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ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΗ 

Έηος 42
ον

 - Σεύτος 27
ον 

- Περιόδοσ 01/07/10 – 30/06/11 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  2011 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΣΑΘ-ΔΘΕΤΘΤΝΣΑΘ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΗΔΧΝ 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 Θζηοζελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΧΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΧΝ ΥΕΕΧΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ.6945870845-6944990538 

 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΧΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ροη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν αποςτζλλεται: 

Α)      Σε θλεκτρονικι μορφι: ςε 900 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. 

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 μασ αποςτείλουν (ει δυνατόν) τα 

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

διότι 1) πολλά email επιςτρζφουν πίςω και 2) τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να 

παραλαμβάνουν το περιοδικό μασ. 

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

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΒΔΛΣΗΧΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΔΝΧΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ :  

Ray Klinginsmith 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010-2011 

ΖΛΗΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΘΗΝΑ 

ΚΘΝ : 6944520909 

ΣΗΛ. : 210 9421183 

OIK. : 210 9427104 

Email : iliakis@hol.gr 

 

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2011-2012 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΚΤΦΕΛΗ 3, ΑΘΗΝΑ, 

11257 

ΚΘΝ : 6944 385838 

ΣΗΛ. : 210 8211660 

OIK. : 210 8817870 

Email : makriglaw@hol.gr  

 

ΤΠΟΓ/ΝΖ  Γ/ΣΖ  2012-2013 

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

   

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Περ. Γιεθν. Ροη  

ΥΑΡΧΝΗΣΖ  ΝΧΝΣΑ  [Κιν:6977699573] 

Σηλ. 2810-289319   email: nontasharonitis@gmail.com  

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ρ.Ο ΥΑΝΗΧΝ  ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/7/10 ΔΧ 30/6/11 
1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ.ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ (EΦΖΦΗΜΔΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2011-12) 

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

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

2) Σ.ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ  
Δικηγόπορ, Ρενιέπη 9,  Σηλ Επγ 28210-41001, Κιν. 6974753547, Οικ. 28210-50268 

3) Α’ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οικονομολόγορ, η.Τποδ/ηηρ Γ.Ν.Υανίων, Ακηή Κοςνηοςπιώηη 1, Σηλ. 28210-

74274, Κιν. 6944575792   

4) Β΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΠΤΡΟ                 
Θαηπόρ Παθολόγορ-ςνηαξιούσορ, Αποκοπώνος 152 Σηλ. 28210-88032, Κιν.      6932775163 

5) Γ΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ  ΜΔΛΔΣΗΟ 

Ξεν/σείο  ΜΘΜΟΖΑ Αγία Μαπίνα Κςδωνίαρ, Σηλ.6944990538 – 6945870845 

6) ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ – Σ.Β. Γ/ΣΖ 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ   Φαπμακοποιόρ, Ανδπέα Απσονηάκη 9 Σηλ. 28210-51543 

7) ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μησανολόγορ - Ηλρκηπολόγορ  κιν. 6932296194                                           

8) ΜΔΛΟ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
Ζ

 ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ 

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

9)   ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ    Επισ/ηίαρ   Κιν. 6938 032998 

10)   ΚΟΜΖΣΧΡ   ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ  Εμπ.δεπμ/νων  κιν. 6989119252 

11)  ΑΝΑΠΛ. ΚΟΜΖΣΧΡ   ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  κιν. 6989711155 

 

 

mailto:iliakis@hol.gr
mailto:makriglaw@hol.gr
mailto:nontasharonitis@gmail.com
mailto:edelakis@otenet.gr
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν του ροτ/νοφ 

ομίλου Χανίων τθσ 13-1-2011 κατά τθν οποίαν πραγματοποιικθ θ επίςθμθ 

επίςκεψισ του Δ/του μασ Ιωάννου Θλιάκθ επαρουςιάςκθ το κοινωνικόν ζργον του 

Ομίλου μασ, εγζνοντο οι βραβεφςεισ τθσ « Blue Star Ferries » του Διευκφνοντοσ 

ςυμβοφλου αυτισ κ. ακζλλθν και του πρϊθν Δθμάρχου κ. Σςαγκαράκθ Γεωργίου 

και εγζνετο θ ειςδοχι 5 νζων ροταριανϊν.  

Μζςα ςε πανθγυρικό κλίμα και παρουςία του ςυνόλου ςχεδόν των ροταριανϊν του ομίλου μασ 

και των αρχϊν τθσ πόλεωσ μασ κακϊσ και εκπροςϊπων από τουσ λοιποφσ ροτ. ομίλουσ τθσ Κριτθσ 

επραγματοποιικθ θ ανωτζρω ςυνεςτίαςισ και με άριςτεσ εντυπϊςεισ των περευριςκομζνων τόςον 

δια τθν διοργάνωςιν όςον και δια το πλοφςιο πρόγραμμα αυτισ. 

Κεντρικό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ   

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά το ηεφγοσ Σωμαρά Γεωργίου Υποςτρατιγου Διοικθτοφ του Ρεδίου 

Βολισ Κριτθσ, ο Γεν. Γραμμματεφσ μασ Εμμ. Νοδαράκθσ , το ηεφγοσ Θλιάκθ (ο Διοικθτισ μασ μετά τθσ 

ςυηφγου του), ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ , ο αντιπρόεδροσ και Γεν. Γραμματζασ του 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ ιατρόσ κ. Ραπαδάκθσ Εμμ. και Γφπαρθσ Κων/νοσ, θ πολιτευτισ 

Χανίων κ. Αρχόντιςςα Ναναδάκθ-Ραπαδεροφ , ο επίτιμοσ Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ και 

Γκίηασ Σταφροσ και ο Αντιπρόεδοσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ. 

 

Αριςτερό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ τραπζηθσ: Διακρίνονται απϋαριςτερά ο κακθγθτισ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Μουςταϊηισ Σταφροσ, οι Ρρόεδροι των ροτ/νϊν ομίλων Θρακλείου και 

Θρακλείου-Candia Μθλιαράσ Λωάννθσ και Τςικανδθλάκθσ  Γεϊργιοσ, ο β.αντιπρόεδροσ μασ 

Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ, οι δθμοτικοί ςφμβουλοι Χανίων Μανωλακάκθσ Ευτφχιοσ και Τηουλάκθσ 

Σταφροσ κακϊσ και θ προϊςταμζνθ του Λςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ κ. Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια. 
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Δεξιό   τμιμα τθσ  Ρροεδρικισ  Τραπζηθσ: 

 

Διακρίνονται   απ’ αριςτερά ο Ρρόεδροσ των εφζδρων αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων κ. Ακανάςιοσ 

Μανιουδάκθσ, ο Ρεριφερεριακόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ, ο επιμελθτισ και 

Δ/ντισ τθσ Ω..Λ. κλινικισ του Γεν. Νοςοκομείου Χανίων κκ. Ρρϊϊμοσ Ευκλείδθσ και Ραπαδάκθσ 

Χαρίτων κακθγθτισ Λατρικισ , ο Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ, ο β.Δ/τθσ των 

ροτ/νϊν Κριτθσ κ. Χαρωνίτθσ Νϊντασ, το ηεφγοσ Γεωργίου ΣτρατιδάκθΔ/του τθσ 5θσ Μεραρχίασ.  

Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν παρουςίαςιν του Διοικθτοφ μασ Λωάννου Θλιάκθ από τον 

Ρρόεδρον μασ Εμμ. Δελάκθ, τθν ευχαρίςτθςιν προσ τον Δ/τθν μασ από τον Γεν. Γραμματζα Εμμ. 

Νοδαράκθ και από τθν ανταλλαγιν των δϊρων, μεταξφ του Διοικθτοφ μασ, του Ρροζδρου μασ και 

των ςυηφγων τουσ.   
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ΠΡΟΦΧΝΖΖ  ΠΑΡΟΤIΑΖ   ΔΜΜ.  ΓΔΛΑΚΖ 

Για ηον  Γ/ηην  ΗΧΑΝΝΖN ΖΛΗΑΚΖN   

13-1-2011 

 
Ροταριανέ Διοικητά 

 

«Πρεμάζωξα χίλιες ευχές 

 σήμερα να στις χαρίσω 

 να πορπατάς μαζί μ’αυτές  

στα ζάλα τση ζωής σου » 

 

Ο Ροταριανός  Ομιλος  Φανίων αισθάνεται  ιδιαίτερη  χαρά  που σήμερα  κοσμεί  και 

λαμπρύνει δια της  παρουσίας τoυ, το βήμα του Ομίλου  μας  ο πρώτος τη τάξη 

ροτ/νός της 2470 Περιφέρειας  του Διεθνούς Ρόταρυ ( Νοτίου  Ελλάδος) εκλεκτός  

συνάδελφος ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΚΗ,   πραγματοποιώντας  την ετήσιαν επίσημον 

επίσκεψιν του. Ελπίζομεν βάσιμα ότι θα μας ξαναεπισκεφθεί κατά την διάρκειαν της 

θητείας του δια να αντιληφθεί  ιδίοις όμασι το πραγματοποιούμενον υπο του Ομίλου 

μας έργον. Σην πρώτην διαπίστωσιν την έκανε με την ενημέρωσιν που του έκανα 

δίδοντας του τις πολλαπλάς φωτοτυπίας του εγχωρίου τύπου προ μηνός περίπου 

που ανέγγραφαν τις ποικίλες δραστηριότητες μας, σαν αψεβδής μάρτυρας. 

ήμερον δια της παρουσίας του κοινωνικού έργου του Ομίλου μας από την Ροτ. 

Συλλιανάκη Δήμητρα δεν θα του έμεινε καμία αμφιβολία. Σο έργον μας είναι 

πραγματικά αξιοζήλευτον και τούτο χάρις στις προσπάθειες των μελών του Δ αλλά 

και του συνόλου του Ομίλου μας. Φάρις στις ενέργειες της Επιτροπής  Δημοσίων 

χέσεων έχομεν επιτύχει 1) Σην παρουσίαν σχεδόν πάντοτε των αρχών της πόλεως 

μας  2) Σην στήριξιν των Μ.Μ Ενημερώσεως ( εφημερίδων και τηλεοπτικών ταθμών). 

 3) Σην ηθικήν υποστήριξιν από πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας των Φανίων και 

της αποδοχής ότι είμεθα μέλη της μεγαλύτερης μη κυβερνητικής ανθρωπιστικής και 

κοινωνικής οργάνωσης ανά την υφήλιον. 

Υίλτατε Ροταριανέ  Δ/τά 

ε λίγο θα σας παραδώσω το βήμα δια να μας αναπτύξετε το θέμα σας, περί του 

Ροταρυ – Εθελοντισμός – Αναγκαιότης – υνεργασίας με τοπική Αυτοδιοίκηση και 

Κράτος.                                      

 Επί του θέματος αυτού δεν επιθυμώ να αναφερθώ  και δεν θα  ητο και πρέπον. 

Πρωτού όμως σας παραδώσω το βήμα είμαι υποχρεωμένος κατά πάγιαν ροτ. 

τακτικήν να αναφερθώ εις το βιογραφικόν σας σημείωμα. 

Ο Γιάννης Ηλιάκης γεννήθηκε στα Φανιά της Κρήτης, το 1951. Μετά την 

αποφοίτησή του από το λύκειο, έλαβε τα πτυχία του Προγραμματιστού – Αναλυτού 

Ηλεκτρονικών Τπολογιστών και της Μελέτης – Κατασκευής μεταλλικών κτιρίων.  
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Εν συνεχεία υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. 

Σο 1974 – 1977 ανέλαβε Διευθυντής έργου της κατασκευαστικής εταιρείας Al Midani 

S.A. στο Riyadh της αουδικής Αραβίας. 

Σο 1977 ίδρυσε δική του κατασκευαστική εταιρεία στη αουδική Αραβία, με 

ειδίκευση στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, εργοστασίων, γεφυρών κτλ. 

Σο 1986 επέστρεψε στη Ελλάδα, όπου ήταν συνιδρυτής της Σεχνικής 

Κατασκευαστικής Εταιρείας «Π. & Η. Μπακογιάννης – Ι. Ηλιάκης και ΙΑ Ο.Ε.», η οποία 

δραστηριοποιείται στη Μελέτη και Κατασκευή κτιρίων, Γραφείων και Κατοικιών. 

Σο 2006 μαζί με τους Αδελφούς Μπακογιάννη, ίδρυσε την «Ηλιοδομική Α.Ε.», 

εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη δημιουργία Υωτοβολταϊκού πάρκου 

στην Αρκαδία. Είναι Ιδρυτικό μέλος της «Ενώσεως Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος». 

Είναι παντρεμένος με τη Ρούλα, προ-Πρόεδρο του Inner Wheel Κηφισιάς, και 

έχει δύο παιδιά, το Δημήτρη και το πύρο, που είναι μέλος του Ομίλου Rotaract 

Πειραιάς-Ανατολή. 

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. 

Σο 1995 έγινε μέλος του Ροταριανού Ομίλου Πειραιάς-Ανατολή. Έχει υπηρετήσει 

σε όλα τα αξιώματα του Ομίλου και το έτος 2003-2004 ήταν ο Πρόεδρος του Ομίλου, 

όταν ο Όμιλος ήταν διοργανωτής του υνεδρίου της Περιφέρειας, στο Λουτράκι. 

Σο ροταριανό έτος 2005-2006 υπηρέτησε ως βοηθός Διοικητής. Έχει υπηρετήσει 

ως μέλος πολλών επιτροπών της Περιφέρειας και τρεις φορές, ως συντονιστής της 

οργανωτικής επιτροπής των υνεδρίων της Περιφέρειας, (2003-04, 2005-06, 2007-08). 

το 48ο συνέδριο της Περιφέρειας στην Ερέτρια, εκλέγεται Διοικητής της για το 

ροταριανό έτος 2010-2011. Ήταν ομιλητής σε πολλούς Ροταριανούς Ομίλους και σε 

εμινάρια της Περιφέρειας. Έχει λάβει μέρος σε όλα τα υνέδρια της Περιφέρειας από 

το 1995 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης στα Παγκόσμια υνέδρια του Διεθνούς Ρόταρυ 

στο ικάγο και στο Birmingham, καθώς και στα Ινστιτούτα Ζώνης στην 

Κωνσταντινούπολη (δύο φορές), στην Αθήνα και στις εϋχέλλες.  

Είναι πολλαπλός Εταίρος Paul Harris, Ευεργέτης και Μεγάλος Δωρητής του 

Ροταριανού Ιδρύματος. Έχει τιμηθεί με την διάκριση του Four Avenues of Service 

Citation for Individual Rotarian και με το District Service Award του Ροταριανού 

Ιδρύματος. 

Υίλτατε ροτ. Δ/τά  

Καλώς ηλθατε στο Νησί μας, στην πόλιν μας. ας υποδεχόμεθα εγκάρδια και σας 

ευχόμεθα καλή διαμονή τις λίγες ημέρες που θα εισται μαζί μας.Ευχόμεθα η φιλία 

μας, από σήμερον να σφυρηλατηθεί ακόμη περισσότερον σε ποιο γερές βάσεις δια 

να μπορεί να αντέξει εις το πέρασμα του χρόνου αναλλοίωτη, αφθαρτη, αλώβητη 

όπως αρμόζει στους γνήσιους ροτ/νους που εχουν ενστερνηστεί και εχουν βάλει 
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βαθειά μέσα στην καρδιά τους τα ιδανικά του ΡΟΣΑΡΤ ΣΗ ΑΓΑΠΗ ΣΗ ΑΔΟΛΗ 

ΑΔΕΛΥΙΚΗ ΥΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ. 

Πρωτού σας δώσω τον λόγον εκλεκτέ μου Ροτ. Δ/τά σας αφιερώνω τις κάτωθι 2 

μαντηνάδες δείγμα των αισθημάτων που τρέφουν οι Ροτ. των Φανίων προς το 

πρόσωπόν σας. 

«Υίλιες εστές Υρόνια Πολλά           Από ηα θύλλα ηζη καρδιάς 

ηην  οικογένειά ζας                         ηέλνω εστές να’ ρθούνε 

Τγεία, Αγάπη εύτομαι                      Να ζας ζε ταιρεηίζοσνε 

ε ζας και ηα παιδιά ζας  Υρόνια Πολλά να πούνε ». 

   

 
 

Η ροτ/νή Τυλλιανάκη Δήμητρα ενώ αναπτύσει το κοινωνικό έργο του Ομίλου μας 

παρουσία του Δ/του μας Ιωάννου Ηλιάκη.  
 

  

Βράβευσις Τυλλιανάκη και Αμαργιαννιτάκη Ιωάννη  

Το Δ.Σ. ηος Ομίλος μαρ εκηιμώνηαρ βαθύηαηα ηο έπγο ηων ποη. Τςλλιανάκη Δήμηηπαρ και  
Αμαπγιαννιηάκη Ιωάννη απεθάζιζε να ηοςρ βπαβεύζει δια μίαν ακόμην θοπά .Το αιηιολογικόν 
ηηρ βπαβεύζεωρ ηηρ ποη. Τςλλιανάκη Δήμηηπαρ είναι ηο εξήρ: 

Δια την αμέριστον ηθικήν και ουσιαστικήν συμβολήν της εις τα Ροταριανά Δρώμενα του Ομίλου μας, 

εργαζομένη αόκνως, δημιουργικά με σύνεσιν και συνέπειαν ιδία δε δια της διοργανώσεως μετά του 

ροτ.Ιωάννου Αμαργιαννιτάκη επι μίαν τριετίαν 2008,2009,2010 των Απολλωνίων (εμπνεύστριας 

αυτών) με σκοπόν την οικονομικήν ενίσχυσιν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ώστε να ανταπεξέλθει εις 

το κοινωνικόν του έργον. Δια της ανωτέρω πολυτίμου δράσεως της και της μεγάλης προβολής που 



9 

9 

εγένετο εις την κοινωνίαν δια το έργον του Ρόταρυ συνέβαλλε  τα μέγιστα εις την εξύψωσιν του Κύρους 

και της Αίγλης του Ροταριανισμού εις τον Νομόν Χανίων και στην Κρήτη γενικότερον. 

Με  εκτίμησιν,θαυμασμόν και εις πάνδημον αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς της. 

Επίςησ ςασ πληροφορούμε ότι ο Όμιλοσ μασ την προςεχή περίοδον ήτοι από 1-7-2011 θα 

αποςτείλει το ποςόν των 1000£ Η.Π.Α. δια να ανακηρυχθεί από το Διεθνέσ Ρόταρυ με 

την τιμητικήν διάκριςιν του Paul Harris Fellow. 

2ο Βραβείο Αμαργιαννιτάκη Ι. 

Δια την αμέριστον ηθικήν και ουσιαστικήν συμβολήν του εις τα Ροταριανά Δρώμενα του Ομίλου μας, 

εργαζομένος αόκνως, δημιουργικά με σύνεσιν και συνέπειαν ιδία δε δια της συνδιοργανώσεως μετά της 

ροτ.Συλλιανάκης Δήμητρας επι μίαν τριετίαν 2008,2009,2010 των Απολλωνίων με σκοπόν την 

οικονομικήν ενίσχυσιν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ώστε να ανταπεξέλθει εις το κοινωνικόν του 

έργον. Δια της ανωτέρω πολυτίμου δράσεως του και της μεγάλης προβολής που εγένετο εις την 

κοινωνίαν δια το έργον του Ρόταρυ συνέβαλλε  τα μέγιστα εις την εξύψωσιν του Κύρους και της Αίγλης 

του Ροταριανισμού εις τον Νομόν Χανίων και στην Κρήτη γενικότερον.  

  Με  εκτίμησιν,θαυμασμόν και εις πάνδημον αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς του. 

Τα βραβεία επζδωςαν από κοινοφ παρουςία του Διοικθτοφ μασ ο Αντιπρόεδροσ και Γεν. Γραμμ.του 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ κκ. Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ και Γφπαρθσ Κων/νοσ. 

Από τθν επίςθμον ανακιρυξιν ςε επίτιμο Πρόεδρο μασ 

του ροτ/νου Μαρινάκθ ταφρου. Τα ςχετικά  

τιμθτικάΔιπλϊματα τα επζδωςαν από κοινοφ οι 

Ρολιτευταί Χανίων κκ. Κελαϊδισ Εμμ. πτζραρχοσ ε.α και 

Αρχόντιςςα Ναναδάκθ Ραπαδεροφ πρόεδροσ τθσ ΛΛΑΕΚ 

περουςία του Ρροζδρου μασ και εισ εκτζλεςιν ςχετικισ 

εντολισ τθσ Γεν. Συνελεφςεωσ του Ομίλου μασ τον 

Νοζμβριο του 2010.  

το αιτιολογικόν τθσ ανακθρφξεωσ του  ζχει ωσ εξισ :  

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΕΤΕΙΝ  ΣΤΧΗ ΑΓΑΘΗ  Ευδόκησε εις τον Ροταριανόν ‘Ομιλον 

Χανίωννα απονείμη το παρόν βραβείον και να ανακηρύξει εις επίτιμον Πρόεδρον του, 

τον ροτ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΝ  ΣΑΤΡΟΝ , Διατελέσαντα επι σειράν ολοκλήρων ετών 

τακτικόν μέλος του Δ. και αναρριχηθέντα εκ περιτροπής εις όλα τα αξιώματα αυτού 

και εις αναγνώρισιν της εξαιρέτου συνεχούς και αμερίστου προσφοράς του, δια την 

εδραίωσιν την ευημερίαν και την ανάπτυξιν του Ροταριανού έργου.                   

    Με εκτίμθςιν, καυμαςμόν και εισ πάνδθμον αναγνϊρθςιν τθσ ςθμαντικισ  
προςφοράσ του.        
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Από τθν βράβευςιν τθσ Ανϊνυμθσ Ναυτιλιακισ Εταιρείασ « Blue Star Ferries » και του 

Διευκφνοντα ςυμβοφλου αυτισ κ. Μιχαιλ Σακζλλθν τθν 13-1-2011 ςτα Χανιά. 

Ο Διοικθτισ τθσ 2470 Ρεριφερείασ του Διεκνοφσ όταρυ τθν ςτιγμιν που επιδίδει από 

κοινοφ μετά του Αντιδθμάρχου Χανίων κ. Ρρωτοπαπαδάκθ Κων/νου παρουςία του 

Ρροζδρου Εμμ. Δελάκθ και δια λογαριαςμό του οταριανοφ Ομίλου Χανίων εισ τον 

Δ/νοντα  Σφμβουλον τθσ  Blue Star Ferries  κ. Σακζλλθν Μιχαιλ τα ςχετικά τιμθτικά 

Διπλϊματα προσ τθν Εταιρεία και το προςωπικόν του με τα κάτωκι αιτιολογικά και 

παρουςία των Ρροζδρων των ροτ/νϊν Ομίλων Θρακλείου και Θρακλείου Candia  ροτ. 

Μθλιαρά Λωάννου και Τςικανδθλάκθ Γεωργίου: 

Α) προσ τθν εταιρείαν 

 α) Δια τας πολλαπλάς και σημαντικάς δραστηριότητάς της εις τον συγκοινωνιακόν 

Ναυτιλιακόν τομέα και δή της δρομολογήσεως οχηματαγωγού ταχύπλοου και με σύγχρονες 

ανέσεις  και που είχε ως αποτέλεσμα την ενεργό συμβολήν της εις την οικονομικήν ανάπτυξην 

της μεγαλονήσου και όχι μόνον, 

β) Δια την απόλυτην ασφάλειαν των δρομολογίων της, και την ακριβήν και συνεπήν  

τήρισην του ωραρίου εκτελέσεώς των και την εξαίρετον ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 

του στόλου της, γεγονός που την κατατάσει μεταξύ των καλυτέρων Ναυτιλιακών  εταιριών και 

γ)  Δια την κοινωνική προσφορά που επιτελεί  απασχολώντας εργατικό δυναμικό και 

απόλυτα προσιτό εισητήριο στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διέρχεται η χώρα μας και ο 

Ελληνικός Λαός δίδοντας την ευκαιρίαν σε χιλιάδες επισκέπτας να έλθουν στην πόλιν μας.                                   

Β)  Το προςωπικόν βραβείον προσ τον Διευκφνοντα ςφμβουλον τθσ Α.Ν.Ε Blue 

Star Ferries κ. Μιχαιλ ακζλλθν ζχει ωσ εξισ: 

 α) Δια την υλοποιηθείσαν πρόθεσιν του να δρομολογήσει εις την γραμμήν Πειραιάς – 

ούδα και  ούδα – Πειραιάς το ταχύπλοον και με σύγχρονες ανέσεις οχηματαγωγόν ΄΄BLUE  

HORIZON’’  και που είχε ως αποτέλεσμα την οικονομικήν ανάπτυξιν της πόλεως μας και 

γενικότερον της Κρήτης.    
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β) Δια την κοινωνικήν ευαισθησίαν του καθιερώνοντας προσιτό εισητήριο και δίδοντας την 

ευκαιρίαν σε χιλιάδες άτομα να επισκευτούν το Νησί μας και μάλιστα στις δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες που διέρχεται η χώρα μας και ο Ελληνικός Λαός.   Εις ένδειξην βαθείας 

εκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης. 

Συγκεντρωτικι Αναμνθςτικι 

φωτογραφία από τθν τελετιν ειςδοχισ 

πζντε νζων ροταριανϊν παρουςία του 

Δ/του τθσ 2470 Ρεριφζρειασ του 

Διεκνοφσ όταρυ ροτ. Λωάννου Θλιάκθ , 

του Ρροζδρου Εμμ. Δελάκθ και των 

αναδόχων αυτϊν.  

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά οι: Μαράκθσ Γεϊργιοσ – Εμμανουιλ πλοίαρχοσ Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ, Γκίηασ Σταφροσ Δικθγόροσ τ. Ρρόεδροσ Ανάδοχοσ, Σπανουδάκθ-

Βαρδουλάκθ Τηίνθ Ερευνιτρια υδάτινων πόρων, Κεοδωράκθσ Ρζτροσ οδοντίατροσ, ο 

Διοικθτισ Λωάννθσ Θλιάκθσ, ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ Ανάδοχοσ ςυντ. οδοντίατροσ, θ 

Αναπλ. Γεν. Γραμματεφσ Ηολινδάκθ Αγγελικι Λατρόσ Μαιευτιρ Γυναικολόγοσ 

Ανάδοχοσ, Μακράκθσ Γεϊργιοσ Λατρόσ ειδικόσ Καρδιολόγοσ και Ρατεράκθσ Σταφροσ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ – ενοικιάςεισ αυτοκινιτων προτεινόμενοσ Ρρόξενοσ τθσ 

Σλοβακίασ.    

Από τθν βράβευςιν του μζχρι 31-12-2010 

Δθμάρχου Πλατανιά κ. Σςαγκαράκθ 

Γεωργίου με τισ κάτωκι δφο αιτιολογίεσ :  

α)  Δια τας πολλαπλάς, πολυπλεύρους και σημαντικάς 

δραστηριότητας του εις τον κοινωνικόν και κοινωφελή 

τομέαν του Δήμου Πλατανιά, εργαζόμενος αόκνως μετά 

ζήλου και θερμού πάθους.  Δια των πράξεων του αυτών, 

ετίμησε το αξίωμα του καταξιωθείς ως λίαν δραστήριος 

και Δημιουργικός Δήμαρχος. 

β)  Δια την πολύτιμον και την πολύ μεγάλη  συμβολήν του εις την οικονομικήν ανάπτυξιν του τόπου μας 

και της Κρήτης γενικότερον, διότι με την ενέργειες  του  και τις δυναμικές παρεμβάσεις του προς την 

εταιρεία ‘‘BLUE STAR FERRIES ’’ κατέστη δυνατή η τοποθέτησης στη γραμμή  Πειραιάς – Χανιά – 

Πειραιάς  του ταχύπλοου και με σύγχρονες ανέσεις πλοίου        « BLUE ORIZON» . Η δρομολόγηση του 

πλοίου τούτου (κόσμημα της Ναυτιλίας μας ) ηύξησε σημαντικά  το τουριστικό ρεύμα προς την πόλιν μας 

με σημαντικότατα ωφέλη δια την τοπικήν οικονομίαν μας.       

Εις ένδειξην βαθείας εκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης. 
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Το βραβείον επζδωςαν από κοινοφ ο Δ/τθσ μασ Λωάννθσ Θλιάκθσ και ο Αντιδιμαρχοσ 

Χανίων κ. Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ παρουςία του Ρροζδρου του ροτ/νοφ Ομίλου 

Θρακλείου ροτ. Μθλιαρά Λωάννου.  

 

Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από το κόψιμο τθσ Ρρωτοχρονιάτικθσ πίττασ του Ομίλου 

Μασ ςυγχρόνωσ υπό του Δ/του μασ Λωάννου Θλιάκθ του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ 

του επιτίμου Ρροζδρου μασ Σταφρου Μαρινάκθ των Γεν. Γραμματζων μασ Εμμ. 

Νοδαράκθ και Βακιωτάκθ παρουςία και των λοιπϊν μελϊν του Δ/του μασ 

ςυμβουλίου. 

 

Το χρυςό νόμιςμα ζνα υπζροχο Αγιοκωνςταντινάτο ζπεςε ςτθν ροταριανι του Ομίλου 

μασ Διμθτρα Μπατάκθ και ο Ρρόεδροσ μασ τθσ χάριςε τθν κάτωκι Κρθτικι μαντινάδα. 

Θ τυχερι είναι οταριανι 

οφλθ κα υποςχεκοφμε 

ωσ πάντα τθν τιμοφςαμε 

διπλά κα τθν τιμοφμε. 
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν του ροτ/νοφ 

ομίλου Χανίων τθσ 3-2-11 με ομιλθτιν τον Πρφτανιν του Πολυτεχνείου  Κριτθσ κ. 

Φίλθν Ιωάννθν, τθσ βραβεφςεωσ των   Super Market Χαλκιαδάκθ και τθσ 

ιδιοκτιτριασ αυτϊν κ. Χριςτίνασ Χαλκιαδάκθ κακϊσ και τθσ ανακθρφξεωσ  εισ 

επίτιμα μζλθ μασ των ροτοριανϊν του ομίλου Ρεκφμνου Ξυδάκθ Θρακλι τ. 

προζδρου και Ηωγραφάκθ Μιχαιλ Γεν. Γραμματζωσ.  

 

Κεντρικό τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ    

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο επίτιμοσ πρόεδροσ μασ κ. Σταφροσ Μαρινάκθσ και θκυρία και ο κ. 

Στρατιδάκθσ Διοικθτισ τθσ 5θσ Μεραρχίασ Κρθτϊν, ο γεν. Γραμματεφσ μασ Εμμ. Νοδαράκθσ, θ κ. και ο 

κ. Φίλθσ Λωάννθσ Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ, ο γεν. 

Γραμματεφσ του Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου Κριτθσ κ. Γφπαρθσ Κων/νοσ, ο κακθγθτισ τθσ Λατρικισ 

κ. Σεραφείμ Καςτανάκθσ επίτιμοσ Δ/ντθσ τθσ Υγιεινομικισ Υπθρεςίασ του Γεν. Νοςοκομείου Χανίων, 

θ τ. Αντινομάρχθσ Χανίων κ. Φωτεινι Καραβιτάκθ-Ραπαμαρκάκθ, ο τ. Δ/τθσ του Γεν. Νος. Χανίων 

Μάρκοσ Καραβιτάκθσ . 

Δεξιό τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ  

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο τ. πρόεδροσ του ροτ/νοφ 

ομίλου Χανίων κ. Γιαννουδάκθσ Λωάννθσ 

Συμβολαιογράφοσ, ο ε.α. Ταξίαρχοσ Μακιουδάκθσ 

Δθμιτριοσ, ο ε.α κ. Φϊτιοσ Νανόπουλοσ, οι Αντ/δροι μασ 

ροτ. Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ και Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και 

ο πρόεδροσ του ροτ/νοφ ομίλου Θρακλείου ροτ. Μθλιαράσ 

Λωάννθσ. 

Αριςτερό  τμήμα τησ προεδρικήσ τραπέζησ 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά θ προϊςταμζνθ του Λςτορικοφ 

Αρχείου Κριτθσ κ. Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ, ο τ.Δθμοτικόσ 

Σφμβουλοσ Χανίων κ. Τηουλάκθσ Σταφροσ, ο επίτιμοσ ροτ/νόσ 

Μουςταϊηισ Σταφροσ κακθγθτισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ο 

κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ Ρεριφερειακόσ ςφμβουλοσ Κριτθσ, ο 

ροτ/νόσ Ρατεράκθσ Σταφροσ προτακείσ Ρρόξενοσ Τςεχίασ. 
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Χαρακτηριςτικό φωτο/κό ςτιγμιότυπο από την μόλισ 

περατωθείςα προςφώνηςη του Προέδρου μασ Εμμ. Δελάκη 

προσ τον Πρύτανιν του Πολυτεχνείου Κρήτησ και ενώ ο 

κ.Φίλησ με την χαρακτηριςτικήν κίνηςιν του έδειξε την 

ικανοποίηςιν του. Η προςφώνηςισ έχει ωσ εξήσ:  

Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι 

 

Τιμι και δόξα εισ τον Ομιλον μασ που ςιμερον λαμπρφνει το βιμα 
του Ομίλου μασ μία υψθλοφ Επιςτθμονικοφ Διεκνοφσ Κφρουσ 
προςωπικότθτα ,ο κ.Φίλθσ  Λωάννθσ Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου 
Κριτθσ του μοναδικοφ ςχεδόν Ανωτάτου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ 
που λειτουργεί ςτθν πόλιν 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 αντιλαμβάνεςκαι 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 εκδθλον 
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 ςτα προβλιματα 

που δθμιουργοφνται από τθν κλιματικιν αλλαγιν και πωσ κα επθρεάςει αφτθ τθν ηωιν μασ και 
ολοκλιρου του πλανιτου μασ, ςτο πϊσ κα φτιάξουμε ζνα καλφτερο κόςμο περιβαντολογικά, 
γνωςτοφ οντοσ τθσ Επιςτθμονικισ εξειδικεφςεωσ που εχει ςτο κζμα αυτό. 

 
Ρρωτοφ όμωσ του παραδόςω το βιμα είμαι υποχρεωμζνοσ κατά παγίαν ροταριανι επιταγιν να 

αναφερκϊ λίαν περιλθπτικϊσ εισ το βιογραφικόν του ςθμείωμα απ’ όπου κα διιαπιςτϊςετε και ςείσ 
προςωπικά ότι τα όςα ανζφερα προθγουμζνωσ δια το άτομό του είναι πολφ ολιγότερα τθσ 
πραγματικότθτοσ του. 

 
Εκλεκτζ και πολφτιμε φίλε μασ, Σασ παρακαλϊ λοιπόν όπωσ προςζλκετε ςτο βιμα και 

αναπτφξετε το περιςποφδαςτον κζμα ςασ. 
 
 
 
Ο Πρφτανισ του Πολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φίλθσ ενϊ 
αναπτφςει τθν περιςποφδαςτον ομιλίαν του περί των 
προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από τθν κλιματικιν 
αλλαγιν . 
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 Δθμοςιεφομε περίλθψθ τθσ ομιλίασ του :         
   Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιςτθμόνων πιςτεφει ςιμερα ότι το κλίμα μεταβάλλεται λόγω 
ανκρωπογενϊν εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου. Τα κφρια αζρια κερμοκθπίου είναι: CO2– διοξείδιο 
του άνκρακα, CH4 – μεκάνιο, N2O – νιτρϊδεσ οξείδιο, CFC’s – χλωροφκοράνκρακεσ, και O3– 
τροποςφαιρικό όηον. Το πιο ςθμαντικό όλων είναι με διαφορά το διοξείδιο του άνκρακα. Χωρίσ το 
διοξείδιο του άνκρακα θ γθ κα πάγωνε, αλλά με τισ παροφςεσ και τισ μελλοντικά αυξανόμενεσ 
ςυγκεντρϊςεισ του το κλίμα κερμαίνεται. 
Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του κλίματοσ προκαλεί λιϊςιμο των πάγων οι οποίοι όμωσ ανακλοφν το 
90% τθσ ενζργειασ που προςπίπτει πάνω τουσ. Θ κλιματικι αλλαγι επομζνωσ επιτείνεται με τθν τιξθ 
των πάγων. 
Οι λαοί με τισ μεγαλφτερεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα λόγω χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων είναι 
κατά ςειρά οι εξισ (ςε τόνουσ διοξειδίου του άνκρακα κατά κεφαλιν, κατ’ ζτοσ): 

1. Κατάρ  48 
2. Μπαχρζιν 27 
3. Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 26 
4. Κουβζιτ  26 
5. Τρινιντάντ και Τομπάγκο  20 
6. ΘΡΑ  19 
7. Αυςτραλία  19 
8. Καναδάσ  17 
9. Σαουδικι Αραβία  14 
10. Φινλανδία  13 

 
Θ Ζλλθνεσ εκπζμπουν 10 τόνουσ κατά κεφαλιν  και ζτοσ. Για να ςτακεροποιθκεί το κλίμα ςε μια 
αφξθςθ 2 βακμϊν Κελςίου, που κεωρείται κάπωσ ανεκτι, κα πρζπει γφρω ςτο 2050 να εκπζμπουμε 
μόνο 2 τόνουσ κατά κεφαλιν. Τα πράγματα δείχνουν δυςοίωνα υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ. 
Τα 10 κερμότερα ζτθ από το 1880 ωσ το 2010 ιταν κατά ςειρά: 

1    2010                   6     2003 
2    2005                   7     2006 
3    2009                   8     2007 
4    1998                   9     2001 
5    2002                 10     2008 

 
Θ Λνδονθςία είναι ο 3οσ μεγαλφτεροσ εκπομπόσ αερίων κερμοκθπίου μετά τθν Κίνα και τισ ΘΡΑ λόγω 
εκχζρςωςθσ δαςϊν για τθ γεωργία, καφςθσ δαςϊν και τφρφθσ, και παράνομθσ υλοτομίασ. Συνολικά 
θ χϊρα αυτι εκπζμπει 3 διςεκατομμφρια τόνουσ CO2 ετθςίωσ. Ραγκοςμίωσ ςιμερα εκπζμπουμε 50 
διςεκατομμφρια τόνουσ διοξειδίου του άνκρακα. Αυτόσ ο αρικμόσ πρζπει να πζςει κάτω από το 20 
για να ςτακεροποιθκεί το κλίμα. 
Τα μθρυκαςτικά και κυρίωσ τα βοοειδι ευκφνονται για το περίπου 18% των παγκοςμίων εκπομπϊν 
αερίων κερμοκθπίου που κερμαίνουν το κλίμα. Πταν υπερκαταναλϊνουμε κρζασ πρζπει να 
γνωρίηουμε ότι ςυμβάλλουμε ςτθν κλιματικι μεταβολι και ςτο πνίξιμο των παράκτιων πόλεϊν μασ. 
Σε κάποιο βακμό κα πνίξουμε τισ ακτζσ μασ με τα πιροφνια μασ. 
Από το 2006 τα πλοία μποροφν να πλεφςουν από τον Ατλαντικό ςτον Ειρθνικό για μερικζσ 
εβδομάδεσ το καλοκαίρι μζςω ενόσ περάςματοσ ςτον Αρκτικό Ωκεανό λόγω απουςίασ πάγου. Το 
2004 ο Διεκνισ Οργανιςμόσ για τθν Ενζργεια προζβλεψε ότι θ Κίνα κα ξεπεράςει τισ ΘΡΑ ςτισ 
εκπομπζσ το 2030. Αυτό ςυνζβθ το 2006! 
Θ κλιματικι αλλαγι ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ακραίων καιρικϊν φαινομζνων και ςτθ μείωςθ τθσ 
γεωργικισ παραγωγισ και άρα τθσ τροφισ. Ο ΟΘΕ εκτιμά ότι γφρω ςτο τζλοσ του 21ου αιϊνα ωσ 1 
διςεκατομμφριο άνκρωποι κα είναι περιβαλλοντικοί πρόςφυγεσ. 
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Θ κλιματικι αλλαγι ιδθ ςυντελείται και είναι βαςικά μθ αναςτρζψιμθ. Ρρζπει να ετοιμαςτοφμε για 
τισ ςυνζπειεσ ΤΩΑ: 

• Στροφι ςε καλλιζργειεσ κατάλλθλεσ για κερμά κλίματα 
• Μεταφορά τθσ βιομθχανίασ ςτο εςωτερικό 
• Ρροςταςία ςθμαντικϊν ακτϊν 
• Ρροςταςία βιοποικιλότθτασ, υγροτόπων, ποταμϊν, λιμϊν 
• Ζλεγχοσ υδατικϊν πόρων – επαναχρθςιμοποίθςθ – ανακφκλωςθ  

Με τθν άνοδο τθσ κάλαςςασ πολλοί υγρότοποι κα χακοφν, πόλεισ όπωσ τα Χανιά, το Ναφπλιο, και θ 
Κεςςαλονίκθ κα πλθμμυρίςουν, ο κερινόσ τουριςμόσ κα πλθγεί, και τα είδθ κα οπιςκοχωριςουν ςε 
υψθλότερα υψόμετρα ςε αναηιτθςθ χαμθλότερων κερμοκραςιϊν για να επιβιϊςουν. 
Οι πυρκαγιζσ κα είναι ςφνθκεσ φαινόμενο. Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ του καλοκαιριοφ το 2007 και οι 
ξθροί άνεμοι ςυνζβαλαν ςτθν πυρπόλθςθ τθσ Ελλάδασ. Τότε 2700 τετραγωνικά χιλιόμετρα δαςϊν 
κάθκαν, 65 άνκρωποι πζκαναν, 4000 ζχαςαν τα ςπίτια τουσ και εκατομμφρια τόνοι άνκρακα 
ελευκερϊκθκαν.  
Μζτρα 
Α. Ρρζπει να γίνουν αναδαςϊςεισ όπου επιβάλλεται και να αποφευχκεί θ περαιτζρω κοπι δαςϊν. 
Β. Στροφι ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, θ οποία ιδθ ςυντελείται ςε ποικίλοντα βακμό: Άνεμοσ, 
ιλιοσ, φωτοβολταϊκά.  
Γ. Τι μπορεί να κάνει ο κακζνασ μασ 
 Μποροφμε ν’ αρχίςουμε τθν περικοπι εκπομπϊν κατά 70% χρθςιμοποιϊντασ: 

 Μικρά ι υβριδικά αυτοκίνθτα – ποτζ SUV 
 Θλιακοφσ ςυλλζκτεσ 
 Οικονομικζσ ςυςκευζσ 
 Οικονομικοφσ λαμπτιρεσ 
 Δθμόςια μζςα μεταφοράσ 
 Μόνωςθ, αεριςμό ςπιτιϊν 
 Λιγότερο κρζασ 
 Τοπικά προϊόντα 

Γενικά, μειϊνοντασ τθν κατανάλωςθ ςτο βακμό του εφικτοφ. 
Οι άνκρωποι γριγορα ςυνθκίηουν κάκε ςτάκμθ πλοφτου και ηθτοφν περιςςότερα.  
Ραςχίηουν για κοινωνικι αναγνϊριςθ. Ο κφκλοσ τθσ καταναλωτικισ θδονισ είναι αςτακισ. Θ 
εναλλακτικι πορεία είναι να περάςουμε ςτθν ιςτορία ωσ οι μωροί που κατζςτρεψαν το μζλλον των 
απογόνων τουσ. 
 
Τον εκλεκτόν ομιλθτιν μασ  ευχαρίςτθςεν με κερμά λόγια 
ο Γεν. Γραμματεφσ μασ Εμμ. Νοδαράκθσ. 
 
 
 
 

 
 
 
Από τθν ανακιρυξιν ςε επίτιμον ροτ/νόν του Ομίλου μασ του 
Γεν. Γραμματζωσ του ροτ. Ομίλου εκφμνου Ηωγραφάκθ 
Μιχαιλ. Το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα του επιδίδει ο 
Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ Λωάννθσ 
παρουςία του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ και των μελϊν του 
Δ/κοφ ςυμβουλίου μασ. Το κείμενο ζχει ωσ εξισ: 
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1)  Δια όσα προσέφερεν ως Γεν. Γραμματεύς  του Ροτ. Ομίλου Ρεθύμνου επι πάρα πολλά έτη, εις τους 
Ροταρ. Ομίλους της Κρήτης, τόσον με την τακτικήν παρουσίαν του εις τας  Πανηγυρικάς υνεστιάσεις 
αυτών ,όσον και με την έμπειρον καθοδήγησιν του εις τα ροταριανά δρώμενα τιμώντας ούτω επαξίως 
τον τίτλον του, καθώς και την Παγκόσμια Ροταριανή οικογένεια μας. 
2)  Σον όμιλον του κρατήσας άσβεστη την δάδα του  Ροταριανισμού εις την πόλιν του Ρεθύμνου 
καταβάλας κάθε δυνατή προσπάθεια    προς τούτο βοηθούμενος υπό του Προέδρου Ηρακλή Ξυδάκη 
συνεργαζόμενος αρίστως μετ’ αυτού.     
 3)   Δια την πολύ μεγάλη του αγάπη προς τον Όμιλον μας και την αμέριστην συμπαράστασιν του προς 
αυτόν.                                       
Με  εκτίμησιν,θαυμασμόν και εις πάνδημον αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς του. 

 
Από τθν ανακιρυξιν ςε επίτιμο ροτ/νόν του ομίλου μασ 
του τ. Ρροζδρου του ροτ/νοφ ομίλου εκφμνου Θρακλι 
Ξυδάκθ . Το ςχετικόν τιμθτικό δίπλωμα επζδωςεν δια 
λογαριαςμό του ομίλου μασ ο  Γεν. Γραμματεφσ του 
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ κ. Γφπαρθσ Κων/νοσ 
παρουςία του προζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ. Το κείμενο ζχει 
ωσ εξισ: 
 1)  Δια όσα προσέφερεν ως  Πρόεδρος  του Ροτ. Ομίλου 
Ρεθύμνου επι πάρα πολλά έτη, εις τους Ροταρ. Ομίλους της 

Κρήτης, τόσον με την τακτικήν παρουσίαν του εις τας  Πανηγυρικάς υνεστιάσεις αυτών ,όσον και με 
την έμπειρον καθοδήγησιν του εις τα ροταριανά δρώμενα τιμώντας ούτω επαξίως τον τίτλον του, 
καθώς και την Παγκόσμια Ροταριανή οικογένεια μας. 
 2)  Εις τον όμιλον του κρατήσας άσβεστη την δάδα του  Ροταριανισμού εις την πόλιν του Ρεθύμνου 
καταβάλλας κάθε δυνατή προσπάθεια προς τούτο βοηθούμενος υπό του Γενικού Γραμματέως 
Ζωγραφάκη Μιχαήλ  συνεργαζόμενος αρίστως μετ’ αυτού.     

 3)  Δια την πολύ μεγάλη του αγάπη προς τον Όμιλον μας και την αμέριστην συμπαράστασιν του προς 
αυτόν.       
Με  εκτίμησιν, θαυμασμόν και εις πάνδημον αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς του. 

 
υγκεντρωτικι αναμνθςτικι φωτογραφία των 
ανακθρυχκζντων επιτίμων μελϊν μασ, του Δ. μασ και 
του Πρφτανθ κ. Φίλθ Ιωάννου. 
 
 
 
 
 
 

 
Από τθν βράβευςιν των Super Market Χαλκιαδάκθ. 

Το  ςχετικόν τιμθτικό δίπλωμα επζδωςαν από κοινοφ εισ 
τον εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ ο εψθφ/νοσ Ρρόεδροσ του 
ροτ. Ομίλου Θρακλείου Candia, ο πρόεδροσ του ροτ/νοφ 
ομίλου Θρακλείου ροτ. Μθλιαράσ Λωάννθσ και ο 
τ.πρόεδροσ του ροτ. Ομίλου εκφμνου ροτ. Ξυδάκθσ 
Θρακλισ. Το κείμενο ζχει ωσ εξισ: 

Δια την Ευγενικήν και Γενναιόδωρη προσφοράν της  
προς τον Όμιλον μας σε είδη  ιματισμού περιεκτικότητος 
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ενός φορτηγού περίπου διά τις άπορες οικογένειες της περιοχής των Χανίων. 
Η ανωτέρω προσφορά της είναι καρπός των αλτρουϊστικών αισθημάτων και της αγάπης της προς 

τους αναξιοπαθούντας συνανθρώπους μας και ανακουφίζουν τον Ανθρώπινον πόνον, οι  δε 
ευεργετούμενοι αισθάνονται ότι δεν είναι λησμονιμένοι από την κοινωνίαν μας.                                  

Με  εκτίμησιν,θαυμασμόν και εις πάνδημον αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς της. 
 

ο κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ ο πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ – Ροιθτισ 
και Λογοτζχνθσ ενϊ απαγγζλει μερικοφσ ποιθτικοφσ του ρυκμοφσ επ’ 
ευκαιρία τθσ παγκόςμιασ γιορτισ τθσ Αγάπθσ και ιδιαίτερα των 
ερωτευμζνων, ενόσ ςυναιςκιματοσ που δίδει νόθμα και  περιεχόμενο ςτθν 
ανκρϊπινθ ηωι. Τουσ αφιερϊνει ςαν ανκοδζςμθ δια να απαλφνεται κάπωσ 
θ τραχφτθτα τθσ ςκλθρισ εποχισ μασ. 
 
 
 
 
 

Ο κ. Ραφλοσ Ρολυχρονάκθσ ο μεγαλφτεροσ ςατυρικόσ ςυγγραφζασ τθσ 
Ελλάδοσ απαγγζλοντασ επ’ ευκαιρία του νζου ζτουσ ζνα μζροσ από τα 
Ρρωτοχρινιάτικα κάλαντα, καταχειροκροτθκείσ επαξίωσ δια το αξιόλογον 
ςτιχοφργθμα του. Ραραπλεφρωσ του ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ.    
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ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑΝ ΤΟΥ ΟΜΛΛΟΥ ΜΑΣ 
 

Ράτρα 4/1/2011 

Ρροσ  

Κυρίαν Διμθτρα Τυλιανάκθ 

Σμφρνθσ 28 

ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ 712 01 

 

Κυρία Τυλιανάκθ, 

 

Ζπειτα από τθν τθλεφωνικι επικοινωνία που είχαμε κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε κερμά για τθν ωραία 

πρωτοβουλία ςασ να ςυγκεντρωκεί ςθμαντικό χρθματικό ποςό προσ κάλυψιν αναγκϊν του Δθμοτικοφ 

Σχολείου ςτο Ντολιηί του Κονγκό. Εκεί ωσ γνωςτόν αναπτφςςει αξιόλογθ δράςιν ο π.Κεολόγοσ με τισ ευλογίεσ 

του Ρατριάρχου Αλεξάνδριασ και πάςθσ Αφρικισ κ.Κεοδϊρου ο οποίοσ μάλιςτα προςφάτωσ τον όριςε 

Ρατριαρχικό Επίτροπο τθσ νεοςφςτατθσ Επιςκοπισ Κονγκό Μπραηαβίλ-Γκαμπόν. 

Μπορείτε να κατακζςετε τα χριματα ςτον υπ. Αρικμόν 63553212 λογαριαςμό τθσ Εμπορικισ Τραπζηθσ 

προκειμζνου να προωκθκοφν κατά τθν επικυμία που εκφράςατε ςτο Δθμοτικό Σχολείο Ντολιηί. 

 

Με ευχζσ για καλι και ευλογθμζνθ χρονιά και πολλι εκτίμθςθ 

 

Για τον «ΡΩΤΟΚΛΘΤΟ» 

 

Ο Ρρόεδροσ 

Νικ. Σίμοσ 
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το περιοδικό ΦΩ Εκνϊν δθμοςιεφετε φωτογραφία ενόσ μικροφ παιδιοφ του Βαςίλθ που φορεί 

τα μπλουηάκια με τθν ζνδειξιν του ροταριανοφ ομίλου Χανίων και των άλλων ςυνδιοργανωτϊν. 

ασ το λζγω διότι ο Βαςίλθσ δεν βρίςκεται πλζον ςτθ ηωι . Ζφυγε όμωσ ευχαριςτθμμζνοσ διότι 

βρικε ςτζγθ και περίκαλψθ τον τελευταίο χρόνο τθσ ηωισ του εισ το ςχολείο Delisie που βοθκάμε 

οικονομικϊσ και που ωσ γνωςτόν το ζκτιςαν οι όμιλοι Χανίων και Θρακλείου 

 

 

 



22 

22 

ΔΕΛΣΙΟ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ   Ρ.Ο. Χανίων 

Ροταριανό Ζτοσ 1/7/2010-30/6/2011 

Ο οταριανόσ  Πμιλοσ Χανίων κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ υλοποίθςε τα ακόλουκα προγράμματα 

ανά Λεωφόρο Δράςθσ μζχρι και 28-3-11. 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΡΑΘ 

1.  Συναδζλφωςθ και αγαςτι ςυνεργαςία όλων των μελϊν με αγάπθ. Διαφορζσ και   διαμάχεσ ανφπαρκτεσ . 

2.  Μθνιαίεσ πανθγυρικζσ ςυνεςτιάςεισ άνω των 120 ατόμων με ομιλθτζσ κφρουσ κακϊσ και παρουςιάςεισ 

ιςτορικϊν και λογοτεχνικϊν βιβλίων και  προβολι από ΜΜΕ (τά αντίγραφα των εφθμερίδων ςασ τα 

δϊςαμε, Βιντεοκαςζτα από Τ.V . δεν ζχομε ) . 

3.  Άριςτεσ ςχζςεισ με όλεσ τισ αρχζσ τθσ πόλεωσ μζχρι 31-12-2010 και μετά από 1-1-11 με τισ περιςςότερεσ οι 

οποίεσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεςτιάςεισ μασ πλιν των εκκλθςιαςτικϊν.  

4.  Ζκδοςθ διμθνιαίου περιοδικοφ ςε θλεκτρονικι ( 900 αποςτολισ ) και ζντυπθ μορφι 90 αποςτολισ και 

διατιρθςθ ιςτοςελίδασ εδϊ και 10 ζτθ με όλα τα πεπραγμζνα τθσ δεκαετίασ ςε φωτογραφίεσ και κείμενα. 

5.  Ειςδοχι 8 τακτικϊν νζων μελϊν : Σκουνάκθ Εμμανουιλ, Σπανουδάκθ – Βαρδουλάκθ Ευτυχία, Μακράκθσ 

Γεϊργιοσ, Ρατεράκθσ Σταφροσ, Κεοδωράκθσ Ρζτροσ, Μαράκθσ Γεϊργιοσ-Εμμανουιλ,  Κοτρωνάκθ Γεωργία, 

Ρολζντασ Σταφροσ.  

Κακαρι αφξθςθσ 2μελϊν, από 40 ςε 42  και 3 επίτιμα, ιτοι, Ξυδάκθσ Θρακλισ, Ηωγραφάκθσ Μιχαιλ, 

Σαμνιϊτθσ Λωάννθσ.   

 6.  Συμμετοχι ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ και των Ομίλων Ακθνϊν είτε δια προςωπικι 

ςυμμετοχι του Ρροζδρου ι δι’ άλλων εξουςιοδοτθμζνων ροταριανϊν του Ομίλου Χανίων. Συμμετοχι ςε 

ςυνεςτιάςεισ του εξωτερικοφ ( Μodena Λταλίασ – Βερολίνου - Βελγίου και Ολλανδίασ δι’ εξουςιοδοτθμζνων 

ροταριανϊν του Ομίλου μασ) 

7.  Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ του τόπου μασ αλλά και διπλωμάτεσ 

ξζνων χωρϊν ζχουν αποδεχκεί τθν ανακιρυξιν των ωσ επιτίμων μελϊν μασ. 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΘ 

1.  Βράβευςθσ επιτυχθμζνων επαγγελματιϊν . 

2. Βραβεφςεισ α) τθσ Ναυτιλιακισ Εταιρίασ Blue Star Ferries και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου αυτισ 

κ.Μιχαιλ Σακζλλου αναγνωρίηοντασ άμεςα τθν πολφτιμον και τθν τεράςτια ςυμβολιν τουσ εισ τθν 

οικονομικιν ανάπτυξιν του τόπου μασ και τθσ Κριτθσ γενικότερον, με τθν δρομολόγθςιν του ταχφπλοου 

και με ςφγχρονεσ ανζςεισ πλοίου « BLUE ORIZON» εισ τθν γραμμιν Χανιά – Ρειραιάσ και Ρειραιάσ – Χανιά. 

β) Τoυ ενεργείςαντοσ μεταξφ των άλλων πολλαπλϊσ και δραςτθρίωσ προσ τθν ανωτζρω κατεφκυνςθ 

Δθμάρχου Ρλατανιά Σςαγκαράκθ Γεωργίου. 

3.  Ρροβολι τετραπλοφ ροταριανοφ ελζγχου και διανομισ αυτοφ. 

4.  Ομιλίεσ διακεκριμζνων επιςτθμόνων επί κεμάτων επαγγελματικϊν με ςυμμετοχιν μεγάλθσ μερίδοσ 

επαγγελματιϊν τθσ πόλθσ μασ.  

ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΘ ΔΡΑΘ 

1.  Ενίςχυςθσ αναξιοπακοφντων οικογενειϊν κατά τακτά χρονικά διαςτιματα. 

2.  Αγαςτι ςυνεργαςία με το Ρολυτεχνείο Κριτθσ μζςω των επιτίμων μελϊν μασ ςε καινοτόμουσ τομείσ 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ. 

3.  Συμμετοχι ςτθν εκελοντικι ομάδα του Διμου Χανίων.  

4.  Βραβεφςεισ :  

α)  των ‘‘Super Market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ’’και τησ  Ιδιοκτήτριασ αυτών κ. Χριςτίνασ Χαλκιαδάκη δια τθν ευγενικιν 

και γενναιόδωρθ προςφοράν τουσ  προσ τον Πμιλον μασ ςε είδθ  ιματιςμοφ περιεκτικότθτοσ ενόσ 

φορτθγοφ περίπου τα οποία εν ςυνεχεία εδϊςαμεν ςτον Διμον δια τισ άπορεσ οικογζνειεσ. 
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β)  του τ. Προζδρου ροτ.Ομ.Ηρακλείου και επίτιμου μζλουσ μασ ροτ.Αμαργιαννιτάκη Ιωάννου και τησ 

ροτ.Τυλλιανάκθσ Διμθτρασ του Ομίλου μασ δια τθν ςυνδιοργανϊςιν μετά τθσ επι μίαν τριετίαν 2008, 2009, 

2010 των Απολλωνίων. 

γ)  του κ. Μαρκαντωνάκθ Λωάννου Γλφπτου – Ηωγράφου δια τθν αξιόλογον πολφχρονον καλλιτεχνικιν 

προςφοράν του. 

δ)   Βράβευςισ και ανακιρυξισ ωσ επιτίμων μελϊν μασ των ροτ. του ομίλου εκφμνου Σαμνιϊτου Λωάννου, 

Ξυδάκθ Θρακλι και Ηωγραφάκθ Μιχαιλ κακϊσ και του τ. β. Δ/του Φλεμετάκθ Νικολάου του Ομίλου 

Θρακλείου δια την πολυετήν και πολφτιμον προςφοράν του εισ τα Ανθρωπιςτικά και Ροταριανά ιδεώδη.  

 5.  Ενίςχυςισ  των ςυςςιτίων :  α) Ενορίασ Ειςοδίων β) Αγίου Νικολάου Σπλάντηιασ γ) Αγίου Νεκταρίου με 

διάφορα οπωροκθπευτικά ςθμαντικισ χρθματικισ αξίασ προςφοράσ του ροταριανοφ Τςίγκου Γεωργίου. 

6.   Διατθροφμε μόνιμο αρικμό εκελοντϊν αιμοδοτϊν και προςφζρουμε αίμα όποτε μασ ηθτθκεί.    

ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΡΑΘ 

1.   Συνζχιςισ Υιοκεςίασ 2 παιδιϊν από τθν Αφρικι. 
2. Αποςτολι 4.000 € ςτο Ρατριαρχείο Αλεξανδρείασ και πάςθσ Αφρικισ και ςυγκεγκριμζνα ςτθν Λερά 

Ορκόδοξθ Επιςκοπι Κογκό Brazavil.                                                                                  Μασ απζςτειλαν 

ςχετικζσ ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ.   

3.  Φιλοξενία οταριανϊν από άλλεσ χϊρεσ. 

4.  Συνζχιςθσ τθσ αρξαμζνθσ από πρόπερςι ςυνεργαςίασ με ομίλουσ τθσ Αγγλίασ δια     ανζγερςιν κατοικίασ 

για τθν φιλοξενία καρκινοπακϊν εξ Αγγλίασ  με το όνομα Sara Hoburn με αλλεπάλλθλεσ ςυςκζψεισ ( 

φωτογραφίεσ του Ομίλου μασ ζχουν δθμοςιευκεί ςτο Αγγλικό διαδφκτιο ςτο όνομα Jaras Hope ). 

5.   Κατατζκθκε το ποςόν των χιλίων δολαρίων H.Ρ.A ( 1000 $ ) δι’ ανακιρυξιν ενόσ μζλουσ μασ (Βακιωτάκθ 

Γεωργίου) Paul Harris Fellow και  1.000$ Θ.Ρ.Α δι’ ανακιρυξιν του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ ωσ 

Ευεργζτου του οταριανοφ Λδρφματοσ.  

6.   Αποςτολισ βοθκείασ ςτθν Τανηανία δια προςωπικισ μεταβιβάςεωσ τθσ ροτ. Τυλλιανάκθ Διμθτρασ ςτισ 

φυλζσ Μαςάυ για 22 θμζρεσ Μάρτιοσ 2011.  

Στο τεφχοσ Μαρτίου-Απριλίου κα δθμοςιεφςουμε ςχετικζσ φωτογραφίεσ.      

ΛΕΟΦΩΡΟ ΔΡΑΘ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  

1. Συνδιοργάνωςθσ μετά του ροτ. Ομίλου Θρακλείου των Απολλωνίων 2010 τθν κφρια ευκφνθ τθν 
είχαμε εμείσ ( δια 3θ ςυνεχι χρονιά Φιλανκρωπικι εκδιλωςισ δια τα παιδιά τθσ Αφρικισ, ςτο 
ενυδρείο Κριτθσ - Γοφβεσ Θρακλείου). Συμμετείχαν 1500 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
αγϊνεσ δρόμου, πεηοπορίασ, κολυμβιςεωσ, τουρνουά Σκακιοφ, Κρθτικό Βόλι, τςουβαλοδρομίεσ. Θ 
εκδιλωςθ ζγινε υπο τθν αιγίδα τθσ Νομαρχίασ Θρακλείου.  

2. Βράβευςισ τθσ ομάδοσ Bowling των Special Olymbic Χανίων 11 άτομα δια τισ Διεκνισ και Ρανελλινιεσ 
διακρίςεισ τουσ μετά του προπονθτοφ τουσ κ. Χατηθδάκθ Δθμθτρίου. 

3. Βράβευςισ του 6ου Ραγκόςμιου Ρρωτακλθτοφ των Patalymbics εισ το ϋΑκλθμα τθσ κολυμβιςεωσ κ. 
Τςαπατάκθ Αντωνίου μετά του προπονθτοφ του κ. Νικολαντωνάκθ Κωνςταντίνου.  
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ΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΟΤΩΝ ΤΩΝ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΛ ΜΕΛΚΕΣ ΚΑΤΕΣ 

(1)  

Ο Δήμαρτος Χανίων, κ. Κσριάκος Βιρβιδάκης, και ηο Δημοηικό 

Σσμβούλιο ζας εσταριζηούν για ηις εστές ζας και ζας εύτονηαι 

Χρόνια Πολλά και εσηστιζμένο ηο 2011 με Ειρήνη – Υγεία και 

Χαρά 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

ΤΛΛΟΓΟ  ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΕΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  

Ο Πρόεδροσ  και το  Διοικητικό  υμβοφλιο του υλλόγου Πολιτιςτικήσ Αναπτφξεωσ 
Ηρακλείου  εφχονται ςτα μζλη, ςτουσ φίλουσ  και ςε όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ  
ΚΑΙ  

ΕΤΣΤΧΙΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ  2011 
ΓΙΑ ΣΟ Δ.. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΤ 
ΝΙΚΟ ΦΛΕΜΕΣΑΚΗ      ΚΑΙΣΗ ΖΑΜΠΕΣΑΚΗ  
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Ευχαριςτθρια επιςτολι του Διοικθτοφ μασ Λωάννθ Θλιάκθ προσ τον όμιλό μασ. 

Ακινα  16-1-2011  
Αγαπθτζ Μανϊλθ, 
Με το μινυμα αυτό κζλω να ευχαριςτιςω εςζνα και τα μζλθ του . Ομίλου Χανιά, για τθ ειδικι, 

(πζραν τθσ οταριανισ),  φιλοξενία που επιφυλάξατε ςτθ οφλα και εμζνα κατά τθν διιμερθ 
παραμονι μασ ςτα Χανιά. 

Ιταν πραγματικά μία πολφ ευχάριςτθ εμπειρία, θ διαδικαςία και το τυπικό τθσ ςυνεςτίαςθσ του 
Ομίλου ςου, με τθν ευκαιρία τθσ επίςθμθσ επίςκεψισ μου ςτον Πμιλο. 

Ππωσ ςτθ ηωι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ζτςι και ςτα Χανιά, μόνο αν παρακολουκιςει κάποιοσ τισ 
εκδθλϊςεισ του . Ομίλου Χανιά, αντιλαμβάνεται γιατί θ αναγνωριςιμότθτα του όταρυ ςτο Νομό 
Χανίων είναι τόςο μεγάλθ, ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Επίςθσ θ ποιότθτα, οι προβλθματιςμοί και θ οταριανι άποψθ των μελϊν, αυτι τουλάχιςτον 
που διαπίςτωςα ςτο Δ. Σ. τθσ Ραραςκευισ, καταδεικνφει τθ οταριανι παιδεία που ζχεισ περάςει 
ςτα μζλθ του Ομίλου ςου. 

Να είςαι πάντα καλά, να προςζχεισ τθν υγεία ςου, να προςπακιςεισ να κουράηεςαι λιγότερο και 
κυρίωσ να δθμιουργιςεισ ΝΕΟΥΣ θγζτεσ, οι οποίοι είναι απαραίτθτοι τόςο ςτον Πμιλο όςο και ςτθν 
Ρεριφζρεια. 

Ευχαριςτϊ πολφ 
 
Γιάννθσ Θλιάκθσ 
  
 
Απάντθςθ: Χανιά 17-1-2011 
 

Ρολφ Αγαπθτζ μου Διοικθτά Λωάννθ.   
 
Σασ ευχαριςτϊ απο τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου τόςον εςζνα προςωπικά όςον και τθν εκλεκτι 

ςφηυγόν ςου οφλα δια τισ φιλοφρονιςεισ που είχατε τθν ευγενιν καλωςφνθν να απευκφνεται 
τόςον ς' εμζνα προςωπικά όςον και εισ τθν ςφηυγόν μου κακϊσ και εισ όλα τα μζλθ  του οταριανοφ 
Ομ. Χανίων. Τα αιςκιματά ςασ ιταν πθγαία, αυκόρμθτα και μασ καταγοιτευςαν, μασ ζδωςαν 
κάρροσ να ςυνεχιςομε ακόμθ δυναμικότερα. Επι πλζον δεν κάναμε τίποτε το ιδιαίτερον πζραν 
αυτοφ που επιτάςει θ ροταριανι δεοντολογία εφαρμόηοντασ πιςτά τισ ροταρινζσ δαδικαςίεσ που 
προβλζπονται.  

Ραραμζνομε αταλάντευτα πιςτοί ςτισ αρχζσ του ροταριανιςμοφ και ςασ διαβεβαιοφμεν ότι κα 
κάνομε ότι μποροφμε καλφτερον δια να εξυψϊςουμε το όταρυ και να διατθριςουμε το κφροσ και 
τθν Αίγλθ που ζχει Διεκνϊσ.  

 
Μετά των φιλικοτζρων μασ ροταριανϊν αιςκθμάτων . 
 
Μανιόσ - Αικατερίνθ - και όλο το Δ.Σ. του Ομίλου μασ!  
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Ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ ζλαβε τθν παρακάτω πρόςκλθςθ να παραςτεί ς’ αυτιν.  

 

 

 

Και θ απάντθςθ προσ τθν πρόςκλθςθ. 

Χανιά 17-1-2011 

Ρροσ τον Αξιότιμον  

Κ. Σπφρον Καμαλάκθν Μεγάλον Άρχοντα –Λογοκζτθ του Ρατριαρχείου Αλεξανδρείασ Ακιναι 

Ρολφ Αγαπθτζ και Εκλεκτζ εν Χριςτϊ Αδελφζ  

Σ’ ευχαριςτϊ κερμά δια τθν λίαν τιμθτικιν πρόςκλθςιν ςου να παραςτϊ ςτθν εκδιλωςιν των τριϊν βιβλίων 

που ζχουν άμεςον αναφοράν εισ τθν εκκλθςίαν τθσ Αλεξανδρείασ παρουςία του Α.Κ.Μ. Ρατριάρχου 

Αλεξανδρείασ κκ. ΚεοδϊρουΒϋ. 

Δυςτυχϊσ δεν κα μπορζςω να παραςτϊ προςωπικϊσ παρά τθν ςφοδράν μου προσ τοφτο επικυμίαν, εν 

τοφτοισ κα ςασ αποςτείλω ωσ εκπρόςωπόν μου τον Αντιναφαρχον ε.α. κ. Ρολίτθν Στυλιανόν εξαίρετον φίλον 

από τα παλαιά χρόνια.  

Μετά των φιλικοτζρων μου αιςκθμάτων και τθσ αγάπθσ μου προσ το πρόςωπόν ςασ.  

Εμμανουιλ  Δελάκθσ.  
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Από τθν δράςθ άλλων οταριανϊν Ομίλων 

 


