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Έτος 50ον – Τεύχος 61 Περιόδου 1-7-2018 έως 30-6-2019 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΕΞΕΔΟΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  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. 

 
 



3 
 

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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Αγαπητές Ροταριανές και Ροταριανοί Συνάδελφοι, Αξιότιµα µέλη των αρχών του τόπου µας, φίλοι και 

συνεργάτες του Οµίλου µας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και 
του Νέου Έτους 2019 εγώ και η σύζυγος µου Αικατερίνη, καθώς και ολόκληρο το Δ.Σ του Οµίλου µε τις 

σκέψεις µας,  σας ευχόµαστε επ’ ευκαιρία των εορτών να ζήσετε πολλά και µε υγεία χρόνια. 
 

«Χειµώνας µε θερµοκρασία υπό του µηδενός, το βλέµµα µας σκοντάφτει σε εικόνες γκριζόµαυρων αποχρώσεων: 
Παιδικά µάτια µε αναπάντητα "γιατί" ζωγραφισµένα µέσα τους. 

Εφηβικά βλέµµατα θολά από αδιέξοδα και "ουσίες"... 
Ενήλικες µατιές προδοµένων προσδοκιών. 

Ένας πλανήτης που καταστρέφεται και καταστρέφει. 
Αναρωτιέµαι πως είναι δυνατόν να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα γύρω µας, αν δεν µπορούµε να γίνουµε 

καλύτεροι άνθρωποι εµείς 
Αυτές λοιπόν θα είναι οι ευχές µας... 

"Να τολµούµε να µείνουµε πιστοί στα οράµατα της ψυχής µας. 
Να έχουµε το θάρρος να κάνουµε τα όνειρά µας ζωή µας. 

Να υπερασπιστούµε όσα πιστέψαµε και αγαπήσαµε έχοντας την δύναµη  
να πληρώσουµε όποιο τίµηµα µας ζητηθεί. 

Να µην υποχωρούµε στις Σειρήνες των αµφίβολων και απατηλών πλεύσεων 
αλλά να περνάµε τις Συµπληγάδες των αναζητήσεών µας. 

Να πούµε τα µεγάλα Ναι και τα ακόµη µεγαλύτερα Όχι µας για να δώσουµε ελπίδες στις γενιές που 
βρίσκονται στο µεταίχµιο του µέλλοντός τους. Να συγχωρήσουµε τις ανθρώπινες αδυναµίες µας, να 

αποδεχτούµε και να αγαπήσουµε τον εαυτό µας για να µπορέσουµε να αγαπήσουµε και να αγαπηθούµε " 
Ας γίνουµε λοιπόν, αληθινά, συνάνθρωποι και συνοδοιπόροι σ' έναν καλύτερο κόσµο, µε φάρο τα όνειρά 

µας..Από καρδιάς...» 
 

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗΣ  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ 6-9-2018 

Α) Mε  οµιλητριαν την Δ/την της 2470  Περιφερειας του Διεθνους Ροταρυ ροτ.Ντορα Κεµου 
Β) Των βραβευσεων των κατωθι Ροταριανων του Οµιλου Μας 

  1) Του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου καθώς και του Προέδρου  και 
Αντ/δρου αυτού ροτ.Κουκουτσάκη Ευτυχίου και Κουκουτσάκη Αντωνίου δια το πολυποίκιλον και 
αξιολογότατον κοινωνικό έργο τους καθώς και δια την προβολήν του έργου του Ρόταρυ από τα ΜΜΕ. 
  2) Της Επιτροπής Κοινοτικής Δράσεως και αλληλεγγύης µε Πρόεδρον την ροτ.Μαρία Τσαπάκη –
Κωτσιοπούλου και µέλη της ροτ.Μαρία Σκαµάγκα-Σταµατάκη  και  Πελεκανάκη  Ελευθερία. 
 3) Τον ροτ.Κωτσιόπουλον Δηµήτριον Γεν.Γραµµατέα δια την καθοριστικήν Συµβολήν του εις την αρίστην 
λειτουργία του Οµίλου. 
4) Του ροτ. Καστρινάκη Σταύρον δια την συµβολήν του εις τις  βραβεύσεις προσώπων και φορέων του 
Νοµού µας. 
5) και του Ροτ. Πολέντα Σταύρου  δια την πολυετήν προσφοράν του εις την Οδικήν ασφάλειαν και τα 
Τροχαία ατυχήµατα. 

Γ) Της Εισδοχής Νέων Μελών  Κελαιδη Εµµανουηλ  Πτεραρχου ε.α και Κουτρωνα Δηµητριου 
Δ) ΤΗΣ Επίσκεψις –Υποδοχή 2ου Κλιµακίου ροτ.του Αδελφοποηθέντος Ροτ.Οµίλου Αgde της Γαλλίας εκ 13 
µελών αυτού. 

ΠΡΏΤΟ ΤΜΉΜΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρινονται απ αριστερά: Οι ροτ. Κουτρώνας 
Δηµήτριος και Ελβίρα Στασσίνου Δικηγόρος 
Πολιτευτής, ο Σταµατάκης Εµµανουήλ τ.Δήµαρχος 
Νέας Κυδωνίας και τ.Αντ/δρος του 
Περιφ.Συµβουλίου Κρήτης, ο ροτ. Πατεράκης 
Σταύρος Πρόξενος Επιτ. Πρόξενος της Σλοβακίας 
στην Κρήτη, ο τ.Υτης του Πεδίου Βολής Κρήτης 
Ταξίαρχος Κονταράκης Ιωάννης, η κ.Αρχόντισσα 
Ναναδάκη Παπαδερού τ. Πολιτευτής, ο ροτ. 
Κελαιδής Εµµ.Πτέραρχος ε.α, ο ροτ. Παπαδάκης 
Εµµανουήλ Επιτ.Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας 

Χανίων, ο ροτ.Μπατσαρισάκης Παναγιώτης Πολιτευτής και Αναπλ.Γεν.Γραµµ.του Οµίλου µας και το ζεύγος 
του ροτ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη τ.Αν/δρου της Βουλής και τ.Υπουργού. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρινονται απ αριστερά: ο ροτ.Παπαδάκης 
Εµµανουήλ Επιτ.Πρόεδρος της Ιατρικής 
Εταιρείας Χανίων, ο ροτ.Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης Πολιτευτής και 
Αναπλ.Γεν.Γραµµ.του Οµίλου µας και το ζεύγος 
του ροτ.ΧΡΉΣΤΟΥ Μαρκογιαννάκη τ.Αν/δρου 
της Βουλής και τ.Υπουργού, o Πρόεδρος µας 
Εµµ.Δελάκης, η Δκτης της 2470 Περ.ΔΡ  
ροτ.Ντόρα Κέµου, ο β.Δκτης της 1700 Περ.του 
ΔΡ ( Γαλλίας) Vincent Michel, ο κοσµήτωρας της 
ροτ.Οµίλου Agde της Γαλλίας Πέτρος 
Ψαροµάτης, ο Γεν.µας Γραµµατεύς Δηµήτριος Κωτσιόπουλος, ο β.Δτης Σπετσίδης Νικόλαος. 
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ΤΡΙΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 Διακρινονται απ αριστερά: Ο  β.Δ/της των 
ροτ.Κρήτης Σπετσίδης Νικόλαος, οι β.Δτης 
Σταύρος Γκίζας και εψηφισµ.Πρόεδρος 19-20 του 
Οµίλου µας,ο Πολιτευτής Κονταξάκης Γεώργιος, ο 
Πρόεδρος του 1 ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν 
Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Κουκουτσάκης 
Ευτύχιος, ο Β.Αντ/δρος µας Βαθιωτάκης Γεώργιος 
το ζεύγος του ροτ. Καστρινάκη Σταύρου 
τ.Αερολιµενάρχου Χανίων και Προέδρου της 
επιτροπής βρασευσεων του Οµίλου µας, ροτ. 
Ζαχαρένια Σηµανδηράκη Ειδικός Σύµβουλος των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους και ο Α Αντ/δρος µας Ουρουτζόγλου Μελέτιος. 

Οι  ανακοινωσεις της 6-9-2018  δηµοσιευθηκαν  στο περιοδικο  µας  Ροτ.Παλµος Νο 60 µηνων Ιουλιου-
Αυγουστου-Σεπτεµβριου 2018 απο οπου µπορειτε να τις αναγνωσετε 

 

(A)  
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ   ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗ 

ΔΙΑ Δ/ΤΗΝ  ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ 6-9-2018 
     
Ροτ.Δ/τη Ντόρα.. 

Βασιλικοί στο δρόµο σου 
Χρυσός στα όνειρα σου 
Υγεία,αγάπη αιώνια 
Στην οικογένεια σου 

 
Ο Ροταριανός  Οµιλος  Χανίων αισθάνεται ιδιαίτερη  χαρά  
που σήµερα  κοσµεί  και λαµπρύνει δια της παρουσίας της, 
το βήµα του Οµίλου  µας  η πρώτη τη τάξη ροτ. της 2470 
Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ (Νοτίου Ελλάδος) εκλεκτή 
συνάδελφος ΝΤΟΡΑ ΚΕΜΟΥ Οικονοµολόγος,   πραγµατο-
ποιούσα την ετησίαν επίσηµον επίσκεψιν της. Ελπίζοµεν 
βάσιµα ότι θα µας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν της 
θητείας της δια να αντιληφθεί ιδίοις όµασι δια µιαν ακόµην 
φοράν το πραγµατοποιούµενον υπο του Οµίλου µας έργον. Την πρώτην διαπίστωσιν την 
έκανε µε την διοργάνωσιν υπο του Οµίλου µας του Ετησίου Συνεδρίου της 2470 Περ.του 
ΔΡ το 2010 οπου και της είχαµε επιδώσει και το κάτωθι αναµνηστικό Δίπλωµα της οποίας 
το ξαναεπιδίδω δια να µας θυµάτε στην περίπτωση που το έχει απωλέσει. 

 
 
Δια την συµµετοχήν της εις το 50ο  
Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας του  
Δ.Ρ. που πραγµατοποιείται στην πόλιν 
µας από 9 έως 11 Απριλίου 2010 και 
που την καλωσορίζουµε µε το κάτωθι 
στιχούργηµα του Ακαδηµαϊκού – 
Φιλόλογου – Ποιητού και Λογοτέχνου 
κ. Νικ. Μαραγκουδάκη:   
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Ροτ. Συνάδελφε, καλωσορίσατε στης Κρήτης το νησί, 
Που  σαν σµαράγδι στα νερά τα πελαγίσια λάµπει 
Και στην καρδιά του έχει για Σας αγάπη περισσή. 

Ανοίγουν την αγκάλη τους οι ακρογιαλιές κι οι κάµποι 
Και τα βουνά που ορθώνονται – της Λευτεριάς µας κάστρα- 

Σας γνέφουν χαµογελαστά, να σας υποδεχθούνε. 
Χρυσάφι δίνει ο Ήλιος µας, ασήµια ραίνουν τ’ άστρα 

Και στα γαλάζια κύµατα Νεράιδες τραγουδούνε. 
Μυριάδων µοσχοµύριστων φρούτων χυµοί δροσίζουν 
Των στρατοκόπων που περνούν τα διψασµένα χείλη, 
Ενώ τα γλυκορούφηχτα κρασιά µας σας χαρίζουν 

Της ξεγνοιασιάς και της χαράς τον ψυχικόν Απρίλη . 
Πολλοί είν’ οι κήποι του νησιού, µα το πιο ωραίο περβόλι 
Είν’ η καρδιά µας η πλατιά,  που εκεί χωράτε όλοι!... 

 
Χανιά 9-4-2010 

 
Φιλτάτη Ροτ.Δ/τη 
Το έργον µας είναι πραγµατικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των 

µελών του ΔΣ αλλά και του συνόλου του Οµίλου µας. Χάρις στις ενέργειες της Επιτροπής  
Δηµοσίων Σχέσεων έχοµεν επιτύχει  

1) Την παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως µας πολιτικών και 
στρατιωτικών. 

2) Την στήριξιν των Μ.Μ Ενηµερώσεως (εφηµερίδων και τηλεοπτικών Σταθµών, 
φωτοαντίγραφα των οποίων θα σας επιδώσοµε συγκεντρωτικά) . 

3) Την ηθικήν υποστήριξιν από πολύ µεγάλη µερίδα της κοινωνίας των Χανίων και της 
αποδοχής ότι είµεθα µέλη της µεγαλύτερης µη κυβερνητικής ανθρωπιστικής και κοινωνικής 
οργάνωσης ανά την υφήλιον. 

Φιλτάτη Ροταριανή  Δ/τή 
Σε λίγο θα σας παραδώσω το βήµα 

δια να µας αναπτύξετε το θέµα σας που 
είναι το ροταριανό σύνθηµα της χρονιάς 
που διανύοµε «Γίνε η έµπνευσις» 

Επί του θέµατος αυτού δεν επιθυµώ 
να πώ περισσότερα και δεν θα ητο και 
πρέπον.Πρωτού όµως σας 
παραδώσωµε το βήµα είµεθα 
υποχρεωµένοι κατά πάγιαν ροτ.τακτικήν 
να αναφερθούµε εις το βιογραφικόν σας 
σηµείωµα το οποίον θα αναγνώσει ο 
Γεν.Γραµµατέας µας Δηµήτριος 
Κωτσιόπουλος Υποστράτηγος ε.α. 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Θεοδώρα Μπίτσα (Ντόρα Κέµου–Μπίτσα) γεννήθηκε στην Καβάλα µέσα σε 
ροταριανή οικογένεια.Ο πατέρας της Περικλής Μπίτσας, ήταν ιατρός–ακτινολόγος 
καιυπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Ρ.Ο. Καβάλας.  Η µητέρα της Κατίνα Παπαδόγιαννη, µε 
καταγωγή από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ήταν ιδρυτικό µέλος τουInner Wheel Καβάλας. 
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Είναι παντρεµένη µε τον ροταριανόΝικόλαο (Νίκο)ΚέµοΗλεκτρολόγο Μηχανικό, µέλος 
του Ρ.Ο. Κηφισιά–Νέα και έχει δύο γιούς, το Δηµήτρη φοιτητή του Πολυτεχνείου Πάτρας 
στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τον Περικλή που κάνει το µεταπτυχιακό του στο 
Λονδίνο στο Cass Business Schoolτου City University. 

Αποφοίτησε από το 3ο Λύκειο Καβάλας, στην συνέχεια σπούδασε στοDEREE – The 
American College of Greece και ολοκλήρωσετην ακαδηµαϊκή της εκπαίδευση στο 
University of Richmond στην Αγγλία από όπου και έλαβε πτυχίο στα Οικονοµικά. 

Κατά την διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε στην εταιρία πετρελαίων N. A. P. C. 
(North Aegean Petroleum Company), στην Καβάλα.Μετά την ολοκλήρωση της 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσηςεργάστηκεστη µεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία ερευνών στο 
Λονδίνο, τη M.O.R.I. (Marketand Opinion Research International), µε κύρια δραστηριότητα 
το σχεδιασµό, την πραγµατοποίηση και ανάλυση ποιοτικών ερευνών γνώµης σε 
στοχευµένο κοινό όπως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευθυντές 
χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, µέλη της Βουλής των Λόρδων, οικονοµικούς συντάκτες 
µεγάλων εκδοτικών οίκων. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, εργάστηκεστην εταιρία 
ερευνών M.R.C. στην Αθήνα. Η Ντόρα Κέµου–Μπίτσα έχει υπάρξει µέλος του Rotaract 
Καβάλας (1982–1985) και του Inner Wheel Κηφισιάς (1999–2002).  Από το 2001 είναι 
µέλος του Ρ. Ο. Κηφισιά–Πολιτεία, του οποίου υπήρξε εκ των ιδρυτικών µελών.Το 2009-10 
διετέλεσε Πρόεδρος. Από το 2010 έχειορισθεί µέλος σε διάφορες επιτροπές της 
περιφέρειας και το 2011–2012 διατέλεσε Βοηθός Διοικητής.Έχει παρακολουθήσει πολλά 
σεµινάρια και συµµετέχει στα συνέδρια της περιφέρειας, σε ορισµένα και ως εισηγητής, από 
το 2006. 

Συµµετείχε την άνοιξη του 2009 στην πρώτη Ελληνική εθελοντική ροταριανή αποστολή 
της 2470 περιφέρεια στην Ινδία µε σκοπό τον εµβολιασµό κατά της πολιοµυελίτιδας και 
είναι εθελόντρια του Rotary International από το 2009. 

Έχει τιµηθεί για την δράση της από τον όµιλό της, την περιφέρεια και το Rotary 
International.  Της έχουν δε απονεµηθεί οι διάκρισεις «Avenues of Service Citation», «The 
Rotary Foundation District Service Award», καθώς και τη διάκριση «Paul Harris Fellow». 

Φιλτάτη ροτ.Δ/τη  

Καλώς ηλθατε στο Νησί µας, στην πόλιν µας. Σας υποδεχόµεθα εγκάρδια και σας 
ευχόµεθα καλή διαµονή τις λίγες ώρες που θα εισθαι µαζί µας.Ευχόµεθα η φιλία µας, από 
σήµερον να σφυρηλατηθεί ακόµη περισσότερον σε ποιο γερές βάσεις δια να µπορεί να 
αντέξει εις το πέρασµα του χρόνου αναλλοίωτη, αφθαρτη αλώβητη όπως αρµόζει στους 
γνήσιοιυς στους ροτ.που εχουν ενστερνηστεί και εχουν Βάλει βαθειά µεσα στην καρδιά 
τους τα ιδανικά του ΡΟΤΑΡΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΑΔΟΛΗΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 

Πρωτού σας δώσω τον λόγον εκλεκτή µου Ροτ. Δ/τη σας αφιερώνω την κάτωθι  
Κρητική µαντινάδα δείγµα των αισθηµάτων που τρέφουν οι Ροτ. των Χανίων προς το 
πρόσωπόν σας. 

 
«Να είσαι πάντοτε καλά 
Να έχεις την υγειά σου 
Ευτυχισµένη και γερή 
Μέχρι τα γηρατειά σου» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ Δ/ΤΟΥ ΝΤΟΡΑΣ ΚΕΜΟΥ 

Φίλες και φίλοι καλησπέρα  
Συνεχίζω τις επίσηµες επισκέψεις µου εδώ στην φιλόξενη Κρήτη µε ένα σωρό 

παραστάσεις και βιώµατα πρωτόγνωρα για εµάς που ζούµε στην Αθήνα.  Από τα µαθητικά 
µου χρόνια όταν τον πρωτογνώρισα µέσα από τι σελίδες της Λογοτεχνίας µας ο ποιητής 
Βιτσέντζος Κορνάρος, ένα από τα λαµπρότερα πνεύµατα του ελληνισµού του 17ου αιώνα 
που προκαλούσε ρίγη συγκίνησης.  Ο Ερωτόκριτός του, αυτό το έµµετρο επικό ερωτικό 
δράµα, δίκαια θεωρείται από τα κορυφαία έργα της εποχής και αποτελεί κλασικό λυρικό 
έργο, εξαιρετικής οµορφιάς, µε πλήθος κρητικών ιδιωµατισµών.  Δε σας κρύβω ότι πάντα 
συγκινούµαι όταν διαβάζω ή ακούω µελοποιηµένη  αυτή την λόγια ασύγκριτη δηµιουργία.  

Θέλω να σας εκµυστηρευτώ πως εκτός από το τοπίο και τους ανθρώπους µε γοητεύει 
και η υπέροχη γλώσσα σας.  Η προφορική εγγράµµατη παράδοσή σας.  Ξέρω Κρητικούς 
που γνωρίζουν απέξω τον Ερωτόκριτο.  Θυµάµαι µια κρητικιά γειτόνισσα που έλεγε: 
µάζεψε την µπουγάδα να είναι µελίχλωρη.  Ή όταν έχανε κάτι, έλεγε: το λαθοπόρεψα.  Για 
να πει ψιλοβρέχει, έλεγε ροδοσταµίζει.  

Για να µην φλυαρούµε, βαταλαλείτε το λέτε εσείς εδώ, καλά δεν το λέω;  
Με αφετηρία τα δικά σας εµπνευσµένα παραδοσιακά.....να µιλήσουµε για την 

αδάµαστη δύναµη της έµπνευσης.  
Το λέω αυτό ευρισκόµενη σε µια πόλη και ένα νησί και ένα ξεχωριστό τόπο, που σου 

δίνουν ερεθίσµατα δηµιουργικότητας, µε αφορµή βεβαίως την εφετινή µας µας κεντρική 
στόχευση: «Γίνε η έµπνευση».  

Για εµάς τους Ροταριανούς βασικό µέληµα είναι η ενθάρρυνση και η διάδοση της ιδέας 
της προσφοράς, ως βάση κάθε αξιόλογης δραστηριότητας.  Ενθαρρύνουµε την ανάπτυξη 
των ανθρωπίνων σχέσεων, στηρίζουµε  τις υψηλές ηθικές αρχές στις επιχειρήσεις και τα 
επαγγέλµατα, µε την αναγνώριση της αξίας όλων των χρήσιµων επαγγελµατικών 
ενασχολήσεων, προωθούµε τη διεθνή κατανόηση, την καλή θέληση και την ειρήνη, µέσω 
µιας παγκόσµιας συναδέλφωσης των επιχειρηµατιών και των επαγγελµατιών ενωµένων 
στην ιδέα της προσφοράς υπηρεσιών. 

Αναλαµβάνοντας την ηγεσία της ροταριανής περιφέρειας µας σκεφτόµουν πως ο δικό 
µας στόχος είναι να δηµιουργήσουµε σπουδαίες δράσεις αντλώντας φαντασία από κάθε τι 
θετικό στην Ελλάδα, από τη χαρά της ζωής, τη συµπόνοια, την ανθεκτικότητα και την 
επινοητικότητα των Ελλήνων, ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον και υποστηρίζοντας το 
πάθος για την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών πολιτισµών. 

Ζητούµενο λοιπόν όλων µας η έµπνευση.  Στόχος µας βεβαίως αυτό που είχε 
επισηµάνει και ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζοντάς το στην τελετή παραλαβής του Νόµπελ του 
στη Στοκχόλµη το 1963: «Σ' αυτό τον κόσµο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας 
χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν' αναζητήσουµε τον άνθρωπο, όπου και να 
βρίσκεται». 

Ως χρέος δεν γίνεται να µην κλείσω την οµιλία µου και την επίσκεψή µου στο νησί σας 
µνηµονεύοντας τον Νίκο Καζαντζάκη: Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν µονάχα άνθρωποι 
που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το µπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει. 

Ελάτε λοιπόν, να γίνουµε η έµπνευση για µια πιο ανθρώπινη κοινωνία.  
 
Ευχαριστώ  
Ντόρα Κέµου Μπίτσα, Διοικητής 2470 Περιφέρεια Δ.Ρ. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ ΝΤΟΡΑΣ ΚΕΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 6-9-2018 

 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας 
εκλεκτοί προσκεκληµµένοι µας 
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 
Αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι 
Ως επιστέγασµα της σηµερινής Οµιλίας εις τον Οµιλον µας της Δ/του µας Ντόρας Κέµου 
θα της επιδώσουµε ένα αναµνηστικό Δίπλωµα. 
ΩΣ ΕΝΘΥΜΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν  και την Οµιλίαν  της, εις την 
σηµερινήν  Πανηγυρικήν συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα :                     

  Το Σύνθηµα της Ροταριανής χρονιάς 1-7-2018 εως 30-6-
2019 «Γίνε η Εµπνευσις». 

2) Δια τη συνεχή και αδιάκοπη επί σειρά ετών προσφορά της στα 
πανανθρώπινα ροταριανά ιδεώδη τα οποία υπηρετεί µε πίστη και 
αδιαφιλονίκητον  αφοσίωσιν µε κυρίαρχο µέληµά της τις ανιδιοτελείς 
υπηρεσίες της προς τον συνάνθρωπο, εργασθείσα  πολυπλεύρως και 
επιτυχώς χρηµατίσασα πρόεδρος, β.Δκτής και µέλος διαφόρων 
επιτροπών της 2470 Περιφ.του Διεθνούς Ρόταρυ συµµετάσχουσα 
συγχρόνως σε εθελοντικές επιτροπές στο εξωτερικό. 
                                        
 

Παρακαλώ πολύ τον 
Γεν.Γραµµατέα µας Κωτσιόπουλο 
Δηµήτριο,µε τους Αναπληρωτάς του 
Τσιβουράκη Νικόλαο και 
Μπατσαρισάκη Παναγιώτη όπως της 
επιδώσουν από κοινού  το σχετικό 
τιµητικό Δίπλωµα. 

                            

 

Και τώρα παρακαλώ την σύζυγό 
µου και ροτ.Αικατερίνη Δελάκη και την 
ροτ.Μαρία-Τσαπάκη Κωτσιοπούλου 
Πρόεδρον της Επιτροπής Κοινωνικής 
Συµπαραστάσεως και Αλληλεγγύης να 
ελθουν  εδώ µαζί µου δια να της 
επιδώσουµε ενα πατροπαράδοτο 
Κρητικό Υφαντό : 
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Φιλτ.Ροτ.Δ/τη 

Είναι ένα πολύ µικρό δείγµα της χαράς που αισθάνθηµεν όλοι εµείς οι Ροτ. των 
Χανίων µε την παρουσίασιν σας εις τον Οµιλον µας. Παρουσία που επιβεβαιώνει ακόµη 
δια µια φορά το κύρος των Οµιλητών που έχουν κοσµήσει το βήµα µας διότι 
αναµφισβήτητα η προσωπικότητα σας Ροτ. Δ/τη Ντόρα χαίρει βαθείας εκτιµήσεως   
αποδεδειγµένος απ’ όλους τους Ροταριανούς της Περιφέρειας µας αξιωµατούχων και µη 
ελπίζοµεν δε ότι και εις το µέλλον θα έχοµεν την τιµήν και την χαράν να σας απολαύσοµεν 
και να χαρούµεν από την ευγενικήν παρουσίαν σας. 

Σας αφιερώνοµε δε µια προσωπική µαντινάδα: 

Δώρο φιλίας απ’ τα Χανιά 
Στρώνετε στην χαρά µας 

Μα ποιο ακριβό Σου δίνουµε 
Τα φύλλα της καρδιάς µας. 

 

Παρακαλώ πολύ τους Αν/δρους µας 
Ουρουτζόγλου Μελέτιο, Βαθιωτάκη 
Γιώργο και Πολέντα Σταύρο να σας 
επιδώσουν το σηµαιάκι του Οµίλου µας 
που εφιλοτέχνησε ο Πρώτος εξ αυτών 
Ουρουτζόγλου Μελέτιος. 

                          

 

Επίσης θα σας επιδώσουν εκ 
µέρους του Οµίλου µας η ροτ. 
Παπαδερού-Ναναδάκη  Αρχόντισσα 
τέως Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ  ενα βιβλίο 
που αναφέρεται στα υπαίθρια Γλυπτά 
και µνηµεία του Δήµου Χανίων του 
συγγραφέως Αντώνη Μ.Βαρουχάκη.  

  

 

             

Επίσης η ροτ. Ζαχαρένια 
Σηµανδηράκη της επιδίδει την ετήσια 
Εκδοση του Δήµου Χανίων µε τον τίτλο 
εν Χανίοις του 2017 που την έκδοση έχει 
επιµεληθεί η ιδια. 
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Παρακαλώ πολύ τον Πρόεδρον και 
τον Αν/δρον του 1ου Ροτ. Κοινοτικού 
Σώµατος ροτ. Κουκουτσάκην Ευτύχιον 
και Κουκουτσάκην Αντώνιον όπως σας 
επιδώσουν 4 από τα  τεύχη του 
Περιοδικού µας Ροτ.Παλµός δια να τα 
εχετε στο αρχείο σας και να θυµάστε  
πάντα τις δραστηριότητες µας. 

Εξεδόθησαν τα 3 από τον Ιούλιο του 
2017 εως και Ιούλιο 2018 και 1 
παλαιότερον που τυπώσαµε και στο 
τυπογραφείο Φεβρουάριος του 2014. 

Μερικά αφορούν και τις δραστηριότητες της προηγούµενης χρονιάς δια να εχετε 
πληρέστερη εικόνα του Οµίλου µας. 

Η Δ/της µας Ντόρα Κέµου µε θερµά λόγια ευχαρίστησε τονΟµιλον µας δια την φιλοξενίαν και εις 
αναπόδοσιν προσέφερεν εις τον Πρόεδρον µας Εµµ.Δελάκη ως προσωπικό Δώρο µια Γραβάτα µε το σήµα 
του Ρόταρυ. 

 

 

(B) ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ  ΚΕΛΑΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΟΥΤΡΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος µας Εµµανουήλ Δελάκης ανέφερε τα κάτωθι: 
 
Κυρίες και κύριοι 
Η Σοβαρότης της Τελετής αυτής 

απαιτεί τον απαραίτητο Σεβασµό 
από όλους µας. Η στιγµή αυτή είναι 
µια ξεχωριστή τόσον δια τον Οµιλον 
µας όσο και για τα υποψήφια νέα 
µέλη µας, δια δε τον Οµιλούντα 
αποτελεί ιδιαίτερη σηµαντική τιµή.  
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Σας παρουσιάζω τους νέους Ροταριανούς Κελαιδή Εµµανουήλ και Κουτρώνα 
Δηµήτριο τους οποίους καλώ να έρθουν  εδώ. 

Αγαπητοί  µας φίλοι, εκ µέρους του Ρ.Ο.Χ, σας εκφράζω την µεγάλην µας χαρά δια 
την παρουσίαν σας σε αυτήν την Συνεστίασιν µας. Δια να φθάσοµε στην αποψινή βραδιά, 
προταθήκατε από τον ανάδοχον σας  που είµαι εγώ στο Δ.Σ του Οµίλου µας, το οποίον 
και έκανε δεκτή την πρότασιν µου και τοιουτοτρόπως βρίσκεσθε σήµερα κοντά µας. 

Η σηµερινή Τελετή επισφραγίζει µια αµφίδροµη τιµή .Είναι τιµή και προνόµιο για σας 
να γίνετε µέλος της µεγαλύτερης ΔΙΕΘΝΟΥΣ οργανώσεως προσφοράς Υπηρεσιών. 
Γίνεσθε µέλος σε µια οργάνωση που πρωτοξεκίνησε τα δειλά βήµατα της το 1905 
οδηγούµενη από ένα µεγάλο οραµατιστή τον PAUL HARRIS δικηγόρον από το Σικάγο ,δια 
να απλώσει πολύ γρήγορα τα φτερά της σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη µας. 

Εισέρχεσθε σε µια µεγάλη οικογένεια ανθρώπων καλής θελήσεως στερουµένων 
προκαταλήψεων  απέναντι στο χρώµα του δέρµατος, στην θρησκεία  στην γλώσσα, στην 
κοινωνικήν τάξη  και στο πολιτικό σύστηµα των συνανθρώπων µας. 

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

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

Η Συµµετοχή σου στη Διεθνή Οργάνωση του Ρόταρυ θα σου δώσει την ευκαιρία  
απάλυνσης του πόνου των συνανθρώπων µας, που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί από εµάς, 
θα σου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξεις την πρωτοβουλία σου, θα σου δοθεί η ευκαιρία να 
δράσεις συλλογικά, να δείς πραγµατοποιούµενα πράγµατα που µόνος του κανείς δεν 
µπορεί να καταφέρει, θα σας δοθεί τέλος η ευκαιρία να υπηρετήσεις το Χρέος σου ως 
Άνθρωπου και ως Πολίτου της κοινότητας που ζείς, της Πατρίδας και του Έθνους µας 
αλλά και του Κόσµου ολόκληρου. 

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

Σκοποί µας είναι: 
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1. Να τηρούµε τους κανόνες χρηστότητας, ευσυνειδησίας, και αξιοπρέπειας κατά την 
άσκηση του επαγγέλµατός µας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

2. Να υλοποιούµε το ιδανικό του υπηρετείν µε ανιδιοτέλεια. 

3. Να κατανοούµε τη διεθνή κατάσταση και να προωθούµε το ιδανικό της παγκόσµιας 
ειρήνης. 

4. Να καλλιεργούµε καλές διαπροσωπικές σχέσεις τόσον µε τα µέλη του Οµίλου, όσο 
και µε όλους τους συνανθρώπους µας.  

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

Αγαπητοί φίλοι   

µετά τα όσα ακούσατε, παρακαλώ να µου απαντήσει καθένας ξεχωριστά αν ακόµα 
επιθυµείτε να γίνετε µέλος του Ροταριανού Οµίλου Χανίων. 

Μετά την διαβεβαίωση της επιθυµίας σας να γίνετε µέλος του Ροτ.Οµ. Χανίων και κατ’ 
επέκταση του Διεθνούς Ρόταρυ, σας ζητώ να επαναλαµβάνετε µετά από εµένα την 
υπόσχεση του µέλους. 

Αποδέχοµαι να γίνω µέλος του Ροταριανού 
Οµίλου Χανίων. Αναγνωρίζω ότι η αποδοχή µου 
αυτή µε υποχρεώνει να συµµετέχω σε όλες τις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του. 

Υπόσχοµαι  ότι θα τηρήσω τον κώδικα 
Ηθικής του Διεθνούς Ρόταρυ και ότι θα 
συµµετέχω στα προγράµµατα του και ότι θα 
ανταποκριθώ στις όποιες άλλες υποχρεώσεις 
µου ανατεθούν. 

Από την στιγµή αυτή είστε µέλη του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων. Παρακαλώ  την 
Δ/ΤΗΝ µας Ντόρα Κέµου και τον βοηθό Δ/κτην 
Σπετσίδη  Νικόλαο  οπως τοποθετήσουν το 
διακριτικό Ροταριανό σήµα στο πέτο του νέου 
Επιτ.Ροτ. Κελαιδή Εµµανουήλ και την Δ/κτην µας 
Ντόρα Κέµου και την ροτ.Ελβίρα Στασσίνου 
σύζυγον του νέου τακτικού µας µέλους 
Κουτρώνα Δηµητρίου το σήµα του Ρόταρυ. 
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Οι δε Ροτ.Μαρκογιαννάκης Χρήστος 
πρωην Υπουργός και ο β.Δ/κτης Michel 
Vincent θα επιδώσουν εκ µέρους µου 
ένα Αναµνηστικό Δίπλωµα αφιέρωµα 
µου εις τον νέο ανιδιοτελή αγωνιστή της 
Ανθρωπιάς Κελαιδή Εµµανουήλ. 

                                 

 

Οι δε Ροταριανοί Πατεράκης 
Σταύρος Πρόξενος της Σλοβακικής 
Δηµοκρατίας στην Κρήτη και Γκίζας 
Σταύρος εψηφισµένος Πρόεδρος  θα 
επιδώσουν εκ µέρους µου ένα 
Αναµνηστικό Δίπλωµα εις τον νέο 
ανιδιοτελή αγωνιστή της Ανθρωπιάς 
Κουτρώνα Δηµήτριο. 

                              

 

Οι νέοι Ροταριανοί Κουτρώνας Δηµήτριος και Κελαιδής Εµµανουήλ ενώ ευχαριστούν τον 
ΡΟΤ.Οµιλο Χανίων για την τιµή που τους εγενετο. 

Αγαπητέ Μανώλη και Δηµήτρη 

Επιτρέψτε µου να σας εκφράσω τα πιο Θερµά µου συγχαρητήρια και να σας ευχηθώ  
υγεία και µια γόνιµη πορεία στην Ροταριανή  σας σταδιοδροµία. 

Παρακαλώ τους παρισταµένους να υποδεχθούν τα νέα µέλη µε το πιο θερµό και δυνατό 
χειροκρότηµα που µπορούν.  
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(Γ) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ THN 6-9-2018 
 

Αγαπητή Δ/τη της 2470 Περ.του Δ.Ρ 
Αξιότιµες  Αρχές της πόλεως µας. 
Αγαπητοί  Πρόεδροι και τ.Πρόεδροι των ροτ.Οµίλων της Κρήτης 
Β.Δ/τα και λιαν  αγαπητοί Πρ.β.Δ/ται 
Εκλεκτοί µας προσκεκληµµένοι-Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Οι σηµερινές βραβεύσεις µας έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό συµβολισµό διότι 
αφορούν ροτ.του Οµίλου µας ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα της Δ/του µας Ντάρας Κέµου 
ότι θέλει να γνωρίσει τα µέλη του Οµίλου µας. 

Τι καλύτερον λοιπόν από το να αναφέροµε τα επιτεύγµατα 9 ροτ.τα οποία 
προστιθέµενα εις τις παλαιότερες βραβεύσεις  µελών µας προσδιορίζουν σαφώς τις 
δραστηριότητες του συνόλου σχεδόν των µελών µας.Πλην λοιπών των παλαιών 
βραβεύσεων µας ητοι των ροτ.β.Δ/των Μαρινάκη Σταύρου και Γκίζα Σταύρου,των 
ροτ.Πατεράκη Σταύρου,Σεληνιωτάκη Δηµητρίου,καθώς και τους ροτ.τους Αντ/δρον µας 
Ουρουτζόγλου Μελετίο , Βαθιωτάκη Γεώργιο και Τυλιανάκη Δήµητρα δια την ενεργόν 
εποικοδοµητική  και αποτελεσµατική δραστηριότητα τους εις τας 5 Λεωφόρους του 
Διεθνούς Ρόταρυ.  Οι τρείς τελευταίοι µάλιστα βραβεύθησαν και από το Διεθνές Ρόταρυ 
κατόπιν εισηγήσεως µας και τούτο επιτρέπεται µια φορά να βραβευθούν απ αυτό.Εαν 
προσθέσετε και εµένα φτάνουµε στον αξιόλογον αριθµόν των 16 µελών µας. 

Ζητώ συγνώµη εάν λησµόνησα κάποιο ροτ.απο τα τακτικά µέλη του Οµίλου µας διότι 
εάν αναφερθούµε και στα Επίτιµα τότε ο αριθµός µας ξεπερνά τα 32 µέλη και δια τα οποία 
είµεθα ιδιαίτερα υπερήφανοι που υπηρετούν µε ζήλο και πάθος την ροτ.ιδεολογίαν και µας 
τιµούν σχεδόν πάντοτε εις τας εκδηλώσεις µας οι κατοικούντες στο Νοµό µας. 

Το παράδειγµα όλων των αναφερθέντων καθώς και των σηµερινών  και τα έργα τους 
καλούνται να µιµηθούν και όλοι οι ροτ/νοί συνάδελφοι και κατ’ αυτόν τον τρόπον θα 
επιτύχοµε αξιόλογον κοινωνική παρουσία και αναγνώριση του έργου που επιτελεί το 
Ρόταρυ Παγκοσµίως. Εργον αξιοζήλευτο και αξιοθαύµαστο. Τι να πρωτοθυµηθούµε, τον 
αγώνα δια την εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας  ανά την υφήλιο. Ήδη έχει εξαλειφθεί κατά 
99% . Παραµένει το 1%  σε 4 χώρες εµπόλεµες όπως το Αφγανιστάν, Πακιστάν, καθώς και 
σε ορισµένες απρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές στις Ινδίες. Τις υποτροφίες µε 
προεξάρχουσες αυτές  τις διαφύλαξης της Παγκόσµιας  Ειρήνης, τις ανορύξεις φρεατίων 
δια πόσιµο νερό καθώς και δια του εµβολιασµού κατά άλλων παιδικών ασθενειών και 
πλήθους άλλων προγραµµάτων που δεν είναι του παρόντος .    

 Αλλά ας ξεκινήσουµε τις βραβεύσεις µας δια να µη σας κουράσω υπερµέτρως. 

Προβολή 3΄ video Δράσεως Ρ.Κ.Σ 

Καλώ εδώ να προσέλθει ο Πρόεδρος του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις 
Αζωγυρέ Σελίνου δια να του επιδώσουµε το σχετικό τιµητικό δίπλωµα  το οποίο εχει ως 
εξής: 
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Διότι από της ιδρύσεως υπ’αυτού τον Αυγ 2015 του 1ου Ροτ. 
Κοιν. Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου µέχρι και σήµερον, 
επέδειξε   αξιοζήλευτο και αξιοθαύµαστο κοινοτική και κοινωνική 
δραστηριότητα µε δικές του κυρίως χρηµατικές καταβολές αλλά και 
µερικών µελών του, καθώς και µε καταβολές και αποστολές 
σηµαντικών ποσοτήτων ειδών πρώτης ανάγκης ξένων ροταριανών και 
µη, χάρις των διεθνών γνωριµιών του λόγω του επαγγέλµατός του 
τις οποίες αξιοποίησε καταλλήλως. Οι δραστηριότητές του αυτές 
τον κατατάσσουν µεταξύ των πρώτων ροταριανών του Οµίλου µας, σε 
έργα ευποιοίας και κοινωνικής ευαισθησίας.  

Παρακαλώ πολύ την Δ/την µας Ντόρα Κέµου και τον ροτ.πρ.Υπουργόν Μαρκογιαννάκη 
Χρήστον όπως επιδώσουν εκ µέρος µας το 
σχετικό τιµητικό Δίπλωµα. 

 
Παρακαλώ πολύ τον Αντ/δρον  του 1ου 

ροτ.Κοιν.Σώµατος ροτ.Κουκουτσάκην 
Αντώνιον το βασικό χρηµατοδότη χορηγόν 
όλων των δραστηριοτήτων του όπως έλθει 
και του επιδώσουµε το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε 
του Προέδρου. 
 

 
 
Παρακαλώ πολύ  τους τ.β Δ/την 

Κρουσταλλάκην Παντελήν και τον 
Πολιτευτήν Χανίων κ.Κονταξάκην Γεώργιον, 
όπως επιδώσουν εκ µέρος µας το σχετικό 
τιµητικό Δίπλωµα. 

        
                       
 

Ο Ροτ.Αντ/δρος του ροτ.Κοινοτικού Σώµατος Αντώνης Κουκουτσάκης ενώ ευχαριστεί 
τον Οµιλο : 

Και τώρα παρακαλώ όλα τα παριστάµενα 
µέλη του 1ου Ροτ.Κοιν.Σώµατος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου όπως προσέλθουν δια µια 
Αναµνηστική φωτογραφία µετά της Δ/του µας 
Ντόρας Κέµου αφού προηγουµένως 
επιδώσουµε εις τον Πρόεδρον και τον 
Αν/δρον το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα του 
Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος που βραβεύεται το 
κάτωθι αιτιολογικό: 
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Διότι από της ιδρύσεως  του τον Αύγουστο 2015 µέχρι και 
σήµερον, έχει επιδείξει εξαιρετικήν και πρωτόγνωρον κοινωνικήν 
και κοινοτικήν δράσιν σε πάµπολους κοινωνικούς φορείς, τόσον 
της επαρχίας Σελίνου όσον και γενικότερον της πόλεως των 
Χανίων, χάρις κυρίως στις άοκνες και  γενναιόδωρες προσπάθειες 
του προέδρου και αντιπροέδρου αυτού, ροτ. Κουκουτσάκη Ευτυχίου 
και Κουκουτσάκη Αντωνίου, αλλά και  των  υπολοίπων µελών του.  

 
 
Θα τους το επιδώσουν η επιτ. 

Ροταριανή Σηµανδηράκη Ζαχαρένια 
Ειδ. Σύµβουλος των Γεν. Αρχείων του 
Κράτους και ο εκπρόσωπος β.Δ/κτης 
του ροτ.Οµ.AGD  της Γαλλίας Michel 
Vincent. 
 

 

                                    

Συνεχίζοµεν µε την βράβευσιν του  Γεν.Γραµµατέως µας Δηµητρίου Κωτσιόπουλου 
µε το κάτωθι αιτιολογικό. 

Δια τις πολύτιµες και λίαν σηµαντικές υπηρεσίες που 
προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει µε περισσή αυταπάρνηση 
και αίσθηση καθήκοντος επι  πολλά έτη  ήτοι από της εγγραφής 
του εις τον οµίλον  µας  1) Εις τα ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΑ 
ΙΔΕΩΔΗ καταστήσαντα τον Οµιλον µας, πιστόν θεµατοφύλακα της 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ και ως ένα από τους κύριους µοχλούς της 
διατηρήσεως του ΡΟΤΑΡΙΑΝΙΣΜΟΥ  εις τον ΝΟΜΟΝ  ΧΑΝΙΩΝ 2) Εις 
την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΟΥ  ΤΟΠΟΥ 
προάγοντας αυτήν ενεργώς και δραστηρίως.  3) Δια την αµέριστον 
αγάπην και εκτίµησιν του προς όλην την Ροταριανήν Οικογένειαν 
καθώς και  δια την άριστην συνεργασία  µεταξύ αυτού και των 
µελών του οµίλου µας  και ιδιαίτερα του Πρ.µας Εµµ.Δελάκη. 

 

Παρακαλώ πολύ   τον τ.Πρύτανιν 
του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητήν 
Φίλην  Ιωάννην οπως επιδώσει εκ 
µέρους µας το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα παρουσία και του 
Προέδρου του 1ου Ροτ.Κοινοτικού 
Σώµατος Κουκουτσάκη Ευτυχίου. 
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Βράβευσις Πολέντα Σταύρου 

Βραβεύοµεν τον εκ των Αντ/δρων µας Πολέντα Σταύρο και επι σειράν ολοκλήρων 
ετών συνεργάτη µας και Πρόεδρο του Συλλόγου Αρωγής και Αλληλεγγύης τροχαίων 
θυµάτων-Δυστυχηµάτων Περιφέρειας Κρήτης µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

Δια την αξιοζηλευτον και αξιοθαυµαστον πολυετην προσφοραν του 
εις την µαστιγα των τροχαιων ατυχηµατων και δυστυχηµατων, 
καταβαλλοντας υπερανθρωπες προσπαθειες  1) Προς ανακουφισην και 
υπερασπισην των οικογενειων των θυµατων µε  κάθε ειδους  
βοηθειαν και προπαντός ηθικης και νοµικης υποστηριξεως, 2) Δια 
της τακτικης επισκεψεως του εις τα σχολεια του Νοµου µας, σε 
συνεργασιαν µε την Ε.Α. – Τροχαια, προς ενηµερωσην των µαθητων 
επανω σε θεµατα οδικης ασφαλειας καταβαλλοντας κάθε δυνατη 
προσπαθεια όπως εισακουστουν οι προτροπες του δια ασφαλην 
οδηγησην και µε ιδιαιτερην προσοχην – συµπεριφοραν όταν 
κυκλοφορουν πεζοι στους δροµους.  

 

Παρακαλώ πολύ  τους Πολιτευτάς 
Χανίων Ελβίρα Στασσίνου, και 
Μπατσαρισάκη Παναγιώτη  Αναπληρωτή 
Γεν.Γραµµατέα µας οπως επιδώσουν εκ 
µέρος µας το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις 
τον ορισθέντα υπ αυτού εκπρόσωπό του 
Β.Αντ/δρο µας Βαθιωτάκη Γιώργο διότι 
λόγω εκτάκτου και ανυπερβλήτου 
κωλύµατος απουσιάζει εκ Κρήτης. 

                                            

Βράβευσις του ροτ.Καστρινάκη Σταύρου 

Βραβεύοµεν τον ροτ.Καστρινάκην Σταύρον Πρόεδρον τόσον των εφέδρων 
Αξιωµατικών Νοµού Χανίων οσον και της Επιτρ.Βραβεύσεων του Οµίλου µας και τον 
Αερολιµενάρχην Χανίων µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1.Δια την ενεργον και δραστηριαν παρουσιαν του εις τα δρωµενα 
του Νοµου µας µε την συµµετοχην του εις τας πασης φυσεως 
εκδηλωσεις των διαφορων φορεων της πολεως µας, συµβαλλοντας κατά 
τροπον σηµαντικον στην επιτυχιαν αυτων και την προβολη της  
περιοχης µας. 
2.  Διοτι ως Πρ. της επιτρ. Βραβ. του Οµιλου µας εδειξε 
ιδιαιτερο ενδιαφερον δια την αναδειξην αξιων φορεων της Πολεως  
µας που µας προτεινε δια βραβευσην, προβαλλοντας το εργον τους 
προς παραδειγµατισµον και µιµησην. 
3. Διοτι από της προσφατου εκλογης του ως πρ. των Εφ. Αξ. Ν. 
Χανιων, επεδειξε ευθυς εξ’ αρχης ιδιαιτερον ζηλον και 
δραστηριοτητα εκτελωντας αριστως τα καθηκοντα του, τα απορρεοντα 
εκ του αξιωµατος του, τιµωντας το αυτό. 



20 
 

 

Παρακαλώ πολύ  την Δκτη µας Ντόρα Κέµου 
και τον Κοσµήτορα Ροτ.Οµίλου Αct 
Ροτ.Ψαροµάτη Πέτρο  όπως επιδώσουν εκ µέρος 
µας το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα. 

                                

 

Βράβευσις Eπιτροπής Κοινωνικής Δράσης-Αλληλεγγύης του Οµίλου µας µε το κάτωθι 
αιτιολογικό 

Παρακαλώ πολύ  την Πρόεδρο της Επιτροπής ροτ.Τσαπάκην Κωτσιοπούλου Μαρία 
όπως προσέλθει και της επιδώσουν δια λογαριασµόν µας οι ροτ.Α Αντ/δρος 
Ουρουτζόγλου Μελέτιος και εψηφισµένος Πρόεδρος Γκίζας Σταύρος το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα το οποίο έχει ως κάτωθι: 

1) Δια την πολύτιµη και ανιδιοτελή προσφοράν της σε έργα ευποιίας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης-αλτρουισµού σε διάφορους φορείς της 
πόλεως µας καθώς και στην διοργάνωσιν εκδηλώσεων µε σκοπόν την 
ενίσχυσιν του φιλανθρωπικού έργου του Ροταριανού Οµίλου Χανίων 
προβάλλοντας συγχρόνως την Ροταριανήν Ιδεολογίαν και το έργον του 
Διεθνούς Ρόταρυ εις την πόλιν µας.  
2) Δια το ήθος και την αρίστην και ευγενήν συµπεριφοράν της, τόσον 
προς την Ροταριανήν οικογένειαν όσον και προς την Κοινωνίαν. 

Την παρακαλώ να µείνει πλησίον δια µιαν 
αναµνηστικήν φωτογραφίαν µε τα αλλα µέλη της 
Επιτροπής της. 

Παρακαλώ πολύ την ροτ.Σκαµάγκα –Σταµατάκη 
Μαρία όπως προσέλθει ινα παραλάβει το σχετικό 
τιµητικό βραβείο το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το 

ανωτέρω 
αναγνωσθέν 
της Προέδρου. 

 Παρακαλούνται οι Δκτης Ντόρα Κέµου και ο 
Αναπλ.Γεν.Γραµµ. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης  οπως  
της επιδώσουν δια λογαριασµό µας το βραβείο. 

Παρακαλώ πολύ την κ.Πελεκανάκη Ελευθερία 
σύζυγον του Ταµία µας  όπως προσέλθει ινα 
παραλάβει το σχετικό τιµητικό βραβείο που θα της 
επιδώσουν δια λογαριασµό µας οι  Σταµατάκης 
Εµµ.πρ.Δήµαρχος Κυδωνίας  τ. Αν/δρος  του 
Περιφ.Συµβουλίου Κρήτης και Αρχόντισσα Ναναδάκη 
Παπαδερού πρώην Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ και 
Πολιτευτής  το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το 
ανωτέρω. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ 

  

 

(Δ) ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ  AGDE  ΤΗΣ 1700  ΠΕΡ. Δ.Ρ  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 13 ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ. 

Η Δκτης µας Ντόρα Κέµου ενώ τους καλοσωρίζει και επιδίδει εις τον εκπρόσωπον β.Δκτην Michel 
Vincent ένα αναµνηστικό δώρο  
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 
6/9/18 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤ. ΤΟΥ Ρ.Ο. AGDE 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ 

Ρ.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

Αγαπητή µου Δ/τη της 2470 περ. Δ.Ρ. Ντόρα Κέµου . 
Αξιότιµες Αρχές Πολιτικές, Στρατιωτικές, και Ροταριανές της Κρήτης, 
Αγαπητέ µου β. Δ/τα Vincent Michel και τ. Πρόεδρε Jacques Paunchaud, 
Φίλοι Ροτ. Συνάδελφοι του Agde της Γαλλίας και της Κρήτης, 
Κυρίες και κύριοι. 

Είναι ευχάριστη τιµή για εµένα να υποδέχοµαι στα Χανιά µας, στην Πολιν µας δια δεύτερη 
φορά και εντος ενός ετους τους αδελφοποιηµενους µαζι µας Γάλλους Ροτ. Συναδελφους του 
Agde της Γαλλιας της 1700 περ. Δ.Ρ.  

Όπως σας ειχα αναφερει τοτε, ότι µπορουµε και από τις εδρες των Οµίλων µας να 
αποτελεσουµε φωτεινο παραδειγµα φιλιας, αλληλογνωριµιας αλλα και ηθικης και υλικης 
ανακουφισης των συνανθρωπων µας. Εσεις το πραξατε εις το ακεραιο µε την βοηθειαν των 
1000 ευρω που αποστειλατε εις τους πυροπληκτους της Αττικης. Σαν όµιλος, σας  
αποστειλαµε την κατωθι επιστολην την οποιαν διαβαζω δια να πληροφορηθουν οι 
παρευρισκοµενοι εδώ αποψε οσον και οι πολυπληθεις φιλοι µας τοσον µεσω των Μ.Μ.Ε. 
οσον και από το περιοδικο µας ‘Ροταριανος Παλµος’ που αποστελλεται ηλεκτρονικα σε 3500 
παραληπτας, την  προσφοραν σας αυτην. 

Λίαν αγαπητοί Ροτ. Συνάδελφοι,     

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση εµείς οι αδελφοποιηµένοι – διδυµοποιηµένοι µαζί σας 
Ροταριανοί του Οµίλου Χανίων πληροφορηθήκαµε την καταβολήν εκ µέρους σας του 
χρηµατικού ποσού των χιλίων ευρώ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να αποστείλετε εις την 
Ελληνικην 2470 Περ. του Δ.Ρ. δια ανακουφισην των πληγέντων Ελλήνων συνανθρώπων µας 
εις τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής, ανταποκρινόµενοι σε σχετικην 
παρακλησιν µας. Η σηµαντική αυτή βοήθεια δια τους πυρόπληκτους, αποτελεί ενδειξην της 
αγάπης και του αλτρουισµού που πρέπει να διέπει τόσον τις µεταξύ µας Ροταριανές σχέσεις, 
όσον και µεταξύ των λαών της Γαλλίας και της Ελλάδας που ανέκαθεν ητο φιλικές. 

 Δια µιαν ακόµη φορά σας ευχαριστούµε 
θερµά και από καρδιάς.  

                                 

Οι Γάλλοι Ροταριανοί παρακολουθούν 
γραπτώς την µεταφρασµένη Οµιλία του 
Προέδρου µας την στιγµήν που εκείνος 

απευθύνεται προς αυτούς. 
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Και τωρα θα ηθελα να πληροφορηθώ εάν µεγαλωσε το δεντρο Ελιας που σας δωσαµε 
περισυ που ητο ποτισµενο µε τις εγκαρδιες ευχες µας, να το φροντιζετε και σε συντοµο 
χρονικο διαστηµα να κοψουµε κλαδια να στεφανωσουµε τους Ολυµπιονικες της 
αδελφοποιησης των Οµιλων µας. 

Ο Ροτ.β.Δκτης Vincent Michel 
ανταπαντώντας πρόσφερε ένα κοµµάτι 
κλαδί από την ελιά που τους είχαµε δώσει 
και έχει µεγαλώσει. 

Αγαπητοι Ροτ. συναδελφοι του Agde 
Γαλλιας, 

Περισυ σας ειχαµε προσφερει ως 
δωρο το καθιερωµενο συµβολο της 
Κρητικης λεβεντιας και ανδρειοσυνης, το 
πατροπαραδοτο Κρητικο Μαχαιρι.  

Σηµερο σας επιδιδουµε ένα άλλο Κρητικο συµβολο αυτοθυσιας του Σπυριδωνα Καγιαλε 
που όταν ο ιστος της σηµαιας µας επεσε από κανοιοβολισµους των προστατιδων δυναµεων, 
τοτε ο ηρωας αυτος εκανε κονταρι το σωµα του και κρατησε ψηλά, την Ελληνικη σηµαια. 

Μολις οι επικεφαλης των Ναυτικων δυναµεων που κανονιοβολουσαν την περιοχην µας 
αντεληφθησαν τι συµβαινει, σταµατησαν την επιχειρησιν συγκινηθεντες από τον ηρωισµον του 
Σ. Καγιαλε. 

Τοποθετηστε το λοιπον και αυτό στα 
γραφεια σας δια να σας θυµιζει παντοτε 
την παρουσιαν µας.  

Και τωρα θελω να  προσφερω εκ 
µερους των µελων του Οµιλου µας σε 
ολους τους Ροτ. συναδελφους του Agde, 
που παρευρισκονται σηµερα εδώ, ένα 
αναµνηστικο διπλωµα ως ενθυµιο 
ευχαριστηριο της επισκεψεως τους στην 
πολη µας µε τυπωµενο το 
ονοµατεπωνυµο του κάθε Ροτ. 
συναδελφου µε το κατωθι αιτιολογικο: 

1) Δια την συµµετοχήν του εις την Πανηγυρική συνεστίασην 
του Ροταριανού Οµίλου Χανίων κοινής µετά του 1ου Ροταριανού 
Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου Χανίων επ’ 
ευκαιρία της επισκεψεως σια δευτεραν φοραν του αδελφοποιηµενου 
µαζι µας Ροτ. Οµιλου Agde Γαλλιας της 1700 περ. Δ. Ρ. που 
πραγµατοποιειται σηµερα στην Πολη µας και που τον καλωσοριζουµε 
µε τα πιο εγκαρδια φιλικα αισθηµατα  ροταριανης συναδελφωσης 
και αγαπης. 

2) Δια την προσφοράν του στα Πανανθρώπινα ροταριανά 
ιδεώδη που επιτελει εδώ και έναν αιωνα και πλεον η παγκοσµιου 
εµβελειας και φηµης οργανωσις µας µε κυρίαρχο µέληµα της, τις 
ανιδιοτελείς υπηρεσίες  προς τον συνάνθρωπο. 
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 Ακολουθει η οµιλια του β. Δ/του του Ροτ.Agde της Γαλλίας MICHEL VINCENT : 

 
 
 
Κύριε Πρόεδρε Κ. DELAKIS 
Αγαπητοί φίλοι του Rotary, 
 
Σχεδόν πριν από ένα χρόνο ήµασταν εδώ µαζί για να γιορτάσουµε την επίσηµη 

αδελφοποίηση µεταξύ του Rotary Club CHANIA και του Rotary Club AGDE-CAP D'AGDE.  
 
Ως αποτέλεσµα, στο πλαίσιο του Οµίλου µας δηµιουργήσαµε µια Επιτροπή 

αδελφοποίησης µε επικεφαλής τον φίλο µας Pierre PSAROMMATIS. 
 
Σκοπός αυτής της επιτροπής είναι, πρώτα απ’ όλα, να ορίσετε όλες τις λεπτοµέρειες 

µιας παραµονής 5 έως 6 ηµερών στη Γαλλία στην Agde για να  ανακαλύψετε την πόλη µας 
και τα περίχωρά της. Όλες οι λεπτοµέρειες αυτής της διαµονής θα σας προταθούν 
απευθείας από τον Pierre PSAROMMATIS και ελπίζουµε ότι θα είστε σε θέση να έρθετε 
πολλoi. 

 
Πέρυσι, κατά τη διάρκεια αυτής της υπέροχηςΒΡΑΔΥas, µας δώσατε δύο δώρα: ένα 

όµορφο κρητικό µαχαίρι και µια ελιά. 
Από την αρχαιότητα H Ελιά που η Αθηνά φέρεται από τη γη είναι το σύµβολο της πόλης 

της Αθήνας και αντιπροσωπεύει:  
Δύναµη και Νίκη, Σοφία και Αφοσίωση, Αθανασία, Ελπίδα, Πλούτος και ιδιαίτερα την 

ειρήνη. 
Για απόδειξη, στη σηµαία του ΟΗΕ, το Στέµµα της ελιάς που περιβάλλει τον κόσµο 
συµβολίζει την Παγκόσµια Ειρήνη. 
Αυτή η ελιά, την οποία δώσατε, κύριε Πρόεδρε, στην Πρόεδρό µας 2017-2018 Marie-

Claude CAPDEVIELLE, εξακολουθεί να την έχει, και βρίσκεται σε καλή θέση στο σπίτι της 
και τηv πρoσεχει σαν τα µατια της. 

 
Σε αντάλλαγµα, ως Φιλία Ελπίδας και Ειρήνης, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, εξ 

ονόµατος όλων των µελών του Ροταριανού Οµίλου AGDE-CAPD’AGDE, να σας 
προσφέρω ένα µικρό κλαδί της ελιάς. 
Πέρυσι ήµασταν περισσότεροι απο το Club µε τους συζύγους µας, φέτος είµαστε 

λιγότεροι. 
Μεγάλο Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, και σε όλα τα µέλη του Ροταριανού Οµίλου 

CHANIA πou µας καλωσορίζουµε πάντα τόσο θερµά και έχουµε µόνο µία ελπίδα, να 
µπορεσετε να έρθετε πολλοί στη Γαλλία, ώστε να µπορεσouµε να σας κάνουµε να 
εκτιµήσετε το καλωσόρισµα στη Γαλλία. 

 
Ένα άλλο µεγάλο ευχαριστώ, καλό βράδυ σε όλους, µια πολύ καλή όρεξη και ελπίζω θα 

σας δω σύντοµα στη Γαλλία. 
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Ακολουθησε η επιδοσις των αναµνηστικων Διπλωµατων σε κάθε µελος του Ρ.Ο. Agde. 
Mαζι µε το αναµνηστκο θα επιδοθει ένα dvd του Νοµου Χανιων µεταφρασµενο σε 4 
γλωσσες, µεταξυ των οποιων και στα Γαλλικα, ενηµερωτικο φυλλαδιο σχετικο µε τον νοµο 
Χανιων, φυλλαδιο Κρητικης Διατροφης, Χαρτης του Νοµου Χανιων µε χρησιµες 
πληροφοριες και µεγαλη αφισσα του διασηµου φαραγγιου της Σαµαριας.  

� VINCENT MICHEL                                                          
� VINCENT JEANNINE 
� ANACHE DOMINIQUE  
� ANACHE REGINE  
� PAINCHAUD JAQUES 
� PAINCHAUD MARIE – 

CHRISTINE 
� ROUGEAUX MICHEL 
� ROUGEAUX MICHELE 
� MARRAUD ANNIE 
� PSAROMMATIS PIERRE 
� PSAROMATIS CHRISTINE 
� MARTINEZ ALAIN 
� MARTINEZ VALERIE 

Πανοραµική αποψις της Αντιπροσωπείας του Ροτ.Οµιλου AGDE της Γαλλίας µετά την επίδοση 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΜΟΣ #60 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
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2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ–CANDIA 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Στις 4/9/2018, πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη επίσκεψη της Διοικητή της 2470 
Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ 2018-2019 Ντόρας Κεµου, στο Ροταριανό Οµίλο 
Ηράκλειο Candia.  

Τα µέλη του οµίλου, επ ευκαιριάς του κορυφαίου αυτού για τον όµιλο γεγονότος, 
πραγµατοποίησαν προς  τιµήν της Διοικητή και παρουσία της, τις παρακάτω εκδηλώσεις. 

Υλοποίησαν το έργο της παράδοσης στο σωµατειο ΑΜΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ενός 
µίνι µπας, στην αγορά του οποίου συνέβαλαν κατά τα µέγιστα, µε χρήµατα που 
συγκεντρώθηκαν κατά  την Προεδρία της Μαρίας Αρχοντουλάκη 

Υλοποίησαν την παράδοση στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήµου Ηρακλείου, µη 
συνταγογραφούµενων εµβολίων (15 Prevenar 13, 14  MMR VAX PRO,  14 INFARIX 
HEXA, 15 TETRAVAC  και 11 GARDASIL),  τα οποία αγοράστηκαν µε συγχρηµατοδότηση 
της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ 2018-2019 και του Ροταριανού Οµίλου 
Ηράκλειο Candia, µέσω του προγράµµατος District Grant.  

Πραγµατοποίησαν συνεστίαση µε κεντρική οµιλήτρια την Διοικητή µε θέµα της οµιλίας 
«Οι γυναίκες στο Ρόταρυ», ένα κατά γενική οµολογία των παρευρισκοµένων εξαιρετικά 
πρωτότυπο και άκρως ενδιαφέρον θέµα. Δυστυχώς η συνεστίαση επισκιάστηκε από την 
τραγική απώλεια της φίλης του οµίλου Κάλλιας Μηλιαρά, στην µνήµη της οποίας τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή.  

Της συνεστίασης προηγήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, παρουσία της 
Διοικητή, κατά την διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο ο 
προγραµµατισµός του οµίλου και ανταλλάχθηκαν οι εκατέρωθεν προσδοκίες ώστε να 
έχουµε µία πιο αποδοτική ροταριανή χρονιά.   

Μιχάλης Μαυρογιάννης                  Κλειώ Πλατάκη 

 

Πρόεδρος 2018-2019        Γενική Γραµµατέας 2018-2019 

Σεπτέµβριος: ο Μήνας της Βασικής Εκπαίδευσης και Καταπολέµησης του Αναλφαβητισµού 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΑΙ   ΛΟΙΠΟ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  1-11-2018 

Α) ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο κ.ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Δ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΚΕΝΑΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΝΑΤΟΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΣΗΜΑΣΙΑΣ   ΤΗΣ  
ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ» 

Β)   ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 

1) ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
ΠΟΥ  ΕΠΕΣΕΝ ΗΡΩΙΚΩΣ   ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ   ΥΠΕΡ  ΠΑΤΡΙΔΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΤΗΝ 22-7-1974. 

2) ΤΗΣ ΡΟΤ.Τ.Β Δ/ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΟΠΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΗΤΟ Β.Δ/ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΑΣ   ΠΡΟΣ  ΑΥΤΟΝ  ΚΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟΝ  ΜΑΣ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ. 

3)  ΤΟΥ κ.ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ FIAT KAI THΣ 
ALFA ROMEO EIΣ TA XANIA. 

Δια την λιαν επιτυχηµένην επιχειρηµατικήν του δράσιν στον τοµέα της εµπορίας  αυτοκινήτων 
καινούργιων και µεταχειρισµένων καθώς και δια την κοινωνικήν προσφοράν του,απασχολώντας 
σηµαντικό εργατικό δυναµικό.  

Γ) Εισδοχή Νέων Μελών 

Δ) Επίσκεψις –Υποδοχή 2ου Κλιµακίου ροτ.του  Ροτ.Οµίλου Longui της Γαλλίας. 

Πρώτο τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

      Διακρίνονται απ΄αριστερά την στιγµήν που ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης κηρύσσει την 
έναρξιν της Συνεστιάσεως µε την καθιερωµένην προσευχήν και εν συνεχεία την 
Ανάκρουσιν των Εθνικών Υµνων Γαλλίας και Ελλάδος. Ο Πολιτευτής Χανίων 

κ.Κασσελάκης Ιωάννης Ιατρός, οι 
ροτ. Πρώιµος Ευκλείδης και 
Παπαδάκης Χαρίτων Ιατροί ο µεν 
πρώτος επιµελητής της ΩΡΛ 
Κλινικής του Γεν.Νοσοκοµείου 
Χανίων ο δε δεύτερος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
της Ιατρικής και Δ/ντης της Κλινικής, 
ο δε Κουτρώνας Δηµήτριος 
Προιστάµενος του Γραφείου του 
Αρχείου της Πολεοδοµίας Χανίων, η 
δε ροτ. Ελβίρα Στασσίνου 
Πολιτευτής της Ν.Δ και Δικηγόρος, ο 
Επιτ. ροτ.Παπαδάκης Εµµ.πρώην 

Αντ/δρος του Περιφ.ε.α Στρατιδάκης Γεώργιος,ο Δ/της της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Χανίων Πύραρχος κ.Μπαντουράκης Δηµοσθένης, ο Πτέραρχος ε.α και ροτ.Κελαιδής 
Εµµ.ειδικός Σύµβουλος επι αµυντικών θεµάτων του Προέδρου της Ν.Δ Κυριάκου 
Μητσοτάκη,το ζεύγος Κοκαλάκη Γρηγορίου Ταξιάρχου Δ/του της V Μεραρχίας Κρητών, ο 
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Γεν.Γραµµατέας µας Κωτσιόπουλος Δηµήτριος Υποστράτηγος ε.α, το ζεύγος 
Μαρκογιαννάκη Χρήστου τ.Αντ/δρου της Βουλής τ.Υπουργού και Επιτ.ροτ. του Οµίλου 
µας, ο Δ/της του Κέντρυ Ναυτικης Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) αρχιπλοίαρχος Κωστάλας 
Στυλιανός και κεντρικός Οµιλητής της βραδυάς και ο Πρόεδρος Χανίων και LONGWI 
Γαλλίας ροτ.Δελάκης Εµµανουήλ και BERMARD THOMAS. 

Δευτερο Τµηµα Της Προεδρικης Τραπεζης 

 

Διακρίνονται απ αριστερά : Το ζεύγος Μαρκογιαννάκη τ.Αντ/δρου της Βουλής τ.Υπουργού 
και Επιτ.ροτ.του Οµίλου µας, ο Δ/της του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) 
Αρχιπλοίαρχος Κωστάλας Στυλιανός και κεντρικός Οµιλητής της βραδυάς και ο Πρόεδρος 
Χανίων και LONGWI Γαλλίας ροτ.Δελάκης Εµµανουήλ και BERMARD THOMAS. Ο 
Πρόεδρος του 1ου Ροτ.Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ Σελίνου ροτ.Κουκουτσάκης 
Ευτύχης ο β.Δ/της των ροτ.Κρήτης Σπετσίδης Νικόλας,οι ροτ.τ.β.Δ/ται Γκίζας Σταύρος και 
Μαρινάκης Σταύρος,η Πρόεδρος του Ροτ.Οµίλου Ν.Καζαντζάκη Ηρακλείου ροτ.Ρένα 
Βαρδάκη Παπαδάκη,ο Αντ/δρος µας Πολέντας Σταύρος,ο Πρόεδρος και ο τ.Πρόεδρος των 
Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµ.Χανίων µετά του Αντ/δρου αυτών κ.κ Καστρινάκη Σταύρου, 
Μανιουδάκη Αθανασίου και Σταµατάκη Γεωργίου οι επιτ.ροτ.Χουλιόπουλος Χρήστος 
τ.Γεν.Γραµµ.του Δήµου Χανίων, ο τ.Εφορος Χανίων κ.Τζουλάκης Σταύρος, η 
επιτ.ροτ.Σηµανδηράκη Ζαχαρένια ειδικός Σύµβουλος τωνΓεν.Αρχείων του Κράτους και 
Πρόεδρος της ενώσεως των Πνευµατικών Δηµιουργών Χανίων, ο Προιστάµενος του 
Οδοντιατρικού τµήµατος του Ναυτικού Νοσοκοµείου Χανίων κ.Θεοδοσιάδης Χαράλαµπος. 

 

 

       Πανοραµική άποψις  της 
Προεδρικής Τραπέζης την 
στιγµην που ο Πρόεδρος 

Εµµ.Δελάκης παρουσία  του 
Προέδρου του 1ου Ροταριανού 

Κοινοτικού Σώµατος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου προβαίνει εις τις 

Ανακοινώσεις. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1/11/18 ΥΠΟ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 
 

(1) Η  Επόµενη συνεστίασις µας θα πραγµατοποιηθεί την 13 Δεκεµβρίου ηµέρα Πέµπτη 
θα είναι απλή διότι θα πραγµατοποιηθούν οι καθιερωµένες ετήσιες αρχαιρεσίες µας. 

Μπορούν να παραστούν και οι φίλοι του Οµίλου. Δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
έχουν µόνο τα τακτικά µέλη του Οµίλου τα έχοντα εκπληρώσει τις ταµειακές τους 
υποχρεώσεις µέχρι 31-12-18. 

Ειχα αποφασίσει να αποχωρήσω από την Προεδρίαν του Οµίλου αλλά η συντριπτική 
πλειοψηφία µε καλεί να ειµαι υποψήφιος Πρόεδρος και την ροτ.χρονιά 1-7-2020  εως 30-6-
2021.Ως γνωστόν πέρισυ έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος ο ροτ.Γκίζας Σταύρος και εγω 
αναπληρωτής του δια το έτος 1-7-19 εως 30-6-20. 

Σας καλώ λοιπόν εµπράκτως να δείξετε την αγάπην σας προς το πρόσωπο µου  και να 
µε ψηφίσετε συµπληρώνοντας την πλήρη θητείαν µου των 35 ετων Προεδρίας. 

Παρακαλώ οσοι επιθυµούν να είναι µέλη του Δ.Σ να µου το δηλώσουν για να τους 
συµπεριλάβουµε στο ψηφοδέλτιο. 

Οµιλητήν δεν ορίσαµε δια να µπορέσοµε να ανταλλάξοµε γνώµες και απόψεις δια το 
Κοινωνικό πρόγραµµα του Οµίλου µας, το οποίο περιλαµβάνει την αγορά ενός drone µε 
κάµερα δια τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Χανίων και µόνο προκειµένου να 
αντιµετωπίσει καλύτερα τις πυρκαγιές και τις πληµµύρες 

(2) Η µεθεπόµενη συνεστίασις µας θα πραγµατοποιηθεί την 17-1-2019 θα είναι 
Πανηγυρική µε Οµιλητήν  τον τ.Υπουργόν και τ.Αντ/δρο της Βουλής ροτ.Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη µε θέµα «Τα όρια της επιτρεπτής Αστυνοµικής Βίας». 

Θα επακολουθήσουν βραβεύσεις και το κόψιµο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας µας. 

(3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Α) Ο  Όµιλος µας ανταποκρίθηκε σε σχετική πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Χανίων 
ίνα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία της επετείου της 28 Οκτωβρίου 
1940 καταθέτοντας στεφάνι στο Ηρώων της πόλεως µας και παρακολουθώντας την 
επίσηµον παρέλασιν από την εξέδραν των Επισήµων αρχών. 

Σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ θα ανακοινώσουµε εν καιρώ. 

Β) Επίσης συµµετείχε σε εκδήλωση δια την 3ην ηλικίαν στο Γηροκοµείο Χανίων µε 
επικεφαλής τον Πρόεδρον µας και αρκετούς ροτ. Συναδέλφους οι οποίοι είχαν κληθεί και 
µε τις άλλες ιδιότητες που κατέχουν. 

Γ) Συµµετείχαµε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η πρεσβεία της Σλοβακίας και το 
προξενείο της στην Κρήτη στο Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Χανίων σχετικά µε την 
ανάπτυξη του τουρισµού στις δυο χώρες , την προβολή των προϊόντων των 2 χωρών και 
την ανταλλαγή τουριστικών πακέτων µεταξύ τους. 

Δ) Συµµετείχαµε στον εορτασµό επι τη επετείω των 10 χρόνων ιδρύσεως του ΚΕΝΑΠ 
(Κέντρο Εκπαίδευσης  Ναυτικής Αποτροπής) 
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Ητο µια λαµπρή τελετή άξια θερµών συγχαρητηρίων και µε 
την παρουσία υψηλότατων προσκεκληµµένων µεταξύ των 
οποίων του Υπουργού Εθνικής Αµύνης Πάνου Καµµένου του 
Αρχηγού ΓΕΘΑ κ.Αποστολάκη ολων των Διοικητών που 
εδρεύουν στα Χανιά των Στρατιωτικών µονάδων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καιν εξι 
προηγούµενων Δκτων του Κέντρου.Επίσης παρίστατο και ο 
Πρεσβευτής των ΗΠΑ  

Με τον οποίον ο Οµιλων συζήτησε σε φιλικότατο κλίµα 
σχετικά µε το Διεθνές Ρόταρυ που εδρεύει στο Evanston των 
ΗΠΑ καθως και για τον Οµιλον µας. 

(4) Κοινωνικό έργο Ροτ.Οµίλου Ηράκλειο Candia  

Υλοποίησαν το έργο της παράδοσης στο σωµατειο ΑΜΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ενός 
µίνι µπας, στην αγορά του οποίου συνέβαλαν κατά τα µέγιστα, µε χρήµατα που 
συγκεντρώθηκαν κατά  την Προεδρία της Μαρίας Αρχοντουλάκη 

Υλοποίησαν την παράδοση στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήµου Ηρακλείου, µη 
συνταγογραφούµενων εµβολίων (15 Prevenar 13, 14  MMR VAX PRO,  14 INFARIX 
HEXA, 15 TETRAVAC  και 11 GARDASIL),  τα οποία αγοράστηκαν µε συγχρηµατοδότηση 
της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ 2018-2019 και του Ροταριανού Οµίλου 
Ηράκλειο Candia, µέσω του προγράµµατος District Grant.  

(5) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
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2)  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ. ΠΡΟΕΔΡΟ Ρ.Ο. ‘ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ’ Κ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ 

Κυριάκος Μαριδάκης "Παγκόσµιος πρεσβευτής Ειρήνης και Πολιτισµού " 

Η επετειακή εκδήλωση "Σαλαµίνια" κάθε 
χρόνο το µήνα Σεπτέµβριο, τιµά την επέτειο 
της Ναυµαχίας της Σαλαµίνος που 
αποτελεί ορόσηµο για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. 

Ο Κυριάκος Μαριδάκης τα τελευταία 
χρόνια κατάφερε να µετατρέψει ένα πολεµικό 
γεγονός σε µία παγκόσµια εκδήλωση 
Ειρήνης και συνύπαρξης όλων των λαών του 
κόσµου κάτι που δεν έχει υπάρξει πουθενά 
αλλού στο κόσµο! 

Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του όπως δηµόσια έχει τοποθετηθεί, "όλα τα κράτη 
της γης κάθε 29η Σεπτεµβρίου να εορτάζουν ενωµένα τις αρχές και αξίες που 
διασώθηκαν στην Ιστορική  Σαλαµίνα όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία, ο 
πολιτισµός και τα δικαιώµατα του ανθρώπου" 
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Από το 2011 και κάθε χρόνο κατάφερε  46 κράτη από όλον τον κόσµο ακόµα και  ο 
Ο.Η.Ε. - UNESCO να καταθέτουν στέφανο στο Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στον 
Αρχαίο λιµένα, τιµώντας το γεγονός της Ναυµαχίας της Σαλαµίνος για ΟΛΟΥΣ του 
νεκρούς ως παγκόσµια ηµέρα Ελευθερίας Δηµοκρατίας πολιτισµού, ανεξαρτήτως 
Φυλής, χρώµατος θρησκείας και Κοινωνικής τάξης κάτι που αποτελεί παγκόσµια 
µοναδικότητα. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές του κ. Μαριδάκη  όχι µόνο προβάλουν την Ελλάδα στο 
εξωτερικό και την πολιτιστική µας κληρονοµιά αλλά αποτελούν µέρος µιας 
παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας που τιµά και αναγνωρίζει το ιερό Αρχαίο Ελληνικό 
πνεύµα. 

Ιδιαίτερη τιµή αναγνωρίζοντας τις διεθνείς προσπάθειες του κυρίου Μαριδάκη ήταν 
επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ κ. Ρίβλιν πριν από λίγους µήνες στους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ναυµαχίας καθώς και το έκδηλο ενδιαφέρον του Πρίγκιπα 
Αλβέρτου του  Μονακό. 

Τα «Σαλαµίνια» έχουν γίνει πλέον θεσµός, όπου ο Δήµος Σαλαµίνος, η Περιφέρεια 
Αττικής , το Διεθνές ίδρυµα Σαλαµίς , η Ελληνική Κυβέρνηση, οι Ένοπλες δυνάµεις, 51 
πρεσβείες και οι 23 αδελφοποιηµένοι Δήµοι (τέως πόλεις-κράτη που έλαβαν µέρος στη 
Ναυµαχία της Σαλαµίνος) απέδωσαν τιµές εις επίπεδον Παγκοσµίου Επετείου στο 
Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγµα την 22α Σεπτεµβρίου 2018. 

 
Τον όµιλο µας εκπροσώπησε ο 
π.Β.Δ.π.π Κυριάκος Μαριδάκης 
για  δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 

καταθέτοντας στέφανο στο µνηµείο 
του Αγνώστου Στρατιώτη 

διοργανώνοντας την εκδήλωση σε 
ύψιστο Κυβερνητικό επίπεδο, 

συµµετέχοντας και υποστηρίζοντας 
για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ένα 
Παγκόσµιο Πολιτιστικό γεγονός. 

 

       Ο Όµιλος µας συνέβαλε επισης 
µε χρηµατικό ποσό για τις ανάγκες 
της Εθιµοτυπίας ξένων κρατών 
συµµετέχοντας ως χορηγός και 
υποστηρίζοντας για δεύτερη 

συνεχόµενη χρονιά   ένα Παγκόσµιο 
µια Διεθνή Εκδήλωση Μνήµης που 

τιµήθηκε από την Ελληνική 
Κυβέρνηση , Διεθνούς Οργανισµούς 

(ΑΧΕΠΑ,ΧΑΝ) και 50 
πρέσβεις ως  Ηµέρα Ειρήνης -
  Ελευθερίας – Δηµοκρατίας και 

Πολιτισµού. 
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ΧΑΝΙΑ  5-10-2018 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

                      Αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι 

Θα σας παρακαλούσα θερµά να µου καταβάλετε την συνδροµή σας στα γραφεία του 
Οµίλου  10-12,30  Πρωινή  εκτος Σαββάτου  και Κυριακής  η στην προγραµµατισµένη 
Συνεστίαση της 1 Νοεµβρίου 18  στο Κέντρο Ζυγός δια να την αποστείλουµε στο Διεθνές 
Ρόταρυ  εγκαίρως.Τα λίγα ευρώ που αποµένουν τα διαθέτουµε δια την λειτουργία του 
Οµίλου.Κάνουµε έκκλησιν και δια µιαν εθελοντικήν καταβολήν (ότι µπορείτε) δια να 
µπορέσοµε να  ανταποκρινόµεθα στις ηυξηµένες ανάγκες µας περισσότερο διότι τα έσοδα 
δεν επαρκούν. Επίσης εντος ηµερών θα σας ενηµερώσουµε δια το κοινωνικό έργο του 
Οµίλου µας µε την αγορά ενός drone µε κάµερα δια τις ανάγκες της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Χανίων προκειµένου αυτή να επιτελεί το έργον της καλύτερον στον τοµέα των 
Πυρκαγιών και των εντόνων καιρικών φαινοµένων. Αναµένοµε από την Πυροσβεστικήν 
Υπηρεσία να µας δώσει τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να πληρεί το ανωτέρω όργανο 
και εν συνεχεία να δούµε το κόστος του και πως θα εξαιρεθεί το απαιτούµενον ποσόν.Η 
πράξις µας αυτή θα τύχει ευρείας Δηµοσιότητας και η κοινωνία θα επαινέσει το θεάρεστον 
τούτο έργον. 

Σας  παρακαλώ θερµά µην µας  λησµονήσετε δια να έχοµε και ένα απόθεµα δια το 
ξεκίνηµα της προσπάθειας µας αυτής. 

                           Μετά των φιλικωτέρων µου ροτ.αισθηµάτων.                                                   

                                            Ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ  
ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
    "Στις 31 Σεπτεµβρίου, επισκέφθηκαν οι ροταριανοί Έλβη Στασσίνου δικηγόρος και 
πολιτευτής Χανίων και ο σύζυγος της Δηµήτριος Κουτρώνας προιστάµενος του αρχείου 
της πολεοδοµίας Χανίων τον Ροταριανό Οµιλο Βιέννης, όπου ήταν προσκεκληµένοι απο 
την Διοικητή του Ροταρυ Βιέννης κ. Βερα Μπατγουέϊ, στην ειδική συνεστίαση που 
παρέθεσαν στο εστιατόριο Ιντιγκο το οποίο αποκλειστικά και µόνο δίνει εργασία σε 
µετανάστες τους οποίους πρώτα εκπαιδεύει και ύστερα προσλαµβάνει. Κατά την ως άνω 
συνεστίαση, είχε παρεβρεθεί και η 
διοικητής του ροταρυ Βοστώνης 
Ντιάνα Νεστόροβα καθώς επίσης η 
πρώην σύµβουλος πολιτικού 
σχεδιασµού του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου κ. Ουλρίκε Σενερ. Τους 
παραδώσαν το σήµα του ροταριανού 
οµίλου Χανίων και µας υποσχέθηκαν 
ότι θα µας επισκεφτούν στο εγγύς 
µέλλον, ως προσκεκληµένοι σε µία 
απο τις συνεδριάσεις του οµίλου µας" 
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ΔΩΡΕΑ 1ου ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΖΩΓΥΡΕ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Την Πέµπτη 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018,  ο Πρόεδρος- και ο 
Αντιπρόεδρος του 1ου  Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος Ελλάδος 
(Αζωγυρε-Σελίνου) Ευτύχιος και Αντώνιος Κουκουτσά-
κης, καθώς  και τα µέλη Ρεµπέκα Χάµιλτον και Ιωάννης 
Διαµαντάκης,  µετέβησαν στα γραφεία του αρχηγίου των ΤΑΕ 
Χανίων της Ελληνικής Αστυνοµίας και παρέδωσαν γραφειακό 
υλικό, φωτοτυπικό χαρτιού και καθαριστικά είδη. 

Επισηµαίνουµε ότι 
το Ροτ. Κοινοτικό Σώµα 
Αζωγυρέ Σελίνου και ο 

Ροταριανός Οµιλος Χανίων µε τον τρόπον αυτόν, 
επιθυµούν να διευκολύνουν το δύσκολο και 
επικίνδυνο έργο που επιτελεί το  Αστυνοµικό σώµα 
καθηµερινώς  και συγχαίρουν τα σώµατα 
ασφαλείας δια τον λόγο αυτόν και τους 
συµπαραστέκονται αµέριστα. 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

 

Είχαµε την µεγάλη χαρά να υποδεχθούµε στα Γραφεία 
µας την Ροτ. RITVA ORFANOS από την Φιλανδία. 

Έδειξε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον δια  τον Όµιλο µας  και 
τα πεπραγµένα του, της δώσαµε δε αρκετά στοιχεία δια το 
κοινωνικό και το γενικότερο 
έργον του Οµίλου µας, 
ανταλλάξαµε τα λάβαρα των  
Οµίλων  µας. Η παραµονή της 
διήρκεσε πέραν της 1 ώρας και 
έµεινε κατενθουσιασµένη. 

Μας  κάλεσε δε να 
επισκεφθούµε τον Οµιλο της, 
πράγµα που θα 
πραγµατοποιήσουν οι ροτ. 
Κουτρώνας Δηµήτριος και Ελβίρα 
Στασσίνου σε πρώτη  ευκαιρία. 

Δηµοσιεύοµε φωτογραφίες από την επίδοση των Λαβάρων. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΡΟΤ. ΚΟΙΝ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΖΩΓΥΡΕ 

ΜΕ ΡΟΤ. ΟΜ. LONGUI ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία  η πρώτη 
συνάντηση γνωριµίας µε σκοπό την εξαγωγή 
Ελαιολάδου 

Επισκέφτηκαν το 1ο Ροταριανό Κοινοτικό 
Σώµα Ελλάδος στον Αζωγυρέ για δεύτερη φορά 
κλιµάκιο Ροταριανών  Από τον Ροταριανό Όµιλο 
της Γαλλίας (Longwy)  µε σκοπό να λάβουν 
γνώση και γνωριµίες επάνω στον τοµέα του 
Ελαιολάδου.  

Συναντήθηκαν µε τους εκπροσώπους της 
Οµάδας Παραγώγων Σελίνου Μιχαήλ Σαρικάκη 
και  Ευτύχιο Κουκουτσάκη  όπου ξεναγήθηκαν 
στις υπερσύχρονες εγκαταστάσεις της Ενώσεως 
και συνοµίλησαν επάνω στο θέµα της µαζικής 
εξαγωγής του Εξαιρετικής 
ποιότητος  Τσουνατόλαδου της Επαρχίας 
Σελίνου . 

Εάν επιτευχτεί  συµφωνία  το ελαιόλαδο θα 
διατίθεται προς πώληση  στην Γαλλία και το 
Βέλγιο  τα κέρδη θα διατίθενται κατά 50%  από 
το 1ο Ροτ. Κοινοτικό Σώµα Αζωγυρέ-Σελίνου  για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς στον Νοµό Χανίων και 
το άλλο 50% για φιλανθρωπικές δράσεις 
Ροταριανού Οµίλου της Γαλλίας (Longui). 
Συνάµα θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και 
στις δυο χώρες καθώς θα  ενισχύσει  και τους 
αγρότες του Σελίνου µιας και θα τους αποφέρετε 
µια καλύτερη τιµή του Προϊόντος τους και µια 
βέβαιη αγορά.  

Εκ του ΔΣ  

Ο Πρόεδρος Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης  
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΣΤΟΣ 

ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Μετά από την θετική απάντηση του 
Πατριαρχείου σε αίτηµά µας να δεχθούν τα 
µέλη του Οµίλου µας ακρόαση από την Α.Θ. 
Παναγιότητα Κύριον Βαρθολοµαίον, 
Οικουµενικόν Πατριάρχην, οργανώθηκε 
οδοιπορικό από µέλη και φίλους µας προς την 
Κωνσταντινούπολη την Πέµπτη, 25 
Οκτωβρίου 2018. Ο Παναγιώτατος µας 
δέχθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων του 
εορτάζοντος Ιερού Ναού Αγίου Δηµητρίου 
στα Ταταύλα. Προηγουµένως όλοι µας 
παρακολουθήσαµε τον Πανηγυρικό Εσπερινό 
στην εκκλησία του Αγίου Δηµητρίου. 

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου το βράδυ 
οργανώθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ γιορτή για τα 
125 χρόνια από την ίδρυση του Ζωγραφείου 
Λυκείου. Στο κατάµεστο αµφιθέατρο Ο 
Οµιλός µας έδωσε συναυλία παραδοσιακού 
τραγουδιού. Στο πρώτο µέρος τραγούδησε η 

Λίτσα Ασωνίτου, και την συνόδευσε µε synthesizer το µέλος του Οµίλου µας Στέλιος Καφάς. 
Ακούστηκαν τραγούδια της Πόλης, της Σµύρνης, της Καππαδοκίας, του Πόντου και της 
Ανατολικής Θράκης. Έκδηλη ήταν η συγκίνηση του ακροατηρίου, που τραγουδούσε όλα τα 
τραγούδια. 

Στο δεύτερο µέρος ο ροταριανός καθηγητής της Γναθοχειρουργικής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Στέλιος Δαλαµπίρας τραγούδησε διεθνείς επιτυχίες. Την έναρξη της βραδιάς έκανε 
µια οµάδα παιδιών του Ζωγραφείου που τραγούδησε το ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ. Τα παιδιά τα 
συνόδευσε στο πιάνο ο Ιερέας πατέρας Βησαρίωνας. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ  ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ την 1-9-2018 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΛΑ Δ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΑΠ 

 
Αξιότιµες  αρχές της Πόλεως µας  
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 
Kυρίες και Κύριοι  
Εκλεκτοί µας Προσκεκληµένοι 
Φίλοι ροτ/νοί Συνάδελφοι 

Ειµαι  ιδιαίτερα ευτυχής  που 
σήµερα κοσµεί και λαµπρύνει το βήµα 
του Οµίλου µας ο Αρχιπλοίαρχος 
κ.Στυλιανός Κωστάλας Δκτης του 
Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής του 
γνωστού µας ΚΕΝΑΠ. 

Ο Εκλεκτός µας προσκεκληµένος και Οµιλητής ευθύς εξ αρχής έδειξε τα βαθειά του 
αισθήµατα της φιλίας και αγάπης τόσον προς την πόλιν µας οσον και προς τον Οµιλον 
µας,τα οποία του τα ανταποδίδοµε από καρδιάς. 

Κυριες και Κύριοι  
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή δια τον Οµιλον µας η παρουσία και Οµιλία του  
Αρχιπλοιάρχου κ.Κωστάλα  και αποδεικνύει την έµπρακτο αγάπη που έτρεφε η 

πλειοψηφία των κατά καιρούς  διατελέσαντες Δκτων των Ενόπλων µας Δυνάµεων εις την 
περιοχήν µας. 

Το έργο το οποίο επιτελούν ουτοι καθώς και το σύνολο των Αξιωµατικών των 
Ενόπλων δυνάµεων µας είναι τεράστιο και Αξιοζήλευτο και δεν αφορά µόνο σε καιρό 
πολέµου αλλά βρίσκεται σε διαρκή καθηµερινή επι 24ωρου βάσεως επιφυλακή και 
ετοιµότητα προκειµένου να αντιµετωπίσει τον οποιονδήποτε επιβουλευτεί την ακεραιότητα 
και ανεξαρτησία της πατρίδος µας. 

Οι Αξιωµατικοί µας και το σύνολον του στρατεύµατος µας αποτελούν φωτεινόν φάρον 
Αγώνων διατην Ελευθερίαν του Εθνους µας. 

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερον δια να µη σας κουράσω και λέγω που πολύ 
ενδιαφέροντος προγράµµατος µας που θα επακολουθήσει. 

Ειµαι όµως υποχρεωµένος κατά παγίαν ροτ.Τακτικόν να αναφερθώ δι ολίγον εις το 
Βιογραφικό σηµείωµα του. 

Εκλεκτέ Οµιλητή µας και εξαίρετε φίλε 
Οι ευχές ολων µας να κατευθύνουν τόσον εσένα οσον και τις ένοπλες δυνάµεις της 

χώρας µας ινα πραγµατοποιήσετε επιτυχώς τους σκοπούς προς προάσπιση της Πατρίδος 
µας που εµείς οι Ελληνες πολίτες σας εµπιστευόµεθα ότι θα πράξετε εις το ακέραιο το 
καθήκον σας. 

Αγαπητέ µου Δκτα σου παραδίδω το βήµα του Οµίλου δια να µας αναπτύξει το πολύ 
ενδιαφέρον θέµα σου. 
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«Το Νατοικό Κέντρο εκπαίδευσις Ναυτικής αποτροπής ως παράγοντας 
σταθερότητας και Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδυνάµωσις της 
Γεωπολιτικής Σηµασίας της χώρας µας.» 

 
Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και ποικιλοµορφία. Οι ωκεανοί 
αποτελούν όλο και περισσότερο πρόσφορο περιβάλλον 
για διεθνείς εγκληµατικές και τροµοκρατικές 
δραστηριότητες. Το Παγκόσµιο εµπόριο βασίζεται σε 
ασφαλή και χαµηλού κόστους διεθνή θαλάσσια δίκτυα 
µεταφοράς και διανοµής που είναι ευάλωτα σε πληθώρα 
κινδύνων και απειλών.  

Κάθε διακοπή των δικτύων θαλάσσιων µεταφορών θα 
υπονόµευε εξίσου τη βιοµηχανική παραγωγή και τη ροή 
των πηγών ενέργειας. Περιττό δε να προσθέσω ότι θα 
είχε σηµαντικό αντίκτυπο στην ασφάλειά και την ευηµερία 
των πληθυσµών µας. 

 Η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η 
διασφάλιση των θαλάσσιων εµπορικών δρόµων και των 
σηµαντικών ενεργειακών υποδοµών, η προστασία των 
θαλάσσιων πόρων και η ασφάλεια του γύρω 
περιβάλλοντος και ο έλεγχος της παράνοµης διακίνησης 

ειδών και ανθρώπων, είναι θέµατα υψηλής προτεραιότητας.  
Κάθε πιθανή απειλή που προέρχεται από τη θάλασσα έχει παγκόσµια εµβέλεια, και η 

άµυνα εναντίον της, είναι µια πρόκληση  καθώς και προτεραιότητα για τα µέλη του ΝΑΤΟ, 
τα ευρωπαϊκά έθνη αλλά και για τους γείτονες και εταίρους µας. 

 Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών, η εκπαίδευση και επιµόρφωση του 
εµπλεκόµενου προσωπικού και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, θεωρείται ως µείζονος 
σηµασίας. Και η Ελλάδα, ένα κατεξοχήν ναυτικό έθνος, πρωτοστατεί προς την κατεύθυνση 
αυτή µέσω της ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής 
του ΝΑΤΟ- ΚΕΝΑΠ (NATO Maritime Interdiction Operational Training Center-NMIOTC) 
στο Μαράθι της Σούδας.  

 Το Νατοϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, στο οποίο συµµετέχουν 
πλέον της Ελλάδας τα συµµαχικά έθνη της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Τσεχίας, 
Τουρκίας και Πολωνίας αλλά και οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο ως υποστηρίζοντα και 
συνεισφέροντα µέρη, έχει σύνθεση διεθνική και διακλαδική και, στα 10 πλέον χρόνια 
παραγωγικής λειτουργίας του, θεωρείται το διαµάντι µεταξύ των Εκπαιδευτικών κι 
Επιµορφωτικών Κέντρων της Συµµαχίας, το µόνο εξειδικευµένο στο ναυτικό περιβάλλον και 
στις επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής.  

 Σκοπός του είναι να παρέχει την εκπαίδευση και επιµόρφωση προς υποστήριξη των 
Ναυτικών Επιχειρήσεων, ασκήσεων, και εν γένει καταστάσεων που άπτονται της 
ασφάλειας στην και από την θάλασσα. Αποστολή του Κέντρου είναι να διεξάγει τη 
συνδυαστική εκπαίδευση, απαραίτητη για τα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ  αλλά και τους 
εταίρους, ώστε να εκτελούν κατά το καλύτερο δυνατό εναέριες επιχειρήσεις  
παρακολούθησης, υποβρύχιες, επίγειες αλλά και ειδικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη 
Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής.  

 Το ΚΕΝΑΠ, εκµεταλλευόµενο την εξαιρετική γεωπολιτική τοποθεσία του, τις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα πλωτά εκπαιδευτικά του µέσα, παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση  µέσω  δοµηµένων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και εξατοµικευµένων 
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«πακέτων εκπαίδευσης», τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες στελέχη από δεκάδες 
χώρες.  

Επιπλέον το Κέντρο προάγει την παραγωγή γνώσης και αριστείας µέσω της 
διοργάνωση συνεδρίων, workshops και πειραµάτων που άπτονται καίριων ζητηµάτων 
θαλάσσιας ασφάλειας όπως η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η προστασία 
των κρισίµων υποδοµών, η πρόληψη των όπλων µαζικής καταστροφής, η Υποστήριξη της 
θαλάσσιας επιτήρησης  (MSA) και η καταπολέµηση της θαλάσσιας τροµοκρατίας. 

 Αξίζει εδώ  να επισηµανθεί ότι το ΚΕΝΑΠ φέρει εις πέρας την ως άνω αποστολή 
του, στηριζόµενο κατά κύριο λόγο στις δικές του οικονοµικές δυνάµεις, συνιστώντας 
υπόδειγµα αυτό-διαχειρηζόµενου και οικονοµικά βιώσιµου οργανισµού, ειδικά σε εποχές 
δηµοσιονοµικής στενότητας.  

Επιπλέον θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντική για το έργο µας, την υποστήριξη από και 
προς την φιλόξενη τοπική κοινωνία των Χανίων και την στενή συνεργασία µε τους θεσµούς 
και τους φορείς της πόλης µας.   

 Οι αρκετές χιλιάδες προσωπικού από πάνω από 70 χώρες που έχουν εκπαιδευτεί στο 
Κέντρο τα τελευταία χρόνια, -µε έναν µέσο ετήσιο αριθµό αφίξεων περί τις 2000, κυρίως 
στους χειµερινούς µήνες-συνιστούν όχι µόνο έναν επιπλέον πνεύµονα στην οικονοµική ζωή 
της πόλης, ιδίως κατά την νεκρή τουριστικά περίοδο, αλλά και τους καλύτερους διαφηµιστές 
της περίφηµης κρητικής φιλοξενίας, της ιστορίας, του πολιτισµού και της ανυπέρβλητης 
φυσικής οµορφιάς της Κρήτης στα πέρατα της γης. 

 Πριν λίγο καιρό εορτάσαµε την 10η επέτειο από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, µε µια τελετή οπού τίµησαν µε την παρουσία τους 
εξέχοντες προσκεκληµένοι όπως ο Υπουργός εθνικής Άµυνας και ο Πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα καθώς και εκπρόσωποι από περισσότερες από 27 χώρες. Με αυτή την 
αφορµή, όλοι εµείς που εργαζόµαστε σε αυτό δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε και να 
εντείνουµε  τις προσπάθειές µας, για την περεταίρω ανάδειξη του Κέντρου ως «κόµβου» 
των διεθνών εξελίξεων για την παραγωγή γνώσης και αριστείας στη θαλάσσια ασφάλεια, η 
οποία είναι βασικός εγγυητής της ειρήνης και της ευηµερίας όλης της ανθρωπότητας. 

   
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΚΩΣΤΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Δ/ΤΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΑΠ  ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 1-11-18 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας 

εκλεκτοί προσκεκληµµένοι µας 

Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι 

 

Με ολως ιδιαίτερη χαρά ευχαριστώ εκ µέρους του Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ τον διακεκριµµένον 
Οµιλητήν της βραδυάς τον Αρχιπλοίαρχον κ.Κωστάλαν Στυλιανόν Δ/την του ΚΕΝΑΠ.Ο 
κ.Κωστάλας Στυλιανός είναι εκλεκτός φίλος τόσον εµού προσωπικώς όσον και πολλών εκ 
των Ροταριανών των Χανίων,είναι λιαν έµπειρος και άριστος γνώστης του θέµατος,και µας 
ανέπτυξεν δε τούτο µε περισσή κατανόηση που κατενθουσίασε όλους µας,δίδοντας µας 
συγχρόνως όλα εκείνα τα στοιχεία δια µια πλήρη και σφαιρική εικόνα δια την σταθερότητα 
και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και δια την ενδυνάµωσιν της Γεωπολιτικής 
σηµασίας της χώρας µας µε ότι καλό αυτό συνεπάγεται δια το κύρος ,την αίγλη της 
αγαπηµένης µας Πατρίδος και του Έθνους γενικότερον. 
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Τον ευχαριστούµε θερµά δια µια ακόµη φορά που τίµησε και λάµπρυνε το βήµα του 
Οµίλου µας και θεωρούµε δεδοµένη την συνεργασία µας και εις το µέλλον.Του ευχόµεθα 
δε υγεία χαρά και οικογενειακή ευτυχία. 

Ως Επιστέγασµα της σηµερινής Οµιλίας του εις τον Όµιλον µας αλλά και της 
αγάπης και εκτιµήσεως που τρέφοµε σ΄ αυτόν καθώς και δια την µεγάλη προσφοράν 
του εις τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας µας που είναι οι στυλοβάτες της Εθνικής µας 
ανεξαρτησίας και Ελευθερίας θα του επιδώσουµε ένα Αναµνηστικό Δίπλωµα µε το 
κάτωθι αιτιολογικό: 
 

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν του εις την 
σηµερινήν πανηγυρικήν συνεστίασην του Οµίλου µας , µε θέµα ¨Το 
Νατοικό Κέντρο εκπαίδευσις Ναυτικής Αποτροπής ως παράγοντας 
σταθερότητας και Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
Ενδυνάµωσις της Γεωπολιτικής Σηµασίας της Χώρας µας.¨ 
2) Δια  όσα προσέφερε  και προσφέρει κατά την διάρκειαν της 
µακράς του υπηρεσίας στις Ένοπλες δυνάµεις της Πατρίδος µας µε 
ικανότητα, απαράµιλλον θάρρος και εντιµότητα, εργαζόµενος 
αόκνως και µε πλήρη συνείδησιν των υψίστων υποχρεώσεων του , 
προκειµένου αύται να είναι απόλυτα αξιόµαχες και ικανές προς 
προάσπισιν της χώρας µας από κάθε είδους επιβουλήν. 
3) Δια τα αίσθήµατα αγάπης και φιλίας προς τα µέλη του 
Ροταριανού Οµίλου Χανίων και την εκτίµησιν που τρέφει δια το 
έργον που πραγµατοποιεί τόσον ο Οµιλος µας οσο και το Διεθνές 
Ρόταρυ ανα την υφήλιον.       

Παρακαλώ πολύ τους Δκτην 5ης 
Μεραρχίας Κρητών Ταξίαρχον 
κ.Κοκολάκην Γρηγόριον καθώς και τον 
τέως Αν/δρον της Βουλής 
Ροτ.Μαρκογιαννάκη Χρήστο οπως από 
κοινού του επιδώσουν το σχετικό τιµητικό 
Δίπλωµα.                                     

Εις τον Δκτην επεδόθη εν συνεχεία ένα 
βιβλίον του Ροταριανού Μαρινάκη Μάρκου 
επιτ.Μέλου µας «Ο Νίκος Καζαντζάκης στο 
Αγιο Ορος». 

Το επέδωσεν δια λογαριασµόν του Οµίλου µας ο β.Δκτης των Ροτ.Κρήτης Σπετσίδης 
Νικόλαος.Εν συνεχεία ο Πρόεδρος µας εκάλεσε τον Ροτ.Μαρινάκη Μάρκο να έλθει στο 
Πάνελ δια να γνωρισθεί προσωπικώς µε τον Δκτην. 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ  ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 1-11-2018 

 

Αξιότιµες Αρχές της πόλεως µας 

Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Εκλεκτοί µας προσκεκληµένοι 

Αγαπητέ Πρόεδρε και ροτ.Συνάδελφε του Longui Γαλλίας 

 

Η σηµερινή ηµέρα αποτελεί δι εµένα ένα ιδιαίτερο σταθµό διότι τύχη αγαθή 
πραγµατοποιώ ως ανάδοχος του την εισδοχήν εις τον Οµιλον µας ως τακτικού µας 
µέλους, µιας διακεκριµένης προσωπικότητας της κοινωνίας µας και συνάµα του εκλεκτού 
µου φίλου από πολλών ετών,του τ.Λυκειάρχου και νυν Συντονιστού εκπαιδευτικού έργου 
στην Κρήτη Δηµητρίου Νικολακοπούλου, τον οποίον είχα την ευτυχή συγκυρία να µου τον 
γνωρίσει ο πρ.Πρόεδρος µας 
Παναγιώτης Πελεκανάκης. 

 

Ο νέος ροτ.Συνάδελφος 
παρίσταται εδώ και µερικά χρόνια εις 
τας συνεστιάσεις µας και έχει γνωρίσει 
το έργον το οποίον πραγµατοποιεί 
τόσον ο Οµιλος µας οσον και το 
Διεθνές Ρόταρυ, επειδή δε έχει τύχη σε 
εισδοχές µελών µας θα αποφύγω το 
ολον τελετουργικό αφού το έχει ζήσει 
και παρακολουθήσει αρκετές φορές. 

 

Παρακαλώ πολύ τους Αντ/δρους 
µας Ουρουτζόγλου Μελετίου και τον 
πρ.Πρόεδρον Παναγιώτη Πελεκανάκη 
όπως του τοποθετήσουν από κοινού 
εις την κοµβιοδόχην του το σήµα του 
Ρόταρυ. 

 

Παρακαλώ πολύ επίσης τους 
ροτ.Γκίζαν Σταύρον Εψηφισµένον 
Πρόεδρον καθώς και τον τ.β.Δ/την 
Μαρινάκην Σταύρον όπως του επιδώσουν ένα Αναµνηστικό Δίπλωµα αφιέρωµά µου εις 
τον νέον ανιδιοτελή αγωνιστή της Ανθρωπιάς Δηµήτριο Νικολακόπουλο. 
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      Αγαπητέ Δηµήτρη 

      Επίτρεψε µου να σου εκφράσω τα πιο 
θερµά µου συγχαρητήρια καθώς και όλων 
των µελών του Οµίλου µας και να σου 
ευχηθούµε υγεία και µια γόνιµη πορεία στην 
Ροταριανή σου σταδιοδροµία. 

      Παρακαλώ τους παριστάµενους να 
αποδεχθούν τον νέον ροτ.µε το πιο θερµό και 
δυνατό χειροκρότηµα που µπορούν. 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ THN  1-11-2018 
 

Αξιότιµες  Αρχές της πόλεως µας 

Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ 

Εκλεκτοί µας προσκεκληµένοι 

Κυρίες και Κύριοι-Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Εις την σηµερινήν Συνεστίασιν µας έχοµεν την µεγάλην τιµήν να βραβεύσοµεν 3 
συµπατριώτες µας: 

(1)  Μεταθανατίως τον αείµνηστον Αντιστράτηγον Χατζηδάκη Εµµανουήλ του Γεωργίου 
που έπεσε  ηρωικώς µαχόµενος υπερ πατρίδος στην Αµµόχωστο την 22-7-1974. 

Την σχετική  εισήγηση  έκανε ο επιτ.ροτ.Κελαιδής Εµµ.Πτέραρχος ε.α ο οποίος ανέφερε 
µεταξύ των άλλων τα κάτωθι: 

o Τιµούµε τον Στρατηγό Πυροβολικού 
Εµµανουήλ Γεωργίου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στο Καλάµι Αποκορώνου και 
έπεσε ηρωϊκώς µαχόµενος στην 
Αµµόχωστο στις 22 Ιουλίου 1974, 
Διοικητής της 173 Μοίρας Αντιαρµατικού 
Πυροβολικού. 

o Ένας ήρωας του πολέµου της Κύπρου 
κατά του τούρκου κατακτητή που 
θυσιάστηκε στο βωµό του καθήκοντος 
και της τιµής της Πατρίδος µας. 
 

o Ο τραγικός θάνατός του από τις βόµβες «ναπάλµ» των εχθρικών αεροσκα-φών του 
«Αττίλα» εστέρησε την Πατρίδα µας από ένα αριστοβάθµιο Αξιωµα-τικό του 
Πυροβολικού και Αεροπόρο του Στρατού Ξηράς, υψηλών επιδόσεων και ανδρίας, στην 
ειρήνη και στον πόλεµο, αλλά και την οικογένειά του από τον προστάτη της. 
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o Νεότατος Ανθυπολοχαγός τραυµατίστηκε και τιµήθηκε για την ανδρία του, στους 
αγώνες του Έθνους µας για ελευθερία, δηµοκρατία και ευηµερία στα βουνά της Δυτικής 
Μακεδονίας. 

o Ο Χατζηδάκης που την γερµανική κατοχή πήγαινε πεζός στο Γυµνάσιο Βάµου, 
ξεκινόντας αξηµέρωτα από το Καλάµι και επιστρέφοντας αυθηµερόν στο χω-ριό του, 
παιδί µιας πολυµελούς οικογένειας µε [11] παιδιά, οικογένεια που έδοσε στην Πατρίδα 
εκτός αυτού και τον µεγαλύτερο αδελφό του Γιάννη, Ανθυπολοχαγό του Ελληνικού 
Στρατoύ. 

 

Μετά έλαβε τον λόγον ο Πρόεδρος Εµµ.Δελάκης λέγοντας: 

Βραβεύοµεν λοιπόν µεταθανατίως τον αείµνηστον Αντιστράτηγον Χατζηδάκη Εµµανουήλ του 
Γεωργίου µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

Εις ένδειξη τιµής, σεβασµού, δέους και υπερηφάνειας, για 
τον ήρωα που έδωσε και την ύστατη ρανίδα του αίµατός του για 
την ιδέα του Ελληνισµού, ήρωας, που  θυσιάσθηκε στο βωµό του 
καθήκοντος και της τιµής της πατρίδος µας,ήρωας που έπεσε 
ηρωικώς µαχόµενος στην Αµµόχωστο στις 22 Ιουλίου 1974 µε 
πνεύµα αυταπάρνησης, αλληλεγγύης και ανδρείας, για να 
διακηρύξει σε όλους τους Έλληνες ότι η ελευθερία θέλει αρετή 
και τόλµη. 

                 

Παρακαλώ πολύ τους 1) Δ/την του 
ΚΕΝΑΠ Αρχιπλοίαρχον κ.Κωστάλαν 
Στυλιανόν και  τον Γεν.Γραµµατεύς µας 
Κωτσιόπουλο Δηµήτριο Υποστράτηγο ε.α 
όπως παρουσία των κ.κ Μαρκογιαννάκη 
Χρήστο και Μαρίας τ.Αντιπροέδρου της 
Βουλής,τουβ Πτεράρχου ε.α Κελαιδή Εµµ.και 
των Ροτ.Προέδρων  Εµµ.Δελάκη, 
Κουκουτσάκη Ευτυχίου και Bernard Thomas 
oπως επιδώσουν το σχετικό τιµητικό 
δίπλωµα εις την κ.Αγλαια Κουριδάκην 1η 
Εξαδέλφη του τιµωµένου. 

(2) Την ροτ.β.Δ/την της χρονιάς 1-7-17/30-6-18 ροτ.Πόπη Πατεριανάκη  

δια την µεγάλη συµβολή της εις τα Ροταριανά ιδεώδη και διότι δεν έλειψε σε καµία 
Πανηγυρική Συνεστίαση µας καθ΄όλην την διάρκεια που ήτο β.Δ/της και δια την αγάπην της 
προς το πρόσωπο µου και τους ροτ.του Οµίλου µας. 

  Το βραβείο επρόκειτο να της δοθεί τον Ιούλιο αλλα λόγω εκτάκτου κωλύµατος της το 
µεταθέσαµε δια σήµερον. 

Την βραβεύοµε λοιπόν µε το κάτωθι αιτιολογικό:  

 1)Δια την πολύ µεγάλη σηµαντική και πολύπλευρη προσφοράν 
της ως β.Δ/της εις τους Ροταριανούς Οµίλους της Κρήτης και 
ιδιαίτερα εις τον Οµιλον µας κατά το Ροτ.έτος 1-7-17 /30-6-18 
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τόσον µε την αδιάλειπτον παρουσίαν της εις τας Πανηγυρικάς 
Συνεστιάσεις µας όσον και µε την έµπειρον καθοδήγησιν της εις 
τα Ροταριανά δρώµενα τιµώντας ούτω επαξίως τον τίτλον της, 
καθώς και την Παγκόσµια Ροταριανή οικογένεια µας.  

2)Διά την έντονον και συνεχή δραστηριότητα της εις τον 
Οµιλόν της (Ροτ.Οµιλος Ηράκλειο-Ν.Καζαντάκης), ενέργειες 
καθοριστικές δια την περαιτέρω ανοδικήν πορείαν αυτού.  

Παρακαλώ πολύ τους ροτ. Αντ/δρον 
Πολέντα Σταύρον και Καστρινάκην Σταύρον 
Πρόεδρον της Επιτρ.βραβ.του Οµίλου µας 
και Πρ.των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Νοµ.Χανίων  όπως επιδώσουν εκ µέρους 
µας το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις την 
βραβευόµενη  

Εν συνεχεία τον λόγον έλαβε η πρ.β 
Δκτης Πόπη Πατεριανάκη η οποία  αφού 
ευχαρίστησε θερµά τον Οµιλον µας δια την 
αναγνώρησιν του έργου που επιτέλεσε και 
επιτελεί επέδωσε εις τον Πρόεδρον µας 
Εµµ.Δελάκη Βραβείο της 2470 Περ.ΔΡ το 
οποίον παρέλαβε την 30 Ιουνίου του 18 
από τον παραδίδοντα ΔΚΤΗΝ Χρίστον 
Κίτσον δια λογαριασµόν µας εις τον Οµιλον 
µας. 
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(3) Τον κ.Μαυριδάκη Μιχαήλ  επιχειρηµατία –επίσηµο αντιπρόσωπο της FIAT και της 
ALFA ROMEO στα Χανιά.Δια την λιαν επιτυχηµένην επιχειρηµατικήν του δράσιν στο 
τοµέα της εµπορίας αυτοκινήτων καινούργιων και µεταχειρισµένων. 

Πρoτού του επιδώσουµε το σχετικό βραβείο θα αναφερθούµε περιληπτικά στο βιογραφικό 
του σηµείωµα: 

Ο Μιχάλης Μαυριδάκης γεννήθηκε το 1975 στα Χανιά, ενώ η καταγωγή του είναι από 
το χωριό Καράνου Χανίων. Από µικρός είχε έµφυτο το ταλέντο του επιχειρείν, κάτι που 
ανέπτυξε µεγαλώνοντας. Τα πρώτα του επαγγελµατικά βήµατα τα έκανε σε νεαρή ηλικία. 
Πρωτοήρθε σε επαφή µε το «µεροκάµατο» όταν ήταν ακόµα παιδί, αφού απασχολούνταν 
στο ελεύθερο χρόνο που του άφηνε το σχολείο, στην ταβέρνα που είχαν οι γονείς του, 
περνώντας απ’ όλα τα πόστα της επιχείρησης. Σπούδασε µηχανολόγος µηχανι-
κός,  διαφήµιση και προώθηση προϊόντων και συνέχισε τις σπουδές του στο ΤΕΙ 
Ηρακλείου στο τµήµα Λογιστικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα εργαζόταν και 
για την Αµερικάνικη Βάση Χανίων. Το 1994 καταφέρνει να προσληφθεί µέσω διαγωνισµού 
στο Δήµο Χανίων, µια θέση που άφησε οικειοθελώς το 2007, καθώς ο κόσµος της 
επιχειρηµατικότητας ήταν αυτός που τελικά τον κέρδισε.Αξίζει να σηµειωθεί ότι παράλληλα 
µε την εργασία του στον Δήµο Χανίων, ο Μιχάλης ο Μαυριδάκηςασχολήθηκε µε διάφορες 
µικρές επιχειρήσεις, όπως εταιρεία διανοµής τροφίµων, ψιλικά καθώς και περίπτερο.  

Ήδη από το 2005, ο Μιχάλης κάνει τα πρώτα του «δειλά» βήµατα στην εµπορία 
αυτοκινήτων. Όπως ο ίδιος θυµάται «ξεκίνησα µε δύο αυτοκίνητα. Σιγά σιγά κατάφερα να 
αποκτήσω το δικό µου στόλο…». 

Το επιχειρηµατικό «δαιµόνιο», το πάθος για τη δουλειά, αλλά και το πείσµα, ως 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μιχάλη αποτέλεσαν την εγγύηση για την µεγάλη επιτυχία 
που δεν άργησε να έρθει. 

Σήµερα ο Μιχάλης Μαυριδάκης είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµπόρους 
καινούργιων & µεταχειρισµένων αυτοκινήτων σε όλη την Κρήτη, ενώ από τα τέλη 
Σεπτέµβρη είναι ο επίσηµος αντιπρόσωπος της FIAT και της Alfa Romeo στα Χανιά. 

Απασχολεί πάνω από 20 εργαζοµένους στις επιχειρήσεις του. Ταυτόχρονα, έχει δώσει 
ιδιαίτερη έµφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη µέσω χορηγιών σε διάφορα κοινωνικά 
δρώµενα του νοµού.  

Η επαγγελµατική του δράση δεν σταµατάει εδώ. Οι φιλοδοξίες του είναι µεγάλες και οι 
ικανότητες του επίσης. Ο ίδιος µας δηλώνει ότι τα επόµενα χρόνια σίγουρα θα µας 
εκπλήξει µε τα βήµατά του. Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του η εντιµότητα και η 
τιµιότητα.   

Είναι παντρεµένος και έχει τέσσερα παιδιά.  

Βραβεύοµεν λοιπόν τον κ.Μαυριδάκην µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1.Δια την λίαν επιτυχηµένην επιχειρηµατικήν του δράσην στον 
τοµέα της εµπορίας  αυτοκινήτων καινούργιων και µεταχειρισµένων 
χάρις των αόκνων προσπαθειών του και του αξιέπαινου ζήλου του. 

2.  Δια την κοινωνικήν προσφοράν του,απασχολώντας  σηµαντικό 
εργατικό δυναµικό στις πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που 
αντιµετωπίζει η Πατρίδα µας. 
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      Παρακαλώ πολύ τον πολιτευτήν 
Χανίων και πρ.Δ/ντην των φυλακών 
Κράτησις Κρήτη ένα κ.Κονταξάκην 
Γεώργιον όπως επιδώσουν εκ µέρους µας 
το σχετικό τιµητικό Δίπλωµα εις τον 
βραβευόµενο. 

Ο κ.Μιχαήλ Μαυριδάκης ευχαρίστησε 
θερµά τον Ροτ.Οµιλο Χανίων δια την τιµή 
που του εγένετο αναγνωρίζοντας το έργον 
που επιτελεί.              

       Επίσης ο τ.Δ/ντης των φυλακών Κράτησις Κρήτη 1 Κονταξάκης Γεώργιος   συνεχάρη 
τον βραβευόµενον µε θερµή προσλαλιά. 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 1/11/18 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΤ. ΤΟΥ Ρ.Ο. LONGUI  
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΣ 

ΤΟΝ  Ρ.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 

Αξιότιµες Αρχές Πολιτικές, Στρατιωτικές, και Ροταριανές της Κρήτης, 

Αγαπητέ µου Πρόεδρε Βernard Thomas 

Φίλοι Ροτ. Συνάδελφοι του Longui της Γαλλίας και της Κρήτης, 

Κυρίες και κύριοι. 

       Είναι πολύ ευχάριστη τιµή για τον Ροτ.Οµιλο Χανίων και το 1ο Ροτ.Κοιν. Σώµα εν 
Ελλάδι να υποδεχόµεθα στα Χανιά µας , στην Πολιν µας δια δεύτερη φορά σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα τους Γάλλους Ροτ. Συναδέλφους του Longui  της Γαλλίας της  1790 περ. 
Δ.Ρ.  

      Την πρώτην φοράν δυστυχώς δεν µπορέσαµε να τους υποδεχθούµε όπως έπρεπε 
διότι  ακυρώσαµε την επίσηµη Πανηγυρικήν συνεστίασιν µας προς τιµήν τους λόγω του 
αιφνιδίου θανάτου και της Κηδείας του αειµνήστου επιτ.Ροτ.του Οµίλου µας 
τ.Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κων/νου Μητσοτάκη που πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα 
της ιδίας ηµέρας. 
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Συναντηθήκαµε φυσικά σε στενότατο κύκλο και ανταλλάξαµε τις σηµαιές των Οµίλων 
µας το δε Ροτ.Κοινοτικό σώµα τους φιλοξένησε και τους ξενάγησε για αρκετές ηµέρες. 

Σήµερον όµως τους υποδεχόµεθα όπως τους αξίζει µε εκτίµησιν,αγάπη και 
ροτ.Συναδέλφωση. 

Ανέκαθεν δε οι σχέσεις Ελλήνων και Γάλλων ητο άριστες και ευχόµεθα αυτό να 
συνεχισθεί δια το καλό και των δυο Λαών µας. 

Αγαπητοί Ροτ.συνάδελφοι του LONGUI 

Τόσον εκ µέρους του Ροτ.Οµίλου Χανίων όσον και εκ µέρουςτου 1ου 
Ροτ.Κοινοτ.Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου θα σας επιδώσουµε ένα πίνακα 
Ζωγραφικής µε χαραγµένο το Ηρωικό Νησί µας,την Μεγαλόνησον Κρήτης και στο τµήµα 
που απεικονίζεται ο Νοµός Χανίων θα αναφέρεται ο Ροτ.Οµ.Χανίων και το 1ο 
Ροτ.Κοινοτ.Σώµα εις Αζωγυρέ Σελίνου,στο δε κέντρο του πίνακος ( στην µέση της Κρήτης) 
θα παρουσιάζονται δυο Κρητικά Αγρίµια ( έµβληµα της Κρήτης) που κοιτάζουν προς τα 
άνω µε θαυµασµόν και 2 χέρια που χαιρετούνται µε το ένα να κρατεί την Ελληνικήν Σηµαία 
και το άλλο την Γαλλική. 

Είναι έργο του µέλους του 
ροτ.Κοιν.Σώµατος  Rebecca Hamilton. 

Το οποίο είχε την ευγενή καλωσύνην να 
φιλοτεχνήσει.Παρακαλώ πολύ τον Α Αντ/δρο 
µας Ροτ.Ουρουτζόγλου Μελέτιο µαζί µε εµένα 
και τον Πρόεδρον και Αντ/δρον του Ροτ. 
Κοιν.Σώµατος ροταριανούς Κουκουτσάκην 
Ευτύχιον και Αντώνιον όπως µαζί µα την 
φιλοτεχνίσασα τον πίνακα επιδώσουµε εις 
τον εκπρόσωπον του Ροτ.Οµίλου LONGUI  
της Γαλλίας τον σχετικόν πίνακα. 

Τοποθετήστε το λοιπόν  στα γραφεία 
σας δια να σας θυµίζει πάντοτε την 
παρουσίαν µας.  

Ακολουθεί χαιρετισµός της Προξένου 
της Γαλλίας κ.Κατερίναs Καστρινάκηs- 
Γελασάκης. 

 

 

Ακολουθεί  Οµιλία-Χαιρετισµός του 
Προέδρου  του Ρ.ΟΜΊΛΟΥ LONGUI 
Ροτ.Bernard Thomas . 
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Και τώρα θέλω να  προσφέρω εκ µέρους των µελών του Οµίλου µας σε όλους τους 
Ροτ. συναδέλφους του Longui, που παρευρίσκονται σήµερα εδώ, ένα αναµνηστικό 
δίπλωµα ως ενθύµιο ευχαριστηρίο της επισκεψέως τους στην πόλη µας µε τυπωµένο το 
ονοµατεπώνυµο του κάθε Ροτ. συναδέλφου µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

1) Δια την συµµετοχήν  του  εις την  Πανηγυρική 
συνεστίασην του Ροταριανού Οµίλου Χανίων  κοινής µετά του 1ου 
Ροταριανού Κοινοτικού Σώµατος εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου 
Χανίων επ’ ευκαιρία της επισκεψεως δια δευτεραν φοραν του Ροτ. 
Οµιλου Longui Γαλλιας της 1700 περ. Δ. Ρ. που πραγµατοποιειται 
σηµερα στην Πολη µας και που τον καλωσοριζουµε µε τα πιο 
εγκαρδια φιλικα αισθηµατα  ροταριανης συναδελφωσης και αγαπης. 

2) Δια την προσφοράν του στα Πανανθρώπινα ροταριανά 
ιδεώδη που επιτελει εδώ και έναν αιωνα και πλεον η παγκοσµιου 
εµβελειας και φηµης οργανωσις µας µε κυρίαρχο µέληµα της ,τις 
ανιδιοτελείς υπηρεσίες  προς τον συνάνθρωπο. 

Ακολουθεί η επίδοσις των αναµνηστικών Διπλωµάτων σε κάθε µελος του Ρ.Ο. 
LONGUI . Mαζι µε το αναµνηστικό θα επιδοθει ένα dvd του Νοµου Χανιων µεταφρασµενο 
σε 4 γλωσσες , µεταξυ των οποιων και στα Γαλλικα, ενηµερωτικο φυλλαδιο σχετικο µε τον 
νοµο Χανιων, φυλλαδιο Κρητικης 
Διατροφης, Χαρτης του Νοµου Χανιων µε 
χρησιµες πληροφοριες, διάφορα βότανα 
(Ρίγανη-Δίκταµο κ.τ.λ) και µπουκαλάκια µε 
κρασί, λάδι και ρακί. 

1) Εις τον Πρόεδρον Bernard Thomas 
θα το επιδώσει η Πρόξενος της ΓΑΛΛΙΑΣ 
κ.Γελασάκη-Καστρινάκη Αικατερίνη µαζί µε 
τον σύζυγό της ροτ.του Οµίλου µας 
Γελασάκη Αντώνιο. 

2) Εις την ροτ.Wathelet Severine οι ροτ.Τσοντάκης Χρήστος και Νικολακόπουλος 
Δηµήτριος. 
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3) Εις την ροτ.Jeanin Mark Fistarol  θα το 
επιδώσουν ο Αντ/δρος Κουκουτσάκης 
Αντώνιος και ο Αν.Γεν.Γραµµ.Τσιβουράκης 
Νικόλαος. 

 

                 

 

4) Το Δίπλωµα του Ροτ.Addre Macky θα 
παραλάβει ο ροτ.Keven Tomson θα το 
επιδώσουν οι ροτ.Γεν.Γραµµ.Κωτσιόπουλος 
Δηµήτριος και Μπατσαρισάκης Παναγιώτης. 

 

5) Συγκεντρωτική Φωτογραφία της αντιπροσωπείας των Ροτ. LONGUI Γαλλίας µετά 
της Προξένου στα Χανιά κ.Γελασάκης-Καστρινάκης Αικατερίνης και τµήµατος της 
Προεδρικής Τραπέζης. 
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Χανιά 2 Νοεµβρίου  2018 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Στον εκλεκτό µας συµπατριώτη και πολύ αγαπητό µας φίλο Καραµαλάκη 
Μιχαήλ Αντιστράτηγο ο οποίος επιλέχθηκε για Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνοµίας κατόπιν των προσφάτων κρίσεων που  έγιναν την 1 Νοεµβρίου του 
2018 εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια, θέλουµε δε να γνωρίζετε πως 
αποτελείται για εµάς και την κοινωνία της Κρήτης ένα λαµπρό παράδειγµα 
συνέπειας, ήθους, εργατικότητας και αφοσίωσης. Το δικό σας παράδειγµα είναι 
σηµείο αναφοράς για εµάς και θα επιµεληθούµε προσωπικώς να γίνει ευρέως 
γνωστό και ειδικότερα στον Κρητικό λαό. Θέλουµε επιπλέον να γνωρίζετε πώς θα 
είµαστε δίπλα σας όποτε µας χρειαστείτε. 

Σας  ευχόµεθα ολόψυχα κάθε επιτυχία στην ζωή σας και στα νέα υψηλά  
καθήκοντα σας , στην δε πολυαγαπηµένη σας σύζυγο που σας στηρίζει πάντα κάθε 
χαρά και αντίστοιχη εξέλιξη. 

Δια τον Ροταριανό Όµιλο Χανίων 

 

Ο Πρόεδρος                                                O Γεν. Γραµµατέας 

Εµµανουήλ  Δελάκης                           α/α Κουτρώνας Δηµήτριος 

 


