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Ζτοσ 46ον – Τεφχοσ 39ον - Ρεριόδου 01/07/13 – 30/06/14 
IOYΛΙOΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 

ΕΞΕΔΟΘΘ : ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 
 

ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 
ΔΕΛΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ – ΜΑΙΝΑΚΘΣ ΣΤΑΥΟΣ 

ΧΑΛΘΔΩΝ 18 
ΤΘΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίμθςιν ΚΙΝ.6944439818 & 6983706585 (εφεδρικόν) 
ΝΟΔΑΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ 

ΑΝΔΕΑ ΑΧΟΝΤΑΚΘ 9, ΤΘΛ.28210-51543 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
ΔΕΛΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail) : info@rotarychania.gr 
ι edelakis@otenet.gr ι edelakis@yahoo.gr  

 
ΡΟΣΟΧΘ :  

Επιςκευκείτε 1) τθν Ιςτοςελίδα (website) : www.rotarychania.gr 
2) τθν ςελίδα μασ ςτο facebook 

Ρεριζχουν τισ δραςτθριότθτεσ μασ των  
12 τελευταίων ετϊν ιτοι από 1/7/2001 ζωσ ςιμερον. 

 
ΡΟΕΔΟΣ ΕΡITOΡΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΟΥΟΥΤΗΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΤΘΛ. 6944990538 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΑΦΘΣΘ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΛ.ΑΡΟΣΤΟΛΘ 
ροτ. Δελάκθσ Εμμανουιλ 

 
Υπεφκυνοι facebook ροτ/νοί Δελάκθσ Εμμ. Ρρόεδροσ,Χατηθκωνςταντίνου Ραναγιϊτα, 
Κοκκινάκθσ Εμμ. και Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ Διαχειριςτζσ. 
 
 

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. 

Ρροςοχι: 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 

ΟΤΑΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2470 ΡΕΙΦΕΕΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΘΘΜΑ ΤΘΣ ΧΟΝΙΑΣ 
ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ ΟΤΑΥ – ΑΛΛΑΞΕ ΤΘ ΗΩΘ 

ΡΟΕΔΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΤΑΥ 
RON D. BURTON 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 2013-2014 
 

ΚΟΣΜΑΣ XΟΥΤΟΥΙΑΔΘΣ 
Βαραςόβθσ 10- Άνω Γλυφάδα 

ΚΙΝ : 6977348373 
ΤΘΛ : 210-9374136 
FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΕΨΘΦ. Δ/ΤΘΣ 2014-2015 
 

ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΜΑΙΑΝΝΑ 
Αλκιβιάδου 46 Γλυφάδα Τ.Κ. 

16674 ΚΙΝ : 6944734836 
ΤΘΛ : 2109629672 
FAX : 2109629096 

E-mail : 
mariannakaloida@yahoo.gr 

ΥΡΟΔ/ΝΟΣ Δ/ΤΘΣ  2015-2016 
 

ΓΘΓΟΟΡΟΥΛΟΣ ΓΘΓΟΘΣ Λοκρίδοσ 

11 & Θεςςαλίασ, Χαλάνδρι Τ.κ. 15231 

Κιν. 6978485412 , Τθλ. 2106727734 

Fax: 2106711583 

E-mail: Gregory@central.ntria.gr 

                Β. ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΚΘΤΘΣ ΤΘΣ 2470 Ρερ. Διεκν. οτ. ΚΟΥΣΤΑΛΑΚΘΣ ΡΑΝΤΕΛΘΣ 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ .Ο ΧΑΝΙΩΝ  ΡΕΙΟΔΟΥ 1/7/13 ΕΩΣ 30/6/14 

1) ΡΟΕΔΟΣ ΜΑΙΝΑΚΘΣ ΣΤΑΥΟΣ     Οικονομολόγοσ, τ.Υποδ/τθσ Γ.Ν.Χανίων,τ.Γεν Δ/ντθσ ΑΝΕΚ , 
Ακτι Κουντουριϊτθ 1, Τθλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

2) ΕΨΘΦ/ΝΟΣ ΡΟΕΔΟΣ 2014-15 – Β. Δ/ΤΘΣ 13-14 – ΕΡΙΤΙΜΟΣ ΡΟΕΔΟΣ 

    ΔΕΛΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ Οδοντίατροσ, Χάλθδων 18, Τθλ: 28210-46467,  

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

3) Αϋ ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ – ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

     ΟΥΟΥΤΗΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ      Ξεν/χείο  ΜΙΜΟΗΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίασ, 

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

4) ΒϋΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΘΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ Μθχανολόγοσ - Θλεκτρολόγοσ   

     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) ΓϋΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΜΡΟΥΝΑΗΟΣ ΡΑΥΛΟΣ  

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

6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ – Τ.Β. Δ/ΤΘΣ ΝΟΔΑΑΚΘΣ ΕΜΜ Φαρμακοποιόσ 

    Ανδρζα Αρχοντάκθ 9 Τθλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414, email: nodarakis@yahoo.com 

7)ΑΝΑΡΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΒΟΥΑΚΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ Αγίου Ιωάννου Ξζνου 
Χαλζπα   Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΕΛΟΣ -ΥΡΕΥΘΥΝΘ 4θσ ΛΕΩΦΟΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΑΣΘΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΘ ΔΘΜΘΤΑ Οδοντίατροσ, 
Ερωφίλθσ 12, Θράκλειο Τθλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΤΑΜΙΑΣ  ΡΕΛΕΚΑΝΑΚΘΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ   

     Ζμποροσ δερμάτινων ειδϊν,  Κιν. 6989 119252  

10) ΚΟΣΜΘΤΩ ΚΟΥΟΥΡΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ Eπιχειρθματίασ, Κάτω Δαράτςο 

    Τθλ. 6944305825 
11) Τ. ΡΟΕΔΟΣ – Τ. Β. Δ/ΤΘΣ ΓΚΙΗΑΣ ΣΤΑΥΟΣ Δικθγοροσ, Τςόντου Βαρδα 68, Τθλ.28210- 44849 , 

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

mailto:kosmas-s@bossoft.gr
mailto:Gregory@central.ntria.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.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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ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟ ΕΡΟΤΑΗ ΑΡΟ ΤΘΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΘΣ 4-7-13 

Mε ομιλθτιν τον Αντιπεφερειάρχθν χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ Κριτθσ κ.Καλογεριν 

Νικόλαον τθσ αλλαγισ Θγεςίασ από τον Εμμ.Δελάκθ ςτο Σταφρο Μαρινάκθ και τθσ 

βραβεφςεωσ του Ταλαντοφχου Ηωγράφου Ρροβιδάκθ Σταφρου. 

Χαρακτθριςτικό ςτιγμιότυπο από τθν τελετιν Αλλαγισ Θγεςίασ ςτον οταριανό Πμιλο Χανίων . 

 

O Ρρόεδροσ απευκφνει τισ ευχαριςτίεσ του προσ τα μζλθ του όταρυ τθσ Κριτθσ και τισ Αρχζσ 

Ρολιτικζσ και Στρατιωτικζσ που πλαιςίωναν πάντοτε τισ Ρανθγυρικζσ Συνεςτιάςεισ του. 

Διακρίνονται κακιμενοι και απ αριςτερά ο Ρρ.Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Κακθγθτισ 

κ.Φίλθσ Ιωάννθσ, ο Ρτζραρχοσ ε.α κ.Κελαιδισ Εμμ., ο τ.β Δ/τθσ Σταφροσ Γκίηασ, ο Ρρόεδροσ και 

β.Δ/τθσ Εμμ.Δελάκθσ, ο νζοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ και ο Αντιπερειφερειάρχθσ χωροταξίασ 

και περιβάλλοντοσ Κριτθσ κ.Καλογερισ Νικόλαοσ. 

Ορκιοι και απο αριςτερά διακρίνονται οριςμζνα από τα μζλθ του ΔΣ και οι 2 β.Δ/ταί και 

ςυγκεκριμμζνα οι ροτ.Κουροφπθσ Ιωάννθσ Κοςμιτορασ , Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ Ταμίασ, 

Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και Μπουρνάηοσ Ραφλοσ Αντ/δροι, Μθλιαράσ Ιωάννθσ απερχόμενοσ 

β.Δ/τθσ και Κρουςταλάκθσ Ραντελισ αναλαμβάνων β.Δ/τθσ των ροτ.Κριτθσ. 
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Ο Αντιπεριφερειάρχθσ χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ Κριτθσ κ.Καλογερισ Νικόλαοσ ενϊ εκφωνεί 

τθν βαρυςιμαντον ομιλίαν του περί τθσ διαχειριςεωσ των απορρθμμάτων Κριτθσ. Διακρίνεται 

πίνακασ τθσ εκκζςεωσ του ταλαντοφχου Ηωγράφου Ρροβιδάκθ Σταφρου. 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΙΣ ΟΜΙΛΘΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΘ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΟΥ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΘΤΘΣ ΥΡΟ ΡΟΕΔΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΔΕΛΑΚΘ 4-7-13  
 
Αξιότιμεσ αρχζσ τθσ πόλεωσ Χανίων πολφ αγαπθτοί β δ/ται 12-13 και 13-14 Ιωάννθ Μθλιαρά 

και Ραντελι Κρουςταλάκθ κακϊσ και λοιποί τ.β Δ/ταί. 
Φίλτατοι Ρρόεδροι των .Ο. τθσ Κριτθσ, Κυρίεσ και Κφριοι, Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

 
Ειμαι ιδιαίτερα  ευτυχισ  που  ςιμερα κοςμεί και λαμπρφνει το βιμα του Ομίλου μασ,ο 

εξαίρετοσ ςυμπολίτθσ μασ κ.Καλογερισ Νικόλαοσ γαμπρόσ του επιτ.ροτ.του Ομίλου μασ κ.Ραφλου 
Ραυλάκθ μζςω του οποίου και εγινε θ προςωπικι μασ γνωριμία.Ειμαι υπεριφανοσ που με 
ςυγκαταλζγει μεταξφ των φίλων του και που μου το ζχει αποδείξει εμπράκτωσ ςτισ κατά καιροφσ 
ςυναντιςεισ μασ. 

Ο τρόποσ που μου μιλάει,θ χαροφμενθ ζκφραςισ του προςϊπου του που αντανακλά τα μφχια 
ςυναιςκιματα του προσ εμζνα προςωπικά,με εχουν κυριολεκτικά ςκλαβϊςει.Το αυτό φυςικά 
ιςχφει και δια τθν εξαίρετον ςφηυγον του Τηίνα.Ελπίηω βάςιμα θ φιλία αυτι που ανεπτφχκθ να 
ενιςχυκεί ακόμθ περιςςότερο και να μείνει αλϊβθτθ εισ το βάκοσ των χρόνων.  

Ο πολφ αγαπθτόσ μασ ομιλθτισ κα μασ αναπτφξει ςιμερα ζνα εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ κζμα 
που αφορά ολόκλθρον τθν Κριτθν θτοι του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείρθςισ 
Απορριμμάτων Κριτθσ.Ρρόβλθμα μζγα που εχει απαςχολιςει εδϊ και πάρα πολλά χρόνια 
ιδιαίτερα τα Χανιά μασ και τουσ άλλουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ γενικότερον και που είχε δθμιουργιςει 
ςωρεία προβλθμάτων. 

Επι του κζματοσ δεν επικυμϊ να  επεκτακϊ περιςςότερο και οφτε κα θτο πρζπον.Οφείλω όμωσ 
πρωτοφ του παραδϊςω το βιμα του Ομίλου μασ να αναφερκϊ λιαν περιλθπτικά εισ το 
βιογραφικόν του ςθμείωμα. 

                    
Συνοπτικό βιογραφικό 

Γεννικθκε ςτα Χανιά το ζτοσ 1957. 

Φοίτθςε ςτθ ςχολι Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ από όπου και αποφοίτθςε το 1982. Ζκτοτε εργάηεται ςτα Χανιά 

δραςτθριοποιοφμενοσ ςτον τομζα των μελετϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων. 

Από το 1994 μζχρι και ςιμερα εκλζγεται ςυνεχϊσ ωσ μζλοσ τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ Τμ. 

Δυτικισ Κριτθσ. Κατά το διάςτθμα 1994 - 2006, ςυμμετείχε ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι του τμιματοσ 

ενϊ κατά τθν περίοδο 2001 – 2004 κατείχε τθ κζςθ του Αντιπροζδρου τθσ Δ.Ε. 

Τθν περίοδο 2007 ζωσ 2010 κατείχε τθ κζςθ του Ρροζδρου τθσ Αντιπροςωπείασ του Τμιματοσ 

Δυτικισ Κριτθσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. 

Στισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ του 2010 εκλζχτθκε Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Χανίων, και αμζςωσ μετά ανζλαβε τα κακικοντα του Αντιπεριφερειάρχθ 

Κριτθσ ςτουσ τομείσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ. 
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Είναι πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ρεριβάλλοντοσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ και 

επικεφαλισ τθσ ομάδασ εργαςίασ που ςυςτικθκε με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ κ. Στ. 

Αρναουτάκθ για τθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

Κριτθσ  (ΡΕΣΔΑΚ), με τθ ςυμμετοχι όλων των φορζων και υπθρεςιϊν του νθςιοφ που ςχετίηονται 

με το αντικείμενο. 

Είναι παντρεμζνοσ με τθ Τηίνα Ρ. Ραυλάκθ και ζχουνε δυο παιδιά. 

Εκλεκτζ μου φίλε Νίκο το βιμα του Ομίλου μασ ςε αναμζνει αλλά πρωτοφ ςτο παραδϊςω ςου 
αφιερϊνω 2 μαντινάδεσ. 

 
     Ναϋςαι καλά και να χαρείσ, ςτθ ηιςθ τα παιδιά ςου 

    να βλζπεισ μεσ ςτα μάκια τουσ, τα πλοφτθ τα δικά ςου. 
 

       Κόκκινα τριαντάφυλλα, ςτζλνω να ςϋαναμϊςουν 
       το χρϊμα τουσ, το πάκοσ μου, κζλω να ςου το δϊςουν. 

 
                               

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΡΕΣΔΑΚ) 

 

Θ Μελζτθ του ΡΕΣΔΑΚ ςυντάχκθκε από τθ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρεριφζρειασ και ςτισ 2-7-

2013 εγκρίκθκε θ Απόφαςθ του ΡΕΣΔΑΚ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Κριτθσ, μετά από 

εντατικι διαβοφλευςθ με τα ςυναρμόδια Υπουργεία. Στισ 4-7-2013 παρουςιάςτθκε ςτθν εκδιλωςθ 

του οταριανοφ Ομίλου Χανίων από τον Αντιπεριφερειάρχθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ κ. Νίκο 

Καλογερι. 

Ο ΡΕΣΔΑΚ είναι ο πρϊτοσ Σχεδιαςμόσ ςτθν Ελλάδα ο οποίοσ επικαιροποιικθκε με βάςθ τθν 

Οδθγία 2008/98  θ οποία ςε γενικζσ γραμμζσ απαιτεί:   

α) να τθρθκεί θ ιεραρχία «1ον πρόλθψθ, 2ον επαναχρθςιμοποίθςθ, 3ον ανακφκλωςθ, 4ον 

ανάκτθςθ άλλου είδουσ (π.χ. ενζργεια), 5ον διάκεςθ» ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων. 

β) να γίνεται χωριςτι ςυλλογι ςε μεγάλο ποςοςτό ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων  

γ) να γίνεται ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ςε όλα τα είδθ αποβλιτων. 

Βάςει αυτϊν των απαιτιςεων ο ΡΕΣΔΑΚ χαράχκθκε πάνω ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

μεγιςτοποίθςθσ τθσ ανακφκλωςθσ. Για τθν επιτυχι εφαρμογι   του προτεινόμενου Σχεδιαςμοφ κα 

πρζπει να δοκεί μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν αλλαγι νοοτροπίασ των πολιτϊν ςτο ςφνολο τθσ 

Ρεριφζρειασ, με δράςεισ που κα ςτοχεφςουν ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τουσ, 

προκειμζνου  να ανακυκλϊνουν αλλά  και να μειϊνουν τθν παραγωγι αποβλιτων.  

Στθ Μελζτθ του ΡΕΣΔΑΚ αναλφεται πλικοσ ρευμάτων αποβλιτων. Κακϊσ όμωσ είναι ςε εξζλιξθ 

θ τροποποίθςθ του νζου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), κεωρικθκε ςκόπιμο 
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ο νζοσ ΡΕΣΔΑΚ να εςτιάςει ςτθ διαχείριςθ των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων, ζωσ τθν οριςτικι 

κατεφκυνςθ που κα δϊςει ο νζοσ ΕΣΔΑ για τα υπόλοιπα ρεφματα. 

Για τθ διαχείριςθ των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ), λοιπόν, θ Ρεριφζρεια επζλεξε ζνα 

ςφςτθμα που: 

1. Καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2008/98. 
2. Δίνει ζμφαςθ ςτθ Διαλογι ςτθν Ρθγι  (ΔςΡ) με ςκοπό να προκφψουν περιςςότερα και 

κακαρότερα ανακυκλϊςιμα κακϊσ και καλισ ποιότθτασ compost . 
3. Στοχεφει ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν με προγράμματα και δράςεισ που ιδθ ζχει αρχίςει και 

δρομολογεί. 
4. Ρροβλζπει τθ Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων για τθν ανακφκλωςθ υλικϊν που μζχρι τϊρα οι  

δεν μποροφςαν να τοποκετθκοφν  ςτουσ κάδουσ, ενϊ ςτθν ουςία τα περιςςότερα είναι προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ 

5. Ρροτείνει ςφςτθμα 4 κάδων (ζνα κάδο για ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ, ζνα κάδο για το 
οργανικό – απόβλθτα κουηίνασ, ζνα κάδο για το ζντυπο χαρτί και το γνωςτό κάδο του 
ςφμμεικτου που εκεί αναμενεται θ μικρότερθ ποςότθτα. Σταδιακά κα τοποκετοφνται και 
άλλα υλικά ςε ξεχωριςτό κάδο ι ςε κάδουσ με ξεχωριςτά τμιματα. 

6. Ρροβλζπει αποκεντρωμζνεσ, μικρζσ και ιπιασ τεχνολογίασ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ, και 
κομποςτοποίθςθσ. 

7. Δίνεται θ δυνατότθτα αποφυγισ νζων χωροκετιςεων με δθμιουργία μονάδων  ςε χϊρουσ με 
ιδθ χωροκετθμζνεσ υποδομζσ τζτοιου είδουσ. 

8. Αξιοποιεί τισ υφιςτάμενεσ μονάδεσ αναβακμίηοντάσ τισ. 
9. Και οδθγεί ςε μια οικονομικότερθ διαχείριςθ. 

 
Θ Στρατθγικι του ΡΕΣΔΑΚ χαράηεται ςε τρεισ άξονεσ: 

1 τθ ςτοχευμζνθ Διαλογι ςτθν Ρθγι του οργανικοφ κλάςματοσ. Τα προγράμματα για τθ ΔςΡ κα 
ξεκινιςουν άμεςα από τισ τουριςτικζσ περιοχζσ που είναι και οι μεγάλοι παραγωγοί (ιδθ ςτθ 
Χερςόνθςο και τα Χανιά υλοποιείται το πρόγραμμα) και με τθν υλοποίθςθ των μονάδων 
διαχείριςθσ κα επεκτακεί το πρόγραμμα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια.  

2 τθν επζκταςθ των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν και τθν εδραίωςθ ςυςτθμάτων ΔςΡ 

άλλων υλικϊν. Επιλζγουμε το χαρτί ωσ το πρϊτο υλικό που κα ςυλλζγουμε ξεχωριςτά κακϊσ 

είναι ζνα εφκολα διαχωρίςιμο κλάςμα και αποτελεί και αρκετά μεγάλθ ποςότθτα των ΑΣΑ. 

3 τθν εκτεταμζνθ ανακφκλωςθ υλικϊν που προζρχονται από το ςφμμεικτο ρεφμα των ΑΣΑ, με 

χριςθ εξοπλιςμοφ  υψθλισ τεχνολογίασ ςτισ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ και επεξεργαςίασ 

που προτείνονται. 

Αφαιρϊντασ τισ ποςότθτεσ που επιδιϊκουμε να πετφχουμε με τουσ ςτόχουσ που κζςαμε για τα 
προδιαλεγμζνα οργανικά, ςυςκευαςίεσ και το χαρτί, μζνει μια ποςότθτα ςφμμεικτου που κα 
οδθγείται ςτισ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ και επεξεργαςίασ. Το ποςοςτό αυτό είναι περίπου 66% 
των ΑΣΑ. 

Με τθν εκτεταμζνθ μθχανικι διαλογι και κομποςτοποίθςθ ςτισ προτεινόμενεσ μονάδεσ 

διαχείριςθσ ςτοχεφουμε να ζχουμε ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ υλικϊν και εκτροπι ΒΑΑ και μόνον ζνα 

ποςοςτό 20-25% να οδθγείται προσ ταφι.  
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Συνολικά προτείνεται θ λειτουργία 9 μονάδων διαχείριςθσ αποβλιτων (3 υφιςτάμενεσ και 6 

νζεσ) ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια, ιπιασ τεχνολογίασ και με ςχετικά μικρό κόςτοσ επζνδυςθσ και 

διαχείριςθσ: 

o Για τθν Ρ.Ε. Χανίων προβλζπεται θ ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ ΕΜΑΚ Χανίων και θ αναβάκμιςθ 
τθσ λειτουργίασ τθσ μζςω προςκικθσ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ για τθν επεξεργαςία των 
ςφμμεικτων ΑΣΑ, των προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν του μπλε κάδου και του 
προδιαλεγμζνου οργανικοφ, όλθσ τθσ ΡΕ. 

o Για τθν Ρ.Ε. εκφμνθσ προβλζπεται καταςκευι νζασ μονάδασ Μθχανικισ Διαλογισ και 
Επεξεργαςίασ, θ οποία κα επεξεργάηεται το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ςφμμεικτων ΑΣΑ, των 
προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν του μπλε κάδου και του προδιαλεγμζνου 
οργανικοφ, όλθσ τθσ Ρ.Ε. 

o Για τθν Ρ.Ε. Θρακλείου προβλζπεται α) θ αναβάκμιςθ και ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ 
Ρροεπεξεργαςίασ & Ραραγωγισ SRF (δευτερογενζσ καφςιμο) για τα ΑΣΑ του Δ. Θρακλείου 
(μετά από ςχετικι ζρευνα τθσ Ρεριφζρειασ επιςθμαίνεται ότι θ αξιοποίθςθ του καυςίμου που 
παράγεται από τθν μονάδα αυτι, διαςφαλίηεται με τθν αποδοχι του ςε μονάδεσ ενεργειακισ 
αξιοποίθςθσ με χριςθ δευετερογενϊν καυςίμων (π.χ. τςιμεντοβιομθχανίεσ) εκτόσ 
Ρεριφζρειασ). β) θ καταςκευι νζασ Μονάδασ Μθχανικισ Διαλογισ και Επεξεργαςίασ, ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Χερςονιςου (ΑΣΑ των: Δ. Χερςονιςου, Δ. Μινϊα Ρεδιάδοσ, Δ. Βιάννου, 
Δ. Αγ. Νικολάου και Δ. Ορ. Λαςικίου και προδιαλεγμζνων οργανικϊν όλων αυτϊν των Διμων 
και επιπλζον του Δ. Θρακλείου). γ) θ καταςκευι νζασ Μονάδασ Μθχανικισ Διαλογισ και 
Επεξεργαςίασ ςτο Κεντρικό, Δυτικό ι Νότιο μζροσ τθσ Ρ.Ε (ΑΣΑ των: Δ. Αρχανϊν Αςτερουςίων, 
Δ. Γόρτυνασ, Δ. Μαλεβιηίου, Δ. Φαιςτοφ). δ) θ καταςκευι νζασ Μονάδασ επεξεργαςίασ 
προδιαλεγμζνου οργανικοφ, ςτο Δ. Αρχανϊν – Αςτερουςίων (προδ. οργ. των Δ. Αρχανϊν 
Αςτερουςίων, Δ. Γόρτυνασ, Δ. Μαλεβιηίου, Δ. Φαιςτοφ). ε) Ο εκςυγχρονιςμόσ και ςυνζχιςθ 
λειτουργίασ του ΚΔΑΥ Θρακλείου για τισ ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ του μπλε κάδου όλθσ 
τθσ ΡΕ. 

o Για τθν Ρ.Ε. Λαςικίου προβλζπεται α) θ καταςκευι νζασ μονάδασ Μθχανικισ Διαλογισ και 
Επεξεργαςίασ ςτο Διμο Σθτείασ. Θ μονάδα αυτι κα επεξεργάηεται το ςφνολο τθσ ποςότθτασ 
των ςφμμεικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν του μπλε κάδου που 
παράγονται ςτο Διμο Σθτείασ και Ιεράπετρασ. Τα ςφμμεικτα ΑΣΑ και το προδιαλεγμζνο 
οργανικό από τουσ Διμουσ Αγ. Νικολάου και Ορ. Λαςικίου κα μεταφζρονται ςτθ Μονάδα 
Χερςονιςου, ενϊ ο μπλε κάδοσ ςτο ΚΔΑΥ Θρακλείου. β) θ καταςκευι νζασ Μονάδασ 
επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων των Διμων Ιεράπετρασ και Σθτείασ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ιεράπετρασ (με πικανι ςυνεπεξεργαςία γεωργικϊν αποβλιτων). 

 
Πλα τα παραπάνω προβλζπονται ςτο τελικό ςτάδιο του ΡΕΣΔΑΚ που προβλζπεται να ξεκινιςει 

ςτισ αρχζσ του 2016. Σιμερα βρίςκονται ςε εξζλιξθ οι μελζτεσ των ζργων για τισ προτεινόμενεσ 

Μονάδεσ διαχείριςθσ, οι οποίεσ παρακολουκοφνται προκειμζνου να υπάρχει ςυμβατότθτα με τισ 

επιταγζσ του ΡΕΣΔΑΚ. Με τθν υλοποίθςθ των Μονάδων αυτϊν κα ολοκλθρωκεί ο Σχεδιαςμόσ και 

κα λειτουργεί ςτθν τελικι του μορφι.  

Μεταβατικι Ρερίοδοσ Διαχείριςθσ 

Στο Μεταβατικό ςτάδιο και μζχρι τθν ζναρξθ του Τελικοφ Σταδίου του ΡΕΣΔΑΚ προβλζπεται να 

ςυνεχιςτεί θ λειτουργία των υφιςτάμενων μονάδων διαχείριςθσ (ΕΜΑΚ, Μονάδα Ρροεπεξεργαςίασ 

Θρακλείου και ΚΔΑΥ), των υφιςτάμενων ΧΥΤΑ, των υφιςτάμενων ΣΜΑ/Υ (ζκυμνο, Θράκλειο, 

Μοίρεσ, Μάλια, Ιεράπετρα) και των υφιςτάμενων πράςινων ςθμείων (Χερςόνθςο, Μάλια). Ζχει 

δρομολογθκεί θ επζκταςθ όλων των υφιςτάμενων ΧΥΤΑ και προβλζπονται προςωρινοί κινθτοί 
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ΣΜΑ/Υ όπου απαιτείται, οι οποίοι κα μποροφν να εξυπθρετοφν εκ περιτροπισ τισ ανάγκεσ 

διαφόρων περιοχϊν.  

Επίςθσ, προτείνεται θ άμεςθ εγκατάςταςθ Ρράςινων Σθμείων ςυλλογισ υλικϊν, τουλάχιςτον 4 

μεγάλων (ζνα κοντά ςε κάκε μεγάλο Αςτικό Κζντρο), κακϊσ και θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ 

ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ 

Ανακφκλωςθσ (Ε.Ε.Α.Α) και πικανϊσ άλλα Εναλλακτικά Συςτιματα Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν, όπωσ 

θ Ανταποδοτικι Ανακφκλωςθ. 

Στθ Μελζτθ του ΡΕΣΔΑΚ προτείνονται εναλλακτικζσ προτάςεισ, που μποροφν να προςδϊςουν 

κίνθτρα ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ ϊςτε να ςτραφοφν ςτθν φιλοπεριβαλλοντικι διαχείριςθ 

των ςτερεϊν αποβλιτων τουσ και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του ΡΕΣΔΑΚ. Επίςθσ προτείνονται 

Μζτρα και Δράςεισ Δθμοςιοποίθςθσ των ςτόχων του ΡΕΣΔΑΚ 

 
Εκ μζρουσ του οτ. Ομίλου Χανίων ο τ.β.Δ/τθσ Σταφροσ Γκίηασ 

ευχαριςτεί τον Ομιλθτι κ.Καλογεριν Νικόλαο Αντιπεριφερειάρχθν 

Χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ Κριτθσ δια τθν ενδιαφζρουςα και 

κατατοπιςτικι Ομιλία του πάνω ςτο κζμα τθσ Διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων Κριτθσ παρουςία του ροτ.Εμμ.Δελάκθ αναλαμβάνοντα β 

Δ/του. 

Διακρίνεται μικρό τμιμα πίνακοσ του εξαίρετου Ηωγράφου Σταφρου 

Ρροβιδάκθ,θ ζκκεςισ Ηωγραφικισ του οποίου διοργάνωςε ο Ομιλοσ 

μασ. 

 
 

ΠΡΟΦΩΝΗΙ ΠΑΡΑΔΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΣ.Δ/ΕΩ ΡΟΣ.ΟΜΙΛΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΤΠΟ 
ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 4-7-2013 

Θα ικελα να με πλαιςιϊςουν όλα τα μζλθ του ΔΣ του Ομίλου Χανίων που τόςο πρόκυμα και 

αφιλοκερδϊσ εργάςκθκαν δια να φζρουμε ςε αίςιον πζρασ τισ ςυνεςτιάςεισ μασ και τθσ εν γζνει 

δραςτθριότθτεσ μασ κακϊσ και τουσ β.Δ/τασ ΜΘΛΙΑΑ και Κρουςταλάκθ Ραντελι. 

Θα θκελα να παρακαλζςω τον ροτ.Φαντάκθ δια μερικζσ αναμνθςτικζσ φωτογραφίεσ. 

Αξιότιμεσ αρχζσ τθσ πόλεωσ των Χανίων.  

Ρολφ αγαπθτοί β.Δ/ται Ιωάννθ Μθλιαρά 12-13 και Ραντελι Κρουςταλάκθ 13-14  κακϊσ και 

λοιποί τ.β.Δ/ταί 

Φίλτατοι Ρρόεδροι των ροτ.Ομίλων τθσ Κριτθσ 

Κυρίεσ και Κφριοι,Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 
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Θ ςθμερινι θμζρα αποτελεί για μζνα προςωπικϊσ μια ολωσ ιδιαίτερθ χρονικι ςτιγμι διότι 

υςτερα από 45 χρόνια (από το 1968)ςυνεχοφσ ροταριανισ παρουςίασ ο Δ/τθσ τθσ 2470 

ροτ.Ρεριφζρειασ ροτ.Κοςμάσ Χουτουριάδθσ μου ζκανε τθν μεγάλθ τιμι  να μου ανακζςει τα 

κακικοντα του β.Δ/του ςε 4 Ομίλουσ των Ακθνϊν.Λόγω τθσ μεγάλθσ αποςτάςεωσ που χωρίηει τθν 

Κριτθ από τθν Ακινα κράτθςα τιμισ ζνεκεν μόνο το Κεντρικό Ομιλο Ακθνϊν δια να μπορϊ να 

ανταποκρικϊ αφ ενόσ μεν καλφτερα ςτα νζα μου κακικοντα αφ ετζρου δε και κυρίωσ να μθν 

ελαττϊςςω τθν παρουςίαν μου ςτον Ομιλο Χανίων και τουσ λοιποφσ Ομίλουσ τθσ Κριτθσ που με 

ςυνδζουν εδϊ και πάρα πολλά χρόνια ακατάλυτοι δεςμοί φιλίασ.Ειναι θ Τρίτθ φορά που 

αναλαμβάνω β/Δ/τθσ ευχαριςτϊ κερμά τουσ Δ/τασ Τάκθν Ραρλαβάντηαν,Γιάννθ Βλαςιάδθ και 

Κοςμά Χουτουριάδθ που με τίμθςαν με τθν εμπιςτοςφνθν τουσ ανακζντοντασ μου ωσ προείπα τα 

κακικοντα του β.Δ/του.Ενεκεν του γεγονότοσ τοφτου και για να μπορζςει να αναδειχκεί και άλλοσ 

ροτ.ςυνάδελφοσ ωσ πρόεδροσ του Ομίλου δεν ζκεςα υποψθφιότθτα.Θα ειμαι όμωσ πάλι 

Ρρόεδροσ του χρόνου τζτοιο καιρό εάν κζλει ο Θεόσ. 

Θ Συγκίνθςισ μου είναι μεγάλθ που  παραδίδω ςιμερον τθν Ρροεδρίαν του οτ.Ομίλου Χανίων 

εισ τον άξιον ςυνεργάτθν και  φίλον μου ροτ.Σταφρο Μαρινάκθ.Ριςτεφω ακράδαντα ότι θ φιλία μασ 

αυτι κα αποτελζςει απαρχιν νζασ αρμονικισ ςυνεργαςίασ εισ τθν Δ/ςιν του Ομίλου.Και είναι πολφ 

βαςικόν πράγμα το γεγονόσ τοφτο.Διότι όταν ςε μια μικρά ομάδα ανκρϊπων ωσ ειμεκα εμείσ οι 40 

ροτ.του Ομίλου μασ δεν μποροφμε να είμεκα αγαπθμζνοι και ςυναδελφωμζνοι πωσ κζλουμε εισ τα 

πλατφτερα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ μασ του ζκνου μασ και του κόςμου γενικϊτερα να υπάρξει 

αγάπθ και ειρινθ; Ευτυχϊσ για τον Ομιλόν μασ τζτοιο πράγμα δεν υπάρχει.Πλα τα ενεργά και 

δρϊντα μζλθ του Ομίλου μασ μακράν και ανεξάρτθτα από τισ πολιτικζσ του πεποικιςεισ είναι 

άρρθκτα ςυναδελφωμζνοι.Και αφτό είναι θ μεγάλθ μασ ζπιτυχία.Διότι είμεκα μεν ολίγοι εισ 

αρικμόν αλλά πλοφςιοι εισ ανκρωπιςτικά αιςκιματα και ςυναδελφικιν αλλθλεγγφθ.Και αυτό 

αποδεικνφεται ζμπρακτα από τισ άλλεπάλλθλεσ επι 37 ςχεδόν χρόνια ψθφοφορίεσ οπου με 

ςυντριπτικι πλειοψθφία και πάρα πολλζσ φορζσ με παμψθφία μου ανακζςατε το τιμθτικόν 

αξίωμα του Ρροζδρου επι 27 χρόνια επι 4 του Αντ/δρου επι 6 του Γεν.Γραμματζωσ .Με ςυγκινεί 

ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι μπόρεςα να φανϊ αντάξιοσ των προςδοκιϊν ςασ,και αντάξιοσ τθσ αγάπθσ 

ςασ.Να ειςκε απόλυτα ςίγουροι φίλοι ροτ.ςυνάδελφοι ότι και από τθσ κζςεωσ του βοθκοφ Δ/του 

κα προςφζρω τισ μικρζσ μου δυνάμεισ εισ το να ςυνεχίςωμεν το οταριανό μασ εργον,εισ το να 

ςυνεχίςωμεν τθν καλλιζργειαν του αιςκιματοσ τθσ ροτ.αλλθλεγγφθσ και Αγάπθσ.Είμεκα ενασ 

Ομιλοσ ,μια ομάδα ανκρϊπων που με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ εχουμε καταφζρει να εναρμονιςκοφμε 

μεταξφ μασ και να αποτελζςομε μια αγαπθμζνθ οικογζνεια.Αυτό το πολφ μεγάλο επίτευγμα εχει 

γίνει πραγματικότθτα χάρισ ςτο υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ των ροτ.που δεν κα πρζπει επ ουδενί 

λζγω και ςε καμμιά περίπτωςθ να κυςιάςουν το ςυμφζρον του ςυνόλου χάριν 

μικροπαρεξθγιςεων. 

Ρριν ςου παραδϊςω τοφτο τον κϊδωνα ςφμβολον τθσ Ρροεδρικισ εξουςίασ κα ικελα δια μίαν 
ακόμθν φοράν να ευχαριςτιςω όλα τα μζλθ του ροτ.Ομίλου Χανίων κακϊσ και τουσ φίλουσ του 
Ομίλου μασ που μασ τιμοφςαν εισ τασ πανθγυρικάσ μασ ςυνεςτιάςεισ δια τθν μεγάλθ βοικειαν που 
μου παρζςχον κατά τθν διάρκειαν τθσ Ρροεδρικισ μου κθτείασ.Ρολλοί απ αυτοφσ με ενεκάρρυναν 
και με ενεψφχωναν.Να είναι βζβαιοι ότι τουσ ευγνωμονϊ διαρκϊσ και ότι ουδζποτε κα 
λθςμονιςω ότι χάρισ ςε αυτοφσ επζτυχα τθν ανάδειξιν του Ομίλου Χανίων  εισ τουσ πρωτοπόρουσ 
τθσ Ελλάδοσ.Το γεγονόσ τοφτο δεν είναι απλό ςχιμα λόγου.Το αποδεικνφουν τα εργα.Κάκε χρόνο 
και επι εικοςειεπταετία που θμουν Ρρόεδροσ βραβευόταν ο Ομιλοσ μασ ςτο ετιςιο Ρανελλινιο 
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ροτ.Συνζδριο .Οι τιμθτικζσ αυτζσ διακρίςεισ αντανακλοφν ςε ςασ,διότι χάρισ ςε ςασ τουσ 
πιραμε.Σου εφχομαι και ςυ του χρόνου να βρεκείσ ςτθν ιδια κζςθ με μζνα και να μασ φζρεισ τισ 
τιμθτικζσ διακρίςεισ που πράγματι αξίηουν ςτον Ομιλο Χανίων όχι για τίποτε άλλο τουλάχιςτον για 
το γεγονόσ ότι είναι ενασ Ομιλοσ που καλλιζργθςε τθν αγάπθ και τθν αδελφοςφνθν μεταξφ των 
μελϊν του ςε μεγάλο βακμό. 

 
Και τϊρα απευκφνομε ςτον αποχωροφντα β.Δ/τθ Γιάννθ Μθλιαρά. 

Ρολφ αγαπθτζ ροτ.ςυνάδελφε Γιάννθ κζλω να ςε ευχαριςτιςω τόςο εγϊ προςωπικά οςον και 

ολόκλθρο το Δ.Σ του Ομίλου μασ για τθν αρίςτθ ςυνεργαςία και ςφμπνοια που είχαμε κακ όλθν τθν 

διάρκειαν τθσ κθτείασ ςου ωσ β.Διοικθτοφ.Θ από πάρα πολλϊν ετϊν ςφυρθλατθμζνθ ςε ςτζρεεσ 

βάςεισ φιλία μασ αςφαλϊσ και ςυνετζλεςε τα μζγιςτα ϊςτε να αιςκάνομαι τόςον εγϊ οςον και οι 

περιςςότεροι ροταριανοί ςυνάδελφοι ότι ζχομεν ζναν αριςτο ςυνεργάτθ,ζναν ανιδιοτελι 

αγωνιςτι τθσ ανκρωπιάσ που κα εξακολουκιςει  να μασ ςυμπαρίςταται και μετά τθν παράδοςιν 

των κακθκόντων του ωσ β Δ/του και κα πλαιςιϊνει τισ ςυνεςτιάςεισ μασ ωσ ζκανε εδϊ και 

χρόνια.Εισ αναγνϊρθςιν τθσ πολφτιμθσ προςφοράσ του προσ τον Ομιλον μασ βραβεφομε με το 

κάτωκι αιτιολογικόν:            

Δια  τισ πολφτιμεσ και λιαν ςημαντικζσ υπηρεςίεσ που προςζφερε και εξακολουθεί να 

προςφζρει με περιςςή αυταπάρνηςη και αίςθηςη  καθήκοντοσ επι πολλά ζτη 1) Εισ τα 

ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΡΟΣΑΡΙΑΝΑ ΙΔΕΩΔΗ κααςτήςαντα τουσ Ομίλουσ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

πιςτοφσ θεματοφφλακασ τησ ΡΟΣΑΡΙΑΝΗ ΠΑΡΑΔΟΙ και ωσ κφριουσ μοχλοφσ τησ διατηρήςεωσ 

του Ροταριανιςμοφ και εισ την ΚΡΗΣΗΝ  2)Δια την αρίςτην και καθϋόλα άψογα,ευγενική και με 

κατανόηςιν ςυνεργαςίαν του με τα Προεδρία των ροτ/νων Ομίλων τησ Κρήτησ 3) Δια την εν γζνει 

ςυμπεριφορά του και το  ήθοσ του και που τον ζχουν καταςτήςει λίαν  αγαπητόν.                                                     

 

Φωτογραφικο ςτιγμιοτυπο από τθ βραβευςθ 

του αποχωρουντοσ β. Δ/του Μθλιαρα Ιωαννθ. Το 

ςχετικο τιμθτικο διπλωμα του επιδιδουν από 

κοινου ο Αντ/ρχθσ  χωροταξιασ και περιβαλλοντοσ 

Κρθτθσ κ. Καλογερθσ Νικολαοσ και ο πολιτευτθσ 

και Ρτεραρχοσ ε.α. κ. Κελαιδθσ Εμμανουθλ. 

 

Και τώρα απευκφνομαι ςτο νζο β.Δ/τθ Παντελι Κρουςταλάκθ που ότι και να πώ κα είναι 

λίγο.Ειναι ο άνκρωποσ εκείνοσ που χάρισ ςτισ προςπάκειεσ και ζνζργειεσ του θτο πάντοτε παρών ο 

ροτ.Ομιλοσ Ηρακλείου δια πολυμελοφσ αντιπροςωπείασ.Ητο θ κινθτιριοσ δφναμθ.υνζχιςε 

αγαπθμζνε και εκλεκτζ μασ ροτ.ςυνάδελφε να προςφζρεισ από το μετερίηι τθσ νζασ ςου κζςεωσ ότι 

μπορείσ για το καλό του Ρόταρυ Χανίων και τθσ Κριτθσ γενικότερον.Οι εφχζσ μασ  κα ςε 

κατευοδώνουν και θ προθγοφμενθ εμπειρία ςου κα μασ εξαςφαλίςει μια νζα επιτυχι χρονιά 

ςυνεργαςίασ και αλλθλοεκτίμθςισ.Εισ επιβεβαίωςιν των αιςκθμάτων μασ προσ το πρόςωπον 

ςου,ςου επιδίδομε ζνα ακόμθ τιμθτικό δίπλωμα οπου αναγράφομε τα κάτωκι: 
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  Δια τθν από καρδιάσ ζνκερμθν  και μετά πάκουσ και επιμονισ αφκάςτου  υποςτιριξιν του 

προσ τον Ομιλον μασ,παρζχοντασ μασ αμζριςτα και αγόγυςτα τθν βοικειαν του ςε όλα τα επίπεδα 

και τουσ αρμοδίουσ με λιαν επιτυχζσ  αποτζλεςμα πράγμα που αποδεικνφει τθν ςπάνιαν αγάπθν 

του προσ υμάσ και τα παγκόςμια ροταριανά ιδεϊδθ.Οι ανωτζρω  πράξεισ του,μασ επιβάλλουν να 

τον κεωροφμεν ςάρξ εκ τθσ ςαρκόσ μασ και του παρζχομεν αμζριςτον τθν ευγνωμοςφνθν μασ και 

τθν ευχιν και παρότρυςιν να ςυνεχίςει και εισ το μζλλον το αυτό ζργον και με μεγαλφτερθν 

ακόμθν ζνταςιν και δθμιουργικι πνοι. 

Με  εκτίμθςιν ,Θαυμαςμόν και ωσ ελάχιςτον δείγμα τιμισ. 

 

Φωτογραφικό ςτιγμιότυπο από τθ βράβευςθ του 

νζου β. Δ/του των οτ. Κριτθσ , οτ Κρουςταλλάκθ 

Ραντελι. Το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα , του 

επιδίδουν από κοινοφ ο Δ/τθσ του Ναυςτάκμου 

Κριτθσ Αρχιπλοίαρχοσ κ. Χζλμθσ Δθμιτριοσ και ο 

Αν/δροσ του Δθμ. Συμβουλίου Χανίων κ. 

Φραγκάκθσ Εμμανουιλ. 

 

Νζε Ρρόεδρε Σταφρο Μαρινάκθ 

Σου αφιερϊνω ζνα  ζμμετρο  ςτιχοφργθμα μου  δια να το ζχεισ πάντοτε κατά νουν  ςτισ πράξεισ και 

ενζργειεσ ςου. 

Ο τροχόσ του όταρυ γυρίηει 

Ευκαιρίεσ χαρίηει 

Σιμερα Ρρόεδρε είναι δικι ςου 

Να μασ δείξεισ να δοφμε τθν δφναμιν ςου 

Να καμαρϊνουμε οφλοι ςτο όνομα ςου 

Και κα ‘μαςτε πάντα δίπλα κοντά ςου. 

 

Δζνδρα να φυτζψεισ βακειά να ριηϊςουν 

Να δοφμε ανκίηουν καρπό να μασ δϊςουν  

Θ προεδρία, για όλουσ, δοκιμαςία 

Ετιςια είναι θ εξουςία 

Γυρεφει ανταλλάγματα πολλά να δϊςεισ  

Και πάνω απϋόλα  να μθν αμελιςεισ 

Τα ιδανικά, που τιμοφμε, και υπθρετοφμε 

Ευκφνθ, μεγάλθ, για όςο κα ηοφμε. 

Σου παραδίδω τθν καμπάνα το ςφμβολο τθσ Ρροεδρικισ  εξουςίασ 
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Και ςου εφχομαι καλι επιτυχία . 

 

         ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΡΟΕΔΟΥ ΣΤΑΥΟΥ ΜΑΙΝΑΚΘ 

Αξιότιμεσ Ρολιτικζσ και Στρατιωτικζσ αρχζσ αγαπθτοί εκπρόςωποι των    ροτ.Ομίλων τθσ Κριτθσ 

Φίλοι οταριανοί Συνάδελφοι,κυρίεσ και κφριοι. 

Ππωσ οι περιςςότεροι γνωρίηετε το όταρυ είναι ζνα παγκόςμιο δίκτυο εκελοντϊν που 

επιτελοφν κοινωνικό ζργο. 

Τα μζλθ του όταρυ είναι προςωπικότθτεσ από τον επιχειρθματικό  τον επαγγελματικό και τον 

πολιτικό χϊρο που παρζχουν ανκρωπιςτικζσ υπθρεςίεσ,προωκοφν θκικζσ αξίεσ και βοθκοφν ςτθν 

εδραίωςθ τθσ καλισ πίςτθσ ςτον κόςμο. 

Σϋολο τον κόςμο λειτουργοφν ςιμερα 32000 οταριανοί Ομιλοι ςε περιςςότερα από 200 κράτθ 

υλοποιϊντασ ανκρωπιςτικά ζργα που προςπακοφν να επουλϊςουν  θ να αντιμετωπίςουν πλθγζσ 

τθσ ςφγχρονθσ εποχισ όπωσ ο αναλφαβθτιςμόσ οι επιδθμίεσ θ πείνα θ ζλλειψθ πόςιμου νεροφ και 

περιβαλλοντικά προβλιματα. 

Τα προγράμματα του Διεκνοφσ όταρυ παρζχουν οικονομικι ενίςχυςθ ςτουσ κατά τόπουσ 

οταριανοφσ Ομίλουσ για τθν υλοποίθςθ ζργων όπωσ διεκνείσ υποτροφίεσ και ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν. Στον ιατρικό τομζαϋθ προςπάκεια εξάλλειψθσ τθσ πολυομυελίτιδασ  ςε ςυνεργαςία με 

τθν Διεκνι οργάνωςθ Υγείασ.Τα μζλθ του όταρυ εκτόσ τθσ εκελοντικισ εργαςίασ (θ Ελλάσ 

ςυμμετείχε με εκελοντζσ γιατροφσ) εχουν προςφζρει μζχρι ςιμερα 650εκ.$. 

Οι οταριανοί Ομιλοι δεν εχουν πολιτικι θ κρθςκευτικι τοποκζτθςθ. 

Ππωσ γνωρίηετε οι οταριανοί και οι φίλοι μασ ςυναντιϊμαςτε τουλάχιςτον μια φορά τον μινα 

για ςφςφιξθ των ςχζςεων μασ πάντα με εκλεκτοφσ ομιλθτάσ που αναπτφςςουν κζματα τθσ 

επικαιρότθτασ. 

Φτάςαμε αιςίωσ ςτο τζλοσ μιασ ακόμθ ροταριανισ χρονιάσ. 

Ο Ιοφλιοσ για το όταρυ είναι μινασ αναγζννθςθσ,οι αλλαγζσ θγεςίασ που γίνονται κάκε χρόνο 

τζτοια εποχι μασ δίδουν ζνα ελπιδοφόρο μινυμα ςυνζχειασ και προςπάκειασ πάνω ςε μια ςτζρεα 

βάςθ αξιϊν και ιδανικϊν τθν οποία εκελοντικά ολοι μασ υπθρετοφμε. 

Ωσ Ρρόεδροσ που αναλαμβάνω ςιμερα υπόςχομαι να ςυνεχίςω τισ αφιλοκερδείσ προςπάκειεσ 

των μελϊν των Δ.Σ  μζχρι ςιμερα και τισ αοκνεσ προςπάκειεσ του Εμμανουιλ Δελάκθ που 

αναλαμβάνει και νζεσ ευκφνεσ ωσ Βοθκοσ Διοικθτισ.Θ προςπάκεια του για τθν βελτίωςθ και 

διατιρθςθ του Ομίλου Χανίων είναι μεγάλεσ.Ο Ομιλοσ τον ευχαριςτεί. Αλλωςτε ωσ εψθφιςμζνοσ 

Ρρόεδροσ 2014-2015 κα ςυνεχίςει. 

Σαν ελάχιςτθ ευχαριςτία για τθν εκελοντικι προςφορά εργαςίασ επιτρζψατε μου να ςασ 

αναφζρω τα μζλθ του Δ.Σ 13-14 τα οποία κα μασ βοθκιςουν ςτο ζργο μου. 

Και επειδι μόνο με ωραίεσ κουβζντεσ και ευχολόγια δεν γίνεται τίποτε, καλϊ ολουσ και ολεσ τισ 

οταριανζσ να δϊςουμε τθν μάχθ για τα ανκρϊπινα ιδεϊδθ και ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ μασ να 

πλαιςιϊςουμε τον νζο Διοικθτι τθσ 2470 περιφζρειασ που ανζλαβε κακικοντα ςε μια λαμπρι 

γιορτι το περαςμζνο Σάββατο ςτο περιςτφλιο του Ηαππείου. 
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Αγαπθτζ Μανιζ να μου επιτρζψεισ να ςου προςφζρω ζνα μικρό δϊρο ςαν ευχαριςτία του 

εργου ςου. 

Επίςθσ θ ςφηυγοσ μου Μαρία ςυμπαραςτάτθσ ςτθν προςπάκεια μου κα προςφζρει ςτισ κυρίεσ 

από εμζνα επϋευκαιρία τθσ αναλιψεωσ των κακθκόντων του Ρροζδρου ζνα αναμνθςτικό. 

Και πάλι ςασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ απόψε. 

 

 

ΤΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΕΔΟΥ ΣΤΑΥΟΥ ΜΑΙΝΑΚΘ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΘΣ: 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4-7-2013 ΥΡΟ ΡΟΕΔΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ 
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1. Υπενκυμίηω ςτουσ ροτ. ςυναδζλφουσ ότι θ νζα ροτ. χρονιά άρχιςε τθν 1θ Ιουλίου και τουσ 

παρακαλϊ κερμά όπωσ μασ καταβάλουν τθν ετιςιαν ςυνδρομι τουσ για να μπορζςει ο Πμιλοσ να 

ανταποκρικεί ςτισ πολλαπλζσ λειτουργικζσ του υποχρεϊςεισ είτε ςε μζνα προςωπικά είτε ςτον 

ταμία μασ τον ροτ.Ρελεκανάκθ Γιϊργο. 

     Σασ  γνωςτοποιϊ ότι τα ζξοδα λειτουργίασ και Γραμματιακισ υποςτιρθξισ του Ομίλου μασ 

είναι πολλά παρά τισ προςπάκειεσ μασ να τα ελαττϊςουμε και ςε καμμιά περίπτωςθ δεν 

μποροφμε νϋανταπεξζλκουμε δεδομζνου ότι από τισ ςυνεςτιάςεισ μασ κερδίηουμε ελάχιςτα και 

ζχομε περικόψει ακόμθ και τον άρικμόν αυτϊν   ανταποκρινόμενοι ςε δικζσ ςασ παρακλιςεισ. 

Ροςόν 100 ΕΥΩ περίπου το χρόνο ςτζλνουμε υποχρεωτικά ςτο Διεκνζσ όταρυ και ςτθν 

περιφζρεια δια κάκε μζλοσ μασ. 

2. Στισ 6 Ιουλίου θτοι μεκαφριο Σάββατο γίνεται ο χορόσ του ότ.Ομίλου Θρακλείου ςτισ κάτω 

Γοφβεσ ςτο κζντρο Ιςλα. 

 

3. Οςοι οταριανοί επικυμοφν να το δθλϊςουν απ ευκείασ ςτο Νζο Ρρόεδρο  Θρακλείου ΟΤ. 

Φοφμθ.Τόςον εγϊ όςον και ο Νζοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ επιφυλαςςόμεκα ςτθν 1θ 

Ρανθγυρικιν Συνεςτίαςιν τουσ,να ανταποδϊςουμεν τθν επίςκεψιν. Επιςθμαίνουμε ότι ο χορόσ 

γίνεται 20 με 22 χιλιόμετρα πζραν του Θρακλείου και κα πρζπει μετά να διανυκτερεφςουμε ενϊ 

ςτισ ςυνεςτιάςεισ το πζρασ αυτϊν είναι γφρω ςτισ 12 παρά τζταρτο ςτο χορό κα είναι γφρω ςτισ 2 

τα μεςάνυκτα. 

 

4. Στισ 15 Ιουνίου Τριμελισ Αντιπροςωπεία ροτ. του Ομίλου μασ ςυμμετείχε ςτθν τελετι 

αλλαγι Θγεςίασ του .Ο Θράκλειο-Candia αποτελοφμενθ από ζμζνα,τθ ροτ. Και ςφηυγόν μου 

Αικατερίνθ και τον Α Αντ/δρον μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιο. 

 

5. Επϋευκαιρία τθσ αλλαγισ Δ/ςεωσ του .Ο Χανίων ο πολυβραβευμμζνοσ Ακαδθμαικόσ 

ποιθτισ και λογοτζχνθσ    Ν.Μαραγκουδάκθσ κα απευκφνει ζνα ποιθτικό χαιρετιςμό ςτουσ 

πρωτεργάτεσ και αγωνιςτζσ του οταριανοφ ιδεϊδουσ τθσ Ρανανκρϊπινθσ Αγάπθσ. 

 

Εν ςυνεχεία και εισ επιβεβαίωςιν των αρετϊν και τθσ προςφοράσ των αγωνιςτϊν ροταριανϊν 

τθσ Ανκρϊπινθσ Αγάπθσ κα προβλθκεί ςχετικό Ενδιαφζρον VIDEO 4’ αφοφ προθγουμζνωσ ςασ 

πλθροφοριςω οτι:        

6. Θ περιφζρεια μασ ςυλλζγει φάρμακα που δεν εχουν λιξει δια να τα δϊςει ςε ςυνεργαςία  

με τον Ιατρικό Συλλογο Ακθνϊν ςε άτομα αναξιοπακοφντα και αναςφάλιςτα που τα ζχουν άμεςθ 

ανάγκθ.Ραράκλθςισ εφϋοςον ζχετε φάρμακα που δεν χρθςιμοποιείται να μασ τα φζρετε δια να τα 

προωκιςουμε.Εαν επικυμείται μπορείται να μασ δϊςετε και απ αυτό που ζχετε ανάγκθν 

βοθκϊντασ μασ δια να ςυμμετάςχουμε ςτο κοινωνικό και ανκρωπιςτικό αυτό ζργο. 

 

Σασ παρακαλϊ πολφ μθν τον λθςμονιςετε. 

Οι ανάγκεσ είναι μεγάλεσ. 

 
      ΒΑΒΕΥΣΙΣ ΡΟΒΙΔΑΚΘ ΣΤΑΥΟΥ 
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Από τθν βράβευςιν του ταλαντοφχου 

Ηωγράφου Ρροβιδάκθ Σταφρου υπο του 

οταριανοφ Ομίλου Χανίων.Το ςχετικό 

τιμθτικό Δίπλωμα του επζδωςαν από κοινοφ 

και δια λογαριαςμόν του όταρυ Χανιων οι 

κ.κ.Μαρκογιαννάκθσ Χριςτοσ Αντ/δροσ τθσ 

Βουλισ των Ελλινων και Βουλγαράκθσ 

Απόςτολοσ Αντιπεριφερειάρχθσ Χανίων 

παρουςία του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ. 

 

ΡΟΣΦΩΝΘΣΕΙΣ-ΒΑΒΕΥΣΕΙΣ ΥΡΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΘ 

ΤΟΥ ΗΩΓΑΦΟΥ ΡΟΒΙΔΑΚΘ ΣΤΑΥΟΥ ΤΘΝ 4-7-13 

 

Κυρίεσ και Κφριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςθμερινισ τελευταίασ πανθγυρικισ Συνεςτιάςεωσ μασ τθσ χειμερινισ 
περιόδου διοργανϊςαμε δια 1θν φοράν ζκκεςιν Ηωγραφικισ του ταλαντοφχου Ηωγράφου 
Σταφρου Ρροβιδάκθ,εισ τθν 1θν Αίκουςα του κζντρου Ηυγόσ.Θα ςασ παρακαλοφςαμε εάν δεν τθν 
επιςκεφκικατε κατά τθν είςοδον ςασ 

Να το κάνετε ςτθν αναχϊρθςιν ςασ.Ρρόκειται περί αξιολόγου εκκζςεωσ που ςείσ οι ίδιοι κα 
κρίνεται ζαν τα όςα αναφερκοφν ςτθν ςυνζχεια ανταποκρίνονται ςτθν Αλικεια. 

Γνωρίηουμε ότι οι καιροί είναι δφςκολοι από οικονομικισ απόψεωσ αλλά κα ςασ 
παρακαλζςω εάν γνωρίηετε ατομα με οικονομικιν ευχζρειαν που επικυμοφν να ζχουν ςτα 
ςπίτια τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ να τουσ ςυςτιςετε τον κ.Ρροβιδάκθ και δεν κα χάςουν. 

Θα ςασ αναγνϊςω εν περιλιψει το βιογραφικό Σθμείωμα απϋοπου κα αντιλθφκείτε το 
μζγεκοσ των καλλιτεχνικϊν του ςπουδϊν και ικανοτιτων. 

Γεννικθκε ςτα Χανιά,ο πατζρασ του θταν αξιωματικόσ τθσ χωροφυλακισ και οι Θείοι του 
ανϊτεροι αξιωματικοί του Στρατοφ που δόξαςαν τθν πατρίδα μασ ςτουσ Βαλκανικοφσ 
πολζμουσ.Οι δε Ρρόγονοι του θλκαν το 1450 από τθν Κωνςταντινοφπολθ. 

Μετά τισ ςπουδζσ του ςτθ Μζςθ εκπαίδευςθ ςποφδαςε ςτθν Φλωρεντία Αρχιτεκτονικι με 
τουσ κακθγθτάσ Ναταλίνθ,Σπατολίνθ και Μπατςάρθ. 

Ραράλλθλα ςποφδαςε ηωγραφικι και διακόςμθςθ ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν  ςτθν 
Φλωρεντία με κακθγθτζσ τουσ Λοφρζδο,Τραβαρζλι και Μπάνι και τον μεγάλο Ηωγράφο Ριζτρο 
Ανιγκόνι. 

Είναι αριςτοφχοσ των ανωτζρω ανωτάτων ςχολϊν και μετεκπαιδεφτθτε ςτο Ρανεπιςτιμιο 
COLUMBIA τθσ Νζασ Υόρκθσ. 

Δίδαξε ςχζδιο και χρϊμα ςτα Ρανεπιςτιμια Φοίνιξ,ART & STUDENT LE και ΡΑΤΤ  τθσ Νζασ 
Υόρκθσ. 

Συνεργάςκθκε με διάςθμουσ Αρχιτζκτονεσ και Διακοςμθτζσ ωσ οι ΙΜ  

RIXAR   MEGER και ΕΝΤΟ ΡΙΑΝΟ. 

Επίςθσ ςποφδαςε ςτθν ςχολι Θεάτρου τθσ Νζασ Υόρκθσ με κακθγθτι τον BECET εργάςκθκε 
ςτθν Κινθματογραφικι Εταιρεία PARAMOUNT ςτα ςκθνικά. 
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Επιςτρζφοντασ ςτθν Νζα Υόρκθ εργάςκθκε με διάςθμεσ προςωπικότθτεσ ωσ τθν LIZA 
MINELH,KEN DAUXAN και ΦΑΝΤΗΕΣΚΟ ΣΚΑΒΟΥΛΟΥ. 

Πταν επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα ςποφδαςε ςτθν ςχολι Καλϊν Τεχνϊν ςτθν Γλυπτικι με τον 
Κακθγθτι Χουλιάρα. 

Εργάςκθκε ςε διάφορα Αρχιτεκτονικά γραφεία και ςκθνικά Θεάτρων ςτθν Ακινα και ςτα 
Χανιά. 

Ταξίδεψε ςε όλα τα μεγάλα Μουςεία του κόςμου αποκτϊντασ εμπειρία. 

Διοργάνωςε εκκζςεισ ηωγραφικισ  ςτθν  Ακινα,Ράτρα,Νζα Υόρκθ και Φλωρεντία. 

Εργα του βρίςκονται ςε πινακοκικεσ και ιδιωτικζσ Συλλογζσ ςε Μουςεία Ευρϊπθσ και 
Αμερικισ. 

Μετείχε ςε φιλανκρωπικζσ αποςτολζσ ςτο Σινά και τθν Αφρικι. 

Κυρίεσ και κφριοι  

Ο Ομιλοσ μασ απεφάςιςε να βραβεφςει ςιμερον τον εξαίρετον Ηωγράφον Σταφρον 
Ρροβιδάκθ δια το ζργο που ζχει προςφζρει ςτθν Ηωγραφικιν με το κάτωκι αιτιολογικόν: 

Δια  την πολφχρονην καλλιτεχνικήν προςφοράν του εισ ζνδειξιν θαυμαςμοφ και  μεγάλησ  
Αγάπησ προσ τον εμπνευςμζνον λίαν αξιόλογον και ακαταμάχητον  Ζωγράφον για όςα ζχει 
προςφζρει ςτο επάγγελμά του κατά τη διάρκεια τησ καλλιτεχνικήσ του ςταδιοδρομίασ και που 
εργάςθηκε  με ςπάνια αφοςίωςη και ευαιςθηςία και  προπαντόσ δια τα ζργα του,που 
εξυψϊνουν το πνευματικόν και εκπολιτιςτικό επίπεδο τησ πόλεωσ των Χανίων ,τησ  Κρήτησ και 
γενικότερον τησ Ελλάδοσ. 

Κεντρικό τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο τ.β Δ/τθσ Σταφροσ Γκίηασ,ο τ.Βουλευτισ Χανίων κι Γραμματεφσ του 

Ρεριφερ.Συμβοφλου Χανίων κ.Γφπαρθσ Κων/νοσ,ο Αντ/δροσ του Ρεριφ.Συμβ.Ιατρόσ κ.Ραπαδάκθσ 

Εμμ.,ο αναλαμβάνων Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ,ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ,ο Αντ/δροσ τθσ 

Βουλισ των Ελλινων επίτ.ροτ.Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ μετά τθσ ςυηφγου του Μαρίασ ,ο 

Γεν.Γραμματεφσ Εμμ.Νοδαράκθσ,ο Αντιπεριφερειάρχθσ Χανίων  κ.Απόςτολοσ Βουλγαράκθσ,ο 

β.Δ/τθσ ροτ.Κριτθσ Κρουςταλάκθσ Ραντελισ ο Δ/ντισ του Ναυςτάκμου Κριτθσ Αρχιπλοίαρχοσ 

κ.Χζλμθσ Δθμιτριοσ,ο Δ/τθσ του Ναυςτάκμου Κριτθσ Αρχιπλοίαρχοσ κ.Χζλμθσ Δθμιτριοσ,ο Δ/τθσ 

και Υπ/τθσ του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ κ.κ Λάηαροσ Σκυλάκθσ Ταξίαρχοσ και Κονταράκθσ Ιωάννθσ 

Σμιναρχοσ. 
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Δεξιο τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο β.Δ/τθσ των ροτ.Κριτθσ 12-13 Μθλιαράσ Ιωάννθσ,ο τ.Εφοροσ Χανίων 

και τ.Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ.Τηουλάκθσ Σταφροσ,οι ιατροί κ.κ Ρρϊιμοσ Ιωάννθσ Επιμελθτισ τθσ 

ΩΛ Κλινικισ του Γεν.Νοσ.Χανίων και Χαρίτων Ραπαδάκθσ Δ/τθσ αυτισ,Κακθγθτισ Ιατρικισ,ο 

Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων κ.Σγουρόσ Γεϊργιοσ,ο Α Αντ/δροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ,θ 

επιτ.ροτ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Ειδικόσ Σφμβουλοσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ,ο 

Ρεριφ.Σφμβουλοσ Κριτθσ κ.Κουταλάκθσ Γεϊργιοσ ο κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ Σεραφείμ Καςτανάκθσ 

,ο τ.Ρρφτανισ ου Ρολυτεχνείου Κριτθσ Κακθγθτισ κ.Φίλθσ Ιωάννθσ και ο Ρτζραρχοσ ε.α κ.Κελαιδθσ 

Εμμ.. 

Αριςτερό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ  

Διακρίνονται απ άριςτερά το ηεφγοσ Γεωργίου και 

Στζλλασ Στρατιδάκθσ υποςτράτθγου τ.Δ/του τθσ V  

ΜΕΑΧΙΑΣ ΚΘΤΩΝ,ο επιτ.ροτ.Ρρόξενοσ Κριτθσ τθσ 

Σλοβακικισ Δθμοκρατίασ ροτ.Ρατεράκθσ Σταφροσ,ο 

επιχειρθματίασ  Ρζτροσ Τςουβαλάκθσ,ο Ρρόεδροσ 

και ο Αν/δροσ των εφζδρων Αξιωματικϊν Νομοφ 

Χανίων κ.κ.Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ και Σταματάκθσ 

Γϊργιοσ. 

 

Ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ και αναλαμβάνων β.Δ/τθσ τθσ 2470 Ρερ.του Διεκνοφσ όταρυ τοποκετεί 

εισ τθν κομβιοδόχθν του Νζου Ρροζδρου Σταφρου Μαρινάκθ το Ρροεδρικό Σιμα και του επιδίδει 

τθν προεδρικιν καμπάνα. 
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Θ ςφηυγοσ του Νζου Ρροζδρου Μαρία Μαρινάκθ ενϊ προςφζρει ζνα αναμνθςτικό Δϊρο εισ ολεσ 

τισ παρευριςκόμενεσ γυναίκεσ ςτθν Ρανθγυρικιν Συνεςτίαςιν. 

 

Ο νζοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ 

Σταφροσ επζδωςε εισ τον απελκόντα 

και εψθφιςμζνον Ρρόεδρον 14-15 

Εμμ.Δελάκθ μια Αςθμζνια Εκόνα τθσ 

Θεοτόκου μετά του Ιθςοφ Χριςτοφ. Ο 

Εμμ.Δελάκθσ Ρεριχαρισ επιδεικνφει 

τθν εικόνα και ευχαριςτεί  αυτόν δια το 

δϊρον  αλλά και δια τα καλά λόγια που 

είχε τθν καλωςφνθν  να του απευκφνει. 

 

 

Ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ παρουςία του 

Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκθ και των ςυηφγων των 2 

προζδρων Αικατερίνθσ Δελάκθσ και Μαρίασ 

Μαρινάκθσ ενϊ απευκφνει ζνα ζμμετρον 

ςτοιχοφργθμα του προσ τον Νζον Ρρόεδρον. 
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Οι κ.κ Μαρκογιαννάκθσ Χριςτοσ Αν/δροσ 

τθσ Βουλισ Εμμ.Νοδαράκθσ Γεν.Γραμμ. και 

Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ Ρεριφερειακόσ 

Σφμβουλοσ Κριτθσ τιμοφν και εξάρουν το ζργο 

του απερχομζνου Ρρόεδρου Εμμ. Δελάκθ. 

 

 

 

 

 

Σφςςωμα τα μζλθ των οτ.Ομίλων τθσ Κριτθσ κακϊσ και μζλθ τθσ κοινωνίασ των Χανίων ζδωςαν 

το παρϊν εισ τθν αλλαγιν θγεςίασ. 
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Ο Ρολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ ποιθτισ και 

Λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ ενϊ 

απευκφνει ποιθτικό χαιρετιςμό ςτουσ 

Ρρωτεργάτεσ και αγωνιςτζσ του οτ. ιδεϊδουσ τθσ 

Ρανανκρϊπινθσ Αγάπθσ παρουςία του β.Δ/του 

Εμμ.Δελάκθ, του Νζου Ρροζδρου Σταφρου 

Μαρινάκθ και του Αν/δρου τθσ Βουλισ κ.Χριςτου 

Μαρκογιαννάκθ επιτ οτ του ομίλου μασ. 

 

 

Τα γραφεία του Ομίλου μασ επεςκζφκθ τθν 25/7/2013 ο οτ. 

Βαρδθσ Ανεηάκθσ του οτ. Ομ. Nidda τθσ Γερμανίασ και αφοφ 

ςυνομίλθςαν επι μακρόν με τον β. Δ/τθ Εμμ. Δελάκθ, ο οποίοσ του 

επζδειξε το πολφτιμο αρχείο του Ομίλου Χανίων. Αντιλλαξαν και τισ 

ςθμαίεσ των δφο Ομίλων. 

 

 

 

Από τθν ςυμμετοχθ του ομίλου μασ ςτισ αλλαγζσ θγεςίασ των οτ. Ομίλων Θράκλειο – Ν. 

Καηαντηάκθσ (όπου και οι δυο φωτο) και Θράκλειο-Κάντια. 

 

Τον Ομιλο μασ εκπροςϊπθςαν ςτθν αλλαγι θγεςίασ του οτ. Ομίλου Θράκλειο – Κάντια οι κάτωκι 

οταριανοί: 

1. Δελακθσ Εμμανουθλ β.Δ/τθσ 13-14 και εψθφ. Ρροεδροσ 14-15, 

2. Ο Α’ Αν/δροσ Ουρουτηογλου Μελετιοσ, 
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3. Θ οτ. Αικατερινθ Δελακθ. 

Θ τελετι πραγματοποιικθκε παρουςία πολλϊν διακεκριμζνων προςωπικοτιτων τθσ πόλεωσ του 

Θρακλείου και επακολοφκθςε χορευτικι βραδιά. 

Στθν αλλαγθ θγεςίασ του Ομίλου Θράκλειο – Ν.Καηαντηάκθσ εκπροςϊπθςε τετραμελισ 

αντιπροςωπεία αποτελοφμενθ από τουσ οταριανοφσ: 

1. Εμμ. Δελάκθ , β.Δ/τθ και 

2. Ηαχαρία Σταματάκθ  και τισ οτ. 

3. Δελάκθ Αικατερίνθ και 

4. Μαρία Σκαμάγκα. 

Εισ τθν πρϊτθ φωτο, τα μζλθ του Ομίλου μασ παρακάκονται με τθν αντιπροςωπεία του οτ. 

Ομίλου Θρακλείου αποτελοφμενθ από τον β. Δ/τθ Κρουςταλλάκθ Ραντελι και τουσ τ. β Δ/τεσ 

Μθλιαρά Ιωάννθ μετά τθσ ςυηφγου του και Φλεμετάκθ Νικόλαο.  

Εισ τθ Δεφτερθ φωτο, διακρίνεται ο νζοσ πρόεδροσ Νίκοσ Βεργετάκθσ μετά τθσ Αν/δρου θ οποία 

χαιρετίηει τουσ παριςταμζνουσ πλαιςιωμζνθ από μζλθ του νζου Δ.Σ. με προεξάρχουςα τθ Γ.Γ. και 

Ιδρυτικι πρόεδρο Ρόπθ Ρατεριαννάκθ. 

Τθν περαςμζνθ Ραραςκευι  26 Ιουλίου  2013 ο .Ο. 

«Αίγινα» πραγματοποίθςε μια εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςτο 

ποιοτικό τραγοφδι ςτο Λαογραφικό Μουςείο του Διμου 

Αίγινασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν καταπράςινθ αυλι του. 

Τραγοφδθςε θ ροτ. Κλεοπάτρα και τθν ςυνόδευςε ςτο πιάνο 

ο  μουςικόσ Γιϊργοσ Σαλιάρθσ. 

Το ειδυλλιακό περιβάλλον ιταν το κατάλλθλο για μια τζτοια 

ςυναυλία. Θ μαγευτικι φωνι τθσ ερμθνεφτριασ  μασ 

ςυγκίνθςε και μασ μετζφερε ςε ονειρικζσ καταςτάςεισ με τισ 

επιλογζσ τθσ. Χατηθδάκθσ, Θεοδωράκθσ Ξαρχάκοσ και όλοι οι 

μεγάλοι ςυνκζτεσ ακοφςτθκαν από τθν Κλεοπάτρα και όλοι , 

άλλοι πολφ και άλλοι λίγο ψικυρίςαμε τα γνωςτά ςε όλουσ 

μασ τραγοφδια. 

Θ ανταπόκριςθ του κόςμου πολφ μεγάλθ και τα ζςοδα διατζκθκαν ςτο Νοςοκομείο Αίγινασ. 

Από πλευράσ ροταριανϊν παρόντεσ ο β.Δ. αρμόδιοσ του Ομίλου, Σταφροσ Σιωνισ με τθν ςφηυγό 

του Ελζνθ, ο τ.β.Δ. Αντϊνθσ Ματκαίου με τθν επίςθσ ροτ. ςφηυγό του Μαρία και θ ροτ.Ρόπθ 

Λαμπροποφλου και οι τρεισ του  .Ο. Βοφλα-Ρανόραμα. Επίςθσ ο τ. Γραμματζασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Δθμ. Κοφρτθσ (του .Ο.Ράρνθκασ) με τθν ςφηυγό του Αλεξάνδρα. 

Θ βραδιά χαρακτθρίηεται  επιτυχθμζνθ και άριςτα οργανωμζνθ από τθν «ψυχι» του Ομίλου 

Αίγινασ Ρρόεδρο Θεοδοςία  Ράνου  Dampier και τθν Γραμματζα Νότα Λάκκου. 


