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ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΗ 

Έηνο 43
νλ

 - Σεύρνο 29
νλ 

- Πεξηόδνπ 01/07/11 – 30/06/12 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ - ΟΚΣΧΒΡΗΟ  2011 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΔΚΓΟΣΑΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΣΑΗ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΖΓΧΝ 18 

ΣΖΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πξνηίκεζηλ ΚΗΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδξηθόλ) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ 9, ΣΖΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΖ ΓΔΛΣΗΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

Δπηζθεπζείηε ηελ Ηζηνζειίδα (website) : www.rotarychania.gr 

Πεξηέρεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο ησλ  

10 ηειεπηαίσλ εηώλ ήηνη από 1/7/2001 έσο ζήκεξνλ. 
 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠITΡOΠΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΖΛ.6945870845-6944990538 

 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΖ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΖΛ.ΑΠΟΣΟΛΖ 

ξνη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

 

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 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. 

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

καινοφργιο ςασ δια να ςασ  ενθμερϊνουμε δια τθν δράςιν μασ.  

 

 

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

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΓΝΧΡΗΔ  ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ  ΟΤ                     

ΑΓΚΑΛΗΑΔ  ΣΟΝ  ΑΝΘΡΧΠΟ  

 

 ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

 Kalyan  Banerjee 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2011-2012 

 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΚΤΦΔΛΖ 3, ΑΘΖΝΑ, 11257 

ΚΗΝ : 6944 385838 

ΣΖΛ. : 210 8211660 

OIK. : 210 8817870 

Email : makriglaw@hol.gr 

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2012-2013 

  

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2013-2014 

  

ΚΟΜΑ ΥΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ  

Βαξαζόβεο 10- Άλσ Γιπθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

ΟΗΚΗΑ : 210- 

Email : cosmas-s@bossoft.gr  

   

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Πεξ. Γηεζλ. Ρνη.  

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γηθεγόξνο, Ρεληέξε 9 

Σει Δξγ 28210-41001, Οηθ. 28210-50268, Κηλ. 6974753547, 

  email: stavrosgizas@gmail.com 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ρ.Ο ΥΑΝΗΧΝ  ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/7/11 ΔΧ 30/6/12 

 

1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ  (EΦΖΦΗΜΔΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2012-13)               

    ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Οδνληίαηξνο, Υάιεδσλ 18, Σει: 28210-46467,  

    Κηλ. 6944439818 εθεδξηθόλ 6983706585 email : edelakis@otenet.gr,   2
ν
email: edelakis@yahoo.gr    

2) ΔΠΗΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οηθνλνκνιόγνο, η.Τπνδ/ηεο Γ.Ν.Υαλίσλ, 

     Αθηή Κνπληνπξηώηε 1, Σει. 28210-74274, Κηλ. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ  ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξελ/ρείν  ΜΗΜΟΕΑ Αγία Μαξίλα Κπδσλίαο, 

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

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μεραλνιόγνο - Ζιεθηξνιόγνο   

     Κηλ. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΟ  ΕΟΛΗΝΓΑΚΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ  ΜΑΗΔΤΣΖΡ ΥΔΗΡ/ΓΟ- Κνξλάξνπ 8-10  

    Σει: 28210-50037-28210-24629 IKA  Κηλ:  6945738171  email: azolindaki@yahoo.gr 

6) ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ – Σ.Β. Γ/ΣΖ   ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  Φαξκαθνπνηόο 

    Αλδξέα Αξρνληάθε 9 Σει. 28210-51543 Kiλ. 6976-670414   email: nodarakis@yahoo.com 

7)  ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ 

   Αγίνπ Ησάλλνπ Ξέλνπ Υαιέπα   θηλ. 6944414710   email: tsivourakin@hotmail.com 

8)  ΜΔΛΟ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
εο 

 ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ    ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

Οδνληίαηξνο, Δξσθίιεο 12, Ζξάθιεην Κξήηεο, Σει./Φαμ 2810 242279, Κηλ. 6932 384288 

9)   ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ    Δπηρ/ηίαο  email:  Κηλ. 6958138180 

10)  ΚΟΜΖΣΧΡ   ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ  Δκπνξνο δεξκ/λσλ εηδώλ  θηλ. 6989119252 

11)  ΑΝΑΠΛ. ΚΟΜΖΣΧΡ   ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  θηλ. 6989711155 

 

mailto:makriglaw@hol.gr
mailto:cosmas-s@bossoft.gr
mailto:stavrosgizas@gmail.com
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:takisou@yahoo.gr
mailto:vathioti@otenet.gr
mailto:azolindaki@yahoo.gr
mailto:nodarakis@yahoo.com
mailto:tsivourakin@hotmail.com


    4 

 

4 

 

ην παξώλ ηεύρνο δεκνζηεύνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο ησλ κελώλ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ δηόηη 

ειιείςεη ρξόλνπ δελ κπνξέζακε λα ζαο ηηο γλσζηνπνηήζνπκε εγθαίξσο αιιά θαη δηόηη ν Αύγνπζηνο  

είλαη  ν κήλαο ησλ δηαθνπώλ θαη πηζαλόλ λα κελ έπεθηαλ ζηελ αληίιεςηλ ζαο. 

 Φσηνγξαθηθό θαη ινηπό ξεπνξηάδ από ηελ Παλεγπξηθήλ ζπλεζηίαζηλ ηνπ  ξνη/λνύ 

Οκίινπ Υαλίσλ ηεο 2-6-11 ε νπνία πεξηειάκβαλε νκηιίαλ ηνπ ξνη/λνύ Μπαηζαξηζάθε 

Παλαγηώηνπ πεξί ηεο νηθνθλνκηθήο θξίζεσο θαη πξνβνιήλ δύν ληνθηκαληέξ δηα ην πώο 

πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί ε νηθνγέλεηα εηο ηαο αλάγθαο ελόο αζζελνύο κε Αιδράτκεξ κε 

5΄ εηζαγσγή από ηελ θ. Μαξία Σδαλαθάθε – Μειίζζαξε Γηεπζύληξηα ηεο Φπρηαηξηθήο 

θιηληθήο ηνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν Κξήηεο.   

Κεληξηθό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο. 

 

Γηαθξίλνληαη απ’αξηζηεξά  ν επίηηκνο Πξόεδξνο καο Μαξηλάθεο ηαύξνο, ν ξνη/λόο Παηεξάθεο 

ηαύξνο  η. Πξόεδξνο ησλ Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξσλ Κξήηεο, ν Γ/ηεο ηεο V Μεξαξρίαο Κξεηώλ 

Σαμίαξρνο ηξαηηδάθεο Γεώξγηνο, ν Γελ. Γξακκ. καο Δκκ. Ννδαξάθεο, νη νκηιεηαί θθ.Σδαλαθάθε 

– Μειίζζαξε Μαξία Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Κξήηεο θαη Μπαηζαξηζάθεο Παλαγηώηεο, ν 

Πξόεδξνο καο Δκκ. Γειάθεο, ν Βνπιεπηήο Υαλίσλ θαη επίηηκνο ξνη/λόο Μαξθνγηαλλάθεο 

Υξήζηνο, ν Αλη/δξνο ηνπ Πεξηθ/θνύ πκβνπιίνπ Κξήηεο ηαηξόο θ. Παπαδάθεο Δκκ., ν θ.εξαθείκ 

Καζηαλάθεο Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο, ν θ.Κνληαμάθεο Γεώξγηνο Πεξηθ/θόο ύκβνπινο Κξήηεο. 

 

Γεμηό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

 

Γηαθξίλνληαη  απ’ αξηζηεξά ν Πξόεδξνο ησλ Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Ννκνύ Υαλίσλ θ. 

Μαληνπδάθεο Αζαλάζηνο, νη ε.α. Αλώηαηνη θαη Αλώηεξνη Αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνύ  ππξόπνπινο 

Θεόδσξνο, Σξηπνιηηάθεο Διεπζέξηνο, Μαζηνπδάθεο Γεκήηξηνο θαη Κεθάθεο Μαηζαίνο, ν 

Αληηπξόεδξνο καο Βαζησηάθεο Γεώξγηνο θαη ν β. Γηνηθεηήο ησλ ξνη/λώλ Κξήηεο 2011-12  Γθίδαο 

ηαύξνο. 
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Αξηζηεξό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο Σξαπέδεο.  

 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν θαζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Φώζθνινο Αληώληνο, ν η. 

Αληηλνκάξρεο Υαλίσλ κεηά ηεο ζπδύγνπ ηνπ θ. παλνπδάθεο Δκκ. η. Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηνπ 

ΟΑΓΤΚ ( Οξγαληζκόο Αλάπηπμηο Γπηηθήο Κξήηεο), ε Πξντζηακέλε ηνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ 

Κξήηεο θ. Εαραξέληα εκαλδεξάθε θαη ν η. Έθνξνο Υαλίσλ θαη Γεκνηηθόο ύκβνπινο Υαλίσλ θ. 

Σδνπιάθε ηαύξνο. 

  

Ο ξνη/λόο Μπαηζαξηζάθεο Παλαγηώηεο Οηθνλνκηθόο  Δπηρεηξεκαηηθόο 

ύκβνπινο η. Γ/ληήο  Σξαπέδεο ελώ αλαπηύζεη ηελ εμαηξεηηθήο 

ζπνπδαηόηεηνο νκηιίαλ ηνπ πεξί ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ δηα ηελ έμνδνλ απ’ απηήλ κεηά 5΄πξνβνιήο ληνθηκαληέξ κε 

ζέκα «Οδεπνξηθό από ηελ Αξγεληηλήλ πνπ έδεζε ηα δεηλά ηεο πηώρεπζεο» 

Σν ελ πεξηιήςεη βηνγξαθηθόλ ζεκείσκα ηνπ νκηιεηνύ καο έρεη σο εμήο: 

Γελλήζεθε ην 1959  Δίλαη Οηθνλνκηθόο ζύκβνπινο θαη ηδξπηήο 

ηεο εηαηξείαο αλαζπγθξόηεζεο επηρεηξήζεσλ –  ηδησηώλ ,  

Οηθνλνκηθόο αλαιπηήο ζην νκνγελεηαθό ξαδηόθσλν Hellas FM – 

Νέα Τόξθε θαη   κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ Αλσηάησλ ηειερώλ 

Γηαρείξηζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ. 

Ήην  Τπεύζπλνο  Γηαξθνύο Διέγρνπ Πεξηθεξεηώλ Κξήηεο, Πεηξαηώο θαη Νήζσλ 

Αηγαίνπ ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ην 2009 & 2010 αθνύ πξνεγνπκέλσο ππήξμε Γ/ληήο 

ζε δηάθνξα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ. 

Δθπαηδεύηεθε ην 1986 ζην  Ιλζηηηνύην Σξαπεδηθώλ πνπδώλ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη κεηεθπαηδεύηεθε ζην Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ην 2005 θαη ην 2007.      

Σν 2008 πήξε από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο 

Δπάξθεηαο ηύπνπ Α1 κε εηδηθόηεηα «ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ ζε θηλεηέο αμίεο» θαη ην 

ίδην έηνο από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Βεβαίσζε επηηπρνύο 

νινθιήξσζεο εμεηάζεσλ. 

Από ην 1986-2009 Έρεη παξαθνινπζήζεη θαηά θαηξνύο δηάθνξα ζεκηλάξηα Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  πνπ αθνξνύλ νιόθιεξν ζρεδόλ ην ηξαπεδηθό θύθισκα. 

Αξζξνγξαθεί ζηηο εθεκεξίδεο κε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηνο ηνπ. 

Οκηιεί ηελ Αγγιηθήλ θαη έρεη γλώζεηο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηνύ.    
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Μηθξά πεξίιεςεο ηεο νκηιίαο ηνπ :  

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΤΣΗΝ. 

«Καλθςπερίηοντασ τισ αρχζσ του νομοφ μασ και όλουσ τουσ εκλεκτοφσ 

παριςταμζνουσ, κζλω καταρχιν να προβάλω ζνα βίντεο που αφορά τθν χρεοκοπία 

τθσ Αργεντινισ, τθσ χϊρασ που πζραςε τα δεινά τθσ πτϊχευςθσ και ςυνεχίηει να τα 

υφίςταται ακόμθ και ςιμερα.  

Θα ποφμε πρϊτα απ όλα πωσ άρχιςε θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Το 2008 προσ 

το τζλοσ του, άρχιςε να διαφαίνεται το πρόβλθμα που είχε ξεκινιςει  από τθν 

Αμερικι, με τθν κατάρρευςθ των Lehman Brothers. 

Το 2009 επεκτάκθκε ςε όλθ τθν οικονομικι ηωι του τόπου και το 2010 κορυφϊκθκε 

με εμφανι τα ςυμπτϊματα ςτθν αγορά. Τα λουκζτα ςτισ επιχειριςεισ αυξάνονταν 

ραγδαία και το δράμα κορυφϊνεται μζςα ςτο 2011, που ηοφμε. 

Τϊρα πρζπει να δοφμε τι ζφταιξε; 

Καταρχιν ηοφςαμε τθ προθγοφμενθ χρυςι δεκαετία, με τισ τράπεηεσ να 

χρθματοδοτοφν τθν αγορά με ηεςτό χριμα και προπάντων αφειδϊσ και εφκολα. 

Ξαφνικά αυτό ςταμάτθςε και δθμιοφργθςε μεγάλο ςοκ παντοφ, με ςυνζπεια να 

αρχίςει ζνα ντόμινο χωρίσ τελειωμό με κφματα πολλά και γίνονται περιςςότερα 

μζρα με τθ μζρα.  

Οι προτάςεισ για τθν ζξοδο από τθν οικονομικι κρίςθ κατατίκενται και είναι 

ςοβαρζσ, όπωσ να τιτλοποιθκοφν τα εςωτερικά χρζθ με παράλλθλθ επιμικυνςθ του 

χρόνου αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων ςε 120 μινεσ. 

Αυτό κα είναι μια μεγάλθ ανάςα για τον χειμαηόμενο φορολογοφμενο και 

ταυτόχρονα για το κράτοσ κα ειςπράττει, από πολλοφσ λίγα, γιατί οφτωσ ι άλλωσ 

τϊρα ειςπράττει ελάχιςτα από ελάχιςτουσ. 

Αυτό κα είναι θ αρχι τθσ ανάπτυξθσ και το γφριςμα τθσ ψυχολογίασ που απαιτείται. 

Ακόμθ πρζπει να ενεργοποιθκοφν και να απορροφθκοφν πόροι τθσ κοινότθτασ που 

μζχρι τϊρα δε καταφζρνουμε ςχεδόν τίποτα να απορροφιςουμε, δθλαδι μασ 

δίνουν χριματα και δεν ζχουν τθν ικανότθτα να τα αξιοποιιςουμε 

Οι προτάςεισ είναι πολλζσ, ασ ελπίςουμε, αυτοί που πρζπει να τισ ακοφςουν, να τισ 

καταλάβουν και να τισ αξιοποιιςουν για το καλό του τόπου.» 
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Ζ θ. Μαξία Σδαλαθάθε – Μειίζζαξε ηαηξόο 

Νεπξνιόγνο – Φπρίαηξνο θαη Γηεπζύληξηα ηεο 

Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υαλίσλ θαζώο θαη Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Κξήηεο 

ελώ εηζεγήηαη ην ζέκα «πσο κπνξεί λα 

πξνζαξκνζζεί ε νηθνγέλεηα εηο ηαο αλάγθαο ελόο 

αζζελνύο κε Αιδράτκεξ» κεηά πξνβνιήο  2 

ληνθηκαηέξ 15΄ζπλνιηθήο δηαξθείαο.     

 

Από ηελ εηζδνρήλ εηο ηνλ όκηινλ καο ηνπ λένπ ξνη/λνύ 

Κνθθηλάθε Δκκαλνπήι επηρεηξεκαηία ηελ ζηηγκήλ πνπ ν 

Πξόεδξνο καο Δκκ. Γειάθεο ηνπ ηνπνζεηεί ην ζήκα ηνπ 

Ρόηαξπ εηο ηελ θνκβηνδόρελ ηνπ σο αλάδνρνο ηνπ . 

  

 

Σκήκαηα ηεο θαηάκεζηεο αηζνύζεο εηο ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ν επίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 

Υαλίσλ θ. Αξεηάθεο Ησάλλεο ν θ. Γξνζεξόο Νηθόιανο 

αληηπξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλνκ/δίαο Απηνθηλ/ησλ Διιάδνο, 

ν θ.Καιηηεξάθεο Γηθεγόξνο κεηά ησλ ζπδύγσλ ησλ, ε θ. 

Υξπζνύια Μαξαζάθε ζύδπγνο ηνπ αεηκλήζηνπ ξνη/λνύ 

Μαξαζάθε Γεκεηξίνπ, ε θ. Διπίδα Θενδσξάθε, ν η. 

Αληηλνκάξρεο Υαλίσλ θ. Μαλώιεο Φξαγθάθεο, ε ζύδπγνο 

ηνπ Πξνέδξνπ καο Αηθαηεξίλε Γειάθε, νη ξνη. Ξελάθε- 

Βόιαθα ηέιια, Μπαηάθε Γήκεηξα, Αζεκνκύηε 

ηπιηαλή, ν ξνη. Κνθθηλάθεο Δκκ. θαη νη ζύδπγνη ησλ ξνη. 

Μαξηλάθε ηαύξνπ Μαξία, Γθίδα ηαύξνπ Ρέλα, νη ξνη. 

Μπξηδάθεο Γεκήηξηνο, ειελησηάθεο Γεκήηξηνο, 

ηακαηάθεο Εαραξίαο, ηακαηάθε-θακάγθα Μαξία, νη 

Πξόεδξνη ησλ ξνη. νκίισλ Ζξαθιείνπ θαη Ζξαθιείνπ 

Candia ξνη.Gian Andrea Paolo Garancini θαη Γηαβξίδεο Ησάλλεο θαη ν ξνη. Βνπινπκπαζάθεο 

Ησάλλεο.        

Πξίλ ιίγεο κέξεο νη ξνη/λνί ησλ Υαλίσλ καδί κε ηνπο απαληαρνύ Έιιελεο απέηηζαλ θόξνλ 

ηηκήο ζηνλ ηειεπηαίν πξόκαρν ηνπ Βπδαληίνπ ηνλ ζξπιιηθό Μαξκαξσκέλν Βαζηιηά Κσλ/λν 

Παιαηνιόγν, ζηε κλήκε ηνπ νπνίνπ θαζώο θαη ζηελ Γόμα 

ηνπ Βπδαληίνπ πνπ ππήξμε ν θπκαηνζξαύζηεο ηεο 

ΔΤΡΧΠΖ θαηά ησλ βαξβαξηθώλ επηδξνκώλ αιιά θαη ν 

πνιηηηζηηθόο ΦΑΡΟ πνπ άλνημε ην δξόκν ηεο Πλεπκαηηθήο 

Αλαγέλλεζεο, ν πνιπβξαβεπκέλνο Αθαδεκατθόο–Πνηεηήο 

θαη Λνγνηέρλεο θ. Νηθόιανο Μαξαγθνπδάθεο αλαθέξζεθε 

κε κεξηθνύο δνμαζηηθνύο ύκλνπο ηνπ. 
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Φσηνγξαθηθό θαη ινηπό ξεπνξηάδ από ηελ παλεγπξηθήλ ζπλεζηίαζηλ ηεο 7/7/2011 ηνπ ξνη/λνύ 

Οκίινπ Υαλίσλ ε νπνία πεξειάκβαλε:  

1. Σελ εγθαηάζηαζηλ δηα 27
ε
 θνξά (δηαθεθθνκκέλε) ηνπ επαλεθιεγέληνο Πξνέδξνπ Δκκ. 

Γειάθε. 

2. Σελ παξαιαβή – Παξάδνζηλ ηεο Ρνηαξηαλήο Γηνηθήζεσο Κξήηεο από ηνλ 

απνρσξνύληα Νώληα Υαξσλίηε εηο ηνλ αλαιακβάλνληα ηαύξν Γθίδα.  

3. Σελ βξάβεπζηλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ καο Βαζησηάθε Γεσξγίνπ ππό ηνπ Γ.Ρ . 

4. Σελ νκηιίαλ ηνπ Ηαηξνύ Παπαδαθάθε Μηραήι Νεπξνρεηξνπξγνύ Γηεπζπληνύ ηνπ 

Νεπξνρεηξνπξγηθνύ ηκήκαηνο ηεο Γεληθήο Κιηληθήο Γαβξηιάθε Με ζέκα: « 

ΠΑΘΖΔΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΚΑΗ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ - Πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζεο ».  
 

Οη ξνηαξηαλνί ηεο Κξήηεο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζίαλ ηνπο ηόζνλ ηνλ Πξόεδξνλ καο δηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζηλ απηνύ όζνλ θαη ηνπο δύν β. Γηνηθεηάο παξαδίδνληα  θαη παξαιακβάλνληα. 

Μεηείραλ θαη νη 5 ξνηαξναλνί όκηινη ηεο Κξήηεο από ην Ρέζπκλν 5κειήο αληηπξνζσπεία, από ηνλ 

ξνη/λό όκηιν Ζξαθιείνπ 8κειή, από ην Ζξάθιεην Candia 2κειή, θαη από ηνλ ξνη. όκηιν Ζξάθιεην 

‘‘Ν.Καδαληδάθεο ’’  6κειή. Από ηα Υαληά ην ζύλνινλ πιήλ 6 ( 3 αζζελείο εμώλ 2 ζην Ννζνθνκείν 

Υαλίσλ θαη ηξηώλ επξηζθνκκέλσλ ζε δηαθνπέο ) . 

Κεληξηθό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο  

 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ε η.Αληηλνκάξρεο Υαλίσλ θ.Παπακαξθάθε Φσηεηλή, ν η.Γ/ηήο ηνπ 

Γελ.Ννζ.Υαλίσλ θ.Μάξθνο Καξαβηηάθεο, ν Αλη/δξνο καο Βαζησηάθεο Γεώξγηνο, ν β.Γ/ηεο 

Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο αλαιακβάλσλ θαη Υαξσλίηεο Νώληαο παξαδίδσλ, ην δεύγνο ηξαηηδάθε 

Γεσξγίνπ Γηνηθεηνύ ηεο V Mεξαξρίαο Κξεηώλ, ν Γελ. Γξακκ. Δκκ. Ννδαξάθεο, ν νκηιεηήο 

Νεπξνρεηξνύξγνο Παπαδαθάθεο Μηραήι, ν Πξύηαλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ.Φίιεο Ησάλλεο, 

Ο Πξόεδξνο καο Δκκ.Γειάθεο, ν η.Βνπιεπηήο Υαλίσλ θ. Νηθεθνξάθεο ηπιηαλόο επίη.ξνηαξηαλόο, 

νη Πνιηηεπηαί Υαλίσλ θθ. Κειατδήο Δκκ. πηέξαξρνο ε.α. θαη Ναλαδάθε-Παπαδεξνύ Αξρόληηζζα. 

Γεμηό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

Απν αξηζηεξά δηαθξίλνληαη o Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Ννκνύ Υαλίσλ θ. 

Μαληνπδάθεο Αζαλάζηνο, ν η.Πξόεδξνο ησλ Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξσλ Κξήηεο ξνη. Παηεξάθεο 

ηαύξνο, ν Τπ/ηεο ηνπ Π.Β.Κξήηεο κήλαξρνο  

Κνληαξάθεο  Ησάλλεο, ν θ.Μαλσιαθάθεο 

Δπηύρηνο η. Γεκ.ύκβνπινο Υαλίσλ θαη ν 

Αληη/δξνο ηνπ πλδέζκνπ Δθέδξσλ 

Αμησκαηηθώλ Ννκνύ Υαλίσλ θ.ηακαηάθεο  

Γεώξγηνο. 
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Αξηζηεξό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο Σξαπέδεο 

 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν θ. Κνληαμάθεο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Κξήηεο, ν η. 

Αληηδήκαξρνο Υαλίσλ θαη επίηηκνο ξνη. Άξεο Παπαδνγηάλλεο, ε θ. Ακαιία Μπαζηά Γ/ηξηα ηνπ 

Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Κξήηεο, ν θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο η. έθνξνο Υαλίσλ θαη η. 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη ε θ. Εαραξέληα εκαλδεξάθε Πξντζηακέλε ηνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ 

Κξήηεο.     

ΠΡΟΦΩΝΗΙ  ΣΟΤ  ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΣΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΤ  ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ  7-7-2011  ΠΡΟ ΣΟΝ  

τ.ΒΟΤΛΕΤΣΗΝ ΧΑΝΙΩΝ Κ.ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ & ΣΟΤ  ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΤ ΕΠΙ ΣΗ ΝΕΑ ΑΝΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΣΟΤ. 

Κφριε Σαξίαρχε,  

Κφριε Πρφτανθ 

Κφριοι Αντιδιμαρχοι, 

Ροταριανοί β. Διοικθταί Κριτθσ νφν και τζωσ ,  

Περιφερειακοί και Δθμοτικοί φμβουλοι και γενικϊσ Άρχοντεσ και Αρχόμενοι   

Αγαπθτοί Πρόεδροι και τ. Πρόεδροι των Ροτ/νϊν Ομίλων 

Φίλοι Ροτ/νοί ςυνάδελφοι, Εκλεκτοί μασ  προςκεκλθμζνοι. 

Σασ ευχαριςτϊ κερμά και από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια τθν ςθμερινιν ςασ παρουςίαν εισ 

τον Πμιλόν μασ επ’ ευκαιρία τθσ επανεγκαταςτάςεωσ μου εισ τθν Ρροεδρίαν του οτ/νοφ Ομίλου 

Χανίων . Δεν βρίςκω δε τα κατάλλθλα λόγια δια να ςασ εκφράςω τα πολυποίκιλα ςυναιςκιματα 

μου εκ τθσ παρουςίασ ςασ. 

Ζνα μόνο ςασ υπογραμμίηω ότι Είμαι όλωσ ιδιαιτζρωσ ςυγκινθμζνοσ που δια 27θ  φοράν με 

αξίωςε ο Θεόσ ο Κφριοσ Θμϊν Ιθςοφσ Χριςτόσ να αναλαμβάνω Ρρόεδροσ του οτ/νοφ Ομίλου 

Χανίων . Χάρισ εισ τθν κακολικιν Αγάπθν και εκτίμθςιν του ςυνόλου των ροταριανϊν των Χανίων. 

Αιςκάνομαι βακφτατα υποχρεωμζνοσ απζναντί ςασ φίλτατοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι και να είςτε 

απολφτωσ βζβαιοι ότι κα εξακολουκιςω να εργάηομαι δια το όταρυ όςο μου το επιτρζπουν οι 

δυνάμεισ μου . Κάκε χρόνο βζβαια προςτίκεται και αυξάνεται θ βαριά κλθρονομιά των 

προθγουμζνων δραςτθριοτιτων του Ομίλου μασ εισ τουσ ϊμουσ μου δυςτυχϊσ όμωσ και 

αναποφεφκτωσ και ο πανδαμάτωρ χρόνοσ.  

Σασ δθλϊνω όμωσ ότι κα προςπακιςω να ανταποκρικϊ εισ τισ προςδοκίεσ ςασ και τα 

οράματά ςασ δια να καταςτιςουμε το όταρυ ςτα Χανιά και ςτθν Κριτθ ολόκλθρθ ζνα ςωματείο 

αξιοςζβαςτο και αναγνωρίςιμο από τθν κοινωνία μασ . 

Αρκεί να με βοθκιςετε όλοι ςασ. Σασ πλθροφορϊ δε ότι ςε ςχετικι Δθμοςκόπθςθ που ζκανε 

πζριςυ θ Διοίκθςθσ του όταρυ Ρανελλαδικά θ αναγνωρθςιμότθσ του όταρυ ανζρχεται εισ το 
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25% Εισ τα Χανιά μασ όμωσ ευρίςκεται εισ το 75% και αυτό βεβαίωσ οφείλεται ςε πολλοφσ 

παράγοντεσ οι κυριότεροι των οποίων είναι θ παρουςία διαπρεπϊν ομιλθτϊν κφρουσ , οι 

βραβεφςεισ μασ ςε κάκε αξιόλογο άτομο ι φορζα, θ προβολι από τα μζςα μαηικισ ενθμερϊςεωσ 

και θ δράςισ μασ με τα ΑΡΟΛΛΩΝΙΑ άλλοτε  εισ τθν περιοχιν τθσ Αγίασ Ρελαγίασ και άλλοτε εισ 

τθν πρϊθν Αμερικάνικθ βάςιν ςτισ Γοφρνεσ ςτον καλαςςόκοςμο  (μζχρι ςτιγμισ δια 4 χρόνια και 

πάμε για 5ο    τθν 1θ και 2θ του μθνόσ Οκτωβρίου 2011) όπου κάκε φορά ςυγκεντρϊνονται περί 

τουσ 800 ακλθτάσ και ςυνδράμουν , το Λιμενικόν, θ Τροχαία, τα Ακλθτικά ςωματεία, οι 

Σαμαρείτεσ και πλικοσ κόςμου. Εδϊ βζβαια 2 κυρίωσ πρόςωπα εργάηονται επί δίμθνον περίπου 

από πλευράσ όταρυ δια να φζρουν ςε πζρασ αυτιν τθν τεράςτια οργανωτικι προςπάκεια και 

αυτοί είναι οι ροταριανοί Τυλλιανάκθ Διμθτρα και ο επίτιμοσ ροτ. του Ομίλου μασ 

Αμαργιαννιτάκθσ Ιωάννθσ . 

Δεν κα ικελα να ςασ κουράςω μακρθγορϊντασ λόγω του βεβαρυμμζνου του προγράμματοσ 

αλλά να ςασ ευχαριςτιςω δια μίαν ακόμθ φορά από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια τουσ Αγϊνασ 

που εδϊ και 43 ολόκλθρα χρόνια από του 1968 δίδω δια το όταρυ .  

Υπάρχουν πάρα πολλοί ςυνεργάτεσ μου που ζχουν φφγει από τθν ηωιν, όμωσ ευρζκθςαν 

άμεςα άλλοι και τουσ αντικατζςτθςα. Είμαι ευτυχισ που ζχω ςυνεργάτεσ Δραςτιριουσ, 

Δθμιουργικοφσ που πρωτοςτατοφν ςε κάκε μασ δράςι και αυτοί είναι το ςφνολον  του Δ.Σ και 

τουσ καλϊ να ζλκουν ςτο πάνελ μαηί με τθν ςφηυγό μου Αικατερίνθ και τουσ επίτιμουσ ροτ/νοφσ 

από το Θράκλειο ςυμπαραςτάτεσ μασ ςε κάκε μασ εκδιλωςθ Νοδαράκθ, Φαντάκθ, Τςιχλάκθ, 

Κραςουδάκθ, Ρελεκανάκθ, Βακιωτάκθ, Κουροφπθ, Κρουςταλάκθ, Βαςιλειάδθ, Τυλλιανάκθ, 

Αμαργιαννιτάκθ, δια μίαν αναμνθςτικι φωτογραφίαν, κακϊσ και τουσ 2 β. Διοικθτάσ 

απερχόμενον και παραλαμβάνοντα Χαρωνίτθ Νϊντα και 

Γκίηα Σταφρο κακϊσ και τουσ Ρροζδρουσ των 

παριςταμμζνων ομίλων τθσ Κριτθσ, κακϊσ και τον 

Ρρφτανιν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθν Ιωάννθν και 

Διοικθτιν τθσ V Μεραρχίασ Κριτθσ Ταξίαρχον 

κ.Στρατιδάκθν Γεϊργιο. 

Μθν ξεχνάτε φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι ότι είμεκα μία 

οικογζνεια που ςκοπόν μασ ζχομεν να υπθρετοφμε τθν Αγάπθν προσ τον ςυνάνκρωπο. 

Ρροςπακοφμε και το κατορκϊνουμε.  

Και τελειϊνοντασ ςασ αφιερϊνω το κάτωκι ζμετρο ςτιχοφργθμα μου:  

Καλοςωρίηω, ευχαριςτϊ, μοφλθ τθν δφναμι μου 

τα λόγια που κ’ ακοφςετε, βγαίνουν από τθν ψυχιν μου. 

το Ρόταρυ, είκοςι επτά χρόνια ςτθν Προεδρία                                                                           

χαράξατε, ςτθν ηιςθ μου, ποια κα’ναι θ πορεία. 

 

αραντατρία χρόνια πριν, είμουνα τρατιϊτθσ                                                                                                                 

και τάκτικα ςτο Ρόταρυ, μζς’ ςτο ανκό τθσ Νιότθσ. 

 

Εγζραςα, και υπθρετϊ, κακικοντα και αξίεσ                                                                                                           

με πίςτθ και με ςεβαςμό, και με πολλζσ κυςίεσ. 
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Γιατί είχα κάνει τάξιμο, μζχρι να βγι θ ψυχι μου                                                                                          

Ροταριανόσ, να κατεβεί, ςτον Άδθ, το κορμί μου. 

 

Κυρίεσ και Κφριοι, φίλοι ροταριανοί ςυνάδελφοι 

Αφοφ ςασ ευχαριςτιςω δια μίαν ακόμθ φορά δια τθν τόςο τιμθτικιν παρουςίαν ςασ εισ τθν 

ςθμερινιν ςυνεςτίαςιν μασ παραχωρϊ το βιμα εισ τον κ. Νικόλαον Μαραγκουδάκθ 

Ακαδθμαϊκόν – Ροιθτιν -Λογοτζχνθν και εκλεκτόν φίλον τόςον εμοφ προςωπικϊσ όςον και 

των οταριανϊν δι’ ζνα αφιζρωμα προσ το πρόςωπόν μου. 

ΑΥΙΕΡΩΜΑ 

τον εκλεκτό Πρόεδρο του ΡΟΣΑΡΤ  ΦΑΝΙΩΝ και υπέροχο Άνθρωπο, 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ   ΔΕΛΑΚΗ 

επ’ ευκαιρία της 27ης αναλήψεως της Προεδρίας του 

 Τπο του Ακαδημαϊκού – Υιλόλογου – Ποιητού και Λογοτέχνου κ.Ν.Μαραγκουδάκη 

Με την αγάπη λάβαρο,            Πλήθος εμπόδια ορθώνονται 

με ξίφος σου το θάρρος             στους δύσκολους σου δρόμους 

και με κοντάρι αγωνιστή          που οδηγούν στης ανθρωπιάς 

μια θέληση τρανή,                     τα κάστρα τα λαμπρά, 

 υπηρετείς ιδανικά                     μα εσύ κρατάς αλύγιστους 

σαν φεγγοβόλος φάρος            της Πίστης σου τους ώμους 

σε μια εποχή ανάλγητη,           και της ωραίας σου ψυχής 

ψυχρή και σκοτεινή.                δεν γέρνουν τα φτερά. 

 οφές πάντοτε οι σκέψεις σου      Πάντα στα μετερίζια σου 

κι ο λόγος σου γλυκός              να στέκεσαι γερός, 

προσφέρουν σε προβλήματα    και της καρδιάς σου ολάνθιστα 

των συνανθρώπων λύσεις         να μένουνε τα κλώνια, 

τρέχοντας όπου ακούγεται       για να σκορπάς πολύτιμο 

του πόνου στεναγμός             της σκέψης σου το φως, 

 με πράξεις « ροταριανές »         και στις ερχόμενες γενιές 

να τον ανακουφίσεις .              να’ χεις μια φήμη αιώνια.                                                                                                                                                                                                                       
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Ακολουκεί ο αναλαμβάνων β.Διοικθτισ Κριτθσ Γκίηασ Σταφροσ ο οποίοσ μεταξφ των 

άλλων είπε τα  κάτωκι: 

Επειδι θ εκτίμθςισ και θ Αγάπθ ςτο πρόςωπο του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ είναι 

πολφ μεγάλθ δθμιουργεί και τθν ψυχικιν ανάγκθν να εκφράςουν τα αιςκιματά τουσ και 

άλλοι φίλοι ςτουσ οποίουσ παραχωρείται ευκφσ αμζςωσ το βιμα. Ομίλθςαν με πολφ 

κερμά και ςυγκινθτικά λόγια δια το ζργο που προςζφερε και προςφζρει ο Ρρόεδροσ μασ 

καταχειροκροτοφμενοι παρατεταμζνα από το ςφνολο των παρευριςκομζνων : Ο 

τ.Βουλευτισ Χανίων και επίτιμοσ οταριανόσ Νικθφοράκθσ Στυλιανόσ, ο νζοσ β.Διοικθτισ  

Γκίηασ Σταφροσ, ο τζωσ Αντιδιμαρχοσ Χανίων Ραπαδογιάννθσ Άρθσ επίτιμοσ οταρινόσ,ο 

Γεν. Γραμματεφσ μασ Νοδαράκθσ Εμμ., θ κ.Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια Ρροϊςταμζνθ του 

Ιςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ, ο κ.Τηουλάκθσ Σταφροσ πρϊθν ζφοροσ, ο επίτ. Ρρόεδροσ 

τουΔικθγορικοφ Συλλόγου Χανίων 

 Αρετάκθσ Ιωάννθσ, οι Ρολιτευταί Χανίων κκ. Κελαϊδισ Εμμ. Ρτζραρχοσ ε.α. και 

Ραπαδεροφ – Ναναδάκθ Αρχόντιςςα, Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ Ρεριφ/κόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ. 

Σφνολον 11 άτομα. 

 

Από τισ ομιλίεσ των παριςταμμζνων ςχετικά με το ζργο που προςζφερε και προςφζρει ο Ρρόεδροσ μασ 

Εμμ.Δελάκθσ εισ το όταρυ και ςτθ κοινωνία γενικότερον. 
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Παράδοςισ – Παραλαβι ροτ. Διοικιςεωσ Κριτθσ από τον αποχωροφντα ροτ/νό Νϊντα 

Χαρωνίτθ εισ τον αναλαμβάνοντα ταφρο Γκίηα. 

τθν ςτιγμι που ο αποχωρϊν β. Διοικθτισ Νϊντασ 

Χαρωνίτθσ τοποκετεί εισ τθν κομβιοδόχθν του νζου 

β. Διοικθτοφ το ςιμα. 

Ρολφ αγαπθτζ ροτ. Συνάδελφε β. Δ/τά Νϊντα  

Θζλω να ςε ευχαριςτιςω τόςον εγϊ προςωπικά 

όςον και ολόκλθρο το Δ.Σ του ομίλου μασ δια τθν 

αρίςτθν ςυνεργαςίαν και ςφμπνοιαν που είχαμε κακ’ ολθν τθν διάρκειαν τθσ κθτείασ ςου 

ωσ β.Διοικθτου. Θ από παρά πολλϊν ετϊν θ ςφυρθλατθμζνθ ςε ςτζρεεσ βάςεισ φιλίασ 

μασ αςφαλϊσ και ςυνετζλεςε τα μζγιςτα ϊςτε να αιςκάνομαι τόςον εγϊ όςον και οι 

περιςςότεροι ροτ/νοί ςυνάδελφοι ότι ζχομεν ζναν άριςτον ςυνεργάτθν ζναν ανιδιοτελιν 

αγωνιςτιν τθσ ανκρωπιάσ που κακικον μασ είναι να βοθκοφμε τθν ταλαίπωρθ 

ανκρωπότθτα με κάκε νόμιμο μζςον.  

Ζρχομαι τϊρα να αναφερκϊ εισ τον νζον βοθκόν Διοικθτιν Σταφρον Γκίηαν δια τον 

οποίον ότι και να πϊ κα είναι πολφ κάτω τθσ πραγματικότθτοσ .   

Επιςθμαίνω μόνο ότι είναι ζνασ από τουσ βαςικότερουσ ςυνεργάτασ μου ςυμμετζχων 

αγόγγυςτα εισ όλεσ τισ εκπροςωπιςεισ του ομίλου μασ Ραγκρθτίωσ αλλά και Ρανελλθνίωσ 

μθ φειδόμενοσ κόπου και χρθμάτων.                      

Αφιερϊνω και εισ τουσ δφο τουσ το κάτωκι ςτιχοφργθμα του εκλεκτοφ μου φίλου 

Νίκου Μαραγκουδάκθ Ακαδθμαϊκοφ-Ροιθτοφ και Λογοτζχνου εισ  ζνδειξιν τθσ αγάπθσ και 

τθσ εκτίμθςθσ  μου προσ το πρόςωπό τουσ. 

Με λάβαρο την ανθρωπιά κι ασπίδα σας το θάρρος    

και με κοντάρι αλύγιστο μια θέληση τρανή                

δίνεται μάχη του φωτός – όπως στη νύχτα ο φάρος -                 

και τον ωραίο αγώνα σας, τον σκέπουν οι ουρανοί. 

 

Εσείς μεζούρα δεν κρατάτε μήτε γυρεύεται φακούς                                                       

την προσφορά σας να μετράτε και σε καλούς και κακούς.                                            

Εσείς ψηλά πάντα κοιτάτε στου χρέους σας τους ουρανούς                                           

και σαν τον ήλιο λαχταράτε να λάμπει κι ο δικός σας νούς. 

 

Πάνω από δύσκολα γρανάζια πέρ’από κέρδους προσμονές                                      

με της αγάπης σας τ’ατλάζια ντύνετε ανθρώπινες ψυχές.                                         
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Όταν αγνάντια σας σ’ερέβη του πόνου υψώνετε ο σταυρός,                                                

η σκέψη σας εκεί θ(α) ανέβει  παρηγοριάς να δώσει φως. 

Η αγάπη εμπνέει τα έργα σας παντού                                                                      

και δεν τρομάζουν την ψυχή σας καταιγίδες                                                                                                      

δεν σας θολώνουν συννεφιές το νού                                                                                

και φτερουγίζουν πάντα γύρω σας οι ελπίδες .                                                                                                          

Μοίρα τους είναι να διαβαίνουνε οι αιώνες                                                                        

κι όλους τους πύργους της Βαβέλ να τους γκρεμίζουν                                                                            

μα της αγάπης σας τις άσειστες κολώνες                                                                            

τ’ αμείλιχτα πελέκια τους δεν τις αγγίζουν. 

Αν έχει αξία ετούτη η πλάση,  αν έχει νόημα κι ομορφιά,                                                    

είναι ψηλά κανείς να φτάσει εκεί που λάμπει η ανθρωπιά. 

 

 Ο Ρρόεδροσ μασ τουσ χάριςε ζνα αναμνθςτικό δίπλωμα το 

οποίο τουσ επζδωςε ο Διοικθτισ τθσ V Mεραρχίασ Κρθτϊν 

Ταξίαρχοσ Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ και θ πολιτευτισ Χανίων κ. 

Ραπαδεροφ-Ναναδάκθ Αρχόντιςςα.  

 

 

Ειςδοχιν νζου μζλουσ  Carr  Charles  

Antony.  

 

Εκλεκτοί μασ προςκεκλθμζνοι τόςον των πολιτικϊν όςον και των Στρατιωτικϊν Αρχϊν. Κυρίεσ και 

Κφριοι .  Φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

Είμαι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ  πλθροφορίςω ότι δια 7ο ςυνεχόμενο μινα θ δφναμισ του 

ομίλου μασ αυξάνεται με νζουσ ροτ/νοφσ χάρισ ςτισ προςπάκειεσ οριςμζνων εκ των μελϊν του 

ομίλου μασ. Σιμερον κα ςασ παρουςιάςω και τον 1ο μθ Ζλλθνα αλλά κάτοικο των Χανίων εδϊ και 

8 χρόνια τον Κφριο Carr  Charles  Antony   που  

Γεννικθκε τθν 16-5-66 ςτθν Ινδιανάπολθ των Θ.Ρ.Α . Υπθρζτθςε επι 20ετία 1984-2004 ςτο 

Ρολεμικό Ναυτικό ςαν τεχνικόσ εκκρθκτικϊν υλϊν.  Ζχοντασ ιςχυρι κζλθςθ για μάκθςθ εφοίτθςε 

ςυγχρόνωσ με τθν ςτρατιωτικιν του υπθρεςία ςτθν Μζςθ εκπαίδευςθ και κατόπιν ειςιχκθ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο του Maryland ςπουδάηοντασ Διοίκθςθ επιχειριςεων όπου και απεφοίτθςε 

επιτυχϊσ . Το 2004 ιλκε ςτθν Κριτθ και εργάηεται ωσ πολιτικό προςωπικό ςτθν Αμερικανικι 

βάςθ με τθν ειδικότθτα του Αναλυτοφ ςτοιχείων Ανκρωπίνου Δυναμικοφ. Χόμπυ του είναι θ 

ηωγραφικι, θ φωτογραφία, οι καταδφςεισ και θ μελζτθ ιδίωσ ιςτορικϊν βιβλίων και 
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ςυγγραμάτων. Είναι ελεφκεροσ και ομιλεί τθν Αγγλικιν και ολίγα Ελλθνικά. Καταλαβαίνει παρα 

πολλά αλλά δεν μπορεί να ομιλιςει.  

Ανάδοχοσ του είναι θ ροτ/νι Κοτρωνάκθ Γεωργία τθν οποία παρακαλϊ να ζλκει εισ το βιμα δια 

να του τοποκετιςει το ςιμα του όταρυ εισ τθν κομβιοδόχθν του. 

“Αγαπθτζ μου TONY επειδι τισ 7 προθγοφμενεσ πανθγυρικζσ ςυνεςτιάςεισ μασ από τον Ιανουαριο του 

2011 μζχρι και ςιμερον ακολουκιςαμε μία πάγια διαδικαςία δεν κα ικελα να κουράςω τα μζλθ του 

Ομίλου επαναλαμβάνοντασ τα ίδια δεδομζνου μάλιςτα ότι το πρόγμαμμα μασ είναι ςιμερον αρκετά 

μεγάλο και ωσ εκ τοφτου περιορίηομαι μόνο ςτα απολφτωσ απαραίτθτα και ςε άλλθ ςυνεςτίαςθ μασ κα 

δείτε το πλιρεσ τυπικόν τθσ ειςδοχισ.   

Το Ρόταρυ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ διεκνείσ εκελοντικοφσ  ανκρωπιςτικοφσ οργανιςμοφσ ςτον 

κόςμο. 

Το Ρόταρυ είναι ζνα παγκόςμιο δίκτυο διακεκριμζνων επιχειρθματιϊν, επιτυχθμζνων επαγγελματιϊν και 

θγετικϊν προςωπικοτιτων κοινωτικισ προςφοράσ. 

Με τα εκπαιδευτικά και τα ανκρωπιςτικά του προγράμματα το Ρόταρυ προωκεί τθν ειρινθ και τθ διεκνι 

κατανόθςθ. 

Το Ρόταρυ κα ςυνεχίςει τον αγϊνα κατά τθσ πολυμιελίτιδοσ ϊςπου να εξαςφαλιςκεί θ υγεία κάκε παιδιοφ 

με τθν οριςτικι απαλλαγι του κόςμου από τθ μζςτιγα αυτισ τθσ αςκζνειασ. 

Αγαπθτζ μου Τόνυ  

Επιτρζψζ μου να ςου εκφράςω τα ποιο κερμά μου ςυγχαρθτιρια και να ςου ευχθκϊ υγεία και μια γόνιμθ 

πορεία ςτθν ροταριανι ςου ςταδιοδρομία.  

Παρακαλϊ τουσ παριςταμζνουσ να τον υποδεχκοφν με τον ποιο κερμό και δυνατό  χειροκρότθμα που 

μποροφν.”  

Εν ςυνεχεία ο Ρρόεδροσ μασ επζδωςε ςχετικά αναμνθςτικά αφιερϊματα τόςο εισ τον νζο ροτ/νό 

όςο και εισ τθν ανάδοχόν του.  

 Ο απελκϊν Διοικθτισ Ιωάννθσ Θλιάκθσ εξουςιοδότθςε τον 

Ρρόεδρον μασ Εμμ. Δελάκθ όπωσ επιδϊςει εκ μζρουσ του τθν 

εφφθμο Μνεία του Ρροζδρου του Δ. εισ τον οτ/νό Πμιλο 

εκφμνου. Ο Ρρόεδροσ μασ επζδωςε ταφτθν ςιμερον εισ τθν 

αντιπροςωπείαν του ροτ. ομίλου εκφμνου που παρίςτατο εισ 

τθν επανεγκατάςταςιν αυτοφ. Θ αντιπροςωπεία αποτελείτο 

από τον Αντιπρόεδρον Σαμνιϊτθ Ιωάννθ, τον τ. Ρρόεδρον Ξυδάκθ Θρακλι και Μιχάλθ 

Ηωγραφάκθ Γεν. Γραμματζα άπαντεσ επίτιμα μζλθ του ροτ/νοφ ομίλου Χανίων.  

Ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ επιδίδει ςτον ροτ. Ραπαδάκθ 

Δθμιτριο ζνα από τουσ 150 Ρροζδρουσ των ροτ/νϊν ομίλων 

του Σίδνεχ Αυςτραλίασ το λάβαρο του όταρυ Χανίων με το 

χαρακτθριςτικό ζμβλθμα  τθσ πόλεωσ μασ τον Φάρο από τθν 

μία όψθ και από τθν άλλθ το ςιμα του όταρυ.    
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Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από τθν ομιλίαν του ιατροφ Νευροχειροφργου κ. Ραπαδακάκθ 

Μιχαιλ με κζμα «Πακιςεισ εγκεφάλου και ςπονδυλικισ ςτιλθσ – Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθσ 

» τθν παρουςίαςιν αυτοφ από τον Ρρόεδρον μασ Εμμ. Δελάκθ και τθν ευχαρίςτθςιν του ομίλου 

μασ προσ αυτόν από τον Αντιπρόεδρον μασ Βακιωτάκθ Γεϊργιο.  

Μικρι περίλθψθ κα δθμοςιευκεί ςτο επόμενο τεφχοσ. 

ΒΡΑΒΕΤΗ – ΠΡΟΦΩΝΗΗ  δια ΒΑΘΙΩΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Κυρίεσ και Κφριοι 

Φίλοι ροταριανοί Συνάδελφοι 

Είμαι ςτθν εξαιρετικά ευχάριςτθ κζςιν  να ςασ ανακοινϊςω 

ότι το Διεκνζσ όταρυ βράβευςε τον εκ των Αντιπροζδρων μασ 

Βακιωτάκθ Γεϊργιο δια τθν ενεργόν επικοδομθτικιν και 

αποτελεςματικιν δραςτθριότθτα του και εισ τασ 5 Λεωφόρουσ 

Δράςεισ του Διεκνοφσ όταρυ.  

Θ τιμθτικι αυτι διάκριςθσ απονζμεται κατ’ ζτοσ ςε ζνα ροταριανό από κάκε όμιλο και δεν 

επιτρζπεται να του απονεμθκεί δια δεφτερθ φοράν. Τθσ τιμθτικισ αυτισ διακρίςεωσ  ζχουν τφχθ 

μζχρι ςτιγμισ ο ομιλϊν και οι ροτ/νοί Νοδαράκθσ Εμμ.,  

Τυλλιανάκθ Διμθτρα και Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ.  

Εάν ξζχαςα κάποιον άλλον ηθτϊ ςυγνϊμθν και να μου 

το αναφζρει.    

Ραρακαλϊ πολφ τον Ρρφτανιν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ 

κ. Φίλθν Ιωάννθν και τον πολιτευτιν Χανίωνκ. Κελαϊδιν 

Εμμ. όπωσ επιδϊςει εκ μζρουσ μασ το ςχετικόν τιμθτικόν 

δίπλωμα εισ τον βραβευόμενον Αντιπρόεδρον μασ. 

 

Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από τθν κατάμεςτθ αίκουςα του Flamingo Road προσ τιμιν του 

Ρροζδρου μασ, των β. Διοικθτϊν μασ και του ομιλθτοφ μασ κ. Ραπαδακάκθ Μιχαιλ.  


