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Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την Συνεστίασιν της 15-11-2012 µε 
οµιλητήν τον Πρύτανιν του Πολυτεχνείου Κρήτης,του Εορτασµού τριών Εθνικών 
Επετείων µηνός Νοεµβρίου και της βραβεύσεως των ροτ.Γιαβρίδου Ιωάννου και 
Σεληνιωτάκη ∆ηµητρίου. 
 

 

Κεντρικό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά η επίτ.ροτ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη ειδική Σύμβουλος των 

Γεν.Αρχείων  του Κράτους,ο τ.β.Δ/της της 2470 Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ Σταύρος Γκίζας,ο 

Πρόξενος  Κρήτης  της  Σλοβακικής Δημοκρατίας ροτ.Πατεράκης Σταύρος,το ζεύγος  Στρατιδάκη  

Δ/του της  V  Μεραρχίας Κρητών ,ο Γεν.Γραμμ μας Νοδαράκης Εμμ,η κ. και ο κ.Φίλης Ιωάννης  

Πρύτανις  του Πολυτεχνείου Κρήτης ,ο Πρόεδρος μας Εμμ.Δελάκης,ο Αντ/δρος της Βουλής των 

Ελλήνων επίτ.ροτ.Χρήστος Μαρκογιαννάκης μετά της συζύγου τουΜαρίας,ο Βουλευτής Χανίων  

Επίτ.ροτ.Βιρβιδάκης Κυριάκος ,ο εψηφισμένος Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος και ο β.Δ/της των 

ροτ.Κρήτης Μηλιαράς Ιωάννης. 

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο 

τ.Γεν.Γραμμ.του Δήμου Χανίων κ.Τάκης 

Χουλιόπουλος,ο Πρόεδρος των 

Εφέδρων αξιωματικών Νομού Χανίων 

κ.Αθανάσιος Μανιουδάκης, η 

οικογένεια Παυλάκη Παύλου  Dr 

Πολιτ.Μηχανικού και ο τ.έφορος 

Χανίων Τζουλάκης Σταύρος. 

 

Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 
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Διακρίνονται απ αριστερά ο Αν/ΔΡΟς ΤΟΥ Περιφερ.Συμβ.Κρήτης ιατρός κ.Παπαδάκης Εμμ.,οι 

Πολιτευταί Χανίων κκ Πτέραρχος ε.α κ.Κελαιδής Εμμανουήλ και Ναναδάκης Παπαδερού 

Αρχόντισσα,ο τ.Δ/της του Γεν.Νοσ.Χανίων κ.Μάρκος Καραβιτάκης,η τ.Αντινομάρχης Χανίων 

κ.Φωτεινή Παπαμαρκάκη Καραβιτάκη,οι καθηγηταί της ιατρικής κκΚαστανάκης Σεραφείμ  και 

Παπαδάκης Χαρίτων Δ/ντης της ΩΡΛ Κλινικής  του Γεν.Νοσ.Χανίων  

 

Η κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη ειδική σύμβουλος των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους ενώ προβαίνει σε 6λεπτη παρέμβαση και παρουσίαση για την 

Παγκόσμια Ειρήνη: οπτικοποιημένη Μουσική δια την Ειρήνη ( Συνθέτης ο 

βραβευμένος,διεθνούς φήμης Γιαπωνέζος Κίτταρο)και απόδοση του 

ποιήματος  του Γιάννη Ρίτσου <<Ειρήνη>>. 

 

 

Δύο Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την 

Ομιλίαν του Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου 

Κρήτης κ.Φίλη Ιωάννου με θέμα 

<<ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ>>. 

 

Ο εψηφ.Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος 

ενώ ευχαριστεί τον Πρύτανιν του Πολυτ.Κρήτης παρουσία του Προέδρου 

μας Εμμ.Δελάκη. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πολυβραβευμένος Ακαδημαικός ποιητής και Λογοτέχνης 

κ.Νικόλαος Μαραγκουδάκης ενώ αναφέρεται με κάποιους 

δοξαστικούς του ρυθμούς εις τας 3 Εθνικάς επετείους Μηνός 

Νοεμβρίου. 
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Επικολούθησε προβολή 5λέπτου  Video  από την δράσιν της Πολεμικής μας Αεροπορίας το 

οποίον ευγενικά μας παρεχώρησε η Δ/σις της 115 Πτέρυγας Μάχης. 

 

 

Ο Πρόεδρος μας ενώ καλοσωρίζει τις αρχές της πόλεως μας και 

τους λοιπούς συνδαιτημόνας που παρά την οικονομικήν κρίσην 

που μαστίζει την χώραν μας πρόθυμα συμπαραστέκονται σε κάθε 

Πανηγυρικήν εκδήλωσιν μας . 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες απο τμήματα της κατάμεστης Αιθούσης του Κέντρου Ζυγός. 

 

 

 

Σύσσωμοι  οι Ροτ.των Χανίων  και αντιπροσωπείες από τους 4 υπόλοιπους ομίλους  της Κρήτης 

παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον  το  ολο πρόγραμμα διαρκείας  1 και ημιση ωρα της 

Πανηγυρικής Συνεστιάσεως μας. 

Χαρακτηριστικά Στιγμιότυπα από την βράβευσιν του ροτ.Σεληνιωτάκη Δημητρίου 
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1.)Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα του επιδίδουν από κοινού τα επίτ.μέλη μας Μαρκογιαννάκης 

Χρήστος Αντ/δρος της Βουλής των Ελλήνων και Βιρβιδάκης Κυριάκος Βουλευτής Χανίων και επι 

8τίαν Δήμαρχος. 

 

2) Ο ροτ.Σεληνιωτάκης Δημήτριος ενώ ευχαριστεί τον Ομιλον δια την τιμήν που του εγένετο 

3) Ο Γεν.Γραμματεύς μας Εμμ.Νοδαράκης μετά την σχετικήν εμπεριστατωμένην παρουσίασιν που 

εγινε από τον Πρόεδρον μας Μανώλη Δελάκη,λαβών τον λόγον αναφέρθηκε και αυτός εις το έργον 

του ροτ.Σεληνιωτάκη το κείμενο της βράβευσης εχει ως εξής. 

 

Από την βράβευσιν του τ.Προέδρου του  Ροτ.Ομίλου 

Ηράκλειο-Candia  Γιαβρίδη Ιωάννου υπό του Ομίλου μας 

δια το πολύπλευρο ροταριανό έργο που πραγματοποίησε 

κατά την διάρκειαν της Προεδρίας του. 

 

Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα του επέδωσαν από κοινού 

και παρουσία του Προέδρου Εμμ.Δελάκη,ο ροτ.β.Δ/της Μηλιαράς Ιωάννης και ο Αν/δρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ιατρός κ.Παπαδάκης Εμμανουήλ 
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Προσφώνησις – Παρουσίασις Ομιλητού κ. Φίλη Ιωάννου Πρύτανη Πολυτεχνείου 

Κρήτης υπό Εμμ. Δελάκη την 15-11-2012  

 
Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι , 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερον λαμπρύνει το βήμα του Ομίλου μας μία υψηλού 

Επιστημονικού Διεθνούς Κύρους προσωπικότητα , ο κ.Φίλης  Ιωάννης Πρύτανης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης του μοναδικού σχεδόν Ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην πόλην μας  

και ο οποίος αγωνίζεται να ανυψώσει τούτο και να το καταστήσει Πανελληνίως και Παγκοσμίως ως 

Πρωτοποριακόν εις το ειδος του και ως πόλον ελξεως δια εξειδικευμένας μεταπτυχιακάς σπουδάς.                                 

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

ευχαριστούμεν θερμά δια την εν γένει δραστηριότητα του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα 

ευχαριστώ δεν αρκεί, αλλα θέλω να ξέρει ότι όταν τούτο βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της ψυχής 

μας, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τότε εχει εντελώς διαφορετική αξία διότι αντιλαμβάνεστε 

εκλεκτέ μας φίλε ότι σας δίδομε ένα τμήμα από το είναι μας ένα κομμάτι της ψυχής μας σαν μικρό 

αντιστάθμισμα στο εργο που προσφέρεται στον τόπον μας.           

   Η σημερινή σας Ομιλία με εκδηλο ενδιαφέρον αναμένεται από ολους εμάς που 

παρευρισκόμεθα εις την Αιθουσαν αυτήν δηλαδή από τας αρχάς της πόλης μας η τους 

εκπροσώπους αυτών από τους Ροταριανούς του φίλους του ΡΟΤΑΡΥ και την εκλεκτήν μερίδα της 

κοινωνίας μας που πάντοτε μας τιμά με την παρουσίαν της και τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις αγάπης 

προς τον Ομιλον μας.                                                                                                         

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

πάντα επίκαιρο θέμα της Παγκόσμιας Ασφάλειας αφού οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις μεταξύ των 

διαφόρων Κρατών, Λαών και φυλών υπήρξαν από συστάσεως του κόσμου και ουδεμία μέχρι 

στιγμής δύναμις έχει ευρεθεί δια να τους αποφύγει καθ όσον φαίνεται πως η αρχή(Ορμή)  προς 

επικράτησιν βρίσκεται βαθειά ριζωμένη   στο DNΑ  των ηγετών μας. 
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Παρά ταύτα διαπρεπείς Διεθνείς προσωπικότητες ανά την υφήλιο με αδιαμφισβήτητο κύρος 

καθώς και ολόκληρος η ανθρωπότης αγωνίζεται και προσπαθεί με κάθε θεμιτό μέσον να τις 

εξαλείψει. Σ΄αυτό τον ρόλο, δηλαδή της προσπάθειας αποφυγής των συγκρούσεων μετέχει και το 

Διεθνές Ρόταρυ και μάλιστα ο Πρόεδρος του καθόρισε δια εφέτος το ετήσιο σύνθημα του να είναι 

η Ειρήνη, η δε Δ/της μας Κατερίνα Κοτσαλή μας προέτρεψε να οργανώσουμε εκδηλώσεις Φόρουμ 

Ειρήνης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος όπως στους Δελφούς και σήμερα στην πόλιν μας και το 

παράδειγμα μας θα ακολουθήσουν και άλλοι ροτ. Όμιλοι Ελληνικοί και ξένοι. 

Προτού όμως του παραδώσω το βήμα είμαι υποχρεωμένος κατά παγίαν ροταριανή αρχήν να 

αναφερθώ λίαν περιληπτικώς εις το βιογραφικόν του σημείωμα απ’ όπου θα διαπιστώσετε και 

εσείς προσωπικά ότι τα όσα ανέφερα προηγουμένως δια το άτομό του είναι πολύ ολιγότερα της 

πραγματικότητας. 

   Ο Γιάννης Αναστασίου Φίλης γεννήθηκε στην Ασίνη του Ναυπλίου. Σπούδασε στο Ε.Μ.Π. 

ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας (UCLA). Έχει διδάξει στο UCLA , 

στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης όπου είναι καθηγητής, ήταν επί 

δεκαετία Πρύτανης και επανεξελέγη προ διετίας. 

   Έχει κυκλοφορήσει πέντε ποιητικές συλλογές, τρία μυθιστορήματα, δυο οικολογικά και τρία 

επιστημονικά βιβλία. 

   Μεταφράσεις των ποιημάτων του έχουν δημοσιευτεί  στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. 

Έχει ακόμη δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες και λογοτεχνικά κείμενα σε Ελληνικά 

και διεθνή περιοδικά. Έχει βραβευθεί στην Ελλάδα από  την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς 

και στις ΗΠΑ από το UCLA, την παγκοσμίου διεθνούς φήμης επιστημονική οργάνωση  AAAS δια το 

λογοτεχνικό και επιστημονικό του έργο και την προσφορά του στην κοινωνία. Είναι μέλος μεταξύ 

άλλων του Ελληνικού PEN, Poets And Writers USA (Ποιητές και Συγγραφείς των Η.Π.Α.) και Fellow 

της Παγκόσμιας επιστημονικής οργάνωσης AAAS. 

   Εκλεκτέ και πολύτιμε φίλε μας σας παρακαλώ όπως προσέλθετε στο βήμα και αναπτύξετε το 

περισπούδαστο θέμα σας. 

    

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ Κ.  ΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ 

 Σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την παγκόσμια ασφάλεια είναι η τρομοκρατία, ένα 

αρχαίο φαινόμενο που περιγράφεται με λεπτομέρειες στην Παλαιά Διαθήκη και στην Ιστορία του 

Θουκυδίδη και φτάνει ως τις μέρες μας. Η τρομοκρατία δεν είναι ισλαμική αποκλειστικότητα αλλά 

συναντάται στα περισσότερα θρησκευτικά δόγματα. Πρόκειται για σύμπτωμα πολύπλοκων  

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών αστοχιών. Δυο βασικά αίτια είναι η ανεργία των νέων 

(21% στην Υποσαχάρια Αφρική και 27% στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική) και η ξένη κατοχή και οι 

δικτατορίες. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή ευνοούν τη φτώχεια και την 

πείνα και με τη σειρά τους την ανασφάλεια. Σε όλα αυτά προστίθεται η κατάρα ορυκτού πλούτου 

(πετρελαίου, διαμαντιών, πολύτιμων μετάλλων) που επιτείνει την τρομοκρατία και την 

ανασφάλεια. 
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 Για να γίνει ο κόσμος ασφαλέστερος απαιτείται συντονισμένη δράση των ισχυρών χωρών 

και των χωρών που πλήττονται από φτώχεια, δικτατορίες, νόσους και πόλεμο. Κάτι τέτοιο συχνά 

συγκρούεται με τα μυωπικά συμφέροντα των ισχυρών αλλά η συνέχιση των πολιτικών της 

εκμετάλλευσης των αδυνάτων από τους ισχυρούς είναι βέβαιο ότι θα επιτείνουν την παγκόσμια 

ανασφάλεια και οι παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες σήμερα δεν έχουν τέτοια πολυτέλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


