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Φωτογραφικό  και λοιπο Ρεπορτάζ από την Συνεστίαση της 5-6-14 με Ομιλητάς  τον πρώην 

Υφυπουργον  Εθνικής Αμυνας Λουκά Αποστολίδη και Μπατσαρισάκη Παναγιώτη  

Οικονομικό Επιχειρηματικό Σύμβουλο  και  της βραβεύσεως του  Αερολιμενάρχου Χανίων 

κ.Καστρινάκη Σταύρου καθώς και της εισδοχής 4 Νέων Ροταριανών. 

Κεντρικό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Από Αριστερά διακρίνονται ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης, ο 

β.Διοικητής και αναλαμβάνων Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης, ο τ.Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ.Λουκάς 

Αποστολίδης, ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος, ο κ.Μπατσαρισάκης Παναγιώτης οικονομικός 

Επιχειρηματικός Σύμβουλος, ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης, ο τ.Βουλευτής Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος 

και ο νέος β.Δ/της της 2470 Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Γιαβρίδης Ιωάννης. 

Δεξιο τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

Διακρίνονται απ αριστερά ο Επίτ.ροτ.και τ.Γεν.Γραμμ.του Δήμου Χανίων Χουλιόπουλος Τάκης, ο 

Αντ/δρος και ο Πρόεδρος του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών Νομού Χανίων κ.κ Σταματάκης 

Γεώργιος και Μανιουδάκης Αθανάσιος, ο Ιατρός Επιμελητής της ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΧΑΝΙΩΝ Ευκλείδης Πρώιμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων Σγουρός Γεώργιος, ο 

Υποδ/της του Πεδίου Βολής Κρήτης Σμήναρχος Κονταράκης Ιωάννης, ο τ.Πρύτανις του Πολυτεχνείου 

Κρήτης κ.Φίλης Ιωάννης, ο Δ/της της V ΜΕΡΑΡΧΊΑΣ  ΚΡΗΤΩΝ Ταξίαρχος Κωτσιόπουλος Δημήτριος, ο 

Δ/της του Π.Β Κρήτης υποστράτηγος Λάζαρος Σκυλάκης και ο Δ/της του Ναυστάθμου Κρήτης 

Αρχιπλοίαρχος Χέλμης Δημοσθένης. 
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Αριστερον τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ αριστερά ο Α’ Αντ/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος, η Επιτ.Ροτ.Ζαχαρένια 

Σημανδηράκη Ειδική Σύμβουλος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, o Αερολιμενάρχης Χανίων 

ροτ.Καστρινάκης Σταύρος, ο Πρόεδρος των Τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων Κρήτης 

ροτ.Πολέντας Σταύρος, o τ.ΔημοτικόςΣύμβουλος Χανίων κ.Τζουλάκης Σταύρος τ.Εφορος, ο 

καθηγητής Ιατρικής και ακαδημαικός Καστανάκης Σεραφείμ, η κ. Τζανακάκη Μαρία περιφ. 

Σύβουλος Κρήτης και ο επιτ. Ροτ. Μουσταιζης Σταύρος Καθηγητής Πολυτ. Κρήτης. 

 

Ο Ροτ.Μπατσαρισάκης Παναγιώτης ενώ αναπτύσσει την Ομιλίαν του περι της Ελληνικής 

Οικονομίας Προοπτικές και μέλλον. Περιληψη της ομιλίας θα δημοσιεύσουμε στο προσεχες μας 

τευχος (#44). 

 

Ο τ.Αντ/δρος της Βουλής κ.Λουκάς 

Αποστολίδης ενώ αναπτύσσει την Ομιλίαν 

του. 

Διακρίνονται απ αριστερά ο 

Αντιπεριφ/ρχης Χανίων κ.Απόστολος 

Βουλγαράκης, ο β.Δ/της Εμμ.Δελάκης,ο 

Ομιλητής, ο Πρόεδρος μας Μαρινάκης 

Σταύρος και ο ροτ.Μπατσαρισάκης 
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Παναγιώτης. Η περίληψις της Ομιλίας του εχει ως  εξής. 

Από την βράβευσιν του Αερολιμενάρχου Χανίων κ.Καστρινάκη Σταύρου δια το υπ΄αυτού 

προσφερόμενον αξιόλογον εργον του κατά την εκτέλεσιν των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων 

κ.Απόστολος Βουλγαράκης και ο 

Θεματικός Αντιπεριφ/ρχης Χωροταξίας 

και περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής 

Νικόλαος ενώ του επιδίδουν το σχετικό 

τιμητικό δίπλωμα δια λογαριασμόν του 

Ροτ.Ομίλου Χανίων. 

Διακρίνονται επίσης ο Γεν.Γραμμ. 

Νοδαράκης Εμμ., ο β.Δ/της της 2470 

Περ.Διεθνούς Ρόταρυ και αναλαμβάνων 

Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης, ο Πρόεδρος 

Μαρινάκης Σταύρος και ο τ.Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ.Λουκάς Αποστολίδης.           

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χανίων κ.Απόστολος 

Βουλγαράκης ενώ συγχαίρει τον 

βραβευθέντα κ.Καστρινάκη 

Σταύρο που μεταξύ των αλλων 

είπε ότι εάν το παράδειγμα της 

εργατικότητας και της 

αποδοτικότητας του 

βραβευθέντος ακολουθούσαν οι 

Δημόσιοι Υπάλληλοι το κράτος 

μας θα είχε τελείως άλλες 

προοπτικές . 

 

 

 

Ο Βραβευθής κ.Καστρινάκης Σταύρος 

ενώ ευχαριστεί τον Ομιλον δια την τιμήν 

που του εγένετο αναγνωρίζοντας το εργον 

του. 
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Στιγμιότυπα από την τελετήν εισδοχής 4 νεων Ροταριανών  ητοι των 

1) Καστρινάκη Σταύρον Αερολιμενάρχην Χανίων. Το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ τοποθετούν εις 

την κομβιοδόχην του οι ανάδοχοι του, Πατεράκης Σταύρος  επίτιμος Πρόξενος της Σλοβακίας στην 

Κρήτη και Πολέντας Σταύρος Πρόεδρος του Σωματείου Τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων 

Κρήτης.  

 

2) Ντουρουντάκη Εμμανουήλ τ.Δ/του του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης. 

Το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ τοποθετούν εις την κομβιοδόχην του οι κκ Γύπαρης Κων/νος 

τ.Βουλευτής Χανίων και Μαρινάκης Σταύρος και Δελάκης Εμμανουήλ ως ανάδοχοι του. 
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3) Του κ.Κουζανίδη Ιωάννου Οδοντιάτρου. Το σήμα του Ρόταρυ τοποθετούν δια λογαριασμόν του 

αναδόχου του Εμμ.Δελάκη οι Δ/ται του Ναυστάθμου Κρήτης και του Πεδίου Βολής Κρήτης 

κκ.Χέλμης Δημοσθένης Αρχιπλοίαρχος και Σκυλάκος Λάζαρος υποστράτηγος. 

 

4) Του κ.Γελασάκη Αντωνίου Ναυτικού πράκτορα.Το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ τοποθετούν εις 

την κομβιοδόχην του η ανάδοχος του Γιαννουδάκη Χριστιάννα συμβολαιογράφος και ο Δ/της της V 

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Κωτσιόπουλος Δημήτριος παρουσία του νέου β.Δ/του Γιαβρίδη 

Ιωάννου. 
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Αναμνηστική Φωτογραφία του τ.Αντ/δρου  της Βουλής κ.Λουκά Αποστολίδη μετά των μελών 

του ΔΣ του Ροτ.Ομίλου Χανίων και του Νέου β.Δ/του της 2470 Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ Γιαβρίδου 

Ιωάννου. 

Διακρίνονται απ αριστερά ο κοσμήτορας μας Κουρούπης Ιωάννης,ο ταμίας Πελεκανάκης 

Γιώργος, ο Β Αντ/δρος μας Βαθιωτάκης Γιώργος, οι β.Δ/ται Δελάκης Εμμανουήλ και Γιαβρίδης 

Ιωάννης, ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης, ο τ.Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Λουκάς Αποστολίδης, ο 

Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος και ο Α Αντ/δρος Ουρουτζόγλου Μελέτιος. 

 

Αναμνηστική Φωτογραφία του τ.Αντ/δρου της Βουλής των Ελλήνων κ.Λουκά Αποστολίδη μετά 

του νέου β.Δ/του της 2470 Περ.του Διεθνούς Ρόταρυ Γιαβρίδου Ιωάννου και των Νέων Προέδρων 
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των Ροτ.Ομίλων Χανίων Εμμ.Δελάκη, Ρεθύμνου Ξυδάκη Ηρακλή και Ηρακλείου  CANDIA Σαμιώτου 

Ιωάννου και μετά του παραδίδοντος Προέδρου Μαρινάκη Σταύρου. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓ.ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 5-6-2014  ΥΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 

Εκλεκτοί μας Προσκεκλημμένοι 

Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

1) Ο Ομιλος εις τας μηνιαίας του Πανηγυρικές συνεστιάσεις αναφέρεται πάντοτε εις τας Εθνικάς 

μας Επετείους. Σημερον θα αναφερθούμε εις την τραγωδίαν της Αλώσεως της Βασιλίδος των 

Πόλεων  την 29-5-1453 με μια 5΄Μουσική Αφιέρωση  του Διεθνούς φήμης Ελληνα Συνθέτη  του 

Σταμάτη Σπανουδάκη την οποία παρακαλείσθε να παρακολουθήσετε λόγω εξαιρετικού Ιστορικού 

ενδιαφέροντος της. 

2) Ως σας είναι γνωστόν το Διεθνές Ρόταρυ και κατ΄επέκτασιν οι ροταριανοί Ομιλοι της Ελλαδος 

δεν ασχολούνται ουτε με πολιτικά ουτε με θρησκευτικά θέματα. Κάθε μέλος μας εχει το 

αναφαίρετον Δικαίωμα να ανήκει οπου η συνείδησις του το επιτρέπει. Το Ρόταρυ πρέπει να ενώνει 

ολη την ανθρωπότητα και τους πολίτες κάθε ευνοούμενης χώρας. Τώρα θα μου πείτε δια τί τα λέω 

αυτά που είναι ιδρυτικές Διακηρυγμένες Αρχές της Παγκόσμιας οργάνωσης μας. 

Σας τα αναφέρω λοιπόν αυτά διότι προ ολιγων ημερών διεξήχθησαν  εκλογές Αυτοδιοικητικές 

1
ου

  και 2
ου

 βαθμού καθώς και Ευρωεκλογές. Σ΄αυτές συμμετείχαν αρκετά μας μέλη καθώς και φίλοι 

του Ομίλου μας που πλαισιώνουν τις συνεστιάσεις μας και μας τιμούν δια της παρουσίας των. 

Θέλω λοιπόν από του βήματος τούτου να τους συγχαρώ ολους ανεξαιρέτως θερμά, εγκάρδια 

που εξελέγησαν ανεξαρτήτως συνδυασμού και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργον το 

οποίο εκκλήθησαν να υπηρετήσουν ειτε συμπολίτεύσεως ειτε αντιπολιτευσεως δια το καλόν του 

τόπου μας, της Κρήτης μας και γενικότερον της Ελλάδος μας. 

Οι μεν συμπολίτευσις θα διοικεί η δε αντιπολίτευσις θα προσπαθεί καλόπιστα να επισημαίνει 

και να προσπαθεί η δυνατόν να προτείνει διορθώσεις που κατά την γνώμην της υπηρετούν το 

Δημοσιο συμφέρον. 

Υπάρχει όμως και μια σεβαστή μερίς που δεν εξελέγει παρα τις φιλότιμες προσπάθειες τους και 

παρ΄ολον που συγκέντρωσαν ικανοποιητικόν αριθμόν ψήφων. Και σ΄αυτούς απευθύνομεν 

συγχαρητήρια δια τον ωραίο και ευπρεπή τρόπον που συναγωνίσθησαν και να τους ευχηθούμε 

καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και τους ευχόμεθα 

να εχουν υγείαν και οικογενειακήν ευτυχίαν. 

Ολους ανεξαιρέτως  σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και σας σεβόμεθα. Καλή τύχη και σε σας. 

3) Η Αλλαγή Ηγεσίας στην 2470 ροτ.Περιφέρεια μας από τον παραδίδοντα Δ/την Κοσμά 

Χουτουριάδη εις την αναλαμβάνουσα Δ/τρια  Μαριάννα Καλοειδά θα γίνει στις 27 Ιουνίου ημέρα 

Παρασκευή στους Κήπους του Κολλεγίου Αθηνών. Η τιμή πρόσκλησις είναι 40 Ευρώ εκάστη και θα 

πρέπει να εμβάσετε τα χρήματα στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς προκαταβολικώς. 

4)  Η αλλαγή Ηγεσίας στον Ροτ.Ομιλο Ηράκλειο Candia θα πραγματοποιηθεί την 14 Ιουνίου ημέρα 

Σάββατο στο κέντρο Αλμύρα στην Αγια Πελαγία Ηρακλείου. 

Παρακαλώ θερμά να τιμήσετε τόσον την απερχόμενη Πρόεδρο Αρχοντουλάκη Μαρία οσον και 

τον αναλαμβάνοντα πολύ αγαπητόν μας ροτ.Συνάδελφο Σαμιώτη Ιωάννη ο οποίος πάντοτε μας τιμά 

δια της παρουσίας του και εχει και την κόρη του στον Ομιλο Ροταράκτ Χανίων. 
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Δια πολύ σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους θα βρίσκομαι στην Αθήνα και του ζητώ συγνώμην 

διότι συνέπεσαν την ιδια ημερομηνία οι υποχρεώσεις μου αυτές. Ζητώ την κατανόησιν του και θα 

φροντίσω ο Ομιλος μας να εκπροσωπηθεί οπωσδήποτε. 

5) Ο Δ/της Κοσμάς Χουτουριάδης πέτυχε από την εταιρεία Καρφούρ-Μαρινόπουλος μια εκπτωση 

2% υπερ του Ρόταρυ εκτος των αλλων εκπτώσεων που εχουν οι κατέχοντες την Μπλε Κάρτα. Η δική 

μας κάρτα είναι χρυσή και παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα και 

να μου επιστρέψετε το κείμενο της αίτησις παραλαμβάνοντας όμως την κάρτα που είναι ηδη 

ενεργοποιημένη. 

Τα κέρδη θα ανήκουν στο Ρόταρυ αλλά και στο προσωπικό σας λογαριασμό δια τιμητικές 

διακρίσεις. 

6) Σας υπενθυμίζω και σας έστειλα και σχετική επιστολή ηλεκτρονικώς ότι η νέα ροτ.χρονιά 

αρχίζει  και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις οικονομικές μας  υποχρεώσεις τόσον προς το ΔΡ 

οσον και προς την περιφέρειαν αλλά και να καλύψωμε τα λειτουργικά εξοδα του Ομίλου μας τα 

οποία είναι δυσβάστακτα. Κάνω εκκληση να ανταποκριθείτε οσο το δυνατόν ενωρίτερον. 

Επίσης μπορούν και οι φίλοι του Ομίλου μας να μας ενισχύσουν οικονομικώς.Κάθε προσφορά 

είναι δεκτή μετά χαράς και θα συμβάλει στην εύρυθμον λειτουργίαν του Ομίλου μας. 

7) Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ροτ.Τσουβαλάκη Πέτρο ο οποίος ανέλαβε και 

εξέδωσε δαπάνες του σε πολυτελές χαρτί το περιοδικόν μας  Ροταριανός Παλμός το οποίον το έχετε 

λάβει και ηλεκτρονικώς και το οποίο σας διανείμαμε κατά την είσοδον σας στην σημερινήν 

συνεστίασιν μας. Τον συγχαίρω και το παράδειγμά του ας το μιμηθούν και αλλοι. Ας δείξουμε την 

χαράν μας δια την πρωτοβουλίαν του αυτή με ένα θερμό χειροκρότημα.       

Τελετή   Εισδοχής   Νέων  Μελών  υπο  Εμμ.Δελάκη   την 5-6-14 

Αξιότιμες  Αρχές  της  πόλεως  μας Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι   

Με ολως ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζω 3-4 νέα εκλεκτά μέλη της κοινωνίας 

μας τα οποία μετά από παρακολούθηση αρκετών συνεστιάσεων μας απεφάσισαν να ενταχθούν 

στην Παγκόσμια Ροτ.Οικογένεια μας ενισχύοντας κατ΄άυτόν τον τρόπον τα έργα και τις 

δραστηριότητες  τόσον του Διεθνούς Ρόταρυ οσον και ειδικότερον του Ομίλου μας. 

Η ενταξις  αυτή των 4 νέων  ροτ.δίδει  νέα  πνοή και  κύρος  εις  το  Ρόταρυ Χανίων και  αποτελεί  

την απαρχήν  μιας  νεας δυναμικής  παρουσίας  εις την κοινωνιαν  των  Χανίων που ζούμε  και  

εργαζόμεθα. 

Συγχαίρουμε  θερμά  τους  Πρωτοσταντίσαντες  εις την εισδοχήν  των νέων  ροτ.και  τους  

παρακαλούμε  θερμά καθώς  και  ολους τους  ροτ.να ενδιαφερθούν  δια  την  εγγραφήν  και αλλων 

αρίστων συντοπιτών  μας  ώστε ο Ομιλος μας να αποτελέσει  παράδειγμα  προς  μίμησιν και δια 

τους υπόλοιπους ροτ.Ομίλους της Κρήτης και  της  Ελλάδος  γενικώτερον. 

 

Εξαίρετοι νέοι ροτ.Συνάδελφοι 

Θέλω να γνωρίζετε ότι είμεθα υπερήφανοι που σας συγκαταλέγομεν μεταξύ μας,μεταξύ 

ανθρώπων καλής θελήσεως  προθύμων να υπηρετούν τον συνάνθρωπον τους  αφιλοκερδώς.Μην 
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λησμονείται  ότι το κύρος και η αιγλη του Διεθνούς Ρόταρυ είναι τεράστια και αναγνωρίζετε απ΄όλα 

τα μη Δικτατορικά Κράτη.Ο Πρόεδρος του Διεθνούς  Ρόταρυ στις ετήσιες επισκέψεις του στα 

διάφορα Κράτη της Υφηλίου γίνεται πάντοτε δεκτός  με ιδιαίτερες τιμές από ολους τους αρχηγούς  

των Κρατών Βασιλείς  και Προέδρους  των Δημοκρατιών, ο δε οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  εχει 

παραχωρήσει  στο Ρόταρυ  Εδρα παρατηρητού  πράγμα εξαιρετικά σπάνιο  δια οργανώσεις.Σ αυτήν  

την πολύ μεγάλην  παγκόσμια  οργάνωση  εισέρχεσθε και είναι τιμή  μας  που σας  κάνουμε  μέλη 

μας  καθώς  και τιμή  για σας , με άλλα λόγια  η τιμή είναι  αμφίδρομη .Και τώρα  σας παρουσιαζω  

τα νεα μας μέλη. 

1) Τον κ.Καστρινάκην Σταύρον  Αερολιμενάρχην  Χανίων  που προ ολίγον τον βραβεύσαμε δια το 

έργο του και αναφερθήκαμε σ΄αυτόν αναλυτικά. Παρακαλώ πολύ τον ίδιον οσον και τους 

ανάδοχους του, ροτ.Πατεράκην Σταύρον, Πρόξενον της Σλοβακικής  Δημοκρατίας και ροτ. Πολέντα 

Σταύρον Πρόεδρον του Σωματείου Τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων όπως του  

τοποθετήσουν  εις την κομβοδόχην του  το σήμα  του Διεθνούς Ρόταρυ. 

2) Τον κ.Ντουρουντάκην Εμμανουήλ  τ.Δ/την του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης  του 

οποίου το βιογραφικό σημείωμα του λιαν περιληπτικώς εχει ως εξής: 

• Γεννήθηκε στο Καιρο της Αιγύπτου ,είναι εγγαμος και εχει 2 παιδιά. 

• Διετέλεσε Δ/της και στο Γεν.Νοσοκομείο Ιεραπετρας. 

• Επίσης κατείχε Δ/ντικές θέσεις στον  Ομιλο Ιατρικού Αθηνών, στο Υγεία ΑΕ, στην BAYER  στη 

LOREAR  GREECE,στον Γερολυμάτο, σε  Φαρμακευτικές  Εταιρείες,υπήρξε  σύμβουλος  ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ, Διδάσκων Καθηγητής στις εταιρείες Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης, 

Μπουτάρης καθώς και στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

• Ομιλεί Απτέστως τα Γαλλικά καθώς και  τα  Αγγλικά,Γερμανικά,Ιταλικά και  Αραβικά. 

• Παρακαλώ πολύ  τον ιδιον οσον και  τους αναδοχους  του ητοι  εμένα  και  τον Πρόεδρον  μας  

Μαρινάκην Σταύρον  όπως  του  τοποθετήσομεν  εις  την κομβιοδόχην  του  το σήμα του  ΔΡ. 

 

3) Τον κ. Κουζανίδη Ιωάννη Οδοντίατρο του  οποίου το  βιογραφικό εχει ως εξής: 

• Γεννήθηκε το 1976 και είναι  παντρεμμένος.Εχει ιδιωτικό Οδοντιατρείο στα Χανιά στην οδο 

Δημητρακάκη  από το 2007 μέχρι σήμερον.Ειναι ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Βοηθών 

Βρεφοκόμων και Φαρμακείου.Υπήρξε Ελεγκτης Οδοντιατρος στο ΤΣΜΕΔΕ. 

• Εχει κάνει πρακτική Εξάσκηση σε ιδιωτικές Οδοντιατρικές Κλινικές  στην Καβάλα και την Αθήνα  

και στο Γεν.Περ.Νοσοκομείο  Χανίων,Νέας Ιωνίας Αττικης,και στοΒενιζέλειο Ηρακλείου στο τμήμα 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

• Εχει εγγραφεί δια μετεκπαίδευση,από το Σεπτεμβριο  του 2014  στο ανοικτό Πανεπιστήμιο  

Κύπρου  στην Πολιτική Υγείας και στον σχεδιασμόν  Υπηρεσιών Υγείας  και εχει  επιμορφωθεί στην 

εμφυτευματολογία. 
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• Εχει  συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων Οδοντιατρικής και Ιατρικής φύσεως. 

• Ομιλεί την Αγγλικήν γλώσσα και εχει γνώσιν  ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Χόμπι του το  διάβασμα,ο Αθλητισμός και  τα ταξίδια. 

Παρακαλώ πολύ τον  κ.Κουζανίδη Ιωάννη  όπως  προσέλθει  και  του  τοποθετήσω  εγώ το σήμα του 

Ρόταρυ ως ανάδοχος του. 

4) Τον κ.Γελασάκην Αντώνιον Ναυτικόν Πράκτορα τον οποίον  προ  τετραμήνου  είχαμε  την  

μεγάλην χαράν και  ευτυχίαν να βραβεύσομε  δια το  προσφερόμενον  υπ αυτού  αξιόλογο  έργο  

στον  οικονομικόν τομέα καθώς  και  την  κοινωνικήν  του  προσφοράν  απασχολώντας  εργατικό  

δυναμικό. 

• Ο κ. Αντώνης  Γελασάκης  γενννήθηκε  στα Χανιά  το  1971. Ο πατέρας  του  Δημήτριος  ιδρυσε  

την επιχείρηση  το 1965  στην πλατεία  της  Σούδας.Συνεχιστές  της  επιχειρήσεως  αυτής  είναι  ο  

νέος  ροταριανός  συνάδελφος  Αντώνης  μαζί  με τον  Αδ/φο  του  Γιάννη. 

• Είναι  παντρεμένος  με την Κατερίνα  Καστρινάκη  επιτ.Πρόξενον  της Γαλλίας  στα Χανιά και  το  

Ρέθυμνο  και  εχουν δυο  παιδιά  8 και  10  ετων. 

• Μετα την αποφοίτησιν του από το Γενικό Λύκειο  Χανίων, σπούδασε στο Αμερικανικό Κολέγιο  

Αθηνών και απέκτησε Πτυχίον (BACHELOR) Διοικησις επιχειρήσεων. Υπηρέτησε την Στρατιωτικήν 

του 

• Θητείαν στο Ναυτικό και συγκεκριμμένα στο Ναύσταθμο Σούδας  ομιλεί  την Αγγλικήν γλώσσαν. 

• Είναι ιδιοκτήτης γραφείου Γενικού Τουρισμού, ενοικιάσεως ααυτοκινήτων και Ναυτικό 

Πρακτορείο. 

• Υπήρξε α) Μέλος  της Λιμενικής Επιτροπής Νομού  Χανίων  ως  εκπρόσωπος  Ναυτικών 

πρακτόρων και β) Αντιπρόσωπος Κρήτης  στον Πανελλληνιο  Σύνδεσμο  Ναυτικών Πρακτόρων καθώς  

και  αλλων  συναφών επαγγελμάτων. 

• Σήμερον είναι  μέλος  του  ΔΣ του  Πανελληνίου  Συνδέσμου  Ναυτικών πρακτόρων  και  τακτικό  

μέλος  του  Συμβουλίου  Ακτοπλοικών  συγκοινωνιών . 

Παρακαλώ πολύ τον ιδιο  οσον και  την  ανάδοχον  του ροτ.  Γιαννουδάκη  Χριστιάννα 

Συμβολαιογραφο να  έλθουν  στο  Πάνελ προκειμένου  να  του  τοποθετήσει  η  ιδια  το  σήμα  του  

Διεθνούς  Ρόταρυ.   

 

EYXΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΝ 5-6-14 ΥΠΟ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ β.Δ/ΤΟΥ. 

 

Αντιπρόεδρε της Βουλής 

Κύριε Βουλευτά 
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Αξιότιμες αρχες της Πόλεως των Χανίων 

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι 

Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή δια μένα ως β.Δ/του της 2470 Περ.του ΔΡ καθώς και ως 

αναλαμβάνοντος Προέδρου απ 1 Ιουλίου να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μας Ομιλητάς κ.κ Λουκά 

Αποστολίδη τ.Αν/δρο της Βουλής και Μπατσαρισάκη Παναγιώτη Οικονομικό Επιχειρηματικό 

Σύμβουλο δια τις λιαν ενδιαφέρουσες Ομιλίες τους σχετικές με την Ελληνικήν Οικονομία προοπτικές 

και μέλλον.Ενος θέματος λιαν επικαίρου που αφορά ολόκληρη την κοινωνίαν μας και αγωνιά 

εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας.Ολοι μας αισθανόμεθα τρομερή 

ανασφάλεια δια το παρόν και το μέλλον μας,για το τι μας περιμένει στα επόμενα χρόνια.Απο τις 

ομιλίες τους διακρίναμε την αποτύπωσιν των πραγματικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας και 

την προσπάθεια προσέγγισις του μέλλοντος που είναι και το ζητούμενο καθώς και προτάσεις δια  

λύσιν των προβλημάτων της οικονομίας. 

Τους ευχαριστούμε θερμά που τίμησαν και λάμπρυναν το βήμα του Ομίλου μας και εδωσαν 

κύρος και αίγλη σ΄αυτό με την παρουσίαν τους.Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κ.Λουκά 

Αποστολίδη δια πρώτην φοράν παρευρισκόμενον εις τον Ομιλον μας και ελπίζομε βάσιμα ότι θα μας 

ξαναελθει.Η χαρά που θα μας προξενήσει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.Eχομεν την ακράδαντον και 

βάσιμον πεποίθησιν ότι και αυτός θα εμενε ευχαριστημένος εκ της παρουσίας του και εκ της 

υποδοχής που του επεφύλαξεν ο Ομιλος μας. 

          Και πάλιν σας ευχαριστώ. 


