καθήκοντα την 1 Ιουλίου 2018 ο Ροτ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης 
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Στις δηµοσιευόµενες φωτογραφίες διακρίνονται: στην 1η η Α.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης µετά της κ. Κλέλιας Θεοδούλου τ. Αναπλ. Γεν. Εισαγγελέως 
Κύπρου, συζύγου του Χρίστου Θεοδούλου Προέδρου του Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών Κύπρου και ο 
εκπρόσωπος του Οµίλου µας Μπατσαρισάκης Παναγιώτης στη 2η ο Δρ. Χρίστος Θεοδούλου µετά του 
Ροτ. Μπατσαρισάκη Παναγιώτη  Αν. Γεν. Γραµµατέα του Οµίλου µας και στην Τρίτη η Α.Ε. ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης µετά του ροταριανού Μπατσαρισάκη Παναγιώτη. 

                

(3) 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ» ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΣΤΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ. 
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Η σχέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µε την φύση ήταν ιδιαίτερη. Ο διορατικός Χανιώτης 
πολιτικός θεωρούσε την προστασία του περιβάλλοντος βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Το «ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. 
Μητσοτάκης»  ξεκινώντας να εκπληρώσει την τελευταία επιθυµία του µεγάλου πολιτικού έχει σχεδιάσει 
την δράση µε τίτλο «Διαδροµή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: Μια Πρότυπη Οικολογική Δράση, από το 
Κρητικό έως το Λιβυκό Πέλαγος µέσα από τα Λευκά όρη», η οποία γίνεται σε συνεργασία µε 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και περιλαµβάνει  την δηµιουργία δεκαπέντε µονοπατιών, ενός πρότυπου 
βοτανικού κήπου µε αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, αλλά και την αποκατάσταση της περιοχής των 
Λευκών Ορέων. 

Η δράση χρηµατοδοτείται από τις δωρεές που έγιναν στην µνήµη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
ώστε το όραµα του, που πήγαζε από την αστείρευτη αγάπη για τον τόπο του, να γίνει πραγµατικότητα. 

(4) 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ  ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡ.ΤΟΥ Δ.Ρ 
ΡΟΤ.ΚΙΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΗΝ 21-1-2018 ΜΕ 4ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΤΗΝ ΡΟΤ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 
ΖΑΧΑΡΙΑ. 

 

(5) 

Συγχαρητήρια Επιστολή στον Επχη της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστράτηγο 
Καραµαλάκη Μιχαήλ για την παραµονή του στην Υπηρεσία 

Στρατηγέ, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαµε για την αξιέπαινη παραµονή σας στην θέση του 
Προισταµένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Παρακαλούµε όπως δεχθείς 
τα θερµά µας συγχαρητήρια, καθώς και όλων των µελών του Οµίλου µας, µαζί µε τις θερµότερες ευχές 
µας για επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων σου, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της Ελλάδας 
µας  γενικότερα. 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Δια τον Ροταριανό Όµιλο Χανίων 

Ρ. Εµµανουήλ Δελάκης          Κωτσιόπουλος Δηµήτριος 
              Πρόεδρος                         Γεν. Γραµµατέας 
 
Η Απάντησις του Στρατηγού κ.Καραµαλάκη Μιχαήλ:  
Ευχαριστώ πολύ για τις εγκάρδιες ευχές σας, την αγάπη και την εκτίµηση που δείχνετε στο πρόσωπό 
µου.  Αντεύχοµαι Υγεία, ευτυχία και ευόδωση όλων των θεµιτών προσδοκιών σας. 
 

Παρόµοια Επιστολή απεστάλη και στον Γενικό Περιφερειακό Δντή Κρήτης Υπτγο κ. Λαγουδάκη Κων/νο 
και στον Αστυνοµικό Δντή Χανίων κ. Λυµπινάκη Γεώργιο. 
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(5) 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ  ΧΡΙΣΤΟ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 

Πολύ Αγαπητέ και εξαίρετε ροτ.Συνάδελφε και τέως κυβερνήτα της Κύπρου Χρίστου, 
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαµε για την αξιέπαινη εκλογή σου στη θέση του 

Αντιπροέδρου της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Συλλόγων των Ηνωµένων Εθνών. 
Παρακαλούµε όπως δεχθείς τα θερµά µου συγχαρητήρια,καθώς και ολων των µελών του Οµίλου 

µας,µαζί µε τις θερµότερες ευχές µας για επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων σου, για το καλό της 
Οµοσπονδίας,αλλά και για την προβολή της αγαπηµένης µας Κύπρου. 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Δια τον Ροταριανό Οµιλο Χανίων 
Ρ.Εµµανουήλ Δελάκης 
  Πρόεδρος 

(6) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ 1ου ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ 
ΣΕΛΙΝΟΥ-ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΙΣ 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων και το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα Ελλάδος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αζωγυρέ, πραγµατοποίησαν το πρώτο 
στάδιο δενδροφύτευσης  στο χωρίο Αζωγυρές, την 25 Φεβ 2018 µε σκοπό να διαδώσουν ένα 
µήνυµα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον αλλά και για να εξωραΐσουν σταδιακά την εικόνα του 
χωριού τους. 
Ευχαριστούµε την Διεύθυνση Δασών Χανίων, τους Αντώνιο Κουκουτσάκη – και Sanrda Wessels για 
την ευγενική χορηγία των φυτών .  
Επίσης τις οικογένειες Μαθιουδάκη Στυλιανού, Μαθιουδάκη Μιχαήλ και Κουκουτσάκη Αντωνίου, που 
επέτρεψαν την φύτευση σε γη ιδιοκτησίας τους. Μετά το πέρας της δράσεως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αζωγυρέ έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του. 
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Προσφώνησις – Παρουσίασις Οµιλητού κ. Φίλη Ιωάννου τ.Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης υπό 
Εµµ. Δελάκη την 15-3-2018  

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι 

Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που σήµερον λαµπρύνει 
το βήµα του Οµίλου µας για 3η φορά εις την Ιστορική 
διαδροµή του  µία υψηλού Επιστηµονικού Διεθνούς 
Κύρους προσωπικότητα , ο κ.Φίλης  Ιωάννης Πρύτανης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης του µοναδικού σχεδόν 
Ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην 
πόλην µας  και ο οποίος αγωνίσθηκε  να ανυψώσει τούτο 
και να το καταστήσει Πανελληνίως και Παγκοσµίως ως 
Πρωτοποριακόν εις το ειδος του και ως πόλον ελξεως δια εξειδικευµένας µεταπτυχιακάς σπουδάς.  

Η προσφορά του εις τον τόπον µας, εις τον Νοµόν 
µας είναι  πάρα πολύ µεγάλη  και τον ευχαριστούµεν 
θερµά δια την εν γένει δραστηριότητα του. Γνωρίζουµε 
πολύ καλά ότι ένα ευχαριστώ δεν αρκεί, αλλα θέλω να 
ξέρει ότι όταν τούτο βγαίνει µέσα από τα σπλάχνα της 
ψυχής µας, µέσα από τα βάθη της καρδιάς µας τότε εχει 
εντελώς διαφορετική αξία διότι αντιλαµβάνεστε εκλεκτέ 
µας φίλε ότι σας δίδοµε ένα τµήµα από το είναι µας ένα 
κοµµάτι της ψυχής µας σαν µικρό αντιστάθµισµα στο 
εργο που προσφέρατε και εξακολουθείτε να προσφέρετε  
στον τόπον µας.           

   Η σηµερινή σας Οµιλία µε έκδηλο ενδιαφέρον αναµένεται από ολους εµάς που παρευρισκόµεθα 
εις την Αιθουσαν αυτήν δηλαδή από τας αρχάς της πόλης µας η τους εκπροσώπους αυτών από τους 
Ροταριανούς του φίλους του ΡΟΤΑΡΥ και την εκλεκτήν µερίδα της κοινωνίας µας που πάντοτε µας τιµά 
µε την παρουσίαν της και τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις αγάπης προς τον Οµιλον µας.                                                                                                                               
Επαναλαµβάνω ότι αναµένεται µε έκδηλον ενδιαφέρον µια που θα αναφερθεί στο   πάντα επίκαιρο 
θέµα του µέλλοντος του πολιτισµού επι του θέµατος τούτου δεν θα ηθελα να αναφέρω οτιδήποτε  διότι 
το θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον. 

   Εκλεκτέ και πολύτιµε φίλε µας σας παρακαλώ όπως προσέλθετε στο βήµα και αναπτύξετε το 
περισπούδαστο θέµα σας. 

Το Μέλλον του Πολιτισµού (Περίληψις Οµιλίας) 
Γιάννης Α. Φίλης 

Οι πολιτισµοί ανέρχονται και εξαφανίζονται. Στο 
παρελθόν πολλοί προηγµένοι πολιτισµοί κατέρρευσαν 
επειδή κατέστρεψαν την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική τους βάση. Σήµερα τρεις βασικοί 
κίνδυνοι απειλούν τον ηλικίας 10.000 ετών πολιτισµό 
µας: η κλιµατική αλλαγή, οι πυρηνικοί εξοπλισµοί, η 
αυξανόµενη και µη βιώσιµη ανισοκατανοµή του 
πλούτου. Θα ασχοληθώ µε το πρώτο ζήτηµα. 

Η κλιµατική αλλαγή είναι η υπ’ αριθµόν 1 απειλή της εθνικής ασφάλειας. Ο εµφύλιος πόλεµος στη 
Συρία έχει αποδοθεί στην ξηρασία κατά την περίοδο 2007-2010 λόγω κλιµατικής αλλαγής, η οποία 
προκάλεσε την αναγκαστική µετανάστευση 1,5 εκατοµµυρίου ανθρώπων στις αστικές περιοχές. Η 
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ταχύτατη δηµογραφική µεταβολή και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε συνδυασµό µε την κυβερνητική 
αδράνεια προκάλεσαν κοινωνική αστάθεια, αναταραχή και τέλος εµφύλιο πόλεµο. 

Η κλιµατική αλλαγή οφείλεται στις ανθρωπογενείς καύσεις άνθρακα και υδρογονανθράκων και 
προκαλεί µεταξύ άλλων ξηρασία, αρρώστιες, πληµµύρες, υποσιτισµό, µετακίνηση πληθυσµών, 
πόλεµο, καταστροφή γεωργίας και αλιείας και καταβύθιση των ακτών. Οι επιστήµονες αναµένουν 
ετησίως δεκάδες εκατοµµύρια πρόωρων θανάτων προς το τέλος του 21ου αιώνα. 

Το Κέιπ Τάουν λόγω τριετούς ξηρασίας θα κλείσει τις βρύσες της πόλης στις 4 Ιουνίου. Τέσσερα 
εκατοµµύρια άνθρωποι σήµερα επιτρέπεται να έχουν ανά ηµέρα 1 ντουζ 90 δευτερολέπτων, 1,5 λίτρο 
πόσιµου νερού, 5 λίτρα για πλύσιµο ρούχων/πιάτων, 1 πλύσιµο τουαλέτας, 2 πλυσίµατα χεριών. Θα 
απωλεσθούν µεταξύ άλλων 300,000 θέσεις γεωργικής εργασίας και δεκάδες χιλιάδες στην εστίαση και 
στον τουρισµό. 

Ο στόχος της Συµφωνίας του Παρισιού που υπέγραψαν προ διετίας όλα τα κράτη για συγκράτηση 
της θερµοκρασίας στους 2°C πάνω από το 1900 γίνεται όλο και πιο ανέφικτος. Πολύ δραστικά µέτρα 
πρέπει να ληφθούν αµέσως για να αποφευχθούν τεράστιες καταστροφές.  

Για να συγκρατηθεί  η θερµοκρασία στους 2 οC µπορούµε να ελευθερώσουµε το πολύ 800 
δισεκατοµµύρια τόνους CO2 ακόµη. Τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων αντιστοιχούν σε 
942 δισεκατοµµύρια τόνους CO2.  Άρα µόνο για την τήρηση της Συµφωνίας του Παρισιού πρέπει να 
σταµατήσουν τώρα όλες οι έρευνες για νέους υδρογονάνθρακες και να γίνει εντατική υιοθέτηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Η δράση συνοψίζεται σε τέσσερις λέξεις: εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίµων.  

Αυτό θα συµβεί αργά ή γρήγορα. Δυστυχώς η ανθρωπότητα επιδεικνύει συµπεριφορά γνωστικής 
ασυνέπειας. Αυτό δεν είναι καινοφανές. Λέει ότι θα λάβει επείγοντα µέτρα και κάνει ακριβώς το αντίθετο 
ερευνώντας για υδρογονάνθρακες σε όλα τα σηµεία του πλανήτη.  

Η επιστήµη είναι σαφής. Το 10.000 ετών πείραµα του πολιτισµού µας κινδυνεύει µε πρόωρο 
τερµατισµό, όπως η ζωή ενός παχύσαρκου κινδυνεύει µε πρόωρο τερµατισµό αν συνεχίσει να τρώει 
υπερβολικά.  

Τον Οµιλητή ευχαρίστησε µε θερµά λόγια ως κάτωθι ο Γενικός µας Γραµµατεύς Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος Υποστράτηγος ε.α.                                           

Κύριε Πρύτανη, µε ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθήσαµε την 
εξόχως ενδιαφέρουσα οµιλία σας που κάθε µέρα καθιστάται και πιο 
επίκαιρη. Το ενδιαφέρον του ακροατηρίου ήταν άκρως τεταµένο καθ’ 
όλη την διάρκεια της παρουσιάσεώς σας και αυτό γίνεται αντιληπτό 
από την πληθώρα των ερωτήσεων που σας απευθύνθηκαν µε το 
πέρας της οµιλίας σας. 

Ο πρόεδρος, εγώ, το ΔΣ του Οµίλου µας καθώς και όλοι οι 
εκλεκτοί µας προσκεκληµένοι απόψε επιθυµούµε να σας εκφράσουµε 
τις πιο θερµές µας ευχαριστίες για την αποδοχή της προσκλήσεώς 
µας για αυτή την εξαίρετη οµιλία.  

Αµφιβολία περί του εξαιρέτου του αποτελέσµατος φυσικά δεν 
υφίστατο, καθότι ο οµιλητής µας είναι αναγνωρισµένης αξίας και 
αποδοχής τόσο σε Ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.  
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Ο Γιάννης ο Φίλης πέραν του ότι διετέλεσε επι δώδεκα έτη πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
πρόεδρος του Συµβουλίου Πρυτάνεων επί 5ετία, είναι αναγνωρισµένος και βραβευµένος διεθνώς. Έχει 
βραβευθεί στην Ελλάδα από  την Ακαδηµία Αθηνών και άλλους φορείς και στις ΗΠΑ από το UCLA, την 
παγκοσµίου διεθνούς φήµης επιστηµονική οργάνωση  AAAS δια το λογοτεχνικό και επιστηµονικό του 
έργο και την προσφορά του στην κοινωνία. Έχει κυκλοφορήσει οκτώ ποιητικές συλλογές, πέντε 
µυθιστορήµατα, δυο οικολογικά και τρία επιστηµονικά βιβλία. 

Μεταφράσεις των ποιηµάτων του έχουν δηµοσιευτεί  στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά. Έχει 
ακόµη δηµοσιεύσει εκατοντάδες επιστηµονικές εργασίες και λογοτεχνικά κείµενα σε Ελληνικά και 
διεθνή περιοδικά. Είναι µέλος µεταξύ άλλων του Ελληνικού PEN, Poets And Writers USA (Ποιητές και 
Συγγραφείς των Η.Π.Α.) και Fellow της Παγκόσµιας επιστηµονικής οργάνωσης AAAS. 

Κύριε Πρύτανη µεγάλη µας τιµή και χαρά που µας δώσατε τα φώτα σας για άλλη µια φορά. 

Επικολούθησε επίδωση Αναµνηστικού Διπλώµατος το οποίον του επέδωσαν δια λογαριασµόν του 
Ροταριανού Οµίλου ο Πτέραρχος ε.α Κελαιδής 
Εµµανουήλ και ο ιατρός Εµµ.Παπαδάκης τ.Αν/δρος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης. 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Ιατρός κ.Κασσελάκης 
Ιωάννης,ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης,ο Ιατρός 
Παπαδάκης Εµµ,ο Οµιλητής Καθηγητής κ.Φίλης 
Ιωάννης,ο Πτέραρχος κ.Κελαιδής Εµµ,ο 
Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος 
ε.α,ο εψηφισµένος Πρόεδρος Γκίζας Σταύρος και ο 
Πρόεδρος του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Κουκουτσάκης 
Ευτύχιος.            

 

Μετά έλαβαν το λόγο οι ροτ.Παπαδάκης Εµµ.τ.Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Χανίων και 
Καστρινάκης Σταύρος τ.Αερολιµενάρχης Χανίων οι οποίοι επιβεβαίωσαν όσα προανέφερεν ο Πρύτανης 
κ.Φίλης Ιωάννης ευχαριστώντας τον συγχρόνως. 
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ κ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Μέσα σ ένα πολύ χαρούµενο περιβάλλον και 
παρουσία του Συνόλου σχεδόν των Τακτικών 
επιτίµων και παρέδρων µελών του Ροταριανού 
Οµίλου Χανίων πραγµατοποιήθηκε η ανωτέρω 
βράβευσις µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

α) Δια το λιαν σηµαντικό Ιατρικό Επιστηµονικό 
του έργο και τις πολύτιµες υπηρεσίες του εις τον  
συµπάσχοντα  συνάνθρωπο επι 24ωρης βάσεως και επι  πολλά έτη καθώς και δια τις εθελοντικές 
υπηρεσίες του ως Ιατρός στο ΚΗΦΑΜΕΑ. 

β) Δια το αξιολογότατο κοινωνικό του έργο ως  Δηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιά και από διάφορες 
άλλες θέσεις στην τοπικήν αυτοδιοίκησιν και στα ποικίλα Σωµατεία  εις τα οποία υπηρέτησε µε ζήλο και 
αυταπάρνηση επαναφέρας την εορτήν του πορτοκαλιού µετα από 30 χρόνια καθώς και δια τις 
παρεµβάσεις του δια την  αειφόρον ανάπτυξιν και την αιολικήν ενέργειαν. 

Tο σχετικό τιµητικό Δίπλωµα επέδωσαν δια λογαριασµόν του 
Ρόταρυ Χανίων οι Καθηγηταί της Ιατρικής Σεραφείµ Καστανάκης και 
Παπαδάκης Χαρίτων. 

Ο Ιατρός κ.Κασσελάκης ευχαρίστησε θερµά τον ροτ.Οµιλο 
Χανίων για την τιµή που του εγένετο και µετά έλαβε τον λόγον ο 
Πτέραρχος ε.α Κελαιδης Εµµανουήλ ειδικός Σύµβουλος του 
Προέδρου της Ν.Δ Κυριάκου Μητσοτάκη επι αµυντικών θεµάτων ο 
οποίος ευχαρίστησε θερµά 
τον βραβευθέντα Ιατρόν 
δια το έργον του. 

 

 

 

 

 

Τµήµατα της κατάµεστης Αιθούσης 

 
Διακρίνονται ο τ.Δήµαρχος Πλατανιά κ.Τσαγκαράκης και ο νυν Επικεφαλής της Μείζονος 
Αντιπολιτεύσεως κ.Ντουντουλάκης Εµµανουήλ καθώς και η σύζυγος του Προέδρου µας Ροτ.Δελάκη 
Αικατερίνη,µετά αρκετών ροτ.Συναδέλφων του Οµίλου Χανίων.  
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 3-5-2018 µε 
Οµιλητάς την α.ε την Πρέσβειρα της Σλοβακίας INETA HRICOVA  τον Επίτιµον 
Πρόξενον αυτής στην Κρήτη ροτ.Πατεράκη Σταύρο,του εορτασµού της Μάχης 
της Κρήτης του 1941 µε αναφορά του Γεν.Γραµµατέως µας υποστρατήγου ε.α 
Κωτσιόπουλου Δηµητρίου και της βραβεύσεως µεταθανατίως της Σοφίας 
Πατεράκης Κουκουτσάκης µητρός του Αν/δρου του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού 
Σώµατος εν Ελλάδι,Αντωνίου Κουκουτσάκη. 

Τµήµα Κεντρικού και Αριστερού τµήµατος της Προεδρικής Τραπέζης, την ώραν της ενάρξεως της Συνε-
στιάσεως µε την καθιερωµένην προσευχήν από την β.Δ/τη των ροτ.Κρήτης ροτ.Πατεριανάκη  Πόπη. 

 
Τµήµα Κεντρικού και δεξιού τµήµατος της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Την στιγµήν της τηρήσεως 1΄σιγή στην µνήµην του πατρός του Επιτ.ροτ.Σταµατάκη Εµµανουήλ. 
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Ο Πρόεδρος µας Εµµ.Δελάκης την στιγµήν που 
καλοσωρίζει τόσον τους πολυπληθείς επισήµους 
προσκεκληµµένους µας οσον και ολόκληρον την 
Ροταριανήν οµηγυρην. 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Επιτ.Πρόξενος της 
Σλοβακίας στην Ελλάδα ροτ.Πατεράκης Σταύρος, η α.ε 
η Πρέσβειρα IVETA CHRCOVA, ο Πρόεδρος µας 
Εµµ.Δελάκης, η σύζυγος του τ.Αντ/δρου της βουλής 
Επιτρ. ροτ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη η οποία τον 
εκπροσωπούσε, ο Γεν.Γραµµατέας µας Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος, και η β.Δ/της των ροτ. Κρήτης Πόπη 
Πατεριανάκη. 

Στιγµιότυπον από την ανάκρουσιν του 
Εθνικού Υµνου της Σλοβακίας προ της ενάρξεως 
της παρουσιάσεως στην οµήγυριν της α.ε της 
Πρέσβειρος της Σλοβακίας στην Ελλάδα. 

 

Στιγµιοτυπα από την παρουσίαν της α.ε της 
πρέσβειρος της Σλοβακίας στην Ελλάδα IVETA 
CHRCOVA υπο του ροτ. Πατεράκη Σταύρου 
Επιτ.Πρόξενος της Σλοβακίας στην Ελλάδα και της 
Οµιλίας αυτής<< περί της Προόδου των Διµερών 
σχέσεων Ελλάδος-Σλοβακίας στον Εµπορικό και 
τουριστικό τοµέα και παρουσίαση της Σλοβακίας ως 
Κεντροευρωπαικής Χώρας 

 

 

Την µετάφρασιν τµηµατικά της Οµιλίας της 
κ.Πρέσβειρας πραγµατοποίησεν µε εξαίρετον 
επιτυχία η κ.Γιούλη Πατεράκη σύζυγος του 
Γεν.Προξένου και ροτ.Πατεράκη Σταύρου 

 

 

 

 

Στιγµιότυπο την ώρα της Οµιλίας. Διακρίνονται 
απ΄αριστερά ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης,η σύζυγος του 
Προξένου της Σλοβακίας στην Κρήτη κ. Γιούλη Πατεράκη,η 
πρέσβειρα της Σλοβακίας και ο Πρόξενος κ.Πατεράκης 
Σταύρος. Κατά την αυτήν συνεστίασιν ο Ροταριανός 
Οµιλος Χανίων και το 1ο Ροτ.Κοινοτικό Σώµα Εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου βράβευσαν την Πρέσβειρα δια το µεγάλο 
ενδιαφέρον της δια την χώραν µας. 
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Χαρακτηριστικό Στιγµιότυπον την στιγµήν της 
Επιδόσεως του βραβείου από τους Ταξίαρχον 
Κοκολάκην Γρηγόριον Δκτην της V Μεραρχίας Κρητών 
και την Μαρία Μαρκογιαννάκη σύζυγον του τ. 
Αντ/δρου της Βουλής κ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη που 
τον εκπροσώπευσεν στην Συνεστίασιν παρουσία του 
Προέδρου Εµµ.Δελάκη και της συζύγου του 
Επιτ.Προξένου Κρήτης κ.Γιούλη Πατεράκη. 

                                  

 

Προσφώνησις – Παρουσίασις Οµιλητού ροτ Πατεράκη Σταύρου  
 υπό Εµµ. Δελάκη την   3-5-2018  

 
 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας, Pοταριανοί Αξιωµατούχοι 
 
Φίλοι Ροτ.Συνάδελφοι- Κυρίες και Κύριοι  
 

Σήµερα το βήµα του Οµίλου µας λαµπρύνει και ξανατιµά για µια ακόµη φορά ένας εκλεκτός 
Ροταριανός Συνάδελφος ο Σταύρος Πατεράκης ο οποίος έχει κάνει βίωµα του την τουριστική προβολή 
του τόπου µας την Κρήτη µας και ιδιαίτερα των Χανίων  καταβάλλοντας συνεχώς και επανειληµµένως 
µεγάλες προσπάθειες δια τον σκοπό αυτόν µε ότι καλό προοιωνίζεται δια τον τόπο µας εκ των 
ενεργειών του. 

Αγωνίζεται και το κατορθώνει µε το να επισκέπτονται το Νησί µας όχι µόνο επίσηµα πρόσωπα της 
Σλοβακίας αλλά και άλλων κρατών της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  καθώς και επαγγελµατίες και 
γενικώς αξιόλογους επιχειρηµατικούς παράγοντες που προάγουν και αναβαθµίζουν τις σχέσεις µας 
προς ικανοποιητικό όφελος δια την οικονοµίαν της Κρήτης µας. 

Θέλω εδώ να επισηµάνω ότι ο Όµιλος µας τον έχει τιµήσει  2 φορές, τη πρώτη µε την Δωρεάν ενός 
µικρού Λεωφορείου εις το Κέντρο ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΧΑΝΙΩΝ το 2011, και την δεύτερη τον Ιούλιο του 2017 
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. 

Θέλω να επισηµάνω επίσης ότι 

Ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος έχει επιδείξει εµπράκτως τα ροταριανά αισθήµατα αγάπης και φιλίας 
προς την οικογένειαν µου και προς το πρόσωπον µου πολλαπλώς υποστηρίξας µε ηθικώς και 
ουσιαστικώς όταν τον είχα ανάγκη. Δεν  του το ξεχάσω. Πριν του παραδώσω το βήµα κατά παγία 
ροτ.τακτική θα αναφερθώ εν περιλήψει εις το βιογραφικό του σηµείωµα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά. Είναι έγγαµος, πατέρας 2 κοριτσιών. 

 Εσπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι Διπλωµατούχος της ΙΑΤΑ. (ΙΝΤERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION). Είναι γενικός διευθυντής των εταιρειών Spa Tours Ιδρυτής και πρώην 
Πρόεδρος των Τουριστικών γραφείων Δυτικής Κρήτης, µε προηγούµενη εµπειρία στη Hertz και στη 
Retcar rent, µε 2 Γραφεία Γενικού Τουρισµού στην πόλη των Χανίων, 1 γραφείο στην Αµερικανική βάση 
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για την εξυπηρέτηση τον τουριστικών αναγκών και του 6ου στόλου και 2 γραφεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων. Οµιλεί την Αγγλικήν.                                                                                                      

Διδάσκει στο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, µε θέµα: 
«Σύγχρονες Μορφές Οργάνωσης  Τουριστικών Επιχειρήσεων - Γραφείων (Νέες τεχνολογίες)».   
Φορέας Υλοποίησης  : ΕΛΚΕΠΑ παράρτηµα Δυτικής Κρήτης. 

 Έχει διατελέσει Έφορος  στο Βόλεϊ και στο πινγκ πονγκ του Οµίλου Αντισφαίρισης Χανίων και είναι 
πρόεδρος του Συλλόγου Πατεράκηδων «οι Ρίζες» Υποψήφιος νοµαρχιακός και δηµοτικός σύµβουλος, 
και  πρώτος συντονιστής πρόεδρος των παραγωγικών φορέων του νοµού Χανίων.  

Ασκεί κοινωνικό πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο µε τον Σύλλογο Πατεράκηδων «οι  Ρίζες», 
αρθρογράφος σε τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά, οµιλητής σε ηµερίδες και συνέδρια, διεθνή και     
εγχώρια, οµιλητής στο Ρόταρυ  Χανίων για τoν τουρισµό, παρουσίαση του τουρισµού  σε τοπικά αλλά 
και σε Αθηναΐκά  κανάλια (Mega, Αλφα, κ.λ.π) 

Εκλεκτέ µας ροτ.Συνάδελφε,το βήµα του Οµίλου µας είναι στην διάθεσιν σου δια να µας 
αναπτύξεις το θέµα σου:  

3-5-2018 ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ κ.ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ 

Λιαν Εκλεκτέ και διακεκριµµένε εξαίρετε Ροταριανέ Συνάδελφε  θα µας επιτρέψετε να σας 
επιδώσουµε  εκ µέρους  του Οµίλου µας ένα αναµνηστικό Δίπλωµα δια την Οµιλίαν σας σ΄ αυτόν µε το 
κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την Οµιλίαν του εις την σηµερινήν 
Πανηγυρική συνεστίαση του Οµίλου µας. 

2)  Δια την εξαιρετικήν, αξιόλογον και σηµαντικήν κοινωνικήν προσφοράν 
του εις πληθώραν περιστατικών προς αναξιοπαθούντας συνανθρώπους µας καθώς 
και δια τις άοκνες και συνεχείς επιτυχείς προσπάθειες του δια την 
Τουριστικήν Προβολήν της Μεγαλονήσου µας µε ότι καλό συνεπάγεται αυτό από 
οικονοµικής πλευράς µέσω της Σλοβακίας που εκπροσωπεί ως επίτιµος Πρόξενος 
αυτής αλλά και µε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ενώσεως. 

3)  Δια το κύρος και την αίγλην που προσέδωσε εις τον Οµιλόν µας και  
γενικότερα εις το Δ.Ρ δια της παρουσίας του εις αυτό ως ενεργού και τακτικού 
µέλους µας πέραν της 10ετιας και µε την παραδοχή πανανθρωπίνων ιδεών της 
προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον που πραγµατοποιεί εδώ και 
έναν αιώνα και πλέον η παγκοσµίου εµβελείας οργάνωσις µας.   

 

Παρακαλώ πολύ τους  Πατεριανάκη Πόπη β.Δ/τη 
Κρήτης και τον Γεν.Γραµµατέα µας Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο όπως µαζί µε εµένα του επιδώσουµε το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα και παρουσία του Προέδρου 
του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 

 

 

 
Ο Ροτ.Γεν.Γραµµατέας µας Υπτγο ε.α.  

Δηµήτριος Κωτσιόπουλος,  
ενώ αναπτύσσει την Οµιλίαν του  

περι της Μάχης της Κρήτης το 1941  
καταχειροκροτηθείς από τους  
πολυπληθείς παρισταµένους. 
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Η  ΜΑΧΗ  ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ) 
 

Στρατηγική σηµασία της Κρήτης 
Η γεωγραφική θέση του νησιού προσδίδει σ’αυτό µία εξαιρετικής σπουδαιότητας στρατηγική 

σηµασία. Η διατήρησή της από τους Συµµάχους εξασφάλιζε την κάλυψη και την υποστήριξη ολόκληρης 
της λεκάνης της Αν. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε εξαίρετη βάση για 
αµφίβιες και αεροναυτικές επιχειρήσεις  προς το Αιγαίο και την Βαλκανική. Η κατοχή του νησιού από 
τους Γερµανούς εξασφάλιζε την κάλυψή τους από την Νότια πλευρά µετατρέποντας το Αιγαίο σε 
Γερµανική λίµνη ενώ αποκτούσαν παράλληλα δυνατότητα δράσης σ’ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. 
Επιπλέον θα επηρέαζε τη στάση της Τουρκίας η οποία θα ένιωθε τη Γερµανική απειλή και από νότια. 
Αυτοί ήταν εξάλλου και οι λόγοι πού έκαναν τον Χίτλερ να στρέψει το βλέµµα του στη Κρήτη, αµέσως 
µετά την κατάκτηση της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Αντικειµενικοί σκοποί των Γερµανών 

Ειδικότερα οι ΑΝΣΚ της Γερµανικής πλευράς ήταν: 

α. Μετατροπή της Κρήτης σε Αεροπορική Βάση εναντίον των Βρετανών στην Αν. Μεσόγειο.Ετσι θα 
αποκλειόταν πρακτικά ο Αγγλικός Στόλος από το Αιγαίο και θα εξασθένιζε η θέση της Μ. Βρετανίας στη 
περιοχή.  

β. Εξασφάλιση για την Γερµανική Αεροπορία ορµητηρίου για τις επιθέσεις της εναντίον της 
Αιγύπτου και ιδιαίτερα εναντίον της Διώρυγας του Σουέζ. 

γ. Χρησιµοποίηση των Αεροπορικών Βάσεων του νησιού ώστε να αυξήσει την πίεση της κατά της 
Μάλτας,που ήταν ο επόµενος στόχος,δυσκολεύοντας τον ανεφοδιασµό της από το Βρετανικό Ναυτικό 
και ευχέρεια δράσης επίσης µε µεγαλύτερη ισχύ κατά των παραλίων της Βόρειας Αφρικής. 

δ. Παροχή δυνατότητας χρησιµοποίησης ελαφρών σκαφών επιφανείας για επίθεση κατά της 
Κύπρου. 

Δυνάµεις Συµµάχων   
 Οσο αφορά τις διατιθέµενες δυνάµεις, ο Νεοζηλανδός στρατηγός Φράιµπεργκ ήταν επικεφαλής 
των Συµµαχικών Δυνάµεων ο οποίος είχε στις διαταγές του: 

  474 Αξκους και 11.000 οπλίτες, Ελληνες, καθώς επίσης και  

  1.512 Αξκους και 30.000 οπλίτες Βρετανούς 

Γερµανικές Δυνάµεις 
Το σύνολο της Γερµανικής δύναµης ήταν 23.000 περίπου άνδρες απο τους οποίους οι 10.000 

αλεξιπτωτιστές ήταν η αφρόκρεµα των πολεµιστών του Γ’ Ραιχ. 

Σχεδίαση 

Στις 20 Απριλίου 1941, ουσιαστικά άρχισε η διεξαγωγή των επιχειρήσεων, όταν ο Χίτλερ, ενέκρινε 
το σχέδιο κατάληψης που του παρουσίασε ο Αντιστράτηγος Στούντετ µε την κωδική ονοµασία 
“ΕΡΜΗΣ”  τό οποίο προέβλεπε ενέργειες αλεξιπτωτιστών και αεραπόβαση Μονάδων µε ανεµοπλάνα. 

Το σχέδιο άµυνας των Συµµάχων εστιαζόταν στην εξασφάλιση των ζωτικών περιοχών Μάλεµε, 
Αγυιάς, Χανίων και των λιµένων Σούδας, Ρεθύµνου, Γεωργιουπόλεως και Ηρακλείου µε 4 ανεξάρτητα 
συγκροτήµατα µάχης. 

Εκτέλεση 
Ετσι µε αυτές τις συνθήκες, στις 08:00 της 20ης Μαίου άρχισε η απο αέρα έφοδος στις περιοχές 

Κολυµπάρι-Μάλεµε- Χανιά και στις 16:00 στο Ρέθυµνο και το Ηράκλειο. Σε λίγες ώρες οι Γερµανοί 
συνειδητοποίησαν οτι η κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίµεναν. Οι σύµµαχοι έκαναν πραγµατική 
σκοποβολή εναντίον των αλεξιπτωτιστων στον αέρα και όσοι κατάφερναν να πέσουν ζωντανοί στό 
έδαφος εξοντώνονταν σχεδόν αµέσως µε κάθε τρόπο και µέσο από τους ηρωικούς κατοίκους. 

Οι αετοί του Χίτλερ έπεφταν κυριολεκτικά µέσα σε σφαγείο. 

Οι Γερµανοί στρατηγοί έβλεπαν ότι δεν θα πετύχαιναν τον ΑΝΣΚ που ήταν η κατάληψη του Α/Δ 
Μάλεµε και του γειτονικού υψώµατος 107. Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι ο αγώνας θα κρινόταν σ’αυτή την 
περιοχή και τροποποιώντας τα αρχικά τους σχέδια, την εποµένη µέρα, κατάφεραν µε ενισχύσεις να 
αποκτήσουν την υπεροχή. 
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Οι συµµαχικές δυνάµεις δεν κατάφεραν να συσπειρωθούν και να ανακαταλάβουν τις θέσεις τους. Η 
αντεπίθεση που έγινε εκδηλώθηκε αργά και απέτυχε. Οι Γερµανικές επιθέσεις που εκδηλώνονται κατά 
κύµατα επιφέρουν µεγάλες απώλειες και για τις δύο πλευρές. 

Η τρίτη µέρα, 22 Μαίου χαρακτηρίζεται απο τη συνεχή ενίσχυση των Γερµανικών θέσεων στις 
περιοχές Μάλεµε και Χανιά µε τη µεταφορά δυνάµεων και πολεµικού υλικού. 

Αποτελέσµατα 
Παρά τον ηρωικό αγώνα των Συµµαχικών και Ελληνικών δυνάµεων οι Γερµανοί πέτυχαν να 

διατηρήσουν τις  θέσεις τους και να τις ισχυροποιήσουν. Προχωρώντας κατέστρεψαν αρκετά χωριά 
εκτελώντας τους κατοίκους για αντίποινα.  

Το τίµηµα της νίκης ήταν πολύ µεγάλο. Όπως είπε και ο Στούντεντ « Η Κρήτη έγινε ο τάφος των 
Γερµανών αλεξιπτωτιστών ».  

Ηταν πλέον σαφές στους συµµάχους ότι δεν υπήρχε καµµία ελπίδα επιτυχίας να αντισταθούν, γι 
αυτό άρχισαν να σχεδιάζουν τρόπους διαφυγής. Στις 27 Μαίου διατάχθηκε η αποχώρηση των 
Βρετανικών Δυνάµεων και από τις 28 µέχρι την 31η Μαίου το Βρετανικό Ναυτικό µετέφερε στην 
Αίγυπτο 15.000 περίπου άνδρες. 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Απώλειες Βρετανών 
 Παρά το γεγονός της φυγάδευσης, οι Σύµµαχοι είχαν 1.700 νεκρούς, 1.800 τραυµατίες και 
10.500 αιχµαλώτους. 
Απώλειες Γερµανών 
Οι Γερµανοί οµολογούν τις δικές τους απώλειες σε 2.000 νεκρούς,2.600 τραυµατίες και1.900 
αγνοούµενους,σύνολο 6.500.  
Απώλειες Ελλήνων 

Οι Ελληνικές απώλειες δεν εχουν εξακριβωθεί εκτός από 64 Αξκους 10 Ευέλπιδες και 292 οπλίτες. 
Επίσης χιλιάδες χωρικών, εκτελέστηκαν για αντίποινα. 

Πολλά και ποικίλα είναι τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν, όπως και πολλά τα λάθη 
των αντιπάλων. 

1. Οι Σύµµαχοι δεν εκµεταλλεύτηκαν σωστά τον χρόνο για την ισχυροποίηση της Κρήτης. 
2. Η αιµατηρή νίκη των Γερµανών  οφείλεται στο γεγονός ότι γερµανική υπηρεσία πληροφοριών 

υποτίµησε τις δυνάµεις των αµυνοµένων και τη στάση του Κρητικού λαού. 
3. Πρέπει να αναγνωριστεί στους Γερµανούς η ευκαµψία, η αποφασιστικότητα και η επιµονή για 

την εκπλήρωση της αποστολής. 
4. Γενναία υπήρξε η απόδοση των Ελληνικών δυνάµεων και των ενόπλων και αόπλων Κρητικών. 
5. Σφάλµα ήταν να αφεθεί ακάλυπτος ο χώρος δυτικά του Ταυρωνίτη και η µη πρόβλεψη 

καταστροφής του αεροδροµίου. 
6. Η διεύθυνση του αγώνα από µέρους των Συµµάχων ηγητόρων εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις 

δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής. 
7. Εξαιτίας της Μάχης της Κρήτης προκλήθηκε καθυστέρηση έξι εβδοµάδων στην επιχείρηση 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ(Ρωσία).  
8. Επίσης µαταίωσε το σχέδιο ΙΖΑΜΠΕΛΑ(Γιβλαρτάρ-Μάλτα-Κύπρο) και προκάλεσε τη διάλυση 

του σώµατος των αλεξιπτωτιστών. 
9. Η απρόβλεπτη τροπή της Μάχης εµπόδισε τους Γερµανούς να ενισχύσουν το πραξικόπηµα στη 

ΒΑΓΔΑΤΗ και έτσι χάθηκε µια βάση στη Μέση Ανατολή. 
10.  Μια αεραποβατική επιχείρηση απαιτεί καλή σχεδίαση, προπαρασκευή και επαρκείς 

πληροφορίες. 
 Και όταν πλέον καταλαµβάνεται η Μεγαλόνησος, οι Κρητικοί δεν υποτάσσονται. Οργανώνονται 
σε οµάδες αντιστάσεως και δηµιουργούν συνεχείς κινδύνους και προβλήµατα στον εχθρό και απτόητοι 
από τους τυφεκισµούς των αµάχων συνεχίζουν την αντίστασή τους.Στα απάτητα βουνά τους 
κυκλοφορούν ελεύθεροι . Είναι οι νέοι ελεύθεροι πολιορκηµένοι. Οι πρώτοι αντάρτες στην Ευρώπη 
ήταν γεγονός. Η Ιστορία του έθνους µας, που γράφτηκε µε αίµα δε θα πρέπει να κληρονοµείται από 
τους επιγενόµενους σαν µια στείρα περιγραφή γεγονότων, αλλά θα πρέπει να αποτελεί εθνική 
κολυµβήθρα στην οποία αναβαπτιζόµενοι και διδασκόµενοι από τα σφάλµατα του παρελθόντος να 
οικοδοµούµε το µέλλον µας. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σήµερα που η απειλή κατά της ακεραιότητας 
του  Έθνους µας κυρίως κατά του νησιώτικού µας χώρου είναι άµεση και ορατή. 
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ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΟΤ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

 

Λιαν Εκλεκτέ και διακεκριµµένε εξαίρετε Ροταριανέ 
Συνάδελφε Δηµήτρη θα µας επιτρέψετε να σας 
επιδώσουµε εκ µέρους του Οµίλου µας ένα 
αναµνηστικό Δίπλωµα δια την Οµιλίαν σας. Παρακαλώ 
πολύ τους  Ταξίαρχον Κοκολάκην Γρηγόριον Δκτην της 
V Μεραρχίας Κρητών και την α.ε. την Πρέσβειρα της 
Σλοβακίας IVETA HRICOVA όπως µαζί µε εµένα του 
επιδώσουµε το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 ΜΑΙΟΥ 2018 ΥΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 
A. Aναγνωση συλληπητηρίου ψηφίσµατος 

και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη Αρτέµη Σταµατάκη 
 

Το ΔΣ του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αρτέµη Σταµατάκη, 
πατρός του εκλεκτού και λιαν αγαπητού φίλου του Οµίλου µας Σταµατάκη Εµµανουήλ, συνεδρίασε 
εκτάκτως και αποφάσισε τα κάτωθι:  

1. Να παραστεί εις την εξόδιο ακολουθία και την εκφορά του αντιπροσωπεία του Οµίλου µας λόγω 
ασθενείας του Προέδρου.  

2. Να συµπαρασταθεί εµπράκτως και να εκφράσει τα βαθύτατα συλληπητήρια του εις τον πέραν 
της εικοσιπενταετίας φίλο του Οµίλου µας Εµµ. Σταµατάκη. 

3. Να καταθέσει το ποσό των 150 ευρώ εις το ειδικο ταµείο βοηθείας αναξιοπαθούντων 
οικογενειών του Οµίλου Χανίων.  

4. Στην 1η συνεστιαση του Οµιλου να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. 
5. Να δηµοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο Χανιων. 

Για το ΔΣ του Οµίλου 
Ο Πρόεδρος Εµµ. Δελάκης 

Ο Γεν. Γραµµατέας Δηµ. Κωτσιόπουλος 
 

B. ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

 

(1) ΑΠΟΝΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΚΤΗ ΠΒΚ 

Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης παραλαβής του Δκτού του 
Πεδίου Βολής Κρήτης από τον παραδίδοντα Ταξίαρχο Γκούµα Αναστάσιο στον παραλαµβάνοντα 
Ταξίαρχο Κλεάνθη Καρατσίν. Μετά την τελετή ο Πρόεδρος του Οµίλου ροτ. Εµµ. Δελάκης απέδωσε 
τιµητικό δίπλωµα και το λάβαρο του Οµίλου, στον απερχόµενο Δκτή, για την υποστήριξή του προς την 
ροταριανή ιδεολογία και προς τον Όµιλό µας. Φωτογραφικό Ρεπορτάζ από την τελετήν.. 
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(2) ΑΠΟΝΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΚΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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(3) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ BRAND COLLINS ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ. 

 
(4) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ 
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(5) Από την συµµετοχή του Οµίλου µας στον εορτασµό της 25ης Μαρτίου 2018 µε κατάθεση 
στεφάνου στο Ηρώο της πόλεώς µας από τον πρόεδρο Εµµ. Δελάκη παρουσία και πολλών 
ροταριανών και από την παρακολούθηση της παρελάσεως από της εξέδρας των επισήµων 
στην 1η σειρά.  

  

 
(6) Θερµά συγχαίρουµε στον ροτ.Καστρινάκην Σταύρον Πρόεδρον της Επιτροπής 

βραβεύσεων του Οµίλου µας που εξελέγει Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού 
Χανίων. 

Του ευχόµεθα δε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. 

 

Γ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. 

 

Ο Ροταριανός Οµιλος Ηρακλείου-
CANDIA  δώρησε ένα πολυµορφωτικό 
αυτοκίνητο στο σωµατείο του χαµόγελου 
του παιδιού. Τους αξίζουν θερµά 
συγχαρητήρια. 

Επισυνάπτουµε σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Οµίλου: 
                                                                                                                       

 

 

 
 
 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 
      ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – CANDIA 

Έτος ιδρύσεως 2006 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ρ. Ο. Η. CANDIA 
«ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 

 

 
              Ο Ροταριανός Όµιλος Ηράκλειο-Candia την Τρίτη 20/03/2018 και ώρα 12:00 µ.µ 
πραγµατοποίησε την ΔΩΡΕΑ ενός πολυµορφικού αυτοκινήτου στον Οργανισµό  
«Το Χαµόγελο του Παιδιού». 
  
              Ο Πρόεδρος του Οµίλου Αριστοτέλης Μαρκάκης, παρουσία αντιπροσωπείας 
µελών, παρέδωσε στον Πρόεδρο «Του Χαµόγελου του Παιδιού» κον Κώστα Γιαννόπουλο  
τα κλειδιά ενός καινούργιου πολυµορφικού αυτοκινήτου µάρκας Scoda Octavia 4X4 για 
την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς παιδιών του Σπιτιού του Οργανισµού στο Ηράκλειο. 
Η παράδοση πραγµατοποιήθηκε κατά την τοποθέτηση του θεµέλιου λίθου της ανέγερσης  
του Σπιτιού του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στην πόλη µας, για τα παιδιά 
θύµατα κάθε µορφής βίας.  
 

             Τα µέλη του Ροταριανού Οµίλου Ηράκλειο-Candia πάντα πιστοί στον καθήκον 
του ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ τον συνάνθρωπο, εκπληρώσαν και φέτος τον µεγάλο ροταριανό στόχο  
της χρονιάς 2017-2018.  
 
              Ευχαριστούµε όλους τους χορηγούς, φίλους και υποστηρικτές των εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων µας που παρά  τα σηµεία και τις δυσκολίες των καιρών, µας έδωσαν 
την βοήθεια και την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε αυτό τον µεγάλο ροταριανό 
έργο.  
 

 
Για τον Ροταριανό Όµιλο Ηράκλειο-Candia 

 
 

                 Ο Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραµµατέας                  
             Αριστοτέλης ΜΑΡΚΑΚΗΣ                       Εµµανουήλ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ	
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Εις την φωτογραφία διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος 

Κρήτης κ.κΕιρηναίος,ο Πρόεδρος του χαµόγελου του Παιδιού 
Κώστας Γιαννόπουλος,ο Πρόεδρος του Ροτ.Οµίλου Ηράκλειο-
CANDIA  Αριστοτέλης Μαρκάκης,οι τ.β.Δ/ται Γιάννης 
Γιαβρίδης και Αρχοντουλάκη Μαρία καθώς και αλλοι 
ροταριανοί. 

 

 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Την 9 Απρ 2018 η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Γερµανίας  κυρία MARTINA FELDMAYER, 
µέλος του Κόµµατος τον Πρασίνων, και εκλεγµένο Μέλος της Βουλής στην πολιτεία Hesse της Γερµανίας, 
απένειµε φόρο τιµής, καταθέτοντας στεφάνι στο Διεθνές Μνηµείο Ανθρωπίνων δικαιωµάτων και Ισότητας. 
Στην συνέχεια βραβεύτηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αζωγυρέ και το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό Σώµα εν 
Ελλάδι (Αζωγυρέ Σελίνου), για τον Διεθνή Αγώνα της στον τοµέα της κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
Οικολογικής επαγρύπνησης, καθώς επίσης και για τις ενέργειές της προς την διατήρηση της δηµοκρατίας 
και παγκόσµιας ειρήνης.  

  

Η Κυρία MARTINA FELDMAYER αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά την αγάπη της για τον τόπο µας 
παρέδωσε στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχιο Κουκουτσάκη µια επιταγή σεβαστής 
χρηµατικής αξίας, ώστε να διατεθούν για έργα και ανάγκες του τόπου µας. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αζωγυρέ την ευχαρίστησε για την συνεχή στήριξη και συµµετοχή της στις δράσεις του Συλλόγου, 
και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. 
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Συµµετείχαµε στο ετήσιο συνέδριο της 2470 Περ. Δ.Ρ. δια αντιπροσωπείας 8 
ατόµων µε επικεφαλής τον Πρόεδρο Εµµ. Δελάκη, τον Γ.Γ. Δηµ. Κωστιόπουλο και τον 
εψηφισµένο Πρόεδρο Γκίζα Σταύρο. 

 

Το προεδρικό πάνελ του 
Συνεδρείου. 

 

 

 

 

 

Ο νέος Δ/της ’20-’21 Μαύρος Γεώργιος, παραλαµβάνει το σήµα 
από τον Δ/τη Κίτσο Χρήστο. 
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Συµµετείχαµε την 28 Απριλίου 2018 ηµέρα 
Σάββατο  Συνέδριο-ηµερίδα που διοργάνωσε  η  
Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης στο Κολυµβάρι 
Κισσάµου κατόπιν  σχετικής προσκλήσεως µε 
συνδιοργανωτάς την Περιφέρεια Κρήτης και την 
Περιφερειακή Ενωση  Δήµου Κρήτης µε θέµα: 

«Εθνική Συνεννοήσεως: Παρόν και Μέλλον» 
οπου συµµετείχαν ως Οµιληταί διακεκριµµένες 

προσωπικότητες της Πολιτικής και Κοινωνικής ζωής του τόπου µας. 

Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια εις τον Ροτ.Κωνσταντίνο Ζορµπά Γενικόν Δ/ντην της 
Ορθ.Ακαδ.Κρήτης που έφερε και το κύριο της διοργάνωσης. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ THN 3-5-2018 ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 
ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΩΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ-ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ 

 

Αξιότιµες  Αρχές της πόλεως µας,Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Κυρίες και Κύριοι - φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι. 

Ο Ροταριανός  Όµιλος  Χανίων απεφάσισε σήµερον να βραβεύσει µεταθανατίως και µέσα στα 
Ιστορικά πλαίσια της εορταζοµένης από σήµερον Επετείου της Μάχης της Κρήτης του 1940 την Σοφία 
Πατεράκη-Κουκουτσάκη µητέρα του Αν/δρου του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι Αντωνίου 
Κουκουτσάκη και γιαγιά του Προέδρου Ευτυχίου Κουκουτσάκη.  

Το Ιστορικό της υπόθεσης που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα Χανιώτικα Νέα της 27 Σεπτεµβρίου 
το 2011 υπο του κ.Χρήστου Κιτσόπουλου Δικηγόρου Καθηγητή Δικαίου εχει εν περιλήψει ως εξής: 

Χρειάζεται, αρετή και τόλµη η ελευθερία-πράγµατι-και αυτές δεν έλειψαν ποτέ από τους Κρητικούς 
στις ανα τους αιώνες επαναστάσεις κατά των Βενετών, των Τούρκων, των Γερµανών… 

Γράφτηκαν και λέχθησαν πολλά για την παλικαριά και την ιερή κουζουλάδα των Κρητών ανδρών 
επαναστατών και αντιστασιακών, ιστορικά κείµενα σε βιβλία, άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά, 
ριζίτικα τραγούδια και µαντινάδες. Λίγα όµως έρχονται στην αθιβολή για τον ηρωισµό της γυναίκας της 
Κρήτης, µάνας, συζύγου, κόρης, πιστού συντρόφου του άντρα αγωνιστή στην Αντίσταση, στη µάχη στη 
θυσία… 

Πεδίο λαµπρών αγώνων για την Κρητικοπούλα απετέλεσε η επική Μάχη της Κρήτης, οπου 
αγωνίστηκε κατά του εισβολέως όχι µόνο στα µετόπισθεν, σε βοηθητικές εργασίες, ως νοσηλεύτρια, 
κουβαλητής πολεµοφοδίων,οδηγός και τροφοδότης Ελλήνων και συµµάχων στρατιωτών αλλά και στην 
πρώτη γραµµή,στη γραµµή του πυρός, όταν έπεφταν τα γερµανικά αλεξίπτωτα, πολεµώντας και 
εξοντώνοντας τον εχθρό µε µαχαίρες, µε σκαλίδες, µε δρεπάνια, και µε όσα οπλα και σφαίρες ητο 
δυνατόν να βρεθούν και δεν ητο δυνατόν, γιατί ησαν καλά κρυµµένα….. 

Μ΄αντρεία και τόλµη,λοιπόν, πολέµησε η Κρητικοπούλα κατά τις δέκα (10) ηρωικές µέρες, τέλος 
Μαιου 1940, απέναντι στο σιδερόφρακτο και καλά οπλισµένο από αέρα εισβολέα. Η µάχη της Κρήτης 
τελείωσε, αλλά η αντίσταση στην Κρητική γη µόλις άρχιζε. Στις πόλεις και στα χωριά, στον κάµπο και 
στις µαδάρες, στους δρόµους και στα χαράκια, κατωµερίτες και ριζίτες, συνέχισαν τον αγώνα. 

Μεταξύ των ηρωικών σελίδων αντιστάσεως και κυρίως θυσίας κατά των Γερµανών προβάλλει η 
µάχη των δυο µικρών ορεινών χωριών του Σελίνου: 

Του Κουτσογέρακου και του Λειβαδά, οπου οι κατακτητές σκότωσαν και έκαψαν παιδιά και νεαρά 
κορίτσια,οπου οι Γερµανοί έστειλαν πολεµικό αεροπλάνο να βοµβαρδίσει άµαχους, γυναίκες και παιδιά, 
γεγονός µοναδικό στα χρονικά του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου. Οι άνδρες άλλωστε, έλειπαν, πολεµούσαν 
στις κρητικές µαδάρες ,αµαξιτός δρόµος δεν είχε φτιαχθεί ακόµη για να µεταφερθούν βαρέα οπλα 
θανάτου… Μεταξύ των γυναικών που αντιµετώπισαν την γερµανική λαίλαπα, ξεχωρίζει µ’ αντρεία και 
κρητική ψυχή η όµορφη, ούτε καν 20 χρονών, κοπελούδα Σοφία Σταύρου Πατεράκη, γνήσια απόγονος 
Κουστογερακιωτών και συγγενής αντιστασιακών κατά της γερµανικής κατοχής. Οι Γερµανοί επιτέθησαν 
κατά του Κουστογέρακου το καλοκαίρι του 1943 από ξηράς, ενώ οι άντρες του χωριού αυτού και του 
Λειβαδά έλαβαν θέση οπλισµένοι για αντεπίθεση στα ορεινά υψώµατα γύρω από το χωριό. 

Οι στρατιώτες του εχθρού,αφου µπήκανστο Κουστογέρακο, συγκέντρωσαν τα γυναικόπαιδα µαζί 
µε τη Σοφία και τη µητέρα της Αννα, τριάντα (30) τον αριθµό, τα έκλεισαν σε σπίτι,προκειµένου να τα 
κάψουν ζωντανά. Εριξαν δοχείο µε πετρέλαιο και έβαλαν φωτιά. 

Οι επανειληµµένες εκκλήσεις να τους φονεύσουν δια πυροβολισµών, παρά να υποστούν 
µαρτυρικό θάνατο δια της πυράς, εισακούστηκαν από τους εκτελεστές, οι οποίοι οδήγησαν τα 
υποψήφια θύµατα σε ανοικτό µέρος µε τις δυο γυναίκες, µητέρα και κόρη, στις άκρες, µακριά η µια από 
την άλλη, περιµένοντας τον θάνατο…. 
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Την στιγµή που ο Γερµανός εκτελεστής ετοιµαζόταν να πατήσει την σκανδάλη του πολυβόλου, η 
Σοφία ακούει τη µητέρα της να την καλεί να πάει προς το µέρος της για να πεθάνουν µαζί. Ενώ 
ακούστηκε η ριπή του γερµανικού οπλου και η Σοφία προσπάθησε να περάσει στην πίσω σειρά των 
συγκεντρωµένων, έπεσαν νεκρές πίσω της επτά (7) γυναίκες, µια δε απ αυτές φονεύτηκε µαζί µε το 
µικρό παιδί της στην αγκαλιά. 

Ο Γερµανός, όµως εκτελεστής την απώθησε µε βάναυσο τρόπο πάλι στην πρώτη. Ταυτόχρονα 
ακούστηκε ριπή οπλου από τον Κωστή Πατεράκη, ο οποίος έβαλε κατά του εκτελεστή από µεγάλη 
απόσταση, ανω  των( 100) και µέτρων και από ορεινή θέση γύρω από το χωριό, οπου είχε οχυρωθεί η 
οµάδα των ανταρτών. 

Καθ΄ον χρόνο οι Γερµανοί διεσκορπίζοντο πανικόβλητοι και τα γυναικόπαιδα προσπαθούσαν να 
ξεφύγουν, η Σοφία έπεσε µ΄ολη τη δύναµη της κατά του Γερµανού εκτελεστή, συνεπλάκη µαζί του και 
έπεσαν και οι δυο στο έδαφος, οπου ο Γερµανός δέχθηκε ισχυρό τραύµα µε πέτρα από τη νεαρή 
Κρητικοπούλα. 

Ο Γερµανός ζαλίστηκε από το χτύπηµα, καθώς δεν περίµενε αντίσταση από γυναίκα και ενόσω η 
Σοφία αποµακρυνόταν σε απόσταση τεσσάρων-πέντε µέτρων κατορθώνοντας να πάρει το πολυβόλο 
του,αυτός σηκώθηκε και πυροβόλησε µε το πιστόλι προς το µέρος της και την τραυµάτισε. Τότε 
ακριβώς βρήκαν την ευκαιρία τα γυναικόπαιδα να φύγουν από τον τόπο εκτελέσεως. 

Με µια σφαίρα σφηνωµένη στον αριστερό µαστό της και µε τις σφαίρες του γερµανικού πιστολιού 
να σφυρίζουν γύρω της, η Σοφία κατάφερε να αποµακρυνθεί και µαζί µε τα διασωθέντα γυναικόπαιδα 
να κρυφτεί σε απόµακρες ορεινές σπηλιές, οπου και αντελήφθη ότι είχε τραυµατισθεί σε πέντε (5) 
σηµεία του σώµατος της τελικά… Οι συγχωριανοί της αντάρτες,µ ετά το τέλος της συµπλοκής 
κατέβηκαν από τα βουνά, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυµατισµένους και ενεψύχωσαν 
τους αµάχους. 

Οι πληγές της Σοφίας, όµως δεν έκλεισαν ποτέ. Το 
προκληθέν τραύµα στο στήθος από τη γερµανική σφαίρα, 
τµήµα της οποίας δεν βγήκε ποτέ από το σώµα της και της 
δηµιούργησε σοβαρό πρόβληµα στην καρδιά, παρέµεινε 
καθ΄ολο το διάβα της ζωής της, της προκαλούσε ισχυρό 
πόνο κατά την περίοδο του χειµώνα, της θύµιζε τις φρικτές 
εµπειρίες του πολέµου και στο τέλος την οδήγησε στο 
θάνατο σε ηλικία εξήντα πέντε (65) µόλις ετών. 

Βραβεύοµεν λοιπόν µεταθανατίως την Σοφία-Πατεράκη 
Κουκουτσάκη µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

Εις ένδειξη τιµής, σεβασµού,δέους και 
υπερηφάνεις,δια τον αφάνταστον και πρωτοφανή 
ηρωισµόν που επέδειξεν κατά την ώραν της 
εκτελέσεως αµάχων υπο των Γερµανών στο 
Κουστογέρακο Σελίνου Χανίων το καλοκαίρι του 
1943 επιπέσασα µε ολην την δύναµιν της ψυχής 
και του σώµατος της κατά του Γερµανού 
εκτελεστού και κατορθώσασα να διασώσει τα 23 
από τα 30 άτοµα παρα τον σοβαρόν 
τραυµατισµόν της. 

Παρακαλώ πολύ τους  εψηφισµένο Πρόεδρο Γκίζα 
Σταύρο,την κ.Αρχοντισσα Ναναδάκη Παπαδερού Πρόεδρο 
της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης ,και την 
Πολιτευτή  Χανίων και ροταριανή Ελβίρα Στασσίνου οπως 
επιδώσουν εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό βραβείο. 
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

(1)                                                                                       (2) 
 

Αγαπητέ Πρόεδρε Μανιέ, 
 

Ωραίες αναµνήσεις. 
Να είσαι καλά, µε την οικογένεια σου  

και τον υπέροχο Όµιλο 
 

Με φρχ 
 

Χρήστος  Κιτσος 
 
 

 
(3)   

 
 
 
 

 (4) 
 
 

Αξιότιµε κ. Δελάκη , 
ευχαριστώ θερµά διά την αποστολή του  

" Ροταριανού Παλµού " 
αληθινού κοσµήµατος στον χώρο των εκδόσεων  

ροταριανής ενηµερώσεως . 
Με συναδελφικούς ροταριανούς χαιρετισµούς 

Ανδρέας Π. Ροβήλος 
Μέλος Ρ.Ο. Αθηνών 

---------------------------------------------------------------- 
Ανδρέας Π. Ροβήλος 

Διευθυντής Γενικής Ιατρικής 
Ι. Πολέµη , 19 - 11141 Αθήνα 
Via Papa Giovanni XXIII , 29 

66100 Chieti - Italia 
Τηλ. :    6944.426240 

E-mail :  anprovilos@yahoo.gr 
 

(5)                                                                                       (6) 
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(7)                                                                                       (8) 

 
(9) 

 
 

Ο ΧΑΝΙΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 
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Διεθνές Ρόταρυ / 2470 Περιφέρεια 
Ροταριανός Όµιλος ΧΑΝΙΩΝ και 1ο Ροτ.Κοινοτ.Σωµα Εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου  

Απολογισµός Έργου Ροταριανού Έτους 2017 - 2018 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Συναδέλφωση και αγάπη µεταξύ των µελών µας. Διαφορές και διαµάχες ανύπαρκτες.  

2. Μηνιαίες Πανηγυρικές Συνεστιάσεις ανω των 120 µελών  παρά τις δύσκολες οικονοµικές 
συγκυρίες  και µε οµιλητές διακεκριµµένες προσωπικότητες. 

3. Αριστες σχέσεις µε ολες τις αρχές της πόλεως µας.Συµµετέχουν στις συνεστιάσεις µας  
(Αντιπεριφερειάρχες, τ.Υπουργοί, τ.Αν/δρος της βουλής, τ.βουλευτές, Διοικηταί Στρατιωτικών 
µονάδων, Δήµαρχοι και Αντιδήµαρχοι).  

4.Εκδοση τριµηνιαίου περιοδικού σε ηλεκτρ.µορφή και αποστολή σε δυο χιλιάδες πεντακόσες 
αποδέκτες. Διατήρησις ιστοσελίδας επι 17 έτη. 
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5.Εισδοχή 1 τακτ.και 4 επιτ.µελών ( διακεκριµµένες  προσωπικότητες) 

6.Συµµετοχή σε πολλές εκδηλώσεις της Περιφερείας και στους Οµίλους  της Κρήτης. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλές βραβεύσεις επιτυχηµένων επαγγελµατιών µεταξύ των οποίων. 

Α) Της εταιρίας «APOLLONIA CRETAN PROOUCTS» και του ιδιοκτήτου αυτής κ.Αστροπαλίτου 
Κων/νου 

Β) Της Συναιτεριστικής Τράπεζας Χανίων και του Προέδρου αυτής κ.Μαρακάκη Μιχαήλ. 

Γ) του Καθηγητού Ιατρικής Αλκιβιάδη Κωστάκη δια τις πρωτοποριακές δράσεις του εις τον 
τοµέα των µεταµοσχεύσεων οργάνων. 

2. Προβολή τετραπλού ροταριανού ελέγχου και διανοµής αυτού 

3. Πολλαπλές οµιλίες διακεκριµµένων επαγγελµατιών µε φλέγοντα επαγγελµατικά θέµατα.   

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Προβολή του Ρόταρυ από τα ΜΜΕ 2-3 φοράς εβδοµαδιαίως (ΤV-Εφηµερίδες-ραδιόφωνα) 
Σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ απο τµήµατα εφηµερίδων σας στέλνοµε µηνιαίως. 

2. Ενίσχυσις αναξιοπαθούντων οικογενειών (πολλές φορές) και του Δηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων µε ρουχισµό και υπόδυση καθώς και στο Ψυχιατρικό τµήµα του Γεν.Νοσοκοµείου 
Χανίων. 

3. Δενδροφύτευσις περίπου 4 στρεµµάτων σε διάφορες περιοχές του    χωρίου Αζωγυρές 
Σελίνου. 

4. Διατηρούµε µόνιµο αριθµό εθελοντών αιµοδοτών. 
5. Διαθέσαµε επαννειληµµένως τρόφιµα εις το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήµου Χανίων και 
εις την περιοχήν της επαρχίας Σελίνου συµµετέχοντας στο πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι του 
Δήµου Κανδάνου Σελίνου.  

6. Βράβευσις του Πρεσβευτού PETER MICHALCO της Σλοβακικής Δηµοκρατίας. 
7. Πανηγυρικός Εορτασµός ολων των Εθνικών Επετείων µε ειδικές αναφορές στις συνεστιάσεις 

µας, µε καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώον της πόλεως µας και παρακολούθησις των 
παρελάσεων από την εξέδραν των επισήµων και µεταθανάτιος βράβευσις των Ανθ/στών 
καταδροµέων που έπεσαν στην Κύπρο Τσιλιβάκη Στεφάνου και Γιαννακάκη Κοσµά µετά των 
οικογενειών των. 

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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πολλαπλές και επανειληµµένες φιλοξενίες Ροταριανών  Εξωτερικού. 
2. Τακτική επικοινωνία µετά  Οµίλων της Κύπρου και ιδία της Λάρνακας-Κίτιον. 
3. Αδελφοποίησις µετά του Ροτ.Οµίλου Agde της Γαλλίας την 21-9-2017 Παρευρέθησαν 20 
Γάλλοι Ροτ. (Ιδέτε σχετικό Ρεπορτάζ Ροτ.Παλµός τεύχη 56-57). 

4. Συµµετοχή α) στην Δεξίωσιν της Νέας  Πρέσβεως EVITA HRICOVA της Σλοβακίας στην 
Αθήνα µε αντιπροσωπεία του Οµίλου µας β) Στην Δεξίωση στο Ρουµάνικο Ιστιοφόρο του 
Πολεµικού Ναυτικού  της χώρας αυτής που κατέπλευσε στο Ναύσταθµο της Σούδας. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

1.Βραβεύσεις πρωταθλητών διαφόρων Αθληµάτων και συµµετοχή του Οµίλου µας στις 
πολλαπλές εκδηλώσεις αυτών µεταξύ των οποίων του Ναυτικού Οµίλου Χανίων, του 
Γυµναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, Τένις Χανίων και Σούδας, Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων κ.τ λ. 

2. Ενίσχυσις µε τρόφιµα και είδη ρουχισµού στο παράρτηµα προστασίας παιδιών και νέων 
Χανίων καθώς και Παλαιοχώρας Σελίνου. 

 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν.Γραµµατέας 

    Εµµ.Δελάκης                                              Δηµήτριος Κωτσιόπουλος 
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ 2018 

Προς τις αρχές της πόλης µας, πολιτικές και στρατιωτικές , καθώς και προς όλους τους συµπολίτες 
µας, τους εκλεκτούς µας φίλους και γνωστούς και σε όλη τη Ροταριανή οικογένεια, ο Προεδρος του 
Ρ.Ο. Χανιων Εµµ. Δελάκης µετά της συζύγου του Ροτ. Αικατερίνης, του γ.γ. Κωτσιόπουλου Δηµ. , 

Υπτ/γου ε.α. και των µελών του Δ.Σ. σας ευχόµεθα..  

 

Στις Πασχαλιάτικες ευχές µας έτους 2018 απήντησαν οι κάτωθι: 

Αγαπητέ Πρόεδρε Μαν Δελάκη, 
  
Σου εύχοµαι ολόψυχα 
σε σένα και την οικογένειά σου 
  
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
  
Με φρχ 
  
Χρήστος Κίτσος 
Διοικητής 2017-18 

 
 

"Έαρ µικρό έαρ βαθύ έαρ συντετριµµένο". 
Νίκος Καρούζος 
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Ας εµπνευστούµε από τα χρώµατα της 
Άνοιξης, τις µυρωδιές του Απρίλη και το 
λαµπριάτικο φως της Αναστάσεως!   Καλό 
Πάσχα! 

 
ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ ΔΚΤΗΣ 2470  

ΠΕΡ.Δ.Ρ 1-7-18/30-6-19 

 

 

              

Επίσης οι κάτωθι: 

1. Charoton Marc Henry και Βιολέτα, ροτ. 
2. Άντελα Καραίσκου 
3. Κοντοθανάσης Αθανάσιος τ. πρ. ροτ. Οµ. Αθηνών 
4. Λεράκης 
5. Γιαννουδάκη Ελένη 
6. Ανδρέας Π. Ροβήλος 
7. Maria Klaudian 
8. Χρήστος και Κλαίλια Θεοδούλου πρ κυβερνητης ροτ Κυπρου 
9. Παπάζογλου Νικόλαος πρ. ροτ. Οµ. Βούλα Πανόραµα 
10. Οµοσπονδία Συνδέσµου Ελλήνων Καθολικών ο πρόεδρος Αιµίλιος Δασύρας 
11. Γιάννης και Μαρία Γιαβρίδη τ. β. Δκτης της 2470 περ. ΔΡ 
12. Γεωργούτσος Διονύσιος πρ. ροτ. Οµ. Αθήνα-Νάξου 
13. Επ' ευκαιρία των εορτών του Πάσχα εύχοµαι ολοψύχως σε όλους τους Προέδρους και Αξιωµατούχους της 
2470 Περιφέρειας, καθώς και σε όλα τα µέλη των Οµίλων τους, ειρήνη, ευηµερία και οικογενειακή και προσωπική 
ευτυχία και πρόοδο. 

Είθε τα υψηλά νοήµατα του Πάσχα να µας καθοδηγούν και να µας εµπνέουν στην επιτέλεση των ευγενών 
ροταριανών καθηκόντων µας. 

Με θερµούς ροταριανούς χαιρετισµούς  

Γιάννης Δοµάγερ, Πρόεδρος Ρ.Ο.ΑΘΗΝΩΝ 
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14. Λελίνα Κασσιµάτη 
15. Αλέξανδρος Τσουγκράνης τ.β Δ/της 
16. Κουρνιδάκης Ιωσήφ Αρχηγός Ενωσις παλαιών προσκόπων Χανίων 
17. Απόστολος και Ρόδη Κράτσα Ευρωβουλευτής 
18. Κρουσταλάκης Παντελής τ.β Δ/της Πρόεδρος ΣΕΑΝ Ηρακλείου 
19. Ροταριανός Οµιλος Πατρών Γεωργία και θΑΝΆΣΗς βΌΜΒΑς 
20. Ρ.Ο Σαλαµίνα-Βασιλεύς Αιας Κυριάκος Μαριδάκης 
21. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος τ.Δ/της 2470 Ροτ.Περ.ΔΡ. 
22. Πατεράκης Σταύρος Επίτιµος Πρόξενος Σλοβακικής Δηµοκρατίας στην Κρήτη. 
23. Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης το ΔΣ και η Πρόεδρος Μελάκη Ιωάννα. 
24. Κατσίλας Γεώργιος τ.Δ/της 2470 Ροτ.Περ.ΔΡ. 
25. Ρ.Ο Κηφισιά –Πολιτεία  Πρ.Δηµήτριος Βέκος 
26. Ρ.Ο Κηφισιά-Κεφαλάρι Φρόσω Μιχαλάτου 
27. Γιώργος και Κατερίνα Παπαδηµητρίου-Κοτσαλή τ.β Δ/της 2470 Περ.ΔΡ 
28.Ιπποκράτης Δασκαλάκης τ.Δ/της Π.Β.Κ Υποστράτηγος ε.α Επιτ.Ροτ.του Οµίλου µας. 
29. Κλεάνθης Καρατσίν Ταξίαρχος Δ/της Πεδίου Βολής Κρήτης 
30. Φορτσάκης Θεόδωρος Βουλευτής Επικρατείας τ.Πρύτανης Παν.Αθηνών 
31. Ρ.Ο Αγ.Παρασκευής 
32. Εθνικό Ιδρυµα Ελευθέριος κ.Βενιζέλος 
33. Η Διεύθυνση και το προσωπικό SHA TOURS KAI CARS ENTERHISES  
34. Mανώλης Καλαιτσάκης Γεν.Γραµµ Ρ.Ο Ηράκλειο-CANDIA 
35. Δέσποινα Κατσώχη Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Πρόεδρος ΑΚΟΣ  
36. Κυριάκος Μητσοτάκης Αρχηγός Ν.Δ 
37. Λευτέρης Αυγενάκης Γραµµ.Π.Ε.Ν.Δ  Επιτ.Ροτ.Οµίλου Χανίων 
38. Ροταριανός Οµιλος Πολιτεία Γέρακα 
39. Στέλιος και Λιλίκα Γιαννακάκη Ροτ.Οµίλου Ηρακλείου 
40. Μιχαήλ Καραµαλάκης Αντιστράτηγος –Προιστάµενος Επιτελείου Ελληνικής Αστυνοµίας 
41. Κων/νος Λαγουδάκης Υποστράτηγος Γεν.Περ.Αστυν.Δ/ντης Κρήτης  
42. Ηµερήσια Εφηµερίδα Αγώνας της Κρήτης 
43. Ορφανουδάκη Μαρία 
44. Πέρσα Κυβέλου ροτ.Οµιλ.Ηράκλειο –Candia Ιατρός Οµοιοπαθητικός 
45. Βεληβασάκης Εµµανουήλ πρ.Πρόεδρος Ροτ.Οµ.Ρεθύµνου 
46. Καρκάνης Αθανάσιος Επιτ.Ροτ.Οµ.Χανίων 
47. Ν.Μαλάκης  
48. Αλεξαντρής Μιχαήλ από Ηράκλειο Κρήτης 
49. Ζαγοριανός Αναστάσιος Πρόεδρος Ροτ.Οµίλου Γλυφάδος 
50. CRUISE WAY TRAVEL 
51. Κολοκοτρώνης Ευαγγελος Ροτ.Οµιλ.Αθηνών 
52. Μαραβέλιας Δηµήτριος και Κατερίνα Ροτ.Οµίλου Ηρακλείου 
53. Ροταριανός Οµιλος Καλαµαριάς 
54. Ροτ.Οµιλος Βουλιαγµένης Ντίνα Μανώλη-Αννα Πηλείδη 
55. Κηφαπ Μεγαλόχαρη Κέντρο Ηµερησίας Φροντίδας Αυτιστικών παίδων 
56. Γεώργιος Παπανικολάου Δήµαρχος Γλυφάδος 
57. Κέντρο Αλτσαχαιµερ Χανίων 
58. Ιατρικός Σύλλογος Χανίων 
59. Πατούλη Γεώργιος Δήµαρχος Αµαρουσίου 
60. ΔΕΥΑΧ ΧΑΝΙΩΝ Μιχάλης Ζουµαδάκης 
61. Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης 
62. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης Αν.Γεν.Γρ.Ροτ.Οµίλου Χανίων 
63. Χρύσα Σοτηράκη 
64. Παπαδόπουλος Βασίλειος Πρ.Δ/της 2470 Π.ΔΡ 
65. Δηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 
66. Ησαιας Σωτήρης Πολιτευτής β Αθηνών Ν.Δ 
67. ΔΚΤΗΣ Αµερικανικής Ευκολίας Αεροπορικής Βασεως Σούδας Martin Collins 
Η Σελίς έκλεισε την 11-4-2018.Οσοι έστειλαν αργότερα δεν µπορέσαµε να τους συµπεριλάβουµε ,τους ζητούµε 
συγνώµη αλλά και την κατανόηση τους ιδιαίτερα δε σ΄αυτούς που τυχόν παραλείψαµε. 
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΚΤΗ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

Την 18 Μαΐου 2018 σε πανηγυρική συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο, µε 
την συµµετοχή όλων των Ροταριανών Οµίλων της Κρήτης, ο Διοικητής της 2470 Περιφέρειας 
Διεθνούς Ρόταρυ Καθηγητής κ. Χρήστος Κίτσος, απένειµε βραβείο στον πρόεδρο του Οµίλου 
Χανίων Εµµανουήλ Δελάκη, µε το παρακάτω αιτιολογικό: 

 
Για την εξαίρετη δραστηριότητα του δια της οποίας προβάλλεται το έργον 

του Ρόταρυ στην Ελλάδα και στις 5 Λεωφόρους Δράσεως επί 50 συναπτά έτη. 
Δια τις άριστες δηµόσιες σχέσεις που διατηρεί µε τις αρχές της πόλεως των 

Χανίων και των ποικίλων και διαφόρων φορέων των Χανίων.  
Δια την  ανελλιπή έκδοση του περιοδικού «Ροταριανός Παλµός» άνω της 

τριακονταετίας.  
Δια την συνεχή επί σειρά  ετών προβολή των δραστηριοτήτων του Ροταριανού 

Οµίλου Χανίων εις τα Μέσα µαζικής ενηµερώσεως. 
 

 

    

      

 


