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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 21/2/2013 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ , ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.). 
ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ 

ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Διακρίνονται από αριστερά το ζεύγος Στρατιδάκη Γεωργίου, δ/ντου της 5
ης

  Μεραρχίας Κρητών , ο Πρύτανης 

του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης Ιωάννης και ο γεν. γραμματέας Εμμ. Νοδαράκης, ο Επιτ. Ροτ. Παύλος 

Παυλάκης , Πολιτικός Μηχανικός, ειδικός μελετητής ο οποίος συνέβαλε σημαντικά εις την επιτυχίαν της 

συνεστίασης , ο καθηγητής του Πολ. Κρήτης κ Συνολάκης Κων/νος, πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του 

Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ο Πρόεδρος Εμμ. Δελάκης , ο Αντιπεριφερειάρχης  Χανίων κ 

Απόστολος Βουλγαράκης υπό την αιγίδα του οποίου 

ετέθη η εκδήλωση μας. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης 

ενώ χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. 

 

 

 

 

 

 

Ο καθηγητής του Πολ. Κρήτης κ. Συνολάκης Κων/νος πρόεδρος και 

δ/νων σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ενώ αναπτύσσει την ομιλία του 

‘Ερευνητικό Έργο Μελέτης Διάβρωσης και Προστασίας Ακτών Κόλπου 

Χανίων. 
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Ο πολυβραβευμένος Ακαδημαϊκός ποιητής και 

λογοτέχνης κ. Νικόλαος Μαραγκουδάκης ενώ 

αναφέρεται εις τον εορτασμό της ημέρας των 

ερωτευμένων που δίδει  ομορφιά και δύναμη στην 

ανθρώπινη ζωή. Επακολούθησαν σχετικά 2 βίντεο 

επιμελεία των Ροτ. Σημανδηράκη Ζαχαρένιας και 

Τσιβουράκη Νικολάου. 

 

 

 

 

Ο επίτ. Ροτ. Παύς Παυλάκης Πολιτικός Μηχανικός 

παρενέβη στη συζήτηση και επιβεβαίωσε τα όσα 

ανέφερε ο καθηγητής κ. Συνολάκης 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήματα της αίθουσας εις την ως άνω Εκδήλωση 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  Ρ.Ο. Χανίων 

Ροταριανό Έτος 1/7/2012-30/6/2013 

 

Ο Ροταριανός  Όμιλος Χανίων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους υλοποίησε τα ακόλουθα 

προγράμματα ανά Λεωφόρο Δράσης μέχρι και 30-3-2013. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.  Συναδέλφωση και αγαστή συνεργασία όλων των μελών με αγάπη. Διαφορές και   διαμάχες 

ανύπαρκτες . 

2.  Μηνιαίες πανηγυρικές συνεστιάσεις άνω των 120 ατόμων(παρ΄ολη την οικονομική κρίση που 

μαστίζει την χώραν μας ελαττώνοντας το κόστος συνεστιάσεως σε 16 Ευρώ) με ομιλητές κύρους 

καθώς και παρουσιάσεις ιστορικών και λογοτεχνικών βιβλίων και  προβολή από ΜΜΕ (τά 

αντίγραφα των εφημερίδων, σας τα δώσαμε, Βιντεοκασέτα από Τ.V έχουμε μια στην διάθεσή 

σας. )  

3.  Άριστες σχέσεις με όλες τις αρχές της πόλεως μας και οι οποίες συμμετέχουν στις συνεστιάσεις 

μας πλήν των εκκλησιαστικών.  

4.  Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή ( 1000 αποστολής ) και έντυπη 100 

αποστολής, διατήρηση ιστοσελίδας εδώ και 12 έτη με όλα τα πεπραγμένα της δωδεκαετίας με 

φωτογραφίες και κείμενα. 

5.  Εισδοχή 3 τακτικών νέων μελών :Garcia armanelo-lorenzo, Καρτσωνάκης Στέφανος, Καρκάνης 

Αθανάσιος.     

Καθαρή αύξησης 1 μελους, από 30 σε 31  και 3 επιτίμων, ήτοι: Πολίτου Στυλιανού Αντιναυάρχου 

ε.α,Τζομπανάκη Μίνωος Διεθνούς φήμης Οικονομολόγου,Μηλιαρά Ιωάννου β.Δ/του της 2470 Π.Δ.Ρ.  

6.  Συμμετοχή σε πολλές εκδηλώσεις της Περιφέρειας  και των Ομίλων Αθηνών είτε δια προσωπικής 

συμμετοχής του Προέδρου ή δι’ άλλων εξουσιοδοτημένων ροταριανών του Ομίλου Χανίων. 

Συμμετοχή σε συνεστιάσεις του εξωτερικού ( Μodena Ιταλίας – Βερολίνου - Βελγίου και Ολλανδίας 

δι’ εξουσιοδοτημένων ροταριανών του Ομίλου μας). Συμμετοχή σε συνεστιάσεις των λοιπών 4 

ομίλων της Κρήτης με σημαντικό αριθμό ροταριανών.   

7.  Διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας αλλά και 

διπλωμάτες ξένων χωρών έχουν αποδεχθεί την ανακήρυξιν των ως επιτίμων μελών μας. 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.  Βράβευσης επιτυχημένων επαγγελματιών π.χ του κ.Παρασύρη Γεωργίου Κτηνιάτρου.  
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2.  Βράβευσις :α) του κ. Αρετάκη Ιωάννου Επιτίμου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων δια 

την επι 42 ετη άσκησιν του Δικηγορικού επαγγέλματος κατ΄΄αριστον και άψογον τρόπον.β) του 

Καθηγητού Ιατρικής κ.Παπαδάκη Χαρίτωνα Δ/ντού της ΩΡΛ κλινικής του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων γ) 

Ζαρείφη Γεωργίου δια το Επιστημονικό,Κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί στον τομέα  

της Υγείας δ) Καρκάνη Αθανασίου Καθηγητού Πανεπιστημίου και τ.Δ/ντου Ευγενιδίου Ιδρύματος  

ε)Βερυκάκη Φωκίωνα δια την καθοριστικήν συμβολήν του εις την συγκρότησιν και εύρυθμον 

λειτουργία των Διοικητ΄.Υπηρεσιών του Πολυτεχνίου Κρήτης 

3.  Προβολή τετραπλού ροταριανού ελέγχου και διανομής αυτού. 

4.  Ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων επί θεμάτων επαγγελματικών με συμμετοχήν μεγάλης 

μερίδος επαγγελματιών της πόλης μας όπως π.χ. του Καθηγητού του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

Προέδρου και Δ/ντου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.Συνολάκη Κων/νου.  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Πρωταρχικό και κυρίαρχο μέλημά μας ήτο δια εμάς η με κάθε μέσο έντυπο – ή Ηλεκτρονικό καθώς 

και μέσων μαζικής ενημέρωσης εφημερίδων και Τ.V. προβολή του Ρόταρυ το πετύχαμε απολύτως. 

Οι δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου που σας Αποστείλαμε το επιβεβαιώνουν.  

2.  Ενίσχυσις αναξιοπαθούντων οικογενειών κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.  Συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα του Δήμου Χανίων.  

4.  βράβευσεις  α)του Σωματείου ΚΗΦΑΠ ‘Η Μεγαλόχαρη’ (Κέντρον ημερήσιας Φροντίδος Αυτιστικών 

παίδων και του Προέδρου αυτού κ.Τρίκκαν Νικολάου β) του κ.Πλυμάκη Αντωνίου Συγγραφέως-

Σπηλαιολόγου  γ) του κέντρου περίθαλψις Αγρίων ζώων και Πτηνών της Αιγίνης και του Σταθμού Α 

βοηθειών αυτού που εδρεύει εις το Ηράκλειο της Κρήτης και των πρωτεργατών κ.Σκορδύλη 

Στυλιανού και Στεφανάκης Γεωργίας.δ)του κ.Μαυρομάτη Βασιλείου ηθοποιού δια την μεταξύ των 

άλλων συμβολήν του εις την διατήρησιν –διάσωσιν της πολιτισμικής μας κληρονομιάς (ανασκαφή 

αρχαίων θεάτρων) ε)κ. Σεληνιωτακη Δημητριου δια την επανείδρυσιν και λειτουργία του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ.Γεώργιος στα Νοχιά Κισσάμου με σημαντικήν χρηματικήν κάλυψιν) 

στ)Γιαβρίδου Ιωάννου δια την αρίστην συνεργασίαν του μετά του Ομίλου του και δια το 

σημαντικόν ροτ.εργον του.ζ)Κρουσταλάκη Παντελή δια την επι οκταετίαν και πλεον συνεχή και 

αδιάλειπτον παρουσίαν του εις τας Πανηγυρικάς μας συνεστιάσεις παρατρύνων με επιμονήν τους 

ροτ.Ηρακλείου δια συμμετοχήν. 

5.  Διατηρούμε μόνιμο αριθμό εθελοντών αιμοδοτών και προσφέρουμε αίμα όποτε μας ζητηθεί.    

6.  Προέβημεν σε καθαρισμό παραλιακής θαλάσσιας ακτής του Νομού μας. 

7. Εορτασμός με πανηγυρικό χαραχτήρα όλων των Εθνικών επετείων (28
ης

 Οκτωβρίου, 

Ολοκαυτώματος Αρκαδίου, Εξεγέρσεως Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντιστάσεως Ενώσεως της 

Κρήτης με τη μητέρα Ελλαδα, 25
ης

 Μαρτίου 1821, Μάχης της Κρήτης και του μηνιαίου 

ροτ/νού ημερολογίου).  
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.   Συμπαραστεκόμεθα και ευρισκόμεθα σε συνεχή επαφή με το Ορφανοτροφείο και το Δημοτικό 

Σχολείο που ανεγείραμε εις το Delicie Της ΑΦΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΓΚΟ και αποστείλαμε 

ικανοποιητική ποσότητα Ρουχισμού δια τα παιδιά αυτά.                                  

2. Φιλοξενία Ροταριανών από άλλες χώρες . 

3. Διαρκής επαφή μετά των ροτ.Ομίλων της Κύπρου και ιδία μετά του ροτ.Ομίλου Λάρνακα-Κίτιον και 

του Προέδρου της Διεθνούς Διακρατικής επιτροπής του Κυπριακού Ρόταρυ Χρίστου Θεοδούλου 

Προξένου της Τυνησίας. 

 

ΛΕΩΦΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

 Βραβεύσεις  

Α)  αριστούχων φοιτητών και νεοεισαχθέντων - πρωτευσάντων εις τα Α.Ε.Ι.  

    Β) Αθλητών διαφόρων αθλημάτων  

    Γ) Του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πλατανιάς Χανίων ( δια την άνοδον του εις την Α Εθνικήν 

         Κατηγορίαν καθώς και δια το ηθος και δια την εν γένει συμπεριφοράν του) καθώς και του 

προπονητού αυτού κ.Χατζηνικολάου Ιωάννου  δια την μέχρι σήμερον εκτέλεσιν των καθηκόντων του 

κατ΄αριστον,δραστήριον αποτελεσματικόν και δημιουργικόν τρόπον. 

 

 


