
31 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ 13/2/2014 ΜΕ 
ΟΜΙΛΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ∆ΗΜΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ , ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΙΧΑ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ , ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ Κ. ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ. 

 

1
Ο
 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Διακρίνονται απ’ άριστερα οι Πολιτευταί Χανίων κ.Ναναδάκη-Παπαδερού Αρχόντισσα, 

Κελαιδης Εμμανουήλ Πτέραρχος ε.α, το ζεύγος Στρατιδάκης Γεωργίου τ.Δ/του V Μεραρχίας 

Κρητών, ο Υπ/της και Δ/της του Π.Β Κρήτης Σμήναρχος Κονταράκης Ιωάννης και Ταξίαρχος 

Σκυλάκης Λάζαρος, ο Δ/της του Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος Χέλμης Δημοσθένης, ο 

Αντ/δρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Ιατρός κ.Παπαδάκης Εμμ, το ζεύγος  

Μαρκογιαννάκη Χρήστου Αντ/δρου της βουλής των Ελλήνων, ο β.Δ/της Εμμ.Δελάκης και ο 

Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος. 

 

2
Ο
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Διακρίνονται απ αριστερά  Οι ομιληταί Ιατροί Χειρουργοί Ενδοκρινολόγοι Δήμας Σπύρος, 

Μουζιούρας Βασίλειος, Μίχας Σπύρος και ο Γεν.Γραμματεύς Εμμ.Νοδαράκης, ο β.Δ/της Γκίζας 

Σταύρος, ο Δ/της  και ο Υπ/της του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων κκ Δουλγεράκης Χαράλαμπος και 

Μανούσακας Ιωάννης, ο Ακαδημαικός και επίτιμος Δ/ντης της Ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού 

Νοσοκομείου Χανίων Καθηγητής Ιατρικής κ.Καστανάκης Σεραφείμ. 
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ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Διακρίνονται απ αριστερά οι κ.κ Παπαδάκης Χαρίτων και Πρώιμος Ευκλείδης Δ/ντης και 

Επιμελητής της ΩΡΛ Κλινικής του 

Γεν.Νος.Χανίων, ο ροτ.Πολέντας 

Σταύρος Πρόεδρος Τροχαίων 

ατυχημάτων και δυστυχημάτων 

Κρήτης, το ζεύγος Καστρινάκη 

Αερολιμενάρχου Χανίων και ο 

Αντιστράτηγος ε.α Γιαννουσόπουλος 

Κων/νος. 

 

 

ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  

 Διακρίνονται απ αριστερά ο κ.Κονταξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης.ο 

Αντ/δρος μας Μπουρνάζος 

Παύλος, ο Αντ/δρος των 

προνοιακών ιδρυμάτων 

Περιφέριας Κρήτης 

κ.Ζαχαριουδάκης Κυριάκος, το 

ζεύγος Πατεράκη Προξένου 

της Σλοβακικής Δημοκρατίας 

στην Κρήτη, ο επιχειρηματίας 

κ.Τσουβαλάκης Πέτρος και η 

κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη 

ειδική Σύμβουλος των Γενικών 

αρχείων του Κράτους. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ.  

Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΩ 

ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.  
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Ο Ιατρός κ.Μουζιούρας Βασίλειος Ροταριανός του Ομίλου Χανίων  Αναπληρωτής Χειρουργός 

Ενδοκρινών αδένων Γενικού Νοσοκομείου «MEDITERANEO ΓΛΥΦΑΔΟΣ».Η περίληψις της ομιλίας 

του εχει ως κάτωθι: 

Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική θυρεοειδούς και 
παραθυρεοειδών 

Από τον Βασίλειο Μουζιούρα χειρουργό 

«Η γενική τάση για λιγότερο επεµβατικές χειρουργικές 
τεχνικές, άγγιξε πολύ νωρίς την     χειρουργική του 
θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων.  

Η µικρότερη τοµή ή η εκτέλεση της σε µη ορατό 
σηµείο εκτός τραχήλου, το χαµηλότερο  κόστος, ο 
περιορισµός του χειρουργικού πεδίου διερεύνησης, µε 
λιγότερες αποκολλήσεις και  σεβασµό στους ιστούς, η 
ελάττωση του µετεγχειρητικού πόνου, η µείωση του χρόνου        
νοσηλείας και το καλύτερο δυνατό τεχνικά και αισθητικά 
αποτέλεσµα, σε συνάρτηση πάντα  µε το ανήσυχο πνεύµα 
και την εµπειρία των χειρουργών, αποτέλεσαν το 
εφαλτήριο για την εξέλιξη της ελάχιστα επεµβατικής 
χειρουργικής σε αυτόν τον τοµέα. 

Κατά καιρούς προτάθηκαν και εφαρµόσθηκαν διάφορες µέθοδοι θυρεοειδεκτοµής, όπως 
full  endoscopic ή Video – assisted µε τραχηλική, µασχαλιαία ή θωρακική  προσπέλαση, µε 
γενική ή τοπική αναισθησία και ανοιχτές mini θυρεοειδεκτοµές. 

Η οµάδα µας βασισµένη τόσο στη διεθνή όσο στη δική της εµπειρία, µε περισσότερες 
από 5000 θυρεοειδεκτοµές, είναι πεπεισµένη ότι οι προαναφερθέντες στόχοι, µπορούν να         
επιτευχθούν πλήρως µε ανοιχτές  mini  θυρεοειδεκτοµές, µε µικρή εγκάρσια τραχηλική τοµή 
2.5-4 cm. Οι ασθενείς, µετά από τον προεγχειρητικό έλεγχο, οδηγούνται στο χειρουργείο και 
την εποµένη, στην απόλυτη πλειοψηφία των περιπτώσεων, επιστρέφουν στο σπίτι τους.   

Όσον αφορά τον πρωτοπαθή σποραδικό υπερπαραθυρεοειδισµό (Π.Υ.), που αποτελεί      
καθαρά χειρουργική νόσο, είναι δυνατόν περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών ( 48%  
στο υλικό µας) να  θεραπευθεί µε ελάχιστα επεµβατική παραθυρεοειδεκτοµή.  

Η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς µε οπωσδήποτε δύο 
απεικονιστικές µεθόδους, συνηθέστερα το σπινθηρογράφηµα  µε sestamibi και το 
υπερηχογράφηµα. Το υπερηχογράφηµα παραθυροειδών πρέπει να εκτελείται από 
εξειδικευµένους ακτινολόγους ή χειρουργούς και να αναζητούνται όλοι οι αδένες. 

Η επέµβαση θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευµένες οµάδες ή σε ειδικά κέντρα, 
οπότε οι ασθενείς είναι δυνατό να νοσηλεύονται ακόµη και σε τµήµα βραχείας νοσηλείας. 

Η µέθοδος που πρότεινε το 1992 ο Y. Chapuis (UALA, unilateral approach under local 
anesthesia), την οποία και εφαρµόζει κατά κύριο λόγο η οµάδα µας, προϋποθέτει την ύπαρξη 
δύο θετικών απεικονιστικών µεθόδων που συµφωνούν και ως προς την εντόπιση. 
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Τότε είναι δυνατό να αντιµετωπισθεί επιτυχώς ο Π.Υ. µε νόσο ενός ή δύο αδένων µε 
πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Η επέµβαση εκτελείται µε τοπική αναισθησία και πολύ 
µικρή τοµή  επί του στόχου µετά από ακριβή εντόπιση του πάσχοντος αδένα. 

Καµία διεγχερητική διαδικασία δεν απαιτείται και το ποσοστό επιτυχίας είναι αρκετά 
υψηλό >97% και το κόστος αρκετά ελαττωµένο. Οι ασθενείς µπορούν να λάβουν εξιτήριο 
ακόµη και την ίδια ηµέρα. 

Η οµάδα µας τη τελευταία διετία διενεργεί η ίδια το υπερηχογράφηµα προεγχειρητικά 
και διεγχειρητικά µε σηµαντική συµβολή στο υψηλό ποσοστό επιτυχίας.» 

Ο Ιατρός Dr Δήμας Σπυρίδων Δ/ντης του τμήματος Χειρουργικής ενδοκρινών Αδένων 

Γεν.Νοσοκομείου «MEDITERANEO ΓΛΥΦΑΔΟΣ» ενώ αναπτύσσει το θέμα «Εισαγωγή στις 

σύγχρονες τεχνικές». Η περίληψις της ομιλίας του εχει ως κάτωθι: 

Η ελάχιστα επεµβατική χειρουργική 
στους ενδοκρινείς αδένες. 

Γενικό µέρος από τον ∆ήµα Σπύρο 
χειρουργό 

«Η κλασσική χειρουργική, µε την 
παροιµιώδη αρχή ¨µεγάλη τοµή, µεγάλος 
χειρουργός¨, διατηρήθηκε µέχρι την 
δεκαετία 1980-90. Ήταν στην ουσία µια 
εποχή κατά την οποία ο χειρουργός, 
εδικά των ενδοκρινών αδένων, ήταν 
πολλές φορές αναγκασµένος να καλύψειµε ηρωικό τρόπο τις ατέλειες των διαγνωστικών 
µεθόδων, ώστε να δώσει λύση στον άρρωστο. 

Η σταδιακή εξειδίκευση πολλών χειρουργών σε ορισµένα όργανα, η ραγδαία 
τεχνολογική πρόοδος,  η καθιέρωση της ενδοσκόπησης, η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η είσοδος των κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων στην 
ιατρική µε στόχο την ελάττωση του συνολικού κόστους στην υγεία, η προσπάθεια για 
γρήγορη επάνοδο των ασθενών στην κοινωνία µε πλήρη δραστηριότητα και µε ελάττωση 
των ηµεραργιών, συνέτειναν στην εξέλιξη της χειρουργικής. 

 Την δεκαετία του 1980 η προσπάθεια των χειρουργών να διεισδύσουν και σε άλλες 
περιοχές (οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, µασχάλη, µεσοθωράκιο, τράχηλο) δηµιουργώντας νέα 
κοιλότητα για χώρο εργασίας, η δηµιουργία νέων και ακριβέστερων εργαλείων, η ανάπτυξη 
οπτικών υψηλής ευκρίνειας και η βελτίωση των µεθόδων απολίνωσης των αγγείων 
συνέτειναν στην ανάπτυξη της ελάσσονος επεµβατικής χειρουργικής. 

  Με λίγα λόγια τι το καινούργιο προσέφερε η νέα τεχνολογία: Μικρότερη τοµή  στην  
κλασσική θέση ή σε άλλο σηµείο, περιορισµό του χειρουργικού πεδίου διερεύνησης και της 
ιστικής καταστροφής, ελάττωση του χρόνου νοσηλείας, καλύτερο τεχνικά και αισθητικά 
αποτέλεσµα, µείωση του συνολικού κόστους και γρηγορότερη επάνοδο του ασθενούς στην 
εργασία. 
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 Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν µεµονωµένα από λίγους τολµηρούς χειρουργούς και η 
νέα τεχνολογία βασίσθηκε πάνω στις αρχές της κλασσικής χειρουργικής. Στους ενδοκρινείς 
αδένες θα αναφέρω ενδεικτικά τους πρωτοπόρους: M. Gagner και Y. Takeda στην 
λαπαροσκοπική επινεφριδεκτοµή (1992), Y. Chapuis και Bergenfelz στην 
παραθυρεοειδεκτοµή µε τοπική αναισθησία(1992), Napolitano και P. Miccoli στην 
ενδοσκοπική θυρεοειδεκτοµή (1997) και I. Tsukanof στην mini-incision θυρεοειδεκτοµή 
(2001). 

  Στην χώρα µας η είσοδος της ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής στους ενδοκρινείς 
αδένες αποτέλεσε προνόµιο δύο κέντρων, του ΓΝΑ ¨Πολυκλινική¨ και του Θεραπευτηρίου 
¨ΥΓΕΙΑ¨ και µάλιστα από τρείς συµφοιτητές, τους Λινό ∆., Καφετζή Η. και ∆ήµα Σ. το 
1997. 

 Στην Ελλάδα που ισχύει ακόµα ότι ¨είσαι ό,τι δηλώσεις¨ τα τελευταία χρόνια άρχισαν να 
εµφανίζονται αρκετοί αυτοαναγορευόµενοι πρωτοπόροι του χώρου αυτού. ∆υστυχώς οι 
νεώτεροι συνάδελφοι δεν σέβονται την ιστορία και οι παλαιότεροι, που στην αρχή δεν είχαν 
πιστέψει στην καθιέρωση της, αναγκάσθηκαν να την αποδεχθούν και προσπαθούν να 
δρέψουν έστω και λίγες δάφνες. 

  Οι οµιλούντες έχουν δηµιουργήσει πρόσφατα την οµάδα ¨expertsurgeryπ̈ου ασχολείται 
µε την κλασσική και ελάχιστα επεµβατική χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Έχοντας 
ήδη ένα µεγάλο αριθµό επεµβάσεων, εφαρµόζει ότι µοντέρνο στην χειρουργική θυρεοειδούς, 
παραθυρεοειδών και επινεφριδίων και είναι η πρώτη που εµφανίζεται στον Ελλαδικό χώρο. 
Οι επόµενοι συνεργάτες θα σας αναλύσουν το έργο µας και θα σας προβάλλουν µερικά slides 
και στιγµιότυπα video από το υλικό µας.» 

 

Ο Ιατρός Dr Μίχας Σπυρίδων Δ/ντης του  

Χειρουργικού τμήματος της Γενικής 

Κλινικής Ιάσιου ενώ αναπτύσσει το θέμα 

«Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική των 

επινεφριδίων».Η περίληψις της ομιλίας 

του εχει ως κάτωθι: 

Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική 
επινεφριδίων 

 
Από τον Μίχα Σπυρίδωνα, 

χειρουργό 
 
«Στη σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση των παθήσεων των επινεφριδίων, έχει 

καθιερωθεί  πλέον η λαπαροσκοπική προσπέλαση σαν  η µέθοδος εκλογής. Εξαίρεση 
αποτελούν οι κακοήθεις όγκοι των επινεφριδίων, καθώς και οι ευµεγέθεις όγκοι  άνω των 10-
12 εκατοστών. 
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  Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτοµή προσφέρει στον χειρουργό ευκρίνεια και 
µεγέθυνση, αλλά και τη δυνατότητα πολύ λεπτών κινήσεων και χειρισµών (τεράστια 
πλεονεκτήµατα, εαν αναλογιστεί κανείς τη δύσκολα προσπελάσιµη θέση των οργάνων αυτών 
και την ανατοµική εγγύτητα πολύ «ευγενών» οργάνων, όπως το πάγκρεας, ο σπλήνας και το 
παχύ έντερο, αριστερά και η κάτω κοίλη φλέβα, το ήπαρ και τοπαχύ έντερο δεξιά). 

Για τον ασθενή, τα οφέλη είναι πολλά και αξιοσηµείωτα, σε σχέση µε την ανοικτή 
προσπέλαση (τοµή) που εφαρµοζόταν στοπαρελθόν, (δυστυχώς πολύ συχνά και στις µέρες 
µας,από µη εξειδικευµένους χειρουργούς). 

  Η µέθοδος είναι ανώδυνη, µε άριστο αισθητικά αποτέλεσµα (συνήθως τέσσερις οπές 
του ενός εκατοστού), σύντοµη παραµονή στο νοσοκοµείο (48ώρες), άµεση µετεγχειρητική 
αποκατάσταση, γρήγορη επάνοδο στην εργασία και αποφυγή ανάπτυξης συµφύσεων ή 
ειλεού  µακροπρόθεσµα. 

  Η οµάδα µας έχει το προνόµιο να είναι η πρώτη, αλλά και η µόνη στον 
Ελλαδικόχώρο,που εφαρµόζει τη «µερική λαπαροσκοπική επινεφριδεκτοµή», µέθοδο που 
προσφέρει στον ασθενή ένα ακόµα τεράστιο πλεονέκτηµα, να απαλλαγεί από την 
επινεφριδιακή βλάβη-όγκο διατηρώντας όµως το υγιές τµήµα του επινεφριδίου του, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό. 

  Τέλος αξίζει να σηµειωθείότι λόγω της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των 
επινεφριδίων, τόσο η προεγχειρητική διάγνωση και προετοιµασία του ασθενούς,όσο και η 
χειρουργική και µετεγχειρητική του αντιµετώπιση, άπτονται συλλογικής προσπάθειας όχι 
µόνο από τους εξειδικευµένους χειρουργούς, αλλά ακόµα και από εξειδικευµένο 
ενδοκρινολόγο και αναισθησιολόγο, που πρέπει να στελεχώνουν την οµάδα. 

  Με αυτή τη φιλοσοφία, της ολιστικής δηλαδή αντιµετώπισης και διαχείρισης του 
ασθενούς µε χειρουργική νόσο των επινεφριδίων και την εµπειρία περισσότερων από (100) 
εκατό επινεφριδεκτοµών τη τελευταία δεκαετία, µπορούµε και επιτυγχάνουµε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα.» 

 

Ευχαρίστησης δια Ομιλητάς Δήμα Σπυρίδωνα, Μουζιούρα Βασίλειο και Μίχα 

Σπυρίδωνα 13-2-14 Yπο Εμμ. Δελάκη    

Αξιότιμοι κ.κ. Αντιπρόεδροι της Βουλής κ.Βουλευτά και Αρχές πολιτικές και Στρατιωτικές της 

πόλεως των Χανίων 

Τ.β Δ/ται, Πρόεδροι των ροτ.Ομίλων 

Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Εκλεκτοί συνδαιτημόνες μας, Φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι. 

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα ελάμπρυναν το βήμα του Ομίλου μας τρείς εξαίρετες 

προσωπικότητες της Επιστήμης του Ασκληπιού που διαπρέπουν εις  τον τομέα της Χειρουργικής 

των Ενδοκρινών αδένων και όχι μόνον. 

Είναι εξαιρετική τιμή δια τον Όμιλον μας   που τους συμπεριέλαβε εις την μακράν λίσταν των 

διακεκριμένων προσωπικοτήτων, που κατά καιρούς έχουν κοσμήσει το βήμα του Ομίλου μας, εις 

την επί σαράντα πέντε  ετών λειτουργίας του. 

Εις το Ιατρικό team που ηλθε σήμερα στα Χανιά μας συμπεριλαμβάνεται και κ.Βασίλειος 

Μουζιούρας ο σύζυγος της προσφιλούς μου κόρης Κλειώς ιατρού Βιοπαθολόγου και δια τον λόγον 
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τουτο ειμαι συγκινημένος και υπερήφανος που βλέπω να διαπρέπει και αυτός όπως και τα αλλα 

μεν δυο παιδιά η Κατερίνα και ο Νίκος ακολουθούντες την οικογενειακήν παράδοσην του 

αειμνήστου παππού τους Νικολάου Δελάκη. 

Με την  σημερινήν παρουσίαν λοιπόν και ομιλίαν των 3 εκλεκτών προσωπικοτήτων της 

Ιατρικής επιστήμης, επιβεβαιώνεται το γεγονός των αρίστων επιλογών των  ομιλητών μας οι οποίοι 

με τις γνώσεις τους εις τους επιστημονικούς τομείς που διαπρέπουν, προσφέρουν σε μας την 

αναγκαίαν πληροφόρησιν κατά εκλαικευμένον και συμπεπικνωμένον τρόπον, ουτως ώστε να 

εχομεν μια σαφέστατη εικόνα της Επιστήμης που διακονούν. 

Συγχαίρουμε εγκάρδια τους κκ.Δήμα Σπυρίδωνα, Βασίλη Μουζιούρα και Μίχα Σπυρίδωνα δια 

τις εμπεριστατωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες ομιλίες τους σχετικά με την σημερινήν 

ανέμακτον αντιμετώπησιν των παθήσεων του Θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδων και των 

Επινεφριδίων. Ο Ροταριανός Ομιλος Χανίων εκτιμά ιδιαιτέρως το έργον και την προσφοράν τους 

προς την κοινωνιαν γενικώτερον αφου εξασφαλίζει κατά τον ιδανικότερον τρόπον την 

ελαχιστοποίησιν της επιβαρύνσεως του οργανισμού του ασθενούς και της αποθεραπείας του σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τις παλαιές κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις. 

Και τελειώνοντας θα ηθελα δια μιαν ακόμην φοράν να ευχαριστήσω θερμά τους εκλεκτούς 

μας ομιλητάς και ελπίζομεν να συνεχίσομε την συνεργασίαν μας και εις το μέλλον.Τους ευχόμεθα 

δε υγεία χαρά και οικογενειακή ευτυχία καθως και πλήρη επιτυχία εις τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις τους. 

 

 

 

Τμήματα της καταμεστης Αιθουσης 
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 13-2-14 

Από την βράβευσιν του κ.Δουλγεράκη Χαράλαμπου Δ/του του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων υπό 

του Ροταριανού Ομίλου Χανίων. 

  

Το σχετικον τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι β.Δ/.της Εμμ.Δελάκης,ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος, ο 

Γεν.Γραμμ. Εμμ.Νοδαράκης  και ο Πρόεδρος των τροχαίων ατυχημάτων Κρήτης ροτ.Πολέντας Σταυρος. Διακρίνονται  και 

οι τρείς εκ  των Ομιλητών  της βραδυάς Dr Δημος Σπυρίδων, Μουζιούρας Βασίλειος και Μίχας Σπυρίδων.  

Από την βράβευσιν της Εταιρείας  SPA-TOURS 

του Προξένου Κρήτης της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας κ.Πατεράκη Σταύρου. 

Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν 

από κοινού ο Αν/δρος της Βουλής των Ελλήνων 

Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ο Δ/της του 

Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος Χέλμης 

Δημοσθένης εις τον κ.Πατεράκην και στους 3 

εκπροσώπους της Εταιρείας. 

 

 

Απο την βράβευσιν του Ξυλόφουρνου 

Αγ.Νεκταρίου του κ.Μαλαδάκη Στέφανου 

Το σχετικόν τιμητικόνΔίπλωμα επέδωσαν από 

κοινού οι κκ.Στρατιδάκης Γεώργιος τ.Δ/της της V  

Mεραρχίας Κρητών και Κονταξάκης Γεώργιος 

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης παρουσία του 

β.Δ/του Εμμ.Δελάκη και του Προέδρου Μαρινάκη 

Σταύρου. Διακρίνεται ο Αν/δρος της Βουλής των 

Ελλήνων κ.Μαρκογιαννάκης Χρηστος. 
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Από την βράβευσιν της ΑΕ ΓΕΡΑΝΙ Αναψυκτικά 

Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι πολιτευταί Χανίων κκΚελαιδής Εμμ.πτέραρχος ε.α και 

Ναναδάκη Παπαδερού Αρχόντισσα μετά του Αντ/δρου του Ροτ.Ομίλου Βαθιωτάκη Γεωργίου εις τον ιδιοκτήτην της 

Εταιρείας Σοφοκλή Αναγνωστάκη. 

 

 

Από την βράβευσιν της ΑΕ Αφοι Περογιάννη 

Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι τ.β Δ/της Γκίζας Σταύρος και ο Υ/της του Γεν.Νοσοκομείου 

Χανίων κ.Μανούσακας Ιωάννης. 
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Από την βράβευσιν της ΑΕ Expert Hellas  των Αφ/ων Μανιά 

Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού  ο Αν/δρος της Βουλής των Ελλήνων Χρήστος      

Μαρκογιαννάκης και ο Αντ/δρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων  κ.Φραγκάκης Εμμανουήλ τ.Αντινομάρχης Χανίων  

εις τον κ. Ιωάννη  Μανιά  παρουσία του β.Δ/του Εμμ.Δελάκη και του Προέδρου Μαρινάκη Σταύρου. 

 

 

Από την βράβευσιν της εταιρείας Gelasakis Shipping and Travel Center 

Το σχετικό τιμητικό Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού παρουσία του β.Διοικητού Εμμ.Δελάκη οι Πρόεδροι 

Μαρινάκης Σταύρος του Ομίλου Χανίων και Αλκιβιάδης Βλασιάδης του Ομίλου  Rotaract Χανίων  καθώς και το μέλος της 

Επιτροπής Βραβεύσεων   ροτ. Γιαννουδάκη   Χριστιάννα Συμβολαιογράφος. 


