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Φωτογραφικό  Ρεπορτάζ  από την Συνεστίασιν του ροτ.Ομίλου Χανίων της 30-5-13 

κατά την διάρκειαν της οποίας : 

Α) Ομίλησεν ο τ.υφυπουργός  Οικονομικών και Εξωτερικών κ.Πέτρος Δούκας  

Β)Ετιμήθησαν  οι κ.κ Φίλης Ιωάννης τ.Πρύτανις και Στρατιδάκης Γεώργιος τ.Δ/της της  V  

Μεραρχίας  Κρητών  και    

Γ) εορτάσθησαν η επέτειος της  Μάχης  της Κρήτης , η εορτή της μητέρας  και εγένετο αναφορά-

Ομιλία από την  κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη δια τους Κρήτες οι τελευταίοι υπερασπιστές της  

Κων/πολις και τον Νικόλαο Μαραγκουδάκη δια τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου τον 

θρυλικό μαρμαρωμένο Βασιλιά Κων/νο Παλαιολόγο που έπεσε μαχώμενος στις επάλξεις της 

Κων/πολεως την 29-5-1453. 

    

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον από την ανακήρυξιν σε επιτ.μέλος του ροτ.Ομίλου 

Χανίων του επι 12ετίαν Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Φίλη Ιωάννου . 

Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα του επέδωσαν από κοινού ο τ.Υπουργόςκ.Πέτρος Δούκας 

και ο τ.Δήμαρχος Κυδωνίας  Δημοτικός Σύμβουλος  Χανίων κ.Σταματάκης Εμμανουήλ ,το δε 

σήμα του Ρόταρυ του τοποθέτησαν επι της κομβιοδόχης του,οι, β.Δ/της Ιωάννης Μηλιαράς  

και ο αναλαμβάνων Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος . 

 

 

 

Ο τ.Πρύτανης κ.ΦΙΛΗΣ ενώ 

ευχαριστεί τον Πρόεδρο 

Εμμ.Δελάκη  και τα μέλη  του 

Ομίλου Χανίων δια την τιμήν που 

του εγένετο παρουσία του 

τ.Υπουργού κ.Πέτρου Δούκα. 
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Από την Ανακήρυξιν σε επίτ.ροτ.τουτ.Δ/του της V Μεραρχίας Κρητών υποστρατήγου 

ε.ακ.Στρατιδάκη Γεωργίου. 

Το σχετικόν τιμητικό δίπλωμα του επέδωσαν από κοινού και δια λογαριασμόν του 

ρόταρυ Χανίων οι κ.κΣκυλάκης Λάζαρος  Δ/της του Π.Β Κρήτης και 

ΚελαιδηςΕμμ.Πτέραρχοςε.α και Πολιτευτής παρουσία του Προέδρου Εμμ.Δελάκη και του 

β.Δ/του Ιωάννου Μηλιαρά το δε σήμα του Ρόταρυ τοποθέτησαν εις την κομβιοδόχην του 

από κοινού οι ροτ. Κρουσταλάκης  Παντελής  αναλαμβάνων Δ/της και 

Εμμ.ΝοδαράκηςΓεν.Γραμματέας. 

 

Ο Τ.Δ/Της Της VΜεραρχίας Κρητών υποστράτηγος κ.Στρατιδάκης Γεώργιος ενώ 

ευχαριστεί το Ρόταρυ δια την τιμήν που του εγένετο παρουσία του β. Δ/του 

ΚρουσταλλακηΠαντελη. 

 

 

 

 

Συγκεντρωτική φωτογραφία των 2 Ανακηρυχθέντων επιτίμων μελών  του ροτ.Ομίλου 

Χανίων κ.κ. Στρατιδάκη Γεωργίου τ.Δ/του V Μεραρχίας Κρητών και Φίλη Ιωάννου επι 

12ετιαν Πρυτάνεως του Πολυεχνείου Κρήτης παρουσία  του Προέδρου του Γεν.Γραμμ. και 

του Δ/του, ροτ.Δελάκη Εμμ,Νοδαράκη Εμμ και Κρουσταλάκη Παντελή. 
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Ο τ. Υφυπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών κ.Πέτρος  Δούκας ενώ  

αναπτύσσει την Ομιλίαν του <<Οικονομικές  προοπτικές  της Ελλάδος-

Παρών και μέλλον>>παρουσία του Προέδρου Εμμ.Δελάκη από το βήμα 

του Ροτ.Ομίλου Χανίων 

 

 

 

 

 

Η κ.ΖαχαρένιαΣημανδηράκη Ειδική  Συνεργάτης των  Γενικών Αρχείων του 

Κράτους ενώ αναπτύσσει την Ομιλίαν της με θέμα <<ΚΡΗΤΕΣ - ΟΙ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ>> μετα προβολής 

διαφανειών – από του βήματος του Ροτ.Ομίλου Χανίων. 

 

Ο κ.ΝικόλαοςΜαραγκουδάκης ο 

πολυβραβευμένος Ακαδημαικός-ποιητής και λογοτέχνης ενώ κάνει ποιητικές 

αναφορές σχετικές με την επέτειον της Μάχη της Κρήτης,της Εορτής της 

Μητέρας και του τελευταίου  Αυτοκράτορα του Βυζαντίου του Θρυλικού 

Μαρμαρωμένου – Βασιλιά Κων/νου Παλαιολόγου που έπεσε μαχώμενος στις 

επάλξεις της Κων/πολεως την 29 Μαιου 1453. 

 

 

 

 

Κεντρικό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Δ/της του  Πεδίου βολής Κρήτης Ταξίαρχος  κ.Λάζαρος Σκυλάκης, το ζεύγος 

Στρατιδάκη τ.Δ/του της V Μεραρχίας  Κρητών ,ο Γεν.Γραμματέας Εμμ. Νοδαράκης, ο τ.Υφυπουργός κ.Πέτρος 

Δούκας μετά της αδ/φης του, ο Πρόεδρος μας Εμμ. Δελάκης, ο β.Δ/της Γιάννης Μηλιαράς, ο Πρόεδρος 13-

14 Μαρινάκης Σταύρος και ο Πολιτευτής κ.Κελαιδής Εμμ. Πτέραρχοςε.α. 
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Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά 

Ο επι 12ετιαν Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Φίλης Ιωάννης, η Πολιτευτής κ.Αρχοντισσα Ναναδάκη–

Παπαδερού, ο Καθηγητής της Ιατρικής Χαρίτων Παπαδάκης Δ/ντης της ΩΡΛ κλινικής  του 

Γεν.Νοs.Χανίωνμετα του επιμελητού Ιατρού κ.ΠρώιμουΕυκλείδου,ο Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων κ.Σγουρός 

Γεώργιος τ.Πρόεδρος του Ρ.Ο Χανίων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης επιτ. Ροτ. Σταύρος 

Μουσταιζης, ο Πρόεδρος των Εφέδρων αξιωματικών Νομού Χανίων  κ.Μανιουδάκης Αθανάσιος και ο Γ 

Αντ/δρος μας Μπουρνάζος Παύλος. 

 

 

Δεξιο τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά ο επιχειρηματίας κ.Πέτρος Τσουβαλάκης, ο Πρόξενος Κρήτης της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας κ.Πατεράκης Σταύρος, η επιτ.Ροτ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη ειδική Σύμβουλος των Γεν.Αρχείων 

του Κράτους, ο Α Αν/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος, ο τ.β. Δ/της Γκίζας Σταύρος, ο Υποδιοικητής μετά 

του Δ/του του Π.Β ΚΡΗΤΗΣ κκ Κονταράκης Ιωάννης  Σμήναρχος και Λάζαρος Σκυλάκης Ταξίαρχος. 
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Τμήματα της Αιθούσης του Κέντρου Ζυγός από Ροταριανούς και φίλους του Ομίλου που 

παρευρεθησαν εις την ως ανω συνεστίασιν μας. 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΩΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 

30-5-13 ΦΙΛΗΝ Ι.& ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΝ Γ. 

Αξιότιµοι  εκπρόσωποι των Πολιτικών &  Στρατιωτικών Αρχών, 

Ροτ.β.∆/ται  απερχόµενοι  και αναλαµβάνοντα,Πρόεδροι των Ροτ.Οµίλων της Κρήτης. 

Κυρίες & Κύριοι ,Φίλοι Ροτ/νοι συνάδελφοι 

     Είναι πολύ µεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη τιµή τόσον εµού προσωπικώς οσον και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ροτ.του Οµίλου µας που σήµερον τιµούµεν 2 αξιόλογα µέλη 
της κοινωνίας µας µε την ανακήρυξιν τους ως επιτίµων µελών µας δια την 
µεγάληνπροσφοράν τους εις τα κοινωνικά δρώµενα της Μεγαλονήσου µας,ως αναλυτικώς 
θα αναφερθούµεν κατωτέρω δι΄ένα έκαστον ξεχωριστά. 
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Νέα µας επίτιµα Μέλη 

∆εν .θα αναφερθώ στο τι είναι το ρόταρυ και τι επιδιώκει δια να σας ενηµερώσω 
πληρέστερα αφου θητεύετεσ΄ αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω µόνο ότι σας αισθανόµεθα σαν δικούς µας ανθρώπους, σας 
αγαπήσαµε µέσα από την καρδιά µας και θα σας αγαπάµε και αισθανόµεθα ότι πραγµατι 
είσθε µαζί µας,στην ροταριανή οικογένεια µας αδιάσπαστα συνδεδεµένοι. 

Τιµήσατε το Ρόταρυ µε την παρουσίανσας,ασπαστήκατε τις αρχές µας και προπαντός 
αποκτήσατε φίλους που δεν απέβλεπαν σε συµφέροντα αλλά στην αδολη συναδελφική 
εκτίµηση και αγάπη. 

Ελπίζω τα αισθήµατα µας αυτά να είναι ταυτόσηµα µε τα ιδικά σας οσον αφορά τις 
συναδελφικές σχέσεις που πρέπει να έχοµε µεταξύ µας και την αµοιβαία αλληλοεκτίµηση 
και αλληλοβοήθεια. 

∆εν θα πρέπει να µας χωρίζει τίποτε.Καθενας µας βέβαια διατηρεί ακέραια τις 
προσωπικές δικές του απόψεις,πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέµατα που µας 
απασχολούν αλλά αυτό επουδενί λόγω πρέπει να µειώνει την αγαστήνσυνεργασίαν και την 
αδοληναδ/κηνφιλίαν που πρέπει να µας ενώνει σαν ενας αδιάσπαστος κρίκος της 
παγκοσµίου ροταριανής αλυσίδος που εκτείνεται από την µια άκρη του πλανήτη  µας εως 
την άλλην. 

Πολύ αγαπητοί και εκλεκτοί µας νέοι ροτ.συνάδελφοι. 

Σας εξέφρασα κατά τον ανωτέρω  τρόπο ότι αισθανόµεθα για σας µέσα από τα µύχια 
της ψυχής µας .Το µόνο που θέλουµε είναι η διάθεση της ανηδιοτελούςπροσφοράς.Τα 
κέρδη σας είναι κυρίως ηθικά και να υπηρετήσουµε τον συνάνθρωπο µε ανηδιοτέλεια ,να 
του δώσουµε ένα χαµόγελο αισιοδοξίας και ένα βλέµµα παρήγορο µέσα στην λαίλαπα που 
συγκλονίζει την πατρίδα µας και τον κόσµονγενικότερον. 

Νοµίζω όµως ότι είναι καιρός να αναλύσω στους εκλεκτούς µας συνδαιτηµµώνας καθώς 
και στους ροτ.συναδέλφους  την πλήρη αιτιολογίαν δια την ανακήρυξιν σας ως επιτ.ροτ.και 
αρχίζω από τον τ.Πρύτανινκαθηγητήνκ.ΙωάννηνΦίλην,το σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του 
οποίου εχει ως εξής: 

Γεννήθηκε στην Ασίνη του Ναυπλίου.Σπούδασε στο Ε.Μ.Π ηλεκτρολόγος-µηχανολόγος 
και στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας U.C.L.A.Εχει διδάξει στα πανεπιστήµια της 
Καλιφόρνιας και της Βοστώνης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης οπου είναι καθηγητής και 
ητανεπι 12ετια Πρυτανης αυτού. 

Εχει κυκλοφορήσει 5 ποιητικές συλλογές,3 µυθιστορήµατα,2 οικολογικά και 3 
επιστηµονικά βιβλία.Μεταφράσεις των ποιηµάτων του εχουν δηµοσιευθεί στα 
Αγγλικά,Γαλλικά και Γερµανικά.Εχει ακόµη δηµοσιευσει εκατοντάδες επιστηµονικές εργασίες 
και λογοτεχνικά κείµενα σε Ελληνικά κα ∆ιεθνή περιοδικά.Εχει βραβευθεί στην Ελλάδα από 
την Ακαδηµία Αθηνών και αλλους φορείς και στις Η.Π.Α από τοΠανεπιστήµιοUCLAκαι την 
παγκόσµια επιστηµονική οργάνωση ΑΑΑSγια το λογοτεχνικό και επιστηµονικό εργο του και 
την προσφορά του στην κοινωνία και είναι Fellowαυτού καθώς και µέλος διαφόρων 
Ελληνικών και ∆ιεθνών επιστηµονικών οργανώσεων. 
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Παρακαλώ πολύ  τους…κ.κ Πέτρο ∆ούκαν τ.Υφυπουργόν Οικονοµικών και Εξωτερικών 
και τον τ.∆ήµαρχον Νέας Κυδωνίας Σταµατάκην Εµµ.οπωςτου επιδώσουν από κοινού και 
εκ µέρους µας το σχετικό τιµητικό ∆ίπλωµα τους δε β.∆/την ΙωάννηνΜηλιαράν και τον 
Αναλαµβάνοντα Πρόεδρο Στ.Μαρινάκη όπως του τοποθετήσει εις την κοµβιοδόχην του το 
σήµα του Ρόταρυ. 

Και συνεχίζοµεν την τελετήν τις ανακηρύξεως επιτίµων µελών µας µε τον 
κ.Στρατιδάκην Γεώργιον υποστράτηγον ε.α και µέχρι πρότινος ∆/την της V 
Μεραρχίας Κρητών, το βιογραφικό σηµείωµα του οποίου εν συντοµία εχει ως εξής: 

Ο Υποστράτηγος Στρατιδάκης Γεώργιος γεννήθηκε το 1959 στο ΣπήλιΑγ.Βασιλείου. 

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευεπλίδων και αποφοίτησε το 1981 µε το βαθµό του 
Ανθυπολοχαγού πεζικού. 

Είναι απόφοιτος ολων των προβλεποµένων σχολείων βασικής και προκεχωρηµένης 
εκπαίδευσης του οπλου του. 

Επιπλέον εχει φοιτήσει στην Ανωτέρα Σχολή Πολέµου,στη ∆ιακλαδική Σχολή της 
Εθνικής Αµυνας και στην Ανωτάτη Σχολή Εθνικής Αµυνας. 

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδροµίας υπηρέτησε σε µονάδες σε 
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο ως Υποδ/της και ∆/της. 

Υπηρέτησε ως Επιτελής στο Γενικό Επιτελείο Στρατού,το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Φρουράς στην Κύπρο και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµυνας. 

Πρόσφατα υπηρέτησε ως ∆ιοικητής της 5ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ επι 3 χρόνια από 
οπου κα αποστρατεύτηκε µε το βαθµό του Υποστράτηγου. 

Εχει τιµηθεί µε όλα τα προβλεπόµενα για το βαθµό του Μετάλλια και Παράσηµα. 

Είναι παντρεµένος µε τη Νηπιαγωγό Κα ΛεωνιδάκηΣτελλα και εχουν 2 παιδιά που 
σπουδάζουν στο Πανεπιστήµιο. 
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