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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την Συνεστίασιν της 11-10-12 με ομιλητάς τους κ.κ 

Φώσκολον Αντώνιον Καθηγητήν του Πολυτεχνείου Κρήτης και Παύλον Παυλάκην Dr Πολιτ.Μηχ,του 

εορτασμού της 28 Οκτωβρίου του 40 και της βραβεύσεως του ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πλατανιά 

δια την ανοδον του Α ΕΘΝ Κατηγορίας. 

 

 

Κεντρικόν τμήμα Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά  ο ροτ.Δήμαρχος της γερμανικης Πόλεως Hattstedt κ.Ralph Hesmann και 

Συνταγματάρχης της Γερμανικής Αεροπορία ο Δ/της του Πεδ.Βολής Κρήτης Ταξίαρχος Δασκαλάκης 

Ιπποκράτης,ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης,ο β.Δ/της των ροτ.Κρήτης ροτ.Μηλιαράς Ιωάννης,ο Dr 

Παυλάκης Παύλος ο εις εκ των κυρίων ομιλητών,ο Πρόεδρος μας Εμμ.Δελάκης,ο εψηφ.Πρόεδρος 

Μαρινάκης Σταύρος,ο Αντ/δρος του Περιφ.Συμβ.Κρήτης ιατρός κ.Παπαδάκης Εμμ.,ο τ.Βουλευτής 

Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος Γεν.Γραμμ.του Περιφ.Συμβ.Κρήτης,οι πολιτευταί Χανίων κκ Κελαιδης 

Εμμ.Πτέραρχος ε.α.και Ναναδάκη Παπαδερού Αρχόντισσα και οι Καθηγηταί, της Ιατρικής 

κ.Σεραφείμ Καστανάκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης Μουσταιζής Σταύρος. 

 

Δεξιό τμήμα Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά ο Πρόξενος Κρήτης της Σλοβακικής Δημοκρατίας ροτ.Πατεράκης 

Σταύρος,ο τ.Γεν.Γραμμ.του Δήμου Χανίων κ.Χουλιόπουλος Τάκης,ο Αντ/δρος και Πρόεδρος των 

Εφέδρων Αξιωμ.Νομού Χανίων κ.κ Σταματάκης Γεώργιος και Μανιουδάκης Αθανάσιος,ο 

Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ.Δασκαλάκης Ιωάννης,οι τ.ροτ.β.Δ/ται Μαγιόρκα Τριανταφύλλου και 

Γκίζας Σταύρος. 
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Αριστερό τμήμα Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Δ/ντης και επιμελητής της ΩΡΛ κλινικής του Γεν.Νοσ.Χανίων 

καθηγητής Χαρίτων Παπαδάκης και Ευκλείδης Πρώιμος,ο τ.Αντινομάρχης και τ.Πρόεδρος του 

ΟΑΔΥΚ κ. Εμμ.Σπανουδάκης η κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη ο τ. Εφορος Χανίων κ.Τζουλάκης Σταύρο, 

ο κ.Σγουρός Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων,ο τ.Δ/της του Γεν.Νοσ.Χανίων ιατρός κ.Μάρκος 

Καραβιτάκης και η τ.Αντινομάρχης κ.Παπαμαρκάκη-Καραβιτάκη. 

Από την Δευτερολογίαν του καθηγητού 

κ.Φωσκολου Αντωνίου σχετικά με τα υφιστάμενα 

αποθέματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. 

 

 

 

 

 

Ο Αναπλ.Γεν.Γραμμ.Τσιβουράκης Νικόλαος ευχαριστεί τον 

κ.Φώσκολον δια την Ομιλίαν του. 

 

 

 

Από την Ομιλίαν του κ.Παύλου Παυλάκη με θέμα <<Συνοπτική παρουσίασις Αποκλειστικής 

Οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) Ιονίου και Λιβυκού Πελάγους. 

Διακρίνονται ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης και ο Α Αν/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος. 
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 Ο Δ/της του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος 

Δασκαλάκης Ιπποκράτης μεταφράζει τα λεχθέντα υπο 

του Προέδρου Εμμ.Δελάκη εις τον κ. Ralph Hesmann 

Δήμαρχον της Γερμανικης πόλεως Hattstedt και 

Συνταγματάρχην  της Γερμανικής Αεροπορίας και 

αντιστοίχως κατά την ανταλλαγήν των Λαβάρων των 2 

Ομίλων. 

 

 

 

 

 

Από τον εορτασμόν της 28 Οκτωβρίου εις τον Ομιλον μας. 

Η κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη παρουσιάζει την 7 λεπτην 

αντιπολεμικήν ταινίαν κινουμένων σχεδίων ( ο Ντούτσε 

αφηγείται απ΄την προσωπικήν συλλογήν της) 

 

 

 

 

Τμήματα της κατάμεστης Αιθούσης του Κέντρου FLAMINGO-ROOD από Ροταριανούς. 
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Από την βράβευσιν του Ποδοσφαιρικού Συλλογου Πλατανιά και του Προπονητού κ.Χατζηνικολάου 

Ιωάννου δια την άνοδον του Συλλόγου εις την Α Εθνικήν κατηγορίαν. 

Διακρίνονται οι επιδώσαντες τα βραβεία δια λογαριασμόν του ροτ.Ομίλου Χανίων κ.κ Παπαδάκης 

Εμμ.Αντ/δρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης , Ταξίαρχος Δασκαλάκης ΙπποκράτηςΔ/της 

του Πεδίου Βολής Κρήτης,ο τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

κ.Δασκαλάκης Νικόλαος μετά του Προέδρου μας Εμμ.Δελάκη,μελών του Δ.Σ του βραβευθέντος 

Συλλόγου και τμήματος των ποδοσφαιριστών. 

 

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την Ομιλίαν κ.Φώσκολου Αντωνίου. 
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Προσφωνήσεις-Παρουσιάσεις οµιλητών Φώσκολου Αντωνίου και Παύλου 
Παυλάκη στη συνεστίαση της 11/10/2012 υπό Εµµ. ∆ελάκη 

 

Λοιποί εκπρόσωποι των Πολιτικών-Στρατιωτικών και Ροταριανών αρχών 

Κυρίες και κύριοι , φίλοι Ροτ/νοι συνάδελφοι 

Με ιδιαιτέρα τιμή και χαρά σας παρουσιάζω συγχρόνως δυο αξιόλογους ομιλητές, δυο 

λαμπρούς επιστήμονες που άπτονται απολύτως της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου 

μας, δυο ομιλητές με διεθνή ακτινοβολία και πανελλήνια εμβέλεια και κύρος και που με τις 

πολύτιμες γνώσεις τους στα θέματα που θα μας αναπτύξουν σήμερα, προσπαθούν να 

ενημερώσουν τους αρμοδίους φορείς και το κατορθώνουν εν μέρει σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο 

δια τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα που θα αποκτήσουμε σαν χώρα με την αποδοχών των 

προτεινομένων επιστημονικών λύσεων από αυτούς και που θα αποσβεσουν οριστικά σε βάθος 

χρόνου τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και θα ανατείλουν 

νέες λαμπρές ημέρες και θα επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη στην συντριπτική πλειοψηφία των 

Ελλήνων πολιτών. Επί του θέματος των σημερινών ομιλητών των δε θα ήθελα να αναφερθώ 

περισσότερο αφού έχουμε τους κατάλληλους και ειδικούς επιστήμονες να μας τα αναπτύξουν με 

κάθε υπευθυνότητα. 

Προτού όμως τους παραδώσω το βήμα, κατά πάγια Ροτ/νη τακτική θα αναφερθώ στα 

βιογραφικά τους σημειώματα λειαν περιληπτικώς διότι διαφορετικά θα κάλυπταν όλον τον 

επιτρεπομενον Ροτ/νον χρονον της ομιλίας. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  Αντώνη Φώσκολου 

Ομότιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ομότιμου Ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά 

  Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του από το Πανεπιστήμιο  του  Berkeley της 

Καλιφόρνιας το 1966 προσελήφθηκε στο Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου 

της Καναδικής Κυβέρνησης, με στόχο την έρευνα υδρογονανθράκων στην Κεντρική Αλμπέρτα, 

Βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, την θαλάσσια περιοχή του Beaufort MacΚenzie και των 

εκβολών του ποταμού MacKenzie και τα πολικά νησιά του Καναδά (Canadian Arctic Islands). Το Ένα 

τρίτο των επιστημονικών δημοσιεύσεων του σχετίζονται με την έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Το 

1986 απεχώρησε από το Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής 

Κυβέρνησης αλλά παρέμεινε έως σήμερα ομότιμος επιστημονικός ερευνητής της Γεωλογικής 

Υπηρεσίας του Καναδά. 

 Μεταξύ των ετών 1976-1986 διετέλεσε σύμβουλος επί ενεργειακών θεμάτων του ΟΗΕ 

(θητείες Kurt Waldheim και Xavier Perez de Cuellar)  

  Το 1986 εξελέγηκε καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν η “Ανόργανη και Οργανική Γεωχημεία και Οργανική 

Πετρογραφία των Ιζηματογενών Πετρωμάτων”. Η διδασκαλία συνεχίστηκε μέχρι το 2003, ήτοι και 

μετά την συνταξιοδότησή του. 
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  Μεταξύ των ετών 1986 έως το 1997 (έτος συνταξιοδότησης) διετέλεσε ως Αντιπρόεδρος 

Ακαδημαϊκών θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 1988-1993,  πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων, 1993-1995, μέλος της συγκλήτου από το 1985 έως το 1997, σύμβουλος για 

θέματα ενεργειακά των Ηνωμένων Εθνών, 1976-1986, και συμβασιούχος καθηγητής στα τμήματα 

Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρυ, Αλμπέρτας, 1975-1986.  

 Το επιστημονικό του έργο συνοψίζεται σε: 75 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με 

κριτές, 37 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα Αμερική και 14 τεχνικές 

εκθέσεις για λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ ( Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα Κοιτασμάτων 

Υδρογονανθράκων Ελλάδος), ΔΕΗ, ΙΓΜΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Το βιογραφικό σημείωμα του Παύλου Παυλάκη έχει ως εξής:  

Ο κύριος Παύλος Παυλάκης  είναι γέννημα και θρέμμα τούτης της πόλης και έγγαμος με δύο 

τέκνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με 

διδακτορική διατριβή με βαθμό Άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Ομιλεί 

την Αγγλικήν, τη Γαλλικήν και Γερμανικήν γλώσσαν. Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και 

επιστημονικών οργανισμών. Πολλά έργα της Κρήτης φέρουν την σφραγίδα του όπως : μελέτες και 

επιβλέψεις μεγάλων έργων του ΝΑΤΟ στη Ναυτική Βάση  Σούδας  Του παλαιού Νοσοκομείου 

Χανίων.  Του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων.   Του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου.  Του 

μεγάλου Ξενοδοχείου "ΚΥΔΩΝ" στην πόλη μας και  πολλών άλλων μικρότερων έργων.    

Επίσης ο κ. Π. Παυλάκης  ήταν Κύριος Μελετητής ( με συνεργάτες επιστήμονες άλλων 

ειδικοτήτων ) στις έρευνες και στην εκπόνηση  μελετών μεγάλων υδραυλικών έργων. 

α. "Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτ. Κρήτης" κατά μήκος της βόρειας παραλιακής της 

ζώνης για ύδρευση πληθυσμού 200.000 ισοδ. κατ. και άρδευση 220.000 στρεμ. 

β. "Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου Αγίου Νικολάου" (230.000 κατ.), με χρήση νερών 

από υπόγειους υδροφορείς και επιφανειακών από τον Ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη. Το 

έργο, περιλαμβανομένου και του φράγματος, ευρίσκεται υπό κατασκευή από το Υπουργείο 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα επιλύσει το υφιστάμενο σήμερα οξύτατο πρόβλημα 

ανεπάρκειας νερού ύδρευσης της περιοχής. 

γ. "Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού της Υδρολογικής Λεκάνης Ποταμού Πλατύ Ρεθύμνου 

- Α΄. Φάση". Τη μελέτη του  έργου ανέλαβε ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. με Σύμβουλο τον Π. Παυλάκη.    

δ.Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ( περιλαμβάνονται οι 

Εγκαταστ. Επεξεργ. Λυμάτων και οι Υποθαλάσσιοι Αγωγοί ) :   

* Της αστικής - τουριστικής περιοχής Χανιά - Μάλεμε – Κολυμβάρι. 

* Της αστικής - τουριστικής περιοχής Κόλπου Κισάμου 30.000 ισοδ. Κατοίκων. 

* Του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

* Του Δήμου Γουβών. 
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Το Επιστημονικό Έργο του κ. Π. Παυλάκη είναι τεράστιο. Έχει πολλές Δημοσιεύσεις σε 

Επιστημονικά Περιοδικά,  Εισηγήσεις σε Συνέδρια  και Ημερίδες. Το δε κύρος του είναι πέρα 

πάσης αμφιβολίας αδιαμφισβήτητο. 

Τους καλωσορίζω εγκάρδια και εύχομαι ολοψύχως αυτά τα οποία θα μας αναφέρουν οι 

ταλαντούχοι ομιλητές μας να εύρουν ευοίκοον ούς από τους Διοικούντας μας. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 11-10-12 

Κυριες  και Κύριοι φίλοι ροταριανοί Συνάδελφοι 

Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που σήμερα βραβεύομεν ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο,τον Πλατανιά 

που κατόρθωσε εντος ολίγων ετών να ανέλθει εις την Α Εθνικήν κατηγορίαν πρωτοπορώντας  στο 

σημείο αυτό. 

Είναι γνωστόν σε όλους σας ότι ο Νομός Χανίων δεν είχε ποτέ αίσθανθεί την χαράν και την τιμήν να 

εκπροσωπείται εις τα Ανώτατα κλιμάκια του Ποδοσφαίρου Πανελληνίως.Και προ μηνών το 

κατόρθωσε.Πραγματοποίησε το όραμα του,που λίγοι το πίστευαν.Μεταξύ αυτών ητο και ο 

Ροτ.Ομιλος Χανίων που διείδε την ανοδικήν του πορείαν και εγκαιρα τον ειχε βραβεύσει την 10-12-

2009 δια την άνοδον του εις την Γ΄Εθνικήν Κατηγορίαν.Εκτοτε η πορεία του υπήρξε αλματώδης.Και 

να σήμερα ζούμε το θαύμα.Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια κατόρθωσε το ακατόρθωτο δια το 

Χανιώτικο Ποδόσφαιρο.Δι αυτό δίκαια πανηγυρίζουμε.Με την άνοδον του Πλατανιά εις την Α 

Εθν.Κατηγορίαν άλλαξαν ριζικά πολλά πράγματα στο Ποδόσφαιρο των Χανίων και ζούμε 

κυριολεκτικά γεγονότα πρωτόγνωρα. 

Τώρα πλέον βλέπουμε παιχνίδια υψηλού επιπέδου.Οι ποδοσφαιριστές μας χάρις στην σκληρή 

προπονητική τους δουλειά καθοδηγούμενοι και εμπεόμένοι από τον υπεράξιον προπονητήν τους και 

το ΔΣ του Συλλόγου τους με επικεφαλής τους ακάματους στυλοβάτας αυτού τους κκ……………………  

Κατορθώνουν να παίζουν σαν ισοι με ισους με ότι καλύτερο εχει να επιδείξει το Ελληνικό 

ποδόσφαιρο.Εύγε τους Εύγε τους Εύγε τους. 

Εκτός των άλλων κατάφεραν και επανέφεραν στο γήπεδο και άτομα που το είχαν εγκαταλείψει.Ολοι 

οι Χανιώτες είμεθα ευχαριστημένοι γι αύτήν την νέαν πορείαν  του Ποδοσφαίρου στα 

Χανιά.Ελπίζουμε και τους ευχόμεθα να τους δούμε όχι μόνο να παραμένουν εις την  Α Εθνικήν αλλά 

να διακριθούν  και σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνουν και το 2
ο
 θαύμα να παίζουν με ομάδες του 

εξωτερικού. 

Τους το  ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας. 

Δια τους ανωτέρω λόγους τους τιμούμεν δια 2
ην

  φοράν. 

Τα Αιτιολογικά των βραβεύσεων έχουν ως εξής: 
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1)Βραβεύομεν την Π.Α.Ε. Αθλητικός Όμιλος  Πλατανιά με το κάτωθι αιτιολογικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


