
1	
	
                                                                        

Έτος	51ον	–	Τεύχος	63	Περιόδου	1-7-2019	έως	30-6-2020	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΙΟΥΛΙΟΣ		2019
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Έτος 51ον – Τεύχος 63ον - Περιόδου 01/07/19 – 30/06/20 

																					

																																			ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΙΟΥΛΙΟΣ		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 – Μακράκη Νίκη 
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	

‘’TO	ROTARY	ΕΝΩΝΕΙ	ΤΟΝ	ΚΟΣΜΟ’’	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΡΟΤΑΡΥ	

																				MARK	MALONEY	
	

	
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	2019-2020	

	
ΠΑΝΑΓΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	
ΚΙΝ		6947323707	
ΤΗΛ.2103614974	

	
E-mail:	

thpanagos@gmail.com	
	

	
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	2020-2021	

	
ΜΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΙΝ		6944508447	

E-mail:	
g-mavros@hotmail.com	

	

	
ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ		2021-2022	

	
ΜΑΡΙΖΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	
ΕΙΔΙΚΟΣ		ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΤΗΛ.6972918366	

	
mariza.economou@gmail.com	

		
Β.	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ:	ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ,	E-mail:	jierap@her.forthnet.gr,	Kιν.	6932430994	

ΠΡΩΗΝ	Β.Δ/ΤΑΙ	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜ.	ΤΗΛ.	6944439818	-	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6948987788-	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΙΝ.6944575792	
	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	Ρ.Ο	ΧΑΝΙΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1/7/19	ΕΩΣ	30/6/20	
1) 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	

2) ΕΨΗΦΙΣΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	2020-21	/		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				

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	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
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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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΝ	ΤΗΣ	21/3/2019	

Πανοραμική	 	 άποψις	 της	 Κεντρικής	 Προεδρικής	 Τραπέζης	 όρθιοι	 οι	 Ροταριανοί	 Συνάδελφοι	 του	
Ροτ.Ομίλου	Λάρνακα-Κίτιον	και	το	Προεδρείο	του	Ομίλου	Χανίων.	
	

	
Η	Προεδρική	Τράπεζα	την	στιγμήν	της	προσευχής	και	της	εν	συνεχεία	ανακρούσεως	του	Εθνικού	μας	
Υμνου	.	
Διακρίνονται	απ	αριστερά	οι	Ροτ.Πρώιμος	Ευκλείδης	και	Παπαδάκης	Χαρίτων	Επιμελητής	και	Δ/ντης	
της	 ΩΡΛ	 Κλινικής	 του	 Γεν.Νος.Χανίων,	 ο	 τ.Αντ/ρχος	 	 Χανίων	 κ.Κων/νος	 Πρωτοπαπαδάκης,ο	
ροτ.Κουτρώνας	 Δημήτριος	 και	 η	 σύζυγος	 του	 Ελβη	 Στασσινου	 Δικηγόρος,	 ο	 Καθηγητής	 Ιατρικής	
Καστανάκης	 Σεραφείμ,	 ο	 τ.	 Δήμαρχος	 Νέας	 Κυδωνίας	 Σταματάκης	 Εμμανουήλ,	 ο	 τ.Δ/της	 του	
Γεν.Νος.Χανίων	κ.Μανούσακας	Ιωάννης	Βλαντάς,ο	τ.Πρύτανις	του	Πολυτεχνείου	Κρήτης	Καθηγητής	
κ.Φίλης	 Ιωάννης,η	 τ.Πολιτευτής	 κ.Αρχόντισσα	 –Ναναδάκη	 Παπαδερού,	 ο	 Επιτ.ροτ.	 Παπαδάκης	
Εμμανουήλ	 Επίτ.	 Πρόεδρος	 της	 Ιατρικής	 Εταιρείας	 Χανίων,	 ο	 Αναπλ.Γεν.Γραμματεύς	 μας	
Μπατσαρισάκης	 Παναγιώτης	 Οικονομολόγος,	 ο	 Επιτ.ροτ.Βιρβιδάκης	 Κυριάκος	 τ.Υπουργός	
τ.Δήμαρχος	 Χανίων,	 το	 ζεύγος	 Φορτσάκη	 Θεοδώρου	 Βουλευτού	 Επικρατείας,	 ο	 Πρόεδρος	 μας	
Εμμ.Δελάκης,	 ο	Πρόεδρος	 τουΡοτ.Ομίλου	Λάρνακα-Κίτιον	Μάριος	Αζάς,	 ο	 εψηφισμένος	Πρόεδρος	
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μας	 Γκίζας	 Σταύρος,	 ο	 Γεν.	 Γραμματέας	 μας	 Κωτσιόπουλος	 Δημήτριος,	 ο	 Πρόεδρος	 του	 1ου	 Ροτ.	
Κοινοτ.Σώματος	 Κουκουτσάκης	 Ευτύχιος,	 ο	 τ.β	Δ/της	Μαρινάκης	 Σταύρος,	 ο	Πρόεδρος	 του	ΔΣ	 της	
Συναιτεριστικής	Τράπεζας	Χανίων	και	Μεγάλος	ευεργέτης	του	Ομίλου	μας	κ.Μαρακάκη	Μιχαήλ,	ο	
Γιώργος	 Πατεριανάκηςτο	 ζεύγος	 Καστρινάκη	 Σταύρου	 Πρ.Εφ.Αξιωματικών	 Νομού	 Χανίων	 και	
Προέδρου	 της	 Επιτροπής	 Βραβεύσεων	 του	 Ομίλου	 μας,	 ο	 Αντ/δρος	 και	 Επιτ.Πρ.	 των	 Εφέδρων	
Αξιωμ.Νομού	Χανίων	κ.κ	Σταματάκης	Γεώργιος	και	Μανιουδάκης	Αθανάσιος	και	ο	τ.Εφορος	Χανίων	
κ.Τζουλάκης	Σταύρος.	
	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	21/3/2019	ΥΠΟ	ΠΡ.	ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	
(1)	

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	
ΙΔΡΥΘΕΙΣ	ΤΩ	1969	

ΨΗΦΙΣΜΑ				ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΘΑΝΑΤΟΝ	ΤΟΥ	ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ		ΔΡΟΣΕΡΟΥ		ΝΙΚΟΛΑΟΥ	
ΕΠΙΤΙΜΟΥ	ΜΕΛΟΥΣ		ΤΟΥ		ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ		ΟΜΙΛΟΥ		ΧΑΝΙΩΝ	

Tο	 Δ.Σ.	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 συνήλθε	 εκτάκτως	 εις	 τα	 γραφεία	 του	 Ομίλου	 μόλις	
πληροφορήθηκε	τον	θάνατο	του	εκλεκτού	και	λίαν	αγαπητού	Ροταριανού	Συναδέλφου		ΔΡΟΣΕΡΟΥ		
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 επιτίμου	Μέλους	 του	 Ροταριανού	Ομίλου	 Χανίων	 	 με	 ανεκτίμητο	 προσφοράν	 	 εις	 την	
κοινωνίαν	των	Χανίων	και	την		Ροταριανή	οικογένεια		και	απεφάσισε	τα	κάτωθι:		

	1ον			Να	εκφράσει	την	λύπην	του	που	δεν	μπόρεσε	να	παραστεί	εις	την	εξόδιον	ακολουθίαν	και	
την	εκφοράν	του	που	πραγματοποιήθηκε		προχθές	Δευτέρα	4-2-2019	.	

2ον	 	 	 	 	 	 Να	 εκφράσει	 εγγράφως	 τα	 βαθύτατα	 συλλυπητήρια	 του	 εις	 την	 οικογένειαν	 του	
μεταστάντος.	

3ον	Να	 καταθέσει	 το	 ποσόν	 των	 200	 Ευρώ	 εις	 το	 ειδικόν	 ταμείον	 βοηθείας	αναξιοπαθούντων	
οικογενειών	του	Ομίλου	Χανίων.	

4ον		Να	αργήσουν	τα	γραφεία	του	Ομίλου	επι	τριήμερον.	
5ον		Στην	1ην	Πανηγυρικήν	Συνεστίασιν	του,	εις	μνήμην	του	να	τηρηθεί	1΄	λεπτού	σιγή	.	
6ον		Να	δημοσιευθεί		το	παρόν		στον	τοπικό	τύπο	των	Χανίων	στο	Περιοδικό	Ροταριανός	Παλμός	

και	στο	facebook	του	Ομίλου.		
ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ.	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

6	Φεβρουαρίου	2019	
Ο	Πρόεδρος	

Εμμανουήλ	Δελάκης	
	

	(2)	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΑΠΟ	
ΤΟΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΟΜΙΛΟ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	
1ου	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	

ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ-ΣΕΛΙΝΟΥ	
	

Ποσότητα	 ρουχισμού	 παραδόθηκε	
χθες,	Τρίτη	22	 Ιανουαρίου	2019,	μέσω	του	
Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 και	 του	 1ου	
Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 Ελλάδος	
Αζωγυρέ	 –	 Σελίνου	 στο	 Δήμο	 Χανίων,	
προκειμένου	αυτή	να	προσφερθεί	σε	ευπαθείς	κοινωνικές	ομάδες	της	πόλης	μας.	
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Η	δράση	έγινε	πραγματικότητα	με	τη	συνδρομή	του	Αντωνίου	Κουκουτσάκη,	Rebecca	Hamilton	
εις	 μνήμη	 του	 πατρός	 της	 John	 Hamilton,	 Ιωάννας	 και	 Κατερίνας	 Σταυρίδη,	 Καταστήματος	 «Το	
Παζάρι».	

Η	 Αντιδήμαρχος	 Κοινωνικής	 Πολιτικής,	 Ελευθερία	 Αλιφιεράκη,	 ευχαριστεί	 θερμά	 για	 την	
σημαντική	αυτή	προσφορά,	δηλώνοντας:	

«Ελπίζουμε	η	δράση	να	βρει	μιμητές	και	να	εμπνεύσει	κι	άλλους	συμπολίτες	μας,ώστε	να	γίνουν	
ενεργά	μέλη	της	αλυσίδας	κοινωνικής	προσφοράς	και	αλληλεγγύης,	που	υπάρχει	στο	Δήμο	μας».	
	

	
	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΔΡΑΣΗ	ΜΗΝΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	
	

Σημαντική	 ποσότητα	 ρουχισμού	 καθώς	 και	
ποσότητα	 τροφίμων	 	 παραδόθηκε	 χθες,	 Τρίτη	 11	
Φεβρουαρίου	 2019,	 μέσω	 του	Ροταριανού	Ομίλου	
Χανίων	και	του	1ου	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	
Ελλάδος	 Αζωγυρέ	 –Σελίνου	 στο	 στα	 συσσίτια	 του	
Μητροπολιτικού	 Ιερού	 Ναού	 των	 Εισοδίων,	
προκειμένου	 αυτή	 να	 προσφερθεί	 σε	 ευπαθείς	
κοινωνικές	ομάδες	της	πόλης	μας.	

	
Με	 ανακοίνωση	 τους	 οι	 Ροταριανοί	

απευθυνόμενοι	 στους	 αρμοδίους	 φορείς	
αναφέρουν	ότι:	«γνωρίζοντας	το	δύσκολο	έργο	που	
έχετε	 αναλάβει	 και	 επιτελείτε	 καθημερινώς	 με	 τη	

δύναμη	 του	Κυρίου	ημών	 Ιησού	Χριστού,	περισυλλέξαμε	 τα	άνωθεν	περιγραφόμενα	αγαθά	υλικά	
που	 μπορεί	 να	 μην	 είναι	 πολλά	 αλλά	
μαζεύτηκαν	 με	 πολλή	 αγάπη	 και	 ελπίζουμε	 να	
πιάσουν	τόπο	και	να	ανακουφίσουν	μερικούς	εκ	
των	συνανθρώπων	μας.»	

Η	 δράση	 έγινε	 πραγματικότητα	 χάρις	 στην	
συνδρομή	 του	 Αντωνίου	 και	 Ευτυχίου	
Κουκουτσάκη	 εις	 μνήμην	 της	 Χαρίκλειας	 –	
Χριστίνας	 Κουκουτσάκη,	 εις	 μνήμην	 του	 John	
Hamilton	 πατέρα	 της	 Ροταριανής	 Rebecca	
Hamilton,	καθώς	και	της	Ιωάννας	και	Κατερίνας	
Σταυριδου,	 του	Καταστήματος	«Το	Παζάρι»	και	
του	κυρίου	Martin	Eliott	.	
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ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΔΗΜΟΝ	ΧΑΝΙΩΝ	
	

			Την	4/3/2019	και	ημεραν	Δευτεραν	ο	Δήμος	Χανίων	εις	
το	 ξενοδοχειον	 «Κύδων»	 εβραβευσε	 όλους	 τους	
χορηγούς	του	εις	το	Κοινωνικον	Παντοπωλειον	–	Παροχή	
Συσσιτίου	 δια	 την	 γενναιοδωρην	 προσφοραν	 τους	
αποδεικνύοντας	 πως	 ενώνοντας	 τας	 δυνάμεις	 μας	
μπορούμε	να	κάνουμε	πραξην	το	όραμα	για	έναν	Δήμο	
Αλληλεγγύης.	 Ο	
Δήμαρχος	 Χανίων	
επέδωσε	 προσωπικά	
εις	 τον	 Προεδρον	
μας	 Εμμ.	 Δελάκη	 το	
σχετικόν	 Δίπλωμα	
μετά	 αναμνηστικού	

περιτεχνης	
αναπαράστασης	

ελαιοδέντρου.	
	
	

	
	

	
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	–	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ	ΟΜΙΛΗΤΟΥ	Κ.	ΦΟΡΤΣΑΚΗ	
ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΚΑΙ	Τ.ΠΡΥΤΑΝΗ	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	ΑΘΗΝΩΝ		ΥΠΟ	ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	ΤΗΝ		

21-3-2019.	
	

Ο	Πρόεδρος	μας	Εμμ.Δελάκης	ενώ	προσφωνεί	και	παρουσιάζει	
τον	 Ομιλητήν	 της	 βραδυάς	 Βουλευτήν	 Επικρατείας	 κ.Θεόδωρον	
Φορτσάκη.	
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Αξιότιμες	Αρχές	της	Πόλεως	των	Χανίων	β.Δ/τα	των	ροτ.Κρήτης	
Εκλεκτέ	 μου	 Πρόεδρε	 των	 Ροτ.του	 Ροτ.Ομίλου	 της	 Λάρνακος	 Κίτιον	 και	 πολύ	 αγαπητά	 μέλη	
αυτού	μετά	των	συνοδών	του	
Κυρίες	και	Κύριοι	Φίλοι	ροτ.	Συνάδελφοι	
	
Είμαι	 ιδιαίτερα	 χαρούμενος	 που	 σήμερον	 λαμπρύνει	 το	 βήμα	 του	 Ομίλου	 μας	 δια	 Δευτέρα	

φορά	 μία	 υψηλού	 Επιστημονικού	 Διεθνούς	 Κύρους	 προσωπικότητα,	 ο	 κ.Φορτσάκης	 	 Θεόδωρος	
Βουλευτής	 Επικρατείας	 και	 Καθηγητής	 της	 Νομικής	 Σχολής	 Αθηνών,	 τ.Πρύτανης	 του	 Εθνικού	 και	
Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 και	 	 ο	 οποίος	 αγωνιζόταν	 	 επι	 	 πάρα	 πολλά	 χρόνια	 να	
διατηρήσει	 και	 να	 το	 ανυψώσει	 τούτο	 ακόμη	 περισσότερο	 σε	 υψηλότερες	 σφαίρες	 	 και	 να	 το	
καταστήσει	 	 και	 Παγκοσμίως	 ως	 Πρωτοποριακό	 εις	 το	 είδος	 του	 και	 ως	 πόλο	 έλξεως	 δια	 τους	
νεοεισερχόμενους	φοιτητάς	όσον	και	δια		μεταπτυχιακάς	σπουδάς.																																																																																																																							

Η	προσφορά	του	εις	τον	τόπον	μας,	εις	την	Πατρίδα	μας	μας	είναι		πάρα	πολύ	μεγάλη		και	τον	
ευχαριστούμε	θερμά	δια	την	εν	γένει	καταπληκτική	δραστηριότητα	του	δια	την	οποίαν	έχω	μείνει	
έκθαμβος.Το	 τεράστιο	 έργο	 που	 προσφέρει	 τόσον	 εις	 το	 Ελληνικό	 Κοινοβούλιο	 	 όσο	 και	 εις	 την	
Ελληνική	 και	 Διεθνή	 Επιστημονική	 Κοινότητα	 και	 εις	 τους	 ποικίλους	 φορείς,οργανισμούς	 και	
Σωματεία	 τούτο	 διαπιστώνω	 παρακολουθώντας	 το	 μηνιαίο	 πρόγραμμά	 του	 που	 έχει	 την	 ευγενή	
καλοσύνη	να	μου	αποστέλλει.	 .Γνωρίζουμε	πολύ	καλά	ότι	ένα	ευχαριστώ	δεν	αρκεί,	αλλά	θέλω	να	
ξέρετε	ότι	όταν	τούτο	βγαίνει	μέσα	από	τα	σπλάχνα	της	ψυχής	μας,	μέσα	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	
μας	τότε	εχει	εντελώς	διαφορετική	αξία	διότι	αντιλαμβάνεστε	εκλεκτέ	μας	φίλε	ότι	σας	δίδομε	ένα	
τμήμα	 από	 το	 είναι	 μας	 ένα	 κομμάτι	 της	 ψυχής	 μας	 σαν	 μικρό	 αντιστάθμισμα	 στο	 έργο	 που	
προσφέρετε	στην	Ελλάδα		μας.		

	Επαναλαμβάνω	 ότι	 είμαι	 ιδιαίτερα	 ευτυχής	 διότι	 σε	 γνωρίζω	 από	 μικρό	 παιδάκι	 τότε	 που	
ολόκληρη	η	οικογένεια	σας	ερχόταν	στο	Οδοντιατρείο	μου	μέχρι	που	αναχωρήσατε	από	την	πόλη	
των	Χανίων.Η	εκτίμηση	της	οικογένειας	σας	προς	 	το	πρόσωπον	μου	ήτο	αμέριστη	δηλώνω	δε	ότι	
αυτή	 ήτο	 αμφίδρομη	 εξ	 ου	 και	 η	 μεγάλη	 μου	 χαρά	 που	 οι	 φιλικές	 σχέσεις	 μας	
επαναδραστηριοποιήθηκαν	ύστερα	από	τόσα	χρόνια.		

			Η	 σημερινή	 σας	 Ομιλία	 με	 έκδηλο	 ενδιαφέρον	 αναμένεται	 από	 ολους	 εμάς	 που	
παρευρισκόμεθα	 εις	 την	 Αίθουσαν	 αυτήν	 δηλαδή	 από	 τας	 αρχάς	 της	 πόλης	 μας	 η	 τους	
εκπροσώπους	αυτών	από	τους	Ροταριανούς,	τους	φίλους	του	ΡΟΤΑΡΥ	και	την	εκλεκτήν	μερίδα	της	
κοινωνίας	μας	που	πάντοτε	μας	 τιμά	με	 την	παρουσίαν	 της	 και	 τις	 ιδιαίτερες	 εκδηλώσεις	αγάπης	
προς	τον	Ομιλον	μας.																																																																																																																																										

Επαναλαμβάνω	ότι	αναμένεται	με	έκδηλον	ενδιαφέρον	μια	που	θα	αναφερθεί	στο	φλέγον	και	
επίκαιρο	θέμα	.	

«Οικονομική	Ανάπτυξις	και	Περιφέρεια-Το	παράδειγμα	της	Κρήτης	και	ειδικότερα	των	Χανίων»	
Θέμα	 που	 πρέπει	 να	 προβληματίσει	 όλους	 μας	 και	 κυρίως	 τους	 Κρητικούς	 διότι	 η	 εκάστοτε	

Κεντρική	Διοίκησις,	μας	έχει	αδικήσει	κατάφορα	με	αποτέλεσμα	να	μην	έχομε	σαν	περιφέρεια	και	
ιδιαίτερα	στον	Νομό	μας	τις	απαραίτητες	υποδομές	δια	να	αναπτυχθούμε	και	να	προοδεύσομε.	

	
	Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	
Κυρίες	και	Κύριοι	Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	
Προτού		παραδώσω	το	βήμα	εις	τον	διακεκριμμένον	Ομιλητήν	μας	είμεθα	υποχρεωμένοι	κατά	

παγία	ροταριανή	αρχήν	να	αναφερθούμε		λίαν	περιληπτικώς	εις	το	βιογραφικόν	του	σημείωμα	απ’	
όπου	θα	διαπιστώσετε	και	εσείς	προσωπικά	ότι	τα	όσα	ανέφερα	προηγουμένως	δια	το	άτομό	του	
είναι	πολύ	ολιγότερα	της	πραγματικότητας.	
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΒΟΥΛΕΥΤΗ	ΦΟΡΤΣΑΚΗ	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	(Συνοπτικό-Συντομότατο)	
	
Ο	 Βουλευτής	 κ.Φορτσάκης	 Θεόδωρος	 εκτός	 των	 γνωστότατων	 τίτλων	 του	 είναι	 Dr	 του	

Πανεπιστημίου	 Paris	 2	 με	 Άριστα	 Επισκέπτης	 Καθηγητής	 στα	 Πανεπιστήμια	 της	 Sorbonnes	 της	
Marseille	της	Panthéon-Assas	Paris.	

Μέλος	του	Ανωτάτου	Ειδικού	Δικαστηρίου	τα	έτη	2012-2013.	
Πρόεδρος-	 Αντιπρόεδρος	 μέλος	 ποικίλων	 σωματείων	 και	 οργανισμών	 Ελληνικών	 και	 ξένων		

μεταξύ	 των	 οποίων	 της	 Εθνικής	 Επιτροπής	 δια	 τα	 Δικαιώματα	 του	 ανθρώπου	 και	 της	 Επιτροπής		
Ανταγωνισμού.	

Διεθνής	 Εμπειρογνώμονας	 στο	 Συμβούλιο	 της	 Ευρώπης	 σε	 Θέματα	 Δημοσίου	 και	 Ιδιωτικού	
Δικαίου	και	Δικαίου	του	Περιβάλλοντος.	

Ειδικός	Σύμβουλος	του	Πρωθυπουργού	για	θέματα	Δημοσίου	Δικαίου	1990-1991.	
Εχει	τιμηθεί	με	διάφορα	παράσημα	της	Γαλλικής	Δημοκρατίας.	
Έχει	συγγράψει	δέκα	επιστημονικά	συγγράμματα,	έχει	πραγματοποιήσει	4	συλλογές	νομοθεσίας		

και	 έχει	 εκπονήσει	 περισσότερες	 από	 130	 μελέτες,	 στα	 Ελληνικά,	 Γαλλικά	 και	 Αγγλικά,	
δημοσιευμένες	σε	έγκυρα	επιστημονικά	περιοδικά.	
	

Εκλεκτέ	και	πολύτιμε	φίλε	μας	σας	παρακαλώ	όπως	προσέλθετε	στο	βήμα	και	αναπτύξετε	 το	
περισπούδαστο	θέμα	σας	αφού	προηγουμένως	σας	αφιερώσω	την	κάτωθι	μαντινάδα.	

Οσα	αστέρια	βρίσκονται	στον	ουρανό	και	φέγγουν	
Τόσες	χαρές	και	όνειρα	στα	μάτια	σου	να	φέρουν.	

	
	

Ο	 Κύριος	 Ομιλητής	 μας	
Βουλευτής	 Επικρατείας	 κ.Θεόδωρος	
Φορτσάκης	 και	 τέως	 Πρύτανις	 του	
Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 ενώ	
αναπτύσσει	 την	 Ομιλίαν	 του	
«Οικονομική	 Ανάπτυξις	 και	
Περιφέρεια-	 Το	 παράδειγμα	 της	
Κρήτης	και	ειδικότερα	των	Χανίων».	
	
Η	 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ	 ΟΜΙΛΙΑΣ	 ΤΟΥ	 ΕΧΕΙ	 ΩΣ	
ΚΑΤΩΘΙ:	
																

	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ	ΟΜΙΛΗΤΟΥ	ΦΟΡΤΣΑΚΗ	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	τ.ΠΡΥΤΑΝΗ	ΚΑΙ	ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ		

ΥΠΟ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ		21-3-2019	
Κύριε	Βουλευτά	Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	β.Δ/τα	Κρήτης	
Ροταριανέ	Πρόεδρε	Λάρνακος-Κίτιον	και	λίαν	αγαπητά	μέλη	αυτού.	
Κυρίες	και	Κύριοι	Φίλοι	Ροταριανοί	Συνάδελφοι	
	

Δια	 μίαν	ακόμη	 φοράν	 ένας	 εκλεκτός	 και	 λίαν	 διακεκριμένος	Ομιλητής	 και	 δη	 συμπατριώτης	
μας	τίμησε	και	λάμπρυνε	το	βήμα	του	Ομίλου	μας	,του	Ομίλου	εκείνου	που	με	τις	αδιαμφισβήτητες	
δραστηριότητες	του	σε	πολλούς	κοινωνικούς	τομείς	κατέχει	εξέχουσα	και	ζηλευτή	θέση	μεταξύ	των	
Ροταριανών	 Ομίλων	 της	 Περιφερείας	 μας	 κατά	 την	 γνώμη	 των	 γνωριζόντων	 τις	 Ροταριανές	
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δραστηριότητες.Με	 την	 σημερινήν	 	 παρουσία	 λοιπόν	 και	 Ομιλίαν	 του	 εκλεκτού	 μας	
προσκεκλημένου	 βουλευτού	 Επικρατείας	 Φορτσάκη	 Θεόδωρου	 	 ,επιβεβαιώνεται	 το	 γεγονός	 των	
αρίστων	 επιλογών	 των	 κατά	 καιρούς	 Ομιλητών	 μας	 οι	 οποίοι	 με	 τις	 γνώσεις	 τους	 εις	 τους	
επιστημονικούς	 τομείς	 που	 διαπρέπουν	 προσφέρουν	 σε	 μας	 την	 αναγκαία	 πληροφόρηση	 κατά	
εκλαικευμένο	 και	 συμπεπυκνωμένο	 τρόπο,ούτως	 ώστε	 να	 έχομε	 μία	 σαφέστατη	 εικόνα	 της	
Επιστήμης	που	διακονούν.	Ο	Ροτ.Ομιλος	Χανίων	και	δή	το	Δ.Σ	αυτού	εκτιμώντας	το	πολύπλευρο	και	
πολυσχιδές	 έργο	 του	 Καθηγητού	 Νομικής	 Αθηνών	 Φορτσάκη	 Θεόδωρου	 	 απεφάσισε	 παμψηφεί	
όπως	του	επιδώσει	ένα	αναμνηστικό	τιμητικό	Δίπλωμα	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό.	
	

1) Δια την τιµητικήν συµµετοχήν και την οµιλίαν του εις την σηµερινή πανηγυρική 
συνεστίασην του Οµίλου µας, µε θέµα «Οικονοµική  Ανάπτυξις και Περιφέρεια –Το 
παράδειγµα της Κρήτης και ειδικότερα των Χανίων» 
2) Δι’ όσα σηµαντικά και πολύτιµα προσέφερε τόσον εις την ΕΛΛΗΝΙΚΗ όσο και εις την 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, δια των πρωτοτύπων ερευνητικών του 
εργασιών επί πάρα πολλά έτη, εργαζόµενος αόκνως µετά ζήλου και θερµού πάθους µετέχων 
σε µεγάλο αριθµό ΕπιστηµονικώνΣυλλ Σωµατείων,Ενώσεων  Ελλην.και ξένων,τιµηθείς δε 
επανειληµµένως  µε διάφορα παράσηµα της Γαλλικής Δηµοκρατίας   
3) Δια την µεγάλην αγάπην του και εκτίµησιν προς τον Οµιλόν µας και κατ΄επέκτασσιν 
προς τα πανανθρώπινα ιδανικά του Διεθνούς Ρόταρυ. 

	
Τον	ευχαριστούμε	θερμά	δια	μιαν	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,	οικογενειακή	ευτυχία	και	μια	περαιτέρω	
αξιολογότατη	 πολιτική	 και	 Νομική	
Σταδιοδρομία.	
	
Το	σχετικό	τιμητικό	Δίπλωμα	του	επιδίδουν	οι	
επίτιμοι	 Ροταριανοί	 και	 πρώην	 Υπουργοί	
Χρήστος	 Μαρκογιαννάκης	 τ.Αντ/δρος	 της	
Βουλής	και	Βιρβιδάκης	Κυριάκος	τ.Δήμαρχος.	
	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	ΤΗΝ	21/Ο3/19	ΠΡΟΣ	ΤΟΥΣ	ΡΟΤ.	ΤΟΥ	Ρ.Ο.		ΛΑΡΝΑΚΟΣ-ΚΙΤΙΟΝ		ΕΠ’	
ΕΥΚΑΙΡΙΑ	ΤΗΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ	ΔΕΥΤΕΡΑΣ	ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ	ΤΩΝ	ΕΙΣ	ΤΟΝ		Ρ.Ο.	ΧΑΝΙΩΝ	

	
Αξιότιμες	Αρχές	Πολιτικές,	Στρατιωτικές,	και	Ροταριανές	της	Κρήτης,	
Αγαπητέ	μου		
Φίλοι	Ροτ.	Συνάδελφοι	της		Λάρνακος	–Κίτιον			της	Κύπρου	
Κυρίες	και	κύριοι.	
	

Είναι	πολύ	ευχάριστη	και	εξαιρετική	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	 	 τους	 Κύπριους	 Ροτ.	
Συναδέλφους	της		Λάρνακος	Κίτιον	που	έχομεν	αδελφοποιηθεί	προ	ετών.	
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Σας		υποδεχόμεθα	όπως	σας	αξίζει	με	εκτίμησιν,άπειρης	αγάπης	και	ροτ.Συναδέλφωση.Πιστεύω	
να	μείνατε	ευχαριστημένοι	και	από	την	ξενάγηση	–φιλοξενίαν	που	σας	παρείχε	το	1ο	Ροτ.Κοινοτικό	
Σώμα	στην	Περιοχή	της	Επαρχίας	Σελίνου	χθες	Τετάρτη.Θέλω	να	επισημάνω	ότι	ανέκαθεν	οι	σχέσεις	
Ελλήνων	και	Κυπρίων		ητο	άριστες	και	ευχόμεθα	αυτό	να	συνεχισθεί	δια	το	καλό	και	των	δυο	χωρών	
μας.	

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	της	Λάρνακος	–Κίτιον	
Τόσον	εκ	μέρους	του	Ροτ.Ομίλου	Χανίων	όσον	και	εκ	μέρους	του	1ου		Ροτ.Κοινοτικού		Σώματος	

εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	θα	σας	επιδώσουμε	ένα	Αφιέρωμα	τόσο	εις	τον	Ομιλον	σας	δια	το	
κορνιζώνεσαι		στα	Γραφεία	σας,	οσο	και	ονομαστικά	στο	καθ	ένα	σας.	

Είναι	ένα	κείμενο	δικό	μου	που	εκφράζει	τα	μύχια	της	ψυχής	μου	προς	εσάς	τους	εκλεκτούς	μου	
ροτ.Συναδέλφους.	
	

Λόγια	ψυχής	το	Δώρο	μας	 	 	Οσες	γεννιές		και		εάν		γεννηθούν																																																					
Να	σας		υποδεχθούμε	 	 	 Πάντα	τους	τιμούνε																															

			Αδέλφια	είμαστε		ούλοι		μας	 	 		το	Ρόταρυ		και	τους		Δεσμούς																						
Ποτέ		να	μη	χαθούμε	 	 	 									πούχουμε		μη	χαθούνε			

	
				Να	σμίγουμε	στην		Λάρνακα	 	 	 Χίλια	καλώς	ορίσατε	
						Νάρχεσθε	στα	Χανιά	μας	 	 											χίλια	και	δυό	χιλιάδες	
						Κύπρος	και	Κρήτη	Αιώνια		 	 							Σα	κάμπος	με	τα	λούλουδα	
			Νά	ναι	μες	την	Καρδιά	μας	 	 											και	με	τις	πρασινάδες	

	
	Ακολουθει	η	Ομιλία	του	Προέδρου	του	ροτ.Ομίλου	Λάρνακος-Κίτιον	Μάριου-Αζάν	
	

Ακολουθεί	 η	 επίδοσις	 των	 αναμνηστικών	 Αφιερωμάτων	 τόσον	 προς	 τον	 Όμιλον	 Λάρνακος	 –
Κίτιον		όσον	και		σε	κάθε	μέλος	του	.	

Παρακαλούνται	οι	ροτ.συνάδελφοι	να	έρχονται	μετά	των	συζύγων	των	να	παραλαμβάνουν	κάθε	
ένας	του	το	δικό	του	προσωπικό	αφιέρωμα	και	να	παραμένουν	στο	Πάνελ	δια	μια	συγκεντρωτική	
Αναμνηστική	Φωτογραφία.	

Τα	 Αφιερώματα	 θα	 επιδώσουν	 πρώτα	 οι	 ροτ.του	 Ομίλου	 Χανίων	 που	 συμμετείχαν	 εις	 την	
αποστολήν	 	 του	Ομίλου	μας	εις	την	Λάρνακα	–Κίτιον	 	και	θα	επακολουθήσουν	και	άλλα	μέλη	του		
Ομίλου	μας	πρωτίστως	του	Δ.Σ	

1)Καλούμεν	 τον	 Πρόεδρον	 ΜΑΡΙΟ	 ΑΖΑ	
μετά	 της	 συζύγου	 του	 Αικατερίνης	 όπως	
προσέλθουν	 και	 παραλάβουν	 	 τόσον	 το	
Αναμνηστικό	 Δίπλωμα	 του	 Ομίλου	 τους	
Λάρνακα-Κίτιον	όσον	και	το	προσωπικόν	του.	

Το	 Αφιέρωμα	 θα	 επιδωθεί	 προσωπικά	
από	 εμένα	 και	 την	 σύζυγον	 μου	 Αικατερίνη	
που	 καλείται	 να	 προσέλθει	 εις	 το	 Πάνελ	
παρουσία	 του	 Προέδρου	 του	 1ου	
Ροτ.Κοινοτικού	Σώματος	εν	Ελλάδι	Κουκουτσάκη	Ευτυχίου.	
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2)Καλούμε	 τον	 Αντ/δρον	 του	 Ροτ.Ομίλου	

Λάρνακας-Κίτιον	 ροτ.Δημητριάδη	Αντώνιον	μετά	
της	 συζύγου	 του	 όπως	 ο	 τ.Πρόεδρος	 μας	
ροτ.Πελεκανάκης	 Παναγιώτης	 του	 επιδώσει	 το	
σχετικό	Αφιέρωμα.	
	
	

	
	
	
3)	 Καλούμε	 τον	 ροτ.	 Σοφοκλή	 Χριστοδουλίδη	
μετά	 της	 συζύγου	 του	 όπως	 προσέλθει	 και	
παραλάβει	 το	 προσωπικό	 Αφιέρωμα	 από	 τον	
εψηφισμένο	Πρόεδρον	μας	Γκίζα	Σταύρο.	
	
	

																																								
	
4)	 Καλούμεν	 τον	 Πρόεδρον	 της	 Επιτροπής	
εισδοχής	 μελών,	 ροτ.Δημήτριον	 Χριστούδιαν	
μετά	 της	 συζύγου	 του	 όπως	 παραλάβει	 το	
προσωπικό	αφιέρωμα	του	από	τον	Αντ/δρο	μας	
Βαθιωτάκη	Γεώργιο.	
																											
	
	

	
	
	
5)	 Καλούμεν	 τον	 βοηθόν	 Τελετάρχην	
ροτ.Βασιλειάδην	 Χρήστον	 μετά	 της	 συζύγου	 του	
όπως	 προσέλθει	 και	 παραλάβει	 το	 προσωπικό	
Αφιέρωμα	του	από	τον	ροτ.Αναπλ.Γεν.Γραμματέα	
Μπατσαρισάκη	Παναγιώτη.	
				
	

																													
6)	Καλούμε	τον	ροτ.Αναστάσιο	Αναστασίου	μετά	της	συζύγου	του	όπως	προσέλθει	και	παραλάβει	το	
προσωπικό	του	Αφιέρωμα	από	τους	ροτ.	β.Δ/τας	Σπετσίδη	Νικόλαο	και	Μαρινάκη	Σταύρο.	
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7)	Καλούμε	τον	ροτ.Χριστοδούλου	Χάρην	μετά	της	
συζύγου	 του	 όπως	 προσέλθει	 και	 παραλάβει	 το	
προσωπικό	του	Αφιέρωμα	από	τους	Αν/δρους	μας	
ροτ.Ουρουτζόγλου	Μελέτιο	και	Πολέντα	Σταύρο.	
																																														
	
	

	
	
8)	 Καλούμε	 τον	 ροτ.Χαράλαμπο	 Γεωργιάδη	
μετά	 της	 συζύγου	 του	 μέλος	 της	 Επιτροπής	
Παρουσιών	όπως	προσέλθει	 και	παραλάβει	 το	
προσωπικό	 του	 αφιέρωμα	 από	 τους	
Επιτ.ροτ.Μαρκογιαννάκη	Χρήστο	τ.Υπουργό	και	
Κελαιδή	Εμμ.Πτέραρχο	ε.α	
	
																																				

	
	
9)	 Καλούμε	 τον	 κ.Ζήνονα	 Ανδρέου	 μετά	 της	
συζύγου	 του	 εκλεκτόν	 φίλον	 και	
προσκεκλημμένον	 του	 Ροτ.Ομίλου	 Λάρνακος-
Κίτιον	 όπως	 προσέλθει	 και	 παραλάβει	 το	
προσωπικό	 του	 Αφιέρωμα	 από	 τους	
ροτ.Κουτρώνα	Δημήτριο	και	Ελβίρα	Στασσίνου.	
	
	

	
Από	 την	 ανταλλαγή	 δώρων	 μεταξύ	 των	 Προέδρων	 Λάρνακος-Κίτιον	 Μάριου	 Αζά	 και	 Χανίων	
Εμμ.Δελάκη	και	Σταύρου	Γκίζα.	

	



14	
	

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ	ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΟΥ		ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΟΜΙΛΟΝ	ΧΑΝΙΩΝ	
																
		Προ	ημερών	εβραβεύθη	από	τον	Ροταριανό	Ομιλο	Χανίων	και	το	1ο	Ροταριανό	Κοινοτικό	Σώμα	εν	
Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 ο	 τ.Πρόεδρος	 του	 Ιατρικού	 Συλλόγου	 Χανίων	 ιατρός	 κ.Λαμπουσάκης	
Ευτύχιος	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό:	

1. Δια το λίαν αξιόλογον Επιστηµονικόν και Κοινωνικόν έργον που επιτέλεσε επι πάρα 
πολλά έτη στον τοµέα της Υγείας του Χανιώτικου Λαού και που αποσκοπούσε εις την 
παροχήν οσον το δυνατόν καλυτέρων και ει δυνατόν αρίστων υπηρεσιών προς ανακούφησιν 
και ίασιν των πασχόντων συνανθρώπων µας. 
2. Δι όσα προσέφερεν και προσφέρει ως εµπνευσµένος δηµιουργός των Ελληνικών 
Γραµµάτων και του Ελληνικού  Πνεύµατος εις την Λογοτεχνίαν µοχθών µε 

ζήλον,αυταπάρνησιν και ευσυνειδησίαν 
δια την πρόοδον τους τιµήσας αυτά.  
														
Το	 σχετικόν	 τιμητικόν	 Δίπλωμα	 επέδωσαν	
εις	 τον	 βραβευθέντα	 δια	 λογαριασμόν	 του	
Ροτ.Ομίλου	 Χανίων	 	 	 οι	 Φορτσάκης	
Θεόδωρος	 Βουλευτής	 Επικρατείας	 και	
Μάριος	 Αζάς	 Πρόεδρος	 του	 Ροτ.Ομίλου	
Λάρνακα-Κίτιον.	
	
	

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ	Κ.ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ	ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ	Τ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΤΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΔΡΑΣΕΩΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΤΟΥ	Ρ.Ο	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	ΣΥΖΥΓΟΝ		ΤΟΥ		ΑΕΙΜΝ.	ΡΟΤ.	ΜΑΡΑΘΑΚΗ		ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

	
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 την χρονικήν περίοδον 1982-1995 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. 
Με εκτίµηση, θαυµασµό και ως ελάχιστον 
δείγµα τιµής           
	
Γ.ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ				ΜΕΓΑΛΩΝ				ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ	
1)	Την	Συνεταιριστική	Τράπεζα	Χανίων	και		2)	τον	Πρόεδρο	αυτής	Μαρακάκη	Μιχαήλ		
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Δ.ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ		ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ	
1)	Μαρκογιαννάκην	Χρήστο	Επιτ.Ροτ.τ.ΑΝΤ/ΔΡΟΝ		της	Βουλής-τ.Υπουργόν	
2)	Μαρινάκη	Πέτρο	Επιχειρηματία	Πρόεδρο	ΔΣ	Βοτανικού	Πάρκου-Κήποι	Κρήτης	
3)	Μαρινάκη	Σταύρο	τ.β	Δ/τη	των	Ροτ.Κρήτης	4)	Κουκουτσάκη	Ευτύχιο		Πρ.1ου	Ροτ.Κοιν.Σώμ.εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	
5)	Γελασάκη	Αντωνίου	Επιχειρηματία	Τουριστικού	Πράκτορος	
6)	Μαυριδάκην	Μιχαήλ	Επιχειρηματία	Επίσημου	Αντιπροσώπου	της	FIAT	και	της	ALFA	ROMEO	
7)	Δελάκην	Εμμανουήλ	Πρόεδρον	Ροτ.Ομ.Χανίων	
8)	Νικολάου	Δελάκη	ροτ.Οδοντιάτρου-Περιοδοντολόγου	ΕΥΦΗΜΟΝ	ΜΝΕΙΑΝ	
Οι	Ανακηρύξεις	μεγάλων	ευεργετών,ευεργετών	και	ευφήμου	Μνείας	επιδίδονται	δια	την	καθοριστικήν	συμβολήν	τους	εις	
την	αγοράν	ενός	DRONE	μετά	κάμερας	εις	την	Πυροσβεστικήν	Υπ.Χανίων		προς	εντοπισμόν	πλημμυρών	πυρκαγιών		
	

Η	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΗΣ	ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΓΑΛΟΣ	ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ	ΤΟΥ	
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

																
Μέσα	σε	ιδιαίτερα	χαρούμενο	κλίμα	

οι	 Ροταριανοί	 των	 Χανιων	 Ανεκήρυξαν	
μεγάλο	 Ευεργέτη	 τους	 την	
Συναιτεριστικήν	 Τράπεζαν	 Χανίων	 και	
τονΠρέδρον	 τηςκ.ΜαρακάκηΜιχαήλ	 δια	
την	 σημαντικότατη	 χορηγίαν	 τους	 προς	
αυτούς	 ινα	 αγορασθεί	 ένα	 Drone	 μετά	
κάμερας	 δια	 τις	 ανάγκες	 της	
πυροσβετικής	 Υπηρεσίας	 Χανίων	 προς	
εντοπισμόν	 Πλημμυρών	 –	 Πυκαγιών	 και	
διασώσεως	 κινδυνευόντων	 ατόμων	 μετα	
δυνατότητας	 μεταφοράς	 φαρμάκων	 και	
νερού	εις	αυτούς.	

Επίσης	ανεκηρύχθησαν	ευεργέτες	του	Ομίλου	και	οι	κάτωθι	οι	οποίοι	συνέβαλαν	σημαντικά	εις	
το	 να	 πραγματοποιηθεί	 η	 αγορά	 αυτή	 την	 οποίαν	 είχε	 άμεση	 ανάγκη	 η	 Πυροσβεστική	 Υπηρεσία	
Χανίων:	 Μαρκογιαννάης	 Χρήστος	 τ.Υπουργός,	 Μαρινάκης	 Πέτρος	 Επιχειρηματίας,	 Μαρινάκης	
Σταύρος,	Κουκουτσάκης	Ευτύχιος,	 Γελασάκης	Αντώνιος,	Μαυριδάκης	Μιχαήλ,	Δελάκης	Εμμανουήλ	
και	Δελάκης	Νικόλαος.	

	
Το	 σχετικόν	 τιμητικόν	 Δίπλωμα	 επέδωσαν	 δια	 λογαριασμόν	 του	 Ροτ.Ομίλου	 Χανίων	 	 	 οι	

Φορτσάκης	 Θεόδωρος	 Βουλευτής	 Επικρατείας	 και	 οι	 τ.Αντιδήμαρχοι	 Χανίων	 κ.κ	 Φραγκάκης	
Εμμανουήλ	καιΠρωτοπαπαδάκης	Κων/νος.	
	

Ανακύρηξις	ως	ευεργέτου	του	Ομίλου	μας	του	
επιτ.ροτ.Μαρκογιαννάκη	 Χρήστου	 τ.Υπουργού	
τ.Αντ/δρου	της	Βουλής.	

Το	σχετικό	τιμητικό	Δίπλωμα	του	επιδίδουν	οι					Κυριάκος				
Βιρβιδάκης	τ.Υπουργός		τ..Δήμαρχος	Χανίων		επιτ.Ροτ.			και		
Κελαιδής	Εμμ.ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ	ε.α	



16	
	

	
Ανακύρηξις	ως	ευεργέτου	του	Ομίλου	μας	του	

κ.Μαρινάκη	 Πέτρου	 	 Επιχειρηματία	 Πρόεδρο	 ΔΣ	
Βοτανικού	Πάρκου-Κήποι	Κρήτης.	

Το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	 του	 επιδίδουν	 οι	 κ.κ	
Καστανάκης	 	 	 Σεραφείμ	 Καθηγητής	 της	 Ιατρικής	 	 και	
Ουρουτζόγλου			Μελέτιος	1ος	Αντ/δρος		μας.	

	
	

	
	
Ανακύρηξις	ως	ευεργέτου	του	Ομίλου	μας	

του	ροτ.Κουκουτσάκη	Ευτυχίου		Πρ.1ου	Ροτ.Κοιν.Σώμ.α	
Αζωγυρέ	Σελίνου.	

Ανακύρηξις	ως	ευεργέτου	του	Ομίλου	μας	
οι	 	 	Πρόεδρος		 	Λάρνακος-Κίτιον	 	Μάριος	 	 	 	Αζας	 	και	
Κονταξάκης	 	 	 Γεώργιος	 	 Πολιτευτής	 	 Περιφερειακός		
Σύμβουλος		Κρήτης.	

	
	

Ανακύρηξις	 ως	 ευεργέτου	 του	 Ομίλου	
μας		του	Προέδρου	μας		Εμμ.Δελάκη.	

Το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	 επιδίδουν	
οι	 Θεόδωρος	 Φορτσάκης	 Βουλευτής	
Επικρατείας	 και	 τ.Πρύτανις	 του	
Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 και	 Μάριος	 Αζας	
Πρόεδρος	 του	 Ροτ.Ομ.Λάρνακος	 –Κίτιον		
παρουσία	 	 του	 εψηφισμένου	 Προέδρου	
Σταύρου	 Γκίζα	 και	 Κουκουτσάκη	 Ευτυχίου	
Προέδρου	του	1ου	Κοινοτ.Σώματος	εν	Ελλάδι	
εις	Αζωγυρέ	Σελίνου.	

	
	
Ανακύρηξις	ως	ευεργέτου	του	Ομίλου	

μας	 	 του	 τ.	 Προέδρου	 μας	 	 Μαρινάκη	
Σταύρου.	

	Το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	
επιδίδουν	 οι	 ροτ.Παπαδάκης	 Χαρίτων	
Καθηγητής	 Ιατρικής	 και	 Πρώιμος	
Ευκλείδης	 Επιμελητής	 της	 ΩΡΛ	 Κλινικής	
του	Γεν.Νοσοκομείου	Χανίων.	
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ	ΕΥΧΕΣ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	ΚΑΙ	ΑΡΧΩΝ	ΠΟΛΕΩΣ	2019	
ΕΙΣ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΙΝ	ΤΩΝ	ΚΑΘΩΘΙ	ΔΙΚΩΝ	ΜΑΣ	ΕΥΧΩΝ:	
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(1)	ΝΤΟΡΑ	ΚΕΜΟΥ	Δ/ΤΗΣ	2019-2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(2)	ΑΝΤΖΕΛΑ	ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ	
	
ΧΙΛΙΑ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΥΠΕΡΟΧΕΣ	ΕΥΧΕΣ....	
ΕΥΧΟΜΑΙ	ΚΑΙ	ΕΓΩ	ΧΡΟΝΙΑ	ΠΟΛΛΑ,	
ΜΕ	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΧΑΡΕΣ...	
ΝΑ	ΠΕΡΑΣΕΤΕ	ΟΜΟΡΦΑ	ΤΙΣ	ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ	ΚΑΙ	ΝΑ	ΧΑΙΡΕΣΤΕ	ΤΗΝ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	ΣΑΣ....	
	
(3)	
Καλημέρα	σας.	
	
Ανταποδίδουμε	 και	 σας	 στέλνουμε	 συνημμένα	 τις	 ευχές	 του	 Αντιπεριφερειάρχη	 και	 των	
Περιφερειακών	Συμβούλων	Χανίων	για	τις	άγιες	ημέρες	του	Πάσχα.	
	
Καλό	Πάσχα	και	καλή	Ανάσταση	σε	όλους	μας,	με	υγεία	και	οικογενειακή	ευτυχία	

	
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΑΝΙΩΝ		
	
	

Το	 ανέσπερο	 φως	 της	 Αναστάσεως	 να	
φωτίσει	 τις	 ψυχές	 όλου	 του	 κόσμου	 και	 να	
τον	 οδηγεί	 σε	 δρόμους	 γεμάτους	 αγάπη	 κι	
ελπίδα.	

Ο	 Αντιπεριφερειάρχης	 Χανίων,	
Απόστολος	 Βουλγαράκης	 και	 οι	
Περιφερειακοί	 Σύμβουλοι	 Χανίων	 σας	
ευχονται	καλό	Πάσχα.	
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(4)	Σταύρος	Πατερακης				
	

Καλή	Ανάσταση	και	Καλό	Πάσχα																		
	
Honorary	Consul	of	Slovak	Republic	
9	Renieri	str		Chania	Crete	
	
	
	
	
	
(5)	Στέλιος	&	Λιλίκα	Γιαννικάκη	
	
	τ.ΠΡ.ΡΟΤ.ΟΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
																																																								
	
																																			
	
	
	
(6)	Παναγιώτης	Μπατσαρισάκης		
	
Αν.	Γεν.Γραμμ.μας	
	
	
	
	
(7)	
ΓΕΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΚΡΗΤΗΣ	
Γραφείο	Δημοσίων	Σχέσεων	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,23,	73	100	ΧΑΝΙΑ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΡΗΤΗΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	28210-25701,25787	
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ:	28210-25739	
	
Χρόνια	Πολλά	
	
(8)	

Ο	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΕΦ.	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	Ν.	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΣΑΣ	ΕΥΧΕΤΑΙ	K	A	Λ	Ο	Π	Α	Σ	Χ	Α.	

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	/	Ο	Πρόεδρος	Παντελής	Κρουσταλάκης	(Εφ.	Λοχαγός	Μηχανικού)	
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(9)	
Ευχαριστώ	πολύ.	
	
Μακάρι	να	έχουμε	Ανάσταση	σε	όλα	τα	επίπεδα!	Να	είστε	καλά!	
	
Ροταριανός	Ομιλος	Ανατόλια	Θεσσαλονίκης	
	
(10)	
Ο	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΡΑ	ΣΑΣ	ΕΥΧΕΤΑΙ	ΚΑΛΟ	ΠΑΣΧΑ	,	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΚΑΘΕ	ΕΥΤΥΧΙΑ	
	
(11)	
Ο		ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		ΑΓΙΑ		ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		ΣΑΣ		ΕΥΧΕΤΑΙ		ΚΑΛΗ		ΑΝΑΣΤΑΣΗ		ΜΕ		ΥΓΕΙΑ,		ΤΥΧΗ		ΚΑΙ		
ΡΟΤΑΡΙΑΝΕΣ		ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.	
	
(12)	
Θερμές	πασχαλινές		ευχές	από	τον	Ρ.Ο.	Κορωπί.	
Με	θερμούς	ροταριανούς	χαιρετισμούς,	
	
Δημήτρης	Τσανικλίδης	
Πρόεδρος	2018-19	
Ρ.Ο.	Κορωπί	-	2470	Περιφέρεια	
	
(13)	
Τις	θερμότερες	ευχές	μας	για	τις			
																																																								Εορταστικές	ημέρες	του	Πάσχα	2019	
																					ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΙ	ΜΑΡΙΑ	ΓΙΑΒΡΙΔΗ	τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΚΑΝΤΙΑ	
	
(14)	
Εύχομαι	σε	όλους		
καλό	Πάσχα	και	χρόνια	πολλά	
και	το	φως	της	Ανάστασης	να	λάμψει	στις	καρδιές	μας.		
	
Λελίνα	Κασιμάτη	
	
(15)	
Σας	ευχόμαστε	ολόψυχα	
το	Αγιον	Φως	της	Αναστασης	και	το	Αγιον	Πασχα	να	φωτιζει	τις	ψυχες	ολων	μας	
Υγεια	και	Αγαπη	
Οικογενεια	
Marc	Henri	Charoton	
Violeta	Charoton	Vitaki	
	
	



21	
	

	
ΕΠΙΣΗΣ	ΜΑΣ	ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ	ΟΙ:	

� Ευαγγελος	Κολοκοτρωνης	,	προεδρος	εταιρειας	ADELCO	
� Γιαννης	Σουγιας	,	Ροταριανος	
� Ρ.Ο.	Πατρων	
� Δημητρης	Κουρτης	Προεδρος	Ρ.Ο.	Δυτικης	Καβαλας	μετα	της	συζυγου	του,Αννας	Παυλιδου	
� Λυδια	Κωνσταντινιδου	,	Ροταριανη	
� 	Αννα	Γουρζη	,	Ροταριανη	
� Αλκιβιαδης	Παναγιωτοπουλος	,	Ροταριανος	
� Αθανασιος	Βομβας	μετα	της	συζυγου	του	Γεωργιας,	Ροταριανοι	
� Ιπποκρατης	Δασκαλακης	,	τ.	Δ/της	Πεδιου	Βολης	Κρητης	
� Κωστακης	Τοφαριδης	,	τ.	Ροταριανος	Προεδρος	
� Μαριος	Αζας	,	Προεδρος	Ρ.Ο.	Λαρνακα	–Κυτιον	
� Φωσκολος	Αντωνιος,	Καθηγητης	Πολυτεχνειου	Κρητης-Επιτ.	Ροτ.	Ομιλου	Χανιων	
� Παναγιωτης	Πετροπουλος,	Ροταριανος	
� Alexandros	Tsougkranis								
� 	Κων/νος	Κοροντζης	
� Βασιλης	Κοντογιαννοπουλος	,	τ.	Υπουργος,	επιτ.	Ροτ.	Χανιων	
� Λίλα	Κυριακοπούλου	–Schliebener	/	Κλινικός	Ψυχολόγος,	τηλ.	6945338551		

Πρόεδρος	Ρ.Ο.	Χαλανδρίου	2017-2018	/	IYFR	Commodore	of	the	Hellenic	Aegean	Fleet	
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	ΜΗΝΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	Ρ.Ο.	ΧΑΝΙΩΝ	
	

	
	

ΕΥΤΥΧΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ		ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ		ΜΕΛΟΣ	ΤΟΥ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ	ΝΟΜΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	1ΟΥ	ΡΟΤ.ΚΟΙΝ.ΣΩΜΑΤΟΣ	ΕΝ	ΕΛΛΑΔΙ	ΕΙΣ	ΑΖΩΓΥΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ	

ΑΦΙΕΡΩΜΑ	ΣΤΗΝ	ΜΗΤΕΡΑ	ΜΟΥ	
																																																										

12	Μάης	σήμερα	και	η	μέρα	ξημερώνει,	
Μα	έμενα	ένας	καημός	μέσα	στην	καρδιά	φουντώνει.	
Που	είσαι	γλυκιά	μανούλα	μου	για	να	σου	ευχηθώ,	
Για	τη	γιορτή	σου	Μάνα	μου	που	Τόσο	σε	αγαπώ.	
Και	τώρα	έμεινα	εγώ	μόνος	με	τον	καημό	μου.	

Έμεινε	η	ανάμνηση	δεν	έχω	τίποτα	άλλο,	
Για	αυτό	ταμάχι	με	έπιασε	μεγάλο	με	το	Χάρο.	
Χάρε	μια	απορία	έχω	πες	μου	πως	μπορείς,	
Να	διαχωρίζεις	τα	παιδιά	από	τους	γονείς.	

Και	δεν	τσ’	αφήνεις	ήσυχους	να	χαρούνε	τα	παιδιά	τους,	
Και	εγγόνια	να	χαρούν	μέσα	στα	γερατειά	τους.	

Όσοι	μητέρες	έχετε	σήμερα	τρεχάτε,	
Στο	σπίτι	της	μανούλας	σας	λουλούδια	να	της	πάτε.	

Πείτε	πώς	σήμερα	ήρθατε	γιατί	την	αγαπάτε,	
Και	όποτε	έχετε	καιρό	να	της	τηλεφωνάτε.	

Γιατί	θα	έρθουν	ο	καιρός	που	εσείς	θα	καρτερείτε,	
Τα	παιδιά	σας	να	έρθουν	να	σας	δουν	θα	ανυπομονείτε.	
Εύχομαι	μέσα	από	την	καρδιά	σε	όλες	της	μαμάδες,	
Να	ζήσετε	με	υγεία	και	χαρά	να	γίνετε	Γιαγιάδες.	
Να	έρχονται	στο	σπίτι	σας	εγγόνια	και	παιδιά,	
Ποτέ	σας	να	μην	νιώσετε	πόνο	η	μοναξιά.	
Χρόνια	πολλά	σας	εύχομαι	να	έχετε	υγειά,	

Γιατί	στον	κόσμο	φέρνετε	με	πόνους	τα	παιδιά.	
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ΤΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΩΡΕΑΣ	ΕΝΟΣ	DRONE	ΜΕΤΑ	ΚΑΜΕΡΑΣ	ΣΤΗΝ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΧΑΝΙΩΝ	
	

Ο	 Ροταριανός	 Ομιλος	 Χανίων	 ,στο	 πλαίσιο	
σχεδιασμού	 της	 κοινοτικής	 του	 δράσης	 κατά	 την	
τρέχουσα	ροταριανή	περίοδο	2018-19,προχώρησε	
στην	 προσφορά	 ενός	 Drone	 μετά	 κάμερας	 στην	
Πυροσβεστικήν	Υπηρεσίαν	Χανίων.	Συγκεκριμένα,	
μετά	 από	 συνεργασία	 με	 την	 Πυροσβεστική	
Υπηρεσία	 Χανίων	 και	 ιδιαίτερα	 τον	 Δ/την	 αυτής	
Πύραρχον	 κ.Μπουντουράκη	 Δημοσθένη	 το	
Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Ομίλου	μας	αποφάσισε	
την	 αγορά	 και	 προσφορά	 ενός	 Drone	 μετά	
κάμερας	και	με	τον	επι	πλέον	εξοπλισμό	αριθμού	
μπαταριών	με	σκοπό	 τον	εντοπισμόν	πλημμυρών	
–	 πυρκαγιών	 	 και	 διασώσεως	 κινδυνευόντων	
ατόμων	 σε	 απόσταση	 4-5	 χιλιομέτρων.	 Η	 τελετή	
παράδοσις	 και	 παραλαβής	 του	 υλικού	 έγινε	 την	
Πέμπτην	 23	 Μαίου	 19	 στο	 κτίριο	 της	
Πυροσβεστικής	Υπηρεσίας	Χανίων	οδός	Γρηγορίου	
Ε	αριθμός	14.	Αντιπροσωπεία	του	Ομίλου	μας	με	
επικεφαλής	 τον	 Πρόεδρο	 ροτ.Εμμανουήλ	 Δελάκη	
μετέβη	στην	Π.Υ	Χανίων.	Τα	μέλη	του	Ομίλου	μας	
υποδέχθηκαν	 ο	 Διοικητής	 	 της	 	 Π.Υ.ΧΑΝΙΩΝ		
Πύραρχος	 κ.Μπουντουράκης	 Δημοσθένης,	
Αξιωματικοί	και	πυροσβέστες	της	Π.Υ	ΧΑΝΙΩΝ.	

Ο	 Πρόεδρος	 του	 Ομίλου	 μας	 ροτ.Εμμανουήλ	
Δελάκης	λαμβάνοντας	τον	λόγο	προσεφώνησε	την	
Πυρ.Υπηρ.Χανίων	δι	εμπνευσμένης	προσλαλιάς	δια	το	έργον	το	οποίο	επιτελεί	αυτή	και	ανέφερε	ότι	
εδώρησε	 το	 ανωτέρω	 DRONE	 επιθυμώντας	 να	 συμβάλλουν	 και	 οι	 Ροταριανοί	 Χανίων	 εις	 το	
θεάρεστον	έργον	τους	που	θεωρείται	λειτούργημα,	καθώς	αφορά	την	ασφάλεια	και	προστασία	της	
ζωής	 και	 της	 περιουσίας	 των	 πολιτών,ως	 επίσης	 και	 της	 προστασίας	 του	φυσικού	 περιβάλλοντος	
από	τους	κινδύνους	πυρκαγιών,	θεομηνιών	και	άλλων	καταστροφών.	

	Κατά	τη	διάρκεια	της	τελετής	παράδοσης-παραλαβής,	ο	Διοικητής	πύραρχος	Μπουντουράκης	
Δημοσθένης,ευχαρίστησε	με	ιδιαίτερα	θερμά	λόγια	τον	Ροταριανό	Ομιλο	ΧΑΝΙΩΝ	για	την	σημαντική	
αρωγή	στο	έργο	της	Π.Υ	ΧΑΝΙΩΝ	επιδίδοντας	του	σχετική	Αναμνηστική	Πλακέτα.	
	
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	–	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΕΜΜ.	ΔΕΛΑΚΗ	ΠΡΟΣ		ΤΗΝ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΧΑΝΙΩΝ	ΤΗΝ	

23	-5-2019	ΕΠ	ΕΥΚΑΙΡΙΑ	ΤΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ	ΕΝΟΣ	DRONE	
	

Αγαπητέ	φίλε	και	Δ/τα	της	Πυροσβ.Υπηρ.Χανίων	
Αξιωματικοί	και	Προσωπικό	της	Πυρ.Υπηρεσίας	Χανίων	
Αντιπροσωπεία	 του	 Ροτ.Ομίλου	 Χανίων	 παρίσταται	 σήμερα	 εδώ	 στα	 γραφεία	 σας	 και	

γενικότερον	 στις	 καιρικές	 υποδομές	 σας,έχοντας	 ως	 σκοπόν	 την	 παράδοσιν	 ενός	 Drone	 μετά	
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κάμερας	 δια	 τας	 ανάγκας	 της	 υπηρεσίας	 σας	 προκειμένου	 αυτές	 να	 εντοπίζουν	 Πλημμύρες	 –
Πυρκαγιές	 και	 διασώσεις	 κινδυνευόντων	 ατόμων	 σε	 απόσταση	 4-5	 χιλιομέτρων	 δια	 την	 περιοχήν	
του	Νομού	Χανίων.	

Αγαπητοί	 Φίλοι,ο	 Ροταριανός	 Ομιλος	 Χανίων,ως	 μέλος	 του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 και	 ως	 μη	
κερδοσκοπικός	Σύλλογος	που	δραστηριοποιείται	στην	Ελλάδα	από	το	1968,	έχει	ως	κύριο	σκοπό	την	
εφαρμογή	ενός	ανθρωπιστικού	και	κοινωνικού	έργου,τόσο	στην	τοπική	και	ευρύτερη	κοινωνία	όσο	
και	 στο	 εξωτερικό.Το	 κύριο	 σύνθημά	 μας	 είναι	 «Πρώτιστον	 το	 Υπηρετείν»	 και	 μέσα	 από	 αυτό	 το	
σύνθημα	προσπαθεί	να	εφαρμόζει	το	έργο	του	στο	μέτρο	των	δυνατοτήτων	του.	

Το	ΔΣ	του	Ομίλου	μας	προέβει	σ	αυτήν	την	αγοράν	αφού	σας	συνεννοήθηκε	προηγουμένως		δια	
τις	 ακριβείς	 προδιαγραφές	 που	 πρέπει	 να	 τηρεί	 το	 ανωτέρω	 αναφερθέν	 μηχάνημα	 και	 αφού	 το	
ελέγξατε	εάν	όντως	είναι	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	σας.	

		Εκ	μέρους	του	Ομίλου	μας	ευχαριστώ	τον	Διοικητή	Πύραρχο	Μπουντουράκη		Δημοσθένη	δια	
την	ευκαιρία	αυτής	της	συνεργασίας	και	την	εκ	μέρους	του	αποδοχή	της	δωρεάς	μας.	

Επίσης	 ευχαριστώ	 θερμά	 και	 τους	 συναδέλφους	 μας	 Ροταριανούς	 Πελεκανάκη	 Γιώργο	 και	
Ουρουτζόγλου	 Μελέτιο	 δια	 την	 μεσολάβησή	 τους	 στην	 ολοκλήρωση	 αυτής	 της	 προσπάθειας	 	 η	
οποία	ανευ	της	βοηθειας	των	θα	ητο	πολύ	δύσκολο	να	πραγματοποιηθεί.	

	Ως	Πρόεδρος	 και	 εκ	 μέρους	 των	 μελών	 του	 Ροταριανού	Ομίλου	 Χανίων	 εύχομαι	 προς	 όλους	
εσάς,τη	 διοίκηση	 και	 το	 προσωπικό	 της	 Πυροσβεστικής	 Υπηρεσίας	 Χανίων,	 με	 την	 βοήθεια	 του	
Θεού,να	 είσθε	 πρωτίστως	 υγιείς	 για	 να	 ανταποκρίνεσθε,όπως	 επιτελείτε	 πάντα	 με	 επιτυχία,την	
δύσκολη	και	επικίνδυνη	αποστολή	σας,που	θεωρείται	λειτούργημα,καθώς	αφορά	την	ασφάλεια	και	
προστασία	 της	 ζωής	 και	 της	 περιουσίας	 των	 πολιτών,ως	 επίσης	 και	 της	 προστασίας	 του	φυσικού	
περιβάλλοντος	από	τους	κινδύνους	πυρκαγιών,θεομηνιών	και	άλλων	καταστροφών.	

Να	είσθε	πάντα	καλά	και	κάθε	χαρά	και	ευτυχία	σε	σας	και	τις	οικογένειες	σας.	
	
	

Μητέρα	η	μεγάλη	Παιδαγωγός	της	Ανθρωπότητας!	
Ε ν ν έ α 	 μ ή ν ε ς 	 γ ι α 	 ν ’ 	 α λ λ ά ξ ο υ μ ε 	 τ ο ν 	 κ ό σ μ ο 	

	
α π ό 	 τ η ν 	 Ι ω ά ν ν α 	Μα ρ ή , 	

Πρόεδρο	της	«Ελληνικής	Εταιρείας	Προγεννητικής	Αγωγής»	
Ιδρυτική	Πρόεδρο	του	Ρ.	Ο.	«Βούλα-Πανόραμα»	

	
Όλα	τα	έργα	έχει	σήμερα	κατακτήσει	η	γυναίκα.			
Καλείται	όμως	τώρα	να	κατακτήσει	τον	πρωταγωνιστικό	ρόλο	της	Μητέρας,	όπως	ο	ρόλος	αυτός	

διαμορφώνεται	από	τις	σύγχρονες	επιστημονικές	έρευνες.						
	Πάντα	ξέραμε	πόσο	σπουδαίος	είναι	ο	ρόλος	της	μητέρας.	
Αυτά	 που	 ξέραμε	 όμως	 δεν	 έχουν	 καμιά	 σχέση	 με	 αυτά	 που	 πρόσφατα	 μάθαμε	 από	 τις	

επιστημονικές	έρευνες	των	τελευταίων	30	έως	50	ετών.	
	
Ιατρική,	Βιολογία,	Ψυχολογία,	Επιγενετική	έχουν	τα	τελευταία	30	-50	χρόνια	ερευνήσει	το	θέμα	

της	μητρότητας	στα	πρώτα:	προγεννητικά	στάδια	της	ζωής	του	παιδιού	και	καταλήγουν	στο	ότι:	Το	
έμβρυο	 είναι	 μια	 έλλογη	 αισθαντική	 ύπαρξη	 ήδη	 από	 τη	 σύλληψη:	 ό,τι	 η	 μητέρα	 αισθάνεται,	
σκέπτεται	και	ζει,	εγγράφεται	στα	κύτταρά	του,	κι	εκείνο	το	ζει	μαζί	της.	Κατά	τους	εννέα	μήνες	που	
το	παιδί	διανύει	στη	μήτρα	της	μητέρας	του,	εκείνη	έχει	μοναδική,	πολύ	δυναμική	επίδραση	επάνω	
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του:	 τόσο	 στην	 διάπλαση	 του	 σώματός	 του,	 δηλ.	 στην	 υγεία	 του	 αλλά	 και	 στην	
διαμόρφωση	του	ψυχισμού	του:	του	χαρακτήρα	και	της	όλης	του	προσωπικότητας.	

Βέβαια	 όλοι	 γνωρίζουμε	 ότι	 	 η	 φύση,	 σύμφωνα	 με	 νόμους	 λεπτούς	 και	
περίπλοκους	 αναπτύσσει	 το	 έμβρυο	 -	 μωρό	 μέσα	 στον	 οργανισμό	 της	 μητέρας,	
ανεξάρτητα	από	τη	μητέρα.	

	 Η	μητέρα	όμως	δίνει	την	ύλη	της	δημιουργίας,	Και	η	ύλη	είναι	 	 το	αίμα	της	
(αυτό	χτίζει	όλο	τον	οργανισμό	της	νέας	ύπαρξης	και	η	σύσταση	του	αίματος	της	μητέρας	εξαρτάται	
από	την	ποιότητα	της	διατροφής	της),	το	οξυγόνο	που	αναπνέει,	αλλά	επίσης,	σύμφωνα	με	τις	νέες	
ανακαλύψεις:	τα	συναισθήματά	της,	οι	σκέψεις	της,	οι	ιδέες	που	τρέφει	για	την	ζωή,	οι	εικόνες	που	
βλέπει,	 ο	 λόγος	 της,	 η	 μουσική,	 ό,	 τι	 αισθάνεται,	 σκέπτεται	 και	 ζει:	 Όλα	 υποκινούν	 στο	 αίμα	 της	
έκκριση	 αντιστοίχων	 	 ορμονών:	 της	 χαράς,	 ενδορφίνες	 ή	 του	 άγχους,	 της	 δυστυχίας:	 τις	
κατεχολαμίνες	 και	 φθάνουν	 και	 επηρεάζουν	 το	 έμβρυο.	Όλα	 επίσης	 εγγράφονται	 στην	 κυτταρική	
του	μνήμη	και	αποτελούν	πληροφορίες	που	χαράσσουν	τον	αυριανό	του	χαρακτήρα,	τις	κλίσεις,	τα	
ταλέντα	του,	όλα	 	αποτελούν	τροφή	με	την	οποία	χτίζεται	η	υγεία	του	και	η	ψυχοπνευματική	του	
ανάπτυξη!	

										
			Κι	αν	 	ρωτήσετε:	 	τι	συμβαίνει	με	τα	γονίδια;	Το	DNA	που	εγγράφεται	στο	

πρώτο	 ζυγωτό	κύτταρο,	 την	ώρα	 της	σύλληψης	 	δεν	 καθορίζει	 τις	 ιδιότητες	 του	
παιδιού	που	θα	γεννηθεί;		

							-Αλλά	με	τον	νέο	κλάδο	της	επιγενετικής	δεν	μιλάμε	πλέον	για		κυριαρχία	
των	γονιδίων	αλλά		για	κυριαρχία	του	περιβάλλοντος.			

Αυτά	 εξηγεί	 η	 Επιγενετική	από	 το	 1990:	 	 Το	περιβάλλον	 έχει	 την	 τελευταία	
λέξη!		

	Ανάλογα	 με	 τα	 μηνύματα	 του	 περιβάλλοντος,	 (	 η	 ζωή	 στην	 μήτρα	 είναι	 το	
πρώτο	 περιβάλλον)	 άλλα	 γονίδια	 μπορούν	 να	 εκφρασθούν	 κι	 άλλα	 μένουν	
σιωπηρά.	 Θετικό	 ενδομήτριο	 περιβάλλον,	 λόγω	 των	 θετικών	 σκέψεων	 και	
συναισθημάτων	 της	 μητέρας	 δίνει	 δυνατότητα	 έκφρασης	 στις	 θετικές	 ιδιότητες	 των	 γονιδίων	 και	
αφήνει	σιωπηρές	τις	αρνητικές.	Το	αντίθετο	συμβαίνει	επίσης,	όταν	θετικά	έως	χαρισματικά	σχέδια	
των	 γονιδίων	 δεν	 έχουν	 την	 δυνατότητα	 να	 εκφρασθούν,	 λόγω	 της	 αρνητικότητας	 των	 βιωμάτων	
μητέρας	 εγκύου	 και	 πατέρα,	 ήτοι	 του	πρώτου	περιβάλλοντος	 του	 εμβρύου.	 	 	 Δηλαδή:	 τα	 γονίδια	
προορίζουν,	το	περιβάλλον	καθορίζει.	

		Οι	μέλλοντες	γονείς,	με	πρωτεργάτρια	την	Μητέρα,	είναι	αληθινοί	γενετικοί	αρχιτέκτονες.	Είναι	
επείγον	 να	 είναι	 γι’	 αυτό	 πληροφορημένοι»	 (καθηγητής	 Bruce	 LIPTON	 ερευνητής,	 βιολόγος-
κυτταρολόγος)	

«Οι	συγκινήσεις	της	μητέρας,	όπως	ο	φόβος	και	 το	άγχος,	ή	αντίθετα	η	αγάπη	ή	η	ελπίδα	της	
επηρεάζουν	 βιοχημικά	 την	 επιλογή	 και	 την	 επανεγγραφή	 του	 γενετικού	 κώδικα	 του	 παιδιού	 στη	
μήτρα,	με	πολύ	βαθειές	συνέπειες	για	την	εξέλιξη	των	μελλοντικών	γενεών.»	

	
«Η	υγεία	διαμορφώνεται	σε	μεγάλο	μέρος	στη	μητρική	κοιλία»,		(δρ	Michel	ODENT)		
«Ο	εγκέφαλος	δεν	χτίζεται	στο	σχολείο,	αλλά	στην	γυναικεία	μήτρα»	δρ	David	Chamberlain	
	«Η	 αγάπη	 της	 μητέρας	 για	 το	 παιδί	 που	 περιμένει	 είναι	 η	 πιο	 σημαντική	 διέγερση	 για	 μια	

αρμονική	ανάπτυξη	των	συνάψεων	του	εγκεφάλου,	και	επομένως	για	την	διάπλαση	μιας	ευφυούς	
ύπαρξης»	(καθ.J.P.RELIER).	

«	Μόνον	αυτός	που	έχει	βιώσει	την	αγάπη	μητέρας	και	πατέρα	ως	έμβρυο,	μπορεί	να	εκδηλώσει	
αργότερα	την	αγάπη	προς	τον	εαυτό	του,	τον	άλλο,	το	περιβάλλον»	(δρ	Thomas	Verny)	
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Επομένως	 η	 νέα	 επιστήμη	 έδωσε	 άλλη	 αξία	 στην	 μητρότητα	 και	 προπαντός	 στην	 αρχή	 	 της	
μητρότητας:	 το	 προγεννητικό	 στάδιο	 των	 εννέα	 μηνών,	 εποχή	 θεμελίων	 σωματικών,	 ψυχικών	 και	
πνευματικών		της	νέας	ύπαρξης.	

	
Δεν	 υπάρχει	 σπουδαιότερη	 προτεραιότητα	 για	 μια	 υγιή	 και	 ειρηνική	 ανθρωπότητα	 από	 την	

αγάπη,	γαλήνη	και	αισιόδοξη	σκέψη	των	μελλοντικών	μητέρων	και	πατέρων	κατά	την	δυναμική,	ως	
δομική,	περίοδο	των	εννέα	μηνών!	

	
Κάθε	άνδρας,	κάθε	γυναίκα,	κάθε	λαός,		εύχονται	και	επιθυμούν	υγιή	και	ισορροπημένα	παιδιά.	
Πολύ	 λίγοι	 όμως	 γνωρίζουν	 ότι	 μπορούν	 αυτό	 να	 το	 επιτύχουν	 στ’	 αλήθεια,	 πολύ	

αποτελεσματικά.		
Τα	παιδιά	αυτά	που	θα	έχουν	δεχθεί	 την	αγάπη,	τις	ευχές	και	 τον	πολιτισμό	των	γονιών	τους	

στις	 ρίζες	 της	 ζωής	 τους	 θα	 γίνουν	 αργότερα	 πολίτες	 υγιείς,	 βαθειά	 ειρηνικοί,	 συμβιβαστικοί,	
αποτελεσματικοί,	δημιουργικοί,	που	με	νέους	τρόπους,	μέσα	από	την	
Σοφία	και	 την	Αγάπη	 	θα	προχωρήσουν	στην	επίλυση	των	συγχρόνων	
προβλημάτων.	

Αυτή	 η	 αλήθεια	 ήταν	 γνωστή	 στην	 Αρχαία	 Ελλάδα:	 Πυθαγόρα,	
Πλάτωνα,	Ιπποκράτη,	Πλούταρχο.	

Κατά	Πυθαγόρα,	«Η	τεκνοποιία	πρέπει	να	γίνεται	με	σεβασμό	των	
ορθών	 νόμων»,	 δηλ.	 με	 «σύμπραξη	 της	 σωφροσύνης	 και	 της	
οσιότητας»	διότι	«αυτή	είναι	η	αιτία	της	βιαιότητας	πολλών	ανθρώπων,	
ότι	 από	 τους	 πολλούς	 επιχειρείται	 η	 τεκνοποιία	 με	 κτηνώδη	 και	

αλόγιστο	τρόπο»	(Ιάμβλιχος,	Πυθαγορικός	βίος,	208	επ.,	Όκελλος	ο	Λευκανός	«Περί	της	του	παντός	
φύσεως»).	

Προπαντός	 όμως	 στην	 Αρχαία	 Ελλάδα	 δίδασκαν	 στα	 κορίτσια	 (εορτές	 της	 Βραυρωνίας	
Αρτέμιδος)	 και	 στις	 ύπανδρες	 γυναίκες,	 κατά	 την	 πάνδημη	 εορτή	 των	 θεσμοφορίων,	 την	 μεγάλη	
δύναμη	 της	 μητρότητας	 και	 πώς	 έπρεπε	 να	 την	 ζήσουν,	 ώστε	 να	 δημιουργήσουν	 μια	 ωραία	 νέα	
γενιά!	«Καλλιγένεια».		

Ο	 γάλλος	 φιλόσοφος	 Edouard	 Schuré	 γράφει:	 «Η	 αρχαιότητα	 είχε	 εννοήσει	 μια	 κεφαλαιώδη	
αλήθεια,	που	οι	 μεταγενέστερες	 εποχές	παραγνώρισαν	πάρα	πολύ.	Η	 γυναίκα	 για	 να	 εκπληρώσει	
καλά	 τα	 καθήκοντά	 της,	 ως	 μητέρα,	 χρειάζεται	 μια	 διδασκαλία,	 μια	 ειδική	 μύηση…	 για	 να	
συντελείται	κατά	τους	θείους	νόμους	το	ιερό	έργο,	δηλαδή	η	δημιουργία	του	παιδιού.	Με	μια	λέξη	
δίδασκαν	 την	 επιστήμη	 της	 συζυγικής	 ζωής	 και	 την	 τέχνη	 της	 μητρότητας…	 Η	 γυναικεία	 μύηση	
οδηγούσε	σε	μια	βαθιά	συνειδητοποίηση	της	σημασίας	 του	μητρικού	ρόλου	και	μπορεί	λοιπόν	να	
θεωρηθεί	ως	η	αληθινή	αιτία	της	ομορφιάς	της	φυλής,	της	ευρωστίας	των	γενεών,	της	διάρκειας	των	
οικογενειών	στην	ελληνική	αρχαιότητα.»	

Οι	 	 γυναίκες	 είναι	 οι	 πρώτες	 και	 γι’	 αυτό	 οι	 πιο	 δυναμικές	 Παιδαγωγοί	 του	 ανθρώπου,	 της	
Ανθρωπότητας.		

	
Πρέπει	να	μάθουν	την	αποστολή	τους–	απλή	και	φυσική	–	που	η	φύση	τους	έχει	αναθέσει:	Να	

οδηγήσουν	 στην	 δημιουργία	 μιας	 καλύτερης,	 αληθινά	 ανθρώπινης	 νέας	 γενιάς	 Ειρήνης,	 Αγάπης,	
Δημιουργικότητας.	
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΣΤΟ	ΕΤΗΣΙΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΤΗΣ	2470	ΠΕΡ.ΤΟΥ	Δ.Ρ	
ΑΠΟ	3	ΕΩΣ	5	ΜΑΙΟΥ	2019	ΣΤΑ	ΚΑΜΜΕΝΑ	ΒΟΥΡΛΑ	

	
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΤΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ	

ΣΤΟ	ΕΤΗΣΙΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΤΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	

	
			Στο	 Ετήσιο	 Συνέδριο	 των	 Ροταριανών	
Νοτίου	Ελλάδος	που	πραγματοποιήθηκε	
από	3-5	Μαίου	εις	 τα	Καμμένα	Βούρλα	
ο	Ροταριανός	Ομιλος	Χανίων	εβραβεύθη	
δια	 το	Κοινωνικό	 του	έργο	πράγμα	που	
έγινε	 εφικτό	 χάρις	 στις	 μεγάλες	
καρποφόρες	 προσπάθειες	 του	
Προέδρου	 και	 Αντ/δρου	 του	 1ου	
Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	
Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	
ροτ.Ευτυχίου	 και	 Αντωνίου	
Κουκουτσάκη.	

	
Ο	 Πρόεδρος	 του	 Ομίλου	 Εμμανουήλ	 Δελάκη	 εβραβεύθη	 προσωπικά	 δια	 το	 Συνολικό	
πραγματοποιηθέν	έργον	 	 της	 τελευταίας	χρονιάς	σε	όλους	της	Λεωφόρους	Δράσεως	 	 του	Ρόταρυ.	
Επίσης	 μετείχε	 σε	 ειδική	 συνεστίαση	 της	 Δ/του	 Ντόρας	 Κέμου	 δια	 τους	 μεγάλους	 ευεργέτας	 του	
Διεθνούς	Ρόταρυ	μεταξύ	των	οποίων	περιλαμβάνεται	και	αυτός.	
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΤΙΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΝΟΜΟΥ	ΜΑΣ	
ΕΠΕΤΕΙΟΣ	ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΣ	ΚΑΝΔΑΝΟΝ	ΣΕΛΙΝΟΥ	3/6/19	

	
Στις	εορταστικες	εκδηλωσεις	δια	την	μαρτυρικην	Καντανο	στις	3/6/19	τον	Ομιλον	μας	καθως	και	

το	1ο	Ρ.Κ.Σ.	εκρορωπησε	καταθετοντας	μαλιστα	και	στεφανο	στο	Ηρωον	της	Πλατειας	Καντανου	ο	
Αν/δρος	 Κουκουτσακης	 Αντωνιος	 (Ειδέτε	 σχετικες	 φωτογραφιες),	 λογω	 απουσιας	 του	 Προεδρου	
Ευτυχιου	 Κουκουτσακη	 εις	 Αγγλιαν	 οπου	 γέννησε	 η	 γυναικα	 του	 και	 τους	 ευχομεθα	από	 καρδιας	
κάθε	χαρα	και	ευτυχια	και	να	κανουν	και	αλλα	παιδακια	
και	να	τα	βλεπουν	να	τα	καμαρωνουν	και	να	χαιρονται.	
	

Χαρακτηριστικο	 στιγμιοτυπο	 από	 την	
εκδηλωση.Παρισταται	 ο	 Περιφερειαρχης	 Κρητης	
κ.Αρναουτακης,	 ο	 Δημαρχος	 Πλατανια	 κ.Μαλανδρακης	
και	 αρκετοι	 αλλοι	 εκπροσωποι	 των	 πολιτικων,	
στρατιωτικων	και	λοιπων	φορεων	του	Νομου	μας	μεταξυ	
των	οποιων	και	ο	αν/δρος	μας	Κουκουτσακης	Αντωνιος.	
	

	
	
Ο	Δημαρχος	Κανδανου/Σελινου	κ.	Περρακης	τη	στιγμη	που	
καταθετει	Στεφανι.	
	
	
	
	
	

	
Ο	αν/δρος	του	1ου	Ρ.Κ.Σ.	εν	Ελλαδι	εις	Αζωγιρε	Σελινου	Ροτ.	Αντωνιος	Κουκουτσακης	ενώ	καταθετει	
στεφανι.	
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	

	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	2019	
	

	
	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	2019	
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ΜΑΙΟΣ	2019	
	

	
	
Η	 Πανηγυρική	 Συνεστίασις	 μας	 της	 20-6-2019	 με	 παράδοση	 παραλαβή	 της	 Δ/σεως	 του	 Ομίλου	 και	 της	
Ομιλίας	 της	ροτ.Ελβης	Στασσινού	Δικηγόρου	περί	Bullihg	και	 της	βραβεύσεως	του	Τουριστικού	οργανισμού	
DER	TOURISTIK	NORDIK/APOLLO	λόγω	πληθώρας	υλης	θα	δημοσιευθεί	στο	προσεχές	μας	τεύχος.	
	

«Ο	Κυριάκος	Μαριδάκης	στο	Ντουμπάι	προβάλλοντας	την	Ελλάδα»	
Ιδρυτικος	Προεδρος	του	Ρ.Ο.	Βασιλευς		Αιας	Σαλαμινας	–	κεντρικος	Ομιλητης	μας	στις	3/10/2019	

	
Χαιρετισμο	 απεύθυνε	 την	 Δευτέρα	 24	 Ιουνίου	

2019	 στο	 Ντουμπάι	 ο		 κ.	 Κυριάκος	 Μαριδάκης	 ως	
Παγκόσμιος	 πρέσβης	 πολιτισμού	 της	 Διεθνής	
Βασιλικής	 επιτροπής	 των	 Ηνωμένων	 Εθνων	,	
παρουσία	 πρεσβευτών	 και		 κυβερνητικών	
αξιωματούχων		 προσκεκλημένος		 από	 τον	
ροταριανό	 όμιλο	 στο	 παγκόσμιο	 κέντρο	 εμπορίου	
αναφέροντας	μεταξύ	άλλων	τις	εξαιρετικές		σχέσεις	
μεταξύ	 των		 Η.Α.Ε.-Ντουμπάι	 με	 τη	 Χώρα	 μας,	
διαμορφώνοντας		 ένα		 κοινο	 πλαίσιο	 συνεργασίας	
με	 βάση	 την	 πολιτιστική	 μας		 κληρονομιά,	 την	
πραγματοποίηση	 του	 οράματος	 του,	 που		 ειναι		 η	
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δημιουργία	μιας	Διεθνής		Πολιτιστικής	 Ένωσης,	 προγραμματίζοτας	παράλληλα	μια	ομιλία	 για		 τον	
παγκόσμιο	 εορτασμό	 της	 Επετείου	 της	 Ναυμαχίας	 της	 Σαλαμίνος	 ως	 «Ημέρα		 ολων	 των	 Εθνών,	
Τιμώντας	 όλους	 τους	 νεκρούς	 της	 μάχης,	 ανεξαρτήτου	 εθνικότητας,	 Φυλής,	 θρησκείας,	 και	
κοινωνικής	 τάξης.		 Ημερα		 Ελευθερίας,	 Δημοκρατίας	 και		 Πολιτισμού»	 προσφέροντάς	 στον	
κυβερνητικο	 αξιωματούχο		 την		 μοναδική	 χειροποίητη	 χάλκινη	 πλακέτα	 της	 αναπαράστασης	 της	
ναυμαχίας	του	κ	Χαραλαμπου	Χαραλαμπιδη.	

Ο	 ροταριανός	 όμιλος	 του	 Ντουμπάι	 εχει	 ιδρυθεί		 υπο	 την	 αιγίδα	 του	
Α.Β.Υ.		Πρίγκηπα		Σεϊχη		Αχμεντ		μπιν	Ράσιντ	Αλ-Μακτούμ.	
	
	

 


