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TO TEYXOΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012  

 
Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την πανηγυρικήν συνεστίασιν µας 
της 12-1-12 επ’ ευκαιρία της επισήµου ετησίας επισκέψεως του  ∆ιοικητού 

της 2470 Περιφερείας του ∆ιεθνούς Ρόταρυ του κοψίµατος της 
Πρωτοχρονιάτικης πίττας, του εορτασµού της επετείου της Παγκόσµιας 

Ειρήνης και κατανόησης και της βραβεύσεως των τριών πρώτων 
εισαχθέντων σε κάθε σχολή των Ανωτάτων και Ανωτέρων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, των Αριστευσάντων φοιτητών, του Dr. Νικολαϊδου Αλκίνοου 

∆/ντου Μ.Α.Ι.Χ. και του σωµατείου Γαλανόλευκου Φάρου.   
 

 
Κεντρικό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά ο ∆/της της V’ Μεραρχίας Κρητών Ταξίαρχος Στρατιδάκης 
Γεώργιος, ο Γεν. Γραµµ. Εµµ. Νοδαράκης, ο β.∆/της Ροτ/νών Κρήτης Σταύρος Γκίζας, ο 
∆/της της 2470 περιφέρειας του ∆ιεθνούς Ρόταρυ Νικόλαος Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος 
Εµµ. ∆ελάκης, ο τ.Υπουργός και επίτιµος ροτ/νός Χρήστος Μαρκογιαννάκης µετά της 

συζύγου του Μαρίας, ο Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης Ιωάννης, ο 
κ.Παπαδάκης Εµµ. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, η πολιτευτής 
Χανίων κ.Ναναδάκη –Παπαδερού Αρχόντισσα τ.Πρόεδρος της Ιστορικής Λαογραφικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης και ο εψηφισµένος Πρόεδρος µας Μαρινάκης Σταύρος. 

 
∆εξιό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά ο Αντ/δρος και ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωµατικών 
Χανίων κκ. Σταµατάκης Γεώργιος και Μανιουδα΄κης Αθανάσιος, οι Αντιπρόεδροι µας ροτ. 
Βαθιωτάκης Γεώργιος και Ουρουτζόγλου Μελέτιος, το βραβευόµενο επίτιµο µέλο µας 
Αλκίνοο Νικολαϊδη ∆/ντή του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου και οι ιατροί 

Πρώϊµος Ευκλείδης και Χαρίτων Παπαδάκης Καθηγητής της Ιατρικής και ∆/ντής της 
Ω.Ρ.Λ. κλινικής του Γ.Ν.Χανίων. 

 
Αριστερό τµήµα της προεδρικής τραπέζης 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά ο καθηγητής Ιατρικής παθολογίας σχολής Αθηνών κ. 
Σεραφείµ Καστανάκης επίτιµος ∆/ντής της Υγειονοµικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Χανίων, ο τ. 

Αντινοµάρχης Χανίων και τ. ∆/ντής ΟΑ∆ΥΚκ. Εµµ. Σπανουδάκης, οι Πρόεδροι των 
ροτ/νών οµίλων Gian-Andrea Garanginni του Ηρακλείου, και Κιαγιαδάκης Ευάγγελος του 
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Ρεθύµνου, η κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Χανίων και Ειδική 
συνεργάτης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο τ. Έφορος Χανίων κ. Τζουλάκης 

Σταύρος και η σύζυγος του ροτ/νού Προέδρου Ρεθύµνου κ. Κιαγιαδάκη. 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ   ΕΜΜ.  ∆ΕΛΑΚΗ 

∆ια τον  ∆/την  MAKΡYΓIANNH NIKOΛAO  THN 12-1-2012 
            
Ροταριανέ ∆ιοικητά 

« Όσα δεντρά ανθίζουνε, τόσα καλά να ζήσης 
κάθε καρπός και µια χαρά, να’ ρθει να συναντήσεις  » 

 
Ο Ροταριανός  Οµιλος  Χανίων αισθάνεται  ιδιαίτερη  χαρά  που σήµερα  κοσµεί  και 

λαµπρύνει δια της  παρουσίας τoυ, το βήµα του Οµίλου  µας  ο πρώτος τη τάξη ροτ/νός 
της 2470 Περιφέρειας του ∆ιεθνούς Ρόταρυ (Νοτίου Ελλάδος) εκλεκτό συνάδελφος 

MAKΡYΓIANNHΣ NIKOΛAOΣ,   πραγµατοποιώντας  την ετήσιαν επίσηµον επίσκεψιν 
του. 

Έλπίζοµεν βάσιµα ότι θα µας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν της θητείας του δια 
να αντιληφθεί ιδίοις όµασι το πραγµατοποιούµενον υπό του Οµίλου µας έργον.  Τις 

διαπιστώσεις του δια τον Όµιλον µας τις έχει κάνει εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς σήµερον 
θα τις επαναβεβαιώσει  και είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα µείνει ευχαριστηµένος και 

ικανοποιηµένος από το πραγµατοποιούµενο έργο µας που κατά την γνώµην µας και κατά 
την γνώµην πολλών φορέων της πόλεως µας.    

 Είναι πραγµατικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των µελών του ∆.Σ 
αλλά και του συνόλου του Οµίλου µας. Χάρις στις ενέργειες της Επιτροπής  ∆ηµοσίων 

Σχέσεων έχοµεν επιτύχει α) την παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως µας, 
β) την στήριξιν των Μ.Μ Ενηµερώσεως ( εφηµερίδων και τηλεοπτικών Σταθµών) και γ) 
Την ηθικήν υποστήριξιν από πολύ µεγάλη µερίδα της κοινωνίας των Χανίων και της 
αποδοχής ότι είµεθα µέλη της µεγαλύτερης µη κυβερνητικής ανθρωπιστικής και 

κοινωνικής οργάνωσης ανά την υφήλιον. 
Κατά την χρονικήν περίοδον που διανύουµε εις τον κοινωνικόν τοµέαν α) Συνεχίσαµε 

δια 5η συνεχή χρονιά  τα Απολλώνια 2011 συνδιοργανώνοντας µετά του ροτ/νού οµίλου 
Ηρακλείου και µε θερµουργόν ψυχήν την ∆ήµητρα Τυλλιανάκη και τον Αµαργιαννιτάκη 
Γιάννη που θα τιµήσουµε δια µία ακόµη φορά β) Συλλέξαµε πλέον των 950 υπογραφών 
δια να αναγνωρισθεί το Alzheimer ως αναπηρία από το κράτος και τις παραδώσαµε  

αρµοδίως σε µια σεµνή τελετή. γ) Επιβραβεύσαµε και εξακολουθούµε να επιβραβεύοµε 
ότι άριστον και καλόν πραγµατοποιείται  δια την βελτίωσιν της κοινωνίας µας και δια την 

προβολήν αυτού του τόπου καθώς και δια την νεολαίαν µας που µε τις επιδώσεις 
αρκετών µελών της τιµά και λαµπρύνει  την Κρήτην µας.  

  
Φίλτατε Ροταριανέ  ∆/τά 

 
Σε λίγο θα σας παραδώσω το βήµα δια να µας αναπτύξετε το θέµα σας, «Αξιοποίησις 

των Ιστορικών Μνηµείων δια την οικονοµικήν ανάπτυξιν της χώρας µας». 
   
Επί του θέµατος αυτού δεν επιθυµώ να αναφερθώ  και δεν θα  ητο και πρέπον. 

Πρωτού όµως σας παραδώσω το βήµα είµαι υποχρεωµένος κατά πάγιαν ροτ. τακτικήν να 
αναφερθώ εις το βιογραφικόν σας σηµείωµα. 
 

• Ο ∆ιοικητής Νικόλαος Μακρυγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα ,  

• Απεφοίτησε από το Λύκειο της Λεοντίου Γαλλο-Ελληνικής Σχολής  Νέας Σµύρνης. 
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• Είναι απόφοιτος του Νοµικού τµήµατος της Νοµικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Essex της Μεγ. 

Βρετανίας. Ασχολήθηκε κυρίως µε τους τοµείς του ∆ιεθνούς και Ευρωπαïκού 

∆ικαίου, όπου συνέγραψε και εισηγήθηκε µεγάλο αριθµό εργασιών σχετικών 

µε τα ανωτέρω θέµατα.    

• Άριστος γνώστης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. 

• Μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί ελεύθερη δικηγορία. Είναι 

νοµικός σύµβουλος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος  και συνεργάτης της 

Ανώνυµης Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ».  

• Έχει διατελέσει : α) Νοµικός σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε θέµατα Ευρωπαïκής 

Ένωσης, β) Νοµικός Σύµβουλος του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, µε 

αντικείµενο τη νοµική υποστήριξη Ευρωπαïκών Προγραµµάτων. 

• Είναι Ιδρυτικό µέλος του Ρ.Ο. Χαλανδρίου του οποίου υπήρξε  

• Πρόεδρος. Εχρηµάτισε β.∆ιοικητής. Πρωτού γίνει ∆/της υπηρέτησε στην 2470 

Περιφέρεια ως  Γραµµατέας – Ταµίας & Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ιστοσελίδας. 

• Οµιλητής σε Οµίλους και εισηγητής σε Εκπαιδευτικά Σεµινάρια της 

Περιφέρειας. Έχει συµµετάσχει στα περισσότερα Πανελλήνια Συνέδρια (δύο 

χρονιές και ως µέλος των Οργανωτικών Επιτροπών τους). 

• Έχει αναπτύξει σηµαντική ροταριανή δραστηριότητα έχοντας επισκεφθεί 

επανειληµµένως όλους τους Οµίλους της Περιφέρειας, µε τους περισσότερους 

από τους οποίους έχει συνεργασθεί στενά. 

• Ροταριανές διακρίσεις: Μέγας ∆ωρητής (Major Donor) και Ευεργέτης 

(Benefactor) του Ροταριανού Ιδρύµατος, καθώς και κάτοχος σηµαντικών 

βραβείων αυτού. 

 

Φίλτατε ροτ. ∆/τά Καλώς ηλθατε στο Νησί µας, στην πόλιν µας. Σας 
υποδεχόµεθα εγκάρδια και σας ευχόµεθα καλή διαµονή τις λίγες ηµέρες που θα εισται 
µαζί µας. Ευχόµεθα η φιλία µας, από σήµερον να σφυρηλατηθεί ακόµη περισσότερον σε 
ποιο γερές βάσεις δια να µπορεί να αντέξει εις το πέρασµα του χρόνου αναλλοίωτη, 
αφθαρτη, αλώβητη όπως αρµόζει στους γνήσιους ροτ/νους που εχουν ενστερνηστεί και 
εχουν βάλει βαθειά µέσα στην καρδιά τους τα ιδανικά του ΡΟΤΑΡΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ 
Α∆ΟΛΗΣ  Α∆ΕΛΦΙΚΗΣ  ΦΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 

Πρωτού σας δώσω τον λόγον εκλεκτέ µου Ροτ. ∆/τά σας αφιερώνω τις κάτωθι 2 
µαντηνάδες δείγµα των αισθηµάτων που τρέφουν οι Ροτ. των Χανίων προς το 

πρόσωπόν σας. 
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«Χρόνια Πολλά στη ζήση σου  

Υγεία στη Ζωή σου  
κι Παναγιά κι ο Χριστός  
να κάθονται µαζί σου». 

 
Από τα φύλλα τση καρδιάς 
Στέλνω ευχές να ’ρθούνε  
Να σας σε χαιρετίσουνε  
Χρόνια Πολλά να πούνε.  
 Ο ∆/της µας Νίκος Μακρυγιάννης ενώ αναπτύσσει την 

οµιλίαν του, από του βήµατος του οµίλου µας εις την κατάµεστιν 
αίθουσα του Flamingo Road παρουσία του προέδρου µας  Εµµ. 

∆ελάκη.   
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Ο ∆ιοικητής µας Νικόλαος Μακρυγιάννης ενώ επιδίδει 
αναµνηστικό δώρον προς τον Πρόεδρον µας Εµµ. 

∆ελάκη.  
 
 

 
Ο β.∆/της Κρήτης Σταύρος Γκίζας ενώ ευχαριστεί τον ∆/την µας δια την πολύ 

ενδιαφέρουσα οµιλίαν του « Αξιοποίησις των Ιστορικών µνηµείων δια την οικονοµικήν 
ανάπτυξιν της χώρας µας». Μετά του επέδωσε ιδιαίτερο προσωπικόν δώρον « την 

εικόνα του Αγίου Νικολάου». 
 

Από την βράβευσιν του 
προέδρου µας Εµµ. ∆ελάκη 
δια της τιµητικής διακρίσεως 
του Paul Harris Fellow 8η 
φοράν δια το επιτελούµενο 

επι 43 συνεχή έτη 
αξιοθαύµαστο ροτ/νό έργο. 
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 Ο σατυρικός συγγραφέας κ. Παύλος Πολυχρονάκης ενώ απαγγέλει τα χιουµοριστικά 
κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

 
 

 

 

Ο Πρόεδρος Εµµ. ∆ελάκης εδω επιδεικνύει το 
προσφερθέν υπο του οµίλου ∆ώρον το 
πατροπαράδοτον Κρητικό µαχαίρι! 

 
Συγκεντρωτικές φωτογραφίες των βραβευθέντων αριστούχων φοιτητών και 

νεοεισαχθέντων - πρωτευσάντων εις τα Α.Ε.Ι. ή των γονέων αυτών παρουσία 
του ∆ιοικητού µας Νικ. Μακρυγιάννη, του Βουλευτού και τ. Υπουργού Χρήστου 
Μαρκογιαννάκη επίτιµου ροτ/νού, του Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλην 
Ιωάννου, του Προέδρου µας Εµµ. ∆ελάκη και των λοιπών αρχών της πόλεως µας που 
επέδωσαν τα σχετικά βραβεία δια λογαριασµόν του ροτ/νού οµίλου Χανίων. 
 
ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 12-1-2012 

Παρακαλώ πολύ τον ∆ιοικητή µας µαζί µε τον β. ∆ιοικητή Σταύρο Γκίζα και εµένα (ο 
Πρόεδρο µας Εµµ. ∆ελάκης) όπως κόψουµε  την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Οµίλου µας, 
αφού όµως προηγουµένως αφιερώσω σε σας δε που παρευρίσκεστε και µας τιµάται µε 
την παρουσία σας εκλεκτοί και αγαπηµένοι φίλοι καθώς και σε όλους τους Ροταριανούς 
την κάτωθι Κρητική µαντινάδα. 

Για σας που µας τιµήσατε,    απόψε στη Γιορτή µας                                                                            
Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλα,   µέσα απ’ τη ψυχή µας. 

Νόµισµα µέσα στην πίττα δεν έχοµε. Θα κάνοµε κλήρωση από τους αριθµούς που 
σας δώσαµε στην είσοδο. 

Παρακαλώ πολύ τους Αντιπροέδρους µας τον Μελέτιο Ουρουτζόγλου, Ζολινδάκη 
Αγγελική και Βαθιωτάκη Γιώργο  όπως τραβήξουν το τυχερό νούµερο . Όποιος το έχει , 
θα πάρει ένα χρυσό Άγιο Κωνσταντινάτο από τα χέρια του Επίτιµου Προέδρου µας του 
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Γενικού Γραµµατέως Εµµ. Νοδαράκη αφού προηγουµένως τους πω την κάτωθι 
µαντινάδα.  

Ο τυχερός είναι Ροταριανός,    ούλοι θα υποσχεθούµε                                                      
ως πάντα τον τιµούσαµε,    διπλά θα τον τιµούµε. 

 
Το κέρδισε ο ροταριανός ο ροτ. Σταύρος Μαρινάκης. 

 

  ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ 12-1-2012 

Ροτ. ∆/τά , Αξιότιµες Πολιτικές - Στρατιωτικές και ροταριανές Αρχές της Κρήτης   

Φίλοι ροτ/νοί Συνάδελφοι , Κυρίες και Κύριοι 

Ένα τµήµα της σηµερινής Πρώτης Πανηγυρικής Συνεστιάσεως µας της νέας χρονιάς 
2012 είναι αφιερωµένο στις Βραβεύσεις µας, προσώπων  και σωµατείων που κατά την 
γνώµην µας διαδραµατίζουν σηµαντικόν ρόλον ο κάθε ένας εις τον τοµέαν του και πρέπει 
να προβάλλονται εις την κοινωνίαν µας δια να αποτελούν παράδειγµα προς µίµησιν δια 
την παρούσα αλλά και δια τις µελλοντικές γενεές. Αρχίζοµε λοιπόν: 

1) Mε τον διακεκριµένο επίτιµο µέλος µας τον κ.Αλκίνοον  Νικολαϊδην  ∆/ντήν του 
Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων του Ανωτάτου αυτού Ιδρύµατος της 
πόλεως µας που µε τόση µεγάλη επιτυχία ∆ιευθύνει εδώ και πάρα πολλά έτη και που 
έχουν θητεύσει σ’αυτό εκατοντάδες µεταπτυχιακών φοιτητών απ’ όλον τον κόσµον. 

Εµείς δεν θα αναφερθούµε σε λεπτοµέρειες της δράσης του. Θα σας προβάλουµε ένα 
µικρό τµήµα των επιτευγµάτων του από όπου θα αντιληφθείτε το µέγεθος του 
συντελεσθέντος και συντελούµενου υπ’ αυτού έργου. Αποτελεί  τιµήν λοιπόν για µας η 
συµµετοχή του ως επιτίµου µέλους του οµίλου µας και καθ’ επέκτασιν του ∆.Ρ. Αλλά 
αποτελεί τιµήν και γιαυτόν η συµµετοχή του στην ∆ιεθνή οργάνωσιν µας.                                           

[Επακολούθησε η προβολή του έργου του Αλκίνοου Νικολαϊδη  µε σχετικό DVD.] 

 

Βραβεύοµεν λοιπόν τον κ. Αλκίνοον Νικολαϊδην µε το κάτωθι αιτιολογικόν: 

“∆ια  την πανθοµολογουµένως τεράστια και καθοριστική συµβολήν του εις 
την οικοδόµησιν µε σύγχρονες και πρωτοποριακές προδιαγραφές του 
Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων που υπηρετεί εδώ και 25 
χρόνια ανελλιπώς και που το κατέστησε δια 
των ενεργειών του και των επιστηµονικών του 
γνώσεων ένα από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά 
και Παγκόσµια Αγρονοµικά Ινστιτούτα και 
πόλoν έλξεως σε αρκετές εκατοντάδες 
επιστήµονες  µε σκοπόν την περαιτέρω 
µόρφωσιν των, δια της µεταλαµπαδεύσεως 
εις αυτούς των φώτων της σύγχρονης 
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Αγροτικής Οικονοµίας που υπηρετεί µε πάθος και αφοσίωσιν.” 

Παρακαλώ πολύ τον ∆/την µας Νικόλαον Μακρυγιάννην µετά του τ. Υπουργού 
Χρήστου Μαρκογιαννάκη όπως επιδώσουν από 
κοινού εις τον βραβευόµενον το σχετικόν τιµητικόν 
δίπλωµα. 

 

  

 

 

 

Ο βραβευθείς επίτιµος ροτ/νός Αλκίνοος Νικολαϊδης ενώ 
ευχαριστεί θερµά δια την τιµή που του εγένετο.  

2) Βραβεύοµεν την ροτ/νήν Τυλλιανάκη ∆ήµητρα του οµίλου 
µας και το επίτιµον µέλος µας Ιωάννην Αµαργιαννιτάκη δια την 

κύρια και καθοριστικήν συµβολήν τους εις τα ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2007 έως 2011 που 
συνδιοργάνωσε ο όµιλος µας µετά του οµίλου Ηρακλείου. Εις το παρελθόν έχοµε 
προβάλλει και ήδη είναι ανηρτηµένα εις την ιστοσελίδα µας πλήρες φωτογραφικό 
ρεπορτάζ των Απολλωνίων. Τα χρήµατα που έχουν συλλεγεί έχουν δοθεί κατά καιρούς 
δια την ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου εις το Delisie της Αφρικής, εις τον Πατριάρχην 
Αλεξανδρείας και εις τας Μητροπόλεις   του Κονγκό και της Αντισαµπέπας στην Sierra 
Leone δια 5 γεωτρήσεις πόσιµου νερού και εις την Action Aid  δια την υιοθεσίαν 12 
συνολικά παιδιών και θα δοθεί  βοήθεια εις την Νεφρολογικήν Κλινικήν του ΠΕΠΑΓΝΗ δια 
αντιµετώπισιν εκτάκτων αναγκών (ιδικό κρεβάτι και στρώµα) καθώς και εις τον σύλλογον 
ειδικών παιδιών ¨ Άγιος Σπυρίδων¨.  

Η ροτ/νή Τυλλιανάκη βραβεύεται µε το 
βραβείο Paul Harris Fellow του ∆ιεθνούς Ρόταρυ 
και παρακαλώ πολύ τον ∆/την µας Νικόλαο 
Μακρυγιάννη µετά του ∆/του της V Μεραρχίας κ. 
Στρατιδάκη όπως επιδώσουν από κοινού το 
σχετικό τιµητικό δίπλωµα, τον δε β.∆/την Σταύρο 
Γκίζα να της τοποθετήσει εις την κοµβιοδόχην της 
το διακριτικό σήµα του  Paul Harris Fellow. 

3)  Βραβεύοµεν το επίτιµον µέλος µας Αµαργιαννιτάκη Γιάννη µε το κάτωθι αιτιολογικό: 

“∆ια τις πολύτιµες και λίαν σηµαντικές υπηρεσίες που προσέφερε και 
εξακολουθεί να προσφέρει µε περισσή αυταπάρνηση και αίσθηση 
καθήκοντος επί πολλά έτη 1) Εις τα ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΑ  
Ι∆ΕΩ∆Η  καταστήσαντα τους Οµίλους ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πιστούς 
θεµατοφύλακας της ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ και ως κύριους µοχλούς 
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της διατηρήσεως του ΡΟΤΑΡΙΑΝΙΣΜΟΥ  εις την ΚΡΗΤΗΝ  2) Εις την 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ  και όλως 
ιδιαιτέρως  δια της συνδιοργανώσεως µετά της ροτ.Τυλλιανάκης ∆ήµητρας 
επί µίαν πενταετίαν 2007 έως και 2011 των Απολλωνίων µε σκοπόν την 
οικονοµικήν ενίσχυσιν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και των 
Μητροπόλεων  του Γαλλικού Κονγκό και της Αιθιοπίας.  3) ∆ια την ΑΡΙΣΤΗΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ µεταξύ αυτού και των µελών του Οµίλου µας. 
Με  εκτίµησιν, θαυµασµόν και εις αναγνώρισιν της σηµαντικής  προσφοράς 
του.” 

 

Παρακαλώ πολύ τους: Πρύτανιν του Πολυτεχνείου 
Κρήτης κ.Φίλην Ιωάννην και τον ∆/την µας Νίκο 
Μακρυγιάννη όπως επιδώσουν εκ µέρους µας το 
σχετικό τιµητικόν δίπλωµα εις τον τιµώµενον. 

 

 

4) Και συνεχίζοµεν τις βραβεύσεις µας µε τους Αριστεύσαντες και Πρωτεύσαντες 
της νεολαίας µας . 

Τιµούµεν λοιπόν σήµερον δια µίαν ακόµην φοράν  την νεολαίαν µας, την ελπίδα του 
γένους µας, την καινούρια γενιά µας  όπως τίµησαν και µας οι προηγούµενοι πνευµατικοί 
φορείς του τόπου µας και µας κατέστησαν συνεχιστάς του υψηλού τους έργου. Έτσι 
πιστεύοµεν και εµείς ότι µε την σηµερινήν βράβευσιν και τιµήν προς την νεολαίαν µας 
µεταλαµπαδεύοµεν προς αυτούς τα πνευµατικά νάµατα του τόπου µας και τους 
υπενθυµίζουµε την υποχρέωσιν τους να είναι συνεχισταί των υψηλών ιδεωδών και 
οραµάτων του πνεύµατος της φυλής και του γένους µας πάντοτε πρωτοπόροι εις την 
επιστήµην που επέλεξαν να εξασκήσουν και συνάµα εις ότι καλόν και ευγενικόν έχει να 
επιδείξει αυτός ο τόπος. Απευθύνοµε λοιπόν τα θερµότατα συγχαρητήρια µας εις τους 
εκλεκτούς πρωτεύσαντας νεοεισαχθέντας εις τα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τους 
Αριστεύσαντας φοιτητάς και τους παρακαλούµε να προσέρχονται  ένας – ένας ακούγοντας 
το όνοµά τους δια να τους επιδώσουµε το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα και να παραµένουν 
εις µεταξύ µας δια µίαν συγκεντρωτικήν αναµνηστική  φωτογραφίαν που θα δώσουµε στον 
τύπο και στην ιστοσελίδα του Οµίλου µας. Επ’ ευκαιρία σας υπενθυµίζω ότι εκεί είναι 
καταγεγραµµένες οι εν γένει δραστηριότητες µας καθώς και οι βραβεύσεις µας των 10 
τελευταίων ετών. ∆ια να µας επισκεφτείτε θα πάτε εις την κυριότερη ∆ιεθνής σελίδα 
αναζητήσεων π.χ. στο Google και θα αναγράψετε ROTARY GLUB OF CHANIA. 

Το κείµενον των βραβεύσεων είναι διαφορετικό δια τους εισαχθέντες  φοιτητάς και 
διαφορετικό δια τους ήδη φοιτούντας και αριστεύσαντας κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2010-
2011 καθώς και τον αποφοιτήσαντα. 

Αρχίζοµε από τη 2η κατηγορία και το κείµενο είναι περίπου  το κάτωθι : 
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“1) ∆ιότι αρίστευσαν εις τας εξετάσεις του Ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011 
χειµερινής περιόδου καθώς και δια το ευρύτατον φάσµα  των γνώσεων τους  
και την αγάπην και την αφοσίωσιν τους στην επιστήµην που υπηρετούν 
αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των εργαστηριακών  υποδοµών και της 
εκπαίδευσης στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Κρήτης και που προοιωνίζουν 
µια λαµπρή επαγγελµατικήν σταδιοδροµίαν προς όφελος τόσον των ιδίων 
αλλά πρωτίστως δια την κοινωνίαν µας. 2) Με την αρίστην αυτών 
επιµέλειαν και χρηστότητα παρέχουν την εγγύησιν ότι υπηρετούν το 
διαιώνιο Ελληνικό ιδεώδες  «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ».  Με εκτίµησιν, 
θαυµασµόν και ως  ελάχιστον δείγµα τιµής.” 

 

4α)Παρακαλώ πολύ τον Πτυχιούχον και  Αριστούχον επί 
4 συνεχή έτη 2003-2007 κ. Καρυωτάκη Κων/νον του 
Μάριου, εις το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως προσέλθει και παραλάβει 
το σχετικό τιµητικό δίπλωµα από τον ∆/την µας Νικόλαο 
Μακρυγιάννη και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης 
κ. Φίλην Ιωάννην. 

  

4β)Παρακαλώ πολύ τον πεµπτοετή φοιτητήν της 
Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών κ.Λεπτίδην 
Ιωάννην ή τον εκπρόσωπον του όπως προσέλθει και 
παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του οµίλου 
µας, το οποίον θα του επιδώσει εκ µέρους µας ο ∆/της  
µας Νικόλαος Μακρυγιάννης µετά του Ιατρού - 
Αντιπροέδρου του Περιφ/κού Συµβουλίου Κρήτης 
Παπαδάκη Εµµ.& την κ. Ναναδάκη Αρχόντισσα 

Πολιτευτήν και Αντ/δρον της ΙΛΑΕΚ.  

4γ)  Παρακαλώ πολύ την µητέρα του κ. Αλιφιέρη 
Κων/νου του Εµµανουήλ  πεµπτοετή  φοιτητήν της 
Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών  όπως 
προσέλθει και παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν 
δίπλωµα του οµίλου µας, το οποίον θα της επιδώσουν  
εκ µέρους µας ο Επίτιµος Πρόεδρος µας Μαρινάκης 
Σταύρος και ο κ. Κονταξάκης Γεώργιος Περιφερειακός 
Σύµβουλος Κρήτης. 

4δ) Παρακαλώ πολύ τον πατέρα του τριτοετή φοιτητή 
κ.Σταυρουλάκη Ιάκωβον του Ηλία που Αρίστευσεν εις 
το τµήµα εφηρµοσµένων Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως προσέλθει και παραλάβει 
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το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του οµίλου µας, το οποίον θα του επιδώσουν εκ µέρους µας 
ο Βουλευτής Χανίων κ. Μαρκογιαννάκης Χρήστος και ο τ.Αντινοµάρχης Χανίων 
κ.Σπανουδάκης Εµµ.  

Και συνεχίζοµεν µε τους εισαχθέντας φοιτητάς :  
4ε) Παρακαλώ πολύ την δίδα Πωλίνα Γουµενάκη του 
τµήµατος Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως προσέλθει και 
παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του οµίλου 
µας, το οποίον θα της επιδώσουν εκ µέρους µας ο 
Ακαδηµαϊκός  και Καθηγητής Παθολογίας Πανεπ/µίου 
Αθηνών & επίτιµος  ∆/ντής της Ιατρικής υπηρεσίας  
του Γ.Ν.Χ  κ.Σεραφείµ Καστανάκης  και ο Παπαδάκης 
Χαρίτων Καθηγητής Ιατρικήςκαι ∆/ντής της Ω.Ρ.Λ.του 

Γ.Ν.Χ  

 Το κείµενο της βραβεύσεως  είναι το αυτό περίπου δι’ όλους τους εισαχθέντας µε την 
διαφοράν της σειράς εισδοχής και της σχολής που είναι το κάτωθι:   

« 1) ∆ιότι επρώτευσεν εις τας εισαγωγικάς  εξετάσεις. Το γεγονός τούτο 
προοιωνίζει µια λαµπρά επαγγελµατική σταδιοδροµία προς όφελος τoυ ιδίου 
αλλά και που συµβάλλει εις την προόδον και βελτίωσιν της κοινωνίας µας δια 
των γνώσεων της επιστήµης που ετάχθη να υπηρετήσει  2) Με την  αρίστην 
αυτού επιµέλειαν και χρηστότητα παρέχει την εγγύησιν ότι υπηρετεί το 
διαιώνιο  Ελληνικό ιδεώδες  «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ».  Με εκτίµησιν, 
θαυµασµόν και ως  ελάχιστον δείγµα τιµής.»                                                                                                        

 4στ) Παρακαλώ πολύ τον πατέρα του κ.Κιτσάρα 
Μάριου-Πέτρου Νικηφόρο που Αρίστευσεν εις τας 
εισαγωγικάς εξετάσεις στο τµήµα Χηµικών του Παν/µίου 
Αθηνών  όπως προσέλθει και παραλάβει το σχετικόν 
τιµητικόν δίπλωµα του οµίλου µας, το οποίον θα του 
επιδώσουν  εκ µέρους µας ο Αντιπρ/δρος µας Μελέτιος 
Ουρουτζόγλου και ο Γεν. Γραµµ. µας Νοδαράκης Εµµ.  

 

 4ζ) Παρακαλώ πολύ την δίδα Μπουλταδάκη Σοφία-
Άννα του Ιωάννου που επρώτευσεν εις τας 
εισαγωγικάς εξετάσεις του τµήµατος Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως προσέλθει 
και παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του 
οµίλου µας, το οποίον θα της επιδώσουν  εκ µέρους 
µας ο Πρόεδρος του Ρ.Ο.Ηρακλείου Gian-
Andrea Garanginni και ο Πρόεδρος του Ρ.Ο Ρεθύµνου Κιαγιαδάκης Ευάγγελος. 

4η) Παρακαλώ πολύ τον εκπρόσωπο της  ∆ίδος  
Ζερβουδάκης Βασιλικής  του Γεωργίου που Αρίστευσεν 
εις το τµήµα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηρακλείου  όπως 
προσέλθει και παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα 



11 

 

του οµίλου µας, το οποίον θα του επιδώσει εκ µέρους ο ∆/της µας κ.Νίκος Μακρυγιάννης. 

 

 4θ) Παρακαλώ πολύ τον πατέρα του κ. Ροζάκη Ανδρέα 
του Ιωάννου που ήλθε δεύτερος  εις το τµήµα της 
Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  όπως προσέλθει και παραλάβει 
το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του οµίλου µας, το οποίον 
θα του επιδώσουν εκ µέρους µας  ο Πρόεδρος του 
Ρ.Ο.¨Ηράκλειο Candia¨ Γιαβρίδης Ιωάννης και ο 
Αντ/δρος µας Βαθιωτάκης Γεώργιος .  

4ι) Παρακαλώ πολύ τον πατέρα του κ. Κοκολάκη Κων/νου Μανούσο 
που ήλθε τρίτος εις το τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης  
όπως προσέλθει και παραλάβει το σχετικόν τιµητικόν δίπλωµα του 
οµίλου µας, το οποίον θα του επιδώσουν  εκ µέρους µας ο Πρύτανις 
του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης Ιωάννης και ο Βουλευτής Χανίων 
κ.Χρήστος Μαρκογιαννάκης. 

5) Και τώρα εισερχόµεθα εις τον τοµέα του Αθλητισµού.  

Έχοµεν επανειληµµένως βραβεύσει τους Αθλητάς µας εκ Χανίων που τίµησαν την 
πόλιν µας, την Κρήτην και γενικότερον την Ελλάδα µας ,µε τις πρωτιές τους. Σήµερον δεν 
θα βραβεύσοµεν πρόσωπα αλλά ένα Σωµατείο που και στο παρελθόν είχαµε βραβεύσει 
µε το κάτωθι αιτιολογικόν: 

«∆ια την αµέριστον και έµπρακτον συµπαράστασιν του επί πολλά έτη εις την 
Εθνικήν µας οµάδα Ποδοσφαίρου συνοδεύοντας την σε όλας τας 
αποστολάς της εις το Εξωτερικόν και το Εσωτερικόν  µη φειδόµενοι τα 
πολυάριθµα µέλη της κόπου και χρηµάτων αλλά έχοντας ως µοναδικόν 
σκοπόν την ηθικήν και ουσιαστικήν ενίσχυσιν της προβάλλοντας συγχρόνως 
την Πατρίδα µας ανά τα πέρατα της οικουµένης.» 

Σήµερον όµως ύστερα από 4 χρόνια (15-1-2009) είµεθα υποχρεωµένοι λόγω της 
συνεχιζόµενης εξαιρετικής δράσεως του να το ξαναβραβεύσοµεν µε το εξής επιπρόσθετο 
σκεπτικόν και που είναι το κάτωθι: 

«1) ∆ια την ίδρυσιν  Μουσείου  Εθνικής  Ελλάδος  Ποδοσφαίρου στα Χανιά 
µοναδικού ανά την Ελληνικήν επικράτειαν και που µε την πράξιν του αυτή 
διατηρεί και συντηρεί  αναλλοίωτον την Ιστορικήν φυσιογνωµίαν της Εθνικής 
µας  οµάδος και δίδει το παράδειγµα στις µελλοντικές γενεές δια να 
συνεχίσουν µε περισσήν ενέργειαν το θαυµαστό έργο της και που έχει ως 
αποτέλεσµα να προβάλλει την Ελλάδα µας σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της 
υφηλίου. 2)  ∆ια τη έκδοσιν Λευκώµατος  « Πορεία ∆όξας »  µε 500 
φωτογραφίες  από το 2004 έως σήµερον. 3)  ∆ια την ∆ηµιουργίαν  Said µε 
50.000 φωτογραφίες από τους αγώνας της Εθνικής µας. 4)  ∆ια την 
πλουσίαν κοινωφελή δράσιν του (υποτροφίες- αιµοδοσίαν και χρηµατικές 
καταβολές σε ιδρύµατα της πόλεως µας).» 
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Το Μουσείο λειτουργεί στην παλαιά πόλιν των Χανίων οδός Χρυσάνθου Επισκόπου 
52 και δια να το επισκεφθείτε πρέπει να ρθείτε προηγουµένως σε τηλεφωνική 
συνεννόηση στον αριθµό του Προέδρου Νίκου Φλέκα που είναι :6974331691 

Παρακαλώ πολύ τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ.Νικόλαο 
Φλέκκα και τα παριστάµενα µέλη του ∆.Σ του  
Γαλανόλευκου Φάρου όπως προσέλθουν εις το 
πάνελ δια να παραλάβουν  το σχετικόν τιµητικόν 
δίπλωµα από τους κ.Χρήστο Μαρκογιαννάκη 
Βουλευτήν – Κ. Φίλην Ιωάννην Πρύτανυ και ροτ. 
Τυλιαννάκη ∆ήµητρα. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Γαλανόλευκου Φάρου κ.Νικόλαος  Φλέκκας 
ενώ ευχαριστεί τον Ροτ/νό  Όµιλο Χανίων δια την τιµή που του 
εγένετο.  

 

 

 

 

 

Ο Όµιλος µας ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ∆ιεθνούς 
Ρόταρυ αφιερώνει κατ’ έτος το µήνα Ιανουάριο ως το µήνα της 
Παγκόσµιας ΕΙΡΗΝΗΣ και κατανόησης . Ως εκ τούτου ανέθεσα εις 
τον διακεκριµένον Ακαδηµαϊκόν – Ποιητήν  και Λογοτέχνην κ. 
Νικόλαον Μαραγκουδάκη να προβεί σε σχετική ποιητική αναφορά.  

Μια πολύ µεγάλη ευχάριστη έκπληξη περίµενε τον Πρόεδρον 
µας Εµµ. ∆ελάκη όταν προς το τέλος της συνεστιάσεως του 

προσεκόµισαν ως δώρο µία Τούρτα µε ένα συµβολικό κεράκι δια να το σβύσει 
υπενθυµίζοντας του τα γενέθλιά του που συνέπεσαν µε την σηµερινήν πανηγυρική 
συνεστίασιν µας. Την πρωτοβουλία και την τούρτα προσέφερε η ροτ/νή Νταντινάκη 
Φωτεινή δαπάνη της εκ µέρους όλων των ροτ/νών του οµίλου . Παρατεταµένα 
χειροκροτήµατα και πολλές ευχές έδωσαν εις τον Πρόεδρον µας µόλις έσβησε το κεράκι.   

 

Πρίν σβήσει το κεράκι παρουσία απ’ 
αριστερά του ∆/του µας Νικ. Μακρυγιάννη, της 
ροτ. και συζύγου του Προέδρου µας 
Αικατερίνης, του Προέδρου µας Εµµ. ∆ελάκη, 
του Αντ/δρου µας Γ. Βαθιωτάκη, του β.∆/του 
µας Σταύρου Γκίζα και του εψηφ/νου Προέδρου 
2013-14 Σταύρου Μαρινάκη.    
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Την στιγµήν που σβήνει το συµβολικό κεράκι ο 
Πρόεδρος µας. 

 

 

 

Την στιγµήν που τον ασπάζονται εγκάρδια τόσον ο β. ∆/της Σταύρος Γκίζας  
όσον και ο εψη/νος Πρόεδρος Σταύρος Μαρινάκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////// next / /////////////////////////////////////// 
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την βράβευσιν και ανακήρυξιν του 
συγχρόνως σε επίτιµο µέλος τού κ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ και τις οµιλίες αυτού 
και της κ.ΚΑΤΙΑΣ  ΠΑΥΛΑΚΗ περί του Υδατικού ∆υναµικού της Κρήτης & 
EOΡTAΣMOΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ στον Ροταριανό Όµιλο 
Χανίων την 9-2-2012.  

Κεντρικό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 

 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά οι οµιλητές κκ. Κάτια και Παύλος  Παυλάκη. Ο Πρόεδρος 
Εµµ. ∆ελάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης  Κρήτης κ. Καλογερής Νικόλαος µετά της συζύγου 
του, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης Ιωάννης, ο Αντιπ/δρος του Περιφ/κού 
Συµβουλίου Κρήτης κ. Παπαδάκης Εµµ., οι πολιτευταί Χανίων κκ. Κελαϊδής Εµµ. 
πτέραρχος ε.α και Αρχόντισσα Ναναδάκη–Παπαδερού. 

∆εξιό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 

 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά οι ε.α Αξιωµατικοί ∆ονόπουλος Φώτιος και Τριπολιτάκης 
Ελευθέριος, ο επιµελητής και ο ∆/ντής της Ω.Ρ.Λ. του Γεν. Νος. Χανίων κκ. Πρώϊµος 
Ευκλείδης και Παπαδάκης Χαρίτων καθηγητής της Ιατρικής, ο Αντιδήµαρχος Χανίων κ. 
Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης, ο Περιφ/κός Σύµβουλος Κρήτης κ. Κονταξάκης Γεώργιος, ο 
τ.Αντινοµάρχης Χανίων κ. Εµµ. Φραγκάκης Εµµ., το ζεύγος Στρατιδάκη ∆/του της V 
Μεραρχίας Κρητών και ο Γεν. Γραµµ. Εµµ. Νοδαράκης.     

Αριστερό  τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 
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∆ιακρίνονται απ’ αριστερά η τ. Αντινοµάρχης Χανίων κ. Φωτεινή Παπαµαρκάκη, ο τ. 
∆/ντής του Γεν. Νος. Χανίων κ. Μάρκος Καραβιτάκης , ο Ακαδηµαϊκός και καθηγητής της 
Ιατρικής κ. Σεραφείµ Καστανάκης, η κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη προϊσταµένη του 
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης επίτιµη ροτ/νή, το ζεύγος Μπατέλη Γενικός ∆/ντής του ΟΑ∆ΥΚ 
µετά του ∆/ντού των ∆ιοικητικών υπηρεσιών αυτού. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΟΜΙΛΗΤΩΝ υπο ΕΜΜ. ∆ΕΛΑΚΗ 
ΚΑΤΙΑΣ  ΠΑΥΛΑΚΗ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΣTH ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 9-2-2012 

 
Κύριε θεµατικέ Αντιπεριφερειάρχα Κρήτης και  

Λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών - Στρατιωτικών και ροτ/νών  Αρχών 

Κυρίες και Κύριοι – Φίλοι ροτ/νοί Συνάδελφοι 

Με ιδιαιτέρα τιµή και χαρά σας παρουσιάζω συγχρόνως δύο αξιόλογους οµιλητάς 
που άπτονται απολύτως της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του τόπου µας δύο 
οµιλητάς της αυτής οικογενείας την κόρην και τον µπαµπά την Κάτια και τον Παύλο 
Παυλάκη που γίνεται δια πρώτη φοράν στον όµιλον µας και νοµίζω και στην πόλιν µας 
και που αποδεικνύει ότι πολλές φορές δεν υφίσταται το χάσµα των γενεών ως 
ισχυρίζονται πολλοί αλλά η ταύτιση ή συνεργασία και η συνέχεια αυτών.     

Φιλοξενούµε λοιπόν σήµερον δύο λαµπρούς επιστήµονας που εδώ και πολλά χρόνια 
έχουν ασχοληθεί και έχουν δώσει όλην την ικµάδα  της δραστηριότητας τους και των 
επιστηµονικών γνώσεων τους εις το να αποδείξουν ότι η ∆υτική Κρήτη έχει το πολύτιµον 
αγαθόν των πλούσιων υδατικών πόρων, παράγοντας  απαραίτητος δια την ευµάρειαν του 
τόπου µας, αρκεί να τον αξιοποιήσοµε κατάλληλα δηµιουργώντας φράγµατα και 
γεωτρήσεις και να µην χύνονται τα νερά στη θάλασσα και συγχρόνως να κάναµε 
ορθολογική χρήση του πολύτιµου αυτού αγαθού δια τας ανάγκας µας. 

Επί του θέµατος δεν θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερον αφού έχοµε τους 
κατάλληλους και ειδικούς επιστήµονας να µας το  αναπτύξουν µε κάθε υπευθυνότητα.   

Προτού όµως παραδώσω το βήµα κατά παγίαν ροτ/νήν τακτικήν θα αναφερθώ στα 
βιογραφικά τους σηµειώµατα λίαν περιληπτικώς διότι διαφορετικά θα κάλυπταν όλον τον 
επιτρεπόµενον ροτ/νόν χρόνον της οµιλίας . 

Αρχίζω από την κ.Κάτια Παυλάκη: 

Η Κάτια Παυλάκη είναι πτυχιούχος Γεωλόγος, ∆ιδάκτωρ του τµήµατος Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
και Μελετητής ∆ηµοσίων Έργων.  

Οι εργασίες τις οποίες έχει εκπονήσει περιλαµβάνουν έρευνες και µελέτες γεωλογικές, 
υδρογεωλογικές, σεισµοτεκτονικές, γεωφυσικές και τεχνικογεωλογικές.  Ειδικότερα, οι 
έρευνες  εκπονήθηκαν στα πλαίσια διερεύνησης και προαγωγής της επιστηµονικής 
γνώσης της σχετικής µε την γεωλογική δοµή περιοχών του ελλαδικού χώρου και 
ειδικότερα της Κρήτης, ενώ οι µελέτες εκπονήθηκαν κυρίως στα πλαίσια του σχεδιασµού 
µεγάλων έργων υποδοµής  σε αρµονία µε το γεωπεριβάλλον.   

Η συνεργασία την οποία είχε µε Έλληνες και ξένους επιστήµονες ήταν πάντα γόνιµη,  
µε στενότερους συνεργάτες της, τους βραβευµένους από την Ακαδηµία Αθηνών, 
Καθηγητές του ΑΠΘ, η κ. Μουντράκη, Κίλια και Μελαδιώτη, µε τους οποίους έχει 
εκπονήσει ένα µεγάλο αριθµό ερευνητικών εργασιών.  Έχει διατελέσει επιστηµονικός 
συνεργάτης ερευνητικών οµάδων Πανεπιστηµίων και ειδικότερα του Εργαστηρίου 
Τεχνικής Γεωλογίας του τµήµατος Πολιτικών Μηχ/κών ΑΠΘ και του Τµήµατος Γεωλογίας 
ΑΠΘ. Επίσης έχει ασχοληθεί µε τη διδασκαλία µαθηµάτων και την καθοδήγηση 
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εκπόνησης διπλωµατικών εργασιών στο τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του 
ΤΕΙ Κρήτης.  

Οι σηµαντικότερες έρευνες στις οποίες συµµετείχε αφορούν τη Νεοτεκτονική - 
Σεισµοτεκτονική Έρευνα - της ευρύτερης περιοχής της βόρειας ζώνης του Ν. Χανίων 
Κρήτης, τη γεωλογική διερεύνηση του ορεινού συγκροτήµατος των Λευκών Ορέων, 
καθώς και του βόρειου τµήµατος των Λασηθιώτικων Βουνών, την υδρογεωλογική 

διερεύνηση του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, τη γεωλογική έρευνα για την τουριστική 
και οικολογική αξιοποίηση των φαραγγιών και των σπηλαίων νοµών Χανίων και 

Ρεθύµνου, την έρευνα των ρηγµάτων και τη σεισµοτεκτονική ανάλυση της ευρύτερης 
περιοχής Πύλου - Ρωµανού Πελοποννήσου, την υδρογεωλογική έρευνα και σύνταξη 
µοντέλων προσοµοίωσης υπόγειων υδροφορέων περιοχής Ν∆ Πελοποννήσου και τη 
διερεύνηση και έλεγχο ποιότητας νερού του υπόγειου υδροφορέα Λευκών Ορέων - 

Αγυιάς Χανίων.  

Οι σηµαντικότερες µελέτες οι οποίες της ανατέθηκαν εκπονήθηκαν στα πλαίσια του 
σχεδιασµού των έργων αξιοποίησης υδατικού δυναµικού δυτικής και ανατολικής Κρήτης, 
του φράγµατος Αποσελέµη Ηρακλείου, του φράγµατος Πλατύ Ρεθύµνου,  των σηράγγων 
του Βραχασίου και της Ίµπρου, οδικών αξόνων, των έργων βιολογικών καθαρισµών 
λυµάτων,  των τουριστικών υποδοµών Costa Navarino στη Μεσσηνία Πελοποννήσου και 
των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων δήµων Χανίων και Κισάµου.  

Η σηµαντικότερη εργασία της είναι η διδακτορική της διατριβή η οποία εκπονήθηκε 
χωρίς καµία ενίσχυση από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, µε αντικείµενο τις Τεχνικές 
Γεωλογικές Συνθήκες στο νοµό Χανίων. Η πορεία εκπόνησης ήταν µακρόχρονη, 
απαιτήθηκε εκτεταµένη έρευνα η οποία διήρκησε 15 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2008, 
µε την παρουσίασή της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο.  Από τη διατριβή προέκυψαν 
σηµαντικά στοιχεία  τα οποία συµβάλλουν τόσο στην εξέλιξη της επιστήµης, όσο και 
στην πορεία της κοινωνίας σε αρµονία µε το γεωπεριβάλλον της, ενώ παράλληλα 
αναδείχτηκε ο νοµός Χανίων ως ένα µοναδικό Φυσικό Γεωλογικό Εργαστήριο 
παγκόσµιας εµβέλειας.  

Συνεχίζω µε τον κ. Παύλο Παυλάκη που µε την έντονην προβολήν, του 
επιστηµονικού ερευνητικού έργου του, εις τας αρµοδίας Αρχάς τόσον σε τοπικό 
επίπεδο όσο και στον Ελλαδικό χώρο έχει καταστήσει αυτάς γνώστας του τι 
περικλείει το πλούσιο υπέδαφος της περιοχής µας και εναπόκειται εις αυτάς να 
αξιοποιήσουν µε τον καταλληλότερον τρόπον τα ευρήµατα του οµιλητού µας.  

Το βιογραφικό σηµείωµα του Παύλου Παυλάκη έχει ως εξής:  

Ο κύριος Παύλος Παυλάκης  είναι γέννηµα και θρέµµα τούτης της πόλης και έγγαµος µε 
δύο τέκνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και µε διδακτορική διατριβή µε βαθµό Άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης . Οµιλεί την Αγγλικήν, τη Γαλλικήν και Γερµανικήν γλώσσαν. Είναι µέλος 
πολλών επαγγελµατικών και επιστηµονικών οργανισµών. Πολλά έργα της Κρήτης φέρουν 
την σφραγίδα του όπως :  

• Μελέτες και επιβλέψεις µεγάλων έργων του ΝΑΤΟ στη Ναυτική Βάση  Σούδας. 

• Του παλαιού Νοσοκοµείου Χανίων δυναµικότητας 240 κλινών.   

• Του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Χανίων δυναµικότητας 500 κλινών. 

• Του Νοσοκοµείου του Αγίου Νικολάου δυναµικότητας 180 κλινών.  

• Του µεγάλου Ξενοδοχείου "ΚΥ∆ΩΝ" στην πόλη µας και  πολλών άλλων µικρότερων 
έργων.    
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Επίσης ο κ. Π. Παυλάκης  ήταν Κύριος Μελετητής (µε συνεργάτες επιστήµονες άλλων 
ειδικοτήτων) στις έρευνες και στην εκπόνηση µελετών των επόµενων µεγάλων υδραυλικών 
έργων : 

α. "Αξιοποίησης Υδατικού ∆υναµικού ∆υτ. Κρήτης" κατά µήκος της βόρειας 
παραλιακής της ζώνης για ύδρευση πληθυσµού 200.000 ισοδ. κατ. και άρδευση 220.000 
στρεµ.  Οι υδατικοί πόροι προέρχονται κυρίως από υπόγεια νερά αλλά και από 
επιφανειακά µέσω Ταµιευτήρων - Φραγµάτων και η διακίνηση και διαχείρισή τους γίνεται 
µε την τροφοδότηση ενός κυρίου αγωγού µήκους 103 χλµ., ο οποίος στη συνέχεια 
τροφοδοτεί µε νερό δεξαµενές συνδεδεµένες µε εσωτερικά δίκτυα διανοµής νερού.   Το 
έργο δανειοδοτήθηκε από την Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων και επιπλέον 
χρηµατοδοτήθηκε και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και έχει κατασκευασθεί από τον 
Ο.Α.∆Υ.Κ. κατά ποσοστό 70% περίπου  και λειτουργεί.  Το έργο τροφοδοτείται κυρίως 
από υπόγεια νερά τα οποία επισηµάνθηκαν  έπειτα από εκτεταµένες έρευνες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε κύριο ερευνητή τον Π. Παυλάκη, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το 
σύνθετο ασβεστολιθικό συγκρότηµα των Λευκών Ορέων - αντίθετα µε ότι υποστηρίζετο 
µέχρι τότε - διαθέτει εκτεταµένους υπόγειους υδροφορείς οι οποίοι υπερχειλίζουν στις 
µεγάλες πηγές της Αγυιάς, των Μεσκλών, του Στύλου των Αρµένων κλπ. 

β. "Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Ηρακλείου Αγίου Νικολάου" (230.000 κατ.), µε 
χρήση νερών από υπόγειους υδροφορείς και επιφανειακών από τον Ταµιευτήρα του 
Φράγµατος Αποσελέµη.  Προβλέπεται η ενιαία διακίνηση και διαχείριση των υδατικών 
πόρων µέσω ενός κυρίου αγωγού µήκους 72 χλµ.   Το έργο, περιλαµβανοµένου και του 
φράγµατος,  ευρίσκεται υπό κατασκευή από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και θα επιλύσει το υφιστάµενο σήµερα οξύτατο πρόβληµα ανεπάρκειας νερού 
ύδρευσης της περιοχής. 

γ. "Αξιοποίησης του Υδατικού ∆υναµικού της Υδρολογικής Λεκάνης Ποταµού Πλατύ 
Ρεθύµνου - Α΄. Φάση". Τη µελέτη του  έργου ανέλαβε ο Ο.Α.∆Υ.Κ. µε Σύµβουλο τον Π. 
Παυλάκη.   Προβλέπεται η κατασκευή Ταµιευτήρα χωρητικότητας 21 εκατοµ. µ3, η 
άρδευση 45.000 στρεµ. εντός της λεκάνης Πλατύ και η µεταφορά, µε αγωγό βαρύτητας 
µήκους 24 χλµ., µέρους της πλεονάζουσας επιφανειακής απορροής του Ποταµού Πλατύ 
στο Φράγµα Φανερωµένης στη Μεσσαρά.  Τούτο για την ενίσχυση του ελλειµµατικού 
υδατικού δυναµικού της Πεδιάδας ∆υτ. Μεσσαράς. Το έργο θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις 
στις κοινωνικοοικονοµικές δοµές, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αειφορία 
υδατικών πόρων - βιωσιµότητα γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

δ. Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων 
(περιλαµβάνονται οι Εγκαταστ. Επεξεργ. Λυµάτων και οι Υποθαλάσσιοι Αγωγοί ) :   

* Της αστικής - τουριστικής περιοχής Χανιά - Μάλεµε - Κολυµβάρι 100.000 ισοδ. 
κατοίκων 

* Της αστικής - τουριστικής περιοχής Κόλπου Κισάµου 30.000 ισοδ. κατοίκων 
* Του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 40.000 ισοδ. κατοίκων 
* Του ∆ήµου Γουβών 33.000 ισοδ. κατοίκων, κλπ. κλπ. 

Το Επιστηµονικό Έργο του κ. Π. Παυλάκη είναι τεράστιο. Έχει πολλές 
∆ηµοσιεύσεις σε Επιστηµονικά Περιοδικά,  Εισηγήσεις σε Συνέδρια  και Ηµερίδες. 
Το δε κύρος του είναι πέρα πάσης αµφιβολίας αδιαµφισβήτητο. 

 
Τους καλωσορίζω εγκάρδια και εύχοµαι ολοψύχως αυτά τα οποία θα µας αναφέρουν 
οι ταλαντούχοι οµιλητές µας να εύρουν ευοίκοον ούς από τους ∆ιοικούντας µας. 

Καλώ ευθύς αµέσως την κ. Κάτια Παυλάκη εις το βήµα. 
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Κύριε Παύλο Παυλάκη έχετε τον λόγον:     

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ  ΠΑΥΛΟΥ  ΠΑΥΛΑΚΗ 

στη συνεστίασιν της 9-2-2012 

Αξιότιµοι εκπρόσωποι των Πολιτικών & Στρατιωτικών Αρχών,                                        
Αξιωµατούχοι του Ρόταρυ ,  Κυρίες & Κύριοι  

Φίλοι Ροτ/νοί συνάδελφοι 

Ο Ροταριανός όµιλος Χανίων εκτιµώντας και αναγνωρίζοντας συγχρόνως το 
πολύτιµον ερευνητικόν έργον του κ. Παύλου Παυλάκη Πολιτικού Μηχανικού και την 
τεράστιαν συµβολήν του εις την αξιοποίησιν του υδατικού δυναµικού της ∆υτικής 
Κρήτης αποφάσισε να τον βραβεύσει και να τον ανακηρύξει  ως επίτιµον µέλος του 
και  να τον συµπεριλάβει µεταξύ των προσωπικοτήτων εκείνων που τίµησαν και 
λάµπρυναν µε το έργον τους τον τόπον τούτον δηλαδή τα ιερά χώµατα της 
Κρητικής Γής.  

Νέε µας ροταριανέ συνάδελφε 
Θέλω να γνωρίζεις ότι εισέρχεσθε σε µια µεγάλη οικογένεια ανθρώπων καλής θελήσεως, 
στερουµένων προκαταλήψεων  απέναντι στο χρώµα του δέρµατος, στην θρησκεία  στην 
γλώσσα, στην κοινωνικήν τάξη  και στο πολιτικό σύστηµα των συνανθρώπων µας. 

Με σύνθηµα µας το ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ανιδιοτελώς ο Ροταριανισµός είναι µια οργάνωση 
που καταβάλλει καθηµερινά και προς όλες τις κατευθύνσεις προσπάθειες προσφοράς, 
περισσότερου χαµόγελου και περισσότερης ελπίδας για το σήµερα  αλλά και για το αύριο 
της ανθρωπότητος. Είναι µια οργάνωση χωρίς καµιά πολιτική, θρησκευτική, 
επαγγελµατική και µυστικιστική χροιά και απόχρωση. 

∆εν έχουµε καµιά ακόµη πρόθεση υποκατάστασης  του Κράτους η της Εκκλησίας. Απλά 
προσπαθούµε να συµπληρώσουµε τις δικές τους προσπάθειες, πιστεύοντας ακράδαντα 
ότι µπροστά στο µέγεθος και την παγκοσµιότητα των προβληµάτων µόνο όλοι µαζί 
µπορούµε να τα καταφέρουµε. 

Η Συµµετοχή σας στη ∆ιεθνή Οργάνωση του Ρόταρυ θα σας δώσει την ευκαιρία  
απάλυνσης του πόνου των συνανθρώπων µας, που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί από 
εµάς, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε την πρωτοβουλία σας, θα σας δοθεί η 
ευκαιρία να δράσετε συλλογικά, να δείτε πραγµατοποιούµενα πράγµατα που µόνος του 
κανείς δεν µπορεί να καταφέρει, θα σας δοθεί τέλος η ευκαιρία να υπηρετήσετε το Χρέος 
σας ως Ανθρώπου και ως Πολίτου της κοινότητας που ζείτε, της Πατρίδας και του Έθνους 
µας αλλά και του Κόσµου ολόκληρου. 

Σε τοπικό επίπεδο, είµαστε µία ολιγοµελής οµάδα εθελοντών από διάφορα  επαγγέλµατα 
µε απόλυτη ατοµική αυτοτέλεια. ∆εν ανήκουµε και δεν εξαρτιόµαστε από καµιά 
κυβερνητική, θρησκευτική, πολιτική συντεχνιακή, οικονοµική δύναµη ή οργάνωση όπως 
ακούσατε και προηγουµένως. Είµαστε µέρος της παγκόσµιας οργάνωσης που ονοµάζεται 
∆ιεθνές Ρόταρυ και η οποία οργάνωση αριθµεί 33.000 χιλιάδες Οµίλους µε 1.250.000 
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µέλη. Τόσο ο Όµιλος µας, όσο και το ∆ιεθνές Ρόταρυ αυτοχρηµατοδοτούµαστε. Τα έσοδα 
µας προέρχονται από εισφορές των µελών και από εκδηλώσεις που οργανώνουµε. 
Συγκεντρωνόµαστε µία φορά τον µήνα ηµέρα Πέµπτη, δειπνούµε, συζητούµε θέµατα 
ροταριανά και θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις 
γνωριζόµαστε καλύτερα, καλλιεργούµε τον εποικοδοµητικό διάλογο, βελτιωνόµαστε 
λεκτικά και πνευµατικά, παρακολουθούµε το παγκόσµιο γίγνεσθαι, συνάπτουµε 
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και προωθούµε τη µεταξύ µας ροταριανή φιλία, και 
αλληλεγγύη. Οι συνεστιάσεις µας είναι ανοικτές. Σε αυτές είναι ευπρόσδεκτος όποιος 
επιθυµεί είτε να παρακολουθήσει τη διαδικασία είτε να λάβει µέρος στις συζητήσεις είτε να 
πραγµατοποιήσει µία οµιλία είτε να γίνει µέλος.  

Σκοποί µας είναι: 

1. Να τηρούµε τους κανόνες χρηστότητας, ευσυνειδησίας, και αξιοπρέπειας κατά την 
άσκηση του επαγγέλµατός µας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

2. Να υλοποιούµε το ιδανικό του υπηρετείν µε ανιδιοτέλεια. 

3. Να κατανοούµε τη διεθνή κατάσταση και να προωθούµε το ιδανικό της παγκόσµιας 
ειρήνης. 

4. Να καλλιεργούµε καλές διαπροσωπικές σχέσεις τόσον µε τα µέλη του Οµίλου, όσο και 
µε όλους τους συνανθρώπους µας.  

Η µεγάλη και παγκόσµια αυτή ανθρωπιστική, φιλειρηνική, επαγγελµατική και κοινωνική 
οργάνωση είναι απολύτως αναγκαία και εξαιρετικά οφέλιµη κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες ζωής της ανθρωπότητας, γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, λαοί και 
καταστάσεις που έχουν ανάγκη την ανιδιοτελή προσφορά των συνανθρώπων µας, αρκεί 
να λάβουµε υπόψη ότι σήµερα το ένα τρίτο του πληθυσµού της γής  ζεί κάτω από το όριο 
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτοί, Αγαπητέ Παύλο είµαστε και αυτούς τους σκοπούς 
υπηρετούµε. Όποιος Χανιώτης νοµίζει ότι διαθέτει περίσσευµα ανθρωπιάς είναι 
ευπρόσδεκτος στον Όµιλο µας. Χρειαζόµαστε όλους κοντά µας, ανεξάρτητα από 
οικονοµική, επαγγελµατική, µορφωτική, πολιτική, θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Το 
µόνο που θέλει το Ρόταρυ είναι η διάθεση της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα κέρδη είναι 
κυρίως ηθικά:  Ένα βλέµµα, ευγνωµοσύνης, µια στενωπός διεξόδου από την απελπισία, 
ένα χαµόγελο αισιοδοξίας είναι αρκετά να ενθαρρύνουν την επιλογή ζωής µας να 
υπηρετήσουµε το συνάνθρωπο µε ανιδιοτέλεια.   

 Το αιτιολογικόν της βραβεύσεως και ανακηρύξεως του ως επίτιµον µέλος µας έχει  
ως κάτωθι:                                                                                           

∆ια το επί πολλές δεκαετίες αξιόλογον επιστηµονικόν ερευνητικόν του 
έργον στον εντοπισµό υπόγειων υδροφορέων των Λευκών Ορέων και 
µελετητικόν του έργον στα µεγάλα έργα διαχείρισης των υδατικών 
πόρων της Κρήτης , που έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια Υπουργεία. Τα 
έργα αυτά κατασκευάζονται σταδιακά και λειτουργούν και θα 
καταστήσουν την Μεγαλόνησον όχι µόνον αυτάρκην σε διαθέσιµους 
υδατικούς πόρους αλλά και µε σηµαντικές εξαγωγικές δυνατότητες οι 
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οποίες θα  συµβάλλουν σηµαντικώς εις την ανάπτυξιν της Τοπικής και 
Εθνικής Οικονοµίας βελτιώνοντας το βιοτικόν επίπεδον του λαού µας. 
Ως ελάχιστον δείγµα θαυµασµού και εκτιµήσεως. 

Παρακαλώ το νέο επίτιµον µέλος  µας τον κ. Παύλον Παυλάκη να έλθει στο βήµα.   

 

Ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης  Κρήτης κ. Καλογερής Νικόλαος µετά του 
Αντιδηµάρχου Χανίων κ. Κων/νου Πρωτοπαπαδάκη ενώ επιδίδουν το σχετικό τιµητικό 
∆ίπλωµα εις τον κ.Παύλον Παυλάκη δια λογαριασµόν του Ροταριανού Οµίλου Χανίων. Εν 
συνεχεία ο κ. Αντιπερ/ρχης συνεχάρη τον βραβευθέντα και επαινεί το Ρόταρυ δια την 
αναγνώρισιν του πολύτιµου ερευνητικού έργου του κ.Παυλάκη Παύλου.  

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης 
Ιωάννης ενώ τοποθετεί εις την κοµβιοδόχην του κ. 
Παυλάκη το σήµα του Ρόταρυ που προηγουµένως 
ο Πρόεδρος Εµµ. ∆ελάκης τον ανακήρυξε επίτιµο 
µέλος του Ροταριανού Οµίλου Χανίων παρουσία 
του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ.Καλογερή 
Νικολάου. 

 

 

Συγκεντρωτική αναµνηστική φωτογραφία του βραβευθέντος κ. Παύλου Παυλάκη και 
της οµιλήτριας κ. Κάτιας Παυλάκη µετά τµήµατος των αρχών της Κρήτης που παρέστησαν 
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καθώς και του ∆.Σ του Ροτ/νού Οµίλου Χανίων. ∆ιακρίνονται απ’ αριστερά ο Πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φίλης Ιωάννης, ο Αντιπε/ρχης Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, η 
οµιλήτρια Κάτια Παυλάκη, Ο β.∆ιοικητής των ροτ/νών Κρήτης  Σταύρος Γκίζας, ο 
βραβευθείς κ. Παύλος Παυλάκης, ο Αντιδήµαρχος Χανίων κ. Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης, 
ο Πρόεδρος Εµµ. ∆ελάκης, ο Αντιπ/δρος Βαθιωτάκης Γεώργιος και ο Γεν. Γραµµ. Εµµ. 
Νοδαράκης .       

 Ο όµιλος µας εόρτασε την ηµέρα των ερωτευµένων κατά την 
διάρκειαν της πανηγυρικής συνεστιάσεως του, της 9-2-12 µε 
σχετική αναφορά του πολυβραβευµένου 
Ακαδηµαϊκού Καθηγητού και Λογοτέχνου 
κ. Ν. Μαραγκουδάκη ο οποίος  µε 
γλαφυρότητα οµίλησεν περί της οµορφιάς 
και της δύναµης της Αιώνιας Αγάπης που 
δίδει νόηµα και  περιεχόµενο στην 
Ανθρώπινη Ζωή. Εν συνεχεία προεβλήθη 
σχετικόν Video επιµελεία του 
δηµοσιογράφου ροτ/νού Νίκου 

Τσιβουράκη. Επακολούθησε έµµετρο χιουµοριστικό κείµενο µε 
ένα ερωτευµένο ζευγάρι από τον µεγαλύτερο Έλληνα σατυρικό 
συγγραφέα κ. Παύλο Πολυχρονάκη.  
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Τµήµατα του πολυπληθούς ακροατηρίου που παρακολούθησαν  

την πανηγυρική συνεστίασιν της 9-2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


