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Έτος 47ον – Τεύχος 45ον - Περιόδου 01/07/14 – 30/06/15 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

ΕΞΕΔΟΘΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818  
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9, ΤΗΛ.28210-51543 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) :edelakis@otenet.gr ή edelakis@yahoo.gr 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Επισκευθείτε 1) την Ιστοσελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) την σελίδα µας στο facebook 
Περιέχουν τις δραστηριότητες µας των  

13 τελευταίων ετών ήτοι από 1/7/2001 έως σήµερον. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

ΤΗΛ. 6942693366 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ροτ. Δελακης Εµµανουηλ 
 

Υπεύθυνος facebook ροτ/νός Δελάκης Εµµ. Πρόεδρος. 
 

Το" παρόν" αποστέλλεται:" Α)" Σε" ηλεκτρονική" μορφή:" σε" 2500" αποδέκτες," μεταξύ" των" οποίων"
περιλαμβάνονται"ο"Δ/της,"οι"τ."Δ/ται,"οι"ψηφισμένοι"Δ/ται,"οι"β."Δ/ται,"οι"τ.β."Δ/ται,"οι"τ."Πρόεδροι"και"
γεν." Γραμματείς" καθώς" και" οι" νυν" Πρόεδροι" και" Γραμματείς" της" 2470" Περιφέρειας" και" των"
Ελληνοκυπριακών" καθώς" και" φορείς" και" άτομα" της" κοινωνίας" των" Χανίων" καθώς" και" σε" όλες" τις"
πολιτικές"και"στρατιωτικές"αρχές"των"Χανίων"

Β)"Σε"έντυπη"μορφή:"σε"200"αποδέκτες,"ήτοι,"στις"αρχές"τις"πόλεως"μας,"στα"μέλη"μας"και"στους"φίλους"
του" ομίλου" που" δεν" διαθέτουν" eVmail" χάρις" στους" χορηγούς" μας" 1)" Ροτ." Τσουβαλάκη" Πέτρο"
ανακαινίσεις" καταστημάτων" και" οικοδομικών" συγκροτημάτων" και" 2)" Γελασάκη" Αντώνιο" ," ναυτικό"
πράκτορα"–"Τουριστικές"επιχειρήσεις."

Παρακαλούνται"θερμά,"οι"Πρόεδροι"των"ομίλων,"να"αποστέλλουν"και"να"ενημερώνουν"(ει"δυνατόν)"τα"
eVmail"των"μελών"τους"για"την"αποστολή"του"περιοδικού"μας"σε"ηλεκτρονική"μορφή,"1)"διότι"πολλά"eV
mail"επιστρέφουν"πίσω"και"2)έτσι"ώστε"τα"νέα"μέλη"τους"να"μπορούν"να"παραλαμβάνουν"το"περιοδικό"
μας."

Προσοχή:(Θερμή(παράκλησις(όταν(αλλάζεται(τα(e9mail(σας(να(μας(πληροφορείτε(το(καινούργιο(σας(
δια(να(σας((ενημερώνουμε(δια(την(δράσιν(μας.((
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ROTARY(INTERNATIONAL(
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ(ΟΜΙΛΟΣ(ΧΑΝΙΩΝ(

2470(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ(
ΜΗ(ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ(ΣΥΛΛΟΓΟΣ(
ΤΟ(ΣΥΝΘΗΜΑ(ΤΗΣ(ΧΡΟΝΙΑΣ(

ΚΑΝΕ(ΤΟ(ΡΟΤΑΡΥ(ΝΑ(ΛΑΜΨΕΙ(
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΔΙΕΘΝΟΥΣ(ΡΟΤΑΡΥ(

GARY(HUANG(
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ(201492015(

"
ΚΑΛΟΕΙΔΑ"ΜΑΡΙΑΝΝΑ"

Αλκιβιάδου"46,"Γλυφάδα""
Τ.Κ."16674""

"
Κιν":"6944734836"

Τηλ:"2109629672,"Fax:"2109629096"
EVmail":"mariannakaloida@yahoo.gr"

ΕΨΗΦ.(Δ/ΤΗΣ(201492015(
"

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ"ΓΡΗΓΟΡΗΣ"Λοκρίδος"
11"&"Θεσσαλίας,"Χαλάνδρι"Τ.Κ."15231"

"
Κιν."6978485412""

Τηλ:"2106727734,"Fax:"2106711583"
EVmail:"Gregory@central.ntua.gr"

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ(Δ/ΤΗΣ((201592016(
(

ΜΑΜΑΤΑΣ"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ"
Λεωφ.Ανδρέα"Παπανδρέου"24Α"
Ηλιουπολη,"Αθηνα,"Τ.Κ."16345"

"
Κιν."6977628840""
Tηλ."210V3824751"

EVmail":"apmam@otenet.gr(

"
Β."ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ"ΧΑΝΙΩΝVΡΕΘΥΜΝΟΥVΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ"ΙΩΑΝΝΗΣ""(6937460892), giav-210@otenet.gr"
Β."ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ"ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ–ΚΑΝΤΙΑ,Ν."ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"ΚΑΙ"ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ"ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ"ΣΤ."Τηλ."6944575792"
(

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(Ρ.Ο(ΧΑΝΙΩΝ((ΠΕΡΙΟΔΟΥ(1/7/14(ΕΩΣ(30/6/15(
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ(2014916(–(Β.(Δ/ΤΗΣ(13914(–(ΕΠΙΤΙΜΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ(

((((ΔΕΛΑΚΗΣ(ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"συντ."Οδοντίατρος,"Χάληδων"18,"Τηλ:"28210V46467,""

""""Κιν."6944439818","email:"edelakis@otenet.gr,"2ο:"edelakis@yahoo.gr"(("

2)( Α΄(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(–(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΔΗΜΟΣΙΩΝ(ΚΑΙ(ΔΙΕΘΝΩΝ(ΣΧΕΣΕΩΝ(((

(((((ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ(ΜΕΛΕΤΙΟΣ("Ξεν/χείο"ΜΙΜΟΖΑ"Αγία"Μαρίνα"Κυδωνίας,"

"" Τηλ.692693366"email:(takisou@yahoo.gr(

3)(Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ((ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Μηχανολόγος"V"Ηλεκτρολόγος""(

"""""Κιν."6932296194"""email:"vathioti@otenet.gr"

4)(Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ(ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ(ΠΑΥΛΟΣ((

((((Τηλ.:"28210V39184","Κιν.:"6973059370","email:"lamproklis@yahoo.gr""

5)"ΓΕΝΙΚΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ(–(Τ.Β.(Δ/ΤΗΣ(ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ(ΕΜΜ"Φαρμακοποιός"

""""Ανδρέα"Αρχοντάκη"9"Τηλ."28210V51543"Kιν."6976V670414,"email:"nodarakis@yahoo.com"

6)(ΑΝΑΠΛ.(ΓΕΝΙΚΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ(ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ(ΝΙΚΟΛΑΟΣ"Δημοσιογράφος""

((((Αγίου"Ιωάννου"Ξένου"Χαλέπα"""Κιν."6944414710"email:"tsivourakin@hotmail.com"

7)(ΜΕΛΟΣ(9ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(4ης(ΛΕΩΦΟΡΟΥ(ΔΙΕΘΝΟΥΣ(ΔΡΑΣΗΣ(ΠΟΛΕΝΤΑΣ(ΣΤΑΥΡΟΣ"Έμπορος"Πετρελαιοειδών"

((((Πελεκαπινα"V"Χανιά,"Τηλ."28210"88992,"Κιν.697"8007735","eVmail:"polentaspark@hotmail.com"

8)(ΤΑΜΙΑΣ((ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ((ΓΕΩΡΓΙΟΣ(((

(((((Έμπορος"δερμάτινων"ειδών,""Κιν."6989"119252""

9)(ΚΟΣΜΗΤΩΡ(ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ(ΙΩΑΝΝΗΣ(Επιχειρηματίας"

((((Κάτω"Δαράτσο,"Τηλ."6944305825"

10)(ΜΕΛΟΣ(ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ(ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ(Συμβολαιογράφος"

Κολυμβάρι"Κισσαμου,"Τηλ.28240V22536,"Κιν:6977638824,"EVmail:"giannoudaki@otenet.gr"

(

ΕΙΔΙΚΟΙ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΙ:( Τ.( Δ/ΤΗΣ( ΓΚΙΖΑΣ( ΣΤΑΥΡΟΣ( Δικηγόρος," Τσόντου" Βάρδα" 68," Τηλ.28210V44849,"
Κιν:6974753547,"EVmail":"stavrosgizas@gmail.com""/"ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ(ΣΤΑΘΗΣ(,(Τ."Β/"Δ/της","τηλ."694"7771315"



4"
"

"

"

"

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ(((ΟΜΙΛΟΣ((ΧΑΝΙΩΝ(
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ΧΑΝΙΑ"ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ"2014"

Αγαπητοί"και"εκλεκτοί"μας"φίλοι,"εγώ"και"η"σύζυγος"μου"Αικατερίνη,"

καθώς"και"ολόκληρο"το"Δ.Σ."του"Ομίλου"μας,"σας"εύχονται"ολόψυχα":"

"

Επ’"ευκαιρία"της"Μεγαλύτερης"εορτής""

Της"Χριστιανοσύνης"ήτοι"της"επετείου"

Της"γεννήσεως"του"Κυρίου"ημών"Ιησού"Χριστού"

Και"του"νέου"έτους"2015""

ΧΡΟΝΙΑ"ΠΟΛΛΑ"
Και"όπως"το"φωτεινό"άστρο"των"Χριστουγέννων"οδήγησε"τους"τρείς"μάγους"στο"Χριστό,""

ας"οδηγήσει"κι"εσάς"σε"μια"ζωή"ευτυχισμένη,"με"πολλή"αγάπη,"ειρήνη,"γαλήνη"και"υγεία."

"
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014  
µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής  

4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας  
µετά των εµπορικών ακολούθων και των πρόξενων αυτών  

και µε την συµµετοχήν της Γαλλίας στα Χανιά 
"

ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Ιστορικές" στιγμές" εζησαν" οσοι" παρερευθησαν" εις" την" ως" ανω" Πανηγυρικήν" Συνεστίασιν" του"

Ροτ.Ομίλου" Χανίων" της" οποίας" κάλυψαν" τα" μέσα" μαζικής" ενημερώσεως" Τ.V" και" εφημερ.," με" την"
συμμετοχήν"Αντιπροσωπείας"του"ΡΟΤΑΡΑCT"Ομίλου"Χανίων"και"παρουσία"ολων"των"αρχών"της"πόλεως"
μας"πλην"του"χειρουργηθέντος"Αντιπεριφερειάρχου"Χανίων"κ.Αποστόλου"Βουλγαράκη."Το"γεγονός"και"
μόνον"τούτο"αποδεικνύει"το"κύρος,"την"αιγλην"και"την"αναγνωρισημότητα"που"εχει"ο"Ομιλος"μας"εις"
την"Χανιώτικη"Κοινωνία."Μετά" την" καθιερωμένην"προσευχήν"ανεκρούσθηκαν"οι" Εθνικοί" Υμνοι" των"4"
χωρών" μετα" προβολης" των" Σημαιών" τους." Ο" δικός" μας" Εθνικός" Υμνος" ανεκρούσθη" με" την" λήξιν" της"
συνεστιάσεως"μας"μέσα"σε"κλίμα"μεγάλης"συγκίνησις"και"ενθουσιασμού"δια"την"μεγαλειώδη"βραδυά.""

Παρερευθησαν"εις"την"συνεστίασιν"μας"οι""κάτωθι:"

1)"PeterMichalko,"Πρέσβης"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"στην"Ελλάδα."

2)"EszterSandorfi,"Πρέσβειρα"της"Ουγγαρίας"στην"Ελλάδα."

3)"Milos"Kucera"Αναπλ."επικεφαλής"διπλωματικής"αποστολής"της"Τσεχίας."

4)"Miroslaw"Gojdz"Επικεφ."του"Εμπορικού"τμήματος"της"Πολωνικής"Δημοκρατίας."

5)" Oι" Εμπορικοί" ακόλουθοι" των" ανωτέρω" κρατών" ," ήτοι:" MiriamRafajova," Zoltan" Szabo," Jitka"
Gadruras," καθώς" και" οι" Επίτιμοι" Πρόξενοι" αυτών" μετά" της" Προξένου" της" Γαλλίας" στα" Χανιά"
κ.ΚαστρινάκηςVΓελασάκης"Αικατερίνης."

6)"O"Αντιπεριφερειάρχης"Χωροταξίας"και"Περιβάλλοτος"Κρήτης"και"Καλογερής"Νικόλαος."

7)"Ο"Δήμαρχος"Χανίων"κ.Βάμβουκας"Αναστάσιος."

8)"Ο"Δ/της"του"Πεδίου"Βολής"Κρήτης"Υποστράτηγος"Λάζαρος"Σκυλάκης"μετάτου"Υ/του"Κονταράκη"
Ιωάννου."

9)"Ο"Γεν.Αστυν.Περιφ.Δ/ντης"Κρήτης"Υποστράτηγος"Καραμαλάκης"Μιχαήλ."

10)" Ο" Δ/της" της" V"Mεραρχίας" Κρητών" Ταξίαρχος" Κοτσιόπουλος" Δημήτριος" μετα" του" τ.Διοικητού"
Υπ/γου"Στρατιδάκη"Γεωργίου"και"της"συζύγου"του."

11)Ο"Αντιπρόεδρος"του"Περιφερειακού"Συμβουλίου"Κρήτης"κ.Σταματάκης"Εμμανουήλ"τ.Δήμαρχος"
Νέας"Κυδωνίας."

12)"Ο"Υ/της"του"Γεν.Νοσ.Χανίων"κ.Μανούσακας"Ιωάννης."

13)"Ο"Πολιτευτής"Χανίων"κ.Κονταξάκης"Γεώργιος."

14)"Οι"βοηθοί"Διοικηταί"Κρήτης"Γιαβρίδης"Ιωάννης"και"Γκίζας"Σταύρος."

15)"Ο"Καθηγητής"της" Ιατρικής"του"Πανεπιστημίου"ΑθηνώνVΚαστανάκης"Σεραφείμ"επίτιμος"Δ/ντης"
της"Ιατρικής"Υπηρεσάς"του"Γ.Ν.Χ""και"Ακαδημαικός."

16)"Ο"κ.Αρετάκης"Ιωάννης"επιτ.Πρόεδρος"του"Δικηγ.Συλλ.Χανίων."

17)" Αντιπροσωπείαι" των" Ροτ.Ομιλ.Ηρακλείου," Ηρακλείου" Kandia" και" Χαλκίδος" επικεφαλής"
αντιστοίχως" " τους" Προέδρους" " Αμαργιανιτάκην" Ιωάννην,Σαμιώτην" Ιωάννην" και" Αφραταίου"
Ιωάννου."
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18)"6μελής"Αντιπροσωπεία"του"Ροταράκτ"Ομίλου"Χανίων"με"επικεφαλής"την"Πρόεδρον"τους"διδα"
Λίνα"Τσαγκάρη."

19)" " Ο" Πρόεδρος" του" Συλλόγου" Αρωγής" και" Αλληλεγγύης" οικογενειών" θυμάτων" και" τροχαίων"
Δυστυχημάτων"Περιφέρειας"Κρήτης"κ.Πολέντας"Σταύρος"

20)" " Ο" καθηγητής" της" Ιατρικής" ροτ.Παπαδάκης" Χαρίτων" και" Δ/της" της"Ω.Ρ.Λ." κλινικής" του" Γ.Ν.Χ."
μετά"του"επιμελητού"ιατρού"Πρώϊμου"Ευκλείδου"."

21)" " Οι" καθηγηταί" του" Πολυτεχνείου" Κρήτης" Μουσταΐζής" Σταύρος" Πρόεδρος" της" Επιτροπής"
Ροταράκτ"Χανίων"και"Κωστάκη"Αμαλία"Πρόεδρος"του"Κέντρου"Αρχιτεκτονικής"της"Μεσογείου."

22)""Ο"Αθανάσιος"Μανιουδάκης"πρόεδρος"των"εφέδρων"Αξιωματικών"του"νομού"Χανίων"μετά"του"
Γραμματέως"Φαντάκη"Γεωργίου."

23)" Η" κ." Ζαχαρένια" Σημαντηράκη" Ειδική" Σύμβουλος" των" Γεν.Αρχείων" του" Κράτους" " και" επίτιμη"
ροταριανή"του"ομίλου"μας."

24)"Ο"κ."Χουλιόπουλος"Χρήστος"τ."Γεν."Γραμμ."του"Δήμου"Χανίων"."

25)"Ο"κ.Νικολακάκης"Δημήτριος"Δ/ντης"Δημόσιας"Υγείας"και"Πρόεδρος"της"Ενώσεως"Πνευματικών"
Δημιουργιών"Χανίων"και"Νικολακόπουλος"Δημήτριος"Λυκειάρχης."

26)"Η"κ.Κουτσουπάκη"Στέλλα"Πρόεδρος"του"Ελληνογαλλικού"Συνδέσμου"Χανίων."

27)"Ο"κ.Μακράκης"Γεώργιος"Ερευντής"και"ιδρυτής"Εταιρείας"Καινοτόμων"εφαρμογών"με"εδρα"στο"
Επιστημονικό"και"Τεχνολογικό"πάρκο"Κρήτης."

"

1ο(Κεντρικό(Τμήμα(της(Προεδρικής(Τραπέζης(

"

Διακρίνονται"από"αριστερά" την"στιγμή" της"προσευχής" και" της"ανακρούσεως" των" εθνικών"ύμνων"
των" τεσσάρων" χωρών.Ο" Επικεφαλής" του" Εμπορικού" τμήματος" της"Πολωνικής" Δημοκρατίας"Miroslaw"
Gojdz" ,οι" Εμπορικοί" Ακόλουθοι" " MiriamRafajova," JitkaGadrura," ο" Πρόξενος" της" Ουγγαρίας" κος"
Κωνστσαντινίδης"Κωνσταντίνος,"ο"Αναπληρωτής"Επικεφαλής"της"διπλωματικής"Αποστολής"της"Τσεχίας"
Milos" Kucera," η"Πρέσβειρα" της"Ουγγαρίας"ΑΕ" Εszter" Sandorfi," η" ΑΕ" ο"Πρέσβης" " της" Σλοβακίας" Peter"
Michalko" μετά" του" Επιτίμου" Προξένου" Πατεράκη" Σταύρου," ο" Πρόεδρος" καο" ο" Γεν.Γραμματεύς" του"
ροτ.Ομίλου"Χανίων"ροτ.Εμμ.Δελάκης"και"Εμμ.Νοδαράκης."
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2ο(Κεντρικό(τμήμα(της(Προεδρικής(Τραπέζης.(

"

Διακρίνονται" από" αριστερά" ο" Αντιπεριφερειάρχης" Χωροταξίας" και" Περιβάλλοντος" Κρήτης" κος"
Καλογερής" Νικόλαος,ο" Γεν.Γραμματεύς" μας" Εμμ.Νοδαράκης," ο" Δήμαρχος" Χανίων" κος" Βαμβουκας"
Αναστάσιος," ο" Β" δ/Της" Της" 2470" Περ.του" Διεθνούς" Ρόταρυ" Ιωάννης" Γιαβρίδης," ο" Δ/της" του" Πεδίου"
Βολής"Κρήτης"Υ/γος"Λαζαρος"Σκυλάκης,"ο"Γεν"Περιφ.Ασυνομικός"Δ/ντης"Κρήτης"Υπ/γος"κ.Καραμαλάκης"
Μιχαήλ" και" ο" Δ/της" της" 5ης" Μεραρχίας" Κρητών" μετα" της" " συζύγου" του" Ταξίαρχος" Κωτσιόπουλος"
Δημήτριος."

Αριστερό(Τμήμα(Της(Προεδρικής(Τραπέζης(

"

Διακρίνονται" από" Αριστερά" ο" τ." δ/της" της" 5ης" Μεραρχίας" Κρητών" Υπ/γος" Στρατιδάκης" Γεώργιος""
μετά" της" συζύγου" του" Στέλλας," ο" υποδιοικητής" του" Π.Β.Κ." Σμήναρχος" Κονταράκης" Ιωάννης," ο" τ."
Πρύτανης"του"Πολ."Κρήτης"καθηγητης"Φίλης"Ιωάννης,"ο"τ."Δ/της"της"2470"περ."Δ."Ρ."Γκίζας"Σταύρος,"ο"
καθηγητής" Ιατρικης" και" ακαδημαικός" Καστανάκης" Σεραφείμ," ο" πολιτευτής" χανίων" κ." Κονταξάκης"
Γεώργιος"και"ο"Πρόεδρος"των"εφ."Αξ/κων"Χανίων"κ."Μανιουδάκης"Αθανάσιος."

(

Δεξιό(Τμήμα(Της(Προεδρικής(Τραπέζης(

Διακρίνονται" από" Αριστερά" " οι" εμπορικοί"
ακόλουθοι" κ." Mirijam" Rafajova," Jitka" Gadruras,"
Zoltan" Szabo," ο" επικεφαλής" του" εμνπορικού"
τμηματος" της" Πολωνικής" Δημοκρατίας" Miroslav"
Gojdz" και" ο" αναπλ." Επικ." Της" διπλωματικης"
αποστολής"της"Τσεχίας"Milos"Kucera."
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"

"

Ο" Ροτ." Πατεράκης" Σταύρος," Πρόξενος" της"
Σλοβακικής" Δημοκρατίας" στην" Κρήτη" προσφωνεί" και"
παρουσιάζει"τους"εκλεκτούς"Ομιλητάς"μας."

"

"

"

Η" Α.Ε." ο" Πρεσβευτής" της" Σλοβακικής"
Δημοκρατίας" " Peter"Michalko" ενώ"αναπτύσσει"
το"θέμα"του"(Σχέσεις"Ελλάδος"και"Ε.Ε."μετά"της"
Σλοβακίας)""

"

"

Η" Πρέσβειρα" της" Ουγγαρίας" ενώ" αναπτύσσει" το"
θέμα"της"¨Σχέσεις"Ελλάδος"και"Ουγγαρίας¨""

"

"

"

Ο" Αναπλ." Επικεφαλής" της" διπλωματικής"
Αποστολής" της" Τσεχίας" Milos" Kucera" ενώ"
αναπτύσσει"την"ομιλία"του."

"

"

Ο" Επικεφαλής" του" Εμπορικού" Τμήματος" της""
Πολωνικής" Δημοκρατίας" Miroslaw" Gojdz" ενώ"
αναπτύσσει" την" Ομιλία" του." Τη" μετάφραση" έκανε" ο"
παριστάμενος" Πρόξενος" της" Ουγγαρίας" Κος" Κων/νος"
Κωνσταντινίδης.""

"
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"

Χαρακτηριστικά" στιγμιότυπα" από" την"
ανακήρυξη" σε" επιτ." Μέλος" του" Ροτ." Ομίλου"
Χανίων" της" Α.Ε." του" Πρεσβευτού" της"
Σλοβακικής"Δημοκρατίας"Peter"Michalko."

Το"Σχετικό"τιμητικό"Δίπλωμα,"το"επέδωσαν"
από" κοινού" ο" αντιπ/ρχης" " Χωροταξίας" και"
περιβάλλοντος" Κρήτης" Κος" Καλογερής"
Νικόλαος" ο" οποίος" και" τον" προσφώνησε"
καταλλήλως," μετα" του" Δημάρχου" Χανίων" κου"
Βάμβουκα"Αναστασίου.""

"

"

"

Πανοραμική" άποψις" της" Προεδρικής"
Τραπέζης" την" στιγμή" που" ο" Πρεσβευτής" της"
Σλοβακικής" Δημοκρατίας" Α.Ε." Peter" Michalko"
ευχαριστεί"δια" την"ανακήρυξη" του"σε" επίτιμο"
μέλος"του"Ροτ."Ομίλου"Χανίων.""

"

"

"

Οι" Β." Δ/ται" Γιαβρίδης" Ιωάννης" και" Γκίζας" Σταύρος" ενώ" τοποθετούν" εις" την" κομβιοδόχη" του"
Πρεσβευτού"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"Peter"Michalko"το"σήμα"του"Διεθνούς"Ρόταρυ."
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"

Ο"Δ/της"του"Πεδίου"Βολής"Κρήτης"Υπ/γος"Κος"Λάζαρος"Σκυλάκης"μετά"του"Γενικού"Περιφερειακού"
Αστυνομικού" Δ/ντου" Κρήτης" Υπ/γου" Καραμαλάκη" Μιχαήλ" ενώ" επιδίδουν" δια" λογαριασμό" του"
Ροταριανού"Ομίλου"Χανίων"το"σχετικό"τιμητικό"Δίπλωμα"της"ανακηρύξεως"της"Α.Ε."της"Πρέσβειρας"της"
Ουγγαρίας"Eszter"Sandorfi""ως"επιτίμου"μέλους""μας."

"

O" Πρόεδρος" του" Ροτ." Ομίλου" Ηράκλειο" –" Κάντια"
Σαμνιώτης" Ιωάννης" ενώ" τοποθετεί" εις" την" κομβιοδόχη" της"
πρέσβειρας"της"Ουγγαρίας"Α.Ε."Eszter"Sandorfi"το"Σήμα"του"
Διεθνούς"Ρόταρυ.""

"

"

"

Χαρακτηριστικά"στιγμιότυπα"από"την"επίδοση"αναμνηστικού"Διπλώματος"στον"αναπλ."Επικεφαλής"
διπλωματικής"αποστολής"της"Τσεχίας"Milos"Kucera."Το"σχετικό"δίπλωμα"επέδωσαν"από"κοινού"ο"Δ/της"
της" 5ης" Μεραρχίας" Κρητών" Ταξίαρχος" κος" Κωτσιόπουλος" Δημήτριος" μετα" του" τ." Δ/του" Υπ/γου" Κου"
Στρατιδάκη"Γεωργίου."

Ο" τ." Πρύτανης" του" Πολυτεχνείου" Κρήτης" κ."
Φίλης" Ιωάννης" και" ο" Α’" αντιπρόεδρος" μας"
Ουρουτζόγλου" Μελέτιος" ενώ" επιδίδουν" δια"
λογαριασμό" του" Ροτ." Ομίλου" Χανίων" το" σχετικό"
αναμνηστικό"Δίπλωμα" εις" τον" Επικεφαλής" του" εμπ."
Τμήματος" της" Πολωνικής" Δημοκρατίας" Miroslaw"
Gojdz."
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"

"

Ο" Υποδιοικητής" του" Πεδίου" Βολής" Κρήτης"
Σμήναρχος" Κος" Κονταράκης" Ιωάννης" ενώ" επιδίδει" δια"
λογαριασμό" του" Ροτ."Ομίλου" Χανίων" εις" την" εμπορικό"
Ακόλουθο" της" Σλοβακικής" Δημοκρατίας" Miriam"
Rafajova"το"σχετικό"αναμνηστικό"τιμητικό"δίπλωμα."

"

Ο" Αερολιμενάρχης" Χανίων" και" τακτικό"
μέλος"του"Ροτ"Ομίλου"Χανίων"κος"Καστρινάκης"
Σταύρος" και" ο" υποδιοικητής" του" Γενικού"
Νοσοκομείου" Χανίων" Κος" Μανούσακας"
Ιωάννης" ενώ" επιδίδουν" εις" τον" Εμπορικό"
ακόλουθο" της" Ουγγαρίας" Κο" Szoltan" Szabo" το"
σχετικό"αναμνηστικό"τιμητικό"δίπλωμα."

"

O" Αντιπρόεδρος" του" Περιφερειακού" Συμβουλίου"
Κρήτης" και" τ." Δήμαρχος" Ν." Κυδωνίας" κος" Σταματάκης"
Εμμανουήλ" μετά" του" Β’" Προέδρου" μας" Βαθιωτάκη"
Γεωργίου" ενώ" επιδίδουν" το" σχετικό" τιμητικό" δίπλωμα"
στην" Εμπορικό" Ακόλουθο" της" Τσεχικής" Δημοκρατίας"
Jitka"Gadruras.""

"

"

ΕΠΙΔΟΣΙΣ(ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ(ΔΩΡΩΝ(

"

1)"H"Α.Ε."ο"Πρεσβευτης"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"στην"Ελλάδα"Peter"Michalko"ενώ"επιδίδει"2"
αναμνηστικά"δώρα"εις"τον"Πρόεδρο"του"Ροτ."Ομίλου"Χανίων"Εμμ."Δελάκη."
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"

2)"Η"Πρέσβειρα"της"Ουγγαρίας""Eszter"Sandorfi"επιδίδει"αναμνηστικά"δώρα"στον"Πρόεδρο"Ε."Δελάκη."

"

3)"Ο"Αναπληρωτής"επικεφαλής"της"Διπλωματικής"Αποστολής"της"Τσεχίας"Milos"Kucera"ενώ"επιδίδει"
αναμνηστικο"Βιβλίο"από"τη"Χώρα"του"στον"Πρόεδρο"Εμμ."Δελάκη"ο"οποίος"τον"ευχαριστεί"ενθέρμως."

"

4)"Ο"Επικεφαλής"του"Εμπορικού"Τμήματος"της""Πολωνικής"Δημοκρατίας"Miroslaw"Gojdz"ενώ"επιδίδει"
αναμνηστικό"δώρο"στον"Πρόεδρο"του"Ρόταρυ"Χανίων."
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ(ΤΗΣ(ΗΓΕΣΙΑΣ(ΤΟΥ(ΡΟΤΑΡΑΚΤ(ΧΑΝΙΩΝ(ΣΤΙΣ(ΑΡΧΕΣ(ΤΗΣ(ΠΟΛΕΩΣ(
ΚΑΤΑ(ΤΗΝ(ΕΚΔΗΛΩΣΗ(

"

Ο" Πρόεδρος" Εμμ." Δελάκης" και" ο" Γ.Γ." Εμμ." Νοδαράκης" κάλεσαν" τον" Όμιλο" Ροταρακτ" Χανίων" να"
δραστηριοποιηθούν"στους"τομείς"της"Φιλοπόλιδος"Δράσης"και"να"συνεργαστούν"με"το"Δήμο"Χανίων."Ο"
παριστάμενος"Δήμαρχος"Χανίων"Αναστ."Βάμβουκας,"λαβών"το"λόγο"απεδέχθη"ευχαρίστως"την"πρόταση"
δια"συνεργασία"και"χαιρέτησε"όλους"τους"ροταράκτορες"δια"χειραψίας."

"

(

(

(
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ΤΜΗΜΑΤΑ(ΤΗΣ(ΚΑΤΑΜΕΣΤΗΣ(ΑΙΘΟΥΣΗΣ(

"

"

"

"
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Ευχαρίστηση"και"Ανακήρυξις"ως"επιτιμων"μελών"των""2"Πρεσβευτών,""
όπως"και"Αναμνηστικών"Διπλωμάτων"εις"τους"2"επικεφαλης"της"διπλωματικης"

"αποστολης"των"χωρων"τους"καθως"και"εις"4"Εμπορικούς"Ακολούθους."
Υπο(Εμμ.Δελάκη(9910914(

"
Σήμερα" ο" Ομιλος" μας" και" κατ΄επέκτασιν" η" 2470" ΕΛΛΗΝΙΚΉ" ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" εγραψαν,"

πρόσθεσαν"εάν"θέλετε"καλύτερα"μια"ακόμη"χρυσή"σελίδα"εις"την"ιστορικήν"διαδρομήν"τους"και"τούτο"
χάρις" εις" την" παρουσίαν" δυο" πρεσβευτών" και" 2" επικεφαλης" της" διπλωματικης" αποστολης" " από" την"
Ευρ.Ενωση"διαπιστευμένων"στην"Ελλάδα"ητοι"της"Σλοβακιας"της"Ουγγαρίας,"Τσεχίας"και"της"Πολωνιας"
μετα" των" εμπορικών" " ακολούθων" αυτών" και" των" επιτ." προξένων" τους" και" με" την" συμμετοχήν" της"
Προξενου"της"Γαλλιας"κ.ΚαστρινάκηςVΓελασάκης"Αικατερίνης."

Το" γεγονός" τούτο" και" μόνο" αποτελεί" μεγάλο" επίτευγμα" δια" τον" Ομιλον" μας" και" αποδεικνύει"
περίτρανα"την"αποδοχήν"από"τα"διάφορα"Κράτη"της"Παγκοσμίου"Οργανώσεως"μας"ητοι"του"Διεθνούς"
Ρόταρυ." Τονίζουμε" το" γεγονός" τούτο" για" να" υπενθυμίσουμε" ότι" κατέχουμε" " επαξίως" την" εδρα" του"
Παρατηρητού" εις" την" ΟΗΕ," την" οποίαν" αποκτήσαμε" " κατόπι" των" μεγάλων" φιλανθρωπικών" μας"
δραστηριοτήτων"ανα"τον"κόσμον."

Οι"εκλεκτοί"μας"Ομιληταί,μας"ομίλησαν"δια"τις"σχέσεις"της"χώρας"τους"μετά"της"Ελλάδος"και"της"
Ευρωπαικής"Ενωσης"και"μας"εχαιρέτησαν"εγκαρδίως."Εις"το"σημείο"τούτο"θέλω"να"επισημάνω"ότι"με"
πολύ"μεγάλη" χαρά"απεδέχθηκαντο"αίτημα"μας" να" τιμήσουν"με" την"παρουσίαν" τους" την"συνεστίασιν"
μας"αυτή."

Τους"ευχαριστούμεν"θερμά"και"ελπίζουμε"να"συνεχίσουμε"την"συνεργασία"μας"και"εις"το"μέλλον."
Τους"ευχόμεθα"δε"υγεία,"χαρά"και"ευτυχία"καθώς"και"επιτυχία"εις"το"εργον"που"επιτελούν."

"

Κυρίες"και"Κύριοι,"

Ο"Ομιλος" μας" θεώρησεν"ως" επιτακτικόν" του" καθήκον" να" τιμήσει" και" να" ανακηρύξει" σε" " επίτιμα"
μέλη"του"τους"Ανωτέρω"2"Πρεσβευτάς"διότι"με"την"αποδοχήν"της"προσκλήσεως"μας"να"παρευρεθούν"
στην" συνεστίασιν" μας" και" να" τιμήσουν" το" βήμα" του" Ομίλου" μας" εδωσαν" κύρος" αίγλη" και"
μεγαλοπρέπεια"εις"αυτόν."Τους"ανακηρύξαμεν"λοιπόν"επίτιμα"μέλη"μας"με"το"κάτωθι"αιτιολογικόν."

Εις""αναγνώρησιν"της"Αγάπης"τους"η"της"προς"την"Πατρίδα"μας"και"την"εξαίρετη""Διπλωματία""που"
εχει" ως" αποτέλεσμα" τις" στενές" σχέσεις" μεταξύ" των" Εθνών" μας" όπως" και" την" Αίγλη" που" δίδουν" στο"
Διεθνές"Ρόταρυ."

Παρακαλώ"πολύ"τους…"τον"Αντιπεριφερειάρχη"Χωροταξίας"και"περιβάλλοντος"Κρήτης"κ."Καλογερή"
Νικόλαο""και"Δήμαρχον""Χανίων""κ.Βάμβουκα""Αναστάσιο""όπως"επιδώσουν"εκ"μέρους"μας"το"σχετικό"
τιμητικό" Δίπλωμα" της" Ανακηρύξεως" της" ΑΕ" του" Πρεσβευτού" της" Σλοβακικής" Δημοκρατίας" κ…Peter"
Michalko" .ως" επιτίμου" μέλους" μας" παρουσία" του" συντελεστού" της" καθόδου" των" εκλεκτών"
προσκεκλημμένων"μας"ανευ"του"οποίου"το"εγχείρημα"τούτο"θα"ητο"πολύ"δύσκολο"και"ο"οποίος"είναι"ο"
ροτ.Πατεράκης"Σταύρος"Πρόξενος"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"στην"Κρήτη."

Παρακαλώ"επίσης"τους…"β.Δ/την"μας"Γιάννη"Γιαβρίδη"και"Γκίζαν"Σταύρον"όπως"του"τοποθετήσουν""
εις"την"κομβιοδόχην"του,"το"σχετικό"σήμα"του"Διεθνούς"Ρόταρυ.(

"Παρακαλώ"πολύ"τους""1)"Δ/την"του"Πεδίου"Βολής"Κρήτης"Υποστράτηγον"Λάζαρον"Σκυλάκην""μετά"
του"Γεν.Περιφ.Αστυνομ.Δ/ντου"Κρήτης"Υπ/γου"Καραμαλάκη"Μιχαήλ"όπως"επιδώσουν"εκ"μέρους"μας"το"
σχετικό" τιμητικό" Δίπλωμα" της" Ανακηρύξεως" της" ΑΕ" της" Πρεσβευτού" της" Ουγγαρίας" " Mrs.ESZTER"
SANDORFI"ως"επιτίμου"μέλους"μας."

Παρακαλώ" επίσης" τον" Πρόεδρον" του" Ροτ.Ομίλου" Ηρακλείου" Κάντια" Σαμιώτη" Ιωάννη" όπως" του"
τοποθετήσει"εις"την"κομβιοδόχην"του,"το"σχετικό"σήμα"του"Διεθνούς"Ρόταρυ.(

"

"
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ΕΠΙΔΟΣΙΣ"ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ"ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ"

"

Παρακαλώ" πολύ" τους" Δ/τας" της" V" " ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ" ΚΡΗΤΩΝ" " νυν" Ταξίαρχον" κον" Κωτσιόπουλον"
Δημήτριον"και"πρώην"Υπ/γον"Στρατιδάκην"Γεώργιον"όπως"επιδώσουν"εκ"μερους"μας"ένα"Αναμνηστικό"
Δίπλωμα"δια"την"συμμετοχήν"του"και"την"Ομιλίαν"του"εις"την"Πανηγυρικήν"Συνεστίασιν"του"Ομίλου"μας"
του"κ.MILOS"KUCERA" "Eμπορικού"Ακολούθου"της"Tσεχικής"Δημοκρατίας"στην"Ελλαδα"εις"ενδειξιν" της"
μεγάλης"χαράς"και"τιμής"που"μας"προξένησε"η"παρουσία"της"εις"τον"Ομιλον"μας."

Παρακαλώ"πολύ"τους"1)τ.Πρύτανιν"του"Πολυτεχνείου"Κρήτης"Καθηγητήν"Φίλην"Ιωάννην""και"2)τον"
Α"Αντ/δρο"μας"Ουρουτζόγλου"Μελέτιο"όπως"επιδώσουν"εκ"μερους"μας"ένα"Αναμνηστικό"Δίπλωμα""δια"
την" συμμετοχήν" του" και" την" Ομιλίαν" του" εις" την" Πανηγυρικήν" Συνεστίασιν" του" Ομίλου" μας" του"
κ.MIROSLAW"GOJDZ"Επικεφαλής" του" "Eμπορικού"τμήματος" της"Πολωνικής"Δημοκρατίας"στην"Ελλαδα"
εις"ενδειξιν"της"μεγάλης"χαράς"και"τιμής"που"μας"προξένησε"η"παρουσία"του"εις"τον"Ομιλον"μας."

Παρακαλώ" πολύ" τον" Υπ/την" του" Πεδίου" Βολής" Κρήτης" Σμήναρχον" κ.Κονταράκην" Ιωννην" όπως"
επιδώσει" εκ" μερους" μας" ένα" Αναμνηστικό" Δίπλωμα" " δια" την" συμμετοχήν" της" εις" την" Πανηγυρικήν"
Συνεστίασιν" του" Ομίλου" μας" της" κ.MIRIAM" RAFAJOVA" " Eμπορικού" Ακολούθου" της" Σλοβακικής"
Δημοκρατίας"στην"Ελλαδα"εις"ενδειξιν"της"μεγάλης"χαράς"και"τιμής"που"μας"προξένησε"η"παρουσία"της"
εις"τον"Ομιλον"μας."

Παρακαλώ"πολύ"τους"1)"Αερολιμενάρχην"Χανίων"ροτ.Καστρινάκην"Σταύρον"και"2)"τον"Υπ/την"του"
Γεν.Νοσοκ.Χανίων"κ.Μανούσακη"Ιωάννην""

0" όπως" επιδώσουν" εκ" μερους" μας" ένα" Αναμνηστικό" Δίπλωμα" " δια" την" συμμετοχήν" του" " εις" την"
Πανηγυρικήν"Συνεστίασιν"του"Ομίλου"μας"του"κ.ZOLTAN""SZABO""Eμπορικού"Ακολούθου"της"OYΓΓΑΡΙΑΣ"
στην" Ελλαδα" εις" ενδειξιν" της" μεγάλης" χαράς" και" τιμής" που" μας" προξένησε" η" παρουσία" του" " εις" τον"
Ομιλον"μας."

Παρακαλώ"πολύ" τους" 1)" Αντ/δρον" του"Περιφερειακού" Συμβουλίου" Κρήτης" και" τ.Δήμαρχον"Νέας"
Κυδωνίας" κον" Σταματάκην" Εμμανουήλ" και" 2)" τον" Β" Αντ/δρον" μας" Βαθιωτάκην" Γεώργιον" όπως"
επιδώσουν"εκ"μερους"μας"ένα"Αναμνηστικό"Δίπλωμα" "δια" την"συμμετοχήν" της" " εις" την"Πανηγυρικήν"
Συνεστίασιν"του"Ομίλου"μας"της"κ.JITKA"GADRURAS""Eμπορικού"Ακολούθου"της"ΤΣΕΧΙΑΣ""στην"Ελλαδα"
εις"ενδειξιν"της"μεγάλης"χαράς"και"τιμής"που"μας"προξένησε"η"παρουσία"της""εις"τον"Ομιλον"μας."

Το"Δίπλωμα"που"επεδώθη"είναι"το"κάτωθι:"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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Φωτογραφικό(και(λοιπό(ρεπορτάζ(από(την(συνεστίαση(της(6911914(με(ομιλητήν(τον(
τ.Πρύτανην(του(πολυτεχνείου(Κρήτης(καθηγητήν(Φίλην(Ιωάννην(και(της(βραβεύσεως(των(

επιχειρηματιών(Σβουράκη(Εμμανουήλ(και(Αστροπαλίτου(Κων/νου.(
(

(

ΚΕΝΤΡΙΚΗ( ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ( ΤΡΑΠΕΖΑ:" Την" ώρα" της" αναπέμψεως" της" καθιερωμένης" προσευχής" προς" τον"
ΚΥΡΙΟΝ"ΥΜΩΝ" ΙΗΣΟΥ"ΧΡΙΣΤΟΥ."Διακρίνονται"απ"αριστερά"ο"Πρόεδρος" των" τροχαίων"ατυχημάτων"και"
δυστυχημάτων" Κρήτης" ροτ." Σταύρος" Πολέντας," ο" Αερολιμενάρχης" Χανίων" Σταύρος" Καστρινάκης" ροτ."
μετά" της" συζύγου" του," ο" τ.β" Δ/της" Σταύρος" Γκίζας," ο" Δ/της" του" Ναυστάθμου" Κρήτης" αρχιπλοίαρχος"
Χέλμης" Δημοσθένης," το" ζεύγος" Χρήστου" Μαρκογιαννάκη" Αντ/δρου" της" Βουλής" και" ροταριανός," ο"
Πρόεδρος"Εμμ.Δελάκης,ο" τ.Υπουργός"και" " τ.Δήμαρχος"Χανίων"Βιρβιδάκης"Κυριάκος"ροτ,"ο" τ.Πρύτανις"
του" Πολυτεχνείου" Κρήτης" ροτ.Φίλης" Ιωάννης," ο" Γεν.Γραμματέας" Εμμ.Νοδαράκης," ο" Δ/της" της" V"
Μεραρχίας" Κρητών" ταξίαρχος" Κωτσιόπουλος" Δημήτριος" μετά" της" συζύγου" του," ο"Πολιτευτής" Χανίων"
κ.Κελαιδής"Εμμ.Πτέραρχος"ε.α,"ο"ροτ.Πατεράκης"Σταύρος"Πρόξενος"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"στην"
Κρήτη"ο"ροτ.Χουλιόπουλος"Τάκης"τ.Γεν.Γραμ.του"Δήμου"Χανίων"και"ο"Πρώιμος"Ευκλείδης"Επιμελητής"
της"ΩΡΛ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ"ΤΟΥ"ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"ΧΑΝΙΩΝ."

"

ΤΜΗΜΑ( ΤΗΣ( ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ( ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ( ΤΡΑΠΕΖΑΣ:" Την" στιγμήν" που" ο" Πρόεδρος" Εμμ.Δελάκης"
παρουσιάζει"τον"Ομιλητήν"της" "βραδυάς."Διακρίνονται"απ΄αριστερά"ο"Δ/της"του"Ναυστάθμου"Κρήτης"
Αρχιπλοίαρχος" Χέλμης" Δημοσθένης," το" ζεύγος" Χρήστου" Μαρκογιαννάκη" Αντ/δρου" της" Βουλής" και"
ροταριανός,"ο"Πρόεδρος"Εμμ.Δελάκης,"ο""τ.Υπουργός"και"Δήμαρχος"Χανίων"Βιρβιδάκης"Κυριάκος"ροτ,"ο"
τ.Πρύτανις" του"Πολυτεχνείου" Κρήτης" ροτ.Φίλης" Ιωάννης," ο" Γεν.Γραμματέας" Εμμ.Νοδαράκης," ο" Δ/της"
της"V"Μεραρχίας"Κρητών"ταξίαρχος"Κωτσιόπουλος"Δημήτριος"μετά"της"συζύγου"του."
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"

ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΤΜΗΜΑ(ΤΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ(ΤΡΑΠΕΖΗΣ:(Διακρίνονται"απ΄αριστερά"ο"Πτέραρχος"ε.α"Κελαιδής"
Εμμ," ο" τ.Αντινομάρχης" Χανίων" κ.Σπανουδάκης" Εμμ.," ο" Αντ/δρος" του" Ροτ.Ομίλου" Χανίων" Βαθιωτάκης"
Γεώργιος," ο" τ.Γεν.Γραμματέας" του"Δήμου"Χανίων" κ.Χουλιόπουλος" Τάκης," ο" τ.Εφορος" και" τ.Δημοτικός"
Συμβ.Χανίων" κ.Τζουλάκης" Σταύρος" και" ο" Ιατρός" κ.Πρώιμος" Ευκλείδης" Επιμελητής" της" ΩΡΛ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ"
ΤΟΥ"ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΧΑΝΙΩΝ."

(

Η"κ.Βίκυ"Κόλια"Δημοσιογράφος"και"Καθηγήτρια"ενώ"απαγγέλλει"
ποίημα" του" πολυβραβευμένου" ΑκαδημαικούVΠοιητού" και"
Λογοτέχνου" κ.Νικολάου" Μαραγκουδάκη" σχετικό" με" την"
Εθελοθυσία"της"Μονής"του"Αρκαδίου"επ"ευκαιρία"της"επετείου"
του"ολοκαυτώματος"αυτής."

"

"

"

"

"

"

"

Ο" Πολυβραβευμένος"
Σατυρικός"

συγγραφέας" και"
εξαίρετος"φίλος"του"Ομίλου"μας"Πολυχρονάκης"Σταυρος"ενώ"
απαγγέλει"ένα"καταπληκτικό"σατυρικό"στιχούργημα"του"από"
του"βήματος"του"Ομίλου"μας."

"
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"
ΔΕΞΙΟ" ΤΜΗΜΑ" ΤΗΣ" ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΗΣ:" Διακρίνονται" απ΄αριστερά" ο" Α" Αντ/δρος" μας"
Ουρουτζόγλου" Μελέτιος,η" συνεργάτης" μας" κ.Βίκυ" Κόλια" ΔημοσιογράφοςVΚαθηγήτρια," η"
τ.Αντινομάρχης"Χανίων"κ.Καραβιτάκη"Φωτεινή,"ο"τ.Δ/της"του"Γεν.Νος.Χανίων"και"τ.Πρόεδρος"Μάρκος"
Καραβιτάκης," ο" ροτ.Πολέντας" Σταύρος" Πρόεδρος" των" Τροχαίων" Ατυχημάτων" και" Δυστυχημάτων"
Κρήτης,"ο"Αερολιμενάρχης"Χανίων"Καστρινάκης"Σταύρος"μετα"της"συζύγου"του"και"ο"τ.β.Δ/της"Σταύρος"
Γκίζας."

"
Πανοραμική"άποψις"των"παρευρεθέντων"ροταριανών"των"αρχών"της"πόλεως,"τμήμα"του"Ομίλου"
ροταράκτ"

"

"
Τμήματα"των"παρευρεθέντων"ροταριανών.Διακρίνεται"η"Πρόεδρος"του"ROTARACT"Λίνα"Τσαγκάρη"και"
το" μέλος" της" Επιτρ." ROTARACT" ΧΑΝΙΩΝ" ροτ.Μαστοράκη" Ελένη," ο" Αντιδήμαρχος" Χανίων" Φραγκάκης"
Εμμ.," ο" Νικολακάκης" Δημήτριος" Δ/ντης" Δημόσιας" Υγείας" της" Αντιπεριφέρειας" και" Πρόεδρος" των"
Πνευματικών"Δημιουργών""Χανίων,"η"εκ"των"Γεν.Γραμμ.Στασινού"Ελβίρα"και"πολλοί"αλλοι."
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"
Διακρίνονται"οι"ροταράκτορες"Βλασιάδης"Αριστοτέλης,"Τσαμπούρης""Περικλής"και"Λίνα"Τσαγκάρη"
Πρόεδρος"μετά"της"Επιτροπής"ROTARACT""με"επικεφαλής"τον"Καθηγητήν"του"Πολυτεχνείου"Κρήτης"
Μουσταιζη"Σταύρο."

""

"

Τμήμα" των" παρευρεθέντων" ροταριανών"
διακρίνονται" ο" Ταμίας" Πελεκανάκης" Γιώργος," ο"
Κοσμήτωρ" Κουρούπης" Ιωάννης," η" εκ" των"
Γεν.Γραμμ.Στασινού" Ελβίρα," ο" κ.Τρίκας" Νικόλαος"
Πρόεδρος" του"ΚΗΦΑΠ"και"ο"ροτ.Αρετάκης" Ιωάννης"
Επιτ.Πρόεδρος"Δικηγ.Συλλόγου"Χανίων."

"

"

"

"

"

Διακρίνονται"ο"βραβευθείς"Επιχειρηματίας"
Σβουράκης"Εμμ.μετά"των"προσκεκλημμένων"του."

"

"

"

"

"

Ο"τ.β.Δ/της"Σταύρος"Γκίζας"ενώ"παρουσιάζει"και"προσφωνεί"τον"
βραβευθέντα"Επιχειρηματία"Αστροπαλίτη"Κων/νον."

"

"

"

"

"

"

"

"

Ο"Κ.Φίλης"Ιωάννης"τ."Πρύτανης"του"Πολυτεχνείου"
ενώ"αναπτύσσει"την"Ομιλίαν"του."
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"
"
Ο" "Δ/της" του"Ναυστάθμου"Κρήτης"Αρχιπλοίαρχος"
Χέλμης" Δημοσθένης" μετά" του" Δ/του" της" " V"
Μεραρχίας" Κρητών" " " Ταξιάρχου" " Κωτσιόπουλου""
Δημήτριου"ενώ"επιδίδουν""το""σχετικόν""""τιμητικό""
Δίπλωμα" " " παρουσία" " του" Αντ/δρου" της" Βουλής"
Χρηστου" Μαρκογιαννάκη," του" τ.Υπουργού"
Βιρβιδάκη" Κυριάκου," του" Προέδρου" μας"
Εμμ.Δελάκη""""και""του""""τ."β.Δ/του"Σταύρου"Γκίζα."
"

"
"
"
Ο" βραβευθείς" επιχειρηματίας" κ.Σβουράκης"
Εμμ.ενω"ευχαριστεί"τον"Ομιλον"δια"την"τιμήν"που"
του"εγένετο."

"

"

"

Οι"Πολέντας"Σταύρος"και"Κονταξάκης"Γεώργιος"
Πολιτευτής"ενώ"ευχαριστούν"τον"κ.Σβουράκην"
Εμμανουήλ."

"

"

Ο" Αντ/δρος" της" Βουλής" ροτ.Μαρκογιαννάκης"
Χρήστος" μετά" του" τ.Υπουργού" και" ροτ.Βιρβιδάκη"
Κυριάκου" ενώ" επιδίδουν" το" σχετικό" τιμητικό"
Δίπλωμα" εις" τον" βραβευόμενον" Επιχειρηματία"
Σβουράκη"Εμμανουήλ."

"

"

"

"

"

"

"

Η"εκ"των"Γεν.Γραμματέων"μας"ροτ.Στασινού"Ελβίρα"ενώ"ευχαριστεί"τον"
τ.Πρύτανιν" Φίλην" Ιωάννην" δια" την" πολύ" ενδιαφέρουσα" Ομιλία" του"
<<Ενέργεια"και"Βιωσιμότητα"της"Κοινωνίας>>."
(
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Προσφώνησις – Παρουσίασις Οµιλητού κ. Φίλη Ιωάννου Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης 
υπό Εµµ. Δελάκη την 15-11-2014  

 

Κυρίες"και"Κύριοι"Φίλοι"ροτ."Συνάδελφοι"

Είμαι" ιδιαίτερα" χαρούμενος" που" σήμερον" λαμπρύνει" το" βήμα" του" Ομίλου" μας" μία" υψηλού"
Επιστημονικού" Διεθνούς" Κύρους" προσωπικότητα," ο" κ.Φίλης" " Ιωάννης" Πρύτανης" του" Πολυτεχνείου"
Κρήτης"του"μοναδικού"σχεδόν"Ανωτάτου"εκπαιδευτικού"ιδρύματος"που"λειτουργεί"στην"πόλην"μας""και"
ο"οποίος"αγωνίζοταν"μέχρι"πέρισυ"επι"13"ολόκληρα"χρόνια"να"ανυψώσει"τούτο"και"να"το"καταστήσει"
Πανελληνίως" και" Παγκοσμίως" ως" Πρωτοποριακόν" εις" το" ειδος" του" και" ως" πόλον" ελξεως" δια"
εξειδικευμένας"μεταπτυχιακάς"σπουδάς."

Η" προσφορά" του" εις" τον" τόπον" μας," εις" τον" Νομόν" μας" είναι" " πάρα" πολύ" μεγάλη" " και" τον"
ευχαριστούμεν"θερμά"δια"την"εν"γένει"δραστηριότητα"του."Γνωρίζουμε"πολύ"καλά"ότι"ένα"ευχαριστώ"
δεν"αρκεί,"αλλα"θέλω"να"ξέρει"ότι"όταν"τούτο"βγαίνει"μέσα"από"τα"σπλάχνα"της"ψυχής"μας,"μέσα"από"
τα"βάθη"της"καρδιάς"μας"τότε"εχει"εντελώς"διαφορετική"αξία"διότι"αντιλαμβάνεστε"εκλεκτέ"μας"φίλε"
ότι"σας"δίδομε"ένα"τμήμα"από"το"είναι"μας"ένα"κομμάτι"της"ψυχής"μας"σαν"μικρό"αντιστάθμισμα"στο"
εργο" που" προσφέρει" στον" τόπον" μας" κατά" την" μακράν" διάρκειαν" της"Πρυτανείας" σας" αλλά" και" που"
εξακολουθείται"να"προσφέρεται"απο""άλλο"μετερίζι"από"άλλη""σκοπιά.""""""""""

Η"σημερινή"σας"Ομιλία"με"εκδηλο"ενδιαφέρον"αναμένεται"από"ολους"εμάς"που"παρευρισκόμεθα"
εις"την"Αιθουσαν"αυτήν"δηλαδή"από"τας"αρχάς"της"πόλης"μας"η"τους"εκπροσώπους"αυτών"από"τους"
Ροταριανούς"του"φίλους"του"ΡΟΤΑΡΥ"και"την"εκλεκτήν"μερίδα"της"κοινωνίας"μας"που"πάντοτε"μας"τιμά"
με"την"παρουσίαν"της"και"τις"ιδιαίτερες"εκδηλώσεις"αγάπης"προς"τον"Ομιλον"μας."

"Επαναλαμβάνω" ότι" αναμένεται" με" έκδηλον" ενδιαφέρον" μια" που" θα" αναφερθεί" στο" φλέγον" και"
πάντα" επίκαιρο" θέμα" της" Ενέργειας" και" Βιοσημότητας" της" Κοινωνίας" " Θέμα" που" πρέπει" να"
προβληματίσει"ολους"μας"και"κυρίως"τα"κράτη"μας."Να"αναπτύξουμε"ειδική"πολιτική"και"να"τονισουμε"
την" γεωλογική" και" κοινωνική" διάσταση" του" ενεργειακού" προβλήματος," με" την" ανάπτυξιν"
εγκαταστάσεων"ανανεώσιμων"πηγών"ενέργειας"που"για"την"Ελλάδα"μας"αποτελεί"Εθνικό"πλούτο."Να"
τονίσουμε" με" εμφαση" το" Εθνικό" και" παγκόσμιο" ενδιαφέρον" που" παρουσιάζει" η" ενέργεια" που"
προέρχεται"τόσον"από"τον"ηλιο"οσον"και"από"την"γη"μας."Δεν"επιθυμώ"να"υπεισέλθω"περισσότερο"στο"
Θεμα"και"δεν"θα"ητο"και"πρέπον."Εγω"απλώς"επεσήμανα"ακροθιγώς"ορισμένα"καίρια"σημεία.""

Αξιότιμες"Αρχές"της"πόλεως"μας"

Αξιότιμες"Αρχές"της"πόλεως"μας"

Κυρίες"και"Κύριοι"Φίλοι"ροτ.Συνάδελφοι"

Προτού" " παραδώσω" το" βήμα" εις" τον" διακεκριμμένον" Ομιλητήν" μας" είμαι" υποχρεωμένος" κατά"
παγίαν"ροταριανή"αρχήν"να"αναφερθώ"λίαν"περιληπτικώς"εις"το"βιογραφικόν"του"σημείωμα"απ’"όπου"
θα"διαπιστώσετε"και"εσείς"προσωπικά"ότι"τα"όσα"ανέφερα"προηγουμένως"δια"το"άτομό"του"είναι"πολύ"
ολιγότερα"της"πραγματικότητας."

Ο" Γιάννης" Αναστασίου" Φίλης" γεννήθηκε" στην" Ασίνη" του" Ναυπλίου." Σπούδασε" στο" Ε.Μ.Π."
ηλεκτρολόγος"μηχανολόγος"και"στο"Πανεπιστήμιο"της"Καλιφορνίας"(UCLA)."Έχει"διδάξει"στο"UCLA,"στο"
Πανεπιστήμιο"της"Βοστώνης"και"στο"Πολυτεχνείο"Κρήτης"όπου"είναι"καθηγητής,"και"ήταν"επί"δεκατρία"
ετη"Πρύτανης"αυτού."

Έχει" κυκλοφορήσει" πέντε" ποιητικές" συλλογές," τρία" μυθιστορήματα," δυο" οικολογικά" και" τρία"
επιστημονικά"βιβλία."
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Μεταφράσεις" των" ποιημάτων" του" έχουν" δημοσιευτεί" " στα" Αγγλικά," Γαλλικά" και" Γερμανικά." Έχει"
ακόμη" δημοσιεύσει" εκατοντάδες" επιστημονικές" εργασίες" και" λογοτεχνικά" κείμενα" σε" Ελληνικά" και"
διεθνή"περιοδικά."Έχει"βραβευθεί"στην"Ελλάδα"από""την"Ακαδημία"Αθηνών"και"άλλους"φορείς"και"στις"
ΗΠΑ"από"το"UCLA,"την"παγκοσμίου"διεθνούς"φήμης"επιστημονική"οργάνωση""AAAS"δια"το"λογοτεχνικό"
και" επιστημονικό" του" έργο" και" την" προσφορά" του" στην" κοινωνία." Είναι" μέλος" μεταξύ" άλλων" του"
Ελληνικού"PEN,"Poets"And"Writers"USA"(Ποιητές"και"Συγγραφείς"των"Η.Π.Α.)"και"Fellow"της"Παγκόσμιας"
επιστημονικής"οργάνωσης"AAAS."

Εκλεκτέ" και" πολύτιμε" φίλε" μας" σας" παρακαλώ" όπως" προσέλθετε" στο" βήμα" και" αναπτύξετε" το"
περισπούδαστο"θέμα"σας."

Ενέργεια"και"Βιωσιμότητα"της"Κοινωνίας"

Γιάννης"Α."Φίλης"

Η"ενέργεια"είναι"η"βασική"αναγκαία"συνθήκη"ύπαρξης"της"σύγχρονης"κοινωνίας."Η"χρήση"της"
είναι" εμφανής" παντού:" στα" νοικοκυριά," στη" γεωργία," στις" μεταφορές," στη" βιομηχανία." Κατά" 80%" η"
ενέργεια" παγκοσμίως" παράγεται" από" ορυκτά" καύσιμα," δηλαδή" άνθρακα" και" υδρογονάνθρακες"
(πετρέλαιο"και"φυσικό"αέριο)."Οι"καύσεις"των"ορυκτών"καυσίμων,"πέρα"από"τη"ρύπανση"του"εδάφους,"
των" υδάτων" και" του" αέρα" προκαλούν" το" οξύτερο" περιβαλλοντικό" πρόβλημα" που" έχει" ποτέ"
αντιμετωπίσει" η" ανθρωπότητα" στη" γνωστή" ιστορία" της," την" κλιματική" μεταβολή." Είναι" πλέον"
επιστημονική" διαπίστωση" πέραν" λογικής" αμφιβολίας" ότι" η" κλιματική" αλλαγή" οφείλεται" κυρίως" στην"
καύση"ορυκτών"καυσίμων,"προκαλείται"από"εμάς"και"οι"συνέπειές"της"στην"υγεία,"στην"ασφάλεια,"στο"
περιβάλλον,"στον"πολιτισμό"και"στην" ίδια"την"οικονομία"είναι"επώδυνες"και"θα"ενταθούν"στο"άμεσο"
μέλλον."

Μόνο" με" στενούς" οικονομικούς" όρους" και" με" πολύ" συντηρητικές" υποθέσεις" υπολογίσαμε" ότι"
χωρίς"σοβαρά"μέτρα,"το"κόστος"της"κλιματικής"αλλαγής"στην"οικονομία"και"σε"σταθερές"τιμές"του"2005"
θα"είναι"μέχρι"το"2200"850.000"δισεκατομμύρια"δολάρια."Συγκριτικά,"η"ετήσια"παγκόσμια"οικονομική"
δραστηριότητα" σήμερα" είναι" περίπου" 80.000" δισεκατομμύρια" δολάρια." Είναι" βέβαιο" ότι" η" παρούσα"
ενεργειακή"πολιτική"που"στηρίζεται"στα"ορυκτά"καύσιμα"δεν"είναι"βιώσιμη."

Η"λύση"είναι"οι"ανανεώσιμες"πηγές"ενέργειας"οι"οποίες"παγκοσμίως"μπορούν"να"εγγυηθούν"σε"
όλους"τους"κατοίκους"της"γης"το"μέσο"επίπεδο"διαβίωσης"της"Ευρωπαϊκής"Ένωσης."Δεν"λαμβάνουμε"
μέτρα"λόγω,"μεταξύ"άλλων,"κακώς"εννοούμενων"συμφερόντων,"του"αρχαίου"εγκεφάλου"μας"που"δεν"
εξελίχθηκε" για" την" αντιμετώπιση" των" σύγχρονων" προβλημάτων," της" αυταπάτης" ότι" τα" προβλήματα"
υφίστανται" κάπου" αλλού" και" στο" απώτερο" μέλλον" και" ότι" φταίνε" πάντα" οι" άλλοι," και" λόγω" του"
φαινομένου"του"παρισταμένου"(κάποιος"άλλος"θα"αναλάβει"δράση)."

Λύσεις" και" τεχνολογίες" υπάρχουν" για" να" βγούμε" από" το" αδιέξοδο." Θέληση" δεν" υπάρχει." Για"
παράδειγμα"οι"περισσότεροι"Έλληνες"πολιτικοί"συμπεριλαμβανομένου"του"Υπουργού"Περιβάλλοντος,"
έχουν" αποδυθεί" σε" αγώνα" " υπέρ" των" υδρογονανθράκων." Κάτι" αντίστοιχο" θα" ήταν" ο" πρόεδρος" της"
πνευμονολογικής"εταιρείας"να"κάνει"εκστρατεία"υπέρ"του"καπνίσματος"επειδή"βραχυχρονίως"η"χώρα"
θα"κερδίσει"χρήματα."

Σήμερα" με" αύξηση" της" παγκόσμιας" μέσης" θερμοκρασίας" κατά" 0,8" oC" γινόμαστε" μάρτυρες" ή"
θύματα" τεράστιων" καταστροφών" λόγω" κλιματικής" αλλαγής." Τι" θα" συμβεί" όταν" η" μέση" θερμοκρασία"
ανέλθει"κατά"3"ή"4"oC;"Οργανισμοί"όπως"ο"ΟΗΕ,"η"Παγκόσμια"Τράπεζα"ακόμη"και"η"CIA"προειδοποιούν"
ότι" ο" πολιτισμός" θα" βρίσκεται" στα" όρια" κατάρρευσης." Είναι" καιρός" ο" αρχαίος" εγκέφαλός" μας" να"
προσαρμοστεί" στα" σύγχρονα" προβλήματα." Είναι" καιρός" να" σταματήσουμε" τη" μη" βιώσιμη" και" εν"
πολλοίς"καταστροφική"εξάρτηση"από"τα"ορυκτά"καύσιμα.""

"
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΤ. ΟΜΙΛΩΝ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 10 11 2014 

Ο Ροταριανός Όµιλος Θεσσαλονίκης Ανατόλια µε τα 
Ροταράκτ του και ο Ροταριανός Όµιλος Δυτικής 
Θεσσαλονίκης είχαν την επίσηµη επίσκεψη του Διοικητή 
της 2484 Ροταριανής Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, 
Κώστα Καρβούνη, τη Δευτέρα 10 Νοεµβρίου 2014, στην 
κατάµεστη αίθουσα ΑΠΟΛΛΩΝ, του ξενοδοχείου 
Mediterranean Pallace. 

Ο Διοικητής ανέπτυξε µε γλαφυρό τρόπο τις 
δυνατότητες προσφοράς, που δίνει το Ρόταρυ, διάφορους 
τρόπους για αποτελεσµατικότερες δράσεις και συνοµίλησε 
µε όλους ανεξαιρέτως τους παρευρεθέντες. 

Στο τέλος της οµιλίας του, ο Διοικητής αντάλλαξε το 
λάβαρο της χρονιάς του µε τα λάβαρα των Οµίλων, του 
Ρ.Ο.Θ Ανατόλια µε τον Πρόεδρο Διογένη Τακίδη και του 
Ρ.Ο.Δ.Θ Αριστοτέλη Αποστολίδη και τέλος παρέλαβε δώρα 
από τους φίλους ροταριανούς των αδελφοποιηµένων 
Ροταριανών Οµίλων. 

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η τούρτα των γενεθλίων 
του τ. Προέδρου του Ρ.Ο.Θ Ανατόλια, τα δώρα των φίλων 
ροταριανών των αδελφοποιηµένων Ροταριανών Οµίλων, οι 
ευχές όλων ανεξαιρέτως, ενώ δεν παρέλειψε να κεράσει 
σαµπάνια σε όλους τους καλεσµένους.  

 Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, οι Βουλευτές και Υπουργοί της Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Σταύρος Καλαφάτης, ο Βοηθός Διοικητή Γιώργος Παπαγεωργίου,"ο 
τ. Διοικητής Κυριάκος Κατσίκης, ο τ. Βοηθός Διοικητή Ηλίας Κατσίκης, ο τ. Πρόεδρος του ΡΟΔΘ 
Τάσος Οικονόµου, η τ. Πρόεδρος του ΡΟΑΘ Δανάη Παλαµίδου, το µέλος του ΡΟΑΘ Δέσποινα 

Δριβάκου, ο τ. Πρόεδρος του ΡΟΠ Δηµήτρης 
Χατζηλάµπρου µε τη σύζυγό του Μαίρη, ο τ. Πρόεδρος 
του αδελφοποιηµένου  Ροταριανού Οµίλου Κραϊόβας 
Ρουµανίας Καταλίν Άνταµ, οµάδα φίλων ροταριανών 
από τον αδελφοποιηµένο Ροταριανό Όµιλο 
Μπλαγκόεβγκραντ Κέντρο  Βουλγαρίας µε επικεφαλής 
τον Πρόεδρο Τοντόροβ, ο Μέγας Άρχοντας του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου στη Βυζαντινή Ζωγραφική 
& Αγιογραφία Ιωάννης Μητράκας, ο φίλος του Οµίλου 
Γιάννης Προκόπης µε τη σύζυγό του Δήµητρα, ο φίλος 
του Οµίλου Δηµήτρης Σούρβαλης και ο φίλος του Χασάν 
από την Τουρκία,  το επίλεκτο µέλος µας Λαµπρινή 
Νάση, η επιχειρηµατίας πάρκινγκ Δέσποινα Λαζάρου, το 
ζεύγος Αργύρη Καµπίσιου και Πηνελόπης Ελευθεριάδου, 
το ζεύγος των επιχειρηµατιών της Sweettrends Ντανύ 
Μπολουά και Κλεονίκης Ελευθεριάδου, τα Ιντεράκτ µας 
Ντανιέλ και Κωνσταντίνα, τα ροταράκτ του Οµίλου µας 
µε τον Πρόεδρό τους Δηµήτρη Βάντσο, η Αντριάννα 
σύζυγος του καλιτέχνη και µέλους µας Παύλου Πανούση, 
ο αρχιτέκτονας και κατασκευαστής Κωνσταντίνος 
Δροσόπουλος και πολλοί άλλοι ροταριανοί και 
καλεσµένοι.  
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Ομιλία(της(Δήμητρας(
Τυλλιανάκη(στον(Ρ.(Ο.(

Ηρακλείoυ(

Μία" ενδιαφέρουσα"
πανηγυρική" συνεστίαση" του"
Ροταριανού" Ομίλου" Ηρακλείου"
πραγματοποιήθηκε" την" Πέμπτη"
23/10" στο" ξενοδοχείο" “Galaxy”," με"
ομιλήτρια" τη" Ροταριανή" Δημήτρα"
Τυλλιανάκη" (χειρουργός"
οδοντίατρος"και"ομοιοπαθητικός)." 

Με" κεντρικό" θέμα" ομιλίας:"
«Αποτοξίνωση, από, τον, Ιπποκράτη,
στο, σήμερα,, το, μονοπάτι, που, οδηγεί, στην, υγεία»," η" Δ." Τυλλιανάκη" αναφέρθηκε" στην" ολιστική"
διατροφική"αγωγή"που"μπορεί" να"ακολουθήσει"ο"σύγχρονος"άνθρωπος"και"βέβαια" τους" τρόπους" να"

επιτευχθεί" αυτό" στην" καθημερινή"
πράξη.""Έθεσε"πολλά"ερωτήματα"που"
πρέπει" να" απαντήσει" ο" καθένας"
χωριστά" για" τον" εαυτό" του," σχετικά"
με" τις" διατροφικές" συνήθειές" μας."
Συνάμα," τόνισε" ότι" πολλές"
απαντήσεις" πηγάζουν" από" το" ρητό"
του" Ιπποκράτη," «Φάρμακο"σου" είναι"
η"τροφή"σου». 

Κατέστησε" σαφές," πως" η" βάση"
των" ασθενειών" του" σύγχρονου"
ανθρώπου" είναι" η" «συμβατική»"
διατροφή" με" επεξεργασμένα" ή" και"
τροποποιημένα" τρόφιμα." Η" ομιλία"
της" όπως" ήταν" φυσικό," γέννησε"
πλήθος" ερωτήσεων" και" υπήρξε"

εκτενής"συζήτηση"για"το"θέμα"της"σύγχρονης"διατροφής"μέσα"από"μια"ολιστική"προσέγγιση.  
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2470%ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ%(2470%R.I.%DISTRICT)%
Ρ.Ο.%ΗΡΑΚΛΕΙΟ–CANDIA%(ROTARY%CLUB%IRAKLIOB%CANDIA)%

!

ΔΕΛΤΙΟ!ΤΥΠΟΥ!!

ΑΛΛΑΓΗ!ΗΓΕΣΙΑΣ!ΟΜΙΛΟΥ!INTERACT!ΗΡΑΚΛΕΙΟ!8CANDIA!

!

Το! Σάββατο! 25/10/2014! πραγματοποιήθηκε! αλλαγή! ηγεσίας! του! Ομίλου! INTERACT!
ΗΡΑΚΛΕΙΟ–CANDIA.!Με!την!παρουσία!και!την!καθοδήγηση!του!Προέδρου!του!Ροταριανού!
Ομίλου! Ηράκλειο8Candia! Γιάννη! Σαμνιώτη! και! της! Προέδρου! της! Επιτροπής! INTERACT!
Μάριαν! Σφακιανάκη,! έγιναν! αρχαιρεσίες! των! μικρών! μας! εθελοντών.! Νέος! Πρόεδρος!
εκλέχθηκε!ο!Κάρολος!Μπαχλιτζανάκης,!Αντιπρόεδρος!ο!Αριστοτέλης!Χάσουλας,!Γραμματέας!
ο!Μιχάλης!Βαβουρανάκης,!Βοηθός!Γραμματέας!ο!Βασίλης!Σαμνιώτης!και!ταμίας!ο!!Δημήτρης!
Μαρκάκης.!!

Το!νέο!Διοικητικό!Συμβούλιο!όρισε!ως!χρόνο!και!τόπο!συναντήσεων!των!μελών!του!το!
τελευταίο!Σάββατο!κάθε!μήνα!και!ώρα!11.00!στο!ξενοδοχείο!Μαrin!Dream.!

Ευχόμαστε!στα!παιδιά!καλή!επιτυχία!στο!έργο!τους.!!

!!!!!Για!τον!Όμιλο!!
!

Ο!Πρόεδρος!! ! ! ! Η!Αναπληρωτής!Γ.!!Γραμματέας!!
!!!!Γιάννης!Σαμνιώτης!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!Κλειώ!Πλατάκη!

 
"

(ΚΑΙ(ΤΑ(ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ(ΓΙΑ(ΤΗΝ(ΠΑΡΟΥΣΙΑ(ΤΟΥ(ΟΜΙΛΟΥ(ΜΑΣ)(
"
Αγαπητέ"Ρ."πρόεδρε"Μανιό"καλησπέρα""
Κατ’"αρχήν"σε"ευχαριστώ"εκ"μέρους"του"Ρ."CANDIA"για"την"χθεσινή"παρουσία"σας"στην"εκδήλωσή"μας"
Με"φ.ρ.χ"
Γιάννης"Γιαβρίδης""
Β."Διοικητής"2470"Περιφερ."Του"Δ.Ρ"
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Την!Δευτέρα!17/11/2014!ο!Ροταριανός!Όμιλος!!ΗΡΑΚΛΕΙΟ–CANDIA!στα!πλαίσια!των!
δράσεων! του! για! την! υγεία,! πραγματοποίησε! πανηγυρική! συνεστίαση! με! Ομιλητή! τον!
Καθηγητή! Χειρουργικής! στο! Πανεπιστήμιο! Κρήτης! Ιωάννη! Μελισσά,! με! θέμα! “Ο!
Σακχαρώδης!Διαβήτης!σήμερα!θεραπεύεται!χειρουργικά”.!

Ο! διακεκριμένος! ομιλητής! με! λόγια! απλά! και! κατανοητά! εξέθεσε! τις! εναλλακτικές!
μεθόδους! χειρουργικής! θεραπείας! του! διαβήτη,! μίας! νόσου! που! στην! χώρα! μας! έχει! λάβει!
διαστάσεις! μάστιγας.! Μετά! το! πέρας! της! ομιλίας! ο! κύριος! Καθηγητής! δέχτηκε! πλήθος!
ερωτήσεων!από!τους!παρευρισκόμενους!στις!οποίες!απάντησε!μία!προς!μία.!

Κατά! την! διάρκεια! της! εκδήλωσης! αποδόθηκε! εύφημη! από! τον! όμιλο! στον! Γιάννη!
Πετρομιχελάκη,!μεταπτυχιακό!πολιτικό!μηχανικό!για!!την!επίτευξη!του!βραβείου!Günther8
Gruening!για!τη!μεταπτυχιακή!του!διατριβή:!"Numerical!evaluation!of!supporting!structures!
for! traffic! road! signs! under! consideration! of! passive! safety! requirements! according! to! EN!
12767".!
 

. "
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ  
(1) 

INVITATION 

The President, Dr.Christos A.Theodoulou, and the members of the Council of the United Nations 
Association of Cyprus have the pleasure to invite you to celebrate the United Nations Day on Monday, 

3rd November at 7:00 p.m., at the Presidential Palace. H.E the President of the Republic, Mr.Nikos 
Anastasiades will deliver an address. 

A cultural programme and a reception will follow. 

The event will be under the auspices of His Excellency the President of the Republic, Mr Nikos 
Anastasiades 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος, Δρ.Χρίστος Α.Θεοδούλου, και τα µέλη του Συµβουλίου του Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών 
Κύπρου, σας προσκαλούν σε εκδήλωση για την ηµέρα των Ηνωµένων Εθνών, στο Προεδρικό Μέγαρο, 
τη Δευτέρα, 3 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 7:00 µ.µ., Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατία, κ.Νίκος 

Αναστασιάδης θα απευθύνει χαιρετισµό. 

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραµµα και δεξίωση. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρατίας, κυρίου Νίκου Αναστασιάδη 

 

(2) 
Κύριο"Εμμανουήλ"Δελάκη Πρόεδρο"Ροταριανού"Ομίλου"Χανιών Χανιά,"Κρήτη 

Φίλε"κ."Δελάκη,""

Ήθελα"να"αναφέρω"σε"σας"και"στα"προσφιλή"Μέλη"σας,"ότι"η"ελιά"που"είχατε"την"καλοσύνη"να"φέρετε"
από"την"αγαπημένη"Κρήτη"και"να"φυτεύσετε"στο"΄Ιδρυμα"Θεοδούλου"κατά"την"τελευταία"σας"επίσκεψη"
σας"στον"Όμιλο"ΛάρνακαVΚίτιο,"μεγαλώνει""και""αναπτύσσεται"θυμίζοντας"τους"αδελφικούς"μας"
δεσμούς."

Ελπίζω"να"ιδωθούμε"σύντομα."

Θερμούς""χαιρετισμούς"από"όλους"μας"και"στην"αγαπητή"σύζυγό"σου."

Παρακαλώ"όπως"κοινοποιήσετε"το"παρόν"στα"προσφιλή"Μέλη"σας"και"το"περιλάβετε"στο"Δελτίο"σας."

Με"αδελφική"αγάπη, 
Δρ."Χρίστος"Α."Θεοδούλου,"Πρώην"Πρόεδρος, 
Επίτιμος"Αναπληρωτής"Κυβερνήτης, 
Πρόεδρος"του"Ιδρύματος"Θεοδούλου 
Λάρνακα, Κύπρος"
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(3) 
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 
29910(2014(

Προς(την(

Αξιότιμον((ροτ.Λυδίαν(Κωνσταντινίδη(
Εκλεκτή(και(πολύτιμη(φίλη(μας.(
Λίαν(Αγαπητή(Λυδία,(

Δια(της(παρούσης(επιστολής(μας(αισθανόμεθα(την(ανάγκη(να(επικοινωνήσουμε(εγγράφως(μαζί(
σας( (προσπαθήσαμε( και( τηλεφωνικώς( αλλά( δεν( κατέστη( δυνατόν)( ( και( να( σας( εκφράσομε( την(
μεγάλη(λύπη(μας(δια(το(αναπάντεχο(πλήγμα(που(δεχθήκατε(τόσο(εσείς((όσο(και(τα(λοιπά(μέλη(της(
οικογενείας( σας( από( τον( τραγικό( θάνατο( του( ( φιλτάτου( συζύγου( σας( Τζώνη( με( τον( οποίον( μας(
συνδέουν(ακατάλυτοι(δεσμοί(φιλίας(εδώ(και(πάρα(πολλά(χρόνια.((

Ευχόμεθα( από( βάθους( καρδίας( όπως( ο( Πανδαμάτωρ( χρόνος( σας( χαρίσει( την( γαλήνη( και( την(
ψυχικήν(ηρεμίαν(που(τόσο(έχετε(ανάγκη(και(να(είναι(ελαφρύ(το(χώμα(της(Αττικής(Γής(που((σκέπασε(
το(σώμα(του.((

((((((((Με(απεριόριστη(εκτίμηση(και(ροταριανή(αγάπη(
(

(

ΨΗΦΙΣΜΑ(
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ(ΟΜΙΛΟΥ(ΧΑΝΙΩΝ(

ΓΙΑ((ΤΟΝ(ΘΑΝΑΤΟ(ΤΟΥ(ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ(ΤΖΩΝΗ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ(

ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ(ΤΗΣ(2470(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΤΟΥ(ΔΙΕΘΝΟΥΣ(ΡΟΤΑΡΥ(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Χανιά((29(ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ(2014(

Το( Δ.Σ( του( Ροταριανού( Ομίλου( Χανίων( μόλις( πληροφορήθηκε( τον( Θάνατο( ( του( ροτ.( Τζώνη(
Κωνσταντινιδου( Προδιοικητού( της( 2470( Περιφερειας( του( Διεθνούς( Ρόταρυ( ,συνεδρίασε( ( εκτάκτως( και(
αποφάσισε(τα(κάτωθι:(

1ον( ( ( Να( εκφράσει( την( λύπην( του( που( δεν( μπορεί( να( παραστεί( εις( την( εξόδιον( ακολουθίαν( και( την(
εκφοράν(του(που(πραγματοποιείται(σήμερον(Τετάρτη((29910914(στην(Αθήνα.(

2ον((Να(συμπαρασταθεί(εμπράκτως(και(να(εκφράσει((τα(βαθύτατα(συλληπητήριά(του(εις(

(((((((την(οικογένεια(του(μεταστάντος(και(ιδιαίτερα(εις(την(φιλτάτη(σύζυγό(του(Λυδία.(

3ον( Να( καταθέσει( το( ποσόν( των( 200( Ευρώ( εις( το( ειδικόν( ταμείον( βοηθείας( αναξιοπαθούντων(
οικογενειών(του(Ομίλου(Χανίων.(

4ον((Να(αργήσουν(τα(γραφεία(του(Ομίλου(την(ημέρα(της(κηδείας(.(

5ον((Στην(1ην(Συνεστίασιν(του(εις(μνήμην(του(να(τηρηθεί(1΄(λεπτού(σιγή.((

6ον( ( Να( δημοσιευθεί( ( το( παρόν( ( στο(Περιοδικό( του(Ομίλου( Ροταριανός(Παλμός( και( στο( facebook( του(
ομιλου.((

(

ΓΙΑ(ΤΟ(Δ.Σ.(ΤΟΥ(ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ(ΟΜΙΛΟΥ(ΧΑΝΙΩΝ(

Ο(Πρόεδρος(Ρ.Ομ.Χανίων(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ο(Γεν.(Γραματέας(

Εμμανουήλ(Δελάκης(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Εμ.(Νοδαράκης(

τ.β.(Δ/της((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((τ.β.Δ/της(

(

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ(

1)(Δ/ΤΗ(2470(Π.ΔΡ(ΚΑΛΟΕΙΔΑ(ΜΑΡΙΑΝΝΑ(

2)(ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ(ΟΜΙΛΟΣ(ΑΘΗΝΩΝ(
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(4) 

 

Αγαπητέ"Ροταριανέ"Δελάκη,"

Εστω"και"αργά"θα"ήθελα"να"σας"συγχαρώ"για"το"εξαίρετο"και"πλούσιο"Ροταριανό"σας"έργο."Η"έκδοση"του"
Ροταριανού"Παλμού,"πλούσια"και"ποικίλη"ύλη"όπως"πάντα."Εύχομαι"σύντομα"να"σας"επισκεφθούμε"στα"Χανιά"
και"να"ανανεώσουμε"την"Ροταριανή"αδελφική"φιλία"μας.""

Φιλικούς"και"Ροταριανούς"χαιρετισμούς"σε"όλους"τους"αδελφούς"Χανιώτες."
"
Αντώνης"Δημητριάδης"

Πρώην"Πρόεδρος"Ροταριανού"Ομίλου"Λάρνακα"Κίτιον"
"

Απο":"ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"ΔΕΛΑΚΗΣ"

Προς":"Antonios"Demetriades"
"
Ευχαριστώ"πάρα"πολύ"δια"τα"καλά"σου"λόγια:"Μου"δίνεις"δύναμη"δια"να"συνεχίσω."Χαιρετισμούς"σε"όλους"

τους"Ροτ."Του"Ομίλου"σου"και"όλως"ιδιαίτερα"σε"εκείνους"που"έχω"γνωρίσει"προσωπικά!"
"

"
"

(5) 

 

Χανιά"10/11/14"
"

Αγαπητοί"Δ/ται"
"
Σας" αποστέλλομε" τιςδημοσιεύσεις" του" ημερήσιου" τύπου" που" αφορούν" την" εκδήλωσή" μας" με" ομιλητή" τον"

Πρύτανη"του"Πολυτεχνείου"Κρήτης"κ.Φίλη"Ιωάννη"και"τις"βραβεύσεις"των"εξαγωγικών"επιχειρηματιών"Σβουράκη"
Εμμ."(ΜΟΒΙΑΚ)"και"Αστροπαλίτου"Κων/νου"(APOLLONIA)"δια"να"αντιληφθείτε"την"προβολήν"που"κανομε"δια"του"
ημερήσιου"τύπου."Οι"ανακοινώσεις"μας"προβάλλονται"από"ιτς"τοπικές"TV"και"ραδιοφωνικούς"σταθμούς."Μπείτε"

και" στο" Facebook" στο" προφίλ" Ροταριανός" Όμιλος" Χανίων" και" στην" ιστοσελίδα" του" Ομίλου" μας"
http://www.rotarychania.gr"δια"να"δειτε"όλες"τις"δραστηριότητές"μας"από"το"έτος"2001"μέχρι"και"σήμερα."
"

Πρόεδρος"Ροταριανού"Ομίλου"Χανίων"
Εμμανουήλ"Δελάκης""
"

Φίλτατε"Ροτ.Πρόεδρε"Μανώλη"Δελάκη,"
"
Πραγματικά"εντυπωσιακή"δημοσιοπήση!"Σε"ευχαριστώ"ειλικρινά"για"την"ενημέρωση."

Είμαι"βέβαιος"για"την"επιτυχία"της"εκδήλωσης"και"λυπάμαι"ειλικρινά"που"λογώ"απόστασης"δεν"θα"είμαι"μαζί"
σας"
Με"φρχ"

Χρήστος"Κίτσος"
Πρόεδρος"Ρ.Ο."Κηφισιά"Νέα"

"
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ΣΑΤΙΡΙΚΑ(ΠΟΙΗΜΑΤΑ(ΤΟΥ(ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ(
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ(ΚΑΙ(ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ(ΜΑΣ(ΠΑΥΛΟΥ(ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ(

ΕΙΣ(ΑΔΕΞΙΟ(ΚΥΝΗΓΟ(

Καυχιέσαι(ότι(τους(λαγούς(τους(έχεις(‘ξολοθρεύσει(

κι(ούτε(μισό(δε(άφησες(άλλος(να(τον(θηρεύσει(

και(ακόμα(πως(πετύχαινες(εις(το(πουλί…(τον(ψύλλο…(

μα(ενώ(έπαιξες(νιους(κοτσυφού,(εσκότωσες(το(σκύλο…(

Η(ΑΡΑΙΩΣΗ(

Δώδεκα(κρατούμενοι(ήταν(στιβαγμένοι(

μέσα(σ’(ένα(θάλαμο(οι(δυστυχισμένοι…(

Κι(όλη(μέρα(ζήταγαν(να(τους(αραιώσουν(

μα(ποτέ(δεν(μπόρεσαν(να(το(κατορθώσουν(

γιατί(ο(απάνθρωπος,(το(αφεντικό(τους,(

έβαλε(άλλους(δώδεκα(στο(«δωματιό…»(τους.(

Και(παρ’(ότι(ο(χώρος(τους,(γέμισε(ως(τα(μπούνια(

έριξε(στο(θάλαμο(και(έντεκα(γουρούνια.(

Τώρα(όλοι(φώναζαν:(9(Πάρτε(τα(γουρούνια(

και(θα(βολευτούμε(εμείς(σε(εναέρια(κούνια.(

Τα(γουρούνια(τα(‘βγαλαν(κι(όλοι(οι(κρατουμένοι,(

νιώθαν,(τώρα,(νικητές!(και(αραιωμένοι.(

(

Παύλος(Πολυχρονάκης(

(

Λόγω"πληθώρας"ύλης,"η"συνεστίαση"του"Δεκεμβρίου"2014"με"ομιλητή"τον"αντιπρόεδρο"της"
βουλής"και"μέλος"του"Ομίλου"μας"κ.Μαρκογιαννάκη"καθώς"και"των"βραβεύσεων"της"Ελληνικής"

Αστυνομίας"θα"δημοσιευτεί"στο"επόμενο"τεύχος"μας."

"
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ!!ΑΠΟ!ΤΟ!ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ!ΜΑΣ!

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ!ΠΑΛΜΟΣ!ΤΟ!ΟΠΟΙΟ!ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ!

ΑΠΟ!2500!ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!ΣΕ!ΟΛΗ!ΤΗΝ!ΕΛΛΑΔΑ!ΣΕ!!
ΚΑΘΕ!ΕΚΔΟΣΗ!ΤΟΥ!ΚΑΙ!ΑΠΟ!ΠΕΡΙΠΟΥ!3000!
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!ΜΕΣΩ!ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ!

ΔΙΚΤΥΩΝ!!!

ΤΗΛ.:!28210!46467!–!6944439818!!

Ή!ΣΤΟ!ElMAIL!edelakis@otenet.gr!

!
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