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Έτος 50ον – Τεύχος 62ον - Περιόδου 01/07/18 – 30/06/19 

																					

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ		2019	

	

 
                                                   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-ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ 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 – Κουτρώνας Δηµήτριος 
Υπεύθυνος facebook ροτ/νός Δελάκης Εµµ. Πρόεδρος. 

 
 

Το	παρόν	αποστέλλεται:	Α)	Σε	ηλεκτρονική	μορφή:	σε	2500	αποδέκτες,	μεταξύ	των	οποίων	περιλαμβάνονται	
ο	Δ/της,	οι	τ.	Δ/ται,	οι	ψηφισμένοι	Δ/ται,	οι	β.	Δ/ται,	οι	τ.β.	Δ/ται,	οι	τ.	Πρόεδροι	και	γεν.	Γραμματείς	καθώς	
και	οι	νυν	Πρόεδροι	και	Γραμματείς	της	2470	Περιφέρειας	και	των	Ελληνοκυπριακών	καθώς	και	φορείς	και	
άτομα	της	κοινωνίας	των	Χανίων	καθώς	και	σε	όλες	τις	πολιτικές	και	στρατιωτικές	αρχές	των	Χανίων	

Β)	Σε	έντυπη	μορφή:	σε	200	αποδέκτες,	ήτοι,	στις	αρχές	τις	πόλεως	μας,	στα	μέλη	μας	και	στους	φίλους	του	
ομίλου	που	δεν	διαθέτουν	e-mail.	

Παρακαλούνται	θερμά,	οι	Πρόεδροι	των	ομίλων,	να	μας	αποστέλλουν	και	να	μας	ενημερώνουν	(ει	δυνατόν)	
δια	τα	νέα	e-mail	των	μελών	τους	για	την	αποστολή	σ’	αυτούς	του	περιοδικού	μας	σε	ηλεκτρονική	μορφή,	1)	
διότι	πολλά	e-mail	επιστρέφουν	πίσω	και	2)	τα	νέα	μέλη	τους	να	μπορούν	να	παραλαμβάνουν	το	περιοδικό	
μας.	

	

Προσοχή:	Θερμή	παράκλησις	όταν	αλλάζεται	τα	e-mail	σας	να	μας	πληροφορείτε	το	καινούργιο	σας	δια	να	
σας		ενημερώνουμε	δια	την	δράσιν	μας.	
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ROTARY	INTERNATIONAL	
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	

2470	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΜΗ	ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	
ΤΟ	ΣΥΝΘΗΜΑ	ΤΗΣ	ΧΡΟΝΙΑΣ	

«ΓΙΝΕ	Η	ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ»	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	

BARRY	RASSIN	
	

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		
2018-2019	

	
ΝΤΟΡΑ	ΚΕΜΟΥ	

ΠΑΞΩΝ	5,	14562	ΚΗΦΙΣΙΑ	
ΚΙΝ.6932361731	
ΤΗΛ.2108017794	

	
E-mail:	

ndkemos@otenet.gr	
	

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	
2019-2020	

	
ΠΑΝΑΓΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	
ΚΙΝ		6947323707	
ΤΗΛ.2103614974	

E-mail:	
thpanagos@gmail.com		

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	
2020-2021	

	
ΜΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
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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ΤΟ	ΠΑΡΟΝ	ΤΕΥΧΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		2018,	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	ΚΑΙ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	
2019	ΚΑΙ	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΥ	2019	ΚΑΘΩΣ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΤΟΥ	ΕΤΟΥΣ	1-7-18/30-6-19.	

	

	

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΑΠΛΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ	ΤΗΣ	13-12-
2018	ΜΕ	ΣΚΟΠΟΝ	ΤΗΝ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ	ΤΩΝ	ΕΤΗΣΙΩΝ	ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΣ	ΕΚΛΟΓΗΝ	

ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1-7-2020/30-6-2021	ΚΑΙ	ΔΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1-7-2019/30-6-2020	

	

	 	

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ	ΑΠΟΨΙΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΚΑΘΩΣ	ΚΑΙ	ΤΜΗΜΑ	ΑΥΤΗΣ	

	

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΕΝΑΡΞΙΝ	ΤΗΣ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	ΜΕ	ΤΗΝ		ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ	ΠΡΟΣΕΥΧΗ	ΤΗΝ	ΟΠΟΙΑ	ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ	Ο	
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1-7-2019/0-6-2020		ΣΤΑΥΡΟΣ	ΓΚΙΖΑΣ.	

	

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	13-12-2018	

Φίλτατοι	Ροταριανοί	Συνάδελφοι	και	φίλοι	του	Ομίλου	μας,	Σας	καλωσορίζω	στην	σημερινήν	απλήν	
συνεστίασιν	μας	που	κατά	κύριον	σκοπόν	έχει	τα	κάτωθι:	

1)	Να	σας	ενημερώσει	επι	των	δραστηριοτήτων	μας	από	την	1Νοεμβρίου	εως	σήμερον.	

Α)	Συμμετοχή	του	Ομίλου	μας	σε	εκδηλώσεις	Αρχών	Πολιτικών,	Στρατιωτικών,	εκκλησιαστικών	
και	 λοιπών	 φορέων	 των	 Χανίων	 αφου	 προηγουμένως	 σας	 δείξω	 τις	 φωτογραφίες	 από	 την	
συμμετοχή	μας	στις	εορταστικές	εκδηλώσεις	της	επετείου	της	28	Οκτωβρίου.	
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Συμμετείχαμε	στους	εορτασμούς:		

A)Στα	Εισόδια	της	Θεοτόκου	της	Πολιούχου	της	πόλεως	μας	την	21-11-18.	
Β)	Στην	Ενωση	της	Κρήτης	με	την	Ελλάδα	την	1-12-18.	
Γ)	 Στο	 Πεδίο	 Βολής	 Κρήτης	 την	 4-12-18	 στην	 προστάτιδα	 του	 Πυροβολικού	 Αγία	
Βαρβάρα.Σχετικό	φωτογραφικό	ρεπορτάζ	θα	σας	προβάλλομε	στις	Ανακοινώσεις	17-1-19.	
Δ)	Στον	Ναύσταθμο	Κρήτης	την	6-12-18	στην	εορτή	του	Αγίου	Νικολάου.	
Ε)	Δεν	μπορέσαμε	να	συμμετάσχομε	στον	εορτασμό	της	Εθνικής	Αντιστάσεως	την	25-11-18	
λόγω	ανωτέρας	βίας.	

2)	Την	διενέργειαν	των	καθιερωμένων	ετησίων	αρχαιρεσιών	δια	την	εκλογήν	Προέδρου	1-7-20/30-6-
21	και	ΔΣ	1-7-19/30-6-20	

3)	 Την	 καλλιέργειαν	 κλίματος	 συναδελφώσεως	 αλληλοκατανοήσεως	 αλληλεγγύης	 και	
αλληλοβοήθειας	μεταξύ	μας,	 το	οποίον	θεωρώ	ως	το	βασικό	στοιχείον	υπάρξεως	του	Ομίλου	μας	
και	 κατ΄επέκτασιν	 του	 Δ.Ρ.	 Δια	 τον	 σκοπόν	 αυτόν	 πρέπει	 να	 εργασθούμε	 ολοι	 μαζί	 και	 να	
συνεισφέρουμε	 το	 απόθεμα	 της	 ψυχής	 μας.	 Εδω	 δεν	 χρειάζονται	 χρήματα,	 χρειάζεται	 όμως	 η	
πολυπόθητη	ΑΓΑΠΗ	και	 η	συνεργασία	μεταξύ	μας.	 Ενας	 καλός	 λόγος,	 ένα	 ειλικρινές	 χαμόγελο	ας	
είναι	η	βασική	μας	αρχή	και	μέσα	στα	πλαίσια	αυτά	διεξάγονται	και	οι	αρχαιρεσίες	μας	που	είναι	
καταστατικά	υποχρεωτικές.	

Όμως		σχεδόν	πάντοτε	ολοι	ψηφίζουμε	ολους	τους	υποψηφίους.	Δεν	έχομεν	να	χωρίσουμε	τίποτε.	
Ολοι	 χωρούμε	 εις	 την	 προσπάθειαν	 προσφοράς	 Υπηρεσιών	 προς	 τον	 συνάνθρωπον	 μας.	 Είμεθα	
εθελοντές	προσφοράς	Υπηρεσιών	και	πρέπει	αυτό	να	αναγωρίζεται	απ	ολους	ανεξαιρέτως	τους	ροτ.	
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4)	 Τον	 Ομιλον	 μας	 οσο	 και	 εμένα	 προσωπικώς	 θα	 μας	 εκπροσωπούσε	 ο	 ροτ.	 Μπατσαρισάκης	
Παναγιώτης,	αναπλ.	Γ.Γ.	αλλά	λογω	εκτάκτου	προβλήματος	δε	δυνηθη	να	παρευρεθεί.	
	

	
5)	 	 Κορυφαίο	 θέμα	 δια	 την	 υπαρξιν	 του	 Ομίλου	 μας	 είναι	 η	 πληροφόρησις	 σας	 σχετικά	 με	 τα	
οικονομικά	του	Ομίλου	μας,οποιοσδήποτε	από	τα	τακτικά	μέλη	μας	τα	ταμειακώς	εν	τάξει	μπορεί	
να	επισκεφθεί	τα	γραφεία	μας	και	να	ενημερωθεί	αναλυτικά	επ	αυτών.	Μετά	το	πέρας	της	Ομιλίας	
μου,	ο	Ταμίας	Πελεκανάκης	Γιώργος	θα	σας	κάνει	τον	απολογισμόν	του	Ομίλου	μας	και	εν	συνεχεία	
θα	αναγμωσθεί	η	έκθεσις	της	εξελεκτικής	Επιτροπής.Με	τις	δραστηριότητες	που	πραγματοποιούμε	
είναι	αδύνατο	να	ισοσκελίσουμε	τον	προυπολογισμόν	μας	με	την	μικρήν	συνδρομήν	που	εχομεν.Σας	
κάνω	 εκκλησιν	 βοηθήστε	 μας.	 Δεν	 ζητώ	 απολύτως	 μα	 απολύτως	 τίποτε	 από	 αυτούς	 που	 δεν	
εχουν,μας	 φτάνει	 η	 αγάπη	 τους.	 Ζητούμε	 όμως	 απ	 ΄αυτούς	 που	 μπορούν	 να	 μας	 δώσουν	 ότι	
διαθέτουν	 περίσσευμα.Να	 έχετε	 υπ΄οψιν	 σας	 ότι	 εκδίδουμε	 Δελτίο.	 Διατηρούμε	 προσωπικό	 επι	
μονίμου	βάσεως	 καθώς	 και	 περιστασιακούς.	Πληρώνουμε	 Τηλέφωνο,	 ΔΕΗ,	 γραφική	υλη,	 μελάνια	
εκτυπωτών,	 βοηθούμε	 αναξιοπαθούσες	 οικογένειες	 που	 βρίσκονται	 σε	 μεγάλη	 ενδια,	
αντιμετωπίζουμε	βλάβες	όπως	π.χ	με	την	πτώσιν	Τάσεως	της	ΔΕΗ	και	όχι	μόνο.		

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

Θα	 περιμένουμε	 την	 ανταπόκρισιν	 σας	 στην	 έκλησιν	 μας	 με	 ανυπομονησία	 και	 αγχος	 δια	 την	
λειτουργίαν	 του	Ομίλου	 μας.Καθε	 προσφορά	 είναι	 δεκτή	 έστω	 και	 μικρή	 η	 μεγάλη,θα	 συμβάλλει	
όμως	στην	αντιμετώπησιν	του	προβλήματος	που	εχομε.	
6)	 Σας	 	 απευθύνω	 θερμή	 έκκληση	 να	 με	 βοηθάτε	 στις	 πανηγυρικές	 συνεστιάσεις	 μας	 με	 το	 να	
προσκαλείται	φίλους	σας	σε	αυτές	δια	να	παρουσιάζει	ο	Ομιλος	μας	ένα	ικανοποιητικό	πρόσωπο	
στην	κοινωνία	μας.	Θέλω	να	το	ενστερνισθείτε	αυτό.	Μην	με	αφήνετε	μόνο	μου.	Να	σας	δηλώνουν	
την	 συμμετοχήν	 τους	 και	 να	 σας	 τακτοποιούμε	 σε	 ιδιαίτερο	 τραπέζι	 με	 την	 αναγραφήν	 του	
ονόματος	σας	πχ	προσκεκλημμένοι	του	ταδε	ροτ.	

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

Το	κατορθώνω	βέβαια	όπως	και	σεις	το	έχετε	διαπιστώσει	αλλα	κουραζομαι	υπερβολικά.	
7)	 Ένα	 άλλο	 σημείο	 που	 θέλω	 να	 επισημάνω	 είναι	 ότι	 σε	 περίπτωση	 εκτάκτου	 κωλύμματος	
ειδοποιησατε	 μας	 εγκαίρως	 δια	 να	 ακυρώσουμε	 την	 συμμετοχήν	 σας	 δια	 να	 μην	 ετοιμάζει	 το	
κέντρο	 φαγητό	 δια	 	 περισσότερα	 ατομα	 και	 για	 να	 προσπαθήσουμε	 να	 καλύψουμε	 τα	 κενά	
επιτείνοντας	 τις	 προσπάθειες	 μας	 σε	 οσους	 δεν	 μπορέσαμε	 να	 τηλεφωνήσουμε.	 Μην	 λέτε	 δεν	
βαριέσαι	 τι	 θα	 συμβεί	 εάν	 δεν	 πάω	 και	 δεν	 ειδοποιήσω.	 Και	 όμως	 μας	 δημιουργείτε	 μεγάλο	
πρόβλημα.	
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8)	 Τρίτο	 σημείο	 που	 θέλω	 να	 προσέξετε.	 Σας	 στέλνουμε	 τις	 προσκλήσεις	 με	 	 email	 	 και	 σας	
παρακαλούμε	 να	 δηλώσετε	 συμμετοχή.	 Ελάχιστοι	 ανταποκρίνονται	 στην	 παράκλησιν	 μας	 αυτήν.	
Δεν	σας	κοστίζει	τίποτε	να	στείλετε	ένα	email	η	να	μας	πάρετε		τηλέφωνο.	Δεν	το	κάνετε	όμως.	
9)	Προσπαθήσετε,	βάλετε	τα	δυνατά	σας,	ενδιαφερθείτε	να	εγγραψουμε	Νέα	Μέλη.	Σωματείο	που	
δεν	ανανεώνεται	φθίνει.	

Εμείς	πρέπει	να	διατηρήσουμε	το	κύρος		του	Ρόταρυ	στο	υψηλό	επίπεδο	που	ευρίσκεται	σήμερα.	
Βάλτε	το	 	σαν	σκοπόν,	σαν	καθήκον	σας	ροταριανό.	Πολλοί	από	σας	εχετε	τις	δουλειές	σας	και	

δεν	μπορείται	να	προσφέρετε	Διοικητικό	εργο.	
Μπορείτε	 όμως	 κάλλιστα,	 εάν	 το	 ενστερνισθείτε,	 εάν	 το	 βάλετε	 σαν	 αυτοσκοπό	 να	 εγγράψετε	

νέα	Μέλη.	Να	αισθανθούν	και	αλλα	ατομα	της	κοινωνίας	μας	την	χαράν	της	συναδελφώσεως.	
Θα	 σας	 δώσω	 από	 δυο	 αιτήσεις	 στον	 καθένα	 σας	 και	 προσπαθήστε	 με	 κάθε	 τρόπον	 να	

εγγράψουμε	νέα	μέλη.	
Οσοι	 ροταριανοί	 επιτύχουν	 να	 εγγράψουν	 τουλάχιστον	 δυο	 νεα	 Μέλη	 εντός	 ενός	 έτους	 θα	

βραβευθούν	απ	αυτόν	εκ	μέρους	του	Ομίλου	μας.	Στην	κατηγορία	των	βραβευομένων	θα	υπαχθούν	
και	αυτοί	που	εχουν	βάλει	νέους	ροτ.απο	1-1-18	αρκεί	να	είναι	2	συνολικά	οι	εισαχθέντες.	
10)	Επίσης	θέλω	να	σας	παρακαλέσω	όταν	αλλαζετε	αριθμό	τηλεφωνου	η	email,	τηλεφωνήστε	μας	
να	μας	 ενημερώνετε	 για	 να	μην	 γυρίζουν	πίσω	 τα	 email	 και	 να	μην	μπορώ	 να	σας	 βρω	 και	 στο	
τηλέφωνο.	
11)	Διαφημίσετε	το	Περιοδικό	μας	Ροταριανός	Παλμός	και	πρωτίστως		διαβάσετε	το	σεις.	Περιέχει	
ολες		τις	δραστηριότητες	μας.	Εαν	δεν	το	λαμβάνετε	ειδοποιήσετε	μας.	
Δώσατε	μας	τα	email	των	φίλων	σας	με	τηλεφωνικό	μήνυμα	δια	να	τους	το	στέλνουμε	και	για	να		
τους	προσκαλούμε	στις	Πανηγυρικές	Συνεστιάσεις	μας.	
12)	 Στις	 απλές	 συνεστιάσεις	 μας	 ανταλλάξατε	 απόψεις	 και	 σκέψεις	 μεταξύ	 σας,γνωρισθείτε	
καλύτερα.	

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

Καθένας	μας	ας	πλησιάσει	πρώτος	αυτός	 τον	 νέον	ροτ.συνάδελφο	η	 τον	παλαιό	αλλά	που	δεν	
εχει	αρκετό	θάρρος	δια	να	επιτεχθεί	η	πολυπόθυτη	συναδέλφωσις.	
13)	 Εξακολουθούμε	 να	 δίδουμε	 Αντίγραφα	 του	 πολύ	 σημαντικού	 Αρχείου	 του	 Ομίλου	 μας	 που	
μερικό	βέβαια	βρίσκεται	στην	Ιστοσελίδα	μας	και	στο		Facebook	του	Ομίλου.	Δώσαμε	στο	Ιστορικό	
Αρχείο	Κρήτης	δια	να	παραμείνει	η	Ιστορία	του	Ομίλου	μας	εις	τις	επερχόμενες	γεναιές	καθώς	και	
την	βιβλιοθήκη	του	Δήμου	ΧΑΝΙΩΝ.Σας	πληροφορώ	ότι	η	ιστοσελίδα	μας	έχει	επισκεψιμότητα	ανω	
των	χιλίων	ατόμων	μηνιαίως.	
			

	14)	 Απολογισμός	 ετών	 16	 και	 17	 από	 τον	 Ταμία	
μας	Πελεκανάκη	Γεώργιο.	

Ανάγνωση	Εκθεση	εξελεκτικής	Επιτροπής	δια	τα	έτη	
16	και	17.	

	

Ο	 Πρόεδρος	 της	 εξελεγκτικής	 Επιτροπής	 Ροτ.	
Βουλουμπασάκης	 Ιωαννης	 ενώ	 αναγιγνώσκει	 τις	
εκθέσεις	οι	οποίες	ενεκρίθησαν	παμψηφεί.		
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15)	 Και	 τώρα	 θα	 προβάλουμε	 στις	 οθόνες	 μας	
ένα	 ηχητικό	 μήνυμα	 ευαισθητοποίησις	
«Μ΄ακούτε	που	σας	τραγουδώ»	δια	τα	τροχαία	
ατυχήματα	 δημιουργηθέν	 από	 τα	 παιδιά	 του	
3ου	 Δημοτικού	 Σχολείου	 Κισσάμου	 και	
βραβευθέν	 από	 τον	 Σύλλογο	 τροχαίων	
ατυχημάτων	και	Δυστυχημάτων	με	Πρόεδρο	τον	
εκ	 των	 Αντ/δρων	 μας	 Σταύρο	 Πολέντα.	 Ο	 Ροτ.	
Πολέντας	 Σταύρος	 ελαβε	 ευθύς	 αμέσως	 τον	
λόγο	 και	 παρακάλεσε	 να	 τηρούμε	 τον	 κώδικα	
οδικής	 κυκλοφορίας	 και	 να	 ειμεθα	 πολύ	
προσεκτικοί	όταν	οδηγούμε.	
	
	
16)	Κοινοτική	Δράση	1ου	Ροτ.Κοινοτ.Σώματος	

ΔΩΡΕΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΑΠ  

Την Παρασκευή 09-11-2018 το 1Ο Ροταριανό κοινοτικό σώµα Αζωγυρέ Σελίνου παρέδωσε διά των 
αντιπροσώπων του δύο υπολογιστές στο κέντρο ηµερήσιας φροντίδας αναπήρων παιδιών (Η 
Μεγαλόχαρη). 

Ο πρώτος υπολογιστής ήταν προσφορά στον όµιλο µας από τον Κο Knutt Trappe πρώην αξιωµατικό 
της Γερµανικής αεροπορίας και ο δεύτερος υπολογιστής ήταν προσφορά του Κου Kevyn Thomson 
συνταξιούχου δικηγόρου από την Μεγάλη Βρετανία , οι δύο αυτοί υπολογιστές εξοπλίστηκαν µε 
προγράµµατα ελληνικής γλώσσας χάρις στην χορηγία του αντιπροέδρου Κουκουτσάκη Αντωνίου. 

Θέλουµε να σηµειώσουµε πως αρκετά µέλη του προσωπικού εργάζονται αφιλοκερδώς δείχνοντας 
ιδιαίτερη αγάπη και αφοσίωση φροντίζοντας παράλληλα να µεταδώσουν όλες τις γνώσεις που θα τους 
χρειαστούν. Οι υπολογιστές θα χρησιµοποιηθούν από το ίδρυµα για την εκπαίδευση και ψυχαγωγία 
των παιδιών. 

Τέλος θέλουµε να καλέσουµε όλους τους επιχειρηµατίες και φορείς του νοµού να στηρίξουν µε όποιο 
τρόπο µπορούν το ΚΗΦΑΠ Χανίων διότι οι ανάγκες είναι µεγάλες και το έργο που παράγετε είναι 
ανεκτίµητο. 
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17)	 ΔΙΑ	 ΤΗΝ	 ΑΓΟΡΑ	 DRONE	 ΔΙΑ	 ΤΙΣ	 ΑΝΑΓΚΕΣ	 ΤΗΣ	 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ	 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	 ΧΑΝΙΩΝ	 ΠΡΟΣ	
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΝ	 ΤΩΝ	 ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ-ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ	 ΚΑΙ	 ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ	 ΚΙΝΔΙΝΕΥΟΝΤΩΝ	 ΑΤΟΜΩΝ	 ΘΑ	 ΣΑΣ	
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ	Ο	 ΡΟΤ.ΠΕΛΕΛΑΝΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕ	 ΤΟΝ	ΠΡΟΕΔΡΟ	ΤΗΣ	 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	
ΜΕΛΕΤΙΟ.	

	
	
17)	ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ	
ΜΕΤΑ	ΤΙΣ	ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ	ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΣΕ	ΣΩΜΑ	ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ:	
	
ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ	ΕΤΟΥΣ	1-7-2019	ΕΩΣ	30-6-2020	&	ΓΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ		ΕΤΟΥΣ		1-7-2020		ΕΩΣ	30-6-2021	
	
1. ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ		ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1-7-2019/30-6-2020	KAI	ANAΠ.	2020-2021	

2. 	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1-7-2020/30-6-2021	&	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	1-7-2019/30-6-2020																																								

3. ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΙΟΣ	Α΄	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ																																																					

4. ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	

5. ΠΟΛΕΝΤΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ											

6. ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	

7. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΑΠ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	

8. ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠ.	ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ																																																												

9. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠ.	ΤΑΜΙΑΣ		

10. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ	

	

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΕΤΟΥΣ	1-1-2019/31-12-2019	

	

1. ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

2. ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

3. ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ		ΙΩΑΝΝΗΣ	
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	 ΚΑΙ	 ΛΟΙΠΟ	 ΡΕΠΟΡΤΑΖ	 ΑΠΟ	 ΤΗΝ	 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ	 ΜΑΣ	 ΤΗΣ	 17/1/2019	 ΜΕ	 ΚΥΡΙΟ	
ΟΜΙΛΗΤΗΝ	ΤΟΝ	Τ.ΥΠΟΥΡΓΟΝ		ΚΑΙ	Τ.ΑΝΤ/ΔΡΟΝ	ΤΗΣ	ΒΟΥΛΗΣ	ΕΠΙΤ.ΡΟΤ.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	ΧΡΗΣΤΟ	
ΤΗΣ	ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ	ΤΟΥ	κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ	ΤΩΝ	ΕΘΝΙΚΩΝ	ΟΜΑΔΩΝ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	
ΝΑΥΤΙΚΟΥ	 ΟΜΙΛΟΥ	 ΧΑΝΙΩΝ	 ΕΙΣ	 ΤΟ	 ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ	 ΚΑΙ	 ΤΟ	 ΚΟΨΙΜΟ	 ΤΗΣ	 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ	
ΠΙΤΑΣ	ΜΑΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ	ΤΗΣ	Δ/ΤΟΥ	ΜΑΣ	ΝΤΟΡΑΣ	ΚΕΜΟΥ.	
	

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ	ΑΠΟΨΙΣ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΤΗΝ	ΣΤΙΓΜΗ	ΠΟΥ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΑΣ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗΣ	
ΚΗΡΥΣΣΕΙ	ΤΗΝ	ΕΝΑΡΞΗ	ΤΗΣ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΣ.	

	
	

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ	ΑΠΟΨΙΣ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΤΗΝ	ΣΤΙΓΜΗΝ	ΠΟΥ	ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ	Η	ΚΑΘΙΕΡΩΜΑΝΗ	
ΠΡΟΣΕΥΧΗ	ΠΡΟΣ	ΤΟΝ	Κ.ΗΜΩΝ	ΙΗΣΟΥ	ΧΡΙΣΤΟΝ	ΚΑΙ	ΕΝ	ΣΥΝΕΧΕΙΑ	ΤΗΣ	ΑΝΑΚΡΟΥΣΕΩΣ	ΤΟΥ	ΕΘΝΙΚΟΥ	ΜΑΣ	ΥΜΝΟΥ.	

	
Διακρίνονται	απ΄αριστερά:	
Οι	 Ροτ.Πρώιμος	 Ευκλείδης	 Επιμελ.της	 ΩΡΛ	 Κλινικής	 του	 Γεν.Νοσ.Χανίων,	 ο	 Ροτ.Παπαδάκης	 Χαρίτων	
Καθηγητής	 Ιατρικής	 και	Δ/ντης	 της	ανωτέρω	Κλινικής,ο	 κ.Καστανάκης	Σεραφείμ	Καθηγητής	 Ιατρικής,	ο	
Επιτ.Ροτ.Στρατιδάκης	 Γεώργιος	Υποστράτηγος	 ε.α	πρ.Δ/της	 της	V	Μεραρχίας	Κρητών,	ο	ροτ.Πατεράκης	
Σταύρος	 Πρόξενος	 Κρήτης	 της	 Σλοβακίας,	 ο	 επιτ.ροτ.Σταματάκης	 Εμμ.τ.Αντ/δρος	 Περ.Συμβ.Κρήτης	 και	
τ.Δήμαρχος,	 ο	 τ.Πρύτανης	 του	 Πολυτεχνείου	 Κρήτης	 καθηγητής	 Φίλης	 Ιωάννης,η	 τ.Πολιτευτής	
Αρχόντισσα	 Ναναδάκη	 –Παπαδερού,	 ο	 ροτ.Κουτρώνας	 Δημήτριος,	 η	 ροτ.Ελβίρα	 Στασσίνου	 Δικηγόρος	
και	 Πολιτευτής	 Χανίων,	 ο	 ροτ.Γκίζας	 Σταύρος	 εψηφισμένος	 Πρόεδρος	 και	 τ.β	 Δ/της,	 ο	 ροτ.	
Μπατσαρισάκης	 Παναγιώτης	 Αναπλ.Γεν.Γραμματεύς,	 το	 ζεύγος	 Μαρκογιαννάκη	 Χρήστου	 Επιτ.Ροτ.-
Πρ.Υπουργού,	 ο	 Πρόεδρος	 μας	 Εμμ.Δελάκης,	 η	 Διοικητής	 μας	 Ντόρα	 Κέμου	 μετά	 του	 συζύγου	 της	
Νικολάου,	 ο	 β.Δ/της	 Σπετσίδης	 Νικόλαος,	 ο	 Γεν.Γραμματεύς	 μας	 Κωτσιόπουλος	 Δημήτριος,ο	 τ.β.Δ/της	
Μαρινάκης	Σταύρος,	ο	Πρόεδρος	του	1ου	Ροτ.Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	ροτ.Κουκουτσάκης	Ευτύχιος,	
ο	 τ.Αντ/δρος	 μας	 Πολέντας	 Σταύρος,	 το	 ζεύγος	 των	 ροτ.Καστρινάκη	 Σταύρου	 Προέδρου	 των	 Εφέδρων		
Αξιωματικών	 Νομού	 Χανίων	 μετά	 του	 πρ.Προέδρου	 Μανιουδάκη	 Αθανασίου	 οι	 Επιτιμοι	 ροτ.του	
τ.β.Δ/του	 Κρουσταλλάκη	 Παντελή,	 του	 τ.Δ/του	 της	 115	 Πτέρυγας	 Μάχης	 Αντιπτεράρχου	 Λεωνίδα	
Ευαγγέλου,	 του	 Επιτ.Μαρινάκη	 Μάρκου	 Συγγραφέως	 Ερευνητού,	 της	 Επιτ.ροτ.Ζαχαρένιας	
Σημανδηράκης	Ειδικής	Συμβούλου	των	Γεν.Αρχείων	του	Κράτους	και	του	Α	ΑΝΤ/δρου	μας	Ουρουτζόγλου	
Μελετίου.	
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Η	 διοικητης	 μας	 ροτ.	 Ντορα	 Kεμου	 ενω	 απευθυνει	
ενα	εγκαρδιο	φιλικο	χαιρετισμο	στους	πολυπληθεις	
παρευρισκομενους	ροταριανους	της	κρητης	και	 του	
ροταριανου	ομιλου	λαρνακος	–	κιτιον	της	κυπρου	
	
	
	
	
Φιλες	και	φιλοι	

Καλη	χρονια	με	υγεια,ειρηνη,προκοπη,να	ειναι	γενναιοδωρο	και	φωτεινο	το	2019.	
Μιλαμε	για	φως	και	ανατρεχω	στον	παγκοσμιο	κρητικο,τον	αστροφυσικο	Γιωργο	Γραμματικακη	

‘’το	σκοταδι	 και	 το	φως	 ειναι	μια	συγκριση	που	διατρεχει	 τους	πολιτισμους	 και	 τις	 θρησκειες.	 Το	
κακο	 ειναι	 πως	 στην	 φυσικη	 τα	 ορια	 δεν	 ειναι	 σκοταδι	 η	 φως.	 Παμε	 σιγα-σιγα	 απο	 το	 φως	 στο	
σκοταδι.	Ακομα	και	στο	βαθυ	σκοταδι	υπαρχει	λιγο	φως	>>	

Διαφωνει	 κανεις	 πωσ	 η	 φωτεινη	 πλευρα	 της	 ζωης	 ειναι	 αυτη	 που	 καταξιωνει	 την	 πορεια	 των	
ανθρωπων	στη	γη.	

Εμεις	 στο	 ροταρυ	 ειμαστε	 μια	 οργανωση	 με	 ανθρωπους	 που	 διακρινονται	 σε	 επιχειρησεις	 και	
επαγγελματα,	 που	 επιδιωκουν	 να	 προσφερουν	 υπηρεσιες	 αλληλεγγυης,	 να	 ενθαρρυνουν	 υψηλες	
ηθικες	αξιες,	να	οικοδομησουν	την	καλη	θεληση	και	την	ειρηνη	σε	ολο	τον	κοσμο.	

Η	κρητη	του	πολιτισμου	και	της	ιστοριας	φλογιζει	την	ψυχη	μας.ακτινοβολει	δυναμη	με	αγωνα,με	
πεισμα,	επιμονη,	θαρρος	και	ορμη.	

Αληθεια	ποση	σοφια	και	εσωτερικη	δυναμη	αναβλυζει	απο	τα	λογια	του	καζαντζακη	για	τον	τοπο	
αυτο.	

«Υπαρχει	και	κατι	αλλο	στην	κρητη,	υπαρχει	καποια	φλογα,ας	την	πουμε	ψυχη	,και	κατι	απο	τη	
ζωη	 και	 το	 θανατο,	 που	 ειναι	 δυσκολο	 να	 το	 ορισεις,δηλαδη	 να	 το	 περιορισεις.υπαρχει	 αυτη	 η	
περηφανεια,	το	πεισμα,	η	παλικαρια,	η	αψηφισια	και	μαζι	τους	και	κατι	αλλο	ανεκφραστο	που	σε	
κανει	να	χαιρεσαι	που	εισαι	ανθρωπος,	να	χαιρεσαι,	μα	και	συναμα	να	σας	δινει	μεγαλη	ευθυνη….»	

	
Ευχομαι		σε	ολους	και	ολες	καλη	και	δημιουργικη	χρονια.	
Να	στε	περιφανος	που	ζειτε	σε	αυτη	την	πατριδα.	

	
Ντορα	Κεμου		
	
	
	
	

Η	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΜΑΣ	ΝΤΟΡΑ	ΚΕΜΟΥ	ΜΕΤΑ	ΤΟΥ	
ΣΥΖΥΓΟΥ	ΤΗΣ	ΝΙΚΟΥ	ΚΕΜΟΥ	ΠΡ.	Β΄ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ,		ΤΟΥ	

ΝΥΝ	Β΄ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ	ΣΠΕΤΣΙΔΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΜΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΥ	ΓΚΙΖΑ	
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Tην	 στιγμην	 που	 ο	 επιτ.ροτ.Μαρκογιαννακης	 Χρηστος	
τ.υπουργος	αναπτυσσει	ως	κεντρικος	ομιλητης	της	βραδυας	την	
ομιλιαν	 του	με	θεμα	«Η	επιτρεπτη	αστυνομικη	βια»	παρουσια	
του	 προεδρου	 μας	 Εμμ.Δελακη	 που	 προηγουμενως	 τον	 ειχε	
προσφωνησει	 και	 παρουσιασει	 καταληγοντας	 σε	 ενα	 εμετρο	
στιχουργημα	του.	
	
Πολλές φορές µας τίµησες 
Με την εµφάνισιν σου     
Το Ρόταρυ σου εύχεται  
Υγεία στη Ζωή σου  
 

Για να στολίζεις τα Χανιά 
που πάντα σε τιµούνε    
να ξαναγίνεις Βουλευτής  και 
Υπουργός   
Το θέλουν το ζητούνε 
 

Σε µέρες πούνε δύσκολες  
Ν’ ακούγεται η Φωνή σου   
Να βοηθάς όπου µπορείς  
 Μούλη τη δύναµή σου 
 

 

	
	
	
Oι		προεδροι	Δελακης	Εμμανουηλ	και	Κουκουτσακης	
Ευτυχιος	 ενω	 επιδιδουν	 εις	 τον	 επιτ.	 ροτ.	
Μαρκογιαννακη	Χρηστο	 τ.Υπουργο	και	 τ.Αν/δρο	 της	
βουλης	.	
Ενα	 προσωπικο	 αφιερωμα	 των	 ροταριανων	 χανιων	
ως	ενθυμιο	ευχαριστηριο	δια	την	ομιλιαν	του.	
	

	

ΕΙΣ	ΤΟΝ		τ.	ΥΠΟΥΡΓΟΝ-ΑΝ/ΔΡΟ	ΤΗΣ	ΒΟΥΛΗΣ	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΝ	ΧΡΗΣΤΟΝ	
	

Με  την  αγάπη  
λάβαρο  
Με  ξίφος  σου  το  
θάρρος  
Και  µε  κοντάρι  
αγωνιστή  
Μια  θέληση  τρανή  
Υπηρετείς  ιδανικά   
Σαν  φεγγοβόλος  
φάρος  
Σε  µ ια  εποχή  
ανάλγητη   
Ψυχρή  και  
σκοτεινή  

Σοφές  πάντοτε  οι  
σκέψεις  σου   
Κι  ο  λόγος  σου  
γλυκός   
Προσφέρουν  σε  
προβλήµατα   
Των  συνανθρώπων  
λύσεις   
Τρέχοντας  όπου  
ακούγεται   
Του  πόνου  
στεναγµός  
Με  πράξεις  
«ροταριανές» 
Να  τον  
ανακουφίσεις  

Πλήθος  εµπόδια  
ορθώνονται  
Στους  δύσκολους  
σου  Δρόµους   
Που  οδηγούν  στης  
ανθρωπιάς  
Τα  κάστρα  τα  
λαµπρά  
Μα  εσύ  κρατάς  
αλύγιστος  
Της   Πίστης  σου  
τους  ώµους  
Και  της  ωραίας  
σου  ψυχής   
Δε  γέρνουν  τα  
φτερά  

Πάντα  στα  
µετερίζια  σου  
Να  στέκεσαι  
γερός  
Και  της  καρδίας  
σου  ολάνθιστα  
Να  µένουνε  τα  
κλώνια  
Για  να  σκορπάς  
πολύτιµο  
Της  σκέψης  σου  
το  φως  
Και  στις  
ερχόµενες  γενιές  
Να  ‘χεις  µ ια  
φήµη  αιώνια .  
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ΤΜΗΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ	

	
	

Απο	 την	 βραβευση	 του	 κ.	 Αγγελακη	 Εμμανουηλ	
προπονητου	 των	 εθνικων	 ομαδων	 και	 του	Ναυτικου	
Ομιλου	 Χανιων	 εις	 το	 Κανοε-Καγιακ.	 Το	 σχετικο	
τιμητικο	 διπλωμα	 επιδιδουν	 δια	 λογαριασμον	 του	
ροτ.Ομιλου	 Χανιων	 	 και	 του	 1ου	 ροτ.Κοινοτικου	
Σωματος	εν	Ελλαδι	εις	Αζωγυρε	Σελινου	οι	δ/της	της	
2470	Περιφ.	του	Διεθνους	Ροταρυ	ροτ.	Ντορα	Κεμου,	
ο	 επιτ.ροτ.Χρηστος	Μαρκογιαννακης	 τ.υπουργος	 και	
τ.αντ/δρος	 της	 βουλης	 καθως	 και	 ο	 πολιτευτης	 και	
πρ.δ/ντης	 των	 φυλακων	 κρατησης	 Κρητη	 1	
κ.Κονταξακης	 Γεωργιος	 παρουσια	 των	 προεδρων	
Δελακη	Εμμ.	και	Κουκουτσακη	Ευτυχιου.	

	
ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΠΙΤΩΝ 17-1-2019 
 
Παρακαλώ πολύ την ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΜΑΣ Ντόρα Κέµου  

µαζί µε τον β.Δ/την Σπετσίδην Νικόλαον καθώς και τους 
Μαρκογιαννάκην Χρήστον και Κουκουτσάκη Ευτύχιο τον 
Πρόεδρο του 1ου Ροτ.Κοιν.Σώµατος εις Αζωγυρέ 
Σελίνου,Σταύρο Γκίζα Εψηφισµένο Πρόεδρο  όπως µε 
βοηθήσουν να  κόψουµε από κοινού την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του Οµίλου µας την οποία κατά 
την παράδοση κόβει ο νοικοκύρης του σπιτιού αφού όµως 
προηγουµένως αφιερώσω σε σας που παρευρίσκεσθε και 
µας τιµάτε µε την παρουσία σας εκλεκτοί και αγαπηµένοι 
φίλοι καθώς και σε όλους τους Ροταριανούς την κάτωθι 
Κρητική µαντινάδα. 

Καινούργιος χρόνος άρχισε 

Κι ούλοι να ευχηθούµε 

Απλόχερα µόνο χαρές 

Να φέρει να χαρούµε 

 
Νόµισµα µέσα στην Πίτα δεν είχαµε. Κάναµε 

κλήρωση από τους αριθµούς που δώσαµε στην είσοδο.  
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Παρακαλώ  πολύ τους Αν/δρους µας Ουρουτζόγλου 
Μελέτιο, Βαθιωτάκη Γεώργιο και Σταύρον Πολέντα   οπως  
τραβήξουν το τυχερό Νούµερο. Οποιος το έχει,  θα πάρει µια 
εικόνα του Αγίου Βασιλείου που φιλοτέχνησε το µέλος του 
1ου  Ροτ.Κοιν.Σώµατος Ρεβέκκα Χάµιλτοναπο τα χέρια του 
Γενικού µας Γραµµατέως Κωτσιόπουλου Δηµητρίου και των 
Αναπληρωτών του Μπατσαρισάκη Παναγιώτη και 
Τσιβουράκη Νικολάου καθώς και της ιδίας  αφού 

προηγουµένως του πω την κάτωθι µαντινάδα: 
 

Η Μάνα που σε γέννησε 
Σε τούτο τον Πλανήτη 
Σ΄επεµψε σαν στόλισµα 
Για το Νησί της Κρήτης 

 
 
 

			

Επισης	 εγινε	 κληρωση	 για	 2	 βιβλια	 που	 ειχε	 την	 ευγενη	
καλοσυνη	 να	 μας	 προσφερει	 το	 επιτιμο	 μελος	 μας	
μαρινακης	μαρκος	συγγραφεας	 /	 ιστορικος	ερευνητης	 τον	
οποιο	καλω	να	ελθει	και	να	επιδωσει	μαζι	με	το	μελος	μας	
και	πολιτευτη	Ελβιρα	Στασινου	
1ο	 βιβλιο:	 νικος	 καζαντζακης	 «προσκυνηματικη	 επισκεφη	 στο	
αγιον	ορος	1941»	
2ο	 βιβλιο:	 Δομινικος	 Θεοτοκοπουλος	 και	 Νικος	 Καζαντζακης	
«100	λιθογραφιες	ζωγραφικων	πινακων»	
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	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	17-1-2019	ΥΠΟ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ	

	
Α)	Συγχαρητήριες	επιστολές	δια	την	έκδοση	του	περιοδικού	μας	Ροτ.Παλμός	Νο61	

Περιόδου	Οκτωβρίου	–Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου	18	μας	απέστειλαν	μεταξύ	των	πολλών	3.500	
παραληπτών	και	οι	κάτωθι:	

	

(1)	Αγαπητέ	ροτ.	Πρόεδρε,	
ευχαριστώ	για	την	απόστολή	του	περιοδικού	του	Ρ.Ο	σας	Παλμός.	
Με	ενδιαφέρον	το	διάβασα	και	ενημερώθηκα,	εύχομαι	να	συντάσσεται	για	άλλα	50	χρόνια,	με	ίδια,	ίσως	και	
καλύτερα	ακόμα	επιτέυγματα,	που	προάγουν	το	Ρόταρυ,αλλά	και		την	2470	Περιφέρειά	μας.	Συγχαρητήρια.	
Γεώργιος	Α.Μαύρος	
Οικονομολόγος-Σύμβουλος	επιχειρήσεων	
υπ.Δ.	2020-2021		2470	Π.Δ.Ρ	
	

(2)	Re: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΕΤΑΣ                                           

Αγαπητέ και φιλτ. Μανώλη  

Ευχαριστώ για την ενηµέρωση των δραστηριοτήτων του οµίλου, ήµουν ιδρυτικό µέλος προ 51 ετών 
όταν ιδρύθηκε και χαίροµαι  ιδιαίτερα για την πρόοδο πού κυρίως οφείλεται στις  
αοκνες προσπαθειες σου.  Ευχόµενος τα βέλτιστα σε χαιρετώ µε ιδιαίτερη  εκτίµηση. 
	

(3)	Σούγιας		Γιάννης	

  Αγαπητέ	συνάδελφε	κ.Δελακη	συγχαρητήρια	για	το	έργο	σας,	και	σας	εύχομαι	καλές	γιορτές.	Ροτ.	Σούγιας	
Γιάννης		(Ομίλου	Αθηνών	)                      

(4)		

Πρός:  

Τον Πρόεδρο του Ρ.Ο.Χανίων ΔΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
Αγαπητέ Πρόεδρε 
 
Λαµβάνω τακτικά το δελτίο σας και µετά: 
1)από 20 χρόνια συνεχούς παρούσίας στο Ρόταρυ 
2)πρόεδρος σε Ρ.Ο και από τις δυο περιφέρειες της Ελλάδας(Σερρών και Νέας Σµύρνης στην Αθήνα) 
πρέπει να σας δηλώσω ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την εικόνα και το έργο που κάνετε. Το δελτίο σας 
πραγµατικά είναι άριστο, γνωρίζοντας από προσωπική εµπειρία ,πόσο δύσκολο είναι να εκδοθεί αλλά 
και να µαζευτεί το απαραίτητο υλικό. Είστε από τους λίγους οµίλους(εάν όχι ο µοναδικός) που µε 
συνέπεια ενηµερώνετε για τις δράσεις σας, ενώ και η γενική εικόνα σας  αποτελεί παράδειγµα για 
άλλους οµίλους. Σάς δίνω συγχαρητήρια ξανά-εκφράζοντας τον θαυµασµό µου. 
 
Καλά Χριστούγεννα 
Πάντα Υγεία για το 2019 
Με ροταριανούς χαιρετισµούς 
Dr. Ιωάννης Τερζής 
Τ. Πρόεδρος Ρ. Οµίλου Νεάς Σµύρνης 
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ΕΥΧΕΣ 

(1) 

 

	

	

	

	

	

(2)	 

 

	

	

	

	

(3)	  

Αθανάσιος    Βόµβας  

 

ΤΟ	ΔΣ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΜΕΛΗ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΠΑΤΡΑΣ	ΕΥΧΟΝΤΑΙ	ΣΕ	ΟΛΟΥΣ	ΣΑΣ…ΚΑΛΕΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ	

 

(4)		ΑΝΤΩΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ   ΚΥΠΡΟΣ  

Αγαπητέ	Πρόεδρε,	
Ευχαριστούμε	για	τες	θερμές	σας	ευχές	αντευχόμενοι	με	την	σειρά	μας		
Ευχόμεθα	σε	σας	και	όλους	τους	φίλους	και	αδελφούς	Ροταριανούς	Χανίων	Καλά	Χριστούγεννα,	υγεία,χαρά	
και	κάθε	οικογενειακή	ευτυχία.	
Αντώνος	Δημητριάδης	Π.Π		
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(5)		ΠΕΔΙΟ   ΒΟΛΗΣ   ΚΡΗΤΗΣ  

             ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

        
Χανιά, 06 Δεκεµβρίου 2018 
Κύριο Εµµανουήλ Δελάκη 

 Πρόεδρο Ροταριανού Όµιλου Χανίων  

Με την ευκαιρία της ονοµαστικής σας εορτής, σας εύχοµαι Χρόνια Πολλά µε υγεία, προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία και καλή επιτυχία στο έργο σας.  

Κλεάνθη  Καρατσίν  

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς      

(6)		

 

      	

	
	
	
	
	
	

	

(7)		

	
	
	
	
	
	

(8)		

	
	
	



19	
	

(9)		

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του 
Ρ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΦΑΡΑΙ σας εύχονται 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
	

Maria	Orfanoudaki	M.O	

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 ... 
Ας γίνουµε λοιπόν, αληθινά, συνάνθρωποι και συνοδοιπόροι σ' έναν καλύτερο κόσµο, µε φάρο τα 
όνειρά µας..Από καρδιάς...» 

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
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ΕΠΙΣΗΣ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	ΔΙΑ	ΤΙΣ	ΕΥΧΕΣ	ΚΑΙ	ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ	ΕΚ	ΒΑΘΟΥΣ	ΚΑΡΔΙΑΣ,	ΤΟΥΣ:	

	

- Ρ.Ο	ΑΝΟΙΞΗ	ΣΕΜΕΛΗ	
- Ρ.Ο.	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	
- Ρ.Ο.	ΑΓ.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	
- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ	(ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ	ΣΤΕΛΙΟΣ-ΛΙΛΙΚΑ)	
- ΡΟΔΗ	ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	(ΥΠΟΨ.	

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ	ΙΟΝΙΩΝ	ΝΗΣΩΝ)	
- Ρ.Ο.	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	–	ΣΑΛΑΜΙΣ	(ΜΙΧΑΗΛ	ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ)	
- ΙΑΤΡΙΚΟ	ΣΥΛΛΟΓΟ	ΧΑΝΙΩΝ	
- ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	(ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ,ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ)	
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ	(ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ)	
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ	
- ΤΣΟΝΤΑΚΗ	ΧΡΗΣΤΟ	(ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ)	
- ΔΗΜΟ	ΠΛΑΤΑΝΙΑ	
- ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ	ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ	(Τ.	Δ/ΤΗ	

Π.Β.Κ.)	
- Ρ.Ο.	ΑΝΑΤΟΛΙΑ	
- BARRY	RASIN	(ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ)	
- ΠΕΔΙΟ	ΒΟΛΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ	
- ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ	ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ		ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ		ΚΩΝ/ΝΟΣ	
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	
- ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΠΟΥΛΚΟΥΡΑΣ	
- ΔΟΜΕΤΙΟΣ	ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ	Ρ.Ο	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
- ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΔΗΜΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	
- ΗΣΑΙΑΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ	
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ	Ρ.Ο	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	
- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΗΣ	ΕΠΙΤ.ΡΟΤ.ΧΑΝΙΩΝ	ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ	ε.α	
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΑΤΩΧΗ	
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ	ΧΑΝΙΩΝ	
- ΜΑΡΙΑ	ΜΑΣΤΟΡΑ	

         ΟΙ τ.Δ/ΤΑΙ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

- ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΙΤΣΟΣ	
- ΧΑΤΖΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΚΟΤΣΑΛΗ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	
- ΜΑΡΙΑ	ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ	
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
	

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΜΑΣ	ΕΙΣ	ΤΗΝ	
ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΟΥ	Π.Β.Κ.	ΤΗΣ	4/12/18	ΕΠ’	ΕΥΚΑΙΡΙΑ	ΤΟΥ	
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ	ΤΗΣ	ΑΓΙΑΣ	ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ	ΤΟΥ	

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ	

Ο	Προεδρος	μας	Εμμ.	Δελακης	διακρινεται	στο	Παρεκκλησιον	
της	 Αγιας	 Βαρβαρας,	 μαζι	 με	 τον	 Δ/την	 του	 Π.Β.Κ.	 Ταξιαρχον	
Κλεανθη	 Καραντζινη,	 την	 ωρα	 της	 Λειτουργιας	 μαζι	 με	 τις	
εθελοντριες	αδελφες	του	Ερυθρου	Σταυρου.	

Εις	 τον	 προαυλιον	 χωρον,	 μετα	 το	 περας	 της	 Θειας	
Λειτουργιας	 και	 κατά	 την	 διαρκειαν	 του	 εορτασμου	 και	 της	
απονομης	 επαινων	 εις	 διαφορους	 αξ/κους	 του	 Π.Β.Κ.	 υπο	 του	
Δ/του,	 διακρινεται	 η	 αντιπροσωπεια	 του	 Ομιλου	 μας	
αποτελουμενη	 από	 τον	 Προεδρον	 Εμμ.	 Δελακη,	 τον	 Ταμια	 Γ.	
Πελεκανακη	 και	 τους	 Ροτ.	 Πατερακην	 Σταυρον,	 Προξενο	 της	
Σλοβακιας	στην	Κρητη,	υπευθυνο	της	4ης	Λεωφορου	Δρασεως	του	
Δ.Ρ.	 και	 Καστρινακην	 Σταυρος,	 Προεδρον	 της	 επιτροπης	
βραβευσεων	του	Ομιλου	μας	και	Προεδρον	των	Εφεδ.	Αξ/κων	του	
Νομου	 Χανιων.	 Οι	 2	 τελευταιοι	 εχουν	 κληθει	 και	 με	 τις	
αναφερομενες	 ιδιοτητες	
τους.	

Επισης	 μεταξυ	 του	
προεδρου	 μας	 Εμμ.	
Δελακη	 και	 των	 Ροτ.	
Σ.Καστρινακη	 και	 Γ.	
Πελεκανακη	 διακρινεται	 ο	
τ.	Δ/της	του	Π.Β.Κ.	Αντ/γος	
ε.α.	Γ.	Σωμαρας.	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΕΡΓΟ	Ρ.Κ.Σ	ΑΖΩΓΙΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ-
Ρ.Ο.ΧΑΝΙΩΝ	

	Προεδρος	και	ο	Αν/δρος	του	1ου	Ρ.Κ.Σ.	εν	Ελλαδι	εις	Αζωγιρε	
Σελινου	 καθως	 και	 το	 μελος	 Rebecca	 Hamilton	 επισκεφθηκαν	
σημερα	 το	 μεσημερι	 το	 Κεντρο	 Προστασιας	 Παιδων	 και	 Νεων	
Κρητης	 στν	 Κουμπε	 Χανιων	 με	 σκοπο	 να	 παραδωσουν	 στο	 κάθε	
παιδι	 από	 μια	 Χριστουγεννιατικη	 συσκευασια	 που	 περιειχε	
χρηστικα	δωρα	που	είναι	απαραιτητα	στην	καθημερινοτητα	τους.	
Στο	 Κεντρο	 παρεδωθησαν	 επισης	 τροφιμα	 μακρας	 διαρκειας.	 Η	
δρασις	 μας	 εγινε	 πραγματικοτητα	 χαρη	 στην	 συνδρομη	 των	
Κουκουτσακη	 Αντωνιου,	 Ιωαννας	 και	 Κατερινας	 Σατυριδη,	
Καταστηματος	 «Το	Παζαρι»	στα	Χανια,	 Rebecca	Hamilton,	 Sandra	
και	 Ralf	Wessels,	 Keith	 και	 Gail	Wareham,	 Neil	 και	 Julie	 Griffiths,	
Jean	Marc	Fistarol	και	Meena	Kharkwall,	Πατέρα	Γρηγοριου	και	της	
συζυγου	 του	 Heike	 από	 το	 Koblenz	 της	 Γερμανιας	 (Εκκλησια	
Λουθηρανων),	Elvis	Dudija.	
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Την		Πέμπτη	 	05-12-2018	το	 	1Ο	Ροταριανό	κοινοτικό	σώμα	Αζωγυρέ	Σελίνου	και	Ο	Ροταριανός	

Όμιλος	 Χανίων	 παρέδωσαν	 σεβαστή	 ποσότητα	
από			ρουχισμό	και	Ιατροφαρμακευτικό	Υλικό.	

						Η	παράδοση	έγινε	από	τους	Προέδρους	τον	δυο	
Ομίλων		 Κυρίους	 Εμμανουήλ	 Δελάκη	 συνοδευόμενος	
από	 την	 Σύζυγο	 του	 Αικατερίνη	 και	 			Ευτύχιο	
Κουκουτσάκη,	 το	 μελος	 Ρεμπέκα	 Χάμιλτον	 και	 τον	
Αντιπρόεδρο	 του	 ΡΚΣ	 Αντώνιο	 ΚουΚουτσάκη	
επιθυμώντας	να	διευκολύνουμε		το	δύσκολο	έργο	τους	
και	συγχρόνως	να	εκφράσουμε	τη	συμπαράσταση	 	μας	
στο	 άρτιο	 και	 αξιόλογο	 προσωπικό,	 για	 την	 πιστή	
αφοσίωση	 τους	 στην	 περίθαλψη	 και	 φροντίδα	 της	
τρίτης	ηλικίας.	

Το	Προσωπικό	και	Ο	 	Πρόεδρος	 του	Δημοτικού	Γηροκομείου	Κύριος	Γεώργιος	 	Κουκλάκης	μας	
υποδέχτηκαν	Θερμά	και	μας	έδωσαν	ως	δώρο	ένα	μοναδικό	εικόνισμα	του	Αγίου	Ζαχαρία.					

Η	δράση	έγινε	πραγματικότητα	χάρις	στην	συνδρομή	τον		Αντώνιο	Κουκουτσάκη,	Νικόλαο	και	
Κωνσταντίνας	Διαμαντάκη,	Rebecca	Hamilton,	Jean	Marc	Fistarol,	Meena	Kharkwal,	Bernard	Thomas	
-	Ροταριανού	Ομίλου(	Longwy)	της	Γαλλίας,	οικογένεια	Σταυρίδη,	Κατάστημα	το	Παζάρι			

	
Μετά	τιμής			
Πρόεδρος		1ου		Ροταριανού		
Κοινοτικού	Σώματος	Ελλάδος	Αζωγυρέ-Σελίνου				
Ροταριανής	περιφέρειας	2470	
Ευτύχιος	Κουκουτσάκης					

	
 

Δελτίο Τύπου Δεκέµβριος 2018 

Μέλη και υποστηρικτές του 1ου Ροταριανού Κοινοτικού 
Σώµατος  Ελλάδος  εις Αζωγυρέ Σελίνου και µετά από οµόφωνη 
απόφαση συγκέντρωσαν  διάφορα  είδη καθώς και ρουχισµό τον 
οποίον παρέδωσαν στον Φιλοζωικό Σύλλογο 
Παλαιοχώρας  (PAWS) µε σκοπό να διατεθούν στο  Παζάρι που 
διοργάνωσε ο Φιλοζωικός σύλλογος, συµβάλλοντας έτσι στην 
επιβίωση τον αδέσποτων κατά την χειµερινή περίοδο που για αυτά 
τα ζώα είναι και η πιο δύσκολη. Η Χορηγοί και εθελοντές  που 
έκαναν πραγµατικότητα την δράση µας ήταν η Κουκουτσάκης 
Αντώνιος, Ιωάννα  Και Κατερίνα Σταυρίδη,  κατάστηµα το Παζάρι 
στα Χανιά, Rebecca Hamilton, Sandra Wessels, τους ευχαριστούµε 
θερµά. 
 
Εκ του ΔΣ. Ο 
Πρόεδρος Ευτύχιος 
Κουκουτσάκης  
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Το	 59ο	 Ετησιο	 Συνεδριο	 της	 περιφερειας	 μας	 θα	 πραγματοποιηθει	 στα	 Καμμενα	
Βουρλα	 από	 3	 εως	 5	 Μαΐου	 (Παρασκευη	 –	 Σαββατο	 –	 Κυριακη).	 Η	 παρισταμενη	
Δ/της	μας	Ντορα	Κεμου	,	στην	επιστολην	της	μεταξυ	αλλων	αναφερει	και	τα	κατωθι:	

	

Σας	παρακαλώ	λοιπόν	θερμά	να	συμμετάσχουμε	ομαδικά		

σε	αυτήν	την	εκδηλωσιν	της	περιφερείας	μας.	

	

	

Σε	 όλους	 τους	 εορτάζοντας	 Αντώνηδες	 και	 Θανάσηδες	 ευχόμενα	 από	 καρδιάς	 Χρόνια	
Πολλά	με	υγεία	και	ευτυχία,	ιδιαίτερα	δε	στους	Ροτ.	Κουκουτσάκη	Αντώνιο,	Αν/δρο	του	1ου	
Ροτ.	Κοινοτικού	Σώματος	Εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελινου,	στον	Ροτ.	Γελασακην	Αντωνιον	και	
στον	 επιτ.	 Ροτ.	 Αθανασιον	 Μανιουδακην,	 τ.	 Προεδρον	 των	 Εφεδ.	 Αξ/κων	 Χανίων	 και	
Φωσκολον	Αντωνιον	καθηγητην	Πολυτεχνείου	Κρήτης.	

Ο	 Ροτ.	 Κουκουτσάκης	 Αντώνιος,	 έφερε	 διάφορα	 γλυκά	 δια	 να	 μας	 κεράσει.	 Αυτά	 θα	
διανεμηθούν	μαζί	με	το	κομμάτι	της	πρωτοχρονιάτικης	πίττας	που	θα	διατεθεί	ακριβώς	μετά	
το	 κόψιμο	 της.	 Τον	 ευχαριστούμε	 θερμά	 δια	 αυτήν	 την	 ευγενικήν	 προσφοραν	 του	 και	 να	
τονίσουμε	δια	μιαν	ακόμη	φοραν	το	τεράστιο	κοινωνικό	έργο	που	επιτελεί	το	1ο	Ρ.Κ.Σ.	και	
σας	 παρακαλώ	 να	 παρακολουθήσετε	 με	 ενδιαφέρον	 το	 σχετικά	 μικρό	 βίντεο	 περιόδου	
1/7/2018	έως	σημερον	που	θα	προβληθεί	μετά	τις	ανακοινώσεις.	
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Η	πραγματοποίηση	της	αγοράς	του	Drone	δια	τις	ανάγκες	της	Πυροσβεστικής	Υπηρεσίας	Χανίων	
προς	εντοπισμον	πυρκαγιών,	πλημμυρών	και	διασώσεως	ατόμων	είναι	σχεδόν	πραγματικοτης	χάρη	
στις	ευγενικές	χορηγίες	της	Συνεταιριστικής	Τράπεζας	Χανίων	που	θα	καταθέσει	1000	ευρώ	και	των:	

- Γελασακη	Αντωνίου	-	Ροταριανού	
- Μαρινάκη	Πέτρου	–	Συνιδιοκτήτη	Βοτανικού	Πάρκου	Κρήτης	
- Μαυριδάκη	Μιχαήλ	,	Αντιπροσώπου	FIAT-ALFA	ROMEO	Χανίων	και	εμπορίας	Αυτοκινήτων.	

Που	κατέθεσαν	από	200	ευρώ	έκαστος.	

Απομένουν	περίπου	600	ευρώ	που	πιστευομε	να	τα	καλύψουμε	από	τις	ευγενικές	χορηγίες	σας.	
Κάνουμε	έκκληση	,	βοηθήστε	μας	με	ότι	ποσόν	μπορείτε.	

	

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ROTARY 
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 – ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ 2013 

 
					Αξιότιμοι	κ.κ	

1)	Μαρακάκην	Μιχαήλ	Πρόεδρον	Συνεταιριστική	Τράπεζα	Χανίων	
2)	Ανδρουλάκην	Γεώργιον	Αντ/δρον	Συνεταιριστική	Τράπεζα	Χανίων	
3)	Ιάκωβον	Ρούσσο	Δ/νση	Δημοσίων	Σχέσεων	
Χανιά	20/12/2018	
Δια	της	παρούσης	επιστολής	μας	θα	θέλαμε	ως	Ροταριανός	όμιλος	Χανίων	,	ο	Πρόεδρος	αλλά	

και	 τα	 μέλη	 του	 να	 σας	 εκφράσουμε	 τόσον	 προς	 εσάς	 όσον	 και	 προς	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 Δ.Σ	 της	
Συνεταιριστικής	Τράπεζας	Χανίων		τις	βαθύτατες	ευχαριστίες	μας	για	την	οικονομική	σας	ενίσχυση	
του	ποσού	των	1000	ευρώ	για	την	αγορά	ενός	drone(πτητικού	μέσου)	το	οποίο	θα	χρησιμοποιηθεί	
από	το	πυροσβεστικό	σώμα	Χανίων.	

Στο	σημείο	αυτό	θα	θέλαμε	να	σημειώσουμε	πως	στις	δύσκολες	σημερινές	εποχές	που	ζούμε	,	η	
ανάγκη	 για	 προσφορά	 είναι	 προϋπόθεση	από	 όλους	 μας	 ,	 αυτές	 οι	 πράξεις	 	 συμπαράστασής	 και	
αλληλοβοήθειας	 πρέπει	 να	 αναδεικνύονται	 ,	 ώστε	 να	 γνωρίζουν	 όλοι	 ,	 ποιοι	 στηρίζουν	 με	 τις	
πράξεις	τους	το	μέλλον	του	τόπου	μας.	Η	παρούσα	επιστολή	,	αποτελεί	ελάχιστη	ένδειξη	εκτιμήσεως	
έναντι	 της	 αξιόλογης	 και	 αξιέπαινης	 πράξης	 σας	 και	 προσβλέπουμε	 στην	 εθελοντική	 σας	 αρωγή	
μελλοντικά	και	ευχόμαστε	ολόψυχα	υγεία	και	ευημερία	σε	εσάς	και	τις		οικογένειες	σας.	

Τέλος	σας	ενημερώνουμε	πως	για	αυτή	σας	την	πράξη	,	ο	Πρόεδρος	και	τα	μέλη	του	Ροταριανού	
ομίλου	 Χανίων	 	 σας	 ανακηρύσσουν	 ευεργέτες	 και	 θα	 τιμηθείτε	 σε	 ειδική	 εκδήλωση	 η	 οποία	 θα	
πραγματοποιηθεί	 στις	 21/03/2019	 ημέρα	 Πέμπτη	 στο	 κέντρο	 Ζυγός	 ,	 εφόσον	 φυσικά	 το	
αποδεχθείτε.	Στην	επίσημη	τελετή	παράδοσης	θα	σας	καλέσουμε	όπως	παρευρεθείτε	και	εσείς.	

Μετά	των	φιλικοτέρων	μας	ροτ.αισθημάτων	

Ο	Πρόεδρος	του	Δ/Σ									Ο	Γεν.Γραμματεύς																			Η	Επιτροπή	Κοινοτικής	Δράσεως	

																																																												Α.Α.																																	1)	Ουρουτζόγλου	Μελέτιος	

Δελάκης	Εμμανουήλ						Κουτρώνας	Δημήτρης																			2	)	Πελεκανάκης	Γιώργος	

																																																																																																					3)	Κουκουτσάκης		Ευτύχιος																														
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	2018	
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
	

(1)	Ρ.Ο.	ΑΘΗΝΩΝ	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

(2)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

(3)	Ρ.Ο.	ΒΑΣΙΛΕΥΣ	ΑΙΑΣ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	
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(4)	

	
(5)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(6)	
Η	 ευαισθητοποίηση	 των	 Ρ.Ο.	 της	 Ελλάδος	 όπως	 αποδεδείχθηκε	 ητο	 μαζική.	 	 Μεταξύ	 των	

συμμετασχόντων	 ηταν	 και	 ο	 Όμιλος	 μας	 που	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 Γαλλικό	 Ρ.Ο.	 Agde	 (1700	 Περ.)	
αποστείλαμε	1000	ευρώ		στους	πυρόπληκτους	μέσω	της	2470	περιφερείας.	
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ΛΙΜΑΝΙ ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ! 
Του Νίκου Φλεµετάκη. 

 
Λιµάνι µου Χανιώτικο ,πόσα δε µας θυµίζεις !!! 
Είναι στιγµές που της ψυχής ,ψιλές χορδές αγγίζεις ! 
 
Πόσες φορές περπάτησα ,στα παιδικά µου χρόνια, 
τα καλντερίµια ,τα στενά ,που θα θυµάµαι αιώνια. 
 
Ήµουν µικρός κι ακάτεχος, οντ’έκανα τη βόλτα 
Κι τότ’ εχτύπησ’ η καρδιά ,του έρωτα την πόρτα. 
 
Εις το λιµάνι  το παλιό, εκεί  ετραγουδούσα 
σα το Ρωτόκριτο κι εγώ, πού’ταν η Αρετούσα. 
 
Μέσα στον ύπνο άκουσε, ερωτική καντάδα  
στο παραθύρι φάνηκε , σαν όµορφη νεράϊδα . 
 
Χάρισα στην  αγάπη  µου, ερωτικό τραγούδι 
Ένα µινόρε της καρδιάς ,µαζί κι ένα λουλούδι. 
 
Μα στο λιµάνι το ‘ ριξε ,το πρώτο µου λουλούδι 
Κι σαν το είδα  είπα της  ,«µικρό µου µαθητούδι» 
 
Χρόνους  περνοδιαβαίνω σε , µε ίδιο το τραγούδι  
µήπως και ιδώ στα κύµατα, και πάλι το λουλούδι. 
 
Μα ο χρόνος πρωτοπέρασε, κι’άρπαξε το λουλούδι  
στον ουρανό σου το έφερε ,«µικρό µου µαθητούδι !»  
 
Ο χρόνος κι αν επέρασε κι άσπρισε τα µαλλιά µας  
Τις αναµνήσεις δεν µπορεί να βγάλει της καρδιά µας  
 
Ένοιωσα  στα δροµάκια σου ,λιµάνι αγιασµένο  
το φως της νιότης τ΄’άγουρο, λιµάνι αγαπηµένο . 
 
Λιµάνι µου Χανιώτικο ,ποτέ δε σ’ απαρνιούµαι 
ως τη στερνή µου τη πνοή, εγώ θα σε θυµούµαι . 
 
15 του Δεκέµβρη 2018 	
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15 του Δεκέµβρη 2018 



29	
	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΑΛΛΩΝ	ΟΜΙΛΩΝ	
	

Παρουσία	της	Διοικητού	της	2470	Περιφέρειας	του	Διεθνούς	Ρόταρυ	Ντόρας	Κέμου,	μελών	και	
φίλων	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Ηρακλείου	 και	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Ηρακλείου	 Candia,	
πραγματοποιήθηκε	 η	 καθιερωμένη	
πανηγυρική	 συνεστίαση	 κοπής	 της	
πρωτοχρονιάτικης	πίτας	των	δυο	Ομίλων. 

	 
Στο	 φιλόξενο	 χώρο	 του	 Ντορέ,	 οι	

παρευρισκόμενοι	 αντάλλαξαν	 ευχές	 για	
καλή	 χρονιά	 με	 υγεία	 και	 επιτυχίες,	 με	
τυχερούς	 της	 βραδιάς	 που	 βρήκαν	 τα	 δυο	
φλουριά	 (ένα	 για	 κάθε	 Όμιλο)	 να	 είναι	 η	
Μαρία	 Τσικανδυλάκη	 και	 η	 Ειρήνη	
Βασιλάκη.	 Στην	 κλήρωση	 της	 λαχειοφόρου	
αγοράς	 που	 ακολούθησε,	 τυχεροί	 ήταν	 η	
Διοικητής	Ντόρα	Κέμου,	 η	 Ειρήνη	Βασιλάκη	
και	ο	Μάρκος	Μαρινάκης. 

	 
Οι	δυο	Ροταριανοί	Όμιλοι	 θα	ήθελαν	θερμά	 να	 ευχαριστήσουν	 την	Μαρία	Ασσαριωτάκη	που	

πρόσφερε	 τα	 γούρια	 του	 2019	 για	 τους	 τυχερούς	 της	 βασιλόπιτας,	 τον	 Στέλιο	 Σπυριδάκη	 –	
Αρτοζαχαροπλαστείο	 Σπυριδάκη	 για	 την	 προσφορά	 της	 βασιλόπιτας,	 καθώς	 και	 την	 Ν.	 &	 Α.	
Πετρομιχελάκη	 για	 την	 προσφορά	 των	 διανυκτερεύσεων.	 Ιδιαίτερες	 ευχαριστίες	 θα	 ήθελαν	 να	
απευθύνουν	 επίσης	 και	 προς	 τα	 μέλη	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 που	 παρευρέθηκαν	 στην	
πανηγυρική	συνεστίαση. 
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ΕΥΤΥΧΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	
ΜΕΛΟΣ	ΤΟΥ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ	ΝΟΜΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	1ου	ΡΟΤ.ΚΟΙΝ.	ΣΩΜΑΤΟΣ	ΕΝ	ΕΛΛΑΔΙ			ΕΙΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ	

 
Σε ένα τραπέζι εκάθησα µε άλλους να γλεντήσω 

Και ένα γέροντα σοφό µπήκε να συναντήσω. 

Ηταν στο κόσµο ξακουστός και ήταν από τζάκι 
Με πλούσιους δεν εγλέντηζε µόνο µε τον κοσµάκη. 
Πολλοί σταµατούσανε χάρες να του ζητήσουν 
Και άλλοι τόσοι ευλαβικά τη χέρα να του φιλήσουν. 
Τον κοίταζα και έλεγα τι τυχερός άπου ναι  
Έχει τα πλούτη αραχτά κι, όλοι τον αγαπούνε. 
Την ώρα που τον κοίταζα και έλεγα µες, το νου µου 
Εύκολα αν ήµουν πλούσιος θα κάνα τ,απατου µου. 
Ηµερόνυχτα θα γλέντηζα τα πλούτη θα σκορπούσα 
Θα αγόραζα και θα τρώγα ότι επιθυµούσα. 
Σαν κοίταζα γύρισε µε κοίταξε και αυτός  
Και από ντροπή χαµήλωσα τα µάτια απτό φως . 
Σήκωσε το ποτήρι του και πρόσταξε µε χάρη 
Σαν να µε ήξερε και από χτες! στην υγεία σου παλικάρι . 
Επήρα θάρρος µέσα µου και το ποτήρι πιάνω  
Και του πα στην υγεία σου όλο το κατεβάνω. 
Μου λέει αγριευτά ποτέ µην το αδειάζεις 
Πρέπει το ποτήρι σου να το εξουσιάζεις . 
Προσβλήθηκα πληγώθηκα µε αυτήν την ερµηνεία του  
Και είπα λάθος έκαµα πως ήπια στην υγειά του. 

Συγχώρεσε µε είπα του δεν ξέρω από τρόπους  
Γιατί εγώ µεγάλωσα µε τους µικρούς ανθρώπους  
Από αυτούς που πνιγούνε τον πόνο στον κρασί 
Γιατί σαν ξεµεθύσουνε τους πιάνουν η καηµοί . 
Με δυνατή φωνή µου απάντησε και αυτός  
Μπορεί να είµαι πλούσιος µα στην καρδιά φτωχός 

Μπορεί να είµαι πλούσιος µα είµαι γερασµένος  
Και εσύ σε ένα νιος ωριόπλουµος, µε χάρες προικισµένος . 

Και µου πε µην ορέγεσαι τα πλούτη που χουν άλλοι  
Μόνο να αξιοποιείς τα εδικά σου κάλοι . 

Έχεις µπροστά σου µια ζωή τσοι χάρες να απόλαυσης  
Και έχεις χέρια δυνατά τα πλούτη για να σιάξεις. 

Μακάρι να χα και εγώ τα εδικά σου νιάτα και ας ήµουν πάλη ένας φτωχός ζητιάνος µες τη στράτα . 

Σήκωσε το ποτήρι σου και µια σταλιά να πιούµε 
Έχουµε µπροστά µας µια βραδιά τα πάθη µας να πούµε. 

Τον είχα συµβουλάτορα για 5 ακόµα χρόνια  
Και εύχοµαι η µνήµη να βρίσκετε αιώνια .  
Μια ζωή φιλάνθρωπος τον κόσµο βοηθούσε 
Να µην πεινάσει ο φτωχός συνέχεια προσπαθούσε. 

Τώρα µεγάλωσα και εγώ µα τα παλιά θυµούµαι 
Και λέω στους νεότερους πάντα να βοηθούνε . 

Να µην αφήνουνε φτωχό στη στράτα να πεινάσει  
Μόνο να του δίνουνε φαί για να χορτάσει. 
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Κυριάκος Μαριδάκης «ο 

Παγκόσµιος Έλληνας» 
25/03/2019 

 

Διευθυντής της Βασιλικής οικογένειας του Ντουµπάι και 
του Πρωθυπουργού των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 

Φωτογραφίες- δικαιώµατα : Platinum Yachts  
 

 

Η διευθυντική θέση του στο µεγαλύτερο ιδιωτικό πολυτελές κυβερνητικό γιότ στο κόσµο (M/Y Dubai µε αξία πάνω 
από µισό δις δολάρια) έχοντας ιδιοκτήτη την βασιλική οικογένεια του Ντουµπάι και του  Πρωθυπουργού των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων,  αποτελεί επιστέγασµα των πολύχρονων διεθνών  δράσεων του, προωθώντας την πολιτιστική και 
εθνική γενικότερα διπλωµατία της χώρας µας, αναπτύσσοντας  προσωπικές φιλικές σχέσεις µε εστεµµένους και πρίγκιπες 
από πολλές χώρες, αναγνωρίζοντας όλοι τους, το ιδιαίτερο πάθος που τον διακρίνει, προωθώντας όπως µας πληροφόρησε 
πρόσφατα,µία ακόµα  καινοτόµα ιδέα, όπως την δηµιουργία µιας Παγκόσµιας Πολιτιστικής Ενωσης (World Cultural 
Union) όλων των λαών, ανεξαρτήτως χρώµατος, εθνικότητας Φυλής,θρησκείας και Κοινωνικής τάξης, προωθώντας τον 
Πολιτισµό, την Ειρήνη και την φιλία µε βάση τις αρχές και αξίες των Ελλήνων που θυσιάστηκαν στη Σαλαµίνα για έναν 
ελεύθερο κόσµο. 

Αγαπητέ µας Κυριάκο (επιθυµει όλοι να τον αποκαλούν µε το όνοµα του και µόνο) συνέχισε  µε το ίδιο πάθος να 
προωθείς  και να προβάλλεις τον Ελληνισµό παντού. 

Όσοι σε γνωρίζουν αναφέρονται σε έναν σπάνιο άνθρωπο, πάντα χαµογελαστό , ευγενέστατο, πρότυπο ήθους, 
ταπεινότητας, µετριοφροσύνης , µόρφωσης, παιδείας µε πίστη στο Θεό , µε ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά προς 
την πατρίδα και τον  συνάνθρωπο. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε οι τιµές καί οι τίτλοι που έχει λάβει κατά καιρούς από πολλές παγκόσµιες οργανώσεις και 
ξένες πρεσβείες σχετικά µε την προσφορά του για τη  προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Εµείς θα επιµείνουµε στην άποψη ότι  η χώρα µας έχει ανάγκη από τις προσωπικότητες αυτές , οφείλοντας να τις 
προβάλλουµε και να τις επιβραβεύουµε. 

Κυριάκο µας κάνεις όλους υπερήφανους. 

Σε ευχαριστούµε. 
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  Διεθνές Ρόταρυ - 2470 Περιφέρεια 

Ροταριανός Όµιλος ΧΑΝΙΩΝ &  

1ο Ροτ.Κοινοτ.Σωµα Εν Ελλάδι εις Αζωγυρέ Σελίνου  

 

Απολογισµός Έργου Ροταριανού Έτους 2018 - 2019 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

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

2. Διμηνιαίες	 Πανηγυρικές	 Συνεστιάσεις	 ανω	 των	 120	 μελών	 	 παρά	 τις	 δύσκολες	 οικονομικές	
συγκυρίες		και	με	ομιλητές	διακεκριμμένες	προσωπικότητες.	(Φορτσάκης	Θεόδωρος	Βουλευτής	

Επικρατείας,Φώσκολος	 Αντώνιος	 Καθηγητής	 Πολυτεχνείου	 	 Κρήτης	 διάσημος	 ερευνητής	

Πετρελαiκων	 κοιτασμάτων,	Μαρκογιαννάκης	 Χρήστος	 τ.Υπουργός	 και	 τ.Αντ/δρος	 της	 βουλής		
και	λοιποί)	

3. Αριστες	 σχέσεις	 με	 ολες	 τις	 αρχές	 της	 πόλεως	 μας.Συμμετέχουν	 στις	 συνεστιάσεις	 μας		

(Αντιπεριφερειάρχες,	 τ.Υπουργοί,	 τ.Αν/δρος	 της	 βουλής,	 τ.βουλευτές,	 Διοικηταί	 Στρατιωτικών	
μονάδων,	Δήμαρχοι	και	Αντιδήμαρχοι).	 	

4. Εκδοση	 τριμηνιαίου	 περιοδικού	 σε	 ηλεκτρ.μορφή	 και	 αποστολή	 σε	 δυο	 χιλιάδες	 πεντακόσες	

αποδέκτες.	Διατήρησις	ιστοσελίδας	επι	18	έτη.	
5. Εισδοχή	2	τακτ.και	2	επιτ.μελών	(διακεκριμμένες		προσωπικότητες)	

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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

1. Πολλές	βραβεύσεις	επιτυχημένων	επαγγελματιών	και	ιδρυμάτων	μεταξύ	των	οποίων	

a. Του	 Εθνικού	 Ιστορικού	 Μουσείου	 Ελλάδος	 εις	 Αθήνας	 (ιδέτε	 λεπτομέρειες	

περιοδ.Ροτ.Παλμός	Τεύχος	60).	

b. Του	Ιατρού	κ.Λαμπουσάκη	Ευτυχίου	τ.Προέδρου	του	Ιατρικού	Συλλόγου	Χανίων.	
c. Του	 Πλοιάρχου	 Mr	 Brant	 Collns	 	 Δ/του	 της	 Αμερικανικής	 Ναυτικής	 Ευκολίας	 της	

Αεροπορικής	Βάσεως	Σούδας.	

d. Της	 κ.Χαριτάκης-Μακράκης	 Χρύσας	 Αναπληρ.Διευθύντριας	 Αγροτικής	 Οικονομίας	 και	

Κτηνιατρικής	της	Αντιπεριφέρειας	Χανίων.	
e. Του	 Ταξιάρχου	 κ.Γρηγορίου	 Κοκολάκη	 Δ/του	 της	 V	 	 Tαξιαρχίας	 Πεζικού-V	 	 Μεραρχίας		

Κρητών.	

f. Καστρινάκη	Σταύρου	Προέδρου	Εφέδρων	Αξιωματικών	Νομού	Χανίων.	
g. Της	 κ.Μαραθάκης	 Χρυσούλας	 Προέδρου	 της	 Επιτροπής	 Κοινωνικής	 Δράσεως	 του	 Ομίλου	

μας	την	15ετίαν	1982-1995	καθώς	και	της	αυτής	Επιτροπής		της	φετινής	περιόδου.	

	

2. Προβολή	τετραπλού	ροταριανού	ελέγχου	και	διανομής	αυτού	
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3. Πολλαπλές	ομιλίες	διακεκριμμένων	επαγγελματιών	με	φλέγοντα	επαγγελματικά	θέματα.	

Επισημαίνομε	 ιδιαίτερα	 την	 Ομιλίαν	 του	 Δ/του	 του	 Κέντρου	 Ναυτικής	 Αποτροπής	 (KENAΠ)	
Αρχιπλοιάρχου	 Κωστάλα	 Στυλιανού	 	 με	 θέμα	 	 «To	 Νατοικό	 Κέντρο	 εκπαίδευσις	 Ναυτικής	

αποτροπής	 ως	 παράγοντας	 Σταθερότητας	 και	 ασφάλειας	 στην	 Ανατολική	 	 Μεσόγειο	 και	

ενδυνάμωσις	της	Γεωπολιτικής		σημασίας	της	χώρας	μας.»	(Ιδέτε	Ροτ.Παλμός	Ν	61).	

ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

1. Προβολή	του	Ρόταρυ	από	τα	ΜΜΕ	2-3	φοράς	εβδομαδιαίως	 	

(	ΤV-Εφημερίδες-ραδιόφωνα)Σχετικό	αναλυτικό	ρεπορτάζ	απο	τμήματα	εφημερίδων	σας	
στέλνομε	μηνιαίως.	

2. Μια	 φορά	 το	 μήνα	 ένα	 κοινωνικό	 έργο	 που	 περιλαμβάνει	 ενίσχυσιν	 αναξιοπαθούντων	
οικογενειών	 (πολλές	 φορές)	 του	 Δημοτικού	 Γηροκομείου	 Χανίων,	 των	 συσσιτίων	 του	
Μητροπολητικού	 Ιερού	Ναού	 των	 εισοδίων,	 του	ΚΗΦΑΠ	 (	 Κέντρου	Ημερησίας	Φροντίδος	
Αυτιστικών	Παίδων)	με	ρουχισμό	και	υπόδηση	καθώς	και	τρόφιμα	μακράς	διαρκείας.	

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

4. Διατηρούμε	μόνιμο	αριθμό	εθελοντών	αιμοδοτών.	

5. Διαθέσαμε	 επαννειλημμένως	 τρόφιμα	 και	 ρουχισμό	 εις	 το	 κοινωνικό	 Παντοπωλείο	 του	
Δήμου	Χανίων	 και	 εις	 την	περιοχήν	 της	 επαρχίας	 Σελίνου	συμμετέχοντας	στο	πρόγραμμα	
βοήθεια	στο	σπίτι	του	Δήμου	Κανδάνου	Σελίνου.		

Ο	ΔΗΜΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ	ΤΟ	ΕΡΓΟ	ΜΑΣ	ΜΑΣ	ΒΡΑΒΕΥΣΕ	ΣΕ	ΕΙΔΙΚΗ	ΤΕΛΕΤΗ	ΣΤΟ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	ΚΥΔΩΝ	ΤΗΝ	
4-3-19	ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΣ	ΜΑΣ	Ο	ΙΔΙΟΣ	Ο	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	κ.ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΟ	ΣΧΕΤΙΚΟ	ΤΙΜΗΤΙΚΟ	ΔΙΠΛΩΜΑ	
.ΙΔΕΤΕ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ	ΝΕΑ	7	ΜΑΡΤΙΟΥ	2019	ΚΑΙ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	ΑΓΩΝΑΣ	ΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ		9	ΜΑΡΤΙΟΥ	2019.	

6. Πανηγυρικός	Εορτασμός	ολων	των	Εθνικών	Επετείων	με	ειδικές	αναφορές	στις	συνεστιάσεις	μας,με	
καταθέσεις	 στεφάνων	 σο	 Ηρώον	 της	 πόλεως	 μας	 και	 παρακολούθησις	 των	 παρελάσεων	 από	 την	
εξέδραν	 των	 επισήμων	 και	 μεταθανάτιως	 βράβευσις	 του	 Αειμνήστου	 Αντιστρατήγου	 Χατζηδάκη	
Εμμανουήλ	του	Γεωργίου	που	έπεσε	ηρωικώς	μαχόμενος	υπερ	Πατρίδος	στην	Αμμόχωστο	Κύπρου	
την	22-7-1974.		

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

8. Αγορά	 1	 Drone	 αξίας	 2.300	 ΕΥΡΩ	 δια	 τις	 ανάγκες	 της	 Πυροσβεστικής	 	 Υπηρεσίας	 	 Χανίων	 μετά	
κάμερας	 σύμφωνα	 με	 τις	 υποδείξεις	 της	 Πυροσβεστικής	 Υπηρεσίας	 δια	 εντοπισμό	 Πυρκαγιών-
Πλημμυρών		και	διασώσεως	κινδυνευόντων	ατόμων	μέχρι	αποστάσεως	5	χιλιομέτρων.	

Ο	 Ομιλος	 μας	 ανεκήρυξε	 μεγάλους	 ευεργέτας	 την	 Συναιτεριστικήν	 τράπεζαν	 Χανίων	 και	 τον	
Πρόεδρον	 της	 κ.Μαρακάκη	 Μιχαήλ	 καθώς	 και	 άλλες	 9	 προσωπικότητες	 ως	 ευεργέτας	 δια	 την	
καθοριστικήν	οικονομικήν	συμβολήν	τους	εις	την	υλοποίησιν	της	αγοράς	του	Drone.	

ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

1. Πολλαπλές	και	επανειλημμένες	φιλοξενίες	Ροταριανών		Εξωτερικού	την	δε	1-11-18	μας	επισκέφθει	
δια	2ΗΝ	φοράν	πολυμελής	αντιπροσωπεία	του	Ρ.Ομίλου	LONGUI	της	Γαλλίας	ιδετε	σχετικό	Ρεπορταζ	
ροτ.Παλμός	Ν=61.	
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2. Τακτική	επικοινωνία	μετά		Ομίλων	της	Κύπρου	και	ιδία	της	Λάρνακας-Κίτιον	που	μας	επισκέφθηκε	
δια	μιαν	ακόμη	φορά	με	20μελή	αντιπροσωπεία	από	19	εως	23	Μαρτίου	2019.	

3. Επίσκεψις	 υποδοχή	 2ου	 Κλιμακίου	 Ροτ.αδελφοποιηθέντος	 Ροτ.Ομίλου	 Agde	 της	 Γαλλίας	 την	 6-9-
2018	 παρευρέθησαν	 18	 Γάλλοι	 Ροτ.	 ιδετε	 σχετικό	 Ρεπορταζ	 ροτ.Παλμός	 Ν=61	 Οκτωβ.	 Νοεμβ.	
Δεκέμβ.	2018	παρουσία	της	Δ/του	Ντόρας	Κέμου.		

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

1.Βραβεύσεις πρωταθλητών και προπονητών  διαφόρων Αθληµάτων και συµµετοχή του Οµίλου 
µας στις πολλαπλές εκδηλώσεις αυτών µεταξύ των οποίων του Ναυτικού Οµίλου Χανίων,του 
Γυµναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος,Τένις Χανίων και Σούδας ,Ποδοσφαιρικών Σωµατείων κ.τ 
λ.Ιδιαιτέρως επισηµαίνοµε την βράβευσιν του Προπονητού κ.Αγγελάκη Εµµανουήλ της Εθνικής 
Οµάδος και του Ναυτικού Οµίλου Χανίων εις το ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ. 

2. Ενίσχυσις µε τρόφιµα και είδη ρουχισµού στο παράρτηµα προστασίας παιδιών και 
νέων Χανίων πρώην Ορφανοτροφείο Χανίων καθώς και Παλαιοχώρας Σελίνου. 
 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Αναπλ.Γεν.Γραµµατέας 
                                                                
Εµµ.Δελάκης                                              Μπατσαρισάκης Παναγιώτης 

	

	

	


