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Έτος 50ον – Τεύχος 60 Περιόδου 1-7-2018 έως 30-6-2019 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2018 
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  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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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
4-6-2018 

 
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η 

φιλανθρωπική εκδήλωση (τσάι κυριών) 
του Ροταριανού Oµίλου Χανίων στο 
ξενοδοχείο "Ακάλη" στις 4 Ιουνίου. Οι 
κυρίες των Χανίων και οι Ροταριανές 
ανταποκριθήκαν µε προθυµία στο 
κάλεσµα της προέδρου της κοινωνικής 
δράσεως του Οµίλου κυρίας Τσαπάκη 
Κωτσιοπούλου Μαρίας.  
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η 

ψυχολόγος κυρία Αποστολάκη Κλειώ, 
ανέπτυξε το θέµα "Αντιµετώπιση του 
στρές µέσω της Οικοψυχολογίας". Τα 
έσοδα διετέθησαν σε τέσσερις συµπολίτες µας µε προβλήµατα οικονοµικά και 
υγείας που προτάθηκαν από την επιτροπή  στο Διοικητικό Συµβούλιο του 
Οµίλου. Μετά το πέρας της Οµιλίας της Ψυχολόγου κ.Αποστολάκης Κλειώς της 
επεδόθη ένα αναµνηστικό Δίπλωµα από τον Πρόεδρο Εµµ.Δελάκη και Παρουσία 
του τ.β.Δ/του Σταύρου Γκίζα και των µελών της Επιτροπής ροτ.Τσαπάκη Μαρίας, 
Σκαµάγκα Μαρίας και Πελεκανάκη Ελευθερίας µε το κάτωθι αιτιολογικό: 
 
Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν της εις την σηµερινήν 

φιλανθρωπική εκδήλωση του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, µε θέµα 
«Πρόληψη του στρες µέσω της Οικοψυχολογίας» 

Δια το αδιαµφισβήτητο επιστηµονικό της έργο ως αρίστη ψυχολόγος 
ψυχοθεραπεύτρια, προβάλλοντας την χώρα µας και τα Χανιά 

Ειδικότερα, ούσα πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας. 
 
Μερικά χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την εκδήλωση: 
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Η πρόεδρος της Επιτροπής κοινωνικής 
δράσεως του Οµίλου Ροτ. Τσαπακη-
Κωτσιοπουλου Μαρία καλωσορίζει τους 
παρευρισκοµένους και παρου-σιάζει την 
οµιλήτρια της βραδιάς κ. Αποστολάκη Κλειώ, 
η οποία εν συνεχεία αναπτύσσει την πολύ 
ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική οµιλία της. 

 
 
 

 
Περίληψη οµιλίας:         Οικοψυχολογία:  H Ψυχολογία στην υπηρεσία της Φύσης 

 
Η Οικοψυχολογία –που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Οικολογία και Ψυχολογία- ως 

µια νέα κατεύθυνση της επιστήµης της Ψυχολογίας, δηµιουργήθηκε µέσα από την ανάγκη να 
περιληφθεί το φυσικό περιβάλλον ως ένας βασικός παράγοντας της ανάπτυξης της ψυχικής 
υγείας και ισορροπίας του ανθρώπου, παράγοντας που είχε παραλειφθεί αισθητά τα προ-
ηγούµενα χρόνια από τις ψυχοθεραπευτικές σχολές και να ερευνήσει πόση αµοιβαία βοήθεια 
µπορούν να δώσουν αυτές οι δύο νέες επιστήµες για να λύσουν τα πιο επίκαιρα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν αµφότερες. Σε αυτά τα πλαίσια η Οικοψυχολογία δεν απέκτησε µόνο ακα-
δηµαϊκό ενδιαφέρον αλλά και εφαρµόζεται πρακτικά και σε µεγάλα θεραπευτικά κέντρα του 
εξωτερικού καθιστώντας τη σοφία της φύσης, συνθεραπευτή στην ψυχική ισορροπία του 
ανθρώπου. Η σύγχρονη αναγκαιότητα για την εφαρµογή και διάδοση του κλάδου, δηµιούργησε 
την ανάγκη της διεθνούς ένωσης των επιστηµόνων της Ψυχολογίας σε µια ενιαία και δυναµική 
δράση, την Διεθνή Εταιρία Οικοψυχολογίας µε εκπροσώπους σε 12 χώρες, συµπεριλαµβα-
νόµενης  και της Ελλάδας µε τη δηµιουργία το 2007 της µη κερδοσκοπικής Εταιρίας Ελληνική 
Εταιρία Οικοψυχολογίας. Σκοπός είναι η ενθύµηση της αµφίδροµης σχέσης του ανθρώπου µε το 
περιβάλλον που επιτυγχάνεται µε τη γνώση, τα βιωµατικά εργαστήρια και την εκπαίδευση 
ατόµων που ασχολούνται µε τα ανθρωπιστικά επαγγέλµατα στο να συµπεριλάβουν τη φύση στην 
πρακτική τους.  
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Τµήµατα των παρευρισκοµένων. 
Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 5-7-2018  µε 

Οµιλητήν τον Καθηγητήν  του Πολυτεχνείου  Κρήτης  Φώσκολον Αντώνιον, της 
αναλήψεως της Προεδρίας του Οµίλου από τον Ροτ.Εµµ.Δελάκη δια 34 φορά, 
της Ανακηρύξεως αυτού υπο του Διεθνούς Ρόταρυ ως Μεγάλου Ευεργέτου του 
Ροταριανού Ιδρύµατος και των 3 βραβεύσεων µας ητοι του Δ/του της V 
Tαξιαρχίας Πεζικού V Μεραρχίας Κρητών Ταξιάρχου Γρηγορίου Κοκολάκη, του 
Δ/του της Αµερικανικής Ευκολίας της Αεροπορικής Βάσεως Σούδας και της κ. 
Χρύσας Χαριτάκης-Μακράκης Αναπλ. Δ/ντρια Αγρο-τικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Αντιπεριφέρειας Χανίων. 

Πρώτο τµήµα της  Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο ροτ.Αρετάκης Ιωάννης Επιτ.Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Χανίων, ο β Αντ/δρος µας Βαθιωτάκης Γεώργιος, ο Επιτ. Ροτ.Κονταξάκης 
Γεώργιος τ.Δντης Καταστήµατος Κράτησις Νο1, ο Πολιτευτής Χανίων κ.Κασσελάκης Ιωάννης 
Ιατρός, ο Επιτ.Ροτ.Νικολακάκης Δηµήτριος Προιστάµενος Υγείας της Αντιπεριφέρειας 
Χανίων, ο Σταµατάκης Εµµ.Δήµαρχος Νέας Κυδωνίας,ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος πρόξενος 
της Σλοβακίας στην Κρήτη, η κ.Εφη Παπαδάκη προισταµένη Δηµοσίων Σχέσεων του Δκτου 
της Αεροπορικής Αµερικάνικης Ευκολίας Βάσεως Σούδας  µετά του Δκτου Brand Collins και 
της συζύγου του,η κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού τ.Πρόεδρος ΙΛΑΕΚ, ο κ.Κελαιδής 
Εµµ.Πτέραρχος ε.α, ο ροτ.τ.Υπουργός και Δήµαρχος Χανίων επι 12ετια Κυριάκος 
Βιρβιδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. 

Ο Επιτ.Ροτ.τ.Υπουργός και τ.Αντ/δρος της Βουλής Μαρκογιαννάκης Χρήστος, ο 
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Φώσκολος Αντώνιος και κύριος Οµιλητής της βραδυάς,και 
οι Πρόεδροι Χανίων και Λάρνακος Κίτιον ροτ.Δελάκης Εµµ. και Αζας Μάριος. 

Δεύτερο τµήµα της  Προεδρικής Τραπέζης 
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Διακρίνονται απ΄αριστερά οι Πρόεδροι των ροτ.Οµίλων Χανίων και Λάρνακος-Κίτιον 
ροτ.Δελάκης Εµµ.και Μάριος ΑΖΑΣ, ο Δκτης της V Μεραρχίας, Κρητών ταξίαρχος κ.Κλεάνθυς 
Καρατσίν,ο Δκτης του ΚΕΝΑΠ ( Κέντρον Ναυτικής Αποτροπής Αρχιπλοίαρχος κ.Κωστάλας 
Στέλιος,ο Αντδρος µας Πολέντας Σταύρος, ο τ.β.Δκτης Μαρινάκης Σταύρος,ο Πρόεδρος του 
ροτ.Κοινωτικού Σώµατος ροτ.Κουκουτσάκης Ευτύχιος, ο απαπλ.Γεν.Γραµµ.Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης, ο ροτ.Πρώιµος Ευκλείδης επιµελητής της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος.Χανίων, η 
κ.Σηµανδηράκη Ζαχαρένια Πρόεδρος της Ενώσεως Πνευµατικών Δηµιουργιών Χανίων, ο 
τ.Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωµ.Νοµού Χανίων επιτ.ροτ.Μανιουδάκης Αθανάσιος µετά του 
Προέδρου Καστρινάκη Σταύρου µετα της συζύγου του και της κ.Κασσιανής Παπανικολάου 
Προισταµένης ΙΓΜΕ Κρήτης. 

Ανακοινώσεις 5-7-2018 πλην των αναφερθέντων στο Περιοδικό Παλµός Ν=59  ητοι: 

1)  Της Κοινοτικής Δράσεως του Ρ.Ο  Αθηνών µε την Δωρεάν των 54 Φορητών 
ποµποδεκτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου παρουσία του Αρχιπυράρχου  
Αττικής Αχιλλέα Τζουβάρα αι του Αντιστράτηγου Σωτήρη  

2) Της ευχαριστηρίου Επιστολής της Πρέσβειρας της Σλοβακίας IVETAS HRICOVA  
προς τον Οµιλον µας. 

3) Της βραβεύσεως του Προέδρου Εµµ.Δελάκη υπο του Δ/του Χρήστου Κίτσου δια 50 
χρόνια Ροταρανής προσφοράς στις 18-5-18. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 5-7-2018  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 59 ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠΤΕΜ. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 
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Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η τοποθέτηση και του 
2ου αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή από τον Ρ.Ο. 
Ηρακλείου, στον νέο, υπερσύγχρονο χώρο του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ στο Ηράκλειο (κτίριο Αθηνά). 

Είχε προηγηθεί την προηγούµενη εβδοµάδα µια 
ακόµα τοποθέτηση απινιδωτή στο αεροδρόµιο 
Ηρακλείου, στον χώρο στάθµευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ και 
πλέον στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργούν 5 
σηµεία µε απινιδωτές που δωρίστηκαν από τον 
Ροταριανό Όµιλο στους εξής χώρους: 

�         Αρχαιολογικός χώρο Κνωσού 

�         Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

�         Info Point Δήµου Ηρακλείου (Λιοντάρια) 

�        Αεροδρόµιο Ηρακλείου – Χώρος στάθµευσης 
ΔΕΠΑΝΑΛ 

�         Νέος σταθµός Υπεραστικού ΚΤΕΛ – συγκρότηµα 
Αθηνά 

Οι δυο τελευταίοι απινιδωτές που τοποθετήθηκαν στο αεροδρόµιο και το Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ, ήταν το αποτέλεσµα της επιτυχηµένης συναυλίας της Παυλίνας Βουλγαράκη (Ιούνιος 
2017) στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης. Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος Νικόλας Σπετσίδης και τα 
µέλη του Ροταριανού Οµίλου Ηρακλείου θα ήθελαν για µια ακόµα φορά να ευχαριστήσουν 
θερµά την Παυλίνα Βουλγαράκη – η οποία συµµετείχε αφιλοκερδώς στη συναυλία – τον 
Δήµο Ηρακλείου για την ευγενική παραχώρηση του Κηποθεάτρου, καθώς και τους χορηγούς 
ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήµατα, Aegean Air, ΔΕΠΑΝΑΛ, Let’s Wash, Είδη Υγιεινής 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ, HaMed Χαλαµπαλάκης, KRIVEK Α.Ε., σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης, Σαλάτες 
Οικονοµάκης, ΟΙΝΟΤΕΚΑ, Cellar Door, Dyslexia Centers, Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Ουζερί 
του Τερζάκη, Εκτυπώσεις ΔΕΤΟΡΑΚΗ, Αρτοζαχαροπλαστείο Σπυριδάκης, EMI Apartments, 
Agnotis Pure Philosophy και υποδήµατα Μόρτογλου, όλα τα ΜΜΕ που πρόβαλλαν δωρεάν 
τη συγκεκριµένη εκδήλωση και φυσικά τους θεατές της συναυλίας. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται, µε στόχο να πυκνώσει ακόµα περισσότερο το δίκτυο των 
απινιδωτών στην πόλη, ένα δίκτυο που µπορεί – κυριολεκτικά – να σώσει ζωές. 
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Μεταξύ των πολυπληθών επισκεπτών προς τιµήν του Προέδρου µας παρίσταται ο 
Πρόεδρος του Ροτ.Οµίλου Λάρνακος-Κίττιον Μάριος Αζας µετά της συζύγου του 
ειδικώς ελθόντες δια να µε τιµήσουν. 

Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου. Επισηµαίνω ότι µε τον ανωτέρω Όµιλον 
έχοµε αδελφοποιηθεί από το έτος 2012 και έχοµε ανταλλάξει επισκέψεις. Τον καλώ να του 
επιδώσουµε ένα αναµνηστικό Δίπλωµα και το σηµαιάκι του Οµίλου µας και παρουσία των 
παρισταµµένων µελών µας που µετέβησαν στην Κύπρο Πελεκανάκη Παναγιώτη, Βαθιωτάκη 
Γεωργίου, Γκίζα Σταύρου, Δελάκη Αικατερίνη της συζύγου του ροτ. Μαρία Αζα και των 
ξεναγήσαντων το Προεδρικό ζεύγος Κωτσιόπουλος Δηµήτριος, Τσαπάκη-Κωτσιοπούλου 
Μαρία και Τσιβουράκης Νικόλαος  για µια αναµνηστική Φωτογραφία. 

 

Χαιρετισµός Προέδρου Μάριου Αζά  

Προς τον Ροταριανό Όµιλο Χανίων – 5.7.2018 

Αγαπητοί Αδελφοί Χανιώτες Ροταριανοί, 

Είναι µε µεγάλη χαρά που εγώ και η σύζυγος µου Κατερίνα βρισκόµαστε πάλι µεταξύ σας 
µετά την Αδελφοποίηση των Οµίλων µας στις 29 Μαρτίου, 2012. 

Σας µεταφέρω τους χαιρετισµούς του Συµβουλίου και των Μελών του Οµίλου µας 
Λάρνακα / Κίτιον το οποίο άλλαξε ηγεσία στις 25 Ιουνίου σε πανηγυρική συνεστίαση µε 
παρούσες Δηµοτικές και Ροταριανές Αρχές.  Μεταξύ των στόχων του Συµβουλίου µου για 
φέτος είναι και η αναθέρµανση των σχέσεων µας µε τους Διδυµοποιηµένους Οµίλους µας µε 
εκατέρωθεν επισκέψεις. Εκτός από τον Όµιλο Χανίων είµαστε διδυµοποιηµένοι και µε τους 
Οµίλους Ηλιουπόλεως Αθηνών, Ρόδου και Μάλτας. Η επίσκεψη πολυµελούς αντιπροσωπίας 
στα Χανιά προγραµµατίζεται για τις αρχές του ερχόµενου Μαρτίου. 

Κατά την Ροταριανή χρονιά που µόλις έληξε, η Κύπρος προέδρευε της Περιφέρειας 2452 
στην οποία ανήκει, και στην οποία υπάγονται επίσης ο Λίβανος, Παλαιστίνη, Αρµενία, 
Ιορδανία, Γεωργία, Σουδάν, Μπαχρέιν και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.   Στο Συνέδριο του 
Απριλίου συµµετείχαν 366 Σύνεδροι από 15 χώρες. Αριθµός Κύπριων Συνέδρων προήλθαν 
από τους τέσσερεις Τουρκοκυπριακούς Οµίλους που λειτουργούν στο κατεχόµενο µέρος του 
νησιού και που υπάγονται στο Κυπριακό Ρόταρυ. Η Περιφέρεια µας όπως και οι δύο 
Ελληνικές και οι Περιφέρειες της Αιγύπτου, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και 
Μαυροβουνίου, υπαγόµαστε στη Ζώνη 20Β που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. 

Στα συµπεράσµατα του Συνεδρίου περιλαµβάνονται η ανάγκες για� 



11 
 

Να αγκαλιάσουµε τους νέους µας. 

Να ανοίξουµε το µυαλό και τις καρδιές 
µας στην ειρήνη. 

Να πρωταγωνιστήσουµε στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Να συνεισφέρουµε ενεργά στην πρόληψη 
και θεραπεία ασθενειών. 

Να προσφέρουµε τους πόρους και τις 
εξειδικευµένες γνώσεις µας για οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από τις γραµµές του Διεθνούς Ρόταρυ, τις οποίες όλοι οι 
Ροταριανοί καλούµαστε να ακολουθούµε.  Το Θέµα του νέου Προέδρου του Διεθνούς Ρόταρυ 
για τη χρονιά 2018-19, Barry Rassın είναι ‘Να είσαι η Έµπνευση’ (Be the Inspiration).  
Υιοθετώντας τα πιο πάνω συµπεράσµατα και το Θέµα του νέου Προέδρου παραµένουµε 
εντός του, ‘Πρώτιστον το Υπηρετίν’, εµπνέουµε και γινόµαστε παραδείγµατα προς µίµηση 
ελκύοντας έτσι νέα µέλη πρόθυµα για κοινωνική προσφορά. 

Θα ήθελα εδώ να σας ενηµερώσω 
για την επιτυχία του Κυπριακού Ρόταρυ 
να εξασφαλίσει από το Ροταριανό 
Ίδρυµα την έγκριση στις 15 Ιουνίου, 
2018 δαπάνης $274,370 για την ίδρυση 
Παιδογκολογικού Διαγνωστικού Κέντρου 
υπό το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα της 
Κύπρου. Το ως άνω ποσό περιλαµβάνει 
εισφορές από τους 20 Κυπριακούς 
Οµίλους συνολικού ποσού $86,100.  
Αυτό είναι το µεγαλύτερο ποσό που έχει 
ποτέ εγκριθεί για την Κύπρο! 

Τελειώνοντας θα θέλαµε, εγώ και η σύζυγος µου, να σας ευχαριστήσουµε πολύ για τη 
φιλοξενία σας, ιδιαίτερα το φίλο Πρόεδρο Μάνο και τη σύζυγο του Κατερίνα,τονΠ.Π. 
Παναγιώτη Πελεκανάκη, την Ροταριανή Μαρία Τσαπάκη, τον Ροταριανό Σταύρο Μαρινάκη, 
τον Αναπλ. Γεν. Γραµ. Νικόλαο Τσιβαράκη και τον Γεν. Γραµ. Υποστρ. Δηµήτριο 
Κωτσιόπουλο για τον χρόνο τους που αφιέρωσαν σε ξεναγήσεις, µεταφορές και γεύµατα. 

Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριο σας και επίτευξη των υψηλών στόχων σας. 
Προσβλέπουµε επίσης στην προγραµµατισµένη επίσκεψη µας στα Χανιά τον ερχόµενο 
Μάρτιο. 

Εν κατακλείδι, σου 
αφιερώνω ως προσωπικό 
δώρο αγαπητέ πρόεδρε Μανιέ 
ένα στυλό µε χαραγµένο το 
ονοµατεπώνυµο σου. 

Ευχαριστώ. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ρ.Ο ΣΑΛΑΜΙΝΑ  
"ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΑΣ" ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ρ.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

Ιδιαίτερη τιµή για τη Σαλαµίνα µετά την αδελφοποίηση που πραγµατοποιήθηκε πριν από 
λίγες ηµέρες µε τον Ιστορικό Ρ.Ο. της Ισπανίας "Σανταντέρ" 

Θερµή υποδοχή στην Ιστορική Σαλαµίνα  επεφύλαξε ο β. Διοικητής της Περιφέρειας 2470 
και Ιδρυτικός Πρόεδρος του Ρ.Ο. Σαλαµίνα Βασιλεύς Αίας Κυριάκος Μαριδάκης. Το Σάββατο 
16 Ιουνίου 2018 στον Πρόεδρο του Ιστορικού Ρ.Ο. Λεµεσού-Αµµοχώστου Γιώργου Σεβέρη 
στα πλαίσια της προετοιµασίας για την  αδελφοποίηση  όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί 
τον µήνα Οκτώβριο µε τη συµµετοχή όλων των µελών µε  σύσσωµο το Δ.Σ. του Κυπριακού 
οµίλου. 

 

 

Μετά την ξενάγηση στον Τύµβο των Σαλαµινοµάχων που αποτελεί πλέον  παγκόσµιο 
µνηµείο και στο τουριστικό Ιστορικό κέντρο του νησιού ο κ. Μαριδάκης και ο κ. Σεβέρης  
γευµάτισαν στο γνωστό  εστιατόριο " χοντρό αλάτι" µε τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύµατος 
Σαλαµίς κ. Χρήστο Μαριδάκη. 

Μια ακόµη µοναδική πρωτοβουλία του συµπολίτη µας Κυριάκου προβάλλοντας ως 
πραγµατικός πρέσβης το νησί και την πατρίδα µας διεθνώς. 
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ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ   
5-7-18  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΥΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ. 

Κύριοι τ.Υπουργοί ,  κ. Αντιπεριφερειάρχα 
Αξιότιµες Στρατιωτικές Αρχές του Νοµού µας 
Κύριοι τ. Δήµαρχοι ,  και τ. Αντιδήµαρχοι, 
Ροταριανοί τ. β. Διοικηταί Κρήτης   
Περιφερειακοί και Δηµοτικοί Σύµβουλοι και γενικώς Άρχοντες και Αρχόµενοι   
Αγαπητέ Πρόεδρε  του Ροτ/νου Οµίλου Λάρνακας Κίτιον ροτ.Αζαν Μάριε 
Φίλοι Ροτ/νοί συνάδελφοι, Εκλεκτοί µας  προσκεκληµένοι. 
Σας ευχαριστούµε θερµά  τόσον εγώ οσο και η αγαπηµένη µου σύζυγος Αικατερίνη που 

στάθηκε πάντοτε αγγόγκηστα –ακούραστα στο πλευρό µου, δια την σηµερινήν σας 
παρουσίαν εις τον Όµιλόν µας επ’ ευκαιρία της επανεγκαταστάσεως µου εις την Προεδρίαν 
του Ροτ/νού Οµίλου Χανίων .Κατ΄αρχάς  δεν έβρισκα  τα κατάλληλα λόγια δια να σας 
εκφράσω τα πολυποίκιλα συναισθήµατα µου εκ της παρουσίας σας.Τελικά τα κατάφερα και 
σας υποδέχοµαι µε την κάτωθι Κρητική µαντινάδα. 

Θα µείνω σ΄ουλη τη ζωή, φίλος και θαυµαστής σας 

Τιµή µου τόχω σήµερα, που βρίσκοµαι µαζί σας  

 Σας υπογραµµίζω δε ότι είµαι όλως ιδιαιτέρως συγκινηµένος που δια 34η φοράν µε 
αξίωσε ο Θεός ο Κύριος Ηµών Ιησούς Χριστός να αναλαµβάνω Πρόεδρος του Ροτ/νού 
Οµίλου Χανίων. Χάρις εις την καθολικήν Αγάπην και εκτίµησιν του συνόλου των ροταριανών 
των Χανίων. Αισθάνοµαι βαθύτατα υποχρεωµένος απέναντί σας φίλτατοι ροτ/νοί συνάδελφοι 
και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα εξακολουθήσω να εργάζοµαι δια το Ρόταρυ όσο µου το 
επιτρέπουν οι δυνάµεις µου. Κάθε χρόνο βέβαια προστίθεται και αυξάνεται η βαριά 
κληρονοµιά των προηγουµένων δραστηριοτήτων του Οµίλου µας εις τους ώµους µου 
δυστυχώς όµως και αναποφεύκτως και ο πανδαµάτωρ χρόνος.  

Σας δηλώνω όµως ότι θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ εις τις προσδοκίες σας και τα 
οράµατά σας δια να διατηρήσουµε το Ρόταρυ στα Χανιά και στην Κρήτη ολόκληρη ένα 
σωµατείο αξιοσέβαστο και αναγνωρίσιµο από την κοινωνία µας, όπως εχει γίνει συνείδησις 
τούτο στις καρδιές και στο νού των πολυπληθών φίλων του Οµίλου µας αρκεί να µε 
βοηθήσετε όλοι σας, διότι ανευ της βοηθείας σας δεν θα µπορέσω να πραγµατοποιήσω αυτά 
που οραµατίζοµε. 

Το ροτ.ετος 17-18 ανήκει πλέον εις το παρελθόν όµως κατά την διάρκειαν του µε 
πλαισίωσαν ικανά στελέχη του Οµίλου µας τα οποία µε εργατικότητα, φαντασία και αίσθηµα 
βαθείας ευθύνης εναντι αυτών που τους ανέθεσα κατόρθωσαν και έφεραν σε πέρας, 
υλοποίησαν πάρα πολλά απ΄αυτά που προγραµµάτισα. 

1) Θερµές ευχαριστίες και ευγνωµοσύνη στον Γεν.Γραµµατέα µας τον ροτ.Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο υποστράτηγο ε.α δια την αρίστην εκτέλεσιν των καθηκόντων του προσερχόµενος 3 
φορές εβδοµαδιαίως τις πρωινές ωρες στα γραφεία του Οµίλου δια να µπορέσουµε να 
φέρουµε σε πέρας το βαρύ εργο της Γραµµατειακής υποστήριξις. 
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Ειχαµε και εχοµε αριστη συνεργασία και µε την ανταλλαγή των απόψεων µας επιτύχαµε 
σε πάρα πολλούς τοµείς. Το νέο ροτ.ετος 18-19 που θα είµαι ακόµη Πρόεδρος Θεού 
Θέλοντος ελπίζω στην συνέχισην αυτής της συνεργασίας καθώς και στην µελλοντικήν µε 
Πρόεδρον τον εξαίρετον και απόλυτα έµπιστο φίλο Σταύρο Γκίζα. 

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

3) Την ροτ.Μαρία Τσαπάκη-Κωτσιόπουλου Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινοτικής Δράσεως 
και αλληλεγγύης που µε τις εκλεκτές συνεργάτιδες της µεταξύ των οποίων οι Σταµατάκη 
Μαρία και Πελεκανάκη Ελευθερία κατόρθωσαν και έφεραν σε πέρας υλοποίησαν δηλαδή το 
κοινωνικό εργο του Οµίλου µας µε επισκέψεις και προσφορές στα διάφορα ιδρύµατα της 
πόλεως µας και στην διοργάνωσιν του Τσαι Πινάκλ της 4-6-18 στο Ξενοδοχείο Ακάλι. 

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

5)  Τον κοσµήτορα και τον ταµία µας ροτ.Κουρούπην Ιωάννην και Πελεκανάκην Γεώργιον 
δια την αρίστην  εκτέλεσιν των καθηκόντων τους καθώς επίσης και τους ροταρ.Σταύρους 
Καστρινάκη,Μαρινάκη,Πατεράκη,Πολέντα και Γκίζα δια την καθοριστικήν συµβολήν τους στο 
έργον του Οµίλου µας. 

6)  Επίσης ευχαριστώ θερµά όλους ανεξαιρέτως τους ροτ.του Οµίλου µας που µου 
παρέχουν αµέριστον την υποστήριξιν τους δια της παρουσίας των και όχι µόνο, σε κάθε 
εκδήλωση µας.Ποιο να πρωτοαναφέρω και ποιο να αφήσω.Ολους σας  αγαπώ και σας 
εκτιµώ αφάνταστα δεν µπορώ όµως να µην µπω στον πειρασµό και να αναφέρω κατά 
Αλφαβητική σειρά τους ροτ.Ασηµοµύτη, Αρετάκη,Βαβουράκη, Βαθιωτάκη, Βουλουµπασάκη, 
Γελασάκη, ΔελάκηΝίκο, Κονταξάκη, Μπατσαρισάκη, Πατεράκη, Σεληνιωτάκη, Στασσίνου, 
Σταµατάκη, Στρατιδάκη, Σηµανδηράκη, Τσιβουράκη, Χουλιόπουλο. 

7) Και τέλος δια µια ακόµη φορά ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ και µε απέραντη 
ευγνωµοσύνη σ΄ολες ανεξαιρέτως τις αρχες της πόλεως µας και την κοινωνίαν των Χανίων 
που µας στήριξε στο εργο µας, τους Αντιπεριφερειάρχας Χανίων και Χωροταξίας οικισµού και 
Περιβάλλοντος Κρήτης κ.κ Βουλγαράκην Απόστολον και Καλογερήν Νικόλαον τους 
τ.Υπουργούς Χρ.Μαρκογιαννάκη, Βιρβιδάκην Κυριάκον καθώς και τους Γύπαρην Κων/νον 
τ.Βουλευτήν, Κελαιδή Εµµ., Αρχόντισσα Ναναδάκη-Παπαδερού, Καστανάκη Σεραφείµ, τον 
τ.Αντ/δρον του Περ.Συµβουλίου Κρήτης Ιατρόν κ.Παπαδάκη Εµµ, τον τ.Πρόεδρον και 
Αντ/δρον των Εφέδρων Αξιωµατικών κ.κ.Μανιουδάκη Αθανάσιο, Σταµατάκη Γεώργιο και τον 
κ.Μπατάκην Χαράλαµπον, Μαρινάκην Μάρκον, Κονταράκην Ιωάννην, Θεοδωράκη Ελπίδα, 
Τζαφάλια Δέσποινα, Σταµατάκη Εµµ., Στρατιδάκη Γεώργιο 

καθως και ολους εσας που µε την παρουσίαν σας λαµπρύνετε τις συνεστιάσεις µας. 

Δεν µπορώ να µην ευχαριστήσω και τους Ροταριανούς του Ηρακλείου που παρά την 
µεγάλην χιλιοµετρικήν απόστασιν που µας χωρίζει δίδουν σχεδόν πάντοτε δυναµικό παρών 
σ΄αυτές. Κρουσταλάκην Παντελήν, Βασιλειάδην Ευστάθιον, Χαρωνίτην Νώνταν καθώς και 
τον τ.Πρόεδρον Σαµιώτην Ιωάννην. 
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Δεν θα ήθελα να σας κουράσω µακρηγορώντας λόγω του βεβαρυµµένου του 
προγράµµατος αλλά να σας ευχαριστήσω δια µίαν ακόµη φορά από τα βάθη της καρδιάς µου 
δια τους Αγώνας που εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια από του 1969 δίδω δια το Ρόταρυ.  

Μην ξεχνάτε φίλοι ροτ/νοί συνάδελφοι ότι είµεθα µία οικογένεια που σκοπόν µας έχοµεν 
να υπηρετούµε την Αγάπην προς τον συνάνθρωπο. Προσπαθούµε και το κατορθώνουµε. Σ΄ 
αυτήν την µεγάλην Παγκόσµια ροτ.οικογένεια σας καλούµε Κυρίες και Κύριοι που 
λαµπρύνετε την σηµερινήν συνεστίασιν µας να ενταχθείτε και σεις δια να υπηρετήσουµε µαζί 
το ύψιστο αγαθό της Πανανθρώπινης αγάπης. 

Πριν παραχωρήσω το βήµα σας Αφιερώνω ένα εµµετρο στιχούργηµά µου δια να 
διατρανώσω προς εσας τους Εκλεκτούς µου φίλους που µε τιµάται απόψε µε την παρουσίαν 
σας τα βαθειά και πηγαία συναισθήµατά µου . 

Στοιχούργηµα 

Τριάντα τέσσερεις φορές, τιµάτε την µορφήν µου, 
σ΄αξίωµα που τίµησε, τα χρόνια της ζωής µου. 

 
Του χρόνου φεύγω και εύχοµαι, να µας υπηρετήσει, 

ο Γκίζας ότι έκτισα, περίσσεια να τιµήσει. 
 

Εγέρασα στο Ρόταρυ, για κείνο θα πεθάνω, 
Με γέλιο θα τον αρνηθώ, τον κόσµο τον απάνω 

 
Γιατί έδωσα ψυχή, µυαλό, µ΄ουλη την δύναµη µου 
Και θα δηλώνω το παρών, µέχρι να βγή η ψυχή µου. 

                                   

 

Κυρίες και Κύριοι, φίλοι 
ροταριανοί συνάδελφοι 

Αφού σας ευχαριστήσω δια µίαν 
ακόµη φορά δια την τόσο τιµητικήν 
παρουσίαν σας εις την σηµερινήν 
συνεστίασιν µας παραχωρώ το βήµα 
εις τους ροταριανούς 

 

 

1) Μαρκογιαννάκην Χρήστον τ.Αντ/δρον της Βουλής,  

   

 2) Πατεράκην Σταύρον Πρόξενον της Σλοβακίας στην Κρήτην,  

οι οποίοι δια εµπνευσµένων προσλαλιών συνεχάρησαν τον Πρόεδρον Εµµ.Δελάκη και 
τον ενεψύχωσαν σταθέντες ακλόνητοι πάντα στο πλευρό του. 



16 
 

Επιπλέον ο ροτ.Πατεράκης Σταύρος του παρέδωσε µιαν γραβάταν δώρον που απέστειλε 
η Α.Ε η Πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Ελλάδα.  

    
Τελευταίος λαµβάνει τον λόγο ο Γεν.Γραµµατεύς Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υπγος ε.α και 

ανακοινώνει την βράβευση του Προέδρου Εµµ.Δελάκη από το Διεθνές Ρόταρυ (Ροταριανό 
Ιδρυµα) ως Μεγάλου Ευεργέτου αυτού. 

Αγαπητοί ροταριανοί και φίλοι του ρόταρυ. 

Το τι έχει προσφέρει ο αγαπητός µας Μανιός, στο ρόταρυ τα τελευταία 50 χρόνια, όλοι το 
γνωρίζουµε. 

Σήµερα όµως, έχω την ιδιαίτερη χαρά να σας ανακοινώσω, ότι το Ροταριανό ίδρυµα 
επιθυµεί να εκφράσει την ευαρέσκειά του και την ιδιαίτερη εκτίµησή του στον εξέχοντα 
Ροταριανό Εµµ. Δελάκη για την σηµαντικότατη προσφορά του µε σκοπό την εκπλήρωση της 
αποστολής του διεθνούς ρόταρυ µε τον τίτλο "Κάνε το καλό για τον κόσµο" 

Ο Εµµ. Δελάκης στήριξε τις πρωτοβουλίες του Ροταριανού Ιδρύµατος για παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας και εκπαίδευσης σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, προάγοντας κατ 
αυτό τον τρόπο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου πολλών συνανθρώπων µας.  

Έχω την τιµή λοιπόν να σας ανακοινώσω, ότι ο ροταριανός Εµµ. Δελάκης όλα αυτά τα 
χρόνια, προσέφερε  από την προσωπική του περιουσία, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 
10.000 δολαρίων, προσφορά που τον κατατάσσει στους µεγάλους ευεργέτες του ροταριανού 
ιδρύµατος Πρώτου βαθµού.  

Συνεισφορές σαν την δική του επιτρέπουν στο Ροταριανό ίδρυµα να φέρει εις πέρας ένα 
µεγάλο αριθµό ανθρωπιστικών προγραµµάτων.  

Να προάγει την ειρήνη σε εµπόλεµες περιοχές, να καταπολεµήσει την ασθένεια, να 
παρέχει καθαρό νερό σε συνανθρώπους µας, να βοηθήσει φτωχές µητέρες και παιδιά, να 
προάγει την εκπαίδευση και να στηρίξει οικονοµικά πάµφτωχες κοινότητες.  

Ροταριανέ Δελάκη, παρακαλώ πολύ εγερθείτε για να παραλάβετε το βραβείο του Μεγάλου 
ευεργέτη. Παράλληλα δεχθείτε τα συγχαρητήρια όλων µας και την ιδιαίτερη εκτίµησή µας στο 
πρόσωπό σας.  

  

Άλλη µια φορά σε ευχαριστούµε για την γενναιόδωρη προσφορά σου.  

Κυρίες και Κύριοι, παρακαλώ πολύ για ένα ευχαριστήριο από καρδιάς χειροκρότηµα στον 
Μεγάλο Ευεργέτη Εµµανουήλ Δελάκη. 
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

 

 
Προ ηµερών, το Ροταριανό Ίδρυµα του Διεθνούς Ρόταρυ, βράβευσε τον Πρόεδρο του 

Ροταριανού Οµίλου Χανίων ροταριανό Εµµανουήλ Δελάκη, µε το βραβείο του Μεγάλου 
Ευεργέτου. Ο Εµµανουήλ Δελάκης στήριξε τις πρωτοβουλίες του Ροταριανού Ιδρύµατος για 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και εκπαίδευσης σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, 
προάγοντας µε αυτό τον τρόπο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου πολλών συνανθρώπων 
µας, προσφέροντας όλα αυτά τα χρόνια, σιωπηλά από την προσωπική του περιουσία, το 
διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 10.000 δολαρίων, προσφορά που τον κατατάσσει στους 
µεγάλους ευεργέτες του ροταριανού ιδρύµατος Πρώτου βαθµού. 

Την επίδοση πραγµατοποίησαν ο Αντιπεριφεριάρχης Χανίων κ. Απόστολος 
Βουλγαράκης, ο πρόεδρος του Ροτ. Οµίλου Λάρνακας Κίτιον ροτ. Μάριος Αζάς, οι πρώην 
Υπουργοί και επίτιµοι ροταριανοί Μαρκογιαννάκης Χρήστος και Βιρβιδάκης Κυριάκος, καθώς 
και ο Πτέραρχος Κελαιδής Εµµανουήλ, αφού προηγουµένως την σχετική εισήγηση έκανε  ο 
Γεν. Γραµµατέας του Οµίλου Υπτγος ε.α. Κωτσιόπουλος Δηµήτριος, αναφερθείς στο 
αξιόλογο κοινωνικό έργο που πραγµατοποιεί το Διεθνές Ρόταρυ.   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ κ.ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5-7-2018 

ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 

Είµαι εξαιρετικά ευτυχής που σήµερα λαµπρύνει δια Τέταρτη φοράν το  βήµα του Οµίλου 
µας ο διακεκριµένος Οµότιµος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αντώνιος Φώσκολος 
που κατείχε την έδρα της Γεωχηµείας στο τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ητο 
συγχρόνως και Ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. 

Ο από πάρα πολλών ετών πέραν της τεσσαρακονταετίας γνωστός και λίαν αγαπητός 
φίλος των Ροταριανών κ.Φώσκολος θα µας αναπτύξει ένα λίαν επίκαιρο θέµα που αφορά 
ιδιαίτερα την Ελλάδα µας, που χρόνια τώρα ταλανίζεται δια να λύσει το ενεργειακό και 
οικονοµικό της πρόβληµα και δεν το κατορθώνει. Θα αναφερθεί στον αµύθητο Θησαυρό των 
Ελληνικών θαλασσών και δη της Κρήτης µετά την ανακάλυψιν των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι οποίες µετά τις 
εντελώς πρόσφατες και πρόσθετες επιστηµονικές έρευνες οι οποίες είναι αφάνταστα 
ενθαρρυντικές και µπορούν να αλλάξουν τον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη και µαζί και την 
θέσιν της Ελλάδος.                                                           
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα κατόπιν εντόνων παραστάσεων του προς τους 
αρµοδίους Υπουργούς έχει κάνει ήδη αρκετά βήµατα και προσανατολίζεται να ανακηρύξει την 
αποκλειστική οικονοµική Ζώνη γνωστή ως ΑΟΖ που θα περιλαµβάνει όχι µόνον το Ιόνιον και 
την Νότια Κρήτη αλλά  και όλο το µήκος της Ηπειρωτικής και Νησιώτικης Αιγιαλίτιδας Ζώνης. 
Έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις και έχουν προχωρήσει αυτές πολύ προς την πλευρά 
ουσιαστικά της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναµικού της Ανατολικής Μεσογείου.Κατά 
ασφαλείς πληροφορίας µας η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει εις την 
αξιοποίησιν του Θησαυρού των Ελληνικών θαλασσών πάση θυσία µε τα κοιτάσµατα να είναι 
35 φορές µεγαλύτερα του Περσικού κόλπου.      

Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο διότι δεν επιθυµώ να σας κουράσω, αλλά και δεν θα 
ήτο πρέπον, αλλά θα αφήσω τον κ.Καθηγητήν να αναπτύξει το θέµα του αφού κατά παγίαν 
Ροταριανήν τακτικήν ο Γεν.Γραµµατεύς µας Δηµήτριος Κωτσιόπουλος Υποστράτηγος ε.α θα  
αναφερθεί λίαν περιληπτικώς στο βιογραφικόν του σηµείωµα που είναι πολύ µεγάλο,   και 
που µε την ανάγνωσιν του θα κατανοήσετε την προσωπικότητα, τις επιστηµονικές του 
γνώσεις και το κύρος που διαθέτει Παγκοσµίως. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Αντώνη Φώσκολου 
Οµότιµου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Οµότιµου Ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά 
 

   Μετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών του από το Πανεπιστήµιο  του  Berkeley 
της Καλιφόρνιας το 1966 προσελήφθηκε στο Ινστιτούτο της Ιζηµατογενούς Γεωλογίας και 
Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης, µε στόχο την έρευνα υδρογονανθράκων στην 
Κεντρική Αλµπέρτα, Βορειοανατολική Βρετανική Κολοµβία, την θαλάσσια περιοχή του 
Beaufort MacΚenzie και των εκβολών του ποταµού MacKenzie και τα πολικά νησιά του 
Καναδά (Canadian Arctic Islands). Το Ένα τρίτο των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του 
σχετίζονται µε την έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Το 1986 απεχώρησε από το Ινστιτούτο της 
Ιζηµατογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης αλλά παρέµεινε έως 
σήµερα οµότιµος επιστηµονικός ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. 

  Μεταξύ των ετών 1976-1986 διετέλεσε σύµβουλος επί ενεργειακών θεµάτων του ΟΗΕ 
(θητείες Kurt Waldheim και Xavier Perez de Cuellar)  

   Το 1986 εξελέγηκε καθηγητής στο τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Αντικείµενο της διδασκαλίας ήταν η “Ανόργανη και Οργανική 
Γεωχηµεία και Οργανική Πετρογραφία των Ιζηµατογενών Πετρωµάτων”. Η διδασκαλία 
συνεχίστηκε µέχρι το 2003, ήτοι και µετά την συνταξιοδότησή του. 

   Μεταξύ των ετών 1986 έως το 1997 (έτος συνταξιοδότησης) διετέλεσε ως 
Αντιπρόεδρος Ακαδηµαϊκών θεµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 1988-1993,  πρόεδρος του 
τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 1993-1995, µέλος της συγκλήτου από το 1985 έως 
το 1997, σύµβουλος για θέµατα ενεργειακά των Ηνωµένων Εθνών, 1976-1986, και 
συµβασιούχος καθηγητής στα τµήµατα Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου του 
Κάλγκαρυ, Αλµπέρτας, 1975-1986.  

   Το επιστηµονικό του έργο συνοψίζεται σε: 84 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε περιοδικά 
µε κριτές, 60 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα Αµερική και 14 
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τεχνικές εκθέσεις για λογαριασµό των ΔΕΠ-ΕΚΥ ( Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα 
Κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων Ελλάδος), ΔΕΗ, ΙΓΜΕ και τα Ηνωµένα Έθνη.  

   Εκλεκτέ και Σεβαστέ µας κ. Καθηγητά τόσον οι ροτ/νοί συνάδελφοι όσο και οι 
πολυπληθείς προσκεκληµένοι  µας αναµένουν µε ζωηρόν ενδιαφέρον την οµιλίαν σας.  

Ως εκ τούτου το βήµα του οµίλου µας σας παραχωρείται ευθύς αµέσως.  

 

ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΑ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 
 

   Η παρουσίαση εστιάζεται στην σηµασία της αξιοποίησης των κοιτασµάτων φυσικού 
αερίου που βρίσκονται δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια του νοµού Χανίων, ήτοι στα οικόπεδα 
που έχουν δώσει προσφορές οι εταιρείες  EXXON-MOBIL, TOTAL ΚΑΙ ΕΛΠΕ. Αναµένεται, 
όπως λέει το ΥΠΕΝ και ΕΔΕΥ, µέχρι τέλους του χρόνου η κατακύρωση της εκµετάλλευσης σε 
αυτές τις εταιρείες. Επιπροσθέτως, µε δεδοµένο οτι η έρευνα προς εκµετάλλευση των 
υδρογονανθράκων στα οικόπεδα του Ιονίου και της Δυτικης Ελλάδας καθυστερεί, η 
δραστηριότητα της έρευνας προς εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου απο τις 
προαναφερθείσες πετρελαίκές εταιρείες εχει µεγάλη σηµασία. 

  Η ΕΔΕΥ σε συνεργασία µε την Νορβηγική εταιρεία γεωφυσικών  ερευνών PGS 
εντόπισαν νότια της Πελοπονήσου, δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης 16 κύριους 
ασβεστολιθικούς στόχους, κυρίως 
κορραλιογενείς υφάλους. Η 
ΕΔΕΥ Κύπρου σε συνεργασια 
πάλι µε την PGS και την 
Αµερικάνικη γεωφυσική εταιρεία 
SPECTRUM ανεκάλυψαν 11 
κύριους στόχους κορραλιογενών 
υφάλων στην Κυπριακή ΑΟΖ. 
Επιπροσθέτως, η Ιταλική εταιρεία 
ΕΝΙ ανεκάλυψε ενα µεγάλο στόχο 
που ειναι κορραλιογενης ύφαλος 
στην ΑΟΖ της Αιγύπτου ενώ η 
γεωφυσική εταιρεία SPECTRUM 
εντόπισε 2 γιγαντιαίους κορραλιογενείς υφάλους στην ΑΟΖ της Λιβύης κοντά στους 16 κύριος 
στόχους που υπάρχουν νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το σύνολο των µέχρι στιγµής 
ανακαλυφθέντων στόχων που είναι κορραλιογενείς ύφαλοι ειναι 30. Σε 2 απο αυτούς τούς 
στόχους, Ζορ και Καλυψώ, η εταιρεία ΕΝΙ ανακάλυψε µεγάλες ποσότητες βιογενούς φυσικού 
αερίου που προήλθαν απο την αποσύνθεση των υδροχαρών φυτών που αναπτύχθηκαν 
γύρω απο την τάφρο του Ερατοσθένη στην Κύπρο. 

  Με δεδοµένο ότι ακριβώς την ίδια εποχή, πριν 6  εκατοµµύρια χρόνια, υπήρχαν 
υδροχαρή φυτά και στην Ελληνική τάφρο και στις τάφρους του Πτολεµαίου, Στράβωνα και 
Πλινίου που ήταν κάτω απο την Κρήτη όπως επίσης υδροχαρή φυτά στις παλαιολίµνες που 
υπήρχαν στο σηµερινό Λιβυκό πέλαγος, θα πρέπει όλοι οι παλαιοκορραλιογενείς ύφαλοι να 
έχουν βιογενές φυσικό αέριο όπως ακριβώς το Ζορ στην Αίγυπτο, και το Καλυψώ και ο 
Ονησίφορος στην Κύπρο. 
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   Με απλα λόγια, κατά το Μέσο Μιόκαινο ήτοι µεταξυ 11 εκατοµµυριων ετών και 6 
εκατοµµυρίων ετών Π.Χ. η Μεσόγειος λόγω της ηυξηµένης θερµοκρασίας γέµισε απο 
κορραλιογενείς υφάλους. Μεταξύ 6 εκατοµµυρίων ετών και 5 εκατοµµυρίων ετών,  όταν η 
Μεσόγειος αποξηράνθηκε, όσοι ύφαλοι ήτανε κοντά σε παλαιολιµνοθάλασσες η κοντά σε 
παλαιοτάφρους γέµισαν απο βιογενές φυσικό αέριο που προήλθε απο την αναερόβιο 
αποσύνθεση της βιοµάζας των υδροχαρών φυτων που αναπτύχθηκαν στις 
παλαιολιµνοθάλασσες η στις παλαιοτάφρους. Κατά την τελεία αποξήρανση της Μεσογείου, 
πριν 5 εκατοµµύρια χρόνια οι κορραλιογενείς ύφαλοι καλύφθηκαν απο παχειά στρώµατα 
γύψου και αλίτη ( χλωριουχο νάτριο) πάχους έως και 2 χιλιόµετρα µε αποτέλεσµα να 
εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο στούς κορραλιογενείς υφάλους. Σήµερα οι πετρελαικές εταιρείες 
ψάχνουν αυτούς τους υφάλους.  

   Πόσα ειναι τα αποθέµατα φυσικου αερίου; Τα αποθέµατα φυσικού αερίου µε βαση τις 
οµοιότητες των Ζορ στην Αίγυπτο, και Καλυψώ στην Κύπρο εκτιµώνται γιά όλη την νότιο 
Κρήτη σε 28 τρις Μ3 η 994 τρις κυβικά πόδια αξίας $ 7.9 τρις, µε βαση την τιµή πώλησης $ 
8/1000 κυβικά πόδια, εκ των οποίων 20% της ακαθαριστης αξίας τα παίρνει το Ελληνικό 
δηµόσιο και 5% οι περιφέρειες. Η ποσότητα των αποθεµάτων φυσικού αερίου κάτω απο τον 
νοµό Χανίων εκτιµαται σε 21.6 τρις Μ3 η 763 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου αξίας $ 6.1 
τρις. Στό στόχαστρο των πετρελαικών εταιρειών, EXXON-MOBIL 40%, TOTAL 40% και 
ΕΛΠΕ, 20%, έχουν µπεί, προς το παρόν, τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου νότια του νοµού 
Χανίων. 

   Η ετήσια παραγωγή µπορεί να φθάσει τα 100 δις Μ3 και να τροφοδοτήσει τον κόσµο 
αλλά ιδιαίτερα την Ευρωπαίκή Ένωση για 200 χρόνια είτε µε 2 αγωγούς µεταφοράς 50 δις 
Μ3 έκαστος είτε µε πλοία LNG. Η ετήσια παραγωγή των 100 δις Μ3 ισοδυναµεί ενεργειακά 
µε µε µια παραγωγή 1.764 εκ. βαρέλια ηµερησίως για 210 χρόνια. Αυτή η διαδικασία θα 
δηµιουργήσει πάνω απο 200000 θέσεις εργασίας για 210 χρόνια µε ένα µέσο µηνιαίο µοσθό 
των 4000 ευρώ/ άτοµο. Τα ωφέλη είναι φανερά. 

   Φανερή είναι και η γεωπολιτικη αναβάθµιση της Ελλάδας µόνο απο την εκµετάλλευση 
των κοιτασµάτων φυσικού αερίου που υπάρχουν στο νοµό Χανίων και που θα γίνει απο την 
κοινοπραξία EXXON-MOBIL, TOTAL, ΕΛΠΕ. 

   Το ερώτηµα είναι αν θα γίνει η εκµετάλλευση. H απάντηση ειναι ΝΑΙ, ιδιαίτερα αν 
συνηδειτοποιήσουµε το τι έγινε µεταξυ ΗΠΑ και Βορείου Κορέας. Ο πρόεδρος Τραµπ 
προσέφερε στον πρόεδρο της Βορείου Κορέας Κίµ Γιούνκ Ούν $ 7 τρις για να αγορασουν οι 
ΗΠΑ τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα σπανίων του κόσµου που τα έχει η Βόρειος Κορέα. Έτσι 
επήλθε η ειρήνη στην Κορεατική χερσόνησο.  Εµείς έχουµε κάτω απο την Κρήτη κοιτάσµατα 
φυσικού αερίου αξίας $ 7.9 τρις τα οποία θέλουν να εκµεταλλευτούν Αµερικάνικες και 
Γαλλικές εταιρείες διπλασιάζοντας έτσι τα παγκόσµια ενεργειακά τους αποθέµατα. Άρα, 
αναµφισβήτητα ο νοµός Χανίων θα αναπτυχθεί και εν συνεχεία όλη η Κρήτη. 
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Επίδοση Αναµνηστικού 
Διπλώµατος 

 

Το σχετικό τιµητικό δίπλωµα του 
επέδωσαν για λογαριασµό του Ρ.Ο. 
Χανίων ο Αντιπεριφερειάρχης Χα 
νίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης και 
οι ροτ. Χανίων τέως Υπουργοί κ. 
Μαρκογιαννάκης Χρήστος και 
Βιρβιδάκης Κυριάκος, µε το κάτωθι 
αιτιολογικό.  

 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν του εις την 
σηµερινή πανηγυρική συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα “O Αµύθητος 
Θησαυρός των Ελληνικών Θαλασσών» 

2) Δι’ όσα σηµαντικά και πολύτιµα προσέφερε τόσον εις την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
όσο και εις την ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, δια των πρωτοτύπων 
ερευνητικών του εργασιών επί πάρα πολλά έτη, εργαζόµενος αόκνως µετά 
ζήλου και θερµού πάθους εις τον τοµέα των υδρογονανθράκων αναδείξας 
τόσον τον υπόγειον πλούτον της Ελλάδος που µπορεί να αλλάξει  τον 
παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη και µαζί την θέσιν της Ελλάδος,οσον και 
περιοχών του Καναδά. 

3) Δια την µεγάλην αγάπην του και εκτίµησιν προς τον Οµιλον µας 
και κατ΄επέκτασιν προς τα πανανθρώπινα ιδανικά του Διεθνούς Ρόταρυ. 
 

 
Ερωτήσεις στον οµιλητή απεύθυναν µεταξύ άλλων, ο Κονταξάκης Γεώργιος,  

πρώην Δντής Φυλακών Κράτησης Νο 1. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 5-07-18 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας,Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ,Εκλεκτοί µας 

Προσκεκληµµένοι-Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Ο Θεσµός των βραβεύσεων αποτελεί δια τον Ροταριανόν Οµιλον Χανίων σε σχεδόν κάθε 
συνεστίασιν του όρον απαράβατον διότι θεωρεί επιβεληµµένον του καθήκον να ενηµερώνει δι 
αυτού του τρόπου η να επαναφέρει στην µνήµην όλων µας,γεγονότα και αξιέπαινες πράξεις 
χάρις εις τις οποίες η κοινωνία µας υφίσταται και προοδεύει ανταποκρινόµενη σε όλους τους 
πολυποίκιλους τοµείς που απαιτεί η σύγχρονη ζωή µας. 

Στην σηµερινήν Συνεστίασιν µας θα επικεντρωθούµε βραβεύοντες 3 αξιόλογες 
προσωπικότητες του Νοµού µας. 

1) Τον Ταξίαρχον Κοκολάκην Γρηγόριον Δ/την της V Ταξιαρχίας 5ης Μεραρχίας  Κρητών. 

2) Τον Πλοίαρχον Μπράντ  Κόλλινς  Δ/την της Αµερικανικής Ευκολίας της Αµερικανικής 
Βάσεως Σούδας. 

3) Την κ.Μακράκη–Χαριτάκη Χρύσα Αναπλ.Δ/ντρια Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Αντιπεριφέρειας Χανίων. 

(1) Και αρχίζοµεν µε την βράβευσιν του Δ/του της V Μεραρχίας Κρητών:  
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Το Βιογραφικό του τιµωµένου εχει ως κάτωθι την ανάγνωση του οποίου  
πραγµατοποίησε ο Γεν.Γραµµατεύς µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α. 

 

Το πλήρες αιτιολογικόν της βραβεύσεως εχει ως εξής: 

1.  Δι’ όσα προσφέρει κατά την διάρκεια της µακράς του υπηρεσίας 
στις Ένοπλες δυνάµεις της Πατρίδος µας µε ικανότητα, απαράµιλλο 
θάρρος και εντιµότητα,  εργαζόµενος αόκνως και µε πλήρη συνείδηση 
των υψίστων υποχρεώσεων του, προκειµένου αύται να είναι απόλυτα 
αξιόµαχες και ικανές προς  προάσπιση της χώρας µας από κάθε είδους  
επιβουλής.                                                                                                                                                                                                                                                               
2.  Δια την εξαίρετον υπηρεσίαν του εις την Διοίκηση της 5ης 
Ταξιαρχίας Πεζικού, όπου υπηρετεί µε ζήλο και απόλυτο επιτυχία, 
προάγοντας το αίσθηµα ασφαλείας στον Κρητικό Λαό. 

Παρακαλώ πολύ τους κ.κ Κελαιδή Εµµανουήλ Πτέραρχο ε.α και Πατεράκη 
Σταύρο Πρόξενο της Σλοβακίας στην  Κρήτη όπως επιδώσουν εκ µέρους 
µας το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις τον τιµώµενον Δ/την. 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δκτης  της V Mεραρχίας Κρητών Γρηγόρης Κοκολάκης ο 
οποίος µε θερµά λόγια ευχαρίστησε τον Ροταριανό Οµιλο δια την τιµήν που του εγένετο και 
εξήρε το έργο των Ροταριανών ανα την Υφήλιον. 
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(2) Συνεχίζοµεν τις βραβεύσεις µας µε την παρουσίαν του 2ου τιµώµενου της 
σηµερινής εκδηλώσεως µας Πλοιάρχου BRAND KOLINS   

Το βιογραφικό του οποίου εν περιλήψει έχει ως εξής: 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΜΠΡΑΝΤ ΤΖ. ΚΟΛΙΝΣ 

Ο Πλοίαρχος ΜπράντΚόλινς µεγάλωσε στο ΛέικΦόρεστ της 
Καλιφόρνια και αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδηµία των ΗΠΑ µε 
πτυχίο στις πολιτικές επιστήµες το 1992. 

Αφού έγινε αξιωµατικός τον Μάιο του 1992, πραγµατοποίησε 
πτητική εκπαίδευση µε αεροσκάφη σταθερών πτερύγων στο 
Κόρπους Κρίστι του Τέξας την οποία ακολούθησε  προηγµένη 
εκπαίδευση χειριστού ελικοπτέρων στο Μίλτον της Φλόριδα.  Προτού 
υπηρετήσει στην Ανθυποβρυχιακή Μοίρα Ελικοπτέρων 42 (HSL-42), 
εκπαιδεύτηκε µε την Ανθυποβρυχιακή Μοίρα Ελικοπτέρων 40 (HSL-
40). 

Έχει υπηρετήσει στο απόσπασµα HSL-42, και όσο διετέλεσε Επικεφαλής Επιχειρήσεων 
και Συντήρησης, από τον Μάιο του 1996 µέχρι τον Μάιο του 1999, αποσπάστηκε δύο φορές 
στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο και µια φορά στη Καραϊβική προς υποστήριξη 
επιχειρήσεων καταπολέµησης ναρκωτικών.  Από τον Μάρτιο του 2003 µέχρι τον Ιούλιο του 
2005, αποσπάστηκε στη Μεσόγειο και το Κέρας της Αφρικής ως Επικεφαλής του 10ου 
Αποσπάσµατος της Ανθυποβρυχιακής Μοίρας Ελικοπτέρων 48 και ολοκλήρωσε τη θητεία 
απόσπασής του ως Επικεφαλής Συντήρησης της ίδιας µοίρας.  Στην Αεροπορική Βάση 
Ναυτικού του Jacksonville ανέλαβε καθήκοντα Υποδιοικητή της Ανθυποβρυχιακής Μοίρας 
Ελικοπτέρων 42 τον Ιούνιο του 2009 και κατόπιν, τον Αύγουστο του 2010,  έγινε ο 22ος 
Διοικητής των «ProudWarrior».  Αφού τιµήθηκε δύο συνεχόµενες φορές µε αριστεία µάχης, 
ολοκλήρωσε την εξαιρετικά επιτυχηµένη θητεία απόσπασής του το Νοέµβριο του 2011.  

Έχει διατελέσει, µεταξύ άλλων, Επικεφαλής του Τµήµατος Αξιολόγησης του Ναυτικού, 
σύµβουλος του Ναυάρχου στη Διοίκηση Ναυτικής Περιοχής Νοτιοδυτικής Ασίας και, το 2006, 
έλαβε µεταπτυχιακό από την Αµερικανική Ναυτική Σχολή Πολέµου. 

Πρόσφατα διετέλεσε Κλαδάρχης στην Υπηρεσία Πυραυλικής Άµυνας στο Κολοράντο, 
όπου συντόνιζε τον προγραµµατισµό, εκτέλεση, ένταξη και εκτέλεση παιχνιδιών πολέµου 
πυραυλικής άµυνας ανά την υφήλιο. 

Παρέλαβε ως Διοικητής Αµερικανικής Ναυτικής Ευκολίας Αεροπορικής Βάσης Σούδας τον 
Αύγουστο 2016.  

Έχει τιµηθεί µε διάφορα παράσηµα και διαµνηµονεύσεις και είναι παντρεµένος µε την 
Κέρρυ, πρώην Κούπερ, από τη Φλόριδα, και έχουν δυο γιούς, τον Ράιαν και τον Τρίσταν. 

Πριν προχωρήσουµε στην βράβευσή του εθεώρησα πρέπον ότι οφείλουµε να 
αναφερθούµε στο τι προσφέρει η αεροπορική Αµερικανική Ευκολία της Βάσεως της Σούδας 
εις τον Χανιώτικο λαό. 

Η µονάδα, µέσω του Γραφείου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων της Ευκολίας, διοργανώνει 
και εποπτεύει εθελοντικές πρωτοβουλίες στις οποίες συµµετέχουν οµάδες εργαζοµένων  
τουλάχιστον τρεις φορές το µήνα. Αυτός ο αριθµός αυξάνεται όταν ξεκινά η σχολική χρονιά, 
αρχίζει η εορταστική περίοδος ή όταν έχουν µεγάλο αριθµό µονάδων που διέρχονται 
προσωρινά από τις εγκαταστάσεις τους στον Mουζουρά ή στις αποβάθρες του Μαραθίου.  
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Η Ευκολία  διοργανώνει υπό προϋποθέσεις µέχρι και τέσσερις µέρες εθελοντικής εργασίας 
σε µια εβδοµάδα.  Φωτογραφίες, κείµενα και βίντεο που αφορούν τις εργασίες εθελοντισµού 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη σελίδα Facebook της Ευκολίας  και στην µηνιαία ηλεκτρονική  
έκδοση "The Beacon" (µετ. φως του φάρου). Και τα δύο αυτά µέσα παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ενηµέρωση του κοινού όσον αφορά δραστηριότητες που λαµβάνουν µέρος στην 
εγκατάσταση. 

Οι εθελοντές τους είναι πρόθυµοι να δώσουν ένα χέρι βοήθειας για την υποστήριξη του 
σηµαντικού έργου που προσφέρουν τοπικές οργανώσεις και επίσηµοι φορείς, όπως το 
Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήµου Χανίων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Χαµόγελο του 
Παιδιού, το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων Κρήτης, το Δηµοτικό Γηροκοµείο 
Χανίων, η Στέγη Κοριτσιού Άγιος Νεκτάριος καθώς και πολλές τοπικές εκκλησίες, φιλόπτωχα 
συσσίτια και σχολικές εγκαταστάσεις. Η προσφορά των εθελοντών περιλαµβάνει εργασίες 
αποψίλωσης εξωτερικών χώρων, βάψιµο, δωρεά σχολικών είδων και χριστουγεννιάτικων 
δώρων, ... και ένα δηµοφιλές έργο, την καθαριότητα όλων των τοπικών παραλιών κάθε 
χρόνο. Οι εθελοντές διαµένουν εδώ, απολαµβάνουν την οµορφιά του τόπου σας και 
χαίρονται να ανταποδίδουν την φιλοξενία σας µε την µορφή του εθελοντισµού. 

Η προώθηση µιας θετικής ατµόσφαιρας συνεργασίας µε τα έργα εθελοντισµού είναι ένας 
τρόπος για  να εκφράσουν την ευγνωµοσύνη τους για την φιλοξενία και την πλούσια 
κουλτούρα του λαού της Κρήτης και την εκτίµησή τους για τη ιστορική αρχιτεκτονική και το 
όµορφο περιβάλλον ... και βέβαια το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό απολαµβάνει την 
ευκαιρία να συµµετάσχει  στα έργα αυτά κατά τις εργάσιµες ώρες ξεφεύγοντας για λίγο από 
την ρουτίνα του εργασιακού χώρου. Ο εθελοντισµός είναι πραγµατικά ένα ένας τρόπος να 
βγουν όλοι κερδισµένοι. 

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Αµερικανική Ευκολία έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 125 
έργα εθελοντισµού, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό από περισσότερους από 1.600 
εθελοντές που προσέφεραν πάνω από 5.500 ώρες εθελοντικής εργασίας. Αυτό δεν θα ήταν 
εφικτό χωρίς την θερµή και φιλόξενη υποδοχή από διάφορους οργανισµούς που τους 
επέτρεψαν  να συνεργαστούν µαζί τους και να προσφέρουν  βοήθεια σε σηµαντικά έργα και 
τοπικές ανάγκες. Σίγουρα είναι µια σχέση που στηρίζεται στον σεβασµό τους προς την 
τοπική κοινωνία, µια σχέση που ελπίζουµε πως θα συνεχιστεί και στο µέλλον. 

Βραβεύοµεν λοιπόν τον πλοίαρχον BRAND KOLINS  µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1. Δια την σηµαντικήν συµβολήν του εις την αµοιβαίαν προσπάθεια 
θωρακίσεως της χώρας µας και εντος των πλαισίων του ΝΑΤΟ από 
κάθε έξωθεν επιβουλήν και ίνα εµείς σήµερον να απολαµβάνοµε το 
µέγιστον και πολυτιµότερον αγαθόν που είναι η Ελευθερία χωρίς 
άγχος και αβεβαιότητα δια το παρόν και το µέλλον των Ελλήνων 
και της φιλτάτης µας Πατρίδος. 

2. Δια την ειλικρινήν φιλίαν του προς τον Ελληνικόν λαόν και 
ιδιαίτερα τον Κρητικόν ,την µεγάλην προσφοράν του  προς την 
κοινωνίαν και την αµοιβαίαν εκτίµησιν µετά του Οµίλου µας και 
κατ΄επέκτασιν µε τα ροταριανά ιδεώδη και την αναγνώρισιν του 
προς το ανθρωπιστικό έργον το οποίον επιτελεί το Διεθνές Ρόταρυ 
ανα την υφήλιον. 

Με εκτίµηση, θαυµασµό και ως ελάχιστον δείγµα τιµής 

Χανιά  5-7-2018 
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1.  For his significant contribution, in line with NATO, to 
the mutual effort to strengthen our country against an outside 
threat so that we may today enjoy the greatest and most 
precious gift which is our Freedom without fear and 
uncertainty for the present and future of Greeks and our 
beloved country. 

2. For his sincere friendship towards the Greek people and 
especially the people of Crete, his important contribution to 
society and the mutual appreciation of our Club and -by 
extension- the Rotary ideals and his recognition of the 
humanitarian work International Rotary carries out all over 
the world. 

With appreciation, admiration and as a sign of our respect 
Chania 7-5-2018 

 
Παρακαλώ πολύ τους  Δκτην Πεδίου 

Βολής Κρήτης Ταξιάρχου κ.Κλεάνθυν 
Καρατσίν, Δκτην  ΚΕΝΑΠ  (κέντρον ναυτικής 
αποτροπής) Αρχιπλοίαρχον κ.Κωστάλαν 
Στέλιον και του Πολιτευτάς Χανίων κ.κ 
Κασσελάκην Ιωάννην και Κονταξάκην 
Γεώργιον. 

Όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις τον 
βραβευόµενον Δ/την της Αµερικανικής 
Ναυτικής Ευκολίας της Αεροπορικής Βάσεως 
Σούδας  BRAND KOLINS   

Ακολούθως έλαβε το λογο ο Δ/της Brand 
Colins ο οποιος αφου ευχαριστησε θερµα τον 
Ρ.Ο. Χανιων και τον Προεδρο του Εµµ. 
Δελακη, του επέδωσε τιµητικο εµβληµα δια 
την εξαιρετκη υποστηριξη και φιλια. 

 

 

(3) 
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Συνεχίζοµεν την τελευταίαν βράβευσιν µας µε την παρουσίασιν της τιµώµενης 
κ.Μακράκη-Χαριτάκη Χρύσας την οποίαν προσεφώνησε ο εκ των Αντιπροέδρων µας 
Πολέντας Σταύρος 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας,  
Φίλοι Ροτ.Συνάδελφοι. 
Kυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας, µε µεγάλη µου χαρά, 

δέχτηκα σήµερα να σας παρουσιάσω και να σας γνωρίσω  µία 
αγωνίστρια   της κοινωνίας των Χανίων και της Περιφέρειας 
Κρήτης, µια γυναίκα που έχει αφιερώσει  την ζωή της στο 
καλό  της  κοινωνίας και στην στήριξη αυτών που έχουν 
ανάγκη. 

Εδώ και χρόνια  παλεύει  συνεχώς και ακούραστα τόσο  στον χώρο  της αυτοδιοίκησης 
όσο και στους  χώρους των Συλλόγων και Φορέων. 

Αγωνίζεται  συνεχώς, τρέχει και παρευρίσκεται όπου την χρειάζονται και όπου υπάρχει 
ανάγκη η υποχρέωση και παρακολουθεί όλα  τα δρώµενα της κοινωνίας η οποία την έχει 
αγκαλιάσει διαχρονικά µε µεγάλη αγάπη. 

Αγαπητή µου Χρύσα δεν ξέρω τι ποιότητα αλκαλικών µπαταριών χρησιµοποιείς  γιατί 
 τόση δύναµη και τόσο κουράγιο  που διαθέτεις λίγοι άνθρωποι διαθέτουν.. 

Φίλε  και συµµαθητή Δηµήτρη απορώ πως µπορείς και παρακολουθείς  ακούραστα τόσα 
χρόνια την γυναίκα σου την ιπτάµενη  αυτοδιοικητική  και ακούραστη Χρύσα µας.. 

Βιογραφικό Σηµείωµα 

Της Χαριτάκη-Μακράκη Χρύσας του Μιχαήλ και της Αγγέλας . 
Παντρεµένη µε τον Αρχιτέκτονα Χαριτακη Δηµήτρη, µητέρα, της Άννας, Αρχιτεκτωνoς 

Μηχανικού και του Γιάννη, Οικονοµολόγου.  Πεθερά του Mustafa και γιαγιά του Αρη – Αιγαία. 
Απεφοίτησε  από  το  Γεωπονικό  Πανεπιστήµιο  Αθηνών ,µε   ειδικότητα  « Έγγειες  

βελτιώσεις » µε ισοδύναµο  ΜΑSTER Sc. Agricultural Engineering και MASTER Sc. In 
Agricultural Science. 

Διορισµένη από το 1985 στη Διεύθυνση  Γεωργίας  Ν. Χανίων  η οποία µεταξεληχθηκε σε 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Χανίων  της περιφέρειας Κρήτης όπου  
υπηρετεί  µέχρι σήµερα σαν Αναπληρωτρια  Διευθύντρια.  
Άλλες δραστηριότητες σήµερα :  

� Μέλος διοίκησης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Διαδηµοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Χανίων). 

� Μέλος διοίκησης ΔΟΚΟΙΠΠ (Δηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παιδείας) δήµου Χανίων.  

� Αντιπρόεδρος  Δ.Σ του ιστορικού  Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Παγχανιακος».  
� Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου «Κέντηµα και Πολιτισµός».  
� Γραµµατέας - Συντονίστρια της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ Χανίων. 
� Μέλος στις Διοίκησης: του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, του Γυµναστικού Συλλόγου 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», του Συλλόγου «Στηρίζω» (Αρωγής Θυµάτων Οικογενειών 
Τροχαίων Ατυχηµάτων), του Κεντρου Αυτιστικων παϊδιών ΚΗΦΑΠ η 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, της Ένωσης Γυναικών – παράρτηµα Χανίων κ.α. 

Από το 1994 µέχρι το 2014  εκλέγεται  συνεχώς  Δηµοτική Σύµβουλος Δ. Χανίων. 
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Έχει διατελέσει : 
�  Aντιδήµαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, πρόεδρος ΔΕΥΑΧ, πρόεδρος 
Δηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ),  

� Πρόεδρος του « Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρητης», 
� γραµµατέας νοµαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ ΧΑΝΙΩΝ, 
� γραµµατέας περιφερειακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ ΚΡΗΤΗΣ, 
� Πρόεδρος Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Παγχανιακος», 
� Πρόεδρος  της Επιτροπής Διοίκησης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Ν. 
Χανίων,  

� µέλος του Τεχνικού Συµβουλίου του ΟΑΔΥΚ.,  
� αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Γεωπόνων Χανίων καθώς και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,  

� Μέλος στο Δ.Σ. του Ναυτικού Οµίλου Χανιών,  
� πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης, µέλος της διοίκησης του ΑΟΧ, 
� Ιδρυτικό µέλος στον σύλλογο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» και στον σύλλογο 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» όπου 
συµµετείχε ενεργά στα πρώτα τους 
Διοικητικά Συµβούλια.  

Έχει συµµετέχει  και σε πολλές άλλες επιτροπές 
και συµβούλια  και εδώ και χρόνια  στηρίζει τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο τροχαίων  ως υπεύθυνη 
 δηµοσίων  σχέσεων µε πολύ µεγάλη επιτυχία. 

Βραβεύοµεν λοιπόν την κ.Χαριτάκη –
Μακράκη Χρύσα µε το κάτωθι  αιτιολογικό : 

Δια το αξιολογότατο κοινωνικό της έργο από τις ποικίλες 
θέσεις της στην τοπική Αυτοδιοίκηση και στα πάµπολλα 
σωµατεία της πόλεως µας, εις τα οποία υπηρέτησε και 
υπηρετεί µε ζήλο και αυταπάρνηση δικαίως καταξιωθείσα εις 
την συνείδηση του Χανιώτικου Λαού ως µια προσωπικότητα 
µοναδική και εξέχουσα εις την παροχή υπηρεσιών αφιλοκερδώς 
προς τον συνάνθρωπο.  

Παρακαλώ πολύ τους ροτ.Καστρινάκην 
Σταύρον Πρόεδρον της Επιτροπής  
βραβεύσεων του Οµίλου µας και Σταµατάκην 
Εµµ. τ.Δήµαρχον Νέας Κυδωνίας, ο επιτ. ροτ. 
Νικολακάκης Δηµήτριος Δντης Υγείας της 
Αντιπεριφέρειας  Χανίων και ο τ.β Δκτης  
Μαρινάκης Σταύρος. 

 Όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις την 
βραβευόµενην. 
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Τµήµατα της κατάµεστης Αίθουσας 

 

 

 

Ο Σύνδεσµος Ηνωµένων Εθνών Κύπρου είχε το ετήσιο Φεστιβάλ του στο πάρκο 
Ακροπόλεως στο Στρόβολο. Μετά από σύντοµους χαιρετισµούς από τον Πρόεδρο του 
Συνδέσµου Δρα Χρίστο Α. Θεοδούλου και το Δήµαρχο Στροβόλου κ. Α. Παπαχαραλάµπους, 
ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ  κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, η Επιτετραµµένη της Πρεσβείας της  Κίνας, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της 
Ελληνικής Πρεσβείας κ. Χρ. Καποδίστριας και άλλοι διπλωµάτες ξένων πρεσβειών καθώς 
επίσης και άλλες προσωπικότητες και µέλη του Συνδέσµου. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ρ.Ο. 
 

(Α) Ρ.Ο. ΒΟΛΟΥ 
Ευχαριστούµε πολύ δια τα καλά σας λόγια και την προβολή των δράσεων µας  

στο Περιοδικό σας (Μάιος 2018) 
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Για το περιοδικό µας Ροταριανός Παλµός Νο 59  
(ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –ΣΕΜΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018) 

Σχολίασαν οι κάτωθι: 
 

(1) 
Αγαπητέ ροτ. Πρόεδρε, 

ευχαριστώ για την απόστολή του περιοδικού του Ρ.Ο σας Παλµός. 
Με ενδιαφέρον το διάβασα και ενηµερώθηκα, εύχοµαι να συντάσσεται 
για άλλα 50 χρόνια, µε ίδια, ίσως και καλύτερα ακόµα επιτέυγµατα, που  
προάγουν το Ρόταρυ, αλλά και  την 2470 Περιφέρειά µας. Συγχαρητήρια. 

 
Γεώργιος Α.Μαύρος 

Οικονοµολόγος-Σύµβουλος επιχειρήσεων 
υπ.Δ. 2020-2021  2470 Π.Δ.Ρ 

 
(2) 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε Μανιέ Δελάκη, 
Ευχαριστώ πολυ για την αποστολή του Περιοδικού σας. 

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις δράσεις σας. 
 

µεφρχ. 
Διονύσης Γεωργούτσος 

Πρόεδρος Ροταριανού Οµίλου Αθήναι-Νότος 
 

(3) 
 

Αγαπητέ ρ.  Πρόεδρε Μανιώ καληµέρα 

Σε ευχαριστώ για τις καταχωρήσεις τόσο του οµίλου µας 
Όσο και τις προσωπικές µου. 

Τα συγχαρητήρια µου για το αξιόλογο και ενδιαφέρον τεύχος 
Του ΠΑΛΜΟΎ. 

Να  είσαι πάντα γερός να προσφέρεις έργο άξιο της προσωπικότητάς σου 
Και της ροταριανής σου συνείδησης, που ελάχιστοι συνάδελφοι 

Είναι τόσο συνειδητοποιηµένοι. 
 

Με θερµούς Ροταριανούς Χαιρετισµούς 
Γιάννης Γιαβρίδης (ID 8041863) 
Β. Διοικητής (2014-15) D 2470 Δ.Ρ 

Κοσµήτωρ(2017-2018) 
Τηλ. επικοιν. 6937460892 
Ρ.Ο. Ηράκλειο-Candia 

 
(4) 
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(5) 
 

 
(6) 

 

 

(7) 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρ.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

ΓΙΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

Στον µαγευτικό χώρο του Allegro, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε ένα ιδιαίτερα 
ζεστό, οικογενειακό κλίµα και µε την υπέροχη θέα στον Θερµαϊκό, µέλη του Ροταριανού Οµίλου 
Θεσσαλονίκης Ανατόλια, µε Ροταράκτ και φίλους, γιόρτασαν την αλλαγή ηγεσίας των Οµίλων τους και 
διεξήγαν την δεύτερη ετήσια τακτική τους Γενική Συνέλευση, µε τον απολογισµό δράσεων, έγκριση 
οικονοµικών κλπ, την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00. 

Η Πρόεδρος, Λαµπρινή Νάση, παρουσίασε όλες τις 
δράσεις του Οµίλου στη ροταριανή χρονιά 2017 – 2018, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στη συµµετοχή µας στο 
Διαβαλκανικό RYLA του CFC στο Νις της Σερβίας, τον 
περασµένο Αύγουστο, την πρώτη εκδήλωση 
βραβεύσεων επιχειρήσεων και οργανισµών του Οµίλου 
µας τον περασµένο Νοέµβριο, καθώς και τα δέκατα 
γενέθλια από την ίδρυση των Οµίλων µας.  

Ακολούθησε η παράδοση ηγεσίας στο νέο Πρόεδρο Ιωάννη Λάκη, ο οποίος έκανε σύντοµη 
παρουσίαση των προγραµµατισµένων δράσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις συναυλίες, που 
προτίθεται να κάνει τόσο ο ίδιος, αλλά και σε συνεργασία µε διακεκριµένους µουσικούς και 
καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και στην εθελοντική προσφορά της πλήρως 
κινητής, οδοντιατρικής του µονάδας, για παροχή κοινωνικού έργου.  

Πρέπει ακόµα να αναφέρουµε  ότι ο Κωνσταντίνος Πέτκος ανέλαβε τα  καθήκοντα του Γ΄ 
Αντιπροέδρου, ο Βασίλης Αηδονίδης τα καθήκοντα του Ταµία του Οµίλου, ενώ έγινε και η πρώτη 
εισδοχή, αυτή του γνωστού οδοντοτεχνίτη Γεώργιου Παπαγεωργίου. 

Αµέσως µετά συνέχισε η παρουσίαση των δράσεων των Ροταράκτ µας από τον Πρόεδρο Νίκο 
Αρβανιτίδη, οι οποίες ξεπέρασαν τις 45! κατά την διάρκεια της θητείας του και η παράδοση ηγεσίας 
στον άξιο διάδοχό του και νέο Πρόεδρο Αντώνη Παπάζογλου, στη νέα Γραµµατέα Γραµµατική 
(Ματίνα) Καραγιάννη, στον Α΄ Αντιπρόεδρο Ανδρέα 
Καραγκιαούρη, στον Β΄ Αντιπρόεδρο Χρήστο Βοζίκη και 
στην Κοσµήτορα Βασιλική Δρούγκα, οι οποίοι 
υποσχέθηκαν να συνεχίσουν µε ακόµα µεγαλύτερο ζήλο 
και να µας κάνουν ακόµα πιο περήφανους. 

Τέλος, έγινε η παράδοση ηγεσίας στα Ιντεράκτ, µε 
νέο Πρόεδρο τον βιολιστή Χριστόφορο Πετρίδη και 
Γραµµατέα την τσελίστρια Μαρία – Έλλη Πετρίδου. 

Τη συνεστίασή µας τίµησαν ακόµα ο τέως Υπουργός και γνωστός χορηγός του Πολεµικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, Κώστας 
Γκιουλέκας, ο ένας, από τους σηµαντικότερους, ιδρυτές του Οµίλου, Γεώργιος Οικονόµου, οι τέως 
Πρόεδροι, Διογένης Τακίδης, Δηµήτρης Μιχαηλίδης, Μπάµπης Σιδηρόπουλος, Έλενα Αγαλερίδου, ο 
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κεστελίδης και η Βιβή από την εταιρεία φίλτρων νερού AQUAKEST, ο 
Κοσµήτορας Γιάννης Παράδας, η ψυχολόγος Δέσποινα Δριβάκου, ο µηχανολόγος Δηµήτρης Γάτσος, 
ο δάσκαλος κλασσικού χορού Κώστας Πετρίδης, η γυµνάστρια Αναστασία Παπακώστα, ο 
οδοντίατρος Χάρης Παπαϊορδανίδης, ο οδοντοτεχνίτης Αναστάσιος Λάκης, οι σύζυγοι των Ιωάννη 
Λάκη, Κώστα Πέτκου, Χάρη Παπαϊορδανίδη, Αναστάσιου Λάκη και Γεώργιου Παπαγεωργίου και από 
τα Ροταράκτ, η Εψηφισµένη Ροταράκτ Εκπρόσωπος της Περιφέρειας, Τζένη Δογάνη, η Κατερίνα 
Εµµανουηλίδου, ο Μάνος Παπαγγέλου, από τα ΟΡΘ, ο Αστέριος Κουκούλας και από τα ΟΡΑΘ, ο 
Αναστάσιος Χριστοφής, ο Μανώλης Κολιούσκας και το υποψήφιο µέλος Απόστολος Τανάγιας.  
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9  Ι ο υ ν  2 0 1 8  

Βραβεύτηκαν από το Ρόταρυ Σαλαµίνας "Βασιλεύς Αίας" οι κορυφαίοι 
Έλληνες ορειβάτες 
 

Δηµόσιος έπαινος στον Επιχειρηµατία 
Αντώνη Συκάρη και τον Αστυνοµικό Φώτη 
Θεοχάρη  για τη συµβολή τους στη διεθνή 
προβολή της Ελλάδας και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Σαλαµίνος. 

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 
στην Ιστορική Σαλαµίνα βραβεύτηκαν 
στην έδρα του Διεθνούς Ιδρύµατος 
Σαλαµίς  οι κορυφαίοι  Έλληνες ορειβάτες 
Αντώνης  Συκάρης  και Φώτης Θεοχάρης 
µέλος του Ιδρύµατος Σαλαµίς για την 
συµβολή τους στην διεθνή προβολή της 
Ελλάδας και της παγκόσµιας ανάδειξης 
της Πολιτιστικής κληρονοµιάς της Σαλαµίνας εν όψει της επετείου των  2500 χρόνων το 2020 
υψώνοντας µαζί µε την Ελληνική και την σηµαία του Ιδρύµατος στη 3η Ψηλότερη και 
δυσκολότερη κορυφή του κόσµου. 

"Πρέπει να νικήσεις στον ίδιο σου τον εαυτό, για να επικρατήσει η επιθυµία της λογικής». 
Ο Αντώνης Συκάρης και ο Ευρυτάνας Φώτης Θεοχάρης είναι οι πρώτοι Έλληνες που 
κατέκτησαν την Kangchenjunga, τη δυσκολότερη κορυφή των Ιµαλαΐων, µε ύψος 8.586 
µέτρα, που βρίσκεται ανάµεσα στο Νεπάλ και την Ινδία. 

Σε ιδιαίτερο συγκινησιακό κλίµα ήταν και  η οµιλία  του Φώτη Θεοχάρη για τις δύσκολες 
στιγµές που ένιωσε κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων µέτρων πριν τη 
κορυφή τονίζοντας ότι τα τελευταία λόγια του  Κυριάκου Μαριδάκη στην Ελλάδα  ηταν αυτά 
που του έδωσαν κουράγιο για την επική κατάκτηση επισηµαίνοντας του ότι «στη 
υπεράνθρωπη προσπάθεια αυτή θα είναι µαζί του ΟΛΕΣ οι ψυχές των Σαλαµινοµαχων και 
ολόκληρος ο κόσµος που ενστερνίζεται τις παγκόσµιες άξιες της Ελευθερίας της Δηµοκρατίας 
και του Πολιτισµού, άξιες που διασώθηκαν από την  επική Ναυµαχία της Σαλαµίνος.» 

Η Υπουργός 
Τουρισµού κ. Κουντουρά 
ευχαρίστησε θερµά για 
την πρόσκληση ενώ την 
εκδήλωση χαιρέτισαν όλοι 
οι Διοικητές της 
Ροταριανής Περιφέρειας 
2470 Καθ. Χρήστος 
Κίτσος Ντόρα Κέµου , 
Θεόδωρος Πανάγος, εκ 
µέρους του Υπ. 

Διοικητή   Γεώργιου 
Μαύρου παρευρέθηκε ο Κοσµήτορας του Ροταριανού Οµίλου Μαραθώνα- Νέα Μάκρη 
Φώτης Χαλκής  και τιµησαν  µε την παρουσία τους ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Παιδείας 
κ. Κωνσταντίνος Μαριδάκης εκ µέρους της Δηµάρχου Σαλαµίνος κ. Ισιδώρας Νάννου – 
Παπαθανασίου  όπου παρέλαβε τιµητική πλακέτα  για την εξαιρετική συνεργασία του Δήµου 
Σαλαµίνος µε τον Ροταριανό Όµιλο, Η Πρόεδρος των ΑµεΑ κ. Ρίτσα Αδριανού 
παραλαµβάνοντας τιµητική διάκριση για την πολύχρονη κοινωνική και πολιτιστικής της 
προσφορά, Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του αδελφοποιηµένου Ισπανικού Ροταριανού 
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Οµίλου Σανταντέρ,  η Πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου Αθήνα – Παγκράτη Τζένη Μαρώση, 
ο Ροταριανός Πέτρος Λυκουρέτζος εκπροσωπώντας τον Ροταριανό Όµιλο της Καλλιθέας , ο 
Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύµατος Σαλαµίς κ. Χρήστος Μαριδάκης,  ο Αξιωµατούχος  Θάνος 
Σπηλιωτόπουλος εκ µέρους των AXEPA  ο εκδότης της Εφηµερίδας Φωνή των Πειραιωτών 
Γιάννης Κανατσέλης, επιχειρηµατίες,  εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας  και του 
οικονοµικού και πνευµατικού κόσµου του νησιού. 

Εκ µέρους του Ροταριανού Οµίλου της Σαλαµίνας – Βασιλεύς Αίας  χαιρετισµό απηύθυνε 
ο Ιδρυτικός Πρόεδρος β. Διοικητής κ. Κυριάκος Μαριδάκης παρουσιάζοντας τους 
βραβευόµενους στους οποίους απονεµήθηκαν τιµητικές διακρίσεις υπενθυµίζοντας για ακόµη 
µια φορά την ανθρωπιστική πλευρά του Ρόταρυ.   

Μετά την τελετή ακολούθησε συνεστίαση προς τιµήν των βραβευθέντων. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6-9-2018 

1. Βράβευση Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου Ελλάδος υπό του Ροτ. Οµίλου 
Χανίων από κοινού µετά του 1ΟΥ Ροτ. 
Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ και του 
Πολ.Συλλόγου Αζωγυρέ. 

 
Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων από κοινού µετά του 

το 1ου  ΡΚΣ εις Αζωγυρέ Σελίνου και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αζωγυρέ Χανίων, βράβευσαν το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο Ελλάδος και το προσωπικό του.  

Το µοναδικό αυτό µουσείο  που ιδρύθηκε το 1884 
από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία  της Ελλάδος 
και  στεγάζεται στην Παλαιά Βουλή τον Ελλήνων, στην 
πλατεία Κολοκοτρώνη από το έτος 1960, που 
προφυλάσσει και εκθέτει τα πιο Ιερά και σπάνια 
αντικείµενα της πατρίδος µας, από τα άρµατα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Αθανάσιου Διάκου, 
µέχρι το γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια, όπως και 
αµέτρητων  άλλων Φιλελλήνων και αγωνιστών του 
1821 αλλά και άλλων περιόδων. Παράλληλα 
διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα και 
 εκθέσεις που αφορούν σηµαντικές στιγµές και 
γεγονότα τις Ιστορίας µας.  

 
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε µε την παρακάτω 

αιτιολογία. 
 
Για την προφύλαξη και την διατήρηση της 
Πολιτιστικής και εθνολογικής κληρονοµιάς 
µας, διαθέτοντας άριστα ειδικευµένο 
προσωπικό που έχουν κατορθώσει την 
ανωτέρας ποιότητος εκθέσεως του σπάνιου 
υλικού. Προφυλάσσοντας το για της 
επόµενες γενιές και διατηρώντας ατόφια 
και αναλλοίωτη την Ιστορία. 
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2. Συµµετοχή µελών του Οµίλου µας σε εκδηλώσεις άλλων Οµίλων.  
 
α. Πρόσκληση Ρ.Ο. Αθήνα Φιλοθέη για συµµετοχή µας στην εκδήλωση.  

Φίλτατε Πρόεδρε 
Με την επισυναπτόµενη πρόσκληση του οµιλητή φίλου µου κ. Α Μοραιτάκη πήγα στην 

Αθηναϊκή Λέσχη όπου είναι τόπος συγκεντρώσεως Ροταριανών. 
Με την ευκαιρία αυτή δήλωσα την ιδιότητα µου και εκπροσώπηση του Ρ.Ο. Χανίων. 

Με πολλούς χαιρετισµούς σε σας και στην οικογένεια σας 
Στυλιανός Πολίτης 

 
 

β. Επίσκεψη του ροταριανού 
του Οµίλου µας Armando 
Lorenzo Garcia στο Ρ. Ο. της 
πόλεως Capua Ιταλίας 

 
Ροταριανέ Πρόεδρε, 

Χθες επισκέφτηκα τον Ρ.Ο. της πόλεως 
Κάπουα Ιταλίας. Ο Πρόεδρος Αντίκα Νόβα, 
Φερντινάντο ντι Κάρλο, σας στέλνει τα 
χαιρετίσµατά του.  

Προτίθεµαι να επισκευθώ και άλλους 
Οµίλους και παρακαλώ πολύ να µου στείλετε 
µερικά λάβαρα του Οµίλου µας για να τα 
επιδίδω. 

Ευχαριστώ Πολύ 
Λορέντζο. 
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3. Συγχαρητήρια επιστολή Ρ.Ο. Λάρνακας Κίτιον για την επανεκλογή του 
Προέδρου και ορισµός ηµεροµηνίας επισκέψεως του Οµίλου τους τον µήνα 
Μάρτιο 2019 στον Όµιλό µας. 
 

 

 

 

 

 

Κον Εµµανουήλ Δελάκη 

Πρόεδρο Ροταριανού Οµίλου Χανίων 

Χάληδων 18 

Χανιά 73132 

Ελλάς 

       Λάρνακα, 12 Ιουλίου, 2018 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Πρωτίστως θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την επανεκλογή σας στην Προεδρία του 
Αδελφού Ροταριανού Οµίλου Χανίων δια 34ην φορά και να σας ευχηθούµε επανάληψη των 
επιτυχιών του Ροταρυανισµού στα Χανιά υπό την ικανότατη και εµπνευσµένη ηγεσία σας και 
την αφοσίωση των µελών σας στα ιδεώδη του Ρόταρυ. 

Ο Όµιλος σε συνάντηση της ολοµέλειας του στις  9 Ιουλίου 2018, ενηµερώθηκε  
λεπτοµερώς από τον Προέδρο µας Μάριου Αζά για την επίσκεψη του στα Χανιά και την 
εκπροσώπηση του Οµίλου µας, µε δική του πρωτοβουλία, στην Τελετή Αλλαγής του 
Συµβουλίου και της Προεδρίας του Οµίλου σας. Αποφασίστηκε οµόφωνα να αποσταλεί η 
παρούσα επιστολή δια της οποίας ευχαριστούµε για την φιλοξενία που έτυχε ο ίδιος και η 
σύζυγος του κατά την εκεί επίσκεψη τους.  Ευχαριστούµε επίσης για την προβολή που έτυχε 
ο Όµιλος µας  κατά την πανηγυρική σας εκδήλωση.  

Αναµένοντας τη διευθέτηση ηµεροµηνίας για την επίσκεψη αντιπροσωπίας του Οµίλου 
µας στα Χανιά τον προσεχή Μάρτιο µε στόχο την αναθέρµανση των σχέσεων των µελών των 
δύο Αδελφών Οµίλων µας, 

Διατελούµε µε τα πιο ένθερµα Ροταριανά αισθήµατα, 

Πρόεδρος: Μάριος Αζάς    Αντιπρόεδρος: Π.Π. Αντωνάκης Δηµητριάδης 
Αµέσως Πρώην Πρόεδρος: Αντρέας Ματσάγκος Εις.Πρόεδρος: Π.Π. Πήτερ Αστζιάν 
Γραµµατέας: Κωνσταντίνα Σκάλου   Ταµίας: Π.Π. Μάρω Πάµπου 
Δ. Επιτρ. Μελών: Δηµήτρης Χριστούδιας  Δ. Επιτρ. Ροτ. Ιδρύµατος: Π.Π. Μιχάλης Ζιντίλης 
Δ. Επιτρ. Διοίκησης: Π.Π. Σοφοκλής Χριστοδουλίδης Δ. Επιτρ. Δηµοσίων Σχέσεων: Π.Π. Τάκης Βοβίδης   
Δ. Επιτρ. Έργων Εξυπηρέτησης: Φρίξος Θαλασσέτης Τελετάρχης: Δηµητράκης Πιερίδης  
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4. ΔΩΡΕΑ ΠΟΛΥΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ 

ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Τον Ιούλιο 2018,  το 1ο ροτ. Κοιν. Σώµα παρέδωσε  στον Αστυνοµικό Σταθµό Καντάνου 
του Δήµου Καντάνου Σελίνου  ένα  πολύ εκτυπωτικό µηχάνηµα Μάρκας  hewlett packard, 
 συνοδευόµενο µε τα ανάλογα  µελάνια- γραφική υλη, καθώς και άλλων ειδών αναλωσίµου 
γραφειακού υλικού, µε σκοπό να διευκολυνθεί το  δύσκολο έργο που επιτελούν στην περιοχή 
µας και σε πολλές περιπτώσεις µε κίνδυνο της ίδιας τους την ζωή. 

Η συγκεκριµµένη δράση µας έγινε πραγµατικότητα χάρις στην χορηγία  του 
Αντιπροέδρου  Αντώνιου Κουκουτσάκη εις µνήµην της συζύγου του Χαρίκλειας και των 
Μελών  του Σώµατος, Keith-Gail  Wareham. 

 
5. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΒΑΣΕΩΣ 
ΣΟΥΔΑΣ 

Ο Δκτης της Αµερ. Ναυτ. Ευκολίας Σούδας Πλοίαρχος Brad Collins, προσεκάλεσε τον Ροτ. 
Όµιλο Χανίων να παρευρεθεί στην αλλαγή Δκσεως της Βάσεως. 

 
 

The Commanding Officer, U.S. Naval Support Activity Souda Bay,Crete, Greece 

requests the pleasure of your company at the 

Change of Command Ceremony at which Captain Brad J. Collins, United States Navy 

will be relieved by CaptainRyan T. Tewell, United States Navy 

on Friday, the thirdof August two thousand and eighteen 

at ten o’clock at the U.S. Naval Support Activity, 

Souda Bay, Crete, Greece 

(Reception to follow immediately after the ceremony at 115th Combat Wing, HAF Officer’s Club) 

R. S.V.P. by 30 Jul 2018 Uniform: 

Effie.Papadakis.gr@eu.navy.mil  Participants–Full Dress White/Large Medals 

OR Tel. 697-2079751   Guests–Summer White with ribbons/Business Attire 

(Final  arr ival  of  guests  no later  than 0945)  Civilians-Informal 
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6. Συγχαρητήριο του Διεθνούς Ρόταρυ για την ανάδειξη του Προέδρου 
Εµµ. Δελάκη ως Μεγάλου Ευεργέτου του Ροταριανού Ιδρύµατος 

 

Μετάφραση Επιστολής 

Αγαπητέ Ροταριανέ Δελάκη, 

Σας αποστέλλω τις θερµότερες 
ευχαριστίες µου για την πρόσφατη 
συνεισφορά σου στο Ροταριανό 
Ίδρυµα, προσφορά που σε έχρισε ως 
Μεγάλο Ευεργέτη του Ιδρύµατος.  

Η γενναιοδωρία σου αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα ότι το µεγάλο και καλό 
έργο των Ροταριανών ανά τον κόσµο 
θα συνεχιστεί.  

Με ευγνωµοσύνη, 

Ελίζαµπεθ Λαµπέρτι 

 

 

7. ΔΩΡΕΑ 1ΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ 
  

Το 1ο Ροταριανό κοινοτικό Σώµα εις Αζωγυρέ 
Σελίνου, ανταποκρινόµενο στην  δράση αλληλεγγύης 
την οποία ξεκίνησε η Ένωση Αστυνοµικών 
Υπαλλήλων Χανίων, µε σκοπό  να απαλύνουν  τον 
πόνο  των    πληγέντων συνανθρώπων µας, από την 
πύρινη λαίλαπα που µαστίζει την χώρα µας, µε 
χορηγία του Αντώνιου Κουκουτσάκη  - δυο ανώνυµων 
χορηγών - του µέλους  Rebecca Hamilton – και του 
Πατήρ Γρηγόριου από το   Koblenz  της Γερµανίας, 
περισυνέλεξαν άµεσα   Ιατροφαρµακευτικό υλικό και 
είδη Πρώτης ανάγκης και τα παρέδωσαν στην Ένωση 
Αστυνοµικών υπαλλήλων Χανίων για να παραδοθούν 
στους πληγέντες, ευχόµενοι, ώστε το µαρτύριο και οι 
δοκιµασίες που  βιώνουν οι συνάνθρωποι  µας στις 
πληγείσες περιοχές, να   λάβουν  σύντοµο τέλος, 
ώστε να επανέλθουν σταδιακά στο φυσιολογικό τους 
ρυθµό.    
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8. ΔΩΡΕΑ 1ΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Την Πέµπτη 26 Ιουλίου 2018,  ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του 1ου  Ροταριανού 
Κοινοτικού Σώµατος Ελλάδος (Αζωγυρε-Σελίνου) Ευτύχιος και Αντώνιος Κουκουτσάκης, 
 καθώς   και το µέλος Ρεµπέκα Χάµιλτον,  µετέβησαν στα γραφεία της Ένωσης Αστυνοµικών  
Υπαλλήλων  Νοµού Χανίων, προσέφεραν δωρεά µια τηλεόραση 32 ιντσών  η  οποία  θα 
συµβάλει στην έγκαιρη και ορθή ενηµέρωση των µελών της Ένωσης. Η τηλεόραση είναι 
προσφορά του  Αντιπροέδρου  του Σώµατος ροτ. Αντώνιου Κουκουτσάκη, επιθυµώντας να 
διευκολύνει το δύσκολο και επικίνδυνο έργο που επιτελεί το  Αστυνοµικό σώµα καθηµερινώς. 
 
9) ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ρ.  
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10) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Ρ.Ο. 
ΧΑΝΙΩΝ 
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ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΟΥΔΑΣ 

 
Την Παρασκευή 3 Αυγ 2018, πραγµατοποιήθηκε στην Αµερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας, η 

αλλαγή διοικήσεως. Τον Πλοίαρχο Brad Collins που διετέλεσε διοικητής της επί διετία, διαδέχθηκε ο 
Πλοίαρχος Ryan Tewell.  Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε µικρή δεξίωση που προσέφερε το 
απερχόµενος Διοικητής, στη λέσχη της 115 ΠΜ. Ο Ροταριανός Όµιλος Χανίων ήταν 
προσκεκληµένος στην τελετή και παρευρέθησαν πλην του προέδρου Εµµ. Δελάκη και του Γεν. 
Γραµµατέα Κωτσιόπουλου Δηµ. και πολλοί άλλοι ροταριανοί.  

Στη µία φωτό διακρίνονται ο απερχόµενος Διοικητής µετά της συζύγου του µαζί µε τον πρόεδρο 
και τον Γραµµατέα του Ρόταρυ και στο βάθος ο Αµερικανός Πρεσβευτής Geoffrey Pyatt,  ενώ στην 
άλλη ο παραλαβών Διοικητής πλαισιωµένος από τον επίτιµο ροταριανό Εµµ. Σταµατάκη 
επιχειρηµατία και τους πρόεδρο και γραµµατέα του Οµίλου.  

              

 

 


