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ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοπή Πίτας στο Εργαστήριο
Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και
Εδαφικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης

θες το µεσηµέρι το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και
Εδαφικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης Παράρτηµα Χανίων υπό
την εποπτεία του υπεύθυνου
καθηγητή κ. Σταυρουλάκη
Γιώργου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη του πίτα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα µαθήµατα που
πραγµατοποιούνται στο Εργαστήριο, καθώς και η διοίκηση, η
τεχνική υπηρεσία αλλά και το
έκτατο και µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό. Ο τυχερός στην

Χ

κοπή της πίτας, κέρδισε τέσσερα επιστηµονικά βιβλία που θα
τον βοηθήσουν στη συνέχεια
των σπουδών του καθώς και
µια πένα. Η συµµετοχή στην
εκδήλωση ήταν µεγάλη, ενώ
αµέσως µετά ακολούθησε µια
µικρή δεξίωση µε µπουφέ και
ποτό. Μαζί µε τις ευχές, τέθηκαν και οι νέοι στόχοι για το
2009 τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Οι συντελεστές στου εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Φυσικών Πόρων εύχεται το 2009 να είναι
παραγωγικό και δηµιουργικό!

Πρώτη συνεστίαση του Ρόταρυ
Χανίων, για το 2009
• Θα βραβευθεί ο διακεκριµένος χειρουργός
ορθοπεδικός, Βασίλειος Βερναδάκης
ΒΡΑ∆ΙΑ αφιερωµένη στην πορεία και το έργο του Ροταριανού κινήµατος, θα είναι η 15η
Ιανουαρίου, ηµέρα κατά την
οποία θα πραγµατοποιηθεί η
πρώτη συνεστίαση του Ροταριανού Οµίλου Χανίων, για το
νέο έτος, στην διάρκεια της
οποίας θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα των µελών του
τοπικού Ρόταρυ.
Παρούσα στην συνεστίαση
που θα πραγµατοποιηθεί στις
9:30 το βράδυ, στο Flamingo
Road θα είναι η διοικητής του
Ρόταρυ Νοτίου Ελλάδος (2470
Ροταριανή Περιφέρεια), Μαίρη
∆εληβοριά.
Η επίσηµη προσκεκληµένη,
µε την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, θα αναπτύξει στους παραβρισκόµενους το θέµα της συνύπαρξης ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση, ο Ιανουάριος του 2009,
αφιερώνεται στην παγκόσµια
ειρήνη και κατανόηση, γι’ αυτό
και στην διάρκεια της συνεστίασης ο ακαδηµαϊκός Νίκος
Μαραγκουδάκης, θα απαγγέλλει δικά του ποιήµατα, σχετικά
µε το θέµα.
Επιπλέον η ∆ήµητρα Τυλλιανάκη θα αναπτύξει το κοινωνικό έργο του οµίλου, όπως

η ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου στο Γαλλικό Κονγκό και η
συµµετοχή στα προγράµµατα
πόσιµου νερού στην SIERRA
LEONE της Αφρικής και υιοθεσίας παιδιών µέσω της ACTION
AID.
Μετά τις οµιλίες θα ακολουθήσουν οι καθιερωµένες βραβεύσεις. Θα βραβευθούν όλοι
οι διατελέσαντες βοηθοί διοικητές Κρήτης για το αξιόλογο
έργο τους, καθώς και του τ.
προέδρου Ιωάννη Αµαργιανιτάκη.
Επιπλέον θα βραβευθεί ο
διακεκριµένος χειρουργός Ορθοπεδικός Βασίλειος Βερναδάκης, επιµελητής του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντινάν» και
διευθυντής της Ορθοπεδικής
κλινικής του νοσοκοµείου «Ιασώ General», για την πρωτοποριακή νέα στην Ελλάδα και διεθνώς αναγνωρισµένη µέθοδο
«AMIS», που αφορά στη θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας και
της Αρθροπλαστικής Ισχύου,
µε ελάχιστη επεµβατικότητα.
Τέλος θα βραβευθούν τα µέλη του συλλόγου φίλων της
Εθνικής Ελλάδας «Γαλανόλευκος Φάρος», και ο πρόεδρος
Νίκος Φλέκας, για τις συµµετοχές τους σε όλους τους αγώνες της Εθνικής ποδοσφαίρου,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Το νέο ηµερολόγιο του
ΧΟΧ «Ο Ψηλορείτης»
ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ
εµφανίσεις των µελών
του, τόσο στα Χανιά, όσο
και στο Εξωτερικό κατά το
2008, έχει ως θέµα το φετινό ηµερολόγιο του Χορευτικού Οµίλου Χανίων
«Ο Ψηλορείτης».
Το µονοσέλιδο καλαίσθητο ηµερολόγιο, περιλαµβάνει φωτογραφίες
από την παρουσία και την
εκπροσώπηση της Ελλάδας σε παραδοσιακά και
χορευτικά φεστιβάλ, της
Ινδίας, του Μεξικού, της
Βουλγαρίας και της Κύπρου. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα µέλη
του συλλόγου σε εκδήλωση της Ανατολικής Τάφρου των Χανίων, καθώς και στη Γιορτή Τσικουδιάς.

