
1 
 
 

Ζτοσ 45ον – Σεφχοσ 38 Περιόδου 1-7-2012 ζωσ 30-6-2013 

ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΙΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΕΞΕΔΟΘΘ : ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013  

 



2 
 

Έηος 45
ον

 – Σεύτος 38
ον 

- Περιόδοσ 01/07/12 – 30/06/13 
ΑΠΡΗΛΗΟ – ΜΑΗΟ – ΗΟΤΝΗΟ 2013 

ΔΞΔΓΟΘΖ : ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2013 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΔΚΓΟΣΑΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΣΑΗ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΖΓΩΝ 18 

ΣΖΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πποηίμηζιν ΚΗΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδπικόν) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ 9, ΣΖΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΖ ΓΔΛΣΗΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ζλεκηπονική Γιεύθςνζη (e-mail) : info@rotarychania.gr  

ή edelakis@otenet.gr ή edelakis@yahoo.gr  

 

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

Δπιζκεσθείηε 1) ηην Ηζηοζελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) ηην ζελίδα μας ζηο facebook 

Περιέτοσν ηις δραζηηριόηηηες μας ηων  

12 ηελεσηαίων εηών ήηοι από 1/7/2001 έως ζήμερον. 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠITΡOΠΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΖΛ. 6944990538 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΖΛ.ΑΠΟΣΟΛΖ 

ροη. Γελάκης Δμμανοσήλ 

 

Τπεύθσνοι facebook ποη/νοί Γελάκης Δμμ. Πρόεδρος,Υαηζηκωνζηανηίνος Παναγιώηα, 

Κοκκινάκηρ Δμμ. και Οςποςηζόγλος Μελέηιορ Γιασειπιζηέρ. 

 

Το παρόν αποςτζλλεται: Α) Σε θλεκτρονικι μορφι: ςε 1000 αποςτολείσ, μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ο Δ/τθσ, οι τ. Δ/ται, οι ψθφιςμζνοι Δ/ται, οι β. Δ/ται, οι τ.β. Δ/ται, οι τ. Ρρόεδροι 

και γεν. Γραμματείσ κακϊσ και οι νυν Ρρόεδροι και Γραμματείσ τθσ 2470 Ρεριφζρειασ και των 

Ελλθνοκυπριακϊν. 

Β) Σε ζντυπθ μορφι: ςε 90 αποςτολείσ, ιτοι, ςτισ αρχζσ τισ πόλεωσ μασ, ςτα μζλθ μασ και ςτουσ 

φίλουσ του ομίλου που δεν διακζτουν e-mail.  

Ραρακαλοφνται κερμά, οι Ρρόεδροι των ομίλων, να αποςτζλλουν και να ενθμερϊνουν (ει 

δυνατόν) τα e-mail των μελϊν τουσ για τθν αποςτολι του περιοδικοφ μασ ςε θλεκτρονικι μορφι, 

1) διότι πολλά e-mail επιςτρζφουν πίςω και 2)ζτςι ϊςτε τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να 

παραλαμβάνουν το περιοδικό μασ. 

Προςοχι: Θερμι παράκλθςισ όταν αλλάηεται τα e-mail ςασ να μασ πλθροφορείτε το καινοφργιο 

ςασ δια να ςασ  ενθμερϊνουμε δια τθν δράςιν μασ.  

mailto:info@rotarychania.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
http://www.rotarychania.gr/
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ROTARY INTERNATIONAL 

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΔΗΡΖΝΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

Sakuji Tanaka 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2012-2013 

 

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2013-2014 

 

ΚΟΜΑ XΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ 

Βαραζόβης 10- Άνω Γλσθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2014-2015 

 

ΚΑΛΟΔΗΓΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Αλκιβιάδοσ 46 Γλσθάδα Σ.Κ. 16674 

ΚΗΝ : 6944734836 

ΣΖΛ : 2109629672 

FAX : 2109629096 

E-mail : mariannakaloida@yahoo.gr 

                       

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Περ. Γιεθν. Ροη. ΜΖΛΗΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ρ.Ο ΥΑΝΗΧΝ  ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/7/12 ΔΧ 30/6/13 

1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ  

    ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Οδονηίαηπορ, Υάληδων 18, Σηλ: 28210-46467,  

    Κιν. 6944439818 εθεδπικόν 6983706585 email: edelakis@otenet.gr, 2
ο
: edelakis@yahoo.gr    

2) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οικονομολόγορ, η.Τποδ/ηηρ 

Γ.Ν.Υανίων,  Ακηή Κοςνηοςπιώηη 1, Σηλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξεν/σείο  ΜΗΜΟΕΑ Αγία Μαπίνα Κςδωνίαρ, 

  Σηλ.6944990538 – 6945870845 email: takisou@yahoo.gr 

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μησανολόγορ - Ζλεκηπολόγορ   

     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΟ ΜΠΟΤΡΝΑΕΟ ΠΑΤΛΟ  

    Σηλ.: 28210-39184 , Κιν.: 6973059370 , email: lamproklis@yahoo.gr  

6) ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ – Σ.Β. Γ/ΣΖ ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜ Φαπμακοποιόρ 

    Ανδπέα Απσονηάκη 9 Σηλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414   email: nodarakis@yahoo.com 

7)ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ Αγίος 

Ηωάννος Ξένος Υαλέπα   Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΔΛΟ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
ης 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ 

ΓΖΜΖΣΡΑ Οδονηίαηπορ, Δπωθίληρ 12, Ζπάκλειο Σηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΗΧΑΝΝΖ επισειπημαηίαρ – Κάηω Γαπάηζο 

    Σηλ. 6944305825 

10) ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΑΜΗΑ   ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Δπισειπημαηίαρ, Email:  Κιν. 6958 138180                                        

11) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έμποπορ δεπμάηινων ειδών,  Κιν. 6989 119252 

12) Σ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ. Β. Γ/ΣΖ ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γικηγοπορ , Σζόνηος Βαπδα 68 , 

Σηλ.28210- 44849 , Κιν. 6974753547 , E-mail : stavrosgizas@gmail.com 

mailto:kosmas-s@bossoft.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:takisou@yahoo.gr
mailto:vathioti@otenet.gr
mailto:lamproklis@yahoo.gr
mailto:nodarakis@yahoo.com
mailto:tsivourakin@hotmail.com
mailto:stavrosgizas@gmail.com
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΣΑΗ ΑΠΟ ΣΘΝ ΤΝΕΣΙΑΙΝ ΣΘ 18-4-13 ΜΕ ΟΜΙΛΘΣΘΝ  ΣΟΝ 

ΚΑΘΘΓΘΣΘΝ ΣΘ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΘ ΙΩΑΝΝΘΝ ΜΕΛΙΑΝ  

Σθσ ανακθρφξεωσ Επιτίμου μζλουσ μασ του Προζδρου Εφζδρων Αξιωματικϊν Νομ.Χανίων και 

τθσ βραβεφςεωσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Περίκαλψθσ Αγρίων Ηϊων ςτθν Αίγινα,του 

παραρτιματοσ αυτοφ ςτο Θράκλειο Κριτθσ και των εκπροςϊπων αυτϊν 

κκκορδφλθτυλιανοφ,τεφανάκθσΓεωργίασ,καιΠαραςφρθ Κων/νου κακϊσ και του κ.Λιόλιου 

Κων/νου ιατροφ Ψυχιάτρου δια τθν μακροχρόνιονεκελοντικινπροςφοράν του προσ το Κζντρο 

Θμεριςιασ Φροντίδασ Αυτιςτικϊν παίδων θ Μεγαλόχαρθ ( ΚΘΦΑΠ) 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΠΡΟΕΔΡΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο επι 12τιαν τ.Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ.ΦίλθσΙωάννθσ,ο 

πρϊθν και ο νφν Δ/ταί τθσ V Μεραρχίασ ΚρθτϊνυποςτρατθγοσΣτρατιδάκθσ Γεϊργιοσ και Χιονισ 

Νικόλαοσ Ταξίαρχοσ ο Γεν.ΓραμματζασΕμμ.Νοδαράκθσ,ο ομιλθτισ Κακθγθτισ Χειρουργικισ 

κ.ΜελιςςάσΙωάννθσ,ο πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ ποιθτισ και Λογοτζχνθσ 

κ.ΝικόλαοσΜαραγκουδάκθσ ενϊ αναφζρεται ςτουσ ιρωεσ και τουσ μάρτυρεσ τθσ 25 Μαρτίου του 

1821 κακϊσ και το χαρμόςυνο άγγελμα τθσ Ανάςταςθσ,ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ ,ο β.Δ/τθσ 

Ιωάννθσ Μθλιαράσ και ο εψθφιςμζνοσΡρ.Μαρινάκθσ Σταφροσ. 

ΔΕΞΙΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΘ 

 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο τ.Γενικόσ Γραμματεφσ του Διμου Χανίων κ.ΧουλιόπουλοσΤάκθσ,ο 

Ρρόεδροσ του Συλλόγου των τροχαίων ατυχθμάτων και δυςτυχθμάτων περιφζρειασ Κριτθσ 
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ΡολζντασΣταφροσ,ο Α Αν/δροσ μασ  Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και θ κ.Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια 

ειδικι Σφμβουλοσ των Γεν.Αρχείων του Κράτουσ. 

ΑΡΙΣΕΡΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΘ 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι κ.κΜαρινάκθσ Σταφροσ Ρρόεδροσ 13-14,Γκίηασ Σταφροσ τ.βΔ/τθσ, ο 

κ.Κελαιδισ Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ Ρανεπ.Ακθνϊν, το ηεφγοσ Σπανουδάκθ Εμμαν, τ.Αντινομάρχθσ 

Χανίων, θ κ.Αρχόντιςςα-Ναναδάκθ Ραπαδεροφ Ρολιτευτισ, ο κ.Τηουλάκθσ Σταφροσ τ.Δθμοτικόσ 

Σφμβουλοσ Χανίων, ο κ.Κονταξάκθσ Εμμανουιλ Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ και ο Γ Αν/δροσ 

μασ Μπουρνάηοσ Ραφλοσ. 

 

 

Από τθν ανακιρυξιν ςε επίτιμο μζλοσ του οτ.Ομίλου Χανίων Ρρόεδρον των εφζδρων Αξιωματικϊν 

Νομ.Χανίων .Το  ςχετικό τιμθτικό Δίπλωμα του επιδίδουν από κοινοφ ο πρϊθν και ο νφν Δ/ται τθσ 

VΜεραρχίασΚρθτϊν Υποςτράτθγοσ Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ και Ταξίαρχοσ Χιονισ Νικόλαοσ 

παρουςία του β.Δ/του Ιωάννθ Μθλιαρά 

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ των Εφζδρων 

Αξιωματικϊν Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ 

ενϊ ευχαριςτεί τον Ομιλον Χανίων και 

τον Ρρόεδρον αυτοφ 
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ροτ.ΜανϊλθΔελάκθ δια τθν τιμιν που του εγζνετο. 

 

 

Από τθν βράβευςιν του κ.Σκορδφλθ Στυλιανοφ και Στεφανάκθσ Γεωργίασ εκπροςϊπων του 

Ελλθνικοφ Κζντρου περίκαλψισ Αγρίων ηϊων και πτθνϊν που εδρεφει ςτθν Αιγινα και του 

παραρτιματοσ αυτοφ ςτο Θράκλειο υπό του οτ.ΟμίλουΧανίων.Το ςχετικό τιμθτικό Δίπλωμα 

επζδωςαν εισ μεν τον κ.Σκορδφλθν από κοινοφ οι κ.κ Φίλθσ Ιωάννθσ τ.ΡΥΤΑΝΘΣ ΡΟΛ.ΚΘΤΘΣ και 

ΚελαιδισΕμμ.Ρτζραρχοσε.α και Ρολιτευτισ παρουςία του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ εισ δε τθν 

κ.Στεφανάκθν κ.κτ.β Δ/τθσ Γκίηασ Σταφροσ και ο εψθφιςμζνοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ. 

  

Ο κ.ΣκορδφλθσΣτ.και θ κ.Στεφανάκθ ευχαριςτοφν τον Ομιλον  Χανίων και προτρζπουν τουσ 

παρευριςκόμενουσ εάν πζςουν ςτθν αντίλθψιν τουσ τραυματιςμζνα πτθνά να ειδοποιιςουν 

αμζςωσ το κζντρο Ρερίκαλψισ δια να το παραλάβουν. 

ΠΡΟΦΧΝΖΗ ΒΡΑΒΔΤΔΧΝ Δ.Κ.Π.Α.Ε. ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΑΤΣΧΝ  2013 

 

Αξιοτιμεσ αρχεσ του νομου μασ. 

οτ. Αξιωματουχοι, εκλεκτοι μασ προςκεκλθμενοι οτ. Συναδελφοι. 

Θ ςθμερινθ ςυνεςτιαςθ μασ είναι αφιερωμενθ ςυν τοισ αλλοισ και εισ τθν βραβευςθν 2 

οργανωςεων/Οργανιςμων και οριςμενων εκ των ςυν/ςτων των οι οποιεσ μεχρι ςτιγμθσ δθλαδθ 

ςτθν ιςτορικθ διαδρομθ του οτ. Ομιλου Χανιων δθλαδθ από το 1968 μεχρι ςθμερον δεν 

ειχαμε αςχολθκει , δθλαδθ δεν ειχαμε αναδειξει. Θλκε όμωσ θ ςυγκυρια και επι των θμερων 
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μου ωσ προεδρου του οτ.Ομ.Χανιων να αναδειξουμε και να προβαλλουμε εισ τθν Κρθτθ μασ 

και εισ τθν Ελλαδα μασ τουσ Οργανιςμουσ αυτουσ και τουσ ςυν/ςτεσ τουσ. Θτοι του Ελλθνικου 

Κεντρου Ρερικαλψθσ Αγριων Ηωων Και Ρτθνων Ε.Κ.Ρ.Α.Η. με εδρα τθν Αιγινα που εδϊ και 30 

χρονια δραςτθριοποιειται εντονα  και που το εργο του εχει αναγνωριςτει και βραβευκει από 

πολλουσ φορεισ , όπωσ θ Ακαδθμια Ακθνων, Συνδεςμοσ Ελλθνων Λογοτεχνων , Μερικοι οτ. 

Ομιλοι και ςθμερα ο δικοσ μασ Ομιλοσ. 

Συγκεκριμενα το ανωτερω κεντρο παρεχει εγκαιρθ κτθνιατρικθ βοθκεια για τθν περικαλψθ 

αγριων ηωων και πτθνων που χριηουν βοθκειασ, ειδικα ςτισ περιπτωςεισ δθλθτθριαςεων και 

τραυματιςμου ςε ςπανια ειδθ πανιδασ. 

Το παραρτθμα Θρακλειου Κρθτθσ εδρευει ςτθν Κτθνιατρικθ Κλινικθ Ραραςυρθ , ςτο 

Γιοφυρο με εκελοντικθ προςφορα του ανωτερω κτθνιατρου και των ςυν/ςτων  εκπροςωπων 

του Ελλθνικου Κεντρου Ρερικαλψθσ Αγριων Ηωων Κασ Στεφανακθ Γεωργιασ και Σκορδυλθ 

Στυλιανου και ιδρυκθκε το Μαθ του 2012, λειτουργει δε ςε ςυνεργαςια με τθ Δαςικθ Υπθρεςια 

και τθν Ομοςπονδιακθ Θθροφυλακθ , τθν Αςτυνομια και τα Τελωνεια και εχει διαςωςει 

επιτυχωσ περιςςοτερα από 120 ςπανια και προςτατευομενα πτθνα τθσ Κρθτικθσ Ρανιδοσ όπωσ 

Γυπεσ , Γερακια , Νυκτοβια κλπ. Ρροςφερονται πρωτεσ βοθκειεσ , πραγματοποιουνται 

εργαςτθριακεσ-αιματολογικεσ-ακτινολογικεσ εξεταςεισ, εξειδικευμενεσ χειρουργικεσ 

επεμβαςεισ και περικαλψθ – φιλοξενια εωσ τθν αποκεραπειασ θ εωσ τθσ καλυτερευςθσ τθσ 

καταςταςθσ τουσ ϊςτε να κρινεται αςφαλθσ θ μεταφορα τουσ ςτθν Αιγινα για τα περιςτατικα 

που απαιτουν πολφ χρονο για τθν πλθρθ ιαςθ τουσ. 

Θ ομαδα Κρθτθσ του Ε.Κ.Ρ.Α.Η.  ςτθριηεται ςε κακαρα εκελοντικθ προςπακεια και ολεσ οι 

υπθρεςιεσ παρεχονται δωρεαν με τθ ςυνδρομθ τθσ Κτθνιατρικθσ κλινικθσ και των εκελοντων 

του Ε.Κ.Ρ.Α.Η. όπωσ αναφεραμε προθγουμενωσ, με ςυνκθμα ‘Τα πτθνα τθσ Κρθτθσ … ςτον 

Κρθτικο Ουρανο !’ και ςτοχουσ τθν ευαιςκθτοποιθςθ των πολιτων, τθν προλθψθ και 

ενθμερωςθ ςτα κεματα προςταςιασ τθσ αγριασ πανιδασ.  

Καλουμε τον εκπροςωπο του Ε.Κ.Ρ.Α.Η. που εδρευει ςτθν Αιγινα Κυριο Σκορδιλθ Στυλιανο 

όπωσ προςελκει και παραλαβει τοςο το ςχετικο τιμθτικο διπλωμα του κεντρου, οςο και το 

ατομικο του το οποιο κα του αποδωςουν από κοινου και δια λογαριαςμο μασ οι κ.κ.  

Καλουμε τον εκπροςωπο του ςτακμου πρωτων βοθκειων Κρθτθσ του Ε.Κ.Ρ.Α.Η. Κ. 

Ραραςυρθ Γεωργιο όπωσ προςελκει και παραλαβει τοςο το ςχετικο τιμθτικο διπλωμα του 

ςτακμου πρωτων βοθκειων, οςο και το ατομικο του, το οποιο κα του αποδωςουν από κοινου 

και δια λογαριαςμο μασ οι κ.κ. 

Καλουμε τθν εκπροςωπο του Ε.Κ.Ρ.Α.Η. Κα Στεφανακθ Γεωργια όπωσ προςελκει και 

παραλαβει το ςχετικο τιμθτικο διπλωμα τθσ το οποιο κα τθσ αποδωςουν από κοινου και δια 

λογαριαςμο μασ οι κ.κ. 

Ραρακαλω να ελκουν τα μελθ του Δ.Σ. μετα των βραβευομενων, κακωσ και μετα των 

επιδοςαντων τα ςχετικα τιμθτικα διπλωματα, δια μια αναμνθςτικθ φωτογραφια. 
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Θ κόρθ του κ.Ραραςφρθ Γεωργίου κτθνιάτρου 

εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ Κζντρου Ρερίκαλψθσ 

Αγρίων ηϊων και πτθνϊν παραρτιματοσ Θρακλείου 

Κριτθσ ενϊ παραλαμβάνει το ςχετικό τιμθτικό 

Δίπλωμα δια λογαριαςμόν του πατρόσ τθσ. 

 

Από τθν βράβευςθ του Ιατροφ-Ψυχιάτρου κ. Λιόλιου 

Κων/νου δια τθν πολφχρονθν εκελοντικιν 

προςφοράν του προσ το κζντρον παίδων ‘Θ 

Μεγαλόχαρθ’ (ΚΘΦΑΡ). Το ςχετικό τιμθτικό 

δίπλωμα επιδίδουν δια λογαριαςμό του όταρυ οι 

κ.κ. Φραγκάκθσ Εμμανουιλ Αν/δροσ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου Χανίων και ο τ. Αντινομάρχθσ κ. 

Σπανουδάκθσ Εμμανουιλ. 

 

 

Μερικι άποψθ των παρευριςκομζνων. 
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ΠΡΟΦΧΝΖΖ  ΠΑΡΟΤIΑΖ ΟΜΗΛΖΣΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΔΛΗΑ ΤΠΟ  

ΔΜΜ.  ΓΔΛΑΚΖTHN18-4-2013 ΜΔ ΘΔΜΑ <<ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΖΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Β>> 

 

 

Ειμαι ιδιαίτερα  ευτυχισ  που ςασ παρουςιάηω ςιμερον από του βιματοσ του .Ο Χανίων ζνα 
εκλεκτόν φίλον τον Κακθγθτιν Χειρουργικισ του Ρανεπιςτθμίου Θρακλείου 
Ιατρόνκ.ΙωάννθνΜελιςςάν που προ δεκαετίασ περίπου είχε ξανατιμιςει τον Ομιλον μασ δια μιασ 
εξαιρετικισ Ομιλίασ του περιπαχυςαρκίασ.Οςοιειχαν παρευρεκεί είχαν αναχωριςει από τθν 
ςυνεςτίαςιν μασ αυτι πλιρωσ ευχαριςτθμζνοι και ικανοποιθμζνοι από τθν ανάπτυξιν του τόςου 
πολφ ενδιαφζροντοσ κζματοσ του. 

Ελπίηομεν ακράδαντα ότι και με τθν ςθμερινινλιαν ενδιαφζρουςα ομιλίαν του κα ςυμβεί το 
αυτό γεγονόσ. 

Κυρίεσ και Κφριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Ο Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ αποτελεί παγκοςμίωσ ζνα ςοβαρό και 
καλπάηωνιατροκοινωνικόπρόβλθμα,εάναναλογιςκι κανείσ ότι ςτθν Ελλάδα ςιμερα υπάρχουν 
1.200.000 ατομα με ςακχαρϊδθ διαβιτθ και ςϋολόκλθρον τον κόςμον 300.000.000.Θ ΙDF (Διεκνισ 
Ομοςπονδία για τον Διαβιτθ)ζχει υπολογίςει με βάςθ τθν μζχρι τϊρα ετιςια αφξθςθ του,ότι το 
2025 ο αρικμόσ των ατόμων με ςακχαρϊδθ διαβιτθ κα φτάςει τα 600.000.000 ς ολόκλθρθ τθν 
υφιλιο. 

<<Ο Διαβιτθσ δεν αφορά μόνον τα ατομα με διαβιτθ,αλλά και ολθ τθν κοινωνία και θ ευκφνθ 
για τθν αντιμετϊπιςι του πρζπει να είναι ςυλλογικι>>. 

Θ θγεςία τθσ ΕΕ ζχουςα αντιλθφκεί πλιρωσ το γεγονόσ τοφτο με απόφαςιν του Ευρωπαικοφ 
Κοινοβουλίου εχει ξεκινιςει τθν δεφτερθ ετιςια Ρανελλινια    Εκςτρατεία για τον διαβιτθ.Στα 
πλαίςια αυτά ο Ομιλοσ μασ ειχε διοργανϊςει τον Ιοφλιο του 2012,διθμερίδα εισ το Ξενοδοχείο 
Κάλλιςτον με απόλυτον επιτυχίαναφου 400 ατομα προςιλκαν και μζτρθςαν τθν γλυκοηιλιωμζνθ 
Αιμοςφαιρίνθ τουσ Δωρεάν ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό ΚζντρονΕρευνασ,τθνΕλλθνικινΑκαδθμίαν 
Ιατρικισ Επιμόρφωςισ και τον .Ο Ακθνϊν . 
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Σιμερα ο κακθγθτισ κ.ΙωάννθσΜελιςςάσ κα αςχολθκεί με τθν χειρουργικιναντιμετϊπθςιν του 
ςακχαρϊδουσ Διαβιτου τφπου β. 

Ρρωτοφ του παραδϊςω το βιμα κα αναφερκϊ κατά παγίανροτ.τακτικιν εισ το βιογραφικόν 
του ςθμείωμα το οποίον εν περιλιψειεχει ωσ κάτωκι: 

 

O Κακθγθτισ Γιάννθσ Μελιςςάσ γεννικθκε ςτα Χανιά τθσ Κριτθσ το 1950.  

 Σποφδαςε ςτθν Ιατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ.Τον Ιοφνιο του 1974 
πιρε το πτυχίο τθσ Ιατρικισ. Στθ ςυνζχεια υπθρζτθςε τθ Στρατιωτικι του κθτεία και τθν 
Υπθρεςία Υπαίκρου ςτο Νοςοκομείο Χανίων. Ειδικεφτθκε τθν Γενικι Χειρουργικι ςτο 
Λαϊκό Νοςοκομείο Ακθνϊν με τουσ Κακθγθτζσ Ραναγιϊτθ Χρυςοςπάκθ και Βαςίλθ 
Γολεμάτθ. Τον τίτλο Ειδικότθτασ τθσ Γενικισ Χειρουργικισ πιρε το Φεβρουάριο του 1981.  

Αμζςωσ μετά τθ λιψθ τθσ ειδικότθτασ ζφυγε για εξωτερικό όπου εργάςτθκε ςε μεγάλα 
Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία του Γιοχάνεςμπουργκ, για 7 χρόνια ζωσ τον Ιοφνιο του 1988. 
Τον Δεκζμβριο του 1986 εκλζχκθκε Επίκ. Κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κριτθσ.  

Στισ 1/7/1988, επζςτρεψε ςτθν Κριτθ ωσ μζλοσ ΔΕΡ του Τομζα Χειρουργικισ του 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Πταν αναπτφχκθκε θ Χειρουργικι κλινικι του Ρανεπιςτθμιακοφ 
Νοςοκομείου Θρακλείου (ΡΝΘ), ο Κακθγθτισ Μελιςςάσ ιταν από τουσ 2 ι 3 πρϊτο υσ 
χειρουργοφσ ςτθν Ελλάδα που αναλάμβαναν τθ χειρουργικι κεραπεία αςκενϊν με 
Νοςογόνο Ραχυςαρκία. Ζτςι, το ΡΝΘ ανζπτυξε ιδιαίτερθ μονάδα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
παχυςαρκίασ. Το 1996 πιρε μετεκπαιδευτικι άδεια και μετζβθ ςτισ ΘΡΑ όπου εργάςτθκε 
ςτο Νοςοκομείο Deaconess του Ρανεπιςτθμίου Harvard και ςτο Νοςοκομείο MountSinai 
του ομϊνυμου Ρανεπιςτθμίου ωσ Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ.  

Μετά τθν επιςτροφι του από τισ ΘΡΑ, ο κ. Μελιςςάσ ίδρυςε τθν Ελλθνικι 
Χειρουργικισ Εταιρεία Ραχυςαρκίασ (ΕΧΕΡ) με ζδρα το Θράκλειο.  

 

Το 1998 πραγματοποιικθκε ςτθν Κριτθ το 1ο Ρανελλινιο Συνζδριο Χειρουργικισ τθσ 
Ραχυςαρκίασ. Το ςυνζδριο αυτό εξελίχκθκε ςε Ρανελλινιο 2ετι κεςμό και ιδθ το 5 ο 
Ρανελλινιο Συνζδριο Χειρουργικισ Ραχυςαρκίασ πραγματοποιικθκε ςτθν Ράτρα ςτισ 6 -10 
Ιουνίου, 2007. 

Το Σεπτζμβριο του 2001 με Ρρόεδρο τον Κακθγθτι Ι. Μελιςςά πραγματοποιικθκε ςτα 
Χανιά το 6ο Ραγκόςμιο Συνζδριο Χειρουργικισ Ραχυςαρκίασ με ςυμμετοχι 1000 ςυνζδρων 
από 32 κράτθ.  

Ο Κακθγθτισ Μελιςςάσ εξελζγθ παμψθφεί ωσ Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Διεκνοφσ 
Ομοςπονδίασ Χειρουργικισ τθσ Ραχυςαρκίασ ( International  Federation for the 
Surgery of Obesity ) το 2001.  

To 2005, εξελζγθ Αντιπρόεδροσ τθσ ίδιασ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ και το 2006 -2007 
διετζλεςε Ρρόεδροσ τθσ International Federation for the Surgery of Obesity. (IFSO). 

Ζχει προςκλθκεί να ςυμμετάςχει ςε ςυναντιςεισ για τθ χάραξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παχυςαρκίασ, όπωσ ςτθν Κων/πολθ το Νοζμβριο του 
2006 ςτο ςυνζδριο που οργάνωςε ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ μαηί με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τθ ςυμμετοχι και των Υπουργϊν Υγείασ όλων των κρατϊν τθσ 
Ευρϊπθσ. 
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Ζχει προςκλθκεί για να δϊςει διαλζξεισ ςε Ρανευρωπαϊκά Συνζδρια, ςε Ραγκόςμια 
Συνζδρια τθσ American College of Surgeons (ACS) και ζχει ςυγγράψει 84 επιςτθμονικά 
άρκρα ςε ξζνα περιοδικά και 100 ςε ελλθνικά περιοδικά.  

Σιμερα, είναι μζλοσ τθσ Ραγκοςμίου Ομοςπονδίασ Χειρουργικισ τθσ Ραχυςαρκίασ 
(IFSO) και Βοθκόσ Συντάκτθ του περιοδικοφ Obesity Surgery. Θ Μονάδα που διευκφνει 
διαπιςτεφτθκε ωσ Κζντρο Αριςτείασ ςτθ Μεταβολικι Χειρουργικι από τθν Ραγκόςμια 
Ομοςπονδία Χειρουργικισ τθσ Ραχυςαρκίασ.  
 
Τελειϊνοντασ τθν παρουςίαν του Ομιλθτοφ μασ εκλεκτοί μου φίλοι ςασ κάνω μια παρότρυνςιν. 
             Ρρολάβετε τον Διαβιτθ ςασ και εάν ζχετε αντιμετϊπιςετζ τον ςωςτά. 
Ρολφ Αγαπθτζ και εκλεκτζ φίλε Γιάννθ εχεισ τον λόγον. 
Το ακροατιριον μεταξφ των οποίων παρευρίςκονται αρκετοί φίλοι που ςε εκτιμοφν ιδιαιτζρωσ 
αδθμονοφν να ςε ακοφςουν. 

 

 

Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν ομιλία του κακθγθτοφ ιατρικισ Ιωάννου Μελιςςά 

περί τθσ χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ Β’ τφπου. 

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΣΤΠΟΤ 2 

Ιωάννθσ Μελιςςάσ Κακθγθτισ Χειρουργικισ Ραν/μίου Κριτθσ 

Διευκυντισ Μονάδασ Χειρουργικισ Μεταβολικϊν Νόςων, ΡαΓΝΘ 

 

Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου 2 είναι ζνα φπουλο και επικίνδυνο νόςθμα. 

Υπολογίηεται ότι υπάρχουν περίπου 350.000.000 αςκενϊν ςε όλθ τθν υφιλιο. Ο διαβιτθσ 

και θ αντιμετϊπιςι του κοςτίηουν διςεκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ ςτα  ςυςτιματα υγείασ 

των Ευρωπαϊκϊν Κράτθ, ενϊ προκαλεί πολλζσ επιπλοκζσ, ειςαγωγζσ ςτα Νοςοκομεία και 

χιλιάδεσ κανάτουσ. 

Θ κλαςςικι αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου προχποκζτει αλλαγι του τρόπου ηωισ, άςκθςθ, 

φάρμακα και ςε προχωρθμζνεσ περιπτϊςεισ χοριγθςθ ινςουλίνθσ. 

Το 2007 ζγινε ςτθν ϊμθ τθσ Ιταλίασ ςυνάντθςθ ειδικϊν επιςτθμόνων, εκπροςϊπων 

Διαβθτολογικϊν και χειρουργικϊν Εταιρειϊν από Ευρϊπθ και ΘΡΑ. Θ ςυνάντθςθ αυτι 
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κατζλθξε να διατυπϊςει τθν τεκμθριωμζνθ άποψθ ότι ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου 2 

είναι νόςθμα που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να κεραπευτεί πλιρωσ με χειρουργικι 

επζμβαςθ. 

Οι επεμβάςεισ που ιδθ είχαν χρθςιμοποιθκεί για τθν χειρουργικι κεραπεία τθσ 

παχυςαρκία, αλλά και καινοφργιεσ που ςχεδιάςτθκαν με αποκλειςτικό ςτόχο τθν 

χειρουργικι κεραπεία του νοςιματοσ ςιμερα χρθςιμοποιοφνται με μεγάλθ επιτυχία.   

Τα ποςοςτά ίαςθσ και διακοπισ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ πλθςιάηουν το 95% ςε 

εξειδικευμζνα κζντρα με τθν κατάλλθλθ επιλογι των αςκενϊν. Στο ΡαΓΝΘ θ Μονάδα 

Χειρουργικϊν Μεταβολικϊν Νοςθμάτων αναλαμβάνει Διαβθτικοφσ αςκενείσ από το 2008 

και ζχει εφαρμόςει καινοφργιεσ χειρουργικζσ τεχνικζσ που ζχουν τφχει διεκνοφσ 

αναγνϊριςθσ. 

Χαρακτθριςτικά μετά από τοποκζτθςθ γαςτρικοφ δακτυλίου τα ποςοςτά κεραπείασ του 

ςακχαρϊδθ διαβιτθ είναι 50%, μετά από επιμικθ γαςτρεκτομι (μανίκι) 68%, μετά από 

γαςτρικό μπαι-πάσ 75% και μετά από χολοπαγκρεατικι παράκαμψθ 95%. Μετά από 

επιμικθ γαςτρεκτομι και νθςτιδοειλεικι παράκαμψθ, εγχείρθςθ που ςχεδιάςτθκε και 

εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν χϊρα μασ ςτθν Μονάδα ΧΜΝ θ κεραπεία του 

ςακχαρϊδθ διαβιτθ κυμαίνεται ςε ποςοςτό 96%. 

 

 

Ο πρόεδροσ των τροχαίων ατυχθμάτων και δυςτυχθμάτων Ρεριφζρειασ Κριτθσ κ. Σταφροσ 

Ρολζντασ ενϊ κάνει μια ειςαγωγι δια το ενθμερωτικό βίντεο για τα τροχαία ατυχιματα 

που επακολοφκθςε. 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΣΑΗ ΑΠΟ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΤ ΟMΙΛΟΤ ΜΑ ΣΟ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΡΟΣΑΡΙΑΝΟ ΤΝΕΔΡΙΟ  ΣΩΝ 2 ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΘΝ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟ 10 ΕΩ 12/5/2013  

 
Το πάνελ του ςυνεδρίου. 

 

Θ διοικθτισ μασ Κατερίνα Κοτςαλι βραβεφει τόςο τον 

Πμιλο μασ, όςο και προςωπικϊσ τον Εμμ. Δελάκθ με τα 

κάτωκι βραβεία. 
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Χαρακτθριςτικό ςτιγμιότυπο τθσ διοικθτοφ μασ Κατερίνασ Κοτςαλι με τον πρόεδρο μασ Εμμ. 

Δελάκθ. 

 

Χαρακτθριςτικά φωτογραφικά ςτιγμιότυπα ( όταν ςυναντιοφνται παλαιοί οτ. Συνάδελφοι) 
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Από τθν επίςθμθ χορευτικι βραδιά, 9μελισ αντιπροςωπεία του Ομίλου μασ παρζςτθ με 

επικεφαλισ τουσ Εμμ. Δελάκθ, Μαρινάκθ Σταφρο, Γκίηα Σταφρο, Μουηιοφρα Βαςίλειο και Κατερίνα 

Δελάκθ. 

 

Οι ςφνεδροι παρακολουκοφν με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τουσ ομιλθτζσ 

Φωτογραφικό  Ρεπορτάη  από τθν υνεςτίαςιν του ροτ.Ομίλου Χανίων τθσ 30-5-13 

κατά τθν διάρκειαν τθσ οποίασ : 

Α) Ομίλθςεν ο τ.υφυπουργόσ  Οικονομικϊν και Εξωτερικϊν κ.Πζτροσ Δοφκασ  

Β)Ετιμικθςαν  οι κ.κ Φίλθσ Ιωάννθσ τ.Πρφτανισ και τρατιδάκθσ Γεϊργιοσ τ.Δ/τθσ τθσ  V  

Μεραρχίασ  Κρθτϊν  και    

Γ) εορτάςκθςαν θ επζτειοσ τθσ  Μάχθσ  τθσ Κριτθσ , θ εορτι τθσ μθτζρασ  και εγζνετο αναφορά-

Ομιλία από τθν  κ.Ηαχαρζνια θμανδθράκθ δια τουσ Κριτεσ οι τελευταίοι υπεραςπιςτζσ τθσ  

Κων/πολισ και τον Νικόλαο Μαραγκουδάκθ δια τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυηαντίου τον 

κρυλικό μαρμαρωμζνο Βαςιλιά Κων/νο Παλαιολόγο που ζπεςε μαχϊμενοσ ςτισ επάλξεισ τθσ 

Κων/πολεωσ τθν 29-5-1453. 
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Χαρακτθριςτικόν ςτιγμιότυπον από τθν ανακιρυξιν ςε επιτ.μζλοσ του ροτ.Ομίλου 

Χανίων του επι 12ετίαν Ρρυτάνεωσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φίλθ Ιωάννου . 

Το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του επζδωςαν από κοινοφ ο τ.Υπουργόσκ.Ρζτροσ Δοφκασ 

και ο τ.Διμαρχοσ Κυδωνίασ  Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ  Χανίων κ.Σταματάκθσ Εμμανουιλ ,το δε 

ςιμα του όταρυ του τοποκζτθςαν επι τθσ κομβιοδόχθσ του,οι, β.Δ/τθσ Ιωάννθσ Μθλιαράσ  

και ο αναλαμβάνων Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ . 

 

 

 

Ο τ.Ρρφτανθσκ.ΦΙΛΘΣ ενϊ 

ευχαριςτεί τον Ρρόεδρο 

Εμμ.Δελάκθ  και τα μζλθ  του 

Ομίλου Χανίων δια τθν τιμιν που 

του εγζνετο παρουςία του 

τ.Υπουργοφ κ.Ρζτρου Δοφκα. 
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Από τθν Ανακιρυξιν ςε επίτ.ροτ.τουτ.Δ/του τθσ V Μεραρχίασ Κρθτϊν υποςτρατιγου 

ε.ακ.Στρατιδάκθ Γεωργίου. 

Το ςχετικόν τιμθτικό δίπλωμα του επζδωςαν από κοινοφ και δια λογαριαςμόν του 

ρόταρυ Χανίων οι κ.κΣκυλάκθσ Λάηαροσ  Δ/τθσ του Ρ.Β Κριτθσ και 

ΚελαιδθσΕμμ.Ρτζραρχοσε.α και Ρολιτευτισ παρουςία του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ και του 

β.Δ/του Ιωάννου Μθλιαρά το δε ςιμα του όταρυ τοποκζτθςαν εισ τθν κομβιοδόχθν του 

από κοινοφ οι ροτ. Κρουςταλάκθσ  Ραντελισ  αναλαμβάνων Δ/τθσ και 

Εμμ.ΝοδαράκθσΓεν.Γραμματζασ. 

 

Ο Τ.Δ/Τθσ Τθσ VΜεραρχίασ Κρθτϊν υποςτράτθγοσ κ.Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ ενϊ 

ευχαριςτεί το όταρυ δια τθν τιμιν που του εγζνετο παρουςία του β. Δ/του 

ΚρουςταλλακθΡαντελθ. 

 

 

 

 

Συγκεντρωτικι φωτογραφία των 2 Ανακθρυχκζντων επιτίμων μελϊν  του ροτ.Ομίλου 

Χανίων κ.κ. Στρατιδάκθ Γεωργίου τ.Δ/του V Μεραρχίασ Κρθτϊν και Φίλθ Ιωάννου επι 

12ετιαν Ρρυτάνεωσ του Ρολυεχνείου Κριτθσ παρουςία  του Ρροζδρου του Γεν.Γραμμ. και 

του Δ/του, ροτ.Δελάκθ Εμμ,Νοδαράκθ Εμμ και Κρουςταλάκθ Ραντελι. 
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Ο τ. Υφυπουργόσ Οικονομικϊν και Εξωτερικϊν κ.Ρζτροσ  Δοφκασ ενϊ  

αναπτφςςει τθν Ομιλίαν του <<Οικονομικζσ  προοπτικζσ  τθσ Ελλάδοσ-

Ραρϊν και μζλλον>>παρουςία του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ από το βιμα 

του οτ.Ομίλου Χανίων 

 

 

 

 

 

Θ κ.ΗαχαρζνιαΣθμανδθράκθ Ειδικι  Συνεργάτθσ των  Γενικϊν Αρχείων του 

Κράτουσ ενϊ αναπτφςςει τθν Ομιλίαν τθσ με κζμα <<ΚΘΤΕΣ - ΟΙ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΥΡΕΑΣΡΙΣΤΕΣ ΤΘΣ ΚΩΝ/ΡΟΛΙΣ>> μετα προβολισ 

διαφανειϊν – από του βιματοσ του οτ.Ομίλου Χανίων. 

 

Ο κ.ΝικόλαοσΜαραγκουδάκθσ ο 

πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ-ποιθτισ και λογοτζχνθσ ενϊ κάνει ποιθτικζσ 

αναφορζσ ςχετικζσ με τθν επζτειον τθσ Μάχθ τθσ Κριτθσ,τθσ Εορτισ τθσ 

Μθτζρασ και του τελευταίου  Αυτοκράτορα του Βυηαντίου του Θρυλικοφ 

Μαρμαρωμζνου – Βαςιλιά Κων/νου Ραλαιολόγου που ζπεςε μαχϊμενοσ ςτισ 

επάλξεισ τθσ Κων/πολεωσ τθν 29 Μαιου 1453. 

 

 

 

 

Κεντρικό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο Δ/τθσ του  Ρεδίου βολισ Κριτθσ Ταξίαρχοσ  κ.Λάηαροσ Σκυλάκθσ, το ηεφγοσ 

Στρατιδάκθ τ.Δ/του τθσ V Μεραρχίασ  Κρθτϊν ,ο Γεν.Γραμματζασ Εμμ. Νοδαράκθσ, ο τ.Υφυπουργόσ κ.Ρζτροσ 

Δοφκασ μετά τθσ αδ/φθσ του, ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ, ο β.Δ/τθσ Γιάννθσ Μθλιαράσ, ο Ρρόεδροσ 13-

14 Μαρινάκθσ Σταφροσ και ο Ρολιτευτισ κ.Κελαιδισ Εμμ. Ρτζραρχοσε.α. 
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Αριςτερό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απ αριςτερά 

Ο επι 12ετιαν Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φίλθσ Ιωάννθσ, θ Ρολιτευτισ κ.Αρχοντιςςα Ναναδάκθ–

Ραπαδεροφ, ο Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ Χαρίτων Ραπαδάκθσ Δ/ντθσ τθσ ΩΛ κλινικισ  του 

Γεν.Νοs.Χανίωνμετα του επιμελθτοφ Ιατροφ κ.ΡρϊιμουΕυκλείδου,ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων κ.Σγουρόσ 

Γεϊργιοσ τ.Ρρόεδροσ του .Ο Χανίων, ο κακθγθτισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ επιτ. οτ. Σταφροσ 

Μουςταιηθσ, ο Ρρόεδροσ των Εφζδρων αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων  κ.Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ και ο Γ 

Αντ/δροσ μασ Μπουρνάηοσ Ραφλοσ. 

 

 

Δεξιο τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο επιχειρθματίασ κ.Ρζτροσ Τςουβαλάκθσ, ο Ρρόξενοσ Κριτθσ τθσ Σλοβακικισ 

Δθμοκρατίασ κ.Ρατεράκθσ Σταφροσ, θ επιτ.οτ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ ειδικι Σφμβουλοσ των Γεν.Αρχείων 

του Κράτουσ, ο Α Αν/δροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ, ο τ.β. Δ/τθσ Γκίηασ Σταφροσ, ο Υποδιοικθτισ μετά 

του Δ/του του Ρ.Β ΚΘΤΘΣ κκ Κονταράκθσ Ιωάννθσ  Σμιναρχοσ και Λάηαροσ Σκυλάκθσ Ταξίαρχοσ. 
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Τμιματα τθσ Αικοφςθσ του Κζντρου Ηυγόσ από οταριανοφσ και φίλουσ του Ομίλου που 

παρευρεκθςαν εισ τθν ωσ ανω ςυνεςτίαςιν μασ. 

 

ΠΡΟΥΩΝΗΙ ΑΝΑΚΤΡΗΞΕΩ ΕΠΙΣΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 
30-5-13 ΥΙΛΗΝ Ι.& ΣΡΑΣΙΔΑΚΗΝ Γ. 

Αμηόηηκνη  εθπξόζσπνη ησλ Πνιηηηθώλ &  ηξαηησηηθώλ Αξρώλ, 

Ρνη.β.Γ/ηαη  απεξρόκελνη  θαη αλαιακβάλνληα,Πξόεδξνη ησλ Ρνη.Οκίισλ ηεο Κξήηεο. 

Κπξίεο & Κύξηνη ,Φίινη Ρνη/λνη ζπλάδειθνη 

     Δίλαη πνιύ κεγάιε ε ραξά θαη ηδηαίηεξε ηηκή ηόζνλ εκνύ πξνζσπηθώο νζνλ θαη ηεο 

ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ Ρνη.ηνπ Οκίινπ καο πνπ ζήκεξνλ ηηκνύκελ 2 αμηόινγα κέιε 

ηεο θνηλσλίαο καο κε ηελ αλαθήξπμηλ ηνπο σο επηηίκσλ κειώλ καο δηα ηελ 

κεγάιελπξνζθνξάλ ηνπο εηο ηα θνηλσληθά δξώκελα ηεο Μεγαινλήζνπ καο,σο αλαιπηηθώο 

ζα αλαθεξζνύκελ θαησηέξσ δη΄έλα έθαζηνλ μερσξηζηά. 
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Νέα καο επίηηκα Μέιε 

Γελ .ζα αλαθεξζώ ζην ηη είλαη ην ξόηαξπ θαη ηη επηδηώθεη δηα λα ζαο ελεκεξώζσ 

πιεξέζηεξα αθνπ ζεηεύεηεζ΄ απηό εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. 

Θέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ κόλν όηη ζαο αηζζαλόκεζα ζαλ δηθνύο καο αλζξώπνπο, ζαο 

αγαπήζακε κέζα από ηελ θαξδηά καο θαη ζα ζαο αγαπάκε θαη αηζζαλόκεζα όηη πξαγκαηη 

είζζε καδί καο,ζηελ ξνηαξηαλή νηθνγέλεηα καο αδηάζπαζηα ζπλδεδεκέλνη. 

Σηκήζαηε ην Ρόηαξπ κε ηελ παξνπζίαλζαο,αζπαζηήθαηε ηηο αξρέο καο θαη πξνπαληόο 

απνθηήζαηε θίινπο πνπ δελ απέβιεπαλ ζε ζπκθέξνληα αιιά ζηελ αδνιε ζπλαδειθηθή 

εθηίκεζε θαη αγάπε. 

Διπίδσ ηα αηζζήκαηα καο απηά λα είλαη ηαπηόζεκα κε ηα ηδηθά ζαο νζνλ αθνξά ηηο 

ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα έρνκε κεηαμύ καο θαη ηελ ακνηβαία αιιεινεθηίκεζε 

θαη αιιεινβνήζεηα. 

Γελ ζα πξέπεη λα καο ρσξίδεη ηίπνηε.Καζελαο καο βέβαηα δηαηεξεί αθέξαηα ηηο 

πξνζσπηθέο δηθέο ηνπ απόςεηο,πάλσ ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα πνπ καο 

απαζρνινύλ αιιά απηό επνπδελί ιόγσ πξέπεη λα κεηώλεη ηελ αγαζηήλζπλεξγαζίαλ θαη ηελ 

αδνιελαδ/θελθηιίαλ πνπ πξέπεη λα καο ελώλεη ζαλ ελαο αδηάζπαζηνο θξίθνο ηεο 

παγθνζκίνπ ξνηαξηαλήο αιπζίδνο πνπ εθηείλεηαη από ηελ κηα άθξε ηνπ πιαλήηε  καο εσο 

ηελ άιιελ. 

Πνιύ αγαπεηνί θαη εθιεθηνί καο λένη ξνη.ζπλάδειθνη. 

αο εμέθξαζα θαηά ηνλ αλσηέξσ  ηξόπν όηη αηζζαλόκεζα γηα ζαο κέζα από ηα κύρηα 

ηεο ςπρήο καο .Σν κόλν πνπ ζέινπκε είλαη ε δηάζεζε ηεο αλεδηνηεινύοπξνζθνξάο.Σα 

θέξδε ζαο είλαη θπξίσο εζηθά θαη λα ππεξεηήζνπκε ηνλ ζπλάλζξσπν κε αλεδηνηέιεηα ,λα 

ηνπ δώζνπκε έλα ρακόγειν αηζηνδνμίαο θαη έλα βιέκκα παξήγνξν κέζα ζηελ ιαίιαπα πνπ 

ζπγθινλίδεη ηελ παηξίδα καο θαη ηνλ θόζκνλγεληθόηεξνλ. 

Ννκίδσ όκσο όηη είλαη θαηξόο λα αλαιύζσ ζηνπο εθιεθηνύο καο ζπλδαηηεκκώλαο θαζώο 

θαη ζηνπο ξνη.ζπλαδέιθνπο  ηελ πιήξε αηηηνινγίαλ δηα ηελ αλαθήξπμηλ ζαο σο επηη.ξνη.θαη 

αξρίδσ από ηνλ η.Πξύηαληλθαζεγεηήλθ.ΙσάλλελΦίιελ,ην ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ 

νπνίνπ ερεη σο εμήο: 

Γελλήζεθε ζηελ Αζίλε ηνπ Ναππιίνπ.πνύδαζε ζην Δ.Μ.Π ειεθηξνιόγνο-κεραλνιόγνο 

θαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληαο U.C.L.A.Δρεη δηδάμεη ζηα παλεπηζηήκηα ηεο 

Καιηθόξληαο θαη ηεο Βνζηώλεο θαη ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο νπνπ είλαη θαζεγεηήο θαη 

εηαλεπη 12εηηα Πξπηαλεο απηνύ. 

Δρεη θπθινθνξήζεη 5 πνηεηηθέο ζπιινγέο,3 κπζηζηνξήκαηα,2 νηθνινγηθά θαη 3 

επηζηεκνληθά βηβιία.Μεηαθξάζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ ερνπλ δεκνζηεπζεί ζηα 

Αγγιηθά,Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά.Δρεη αθόκε δεκνζηεπζεη εθαηνληάδεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

θαη ινγνηερληθά θείκελα ζε Διιεληθά θα Γηεζλή πεξηνδηθά.Δρεη βξαβεπζεί ζηελ Διιάδα από 

ηελ Αθαδεκία Αζελώλ θαη αιινπο θνξείο θαη ζηηο Η.Π.Α από ηνΠαλεπηζηήκηνUCLAθαη ηελ 

παγθόζκηα επηζηεκνληθή νξγάλσζε ΑΑΑSγηα ην ινγνηερληθό θαη επηζηεκνληθό εξγν ηνπ θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη είλαη Fellowαπηνύ θαζώο θαη κέινο δηαθόξσλ 

Διιεληθώλ θαη Γηεζλώλ επηζηεκνληθώλ νξγαλώζεσλ. 
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Παξαθαιώ πνιύ  ηνπο…θ.θ Πέηξν Γνύθαλ η.Τθππνπξγόλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ 

θαη ηνλ η.Γήκαξρνλ Νέαο Κπδσλίαο ηακαηάθελ Δκκ.νπσοηνπ επηδώζνπλ από θνηλνύ θαη 

εθ κέξνπο καο ην ζρεηηθό ηηκεηηθό Γίπισκα ηνπο δε β.Γ/ηελ ΙσάλλελΜειηαξάλ θαη ηνλ 

Αλαιακβάλνληα Πξόεδξν η.Μαξηλάθε όπσο ηνπ ηνπνζεηήζεη εηο ηελ θνκβηνδόρελ ηνπ ην 

ζήκα ηνπ Ρόηαξπ. 

Και ζςνεσίδομεν ηεν ηελεηήν ηιρ ανακεπύξεωρ επιηίμων μελών μαρ με ηον 

κ.Σηπαηιδάκεν Γεώπγιον ςποζηπάηεγον ε.α και μέσπι ππόηινορ Δ/ηεν ηερ V 

Μεπαπσίαρ Κπεηών, ηο βιογπαθικό ζεμείωμα ηος οποίος εν ζςνηομία εσει ωρ εξήρ: 

Ο Τπνζηξάηεγνο ηξαηηδάθεο Γεώξγηνο γελλήζεθε ην 1959 ζην πήιηΑγ.Βαζηιείνπ. 

Δηζήιζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπεπιίδσλ θαη απνθνίηεζε ην 1981 κε ην βαζκό ηνπ 

Αλζππνινραγνύ πεδηθνύ. 

Δίλαη απόθνηηνο νισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζρνιείσλ βαζηθήο θαη πξνθερσξεκέλεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ νπινπ ηνπ. 

Δπηπιένλ ερεη θνηηήζεη ζηελ Αλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ,ζηε Γηαθιαδηθή ρνιή ηεο 

Δζληθήο Ακπλαο θαη ζηελ Αλσηάηε ρνιή Δζληθήο Ακπλαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ππεξέηεζε ζε κνλάδεο ζε 

νιόθιεξν ηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ηελ Κύπξν σο Τπνδ/ηεο θαη Γ/ηεο. 

Τπεξέηεζε σο Δπηηειήο ζην Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ,ην Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο 

Φξνπξάο ζηελ Κύπξν θαη ζην Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Ακπλαο. 

Πξόζθαηα ππεξέηεζε σο Γηνηθεηήο ηεο 5εο ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΩΝ επη 3 ρξόληα από 

νπνπ θα απνζηξαηεύηεθε κε ην βαζκό ηνπ Τπνζηξάηεγνπ. 

Δρεη ηηκεζεί κε όια ηα πξνβιεπόκελα γηα ην βαζκό ηνπ Μεηάιιηα θαη Παξάζεκα. 

Δίλαη παληξεκέλνο κε ηε Νεπηαγσγό Κα Λεσληδάθε ηειια θαη ερνπλ 2 παηδηά πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζην Παλεπηζηήκην. 
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