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Έτος	51ον	–	Τεύχος	64	Περιόδου	1-7-2019	έως	30-6-2020	
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ		2019
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Έτος 51ον – Τεύχος 64ον - Περιόδου 01/07/19 – 30/06/20 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	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	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ		ΜΑΣ	ΤΗΣ	20-6-19		ΜΕ	ΚΥΡΙΑ	
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ	ΤΗΝ	ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΝ	ΚΑΙ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ	ΕΛΒΗ	ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ		ΜΕ	ΘΕΜΑ	<<ΑΝΑΛΥΣΙΣ	ΤΟΥ	

ΕΓΛΗΜΑΤΟΣ	ΤΟΥ	BULLIHG	>>	ΤΗΝ	ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	
ΡΟΤ.ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	ΣΤΟΝ	ΡΟΤ.ΓΚΙΖΑ	ΣΤΑΥΡΟ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΒΡΑΒΕΥΣΗ	ΤΟΥ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ	ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ	

ΑΠΟΛΛΩΝ	ΠΟΥ	ΔΙΑΚΙΝΕΙ	ΜΟΝΟ	ΣΤΗΝ	ΚΡΗΤΗ	200.000	ΑΤΟΜΑ.	
	

	
Πανοραμικη	αποψις	της	προεδρικης	τραπεζης	κεντρικου	και	ανατολικου	τμηματος.	

	

	
	
Δυτικο	Τμημα	Της	Προεδρικης	Τραπεζης	
Διακρινονται	απ’	αριστερά	η	ροτ.	Βικυ	Κολλια	καθηγητρια,	ο	 τ.	Αντιδημαρχος	Χανιων	Παναγιωτης	
Ταβουλαρης,	 ο	 τ.Αντ/δρος	 του	 Περιφ.Συμβ.Κρητης	 και	 τ.	 Δημαρχος	 Νεας	 Κυδωνιας	 Σταματακης	
Μιχαηλ,	ο	επιτ.	ροτ.Μανουσακας	Ιωαννης	Περ.	Συμβ.	Κρητης,	ο	αντ/γος	εα	Στρατιδακης	Γεωργιος,	ο	
Ταξ	εα	Κονταρακης	Ιωαννης	Υπ/της	Πβκ	και	Αρχοντισσα	Παπαδερου-Ναναδακη	Αντ/δρος	ΙΛΑΕΚ-ΤΔΔ	
Πολιτευτης																																																		
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	Ρ.Ο.ΧΑΝΙΩΝ	20/6/2019	
	

(1)	
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΣΤΟ	ΕΤΗΣΙΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΝΟΤΙΟΥ	ΕΛΛΑΔΟΣ		

3-5/5/2019	2470	ΠΕΡ.	Δ.Ρ.	

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ	 ΤΟΥ	 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	 ΟΜΙΛΟΥ	 ΧΑΝΙΩΝ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥ	 ΠΡΟΕΔΡΟΥ	 ΤΟΥ	 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 ΔΕΛΑΚΗ	
ΑΠΟ	ΤΟ	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.	

	

Διαφορες	φωτ	απο	τις	αντιπροσωπειες	των	Ροταριανων	Ομιλων	Χανιων,	Nικος	
Kαζαντζακης	και	Hρακλειου	Kαντια	παρουσια	του	νεου	Δ/του	Παναγου	Θεωδωρου	
εις	το	ετησιο	συνεδριο	της	2470	Περ	του	ΔΡ	εις	τα	Καμενα	Βουρλα	
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(2)	
Επίσκεψη	Ροταριανών	και	Σοροπτιμιστων	από	

Αγγλία		και	Αυστρία	στο	1o	Ροταριανο	κοινοτικο	σωμα	εν	
Ελλαδι	εις	Αζωγυρέ		Σελινου	

	
Επίσκεψη	Ροταριανών	και	Σοροπτιμιστων	από	Αγγλία		και	

Αυστρία	 στον	 Αζωγυρέ,	 με	 σκοπό	 να		 συναντηθούν	 με	Μέλη	
του	 1ου	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 Εν	 Ελλάδι	 Εις	
Αζωγυρέ-Σελίνου.	

Σήμερα	 δηχθήκαμε	 με	 μεγάλη	 	χαρά	 την	 αγαπητή	 μας	
Λύδια	 Ισόλα	Καταξιωμένη	Σοροπτιμίστρια	από	 την	Αυστρία		η	
οποία		 δραστηριοποιείτε	 τώρα	 και	 χρόνια	 στη	 χώρα	 κυρίως	
στον	 Φιλανθρωπικό	 τομέα,	 μια	 γυναίκα	 η	 οποία	 δεν	 έχει	
κλείσει	 ποτέ	 την	 πόρτα	 της	 σε	 αυτούς	 που	 της	 ζήτησαν	
βοήθεια.		

Η	 οποία	 συνοδευόταν		 από	 την	 Κυρία		 Τζέην	
Ϊνμαν		 δραστήριο	 μέλος		 της	 Σοροπτιμιστικής	 Περιφερείας	
Κακερμάουθ		της	Μεγάλης	Βρετανίας		και	τον	Σύζυγο	της	Κύριο	
Τζόν	 Ϊνμαν		 Γραμματέα	 του		 Ροταριανού	
Ομίλου	 	Μπάσενθβαιητ	 (Bassenthwaite)	 	της	 Ροταριανής	
Περιφέρειας		1190,	Ο	συγκεκριμένος	Όμιλος		είναι	ένας	εκ	τον	
πιο	δραστήριων	Ομίλων	Της	 Ευρώπης	 για	 το	μέγεθος	 του.	 Τα	
τελευταία	 χρόνια	 έχει	 στην	 κυριολεξία		 εξοπλίσει	 ολόκληρα	
Νοσοκομεία	στην		Ουκρανία		έχει	προχωρήσει	σε	μελέτες	υδρο	
αρδευτικών	 δικτύων		 στην	 Ασία	 και	 πολυποίκιλων	 δράσεων	
στην	 μεγάλη	 Βρετάνια		 σε	 σχολεία	 Πάρκα		 καθώς	 και	
πληθώρα		 Αθλητικών		 δράσεων	 που	 θα	 έπρεπε	 να	 είναι	
παράδειγμα	 προς	 μίμηση	 και	 	για	 άλλους	 	ομίλους	
παγκοσμίως	.	

Μετά	 από	 της	 γνωστές	 συστάσεις	 	και		 δείπνο	
προχωρήσαμε	 σε	 ανταλλαγές	 απόψεων	 και	 συζητήσεων	
Κυρίως	 επάνω	 στον	 Φιλανθρωπικό	 τομέα,	 στη	 συνέχεια	
επισκέφτηκαν	 τα	 γραφεία	 του	 Σώματος	 μας	 όπου	
τους	 	απονείμαμε	 τον	 Τίτλο	 	τιμής	 και	 ευγνωμοσύνης	 για	 τον	
ενδιαφέρον	 και	 την	 στήριξη	 τους	 Προς	 το	 Πρώτο	 Ροταριανό	
Κοινοτικό	 Σώμα	 Ελλάδος	 Αζωγυρέ	 Σελίνου.	 Στη	 συνέχεια	
επισκέφτηκαν	 τη	 γκαλερί	 της	 Καλλιτέχνιδος	 		Gail	
Wareham	 	και	 τα	 μνημεία	 του	 χωριού	 μας,	 όπου	 και	
κατέθεσαν	 μπουκέτο	 από	 Λουλούδια	 στο	 Διεθνές		
Μνημείο		 Ανθρωπινών		 Δικαιωμάτων	 και	 Ισότητας	 το	 χωριού	
μας.	
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Αισιοδοξούμε	 και	 αναμένουμε	 μελλοντικές	 επισκέψεις	 όπου	
θα	ενδυναμώσουν	της	σχέσεις	τον	δυο	περιφερειών	μας.		

Γεγονός	 είναι	 ότι	 από	 σήμερα	 το	 Διεθνές	 Ρόταρυ	 και	 ο	
Παγκοσμίως		Σοροπτιμισμος	γύρισαν		νέα	σελίδα	συνεργασίας	και	
αλληλεγγύης	 μια	 και	 η	 στόχοι	 μας	 είναι	 κοινοί	 και	 η	 δυο	
επιδιώκουμε	ένα	κόσμο	με		ανθρώπινα	δικαιώματα	ελευθερία	και	
ισότητα	 φύλων	 Υγεία	 και	 παγκόσμια	 Ειρήνη	 θα	 συνεργαστούμε	
σκληρά	 επάνω	 σε	 αυτά	 ώστε	 	να	
αφήσουμε	τον	Κόσμο	σε	καλύτερη	
μοίρα		από	ότι	τον	βρήκαμε.			

	Εκ	του	Δ.Σ	Ο	Πρόεδρος		

Ευτύχιος	Αντωνίου	Κουκουτσάκης	

	
						

	
(3)	

ΤΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΩΡΕΑΣ	ΕΝΟΣ	DRONES	ΜΕ	
ΚΑΜΕΡΑ	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	Drones	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	 Drones	 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.	
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	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	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.	

	
	
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.	
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(4)	
Θερμη	παρακλησις	 όπως	 καταβαλλατε	 τη	 νεα	συνδρομη	σας	που	αρχισε	 την	 1/7/19	 ειτε	 σε	

εμενα,	ειτε	στον	ταμία	Γ.Πελεκανακη	 	δια	να	μπορεσουμε	να	στειλουμε	τα	χρηματα	στο	Δ.Ρ.	και	
την	 περιφερεια.	 Εάν	 δε,	 μπορειτε	 να	 δωσετε	 κατι	 επι	 πλεον	 ως	 εκτακτη	 εισφορα	 δια	 να	
μπορεσουμε	να	καλυψουμε	τις	αναγκες	λειτουργιας	μας	θα	μας	εξυπηρετουσατε	αφανταστα.	

(5)	

Στις	 εορταστικες	 εκδηλωσεις	 δια	 την	
μαρτυρικην	 Καντανο	 στις	 3/6/19	 τον	 Ομιλον	 μας	
καθως	 και	 το	 1ο	 Ρ.Κ.Σ.	 εκπροσωπησε	 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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Ο	 Πρόεδρος	 μας	 Εμμ.Δελάκης	 ενώ	

προσφωνεί	 και	 παρουσιάζει	 την	 Ομιλήτρια	
της	βραδυάς	ροτ.Ελβης	Στασσινού	Δικηγόρο-
Πολιτευτή	Ν.Δ	

	

	
	
Ο	 Α	 Αντ/δρος	 μας	 Ουρουτζόγλου	Μελέτιος	 ενώ	

αναγιγνώσκει	 	 το	 βιογραφικό	 σημείωμα	 της	
Ομιλήτριας	Ελβης	Στασσινού	

	
Η	 Κεντρική	 Ομιλήτρια	 της	 βραδυάς	 ροτ.του	 Ομίλου	 μας	 	 Ελβη	 	 Στασσινού	 Δικηγορος	 –

Διδάκτορας	 Ποινικού	 Δικαίου	 –Πολιτευτής	 της	 ΝΔ	 	 ενώ	 αναπτύσσει	 το	 θέμα	 της	 «Ανάλυσις	 του	
εγκλήματος	 του	 BULLING	 οπως	 προβλέπεται	 και	 τιμωρείται	 στον	 Ποινικό	 Κώδικα	 με	 τίτλο	
πρόκληση	βλάβης	με	συνεχή	σκληρή	συμπεριφορά	Αρθρο	312».						

	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΟΜΙΛΙΑΣ	ΕΛΒΗ	ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ	

Η	 συγκεκριμένη	 παρουσίαση,	 αναλύει	 υπό	 την	 νομοθετική	 πλέον	 ρύθμιση,	 το	 έγκλημα	 του	
bulling.	Βασίζεται	στην	ανάλυση	της	εκπονηθείσας	διδακτορικής	διατριβής	στο	Ουσιαστικό	Ποινικό	
Δίκαιο,	 με	 θέμα	 την	 ερμηνεία	 και	 ανάλυση	 του	 άρθρου	 312	 Π.Κ.	 με	 την	 νέα	 του	 μορφή,	 όπως	
ισχύει	σήμερα,	μετά	την	τροποποίησή	του	με	τον	Ν.	4322/2015	ΦΕΚ	Α΄	42/27-4-2015,	με	αφορμή	
το	 θλιβερό	συμβάν	 του	φοιτητή	 της	 Γαλακτοκομικής	 Σχολής	 Βαγγέλη	 Γιακουμάκη,	 ο	 οποίος	 είχε	
πέσει	θύμα	bulling	από	τους	συμφοιτητές	του.	Παλαιότερα	το	συγκεκριμένο	έγκλημα	προβλεπόταν	
όταν	θύματα	του,	ηταν	μόνο	τα	ανήλικα	και	ανυπεράσπιστα	πρόσωπα.	Στην	πορεία	φυσικά,	μετά	
την	 τροποποίηση	 που	 υπέστη	 το	 άρθρο,	 με	 αφορμή	 το	 παραπάνω	 έγκλημα	 που	 συγκλόνισε	 το	
πανελλήνιο,	θύμα	πλέον	είναι	και	κάθε	ενήλικας.		

Αυτό	που	χαρακτηρίζει	την	συγκεκριμένη	διάταξη	που	ποινικοποιεί	το	έγκλημα	του	bulling	και	
την	κάνει	να	ξεχωρίζει,	από	τις	άλλες	διατάξεις	σωματικών	βλαβών	του	Ποινικού	Κώδικα,	είναι	το	
προστατευόμενο	 έννομο	 αγαθό.	 Αυτό	 είναι	 πέραν	 από	 την	 σωματική	 υγεία	 του	 θύματος	 και	 η	
ψυχική,	 η	 οποία	 υπό	 την	 προϊσχύσασα	 μορφή	 του	 άρθρου,	 αποτελούσε	 μονάχα	 αντικείμενο	
ερμηνείας	 αλλά	 και	 προβληματισμού.	 Η	 ρητή	 πρόβλεψη	 της	 ψυχικής	 υγείας,	 κάνει	 πλέον	 την	
συγκεκριμένη	διάταξη	μοναδική,	αφού	για	πρώτη	φορά	ποινικοποιείται	στην	ποινική	επιστήμη	το	
bulling	και	μάλιστα	όταν	στρέφεται	και	κατά	οποιουδήποτε	ενήλικα.	Ίσως	η	πιο	σημαντική	μορφή	
βλάβης	 της	 υγείας,	 είναι	 η	 ψυχική	 υγεία	 του	 θύματος,	 γιατί	 αφ’	 ενός	 μεν	 δεν	 είναι	 εύκολα	
αντιληπτή	 από	 όλους	 όταν	 επέρχεται,	 αφ’	 ετέρου	 εξαρτάται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 την	
ιδιοσυγκρασία	του	κάθε	ατόμου,	εάν	θα	επιτρέψει	στον	εαυτό	του	να	δεχθεί	την	πράξη	προσβολής	
του	 δράστη,	 στον	 ψυχικό	 του	 κόσμο.	 	 Συγκεκριμένα	 γίνεται	 μία	 προσπάθεια	 διεύρυνσης	 των	
περιπτώσεων	που	μπορούν	να	ενταχθούν	στην	συγκεκριμένη	διάταξη.		
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Τέλος	οι	ακροατές	θα	προβληματιστούν	για	την	νομοτεχνική	δομή	του	εγκλήματος	του	άρθρου	
312	Π.Κ.,	όπως	ισχύει	σήμερα,	καθ’όσον	αντιλαμβάνονται	ότι	η	προστασία	την	οποία	παρέχει	δεν	
είναι	αρκετή.	Οποτε	η	συγγραφέας	προβάλλει	τις	δικές	της	θέσεις	και	απόψεις,	για	μία	βελτιωμένη	
ρύθμιση	του	εγκλήματος	της	σωματικής	βλάβης	του	άρθρου	312	Π.Κ.	Επειδή	ακριβώς	εντάσσονται	
σε	 αυτήν	 ως	 θύματα	 και	 ανήλικα	 πρόσωπα,	 τα	 οποία	 όταν	 πέφτουν	 θύματα	 κακοποίησης	 και	
παραμέλησης,	 η	 πράξη	 προσβολής	 του	 δράστη	 πλήττει	 πάνω	 από	 όλα	 τον	 ψυχικό	 τους	 κόσμο.	
Αυτός	ο	ψυχικός	κόσμος,	θα	πρέπει	να	προστατευθεί,	γιατί	όταν	τρωθεί,	αυτές	οι	πληγές	οι	οποίες	
δεν	είναι	ορατές,	στην	πλειοψηφία	των	περιπτώσεων	παραμένουν	αθεράπευτες	και	ανίατες.	Θα	
έπρεπε	 λοιπόν	 η	 Πολιτεία	 για	 την	 πράξη	
προσβολής	 του	 δράστη,	 σε	 αυτές	 τις	
περιπτώσεις	 να	 επισύρει	 βαρύτερη	 ποινική	
κύρωση.	

	

Ο	Νέος	Πρόεδρος	μας	Σταύρος	Γκίζας	ενώ	
ευχαριστεί	θερμά	την	Ομιλήτρια	της	βραδυάς	

ροτ.Ελβη	Στασσινου.	
	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ	–	ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ		
Του	Τουριστικού	Οργανισμού	DER	TOURISTIK,NORDIK/APOLLO	
υπο	Εμ.	ΔΕΛΑΚΗ	THN	20-6-19	

Αξιότιμοι			Περιφεριακοί	Σύμβουλοι	Κρήτης.	

Κύριε	Δ/τα	της	Πυρ.Υπ.Χανίων	.	

	Φίλοι	 	 Ροτ/νοί	 	 β.	 Δ/ταί	 	 της	 2470	Περιφέρειας	 του	Δ.Ρόταρυ,	 κ.	 τ.Αντινομάρχες	 και	 λοιπές		
Αξιότιμες	 	 Πολιτικές	 Αρχές	 του	 Νομού	 τ.Βοηθοί	 	 Δ/ταί,	 	 Πρόεδροι	 των	 Ροταριανών	 Ομίλων	 της	
Κρήτης					Κυρίες	και	Κύριοι	-	φίλοι	Ροταριανοί	Συνάδελφοι.	

Ο	Ροταριανός		Όμιλος		Χανίων	συνεχίζων	από		της	ιδρύσεως	του	το	1969	με	απόλυτη	επιτυχία		
τον	Θεσμόν	των	βραβεύσεων	που	καθιέρωσεν	το	Δ.Ρ	και	ακολουθώντας	πιστά	τις	οδηγίες	του,	δια	
βραβεύσεις		ομάδων	ή	κοινωνικών	φορέων	και	κρατικών	η	μη	υπηρεσιών	που	επιτελούν	αξιόλογον	
κοινωνικόν	 και	 κοινωφελές	 έργο	 απεφάσισεν	 να	 βραβεύσει	 	 Τον	 Τουριστικόν	 Οργανισμόν	 DER	
TOURISTIK,NORDIK/APOLLO		στη		σημερινήν	Πανηγυρικήν	Συνεστίαση	του.	

	Την	 απόφασιν	 αυτήν	 έλαβε	 με	 παμψηφίαν	 το	 Δ.Σ	 του	 Ομίλου	 μας	 κατόπιν	 σχετικής	
εισηγήσεως	της	επιτροπής	βραβεύσεως	η	οποία	μεταξύ	άλλων	αναφέρη	ότι	επιβάλεται	άμεσα	η	
αναγνώρισης	της	πολίτιμης	και	τεράστιας	συμβολής	τους	εις	την	οικονομικήν	ανάπτυξιν	του	τόπου	
μας	και	 της	Κρήτης	γενικότερον	δια	της	καθιερώσεως	των	πτήσεων	της,	NOVAIR	 ιδιοκτησίας	της	
από	 το	 1997	 1ος	 προορισμός	 στα	 Χανιά,την	 μετέπειτα	 αύξησιν	 αυτών	 και	 με	 πλήθος	 άλλων	
αεροπορικών	 εταιρειών	 π.χ.	 (Σκανδιναβικές	 αερογραμμές	 και	 Aegean)	 H	 δρομολόγηση	 των	
πτήσεων	 	αυτών	 	ηύξησε	σημαντικά	το	τουριστικό	ρεύμα	προς	την	Δυτικήν	Κρήτην	και	 ιδιαίτερα		
με	σημαντικότατα	ωφέλη	δια	την	τοπικήν	οικονομίαν	μας.	

Πριν	επιδώσουμε	 το	σχετικό	 τιμητικό	βραβείο	ο	αναπλ.Γεν.Γραμματεύς	μας	Μπατσαρισάκης	
Παναγιώτης	θα	μας	αναγνώσει	περιληπτικά	το	βιογραφικό	σημείωμα	της	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.			



12	
	

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	DER	TOURISTIK	NORDIC/APOLLO	

1985	
Η	αγάπη	των	Φώτη	Κωστούλα	και	Γεωργίου	Χατζή	για	την	πατρίδα	τους	(Ελλάδα)	ήταν	η	αιτία		

να	δημιουργηθεί	ο	σημερινός	ταξιδιωτικός	οργανισμός	APOLLO.	Χρειάστηκαν	10	χρόνια	έως	ότου	
το	 APOLLO	 αρχίσει	 να	 οργανώνει	 ταξίδια	 και	 εκτός	 του	 Ελλαδικού	 χώρου.	 Σήμερα	 είναι	 ο	
μεγαλύτερος	 ταξιδιωτικός	 οργανισμός	 της	 Σκανδιναβίας	 και	 διαθέτει	 ποικιλία	 ταξιδιωτικών	
πακέτων	για	ολόκληρο	τον	κόσμο.	

1995	
Το	 APOLLO	 διευρύνει	 τις	 δραστηριότητές	 του	 εκτός	 Σουηδίας	 δημιουργώντας	 θυγατρική	

εταιρεία	στην	Δανία	
1997	
To	APOLLO	 ιδρύει	 την	αεροπορική	 εταιρεία	NOVAIR	πραγματοποιώντας	 το	πρώτο	 ταξίδι	 για	

Ταϊλάνδη.	
1999	
Το	APOLLO	διευρύνει	περαιτέρω	τις	δραστηριότητές	 του	δημιουργώντας	θυγατρική	εταιρεία	

στην	Νορβηγία	
2000	
Ο	Ελβετικός	ταξιδιωτικός	οργανισμός	KUONI	αποκτά	μέρος	των	μετοχών	του	APOLLO.	
2001	
Ο	Φώτης	 Κωστούλας	 αποχωρίζεται	 ένα	 έργο	 ζωής	 μεταβιβάζοντας	 το	 σύνολο	 των	 μετοχών	

στην	KUONI	HOLDING	L.T.D.	
2010	
Το	APOLLO	διευρύνει	περαιτέρω	τις	δραστηριότητές	 του	δημιουργώντας	θυγατρική	εταιρεία	

στην	Φινλανδία.	
2015	
Η	Kuoni	Holding	L.T.D	μεταβιβάζει	το	σύνολο	των	μετοχών	στον	Γερμανικό	όμιλο	REWE		,		
έτσι	 το	 APOLLO	 αποτελεί	 πλέον	 μέρος	 του	 ταξιδιωτικού	 οργανισμού	 DER	 Touristik	 ως	 DER	

Touristik	Nordic	AB.	
2017	
H	αεροπορική	εταιρεία	NOVAIR	αποκτά	2	ολοκαίνουργια	αεροσκάφη	τύπου	AIRBUS	A321	NEO		

κατακτώντας	έτσι	την	πρώτη	θέση	ως	ο	πιο	σύγχρονος	στόλος	αεροσκαφών	παγκοσμίως.	
	

Ο	Πρόεδρος	μας	λαμβάνοντας	εκ	νέου	τον	λόγον	λέει	τα	κάτωθι:	
Τονίζουμε	ιδιαίτερα	ότι	η	Ελλάδα	παραμένει	η	καρδιά	της	επιχείρησης	συμπεριλαμβανομένων	

των	 Χανίων	 τα	 οποία	 	 κατέχουν	 	 την	 πρώτη	 θέση	 σε	 αριθμό	 αφικνουμένων	 ταξιδιωτών	 του	
APOLLO.	

Ενδεικτικά	 να	 αναφέρουμε	 ότι	 για	 	 φέτος	 θα	 αφιχθούν	 στην	 Κρήτη	 περίπου	 200.000	
επιβάτες	εκ	των	οποίων	οι	150.000	στα	Χανιά.		

Τα	βραβεία	επέδωσαν	εκ	μέρους	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	ο	Δ/της	της	Πυροσβεστικής	
Υπηρεσίας	 Χανίων	 Πύραρχος	 κ.Μπουντουράκης	 Δημοσθένης	 και	 Σταματάκης	 Εμμανουήλ	 Πρώην	
Δήμαρχος	 και	 πρ.Αντ/δρος	 του	 Περιφερειακού	 Συμβουλίου	 Κρήτης	 εις	 τον	 εκπροσωπόντα	 την	
Εταιρείαν	κ.Χριστουλάκην	Νικόλαον	Επιθεωρητήν	Ανατολικής	Μεσογείου.	

Επίσης	Αναμνηστικόν	Δίπλωμα	επέδωσαν	και	 εις	 τον	 εκπρόσωπον	 της	Εταιρείας	στην	Κρήτη	
κ.Νικόλαο	 Βυνιχάκη	 το	 οποίον	 επέδωσαν	 οι	 Μανούσακας	 Ιωάννης	 Περ.Συμβ.Κρήτης	 και	
Ταβουλάρης	Παναγιώτης	τ.Αντ/δημαρχος	Χανίων.	
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Επιπρόσθετα	 ένα	 μεγάλο	 ευχαριστώ	 απευθύνομαι	
στον	 εκπρόσωπο	 της	 Εταιρείας	 στην	 ΚΡΉΤΗ	 κ.Νικόλαο	
Βυνιχάκη.	

Διότι  δια  των  αόκνων  και  επιπόνων  
προσπαθειών  του  συνέβαλε  εις  την  καθιέρωσιν  
των  πτήσεων  της  DER	 TOURISTIK,	 NORDIK/APOLLO 
στα  Χανιά ,  την  µετέπειτα   αύξησιν  αυτών  και  την  
συνεχή  υποστήριξιν  στον  τόπον  µας .  

Με  τις  ανωτέρω  ενέργειες  του  ενίσχυσε  τον  
Ελληνικό  Τουρισµό  σε  µεγάλο   βαθµό  και   
αισθανόµεθα  ως   Ελληνική  Κοινωνία  και  ως  
Ροταριανός  

Οµ ιλος   Χανίων    µεγάλην   υποχρέωσιν  προς   
τον   αξιον   συµπατριώτην   µας   που  κατέστησεν   
την   χώραν   µας    πόλον   ελξεως   χιλιάδων   
Τουριστών   µε   ότι   αυτό   συνεπάγεται .  

Επιδίδοµε  το  σχετικό  τιµητικό  βραβείο  του  ΑΠΟΛΛΟ  στα  Ελληνικά  δια  να  το  
έχει  στο  προσωπικό  του  γραφείο  να  του  θυµ ίζε ι  την  βραδιά  αυτή  και  την  φιλία  που  
αναπτύξαµε .  

Ο	 Πρόεδρος	 μας	 Εμμ.Δελάκης	 στην	 Προσφώνηση	
του,	 της	 Παράδοσης	 παραλαβής	 της	 Δ/σεως	 του	
Ομίλου	 εις	 τον	 νέον	 Πρόεδρο	 Σταύρο	 Γκίζα	
παρουσία	 της	 συζύγου	 του	 και	 ροτ.Αικατερίνης	
Δελάκης	 των	 Αντ/δρων	 	 Ουρουτζόγλου	 Μελετίου	
και	 βαθιωτάκη	 Γεωργίου	 καθώς	 και	 του	
τ.β.Διοικητού	 Κρουσταλλάκη	 Παντελή	 που	 δεν	
απουσιάζει	 σε	 καμμία	 συνεστίαση	 του	 Ομίλου	
Χανίων.	
	

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ	ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΡΟΤ.Δ/ΣΕΩΣ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	ΥΠΟ	
ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	20-6-2019	

Θα	ήθελα	να	με	πλαισιώσουν	η	σύζυγός	μου	και	ροτ.	Αικατερίνη	καθώς	και	όλα	τα	μέλη	του	ΔΣ	
του	 Ομίλου	 Χανίων	 που	 τόσο	 πρόθυμα	 και	 αφιλοκερδώς	 εργάσθηκαν	 δια	 να	 φέρουμε	 σε	 αίσιον	
πέρας	τις	συνεστιάσεις	μας	και	της	εν	γένει	δραστηριότητες	μας	καθώς	και	τους	β.Δ/τας	Ιεραπετρίτη	
Ιωάννη	και	Κρουσταλλάκη	Παντελή	και	Μαρινάκη	Σταύρο.	

Αξιότιμες	αρχές	της	πόλεως	των	Χανίων	.	
Πολύ	αγαπητοί	β.Δ/ται	
Φίλτατοι	Πρόεδροι	των	ροτ.Ομίλων	της	Κρήτης	
Κυρίες	και	Κύριοι,Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	
	

Η	 σημερινή	 ημέρα	 αποτελεί	 για	 μένα	 προσωπικώς	 μια	 ολως	 ιδιαίτερη	 χρονική	 στιγμή	 διότι	
συμπληρώνω	σήμερα	50	χρόνια	(από	το	1969)συνεχούς	ροταριανής	παρουσίας.		
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Η	Συγκίνησις	μου	είναι	μεγάλη	που		παραδίδω	σήμερον	την	Προεδρίαν	του	Ροτ.Ομίλου	Χανίων	
εις	τον	άξιον	συνεργάτην	και	εμπιστον		φίλον	μου	ροτ.Σταύρο	Γκίζα.Πιστεύω	ακράδαντα	ότι	η	φιλία	
μας	αυτή	θα	αποτελέσει	απαρχήν	νέας	αρμονικής	συνεργασίας	εις	την	Δ/σιν	του	Ομίλου.Και	είναι	
πολύ	βασικόν	πράγμα	το	γεγονός	τούτο.Διότι	όταν	σε	μια	μικρά	ομάδα	ανθρώπων	ως	ειμεθα	εμείς	
οι	 60	 ροτ.του	 Ομίλου	 μας	 τακτικά	 και	 επίτιμα	 μέλη	 	 δεν	 μπορούμε	 να	 είμεθα	 αγαπημένοι	 και	
συναδελφωμένοι	πως	θέλουμε	 εις	 τα	πλατύτερα	στρώματα	 της	 κοινωνίας	μας	 του	 έθνου	μας	 και	
του	κόσμου	γενικώτερα	να	υπάρξει	αγάπη	και	 ειρήνη;Ευτυχώς	για	 τον	Ομιλόν	μας	 τέτοιο	πράγμα	
δεν	 υπάρχει.Όλα	 τα	 ενεργά	 και	 δρώντα	 μέλη	 του	 Ομίλου	 μας	 μακράν	 και	 ανεξάρτητα	 από	 τις	
πολιτικές	 του	 πεποιθήσεις	 είναι	 άρρηκτα	 συναδελφωμένοι.	 Και	 αύτό	 είναι	 η	 μεγάλη	 μας	
έπιτυχία.Διότι	 είμεθα	 μεν	 ολίγοι	 εις	 αριθμόν	 αλλά	 πλούσιοι	 εις	 ανθρωπιστικά	 αισθήματα	 και	
συναδελφικήν	αλληλεγγύη.Και	αυτό	αποδεικνύεται	έμπρακτα	από	τις	άλλεπάλληλες	επι	43	σχεδόν	
χρόνια	ψηφοφορίες	 οπου	με	 συντριπτική	πλειοψηφία	 και	 πάρα	πολλές	φορές	 με	 παμψηφία	μου	
αναθέσατε	 το	 τιμητικόν	 αξίωμα	 του	 Προέδρου	 επι	 35	 χρόνια	 επι	 4	 του	 Αντ/δρου	 επι	 6	 του	
Γεν.Γραμματέως	.Με	συγκινεί	ιδιαίτερα	το	γεγονός	ότι	μπόρεσα	να	φανώ	αντάξιος	των	προσδοκιών	
σας,και	αντάξιος	της	αγάπης	σας.Να	εισθε	απόλυτα	σίγουροι	φίλοι	ροτ.συνάδελφοι	ότι	και	από	της	
θέσεως	του	Γεν.Γραμματέα	που	αναλαμβάνω	σήμερα	θα	προσφέρω	τις	μικρές	μου	δυνάμεις	εις	το	
να	συνεχίσωμεν	το	Ροταριανό	μας	εργον,εις	 το	να	συνεχίσωμεν	την	καλλιέργειαν	 του	αισθήματος	
της	 ροτ.αλληλεγγύης	 και	 Αγάπης.Είμεθα	 ενας	 Ομιλος,	 μια	 ομάδα	 ανθρώπων	 που	 με	 ελάχιστες	
εξαιρέσεις	εχουμε	καταφέρει	να	εναρμονισθούμε	μεταξύ	μας	και	να	αποτελέσομε	μια	αγαπημένη	
οικογένεια.Αυτό	 το	 πολύ	 μεγάλο	 επίτευγμα	 εχει	 γίνει	 πραγματικότητα	 χάρις	 στο	 υψηλό	 αίσθημα	
ευθύνης	 των	 ροτ.που	 δεν	 θα	 πρέπει	 επ	 ουδενί	 λέγω	 και	 σε	 καμμιά	 περίπτωση	 να	 θυσιάσουν	 το	
συμφέρον	του	συνόλου	χάριν	μικροπαρεξηγήσεων.	

Πριν	 σου	 παραδώσω	 πολύ	 αγαπητέ	 Πρόεδρε	 Σταύρο	 τούτο	 τον	 κώδωνα	 σύμβολον	 της	
Προεδρικής	 εξουσίας	 θα	 ήθελα	 δια	 μίαν	 ακόμην	 φοράν	 να	 ευχαριστήσω	 όλα	 τα	 μέλη	 του	
ροτ.Ομίλου	Χανίων	καθώς	και	τους	φίλους	του	Ομίλου	μας	που	μας	τιμούσαν	εις	τας	πανηγυρικάς	
μας	συνεστιάσεις	δια	την	μεγάλη	βοήθειαν	που	μου	παρέσχον	κατά	την	διάρκειαν	της	Προεδρικής	
μου	 θητείας.Πολλοί	 απ	 αυτούς	 με	 ενεθάρρυναν	 και	 με	 ενεψύχωναν.Να	 είναι	 βέβαιοι	 ότι	 τους	
ευγνωμονώ	διαρκώς	και	ότι	ουδέποτε	θα	λησμονήσω	ότι	χάρις	σε	αυτούς	επέτυχα	την	ανάδειξιν	του	
Ομίλου	Χανίων		εις	τους	πρωτοπόρους	της	Ελλάδος.	Το	γεγονός	τούτο	δεν	είναι	απλό	σχήμα	λόγου.	
Το	αποδεικνύουν	τα	εργα.Κάθε	χρόνο	και	επι		34	χρόνια	που	ημουν	Πρόεδρος	βραβευόταν	ο	Ομιλος	
μας	στο	ετήσιο	Πανελλήνιο	ροτ.Συνέδριο	 .Οι	 τιμητικές	αυτές	διακρίσεις	αντανακλούν	σε	σας,διότι	
χάρις	σε	σας	τους	πήραμε.Σου	εύχομαι	και	συ	του	χρόνου	να	βρεθείς	στην	ιδια	θέση	με	μένα	και	να	
μας	φέρεις	 τις	 τιμητικές	 διακρίσεις	 που	πράγματι	αξίζουν	στον	Ομιλο	Χανίων	όχι	 για	 τίποτε	άλλο	
τουλάχιστον	για	το	γεγονός	ότι	είναι	ενας	Ομιλος	που	καλλιέργησε	την	αγάπη	και	την	αδελφοσύνην	
μεταξύ	των	μελών	του	σε	μεγάλο	βαθμό.	

Και	 τώρα	απευθύνομε	 στον	 αποχωρούντα	 β.Δ/τη	 Σπετσίδη	Νικόλαο	 που	 δεν	 παρίσταται	 εδώ	
απόψε	λόγω	σοβαρού	κωλλήματος	και	παρακαλώ	θερμά	να	του	μεταβιβάσουν	τα	λεγόμενά	μου	οι	
παριστάμενοι	βοηθοί	Διοικηταί	Κρουσταλλάκης	Παντελής	και	Ιεραπετρίτης	Νικόλαος.	

Πολύ	αγαπητέ	ροτ.συνάδελφε	Νικόλα	θέλω	να	σε	ευχαριστήσω	τόσο	εγώ	προσωπικά	οσον	και	
ολόκληρο	το	Δ.Σ	του	Ομίλου	μας	για	την	αρίστη	συνεργασία	και	σύμπνοια	που	είχαμε	καθ	όλην	την	
διάρκειαν	 της	 θητείας	 σου	ως	 β.Διοικητού.Η	 από	 πάρα	 πολλών	 ετών	 σφυρηλατημένη	 σε	 στέρεες	
βάσεις	φιλία	μας	ασφαλώς	και	συνετέλεσε	τα	μέγιστα	ώστε	να	αισθάνομαι	τόσον	εγώ	οσον	και	οι	
περισσότεροι	ροταριανοί	συνάδελφοι	ότι	έχομεν	έναν	αριστο	συνεργάτη,	έναν	ανιδιοτελή	αγωνιστή	
της	 ανθρωπιάς	 που	 θα	 εξακολουθήσει	 να	 μας	 συμπαρίσταται	 και	 μετά	 την	 παράδοσιν	 των	
καθηκόντων	του	ως	β	Δ/του	και	θα	πλαισιώνει	τις	συνεστιάσεις	μας.		
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Και	 τώρα	 απευθύνομαι	 στο	 νέο	 τ.β.Δ/τη	 Παντελή	 Κρουσταλάκη	 που	 ότι	 και	 να	 πώ	 θα	 είναι	
λίγο.Ειναι	ο	άνθρωπος	εκείνος	που	χάρις	στις	προσπάθειες	και	ένέργειες	του	ητο	πάντοτε	παρών	ο	
ροτ.Ομιλος	 Ηρακλείου	 δια	 πολυμελούς	 αντιπροσωπείας.Ητο	 η	 κινητήριος	 δύναμη.Συνέχισε	
αγαπημένε	 και	 εκλεκτέ	 μας	 ροτ.συνάδελφε	 να	 προσφέρεις	 ότι	 μπορείς	 για	 το	 καλό	 του	 Ρόταρυ	
Χανίων	και	της	Κρήτης	γενικότερον.Οι	εύχές	μας		θα	σε	κατευοδώνουν	και	η	προηγούμενη	εμπειρία	
σου	θα	μας	εξασφαλίσει	μια	νέα	επιτυχή	χρονιά	συνεργασίας	και	αλληλοεκτίμησις.		

Τέλος	 ένα	 μεγάλο	 προκαταβολικό	 ευχαριστώ	 στο	 νέο	 β/Δ/τη	 Ιωάννη	 Ιεραπετρίτη	 που	 με	
συνδέουν	εδώ	και	αρκετά	χρόνια	ακατάλυτοι	δεσμοί	φιλίας	αγάπης	και	αλληλεκτίμησης.	Στηρίζομε	
σε	σένα	εξαίρετε	Ροτ.Συνάδελφε	ότι	και	συ	με	την	σειρά	σου	και	με	το	αξιώμα	σου	θα	καταβάλλεις	
κάθε	 δυνατή	 προσπάθεια	 δια	 να	 μας	 βοηθήσεις	 στο	 έργο	 μας.Και	 κυρίως	 στην	 προσπάθεια	
πλαισιώσεως	 των	 Πανηγυρικών	 Συνεστιάσεων	 μας	 από	 Ροτ.του	 Ηρακλείου	 αλλά	 και	 από	 τυχόν	
φίλους	 σου	 στα	 Χανιά.Παρε	ως	 παράδειγμα	 τον	 Παντελή	 Κρουσταλλάκη	 και	 πράξε	 αναλόγως.	 Σε	
έχομε	ανάγκη.	

Και	τώρα	απευθυνόμενως	στον	Νέο	Πρόεδρο	Σταύρο	Γκίζα	του	εύχομε	κάθε	επιτυχία	στο	έργο	
του	 και	 του	 δηλώνω	 ότι	 θα	 σταθώ	 δίπλα	 του	 καιθα	 τον	 βοηθήσω	 μια	 που	 ειμαι	 και	 ο	 Νεος	
Γεν.Γραμματέας.	

Σου	αφιερώνω	ένα		έμετρο		στοιχούργημα	μου		δια	να	το	έχεις	πάντοτε	κατά	νούν		στις	πράξεις	
και	ένέργειες	σου.	

Ο	τροχός	του	Ρόταρυ	γυρίζει	
Ευκαιρίες	χαρίζει	
Σήμερα	Πρόεδρε	είναι	δική	σου	
Να	μας	δείξεις	να	δούμε	την	δύναμην	σου	
Να	καμαρώνουμε	ούλοι	στο	όνομα	σου	
Και	θάμαστε	πάντα	δίπλα	κοντά	σου.	
	
Δενδρά	να	φυτέψεις	βαθειά	να	ριζώσουν	
Να	δούμε	ν΄ανθίζουν	καρπό	να	μας	δώσουν		
Η	προεδρία,για	όλους,δοκιμασία	
Δώδεκα	μήνες	είναι	η	εξουσία	
Γυρεύει	ανταλλάγματα	πολλά	να	δώσεις		
Και	πάνω	απ΄όλα		να	μην	αμελήσεις	
Τα	ιδανικά,που	τιμούμε,και	υπηρετούμε	
Ευθύνη,μεγάλη,για	οσο	θα	ζούμε.	
	
Σου	παραδίδω	την	καμπάνα	το	σύμβολο	της	Προεδρικής		εξουσίας	
Και	σου	εύχομαι	καλή	επιτυχία.	
	
-Εχε	υπ΄οψιν	σου	ότι	τον	λόγον	πιθανόν		να	ζητήσουν		συνάδελφοι	και	προσκεκλημμένοι		μετά	

την	ομιλίαν	σου	δια	να	εκφραστούν	σχετικά		με	την	αποψινή	παράδοση-παραλαβή	και	να	τους	τον	
δώσεις.	
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ	ΜΑΣ	ΤΗΣ	12-7-2019	ΕΠ΄ΕΥΚΑΙΡΙΑ	
ΤΗΣ	 ΕΠΙΣΗΜΟΥ	 ΕΤΗΣΙΑΣ	 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ	 ΤΟΥ	 Δ/ΤΟΥ	 ΜΑΣ	 ΡΟΤ.ΠΑΝΑΓΟΥ	 	 ΘΕΟΔΩΡΟΥ	 ΕΙΣ	 ΤΟΝ	
ΟΜΙΛΟΝ	 ΜΑΣ	 ΚΑΙ	 ΤΗΣ	 ΟΜΙΛΙΑΣ	 ΑΥΤΟΥ	 ΜΕ	 ΘΕΜΑ	 <<ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ	 ΑΛΛΑΓΗ	 ΚΑΙ	 ΠΟΛΕΜΟΣ>>	
ΔΙΑΦΟΡΩΝ	 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	 ΕΠΙ	 ΤΩΝ	 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	ΜΑΣ	 ΚΑΘΩΣ	 ΚΑΙ	 ΤΗΣ	 ΕΙΣΔΟΧΗΣ	ΜΕΟΥ	
ΜΕΛΟΥΣ	ΜΑΣ.	

	

ΔΕΞΙΟ	ΚΑΙ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ	 ΑΠ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	Ο	ΠΕΡΙΦΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	 ΚΡΗΤΗΣ	 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 (	 1οσ	 ΣΕ	
ΨΗΦΟΥΣ	ΣΤΟ	ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ)	Ο	ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ	ε.α	ΚΕΛΑΙΔΗΣ	ΕΜΜ.ΚΑΙ	
ΦΩΣΚΟΛΟΣ	 ΑΝΤΩΝΙΟΣ	 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ	 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	 ΚΡΗΤΗΣ.Η	 κ.ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ	 ΝΑΝΑΔΑΚΗ	
ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΚΡΗΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ	-Ο	ΙΑΤΡΟΣ	
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΕΜΜ.ΕΠΙΤ.ΡΟΤ.ΚΑΙ	τ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ-	
Ο	ΡΟΤ.ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΤΟΥ	
ΑΡΧΕΙΟΥ	 ΤΗΣ	 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	 ΧΑΝΙΩΝ	 -ΚΟ	 Β.Δ/ΤΗΣ	 ΤΩΝ	 ΡΟΤ.ΚΡΗΤΗΣ	 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ	 ΙΩΑΝΝΗΣ	 -Ο	
ΔΚΤΗΣ	 ΜΑΣ	 ΠΑΝΑΓΟΣ	 ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	 –Ο	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 ΜΑΣ	 ΕΤΟΥΣ	 20-21	 ΔΕΛΑΚΗΣ	
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	 –Ο	 ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 –Ο	 Β.ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	 ΜΑΣ	
ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΚΑΙ	 Ο	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 ΤΟΥ	 1ου	 ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	 ΣΩΜΑΤΟΣ	 ΕΝ	 ΕΛΛΑΔΙ	 ΕΙΣ	
ΑΖΩΓΥΡΕ	ΣΕΛΙΝΟΥ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ.	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEΙΣ	12-7-19	ΥΠΟ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΕΛΑΚΗ	

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ	ΚΑΙ	ΕΨΗΦΙΣΜ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ	20-21	

1) Στην	 προηγούμενη	 προ	 είκοσι	 ημερών	 συνεστίασιν	 μας	
προβάλαμε	την	παράδοσιν	παραλαβήν	ενός	DRONE	μετά	κάμερας	
στην	 Πυροσβ.Υπηρεσία	 Χανίων	 την	 οποίαν	 αναμετάδωσε	 η	
τηλεόραση	 Νέα	 Κρήτη	 των	 Χανίων.Η	 Τελετή	 έλαβε	 χώρα	 τέλος	
Μαίου	του	2019.	

Σήμερον	επαναλαμβάνουμε	την	προβολήν	δια	να	ενημερωθεί	και	
ο	νέος	Δ/της	μας	Πανάγος	Θεόδωρος		δια	το	κοινωνικό	έργο	που	
επιτελεί	 ο	 Ομιλος	 μας	 παρ	 ολο	 που	 ανα	 τακτά	 χρονικά	
διαστήματα	 ενημερώνουμε	 τόσο	 τον	 εκάστοτε	 Δκτην	 οσον	 και	
τους	 προηγουμένους	 καθώς	 και	 τους	 τ.β	 Δκτας	 και	 Γενικά	 την	
ηγεσίαν	των	Ροτ.Ομίλων	της	Περιφέρειας	μας.	

2) Σας	γνωστοποιούμε	τι	έγραψε	ο	Τοπικός	Τύπος	για	μας	τον	
μήνα	Ιούνιο	του	2019.	
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3) Προβάλλαμε	 σχετικο	 ενημερωτκο	 βιντεο	 από	
τις	 εντελως	 προσφατες	 δραστηριοτητες	 του	 1ου	 Ροτ.	
Κοινοτικου	 Σωματος	 εν	 Ελλαδι.	 Τονίστηκε	 ιδιαιτερως	
ότι	 τοσο	 το	 κοινωνικο	 εργο	 που	 επιτελει	 οσο	 και	 οι	
δραστητιοτητες	 του	 στη	 Λεωφορο	 Διεθνους	 Δρασης	
είναι	 αξιοσημειωτες	 και	 καθιστουν	 τον	 Ομιλο	 μας	
μεταξυ	 των	Ομιλων	 της	 Περιφερειας	 μας	 που	 τιμουν	
με	 τις	 Δραστηριοτητες	 τους	 τον	 Ροταρυ	 τοσο	 στην	
Ελληνικη	Περιφερεια	οσο	και	διεθνως.	
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4) Συνεχιζουμε	να	μετεχουμε	ως	Ροτ.	Ομιλος	στις	εκδηλωσεις	που	διοργανωνουν	οι	διαφοροι	
φορεις	της	πολεως	μας	μεταξυ	των	οποιων	συμπεριλαμβανονται	η	αμερικανικη	βασις	της	Σουδας.	
Συμμετειχαμε	 λοιπον	 δια	 του	 ομιλουντος	 Εμμ.	 Δελακη	 και	 του	 ταμια	 του	 Ομιλου	 μας	 Ροτ.	
Πελεκανακη	 Γεωργιου	 και	 μετα	 των	 συζυγων	μας	 σε	 δεξιωσιν	 που	πραγματοποιησαν	 ο	 Δ/της	 της	
Αμερικανικης	 Ευκολιας	 της	 	 Βασεως	 της	 Σουδας	 Πλοιαρχος	 Ραεν	 Τουελ	 και	 η	 συζυγος	 του	 Χολυ	
Τουελ	επ’	ευκαιρια	της	Ανεξαρτησιας	των	Η.Π.Α.	στην	Λεσχη	Αξ/κων	της	115	Πτερυγας	Μαχης.	

	

							
ΤΕΛΕΤΗ	ΕΙΣΔΟΧΗΣ	ΝΕΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	

Ροταριανέ	Δ/τα	,β.Δ/τα	,Ροτ.Συνάδελφοι	

Κυρίες	και	κύριοι	

Η	Σοβαρότης	της	Τελετής	αυτής	απαιτεί	τον	απαραίτητο	Σεβασμό	από	όλους	μας.	Η	στιγμή	αυτή	
είναι	μια	ξεχωριστή	τόσον	δια	τον	Ομιλον	μας	όσο	και	για	το	υποψήφιο	νέο	μέλος	μας,	δια	δε	τον	
Ομιλούντα	αποτελεί	ιδιαίτερη	σημαντική	τιμή.		

Παρακαλώ	πολύ	τον	Ανάδοχον	της	Νέας	Ροταριανής		Κουτρώνα	Δημήτριο			να	παρουσιάσει	την		
Νέαν		Ροταριανή		Χρυσούλα	Λαρετζάκη	την		οποία	καλώ	να	έρθει		και	αυτή	εδώ.	

Αγαπητή	 	 μας	 φίλη	 ,	 εκ	 μέρους	 του	 Ρ.Ο.Χ	 ,	 σου	 εκφράζω	 την	 μεγάλην	 μας	 χαρά	 δια	 την	
παρουσίαν	σας	σε	αυτήν	την	Συνεστίασιν	μας.	Δια	να	φθάσομε	στην	αποψινή	βραδιά,	προταθήκατε	
από	τον	ανάδοχον	σας	 	που	είναι	οι	Ροτ.Κουτρώνας	Δημήτριος	και	Ελβίρα	Στασσινού	 	στο	Δ.Σ	του	
Ομίλου	 μας,	 το	 οποίον	 και	 έκανε	 δεκτή	 την	 πρότασιν	 σας	 και	 τοιουτοτρόπως	 βρίσκεσθε	 σήμερα	
κοντά	μας.	

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

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

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

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

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

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

Σκοποί	μας	είναι:	

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

2.	Να	υλοποιούμε	το	ιδανικό	του	υπηρετείν	με	ανιδιοτέλεια.	

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

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

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

Αγαπητή	φίλη	Χρυσούλα			

μετά	τα	όσα	ακούσατε,	παρακαλώ	να	μου	απαντήσεις		αν	ακόμα	επιθυμείς	να	γίνεις	μέλος	του	
Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων.	

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

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

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

Από	 την	 στιγμή	 αυτή	 είστε	 μέλος	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων.	 Παρακαλώ	 	 τον	 Δκτη	 μας	
Θεόδωρο	Πανάγο		να	τοποθετήσει	το	διακριτικό	Ροταριανό	σήμα	στο	πέτο	σου.Οι	δε	β.Δ/της	Κρήτης	
Ιεραπετρίτης	Ιωάννης	και	Κουτρώνας	Δημήτριος	Ειδικός	Γραμματεύς	του	Ομίλου	μας	θα	επιδώσουν	
εκ	 μέρους	 μου	 ένα	 Αναμνηστικό	 Δίπλωμα	 αφιέρωμα	 μου	 εις	 την	 νέα	 ανιδιοτελεί	 αγωνίστρια	 της	
Ανθρωπιάς.	

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΤΕΛΕΤΗΣ	

Αγαπητή		Χρυσούλα	

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

Ο	Δκτης			μας		θεόδωρος				Πανάγος			ενώ		τοποθετεί		το			σήμα		
του	 	 Ρόταρυ	 	 στη	 	 Νέα	 	 Ροταριανή	 	 Χρυσούλα	 	 Λουρεντζάκη			
παρουσία		του		Προέδρου			20-21		Εμμ.Δελάκη		και		του		Προέδρου		
εισδοχής			Νέων			Μελών		ροτ.Κουτρώνα			Δημητρίου.	

																							

Ο	Δκτης			Κρήτης		Ιεραπετρίτης			Ιωάννης				ενώ			
επιδίδει			εκ		μέρους		του			Ροτ.		Ομίλου		Χανίων			ένα		
αναμνηστικό			Αφιέρωμα			του			Προέδρου			20-20		Εμμ.	
Δελάκη		προς	την	Νέα			Ροτ.			Χρυσούλα					Λουρεντζάκη.	
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ		ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ			ΕΜΜ.		ΔΕΛΑΚΗ	
Δια	τον		Δκτην		ΠΑΝΑΓΟ	ΘΕΟΔΩΡΟ	THN	12-7-2019	

												
Ροταριανέ	Διοικητά	

«	Ένα	καράβι	όνειρα	εις	την	διαδρομήν	σου	
να	μη	βρεθεί	εμπόδιο	στην	όμορφη	ζωή	σου»	

	
Ο	Ροταριανός		Ομιλος		Χανίων	αισθάνεται		ιδιαίτερη		χαρά		που	σήμερα		κοσμεί		και	λαμπρύνει	

δια	της		παρουσίας	τoυ,	το	βήμα	του	Ομίλου		μας		ο	πρώτος	τη	τάξη	ροτ/νός	της	2470	Περιφέρειας		
του	 Διεθνούς	 Ρόταρυ	 (Νοτίου	 	 Ελλάδος)	 εκλεκτός	 	 συνάδελφος	 Πανάγος	 Θεόδωρος	 Δικηγόρος	 ,			
πραγματοποιώντας		την	ετήσιαν	επίσημον	επίσκεψιν	του.	

Έλπίζομεν	 βάσιμα	 ότι	 θα	 μας	 ξαναεπισκεφθεί	 κατά	 την	 διάρκειαν	 της	 θητείας	 του	 οπως	 μας	
υποσχέθηκε	δια	να	αντιληφθεί	ιδίοις	όμασι	το	πραγματοποιούμενον	υπό	του	Ομίλου	μας	έργον.		Τις	
διαπιστώσεις	 του	 δια	 τον	 Όμιλον	 μας	 πρέπει	 να	 τις	 έχει	 κάνει	 εδώ	 και	 αρκετό	 καιρό,διότι	 τον	
ενημερώνω	 συνεχώς.	 Απλώς	 σήμερον	 θα	 τις	 επαναβεβαιώσει	 	 και	 είμαι	 απόλυτα	 βέβαιος	 ότι	 θα	
μείνει	 ευχαριστημένος	 και	 ικανοποιημένος	 από	 το	 πραγματοποιούμενο	 έργο	 μας	 που	 κατά	 την	
γνώμην	μας	και	κατά	την	γνώμην	πολλών	φορέων	της	πόλεως	μας,	είναι	πραγματικά	αξιοζήλευτον	
και	τούτο	χάρις	στις	προσπάθειες	των	μελών	του	Δ.Σ	αλλά	και	του	συνόλου	του	Ομίλου	μας.	Χάρις	
στις	ενέργειες	της	Επιτροπής		Δημοσίων	Σχέσεων	έχομεν	επιτύχει		

1)	Την	παρουσίαν	σχεδόν	πάντοτε	των	αρχών	της	πόλεως	μας	

2)	Την	στήριξιν	των	Μ.Μ	Ενημερώσεως	(	εφημερίδων	και	τηλεοπτικών	Σταθμών).	

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

4)	 Επιβραβεύσαμε	 και	 εξακολουθούμε	 να	 επιβραβεύομε	 ότι	 άριστον	 και	 καλόν	
πραγματοποιείται	 	 δια	 την	 βελτίωσιν	 της	 κοινωνίας	 μας	 και	 δια	 την	 προβολήν	 αυτού	 του	 τόπου	
καθώς	και	δια	την	νεολαίαν	μας	που	με	τις	επιδώσεις	αρκετών	μελών	της	τιμά	και	λαμπρύνει	 	την	
Κρήτην	μας.		

5)	 Διακεκριμμένοι	 και	 μεγάλου	 βεληνεκούς	 Ομιληταί	 κάλυψαν	 τα	 προηγούμενα	 ετη	 και	 θα	
καλύψουν	 την	 τρέχουσαν	περίοδον	 τις	πανηγυρικές	μας	συνεστιάσεις	 και	 τίμησαν	λάμπρυναν	και	
δόξασαν	 με	 την	 παρουσίαν	 τους	 τον	 Ομιλον	 μας	 και	 έδωσαν	 κύρος	 και	 αίγλην	 και	 προπάντος	
αναγνωρισιμότητα	από	την	κοινωνίαν	των	Χανίων	και	ευτυχώς	για	μας	όχι	μόνον	εφέτος	αλλα	και	τα	
προηγούμενα	 χρόνια	 και	 επικαλούμε	 σχετική	 έρευνα	 που	 πραγματοποίησε	 ο	 τ.Δ/της	
Δημ.Τσιμπούκης	 δια	 την	 αναγνωρισιμότητα	 του	 Ρόταρυ	 στην	 Ελλάδα	 και	 που	 συνεπέρανε	 ότι	
έχουμε	την	μεγαλύτερη	σε	όλη	την	περιφέρεια	μας.	

	

Φίλτατε	Ροταριανέ		Δ/τά	

Σε	λίγο	θα	σας	παραδώσω	το	βήμα	δια	να	μας	αναπτύξετε	το	θέμα	σας,	«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ	ΑΛΛΑΓΗ	
ΚΑΙ	ΠΟΛΕΜΟΣ	».																															

		Επί	του	θέματος	αυτού	δεν	επιθυμώ	να	αναφερθώ		και	δεν	θα		ητο	και	πρέπον.	Πρωτού	όμως	
σας	 παραδώσω	 το	 βήμα	 είμεθα	 υποχρεωμένοι	 κατά	 πάγιαν	 ροτ.	 τακτικήν	 να	 αναγνώσομε	 το	
βιογραφικόν	 σας	 σημείωμα	 και	 καλώ	 εις	 το	 βήμα	 	 τον	 	 Αναπλ.Γενικό	 Γραμματέα	 μας	 Παναγιώτη	
Μπατσαρισάκη	Οικονομικό	Σύμβουλο	όπως	προβεί	στην	σχετική	αναφορά.	
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																						Βιογραφικό	σημείωμα	ροτ.	ΠΑΝΑΓΟΥ	Θεοδώρου	του	Κωνσταντίνου	

Α.	Γενικά	

O	Διοικητής	της	2470	Περιφέρειας	Δ.Ρ.	(2019-20)	γεννήθηκε	το	1956	στην	Αθήνα.	

Αποφοίτησε	από	το	18ο	Γυμνάσιο	Αρρένων	Αθηνών	το	1974.	

Την	 ίδια	 χρονιά	 εισήχθη	 στη	 Νομική	 Σχολή	 του	 Εθνικού	 και	 Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	
Αθηνών	και	περάτωσε	τις	σπουδές	του	το	1978.	

Υπηρέτησε	τη	στρατιωτική	του	θητεία	ως	Έφεδρος	Ανθυπολοχαγός	Πυροβολικού.	

Έλαβε	 μεταπτυχιακό	 τίτλο	 LLM	 στο	 Δίκαιο	 της	 Πληροφορικής,	 από	 τη	 Νομική	 Σχολή	 του	
Πανεπιστημίου	του	Σαλέντο	(Λέτσε	Ιταλίας).	

Ανακηρύχθηκε	Διδάκτορας	Νομικής	στον	τομέα	του	Δημοσίου	Δικαίου	της	Νομικής	Σχολής	του	
Πανεπιστημίου	Θράκης.	

Ασκεί	συνεχώς	τη	δικηγορία	στην	Αθήνα	από	το	1981	και	είναι	μέλος	του	Δικηγορικού	Συλλόγου	
Αθηνών.	Είναι	διευθύνων	εταίρος	της	δικηγορικής	εταιρείας	«Πανάγος-Γκουζούλης	και	Συνεργάτες».	
Ειδικεύεται	σε	ζητήματα	ενεργειακού,	εμπορικού	και	διοικητικού	δικαίου	και	ιδίως	σε	ζητήματα	των	
αγορών	ενέργειας	και	του	περιβάλλοντος.	

Διετέλεσε	 Αντιπρόεδρος	 της	 Ρυθμιστικής	 Αρχής	 Ενέργειας	 (ΡΑΕ)	 και	 μέλος	 του	 Συμβουλίου	
Εθνικής	 Ενεργειακής	 Στρατηγικής	 (ΣΕΕΣ),	 καθώς	 και	 μέλος	 του	 ΔΣ	 του	 Οργανισμού	 Βιομηχανικής	
Ιδιοκτησίας.	

Διδάσκει	 Δίκαιο	 Ενέργειας	 στο	 Διεθνές	 Πανεπιστήμιο	 Ελλάδας	 (Θεσσαλονίκη)	 και	 στο	
Πανεπιστήμιο	του	Exeter	(Μ.	Βρετανία).		

Έχει	 συμμετάσχει	 σε	 νομοπαρασκευαστικές	 επιτροπές,	 διεθνείς	 αποστολές	 της	 Χώρας	 για	
ενεργειακά	θέματα,	καθώς	και	εισηγητής/ομιλητής	σε	επιστημονικά	συνέδρια	στην	Ελλάδα	και	 το	
εξωτερικό	σε	θέματα	Δικαίου	Ενέργειας	και	Ενεργειακής	Πολιτικής.		

Έχει	 συγγράψει	 έξι	 (6)	 μονογραφίες	 με	 αναφορά	 στο	 Δίκαιο	 της	 Ενέργειας	 και	 των	
Υδρογονανθράκων,	τις	Δημόσιες	Συμβάσεις	και	τη	Ρυθμιστική	Πολιτική.		

Β.	Ροταριανή	σταδιοδρομία	

� Εισήλθε	στον	Όμιλο	Ροταράκτ	Αθηνών	(1979),	Πρόεδρος	του	Ομίλου	τη	χρονιά	1982-83.	
� Υπήρξε	ιδρυτικό	μέλος	του	Ομίλου	Ροταράκτ	Κηφισιάς.	Μέλος	1983-87.	
� Εισήλθε	στον	Ρ.	Ο.	Κηφισιά	(1987).	Μέλος	1987-91.	
� Υπήρξε	ιδρυτικό	μέλος	του	Ρ.	Ο.	Αττική-Δύση	(1994).	Μέλος	1994-2006.		
� 	Ιδρυτικό	μέλος	και	Πρόεδρος	του	Ρ.	Ο.	Πάρος.	Μέλος	2010-13.		
� Σήμερα	είναι	μέλος	του	Ρ.	Ο.	Κηφισιά.		
� Ιδρυτικός	 Πρόεδρος	 του	 ΔΣ	 της	 European	 Philosophy	 Rotarian	 Fellowship	 (2018-2019)	 της	

μόνης	Συναδέλφωσης	που	ιδρύθηκε	στην	Ελλάδα.	
	

Έχει	 υπηρετήσει	 σε	 διάφορες	 θέσεις	 των	 Δ.Σ.	 των	 Ομίλων	 που	 ήταν	 μέλος,	 καθώς	 και	 σε	
επιτροπές	της	Περιφέρειας.	Μεταξύ	άλλων,	διετέλεσε	Γραμματέας	της	2470	Περιφέρειας	(2001-02).	
Ήταν	 ομιλητής	 σε	 Ροταριανούς	 Ομίλους	 και	 εισηγητής	 σε	 σεμινάρια	 της	 Περιφέρειας.	 Τού	 έχει	
απονεμηθεί	«Avenues	Citation	for	Ιndividual	Rotarian”.	Είναι	πολλαπλός	Εταίρος	Paul	Harris.		

Έχει	δυο	(2)	παιδιά,	τον	Κωνσταντίνο	(35),	δικηγόρο	και	τη	Μυρτώ	(29)	ιδιωτική	υπάλληλο.	Είναι	
νυμφευμένος	με	την	Angela	Gioia,	ναυτιλιακή	πράκτορα.			

Ομιλεί	την	αγγλική,	ιταλική	και	γαλλική.	
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Φίλτατε	ροτ.	Δ/τά		

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

Πρωτού	 σας	 δώσω	 τον	 λόγον	 εκλεκτέ	 μου	 Ροτ.	 Δ/τά	 σας	 αφιερώνω	 την	 κάτωθι	 	 μαντινάδα	
δείγμα	των	αισθημάτων	που	τρέφουν	οι	Ροτ.	των	Χανίων	και	εγω	προσωπικώς	προς	το	πρόσωπόν	
σας.	

«Να	είσαι	πάντοτε	καλά	να	εχεις	την	υγειά	σου	
Ευτυχισμένος	και	γερός-μέχρι	τα	γηρατιά	σου	

	
	
Εχετε	τον	λόγον	εκλεκτέ	μου	ροτ.Δκτα 

 
Κλιματική	αλλαγή	και	πόλεμος	

(περίληψη	ομιλίας	στον	Ρ.Ο.	Χανιά)	

Τις	 τελευταίες	δεκαετίες,	η	ανθρωπότητα	
αντιμετωπίζει	 μια	 «επιδρομή»	 ακραίων	
καιρικών	 φαινομένων	 που	 απειλούν	 την	
επιβίωσή	 της,	 τις	 οικονομίες	 των	 κρατών,	
αλλά	 και	 την	 ζωή	 και	 την	 ασφάλεια	 των	
πολιτών.	 Τα	 φαινόμενα	 αυτά	 ενσκήπτουν	
βίαια	και	ο	άνθρωπος	δεν	είναι	σε	θέση	να	τα	
τιθασεύσει,	 παρά	 την	 τεράστια	 τεχνολογική	 του	 εξέλιξη.	 Έχει	 καταφέρει	 μόνο	 να	 τα	 προβλέπει,	
προσπαθώντας,	 όχι	 πάντα	 με	 επιτυχία,	 να	 πάρει	 τα	 δέοντα	 μέτρα	 προστασίας.	 Η	 ύπαρξη	 των	
ακραίων	 αυτών	 φαινομένων,	 υποστηρίζεται	 ότι	 είναι	 και	 αποτέλεσμα	 της	 λεγόμενης	 κλιματικής	
αλλαγής.	

Αν	 και	 υπάρχουν	 διάφορες	 απόψεις	 για	 τα	 αίτια	 που	 προκάλεσαν	 ή	 και	 προκαλούν	 την	
κλιματική	 αλλαγή,	 είναι	 βέβαιο	 ότι	 κάποια	 απ’	 αυτά,	 ως	 επιβαρυντικοί	 παράγοντες,	 είναι	
ανθρωπογενή.	 Τα	 τελευταία	 οφείλονται	 στη	 εκπομπή	 των	 αερίων	 του	 θερμοκηπίου	 που	
ενοχοποιούνται	σε	μεγάλο	βαθμό.	Οι	πυρηνικές	δοκιμές,	η	βιομηχανική	παραγωγή,	οι	μεταφορές	
και	 η	 παραγωγή	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 συνιστούν	 τους	 κυριότερους	 επιβαρυντικούς	 παράγοντες.	
Ωστόσο,	 και	 ο	 ίδιος	 ο	 πλανήτης	 μας	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 ζωής	 του,	 παράγει	 από	 μόνος	 του	
συνθήκες	 για	 την	 δημιουργία	 κλιματικών	 αλλαγών.	 Ο	 άνθρωπος	 προσπαθεί	 να	 περιορίσει	 τα	
φαινόμενα	της	κλιματικής	αλλαγής	που	κύρια	προέρχονται	από	την	ανθρωπογενή	δραστηριότητα,	
βάζοντας	στόχο	 την	μείωση	 της	θερμοκρασίας	στη	 Γη	από	1,5-2	βαθμούς	σε	σχέση	με	αυτήν	που	
υπήρχε	στην	έναρξη	της	βιομηχανικής	επανάστασης.	

Και	ενώ	αυτά	συμβαίνουν	σε	περιβαλλοντικό	επίπεδο,	εδώ	και	καιρό	έχει	 τεθεί	από	πολλούς	
επιστήμονες,	 μελετητές	 της	 διεθνούς	 πολιτικής	 και	 κοινωνιολόγους,	 το	 ζήτημα	 της	 αιτιότητας	
μεταξύ	της	υπερθέρμανσης	του	πλανήτη	και	των	πολεμικών	συγκρούσεων.	Μελέτες	έχουν	υποδείξει	
ότι	 με	 την	 αύξηση	 της	 συχνότητας	 και	 της	 έντασης	 των	 ακραίων	 καιρικών	 φαινομένων,	 με	 τις	
πλημμύρες	και	τις	ξηρασίες,	αυξάνουν	στις	θιγόμενες	περιοχές	οι	πόλεμοι	και	οι	εν	γένει	βιαιότητες	
ανθρώπων	κατά	ανθρώπων.	Και	μπορεί	στην	Ευρώπη	να	μην	αντιμετωπίζουμε,	τουλάχιστον	ακόμα,	
τέτοια	προβλήματα,	ωστόσο	δεχόμαστε	τις	συνέπειες	αυτού	του	φαινομένου	που	εκφράζεται	με	τις	
τεράστιες	μετακινήσεις	προσφύγων	και	μεταναστών	που	κύρια	προέρχονται	από	τέτοιες	περιοχές.	
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Σε	 μια	 μετα-ανάλυση	 που	 έγινε	 στις	 αρχές	 του	 2010,	 ο	 Solomon	 Hsiang,	 στο	 Πανεπιστήμιο	 του	
Princeton	 και	 ο	 Marshall	 Burke,	 στο	 Πανεπιστήμιο	 της	 Καλιφόρνιας,	 Berkeley,	 έδωσαν	 «ισχυρή	
υποστήριξη»	 για	 μια	 αιτιώδη	 συνάφεια	 μεταξύ	 της	 κλιματικής	 αλλαγής	 και	 των	 συγκρούσεων	
μεταξύ	 των	 ανθρώπων,	 από	 τη	 διαπροσωπική	 έως	 τη	 βία	 μεγάλης	 κλίμακας.	 Προσπάθησαν	 να	
ποσοτικοποιήσουν	 τη	 σχέση,	 ισχυριζόμενοι	 ότι	 κάθε	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 ή	 ακραίες	
βροχοπτώσεις	από	μία	τυπική	παραλλαγή	αύξησε	την	συχνότητα	της	διαπροσωπικής	βίας	κατά	4%	
και	την	σύγκρουση	μεταξύ	των	ομάδων	κατά	14%.	

	Η	ιστορία	προσφέρει	αρκετά	παραδείγματα	κλιμακωτής	αλλαγής	που	εμφανίζονται	σε	πιθανές	
περιπτώσεις.	 Έρευνα	 στα	 κινεζικά	 αρχεία	 που	 καλύπτουν	 μια	 χιλιετία	 έδειξε	 ότι	 η	 μεγάλη	
πλειοψηφία	 των	 βίαιων	 εποχών	 προηγήθηκαν	 περιόδων	 ψυχρότερου	 καιρού.	 Η	 ομάδα	 μελέτης	
υποστηρίζει	ότι	οι	χαμηλότερες	θερμοκρασίες	μείωσαν	τη	γεωργική	παραγωγή,	προκαλώντας	μάχες	
για	τη	γη	και	τα	τρόφιμα.	Ορισμένοι	βλέπουν	π.χ.	τον	πρόσφατο	εμφύλιο	πόλεμο	στην	περιοχή	του	
Νταρφούρ	του	Σουδάν	ως	το	πρώτο	σύγχρονο	κλίμα	αλλαγής	συγκρούσεων.	Η	ένταση	γύρω	από	τη	
λίμνη	Chad	είναι	επίσης	μια	σημαντική	υπόθεση.	Οι	αντιδικίες	έρχονται	από	τις	δεκαετίες	‘70	και	’80	
εξ	 αιτίας	 μιας	 θανατηφόρας	 ξηρασίας.	 Η	 έλλειψη	 των	 μουσώνων	 οφειλόταν	 στις	 ψυχρές	
θερμοκρασίες	στον	Βόρειο	Ατλαντικό	που	ώθησαν	τις	βροχές	νοτιότερα.	Το	ψύχος	οφειλόταν	σ’	ένα	
μίγμα	 από	 ανθρωπογενείς	 και	 μη	 αιτίες,	 ιδίως	 στην	 ρύπανση	 του	 περιβάλλοντος	 πάνω	 από	 τον	
ωκεανό.	Συνέπεια	των	ανωτέρω	ήταν	ότι	ένας	μεγάλος	αριθμός	πληθυσμού	συγκεντρώθηκε	γύρω	
από	 την	 λίμνη	 Chad	 με	 αποτέλεσμα	 να	 περιοριστεί	 η	 ποσότητα	 τροφής	 και	 νερού,	 οπότε	 ένας	
μεγάλος	αριθμός	οργανωμένων	οπλισμένων	ομάδων	τρομοκρατούσαν	τους	κατοίκους	προς	όφελός	
τους	ή	για	την	δική	τους	επιβίωση.	

Παρά	 τις	 προειδοποιήσεις	 αυτές,	 η	 αλλαγή	 του	 κλίματος	 μπορεί	 σαφώς	 να	 συμβάλει	 στην	
προώθηση	 των	 συγκρούσεων.	 Το	 Sahel,	 μια	 στεπική	 ζώνη	 που	 εκτείνεται	 νότια	 της	 Σαχάρας	 και	
διασχίζει	στο	ύψος	αυτήν	Αφρική	από	Δυτικά	προς	τα	Ανατολικά,	θερμαίνεται	1,5	φορές	ταχύτερα	
από	 τον	 παγκόσμιο	 μέσο	 όρο,	 εξαιτίας	 των	 εκπομπών	 αερίων	 του	 θερμοκηπίου.	 Στο	 μέλλον,	 τα	
περισσότερα	μοντέλα	υποδεικνύουν	ότι	η	περιοχή	θα	βιώσει	πιο	ακραίες	και	λιγότερο	προβλέψιμες	
βροχές	σε	μικρότερα	χρονικά	διαστήματα.	Ο	Aaron	Wolf	του	Πανεπιστημίου	του	Πανεπιστημίου	του	
Όρεγκον	έχει	καταγράψει	με		τους	συνεργάτες	του,	2.606	περιπτώσεις	διεθνούς	σύγκρουσης,	αλλά	
και	 συνεργασίας	 πάνω	 από	 το	 νερό	 μεταξύ	 1948	 και	 2008.	 Στο	 70%	 των	 περιπτώσεων,	 οι	 χώρες	
βρήκαν	ευτυχώς	ειρηνική	λύση.		

Το	 Ρόταρυ,	 ως	 ένας	 οργανισμός	 Κοινωνικού	 Κεφαλαίου,	 εθελοντισμού	 και	 κοινωνικής	
προσφοράς,	δεν	μπορεί	παρά	να	νομιμοποιείται	ουσιαστικά	για	την	προστασία	του	περιβάλλοντος	
και	 για	 ένα	 σημαντικότερο	 λόγο·	 καθαρό	 περιβάλλον	 προάγει	 την	 ευημερία	 του	 συνόλου.	 Και	 η	
ευημερία	του	συνόλου	είναι	στους	πρώτους	στόχους	του	Ρόταρυ.	Έτσι,	διαθέτει	και	το	ιδεολογικό	
υπόβαθρο,	και	τις	δυνάμεις	και	το	ανθρώπινο	δυναμικό.	Αλλά	το	κυριότερο.	Μπορεί	να	παρέμβει,	
αλλά	 και	 να	 προτείνει	 λύσεις,	 να	 μπει	 μπροστά	 για	 τη	 διαμόρφωση	 μιας	 νέας	 κατάστασης	 στον	
πλανήτη.	 Αυτό	 το	 τελευταίο	 είναι	 και	 το	 ισχυρότερο.	 Οι	 ροταριανοί	 κάθε	 χρόνο,	 επιχειρούν	
διάφορες	 δράσεις,	 όπως	 π.χ.	 δενδροφυτεύσεις,	 ενώ	 οργανώνουν	 εκδηλώσεις	 το	 μήνα	 της	
προστασίας	 των	 υδάτων	 με	 ενδιαφέρουσα	 θεματολογία.	 Όλα	 αυτά	 	 μπορεί	 να	 αποβούν	 μια	
σημαντική	 προσπάθεια	 κινητοποιήσεως	 των	 συνειδήσεων	 στην	 κοινωνία	 μας.	 Το	 Ρόταρυ,	 ως	
γνωστόν,	 είναι	 συνδεδεμένο	 με	 τον	 ΟΗΕ.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 ο	 ΟΗΕ	 έχει	 αναλάβει	 μια	 σειρά	
πρωτοβουλιών	για	την	κλιματική	αλλαγή,	με	κορυφαίες	το	Πρωτόκολλο	του	Κιότο	(2008-12)	και	την	
Σύνοδο	των	Παρισίων	(2015,	COP-21).	Κύριος	σκοπός	των	εν	λόγω	πρωτοβουλιών	ήταν	να	μειωθεί	η	
θερμοκρασία	στον	Πλανήτη	κατά	2	βαθμούς	και	να	επανέλθει	στα	επίπεδα	που	ήταν	όταν	άρχισε	η	
Βιομηχανική	 Επανάσταση	 στις	 αρχές	 του	 20ου	 αιώνα.	 Στο	 ανωτέρω	 πλαίσιο	 έχουν	 αναληφθεί	
πρωτοβουλίες,	 τόσο	από	 την	 ΕΕ,	 όσο	 και	από	μεμονωμένες	 χώρες	 για	 τη	 διείσδυση	 των	ΑΠΕ	στο	
ενεργειακό	 ισοζύγιο,	 την	εξοικονόμηση	ενέργειας	και	 τη	μείωση	των	ρύπων.	Δυστυχώς	σ’	όλο	τον	
Πλανήτη,	 μόνο	 η	 ΕΕ	 είναι	 πρωταθλήτρια,	 ενώ	 οι	 μεγάλες	 χώρες	 ΗΠΑ,	 Ρωσία,	 Κίνα,	 Ινδία	 και	
Βραζιλία	προκαλούν	τους	περισσότερους	ρύπους	στον	Πλανήτη.		
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Ο	προηγούμενος	πρόεδρος	του	ΔΡ	Barry	Rassin	έβαλε	στην	ατζέντα	του	Ρόταρυ	με	ισχυρότερη	
έμφαση	 την	 πρωτοβουλία	 για	 την	 προστασία	 του	 περιβάλλοντος.	 Βασικό	 έρεισμα	 μιας	 τέτοιας	
πρωτοβουλίας	 είναι	 η	 παραδοχή	 ότι,	 η	 φύση	 σ’	 όλο	 της	 το	 εύρος,	 διέπεται	 από	 αρμονία,	 από	
τακτική	 επανάληψη	 των	 φαινομένων,	 με	 τοπική	 και	 χρονική	 ακρίβεια	 και,	 φυσικά,	 η	 φύση	 είναι	
αυτή	 που	 «τιμωρεί»,	 όταν	 οι	 ανθρώπινες	 παρεμβάσεις	 μεταβάλλουν	 βιαίως	 την	 αρμονία	 της.	
Τέτοιες	 ιστορίες	 έχουμε	 πολλές	 και,	 φυσικά,	 η	 Πατρίδα	 μας	 έχει	 υποφέρει,	 π.χ.	 από	 την	 κακή	
πολεοδόμηση	 ή	 την	 κάλυψη	 των	 ρεμάτων	 ή	 την	 πολεοδόμηση	 σε	 περιοχές	 που	 είναι	 διάδρομοι	
χειμάρρων	κλπ..	

Είναι	γνωστό	ότι,	τα	τελευταία	100	χρόνια,	ο	άνθρωπος	έχει	κακοποιήσει	επανειλημμένως	και	
κατά	τρόπο	βάναυσο,	τη	φύση.	Η	βιομηχανική	επανάσταση,	εκτός	από	την	κοινωνική	ανακατανομή,	
επέφερε	 και	 οικολογική	 αναστάτωση.	 Οι	 γεωπολιτικοί	 ανταγωνισμοί	 των	 τελευταίων	 50	 ετών,	
επιβάρυναν	 την	 ατμόσφαιρα	 με	 περίσσεια	 μόλυνση.	 Παράφρονες	 ηγέτες	 δοκιμάζουν	 ακόμα	 και	
σήμερα	πυρηνικά	όπλα,	ανατρέποντας	την	οικολογική	 ισορροπία.	Εννοείται	ότι,	 τα	παραπάνω	δεν	
μπορεί	 επ’	 ουδενί	 να	 ακυρώσουν	 τις	 πολλαπλές	 ωφέλειες	 που	 προσέδωσε	 στον	 άνθρωπο	 η	
βιομηχανική	και	τεχνολογική	επανάσταση.	Η	εκτροπή	και	η	κατάχρηση	είναι	το	πρόβλημα.	Κι	αυτό	
θα	το	περιορίσει	τη	ευαισθησία	όχι	μόνο	των	πολιτών,	αλλά	και	των	παγκόσμιων	ηγετών.	

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ	ΟΜΙΛΗΤΟΥ		ΚΑΙ	ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ		ΔΩΡΩΝ	

ΥΠΟ	ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ	12-7-19	
Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	

εκλεκτοί	προσκεκλημμένοι	μας	

Αξιωματούχοι	του	Ρόταρυ	

Αγαπητοί	ροτ.Συνάδελφοι	

Ως	επιστέγασμα	της	σημερινής	Ομιλίας	εις	τον	Ομιλον	μας	του	Δ/του	μας	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΠΑΝΑΓΟΥ		
θα	 του	 επιδώσουμε	 ένα	 αναμνηστικό	 Δίπλωμα	αφου	 προηγουμένως	 του	 αφιερώσω	 τις	 κάτωθι	 2	
Κρητικές	Μαντινάδες:	

Την	συντροφιά	σας	χαίρομαι											Στο	μονοπάτι	της	ζωής	

Την	συναναστροφή	σας																				που	βρηκες	να	βαδίσεις	

Ήθελα	να΄ναι	μπορετώ																				πόνο	και	πίκρα		και	καημό	

Να΄μαι	πάντα	μαζί	σας.																			Ποτέ	να	μην	γνωρίσεις.	

ΩΣ	ΕΝΘΥΜΙΟ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΜΕ	ΤΟ	ΚΑΤΩΘΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚO	

Δκτη  της  2470 Περ .  του  Δ .Ρ  Δικηγόρον  Διδάσκον  στο  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝ .ΕΛΛ .ΤΗΣ  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  & στο  Exeter  Μεγ .Βρεττανίας  

Δια  την  τιµητικήν  συµµετοχήν  και  την  οµ ιλίαν  του  εις  την  σηµερινή  συνεστίασην  του  Οµ ίλου  
µας  ,  µε  θέµα  «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΜΟΣ» 	

Δια  τη  συνεχή  και  αδιάκοπη  επί  σειρά  ετών  (από  του  έτους  1979και  εφεξής )   προσφορά  του  
στα  πανανθρώπινα  ροταριανά  ιδεώδη  µε  κυρίαρχο  µέληµά  του  τις  ανιδιοτελείς  υπηρεσίες  του  
προς  τον  συνάνθρωπο ,  εργασθείς  πολυπλεύρως  και  επιτυχώς  χρηµατίσας  πρόεδρος   πολλάκις   
σε  διαφορετικούς  Οµ ίλους ,  καθώς  και   Γραµµατεύς  της  2470 του  Δ .Ρ .	

Δι ’  όσα  σηµαντικά  και  πολύτιµα  προσέφερε  τόσον  εις  την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  όσο  και  εις  την  
ΔΙΕΘΝΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ,  δια  των  ερευνητικών  του  εργασιών  στο  Δίκαιο  
της  Ενέργειας  ,των  υδρογονοθράκων  ,τις  Δηµόσιες  συµβάσεις  και  την  ρυθµ ιστική  
πολιτική ,επί  πάρα  πολλά  έτη ,  εργαζόµενος  αόκνως  µετά  ζήλου  και  θερµού  πάθους .  	
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Επίδοσις				Αναμνηστικού			Διπλώματος					εις					τον			

Δτην		της		2470			Περ.του		Διεθνούς				Ρόταρυ			Θεοδώρου			
Πανάγου		από		τον		Ροτ.			Ομιλο			Χανίων.	

					Το		επιδίδουν		δια			λογαριασμόν		του			Ομίλου			οι	
επιτ.			Ροτ.	Παπαδάκης		Εμμανουήλ			Ιατρός	

Τ.Αντ/δρος	 	 του	 	 Περιφερειακού	 	 Συμβουλίου		
Κρήτης	 	 και	 	 Κελαιδής	 	 Εμμ.Πτέραρχος	 ε.α	
Γεν.Γραμμ.Πνευματικού	Κέντρου	Χανίων	παρουσία	των	
Προέδρων	 Εμμ.Δελάκη	 	 και	 Κουκουτσάκη	 	 Ευτυχίου		
(του	1	ου			Ροτ.Κοιν.	Σώματος		εν	Ελλάδι		εις	Αζωγυρέ			Σελίνου		καθώς		και	του	Αν/δρου		Βαθιωτάκη		Γεωργίου		και	του	
Αναπλ.Γεν.Γραμμ.Μπατσαρισάκη	Παναγιώτου).	

Και	 τώρα	 παρακαλώ	 τον	 Πρόεδρο	 και	
Αντ/δρο	 του	 1ΟΥ	 Ροτ.Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	
Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 Κουκουτσάκη	
Ευτύχιο	και	Αντώνιο		να	έλθουν	εδώ	μαζί	μου	δια	
να	 του	 επιδώσουν	 μια	 εικόνα	 των	 Αγίων	
Θεοδώρων	.	

	

Παρακαλώ	πολύ	τον	Αν/δρον		μας	Βαθιωτάκη	
Γιώργο	 και	 τον	 Αναπλ.Γεν.Γραμματέα		
Μπατσαρισάκη	Παναγιώτη	 	 να	σας	 επιδώσουν	 το	
σημαιάκι	 του	 Ομίλου	 μας	 που	 εφιλοτέχνησε	 ο	
απουσιάζων	 εις	 Αθήνας	 	 Πρώτος	 Αν/δρος	 μας		
Ουρουτζόγλου	Μελέτιος	δια	σοβαρούς	λόγους.	

Επίσης	ο	Επιτ.Ροτ.του	Ομίλου	μας	Μαρινάκης	Μάρκος	θα	σας	επιδώσει	μια	εκδοσή	του	σχετική	
με	τον		Δομίνικο	Θεοτοκόπουλο	

	(	 Ελ	 Γκρέκο)	 και	 Νικόλαο	 Καζαντζάκη(	 50	 Λιθογραφίες	 ζωγραφικής	 του	 	 Δομίνικου	
Θεοτοκόπουλου	 	 με	 χειρόγραφες	 σημειώσεις	
του	Νίκου	Καζαντζάκη).]	

	

Σας	 επιδίδω	 επίσης	 4	 από	 τα	 	 τεύχη	 του	
Περιοδικού	μας	Ροτ.Παλμός	δια	να	τα	εχετε	στο	
αρχείο	 σας	 και	 να	 θυμάσθαι	 πάντα	 τις	
δραστηριότητες	 μας	 και	 δια	 να	 έχετε	 μια	
πληρέστερη	εικόνα	του	Ομίλου	μας.	
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Εξεδόθησαν	τα	3	από	τον	Ιούλιο	του	2018	
και	 1	 παλαιότερον	 Φεβρουαρίου	 2014	 οπου	
επισκεφθήκαμε	τον	ροτ.Ομιλο	Λάρνακα	Κίτιον	
και	 κατά	 την	 ξενάγησιν	 μας	 εις	 το	 μουσείο	
Πιερίδη	 παρατηρήσαμε	 ένα	 αρχαίο	 αγγείο	
Προχριστιανικής	 εποχής,μοναδικό	στον	 κόσμο	
όπως	 μας	 διαβεβαίωσαν	 που	 αναπαριστά	
αστροναύτες	 και	 το	 οποίο	 το	 συμπεριλάβαμε	
στο	τεύχος	αυτό.	

	

ΜΙΚΡΟ	ΤΜΗΜΑ		ΑΠΟ	ΤΟΥΣ		ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ	ΣΥΝΔΑΙΤΗΜΟΝΑΣ	ΜΑΣ	
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