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Έηος 45
ολ

 – Σεύτε 35
ολ 

– 36
ολ

 - Περηόδοσ 01/07/12 – 30/06/13 
ΟΚΣΧΒΡΗΟ - ΝΟΔΜΒΡΗΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2012 

ΔΞΔΓΟΘΖ ΗΟΤΛΗΟ 2013 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΣΑΘ-ΔΘΕΤΘΤΝΣΑΘ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΗΔΩΝ 18 

ΣΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πποηίμηζιν ΚΘΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδπικόν) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ 9, ΣΗΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΗ ΔΕΛΣΘΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ηλεκηπονική Διεύθςνζη (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

Δπηζθεσζείηε 1) ηελ Ηζηοζειίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) ηελ ζειίδα κας ζηο facebook 

Περηέτοσλ ηης δραζηερηόηεηες κας ηωλ  

12 ηειεσηαίωλ εηώλ ήηοη από 1/7/2001 έως ζήκερολ. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΩΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ. 6944990538 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ροη. Γειάθες Δκκαλοσήι 

 

Τπεύζσλοη facebook ποη/νοί Γειάθες Δκκ. Πρόεδρος,Υαηζηκωνζηανηίνος Παναγιώηα, 

Κοκκινάκηρ Εμμ. και Οςποςηζόγλος Μελέηιορ Διασειπιζηέρ. 

 

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  ενθμερώνουμε 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 

Βαραζόβες 10- Άλω Γισθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2014-2015 

 

ΚΑΛΟΔΗΓΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Αιθηβηάδοσ 46 Γισθάδα Σ.Κ. 16674 

ΚΗΝ : 6944734836 

ΣΖΛ : 2109629672 

FAX : 2109629096 

E-mail : mariannakaloida@yahoo.gr 

                       

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Περ. Γηεζλ. 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  ΜΘΜΟΖΑ Αγία Μαπίνα Κςδωνίαρ, 

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

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μησανολόγορ - Ηλεκηπολόγορ   

     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 ΔΗΜΟΘΟΓΡΑΦΟ Αγίος 

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

8) ΜΔΛΟ -ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
ες 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ 

ΓΖΜΖΣΡΑ Οδονηίαηπορ, Επωθίληρ 12, Ηπάκλειο Σηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΗΧΑΝΝΖ επητεηρεκαηίας – Κάηω Γαράηζο 

    Σει. 6944305825 

10) ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΑΜΗΑ   ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Επισειπημαηίαρ, Email:  Κιν. 6958 138180                                        

11) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έμποπορ δεπμάηινων ειδών,  Κιν. 6989 119252 

12) Σ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ. Β. Γ/ΣΖ ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γηθεγορος , Σζόληοσ Βαρδα 68 , 

Σει.28210- 44849 , Κηλ. 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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Φωτογραφικό και λοιπό επορτάη από τθν Συνεςτίαςιν τθσ 11-10-12 με ομιλθτάσ τουσ κ.κ 
Φϊςκολον Αντϊνιον Κακθγθτιν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ και Ραφλον Ραυλάκθν Dr Ρολιτ.Μθχ,του 
εορταςμοφ τθσ 28 Οκτωβρίου του 40 και τθσ βραβεφςεωσ του ποδοςφαιρικοφ Συλλόγου Ρλατανιά 
δια τθν ανοδον του Α ΕΚΝ Κατθγορίασ. 

 

 

Κεντρικόν τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά  ο ροτ.Διμαρχοσ τθσ γερμανικθσ Ρόλεωσ Hattstedt κ.Ralph Hesmann και 
Συνταγματάρχθσ τθσ Γερμανικισ Αεροπορία ο Δ/τθσ του Ρεδ.Βολισ Κριτθσ Ταξίαρχοσ Δαςκαλάκθσ 
Λπποκράτθσ,ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκθσ,ο β.Δ/τθσ των ροτ.Κριτθσ ροτ.Μθλιαράσ Λωάννθσ,ο Dr 
Ραυλάκθσ Ραφλοσ ο εισ εκ των κυρίων ομιλθτϊν,ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ,ο εψθφ.Ρρόεδροσ 
Μαρινάκθσ Σταφροσ,ο Αντ/δροσ του Ρεριφ.Συμβ.Κριτθσ ιατρόσ κ.Ραπαδάκθσ Εμμ.,ο τ.Βουλευτισ 
Χανίων κ.Γφπαρθσ Κων/νοσ Γεν.Γραμμ.του Ρεριφ.Συμβ.Κριτθσ,οι πολιτευταί Χανίων κκ Κελαιδθσ 
Εμμ.Ρτζραρχοσ ε.α.και Ναναδάκθ Ραπαδεροφ Αρχόντιςςα και οι Κακθγθταί, τθσ Λατρικισ 
κ.Σεραφείμ Καςτανάκθσ και του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Μουςταιηισ Σταφροσ. 

 

Δεξιό τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο Ρρόξενοσ Κριτθσ τθσ Σλοβακικισ Δθμοκρατίασ ροτ.Ρατεράκθσ 
Σταφροσ, ο τ.Γεν.Γραμμ.του Διμου Χανίων κ.Χουλιόπουλοσ Τάκθσ, ο Αντ/δροσ και Ρρόεδροσ των 
Εφζδρων Αξιωμ.Νομοφ Χανίων κ.κ Σταματάκθσ Γεϊργιοσ και Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ,ο 
Αντιδιμαρχοσ Ρλατανιά κ.Δαςκαλάκθσ Λωάννθσ,οι τ.ροτ.β.Δ/ται Μαγιόρκα Τριανταφφλλου και 
Γκίηασ Σταφροσ. 
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Αριςτερό τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο Δ/ντθσ και επιμελθτισ τθσ ΩΛ κλινικισ του Γεν.Νος.Χανίων 
κακθγθτισ Χαρίτων Ραπαδάκθσ και Ευκλείδθσ Ρρϊιμοσ, ο τ.Αντινομάρχθσ και τ.Ρρόεδροσ του 
ΟΑΔΥΚ κ. Εμμ.Σπανουδάκθσ θ κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ ο τ. Εφοροσ Χανίων κ.Τηουλάκθσ Σταφρο, 
ο κ.Σγουρόσ Γεϊργιοσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων,ο τ.Δ/τθσ του Γεν.Νος.Χανίων ιατρόσ κ.Μάρκοσ 
Καραβιτάκθσ και θ τ.Αντινομάρχθσ κ.Ραπαμαρκάκθ-Καραβιτάκθ. 

Από τθν Δευτερολογίαν του κακθγθτοφ 
κ.Φωςκολου Αντωνίου ςχετικά με τα υφιςτάμενα 
αποκζματα υδρογονανκράκων νοτίωσ τθσ Κριτθσ. 

 

 

 

 

 

Ο Αναπλ.Γεν.Γραμμ.Τςιβουράκθσ Νικόλαοσ ευχαριςτεί τον 
κ.Φϊςκολον δια τθν Ομιλίαν του. 

 

 

 

Από τθν Ομιλίαν του κ.Ραφλου Ραυλάκθ με κζμα <<Συνοπτικι παρουςίαςισ Αποκλειςτικισ 
Οικονομικισ ηϊνθσ (ΑΟΗ) Λονίου και Λιβυκοφ Ρελάγουσ. 

Διακρίνονται ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ και ο Α Αν/δροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ. 



6 
 

 Ο Δ/τθσ του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ Ταξίαρχοσ 
Δαςκαλάκθσ Λπποκράτθσ μεταφράηει τα λεχκζντα υπο 
του Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ εισ τον κ. Ralph Hesmann 
Διμαρχον τθσ Γερμανικθσ πόλεωσ Hattstedt και 
Συνταγματάρχθν  τθσ Γερμανικισ Αεροπορίασ και 
αντιςτοίχωσ κατά τθν ανταλλαγιν των Λαβάρων των 2 
Ομίλων. 

 

 

 

 

 

Από τον εορταςμόν τθσ 28 Οκτωβρίου εισ τον Ομιλον μασ. 

Θ κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ παρουςιάηει τθν 7 λεπτθν 
αντιπολεμικιν ταινίαν κινουμζνων ςχεδίων (ο Ντοφτςε αφθγείται 
απϋτθν προςωπικιν ςυλλογιν τθσ) 
 

 

 

 

Τμιματα τθσ κατάμεςτθσ Αικοφςθσ του Κζντρου FLAMINGO-ROOD από οταριανοφσ. 
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Από τθν βράβευςιν του Ροδοςφαιρικοφ Συλλογου Ρλατανιά και του Ρροπονθτοφ κ.Χατηθνικολάου 
Λωάννου δια τθν άνοδον του Συλλόγου εισ τθν Α Εκνικιν κατθγορίαν. 

Διακρίνονται οι επιδϊςαντεσ τα βραβεία δια λογαριαςμόν του ροτ.Ομίλου Χανίων κ.κ Ραπαδάκθσ 
Εμμ.Αντ/δροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ, Ταξίαρχοσ Δαςκαλάκθσ ΛπποκράτθσΔ/τθσ 
του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ,ο τ.Βουλευτισ Χανίων κ.Γφπαρθσ Κων/νοσ ο Αντιδιμαρχοσ Ρλατανιά 
κ.Δαςκαλάκθσ Νικόλαοσ μετά του Ρροζδρου μασ Εμμ.Δελάκθ, μελϊν του Δ.Σ του βραβευκζντοσ 
Συλλόγου και τμιματοσ των ποδοςφαιριςτϊν. 

 

Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν Ομιλίαν κ.Φϊςκολου Αντωνίου. 
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Προζθωλήζεης-Παροσζηάζεης οκηιεηώλ Φώζθοιοσ Αληωλίοσ θαη Παύιοσ 

Πασιάθε ζηε ζσλεζηίαζε ηες 11/10/2012 σπό Δκκ. Γειάθε 
 

Λοιποί εκπρόςωποι των Ρολιτικϊν-Στρατιωτικϊν και οταριανϊν αρχϊν 

Κυρίεσ και κφριοι , φίλοι οτ/νοι ςυνάδελφοι 

Με ιδιαιτζρα τιμι και χαρά ςασ παρουςιάηω ςυγχρόνωσ δυο αξιόλογουσ ομιλθτζσ, δυο 

λαμπροφσ επιςτιμονεσ που άπτονται απολφτωσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ του τόπου 

μασ, δυο ομιλθτζσ με διεκνι ακτινοβολία και πανελλινια εμβζλεια και κφροσ και που με τισ 

πολφτιμεσ γνϊςεισ τουσ ςτα κζματα που κα μασ αναπτφξουν ςιμερα, προςπακοφν να 

ενθμερϊςουν τουσ αρμοδίουσ φορείσ και το κατορκϊνουν εν μζρει ςε τοπικό και κεντρικό επίπεδο 

δια τα αδιαμφιςβιτθτα πλεονεκτιματα που κα αποκτιςουμε ςαν χϊρα με τθν αποδοχϊν των 

προτεινομζνων επιςτθμονικϊν λφςεων από αυτοφσ και που κα αποςβεςουν οριςτικά ςε βάκοσ 

χρόνου τα μεγάλα οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ πατρίδα μασ και κα ανατείλουν 

νζεσ λαμπρζσ θμζρεσ και κα επανζλκει το χαμόγελο ςτα χείλθ ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

Ελλινων πολιτϊν. Επί του κζματοσ των ςθμερινϊν ομιλθτϊν των δε κα ικελα να αναφερκϊ 

περιςςότερο αφοφ ζχουμε τουσ κατάλλθλουσ και ειδικοφσ επιςτιμονεσ να μασ τα αναπτφξουν με 

κάκε υπευκυνότθτα. 

Ρροτοφ όμωσ τουσ παραδϊςω το βιμα, κατά πάγια οτ/νθ τακτικι κα αναφερκϊ ςτα 

βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα λειαν περιλθπτικϊσ διότι διαφορετικά κα κάλυπταν όλον τον 

επιτρεπομενον οτ/νον χρονον τθσ ομιλίασ. 

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  Αντώνθ Φώςκολου 

Ομότιμου κακθγθτι του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

Ομότιμου Ερευνθτι τθσ Γεωλογικισ Τπθρεςίασ του Καναδά 

  Μετά το πζρασ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του από το Ρανεπιςτιμιο  του  Berkeley τθσ 

Καλιφόρνιασ το 1966 προςελιφκθκε ςτο Λνςτιτοφτο τθσ Ληθματογενοφσ Γεωλογίασ και Ρετρελαίου 

τθσ Καναδικισ Κυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθν ζρευνα υδρογονανκράκων ςτθν Κεντρικι Αλμπζρτα, 

Βορειοανατολικι Βρετανικι Κολομβία, τθν καλάςςια περιοχι του Beaufort MacΚenzie και των 

εκβολϊν του ποταμοφ MacKenzie και τα πολικά νθςιά του Καναδά (Canadian Arctic Islands). Το Ζνα 

τρίτο των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων του ςχετίηονται με τθν ζρευνα ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Το 

1986 απεχϊρθςε από το Λνςτιτοφτο τθσ Ληθματογενοφσ Γεωλογίασ και Ρετρελαίου τθσ Καναδικισ 

Κυβζρνθςθσ αλλά παρζμεινε ζωσ ςιμερα ομότιμοσ επιςτθμονικόσ ερευνθτισ τθσ Γεωλογικισ 

Υπθρεςίασ του Καναδά. 

 Μεταξφ των ετϊν 1976-1986 διετζλεςε ςφμβουλοσ επί ενεργειακϊν κεμάτων του ΟΘΕ 

(κθτείεσ Kurt Waldheim και Xavier Perez de Cuellar)  

  Το 1986 εξελζγθκε κακθγθτισ ςτο τμιμα Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ. Αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ιταν θ “Ανόργανθ και Οργανικι Γεωχθμεία και Οργανικι 

Ρετρογραφία των Ληθματογενϊν Ρετρωμάτων”. Θ διδαςκαλία ςυνεχίςτθκε μζχρι το 2003, ιτοι και 

μετά τθν ςυνταξιοδότθςι του. 
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  Μεταξφ των ετϊν 1986 ζωσ το 1997 (ζτοσ ςυνταξιοδότθςθσ) διετζλεςε ωσ Αντιπρόεδροσ 

Ακαδθμαϊκϊν κεμάτων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, 1988-1993,  πρόεδροσ του τμιματοσ Μθχανικϊν 

Ορυκτϊν Ρόρων, 1993-1995, μζλοσ τθσ ςυγκλιτου από το 1985 ζωσ το 1997, ςφμβουλοσ για 

κζματα ενεργειακά των Θνωμζνων Εκνϊν, 1976-1986, και ςυμβαςιοφχοσ κακθγθτισ ςτα τμιματα 

Γεωγραφίασ και Αρχαιολογίασ του Ρανεπιςτθμίου του Κάλγκαρυ, Αλμπζρτασ, 1975-1986.  

 Το επιςτθμονικό του ζργο ςυνοψίηεται ςε: 75 επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με 

κριτζσ, 37 ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια ςτθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα Αμερικι και 14 τεχνικζσ 

εκκζςεισ για λογαριαςμό των ΔΕΡ-ΕΚΥ ( Δθμόςια Επιχείρθςθ Ρετρελαίου - Ζρευνα Κοιταςμάτων 

Υδρογονανκράκων Ελλάδοσ), ΔΕΘ, ΛΓΜΕ και τα Θνωμζνα Ζκνθ. 

Το βιογραφικό ςθμείωμα του Ραφλου Ραυλάκθ ζχει ωσ εξισ:  

Ο κφριοσ Παφλοσ Παυλάκθσ  είναι γζννθμα και κρζμμα τοφτθσ τθσ πόλθσ και ζγγαμοσ με δφο 

τζκνα. Είναι Ρολιτικόσ Μθχανικόσ πτυχιοφχοσ του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου και με 

διδακτορικι διατριβι με βακμό Άριςτα από το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ . Ομιλεί 

τθν Αγγλικιν, τθ Γαλλικιν και Γερμανικιν γλϊςςαν. Είναι μζλοσ πολλϊν επαγγελματικϊν και 

επιςτθμονικϊν οργανιςμϊν. Ρολλά ζργα τθσ Κριτθσ φζρουν τθν ςφραγίδα του όπωσ : μελζτεσ και 

επιβλζψεισ μεγάλων ζργων του ΝΑΤΟ ςτθ Ναυτικι Βάςθ  Σοφδασ  Του παλαιοφ Νοςοκομείου 

Χανίων.  Του Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Χανίων.   Του Νοςοκομείου του Αγίου Νικολάου.  Του 

μεγάλου Ξενοδοχείου "ΚΥΔΩΝ" ςτθν πόλθ μασ και  πολλϊν άλλων μικρότερων ζργων.    

Επίςθσ ο κ. Π. Παυλάκθσ  ιταν Κφριοσ Μελετθτισ ( με ςυνεργάτεσ επιςτιμονεσ άλλων 

ειδικοτιτων ) ςτισ ζρευνεσ και ςτθν εκπόνθςθ  μελετϊν μεγάλων υδραυλικϊν ζργων. 

α. "Αξιοποίθςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ Δυτ. Κριτθσ" κατά μικοσ τθσ βόρειασ παραλιακισ τθσ 

ηϊνθσ για φδρευςθ πλθκυςμοφ 200.000 ιςοδ. κατ. και άρδευςθ 220.000 ςτρεμ. 

β. "Υδρευςθσ Ευρφτερθσ Ρεριοχισ Θρακλείου Αγίου Νικολάου" (230.000 κατ.), με χριςθ νερϊν 

από υπόγειουσ υδροφορείσ και επιφανειακϊν από τον Ταμιευτιρα του Φράγματοσ Αποςελζμθ. Το 

ζργο, περιλαμβανομζνου και του φράγματοσ, ευρίςκεται υπό καταςκευι από το Υπουργείο 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και κα επιλφςει το υφιςτάμενο ςιμερα οξφτατο πρόβλθμα 

ανεπάρκειασ νεροφ φδρευςθσ τθσ περιοχισ. 

γ. "Αξιοποίθςθσ του Υδατικοφ Δυναμικοφ τθσ Υδρολογικισ Λεκάνθσ Ροταμοφ Ρλατφ εκφμνου 

- Αϋ. Φάςθ". Τθ μελζτθ του  ζργου ανζλαβε ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. με Σφμβουλο τον Ρ. Ραυλάκθ.    

δ.Ζργων Συλλογισ, Μεταφοράσ, Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Λυμάτων ( περιλαμβάνονται οι 

Εγκαταςτ. Επεξεργ. Λυμάτων και οι Υποκαλάςςιοι Αγωγοί ) :   

* Τθσ αςτικισ - τουριςτικισ περιοχισ Χανιά - Μάλεμε – Κολυμβάρι. 

* Τθσ αςτικισ - τουριςτικισ περιοχισ Κόλπου Κιςάμου 30.000 ιςοδ. Κατοίκων. 

* Του Διμου Αγίου Νικολάου. 

* Του Διμου Γουβϊν. 
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Σο Επιςτθμονικό Ζργο του κ. Π. Παυλάκθ είναι τεράςτιο. Ζχει πολλζσ Δθμοςιεφςεισ ςε 

Επιςτθμονικά Περιοδικά,  Ειςθγιςεισ ςε υνζδρια  και Θμερίδεσ. Σο δε κφροσ του είναι πζρα 

πάςθσ αμφιβολίασ αδιαμφιςβιτθτο. 

Τουσ καλωςορίηω εγκάρδια και εφχομαι ολοψφχωσ αυτά τα οποία κα μασ αναφζρουν οι 

ταλαντοφχοι ομιλθτζσ μασ να εφρουν ευοίκοον οφσ από τουσ Διοικοφντασ μασ. 

ΠΡΟΦΩΝΘΙ – ΠΑΡΟΤΙΑΙ ΒΡΑΒΕΤΟΜΕΝΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡ.ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 

ΤΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΘ ΣΘΝ 11-10-12 

Κυριεσ  και Κφριοι φίλοι ροταριανοί Συνάδελφοι 

Είμαι εξαιρετικά χαροφμενοσ που ςιμερα βραβεφομεν ζνα Ροδοςφαιρικό Σωματείο,τον Ρλατανιά 

που κατόρκωςε εντοσ ολίγων ετϊν να ανζλκει εισ τθν Α Εκνικιν κατθγορίαν πρωτοπορϊντασ  ςτο 

ςθμείο αυτό. 

Είναι γνωςτόν ςε όλουσ ςασ ότι ο Νομόσ Χανίων δεν είχε ποτζ αίςκανκεί τθν χαράν και τθν τιμιν να 

εκπροςωπείται εισ τα Ανϊτατα κλιμάκια του Ροδοςφαίρου Ρανελλθνίωσ.Και προ μθνϊν το 

κατόρκωςε.Ρραγματοποίθςε το όραμα του,που λίγοι το πίςτευαν.Μεταξφ αυτϊν θτο και ο 

οτ.Ομιλοσ Χανίων που διείδε τθν ανοδικιν του πορείαν και εγκαιρα τον ειχε βραβεφςει τθν 10-12-

2009 δια τθν άνοδον του εισ τθν ΓϋΕκνικιν Κατθγορίαν.Εκτοτε θ πορεία του υπιρξε αλματϊδθσ.Και 

να ςιμερα ηοφμε το καφμα.Μζςα ςε λιγότερο από τρία χρόνια κατόρκωςε το ακατόρκωτο δια το 

Χανιϊτικο Ροδόςφαιρο.Δι αυτό δίκαια πανθγυρίηουμε.Με τθν άνοδον του Ρλατανιά εισ τθν Α 

Εκν.Κατθγορίαν άλλαξαν ριηικά πολλά πράγματα ςτο Ροδόςφαιρο των Χανίων και ηοφμε 

κυριολεκτικά γεγονότα πρωτόγνωρα. 

Τϊρα πλζον βλζπουμε παιχνίδια υψθλοφ επιπζδου.Οι ποδοςφαιριςτζσ μασ χάρισ ςτθν ςκλθρι 

προπονθτικι τουσ δουλειά κακοδθγοφμενοι και εμπεόμζνοι από τον υπεράξιον προπονθτιν τουσ και 

το ΔΣ του Συλλόγου τουσ με επικεφαλισ τουσ ακάματουσ ςτυλοβάτασ αυτοφ τουσ κκ……………………  

Κατορκϊνουν να παίηουν ςαν ιςοι με ιςουσ με ότι καλφτερο εχει να επιδείξει το Ελλθνικό 

ποδόςφαιρο.Εφγε τουσ Εφγε τουσ Εφγε τουσ. 

Εκτόσ των άλλων κατάφεραν και επανζφεραν ςτο γιπεδο και άτομα που το είχαν εγκαταλείψει.Ολοι 

οι Χανιϊτεσ είμεκα ευχαριςτθμζνοι γι αφτιν τθν νζαν πορείαν  του Ροδοςφαίρου ςτα 

Χανιά.Ελπίηουμε και τουσ ευχόμεκα να τουσ δοφμε όχι μόνο να παραμζνουν εισ τθν  Α Εκνικιν αλλά 

να διακρικοφν  και ςε λίγο χρονικό διάςτθμα να κάνουν και το 2ο καφμα να παίηουν με ομάδεσ του 

εξωτερικοφ. 

Τουσ το  ευχόμεκα μζςα από τθν καρδιά μασ. 

Δια τουσ ανωτζρω λόγουσ τουσ τιμοφμεν δια 2θν  φοράν. 

Τα Αιτιολογικά των βραβεφςεων ζχουν ωσ εξισ: 
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1)Βραβεφομεν τθν Π.Α.Ε. Ακλθτικόσ Όμιλοσ  Πλατανιά με το κάτωκι αιτιολογικό  

 

Φωηογραθηθό θαη ιοηπό Ρεπορηάδ από ηελ σλεζηίαζηλ ηες 15-11-2012 κε 

οκηιεηήλ ηολ Πρύηαληλ ηοσ Ποισηετλείοσ Κρήηες,ηοσ Δορηαζκού ηρηώλ Δζληθώλ 

Δπεηείωλ κελός Νοεκβρίοσ θαη ηες βραβεύζεως ηωλ ροη.Γηαβρίδοσ Ηωάλλοσ θαη 

ειεληωηάθε Γεκεηρίοσ. 
 

 

Κεντρικό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά θ επίτ.ροτ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ ειδικι Σφμβουλοσ των 

Γεν.Αρχείων  του Κράτουσ,ο τ.β.Δ/τθσ τθσ 2470 Ρερ.του Διεκνοφσ όταρυ Σταφροσ Γκίηασ,ο 

Ρρόξενοσ  Κριτθσ  τθσ  Σλοβακικισ Δθμοκρατίασ ροτ.Ρατεράκθσ Σταφροσ,το ηεφγοσ  Στρατιδάκθ  

Δ/του τθσ  V  Μεραρχίασ Κρθτϊν ,ο Γεν.Γραμμ μασ Νοδαράκθσ Εμμ,θ κ. και ο κ.Φίλθσ Λωάννθσ  

Ρρφτανισ  του Ρολυτεχνείου Κριτθσ ,ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ,ο Αντ/δροσ τθσ Βουλισ των 

Ελλινων επίτ.ροτ.Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ μετά τθσ ςυηφγου τουΜαρίασ,ο Βουλευτισ Χανίων  

Επίτ.ροτ.Βιρβιδάκθσ Κυριάκοσ ,ο εψθφιςμζνοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ και ο β.Δ/τθσ των 

ροτ.Κριτθσ Μθλιαράσ Λωάννθσ. 
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Δεξιό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο 

τ.Γεν.Γραμμ.του Διμου Χανίων κ.Τάκθσ 

Χουλιόπουλοσ,ο Ρρόεδροσ των 

Εφζδρων αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων 

κ.Ακανάςιοσ Μανιουδάκθσ, θ 

οικογζνεια Ραυλάκθ Ραφλου  Dr 

Ρολιτ.Μθχανικοφ και ο τ.ζφοροσ 

Χανίων Τηουλάκθσ Σταφροσ. 

 

Αριςτερό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο Αν/ΔΟσ ΤΟΥ Ρεριφερ.Συμβ.Κριτθσ ιατρόσ κ.Ραπαδάκθσ Εμμ.,οι 

Ρολιτευταί Χανίων κκ Ρτζραρχοσ ε.α κ.Κελαιδισ Εμμανουιλ και Ναναδάκθσ Ραπαδεροφ 

Αρχόντιςςα,ο τ.Δ/τθσ του Γεν.Νος.Χανίων κ.Μάρκοσ Καραβιτάκθσ,θ τ.Αντινομάρχθσ Χανίων 

κ.Φωτεινι Ραπαμαρκάκθ Καραβιτάκθ,οι κακθγθταί τθσ ιατρικισ κκΚαςτανάκθσ Σεραφείμ  και 

Ραπαδάκθσ Χαρίτων Δ/ντθσ τθσ ΩΛ Κλινικισ  του Γεν.Νος.Χανίων  

 

Θ κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ ειδικι ςφμβουλοσ των Γενικϊν Αρχείων του 

Κράτουσ ενϊ προβαίνει ςε 6λεπτθ παρζμβαςθ και παρουςίαςθ για τθν 

Ραγκόςμια Ειρινθ: οπτικοποιθμζνθ Μουςικι δια τθν Ειρινθ ( Συνκζτθσ ο 

βραβευμζνοσ,διεκνοφσ φιμθσ Γιαπωνζηοσ Κίτταρο)και απόδοςθ του 

ποιιματοσ  του Γιάννθ ίτςου <<Ειρινθ>>. 

 

 

Δφο Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν 

Ομιλίαν του Ρρυτάνεωσ του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ κ.Φίλθ Λωάννου με κζμα 

<<ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑ>>. 
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Ο εψθφ.Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ ενϊ ευχαριςτεί τον Ρρφτανιν 

του Ρολυτ.Κριτθσ παρουςία του Ρροζδρου μασ Εμμ.Δελάκθ. 

 

 

 

 

 

 

Ο Ρολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ ποιθτισ και Λογοτζχνθσ 

κ.Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ ενϊ αναφζρεται με κάποιουσ 

δοξαςτικοφσ του ρυκμοφσ εισ τασ 3 Εκνικάσ επετείουσ Μθνόσ 

Νοεμβρίου. 

Επικολοφκθςε προβολι 5λζπτου  Video  από τθν δράςιν τθσ Ρολεμικισ μασ Αεροπορίασ το 

οποίον ευγενικά μασ παρεχϊρθςε θ Δ/ςισ τθσ 115 Ρτζρυγασ Μάχθσ. 

 

 

Ο Ρρόεδροσ μασ ενϊ καλοςωρίηει τισ αρχζσ τθσ πόλεωσ μασ και 

τουσ λοιποφσ ςυνδαιτθμόνασ που παρά τθν οικονομικιν κρίςθν 

που μαςτίηει τθν χϊραν μασ πρόκυμα ςυμπαραςτζκονται ςε κάκε 

Ρανθγυρικιν εκδιλωςιν μασ . 

 

 

 

 

 

Ακολουκοφν φωτογραφίεσ απο τμιματα τθσ κατάμεςτθσ Αικοφςθσ του Κζντρου Ηυγόσ. 
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Σφςςωμοι  οι οτ.των Χανίων  και αντιπροςωπείεσ από τουσ 4 υπόλοιπουσ ομίλουσ  τθσ Κριτθσ 

παρακολοφκθςαν με εξαιρετικό ενδιαφζρον  το  ολο πρόγραμμα διαρκείασ  1 και θμιςθ ωρα τθσ 

Ρανθγυρικισ Συνεςτιάςεωσ μασ. 

Χαρακτθριςτικά Στιγμιότυπα από τθν βράβευςιν του ροτ.Σελθνιωτάκθ Δθμθτρίου 

 

1.)Το ςχετικό τιμθτικό Δίπλωμα του επιδίδουν από κοινοφ τα επίτ.μζλθ μασ Μαρκογιαννάκθσ 
Χριςτοσ Αντ/δροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων και Βιρβιδάκθσ Κυριάκοσ Βουλευτισ Χανίων και επι 
8τίαν Διμαρχοσ. 

 

2) Ο ροτ.Σελθνιωτάκθσ Δθμιτριοσ ενϊ ευχαριςτεί τον Ομιλον δια τθν τιμιν που του εγζνετο 
3) Ο Γεν.Γραμματεφσ μασ Εμμ.Νοδαράκθσ μετά τθν ςχετικιν εμπεριςτατωμζνθν παρουςίαςιν που 

εγινε από τον Ρρόεδρον μασ Μανϊλθ Δελάκθ,λαβϊν τον λόγον αναφζρκθκε και αυτόσ εισ το ζργον 

του ροτ.Σελθνιωτάκθ το κείμενο τθσ βράβευςθσ εχει ωσ εξισ. 

 

Από τθν βράβευςιν του τ.Ρροζδρου του  οτ.Ομίλου 

Θράκλειο-Candia  Γιαβρίδθ Λωάννου υπό του Ομίλου μασ 

δια το πολφπλευρο ροταριανό ζργο που πραγματοποίθςε 

κατά τθν διάρκειαν τθσ Ρροεδρίασ του. 
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Το ςχετικόν τιμθτικόν Δίπλωμα του επζδωςαν από κοινοφ και παρουςία του Ρροζδρου 

Εμμ.Δελάκθ,ο ροτ.β.Δ/τθσ Μθλιαράσ Λωάννθσ και ο Αν/δροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 

Κριτθσ ιατρόσ κ.Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ 

 

 

Προςφώνθςισ – Παρουςίαςισ Ομιλθτοφ κ. Φίλθ Ιωάννου Πρφτανθ Πολυτεχνείου 
Κριτθσ υπό Εμμ. Δελάκθ τθν 15-11-2012  

 
Κυρίεσ και Κφριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι , 
Είμαι ιδιαίτερα χαροφμενοσ που ςιμερον λαμπρφνει το βιμα του Ομίλου μασ μία υψθλοφ 

Επιςτθμονικοφ Διεκνοφσ Κφρουσ προςωπικότθτα , ο κ.Φίλθσ  Λωάννθσ Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ του μοναδικοφ ςχεδόν Ανωτάτου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ που λειτουργεί ςτθν πόλθν μασ  

και ο οποίοσ αγωνίηεται να ανυψϊςει τοφτο και να το καταςτιςει Ρανελλθνίωσ και Ραγκοςμίωσ ωσ 

Ρρωτοποριακόν εισ το ειδοσ του και ωσ πόλον ελξεωσ δια εξειδικευμζνασ μεταπτυχιακάσ ςπουδάσ.                                                                                                                       

Θ προςφορά του εισ τον τόπον μασ, εισ τον Νομόν μασ είναι  πάρα πολφ μεγάλθ  και τον 

ευχαριςτοφμεν κερμά δια τθν εν γζνει δραςτθριότθτα του. Γνωρίηουμε πολφ καλά ότι ζνα 

ευχαριςτϊ δεν αρκεί, αλλα κζλω να ξζρει ότι όταν τοφτο βγαίνει μζςα από τα ςπλάχνα τθσ ψυχισ 

μασ, μζςα από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μασ τότε εχει εντελϊσ διαφορετικι αξία διότι αντιλαμβάνεςτε 
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εκλεκτζ μασ φίλε ότι ςασ δίδομε ζνα τμιμα από το είναι μασ ζνα κομμάτι τθσ ψυχισ μασ ςαν μικρό 

αντιςτάκμιςμα ςτο εργο που προςφζρεται ςτον τόπον μασ.           

   Θ ςθμερινι ςασ Ομιλία με εκδθλο ενδιαφζρον αναμζνεται από ολουσ εμάσ που 

παρευριςκόμεκα εισ τθν Αικουςαν αυτιν δθλαδι από τασ αρχάσ τθσ πόλθσ μασ θ τουσ 

εκπροςϊπουσ αυτϊν από τουσ οταριανοφσ του φίλουσ του ΟΤΑΥ και τθν εκλεκτιν μερίδα τθσ 

κοινωνίασ μασ που πάντοτε μασ τιμά με τθν παρουςίαν τθσ και τισ ιδιαίτερεσ εκδθλϊςεισ αγάπθσ 

προσ τον Ομιλον μασ.                                                                                                                                          

Επαναλαμβάνω ότι αναμζνεται με ζκδθλον ενδιαφζρον μια που κα αναφερκεί ςτο φλζγον και 

πάντα επίκαιρο κζμα τθσ Ραγκόςμιασ Αςφάλειασ αφοφ οι πόλεμοι και οι ςυγκροφςεισ μεταξφ των 

διαφόρων Κρατϊν, Λαϊν και φυλϊν υπιρξαν από ςυςτάςεωσ του κόςμου και ουδεμία μζχρι 

ςτιγμισ δφναμισ ζχει ευρεκεί δια να τουσ αποφφγει κακ όςον φαίνεται πωσ θ αρχι(Ορμι)  προσ 

επικράτθςιν βρίςκεται βακειά ριηωμζνθ   ςτο DNΑ  των θγετϊν μασ. 

Ραρά ταφτα διαπρεπείσ Διεκνείσ προςωπικότθτεσ ανά τθν υφιλιο με αδιαμφιςβιτθτο κφροσ 

κακϊσ και ολόκλθροσ θ ανκρωπότθσ αγωνίηεται και προςπακεί με κάκε κεμιτό μζςον να τισ 

εξαλείψει. Σϋαυτό τον ρόλο, δθλαδι τθσ προςπάκειασ αποφυγισ των ςυγκροφςεων μετζχει και το 

Διεκνζσ όταρυ και μάλιςτα ο Ρρόεδροσ του κακόριςε δια εφζτοσ το ετιςιο ςφνκθμα του να είναι 

θ Ειρινθ, θ δε Δ/τθσ μασ Κατερίνα Κοτςαλι μασ προζτρεψε να οργανϊςουμε εκδθλϊςεισ Φόρουμ 

Ειρινθσ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ όπωσ ςτουσ Δελφοφσ και ςιμερα ςτθν πόλιν μασ και το 

παράδειγμα μασ κα ακολουκιςουν και άλλοι ροτ. Πμιλοι Ελλθνικοί και ξζνοι. 

Ρροτοφ όμωσ του παραδϊςω το βιμα είμαι υποχρεωμζνοσ κατά παγίαν ροταριανι αρχιν να 

αναφερκϊ λίαν περιλθπτικϊσ εισ το βιογραφικόν του ςθμείωμα απ’ όπου κα διαπιςτϊςετε και 

εςείσ προςωπικά ότι τα όςα ανζφερα προθγουμζνωσ δια το άτομό του είναι πολφ ολιγότερα τθσ 

πραγματικότθτασ. 

   Ο Γιάννθσ Αναςταςίου Φίλθσ γεννικθκε ςτθν Αςίνθ του Ναυπλίου. Σποφδαςε ςτο Ε.Μ.Ρ. 

θλεκτρολόγοσ μθχανολόγοσ και ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Καλιφορνίασ (UCLA). Ζχει διδάξει ςτο UCLA , 

ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βοςτϊνθσ και ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ όπου είναι κακθγθτισ, ιταν επί 

δεκαετία Ρρφτανθσ και επανεξελζγθ προ διετίασ. 

   Ζχει κυκλοφοριςει πζντε ποιθτικζσ ςυλλογζσ, τρία μυκιςτοριματα, δυο οικολογικά και τρία 

επιςτθμονικά βιβλία. 

   Μεταφράςεισ των ποιθμάτων του ζχουν δθμοςιευτεί  ςτα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. 

Ζχει ακόμθ δθμοςιεφςει εκατοντάδεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ και λογοτεχνικά κείμενα ςε Ελλθνικά 

και διεκνι περιοδικά. Ζχει βραβευκεί ςτθν Ελλάδα από  τθν Ακαδθμία Ακθνϊν και άλλουσ φορείσ 

και ςτισ ΘΡΑ από το UCLA, τθν παγκοςμίου διεκνοφσ φιμθσ επιςτθμονικι οργάνωςθ  AAAS δια το 

λογοτεχνικό και επιςτθμονικό του ζργο και τθν προςφορά του ςτθν κοινωνία. Είναι μζλοσ μεταξφ 

άλλων του Ελλθνικοφ PEN, Poets And Writers USA (Ροιθτζσ και Συγγραφείσ των Θ.Ρ.Α.) και Fellow 

τθσ Ραγκόςμιασ επιςτθμονικισ οργάνωςθσ AAAS. 

   Εκλεκτζ και πολφτιμε φίλε μασ ςασ παρακαλϊ όπωσ προςζλκετε ςτο βιμα και αναπτφξετε το 

περιςποφδαςτο κζμα ςασ. 
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ΠΕΡΙΛΘΨΙ ΟΜΙΛΙΑ Κ.  ΦΙΛΘ ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΡΤΣΑΝΘ ΠΟΛ. ΚΡΘΣΘ 

 Σθμαντικό πρόβλθμα που ςχετίηεται με τθν παγκόςμια αςφάλεια είναι θ τρομοκρατία, ζνα 
αρχαίο φαινόμενο που περιγράφεται με λεπτομζρειεσ ςτθν Ραλαιά Διακικθ και ςτθν Λςτορία του 
Κουκυδίδθ και φτάνει ωσ τισ μζρεσ μασ. Θ τρομοκρατία δεν είναι ιςλαμικι αποκλειςτικότθτα αλλά 
ςυναντάται ςτα περιςςότερα κρθςκευτικά δόγματα. Ρρόκειται για ςφμπτωμα πολφπλοκων  

κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτιςμικϊν αςτοχιϊν. Δυο βαςικά αίτια είναι θ ανεργία των νζων 
(21% ςτθν Υποςαχάρια Αφρικι και 27% ςτθ Μ. Ανατολι και Β. Αφρικι) και θ ξζνθ κατοχι και οι 
δικτατορίεσ. Θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και θ κλιματικι αλλαγι ευνοοφν τθ φτϊχεια και τθν 
πείνα και με τθ ςειρά τουσ τθν αναςφάλεια. Σε όλα αυτά προςτίκεται θ κατάρα ορυκτοφ πλοφτου 
(πετρελαίου, διαμαντιϊν, πολφτιμων μετάλλων) που επιτείνει τθν τρομοκρατία και τθν 
αναςφάλεια. 

 Για να γίνει ο κόςμοσ αςφαλζςτεροσ απαιτείται ςυντονιςμζνθ δράςθ των ιςχυρϊν χωρϊν 
και των χωρϊν που πλιττονται από φτϊχεια, δικτατορίεσ, νόςουσ και πόλεμο. Κάτι τζτοιο ςυχνά 
ςυγκροφεται με τα μυωπικά ςυμφζροντα των ιςχυρϊν αλλά θ ςυνζχιςθ των πολιτικϊν τθσ 
εκμετάλλευςθσ των αδυνάτων από τουσ ιςχυροφσ είναι βζβαιο ότι κα επιτείνουν τθν παγκόςμια 
αναςφάλεια και οι παγκοςμιοποιθμζνεσ κοινωνίεσ ςιμερα δεν ζχουν τζτοια πολυτζλεια. 

 

Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάη  από τθν ςυνεςτίαςιν τθσ 13-12-12 με Ομιλθτιν 

τον κ.Κόκκινον Βαςίλειον Επιτ.Πρόεδρον του Αρείου Πάγου και τθσ βραβεφςεωσ 

των κκ.Αρετάκθ Ιωάννου και Χαρίτωνοσ Παπαδάκθ. 

Σφςςωμοι οι οταριανοί των Χανίων και οι αρχζσ τθσ πόλεωσ ζδωςαν ζνα δυνατό παρϊν ςτθν 

πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν τθσ 13-12-12 προσ τιμιν του Επιτ.Ρροζδρου του Αρείου Ράγου Κόκκινου 

Βαςιλείου ο οποίοσ ομίλθςεν περί τθσ Δικαιοςφνθσ ςιμερον ςτθν Ελλάδα και τον κόςμον. 

 

Κεντρικό Τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο β.Δ/τθσ τθσ 2470 Ρερ.του Δ ροτ.Μθλιαράσ Λωάννθσ,ο Ρρόεδροσ 13-14 

Μαρινάκθσ Σταφροσ,ο Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φίλθσ Λωάννθσ,ο Αντιπρόεδροσ τθσ 

Βουλισ επιτ.ροτ.Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ,ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ και ο Ομιλθτισ κ.Κόκκινοσ 

Βαςίλειοσ. 
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Αριςτερο τμθμα Ρροεδρικθσ Τραπεηθσ 

Διακρίνεται απϋαριςτερά ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκθσ,ο Δ/ντισ τθσ V Μεραρχίασ Κρθτϊν Ταξίαρχοσ 

Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ μετά τθσ ςυηφγου του,ο Ακαδθμαικόσ και Κακθγθτισ τθσ Λατρικισ κ.Σεραφείμ  

Καςτανάκθσ,ο Αντ/δροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ,θ Επιτ.ροτ.Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια ειδικι 

Σφμβουλοσ των Γεν.Αρχείων του Κράτουσ και ο Ρρόεδροσ των Εφζδρων Αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων 

Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ. 

Δεξιο Τμθμα Ρροεδρικθσ Τραπεηθσ 

Διακρίνονται απ αριςτερά θ πολιτευτισ Χανίων 

κ.Αρχόντιςςα Ναναδάκθ-Ραπαδεροφ τ.Ρρόεδροσ 

τθσ ΛΛΑΕΚ,ο Δθμοτικόσ Σφμβ.Χανίων κ.Σγουρόσ 

Γεϊργιοσ,ο Επιμελθτισ και Δ/ντισ τθσ ΩΛ 

Κλινικισ του Γεν.Νοςοκ.Χανίων  Λατροί κκΡρϊιμοσ 

Ευκλείδθσ και Ραπαδάκθσ Χαρίτων ζχοντοσ ςτο 

μζςον τουσ,τον Αντιδιμαρχον Χανίων 

κ.Ρρωτοπαπαδάκθν Κων/νον. 

 

Ο τ.β Διοικθτθσ Σταυροσ Γκιηασ  ενϊ ευχαριςτεί εκ μζρουσ 

του Ομίλου τον εκλεκτόν Ομιλθτιν τθσ βραδυάσ και 

επιτ.Ρρόεδρο του Αρείου Ράγου κ.Κόκκινου Βαςιλείου. 

 

 

Ο επιτ.Ρρόεδροσ του Αρείου Ράγου κ.Κόκκινοσ 

Βαςίλειοσ φωτογραφοφμενοσ μετά του 

Ρροζδρου Εμμ.Δελάκθ,του β.Δ/του Μθλιαρά 

Λωάννου και όλων των μελϊν του ΔΣ του 

οτ.Ομίλου Χανίων ευκφσ μετά το πζρασ τθσ 

Ομιλίασ του. 
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Από τθν βράβευςιν του Κακθγθτοφ Λατρικισ 
κ.Χαρίτωνα Ραπαδάκθ Δ/του τθσ ΩΛ Κλινικισ του 
Γεν.Νος.Χανίων Διακρίνονται απϋαριςτερά ο 
Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκθσ, ο Αντιδιμαρχοσ  Χανίων 
κ.Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ, ο βραβευόμενοσ, ο 
Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ  και ο Ρρφτανισ του 
Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φίλθσ Λωάννθσ ο οποίοσ μετά 
του Αντιδθμάρχου κ.Ρρωτοπαπαδάκθ επζδωςαν το 
ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα δια λογαριαςμόν του 
οταριανοφ Ομίλου Χανίων. 

Από τθν βράβευςιν του Επιτ.Ρροζδρου του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου Χανίων κ.Αρετάκθ Λωάννου υπο του οτ.Ομίλου 

Χανίων.Το ςχετικό τιμθτικό ίπλωμα του επζδωςαν από 

κοινοφ ο Αντ/δροσ τθσ Βουλισ Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ 

και ο Δ/ντθσ τθσ V Μεραρχίασ Κριτθσ Ταξίαρχοσ 

Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ. 

 

Από τθν βράβευςιν του Επιτ.Ρροζδρου του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου Χανίων κ.Λωάννου Αρετάκθ φωτογραφοφμενοσ 

μετα ομάδοσ Δικθγόρων παρουςία του Ρροζδρου 

Εμμ.Δελάκθ. 

 

Θ επ.οτ. Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ ενϊ αναφζρεται ςτον 

εορταςμόν τθσ Ενϊςεωσ τθσ Κριτθσ μετά τθσ μθτζρασ 

Ελλάδοσ προβάλλονται ςυγχρόνωσ ςχετικό VIDEO από τα 

ιςτορικά αρχεία του Κράτουσ. 

Ο πολυτιμοσ Συνεργατθσ του ομιλου μασ κ.Νικόλαοσ 
Μαραγκουδάκθσ ο πολυβραβευμζνοσ 
ΑκαδθμαικόσΡοιθτισ και λογοτζχνθσ ενϊ επιδίδει εισ τον 
Κόκκινον Βαςίλειον ζνα εκ των βιβλίων του <<Οδθγόσ   
ηωισ και Ψυχικισ Αρμονίασ  παρουςία του Ρροζδρου μασ 
Εμμ.Δελάκθ. 

 

 

 

Μικρά τμθματα τθσ καταμεςτθσ 

αικουςθσ του Κεντρου Ηυγοσ. 
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Ρροςφϊνθςισ – Ραρουςίαςισ Ομιλθτοφ κ. Βαςιλείου Κόκκινου 
υπό Εμμ. Δελάκθ τθν 13-12-2012  

 
Κυρίεσ και Κφριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι, 

 

Είναι ιδιαίτερα χαρά  και μεγάλθ τιμι που ςιμερα λαμπρφνει το βιμα του Ομίλου μασ μια 

εξαιρετικι και λιαν διακεκριμμζνθ προςωπικότθτα  τθσ Δικαςτικισ εξουςίασ τθσ χϊρασ μασ.Ο 

Επιτ.Ρρόεδροσ του Αρ.Ραγου κ.Κόκκινοσ Βαςίλειοσ ο οποίοσ απεδζχκθ ευχαρίςτωσ τθν ςχετικιν 

πρόςκλθςιν μασ.                                                                                                                     

Θ παρουςία του εδϊ απόψε δίδει εξαιρετικό κφροσ και βαρφτθτα εισ τθν Ρανθγυρικιν 

ςυνεςτίαςιν μασ και αιςκανόμεκα υπεριφανοι που ατομα τθσ εμβελείασ του κ.Βαςίλ.Κόκκινου  

δια τθσ ςυμμετοχισ του εισ αυτάσ δίδουν αίγλθν και μεγαλείον εισ τον Ομιλον μασ και κατ 

επζκταςιν ςτο όταρυ τθσ Ελλάδοσ και ςτο Διεκνζσ .Απο  ςιμερον τον εγγράφομεν εισ τθν χρυςιν 

ςελίδα τθσ Λςτορίασ   τθσ ςχεδόν πεντθκονταετθρίδοσ του Ομίλου μασ μεταξφ των οποίων 

αναγράφονται Ρολιτικζσ ,Δικαςτικζσ και Στρατιωτικζσ προςωπικότθτεσ  όπωσ ο τ. Ρρωκυπουργόσ 

κ.Μθτςοτάκθσ,οι Υπουργοί Αβζρωφ,Δοξιάδθσ Κεφαλογιάννθσ Γιάννθσ και Μανϊλθσ (ο Κείοσ του 

νυν Βουλευτοφ)Αποςτολάκοσ,Καρατηάσ Χάρθσ Μαρκογιαννάκθσ Χριςτοσ,Βιρβιδάκθσ Κυριάκοσ  και 

αρκετοί άλλοι. 

Ο κ. Βαςίλειοσ Κόκκινοσ αποτελεί υπόδειγμα λειτουργοφ τθσ Κζμιδοσ. Υπεραςπίςτθκε με 
ιδιαίτερο ηιλο και ευςυνειδθςία τθν ανεξάρτθτθ Δικαιοςφνθ. Ο κ. Κόκκινοσ δεν κρφβει τον γόνιμο 
προβλθματιςμό του για το χκζσ, ςιμερα και αφριο τθσ Δικαιοςφνθσ και τάςςεται υπζρ τθσ 
επιτάχυνςθσ του χρόνου απονομισ τθσ .  

«Πταν μια κοινωνία κατά γενικι ομολογία ςιπτεται , είναι φυςικό να μθν μείνει αλϊβθτοσ και 
ο κεςμόσ τθσ δικαιοςφνθσ», υποςτθρίηει ο κ. Κόκκινοσ και τονίηει ότι «μπορεί θ μεγάλθ 
πλειονότθτα των δικαςτϊν να εξαςκεί το λειτοφργθμα ευςυνείδθτα, αλλά αυτό δεν αποκλείει μια 
ελάχιςτθ μερίδα δικαςτϊν να είναι επίορκοι.»  

Αναφερόμενοσ ςτο ηιτθμα τθσ επιλογισ τθσ θγεςίασ τθσ δικαιοςφνθσ ο κ. Κόκκινοσ 
υποςτθρίηει ότι το Σφνταγμα ανακζτει ςτο υπουργικό ςυμβοφλιο τθν επιλογι τθσ θγεςίασ τθσ 
δικαιοςφνθσ και δεν το κάνει τυχαίωσ. Το κάνει κατʼ εφαρμογιν τθσ αρχισ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. 
Κανονικά, όπωσ, υποςτθρίηει οι δικαςτζσ κα ζπρεπε να εκλζγονται απευκείασ απο τον λαό. Πμωσ, 
αυτό, ςυμπλθρϊνει, ςτθν πράξθ δεν μπορεί να γίνει, διότι το ςφςτθμα απονομισ του δικαίου που 
υπάρχει ςτθν Ελλάδα προχποκζτει μεγάλο αρικμό δικαςτϊν και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει δια 
εκλογϊν. Θ θγεςία τθσ δικαιοςφνθσ υποςτθρίηει ο κ. Κόκκινοσ πρζπει να εκλζγεται από όργανο το 
οποίο εκλζγει ο λαόσ.  

Για τθν δθμοκρατία υποςτθρίηει ο Επίτιμοσ Ρρόεδροσ του Αρείου Ράγου ότι ιςχφει θ ριςθ του 
τζωσ Βρετανοφ Ρρωκυπουργοφ Ουίνςτον Τςόρτςιλ: «Κα ιταν το χειρότερο πολίτευμα, αν όλα τα 
άλλα δεν ιταν χειρότερα από αυτιν.»  

Το κζμα με το οποίο κα μασ απαςχολιςει παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον και είναι θ 

Δικαιοςφνθ ςτθν Ελλάδα και τον κόςμον. 

Είναι ζνα κζμα μείηον για μια ζννοια τόςο ςφνκετθ και ςθμαντικι. 

Ρριν του παραδϊςω το βιμα κα αναφερκϊ λιαν περιλθπτικϊσ εισ το βιογραφικόν του 

ςθμείωμα: 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΤ 

Γεννικθκε ςτον οικιςμό Μακεδόνων Αταλάντθσ του Ν. Φκιϊτιδοσ το 1929. Βραβεφτθκε με 

το πρϊτο χρθματικό βραβείο το 1947 ωσ ο καλφτεροσ μακθτισ του Γυμναςίου Αταλάντθσ. 

Σποφδαςε Νομικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

Υπθρζτθςε τθ κθτεία του ωσ Ζφεδροσ Αξιωματικόσ του Ναυτικοφ. 

Ειςιρκε ςτο δικαςτικό κλάδο με διαγωνιςμό το ζτοσ 1956. 

Ρροιχκθ κατ’ απόλυτο εκλογι το 1969 ςτο βακμό του Ρροζδρου Ρρωτοδικϊν, το 1973 ςτο 

βακμό του Εφζτθ και το 1979 ςτο βακμό του Αρεοπαγίτθ. 

Ραράλλθλα με τα δικαςτικά του κακικοντα, του ανατζκθκαν και αυτά του Υπθρεςιακοφ 

Δθμάρχου Ναυπλιαίων, μετά τθ μεταπολίτευςθ του 1974 για ζνα περίπου ζτοσ. 

Ωσ εφζτθσ Ακθνϊν διατζλεςε Ρροϊςτάμενοσ των Υπθρεςιϊν του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν τα 

ζτθ 1977-1979. 

Ρροιχκθ ςτο βακμό του Ρροζδρου του Αρείου Ράγου τον Λοφλιο του 1990, διατζλεςε ωσ 

πρόεδροσ τοφτου από το 1990 ζωσ τον Λοφνιο του 1996. 

Ιταν πρόεδροσ του Ειδικοφ Δικαςτθρίου, του αρκρ. 86 παρ. 1 του Συντάγματοσ κατά τθν 

εκδίκαςθ τθσ υποκζςεωσ τθσ Τραπζηθσ Κριτθσ το 1991. 

Ζχει παραςθμοφορθκεί με τα ανϊτερα παράςθμα των Ρατριαρχείων Κων/πόλεωσ, 

Αλεξανδρείασ, Λεροςολφμων και Ρράγασ. 

Ζχει τιμθκεί με το Οφίκιο του Μεγάλου Άρχοντοσ του Ρατριαρχείου Κων/πόλεωσ. 

Ζχει τιμθκεί από τθ Γερουςία τθσ Καλιφόρνιασ, κακϊσ και από το Διμο Ραπάγου, με το 

βραβείο εξαίρετων πράξεων. 

Ζχει ανακθρυχκεί Επίτιμοσ Δθμότθσ των Διμων Ναυπλιαίων και Ραπάγου. 

Ζχει μετάςχει ςε πολλά διεκνι ςυνζδρια, κακϊσ και ςε αυτό των προζδρων των Ανϊτατων 

Δικαςτθρίων ςτθν Οτάβα του Καναδά το 1995. 

Διατζλεςε Ρρόεδροσ του Λδρφματοσ πνευματικοφ Κζντρου ουμελιωτϊν επί 9 ζτθ κακϊσ 

και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Αξιολογιςεωσ, για τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ κ.λπ. του 

κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ επί 2 ζτθ. 

Είναι τακτικόσ αρκρογράφοσ τθσ θμερθςίασ εφθμερίδασ ‘ΕΣΤΛΑ’ από το 1998 και τθσ 

εβδομαδιαίασ εφθμερίδασ ‘Θ ΑΞΛΑ’ από το 2000. 

Είναι ζγγαμοσ με τθ Μαριάνκθ Ματςάγγου, ζχει δε 2 παιδιά και 4 εγγόνια. 
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Βραβεφςεισ –Προςφωνιςεισ 

Αρετάκθ Ιωάννου-Χαρίτωνοσ Παπαδάκθ και Ηαρίφθ Γεωργίου 

13-12-2012 

 

Ο οταριανόσ Ομιλοσ Χανίων απεφάςιςεν ςιμερον να τιμιςει 3 Εκλεκτά μζλθ τθσ Κοινωνίασ μασ 

δια το προςφερκζν και προςφερόμενον υπϋαυτϊν λιαν αξιόλογον Επιςτθμονικόν και Κοινωνικόν τουσ 

ζργο που αξίηει ιδιαιτζρασ προβολισ δια να αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςιν δια τισ επερχόμενεσ 

γενεζσ. 

Αρχίηομεν από τον κ.Αρετάκθν Λωάννθν Συντ.Δικθγόρον και Επίτιμον Ρρόεδρον του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου Χανίων το βιογραφικόν ςθμείωμα του οποίου λίαν περιλθπτικϊσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

   Γεννικθκε ςτα Χανιά,το 1934.Το 1961 πιρε το δίπλωμα τθσ Νομικισ από τθ Νομικι Σχολι του 

Ραν/μιου Ακθνϊν και το 1963 διορίςτθκε Δικθγόροσ ςτο Ρρωτοδικείο Χανίων.Ρροβιβάςτθκε ςε 

δικθγόρο παρϋΕφζταισ το 1967 Ρροβιβάςτθκε ςε δικθγόρο παρ Αρείω Ράγω το 1980.Δεν τιμωρικθκε 

ποτζ πεικαρχικά.Συνταξιοδοτικθκε το 2005. Mε απόφαςθ του το ΔΣ του ΔΣΧ,του απενθμε  τουσ 

τίτλουσ του επίτιμου δικθγόρου και του επιτίμου Ρροζδρου του Δικθγορικοφ Συλλόγου Χανίων. 

Τθν 26 Δεκεμβρίου 1963,ιλκε ςε γάμο με τθν Ελζνθ Ραπαμαρκάκθ Οικονομολόγο,προιςταμζνθ 

τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ ςτα Χανιά.Απζκτθςαν τρία παιδιά,τον Αδάμθ,δικθγόρο παρ Αρείω 

Ράγω,τον Αντϊνθ,τραπεηικό υπάλλθλο και τον Γιάννθ,πολιτικό μθχανικό του ΕΜΡ. 

Είναι μζλοσ επι δεκαετίασ  του Ναυτικοφ Ομίλου Χανίων,του φιλολογικοφ ςυλλόγου 

<<Χρυςόςτομοσ>>και ςυμμετζχει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Συλλόγου Φίλων του Εκνάρχου 

Ελευκερίου Βενιηζλου.Εχρθμάτιςε Ρρόεδροσ του οτ.Ομίλου Χανιά-Κυδωνία. 

Είναι ενεργό μζλοσ τθσ κοινωνίασ των Χανίων και παρεμβαίνει κατά διαςτιματα,διατυπϊνοντασ 

τθ γνϊμθ του,με επιςτολζσ ςτισ εφθμερίδεσ. 

Υπιρξε και παραμζνει μζχρι ςιμερα ςτακερά φιλελεφκεροσ,με δικι του γνϊμθ,πιςτόσ ςτισ 

απόψεισ και τισ φιλίεσ του. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ αςκιςεωσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ ςτα Χανιά(1963-2005)υπιρξε 

ενασ εκ των πλζον επιτυχϊσ εργαηομζνων δικθγόρων και ςτο γραφείο του εχουν αςκθκεί πολλοί εν 

ενεργεία αλλά και ςυνταξιοφχοι δικθγόροι. 

Διετζλεςε επανειλθμμζνωσ μζλοσ του ΔΣ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Χανίων μζλοσ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων και μζλοσ τθσ επιτροπισ ονοματοκεςίασ 

του Διμου Χανίων επι Δθμαρχίασ Κυριάκου Βιρβιδάκθ μζλοσ του ΔΣ και άμιςκοσ Νομικόσ Σφμβουλοσ 

του Ρνευματικοφ Κζντρου Χανίων. 

Διακρίνεται για τθν εγκαρδιότθτα και τθν ευκφτθτα του χαρακτιρα του κακϊσ και δια το 

διακριτικό χιοφμορ του. 

Αυτόσ είναι κυρίεσ και κφριοι ο πρϊτοσ εκ των βραβευομζνων τθν εςπζραν ταφτθν και το πλιρεσ 

αιτιολογικόν τθσ βραβεφςεωσ του ζχει ωσ εξισ: 
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Δια τθν πολφχρονθν και ςυγκεκριμμζνα από του ζτουσ 1963-2005 θτοι επι 42 ςυναπτά ζτθ 

άςκθςιν του Δικθγορικοφ Λειτουργιματοσ κατϋάριςτον και άψογον τρόπον άναδειχκείσ ωσ ζνασ 

εκ των κορυφαίων λειτουργϊν τθσ Κζμιδοσ ςτον Νομόν μασ ενδιαφερόμενοσ πρωτίςτωσ εισ τθν 

απονομιν Δικαιοςφνθσ και τιμθκείσ από πολλοφσ φορείσ τθσ πόλεωσ των Χανίων και ιδιαίτερα 

από τον Δικθγορικόν Σφλλογον. 

Με εκτίμθςιν,καυμαςμόν και ωσ  ελάχιςτον δείγμα τιμισ. 

Εν ςυνεχεία κα βραβεφςομεν δυο αρίςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ του Αςκλθπιοφ Επιςτιμθσ θτοι τον 

Κακθγθτιν Λατρικισ κ.Χαρίτωνα Ραπαδάκθν Δ/ντιν τθσ ΩΛ Κλινικισ του Γεν.Νοσ.Χανίων και τον Δr 

Λατρόν κ.Ηαρείφθν Γεϊργιον Δ/ντιν του Αξονικοφ τομογράφου του αυτοφ Νοςοκομείου. 

Κεωριςαμεν τθν βράβευςιν τουσ αυτιν ωσ μιαν επιβεβλθμζνθν υποχρζωςιν εκ μζρουσ του 

όταρυ Χανίων,του Διεκνοφσ όταρυ και γενικότερον τθσ κοινωνίασ μασ διότι οι Λατροί αυτοί μεταξφ 

των άλλων μοχκοφν  και εργάηονται αοκνα επι πολλάσ ωρασ τθσ θμζρασ δια να δυνθκοφμεν εμείσ να 

ζχομεν μιαν καλυτζραν ποιότθτα ηωισ.Το λειτοφργθμα τουσ αυτό είναι από τα πιο πολφτιμα δια τθν 

ανκρωπότθτα εν τω ςυνόλω τθσ και απαιτεί ικοσ,υπευκυνότθτα και ανκρωπιά προσ τον πάςχοντα 

ςυνάνκρωπο. 

Τον λόγον ζχει και ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκθσ ο οποίοσ κζλει να προςκζςει και αυτόσ τισ δικζσ 

του εκτιμιςεισ δια τουσ βραβευομζνουσ ιατροφσ. 

Ρριν αναγϊςω τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα κα αναφερκϊ ςε μιαν επιςτολιν που μου 

απζςτειλε ο Επίτιμοσ οτ.του Ομίλου μασ κ.Αρτζμθσ Μ.Ακαναςάκθσ Κακθγθτισ Φυςικϊν και 

Ρεριβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπ.Ακθνϊν και που αφορά τον βραβευόμενον Κακθγθτιν 

Λατρόν κ.Χαρίτωνα Ραπαδάκθ. 

Με τθν ςχζςθ Κακθγθτι-μακθτι που διαμόρφωςα ςτα χρόνια τθσ μακθτικισ του ηωισ ,και 

ςυνεχίηω να διατθρϊ,ωσ φίλοσ του,μζχρι ςιμερα,κεωρϊ ότι ο Κακθγθτισ Λατρικισ Χαρίτων 

Ραπαδάκθσ,πζρα από κάκε ςκοπιμότθτα και τυπικότθτα,αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ 

προςωπικότθτα ανκρϊπου,με ςπάνιο κοινωνικό,επιςτθμονικό,ερευνθτικό,και ανκρωπιςτικό ικοσ. 

Ακολουκεί περιλθπτικώσ το βιογραφικό ςθμείωμα του Κακθγθτι κ.Χαρίτωνα Παπαδάκθ: 

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ 

Ο Χαρίτων Ραπαδάκθσ του Εμμανουιλ γεννικθκε το 1960 ςτο Θράκλειο Κριτθσ, όπου και 
τελείωςε το Λφκειο. Ειςιλκε κατόπιν ειςιτθρίων εξετάςεων ςτθν Λατρικι Σχολι του Αριςτοτελείου 
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, από όπου ζλαβε το πτυχίο Λατρικισ. Υπθρζτθςε, κατόπιν, ςτο 
Στρατό Ξθράσ και εκπλιρωςε τθν υποχρεωτικι υπθρεςία υπαίκρου ωσ αγροτικόσ ιατρόσ ςτθ 
Μεγίςτθ (Καςτελόριηο) Δωδεκανιςου. 

Ζλαβε τθν ειδικότθτα τθσ Ωτορινολαρυγγολογίασ αςκοφμενοσ ςτο Βενιηζλειο Νοςοκομείο και 
ςτο Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Θρακλείου. Διορίςτθκε, μετά από κρίςθ, ςτθν Ρανεπιςτθμιακι 
ΩΛ Κλινικι του ΡΕ.ΡΑ.Γ.Ν.Θ. αρχικά ωσ Επιμελθτισ Β' το 1993 και κατόπιν το 1997 ωσ Επιμελθτισ 
Α', όπου και παρζμεινε ζωσ το 2004. 

 Το 1994 ζλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Λατρικό Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου 
Κριτθσ και το 1996 μετεκπαιδεφτθκε για ζνα ζτοσ ςτθν Ρανεπιςτθμιακι ΩΛ Κλινικι του Pittsburgh 
των ΘΡΑ. 
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Το Σεπτζμβριο 2004 διορίςκθκε, μετά από κρίςθ, ωσ Διευκυντισ ΕΣΥ ςτθν ΩΛ Κλινικι του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, κζςθ που κατζχει μζχρι ςιμερα, οργανϊνοντασ, ςτελεχϊνοντασ και 
εξοπλίηοντασ εξαρχισ τθν ΩΛ Κλινικι. 

Το 2006 εκλζχτθκε μζλοσ ΔΕΡ ςε κζςθ Αναπλθρωτι Κακθγθτι ΩΛ ςτο Λατρικό Τμιμα 
Λάριςασ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, όπου αρνικθκε διοριςμό και παρζμεινε ςτα Χανιά. 

Ζχει εκλεγεί μζλοσ του Δ.Σ. ςε πολυάρικμεσ Ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ, κακϊσ και 
Ρρόεδροσ τθσ ΩΛ Εταιρείασ Κριτθσ και δφο φορζσ Ρρόεδροσ ςτο Επιςτθμονικό Συμβοφλιο του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

Το 2011 ορίςτθκε ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ρανελλινιασ Εταιρείασ ΩΛ-Χειρουργικισ Κεφαλισ και 
Τραχιλου ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ ειδικοτιτων UEMS. 

Ζχει ςυμμετάςχει ςτθν οργάνωςθ 60 ςυνεδρίων και ςεμιναρίων ςτθν Ελλάδα και ζχει 
παρακολουκιςει 210 Ελλθνικά και διεκνι ςυνζδρια και ςεμινάρια ςτο εξωτερικό, ζχοντασ 
ςυμμετάςχει 135 φορζσ ωσ ομιλθτισ και ςυντονιςτισ ςε ςτρογγυλζσ τράπεηεσ, ωσ ομιλθτισ ςτα 
εκπαιδευτικά προγράμματα αρκετϊν άλλων κλινικϊν και ζχοντασ δϊςει αρκετζσ ομιλίεσ και 
παρουςιάςεισ προσ το κοινό. 

Είναι ςυγγραφζασ ςε πζντε επιςτθμονικά ςυγγράμματα, ζχει 80 δθμοςιεφςεισ ςε ξενόγλωςςα 
περιοδικά αναγνωριςμζνα ςτθ διεκνι βάςθ δεδομζνων Medline-PubMed, κακϊσ και πάνω από 
400 ανακοινϊςεισ ςε διεκνι και Ελλθνικά ςυνζδρια, δθμοςιεφςεισ abstracts και ςε Ελλθνικά 
περιοδικά. Ζχει ςθμαντικό ερευνθτικό ζργο, ζχοντασ ςυμμετάςχει ςε πολυάρικμα ερευνθτικά 
προγράμματα και εκπονιςεισ διδακτορικϊν διατριβϊν του Λατρικοφ Τμιματοσ, κυρίωσ του 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. 

Είναι ζγγαμοσ με δφο κόρεσ και ομιλεί τθν Αγγλικι και Γαλλικι γλϊςςα. Είναι μζλοσ του 
οταριανοφ Ομίλου Θρακλείου από το 1994, ζχοντασ ςυμμετάςχει ςτο ΔΣ του ΟΘ ωσ 
Αντιπρόεδροσ, Γενικόσ Γραμματζασ, ταμίασ (τρισ) και απλό μζλοσ. 

 

Το Αιτιολογικόν τθσ βραβεφςεωσ εχει ωσ κατωτζρω 

Δια το λίαν αξιόλογον Επιςτημονικόν και Κοινωνικόν (Ανθρωπιςτικόν)ζργον που 

επιτελεί ςτον τομζα τησ Υγείασ του Κρητικοφ Λαοφ και που αποςκοπεί εισ την 

παροχήν οςον το δυνατόν καλυτζρων και ει δυνατόν αρίςτων υπηρεςιών προσ 

ανακοφφηςιν και ίαςιν των παςχόντων ςυνανθρώπων μασ.Αναδειχθείσ ωσ ζνασ εκ 

των κορυφαίων λειτουργών ,τησ του Αςκληπιοφ Επιςτήμησ. 

Με εκτίμηςιν,θαυμαςμόν και ωσ  ελάχιςτον δείγμα τιμήσ. 

 


