
  



 
Έτος 51ον – Τεύχος 65ον - Περιόδου 01/07/19 – 30/06/20 

																					

														ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2019,	ΕΞΕΔΟΘΗ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	2020	

	

 
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 ΒΡΑΒ: ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΚΟΥTΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ροτ. ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΑΚΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 

 
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.								



										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	

	
thpanagos@gmail.com	

ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ	2020-
2021	

	
ΜΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-	

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΙΝ	6944508447	

	
g-mavros@hotmail.com	

	

ΥΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ	ΔΚΤΗΣ			
2021-2022	

	
ΜΑΡΙΖΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ		
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	

ΤΗΛ.6972918366	
+30	210	6812608	

	
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	ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	1-7-2019-30-6-2020	ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	–ΔΙΚΑΙΟ	ΟΙΚ.ΤΣΟΝΤΟΥ	ΒΑΡΔΑ	68	
				ΤΗΛ.28210-50268	ΟΙΚΙΑ	ΚΙΝ.6948987788	email:stavrosgizas@gmail.com	
2)	ΕΨΗΦ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	2020-21	–	Β.	Δ/ΤΗΣ	13-14	–	ΕΠΙΤΙΜΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΑΝ.ΠΡΟΕΔ.19-20	
				ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	συντ.	Οδοντίατρος,	Χάληδων	18,	Τηλ:	28210-46467,		
				Κιν.	6944439818	,	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.6942693366	email:	takisou@yahoo.gr	
4)	Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μηχανολόγος	-	Ηλεκτρολόγος			
					Κιν.	6932296194			email:	vathioti@otenet.gr	
5)	Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		Προιστάμενος	Αρχείου	Οικοδ.Αδειών	Πολεοδομίας-	Χανιά,	Τηλ.	28213-	
41222,		Κιν.698	1631129	,	e-mail:	Dimitris.koutronas@gmail.com	
6)	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.	
7)	 ΑΝΑΠΛ.	 ΓΕΝ.	 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	 –	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 	 Οικονομικός	 Αναλυτής	 Επιχ/κος	 Σύμβουλος-
ΚΟΡΝΑΡΟΥ	22-ΧΑΝΙΑ	ΤΗΛ.28210-58370	ΚΙΝ.6977655766	email:anasigrotisis@otenet.gr	
8)ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ	Αγίου	Ιωάννου	Ξένου	Χαλέπα				
				Κιν.	6944414710	email:	tsivourakin@hotmail.com	
9)	ΜΕΛΟΣ	-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	4ης	ΛΕΩΦΟΡΟΥ	ΔΙΕΘΝΟΥΣ	ΔΡΑΣΗΣ	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	,	Πρόξενος	Σλοβακικής	Δημοκρατίας	

στην	Κρήτη	,	τουριστικές	επιχειρήσεις	,	spaterakis@spatours.gr	,	τηλ.	6974700100	
10)	ΤΑΜΙΑΣ		ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ		και	Δ	Αντιπρόεδρος		e-mail:	pelekanakis@yahoo.gr	
					Έμπορος	δερμάτινων	ειδών,		Κιν.	6989	119252		
11)	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επιχειρηματίας,	Κάτω	Δαράτσο	
				Τηλ.	6944305825	
12)	ΜΕΛΟΣ	ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Πρόεδρος	Επιτρ.Βραβεύσεων	Αερολιμενάρχης	Χανίων	Χωρίον	Ζουνάκι	Χανιά	
						ΤΗΛ.28210-65653		ΚΙΝ.6942982022	email:Kastrhn1@gmail.com	
13)	ΜΕΛΟΣ	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Πρόεδρος	του	1ου	Ροταριανού	κοινοτικού	σώματος	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ									
				Σελίνου	Χανίων.	Κιν.	6972138588,	Τηλ.	2823041620	,	e-mail:	alfacafenion@aol.com																																																												



Αγαπητοί	 Ροταριανοί	 Δκτες,	 β.	 Δκτες,	 Πρόεδροι	 των		
Ομίλων,		ροτ	.	Συνάδελφοι,	Αξιότιμα	μέλη	των	αρχών	του				
τόπου	μας		και	της	Πατρίδος	μας	φίλοι		και		συνεργάτες		του				
Ομίλου		μας		στην	Ελλάδα		και		το		Εξωτερικό,		επ 	́		ευκαιρία				
των	εορτών		των	Χριστουγέννων	και	του	νέου	έτους	2020		
σας	 ευχόμεθα	 ολοψύχως	 να	 ζήσετε	 πάρα	 πολλά			
χαρούμενα		και			με		υγεία		χρόνια.	

Επίσης	ας	γίνει	το		νέο	έτος	2020,	η	ψυχή	σας		η	φάτνη		
που	θα	γεννηθεί	η	αγάπη	και	η	ειρήνη	μαζί	και	η	ελπίδα		δια		
ένα		κόσμο			χωρίς		βία		με	δημιουργικότητα		και	επιτυχίες			
σε	όλα		τα	επίπεδα	της	ζωής	σας	και	να	πραγματοποιηθούν			
ολες	σας		οι		ευχές.	

																																																			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ		2019	

Tις		Ευχές		μας		Ανταπέδωσαν	και	μέχρι	της	27-12-19	οι	κάτωθι:		

1) Ντόρα	Μπακογιάννη	τ.Υπουργός-Βουλευτής	Χανίων	

2) Ο	Υφυπουργός	Παιδείας	Βασίλειος	Διγαλάκης	

3) Οι	πρ.Βουλευτές	και	Υπουργοί	Μαρκογιαννάκης	Χρήστος	,Βιρβιδάκης	Κυριάκος	Φορτσάκης	Θεόδωρος	

4) Ο	Δημήτρης	Φραγκάκης	Γεν.Γραμματεύς	του	Ε.Ο.Τ	

5) Ο		Αρχηγός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	Αντιστράτηγος	κ.Καραμαλάκης	Μιχαήλ	

6) Ο	Δ/της	της	2470	Περ.Διεθνούς	Ρόταρυ	Πανάγος	Θεόδωρος	μετά	του	Γεν.Γραμμ.Κοροντζή	Κων/νου	

7) Ο	Αντιπεριφερειάρχης		Χανίων	κ.Νικόλαος	Καλογερής	και	οι		περιφερειακοί	Σύμβουλοι	Χανίων	

8) Ο	πρ.Αντιπεριφερειάρχης	Χανίων	επιτ.ροτ.Βουλγαράκης	Απόστολος	

9) Ο	Επικεφαλής	της	Μείζονος	Αντιπολιτεύσεως	στην	Περιφέρεια	Κρήτης	κ.Αλέξανδρος	Μαρκογιαννάκης.	

10) Οι		τ.Δκται	της	2470	Περιφέρειας	του	Διεθνούς	Ρόταρυ	Κατερίνα	Κοτσαλή	εκλεγμένη	Director	Διεθνούς	Ρόταρυ,Κατσίλας	

Γεώργιος,Ντόρα	Κέμου,Γρηγορόπουλος	Γρηγόριος,Μαυρούλιας	Ιωάννης,Γεώργιος	Χατζάκης,Κίτσος	Χρήστος	

11) Ο	Δκτης		του	Πεδίου	Βολής	Κρήτης	Ταξίαρχος	κ.Καραντζίν		Κλεάνθης	μετά	των	τ.Δκτων	Ιπποκράτη	Δασκαλάκη,Λάζαροu	

Σκυλάκη	Αντιστρατήγων	ε.α	

12) Ο	.Δκτης	του	Νατοικού	Κέντρου	Ναυτικής	Αποτροπής	(	ΚΕΝΑΠ	)	Αρχιπλοίαρχος	κ.	Κωστάλας	Στυλιανός.	

13) Νέα	Δημοκρατία	(	Γραφείο	Γενικού	Δ/ντού)	

14) Η	κ.Ντόρα	Πάλλη	πρ.Βουλευτής	

15) Ο	Δκτης	της	Πυροσβεστικής	Υπηρεσίας	Χανίων	Πύραρχος	κ.Μπαντουράκης	Δημοσθένης		

16) Οι	 νυν	 και	 τ.	 βοηθοί	 Δκται	 της	 2470	 περ.Διεθνούς	 Ρόταρυ	 Ιωάννης	 Ιεραπετρίτης	 Κίμωνας	Φραγκιαδης	 ,Γιαβρίδης	

Ιωάννης,Μηλιαράς	Ιωάννης,Κρουσταλλάκης	Παντελής	

17) Καμαλάκης	Σπυρίδων	Μέγας	Ευεργέτης-Μέγας	Αρχων	Λογοθέτης	του	Πατριαρχείου	Αλεξανδρείας	



18) Ιδρυμα	Ελευθερίου	Βενιζέλου	

19) Ο		επιτ.Πρόξενος	Σλοβακίας		Πατεράκης		Σταύρος		

20) Οι	Ροταριανοί	Ομιλοι	

Αθηνών,Καλαμάτα-Φαραί,Γλυφάδος,Ηλιούπολις,Πάτρας,Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης,Αθήνα-Νότος,Κορωπί,Ηράκλειο-

Candia,Σάμος	 Κηφισσιά-Καστρί,Βουλιαγμένης,Φιλοθέης,Νέας	 Σμύρνης,Βόλου	 Καλαμαριάς,Αγίας	 Παρασκευής,ΕΛ	

ΓΚΡΕΚΟ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Νίκος	Καζαντζάκης	Ηρακλείου	,Αμαρουσίου.παλαιου	Φαληρου/Αθηνα	ομονοια	

21) Θεοδούλου	Χρήστος	τ.Δκτης	των	Ροτ.Κύπρου,Προέδρου	του	Ιδρύματος	Θεοδούλου	πρ.μέλος	της	Γραμματ.του	ΟΗΕ	στο	

τμήμα	ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	

22) Οι	κάτωθι	φορείς	της	Πόλεως	μας	και	της	Κρήτης	

Ελληνικός	 Ερυθρος	 Σταυρός-τμήμα	 Χανίων,Ναυτικός	 Ομιλος	 Χανίων,Ενωσις	 Προστασίας	 Καταναλωτών	

Κρήτης,Οργανισμός	Ανάπτυξις	Κρήτης	,Σύνδεσμος	Εφέδρων	Αξιωματικών	Νομού	Χανίων,Αντικαρκινική	Εταιρεία	Χανίων	

με	 Πρόεδρο	 τον	 ροτ.Μπατσαρισάκη	 Παναγιώτη	 ,Κοπασάκη	 Ελευθέριο	 Πρόεδρο	 Αντιπρ.Τεχν.Επιμ.Δυτ.Κρήτης	 –

Περιφερειακός	 Σύμβουλος	 Κρήτης,Ξενοδοχείον	 Υάκυνθος	 Χανιά	 ,Ιπποκράτης	 Μανουδάκης	 Γεν.Δντης	 MEMO-

COMBIOUTERS	 ,Διαστικο.gr	 KΡΉΤΗΣ	 κατάστημα,ΔΕΥΑΧ	 ΧΑΝΙΩΝ	 DR	 Ζουμαδάκης	Μιχαήλ	 ,Νικολακάκης	 Δημήτριος	

Προιστάμενος	Υγείας	Αντιπεριφέρειας	Χανίων,Κονταξάκης	Γεώργιος	1ης	Περιφ.Συμβ.Κρήτης,Τρίκας	Νικόλαος	Πρόεδρος	

Κέντρου	Ημερησιας	Φροντίδας	Αυτιστικών	Παίδων,ο	Πρόεδρος	και	ο	τ.Πρόεδρος	των	Εφεδρ.Αξιωματικών	Νομού	Χανίων	

Καστρινάκης	 Σταύρος	 και	 Μανιουδάκης	 Αθανάσιος,Κουκλάκης	 Γεώργιος	 πρ.Αντιδήμαρχος	 και	

πρ.ΔημοτικούΓηροκομείου.	

23) 	Ο	κ.Μαριδάκης	Κυριάκος	Ιδρ.Πρόεδρος	του	ροτ.Ομίλου	Βασιλεύς-Αιας-Σαλαμίνας	και	Δντης	της	Βασιλικής	Οικογένειας	και	

του	Πρωθυπουργού	των	Ηνω.Αραβικών	Εμιράτων.	

24) Οι	ροτ.Συνάδελφοι	

Στέλιος	και	Λιλίκα	Γιαννικάκη	,Γεώργιος	Γεωργούτσος	και	Δομένιος	Μαραβέλιας	των	Ροτ.Ομ.Ηρακλείου,Γεωργία	και	

Αθανάσιος	 Βόμβας,Charoton	 Marc	 και	 Βιολέττα,Αλέξανδρος	 Τσουγκράνης,Ευάγγελος	 Κολοκοτρώνης,Σαμιώτης	

Ιωάννης,Φίλης	 Ιωάννης	 τ.Πρύτανις	 Πολυτ.Κρήτης,Αμαργιανιτάκης	 	 Ιωαννης	 Τ.Πρ.Ηρακλείου,Τυλιαννάκη	

Δήμητρα,Χουχουρέλος	Νικόλαος,Παπαδόπουλος	Βασίλειος	Ρ.Ο	Ηρακλείου,Μουσταιζής	Σταύρος	Καλαιτζάκης	Μανώλης	

Γεν.Γραμμ.Ροτ.Ομιλου	Ηράκλειο	Candia,Μιχαήλ	Χατζηχαμπής,Τσοντάκης	Χρήστος,Κουζανίτης	Ιωάννης.Κων/νος	Νουτσης	

Τ.ΣΥΝΤΟΝ.ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ	ΙΑΣ	ΚΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ	,ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΓΛΥΦΑΔΟΣ	

25) Διάφοροι	φίλοι	και	φίλες	του	Ροτ.Ομίλου	Χανίων	

Δημοτάκη	Νίκη,Τέτι	Τσιντίλα,Αγγελική	Καραισκου,Julien-guvel	Μέγας	Φιλέλληνας	και	βραβευμένος	από	εμάς	δια	την	

προσφοράν	 του	 στους	 Χανσενικούς	 (	 Λεπρούς)	 Dr	 	 Δεσποινα	 Κατώνη	 Ακτινοθεραπευτής	 –Ογκολόγος	 Πρόεδρος	

ΑΚΟΣ,Σταύρος	 Δέρδας,Ησαιας	 Σωτήρης	 Πολιτικός	 Επιστήμων-Διεθνολόγος,Αιμίλιος	 Δασίρας	 εκπρος.των	 Καθολικών	

Χανίων,Φλεμετάκης	 Νικόλαος	 πρ.Ροταριανός,Σκορδύλης	 Στυλιανός	 και	 Γεωργία,Χάρης	 Παπαδάκης	 και	 Μαριάννα	

Μποτωνάκη	του	ιδιαιτ.Γραφείου	Χανίων	ΝΤΟΡΑΣ		ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ..	

	
Ζητούμε	συγνώμη	εάν	εκ	παραδρομής	ελησμονήσαμεν	κάποιους…	



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ	ΜΑΣ		ΣΤΙΣ		3-10-19	
Με			Oμιλητήν	τον			Ροτ.ΜΑΡΙΔΑΚΗΝ		ΚΥΡΙΑΚΟΝ:	

1)		Δ/ΝΤΗΣ	ΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ		ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ	ΤΩΝ	ΗΝΩΜΕΝΩΝ		ΑΡΑ	Β	Ι	Κ	Ω	Ν				ΕΜ	Ι	Ρ	Α	Τ	Ω	Ν	

2)	ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ	ΠΡΕΣΒΥΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΤΩΝ	ΗΝΩΜΕΝΩΝ		ΕΘΝΩΝ	

3)	ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΥΣ	ΑΙΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	

Και	με		θέμα:	<<	ΣΑΛΑΜΙΣ-2020				ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ>>	

Και			των	Βραβεύσεων:	

1)	ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΝ	ΧΑΝΙΩΝ	ΜΕΧΡΙ	30-8-2019	

Δια	το	απαράμιλλο	έργο	που	επιτέλεσε	από	της	θέσεως	του	Αντιπεριφερειάρχου	Χανίων	επι	εννέα	συναπτά	ετη	σε		
καιρούς	μάλιστα	ιδιαιτέρως	δύσκολους	δια	το	οικονομικό	γίγνεσθαι	Πανελλαδικώς	αλλά	και	Παγκοσμίως.	

2)	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	

Δι	όσα			με			περισσή		φροντίδα		και		αγάπη			προσφέρουν		εις	την	εκπαίδευσιν			της		Χανιώτικης		Νεολαιας		μας		και	όχι		
μόνον		από		μακρού		χρόνου	καταστήσαντα	αυτά	ως	πόλον	έλξεως		δι		αρίστην		μάθησιν		και		παράδειγμα		προς		

μίμησιν			εις		το	εκπαιδευτικό		σύστημα		της		χώρας		μας.	

3)Dr		JULIEN	CRIVEL		σ.Οδοντίατρο		διακεκριμμένο		Φιλέλληνα	δια	την	κοινωνικήν	προσφοράν	του		Διεθνώς	και	
Πανελληνίως	αναγνωρισμένη			α)	προς	τους	Χανσενικούς	της	Ελλάδος	και		β)	προς		τους	κατοίκους	του		Μαλί	της		

Αφρικής		ιδρύοντας		δυο		Κέντρα			Οδοντιατρικής		ένα		Χειρουργείο		και		εξοπλίζοντας				πολλά		μαιευτήρια.	

	

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ				ΑΠΟΨΙΣ			ΤΗΣ				ΑΙΘΟΥΣΗΣ				ΤΗΝ			ΩΡΑ				ΠΟΥ				Ο				ΠΡΟΕΔΡΟΣ		20-21			ΚΑΙ				ΓΕΝ.		ΓΡΑΜΜ.			ΕΜΜ.	
ΔΕΛΑΚΗΣ				ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ			ΣΤΙΣ			ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ				ΚΑΙ			ΕΝ		ΣΥΝΕΧΕΙΑ				ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ			ΤΟΝ			ΟΜΙΛΗΤΗΝ.	

	

ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟ					ΤΜΗΜΑ					ΤΗΣ			ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ				ΤΡΑΠΕΖΗΣ	

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ		ΑΠ		ΑΡΙΣΤΕΡΑ		Ο		Κ	.ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΠΕΡ.	 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	 	 ΚΡΗΤΗΣ	 –Ο	 	 Κ.	
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 τ.	 	 ΕΦΟΡΟΣ	 	 ΧΑΝΙΩΝ	 –Ο			
ΕΠΙΜ.	ΚΑΙ				ΔΝΤΗΣ			ΤΗΣ				ΩΡΙΛΑ			ΚΛΙΝΙΚΗΣ				ΤΟΥ			ΓΕΝ		
.ΝΟΣ.			ΧΑΝΙΩΝ	ΡΟΤ.			ΠΡΩΙΜΟΣ			ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	ΚΑΙ							
ΧΑΡΙΤΩΝ			ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ		ΙΑΤΡΙΚΗΣ-			Ο	
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	 	 	ΜΑΣ	 	 	 	ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ				
ΜΕΤΑ	 	 	 	 	 ΤΗΣ	 ΣΥΖΥΓΟΥ	 ΤΟΥ-	 	 	 	 	 Η	 ΕΠΙΤ.	 	 ΡΟΤ.			
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ	–ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	–ΝΑΝΑΔΑΚΗ	–Ο				ΡΟΤ.		
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ	 	 	 	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 ΠΡ.ΔΚΤΗΣ	 5ΗΣ	
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ				ΚΡΗΤΩΝ			ΚΑΙ				ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ	Ε.Α							-



Η				ΡΟΤ.			ΕΛΒΗ				ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ						ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ		-ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ			ΤΟ			ΖΕΥΓΟΣ					ΒΑΜΒΟΥΚΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΔΗΜΑΡΧΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	
ΜΕΧΡΙ	30-8-19-ΟΙ		Τ.ΥΠΟΥΡΓΟΙ	ΚΑΙ	ΡΟΤ			.ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡ.					ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ						ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ							
ΧΡΗΣΤΟΣ										Τ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΗΣ				ΒΟΥΛΗΣ									-Ο	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ					ΧΑΝΙΩΝ		Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ		ΝΙΚΟΛΑΟΣ-			Ο	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	20-21					ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗΣ	–Ο	ΡΟΤ.ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΟΜΙΛΗΤΗΣ	ΤΗΣ	ΒΡΑΔΥΑΣ	ΚΑΙ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΗΣ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ	ΤΩΝ	ΗΝΩΜΕΝΩΝ	ΑΡΑΒΙΚΩΝ	ΕΜΙΡΑΤΩΝ	ΚΑΙ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΑΣ	
ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ		ΤΗΣ		ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ		ΤΡΑΠΕΖΗΣ				

ΠΛΗΝ	 	 ΤΩΝ	 ΩΣ	 	 ΑΝΩ	 	 ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ	 	 	 ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ	 	 Ο	 	 ΜΕΧΡΙ	 	 ΤΙΣ	 	 	 30-8-19			
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	 	 	 	 ΧΑΝΙΩΝ	 	 	 κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	 	 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ	 	 	 	 ΚΑΙ	 	 	 ΑΠΟ	 	 ΣΗΜΕΡΟΝ		
ΕΠΙΤΙΜ.ΜΕΛΟΣ	ΜΑΣ	 -	 	 Ο	 	 	 κ.ΓΥΠΑΡΗΣ	 	 	 ΚΩΝ/ΝΟΣ	 	 ΠΡΩΗΝ	 	 	 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ	 	 ΧΑΝΙΩΝ	 	 ΚΑΙ	 	 	 ΝΥΝ		
ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	 ΚΡΗΤΗΣ	 –	 Ο	 	 ΑΝΑΠΛ.	 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 –	 Ο	
Β.ΔΚΤΗΣ	ΤΩΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ	 	ΚΡΗΤΗΣ	 	 	 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ	 	 ΙΩΑΝΝΗΣ	–	Ο	 	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ		
ΕΥΤΥΧΙΟΣ	 ΤΟΥ	 1ου	 ΡΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	 ΣΩΜΑΤΟΣ	 ΕΝ	 ΕΛΛΑΔΙ	 ΕΙΣ	 ΑΖΩΓΥΡΕ	 ΣΕΛΙΝΟΥ	 –	 Ο	 τ.Β.ΔΚΤΗΣ		
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ			ΣΤΑΥΡΟΣ			Ο	κ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ		ΙΩΑΝΝΗΣ		ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΚΡΗΤΗΣ.	

	

ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΤΜΗΜΑ	ΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	

	



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	3-10-2019	

(1)	

Χανιά	23	Iουλίου		2019	

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ	

Στον	εκλεκτό	μας	συμπατριώτη	και	πολύ	αγαπητό	μας	φίλο	Καραμαλάκη	Μιχαήλ	Αντιστράτηγο	,	ο	
οποίος	επιλέχθηκε	για	το	Ανώτατο	Αξίωμα	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	ως	αρχηγός	αυτής			κατόπιν	
των	εκτάκτων		κρίσεων	που		έγιναν	από	το	ΚΥΣΕΑ	προημερών		εκφράζουμε	τα	θερμά	και	εγκάρδια			
συγχαρητήρια	μας	και	σας	ευχόμεθα	συγχρόνως	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μας	καλή	επιτυχία	στο	
εξαιρετικά	 δύσκολο	 έργο	 σας	 της	 καταπολεμήσεως	 της	 εκληματικότητος	 και	 της	 αναρχίας	 που	
μαστίζει	την	χώρα	μας	εδώ	και	αρκετά	χρόνια.Είθε	ο	Μεγαλοδύναμος	Θεός	να	σας	δίνει	κουράγιο	
δύναμη	και	θάρρος	δια	να	αντεπεξέλθετε	επιτυχώς	αυτό	που	αναλάβατε	και	που	ο	Ελληνικός	Λαός	
επιθυμεί	δια	να	ζη	ήρεμα	ήσυχα	χωρίς	φόβο	δια	την	ζωήν	του	από	τους	αδίστακτους	εγκληματίες	
και	αναρχικούς	και	που	έχει	εξαντληθεί	η	υπομονή	και	η	ανοχή	του.Δια	τον	Ροταριανό	Όμιλο	Χανίων	

												Οι	Πρόεδροι																																																						Oι	Αναπλ.	Γεν.	Γραμματείς		

		Εμμανουήλ		Δελάκης		20-21																																					Μπατσαρισάκης	Παναγιώτης											

			Γκίζας	Σταύρος		19-20																																																					Κουτρώνας	Δημήτριος										

 
>Προς Εµµανουήλ Δελάκη 
 
ΣAΣ EYXAPIΣTΩ ΘEPMA ΓIA TIΣ IΔIAITEPEΣ EYXEΣ ΣAΣ,  OI OΠOIEΣ ΣYNIΣTOYN IΣXYPO EPEIΣMA KATA 
THN EΠITEΛEΣH THΣ AΠOΣTOΛHΣ MOY KAI ENΔYNAMΩNOYN THN ΘEΛHΣH MOY ΓIA ΠPOΣΦOPA. 
MIXAHΛ KAPAMAΛAKHΣ,  ANTIΣTPATHΓOΣ-APXHΓOΣ EΛΛHNIKHΣ AΣTYNOMIAΣ.   
 

(2)	

2)	ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΙΣ		ΤΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΜΙΚΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ	ΕΠ	ΕΥΚΑΙΡΙΑ	ΤΗΣ	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ	ΗΜΕΡΑΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗΣ	
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ	ΤΗΝ	24	-10-19	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΟΜΙΛΟ		ΧΑΝΙΩΝ.	

(3)	

Καλησπέρα,   
 
Μιλώ εκ µέρους του Ροταριανού οµίλου Χανίων, είµαι ο αναπληρωτής γραµµατέας του οµίλου και 
θέλουµε στα πλαίσια των δράσεων που έχουµε αναλάβει σαν όµιλος, σε παγκόσµιο επίπεδο να µας 
βοηθήσετε στο εξής : 24 Οκτωβρίου είναι η παγκόσµια ηµέρα κατά της πολιοµυελίτιδας  εµείς στα 
πλαίσια της ενηµέρωσης των πολιτών για την  συγκεκριµένη ασθένεια  θέλουµε να φωταγωγήσουµε 
το κτίριο Μίκης Θεοδωράκης µε το συγκεκριµένο θέµα, τώρα αν 24 Οκτωβρίου δεν είναι δυνατόν να 
γίνει θα σας παρακαλούσαµε από τις  14 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεµβρίου να µας βρείτε µια µέρα 
διαθέσιµη για να το υλοποιήσουµε. Το θέµα της φωταγώγησης θα σας το δώσουµε εµείς και εννοείται 
θα έχει την δική σας σύµφωνη γνώµη. 
 
Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων  
 
Με εκτίµηση Κουτρώνας Δηµήτρης 6981631129 
	



(4)		

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 
	

ΨΗΦΙΣΜΑ	ΔΙΑ	ΤΟΝ	ΘΑΝΑΤΟΝ	ΤΟΥ	ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ		ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΑΛΑΙΝΤΖΗ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ		ΕΠΙΤ		
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		BAΣΙΛΕΙΟΥ-
ΚΑΛΑΙΝΤΖΗ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ	επιτίμου	Μέλους	του	Ροταριανού	Ομίλου	Χανίων	και	τακτικού	μέλους	του	
Ροτ.Ομίλου	Αθηνών	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		στην	Αθήνα.	

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		5	Αυγούστου	2019	

								Οι	Πρόεδροι																																					Οι	Αναπλ.Γεν.Γραμματείς	

Εμμανουήλ	Δελάκης		20-21																				Μπατσαρισάκης	Παναγιώτης	

Σταύρος	Γκίζας		19-20																													Κουτρώνας	Δημήτριος	

(5)		

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 
	

ΨΗΦΙΣΜΑ	ΔΙΑ	ΤΟΝ	ΘΑΝΑΤΟΝ	ΤΗΣ	ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ	GOLDIS		ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ		ΣΥΖΥΓΟΥ	ΤΟΥ	ΕΚΛΕΚΤΟΥ	
ΚΑΙ	ΛΙΑΝ	ΑΓΑΠΗΤΟΥ	ΜΕΛΟΥΣ	ΜΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ	

Tο	 Δ.Σ.	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 συνήλθε	 εκτάκτως	 εις	 τα	 γραφεία	 του	 Ομίλου	 μόλις	
πληροφορήθηκε	 τον	 θάνατο	 της	 εκλεκτής	 και	 λίαν	 αγαπητής	 συζύγου	 	GOLDIS	 	 του	 Ροταριανού	
Συναδέλφου	 	 Δημητρίου	 Σεληνιωτάκη	 	 τακτικού	 Μέλους	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 Χανίων	 	 και	
απεφάσισε	τα	κάτωθι:		

	1ονΝα	παρακολουθήσει	σύσσωμον	την	Εξόδιον	ακολουθίαν	και	την	εκφοράν	της	

	2ον				Να	εκφράσει	εγγράφως	τα	βαθύτατα	συλλυπητήρια	του	εις	την	οικογένειαν	της	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		13	Σεπτεμβρίου	2019	

								Οι	Πρόεδροι																																					Οι	Αναπλ.Γεν.Γραμματείς	

Εμμανουήλ	Δελάκης		20-21																				Μπατσαρισάκης	Παναγιώτης	

Σταύρος	Γκίζας		19-20																													Κουτρώνας	Δημήτριος	

										

(6)		

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	ΕΙΣ	ΤΗΝ	ΔΕΞΙΩΣΙΝ	ΤΗΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΕΟΡΤΗΣ	ΤΩΝ	ΗΠΑ	ΣΤΙΣ	4-
7-2019	ΕΙΣ	ΤΗΝ	ΛΕΣΧΗΝ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΤΗΣ	115	ΠΤΕΡΥΓΑΣ	ΜΑΧΗΣ		ΣΤΟΝ	ΑΓΙΟ	ΟΝΟΥΦΡΙΟ								

	

ΤΟΝ	ΟΜΙΛΟΝ	ΜΑΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΑΝ	Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΤΟΥΣ			20-
21	 ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗΣ-Ο	 ΤΑΜΙΑΣ	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΜΕ	
ΤΙΣ	 ΣΥΖΥΓΟΥΣ	 ΤΟΥΣ	 ΚΑΙ	 ΜΕ	 ΔΙΠΛΕΣ	 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	 ΟΙ	
ΡΟΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ	 ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 ΚΑΙ	
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΤΑ	ΤΩΝ	ΣΥΖΥΓΩΝ	ΤΩΝ.	ΕΙΣ	ΤΙΣ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ	Ο	ΔΚΤΗΣ	 ΤΗΣ	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ	
ΒΑΣΕΩΣ	 ΣΟΥΔΑΣ	 ΡΑΕΥ	 ΤΟΥΕΛ	 	 ΚΑΙ	 Η	 ΣΥΖΥΓΟΣ	 ΤΟΥ	 	 ΧΟΛΥ	
ΤΟΥΕΛ	 ΜΕ	 ΤΗΝ	 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ	 ΤΟΥΣ	 Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ	 ΕΦΗ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΙ	 ΜΕ	 ΜΕΛΗ	 ΤΟΥ	 ΡΟΤΑΡΥ	
ΧΑΝΙΩΝ.ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕ	ΟΤΙ	ΛΟΓΩ	ΣΟΒΑΡΟΥ	ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ	
Ο	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 ΜΑΣ	 ΤΟΥ	 ΕΤΟΥΣ	 19-20	 ΣΤΑΥΡΟΣ	 ΓΚΙΖΑΣ	
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ	ΕΙΣ	ΑΘΗΝΑΣ	ΚΑΙ	ΔΕΝ	ΠΑΡΕΣΤΗ.																

	

																																																																																																																																										

					 	

	



(7)		

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΟΜΙΛΟ	ΧΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	ΤΟ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	
ΣΩΜΑ	ΣΤΟ	ΔΗΜΟ	ΧΑΝΙΩΝ	

	

Ο	 Ροταριανός	 Ομιλος	 Χανίων	 και	 το	 1ο	
Ροτ.Κοινοτικό	Σώμα	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου,	μέσα	
στα	 πλαίσια	 της	 μηνιαίας	 Κοινοτικής	 του	
Δράσεως	 προχώρησε	 σε	 νέα	 προσφορά	
κιβωτίων	ρούχων	35	περίπου	στο	Δήμο	Χανίων	
στις6	 Αυγούστου	 του	 2019,	 επιθυμόντας	 να	
διευκολύνουν	 το	 δύσκολο	 έργο	 τυος,	 που	
καθημερινά	 προσφέρουν	 τα	 μέλη	 και	 οι	
εθελοντές	 της	 κοινωνικής	 Υπηρεσίας	 του	
Δήμου	 Χανίων	 στους	 συνανθρώπους	 μας.	 Η	
προσφορα	 αυτή	 ήτο	 καρπός	 προσπαθειών	
αρκετών	 ροτ.Συναδελφών	 ντόπιων	 και	 ξένων	
μεταξύ	 των	 οποίων	 οι	 Αντώνης	 και	 Ευτύχης	
Κουκουτσάκης	,	Βουλουμπασάκης	Ιωάννης	και	
το	κατάστημα	Παζάρι.	

	

	

	

(8)		

	

	



(9)		
Αποχαιρετιστήρια	επίσκεψη	του	Ροταριανού	

ομίλου	Χανίων.	

Εις	 τον	 απερχόμενων	 αντιπεριφερειάρχη	
Βουλγαράκη	 Απόστολο.	 Την	 Παρασκευή	 30	
Αυγούστου	 αντιπροσωπεία	 του	 Ροταριανού	
ομίλου	 Χανίων	αποτελούμενη	από	 τον	Πρόεδρο	
2020-21	 Εμμανουήλ	 Δελάκη	 και	 των	 εκ	 τον	
αναπληρωτών	 γενικό	 γραμματέα	 Κουτρώνα	
Δημητρίου,	 επισκέφθηκε	 τα	 γραφεία	 της	
αντιπεριφέρειας	 Χανίων	 προκειμένου	 να	
αποχαιρετήσουν	τον	απερχόμενο	αντιπεριφερειάρχη		και	να	τον	συγχαρούν	δια	το	επιτελεστέν	επί	
9ετίας	πολυποίκιλων	και	σημαντικών	έργων	του.	Η	συνάντηση	έγινε	σε	κλίμα	έντονης	συγκινησιακής	
φόρτισης	και	τονίσθει	ιδιαίτερα	η	αγαστή	συνεργασία	και	φιλία	τους,	η	οποία	θα	συνεχιστεί	και	εις	
το	μέλλον.		

(10)		
Αποχαιρετιστήρια	 επίσκεψη	 του	 Ροταριανού	
ομίλου	Χανιών	στον	απερχόμενο	δήμαρχο	Χανίων	
Κύριο	Τάσο	Βάμβουκα.	

Την	 τελευταία	 ημέρα	 της	 δημαρχίας	 του	 Τάσου	
Βάμβουκα	 30-8-2019	 τον	 επισκέφθηκε	
αντιπροσωπεία	 του	 Ροταριανού	 ομίλου	 Χανίων	 με	
επικεφαλής	 τον	 Πρόεδρο	 2020-21	 Εμμανουήλ	
Δελάκη	 (αντικαθιστώντας	 τον	 νυν	Πρόεδρο	 Σταύρο	
Γκίζα	 ευρισκόμενος	 εκτός	 Κρήτης	 λόγω	 θερινών	
διακοπών)	 και	 τον	 εκ	 των	 αναπληρωτών	 γενικών	
γραμματέων	Κουτρώνα	Δημητρίου	στο	γραφείο	του	

στον	δήμο	Χανιών	προκειμένου	να	τον	αποχαιρετήσουν	και	να	τον	ευχαριστήσουν	για	το	σημαντικό	
του	έργο	που	επιτέλεσε	ως	ο	πρώτος	πολίτης	της	ιστορικής	πρωτεύουσας	της	Κρήτης	της	πόλης	των	
Χανίων	και	το	οποίο	ο	ιστορικός	του	μέλλοντος	θα	το	εκτιμήσει	δεόντως.	

Ο	 δήμαρχος	 Κύριος	 Τάσος	 Βάμβουκας	 ευχαρίστησε	 θερμά	 την	 αντιπροσωπεία	 του	 Ροταριανού	
ομίλου	Χανίων	και	δώρισε	ως	αναμνηστικό	ενθύμιο	το	καταπληκτικό	φωτογραφικό	λεύκωμα	του	
Ιωάννου	 Γιαννέλου	 αναφερόμενο	 στα	 ιστορικά	 μνημεία	 και	 τις	 ομορφιές	 του	 Νομού	 Χανίων	 με	
ειδική	αφιέρωση	«Στο	Μανιό	Δελάκη	με	μεγάλη	εκτίμηση	και	καλή	συνέχεια	στο	έργο	του!!!	Χανιά	
30-8-2019	ο	Δήμαρχός	Τάσος	Βάμβουκας»	

(11)	
Συνέντευξη		του	Πρόεδρου	του	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	

Αζωγυρέ		Ευτυχίου	Κουκουτσάκη		στον		Έλληνογερμανικό	
Ραδιοφωνικό	σταθμό	Ράδιο	Κρέτα	

Τα	 Γραφεία	 του	 1ου	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 εν	 Ελλάδι	 εις	
Αζωγυρέ	 Σελίνου	 επισκέφτηκε	 ο	 Γιορκ	 Κρούγκερ	 	 Διευθυντής	 του	
Γερμανικού	 Ραδιοφωνικού	 Σταθμού	 RADIO	 KRETA.DE	 που	 παίζει	
αποκλειστικά	Ελληνική	μουσική	και	ακούγετε	από	χιλιάδες		ακροαστές	
σε	όλο	τον	κόσμο	που	λατρεύουν	την	ελληνική	μουσική	με	σκοπό	να	
μάθει	 περισσότερα	 για	 τις	 	 δραστηριότητες	 του	Ρόταρυ	Αζωγυρέ.	Ο	



πρόεδρος	του	Σώματος		Ευτύχιος	Κουκουτσάκης		του	επεξήγησε	αναλυτικά		τους	σκοπούς	και	τις	
δράσεις	 του	 Σωματείου	 που	 Προεδρεύει.	 Στη	 συνέχεια	 Ο	 κύριος	 Κρούγκερ	 υποσχέθηκε	 ότι	
θα		επακολουθήσουν	και	άλλες	συνεντεύξεις		ώστε	να	ευρεθούν	νέοι		υποστηρικτές		και	οπαδοί	του	
Ροταριανού	Κοινοτικού	 	 Σώματος	μας	 	 από	 το	 εξωτερικό	 και	 	 να	 ενισχυθούν	οι	 	 πρωτοποριακές	
δράσεις		του	επεκτείνοντας	την	εμβέλεια	τους	σε	όλη	την	Ελλάδα.	Θεωρούμε	ότι	και	αυτό	είναι	ένα	
σημαντικό	βήμα	αποκτήσεως	νέων	σχέσεων	και	γνωριμιών		στο	εξωτερικό	με	άτομα	πρόθυμα	να	
βοηθήσουν	 τις	 ασθενέστερες	 τάξεις	 του	 τόπου	 μας	 και	 συγχρόνως	 	 μέσω	 του	 εθελοντισμού	 να	
φέρουμε	και	νέους	επισκέπτες	στην	πατρίδα	μας.	

(12)		
Χανιά	12	Σεπτεμβρίου		2019	

Προς	τον	Αξιότιμο	κ.	Παναγιώτη	Σημανδηράκη	
Δήμαρχον		Χανίων	

Ενταύθα	
Εκλεκτέ	και	διακεκριμένε	μας	κ.Δήμαρχε	

Επιθυμούμε	 δια	 της	 παρούσης	 επιστολής	 μας	 να	 σας	 εκφράσουμε	 τα	 θερμά	 και	 εγκάρδια	
συγχαρητήρια	 μας	 δια	 την	 τιμητική	 εκλογή	 σας	 στο	 αξίωμα	 του	 Δημάρχου	 Χανιών	 και	 πρώτου	
πολίτου	της	Ιστορικής	Πρωτευούσης	της	Κρήτης.	

	Σας	ευχόμεθα	συγχρόνως	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μας	καλή	επιτυχία	στο	εξαιρετικά	δύσκολο	
έργο	σας.	

	Είθε	ο	μεγαλοδύναμος	Θεός	να	σας	δίδει	κουράγιο	δύναμη	και	θάρρος	δια	να	αντεπεξέλθετε	
επιτυχώς	αυτό	που	αναλάβατε.		

Επιπρόσθετα	σας	συγχαίρουμε	για	τον	εξαιρετικό	προεκλογικό	σας	αγώνα	που	κάνατε	με	ήθος	
και	τιμιότητα.	

Ο	σύνδεσμός	μας	θα	είναι	κοντά	σας	για	να	σας	συνδράμει	στο	κοινωνικό	σας	έργο	που	είναι	
μεγάλη	ανάγκη	της	εποχής	και	με	κάθε	μέσο	θα	σας	στηρίξουμε.	

Καλή	επιτυχία	λοιπόν	στη	θητεία	σας,ευελπιστώντας	στο	καλό	των	δημοτών.	
	

ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ.	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ		12	Σεπτεμβρίου	2019	
								Οι	Πρόεδροι																																					Οι	Αναπλ.Γεν.Γραμματείς	

Εμμανουήλ	Δελάκης		20-21																				Μπατσαρισάκης	Παναγιώτης	

Σταύρος	Γκίζας		19-20																													Κουτρώνας	Δημήτριος	

	
(13)		

Προς	τον	Αξιότιμο	κ.	Νικόλαο	Καλογερή	

Αντιπεριφερειάρχη		Χανίων		

Εκλεκτέ	και	διακεκριμένε	μας		φίλε	

Επιθυμούμε	 δια	 της	 παρούσης	 να	 σας	 εκφράσουμε	 και	 εγγράφως	 τα	 θερμά	 και	 εγκάρδια	
συγχαρητήρια	μας	δια	την	τιμητική	εκλογή	σας	στο	αξίωμα	του	Αντιπεριφερειάρχου	Χανιών	.	Σας	
ευχόμεθα	συγχρόνως	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μας	καλή	επιτυχία	στο	εξαιρετικά	δύσκολο	έργο	σας.	
Είθε	 ο	 μεγαλοδύναμος	 Θεός	 να	 σας	 δίδει	 κουράγιο	 δύναμη	 και	 θάρρος	 δια	 να	 αντεπεξέλθετε	
επιτυχώς	αυτό	που	αναλάβατε.	Θέλομε	να	γνωρίζετε	πως	αποτελείτε	για	μας	και	την	κοινωνία	των	
Χανίων	 ένα	 λαμπρό	 παράδειγμα	 συνέπειας,	 ήθους,	 εργατικότητας	 και	 αφοσίωσης.	 Το	 δικό	 σας	
παράδειγμα	 είναι	 σημείο	αναφοράς	 για	μας	 και	 θα	 επιμεληθούμε	προσωπικώς	 να	 γίνει	 ευρέως	
γνωστό	και	ειδικότερα	στον	Κρητικό	λαό.	Θέλουμε	επιπλέον	να	γνωρίζετε	πως	θα	είμαστε	δίπλα	σας	
όποτε	μας	χρειαστείτε.	Όλα	δε	τα	μέλη	του	ομίλου	μας	σας	εύχονται	ολόψυχα	κάθε	επιτυχία	στη	



ζωή	σας	και	στα	υψηλά	καθήκοντά	σας	καθώς	και	δια	προσωπική	υγεία	και	ευτυχία.Επιπρόσθετα	
σας	συγχαίρουμε	δια	τον	εξαιρετικό	προεκλογικό	σας	αγώνα	που	κάνατε	με	ήθος	και	τιμιότητα.	

Μετά	των	φιλικοτέρων	αισθημάτων	μας	

Δια	τον	Ροταριανό	Όμιλο	Χανίων	
	

ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.Σ.	ΤΟΥ	ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΧΑΝΙΩΝ		12	Σεπτεμβρίου	2019	

								Οι	Πρόεδροι																																					Οι	Αναπλ.Γεν.Γραμματείς	

Εμμανουήλ	Δελάκης		20-21																				Μπατσαρισάκης	Παναγιώτης	

Σταύρος	Γκίζας		19-20																													Κουτρώνας	Δημήτριος	

	
(14)		

 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ   ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗ 

ΔΙΑ ΤΟΝ  Ροτ.ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ 3-10-19 

      
Αξιότιμοι	εκπρόσωποι	των	πολιτικών	και	Στρατιωτικών	Αρχών	
Β.Δ/ται	Νυν	και	πρώην	
Πρόεδροι	των	Ροταριανών	Ομίλων	
Κυρίες	και	Κύριοι		Ροτ.Συνάδελφοι	
		
Αρχίζω	με	μαντινάδες	και	ευχές	αφιερωμένες	στον	σημερινό	λαμπρό	Ομιλητή	μας.	
								
Ευρήκα	εύκολα	ευχές	να	σε	καλοσωρίσω	
Μα	δε	μπορώ	λόγια		να	βρω	για	να	σε	προσφωνίσω	
Γιατι	σαι	αητος	περήφανος,δε	σκύβεις	το	κεφάλι	
Πετάς	ψηλά	που	δε	μπορούν	να	ανεβούνε	άλλοι	
Είναι	τιμή	ξεχωριστή	για	μας	και	τα	Χανιά	μας	
Και	σας	καλοσωρίζουμε	μέσα	από	την	καρδιά	μας.	
	
Η	ανωτέρω	είναι	δική	μου	και	αυτή	που	επακολουθεί	είναι	του	Αειμνήστου	Συνεργάτου	μας	και	
Επιτ.Ροτ.του	Ομίλου	μας	Μαραγκουδάκη	Νικολάου.	
 

Ροτ.	Συνάδελφε,		καλωσορίσατε	στης	Κρήτης	το	νησί,	
που		σαν	σμαράγδι	στα	νερά	τα	πελαγίσια	λάμπει	
και	στην	καρδιά	του	έχει	για	Σας	αγάπη	περισσή	

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

σας	γνέφουν	χαμογελαστά,	να	σας	υποδεχθούνε.	
Χρυσάφι	δίνει	ο	Ήλιος	μας,	ασήμια	ραίνουν	τ’	άστρα	
και	στα	γαλάζια	κύματα	Νεράϊδες	τραγουδούνε.	

Μυριάδων	μοσχομύριστων	φρούτων	χυμοί	δροσίζουν	
των	στρατοκόπων	που	περνούν	τα	διψασμένα	χείλη	
ενώ	τα	γλυκορούφηχτα	κρασιά	μας	σας	χαρίζουν	
της	ξεγνοιασιάς	και	της	χαράς	τον	ψυχικόν	Απρίλη	.	

Πολλοί	είν’	οι	κήποι	του	νησιού,	μα	το	πιο	ωραίο	περβόλι	
είν’	η	καρδιά	μας	η	πλατιά,		που	εκεί	χωράτε	όλοι!...	

	



Κυρίες	και	Κύριοι		-Φίλοι	Ροτ.Συνάδελφοι	

Δια	 τον	 Ροτ.Ομιλο	 Χανίων	 η	 σημερινή	 ημέρα	 αποτελεί	 ένα	 ακόμη	 ιστορικό	 ορόσημο	 εκ	 της	
παρουσίας	 και	 Ομιλίας	 εις	 αυτόν	 μιας	 διαπρεπούς	 και	 διακεκριμένης	 προσωπικότητάς	 του	
ροτ.Μαριδάκη	Κυριάκου	Δντου	της	Βασιλικής	Οικογενείας	και	του	Πρωθυπουργού	των	Ηνωμένων	
Αραβικών	Εμιράτων.	

	
Η	προσφορά	του	εις	τον	τόπον	μας,	εις	την	Πατρίδα	μας	μας	είναι		πάρα	πολύ	μεγάλη	και	τον	

ευχαριστούμεν	θερμά	δια	την	εν	γένει	δραστηριότητα	του.	Γνωρίζουμε	πολύ	καλά	ότι	ένα	ευχαριστώ	
δεν	αρκεί,	αλλά	θέλω	να	ξέρει	ότι	όταν	τούτο	βγαίνει	μέσα	από	τα	σπλάχνα	της	ψυχής	μας,	μέσα	
από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μας	τότε	έχει	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	με	την	Παγκόσμια	Προβολή	και	ανάδειξη	του	μνημείου	
της	Ναυμαχίας	της	Σαλαμίνας	ως	Διεθνούς		κοιτίδας		Ελευθερίας	–Δημοκρατίας	και	Πολιτισμού	σε	
51	Κράτη	και	2	Αρχηγούς	Κρατών	(Ισραήλ	και	Μονακό).	

	
Αξιότιμες	Αρχές	της	πόλεως	μας	

Κυρίες	και	Κύριοι	Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	

Προτού		παραδώσω	το	βήμα	εις	τον	διακεκριμένο	Ομιλητήν	μας	είμεθα	υποχρεωμένοι	κατά	παγίαν	
ροταριανή	αρχήν	να	αναφερθούμε	εις	το	βιογραφικό	του	σημείωμα	απ’	όπου	θα	διαπιστώσετε	και	
εσείς	προσωπικά	ότι	τα	όσα	ανέφερα	προηγουμένως	δια	το	άτομό	του	είναι	πολύ	ολιγότερα	της	
πραγματικότητας.	

Το	 βιογραφικό	 σημείωμα	 θα	 προβληθεί	 στο	 προτζέκτορα	 με	 φωτογραφίες	 και	 δραστηριότητες.	
Εκλεκτέ	 και	 πολύτιμε	 φίλε	 μας	 σας	 παρακαλώ	 όπως	 προσέλθετε	 στο	 βήμα	 και	 αναπτύξετε	 το	
περισπούδαστο	θέμα	σας	αφού	προηγουμένως	σας	αφιερώσω	την	κάτωθι	μαντινάδα.	

							Να	είσαι	πάντοτε	καλά	να	εχεις	την	υγειά	σου	

							Ευτυχισμένος	και	γερός	μέχρι	τα	γηρατειά	σου.	

	

	

																	

ΦΩΤΟ	ΟΜΙΛΗΤΟΥ	ΜΑΡΙΔΑΚΗ	
ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΤΗΝ	ΩΡΑ	ΠΟΥ	

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ	ΤΗΝ	ΟΜΙΛΙΑ	ΤΟΥ	ΑΠΟ	
ΤΟΥ	ΒΗΜΑΤΟΣ	ΤΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	ΜΑΣ	

	

	

	

	



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ	ΟΜΙΛΗΤΟΥ	ΑΠΟ	ΠΡΟΕΔΡΟ	ΣΤΑΥΡΟ	ΓΚΙΖΑ	

	

ΕΠΙΔΟΣΙΣ		ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ	ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ		

Ο	Ροτ.Πρόεδρος	20-21	και	Γεν.Γραμματεύς	Εμμ.Δελάκης	λαβών	τον	λόγον	ανέφερε	ότι	ήρθε	η	στιγμή	
να	επιδώσομε	εις	τον	διακεκριμμένον	Ομιλητήν	και	προσωπικόν	αγαπητόν	του	φίλο	Ροτ.Μαριδάκη	
Κυριάκο	ένα	αναμνηστικό	Δίπλωμα	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό:	

Εις	 τον:	 κ.	 ροτ.	ΜΑΡΙΔΑΚΗΝ	 ΚΥΡΙΑΚΟΝ	Δ/ντην	 της	 Βασιλικής	 Οικογ.και	 του	 Πρωθυπουργού	 των	
Ηνωμ.Αραβ.Εμιράτων	–Παγκόσμιος	Πρέσβυς	Πολιτ.Βασιλ.Επιτρ.Ηνωμ.Εθνών	

Δια την τιμητικήν συμμετοχήν και την ομιλίαν του εις την σημερινή συνεστίασην του Ομίλου μας , με θέμα «ΣΑΛΑΜΙΣ-

2020 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

Δια τη συνεχή και αδιάκοπη επί σειρά ετών προσφορά του στα πανανθρώπινα ροταριανά ιδεώδη με κυρίαρχο μέλημά 

του τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες του προς τον συνάνθρωπο, εργασθείς πολυπλεύρως και επιτυχώς χρηματίσας  Ιδρυτικός 

Πρόεδρος  του Ροτ.Ομίλου ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΑΣ -ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ καθώς και  Β.ΔΚΤΗΣ της 2470 του Δ.Ρ  17-18. 

Δι’ όσα σημαντικά και πολύτιμα προσέφερε εις την  Παγκόσμια προβολή και ανάδειξη του Μνημείου της Ναυμαχίας 

της Σαλαμίνας ως Διεθνή κοιτίδα Ελευθερίας-Δημοκρατίας και Πολιτισμού σε 51 Κράτη και Αρχηγούς Κρατών ( Ισραήλ-

Μονακό) επί πάρα πολλά έτη, εργαζόμενος αόκνως μετά ζήλου και θερμού πάθους.  

Με βαθύτατη εκτίμηση και απεριόριστο θαυμασμόν. Χανιά 3-10-2019 

 

	
Παρακαλώ	 πολύ	 τους	 νυν	 και	

πρ.Αντιπεριφερειάρχας	 Χανίων	 κ.κ	
Καλογερήν	 Νικόλαον	 και	 Βουλγαράκην	
Απόστολον	 καθώς	 και	 τον	 μέχρι	 30-8-19	
ΔήμαρχονΧανίων		κ.ΑναστάσιονΒάμβουκα		
όπως	 επιδώσουν	 εκ	 μέρους	 μας	 το	
σχετικόν	τιμητικόν	Δίπλωμα. 
 
 
 
	



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ THN 3-10-2019 ΤΟΥ 
α)κ.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ πρ.ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ β)ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ γ)ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ JULIEN GRIVEL 
	

Αξιότιμες		Αρχές	της	πόλεως	μας	
Β.Δ/ται		των	Ροτ.Κρήτης	νυν	και	πρώην	
Πρόεδροι	των	Ροτ.Ομίλων	
Κυρίες	και	Κύριοι-Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	
	

Η	σημερινή	ημέρα	αποτελεί	δια	τον	Ροτ.Ομιλον	Χανίων	μια	από	τις	αξιολογότερες	και	με	ιδιαίτερη	
λαμπρότητα	στιγμές	της	Ιστορικής	διαδρομής	του	διότι	βραβεύει	τον	επι	εννεαετία	Αντ/ρχην	Χανίων	
κ.Απόστολον	Βουλγαράκην,		τα	Εκπαιδευτήρια	Θεοδωροπούλου,	και	τον	Φιλέλληνα	JULIEN	GRIVEL	δια	
την	προσφοράν	του	στους	Χανσενικούς	της	Ελλάδος	και	όχι	μόνον.	

(1) Αρχίζομεν	λοιπόν	με	την	βράβευσιν	του	κ.Απόστολου	Βουλγαράκη	του	Ανθρώπου	εκείνου	που	είχε	
κάνει	ως	βίωμα	του,την	προσφοράν	προς	τους	κατοίκους	του	Νομού	Χανίων.	

Ο	κ.Βουλγαράκης	ητο	πολύ	αγαπητός	εις	όλα	σχεδόν	 τα	κοινωνικά	στρώματα	των	Χανίων	οι	δε	
Ροταριανοί	 της	 πόλεως	 μας	 τον	 θεωρούν	 εκλεκτόν	 τους	 φίλο,με	 πολλές	 προσωπικές	 σχέσεις	 που	
ανεπτύχθησαν	μεταξύ	τους.	

Ο	 κ.Βουλγαράκης	 Απόστολος	 έχει	 καταξιωθεί	 εις	 την	 συνείδησιν	 του	 Χανιώτικου	 Λαού	 ως	
ταλαντούχος	ηγέτης	του,πράγμα	εξαιρετικά	σπάνιο	δια	τα	σημερινά	δεδομένα.	

Πριν	του	επιδώσουμε	το	σχετικό	τιμητικό	βραβείο	με	την	σύγχρονον	ανακήρυξιν	του	ως	επιτίμου	
μέλους	μας	θα	αναγνώσουμε	περιληπτικά	το	βιογραφικό	του	σημείωμα:	

Γεννήθηκε	το	έτος		1949	στην	Επισκοπή	Αγυιάς	του	Δήμου	Χανίων	όπου	και	κατοικεί.	

Παντρεμένος	και	έχει	αποκτήσει	δύο	κόρες.	

Σπούδασε	 στο	 Γκράτς	 της	 Αυστρίας	 και	 είναι	 απόφοιτος	 του	 Εθνικού	 Μετσόβιου	 Πολυτεχνείου	
(Ε.Μ.Π)	με	ειδικότητα	Πολιτικού	Μηχανικού	.	

Ξένες	Γλώσσες	γνωρίζει			Γερμανικά.	

Διατήρησε	 για	 35	 χρόνια	 	 Τεχνικό	 Γραφείο	 σαν	 Ιδιωτικός	 Μηχανικός.	 Διατέλεσε	 Πρόεδρος	 του	
Συλλόγου	φοιτητών	και	ακαδημαϊκών	του	Γκράτς	της	Αυστρίας	από	το	1973	έως		1975.	

Δημοτικός	Σύμβουλος	του	Δήμου	Χανίων	1986	έως	1990.	

Μέλος	της	Διοικούσας	επιτροπής	του	Τ.Ε.Ε	Δυτικής	Κρήτης	2008-2009.	

Συμμετείχε	ενεργά	στη	κοινωνική	και	πολιτική	ζωή	των	Χανίων.	

Και	 τώρα	 κ.κ	 και	 Φίλοι	 ροτ.Συνάδελφοι	 ήλθε	 η	 στιγμή	 της	 βραβεύσεως	 και	 ανακηρύξεως	 του	 σε	
επιτ.μέλος	μας	με	το	κάτωθι	Αιτιολογικό.	



 
Α Ι	Ε Ν  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Υ Ε Ι Ν  

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ 
 

 

Ευδόκησε	εις	τον	Ροταριανό	Όμιλον	Χανίων	και	το	1ο	Ροτ.	Κοιν.	Σώμα	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου,	
ινα	βραβεύσουν	και	ανακηρύξουν	Επιτ.Μέλος	τους	

	
ΤΟΝ  κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΝ  

Πρ.  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΝ  ΧΑΝΙΩΝ        

Δια το απαράμιλλο έργο που επιτέλεσε από της θέσεως του Αντιπεριφερειάρχου Χανίων επι εννέα συναπτά έτη  σε 

καιρούς μάλιστα ιδιαιτέρως δύσκολους δια το οικονομικό γίγνεσθαι Πανελλαδικώς  αλλά και Παγκοσμίως επισημαίνουμε 

δε ιδιαιτέρως ότι χάρις του αξιοθαύμαστου ,επίπονου και θερμουργού  έργου  του εις όλους τους τομείς της αρμοδιότητος 

του, τον κατέστησε λιαν αγαπητόν εις τον Χανιώτικον Λαόν και θα μείνει εις την Ιστορία της πόλεως μας ως ενας 

ανεπανάληπτος, ικανότατος και φωτισμένος  Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. 

 
Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Δ/ντην	 της	

Βασιλικής	 Οικογενείας	 και	 του	
Πρωθυπουργού	 των	 Ηνωμένων	 Αραβικής	
Εμιράτων	 ροτ.Μαριδάκη	 Κυριάκο	 με	 τους		
Αντιπεριφερειάρχας	 Χανίων	 Καλογερήν	
Νικόλαον	 και	 Βουλγαράκην	 Απόστολον		
καθώς	 και	 με	 τον	πρώην	Αντιπρόεδρον	 της	
Βουλής	 και	 τ.Υπουργόν	 Χρήστον	
Μαρκογιαννάκην	 Επιτ.Ροταριανόν	 του	
Ομίλου	μας	όπως	του	επιδώσουν	το	σχετικό	
τιμητικό	 Δίπλωμα	 δια	 Λογαριασμόν	 μας	
παρουσία	 των	 Προέδρων	 Γκίζα	 Σταύρο,	
Δελάκη	και	Κουκουτσάκη.	

Ο	Αντιπεριφερειάχης	Χανίων	κ.Απόστολος	Βουλγαράκης,	και	από	τώρα	και	στο	εξής	επίτιμο	μέλος	μας,	
λαβών	 τον	 λόγον	 ευχαρίστησε	 θερμά	 τους	
Ροταριανούς	 Χανίων	δια	 την	 τιμήν	που	 του	
εγένετο	 και	 δια	 την	 αναγνώρησιν	 του	
προσφερθέντος	 επί	 9ετίαν	 έργου	 του.	 Ο	
Γεν.Γραμματεύς	 Εμμ.Δελάκης	 αιτιολόγησε	
για	μια	ακόμη	φορά	την	βράβευση	λέγοντας	
ότι	 ο	 κ.Βουλγαράκης	 έχει	 καταξιωθεί	 στην	
συνείδησίν	 του	 Χανιώτικου	 λαού	 ως	
ταλαντούχος	 ηγέτης	 του	 εξαιρετικά	 σπάνιο	
δια	τα	σημερινά	δεδομένα.	



(2) Και	τώρα	συνεχίζομεν	τις	βραβεύσεις	μας	με	την	βράβευσιν	των	εκπαιδευτηρίων		Θεοδωροπούλου	
την	 σχετικήν	 εισήγησιν	 θα	 πραγματοποιήσει	 	 ο	 Αναπλ.Γεν.Γραμματείς	 μας	 Μπατσαρισάκης	
Παναγιώτης	και	θα	επακολουθήσει	ολιγόλεπτο	VIDEO.	

H	Εισηγησις	του	Αναπλ.Γεν.Γραμματέως	Μπατσαρισάκη	Παναγιώτη	εχει	ως	κάτωθι:	

 
Α Ι	Ε Ν  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Υ Ε Ι Ν  

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ 
 

 
Ευδόκησε	εις	τον	Ροταριανό	Όμιλον	Χανίων	και	το	1ο	Ροτ.	Κοιν.	Σώμα	εν	Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου,	
ινα	βραβεύσουν	και	ανακηρύξουν	Επιτ.Μέλος	τους	
 
ΕΙΣ   ΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Δια όσα με περισσή φροντίδα και αγάπη προσφέρουν εις την εκπαίδευσιν  της  Χανιώτικης  Νεολαίας  μας  και όχι  μόνον 

από  μακρού  χρόνου  

καταστήσαντα  αυτά  ως  πόλον  έλξεως  δι  αρίστην  μάθησιν  και  παράδειγμα  προς  μίμησιν  εις  το εκπαιδευτικό  

σύστημα  της  χώρας  μας. 

                                                           
Παρακαλώ	πολύ	τους	τ.Υπουργούς	Μαρκογιαννάκη	
Χρήστο	 και	 Βιρβιδάκη	 Κυριάκο	 Επίτιμα	 μέλη	 μας	
καθως	 και	 τον	 τεως	 Βουλευτήν	 Χανίων	 και	
Περιφερεικόν	Σύμβουλον	Κρήτης	κ.Γύπαρην	Κων/νο	
παρουσία	 του	 Αντιπεριφερειάρχου	 Χανίων	
κ.Καλογερή	 Νικολάου,	 του	 Δντου	 της	 Βασιλικής	
Οικογενείας	 και	 του	 Πρωθυπουργού	 των	 ΗΝΩΜ.	
ΑΡΑΒΙΚΩΝ	ΕΜΙΡΑΤΩΝ	ροτ.Μαριδάκη	Κυριάκου	και	
των	Προέδρων	Γκίζα,	Δελάκη	και	Κουκουτσάκη.	

Όπως	επιδώσουν	εις	τον	ιδιοκτήτη	των	εκπαιδευτηρίων	κ.Κων/νο	Θεοδωρόπουλο	το	σχετικό	τιμητικό	
Δίπλωμα	δια	λογαριασμό	μας	

	

	Ο	 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	 	 	 ΚΑΙ	 	 ΙΔΡΥΤΗΣ	 	 ΤΩΝ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ	 ΧΑΝΙΩΝ	 κ.ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	 	 	 ΛΑΒΩΝ	 ΤΟΝ	 ΛΟΓΟΝ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ	 ΘΕΡΜΑ	 ΤΟΥΣ	 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ	
ΧΑΝΙΩΝ	ΔΙΑ	ΤΗΝ	ΤΙΜΗΝ	ΠΟΥ	ΤΟΥ	ΕΓΕΝΕΤΟ	ΚΑΙ	
ΔΙΑ	 ΤΗΝ	 ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΙΝ	 ΤΟΥ	 ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΟΣ		
ΕΙΣ	ΤΗΝ	ΝΕΟΛΑΙΑΝ	ΤΩΝ	ΧΑΝΙΩΝ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	
ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ.	

	



(3) Ευθύς	αμέσως	θα	πραγματοποιήσομε	την	τελευταία	βράβευσιν	μας	που	αφορά	στον	Φιλέλληνα	
JULIEN	GRIVEL	δια	το	θεάρεστον	έργον	του.Το	βιογραφικό	σημείωμα	το	οποίον	θα	αναγνώσει	ο	εκ	
των	Αναπλ.Γεν.Γραμματέων	μας	ροτ.Κουτρώνας	Δημήτριος.	

Dr	Julien	Grivel	/	Médecin-dentiste																																								
Rue	François-Grast	16	/	1208	Genève	
Τηλ.	004122	347	29	45		/	Κινητό			+41795665043	Ελληνικό	κινητό:		69	06	77	26	51		
email	:	julien-grivel@bluewin.ch	
	

Βιογραφικό	σημείωμα	

Γεννήθηκα	στην	Γενεύη	της	Ελβετίας	την	1η	Φεβρουαρίου	1943.	

Έκανα	 τις	 σπουδές	 μου	 στην	 πρωτοβάθμια,	 δευτεροβάθμια	 εκπαίδευση	 και	 τις	 ανώτατες	
σπουδές	εκεί.	

Το	1969	απέκτησα	το	πτυχίο	της	οδοντιατρικής	απο	το	Πανεπιστήμιο	της	Γενεύης	και	απο	το	1972	
μέχρι	το	Μάρτιο	2008	διατήρησα	το	δικό	μου	ιδιωτικό	οδοντιατρείο	στην	ίδια	πόλη.	

Από	 το	 1972	 μέχρι	 το	 1998	 μέταβα	 τουλάχιστον	 δύο	 φορές	 δυο	 βδομάδες	 το	 χρόνο	 στο	
Νοσοκομείο	Λοιμωδών	Νόσων	«	Αγία	Βαρβάρα	»	στο	Αιγάλεω,	όπου	περιέθαλψα	αφιλοκερδώς	τα	
δόντια	των	χανσενικών	του	 ιδρύματος.	 Γ’	αυτή	την	αποστολή	έλαβα	την	άδεια	απο	τον	Υπουργό	
Υγείας	 τότε,	 τον	 Κύριο	 Σπύρο	 Δοξιάδη,	 να	 εργάζομαι	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 οδοντίατρο	 του	
νοσοκομείου.	

Το	1980,	έλαβα	στην	Αθήνα	τον	Αργυρό	Σταυρό	από	τον	Κύριο	Ορέστη	Λουρίδη,	Πρόεδρο	του	
Ελληνικού	Ερυθρού	Σταυρού.	

Το	1998,	ανακηρύχθηκα	Διδάκτορας	της	Οδοντιατρικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	της	Γενεύης	
μετά	την	εκπόνηση	και	υποστήριξη	της	διατριβής	μου	της	οποίας	ο	τίτλος	είναι	«Η	νόσος	του	Χάνσεν	
στην	Ελλάδα	και	στην	Κρήτη	κατά	τον	εικοστό	αιώνα».	Για	αυτήν	έλαβα	το	βραβείο	Tissot.	Αυτή	η	
διατριβή	 μεταφράστηκε	 στα	 ελληνικά	 και	 εκδόθηκε	 από	 την	 Κοινοτική	 Επιχείρηση	 Αναπτύξης	
Ελούντας	(Κ.ΕΠ.ΑΝ.ΕΛ.)	το	2002.	

Τέλος	2008	με	βράβεψε	η	Ακαδημία	Αθηνών	και	μου	έστειλε	ο	Αρχιεπίσκοπος	Αθηνών	Ιερώνημος	
ένα	γράμμα	για	να	με	ευχαριστήσει	για	την	αποστολή	μου.	

Ιδρυτικό	μέλος,	απο	το	1988	μέχρι	το	1996,	της	μη	κυβερνητικής	οργάνωσης	ACDAM	στο	Μαλί	
της	 Αφρικής,	 ασχολήθηκα	 με	 την	 εκπαίδευση	 νοσοκώμων-οδοντιάτρων,	 ίδρυσα	 δύο	 κέντρα	
οδοντιατρικής,	ένα	χειρουργείο	και	εξασφάλισα	τον	εξοπλισμό	πολλών	μαιευτηρίων	τόσο	στο	χωριό	
Μπαρουέλι	όσο	και	στην	πόλη	του	Σέγκου.	

Το	 Μαϊο	 2011,	 υπό	 την	 αιγίδα	 της	 Ελβετικής	 Πρεσβείας	 στην	 Ελλάδα	 και	 του	 Ε.Β.Ε.Π.,	 έχω	
παρουσιάσει	στον	Πειραιά	την	ελληνική	επανέκδοση	της	διδακτορικής	μου	διατριβής.	

Το	Μαϊο	2011	έγινα	επίτιμο	μέλος	του	Οδοντιατρικού	Συλλόγου	Λασιθίου	στην	Ελούντα	Κρήτης.	

Το	 Σεπτέμβρη	 2011	 έγινα	 επίτιμος	 Πρόεδρος	 της	 ΕΕΝΟ	 (Ελληνική	 Εταιρεία	 Νοσοκομειακής	
Οδοντιατρικής)	στην	Αθήνα.	

Το	Νοέμβριο	του	2011,	τιμήθηκα	από	την	Ελληνική	Κοινότητα	της	Γενεύης	(επίτιμο	μέλος).	

Τον	Ιούνιο	2013,	στα	Χανιά,	έγινα	επίτιμο	μέλος	του	Οδοντιατρικού	Συλλόγου	των	Χανίων.	

Τις	14	Οκτώβρη	2017,	στην	Ελούντα	Κρήτης,	ο	Δήμαρχος	Αντώνης	Ζερβός	του	Αγίου	Νικόλαου	με	
ανακήρυξε	επίτιμο	δημότη.	



Στην	Αθήνα,	 τις	 9	Φλεβάρη	2018,	με	βράβεψε	ο	Πρόεδρος	 της	Βουλής	 των	Ελλήνων,	ο	Νίκος	
Βούτσης.	

Το	 Σεπτέμβρη	 2018	 παρουσίασα	 την	 απόστολη	 μου	 με	 τους	 χανσενικούς	 και	 το	 βιβλίο	 μου		
“Σεβαστή”	(αφήγηση)	στο	Σύλλογο	Φίλων	Νοσοκομείου	Σητείας,	στη	Σητεία	

Αρχές	Οκτώβρη	2018,	στα	Χανιά,	στην	ευγενική	πρόσκληση	της	Στέλλας	Κουτσουπάκη	και	του	
Σήφη	Μιχελογιάννη,	παρουσίασα	το	βιβλίο	μου.	

Το	Δεκέμβρη	2018,	παρουσίασα	το	βιβλίο	μου	“Σεβαστή”	στο	Συνέδριο	της	ΕΕΝΟ	στην	Αθήνα	
χάρη	στην	ευγενική	πρόσκληση	της	Πρόεδρου	Φλώρα	Ζερβού	

Είμαι	ευτυχισμένος	συνταξιούχος,	με	αδιάκοπες	διακοπές,	από	το	Μάρτιο	2008.	

	

Βραβεύομεν	λοιπόν	τον	κ.	julien-grivel	με	το	κάτωθι	αιτιολογικό:	

ΕΙΣ ΤΟΝ DR  JULIEN GRIVEL ΣΥΝΤΑΞ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ-ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ 

Δια την πολλή  μεγάλη,αξιόλογη και θαυμαστή κοινωνική προσφορά του Διεθνώς και  Πανελληνίως  αναγνωρισμένη 

α)περιθάλποντας επι 16 ετη αφιλεκερδώς τα δόντια των χανσενικών του Νοσοκ.Λοιμωδών Νόσων Αγία Βαρβάρα Αθηνών 

(2 εβδομάδες κατ΄ έτος)  

β) της Διατριβής του «Η Νόσος του Χάνσεντ» στην Ελλάδα και στην Κρήτη  κατά  τον  20ον Αιώνα   

γ) Με την εκπαίδευση Νοσηλευτών-Οδοντιάτρων εις το Μαλί της Αφρικής Ιδρύοντας συγχρόνως 2 Κέντρα Οδοντιατρικής, 

1 Χειρουργείο και τον εξοπλισμό πολλών μαιευτηρίων. 

 
Παρακαλώ	 πολύ	 τον	 Αντιπρόεδρον	 μας	

Βαθιωτάκη	 Γεώργιο	 	 μαζί	 με	 μένα	 και	 τον	 β.Δκτη	
Κρήτης	Ιεραπετρίτη	Ιωάννη	και	τους	Προεδρους		του		
Ροτ.Κοινοτικού	 Σώματος	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	
Κουκουτσάκη	Ευτυχίου	και	Βαρδή	Ανεζάκη	Πρόεδρο	
του	 Ρ.Ομίλου	 Νίντα	 της	 Γερμανίας	 όπως	 του	
επιδώσουμε	το	σχετικό	τιμητικό	Δίπλωμα	παρουσία	
του	 Αντιπεριφερειάρχου	 Χανίων	 κ.Νικολάου	
Καλογερή,του	 τεως	 Υπουργού	 Μαρκογιαννάκη	
Χρήστου	και	του	Ροτ.Μαριδάκη	Κυριάκου	Δντου	της	
Βασιλικής	Οικογενείας	και	του	Πρωθυπουργου	των	ΗΝΩΜΕΝΩΝ	ΑΡΑΒΙΚΩΝ	ΕΜΙΡΑΤΩΝ.	

	Ο	 Επιτ.Ροτ.του	 Ομιλου	 μας	 Μαρινάκης	
Μάρκος	 συγγραφέας	 –ερευνητής	 την	 στιγμήν	
που	 του	 επιδίδει	 το	 βιβλίο	 του	 περι	 του	
Νικολάου	Καζαντζάκη.	

	

O	Βραβευθείς	φιλέλληνας	GULIEN	GRIVEL	ενώ	
ευχαριστεί	τον	Ρ.Ο	Χανίων	για	την	τιμή	που	του	
εγένετο.	



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΟΙΠΟ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ	ΜΑΣ	ΤΗΣ	28-11-2019	

Κατά	τη	διάρκεια	της	συνεστιάσεως		έλαβον	χώρα	τα	κάτωθι:	

A) Επίσημος	εορτασμός	της	επετείου	της	Ενώσεως	της	Κρήτης	με	την	μητέρα	Ελλάδα.Τον	Πανηγυρικόν	
εκφώνησε	 το	 επιτ.μέλος	 μας	 κ.Αρχόντισσα	 –Παπαδερού	 Ναναδάκη	 Αντ/δρος	 της	 Ιστορικής	 και	
Λαογραφικής	Εταιρείας	Κρήτης-πρώην	Πολιτευτής.	

B) Επηκολούθησε	 Ομιλία	 του	 Επιτίμου	 μέλους	 μας	
Αρτεμίου	Αθανασάκη	Διδάσκοντος	Καθηγητού	στο	
Πανεπιστήμιο	 Αθηνών-Συγγραφέως	 με	 θέμα	 «Η	
ποιότητα	του	Περιβάλλοντος	και	η	σχέση	του	με	την	
οικονομία».	

	
Πανοραμική	 άποψις	 τμήματος	 της	 αιθούσης	 	 την	
ώρα	 που	 ο	 εψηφισμ.	 Πρόεδρος	 Εμμ.Δελάκης	 και	
Γεν.Γραμματεύς	προβαίνει	σστις	ανακοινώσεις.	

	
				Δεξιό	 τμήμα	 της	 Προεδρικής	 Τραπέζης	 	 καθώς	
και	 ένα	 τμήμα	 της	 Κεντρικής	 την	 ώρα	 της	
καθιερωμένης	 προσευχής.	 Διακρίνονται	 από	
αριστερά	 ο	 κ.Μακρογιαννάκης	 Μιχάλης	
Καρδιολόγος	ΤΟΜΥ	Χανίων,	Ιωάννης	Μανούσακας	
Ιωάννης	 Περιφ.Συμβ.Κρήτης,	 Πρωτοπαπαδάκης	
Κων/νος	πρ.Αντιδήμαρχος	Χανίων.	Ο	Δ/ντης	και	ο	
Επιμελητής	 της	ΩΡΛ	 Κλινικής	 του	 Γεν.Νος.Χανίων	
ροτ.Καθηγητής	 Ιατρικής	 Πρώιμος	 Ευκλείδης,	 ο	

τ.Δήμαρχος	Σφακίων	και	νυν	Πρόεδρος	του	Λιμενικού	ταμείου	Χανίων	κ.Ζερβός,	οι	ροτ.Κουτρώνας	
Δημ.Αναπλ.Γεν.Γραμμ.	 και	 Ελβίρα	 Στασσινού	 Δικηγόρος	 Πολιτευτής,	 ο	 τ.Υπκτης	 του	 Π.Β	 Κρήτης	
Ταξίαρχος	 κ.Κονταράκης	 Ιωάννης,	 ο	 Αντστράτηγος	 ε.α	 Στρατιδάκης	 Γεώργιος	 Επιτ.ροτ.	 ο	 Ιατρός	
κ.Παπαδάκης	Εμμ.Επιτ.ροτ.Πρ.Αντ/δρος	Περιφ.Συμβ.Κρήτης,	ο	επιτ.	Πρόξενος	της	Σλοβακίας	στην	
Κρήτη	ροτ.Πατεράκης	Σταύρος,	οι	Πρώην	Βουλευταί	Χανίων	Γύπαρης	Κων/νος	Περ.Συμβ.Κρήτης	και	
Μαρκογιαννάκης	Χρήστος	πρ.Υπουργός	και	πρ.Αντ/δρος	της	Βουλής.	

	

Τμήμα	 Κεντρικής	 και	 αριστερης	 	 	 Προεδρικής	
Τράπεζας	

Διακρίνονται	απ΄αριστερά	ο	Πρόεδρος	μας	
Σταύρος	Γκίζας,	ο	Επιτ.ροτ.και	εκ	των	Ομιλητών	
Αρτέμης	 Αθανασάκης	 Διδάσκων	 Καθηγητής	 εις	
το	 Πανεπ.Αθηνών,	 ο	 Πρ.του	 1ου	 Ροταριανού	
Κοινοτ.Σώματος	εν	Ελλάδι	 εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	
Ευτύχιος	 Κουκουτσάκης,	 ο	 τ.Πρύτανις	 του	
Πολυτεχνείου	Κρήτης	Καθηγητής	Φίλης	Ιωάννης	
επιτ.Ροτ.ο	Πρ.Γεν.Γραμμ.Κωτσιόπουλος	Δημήτριος	υποστράτηγος	ε.α.	Ο	Αντ/δρος	ο	Πρόεδρος	και	ο	
τ.Πρόεδρος	 των	 Εφέδρων	 Αξιωματικών	 Νομού	 Χανίων	 ροτ.Σταματάκης	 Γεώργιος,	 Καστρινάκης	



Σταύρος	και	Μανιουδάκης	Αθανάσιος,	η	σύζυγος	του	ροτ.Καστρινάκη	Σταύρου,ο	Πρόεδρος	του	Δ.Σ	
του	Γηροκομείου	Χανίων	κ.Κουκλάκη	Γεωργίου	τ.Αντ/ρχος	Χανίων,ο	κ.Τζουλάκης	Σταύρος	τ.Εφορος	
Χανίων	 ο	 εκ	 των	 Αναπλ.Γεν.Γραμμ	 μας	 Μπατσαρισάκης	 Παναγιώτης	 οικονομολόγος,ο	 1ος	
Περιφ.Σύμβουλος	 Κρήτης	 κ.Κονταξάκης	 Γεώργιος	 και	 ο	 τ.Αντινομάρχης	 Χανίων	
επιτ.ροτ.Σπανουδάκης	Εμμανουήλ.	

Τµήµατα της Αιθούσης 

   

   

Ο Επιτ.Ροτ.του Οµίλου µας Μαρινάκης Μάρκος συγγραφέας ενώ επιδίδει εις τους Οµιλητάς Αρτέµην 
Αθανασάκην  και Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού το βιβλίο του Νίκος Καζαντζάκης εις το Αγιο 
Ορος Προσκυνηµατική Επίσκεψις. 

 

Ο πρ.των Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Χανίων και ροτ.Καστρινάκης Σταύρος ενώ ευχαριστεί τον 
Επιτ.Πρόεδρον µας δια την συµµετοχήν του εις τας εορταστικάς Εκδηλώσεις της Αδελφοποιήσεως 
µετά των εφ.Αξιωµατικών Λάρνακος - Κύπρου. 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ   ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ   ΧΑΝΙΩΝ    ΚΑΙ 1ΟΥ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ  ΕΛΛΑΔΙ   ΕΙΣ  ΑΖΩΓΥΡΕ  ΣΕΛΙΝΟΥ ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ 28-11-19 

1) Παράκλησις όπως τηρήσοµε 1 λεπτού σιγή  στην µνήµην  του αείµνηστου Εµµανουήλ  
Καρτσωνάκη Πατρός του τακτικού µας µέλους Στέφανου Καρτσωνάκη εκδόσαµε  δε και σχετικό 
ψήφισµα το οποίον εδηµοσιεύθη στον τοπικό τύπο  τον συλληπούµεθα εγκάρδια και να είναι 
ελαφρύ το χώµα που τον σκέπασε. 

2) Ο υποφαινόµενος εκλήθη όπως παραστεί µε την ιδιότητα του µεγάλου Ευεργέτου του Διεθνούς 
Ρόταρυ την 7 Νοεµβρίου σε επίσηµο γεύµα στο Ντουβρονηικ της Κροατίας από το ίδρυµα 
Υποτροφιών του Διεθνούς Ρόταρυ. Τους απήντησα ευχαριστώντας τους ότι δεν θα µπορέσω να 
παραστώ. 

In thanks for your generous support of The  Rotary Foundation, Julia D. Phelps, 2017-20 
Foundation Trustee, RI Director YinkaBabalolaandPast RI Director   CorneliuDincă, Institute 
Conveners cordially invite you and your spouse/partner to   register for the MAJOR DONOR 
and BEQUEST SOCIETY DINNER on Thursday, 7November 2019, at 20:00 at the Hotel    
NeptunDubrovnik during the 2019 Rotary Institute in Dubrovnik, Croatia. 

Join 2020-21 RI President Holger Knaack, Rotary Leaders and Major Donorsfrom multiple 
countries in Zone 21 to celebrate our Rotary Foundation. 

To confirm your presence, please send your reply at the latest by Sunday, 20 Octoberby 
e-mail to eao-trf@rotary.org 

Register	 for	 the	 Institute	 in	 Dubrovnik:	 https://rotaryinstitutecroatia2019.org/congress-
registration 

3) Φωταγωγήσαµε το κτίριο Μίκης Θεοδωράκης στις 25-11-19 επ ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας 
κατά της πολυοµυελίτιδας κατόπιν σχετικών οδηγιών του Δ/κτου µας. 

	
Ο	 Ροταριανός	 Ομιλος	 Χανίων	 συμμετέχοντας	

στον	παγκόσμιο	 εορτασμό	από	 το	Διεθνές	 Ρόταρυ	
της	επετείου	δια	την	εξάλειψη	της	πολιομυελίτιδας	
ανά	 την	 υφήλιο	 που	 συνέβαλε	 αποφασιστικά	 το	
Ροταριανό	ίδρυμα	εμβολιάζοντας	ανα	τον	κόσμο	2,5	
Δισεκατομμύρια	παιδιά	φωταγώγησε	το	κτίριο	του	
Θεάτρου	 Μίκης	 Θεοδωράκης	 την	 Τετάρτη	 29-10-
19.Η	 ολη	 επιμέλεια	 και	 πραγματοποίηση	 της	
φωταγώγισης	 έγινε	 κατόπιν	 των	 προσωπικών	
προσπαθειών	 του	 εκ	 των	 αναπλ.Γεν.Γραμματέων	
μας	 Κουτρώνα	 Δημητρίου	 τον	 οποίον	 συγχαίρομε	
εγκάρδια	και	τον	ευχαριστούμε	θερμά.	

Η	 πολιομυελίτιδα	 παραμένει	 μόνο	 σε	 ορισμένες	
δυσπρόσιτες		περιοχές	του	Αφγανιστάν	και	του	Πακιστάν,	
πρέπει	 όμως	 να	 συνεχισθεί	 ο	 εμβολιασμός	 στα	 νέα	
παιδιά	δια	να	αποφύγουμε	αναζωπύρωση	της	Νόσου.	

Αντιπροσωπεία	 του	 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ	 ΟΜΙΛΟΥ	 ΧΑΝΙΩΝ	
φωτογραφούμενοι	 με	 επικεφαλής	 τον	 Ροταριανόν	
Πρόεδρο	 20-21	 Δελάκη	 Εμμανουήλ,	 και	 τους	 Ροτ.	
Κουτρώνα	 Δημήτριο	 αναπλ.Γεν.Γραμματέα	 Πελεκανάκη	
Γεώργιο	ταμία,	Δελάκη	Αικατερίνη	και	τον	Πρόεδρον	και	



Αντιπρόεδρον	 του	 1ΟΥ	 Ροταριανού	 Κοιν.Σώματος	 εν	
Ελλάδι	 εις	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 ροτ.Κουκουτσάκη	 Αντώνιο	
και	 Ευτύχιο	 καθώς	 και	 με	 τους	 καθηγητάς	 του	
Πολυτεχνείου	 Κρήτης	 κ.κ	 Κων/νον	Αλκέτα	Ουγγρίνη	 και	
Ιάσωνα	 Πατεράκη	 που	 προσέφεραν	 τον	 απαραίτητο	
υλικοτεχνικό	 εξοπλισμό	 δια	 την	 πραγματοποίηση	 της	
φωταγώγησης.		

Επισημαίνουμε	 ότι	 το	 αυτό	 έγινε	 και	 στην	 Αθήνα	
αλλά	και	παγκοσμίως	οπου	υπάρχουν	ροταριανοί	Ομιλοι	
δια	 να	 τονισθεί	 ο	 ρόλος	 της	 εξαλείψεως	 της	
πολυομυελίτιδος	ανα	την	υφήλιο	χάρις	στις	προσπάθειες	

του	Διεθνούς	Ρόταρυ.	
	

4) Ο	Ομιλος	μας	ανταπεκρίθη	πρόθυμα	εις	την	πρόσκλησιν	του	Δημοτικού	Γηροκομείου	Χανίων	
όπως	παραστεί	 εις	 τον	 επίσημον	 ετήσιον	 εορτασμόν	 της	3ης	 ηλικίας	με	αντιπροσωπείαν	 του	
Ομίλου	με	επικεφαλής	εμένα	και	την	σύζυγον	μου	Αικατερίνη.	

	
	

5) Αντιπροσωπεία του Οµίλου µας  αποτελούµενη 
από τους Εµµανουήλ και Αικατερίνη Δελάκη και 
το ζεύγος των ροτ.Βουλουµπασάκη Ιωάννου 
εκλήθη σε γεύµα  από τους παρευρισκόµενους 
ροτ.του Οµίλου  ΑGT της Γαλλίας που έχοµε 
αδελφοποιηθεί µε επικεφαλής τον Πρόεδρον 
τους ροτ.Ψαροµάτην Πέτρον  

 

	

	



6) Παράδοσις	 ειδών	 ενδύσεως	 σε	 ιδρύματα	 του	 Νομού	
Ηρακλείου	από	τον	ροτ.	Κοινοτικό	Σώμα	Αζωγυρέ	Σελίνου	

Στο	 πλαίσιο	 Επέκτασης	 των	 δράσεων	 μας	 σε	 όλη	 την	
επικράτεια	 	 	 μεταφέραμε	 	 σεβαστή	ποσότητα	Ρουχισμού	 και	
άλλων	 αντικειμένων	 στο	 Ηράκλειο	 όπου	 και	 μοιράστηκε	 σε	
δυο		διαφορετικούς	Φορείς	φιλανθρωπικού	χαρακτήρα	.	

	 Μεταφέραμε	 και	 παραδώσαμε	 ποσότητα	 Παιδικού-
Βρεφικού,	 ανδρικού	 και	 γυναικείου	 ρουχισμού	 στο	
Φιλανθρωπικό	 Ίδρυμα	 	 Ανδρέου	 και	 Μαρίας	 Καλοκαιρινού	
ώστε	να	μοιραστούν	στις	ευπαθείς	ομάδες	των	συνανθρώπων	
μας	 και	 να	 πιάσουν	 τόπο.	 Το	 Ίδρυμα	 Καλοκαιρινού	 έχει	
επεκτείνει	 τα	 πλοκάμια	 του	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	 	 της	
φιλανθρωπίας	 διατηρώντας	 συγχρόνως	 Παντοπωλείο-
Συσσίτιο-Ιατρείο–Κοινωνικό	 χώρο	 και	 κοινωνικό	 Φαρμακείο	
μεταξύ	 και	 άλλων	 πολλών	 του	 δράσεων,	 καλούμε	 	 τους	
συμπολίτες		μας	να	τον	στηρίξουν	με	όποιο	μέσο	διαθέτουν.	

Σε	 δεύτερο	 στάδιο	 παραδώσαμε	 ποσότητα	 ρουχισμού	 και	
άλλων	 	 αντικειμένων	 στον	 Φιλοζωικό	 Σύλλογο	 Γουβών	
Ηρακλείου	 με	 σκοπό	 να	 διατεθούν	 στο	 Φιλανθρωπικό	 τους	
Παζάρι	και	να	ενισχυθεί	η	αγορά	τροφών	και	φαρμάκων	για	τα	
ανυπεράσπιστα	και	αδέσποτα	Ζώα	της	Ανατολικής	Κρήτης.	Θα	
συνεχίσουμε	 τις	 δράσεις	 μας	 στοχευόμενοι	 	 σε	 όλο	 το	
νησί	 	 αλλά	 και	 στην	 υπόλοιπη	 Ελλάδα	 πιο	 εντατικά!	Με	 την	
έναρξη	 του	 νέου	 έτους,	 με	 την	 στήριξη	 των	 χορηγών	 και	
υποστηρικτών	μας	θα		κάνουμε	πράξη	κάθε	έργο	που	έχουμε	
θέση	στόχο	έως	ότου	δεν	θα	υπάρχει	πλέον	η	ανάγκη	για	την	
στήριξη	και	ενίσχυση	συνανθρώπων	της	κοινωνίας	μας.			

Οι	 συγκεκριμένες	 δράσεις	 έγιναν	 πραγματικότητα	 	 χάρις	
στην	 συνδρομή	 του	 	 Αντωνίου	 	 Κουκουτσάκη,	 Rebeccaς	
Hamilton,	 Ιωάννας	 και	 Κατερίνας	 Σταυρίδη,	 Κατάστημα	 το	
Παζάρι,		Julie	και	Neil		Grifiths.				

	

7)	 Τα	 γραφεία	 του	 1ου	 Ροταριανού	 Κοινοτικού	 Σώματος	 Εν	 Ελλάδι	
(Αζωγυρέ-Σελίνου)	 επισκέφτηκε	 χθες	 30-09	 Ο	 δραστήριος	 και	
Ελληνικής	 καταγωγής	 Πρόεδρος	 του	 Ροταριανού	 Ομίλου	 	 της	
Γερμανίας	 Νίντα	 –
Nidda	της	περιοχής	του	
Έσσε	 –	 Hessen,	
ροτ.		Βαρδής		Ανεζάκης	
συνοδευόμενος	 από	
την	 σύζυγο	 του.	 Κατά	
την	 διάρκεια	 της	

επισκέψεως	 	 επακολούθησε	 	 εποικοδομητική	 συζήτηση	 και	
ανταλλάχτηκαν	 απόψεις	 	 για	 τις	 δράσεις	 και	 των	 δυο	 Ομίλων	

αφήνοντας	 ανοιχτό	 το	 ενδεχόμενο	 μελλοντικής	 συνεργασίας	 επάνω	 στον	 φιλανθρωπικό	 τομέα.	



Αναγνωρίζοντας	 το	 έργο	 προβολής	 Κρητικού	 Ελαιολάδου	 στο	
εξωτερικό	που	χρόνια	τώρα	προωθεί	ο	ροτ.	Ανεζάκης	μέσω	ομιλιών	
του	σε	συνέδρια,	Ο	Πρόεδρος	του	ΡΚΣ.	Ευτύχιος	Κουκουτσάκης	του	
παρέδωσε	ως	αναμνηστικά	δώρα	α)	 	ένα	βιβλίο	 	με	τίτλο	ο	Γιάννης	
και	 	 θέμα	 τον	 ξενιτεμό	 ενός	 παιδιού	 από	 την	 Κρήτη	 με	 σκοπό	 να	
στηρίξει	 οικονομικά	 την	 οικογένεια	 του.	 Το	 Βιβλίο	 είναι	 του	 ροτ.	
Αντωνίου	 Κουκουτσάκη	 και	 βασισμένο	 σε	 	 αληθινή	 ιστορία,	 και	
β)βιολογικά	προϊόντα	 του	 χωριού	μας,	 ελπίζουμε	και	αισιοδοξούμε	

ότι	θα	επακολουθήσουν	και	άλλες	επισκέψεις	με		επίκεντρο	την		προσφορά	μια	ανώτερης	ποιότητας	
Φιλανθρωπικών	δράσεων	ώστε	να	εξαλειφθούν		οι	ανάγκες	των		ασθενέστερων	ατόμων	στον	τόπο	
μας.	

7) Με	 μεγάλη	 χαρά	 και	 συγκίνηση	 σας	 ανακοινώνουμε	 ότι	 κατορθώθηκε	 η	 πρώτη	 εξαγωγή	
Σελινιώτικου	 Ελαιολάδου	 στην	 Γαλλία	 για	 φιλανθρωπικό	 σκοπό.	 Χάρις	 στις	 προσπάθειες	 και	 το	
πείσμα	 του	 μέλους	 μας	 Jean	Marc	 Fistaroll	 και	 του	Προέδρου	 του	 Γαλλικού	 Ροταριανού	Ομίλου	
LONGWY	 	 Ροτ.	 Bernard	 Thomas	 το	 όνειρο	 έγινε	 πραγματικότητα	 το	 πρώτο	 φορτίο	 κατέφθασε	
επιτυχώς	στην	Γαλλία	και	θα	διατεθεί	με	το	ήμισυ	των	κερδών	να	παραμένει	στον	ροταριανό	Όμιλο	
της	 Γαλλίας	 και	 το	άλλο	 να	 επιστρέφει	 στα	 Χανιά	σε	μορφή	 τροφίμων	 και	 άλλων	 ειδών	πρώτης	
ανάγκης	για	ιδρύματα	και	φιλανθρωπικούς	φορείς.	Είναι	μια	σημαντική	δράση	που	αν	επιτύχει	θα	
προσφέρει	για	πολλά	χρόνια	στα	ασθενέστερα	κοινωνικά	στρώματα		του	Νομού	μας	και	όχι	μόνο,	
και	συγχρόνως	θα	στηρίζει	 την	 τοπική	Αγροτική	οικονομία	 του	Σελίνου	επιφέροντας	αξιοπρεπείς	
τιμές	 ελαιολάδου.	 	 Ευχαριστούμε	 	 την	 οικογένεια	 Σφηναρολάκη	 παραγωγοί	 και	 ιδιοκτήτες	 του	
Sarakina	Olive	Oil	για	την	άμεση	ανταπόκριση	και	εξυπηρέτηση	τους,	τον	Πρόεδρο	του	Ροταριανού	
Ομίλου	 LONGWY,	 ροτ.	 Bernard	 Thomas	 που	 πίστεψε	 στο	 όραμα	 μας	 και	 το	 υλοποίησε.	
Τα	μέλη	μας	Dr.Meena	Kwarkal	 Jean	Marc	Fistaroll	για	την	υποστήριξη	τους	στην	υλοποίηση	του	
Πρότζεκτ.	

Την	Σύζυγο	μου	Rebecca	Hamilton/Grosrouge	για	τον	εξαίρετο	πίνακα			που	φιλοτέχνησε	πέρυσι	
τον	Οκτώβριο	που	απεικόνιζε	τα	χέρια	να	ενώνονται,	συνάμα	τις	δυνάμεις	τους	Γαλλία	και	Ελλάδα	
για	 ένα	 καλύτερο	 αύριο	 όπου	 και	 ξεκίνησε	 αυτή	 η	 συνεργασία,	 και	 όσους	 άλλους	 παράγοντας	
συνέδραμαν	 στο	 όραμα	 μας.	 Από	 σήμερα	 Το	 1ο	 ΡΚΣ	 Αζωγυρέ	 Σελίνου	 έχει	 την	 δυνατότητα	 να	
ατενίζει	το	αύριο	με	αισιόδοξο	βλέμμα	γνωρίζοντας	ότι	θα	έχει	εξασφαλίσει	ένα	αστείρευτο	πόρο	
που	θα	τρέχει	αποκλειστικά	για	φιλανθρωπικό	σκοπό	ενισχύοντας	φορείς	του	τόπου	μας.		
	
Μετά	τιμής	Ευτύχιος	Κουκουτσάκης	[Πρόεδρος	1ου	Ροταριανού	Κοινοτικού	Σώματος	Ελλάδος]	

Δόθηκε	ένα	θερμό	χειροκρότημα	σε	όλα	τα	μέλη	του	Ρ.Κ.Σ		δια	τις	ανεπανάληπτες	δραστηριότητες	
τους	και	ιδιαίτερα	στους	πρωταγωνιστάς	Πρόεδρον	και	Αντιπρόεδρον	ροτ.Κουκουτσάκην	Ευτύχιον	
και	Αντώνιον.		

8) O	Oμιλός	μας	συμμετείχε	και	φέτος	όπως	έχει	καθιερωθεί	από	πολλών	ετών	στις	εορταστικές	
εκδηλώσεις	για	την	επέτειο	της	28ης	Οκτωβρίου	του	1940	τόσο	στην	Δοξολογία	στο	Μητροπολιτικό	
Ναό	των	Εισοδίων	όπως	και	στην	κατάθεση	Στεφάνου	και	στην	επακολουθήσασα	παρέλαση.	
	

Την	κατάθεση		Στεφάνου	
στο	 Ηρώο	 της	 πόλεως	 μας	
πραγματοποίησε	 ο	 εκ	 των	
Αντιπροέδρων	 μας	 και	
Ταμίας	 συγχρόνως	 	 ροτ.	
Πελεκανάκης	Γεώργιος.	

	
																			



9) Στις	5	Οκτωβρίου	κληθήκαμε	όπως	παραστούμε	στην	τελετή	αδελφοποίησις	των	Συνδέσμων	
Εφέδρων	Αξιωματικών	Νομού	Χανίων	και	Λεμεσού	Κύπρου	στο	Πνευματικό	Κέντρο	Χανίων	και	εν	
συνεχεία	σε	δείπνο	στην	Λέσχη	του	Π.Β	Κρήτης	εις	τα	Αστέρια.	
	

Η	 εκδήλωσις	 ητο	 φανταστική	 και	 απόλυτα	 επιτυχής	 και	 ευχαριστούμε	 θερμά	 τόσον	 το	
Προεδρείο	του	Συνδέσμου	Εφέδρων	Αξιωματικών	Ν.Χανίων	δια	την	τιμητική	πρόσκληση	οσο	και	δια	
την	υποστήριξη	που	μας	παρέχουν	μετέχοντας	εις	τας	συνεστιάσεις	μας	και	τιμούν	τον	τίτλο	του	
Ροταριανού	 που	 είναι	 μέλη	 μας.	 Δηλαδή	 τον	 Καστρινάκη	 τον	 Σταύρο,	 νυν	 Πρόεδρον,	 τον	
τ.Μανιουδάκη	Αθανασίο	και	τον	Αντ/δρο	Σταματάκη	Γεώργιο.	
	
10) 	Στις	31	Οκτωβρίου	κληθήκαμε	επίσης	όπως	παραστούμε	και	ανταποκριθήκαμε	προθύμως	
στη	 κινηματογραφική	 	 ταινία	 δια	 τη	 ζωή	 και	 το	 έργο	 του	 αειμνήστου	 επιτίμου	 μέλους	 μας	 και	
τ.Πρωθυπουργού	της	Ελλάδος	Κων/νου	Μητσοτάκη	εις	το	Κινηματοθέατρον	Αττικόν.	

Ητο	μια	επιβεβλημένη	παρουσία	δια	να	τιμήσουμε	τον	αείμνηστο	συντοπίτη	μας	και	εκλεκτό	
μέλος	μας	που	όταν	ζούσε	μας	είχε	τιμήσει	επανειλημμένως		δια	της	παρουσίας	του	και	των	Ομιλιών	
του.	

 
11) Δημοσιεύσεις	εφημερίδων	Ιουλίου-Αυγούστου	2019	δια	τις	δραστηριότητες	μας	

	

 



 

Αυτό	είναι	ένα	μικρό	δείγμα	των	δραστηριοτήτων	μας.	Δηλούμε	δε	ότι	σε	όλες	τις	επίσημες	Δημόσιες	
εκδηλώσεις	οι	οποίες	είναι	πάρα	πολλές	μετέχουμε	ανελλιπώς	με	διάφορα	μέλη	του	Δ.Σ	μας.	



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ-OΜΙΛΗΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΥΠΟ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 28-11-2019 
	

Αγαπητοί		Πρόεδροι	των	Ροτ.Ομίλων	της	Κρήτης,	τ.β	Δ/ται	και	λοιποί	
εκπρόσωποι	των	Πολιτικών	και	Κοινωνικών	φορέων	της	πόλεως	μας	

Εκλεκτοί	μας	προσκεκλημμένοι	

Φίλοι	ροτ.Συνάδελφοι	

Σήμερα	κοσμεί	και	λαμπρύνει	τον	Ομιλον	μας	δια	δεύτερην	φοράν	
ο	 Επιτ.ροτ.Αρτέμιος	 Αθανασάκης	 ενας	 λιαν	 διακεκριμμένος	
πνευματικός	 διδάσκαλος	 	 της	 Τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 ο	 οποίος	
τίμησε	τα	Ανώτατα	Πνευματικά	ιδρύματα	της	χώρας	και	της	Κρήτης.	Τα	
ιδρύματα	 εκείνα	 που	 με	 τις	 Επιστημονικές	 δραστηριότητες	 τους	
προβάλουν	την		Ελλάδα	μας			εις	τα	πέρατα	της	γής,	εις	τα	πέρατα	της	
Οικουμένης.Η	δράσις	τόσον	αυτού	του	ιδίου	οσον	και	των	ανωτάτων	
αυτών	 Πνευματικών	 Ιδρυμάτων	 άξιζε	 και	 αξίζει	 να	 προβληθούν	 όχι	
μόνον	δια	να	πληροφορηθεί	το	ευρύτερον	κοινόν	της	πόλεως	μας	τι	λαμπρά	στολίδια	κοσμούν	την	
Ελλάδα	μας	αλλά	και	ως	ελάχιστο	δείγμα	της	ευγνωμοσύνης	μας	προς	
όλους	εκείνους	που	εργάζονται	άοκνα	δια	την	επιτυχίαν	του	στόχου	
που	 τους	 εχει	 ανατεθεί	 και	 που	 δεν	 είναι	 άλλος	 από	 την	 αξιόλογον	
συνεισφοράν	 τους	 εις	 την	 Επιστημονικήν	 έρευναν	 και	 εις	 την	
μεταλαμπάδευσιν	 των	 γνώσεων	 τους	 εις	 εκατοντάδας	 και	 πλέον	
φοιτητών	κατ’	έτος.	

Ο	 επιτ.ροτ.του	 Ομίλου	 μας	 Αθανασάκης	 Αρτέμιος	 	 θα	 μας	
αναπτύξει	 σήμερον	 το	 εξαιρετικόν	 	 Ενδιαφέρον	 θέμα	 «Η	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
ΤΟΥ	 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	 ΚΑΙ	 Η	 ΣΧΕΣΗ	 ΤΟΥ	ΜΕ	 ΤΗΝ	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».	 Ένα	
θέμα	που	το	κατέχει	πλήρως	απολύτως	χάρις	εις	τις	σχετικές	μελέτες	
και	έρευνες	που	έχει	κάνει	εδώ	και	πολλά	χρόνια.	Πριν	του	παραδώσω	
το	βήμα	ο	Αναπλ.Γεν.Γραμματέας	μας	Κουτρώνας	Δημήτριος		εκ	των	θα	
αναφερθεί	 περιληπτικώς	 εις	 το	 βιογραφικόν	 του	 σημείωμα	 δια	 να	
αντιληφθείτε	 πλήρως	ποία	 διακεκριμμένη	προσωπικότητα	φιλοξενεί	
σήμερα	ο	Ομιλός	μας.	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ					

	

Ο	Αρτέμης	Μ.Αθανασάκης	είναι	Επίτιμος	Σχολικός	Σύμβουλος	Φυσικών	Αθήνας	που	διδάσκει	
Φυσικές	 και	 Περιβαλλοντικές	 Επιστήμες	 στους	 μετεκπαιδευόμενους	 εκπαιδευτικούς	 του	
Πανεπιστημίου	Αθηνών.	

Εχει	επίσης	διδάξει,επι	σειρά	ετών,σε	τμήματα	των	πανεπιστημίων	Αθηνών,Κρήτης,Αιγαίου	και	
Θεσσαλίας,	Διδακτική	των	Φυσικών	και	Περιβαλλοντικών	Επιστημών.	

Εχει	 εκδώσει	 18	 βιβλία	 για	 τις	 φυσικές	 και	 περιβαλλοντικές	 επιστήμες	 και	 τη	 διδακτική	
τους,στους	εκδοτικούς	οικους	Γρηγόρη,Ο.Ε.Δ.Β		Μποκουμάνη,	Σαββάλα	και	Χρ.Δαρδανού.	

Εχει	 δημοσιεύσει	 πλήθος	 επιστημονικών	 εργασιών	 οικολογικού,περιβαλλοντικού	 και	
παιδαγωγικού	προβληματισμού,	σε	έγκριτα	Ελληνικά	και	ξένα	περιοδικά.	

Υπήρξε	 προσκεκλημένος,Ομιλητής	 σε	 Συνέδρια,	 Συμπόσια	 και	 Σεμινάρια	 Πανεπιστημίων,της	
UNESCO,του	 Ο.Ο.Σ.Α	 του	 Συμβουλίου	 Ευρώπης,	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας,του	 Παιδαγωγικού	
Ινστιτούτου,της	Ο.Λ.Μ.Ε	καθώς	και	της	Ενωσης	Ελλήνων	Φυσικών,	της	Ενωσης	Ελλήνων	Χημικών,	της	



Πανελλήνιας	Ενωσης	Βιολόγων	και	της	Πανελλήνιας	Ενωσης	Εκπαιδευτικών	για	την	περιβαλλοντική	
Εκπαιδευση	(	Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε).	

Ειναι	 κάτοχος:Διδακτορικού	 Διπλώματος	 (	 ΔΡ)	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης	 του	
Πανεπιστημίου	Κρήτης.	

Master	 of	 Science	 (	 M.Sc.)	 Οικολογίας	 Περιβαλλοντικών	 Πόρων	 του	 Πανεπιστημίου	 Salford	
Αγγλίας.	

Master	of	Education	(	M.Ed.)		Παιδαγωγικών	του	Πανεπιστημίου	Maryland			H.Π.A.	

Master	of	Science	(	M.Sc.)Περιφερειακής	Ανάπτυξης	του	Παντείου	Πανεπιστημίου.	

		

Αυτός	κυρίες	και	Κύριοι	καθώς	και	φίλοι	ροτ.συνάδελφοι	είναι	ο	σημερινός	Ομιλητής	μας	και	
σας	παρακαλώ	να	τον	ακούσετε	με	ιδιαίτερη	προσοχή.	

Τον	προσκαλώ	λοιπόν	χωρίς	καμμιά	καθυστέρησιν	να	προσέλθη	εις	το	βήμα	του	Ομίλου	μας	και	
να	τιμήσει	και	αυτός	όπως	έχουν	κάνει	και	κατά	καιρούς	Ομιλητές	μας	οι	οποίοι	στην	συντριπτικήν	
τους	 πλειοψηφία	 ελάμπρυναν	 αυτό	 και	 κατέστησαν	 τον	 Ομιλον	 μας	 Πρωτεύον	 Πνευματικόν	
Σωματείον	της	Πόλεως	μας.	

Εκλεκτέ	μας	φίλε	έχεις	τον	λόγον.	
	

Δρ.	ΑΡΤΕΜΙΟΣ	ΜΙΧ.	ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ,	M.Sc.,	M.Ed.,	M.Rd.	

Καθηγητής	Περιβαλλοντικών	Επιστημών	Παν/ου	Αθηνών	

"Η	Ποιότητα	του	περιβάλλοντος	και	η	σχέση	της	με	
την	οικονομία"	

	

Η	 Εισήγηση	 αυτή	 επικεντρώνεται	 στη	 διάκριση	
ανάμεσα	 στην	 ποσοτική	 αύξηση	 (Growth)	 των	
οικονομικών	 μεγεθών	 και	 στην	 ολοκληρωμένη	
κοινωνική	ανάπτυξη	(Development)	που	εξασφαλίζει	
στους	πολίτες	μια	διηνεκή,	διαχρονική	και	βιώσιμη	ποιότητα	ζωής.	

Η	διάκριση	αυτή	αντλείται	από	μια	συνολική	αντίληψη	που	εναρμονίζει	τις	οικονομικές,	κοινωνικές	
και	περιβαλλοντικές	επιδιώξεις,	αξίες	και	επιλογές,	επιτρέποντας	στις	επόμενες	γενιές	να	καλύψουν,	
και	αυτές,	τις	δικές	τους	ανάγκες.	

Έτσι	οι	πυλώνες	της	Οικονομίας,	της	Κοινωνίας	και	του	Περιβάλλοντος	διαμορφώνουν	το	πλαίσιο	-	
τρίγωνο	της	γνήσιας,	ουσιαστικής	και	βιώσιμης	ανάπτυξης	των	πρακτικών,	 	των	στάσεων	και	των	
συμπεριφορών	που	βελτιώνουν	την	ποιότητα	ζωής.	Προς	τούτο:	

• Η	πλευρά	των	οικονομικών	διαστάσεων	(στο	τρίγωνο	της	αειφορικής	ανάπτυξης)	ζητά	από	τις	
ανθρώπινες	κοινωνίες	να	δημιουργήσουν	πλεονάσματα	αγαθών	(νερού,	μη	επιβλαβών	καυσίμων	
και	 άλλων	υλών)	 και	 για	 τις	 επόμενες	 γενιές,	 μέσω	 της	παραγωγικότητας,	 της	 εξοικονόμησης	
ενέργειας,	της	τεχνογνωσίας,	της	τεχνολογίας,	αλλά	και	της	παιδείας,	της	εκπαίδευσης	και	της	
ανακύκλωσης	που	παρατείνει	τη	χρήση	και	τη	ζωή	των	υλικών.	

• Η	 πλευρά	 των	 οικολογικών	 επιδράσεων,	 προτρέπει	 όχι	 μόνο	 στην	 αναγνώριση	 των	
περιβαλλοντικών	αξιών,	αλλά	και	σε	περιορισμούς	και	σύνεση	στη	χρήση	των	φυσικών	πόρων.		

• Η	πλευρά	των	κοινωνικών	επιδιώξεων	(στο	αειφορικό	τρίγωνο	της	ανάπτυξης)	παραπέμπει	στην	
ολοκληρωμένη	 κοινωνική	 ανάπτυξη,	 με	 όρους	 παιδείας,	 υγείας,	 απασχόλησης,	 ασφάλειας,	
ελευθερίας,	αισθητικής	και	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	



Ωστόσο,	 ο	 τύπος	 αυτός	 της	 αειφορικής-βιώσιμης	 ανάπτυξης,	 ως	 κώδικας	 διαπραγμάτευσης	 των	
σχέσεων	 ανθρώπου	 -	 κοινωνίας	 -	 οικονομίας	 και	 φύσης,	 δεν	 μπορεί	 να	 εξαντλείται	 μόνο	 σε	
φιλοσοφικές	 ρητορείες,	 αλλά	 και	 σε	 εφικτές	 και	 αποτελεσματικές	 κοινωνικο-περιβαλλοντικές	
δράσεις,	 ενταγμένες	 στο	 πλαίσιο	 των	 αγορών	 που	 θα	 λειτουργούν	 λογικά,	 συνετά	 και	 όχι	
υπερκερδώα.	 Γι'αυτό	 επιβάλλουν,	 αλλαγή	 στις	 σκέψεις,	 στις	 νοοτροπίες,	 στις	 στάσεις	 και	 στις	
συμπεριφορές	των	πολιτών,	οι	οποίοι	χρειάζεται	να	αντιλαμβάνονται	τον	Πλανήτη	Γη,	ως	Πλανητικό	
Χωριό,	που	απαιτεί	από	όλους	οικολογική	συνείδηση,	περιβαλλοντική	ευθύνη,	πλανητικό	ήθος	και	
κοινωνική	ευαισθησία,	μέσω	και	της	περιβαλλοντικής	εκπαίδευσης,	της	επιστημονικής	έρευνας	και	
της	 τεχνολογικής	 εξέλιξης.	 Για	 να	 μπορέσουν	 να	 επιβιώσουν	 και	 να	 προοδεύσουν	 σε	 ένα	 υγιές,	
ασφαλές	και	ποιοτικό	ολιστικό	περιβάλλον	(φυσικό,	κοινωνικό	και	πολιτισμικό).	

	

ΕΠΙΔΩΣΙΣ	ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ		ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ		ΜΕ	ΤΟ	ΚΑΤΩΘΙ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ:	

Δια την τιμητικήν συμμετοχήν και την ομιλίαν του εις την σημερινή συνεστίασην του Ομίλου μας, με θέμα «Η 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Δι’ όσα σημαντικά και πολύτιμα προσέφερε τόσον εις την ΕΛΛΗΝΙΚΗ όσο και εις την ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, δια των πρωτοτύπων ερευνητικών του εργασιών εις την περιβαλλοντικήν εκπαίδευσιν και συμμετέχων 

Ομιλητής σε Πανελλήνια και Παγκόσμια Συνέδρια, Συμπόσια και Σεμινάρια επί πάρα πολλά έτη, εργαζόμενος  

αόκνως μετά ζήλου και θερμού πάθους.  

											

Το	 σχετικό	 τιμητικό	 Δίπλωμα	 	 επέδωσαν	 δια	
λογαριασμόν	 των	 Ομίλων	 Χανίων	 και	 Αζωγυρέ	 οι	
τ.Βουλευταί	 Χανίων	 Επιτ.Ροτ.Μαρκογιαννάκης	
Χρήστος	 τ.Αντ/δρος	 της	 Βουλής	 και	 Γύπαρης	
Κων/νος	 Περ.Σύμβουλος	 Κρήτης	 παρουσία	 των	
Προέδρων	 Δελάκη	 Εμμ.Γκίζα	 Σταύρου	 και	
Κουκουτσάκη	Ευτυχίου.		
  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ	 ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ	 ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ	 ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	 ΑΠΟ	 ΡΟΤ.ΠΑΤΕΡΑΚΗ	 ΣΤΑΥΡΟ	
ΕΠΙΤ.ΠΡΟΞΕΝΟ	ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΣΤΗΝ	ΚΡΗΤΗ	

Βιογραφικό	Παπαδερού	Ναναδάκη	Αρχόντισσα	

Η	 Αρχόντισσα	 Ναναδάκη	 το	 γένος	 Παπαδερού,	 είναι	
πτυχιούχος	 της	 φιλοσοφικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	
Αθηνών.	

Υπηρέτησε	την	Ελληνική	Παιδεία	με	πάθος	και	αφοσίωση.	
Διορίστηκε	 στο	 Βάμμο	 αλλά	 σχεδόν	 τα	 περισσότερα	 χρόνια	
υπηρέτησε	 στο	 Α΄	 Λύκειο	 Χανίων.	 Έχει	 πάντα	 την	 αγάπη	 των	
μαθητών	της	με	τους	οποίους	ξεκίνησαν	την	μαθητική	εβδομάδα	
στα	Χανιά,	κάτι	πρωτοποριακό	για	την	εποχή,	που	εντός	ολίγου	
επεκτάθηκε	 σε	 όλη	 την	 Ελλάδα	 και	 βέβαια	 πολλές	 άλλες	
δραστηριότητες.		



Υπηρέτησε	και	υπηρετεί	τον	πολιτισμό	από	πολλά	μετερίζια	εδώ	και	40	χρόνια	περίπου.	

1)	Ιδρυτικό	μέλος	του	κέντρου	γυναικών	υπαίθρου	(KEΓΥ).	

2)	Ιδρυτικό	μέλος	και	πρόεδρος	της	επιτροπής	κοινωνικής	συμπαράστασης		του	προσκοπισμού	στα	
Χανιά.	

3)	Μέλος	της	επιτροπής	υποδοχής	των	ομιλητών	στο	παγκόσμιο	συνέδριο	που	πραγματοποιήθηκε	
το	1977	στην	Ορθόδοξη	Ακαδημία	Κρήτης,	ύστερα	από	πρόταση	του	Μίκη	Θεοδωράκη	με	θέμα:	
“Σοσιαλισμός	και	πολιτισμός”.	

4)	Ιδρυτικό	μέλος	και	επί	σειρά	ετών		πρόεδρος	του	Πολιτιστικού	Συλλόγου	Σούγιας.	

5)	Αντιπρόεδρος	του	συλλόγου	“Φίλου	του	ιστορικού	αρχείου	Κρήτης”.	

6)χρηματισε	 Πρόεδρος	 για	 δυο	 θητειες	 της	 Ιστορικής	 Λαογραφικής	 και	 Αρχαιολογικής	 Εταιρείας	
Κρήτης	με	πλήθος	δραστηριότητες.	Συνέδρια,	διαλέξεις,	ξεναγήσεις,	κ.α.	

Ασχολήθηκε	 και	 με	 την	 πολιτική.	 Υποψήφια	 δημοτική	 σύμβουλος	 με	 δήμαρχο	 τον	 κ.	 Κυριάκο	
Βιρβιδάκη.	

Υποψήφια	βουλευτής	με	την	Νέα	Δημοκρατία		στην	ομάδα	της	κ.	Μπακογιάννη.	

ΟΜΙΛΙΑ			ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ	ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ	–ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ	

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΤΗΣ	ΚΡΗΤΗΣ	ΣΤΗΝ	ΕΝΩΣΗ	ΤΗΣ	ΜΕ	ΤΗ	
ΜΗΤΕΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	

Πρώτη	(1)	Δεκεμβρίου	1913:	Η	Κρήτη	ζει	τη	μεγάλη	της	ώρα.	

Στο	ψηλό	σιδερένιο	ιστό	στο	φρούριο	του	Φιρκά,	στην	είσοδο	του	
Χανιώτικου	λιμανιού,	ανεβαίνει	αργά-αργά	η	Γαλανόλευκη.	

Χιλιάδες	μάτια,	θαμπωμένα	από	τα	δάκρυα	παρακολουθούν	το	
θριαμευτικό	της	ανέβασμα.	

Οι	καμπάνες	των	εκκλησιών	και	οι	ομοβροντίες	των	κανονιών	των	
Ελληνικών	Πολεμικών	πλοίων,	που	βρίσκονται	έξω	από	το	λιμάνι	
τραντάζουν	 τον	 αέρα.	 Ειναι	 η	 ιερή	 στιγμή	 που	 η	 Ελευθερία	
έρχεται	οριστικά	στα	αιματοποτισμένα	χώματα	της	Κρήτης.	

΄Ερχεται	με	 τη	μορφή	 του	ασπρογάλανου	πανιού,	που	φτερουγίζει	 στην	 κορυφή	 του	 κονταριού,	
ανάμεσα	ουρανού	και	θάλασσας.	Μοιάζει	με	τον	αετό	του	ριζίτικου	τραγουδιού,	που	λυτρώθηκε	
από	τα	χιόνια	και	τα	κρούσταλλα	κι	άνοιξε	τις	φτερούγες	του	πάνω	από	το	αγαπημένο	νησί.	

Η	 Κρήτη	 γίνεται	 πια	 Ελλάδα.	 Τ΄όνειρο	 αιώνων	 πραγματοποιείται.	 Οσοι	 ζούνε	 την	 επίσημη	 αυτή	
στιγμή	της	ένωσης	μοιάζουν	μεθυσμένοι	από	χαρά	σαν	να	εχουν	αγγίξει	την	κορυφή	της	ανθρώπινης	
ευδαιμονίας.	

Οι	γέροι	καπετάνιοι	των	παλιών	αναστάσεων	αφήνουν	τα	δάκρυά	τους	να	τρέχουν	ελεύθερα	πάνω	
στα	σκασμένα	από	τα	χρόνια	και	τα	βάσανα		πρόσωπά	τους.	



Οι	νεώτεροι	πολεμιστές	των	τελευταίων	αγώνων	νοιώθουν	να	λειώνει	κάτι	γλυκό	μέσα	στο	στήθος	
τους,	κάτι	σα	φτερά		τους	παίρνουν	και	να	τους	σηκώνουν	πάνω	από	το	χώμα.	

Τα	παιδιά	και	οι	έφηβοι	φωνάζουν,	 ζητωκραυγάζουν	για	να	γεμίσουν	τον	αέρα	με	την	απέραντη	
χαρά	της	ψυχής	τους.	Οι	γυναίκες	κλαίνε	με	λυγμούς.	Και	όσοι	έχουνε	νεκρούς	που	πέσανε	στον	
αγώνα	για	τη	λευτεριά,	τρέχουνε	στα	μνήματά	τους	γονατίζουνε,	χτυπούνε	τη	χορταριασμένη	πλάκα	
με	τα	χέρια	τους	για	να	ακούσουνε	κι	εκείνοι	που	κοιμούνται	τον	αξύπνητο	ύπνο	πως	το	χώμα	που	
τους	αγκαλιάζει	είναι	πια	Ελληνικό.	

Πόσες	γεννιές	Κρητικών	γεννήθηκαν	και	μεγάλωσαν	και	σφίξανε	με	τα	χέρια	τους	το	τουφέκι	με	τον	
πόθο	να	δούνε	το	μισοφέγγαρο	που	δάγκωνε	τον	ουρανό	της	Πατρίδας	τους,	δίχως	να	προλάβει	να	
πραγματοποιηθεί	το	πάθος	τους.	

Η	Κρήτη	εξακολούθησε	να	μένει	δεμένη	με	τα	βαριά	της	τα	σίδερα.	

Και	ήρθε	ο	καιρός	που	σπάσανε	τα	σίδερα	και	η	Ελευθερία	αγκάλιασε	το	μέχρι	τότε	αιματοβαμμένο	
Νησί.	

															ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ	ΑΠΟ	ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

Ο	 αναπληρωτής	 γραμματέας	 μας	 ροτ.	 Παναγιώτης	
Μπατσαρισάκης	εξέφρασε	τις	ευχαριστίες	εκ	μέρους	του	ομίλου	
για	 την	 εξαιρετική	 ομιλία,	 και	 μάλιστα	 δόθηκε	 ιδιαίτερη	
βαρύτητα	ότι	με	την	ομιλίας	της	έγινε	απολύτως	κατανοητό	το	
θέμα	που	ανέπτυξε	απ’	όλους	τους	παρευρισκόμενους.	

Ακόμη	εκφράσθηκαν	ευχαριστίες	για	την	τακτική	παρουσία	της	
και	στήριξη	του	ομίλου	σε	όλες	τις	εκδηλώσεις	και	συνεστιάσεις.		

ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 
                                                 
  Με	την	συμμετοχή	του	συνόλου	σχεδόν	των	
τακτικών		και		Επιτίμων	μελών	του	Ροτ.Ομίλου	
Χανίων	και	του	1ου	Ροτ.Κοινοτικού	Σώματος	εν	
Ελλάδι	εις	Αζωγυρέ	Σελίνου	πραγματοποιήθηκε	
προ	 ημερών	 ο	 εορτασμός	 της	 Ενώσεως	 της	
Κρήτης	 με	 την	 μητέρα	 Ελλάδα.	 Η	 Ομιλήτρια	
επιτ.Ροτ.Αρχόντισσα	Ναναδάκη-Παπαδερού	με	
θέμα	 «Από	 την	 Αυτονομία	 στην	 Ενωση	 της	
Κρήτης	 με	 την	 Ελλάδα»	 αποσπάσασα	 τα	

ευγενέστερα	 σχόλια	 δια	 την	 Ομιλίαν	 της.Επηκολούθησε	 επίδοσις	 Αναμνηστικού	 Διπλώματος,	 το	
οποίον	έπέδωσεν	δια	λογαριασμόν	του	Ομίλου	επιτ.ροτ.	οι	Κονταράκης	Ιωάννης	πρ.Υποδ/κτης	του	
Π.β	 Κρήτης	 και	 η	 ροτ.και	 Πολιτευτής	 Ελβίρα	 Στασσινού	 παρουσία	 των	 ροτ.τ.Υπουργού	 Χρήστου	
Μαρκογιαννάκη	 των	 Προέδρων	 Δελάκης	 Εμμανουήλ,	 Γκίζα	 Σταύρου	 και	 Κουτσακη	 Ευτυχίου	 και	
τ.β.Δκτου	Μαρινάκη	Σταύρου. 



Το	πλήρες	κείμενο	του	Αναμνηστικού	Διπλώματος	έχει	ως	κάτωθι:	
 

Δια την τιμητικήν συμμετοχήν και την ομιλίαν της  εις την σημερινή Πανηγυρικήν συνεστίασην του Ομίλου μας, 

με θέμα «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

Δια την πολύτιμον αξιόλογον και αξιέπαινον προσφοράν της εις την Νεολαίαν  μας  καθοδηγώντας αυτήν σε 

Λεωφόρους  Γνώσεων και  Ανθρωπιάς  μη φειδομένου χρόνου και κοπώσεως. 

Δια την πολύχρονην προσφοράν της εις τα γράμματα εις ένδειξιν θαυμασμού και μεγάλης Αγάπης προς την 

εμπνευσμένην ιστορικήν ερευνήτριαν και συγγραφέα  για όσα έχει προσφέρει  εις την ανάδειξιν της ιστορίας και του 

Πολιτισμού της Κρήτης. 

Δια το κύρος και την αίγλην που προσέδωσε εις τον Ομιλον μας και γενικότερα εις το Δ.Ρ δια της παρουσίας της  

εις αυτό πέραν της 25ετιας  και με την παραδοχή  των πανανθρωπίνων ιδεών της προσφοράς υπηρεσιών  αφιλοκερδώς 

προς τον πλησίον που πραγματοποιεί εδώ και έναν αιώνα και πλέον  η παγκοσμίου εμβελείας οργάνωσις μας. 

	

															

Πανοραμική	 άποψις	 της	 Αιθούσης	 με	 την	
κήρυξιν	της	Λήξεως	της	Συνεστιάσεως	και	της	
Ανάκρουσης	του	Εθνικού	μας	Υμνου.	

	

	

	

	

ΤΑΚΤΙΚΗ	ΑΠΛΗ		ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ	12-12-2019	

	Κατά	την	διάρκεια	της	Συνεστίασης	αυτής	Έλαβαν		χώρα	τα	κάτωθι:	

Α)		Εγκρίθηκε	ο	οικονομ.Απολογισμός	έτους	2018(	1-1-18/31-12-18)	και	ο	Προυπολογισμός	1-1-19/31-12-19	

Β)	Ροταριανή	Ενημέρωσις	από	την	δράσιν	των	Ροταριανών		Ομίλων	της	Περιφέρειας	μας	αλλά	και	του	Διεθνούς	Ρόταρυ	
υπο	Εμμ.Δελάκη.	

Γ)		Επραγματοποιηθηκαν		αρχαιρεσίες	προκειμένου	να	εκλεγεί	ο	Πρόεδρος	της	Ροταριανής	χρονιάς	1-7-2021		εως	30-6-2022	
από	την	γενικήν	Συνέλευσιν	δι	απευθείας	εκλογής	και	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ροταριανής		χρονιάς	1-7—2020	εως	30-
6-2021.	

Τα	αποτελέσματα	έχουν	ως	εξης	μετά	και	την	Συνεδρίαση	του	Νέου	Δ.Σ	

	

	

	



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. 17/12/2019 
ΘΕΜΑΤΑ:	

(1)	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ	Δ.Σ.	ΣΕ	ΣΩΜΑ	–	ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΘΕΣΕΩΝ	

Ο	Εκλεγμένος	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	δια	το	έτος	1/7/20	–	30/6/21	Ροτ.	Δελάκης	Εμμανουήλ		συνεκάλεσε	τα	νέα	μέλη	του	
Δ.Σ.	σήμερον	Τρίτη		17/12/2019	εις	τα	γραφεία		του	Ομίλου	κατόπιν	των	αρχαιρεσιών	που	εγένοντο	από	την	Γενικήν	
Συνέλευσιν	προς	συγκρότησιν	σε	σώμα.	Παρόντα	στην	συνεδρίασιν	άπαντα	τα	μέλη.	Το	νέο	Δ.Σ.	αναλαμβάνει	δια	την	
περίοδον	1/7/20	–	30/6/21.	

Μετά	από	διεξαχθήσαν	συζήτησιν	κατανεμήθησαν	ως	κάτωθι	τα	αξιώματα:	

1)	Πρόεδρος	:	 	 	 ΔΕΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		1-7-20	εως	30-6-21		

2)		Α’	Αντ/δρος	:	 	 	 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΙΟΣ	

3)	Β’		Αντ/δρος	:	 	 	 ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

4)	Γ’		Αντ/δρος	:	 	 	 ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΙ	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	

5)	Δ΄	Αντ/δρος	:	 	 	 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠΛ.ΚΟΣΜΗΤΩΡ	

6)	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	:	 	 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

7)	ΑΝΑΠΛ.	ΓΕΝ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	:	 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	

8)	ΚΟΣΜΗΤΩΡ	:	 	 	 	ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		ΚΑΙ	ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ	

9)	ΜΕΛΟΣ	:	 	 	 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΠΡ.ΕΠΙΤΡ.ΒΡ.&ΕΙΣΔ.ΝΕΩΝ	ΜΕΛΩΝ												

10)	ΜΕΛΟΣ	:	 	 	 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ	

11)	ΠΡ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	:	 	 ΓΚΙΖΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ																																					

	

(2)	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ	ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ	

Το	Δ.Σ.	ορίζει	παμψηφεί	όπως	το	εκπροσωπούν	:	

Α)	Ο	Πρόεδρος	Εμμανουήλ	Δελάκης	σε	όλα	τα	θέματα	με	αναπληρωτή	τον	Α΄Αντ/δρο	Ουρουτζόγλου	Μελέτιο.		

Μη	υπάρχοντος	εταίρου	θέματος	ο	Πρόεδρος	έληξε	την	Συνεδρίασιν.	

	

Ο	Πρόεδρος																								Ο	Γενικός	Γραμματεύς															Ο	Α	Αντ/δρος				Οι	4	Αν/δροι&Ταμ.	

	

Δελάκης	Εμμανουήλ																		Μπατσαρισάκης	Παν.																	Ουρουτζογλου	Μελ.		Πελεκανάκης	Γ.	

	

	

	

	



	

	

	



ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΔΡΑΣΗ	ΤΟΥ	ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ		ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΠΟ  ΤΟΝ ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Για µια ακόµα χρονιά, ο Ροταριανός Όµιλος Ηρακλείου βράβευσε τους µαθητές 
των εσπερινών λυκείων του Ηρακλείου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα 
Πανεπιστήµια Ιδρύµατα. 

 
Σε µια βραδιά γεµάτη από τα συναισθήµατα της συγκίνησης και της 

υπερηφάνειας, οι νυν φοιτητές, πρώην µαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
και του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου, µαζί µε καθηγητές τους, συµµετείχαν σε 
µια εκδήλωση που αποτελεί θεσµό για την πόλη, αφού πραγµατοποιείται ανελλιπώς 
εδώ και δεκαετίας από τον Ρ.Ο. Ηρακλείου.  

 
Στο ασφυκτικά γεµάτο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήµου Ηρακλείου, χαιρετισµό 

απεύθυναν ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Νίκος 
Αγγελάκης, ο β. Δ/της της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ Γιάννης 
Ιεραπετρίτης και οι Ροταριανοί προΠρόεδροι Στάθης Βασιλειάδης και Μιχάλης 
Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης, ενώ ο προσκεκληµένος οµιλητής, Επικ. Καθηγητής 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ. Γιώργος Κουµάκης, µίλησε στους 
παρευρισκόµενους για την φιλοµάθεια και την πολυµάθεια. 

 
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συµβούλιο και όλα τα µέλη του Ροταριανού Οµίλου 
Ηρακλείου, εύχονται στις νέες φοιτήτριες και στους νέους φοιτητές υγεία και 
δύναµη για να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις νέες ακαδηµαϊκές προκλήσεις που 
τους παρουσιάζονται. 
 

	

	

	

	

	


