Έτος 45ον – Τεύχος 40 Περιόδου 1-7-2013 έως 30-6-2014
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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Έτος 45ον – Τεύχος 40ον - Περιόδου 01/07/13 – 30/06/14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΕΞΕΔΟΘΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΛΗΔΩΝ 18
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541
Κατά προτίμησιν ΚΙΝ.6944439818 & 6983706585 (εφεδρικόν)
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9, ΤΗΛ.28210-51543
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή
edelakis@yahoo.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Επισκευθείτε 1) την Ιστοσελίδα (website) : www.rotarychania.gr
2) την σελίδα μας στο facebook
Περιέχουν τις δραστηριότητες μας των
12 τελευταίων ετών ήτοι από 1/7/2001 έως σήμερον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΤΗΛ. 6944990538
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ροτ. Δελακης Εμμανουηλ
Υπεύθυνοι facebook ροτ/νοί Δελάκης Εμμ. Πρόεδρος,Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτα,
Κοκκινάκης Εμμ. και Ουρουτζόγλου Μελέτιος Διαχειριστές.
Το παρόν αποστέλλεται: Α) Σε ηλεκτρονική μορφή: σε 1000 αποδέκτες, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο Δ/της, οι τ. Δ/ται, οι ψηφισμένοι Δ/ται, οι β. Δ/ται, οι τ.β. Δ/ται, οι τ. Πρόεδροι
και γεν. Γραμματείς καθώς και οι νυν Πρόεδροι και Γραμματείς της 2470 Περιφέρειας και των
Ελληνοκυπριακών.
Β) Σε έντυπη μορφή: σε 90 αποδέκτες, ήτοι, στις αρχές τις πόλεως μας, στα μέλη μας και στους
φίλους του ομίλου που δεν διαθέτουν e-mail.
Παρακαλούνται θερμά, οι Πρόεδροι των ομίλων, να αποστέλλουν και να ενημερώνουν (ει
δυνατόν) τα e-mail των μελών τους για την αποστολή του περιοδικού μας σε ηλεκτρονική μορφή,
1) διότι πολλά e-mail επιστρέφουν πίσω και 2)έτσι ώστε τα νέα μέλη τους να μπορούν να
παραλαμβάνουν το περιοδικό μας.
Προσοχή: Θερμή παράκλησις όταν αλλάζεται τα e-mail σας να μας πληροφορείτε το καινούργιο
σας δια να σας ενημερώνουμε δια την δράσιν μας.
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ROTARY INTERNATIONAL
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ – ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
RON D. BURTON
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2013-2014
ΕΨΗΦ. Δ/ΤΗΣ 2014-2015
ΚΟΣΜΑΣ XΟΥΤΟΥΡΙΑΔΗΣ
Βαρασόβης 10- Άνω Γλυφάδα
ΚΙΝ : 6977348373
ΤΗΛ : 210-9374136
FAX : 210-9346670
Email : kosmas-c@bossoft.gr

ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Αλκιβιάδου 46 Γλυφάδα Τ.Κ.
16674 ΚΙΝ : 6944734836
ΤΗΛ : 2109629672
FAX : 2109629096
E-mail :
mariannakaloida@yahoo.gr

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ Δ/ΤΗΣ 2015-2016

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λοκρίδος
11 & Θεσσαλίας, Χαλάνδρι Τ.κ. 15231
Κιν. 6978485412 , Τηλ. 2106727734
Fax: 2106711583
E-mail: Gregory@central.ntua.gr

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 2470 Περ. Διεθν. Ροτ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ο ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/13 ΕΩΣ 30/6/14
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Οικονομολόγος, τ.Υποδ/της Γ.Ν.Χανίων,τ.Γεν Δ/ντης ΑΝΕΚ ,
Ακτή Κουντουριώτη 1, Τηλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792 email: marsta@hol.gr
2) ΕΨΗΦ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-15 – Β. Δ/ΤΗΣ 13-14 – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Οδοντίατρος, Χάληδων 18, Τηλ: 28210-46467,
Κιν. 6944439818 εφεδρικόν 6983706585 email: edelakis@otenet.gr, 2ο: edelakis@yahoo.gr
3) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ξεν/χείο ΜΙΜΟΖΑ Αγία Μαρίνα Κυδωνίας,
Τηλ.6944990538 – 6945870845 email: takisou@yahoo.gr
4) Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Κιν. 6932296194 email: vathioti@otenet.gr
5) Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τηλ.: 28210-39184 , Κιν.: 6973059370 , email: lamproklis@yahoo.gr
6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Τ.Β. Δ/ΤΗΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ Φαρμακοποιός
Ανδρέα Αρχοντάκη 9 Τηλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414, email: nodarakis@yahoo.com
7)ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Αγίου Ιωάννου Ξένου
Χαλέπα Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com
8) ΜΕΛΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ 4ης ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Οδοντίατρος,
Ερωφίλης 12, Ηράκλειο Τηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288
9) ΤΑΜΙΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έμπορος δερμάτινων ειδών, Κιν. 6989 119252
10) ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Eπιχειρηματίας, Κάτω Δαράτσο
Τηλ. 6944305825
11) Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Τ. Β. Δ/ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δικηγορος, Τσόντου Βαρδα 68, Τηλ.28210- 44849 ,
Κιν. 6974753547 , E-mail : stavrosgizas@gmail.com
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ
12/9/2013 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗΝ ΤΟΝ Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗΝ

Διακρινονται από αριστερα : Ο αν/δρος μας Μελετιος Ουρουτζογλου , ο β’ δ/της Εμμανουηλ
Δελακης, η επιτ. Ροτ. Σημαντηρακη Ζαχαρενια, ο β. δ/της Κρουσταλλακης Παντελης, ο Προεδρος
Μαρινακης Σταυρος. Στη δευτερη φωτο, ο β’ δ/της Εμμανουηλ Δελακης και ο γεν. γραμμ.
Εμμανουηλ Νοδαρακης.
Ο Α’ αν/δρος μας Ουρουτζογλου Μελετιος στον
υπολογιστη του ομιλου μας δια τις διαφορες προβολες
του προγραμματος μας, μεταξυ των οποιων και η
ανακρουσις του Εθνικου μας Υμνου, παντοτε με τη
ληξη της συνεστιασεως μας. Στη σημερινη
συνεστιαση προβληθη βιντεο από τη δημοσια
κοινωνικη εικονα του Ροταρυ στην Κρητη, που
επιμεληθη ο τ. β’ δ/της Γιαννης Μηλιαρας.

Ο ομιλητης της βραδιας β’ δ/της Κρουσταλλακης
Παντελης, ενώ αναπτυσσει την ομιλια του με θεμα
«Ροταριανο Ιδρυμα» από του βηματος του ομιλου
μας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Διακρινονται οι Ροταριανοι Μπουρναζος Παυλος και Γιωργος, Κορναρακη Γεωργια, Τζαφαλια
Δεσποινα , Αρετακης Ιωαννης και Ελενη, το ζευγος Βουλουμπασακη Ιωαννου, ο τ. β δ/της Σταυρος
Γκιζας , Ουρουτζογλου Μελετιος, Σημαντηρακη Ζαχαρενια, Πελεκανακης Γεωργιος, Κουρουπης
Ιωαννης, το ζευγος Δροσερου Νικολαου, Μαρακης Γεωργιος, το ζευγος Σταματακη Ζαχαρια, οι Ροτ.
Δελακη Αικατερινη, Ξενακη-Βολακα Στυλιανη, Πλουμη Μαρια, Μπουζακη Δημητρα, Σφακιωτακης
Δημητριος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ 12-9-13

Σήμερα πραγματοποιούμε την εναρκτήρια συνεδρίασιν (απλού
χαρακτήρος) μετά τις θερινές διακοπές θεωρώ απαραίτητο και
επιβεβλημένο να υπενθυμίσω ορισμένες αρχές που εμείς οι
ροτ.πρέπει να τηρούμε και που έχουν καθορισθεί όχι μόνο από το
Διεθνές Ρόταρυ ως θα δείτε αλλα και πρωτίστως από την συνείδησιν
μας θα σας διανείμω επομένως αφού σας την διαβάσω
προηγουμένως την διακήρυξιν των ροταριανών στις επιχειρήσεις και
τα επαγγέλματα δια να την έχετε πάντοτε κατά νούν στις συναλλαγές
σας.
Αγαπητοί ροτ. Συνάδελφοι μην λησμονείται ότι το Ρόταρυ εχει
παγκόσμιο κύρος και Αίγλη.
Δι αυτό τον λόγον δεν θα πρέπει να πράττωμεν οτιδήποτε που μπορεί να αμαυρώσει αυτήν την
πραγματικότητα.
Το Ρόταρυ τόσον παγκοσμίως όσον και στην Ελληνική επικράτεια αναγνωρίζεται ως μία από τις
ελάχιστες οργανώσεις που επιδιώκει, να ενθαρρύνει και να καλλιεργεί το ιδεώδες της
εξυπηρετήσεως προς τον έχοντα ανάγκη συνάνθρωπον και το οποίο εκδηλώνεται με το μόνιμο
σύνθημα του « Πρώτιστον το Υπηρετείν» Η εκδήλωσις ενδιαφέροντος προς τους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη. Και αυτό το επιτυγχάνει το Ρόταρυ μέσα από το κοινωνικό του έργο. Αρωγοί στο
έργο αυτό είναι αποτελεσματικά και μόνον μέλη, οι φίλοι και χορηγοί του.
Τρανά παραδείγματα μέσα στην πληθώρα αυτών αποτελούν:
Τιμητικές διακρίσεις προς τον Ροταριανόν Ομιλον Αθηνών. Για το σύνολον του κοινωνικού και
ανθρωπιστικού του έργου, ο όμιλος έχει τιμηθεί με τα εξής μετάλλια:
1. Αργυρόν Μετάλλιον Δήμου Αθηναίων, 1955
2. Βραβείον Ευεργεσίας της « Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Παίδων» , 1966
3. Χάλκινον μετάλλιον Δήμου Αθηναίων, 1973
4. Χρυσόν μετάλλιον «Αρχιμήδης » της Ελληνικής Εταιρείας Ερευνών και Εφευρέσεων , 1981
5. «Βραβείον της Τάξεως των Ηθών και Πολιτιστικών Επιστημών» της Ακαδημίας Αθηνών,
1999.
Τα επίτιμα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών τα οποία και αναδημοσιεύουμε από το Δελτίο
του της 19 και 20 Ιουλίου 2011 Νο 1.
1. Ο αείμνηστος Βασιλεύς Παύλος (1952)
2. Ο Πατριάρχης κυρός Αθηναγόρας
3. Ο τ. Βασιλεύς Κωνσταντίνος (1966)
4. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας .
5. Ο κ. Γεώργιος Βασιλείου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου (1004).
6. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας (2004).
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Επίτιμα Μέλη
1. Κυρός Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζούντος.
2. Δημήτριος Αβραμόπουλος. τ.Δήμαρχος Αθηναίων, πρ.Υπουργός.
3. Αμίλκας Αλιβαζάτος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Π.Α.
4. Κων/νος Γεωργακόπουλος.
5. Ιωάννης Γρίβας.
6. Νικόλαος Δρακολίδης, Ιατρός.
7. Ιωάννης Δροσόπουλος, Διοικητής Ε.Τ.Ε (1938)
8. Στέφανος Ελοσίτης.
9. Κώστας Κοτζιάς, Υπουργός, Διοικητής Πρωτευούσης (1938)
10. Ιωάννης Μεταξάς, Πρόεδρος Κυβερνήσεως (23 Μαϊου 1938).
11. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τ. Πρωθυπουργός (1995).
12. Θ.Νικολούδης, Υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού (1940).
13. Ιωάννης Παπαθεοδώρου, Δήμαρχος Αθηναίων (1976).
14. Δημήτριος Παπασπύρου, Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων(1978).
15. Πέτρος Μ.Πουλμέντης, Εφοπληστής.
16. Δημήτριος Ρίτσος, Δήμαρχος Αθηναίων (1967).
17. Δημήτρης Σγούρος, Πιανίστας.
Επ΄ευκαιρία θα σας προβάλλομεν ένα μικρό VIDEO από την Δημόσια κοινωνική εικόνα του
Ρόταρυ στην Κρήτη που επιμελήθη ο τ.β.Δ/της Γιάννης Μηλιαράς από τα στοιχεία που του
δώσαμε.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερον επι του σημείου τούτου μια που θα επακολουθήσει
και η Ομιλία του β.Δ/του Παντελή Κρουσταλάκη περί της Λειτουργίας του Ρόταρυ.Ειμαι όμως
υποχρεωμένος να αναφερθώ στην οικονομικήν κατάστασιν του Ομίλου μας η οποία είναι
δραματική λόγω συρικνώσεως των εισροών μας και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα εάν
θέλομεν να διατηρήσομεν τον Ομιλον μας στο υψηλό επίπεδο που βρίσκεται μέχρι σήμερον.Οτι
οικονομία μπορούμε να κάνουμε την επιτελούμεν αλλά δεν αρκεί.
Η έκδοσις του περιοδικού μας που αποτελεί και την ιστορία του Ομίλου μας έχει περιοριστεί σε
ηλεκτρονικό επίπεδο 1000 αποστολείς, ενώ η έντυπη μορφή σε 25 περίπου τεύχη από 100.
Διατηρούμε ιστοσελίδα, προσωπικό γραμματιακής υποστηρίξεως γύρω στα 400 εδώ μηνιαίως,
συνδρομή στην περιφέρεια και το Δ.Ρ, ταχυδρομικά έξοδα, γραφική ύλη, μελάνια εκτυπωτών,
τηλέφωνα, φώτα.Τα γραφεία μας λειτουργούν από 9,30-1,30 καθημερινώς στην οδό Χάληδων και
τα έχω ευγενώς παραχωρήσει.
Σας κάνω έκκλησιν βοηθήστε μας οικονομικώς.Δεν ζητάω απολύτως τίποτε από τους μη
έχοντες,θερμοπαρακαλώ όμως τους δυναμένους να μας βοηθήσουν και με την συνδρομήν τους
και με έκτακτες εισφορές.Τόσον εγώ οσον και ο Ταμίας Πελεκανάκης Γιώργος είμεθα πάντοτε στην
διάθεσιν σας.Μην μας λησμονείτε.
Σας ευχαριστώ και αναμένω την εμπρακτον υποστήρηξιν σας.
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Επίσης με απασχολεί όμως το γεγονός τι θα απογίνει το πλούσιο αρχείο του Ομίλου μας όταν
εγώ δεν θα μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου θα ήθελα την γνώσιν σας. Σας διανέμω το
πρόγραμμα ολοκλήρου του έτους, έχουμε βγάλει μέχρι και τον Ιανουάριο του 14 οι δε υπόλοιπες
αφορούν μόνο τις ημερομηνίες και θα σας ενημερώσουμε δια τους ομιλητάς.
Λόγω των γνωστών οικονομικών δυσκολιών δεν επιμένω στην παρουσίασιν όπως λέγει το
πρόγραμμα. Επιμένω όμως ότι πρέπει πάση θυσία να παρακολουθήσετε το παγκρήτιο
ροτ.Σεμινάριο.
29-9-13 Ημέρα Κυριακή Παγκρήτιο Ροταριανό Σεμινάριο ωρα 10π.μ (Ξενοδοχείο MARIN)

Θα διανείμω σε οσους δεν διαθέτουν email τα τεύχη του περιοδικού μας 35-36,37,και 38 δια να
τα επιδεικνύουν στους γνωστούς τους και να τους παρακινούν να προβάλουν το έργο μας.Το αυτό
βέβαια ισχύει και δια τους λαμβάνοντας αυτό ηλεκτρονικώς.Τελειώνοντας επαναλαμβάνω
βοηθήστε μας οικονομικώς.

Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ από την συνεστίασιν της 10-10-13 με ομιλητήν τον
Αντιπεριφερειάρχην Χανίων κ.Απόστολον Βουλγαράκην και της βραβεύσεως τόσον του
ιδίου οσον και του κ.Γιαννουδάκη Ιωάννου ταλαντούχου συγγραφέως.

Ο
Αντιπεριφερειάρχης
Χανίων
ενώ
αναπτύσσει την περισπούδαστον ομιλίαν του
<<Το όραμα μου δια τον Νομόν Χανίων>>.
Εις
το
πάνελ
διακρίνονται
ο
Αντιπεριφερειάρχης
χωροταξίας
και
Περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος, ο
β.Διοικητής των ροταριανών Εμμ.Δελάκης και ο
Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος.

Από
την
βράβευσιν
του
Αντιπεριφερειάρχου Χανίων
κ.Αποστόλου
Βουλγαράκη δια το σηματικόν επιτελούμενον
υπ΄αυτού έργου εις τον Νομόν Χανίων.
Το επιδίδουν από κοινού και δια
λογαριασμόν του Ροταριανού Ομίλου Χανίων ο
Δ/της του Ναυστάθμου Κρήτης Ταξίαρχος
κ.Χέλμης Δημοσθένης μετα του Αντιπροέδρου
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Χανίων
κ.Εμμ.Φραγκάκη παρουσία του β.Διοικητού των Ροταριανών Εμμ.Δελάκη και του Προέδρου
Σταύρου Μαρινάκη.
8

Τον αντιπεριφερειαρχη Χανιων κ.
Αποσταλο Βουλγαρακη , παρουσιασε με
θερμη προσλαλια ο Προεδρος Μαρινακης
Σταυρος και εν συνεχεια ανεφερθη στο
βιογραφικο του σημειωμα, το οποιο εχει
ως κατωθι:
Γεννήθηκε το έτος 1949 στην Επισκοπή
Αγυιάς του Δήμου Χανίων όπου και
κατοικεί.
Ειναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει
δύο κόρες.
Σπούδασε στο Γκράτς της Αυστρίας και
είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π) με ειδικότητα Πολιτικού
Μηχανικού .
Ξένες Γλώσσες: γνωρίζει Γερμανικά.
Διατήρησε για 35 χρόνια Τεχνικό Γραφείο σαν Ιδιωτικός Μηχανικός.
Διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών και ακαδημαϊκών του Γκράτς της Αυστρίας από το
1973 έως 1975.
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων 1986 έως 1990.
Μέλος της Διοικούσας επιτροπής του Τ.Ε.Ε Δυτικής Κρήτης 2008-2009.
Συμμετείχε ενεργά στη κοινωνική και πολιτική ζωή των Χανίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΤΗΝ 10-10-2013
Ο Ροταριανός Ομιλος Χανίων αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα κόσμισε και
λάμπρυνε δια της παρουσίας του,δια μια ακόμη φορά το βήμα του Ομίλου μας ο πρώτος τη τάξει
Αρχων του Νομού Χανίων ο πολύ αγαπητός και εκλεκτός φίλος των Ροταριανών
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης ο οποίος με σαφήνεια και με απόλυτα
πλήρη γνώση των προβλημάτων του Νομού μας μας ανέλυσε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια πως
οραματίζεται να αναπτυχθεί ο Νομός μας καθιστώντας τον μεταξύ των καλυτέρων Νομών της
Ελλάδος πράγμα βέβαια δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο αρκεί να υπάρξει
εργατικότητα,συντονισμός ενεργειών ,αποφασιστικότητα και χρηματοδότησις.Είμεθα υπερήφανοι
που στο τιμόνι του Νομού μας ευρίσκεται μια τέτοια διακεκριμμένη προσωπικότητα την οποία
εκτιμούμε αφάνταστα.
Εχομεν δε την διαίσθησιν ότι εις το πρόσωπον του διακρίνομεν τον ικανόν και άξιον
συμπολίτην μας να ηγηθεί ξανά του Νομού μας δια καλύτερες ημέρες μας εις τον τόπον μας.Δεν
αμφιβάλλομε καθόλου ότι θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών του Χανιώτικου λαού και θα δώσει
και την τελευταίαν ικμάδα της δραστηριότητας του και των δυνάμεων του δια να προωθήσει τα
φλέγοντα ζητήματα του Νομού μας και της Κρήτης γενικότερον.Απο την μέχρι τούδε δράσιν του
ουδόλως αμφιβάλλομεν ότι θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερον δυνατόν τρόπον τους
οραματισμούς του δια το καλόν της κοινωνίας μας.
Η σημερινή Ομιλία του με τις αναπτυχθείσες απόψεις του αποδεικνύει ότι βρίσκεται στο
σωστό δρόμο δια την περαιτέρω ανάπτυξιν του τόπου μας.Απέδειξε ότι χειρίζεται το θέμα άριστα.
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Τον ευχαριστούμε και ως επιστέγασμα των ανωτέρω ο Ομιλος μας απεφάσισε να τον
βραβεύσει με το κάτωθι αιτιολογικό.
1) Δια τις πολύτιμες και λιαν σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει με περισσή
αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος ως Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εις τους ευαίσθητους τομείς της αρμοδιότητος
του συμβάλλοντας κατ΄αυτόν τον τρόπον εις την ουσιαστικήν και καθοριστικήν αντιμετώπισιν των προβλημάτων
που προκύπτουν δια τον Νομόν Χανίων, η δε δραστηριότης του χαρακτηρίζεται και αναγνωρίζεται ως εφάμιλλη των
καλυτέρων Αντιπεριφερειαρχών της Ελλάδος αγωνιζόμενος δια μιαν καλυτέραν ποιοτητα ζωής των κατοί κων της
και που θα την καταστήσουν μια από τις ωραιότερες περιοχές της πατρίδος μας.
2) Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσεν εις τον Ομιλον μας και γενικότερα εις το Διεθνές Ρόταρυ τόσον δια
της παρουσίας του όσον και με τας υψηλού επιπέδου Ομιλίας του εις αυτόν και με την παραδοχήν των πανανθρωπίνων
ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκρδώς προς τον πλησίον.

Παρακαλώ όπως έλθει εις το Πάνελ ο
Πρόεδρος Σταύρος Μαρινάκης και ο β.Δ/της
Κρουσταλάκης Παντελής προκειμένου μαζί με
εμένα να του επιδώσουμε το σχετικό τιμητικό
Δίπλωμα, εν συνεχεία να έλθουν όλα τα μέλη
του ΔΣ δια μια ακόμη αναμνηστική φωτογραφία
μετα του βραβευόμενου Αντιπεριφερειάρχου
Χανίων.

Από την βράβευσιν του κ.Ιωάννου Γιαννουδάκη συντ.Συμβολαιογράφου και
ταλαντούχου συγγραφέως δια το λιαν αξιόλογον συγγραφικό του έργον.
Το επιδίδουν από κοινού και δια λογαριασμόν του Ροτ.Ομίλου Χανίων οι Αντιπεριφερειάρχαι
Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης και χωροταξίας και περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής
Νικόλαος,παρουσία του β.Διοικητού των ροτ. Εμμ.Δελάκη και του Προέδρου Σταύρου Μαρινάκη.

Ο κ.Γιαννουδάκης Ιωάννης ενώ παρουσιάζει – αναλύει το συγγραφικό του έργο και ευχαριστεί
συγχρόνως τον Ροτ. Ομιλο Χανίων δια την τιμή που του εγένετο παρουσία του Προέδρου
Μαρινάκη Σταύρου και των β.Διοικητών Εμμ.Δελακη και Μηλιαρά Ιωάννου.
10

Δυο χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Πολυβραβευμένος Ακαδημαικός ποιητής και λογοτέχνης κ.Νικόλαος Μαραγκουδάκης ενώ
αναφέρεται εις τους ηρωες της 28ης Οκτωβρίου 1940
Με εκφραση θαυμασμού και ευγνωμοσύνης και η κ.Ζαχαρένια Σημανδηράκη πρόβαλε
ολιγόλεπτο σχετικό VIDEO από το αρχείο της, παρουσία του Αντ/δρου μας Ροτ. Ουρουτζόγλου
Μελετίου.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την εισδοχήν εις τον Ομιλον Χανίων του διακεκριμμένου
επιχειρηματία κ.Πέτρου Τσουβαλάκη ο εις εκ των αναδόχων του, ροτ.Πατεράκης Σταύρος επίτιμος
Πρoξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη του τοποθετεί στην κομβιοδόχη του το
ροταριανό σήμα.
Κεντρικόν τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης την
στιγμήν που ο β.Δ/της Εμμ.Δελάκης παρουσιάζει τις
παριστάμενες αρχές της πόλεως μας.
Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Δ/της του
Ναυστάθμου
Κρήτης
Ταξίαρχος
Χέλμης
Δημοσθένης,οι Αντιπεριφερειάρχαι χωροταξίας και
Περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής Νικόλαος και
Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης,ο Πρόεδρος
Σταύρος Μαρινάκης, οι β.Δ/ται Εμμ.Δελάκης,
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Μηλιαράς Ιωάννης και Σταύρος Γκίζας ο
Ακαδημαικός και καθηγητής της Ιατρικής κ.Σεραφείμ
Καστανάκης και η Πολιτευτής Χανίων κ.Αρχόντισσα
Ναναδάκη-Παπαδερού.

Δεξιό τμήμα Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνονται απ΄αριστερά η τ.Αντινομάρχης Χανίων κ.Φωτεινή Παπαμαρκάκη,ο τ.Δ/ντης του
Γεν.Νος.Χανίων κ.Μάρκος Καραβιτάκης τ.Πρόεδρος,ο τ.Γεν.Γραμμ.του Δήμου Χανίων κ.Τάκης
Χουλιόπουλος επιτ.μέλος μας,η κ.Αμαλία Μπασιά Διοικητρια του θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Κρήτης,ο Αντ/δρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Χανίων,ο
επιχειρηματίας Πέτρος Τσουβαλάκης που εγινε ροτ,ο επίτ.Πρόξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας
στην Κρήτη ροτ.Πατεράκης Σταύρος,ο τ.Δ/της της V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ υπ/τηγος κ.Στρατιδάκης
Γεώργιος,ο υποδιοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης Σμήναρχος κ.Κουτουράκης Ιωάννης και το
ζεύγος Χέλμη Δημοσθένους Δ/του του Ναυστάθμου Κρήτης.
Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Αντ/δρος Ουρουτζόγλου Μελέτιος,η Επίτ.ροτ.Σημανδηράκη
Ζαχαρένια ειδική Συνεργάτης των Γεν.Αρχείων του Κράτους,ο τ.έφορος Χανίων κ.Τζουλάκης
Σταύρος,καθηγηταί του Πολυτεχνείου Κρήτης ροτ.Μουσταιζής Σταύρος και Φώσκολος Αντώνιος,ο
τ.Αντινομάρχης Χανίων κ.Σπανουδάκης Ιωάννης,ο Αντ/ρχης Παπαδάκης Θεοδόσιος.ο Γ Αντ/δρος
μας Μπουρνάζος Παύλος ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Χανίων κ.Μανιουδάκης
Αθανάσιος και ο κ.Νικολακάκης Δημήτριος Δ/ντης Δημόσιας Υγείας Νομού Χανίων και Πρόεδρος
της Ενώσεως Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ
του συγγραφέως Ιωάννου Γιαννουδάκη την 10-10-13
Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και επίτ.ροτ.
Κύριε τ. Υπουργέ και τ.Δημ.Χανίων κύριε Αντιπεριφερειάρχα Χανίων
Φίλοι Ροτ/νοί β. Δ/ταί της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρόταρυ
κ.τ. Αντινομάρχες και λοιπές Αξιότιμες Πολιτικές Αρχές του Νομού
τ.Βοηθοί Δ/ταί, Πρόεδροι των Ροταριανών Ομίλων της Κρήτης
Κυρίες και Κύριοι - φίλοι Ροταριανοί Συνάδελφοι.
Ο Όμιλος μας εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του Δ.Ρ εθεώρησεν επιτακτικό του χρέος όπως
τιμήσει κατά καιρούς σε δημόσια Πανηγυρική συνεστίαση όλους εκείνους τους παράγοντας τους
συντελέσαντες και συντελούντας εις την διατήρησιν , ανάπτυξιν και επέκτασιν της πολιτιστικής
κληρονομιάς των προγόνων μας, καθώς και εις ότι αξιόλογον έργον επιστημονικόν συγγραφικόν
και καλλιτεχνικόν πραγματοποιείται εις την πόλιν μας και γενικότερα στην Κρήτη.
Σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε ένα παλιό ροτ.συνάδελφο και τακτικό συνδαιτημόνα μας τον
τ.Πρόεδρο του Ροτ.Ομίλου Χανίων –Κυδωνίας Γιαννη Γιαννουδάκη Συνταξ.συμβολαιογράφο δια το
λιαν αξιόλογον συγγραφικό του έργο που τιμά την πόλιν μας και την Κρήτη γενικότερον.
Αφορμή ελάβαμε από την πρόσφατην ανάγνωσιν υπο εμού του τελευταίου του έργου η Ελένη
μυθιστορηματική αφήγηση της ζωής μιας Χανιώτισσας καλλονής που η πολυτάραχη ζωή της
ξεκίνησε το τελευταίο τέταρτο του 19ο αιώνα για να τελειώσει στα μέσα του 20 αιώνα.Η ανάγνωση
του ανωτέρου μυθιστορήματος του με καθήλωσε κυριολεκτικά εις το γραφείο μου και το διάβασα
με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία.
Σας το συνιστώ να το διαβάσετε και σείς.
Πριν πραγματοποιήσουμε την βραβευσιν του, θα σας αναγνώσω το βιογραφικό του σημείωμα και
μετά ο ίδιος ο ροτ.Συνάδελφος θα κάμει την παρουσίασιν του συγγραφικού του έργου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιάννης Αποστ.Γιαννουδάκης γεννήθηκε στα Χανιά από πατέρα Χανιώτη και μητέρα
Σμυρνιά.Τις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου τις έκανε –με υποτροφία-στην Εκκλησιαστική Σχολή
Κρήτης, που έδρευε τότε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στο Ακρωτήρι, αλλά απολυτήριο πήρε
από το Α΄Γυμνάσιο Αρένων.
Μετά την αποφοίτηση του εγγράφηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν
σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Όταν πήρε πτυχίο, συνέχισε σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ΄οπου
αποφοίτησε το 1970.
Στο μεταξύ είχε διοριστεί υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,οπου υπηρέτησε μια
πενταετία. Μετά όμως το δεύτερο πτυχίο, παραιτήθηκε για να διοριστεί κατόπιν εξετάσεων,
συμβολαιογράφος στα βιλια της Αττικής. Το 1974, επειτα από νέες εξετάσεις διορίστηκε
συμβολαιογράφος και υποθηκοφύλακας στο Κολυμβάρι Χανίων, οπου και παρέμεινε μέχρι την
συνταξιοδότηση του το 2009. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Φίλων της Τέχνης και του
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Συνδέσμου Λόγου και Τέχνης Χανίων και μέλος του Διαλεκτικού Ομίλου Χανίων και της Ενωσης
Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Από το 1968 είχε ασχοληθεί, τελείως περιστασιακά, με τη ζωγραφική, την ποίηση και τη
γλυπτική.
Σε όλα του τα βιβλία,ο συγγραφέας, παράλληλα με το ξετύλιγμα του μύθου,βρίσκει την
ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του πάνω σε διαφορα προβλήματα που απασχολούν κάθε
σκεπτόμενο ανθρωπο της εποχής μας.Ευθύς αμέσως του παραδίδω το βήμα δια να μας
παρουσιάσει ως γνωρίζω καλά το συγγραφικό του έργο εν περιλήψει.
Βραβεύομεν λοιπόν τον κ.Γιαννουδάκη με το κάτωθι αιτιολογικό.
1) Δια όσα προσέφερεν και προσφέρει ως εμπνευσμένος δημιουργός των Ελληνικών Γραμμάτων και του
Ελληνκού πνεύματος εις την Λογοτεχνίαν μοχθών με ζήλον, αυταπάρνησιν και ευσυνειδησίαν δια την
προοδόν της ,τιμήσας αυτήν.Δια της αξιοζηλεύτου αυτής δράσεως του αποτελεί μέλος των
θεματοφυλάκων των πολιτιστικών μας παραδόσεων, τα δε έργα του αποτελούν σπάνιο συγγραφικόν
μνημείον που εξυψώνουν το πνευματικό επίπεδο της πόλεως των Χανίων, της Κρήτης και γενικότερον
της Ελλάδος.
2) Δια την πολύ μεγάλην του αγάπην προς τα ροταριανά ιδεώδη στα οποία υπηρέτησε και υπηρετεί με
πίστην και αφοσίωσιν.
Με εκτίμησιν,θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής.

Τμήματα της κατάμεστης από ροταριανούς αιθουσες που εσπευσαν να τιμήσουν τον
Αντιπεριφερειάρχην
Χανίων
κ.Απόστολον
Βουλγαράκην
και
τον
βραβευθέντα
συντ.Συμβολαιογράφου Γιαννουδάκην Ιωάννην.
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Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την παρουσίασιν υπο του Πρόεδρον Σταύρον Μαρινάκη του
Ομιλητού της βραδυάς Αντιπεριφερειάρχου Χανίων
κ.Βουλγαράκην Απόστολον.
Διακρίνονται απ αριστερά ο Αντιπεριφερειάρχης
χωροταξίας και περιβάλλοντος Κρήτης κ.Καλογερής
Νικόλαος ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος
Βουλγαράκης ο Πρόεδρος Σταύρος Μαρινάκης και οι
β.Δ/ται Δελάκης Εμμ. Και Μηλιαράς Ιωάννης.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την ευχαρίστησιν
με θερμό ενθουσιασμό και καταπληκτικό λεξιλόγιο
υπο του β.Δ/του Εμμ.Δελάκη του διακεκριμμένου
Ομιλητού Αντιπεριφερειάρχου Χανίων κ.Αποστόλου
Βουλγαράκη.

Φωτογραφικό και λοιπό Αναλυτικό Ρεπορτάζ από την Συνεστίασιν της 7-11-13 οπου
ομίλησεν και εβραβεύθη ο Βουλευτής και πρ.Υπουργός και πρ.Δήμαρχος Χανίων
κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης και μερικοί εκ των Αντιδημάρχων του ητοι οι κκ Βούρβαχης
Γεώργιος,Κουκλάκης Γεώργιος,Μυλωνάκη Χαρούλα,Ντάλλας Μιχαήλ,Παπαδογιάννης
Αρης,και Ταβουλάρης Παναγιώτης.

Κεντρικό Τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης
Διακρίνονται απ αριστερά ο β.Δ/της των ροτ.Κρήτης ροτ.Κρουσταλάκης Παντελής, ο
Γεν.Γραμματέας Εμμ.Νοδαράκης,το ζεύγος του πρ.Υπουργού Κυριάκου Βιρβιδάκη,ο Πρόεδρος
Μαρινάκης Σταύρος, ο β.Δ/της Εμμ.Δελάκης,ο Πτέραρχος ε.α κ.Κελαιδής Εμμ.Πολιτευτής,το
ζεύγος Στρατιδάκη Γεωργίου πρ.Δ/του της V Μεραρχίας Κρητών και ο Δ/της του Π.Β Κρήτης
Ταξίαρχος Λάζαρος Σκυλάκης.
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Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης
Διακρίνονται απ αριστερά ο Αντ/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος, η επιτ. ροτ. Ζαχαρένια
Σημανδηράκη ειδική σύμβουλος των Γεν.Αρχείων του Κράτους, ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ
κ.Καστρινάκης Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Πρωτοπαπαδάκης ΚΩΝ/ΝΟΣ, ο επιμ.της ΩΡΛ
κλινικής του του Γεν.Νος.Χανίων Πρώιμος Ευκλείδης, ο κ.Παινεσάκης Επιχειρηματίας, ο
Πρ.Βουλευτής Χανίων κ.Γυπαρης Κων/νος Γραμμ. του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης
Διακρίνονται απ΄αριστερά ο Υποδιοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης Σμήναρχος Κονταράκης
Ιωάννης, η Πολιτευτής Χανίων κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη Παπαδερού Πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ, ο
επίτιμος Πρόξενος της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κρήτη ροτ.Πατεράκης Σταύρος, ο
Επιχειρηματίας Πέτρος Τσουβαλάκης, ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωμ.Μανιουδάκης Αθανάσιος, ο
τ.Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων κ.Τζουλακης Σταύρος πρώην Εφορος Χανίων
και ο
Πρ.Αντινομάρχης Χανίων κ.Σπανουδάκης Εμμανουήλ.
Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την Ομιλία του
Βουλευτού και πρ.Υπουργού – πρ.Δημάρχου Χανίων
και ροτ.Κυριάκου Βιρβιδάκη.
Διακρίνονται απ αριστερά ο πρ.βουλευτής κ.Γύπαρης
Κων/νος,ο
β.Δ/της
Κρουσταλάκης
Παντελής,ο
Γεν.Γραμμ.Εμ.Νοδαράκης,η κ.Βιρβιδάκη,ο ομιλητής και
ο Πρόεδρος Μαρινάκης Σταύρος.
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Δυο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εισδοχή εις τον ροτ.Ομιλον Χανίων της
συμβολαιογράφου Χριστιάννας Γιαννουδάκη. Στο πρώτο ο β.Δ/της Εμμ.Δελάκης την παρουσιάζει
καιτην προσφωνεί καταλλήλως. Στο δεύτερο τόσον ο β.Δ/της Κρουσταλάκης Παντελής όσον και ο
πατέρας της Ιωάννης Γιαννουδάκης πρ. Πρόεδρος της τοποθετούν από κοινού εις την κομβιοδόχην
της το σήμα του Ρόταρυ.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την αίθουσα του κέντρου Ζυγός οπου σύσσωμοι οι ροτ.των
Χανίων εδωσαν ένα δυναμικό παρών εις την βραδιάν προς τιμήν του πρ.Δημάρχου κ.Βιρβιδάκη
Κυριακου και των Αντιδημάρχων της οκταετούς θητείας εις τον Δήμον Χανίων.
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Από την βράβευσιν του πρώην Υπουργού και πρ.Δημάρχου Χανίων κ.Βιρβιδάκη Κυριάκου

Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα του επέδωσαν
από κοινού και δια λογαριασμόν του
Ροτ.Ομίλου Χανίων ο Αντιδήμαρχος Χανίων
κ.Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος και β.Δ/της των
Ροταριανών Κρήτης Παντελής Κρουσταλάκης οι
οποιοι τον συνεγχάρησαν εγκαρδίως δια το
εργον και την προσωπικότητα του.
Διακρίνονται απ΄αριστερά καθήμενος ο
πρ.Βουλευτής κ.Γύπαρης Κων/νος, ο Πρόεδρος
Μαρινάκης Σταύρος,ο Αντιδήμαρχος Χανίων
κ.Πρωτοπαπαδάκης Κων/νοs, o πρ.Υπουργός και πρ.Δήμαρχος Χανίων κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο
β.Δ/της των ροτ.Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής, ο β.Δ/της του Ροτ.Ομίλου Αθηνών Εμμ.Δελάκης.
Από την βράβευσιν του πρ.Αντ/ρχου Χανίων κ.Βούρβαχη Γεωργίου.

Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα του επιδίδουν από κοινού και δια λογαριασμόν του Ροτ.Ομίλου
Χανίων ο Δ/της και ο Υπ/της του Πεδίου Βολής Κρήτης κκΣκυλάκης Λαζαρος και Κονταράκης
Ιωάννης καθως και ο Γεν.Γραμματέας Εμμ.Νοδαράκης.
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Από την βράβευσιν του πρ.Αντιδημάρχου
Χανίων κ. Κουκλάκη Γεωργίου
Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα του
επέδωσαν από κοινού και δια λογαριασμόν του
Ροτ.Ομίλου Χανίων ο πρ. Δ/της της V ΜΕΡΑΡΧΊΑς
Κρητών Υποστράτηγος κ.Στρατιδάκης Γεώργιος
και ο Αντιπτέραρχος ε.α και Πολιτευτής
κ.Κελαιδής Εμμανουήλ.

Από την βράβευσιν της πρ.Αντιδημάρχου
Χανίων ιατρού κ.Μυλωνάκης Θεοχαρούλας.
Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα της επέδωσαν
από κοινού και δια λογαριασμόν του
Ροτ.Ομίλου Χανίων ο πρ. Αντινομάρχης Χανίων
κ.Σπανουδάκης Εμμανουηλ και η πολιτευτής
Χανίων
κ.Αρχοντισσα
ΝαναδάκηΠαπαδερού.Εις την φωτογραφία διακρίνονται
επίσης
οι β.Δ/ται Εμμ.Δελάκης και
Κρουσταλάκης Παντελής καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γεν.Γραμμ.ροτ.Μαρινάκης Σταύρος και
Νοδαράκης Εμμ.
Από την βράβευσιν του πρ.Αντιδημάρχου Χανίων
κ.Ντάλλα Μιχαήλ
Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα του επέδωσαν
από κοινού και δια λογαριασμόν του Ροτ.Ομίλου
Χανίων ο κκΓύπαρης Κων/νος πρ.Βουλευτής και
Γραμματεύς του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κρήτης και ο κ.Καστρινάκης Βασίλειος Πρόεδρος
της ΔΕΔΙΣΑ παρουσία του β.Δ/του Εμμ.Δελάκη και
του Προέδρου Σταύρου Μαρινάκη.
Από την βράβευσιν του πρ.Αντιδημάρχου Χανίων
κ.Αρη Παπαδογιάννη
Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα του επιδίδουν
από κοινού και δια λογαριασμόν του Ροταριανού
Ομίλου Χανίων ο Επίτιμος Πρόξενος της
Σλοβακικής
Δημοκρατίας
στην
Κρήτη
ροτ.Πατεράκης Σταύρος και ο Γεν.Γραμματεύς
Εμμ.Νοδαράκης
παρουσία
των
Προέδρων
Μαρινάκη Σταύρου και β.Δ/του Εμμ.Δελάκη.
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Από την βράβευσιν του πρ.Αντιδημάρχου
Χανίων κ.Ταβουλάρη Παναγιώτου Ιατρού
Ορθοπεδικού
Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα του
επιδίδουν από κοινού και δια λογαριασμόν
του Ροταριανού Ομίλου Χανίων οι
κκΚοπασάκης Ελευθέριος Δ/νων Σύμβουλος
του οργανισμού Ανάπτυξις Κρήτης και ο
Περιφερειακός
Σύμβουλος
Κρήτης
κ.Κονταξάκης Γεώργιος.

Ο Πολυβραβευμένος Σατυρικός Συγγραφέας κ.
Παύλος Πολυχρονάκης ενώ απαγγέλει ένα
χιουμοριστικό στιχούργημα του.

Ο Πολυβραβευμένος Ακαδημαικός Ποιητής και
Λογοτέχνης κ.Νικόλαος Μαραγκουδάκης ενώ
αναφέρεται με υμνους του στις Εθνικές
επετείους του μηνός Νοεμβρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Κ. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΤΗΣ 7/11/2013 ΜΕ ΘΕΜΑ
‘Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ’
Προκειμένου να κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην
Ελλάδα θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε την παγκόσμια πραγματικότητα που αφορά στον τομέα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή στερεών αποβλήτων (αστικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων)
ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως. Δεδομένου της προβλεπόμενης αύξησης του πληθυσμού
όσο και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και του αυξανόμενου ρυθμού
αστικοποίησης προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 η ποσότητα των στερεών αποβλήτων θα έχει σχεδόν
διπλασιαστεί. Αν και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν τον κανόνα στις
προηγμένες βιομηχανικές χώρες ωστόσο η εδαφική διάθεση σε ΧΥΤΑ και χωματερές φαίνεται ότι
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αποτελούν ακόμα την κύρια πρακτική διάθεσης στερεών αποβλήτων σε χώρες τόσο του αναπτυγμένου όσο
και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Περίπου το 70 % των αστικών αποβλήτων που παράγονται παγκοσμίως
οδηγείται σε ΧΥΤΑ και χωματερές , ενώ μόλις το 11% οδηγείται σε μονάδες θερμικής και ενεργειακής
αξιοποίησης και το υπόλοιπο 19 % οδηγείται σε συστήματα ανακύκλωσης και Μηχανικής - Βιολογικής
Επεξεργασίας.
Σε οικονομικούς όρους η Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές
παγκοσμίως, με ετήσιο κύκλο εργασιών 1 τρις δολάρια και αριθμό εργαζομένων άνω των 40 εκ. Το 2020 ο
κύκλος εργασιών του κλάδου αναμένεται να αγγίξει τα 2 τρις δολάρια, με ακρογωνιαίο λίθο την
ανακύκλωση.
Οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων φαίνεται ότι διαβλέπουν την επέκταση αυτής της αγοράς
δεδομένου ότι σήμερα μόνο το ¼ των αποβλήτων που συλλέγονται οδηγούνται για ανακύκλωση –
επαναχρησιμοποίηση. Επιπλέον το «Πρασίνισμα» της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που επιδιώκεται
σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αυξήσει την ανακύκλωση αστικών σύμμεικτων αποβλήτων κατά ένα
συντελεστή της τάξης του 3,5.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου αυτή προβλέπεται να
επικεντρωθεί σε :




Περαιτέρω αύξηση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης. Ο τομέας αυτός θα αυξηθεί
ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.
Ανάπτυξη νέων ΧΥΤΑ, κατά προτίμηση με συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου
βιοαερίου - αυτή θα είναι η νέα μεγάλη αγορά για τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.
Νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, τόσο θερμικές όσο και βιολογικές.

Στην Ελλάδα τώρα η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας τόσο ως προς την περιβαλλοντική όσο και ως προς την οικονομική της
διάσταση.
Με δεδομένο αυτό η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στο στάδιο που προωθεί ολοκληρωμένη στρατηγική,
αναλυτικό σχεδιασμό, συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση της ορθής διαχείριση των
απορριμμάτων με υλοποίηση των 13 Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων που προχωρά
βάσει του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
Οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που αφορούν σε 79 κατασκευασμένους και
77 λειτουργούντες ΧΥΤΑ, 4 Μονάδες Επεξεργασίας σε Λιόσια, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλονιά και κάποιους
ΣΜΑ, δεν επαρκούν για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και για την επίτευξη των στόχων που
θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κυρίως αυτών της ανακύκλωσης. Απαιτείται η υλοποίηση και η
αξιοποίηση επενδύσεων σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τελεσφορήσει μία μεγάλη επενδυτική προσπάθεια η οποία αυτή τη
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της προκήρυξης των έργων ΣΔΙΤ σε 8 περιφέρειες της χώρας και η οποία
παρουσιάζει πρόοδο αφού επιλύθηκαν πολλά θεσμικά ζητήματα και αρκετές δικαστικές διαμάχες.
Το πρόγραμμα των ΣΔΙΤ αφορά σε συνολικό ύψος επένδυσης που φθάνει τα 1,35 δις ευρώ και θα
κατανεμηθεί στα επόμενα 4 χρόνια. Η δημόσια συμμετοχή ανέρχεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ
και θα βαρύνει το ΕΣΠΑ αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περιόδου το ΣΕΣ δηλαδή το
Σύμφωνο εταιρικής σχέσης.
Επίσης, στα πλαίσια βελτίωσης του Ν 4071/2012 συζητείται και η επέκταση του αντικειμένου
διαχείρισης των ΦοΔΣΑ και σε άλλα απόβλητα εκτός των οικιακών. Αυτά μπορεί να είναι αδρανή ή τα
προϊόντα κατεδαφίσεων ή και μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα των οποίων η ανάκτηση και
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ορθολογική αξιοποίηση μέσω της ανακύκλωσης θα προσθέσει καινούργιες ευκαιρίες για την τοπική ή
περιφερειακή επιχειρηματικότητα.
Σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: πρόληψη επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
ανάκτηση και τελική διάθεση, υπάρχει αναπτυξιακή διάσταση (επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό - αύξηση
θέσεων εργασίας – εξοικονόμηση ενέργειας), και με βάση την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει συνάγεται επίσης
ότι ο ρυπαίνων συνεισφέρει στην ανάπτυξη κλάδων οικονομίας.
Για όλα αυτά προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του πολίτη είτε μέσα από θεσμοθετημένα όργανα
δημόσιου χαρακτήρα όπως οι ΦοΔΣΑ, είτε μέσα από οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών είτε μέσα από
επιχειρήσεις είτε και ατομικά.
Είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνον να επιτύχουμε στην υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας αλλά παράλληλα να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε τους
πολίτες πείθοντάς τους ότι η τοπική ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραδοσιακές
έννοιες της καθαριότητας και της ευταξίας που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β. Δ/ΤΟΥ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ ΤΗΝ 12-11-13
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΑΚΤ ΑΘΗΝΩΝ
Σεβαστέ μου Ροταριανέ Διοικητά Κοσμά
Πολύ αγαπητοί ροτ.Πρόεδροι Ιωάννη και Mιχαήλ.
Αξιότιμες αρχές της πόλεως των Αθηνών.
Εκλεκτοί προδιοικητές και εφηφισμένε,Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι και λοιποί συνδετημόνες που
παρίστασθαι εις την σημερινήν Πανηγυρικήν Συνεστίασιν του Ομίλου Αθηνών προς τιμήν του
Δ/του μας Κοσμά Χουτουριάδου.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας,κοντά σε ροτ.με μερικούς εκ
των οποίων συνδέομαι με μακράν άδολην ροτ.εκτίμησιν και φιλίαν. Δεν θα λησμονήσω ποτέ την
επιλογήν του Ομίλου μου και την εμπιστοσύνην που μου έδειξαν δια να πραγματοποιηθεί το
ετήσιο Πανελλήνιο ροτ.Συνέδριο ο Δ/τηs ροτ.Τσιμπούκηs Δημήτριος και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
τ.Διοικητής Τζώνης Κωνσταντινίδης το 2010.
Πιστεύω να δικαίωσα τις προσδοκίες τους.Αισθάνομαι υπερήφανος που ο Δ/της της χρονιάς
13-14 ροτ.Κοσμάς Χουτουριάδης με επέλεξεν ως β.Δ/την δια 4 Ομίλους των Αθηνών.
Αντιλαμβανόμενος όμως την μακράν απόστασιν που μας χωρίζει και το βάρος που επωμίζομαι τον
παρεκάλεσα να με απαλλάξει από τους άλλους 3 κρατώντας μόνον τον δικόν σας, τον πρώτο
Ομιλον της Ελλάδος και από απόψεως χρονολογικής ιδρύσεως αλλά και από απόψεως ουσιαστικής
προσφοράς υπηρεσιών δια τα ιδανικά του Ρόταρυ.
Αισθάνομαι ευτυχής ευρισκόμενος ανάμεσα σας και ανάμεσα σε εκπροσώπους της Νεολαίας
μας της ελπίδας του Εθνους μας από την οποίαν πολλά προσμένουμε εμείς οι της τρίτης ηλικίας
και να τους ευχηθούμε από βάθους καρδίας να φτάσουν τα χρόνια μας και να τα ξεπεράσουν κατά
πολύ με μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη και με απογόνους. Τον μήνα Σεπτέμβριο στην κοινή
Πανηγυρική συνεστίασιν των Ομίλων Αθηνών και Ροταράκτ ημουν παρών και είχα ετοιμάσει μια
αφιέρωση δια τους ροταράκτορες δια να ενθυμούνται την επίσκεψιν μου εις τον Ομιλον Ροταράκτ
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Αθηνών και του εορτασμού του μηνός της Νεότητας και τους είχα αφιερώσει ένα στιχούργημα
μου, αλλά δυστυχώς λόγω της ματαιώσεως της συνεστιάσεως δεν μπόρεσα να τους το αναγνώσω
πράγμα που κάνω σήμερα και με την παράκλησιν να τους το γνωστοποιήσετε΄.
Το στιχούργημα μου εχει ως εξής :
Γιορτάζει η νεότητα
Σε όλο τον πλανήτη
Με μαντινάδες θα ευχηθώ
Από τα Χανιά της Κρήτης.

Ελπίδα της Ελλάδας μας
Τα νιάτα τα δικά σας.
Διπλά να την τιμήσετε
Και σεις και τα παιδιά σας.

Κτίσετε κόσμο Ατσάλινο
Κανείς μην σας νικήσει
Οποιος εχθρός από τους πολλούς
Τύχει να το τολμήσει.

Εμείς υπήρξαμε το φως
Στα ζάλα της ζωής σας
Θα φύγωμε ένα πρωί
Θαμαστε ανάμνηση σας.

Φύλλα χρυσού να πραγματώνονται
Οι σκέψεις στο μυαλό σας
Και ότι ποθούν τα μάτια σας
Να γίνεται δικό σας.

Μη θέλοντας να μακρυγορήσω περισσότερον τελειώνω με 3 Αφιερώσεις με κοινό
περιεχόμενον και σας παραδίδω 3 τόμους των δελτίων Χανίων προς τους 2 Προέδρους τον
Γιάννην και τον Μιχάλην καθώς και τον τ.Πρόεδρον Σωτήρην Ράπτην, ως εκπροσώπους ολων των
ροταριανών και ροταρακτόρων που αποτελούν τους Ανιδιοτελείς αγωνιστάς της Ανθρωπιάς.
Θέλω δε να επισφραγίσω την σημερινήν παρουσίαν μου εις τον Ομιλον σας με ένα μεγάλο
ευχαριστώ τόσον προς τον Πρόεδρον Γιάννην Βαρώτσον οσον και προς τον Δημήτριο Μέξην που
μου έδειξαν επανειλλημμένως τα αμέριστα φιλόφρονα συναισθήματα τους προς το πρόσωπον μου
επι τη αναλήψει των καθηκόντων μου ως β.Δ/του.
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ΘΕΜΑ: Με επιτυχία η αιμοδοσία από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου
Με τη συμμετοχή 17 εθελοντών, Ροταριανών και φίλων του Ομίλου,
διεξήχθη η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε ο Ροταριανός
Όμιλος Ηρακλείου, στο τμήμα αιμοδοσίας του Βενιζελείου νοσοκομείου.
Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου ευχαριστεί θερμά όλους τους
εθελοντές αιμοδότες για την προσφορά τους, το ιατρικό και
νοσηλευτικό του τμήματος Αιμοδοσίας του Βενιζελείου για τη
συνεργασία, αλλά και όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, έντυπα και
ηλεκτρονικά, που πρόβαλλαν αποτελεσματικά και αυτή τη δράση του
Ομίλου.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ρ.Ο. ΠΑΤΡΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
Εκλεκτέ μου φίλε,
Ευχαριστώ θερμά για την αποστολή του αξιόλογου περιοδικού σας.
Σου στέλνω τα εγκάρδιά μου συγχαρητήρια καθώς και σε όλα τα μέλη του Ομίλου σου.
Σας περιμένουμε στην Κύπρο. Ελπίζω επίσης να μπορέσω να έρθω περί το τέλος του έτους
στην Κρήτη, οπότε είμαι στη διάθεσή σου για να μιλήσω στον όμιλό σας, όπως είχες την
καλοσύνη να με καλέσεις πλειστάκις.
Με τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς,
Χρίστος
THE LAW OFFICES OF DR. CHRISTOS A. THEODOULOU
Theodoulou House
9, W. Weir Street and 5, Corais Street
P.O. Box 40965
6308 LARNACA - CYPRUS
Tel: +357 24656318
Fax: +357 24623215
E-mail 1: c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
E-mail 2: patent.theodoulou@cytanet.com.cy
www.theodoulou.com.cy

Πολυ αγαπητε Ροτ Συναδελφε Χρίστο,
Σε ευχαριστουμε δια τα καλα σου λογια. Σου στελνω το ετησιο προγραμμα του Ομιλου μας και
μεσα στις ημερομηνιες αυτες μπορεις να μας επισκεφθεις οποτε θελεις, αρκει να συνενοηθουμε
προηγουμενως δια να μην εχει φρακαρει το προγραμμα, δηλαδη να μην ειναι πολυ μεγαλο και να
βρεις ενα ενδιαφερον δια το κοινο θεμα και οχι πανω απο 10-12 λεπτα διοτι συνηθως εχω διπλο
προγραμμα οπως διαπιστωνεις δια να συγκεντρωνω κοσμο τοσο απο τους Ροτ. οσο και απο την
κοινωνια των Χανιων.
Περιμενω απαντηση σου και πολλα χαιρετισματα στη συζυγο σου Κλελια!
Δελακης Εμμανουηλ , β.Δ/της 2470 περ. Δ.Ρ. 2013-2014

26

ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Επίσκεψη Ροταριανού από την Γερμανία

ichael Mueller, Ροταριανός από τον Όμιλο Greifenberg του Μονάχου, επισκέφτηκε τον Ροταριανό Όμιλο
Ηρακλείου, την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013.
Παρόντες στην άτυπη συνάντηση εκτός από τον Πρόεδρο του Ομίλου Μανόλη Φούμη, ήταν ο
Γραμματέας Νικόλας Σπετσίδης, ο β. Διοικητής Π. Κρουσταλάκης, οι Αντιπρόεδροι Gian Andrea
Garancini και Φάνης Κανάκης, το μέλος του Δ. Σ. Γιάννης Ιεραπετρίτης και ο προΠρόεδρος Δομέτιος
Μαραβέλιας.
Ο αγαπητός Michael, βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές με την οικογένειά του.

Επιβραβεύτηκε η κοινωνική δράση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας και της Kappa Foods
Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Galaxy, ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου
επιβράβευσε την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στο πρόσωπο του Προέδρου της κ. Γιάννη
Λεμπιδάκη και την εταιρεία Kappa Foods στο πρόσωπο του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της κ. Θεόδωρου
Καλαθάκη, για την ιδιαίτερα αποτελεσματική πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
εφαρμόζουν.
Φωτογραφίες από τη δράση μπορείτε να δείτε εδώ http://www.rotaryiraklio.gr/article30.html
Και εδώ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.670770966286700.1073741843.160734833956985&type=3
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