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Έηνο 44
νλ

 – Σεύρνο 32
νλ 

- Πεξηόδνπ 01/07/11 – 30/06/12 

ΜΑΡΣΗΟ - ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 

 

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

2) ηελ ζειίδα καο ζην facebook 

Πεξηέρνπλ 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 

 

Τπεύζπλνη facebook ξνη/λνί Γειάθεο Δκκ. Πξόεδξνο, Κνθθηλάθεο Δκκ. Γηαρεηξηζηήο, 

Οπξνπηδόγινπ Μειέηηνο (ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη θάζε 15 εκέξεο).   
 

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, 

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 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 

ΓΝΧΡΗΔ  ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ  ΟΤ 

ΑΓΚΑΛΗΑΔ  ΣΟΝ  ΑΝΘΡΧΠΟ  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : Kalyan  Banerjee 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2011-2012 

 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Κπςέιεο 3, Αζήλα, 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 

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) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 

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 ΔΜΜ Φαξκαθνπνηόο 

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

7)  ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ 

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

8) ΜΔΛΟ -ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
εο 

 ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

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

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Δπηρεηξεκαηίαο, Email:  Κηλ. 6958 138180                                        

10) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έκπνξνο δεξκάηηλσλ εηδώλ,  Κηλ. 6989 119252 

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
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ΠΑΣΧΑ   2012   
Ο τ.β.Δ/τισ τθσ 2470 Ρεριφζρειασ του Διεκνοφσ όταρυ 

και Ρρόεδροσ του οταριανοφ Ομίλου Χανίων 

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΔΕΛΑΚΘΣ με τθν ςφηυγό του Αικατερίνθ, ο 

β.Δ/τισ ΣΤΑΥΟΣ ΓΚΙΗΑΣ,ο Γεν. Γραμ. ΕΜΜ. ΝΟΔΑΑΚΘΣ,Ο 

Εψ/νοσ Ρρ/ροσ 2013-14 ΣΤΑΥΟΣ ΜΑΙΝΑΚΘΣ κακϊσ και 

όλα τα μζλθ του Δ.Σ του οτ.Ομίλου Χανίων, επ’ ευκαιρία 

των εορτϊν του Ράςχα, ιτοι τθσ επετείου τθσ μαρτυρικισ 

ςταυρϊςεωσ και μετά τθσ τριιμερθσ πανθγυρικισ 

Αναςτάςεωσ του Κυρίου Υμϊν  Ιθςοφ Χριςτοφ, Α 

ΕΤΧ0ΝΣΑΙ «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ »  και να περάςετε τισ Άγιεσ 

τοφτεσ θμζρεσ με Υγεία εντόσ κλίματοσ ευτυχίασ και 

οικογενειακισ καλπωρισ. Είκε θ Αγάπθ και θ Ειρινθ που 

τόςο εναγϊνια επιηθτεί ολόκλθρθ θ ανκρωπότθσ παρότι  

τοφτο φαίνεται υπό τισ παροφςεσ παγκόςμιεσ ςυνκικεσ, 

όνειρο απατθλό να επικρατιςει πάνω ςε όλθν τθν ΓΘΝ. 

 Μούρα, κι η Μούρα Σου ωσ τα τρύςβαθα  δικό μου κι' απ την Αγϊπη,  
απ' τη μεγϊλη δημιουργό Αγϊπη να πού ό ψυχό μου εςκλόρυνεν, 

εςκλόρυνε και μπαύνει ακϋρια πια μϋςα ςτη λϊςπη και μϋς' το αύμα Σου, 
να πλϊςη τη νϋα καρδιϊ που χρειϊζεται ςτο νιό Σου αγώνα, Ελλάδα. 

Τη  νϋα καρδιϊ πού κιόλασ ϋκλειςα ςτα ςτόθη και κρϊζω ςόμερα μ' αυτό προσ 
τούσ ςυντρόφουσ όλουσ. 

Ομπρόσ βοηθάτε να ςηκώςουμε τον ήλιο πάνω απ'  την Ελλάδα,  

ομπρόσ, βοηθάτε να ςηκώςουμε τον ήλιο πάνω από τον κόςμο. 

Τι, Ιδέτε - εκόλληςεν ή ρόδα του βαθειά ςτη λάςπη, 
κι ϊ, ιδϋτε χώθηκε τ '  αξόνι του βαθειϊ μϋς' το αύμα. 

Ομπρόσ, παιδιϊ, και δε βολεύ μονϊχοσ ν' ανϋβη ο όλιοσ,  
ςπρώχτε με γόνα και με ςτόθοσ να τον βγϊλουμε απ' τη λϊςπη,  
ςπρώχτε με ςτόθοσ και με γόνα να τον βγϊλουμε απ' το γαύμα. 

Δϋςτε, ακουμπϊμε απϊνω του ομοαύματοι Αδελφοί του. 
Ομπρόσ, αδϋλφια, και μασ ϋζωςε με τη φωτιϊ του,  

ομπρόσ κι η φλόγα του μασ τύλιξε αδελφού μου. 
Ομπρόσ οι δημιουργού. 

Την αχθοφόρα ορμό Σασ, ςτυλώςτε με κεφϊλια και με πόδια,  
μη βουλιϊξει ο Ήλιοσ. 

Βοηθϊτε με κι εμϋνανε αδελφού, να μη βουλιϊξω αντϊμα. 
Πρωτϊκουςτεσ βαρεύεσ με ζώνουν Αρμονύεσ, 

ομπρόσ, ςύντροφοι, βοηθϊτε να ςηκωθεύ να γύνει ο όλιοσ πνεύμα. 
Αύριο να βγει ο καθϋνασ μασ με δώδεκα ζευγϊρια βόδια 

τη γη αυτό να οργώςει την αιματοποτιςμϋνη... 
Ν' ϊνθιςη η δϊφνη απϊνω τησ και δϋντρο ζωόσ να γϋνη, 

και η Άμπελοσ μασ να απλωθεύ ωσ τα πϋρατα τησ οικουμϋνησ... 

 
Άγγελοσ Σικελιανόσ 
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TO TEYXO ΑΤΣΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012  

 

Φσηνγξαθηθό θαη ινηπό ξεπνξηάδ από ηελ παλεγπξηθήλ ζπλεζηίαζηλ καο ηεο 12-1-12 

επ’ επθαηξία ηεο επηζήκνπ εηεζίαο επηζθέςεσο ηνπ  Γηνηθεηνύ ηεο 2470 Πεξηθεξείαο 

ηνπ Γηεζλνύο Ρόηαξπ ηνπ θνςίκαηνο ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηηαο, ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 

επεηείνπ ηεο Παγθόζκηαο Δηξήλεο θαη θαηαλόεζεο θαη ηεο βξαβεύζεσο ησλ ηξηώλ 

πξώησλ εηζαρζέλησλ ζε θάζε ζρνιή ησλ Αλσηάησλ θαη Αλσηέξσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ, ησλ Αξηζηεπζάλησλ θνηηεηώλ, ηνπ Dr. Νηθνιατδνπ Αιθίλννπ Γ/ληνπ 

Μ.Α.Η.Υ. θαη ηνπ ζσκαηείνπ Γαιαλόιεπθνπ Φάξνπ.   
 

 
Κεληξηθό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν Γ/ηεο ηεο V’ Μεξαξρίαο Κξεηώλ Σαμίαξρνο ηξαηηδάθεο 

Γεώξγηνο, ν Γελ. Γξακκ. Δκκ. Ννδαξάθεο, ν β.Γ/ηεο Ρνη/λώλ Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο, ν Γ/ηεο ηεο 

2470 πεξηθέξεηαο ηνπ Γηεζλνύο Ρόηαξπ Νηθόιανο Μαθξπγηάλλεο, ν Πξόεδξνο Δκκ. Γειάθεο, ν 

η.Τπνπξγόο θαη επίηηκνο ξνη/λόο Υξήζηνο Μαξθνγηαλλάθεο κεηά ηεο ζπδύγνπ ηνπ Μαξίαο, ν 

Πξύηαληο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Φίιεο Ησάλλεο, ν θ.Παπαδάθεο Δκκ. Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Κξήηεο, ε πνιηηεπηήο Υαλίσλ θ.Ναλαδάθε –Παπαδεξνύ Αξρόληηζζα 

η.Πξόεδξνο ηεο Ηζηνξηθήο Λανγξαθηθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο Κξήηεο θαη ν εςεθηζκέλνο 

Πξόεδξνο καο Μαξηλάθεο ηαύξνο. 

 
Γεμηό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν Αλη/δξνο θαη ν Πξόεδξνο ησλ Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Υαλίσλ θθ. 

ηακαηάθεο Γεώξγηνο θαη Μαληνπδα΄θεο Αζαλάζηνο, νη Αληηπξόεδξνη καο ξνη. Βαζησηάθεο 

Γεώξγηνο θαη Οπξνπηδόγινπ Μειέηηνο, ην βξαβεπόκελν επίηηκν κέιν καο Αιθίλνν Νηθνιατδε 

Γ/ληή ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη νη ηαηξνί Πξώτκνο Δπθιείδεο θαη Υαξίησλ 

Παπαδάθεο Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο θαη Γ/ληήο ηεο Χ.Ρ.Λ. θιηληθήο ηνπ Γ.Ν.Υαλίσλ. 

 
Αξηζηεξό ηκήκα ηεο πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν θαζεγεηήο Ηαηξηθήο παζνινγίαο ζρνιήο Αζελώλ θ. εξαθείκ 

Καζηαλάθεο επίηηκνο Γ/ληήο ηεο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ, ν η. Αληηλνκάξρεο 

Υαλίσλ θαη η. Γ/ληήο ΟΑΓΤΚθ. Δκκ. παλνπδάθεο, νη Πξόεδξνη ησλ ξνη/λώλ νκίισλ Gian-Andrea 

Garanginni ηνπ Ζξαθιείνπ, θαη Κηαγηαδάθεο Δπάγγεινο ηνπ Ρεζύκλνπ, ε θ. Εαραξέληα 

εκαλδεξάθε ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θαη Δηδηθή ζπλεξγάηεο ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ 

Κξάηνπο, ν η. Έθνξνο Υαλίσλ θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο θαη ε ζύδπγνο ηνπ ξνη/λνύ Πξνέδξνπ 

Ρεζύκλνπ θ. Κηαγηαδάθε. 
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ΠΡΟΦΧΝΖΖ  ΠΑΡΟΤIΑΖ   ΔΜΜ.  ΓΔΛΑΚΖ 

Γηα ηνλ  Γ/ηελ  MAKΡYΓIANNH NIKOΛAO  THN 12-1-2012 

            

Ρνηαξηαλέ Γηνηθεηά 

« Όζα δεληξά αλζίδνπλε, ηόζα θαιά λα δήζεο 

θάζε θαξπόο θαη κηα ραξά, λα’ ξζεη λα ζπλαληήζεηο  » 

 

Ο Ρνηαξηαλόο  Οκηινο  Υαλίσλ αηζζάλεηαη  ηδηαίηεξε  ραξά  πνπ ζήκεξα  θνζκεί  θαη 

ιακπξύλεη δηα ηεο  παξνπζίαο ηoπ, ην βήκα ηνπ Οκίινπ  καο  ν πξώηνο ηε ηάμε ξνη/λόο ηεο 2470 

Πεξηθέξεηαο ηνπ Γηεζλνύο Ρόηαξπ (Ννηίνπ Διιάδνο) εθιεθηό ζπλάδειθνο MAKΡYΓIANNH 

NIKOΛAO,   πξαγκαηνπνηώληαο  ηελ εηήζηαλ επίζεκνλ επίζθεςηλ ηνπ. 

Έιπίδνκελ βάζηκα όηη ζα καο μαλαεπηζθεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ζεηείαο ηνπ δηα λα 

αληηιεθζεί ηδίνηο όκαζη ην πξαγκαηνπνηνύκελνλ ππό ηνπ Οκίινπ καο έξγνλ.  Σηο δηαπηζηώζεηο ηνπ 

δηα ηνλ Όκηινλ καο ηηο έρεη θάλεη εδώ θαη αξθεηό θαηξό. Απιώο ζήκεξνλ ζα ηηο επαλαβεβαηώζεη  

θαη είκαη απόιπηα βέβαηνο όηη ζα κείλεη επραξηζηεκέλνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο από ην 

πξαγκαηνπνηνύκελν έξγν καο πνπ θαηά ηελ γλώκελ καο θαη θαηά ηελ γλώκελ πνιιώλ θνξέσλ ηεο 

πόιεσο καο.    

 Δίλαη πξαγκαηηθά αμηνδήιεπηνλ θαη ηνύην ράξηο ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ κειώλ ηνπ Γ. αιιά θαη 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ Οκίινπ καο. Υάξηο ζηηο ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο  Γεκνζίσλ ρέζεσλ έρνκελ 

επηηύρεη α) ηελ παξνπζίαλ ζρεδόλ πάληνηε ησλ αξρώλ ηεο πόιεσο καο, β) ηελ ζηήξημηλ ησλ Μ.Μ 

Δλεκεξώζεσο ( εθεκεξίδσλ θαη ηειενπηηθώλ ηαζκώλ) θαη γ) Σελ εζηθήλ ππνζηήξημηλ από πνιύ 

κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλσλίαο ησλ Υαλίσλ θαη ηεο απνδνρήο όηη είκεζα κέιε ηεο κεγαιύηεξεο κε 

θπβεξλεηηθήο αλζξσπηζηηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλά ηελ πθήιηνλ. 

Καηά ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ πνπ δηαλύνπκε εηο ηνλ θνηλσληθόλ ηνκέαλ α) πλερίζακε δηα 5
ε
 

ζπλερή ρξνληά  ηα Απνιιώληα 2011 ζπλδηνξγαλώλνληαο κεηά ηνπ ξνη/λνύ νκίινπ Ζξαθιείνπ θαη κε 

ζεξκνπξγόλ ςπρήλ ηελ Γήκεηξα Σπιιηαλάθε θαη ηνλ Ακαξγηαλληηάθε Γηάλλε πνπ ζα ηηκήζνπκε δηα 

κία αθόκε θνξά β) πιιέμακε πιένλ ησλ 950 ππνγξαθώλ δηα λα αλαγλσξηζζεί ην Alzheimer σο 

αλαπεξία από ην θξάηνο θαη ηηο παξαδώζακε  αξκνδίσο ζε κηα ζεκλή ηειεηή. γ) Δπηβξαβεύζακε 

θαη εμαθνινπζνύκε λα επηβξαβεύνκε όηη άξηζηνλ θαη θαιόλ πξαγκαηνπνηείηαη  δηα ηελ βειηίσζηλ 

ηεο θνηλσλίαο καο θαη δηα ηελ πξνβνιήλ απηνύ ηνπ ηόπνπ θαζώο θαη δηα ηελ λενιαίαλ καο πνπ κε 

ηηο επηδώζεηο αξθεηώλ κειώλ ηεο ηηκά θαη ιακπξύλεη  ηελ Κξήηελ καο.  

  

Φίιηαηε Ρνηαξηαλέ  Γ/ηά 

 

ε ιίγν ζα ζαο παξαδώζσ ην βήκα δηα λα καο αλαπηύμεηε ην ζέκα ζαο, «Αμηνπνίεζηο ησλ 

Ηζηνξηθώλ Μλεκείσλ δηα ηελ νηθνλνκηθήλ αλάπηπμηλ ηεο ρώξαο καο». 

   

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ δελ επηζπκώ λα αλαθεξζώ  θαη δελ ζα  εην θαη πξέπνλ. Πξσηνύ όκσο 

ζαο παξαδώζσ ην βήκα είκαη ππνρξεσκέλνο θαηά πάγηαλ ξνη. ηαθηηθήλ λα αλαθεξζώ εηο ην 

βηνγξαθηθόλ ζαο ζεκείσκα. 

 

 Ο Γηνηθεηήο Νηθόιανο Μαθξπγηάλλεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ,  

 Απεθνίηεζε από ην Λύθεην ηεο Λενληίνπ Γαιιν-Διιεληθήο ρνιήο  Νέαο κύξλεο. 

 Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Ννκηθνύ ηκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Essex ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο. Αζρνιήζεθε 

θπξίσο κε ηνπο ηνκείο ηνπ Γηεζλνύο θαη Δπξσπαïθνύ Γηθαίνπ, όπνπ ζπλέγξαςε θαη 

εηζεγήζεθε κεγάιν αξηζκό εξγαζηώλ ζρεηηθώλ κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα.    
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 Άξηζηνο γλώζηεο ηεο αγγιηθήο θαη γαιιηθήο γιώζζαο. 

 Μέινο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ. Αζθεί ειεύζεξε δηθεγνξία. Δίλαη λνκηθόο 

ζύκβνπινο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  θαη ζπλεξγάηεο ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξίαο Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ «Ζ ΔΘΝΗΚΖ».  

 Έρεη δηαηειέζεη : α) Ννκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ζέκαηα Δπξσπαïθήο Έλσζεο, β) Ννκηθόο 

ύκβνπινο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Νεόηεηαο, κε αληηθείκελν ηε λνκηθή ππνζηήξημε 

Δπξσπαïθώλ Πξνγξακκάησλ. 

 Δίλαη Ηδξπηηθό κέινο ηνπ Ρ.Ο. Υαιαλδξίνπ ηνπ νπνίνπ ππήξμε  

 Πξόεδξνο. Δρξεκάηηζε β.Γηνηθεηήο. Πξσηνύ γίλεη Γ/ηεο ππεξέηεζε ζηελ 2470 

Πεξηθέξεηα σο  Γξακκαηέαο – Σακίαο & Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ηζηνζειίδαο. 

 Οκηιεηήο ζε Οκίινπο θαη εηζεγεηήο ζε Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηα πεξηζζόηεξα Παλειιήληα πλέδξηα (δύν ρξνληέο θαη σο κέινο 

ησλ Οξγαλσηηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπο). 

 Έρεη αλαπηύμεη ζεκαληηθή ξνηαξηαλή δξαζηεξηόηεηα έρνληαο επηζθεθζεί 

επαλεηιεκκέλσο όινπο ηνπο Οκίινπο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο από 

ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλεξγαζζεί ζηελά. 

 Ρνηαξηαλέο δηαθξίζεηο: Μέγαο Γσξεηήο (Major Donor) θαη Δπεξγέηεο (Benefactor) 

ηνπ Ρνηαξηαλνύ Ηδξύκαηνο, θαζώο θαη θάηνρνο ζεκαληηθώλ βξαβείσλ απηνύ. 

 

Φίιηαηε ξνη. Γ/ηά Καιώο ειζαηε ζην Νεζί καο, ζηελ πόιηλ καο. αο ππνδερόκεζα 

εγθάξδηα θαη ζαο επρόκεζα θαιή δηακνλή ηηο ιίγεο εκέξεο πνπ ζα εηζηαη καδί καο. Δπρόκεζα ε 

θηιία καο, από ζήκεξνλ λα ζθπξειαηεζεί αθόκε πεξηζζόηεξνλ ζε πνην γεξέο βάζεηο δηα λα κπνξεί 

λα αληέμεη εηο ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ αλαιινίσηε, αθζαξηε, αιώβεηε όπσο αξκόδεη ζηνπο 

γλήζηνπο ξνη/λνπο πνπ ερνπλ ελζηεξλεζηεί θαη ερνπλ βάιεη βαζεηά κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο ηα 

ηδαληθά ηνπ ΡΟΣΑΡΤ ΣΖ ΑΓΑΠΖ ΣΖ ΑΓΟΛΖ  ΑΓΔΛΦΗΚΖ  ΦΗΛΗΑ  ΚΑΗ  

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ. 

Πξσηνύ ζαο δώζσ ηνλ ιόγνλ εθιεθηέ κνπ Ρνη. Γ/ηά ζαο αθηεξώλσ ηηο θάησζη 2 καληελάδεο 

δείγκα ησλ αηζζεκάησλ πνπ ηξέθνπλ νη Ρνη. ησλ Υαλίσλ πξνο ην πξόζσπόλ ζαο. 

 
«Υξόληα Πνιιά ζηε δήζε ζνπ  

Τγεία ζηε Εσή ζνπ  

θη Παλαγηά θη ν Υξηζηόο  

λα θάζνληαη καδί ζνπ». 

 

Από ηα θύιια ηζε θαξδηάο 

ηέιλσ επρέο λα ’ξζνύλε  

Να ζαο ζε ραηξεηίζνπλε  

Υξόληα Πνιιά λα πνύλε.  
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 Ο Γ/ηεο καο Νίθνο Μαθξπγηάλλεο ελώ αλαπηύζζεη ηελ νκηιίαλ 

ηνπ, από ηνπ βήκαηνο ηνπ νκίινπ καο εηο ηελ θαηάκεζηηλ αίζνπζα ηνπ 

Flamingo Road παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ καο  Δκκ. Γειάθε.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο καο Νηθόιανο Μαθξπγηάλλεο ελώ επηδίδεη 

αλακλεζηηθό δώξνλ πξνο ηνλ Πξόεδξνλ καο Δκκ. Γειάθε.  

 

 

 
Ο β.Γ/ηεο Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο ελώ επραξηζηεί ηνλ Γ/ηελ καο δηα ηελ πνιύ ελδηαθέξνπζα 

νκηιίαλ ηνπ « Αμηνπνίεζηο ησλ Ηζηνξηθώλ κλεκείσλ δηα ηελ νηθνλνκηθήλ αλάπηπμηλ ηεο ρώξαο 

καο». Μεηά ηνπ επέδσζε ηδηαίηεξν πξνζσπηθόλ δώξνλ « ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ». 

 

Από ηελ βξάβεπζηλ ηνπ πξνέδξνπ καο Δκκ. Γειάθε δηα 

ηεο ηηκεηηθήο δηαθξίζεσο ηνπ Paul Harris Fellow 8
ε
 

θνξάλ δηα ην επηηεινύκελν επη 43 ζπλερή έηε 

αμηνζαύκαζην ξνη/λό έξγν. 

   

 

 

 

 

 

 Ο ζαηπξηθόο ζπγγξαθέαο θ. Παύινο Πνιπρξνλάθεο ελώ απαγγέιεη ηα 

ρηνπκνξηζηηθά θάιαληα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο Δκκ. Γειάθεο εδσ επηδεηθλύεη ην πξνζθεξζέλ 

ππν ηνπ νκίινπ Γώξνλ ην παηξνπαξάδνηνλ Κξεηηθό καραίξη! 
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πγθεληξσηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ βξαβεπζέλησλ αξηζηνύρσλ θνηηεηώλ θαη λενεηζαρζέλησλ - 

πξσηεπζάλησλ εηο ηα Α.Δ.Η. ή ησλ γνλέσλ απηώλ παξνπζία ηνπ Γηνηθεηνύ καο Νηθ. Μαθξπγηάλλε, 

ηνπ Βνπιεπηνύ θαη η. Τπνπξγνύ Υξήζηνπ Μαξθνγηαλλάθε επίηηκνπ ξνη/λνύ, ηνπ Πξπηάλεσο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Φίιελ Ησάλλνπ, ηνπ Πξνέδξνπ καο Δκκ. Γειάθε θαη ησλ ινηπώλ αξρώλ 

ηεο πόιεσο καο πνπ επέδσζαλ ηα ζρεηηθά βξαβεία δηα ινγαξηαζκόλ ηνπ ξνη/λνύ νκίινπ Υαλίσλ. 

 

ΚΟΦΗΜΟ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑΣΗΚΖ ΠΗΣΑ 12-1-2012 

Παξαθαιώ πνιύ ηνλ Γηνηθεηή καο καδί κε ηνλ β. Γηνηθεηή ηαύξν Γθίδα θαη εκέλα (ν Πξόεδξν 

καο Δκκ. Γειάθεο) όπσο θόςνπκε  ηελ Πξσηνρξνληάηηθε πίηα ηνπ Οκίινπ καο, αθνύ όκσο 

πξνεγνπκέλσο αθηεξώζσ ζε ζαο δε πνπ παξεπξίζθεζηε θαη καο ηηκάηαη κε ηελ παξνπζία ζαο 

εθιεθηνί θαη αγαπεκέλνη θίινη θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο Ρνηαξηαλνύο ηελ θάησζη Κξεηηθή 

καληηλάδα. 

Γηα ζαο πνπ καο ηηκήζαηε,    απόςε ζηε Γηνξηή καο                                                                                                           

Καιή Υξνληά, Υξόληα Πνιια,   κέζα απ’ ηε ςπρή καο. 

Νόκηζκα κέζα ζηελ πίηηα δελ έρνκε. Θα θάλνκε θιήξσζε από ηνπο αξηζκνύο πνπ ζαο δώζακε 

ζηελ είζνδν. 

Παξαθαιώ πνιύ ηνπο Αληηπξνέδξνπο καο ηνλ Μειέηην Οπξνπηδόγινπ, Ενιηλδάθε Αγγειηθή θαη 

Βαζησηάθε Γηώξγν  όπσο ηξαβήμνπλ ην ηπρεξό λνύκεξν . Όπνηνο ην έρεη , ζα πάξεη έλα ρξπζό Άγην 

Κσλζηαληηλάην από ηα ρέξηα ηνπ Δπίηηκνπ Πξνέδξνπ καο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέσο Δκκ. 

Ννδαξάθε αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπο πσ ηελ θάησζη καληηλάδα.  

Ο ηπρεξόο είλαη Ρνηαξηαλόο,    νύινη ζα ππνζρεζνύκε                                                                                                        

σο πάληα ηνλ ηηκνύζακε,    δηπιά ζα ηνλ ηηκνύκε. 

 

Σν θέξδηζε ν ξνηαξηαλόο ν ξνη. ηαύξνο Μαξηλάθεο. 

 

  ΠΡΟΦΩΝΗΕΙ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΣΗΝ 12-1-2012 

οτ. Δ/τά , Αξιότιμεσ Ρολιτικζσ - Στρατιωτικζσ και ροταριανζσ Αρχζσ τθσ Κριτθσ   

Φίλοι ροτ/νοί Συνάδελφοι , Κυρίεσ και Κφριοι 

Ζνα τμιμα τθσ ςθμερινισ Ρρϊτθσ Ρανθγυρικισ Συνεςτιάςεωσ μασ τθσ νζασ χρονιάσ 2012 

είναι αφιερωμζνο ςτισ Βραβεφςεισ μασ, προςϊπων  και ςωματείων που κατά τθν γνϊμθν μασ 

διαδραματίηουν ςθμαντικόν ρόλον ο κάκε ζνασ εισ τον τομζαν του και πρζπει να προβάλλονται 



 

10 

 

εισ τθν κοινωνίαν μασ δια να αποτελοφν παράδειγμα προσ μίμθςιν δια τθν παροφςα αλλά και δια 

τισ μελλοντικζσ γενεζσ. Αρχίηομε λοιπόν: 

1) Mε τον διακεκριμζνο επίτιμο μζλοσ μασ τον κ.Αλκίνοον  Νικολαϊδθν  Δ/ντιν του Μεςογειακοφ 

Αγρονομικοφ Ινςτιτοφτου Χανίων του Ανωτάτου αυτοφ Ιδρφματοσ τθσ πόλεωσ μασ που με τόςθ 

μεγάλθ επιτυχία Διευκφνει εδϊ και πάρα πολλά ζτθ και που ζχουν κθτεφςει ς’αυτό εκατοντάδεσ 

μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν απ’ όλον τον κόςμον. 

Εμείσ δεν κα αναφερκοφμε ςε λεπτομζρειεσ τθσ δράςθσ του. Θα ςασ προβάλουμε ζνα μικρό 

τμιμα των επιτευγμάτων του από όπου κα αντιλθφκείτε το μζγεκοσ του ςυντελεςκζντοσ και 

ςυντελοφμενου υπ’ αυτοφ ζργου. Αποτελεί  τιμιν λοιπόν για μασ θ ςυμμετοχι του ωσ επιτίμου 

μζλουσ του ομίλου μασ και κακ’ επζκταςιν του Δ.. Αλλά αποτελεί τιμιν και γιαυτόν θ ςυμμετοχι 

του ςτθν Διεκνι οργάνωςιν μασ.                                           

[Επακολοφκθςε θ προβολι του ζργου του Αλκίνοου Νικολαϊδθ  με ςχετικό DVD.] 

 

Βραβεφομεν λοιπόν τον κ. Αλκίνοον Νικολαϊδθν με το κάτωκι αιτιολογικόν: 

“Δια  την πανθομολογουμένως τεράστια και καθοριστική συμβολήν του εις την 

οικοδόμησιν με σύγχρονες και πρωτοποριακές προδιαγραφές του Μεσογειακού Αγρονομικού 

Ινστιτούτου Φανίων που υπηρετεί εδώ και 25 χρόνια ανελλιπώς και που το κατέστησε δια των 

ενεργειών του και των επιστημονικών του γνώσεων 

ένα από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια 

Αγρονομικά Ινστιτούτα και πόλoν έλξεως σε αρκετές 

εκατοντάδες επιστήμονες  με σκοπόν την περαιτέρω 

μόρφωσιν των, δια της μεταλαμπαδεύσεως εις αυτούς 

των φώτων της σύγχρονης Αγροτικής Οικονομίας που 

υπηρετεί με πάθος και αφοσίωσιν.” 

Ραρακαλϊ πολφ τον Δ/τθν μασ Νικόλαον Μακρυγιάννθν μετά του τ. Υπουργοφ Χριςτου 

Μαρκογιαννάκθ όπωσ επιδϊςουν από κοινοφ εισ τον 

βραβευόμενον το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα. 

 

  

 

 

 

Ο βραβευκείσ επίτιμοσ ροτ/νόσ Αλκίνοοσ Νικολαϊδθσ ενϊ ευχαριςτεί 

κερμά δια τθν τιμι που του εγζνετο.  
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2) Βραβεφομεν τθν ροτ/νιν Συλλιανάκθ Διμθτρα του ομίλου μασ και το επίτιμον μζλοσ μασ 

Ιωάννθν Αμαργιαννιτάκθ δια τθν κφρια και κακοριςτικιν ςυμβολιν τουσ εισ τα ΑΡΟΛΛΩΝΙΑ 2007 

ζωσ 2011 που ςυνδιοργάνωςε ο όμιλοσ μασ μετά του ομίλου Θρακλείου. Εισ το παρελκόν ζχομε 

προβάλλει και ιδθ είναι ανθρτθμζνα εισ τθν ιςτοςελίδα μασ πλιρεσ φωτογραφικό ρεπορτάη των 

Απολλωνίων. Τα χριματα που ζχουν ςυλλεγεί ζχουν δοκεί κατά καιροφσ δια τθν ανζγερςθ 

Δθμοτικοφ Σχολείου εισ το Delisie τθσ Αφρικισ, εισ τον Ρατριάρχθν Αλεξανδρείασ και εισ τασ 

Μθτροπόλεισ   του Κονγκό και τθσ Αντιςαμπζπασ ςτθν Sierra Leone δια 5 γεωτριςεισ πόςιμου 

νεροφ και εισ τθν Action Aid  δια τθν υιοκεςίαν 12 ςυνολικά παιδιϊν και κα δοκεί  βοικεια εισ τθν 

Νεφρολογικιν Κλινικιν του ΡΕΡΑΓΝΘ δια αντιμετϊπιςιν εκτάκτων αναγκϊν (ιδικό κρεβάτι και 

ςτρϊμα) κακϊσ και εισ τον ςφλλογον ειδικϊν παιδιϊν ¨ Άγιοσ Σπυρίδων¨.  

Θ ροτ/νι Τυλλιανάκθ βραβεφεται με το βραβείο 

Paul Harris Fellow του Διεκνοφσ όταρυ και παρακαλϊ 

πολφ τον Δ/τθν μασ Νικόλαο Μακρυγιάννθ μετά του 

Δ/του τθσ V Μεραρχίασ κ. τρατιδάκθ όπωσ 

επιδϊςουν από κοινοφ το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα, 

τον δε β.Δ/τθν Σταφρο Γκίηα να τθσ τοποκετιςει εισ 

τθν κομβιοδόχθν τθσ το διακριτικό ςιμα του  Paul 

Harris Fellow. 

3)  Βραβεφομεν το επίτιμον μζλοσ μασ Αμαργιαννιτάκθ Γιάννθ με το κάτωκι αιτιολογικό: 

“Δια τις πολύτιμες και λίαν σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε και εξακολουθεί να 

προσφέρει με περισσή αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος επί πολλά έτη 1) Εις τα 

ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΡΟΣΑΡΙΑΝΑ  ΙΔΕΩΔΗ  καταστήσαντα τους Ομίλους ΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ πιστούς θεματοφύλακας της ΡΟΣΑΡΙΑΝΗ  ΠΑΡΑΔΟΙ και ως κύριους 

μοχλούς της διατηρήσεως του ΡΟΣΑΡΙΑΝΙΜΟΤ  εις την ΚΡΗΣΗΝ  2) Εις την 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗΝ ΖΩΗΝ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ  και όλως ιδιαιτέρως  δια 

της συνδιοργανώσεως μετά της ροτ.Συλλιανάκης Δήμητρας επί μίαν πενταετίαν 2007 έως και 

2011 των Απολλωνίων με σκοπόν την οικονομικήν ενίσχυσιν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 

και των Μητροπόλεων  του Γαλλικού Κονγκό και της Αιθιοπίας.  3) Δια την ΑΡΙΣΗΝ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ μεταξύ αυτού και των μελών του Ομίλου μας. Με  

εκτίμησιν, θαυμασμόν και εις αναγνώρισιν της σημαντικής  προσφοράς του.” 

 

Ραρακαλϊ πολφ τουσ: Ρρφτανιν του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ κ.Φίλθν Ιωάννθν και τον Δ/τθν μασ Νίκο 

Μακρυγιάννθ όπωσ επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ το 

ςχετικό τιμθτικόν δίπλωμα εισ τον τιμϊμενον. 
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4) Και ςυνεχίηομεν τισ βραβεφςεισ μασ με τουσ Αριςτεφςαντεσ και Πρωτεφςαντεσ τθσ νεολαίασ 

μασ . 

Τιμοφμεν λοιπόν ςιμερον δια μίαν ακόμθν φοράν  τθν νεολαίαν μασ, τθν ελπίδα του γζνουσ 

μασ, τθν καινοφρια γενιά μασ  όπωσ τίμθςαν και μασ οι προθγοφμενοι πνευματικοί φορείσ του 

τόπου μασ και μασ κατζςτθςαν ςυνεχιςτάσ του υψθλοφ τουσ ζργου. Ζτςι πιςτεφομεν και εμείσ ότι 

με τθν ςθμερινιν βράβευςιν και τιμιν προσ τθν νεολαίαν μασ μεταλαμπαδεφομεν προσ αυτοφσ τα 

πνευματικά νάματα του τόπου μασ και τουσ υπενκυμίηουμε τθν υποχρζωςιν τουσ να είναι 

ςυνεχιςταί των υψθλϊν ιδεωδϊν και οραμάτων του πνεφματοσ τθσ φυλισ και του γζνουσ μασ 

πάντοτε πρωτοπόροι εισ τθν επιςτιμθν που επζλεξαν να εξαςκιςουν και ςυνάμα εισ ότι καλόν και 

ευγενικόν ζχει να επιδείξει αυτόσ ο τόποσ. Απευκφνομε λοιπόν τα κερμότατα ςυγχαρθτιρια μασ 

εισ τουσ εκλεκτοφσ πρωτεφςαντασ νεοειςαχκζντασ εισ τα ΑΕΙ και ΤΕΙ κακϊσ και τουσ Αριςτεφςαντασ 

φοιτθτάσ και τουσ παρακαλοφμε να προςζρχονται  ζνασ – ζνασ ακοφγοντασ το όνομά τουσ δια να 

τουσ επιδϊςουμε το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα και να παραμζνουν εισ μεταξφ μασ δια μίαν 

ςυγκεντρωτικιν αναμνθςτικι  φωτογραφίαν που κα δϊςουμε ςτον τφπο και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ομίλου μασ. Επ’ ευκαιρία ςασ υπενκυμίηω ότι εκεί είναι καταγεγραμμζνεσ οι εν γζνει 

δραςτθριότθτεσ μασ κακϊσ και οι βραβεφςεισ μασ των 10 τελευταίων ετϊν. Δια να μασ 

επιςκεφτείτε κα πάτε εισ τθν κυριότερθ Διεκνισ ςελίδα αναηθτιςεων π.χ. ςτο Google και κα 

αναγράψετε ROTARY GLUB OF CHANIA. 

Το κείμενον των βραβεφςεων είναι διαφορετικό δια τουσ ειςαχκζντεσ  φοιτθτάσ και 

διαφορετικό δια τουσ ιδθ φοιτοφντασ και αριςτεφςαντασ κατά το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 

κακϊσ και τον αποφοιτιςαντα. 

Αρχίηομε από τθ 2θ κατθγορία και το κείμενο είναι περίπου  το κάτωκι : 

“1) Διότι αρίστευσαν εις τας εξετάσεις του Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 χειμερινής 

περιόδου καθώς και δια το ευρύτατον φάσμα  των γνώσεων τους  και την αγάπην και την 

αφοσίωσιν τους στην επιστήμην που υπηρετούν αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των 

εργαστηριακών  υποδομών και της εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης και 

που προοιωνίζουν μια λαμπρή επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν προς όφελος τόσον των ιδίων 

αλλά πρωτίστως δια την κοινωνίαν μας. 2) Με την αρίστην αυτών επιμέλειαν και 

χρηστότητα παρέχουν την εγγύησιν ότι υπηρετούν το διαιώνιο Ελληνικό ιδεώδες  «ΑΙΕΝ 

ΑΡΙΣΕΤΕΙΝ ».  Με εκτίμησιν, θαυμασμόν και ως  ελάχιστον δείγμα τιμής.” 

 

4α)Παρακαλϊ πολφ τον Πτυχιοφχον και  Αριςτοφχον επί 4 

ςυνεχι ζτθ 2003-2007 κ. Καρυωτάκθ Κων/νον του Μάριου, 

εισ το τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου 

Κριτθσ όπωσ προςζλκει και παραλάβει το ςχετικό τιμθτικό 

δίπλωμα από τον Δ/τθν μασ Νικόλαο Μακρυγιάννθ και τον 

Πρφτανθ του Πολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθν Ιωάννθν. 
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4β)Παρακαλϊ πολφ τον πεμπτοετι φοιτθτιν ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ κ.Λεπτίδθν Ιωάννθν ι τον 

εκπρόςωπον του όπωσ προςζλκει και παραλάβει το 

ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα 

του επιδϊςει εκ μζρουσ μασ ο Δ/τθσ  μασ Νικόλαοσ 

Μακρυγιάννθσ μετά του Ιατροφ - Αντιπροζδρου του 

Περιφ/κοφ υμβουλίου Κριτθσ Παπαδάκθ Εμμ.& τθν κ. 

Ναναδάκθ Αρχόντιςςα Πολιτευτιν και Αντ/δρον τθσ ΙΛΑΕΚ.  

4γ)  Παρακαλϊ πολφ τθν μθτζρα του κ. Αλιφιζρθ Κων/νου 

του Εμμανουιλ  πεμπτοετι  φοιτθτιν της Ιατρικής χολής του 

Παν/μίου Αθηνών  όπωσ προςζλκει και παραλάβει το 

ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα 

τθσ επιδϊςουν  εκ μζρουσ μασ ο Επίτιμοσ Πρόεδροσ μασ 

Μαρινάκθσ ταφροσ και ο κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ 

Περιφερειακόσ φμβουλοσ Κριτθσ. 

4δ) Παρακαλϊ πολφ τον πατζρα του τριτοετι φοιτθτι 

κ.ταυρουλάκθ Ιάκωβον του Ηλία που Αρίςτευςεν εισ το 

τμιμα εφθρμοςμζνων Μακθματικϊν του Πανεπιςτθμίου 

Κριτθσ όπωσ προςζλκει και παραλάβει το ςχετικόν τιμθτικόν 

δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα του επιδϊςουν εκ 

μζρουσ μασ ο Βουλευτισ Χανίων κ. Μαρκογιαννάκθσ 

Χριςτοσ και ο τ.Αντινομάρχθσ Χανίων κ.πανουδάκθσ Εμμ.  

Και συνεχίηομεν με τους εισαχθζντας φοιτθτάς :  

4ε) Παρακαλϊ πολφ τθν δίδα Πωλίνα Γουμενάκθ του 

τμήματος Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, όπωσ προςζλκει και παραλάβει το ςχετικόν 

τιμθτικόν δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα τθσ 

επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ ο Ακαδθμαϊκόσ  και Κακθγθτισ 

Ρακολογίασ Ρανεπ/μίου Ακθνϊν & επίτιμοσ  Δ/ντισ τθσ 

Ιατρικισ υπθρεςίασ  του Γ.Ν.Χ  κ.εραφείμ Καςτανάκθσ  

και ο Παπαδάκθσ Χαρίτων Κακθγθτισ Ιατρικισκαι Δ/ντισ 

τθσ Ω.Ρ.Λ.του Γ.Ν.Χ  

 Σο κείμενο τθσ βραβεφςεωσ  είναι το αυτό περίπου δι’ όλουσ τουσ ειςαχκζντασ με τθν διαφοράν 
τθσ ςειράσ ειςδοχισ και τθσ ςχολισ που είναι το κάτωκι:   

« 1) Διότι επρώτευσεν εις τας εισαγωγικάς  εξετάσεις. Σο γεγονός τούτο προοιωνίζει μια 
λαμπρά επαγγελματική σταδιοδρομία προς όφελος τoυ ιδίου αλλά και που συμβάλλει εις την 
προόδον και βελτίωσιν της κοινωνίας μας δια των γνώσεων της επιστήμης που ετάχθη να 
υπηρετήσει  2) Με την  αρίστην αυτού επιμέλειαν και χρηστότητα παρέχει την εγγύησιν ότι 
υπηρετεί το διαιώνιο  Ελληνικό ιδεώδες  «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΕΤΕΙΝ ».  Με εκτίμησιν, θαυμασμόν 
και ως  ελάχιστον δείγμα τιμής.»                                                                                                         
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 4στ) Παρακαλϊ πολφ τον πατζρα του κ.Κιτςάρα Μάριου-
Πζτρου Νικθφόρο που Αρίςτευςεν εισ τασ ειςαγωγικάσ 
εξετάςεισ ςτο τμιμα Φημικών του Παν/μίου Αθηνών  όπωσ 

προςζλκει και παραλάβει το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του 
ομίλου μασ, το οποίον κα του επιδϊςουν  εκ μζρουσ μασ ο 
Αντιπρ/δροσ μασ Μελζτιοσ Ουρουτηόγλου και ο Γεν. Γραμμ. 
μασ Νοδαράκθσ Εμμ.  

 

 4η) Παρακαλϊ πολφ τθν δίδα Μπουλταδάκθ οφία-Άννα του 
Ιωάννου που επρϊτευςεν εισ τασ ειςαγωγικάσ εξετάςεισ του 
τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 
όπωσ προςζλκει και παραλάβει το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα 
του ομίλου μασ, το οποίον κα τθσ επιδϊςουν  εκ μζρουσ μασ ο 
Πρόεδροσ του Ρ.Ο.Ηρακλείου Gian-Andrea Garanginni και ο 
Πρόεδροσ του Ρ.Ο Ρεκφμνου Κιαγιαδάκθσ Ευάγγελοσ. 

4η) Παρακαλϊ πολφ τον εκπρόςωπο τθσ  Δίδοσ  Ζερβουδάκθσ 
Βαςιλικισ  του Γεωργίου που Αρίςτευςεν εισ το τμιμα 
Λογιστικής του ΣΕΙ Ηρακλείου  όπωσ προςζλκει και παραλάβει 

το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα 
του επιδϊςει εκ μζρουσ ο Δ/τθσ μασ κ.Νίκοσ Μακρυγιάννθσ. 

 

 4θ) Παρακαλϊ πολφ τον πατζρα του κ. Ροηάκθ Ανδρζα του 
Ιωάννου που ιλκε δεφτεροσ  εισ το τμιμα της Ιστορίας 
Αρχαιολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

όπωσ προςζλκει και παραλάβει το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα 
του ομίλου μασ, το οποίον κα του επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ  ο 
Πρόεδροσ του Ρ.Ο.¨Ηράκλειο Candia¨ Γιαβρίδθσ Ιωάννθσ και ο 
Αντ/δροσ μασ Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ .  

4ι) Παρακαλϊ πολφ τον πατζρα του κ. Κοκολάκθ Κων/νου 
Μανοφςο που ιλκε τρίτοσ εισ το τμιμα Υυσικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης  όπωσ προςζλκει και παραλάβει το 

ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα του ομίλου μασ, το οποίον κα του 
επιδϊςουν  εκ μζρουσ μασ ο Πρφτανισ του Πολυτεχνείου 
Κριτθσ κ. Φίλθσ Ιωάννθσ και ο Βουλευτισ Χανίων κ.Χριςτοσ 
Μαρκογιαννάκθσ. 

 

5) Και τώρα ειςερχόμεκα εισ τον τομζα του Ακλθτιςμοφ.  

Ζχομεν επανειλθμμζνωσ βραβεφςει τουσ Ακλθτάσ μασ εκ Χανίων που τίμθςαν τθν πόλιν μασ, 

τθν Κριτθν και γενικότερον τθν Ελλάδα μασ ,με τισ πρωτιζσ τουσ. Σιμερον δεν κα βραβεφςομεν 

πρόςωπα αλλά ζνα Σωματείο που και ςτο παρελκόν είχαμε βραβεφςει με το κάτωκι αιτιολογικόν: 
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«Δια την αμέριστον και έμπρακτον συμπαράστασιν του επί πολλά έτη εις την Εθνικήν μας 
ομάδα Ποδοσφαίρου συνοδεύοντας την σε όλας τας αποστολάς της εις το Εξωτερικόν και το 
Εσωτερικόν  μη φειδόμενοι τα πολυάριθμα μέλη της κόπου και χρημάτων αλλά έχοντας ως 
μοναδικόν σκοπόν την ηθικήν και ουσιαστικήν ενίσχυσιν της προβάλλοντας συγχρόνως την 
Πατρίδα μας ανά τα πέρατα της οικουμένης.» 

Σιμερον όμωσ φςτερα από 4 χρόνια (15-1-2009) είμεκα υποχρεωμζνοι λόγω τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ εξαιρετικισ δράςεωσ του να το ξαναβραβεφςομεν με το εξισ επιπρόςκετο 
ςκεπτικόν και που είναι το κάτωκι: 

«1) Δια την ίδρυσιν  Μουσείου  Εθνικής  Ελλάδος  Ποδοσφαίρου στα Φανιά μοναδικού ανά την 
Ελληνικήν επικράτειαν και που με την πράξιν του αυτή διατηρεί και συντηρεί  αναλλοίωτον 
την Ιστορικήν φυσιογνωμίαν της Εθνικής μας  ομάδος και δίδει το παράδειγμα στις 
μελλοντικές γενεές δια να συνεχίσουν με περισσήν ενέργειαν το θαυμαστό έργο της και που 
έχει ως αποτέλεσμα να προβάλλει την Ελλάδα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. 
2)  Δια τη έκδοσιν Λευκώματος  « Πορεία Δόξας »  με 500 φωτογραφίες  από το 2004 έως 
σήμερον. 3)  Δια την Δημιουργίαν  Said με 50.000 φωτογραφίες από τους αγώνας της Εθνικής 
μας. 4)  Δια την πλουσίαν κοινωφελή δράσιν του (υποτροφίες- αιμοδοσίαν και χρηματικές 
καταβολές σε ιδρύματα της πόλεως μας).» 

Σν Μνπζείν ιεηηνπξγεί ζηελ παιαηά πόιηλ ησλ Υαλίσλ νδόο Υξπζάλζνπ Δπηζθόπνπ 52 θαη δηα 

λα ην επηζθεθζείηε πξέπεη λα ξζείηε πξνεγνπκέλσο ζε ηειεθσληθή ζπλελλόεζε ζηνλ αξηζκό ηνπ 

Πξνέδξνπ Νίθνπ Φιέθα πνπ είλαη :6974331691 

Ραρακαλϊ πολφ τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. κ.Νικόλαο Φλζκκα 
και τα παριςτάμενα μζλθ του Δ.Σ του  Γαλανόλευκου 
Φάρου όπωσ προςζλκουν εισ το πάνελ δια να 
παραλάβουν  το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα από τουσ 
κ.Χριςτο Μαρκογιαννάκθ Βουλευτιν – Κ. Φίλθν Ιωάννθν 
Ρρφτανυ και ροτ. Τυλιαννάκθ Διμθτρα. 

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Γαλανόλευκου Φάρου κ.Νικόλαοσ  Φλζκκασ ενϊ 
ευχαριςτεί τον οτ/νό  Πμιλο Χανίων δια τθν τιμι που του εγζνετο.  

 

 

 

 

 

Ο Όμιλοσ μασ ακολουκϊντασ πιςτά τισ οδθγίεσ του Διεκνοφσ όταρυ 
αφιερϊνει κατ’ ζτοσ το μινα Ιανουάριο ωσ το μινα τθσ Ραγκόςμιασ 
ΕΙΘΝΘΣ και κατανόθςθσ . Ωσ εκ τοφτου ανζκεςα εισ τον διακεκριμζνον 
Ακαδθμαϊκόν – Ροιθτιν  και Λογοτζχνθν κ. Νικόλαον Μαραγκουδάκθ να 
προβεί ςε ςχετικι ποιθτικι αναφορά.  
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Μια πολφ μεγάλθ ευχάριςτθ ζκπλθξθ περίμενε τον Πρόεδρον μασ Εμμ. Δελάκθ όταν προσ 

το τζλοσ τθσ ςυνεςτιάςεωσ του προςεκόμιςαν ωσ δώρο μία Σοφρτα με ζνα ςυμβολικό κεράκι 

δια να το ςβφςει υπενκυμίηοντασ του τα γενζκλιά του που ςυνζπεςαν με τθν ςθμερινιν 

πανθγυρικι ςυνεςτίαςιν μασ. Σθν πρωτοβουλία και τθν τοφρτα προςζφερε θ ροτ/νι 

Νταντινάκθ Φωτεινι δαπάνθ τθσ εκ μζρουσ όλων των ροτ/νών του ομίλου . Παρατεταμζνα 

χειροκροτιματα και πολλζσ ευχζσ ζδωςαν εισ τον Πρόεδρον μασ μόλισ ζςβθςε το κεράκι.   

 

Ρρίν ςβιςει το κεράκι παρουςία απ’ αριςτερά 

του Δ/του μασ Νικ. Μακρυγιάννθ, τθσ ροτ. και 

ςυηφγου του Ρροζδρου μασ Αικατερίνθσ, του 

Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ, του Αντ/δρου μασ Γ. 

Βακιωτάκθ, του β.Δ/του μασ Σταφρου Γκίηα και του 

εψθφ/νου Ρροζδρου 2013-14 Σταφρου Μαρινάκθ.    

 

 

 

Τθν ςτιγμιν που ςβινει το ςυμβολικό κεράκι ο 

Ρρόεδροσ μασ. 

 

 

 

Σθν ςτιγμιν που τον αςπάηονται εγκάρδια τόςον ο β. Δ/τθσ Σταφροσ Γκίηασ  

όςον και ο εψθ/νοσ Ρρόεδροσ Σταφροσ Μαρινάκθσ. 
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν βράβευςιν και ανακιρυξιν του ςυγχρόνωσ 

ςε επίτιμο μζλοσ τοφ κ.ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΤΛΑΚΗ και τισ ομιλίεσ αυτοφ και τθσ κ.ΚΑΣΙΑ  

ΠΑΤΛΑΚΗ περί του Τδατικοφ Δυναμικοφ τθσ Κριτθσ & EOΡTAMO ΣΗ ΗΜΕΡΑ ΣΩΝ 

ΕΡΩΣΕΤΜΕΝΩΝ ςτον Ρνηαξηαλό Όκηιν Υαλίσλ τθν 9-2-2012.  

Κεντρικό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά νη ομιλθτζσ κκ. Κάτια και Ραφλοσ  Ραυλάκθ. Ο Ρρόεδροσ Εμμ. 

Δελάκθσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ  Κριτθσ κ. Καλογερισ Νικόλαοσ μετά τθσ ςυηφγου του, ο 

Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ Ιωάννθσ, ο Αντιπ/δροσ του Ρεριφ/κοφ Συμβουλίου 

Κριτθσ κ. Ραπαδάκθσ Εμμ., οι πολιτευταί Χανίων κκ. Κελαϊδισ Εμμ. πτζραρχοσ ε.α και Αρχόντιςςα 

Ναναδάκθ–Ραπαδεροφ. 

Δεξιό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά οι ε.α Αξιωματικοί Δονόπουλοσ Φϊτιοσ και Τριπολιτάκθσ 

Ελευκζριοσ, ο επιμελθτισ και ο Δ/ντισ τθσ Ω..Λ. του Γεν. Νοσ. Χανίων κκ. Ρρϊϊμοσ Ευκλείδθσ και 

Ραπαδάκθσ Χαρίτων κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ, ο Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Κων/νοσ 

Ρρωτοπαπαδάκθσ, ο Ρεριφ/κόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ, ο τ.Αντινομάρχθσ 

Χανίων κ. Εμμ. Φραγκάκθσ Εμμ., το ηεφγοσ Στρατιδάκθ Δ/του τθσ V Μεραρχίασ Κρθτϊν και ο Γεν. 

Γραμμ. Εμμ. Νοδαράκθσ.     

Αριςτερό  τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά θ τ. Αντινομάρχθσ Χανίων κ. Φωτεινι Ραπαμαρκάκθ, ο τ. Δ/ντισ του 

Γεν. Νοσ. Χανίων κ. Μάρκοσ Καραβιτάκθσ , ο Ακαδθμαϊκόσ και κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ κ. Σεραφείμ 

Καςτανάκθσ, θ κ. Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ προϊςταμζνθ του Ιςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ επίτιμθ 
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ροτ/νι, το ηεφγοσ Μπατζλθ Γενικόσ Δ/ντισ του ΟΑΔΥΚ μετά του Δ/ντοφ των Διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν αυτοφ. 

ΠΡΟΦΩΝΗΕΙ  ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ  ΟΜΙΛΗΣΩΝ υπο ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 
ΚΑΣΙΑ  ΠΑΤΛΑΚΗ & ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΤΛΑΚΗ TH ΤΝΕΣΙΑΗ 9-2-2012 

 

Κφριε κεματικζ Αντιπεριφερειάρχα Κριτθσ και  

Λοιποί εκπρόςωποι των πολιτικών - τρατιωτικών και ροτ/νών  Αρχών 

Κυρίεσ και Κφριοι – Φίλοι ροτ/νοί υνάδελφοι 

Με ιδιαιτζρα τιμι και χαρά ςασ παρουςιάηω ςυγχρόνωσ δφο αξιόλογουσ ομιλθτάσ που 
άπτονται απολφτωσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ του τόπου μασ δφο ομιλθτάσ τθσ αυτισ 
οικογενείασ τθν κόρθν και τον μπαμπά τθν Κάτια και τον Ραφλο Ραυλάκθ που γίνεται δια πρϊτθ 
φοράν ςτον όμιλον μασ και νομίηω και ςτθν πόλιν μασ και που αποδεικνφει ότι πολλζσ φορζσ δεν 
υφίςταται το χάςμα των γενεϊν ωσ ιςχυρίηονται πολλοί αλλά θ ταφτιςθ ι ςυνεργαςία και θ 
ςυνζχεια αυτϊν.     

Φιλοξενοφμε λοιπόν ςιμερον δφο λαμπροφσ επιςτιμονασ που εδϊ και πολλά χρόνια ζχουν 
αςχολθκεί και ζχουν δϊςει όλθν τθν ικμάδα  τθσ δραςτθριότθτασ τουσ και των επιςτθμονικϊν 
γνϊςεων τουσ εισ το να αποδείξουν ότι θ Δυτικι Κριτθ ζχει το πολφτιμον αγακόν των πλοφςιων 
υδατικϊν πόρων, παράγοντασ  απαραίτθτοσ δια τθν ευμάρειαν του τόπου μασ, αρκεί να τον 
αξιοποιιςομε κατάλλθλα δθμιουργϊντασ φράγματα και γεωτριςεισ και να μθν χφνονται τα νερά 
ςτθ κάλαςςα και ςυγχρόνωσ να κάναμε ορκολογικι χριςθ του πολφτιμου αυτοφ αγακοφ δια τασ 
ανάγκασ μασ. 

Επί του κζματοσ δεν κα ικελα να αναφερκϊ περιςςότερον αφοφ ζχομε τουσ κατάλλθλουσ 
και ειδικοφσ επιςτιμονασ να μασ το  αναπτφξουν με κάκε υπευκυνότθτα.   

Ρροτοφ όμωσ παραδϊςω το βιμα κατά παγίαν ροτ/νιν τακτικιν κα αναφερκϊ ςτα 
βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα λίαν περιλθπτικϊσ διότι διαφορετικά κα κάλυπταν όλον τον 
επιτρεπόμενον ροτ/νόν χρόνον τθσ ομιλίασ . 

Αρχίηω από τθν κ.Κάτια Παυλάκθ: 

Ζ Κάηηα Παπιάθε είλαη πηπρηνύρνο Γεσιόγνο, Γηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη Μειεηεηήο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

Οη εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη εθπνλήζεη πεξηιακβάλνπλ έξεπλεο θαη κειέηεο γεσινγηθέο, 

πδξνγεσινγηθέο, ζεηζκνηεθηνληθέο, γεσθπζηθέο θαη ηερληθνγεσινγηθέο.  Δηδηθόηεξα, νη έξεπλεο  

εθπνλήζεθαλ ζηα πιαίζηα δηεξεύλεζεο θαη πξναγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ηεο ζρεηηθήο κε 

ηελ γεσινγηθή δνκή πεξηνρώλ ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο Κξήηεο, ελώ νη κειέηεο 

εθπνλήζεθαλ θπξίσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνύ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο  ζε αξκνλία κε ην 

γεσπεξηβάιινλ.   

Ζ ζπλεξγαζία ηελ νπνία είρε κε Έιιελεο θαη μέλνπο επηζηήκνλεο ήηαλ πάληα γόληκε,  κε 

ζηελόηεξνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο βξαβεπκέλνπο από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ, Καζεγεηέο ηνπ ΑΠΘ, 

ε θ. Μνπληξάθε, Κίιηα θαη Μειαδηώηε, κε ηνπο νπνίνπο έρεη εθπνλήζεη έλα κεγάιν αξηζκό 

εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ.  Έρεη δηαηειέζεη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο εξεπλεηηθώλ νκάδσλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερληθήο Γεσινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ 

Μερ/θώλ ΑΠΘ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ΑΠΘ. Δπίζεο έρεη αζρνιεζεί κε ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ θαη ηελ θαζνδήγεζε εθπόλεζεο δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ 

& Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο.  
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Οη ζεκαληηθόηεξεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε αθνξνύλ ηε Νενηεθηνληθή - 

εηζκνηεθηνληθή Έξεπλα - ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο βόξεηαο δώλεο ηνπ Ν. Υαλίσλ Κξήηεο, ηε 

γεσινγηθή δηεξεύλεζε ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Λεπθώλ Οξέσλ, θαζώο θαη ηνπ βόξεηνπ 

ηκήκαηνο ησλ Λαζεζηώηηθσλ Βνπλώλ, ηελ πδξνγεσινγηθή δηεξεύλεζε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ 

Φεινξείηε, ηε γεσινγηθή έξεπλα γηα ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θαξαγγηώλ θαη 

ησλ ζπειαίσλ λνκώλ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ, ηελ έξεπλα ησλ ξεγκάησλ θαη ηε ζεηζκνηεθηνληθή 

αλάιπζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Πύινπ - Ρσκαλνύ Πεινπνλλήζνπ, ηελ πδξνγεσινγηθή έξεπλα θαη 

ζύληαμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ππόγεησλ πδξνθνξέσλ πεξηνρήο ΝΓ Πεινπνλλήζνπ θαη ηε 

δηεξεύλεζε θαη έιεγρν πνηόηεηαο λεξνύ ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα Λεπθώλ Οξέσλ - Αγπηάο Υαλίσλ.  

Οη ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο νη νπνίεο ηεο αλαηέζεθαλ εθπνλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθνύ δπλακηθνύ δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Κξήηεο, ηνπ 

θξάγκαηνο Απνζειέκε Ζξαθιείνπ, ηνπ θξάγκαηνο Πιαηύ Ρεζύκλνπ,  ησλ ζεξάγγσλ ηνπ 

Βξαραζίνπ θαη ηεο Ίκπξνπ, νδηθώλ αμόλσλ, ησλ έξγσλ βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ ιπκάησλ,  ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ Costa Navarino ζηε Μεζζελία Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Γεληθώλ 

Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ δήκσλ Υαλίσλ θαη Κηζάκνπ.  

Ζ ζεκαληηθόηεξε εξγαζία ηεο είλαη ε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ε νπνία εθπνλήζεθε ρσξίο 

θακία ελίζρπζε από ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, κε αληηθείκελν ηηο Σερληθέο Γεσινγηθέο 

πλζήθεο ζην λνκό Υαλίσλ. Ζ πνξεία εθπόλεζεο ήηαλ καθξόρξνλε, απαηηήζεθε εθηεηακέλε 

έξεπλα ε νπνία δηήξθεζε 15 ρξόληα θαη νινθιεξώζεθε ην 2008, κε ηελ παξνπζίαζή ηεο ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην.  Από ηε δηαηξηβή πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία  ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ηόζν ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, όζν θαη ζηελ πνξεία ηεο θνηλσλίαο ζε αξκνλία 

κε ην γεσπεξηβάιινλ ηεο, ελώ παξάιιεια αλαδείρηεθε ν λνκόο Υαλίσλ σο έλα κνλαδηθό 

Φπζηθό Γεσινγηθό Δξγαζηήξην παγθόζκηαο εκβέιεηαο.  

πλερίδσ κε ηνλ θ. Παύιν Παπιάθε πνπ κε ηελ έληνλελ πξνβνιήλ, ηνπ επηζηεκνληθνύ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ, εηο ηαο αξκνδίαο Αξράο ηόζνλ ζε ηνπηθό επίπεδν όζν θαη ζηνλ 

Διιαδηθό ρώξν έρεη θαηαζηήζεη απηάο γλώζηαο ηνπ ηη πεξηθιείεη ην πινύζην ππέδαθνο  ηεο 

πεξηνρήο καο θαη ελαπόθεηηαη εηο απηάο λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαηαιιειόηεξνλ ηξόπνλ ηα 

επξήκαηα ηνπ νκηιεηνύ καο.  

Σν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Παύινπ Παπιάθε έρεη σο εμήο:  

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 Θεςςαλονίκθσ . 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 δυναμικότθτασ 240 κλινϊν.   

 Του Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Χανίων δυναμικότθτασ 500 κλινϊν. 

 Του Νοςοκομείου του Αγίου Νικολάου δυναμικότθτασ 180 κλινϊν.  

 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 εκπόνθζε μελετϊν των επόμενων μεγάλων υδραυλικϊν ζργων : 
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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.  Οι υδατικοί πόροι 
προζρχονται κυρίωσ από υπόγεια νερά αλλά και από επιφανειακά μζςω Ταμιευτιρων - 
Φραγμάτων και θ διακίνθςθ και διαχείριςι τουσ γίνεται με τθν τροφοδότθςθ ενόσ κυρίου αγωγοφ 
μικουσ 103 χλμ., ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια τροφοδοτεί με νερό δεξαμενζσ ςυνδεδεμζνεσ με 
εςωτερικά δίκτυα διανομισ νεροφ.   Το ζργο δανειοδοτικθκε από τθν Ευρ. Τράπεηα Επενδφςεων 
και επιπλζον χρθματοδοτικθκε και από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ζχει καταςκευαςκεί από τον 
Ο.Α.ΔΥ.Κ. κατά ποςοςτό 70% περίπου  και λειτουργεί.  Το ζργο τροφοδοτείται κυρίωσ από υπόγεια 
νερά τα οποία επιςθμάνκθκαν  ζπειτα από εκτεταμζνεσ ζρευνεσ του ΥΡΕΧΩΔΕ με κφριο ερευνθτι 
τον Ρ. Ραυλάκθ, από τισ οποίεσ διαπιςτϊκθκε ότι το ςφνκετο αςβεςτολικικό ςυγκρότθμα των 
Λευκϊν Ορζων - αντίκετα με ότι υποςτθρίηετο μζχρι τότε - διακζτει εκτεταμζνουσ υπόγειουσ 
υδροφορείσ οι οποίοι υπερχειλίηουν ςτισ μεγάλεσ πθγζσ τθσ Αγυιάσ, των Μεςκλϊν, του Στφλου 
των Αρμζνων κλπ. 

β. "Υδρευςθσ Ευρφτερθσ Ρεριοχισ Θρακλείου Αγίου Νικολάου" (230.000 κατ.), με χριςθ 
νερϊν από υπόγειουσ υδροφορείσ και επιφανειακϊν από τον Ταμιευτιρα του Φράγματοσ 
Αποςελζμθ.  Ρροβλζπεται θ ενιαία διακίνθςθ και διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων μζςω ενόσ 
κυρίου αγωγοφ μικουσ 72 χλμ.   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.   
Ρροβλζπεται θ καταςκευι Ταμιευτιρα χωρθτικότθτασ 21 εκατομ. μ3, θ άρδευςθ 45.000 ςτρεμ. 
εντόσ τθσ λεκάνθσ Ρλατφ και θ μεταφορά, με αγωγό βαρφτθτασ μικουσ 24 χλμ., μζρουσ τθσ 
πλεονάηουςασ επιφανειακισ απορροισ του Ροταμοφ Ρλατφ ςτο Φράγμα Φανερωμζνθσ ςτθ 
Μεςςαρά.  Τοφτο για τθν ενίςχυςθ του ελλειμματικοφ υδατικοφ δυναμικοφ τθσ Ρεδιάδασ Δυτ. 
Μεςςαράσ. Το ζργο κα ζχει ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ ςτισ κοινωνικοοικονομικζσ δομζσ, ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ υπαίκρου και ςτθν αειφορία υδατικϊν πόρων - βιωςιμότθτα γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 

δ. Ζργων Συλλογισ, Μεταφοράσ, Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Λυμάτων (περιλαμβάνονται οι 
Εγκαταςτ. Επεξεργ. Λυμάτων και οι Υποκαλάςςιοι Αγωγοί ) :   

* Τθσ αςτικισ - τουριςτικισ περιοχισ Χανιά - Μάλεμε - Κολυμβάρι 100.000 ιςοδ. κατοίκων 

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

* Του Διμου Αγίου Νικολάου 40.000 ιςοδ. κατοίκων 

* Του Διμου Γουβϊν 33.000 ιςοδ. κατοίκων, κλπ. κλπ. 

Σο Επιςτθμονικό Ζργο του κ. Π. Παυλάκθ είναι τεράςτιο. Ζχει πολλζσ Δθμοςιεφςεισ ςε 
Επιςτθμονικά Περιοδικά,  Ειςθγιςεισ ςε υνζδρια  και Ημερίδεσ. Σο δε κφροσ του είναι πζρα 
πάςθσ αμφιβολίασ αδιαμφιςβιτθτο. 

 

Σνπο θαισζνξίδσ εγθάξδηα θαη εύρνκαη νινςύρσο απηά ηα νπνία ζα καο αλαθέξνπλ νη 

ηαιαληνύρνη νκηιεηέο καο λα εύξνπλ επνίθννλ νύο από ηνπο Γηνηθνύληαο καο.  

Καιώ επζύο ακέζσο ηελ θ. Κάηηα Παπιάθε εηο ην βήκα. 

Κύξηε Παύιν Παπιάθε έρεηε ηνλ ιόγνλ:     
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ΑΝΑΚΗΡΤΞΙ  ΕΠΙΣΙΜΟΤ  ΜΕΛΟΤ  ΠΑΤΛΟΤ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

ςτθ ςυνεςτίαςιν τθσ 9-2-2012 

Αξιότιμοι εκπρόςωποι των Πολιτικών & τρατιωτικών Αρχών,                                        

Αξιωματοφχοι του Ρόταρυ ,  Κυρίεσ & Κφριοι  

Φίλοι Ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

Ο Ροταριανόσ όμιλοσ Χανίων εκτιμώντασ και αναγνωρίηοντασ ςυγχρόνωσ το πολφτιμον 

ερευνθτικόν ζργον του κ. Παφλου Παυλάκθ Πολιτικοφ Μθχανικοφ και τθν τεράςτιαν ςυμβολιν 

του εισ τθν αξιοποίθςιν του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ Δυτικισ Κριτθσ αποφάςιςε να τον 

βραβεφςει και να τον ανακθρφξει  ωσ επίτιμον μζλοσ του και  να τον ςυμπεριλάβει μεταξφ των 

προςωπικοτιτων εκείνων που τίμθςαν και λάμπρυναν με το ζργον τουσ τον τόπον τοφτον 

δθλαδι τα ιερά χώματα τθσ Κρθτικισ Γισ.  

Νέε μασ ροταριανέ ςυνάδελφε 

Θζλω να γνωρίηεισ ότι ειςζρχεςκε ςε μια μεγάλθ οικογζνεια ανκρϊπων καλισ κελιςεωσ, 

ςτερουμζνων προκαταλιψεων  απζναντι ςτο χρϊμα του δζρματοσ, ςτθν κρθςκεία  ςτθν γλϊςςα, 

ςτθν κοινωνικιν τάξθ  και ςτο πολιτικό ςφςτθμα των ςυνανκρϊπων μασ. 

Με ςφνκθμα μασ το ΥΡΘΕΤΟΥΜΕ ανιδιοτελϊσ ο οταριανιςμόσ είναι μια οργάνωςθ που 

καταβάλλει κακθμερινά και προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ προςπάκειεσ προςφοράσ, περιςςότερου 

χαμόγελου και περιςςότερθσ ελπίδασ για το ςιμερα  αλλά και για το αφριο τθσ ανκρωπότθτοσ. 

Είναι μια οργάνωςθ χωρίσ καμιά πολιτικι, κρθςκευτικι, επαγγελματικι και μυςτικιςτικι χροιά 

και απόχρωςθ. 

Δεν ζχουμε καμιά ακόμθ πρόκεςθ υποκατάςταςθσ  του Κράτουσ θ τθσ Εκκλθςίασ. Απλά 

προςπακοφμε να ςυμπλθρϊςουμε τισ δικζσ τουσ προςπάκειεσ, πιςτεφοντασ ακράδαντα ότι 

μπροςτά ςτο μζγεκοσ και τθν παγκοςμιότθτα των προβλθμάτων μόνο όλοι μαηί μποροφμε να τα 

καταφζρουμε. 

Θ Συμμετοχι ςασ ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ του όταρυ κα ςασ δϊςει τθν ευκαιρία  απάλυνςθσ του 

πόνου των ςυνανκρϊπων μασ, που ςτάκθκαν λιγότερο τυχεροί από εμάσ, κα ςασ δοκεί θ 

ευκαιρία να αναπτφξετε τθν πρωτοβουλία ςασ, κα ςασ δοκεί θ ευκαιρία να δράςετε ςυλλογικά, να 

δείτε πραγματοποιοφμενα πράγματα που μόνοσ του κανείσ δεν μπορεί να καταφζρει, κα ςασ 

δοκεί τζλοσ θ ευκαιρία να υπθρετιςετε το Χρζοσ ςασ ωσ Ανκρϊπου και ωσ Ρολίτου τθσ 

κοινότθτασ που ηείτε, τθσ Ρατρίδασ και του Ζκνουσ μασ αλλά και του Κόςμου ολόκλθρου. 

Σε τοπικό επίπεδο, είμαςτε μία ολιγομελισ ομάδα εκελοντϊν από διάφορα  επαγγζλματα με 

απόλυτθ ατομικι αυτοτζλεια. Δεν ανικουμε και δεν εξαρτιόμαςτε από καμιά κυβερνθτικι, 

κρθςκευτικι, πολιτικι ςυντεχνιακι, οικονομικι δφναμθ ι οργάνωςθ όπωσ ακοφςατε και 

προθγουμζνωσ. Είμαςτε μζροσ τθσ παγκόςμιασ οργάνωςθσ που ονομάηεται Διεκνζσ όταρυ και θ 

οποία οργάνωςθ αρικμεί 33.000 χιλιάδεσ Ομίλουσ με 1.250.000 μζλθ. Τόςο ο Πμιλοσ μασ, όςο και 

το Διεκνζσ όταρυ αυτοχρθματοδοτοφμαςτε. Τα ζςοδα μασ προζρχονται από ειςφορζσ των 

μελϊν και από εκδθλϊςεισ που οργανϊνουμε. Συγκεντρωνόμαςτε μία φορά τον μινα θμζρα 
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Ρζμπτθ, δειπνοφμε, ςυηθτοφμε κζματα ροταριανά και κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ. Μζςα 

από αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ γνωριηόμαςτε καλφτερα, καλλιεργοφμε τον εποικοδομθτικό διάλογο, 

βελτιωνόμαςτε λεκτικά και πνευματικά, παρακολουκοφμε το παγκόςμιο γίγνεςκαι, ςυνάπτουμε 

καλφτερεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προωκοφμε τθ μεταξφ μασ ροταριανι φιλία, και 

αλλθλεγγφθ. Οι ςυνεςτιάςεισ μασ είναι ανοικτζσ. Σε αυτζσ είναι ευπρόςδεκτοσ όποιοσ επικυμεί 

είτε να παρακολουκιςει τθ διαδικαςία είτε να λάβει μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ είτε να 

πραγματοποιιςει μία ομιλία είτε να γίνει μζλοσ.  

Σκοποί μασ είναι: 

1. Να τθροφμε τουσ κανόνεσ χρθςτότθτασ, ευςυνειδθςίασ, και αξιοπρζπειασ κατά τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ μασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

2. Να υλοποιοφμε το ιδανικό του υπθρετείν με ανιδιοτζλεια. 

3. Να κατανοοφμε τθ διεκνι κατάςταςθ και να προωκοφμε το ιδανικό τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ. 

4. Να καλλιεργοφμε καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ τόςον με τα μζλθ του Ομίλου, όςο και με όλουσ 

τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ.  

Θ μεγάλθ και παγκόςμια αυτι ανκρωπιςτικι, φιλειρθνικι, επαγγελματικι και κοινωνικι 

οργάνωςθ είναι απολφτωσ αναγκαία και εξαιρετικά οφζλιμθ κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ 

ηωισ τθσ ανκρωπότθτασ, γιατί πάντα κα υπάρχουν άνκρωποι, λαοί και καταςτάςεισ που ζχουν 

ανάγκθ τθν ανιδιοτελι προςφορά των ςυνανκρϊπων μασ, αρκεί να λάβουμε υπόψθ ότι ςιμερα 

το ζνα τρίτο του πλθκυςμοφ τθσ γισ  ηεί κάτω από το όριο αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. Αυτοί, 

Αγαπθτζ Παφλο είμαςτε και αυτοφσ τουσ ςκοποφσ υπθρετοφμε. Πποιοσ Χανιϊτθσ νομίηει ότι 

διακζτει περίςςευμα ανκρωπιάσ είναι ευπρόςδεκτοσ ςτον Πμιλο μασ. Χρειαηόμαςτε όλουσ κοντά 

μασ, ανεξάρτθτα από οικονομικι, επαγγελματικι, μορφωτικι, πολιτικι, κρθςκευτικι κατάςταςθ 

και δοξαςία. Το μόνο που κζλει το όταρυ είναι θ διάκεςθ τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ. Τα 

κζρδθ είναι κυρίωσ θκικά:  Ζνα βλζμμα, ευγνωμοςφνθσ, μια ςτενωπόσ διεξόδου από τθν 

απελπιςία, ζνα χαμόγελο αιςιοδοξίασ είναι αρκετά να ενκαρρφνουν τθν επιλογι ηωισ μασ να 

υπθρετιςουμε το ςυνάνκρωπο με ανιδιοτζλεια.   

 Σο αιτιολογικόν τθσ βραβεφςεωσ και ανακθρφξεωσ του ωσ επίτιμον μζλοσ μασ ζχει  ωσ κάτωκι:                                                                                           

Δια το επί πολλές δεκαετίες αξιόλογον επιστημονικόν ερευνητικόν του έργον στον εντοπισμό 

υπόγειων υδροφορέων των Λευκών Ορέων και μελετητικόν του έργον στα μεγάλα έργα 

διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης , που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια Τπουργεία. 

Σα έργα αυτά κατασκευάζονται σταδιακά και λειτουργούν και θα καταστήσουν την 

Μεγαλόνησον όχι μόνον αυτάρκην σε διαθέσιμους υδατικούς πόρους αλλά και με σημαντικές 

εξαγωγικές δυνατότητες οι οποίες θα  συμβάλλουν σημαντικώς εις την ανάπτυξιν της Σοπικής 

και Εθνικής Οικονομίας βελτιώνοντας το βιοτικόν επίπεδον του λαού μας. Ως ελάχιστον 

δείγμα θαυμασμού και εκτιμήσεως. 
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Ραρακαλϊ το νζο επίτιμον μζλοσ  μασ τον κ. Ραφλον Ραυλάκθ να ζλκει ςτο βιμα.   

 

Ο Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ  Κριτθσ κ. Καλογερισ Νικόλαοσ μετά του Αντιδθμάρχου 

Χανίων κ. Κων/νου Ρρωτοπαπαδάκθ ενϊ επιδίδουν το ςχετικό τιμθτικό Δίπλωμα εισ τον κ.Ραφλον 

Ραυλάκθ δια λογαριαςμόν του οταριανοφ Ομίλου Χανίων. Εν ςυνεχεία ο κ. Αντιπερ/ρχθσ 

ςυνεχάρθ τον βραβευκζντα και επαινεί το όταρυ δια τθν αναγνϊριςιν του πολφτιμου ερευνθτικοφ 

ζργου του κ.Ραυλάκθ Ραφλου.  

Ο Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ 

Ιωάννθσ ενϊ τοποκετεί εισ τθν κομβιοδόχθν του κ. 

Ραυλάκθ το ςιμα του όταρυ που προθγουμζνωσ ο 

Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ τον ανακιρυξε επίτιμο μζλοσ 

του οταριανοφ Ομίλου Χανίων παρουςία του 

Αντιπεριφερειάρχθ Κριτθσ κ.Καλογερι Νικολάου. 

 

 

Συγκεντρωτικι αναμνθςτικι φωτογραφία του βραβευκζντοσ κ. Ραφλου Ραυλάκθ και τθσ 

ομιλιτριασ κ. Κάτιασ Ραυλάκθ μετά τμιματοσ των αρχϊν τθσ Κριτθσ που παρζςτθςαν κακϊσ και 

του Δ.Σ του οτ/νοφ Ομίλου Χανίων. Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ κ. Φίλθσ Ιωάννθσ, ο Αντιπε/ρχθσ Κριτθσ κ.Καλογερισ Νικόλαοσ, θ ομιλιτρια Κάτια 

Ραυλάκθ, Ο β.Διοικθτισ των ροτ/νϊν Κριτθσ  Σταφροσ Γκίηασ, ο βραβευκείσ κ. Ραφλοσ Ραυλάκθσ, ο 

Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Κων/νοσ Ρρωτοπαπαδάκθσ, ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ, ο Αντιπ/δροσ 

Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ και ο Γεν. Γραμμ. Εμμ. Νοδαράκθσ .       
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 Ο όμιλοσ μασ εόρταςε τθν θμζρα των ερωτευμζνων κατά τθν διάρκειαν 

τθσ πανθγυρικισ ςυνεςτιάςεωσ του, τθσ 9-2-12 με ςχετικι αναφορά του 

πολυβραβευμζνου Ακαδθμαϊκοφ Κακθγθτοφ 

και Λογοτζχνου κ. Ν. Μαραγκουδάκθ ο 

οποίοσ  με γλαφυρότθτα ομίλθςεν περί τθσ 

ομορφιάσ και τθσ δφναμθσ τθσ Αιϊνιασ 

Αγάπθσ που δίδει νόθμα και  περιεχόμενο 

ςτθν Ανκρϊπινθ Ηωι. Εν ςυνεχεία προεβλικθ 

ςχετικόν Video επιμελεία του 

δθμοςιογράφου ροτ/νοφ Νίκου Τςιβουράκθ. 

Επακολοφκθςε ζμμετρο χιουμοριςτικό 

κείμενο με ζνα ερωτευμζνο ηευγάρι από τον μεγαλφτερο Ζλλθνα 

ςατυρικό ςυγγραφζα κ. Ραφλο Ρολυχρονάκθ.  

 

 

 

Τμιματα του πολυπλθκοφσ ακροατθρίου που παρακολοφκθςαν  

τθν πανθγυρικι ςυνεςτίαςιν τθσ 9-2-12 
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ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ   Ρ.Ο.   Χανίων 

Ροταριανό Ζτοσ 1/7/2011-30/6/2012 

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

προγράμματα ανά Λεωφόρο Δράςθσ μζχρι και 30-3-2012. 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΡΑΗ 

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 μασ και οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεςτιάςεισ μασ 

πλιν των εκκλθςιαςτικϊν.  

4.  Ζκδοςθ διμθνιαίου περιοδικοφ ςε θλεκτρονικι μορφι ( 1000 αποςτολισ ) και ζντυπθ 100 αποςτολισ, 

διατιρθςθ ιςτοςελίδασ εδϊ και 11 ζτθ με όλα τα πεπραγμζνα τθσ ενδεκαετίασ με φωτογραφίεσ και 

κείμενα. 

5.  Ειςδοχι 4 τακτικϊν νζων μελϊν :Antony Carl, Γαλανάκθ Γεωργία , Μουηιοφρασ Βαςίλειοσ, 

Χατηθκωνςταντίνου Ραναγιϊτα.     

Κακαρι αφξθςθσ 3μελϊν, από 35 ςε 38  και 5 επιτίμων, ιτοι: Ραφλοσ Ραυλάκθσ, Δροςερόσ Νικόλαοσ, 

Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ, ζνα Τηωράκθ (Δθμοςιογράφοσ), Μθνιωράκθ-Ηωϊδάκθ Ελζνθ (Λογοτζχνθσ – 

Εκπαιδευτικόσ)  

6.  Συμμετοχι ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ ( κακϊσ και το Ραγκριτιο ροτ/νό ςεμινάριο ςτο 

ζκυμνο και ςτο ΡΕΤΣ Θράκλειο ) και των Ομίλων Ακθνϊν είτε δια προςωπικισ ςυμμετοχισ του Ρροζδρου 

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

εξωτερικοφ ( Μodena Ιταλίασ – Βερολίνου - Βελγίου και Ολλανδίασ δι’ εξουςιοδοτθμζνων ροταριανϊν του 

Ομίλου μασ). Συμμετοχι ςε ςυνεςτιάςεισ των λοιπϊν 4 ομίλων τθσ Κριτθσ με ςθμαντικό αρικμό 

ροταριανϊν.   

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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ 

1.  Βράβευςθσ επιτυχθμζνων επαγγελματιϊν.  

2.  Βράβευςισ : του κ. Φϊςκολου Αντωνίου Κακθγθτοφ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ «δια τθν τεράςτιαν 

ςυμβολιν του εισ τθν ζρευναν δια τθν ανακάλυψιν υδρογονανκράκων εισ τθν Ελλάδα και Καναδά».  

3.  Ρροβολι τετραπλοφ ροταριανοφ ελζγχου και διανομισ αυτοφ. 

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

επαγγελματιϊν τθσ πόλθσ μασ όπωσ π.χ. του ροτ Μπατςαριςάκθ Ραναγιϊτου με Θζμα: « Ελλθνικι 

επιχείρθςισ Ραρελκόν – Ραρϊν και Μζλλον».  
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ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ 

1. Ρρωταρχικό και κυρίαρχο μζλθμά μασ ιτο δια εμάσ θ με κάκε μζςο ζντυπο – ι Θλεκτρονικό κακϊσ και 
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ εφθμερίδων και Τ.V. προβολι του όταρυ το πετφχαμε απολφτωσ. Οι 
δθμοςιεφςεισ του τοπικοφ τφπου που ςασ Αποςτείλαμε το επιβεβαιϊνουν.  

2.  Ενίςχυςισ αναξιοπακοφντων οικογενειϊν κατά τακτά χρονικά διαςτιματα. 

3.  Συμμετοχι ςτθν εκελοντικι ομάδα του Διμου Χανίων.  

4.  βξάβεπζηλ ηνπ ωκαηείνπ "Γαιαλόιεπθνο Φάξνο" δηα ηελ Ίδξπζηλ Μνπζείνπ Δζληθήο Διιάδνο 

πνδνζθαίξνπ κνλαδηθνύ εηο ηελ Διιάδα.  

5.  Βράβευςισ και ανακιρυξισ ωσ επιτίμων μελϊν μασ των Ραφλου Ραυλάκθ, Δροςεροφ Νικολάου, 

Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια, ζνασ Τηωράκθ. Μινωράκθ- Ηωϊδάκθ Ελζνθ «δια τθν πολυετιν και πολφτιμον 

προςφοράν του εισ τον πολιτιςμόν . τα γράμματα, τα Ροταριανά ιδεϊδθ κακϊσ και ςτθν επιςτιμθν».  

 6.  Εξοπλιςμόσ τθσ Νεφρολογικισ κλινικισ του ΡΕΡΑΓΝΘ δι’ αγορά κουρτινϊν αξίασ 1385 € μετά του 

ομίλου Θρακλείου προϊόν κζρδουσ των Απολλωνίων 2011. 

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

8.  Ραράδοςισ 930 υπογραφϊν ςτο Κζντρο Αλτχηάϊμερ Χανίων ςε ιδικι τελετι δια να αναγνωριςτεί θ νόςοσ 

Αλςχάϊμερ ωσ αναπθρία. Συμμετοχι εισ τθν Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι τουσ. 

9.   Ρροζβθμεν ςε κακαριςμό παραλιακισ καλάςςιασ ακτισ του Νομοφ μασ. 

10. Εορταςμόσ με πανθγυρικό χαραχτιρα όλων των Εκνικϊν επετείων (28θσ Οκτωβρίου, Ολοκαυτϊματοσ 

Αρκαδίου, Εξεγζρςεωσ Ρολυτεχνείου και Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Ενϊςεωσ τθσ Κριτθσ με τθ μθτζρα 

Ελλαδα, 25θσ Μαρτίου 1821, Μάχθσ τθσ Κριτθσ και του μθνιαίου ροτ/νοφ θμερολογίου).  

 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΡΑΗ 

1. Συνζχιςισ Υιοκεςίασ 2 παιδιϊν από τθν Αφρικι. 

2. Αποςτολι 100 € ςτο Σφλλογο ορκοδόξου Ιεραποςτολισ ‘’Ο Ρρωτόκλθτοσ¨ ςτθν Ράτρα δια τθν ενίςχυςιν 

του Δθμοτικοφ ςχολείου που ανεγείραμε μετά του οτ/νοφ ομίλου Θρακλείου εισ του Delicie τθσ 

Αφρικισ του Γαλλικοφ Κονγκό.                                   

3. Φιλοξενία οταριανϊν από άλλεσ χϊρεσ κακϊσ και αδελφοποίθςισ μετά του     ομίλου Λάρνακα - Κίτιον 

τθν 29-3-2012. 

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

(Τυλλιανάκθ Διμθτρα ) Paul Harris Fellow ωσ ζνδειξιν τθσ πρωταρχικισ και κακοριςτικισ ςυμβολισ τθσ 

εισ τθν οργάνωςιν τω Απολλωνίων 11. 

5.    Bράβευςισ του  Ρροζδρου τθσ Διεκνοφσ και Διακρατικισ επιτροπισ του  Κυπριακοφ όταρυ ΧΙΣΤΟΥ 

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ  Ρροξζνου τθσ Τυνθςίασ ςτθ Κυπριακι Δθμοκρατία δια τθν πολυετιν, πολφτιμον και 

πολυςχιδι Εκνικιν δράςιν του κακϊσ και δια το πολφ μεγάλο και αξιολογότατο   ςυγγραφικό του ζργο 

που τιμά τθν Κφπρο και τον Ελλθνιςμόν. 
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ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΡΑΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  

1. Συνδιοργάνωςθσ μετά του ροτ. Ομίλου Θρακλείου των Απολλωνίων 2011 τθν κφρια ευκφνθ τθν είχαμε 
εμείσ ( δια 4θ ςυνεχι χρονιά Φιλανκρωπικι εκδιλωςισ, ςτο ενυδρείο Κριτθσ - Γοφβεσ Θρακλείου). 
Συμμετείχαν 800 και πλζον άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: ςυναυλία Θχοχρϊματα (κθποκζατρο 
Μάνοσ Χατηθδάκθσ), Φιλοςοφικι ομιλία (αίκουςα Ανδρόγεω), Κνϊςιοσ θμιμαρακϊνιοσ, τουρνουά 
Ροδοςφαίρου Milan Junior Comb ορειβατικι διαδρομι, αγϊνεσ δρόμου, πεηοπορίασ, κολυμβιςεωσ, 
τουρνουά Σκακιοφ, Κρθτικό Βόλι, τςουβαλοδρομίεσ.  
 

2.  Χρθματικι ςυμβολι εισ το πρόγραμμα τθσ επιτροπισ 2470 περιφζρειασ αλλθλεγγφθσ ςυμπολιτών με 

ανάγκθ υποςτιριξισ (αρμοδία ροτ/νι Μαγιόρκα Σριανταφφλλου). 

3. Χοριγθςισ μιάσ υποτροφίασ αξίασ 320€ μζςω Milan Junior Comb Creta 2011. 

4. Βραβεφςεισ  αξηζηνύρωλ θνηηεηώλ θαη λενεηζαρζέληωλ - πξωηεπζάληωλ εηο ηα Α.Δ.Ι. παξνπζία 

ηνπ Γηνηθεηνύ καο Νηθ. Μαθξπγηάλλε, ηνπ Βνπιεπηνύ θαη η. Τπνπξγνύ Υξήζηνπ Μαξθνγηαλλάθε επίηηκνπ 

ξνη/λνύ, ηνπ Πξπηάλεωο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Φίιελ Ιωάλλνπ, ηνπ Πξνέδξνπ καο Δκκ. Γειάθε θαη ηωλ 

ινηπώλ αξρώλ ηεο πόιεωο καο πνπ επέδωζαλ ηα ζρεηηθά βξαβεία δηα ινγαξηαζκόλ ηνπ ξνη/λνύ νκίινπ 

Υαλίωλ. 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Ρ.Ο.Θ. ΑΝΑΣΟΛΗΑ ΓΗΑ 13 02 2012 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ, ηαύξνο Οξαήινγινπ, έθαλε κία κηθξή παξνπζίαζε γηα ηελ 

γεληθή πξνζθνξά ηνπ Ρόηαξπ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Οκίινπ καο θαη επραξίζηεζε όινπο, όζνπο 

ζπκκεηείραλ ζην ζπζζίηην, ηνλίδνληαο ηελ ππεξεθάλεηα, πνπ αηζζαλόκαζηε όινη καο γηα ηα 

ξνηαξάθη ηνπ Οκίινπ καο, ελώ ν ηακίαο, ηέθαλνο Γσγάθνο, έθαλε ηηο δηάθνξεο 

αλαθνηλώζεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηηο πξνζσπηθέο επρέο ηεο βνπιεπηνύ Έιελαο Ράηηε θαη 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Παλαγηώηε Φσκηάδε γηα πγεία θαη επεκεξία ζε 

όια ηα κέιε ηνπ Οκίινπ.  

 

Αθνινύζεζε ε θνπή ηεο βαζηιόπηηαο θαη ην λόκηζκα έπεζε ζηνλ πνιηνύρν ηεο πόιεο καο, 

Άγην Γεκήηξην θαη ζην κέινο ηνπ Γ.., Φξέληπ Γθνπηδηνύιε, ε νπνία θαη θέξδηζε έλαλ πίλαθα, 

από ηελ ζπιινγή ηνπ Οκίινπ.  

 

Ζ πξόεδξνο ηνπ T.O.W.E.R θαη επίιεθην κέινο ηνπ Οκίινπ καο, Λακπξηλή Νάζε, 

παξνπζίαζε ην ρξνληθό ηνπ ζπζζηηίνπ ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη αλαθέξζεθε εθηελώο 

ζηελ ηδαίηεξε πξνζθνξά θαη βνήζεηα, όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, επηζεκαίλνληαο ηελ 

πξνζθνξά ησλ Η.Δ.Κ ΓΔΛΣΑ, όρη κόλν γηα απηό ην ζπζζίηην, αιιά θαη γηα θάζε κειινληηθό θαη 

ηελ απξόζκελε βνήζεηα όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ησλ Ζ.Π.Α ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε επηθεθαιείο ηελ Πξόμελν Cathrine Kay ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

θαη Marsha Lance ζηελ ελνξία ηεο Παλαγίαο Γεμηάο, επί δπόκηζη πεξίπνπ ώξεο, θξνληίδνληαο 

λα κνηξαζηεί θαη ην ηειεπηαίν γεύκα. 

 

Ο ηέσο πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ Γεώξγηνο Διεπζεξηάδεο παξνπζίαζε ηε λέα επηηξνπή 

εζεινληώλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία απαξηίδεηαη από ηα κέιε καο, ηνλ επηρεηξεκαηία Παλαγηώηε 

Διεπζεξηάδε, ηηο ηαηξνύο Βαζηιηθή Παπάδνγινπ θαη Δπγελία Σνιηνπνύινπ θαη ηελ δηθεγόξν 

Λακπξηλή Νάζε, νη νπνίνη-εο ππνζρέζεθαλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπζζηηίσλ, αιιά θαη αθόκα 

πεξηζζόηεξεο εζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο.  

 

Αθνινύζεζε ε απνλνκή ησλ βξαβείσλ ζε όινπο, όζνπο βνήζεζαλ, γηα λα γίλεη ην 

ζπζζίηην. 
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Σελ εθδήισζή καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν παηέξαο Γεώξγηνο Θενδσξήο, ν 

νπνίνο επιόγεζε ηελ εθδήισζή καο θαη κεηέθεξε θαη ηελ επινγία ηνπ Παλαγησηάηνπ, θ.θ 

Άλζηκνπ, νη ηέσο Γηνηθεηέο ηεο Πεξηθέξεηάο καο, Γεώξγηνο νιεικεδίδεο θαη Γεώξγηνο 

Βαζηιηθηώηεο, από ηνπο νπνίνπο, ν δεύηεξνο έθαλε κία κηθξή παξνπζίαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Ρνηαξηαλνύ Ηδξύκαηνο, ν ξνηαξηαλόο ηνπ Οκίινπ Utumishi-Nairobi ηεο Κέλπαο, Αιέμαλδξνο 

Κσλζηαληάξαο, ν ηέσο πξόεδξνο ησλ Ρηνηαξάθη καο, Μάξηνο Δπζπκηόπνπινο, ν ηέσο 

ζηξαηεγόο ηεο Αζηπλνκίαο, θνο Κώζηαο Κξεηηθόπνπινο, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο 

καγείξσλ ηνπ Η.Δ.Κ ΓΔΛΣΑ, θνο Παλαγηώηεο Καξαθνπιίδεο, ν δηεπζπληήο ηνπ MAKRO, θνο 

Γεώξγηνο Κνπγηώλεο, ην κέινο ησλ AHEPA, θνο Απόζηνινο ηακνύιεο, ν ειεγθηήο ηξέλσλ, 

θνο Παλαγηώηεο Υαηδεπαλαγηώηνπ, πνιιά κέιε ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ξνηαξάθη καο θαη πνιιέο 

θίιεο θαη θίινη. 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΡΟ ΑΝΑΣΟΛΙΑ ΓΙΑ 26 -3- 2012 

Μία πραγματικι και πολφ ςυγκινθτικι ιςτορία από τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο είχαμε τθν ευκαιρία 

να απολαφςουμε από τον π. Κωνςταντίνο Χαλβατηάκθ, ςτο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, τθ 

Δευτζρα 26 Μαρτίου 2012, ο οποίοσ με τθ γλυκειά και ηεςτι φωνι του και τθν εκφραςτικότθτά 

του αιχμαλϊτιςε κυριολεκτικά το ακροατιριο για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ ϊρασ. 
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ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ ΜΑΣ 

Κφριε Δελάκθ, 
 
Ριρα το Δελτίο του Ομίλου ςασ και με εντυπωςίαςε θ παρουςίαςθ ςασ για τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ 
μελϊν (το διζνειμα ιδθ ςτα μζλθ μασ) .  
Από ότι βλζπω, το πρόβλθμα είναι «Διαπεριφερειακό» ι παγκόςμιο και οι λόγοι οι ίδιοι.  
Συγχαρθτιρια για το ζργο ςασ. 
 
Με ροταριανοφσ χαιρετιςμοφσ, 
Ρανίκοσ Χατηθπαναγισ 
Γραμματζασ Ο Λευκωςίασ – Σαλαμίσ 
 
 

 
Υαληά 25-01-2012 

ΠΡΟ :  

θ. Δκκαλνπήι Γειάθε 

e_mail : edelakis@otenet.gr 

Σει. 28210-51543, fax: 28210-46467,  6944 439818 

Αγαπεηέ Μαλώιε, 

 Αξρηθά ζα επηζπκνύζα λα ζε ζπγραξώ πξνζωπηθά γηα ηηο ζπλερείο επίπνλεο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεηο ωο Πξόεδξνο ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Υαλίωλ γηα ηελ πξνβνιή 

κέζω δηαιέμεωλ, κεηαμύ ηωλ άιιωλ, ηωλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ ηνπ Ννκνύ ζε όινπο 

ηνπο αλαπηπμηαθνύο, θαιιηηερληθνύο, θνηλωληθνύο θαη ινηπνύο ηνκείο πξνο όθεινο όιωλ καο.  

 Δηδηθόηεξα ζα επηζπκνύζα λα ζε επραξηζηήζω ζεξκά, όπωο θαη ε Κάηηα Παπιάθε, γηα 

ηελ πξωηνβνπιία ζνπ όπωο ζηε ζπλεζηίαζε ηεο 09-02-2012 γίλεη παξνπζίαζε από ηελ Κάηηα 

Παπιάθε θαη εκέλα ηωλ δπλαηνηήηωλ Αμηνπνίεζεο ηνπ εκαληηθνύ Τδαηηθνύ Γπλακηθνύ 

Γπηηθήο Κξήηεο, πνπ απνηειεί έλα θπζηθό αλαλενύκελν πινύην πξνο όθεινο ηεο Σνπηθήο θαη 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο.  Δπίζεο ζε επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ απόθαζή ζαο βξάβεπζήο κνπ.    

 πλεκκέλα ζνπ ζηέιλω , όπωο κνπ δήηεζεο Πίλαθα κε κεξηθά νλόκαηα πξνο ηα νπνία 

ζα πξέπεη, θαηά ηε γλώκε κνπ, λα ζηαινύλ πξνζθιήζεηο ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ. Καηάινγν 

ινηπώλ πξνζθεθιεκέλωλ καο πνπ ζα παξαζηνύλ ζηε ζπλεζηίαζε ηεο 09-02-2012 ζα ζνπ 

απνζηείιω εγθαίξωο.  Σέινο ζνπ ζηέιλω ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηεο Κάηηαο Παπιάθε θαη 

εκέλα. 

         Καη πάιη ζε επραξηζηώ ζεξκά, 

        Παύινο Παπιάθεο, Γξ. Πνι. Μερ. 

 

Π Π ΟΔΟ   ΣΡΑΣΗΓΟΤ   ΣΖΑΝΑΚΑΚΗ 56  -  Σ. Κ. 73134  -  ΥΑΝΘΑ 

 Σηλ : 28210-43118 .  Fax : 28210-54171 .  E-mail : ppavlakis@tellas.gr 

ΠΑΤΛΟ   ΠΑΤΛΑΚΗ, Δρ. ΠΟΛ.  ΜΗΥANIΚΟ 


