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TO TEYXOΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΝ 
ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ & ΛΑΡΝAΚΑΣ – ΚΙΤΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ,  της 
Βραβεύσεως του Προέδρου της ∆ιεθνούς και ∆ιακρατικής Επιτροπής του 
Κυπριακού Ρόταρυ – ∆ιεθνολόγου ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ και της οµιλίας περί 
Τουρισµού του κ. Σταύρου Πατεράκη τ.Προέδρου των Τουριστικών πρακτόρων 
Κρήτης. 

Κεντρικό τµήµα της Προεδρικής Τραπέζης 

 

∆ιακρίνονται απ’ αριστερά ο ∆/της του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχος κ.Ιπποκράτης 
∆ασκαλάκης µετά της συζύγου του, ο ∆/της της V Mεραρχίας  Κρητών Ταξίαρχος 
κ.Γεώργιος Στρατιδάκης µετά της συζύγου του Στέλλας, ο Γεν. Γραµµ. Εµµ. Νοδαράκης, ο 
β.∆/της των ροτ. Κρήτης Γκίζας Σταύρος, η κ.Κλαίλια Θεοδούλου β. Γενικός Εισαγγελέας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο κ. Χρίστος Θεοδούλου Πρόξενος της Τυνησίας και 
Πρόεδρος της ∆ιεθνούς και ∆ιακρητικής επιτροπής του Κυπριακού Ρόταρυ, ο Πρόεδρος 
του ροτ. οµίλου Λάρνακος – Κίτιον Κυριάκος Σεραφείµ, ο Πρόεδρος µας Εµµ. ∆ελάκης, ο 
κύριος οµιλητής της βραβιάς ροτ. Πατεράκης Σταύρος τ.Πρόεδρος  των τουριστικών 
πρακτόρων Κρήτης και ο εψηφ/νος Πρόεδρος 2013-14 Μαρινάκης Σταύρος.         

Αριστερό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης  

 

∆ιακρίνονται απ΄αριστερά ο Ακαδηµαϊκός και Καθηγητής της Ιατρικής ιατρός κ.Σεραφείµ  
Καστανάκης, ο τ.Αντινοµάρχης Χανίων κ.Γύπαρης Κων/νος πολιτευτής Χανίων, ο κ. 
Φαραντάκης Γεώργιος εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών ‘’ 
Ελευθ. Βενιζέλος’’ και ο κ. Καλαϊτζάκης Γεώργιος πολιτευτής Χανίων και τ. Γεν. ∆/της των 
ΕΛ. ΤΑ. 
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∆εξιό τµήµα της Προεδρικής τραπέζης 

 

∆ιακρίνονται απ΄αριστερά οι Αντι/δροι και Πρόεδροι του 
συνδέσµου Εφέδρων Αξ/κών νοµού Χανίων κκ. 
Σταµατάκης Γεώργιος και Μανιουδάκης Αθανάσιος. 

 

 

ΜΙΚΡΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΜΜ. ∆ΕΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ της 
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ 29-3-2012 

Κυρίες και Κύριοι 

Αγαπητοί ροτ/νοί συνάδελφοι, 

Εις τον τόπο µας έχουµε πολλές επετείους που τις θεωρούµε Εθνικές. Αυτό 
οφείλεται εις το ότι συνέβησαν, εις την διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, 
πολλά µεγάλα ιστορικά γεγονότα, που αξίζει να µνηµονεύονται από το 
Πανελλήνιον αλλά και πολλά τοπικά γεγονότα, Εθνικής όµως σηµασίας, καθώς η 
Πατρίδα µας ελευθερώνονταν σταδιακά, και κάθε τόπος είναι φυσικό να γιορτάζει 
τη µέρα της απελευθερώσεως του.  Μέσα όµως, εις το πλήθος αυτό των Εθνικών 
εορτασµών, µοναδική και πρώτη παραµένει η 25η Μαρτίου η επέτειος της Εθνικής 
παλιγγενεσίας µας. Κάθε χώρα, όσο πολλές και µεγάλες και αν είναι οι ιστορικές 
της ώρες, διαλέγει µια µοναδική στιγµή, µια µοναδική µέρα, µέσα εις την οποία 
ενσαρκώνει όλο το µεγαλείο της, όλα  τα ιδανικά της. Kαι αυτή είναι η µοναδική της 
εθνική εορτή.  

Η Εορτή των Εορτών του Έθνους. Εις την ηµεροµηνία αυτήν, συµπυκνώνεται η 
βούλησης ενός λαού να αποκτήσει την Πολιτική του Ελευθερία. Ύστερα από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, που τότε βρισκόταν ακόµη σε απόσταση µηνών από µας, 
ύστερα από την κατάπνιξιν της Γαλλικής επαναστάσεως, πρώτοι οι Έλληνες - 
µέσα σε µια Ευρώπη κυριαρχηµένη από µοναρχικά φέουδα -  πρόβαλε την αρχή 
ότι κάθε λαός, που έχει αληθινή, όχι κατασκευασµένη Εθνική συνείδηση, έχει και το 
δικαίωµα να διεκδικήσει την Πολιτική του αυτονοµία.  

Η Ελληνική εθνεγερσία στάθηκε η σφήνα, που µπήκε εις τον τεράστιο βράχο της 
Ιερής Συµµαχίας και συνέβαλε αποφασιστικά εις την διάσπασιν της και από τότε 
άλλαξε µορφή η Πολιτική ζωή της Ευρώπης. Και αυτό κατορθώθηκε όχι µόνον µε 
την φροντίδα µερικών φιλικών κυβερνήσεων, αλλά µε το πρωτόφαντο ρεύµα του 
φιλελληνισµού όλων των λαών της Ευρώπης και της Αµερικής. Πολλές 
επαναστάσεις µε ιερούς σκοπούς έγιναν από λαούς δουλωµένους και 
βασανισµένους. Καµιά όµως, δεν προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασµό όσον η δική 
µας. Σε όλες τις γλώσσες του κόσµου, ποτέ, δεν πλάσθηκαν ειδικές λέξεις, που να 
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σηµαίνουν τους φίλους άλλων λαών και άλλων επαναστάσεων. Μόνον για µια 
επανάσταση και µόνον για έναν λαό σ’ όλες τις γλώσσες του κόσµου πλάστηκαν 
οι λέξεις « ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΛΕΛΙΝΙΣΜΟΣ» λέξεις που δεν αναφέρονται στην 
παγκόσµια λατρεία προς τους αρχαίους Έλληνες, αλλά στην αγάπη όλων των 
ελευθέρων ανθρώπων για τους αγωνιστές του ’21 και τους συνεχιστές εκείνου του 
αγώνα. 

Αυτός ο Φιλελληνισµός εκδηλώθηκε σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και 
Πνευµατικής ζωής της Ευρώπης, ιδιαίτερα όµως,  εις την ποίηση την Λογοτεχνία 
και εις τις εικαστικές τέχνες. Οι µεγαλύτεροι ζωγράφοι της εποχής απεικόνισαν µε 
έργα τους τον µεγαλειώδη αγώνα των Ελλήνων, συγκινώντας 
έτσι τους λαούς της Ευρώπης αλλά και καταγράφοντας για την 
παγκόσµια ιστορία της συγκλονιστικότερες στιγµές του.  

Αυτές τις στιγµές, Κυρίες και Κύριοι αυτές τις ποιητικές εικόνες 
θα µας παρουσιάσει απόψε δι’ ολίγον ο Κύριος Ν. 
Μαραγκουδάκης που είναι ένας επίλεκτος φίλος του Οµίλου 
µας, γνωστός εις το Πανελλήνιον, αλλά και εκτός των ορίων 
της Πατρίδος µας, για την δηµιουργικήν παρουσίαν του εις τον 
χώρον της ποίησης της λογοτεχνίας και της Αρχαίας 

Ελληνικής γλώσσης.   

Kαι τώρα θα προβληθεί σχετικό video επιµελεία  του 
δηµοσιογράφου και Αναπληρωτού Γεν. Γραµµατέα ροτ.  
Νικολάου Τσιβουράκη. 

Υπενθυµίζω στους ροτ/νούς Συναδέλφους και τους φίλους του 
Ρόταρυ ότι το ετήσιο ροτ/νό Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
εφέτος εις την Καλαµάτα από 20 έως 22 Απριλίου στο 
πολυτελές ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT. Ο ∆/της µας Νίκος 
Μακρυγιάννης και οι ροτ/νοί συνάδελφοι της Καλαµάτας µας 

επιφυλάσσουν πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις. ∆ια περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε σ’ εµένα.  

Eπίσης σας υπενθυµίζω ότι αύριο βράδυ στις 8 στο Εθνικό Ίδρυµα Ελευθ. 
Βενιζέλος θα γίνει η παρουσίασις του βιβλίου « η Ελλάδα και η Αντάτ 1η 
Αυγούστου 1914 έως 25 Σεπτεµβρίου 1916 » του ροτ/νού Χρίστου Θεοδούλου 
Προέδρου της ∆ιεθνούς και ∆ιακρατικής Επιτροπής του Κυπριακού Ρόταρυ – 
∆ικηγόρου - ∆ιεθνολόγου – Προξένου της Τυνησίας που εντός ολίγου θα 
βραβεύσουµε δια την Εθνικήν και συγγραφική του δράσιν. Παρακαλώ να τον 
τιµήσουµε ιδιαιτέρως µε την παρουσίαν µας αύριο βράδυ όπως τον τιµούµε και 
απόψε µε την σύσωµον συµµετοχήν µας.   

Ανταλλαγή σηµαιών µετά των οµίλων Ηλιουπόλεως και Λάρνακος-Κίτιον . 
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Με µεγάλη χαρά  υποδέχοµαι τον Πρόεδρον του ροτ/νού οµίλου Ηλιουπόλεως 
Απόστολον Μαµάταν και τον καλώ να έλθει στο βήµα δια να ανταλλάξοµε τα 
Λάβαρα των οµίλων µας. Επι πλέον του αφιερώνω την κάτωθι Κρητική µαντινάδα 
δείγµα των αισθηµάτων µας προς αυτόν.  

Βασιλικοί οι δρόµοι σου 
χρυσός τα όνειρά σου 
Υγεία, Αγάπη αιώνια 
στην οικογένειά σου. 

 

                                                                                                             

Πρωτόγνωρο γεγονός συνέβη στην Πανηγυρικήν 
συνεστίασιν του ροτ/νού οµίλου Χανίων µε την παρουσίαν 
έξι (6) ενεργών Ροταριανών Προέδρων και δύο 
εκπροσώπων άλλων οµίλων ήτοι εκπροσωπήθηκαν οκτώ 
(8) ροτ. όµιλοι  δεδοµένου ότι ο όµιλος Χανίων είναι 
σηµαντικά αποµεµακρυσµένος χιλιοµετρικά απ’ αυτούς. 
∆ιακρίνονται απ’ αριστερά οι Πρόεδροι των Ροταριανών 
οµίλων : Λάρνακας-Κίτιον Κυριάκος Σεραφείµ,  Χανίων 
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Εµµ.∆ελάκης, Ηλιουπόλεως Αθηνών Απόστολος Μαµάτας, ο Γεν. Γραµµ. Μανώλης 
Νοδαράκης, ο β. ∆ιοικητής Κρήτης Σταύρος Γκίζας και οι Πρόεδροι των ροτ/νών 
οµίλων Ηρακλείου Gian-Andrea Garantgini,  Ρεθύµνου Σαµνιώτης Ιωάννης και 
Ηρακλείου Candia Γιαβρίδης Ιωάννης. Εγένετο ανταλλαγή των Λαβάρων µεταξύ 
των αδελφοποιηµένων οµίλων Χανίων – Λάρνακας –Κίτιον και Ηλιουπόλεως 
Αθηνών.  

Ο ροτ. Πατεράκης Σταύρος τ.Πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης ενώ 
αναπτύσσει το θέµα του « Προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού στην πόλιν µας 
και γενικότερον στην Κρήτη καθώς και µεταξύ Κύπρου και Ελλάδος» Το 
ακροατήριο έµεινε µε τις καλύτερες των εντυπώσεων από την αναπτυχθείσαν 
εµπεριστατωµένη οµιλίαν του.  

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Ας ξεκινήσουµε το ταξίδι µας µε τις  βασικές προϋποθέσεις  του τουρισµού.   Ο 
τουρισµός είναι  µια έννοια συνυφασµένη µε την ειρήνη και την κοινωνική 
ευµάρεια.  ∆εν λογίζεται περιοχή µε πόλεµο και να έχει τουρισµό όπως επίσης και 
καµία κοινωνία δεν ταξιδεύει εάν δεν είναι οικονοµικά εύρωστη. 

 Οι διεθνείς προβλέψεις για το  παγκόσµιο τουριστικό ρεύµα κατά  το Παγκόσµιο 
Οργανισµό Τουρισµού, στην έκθεση του 2011 προβλέπουν ότι µέχρι το 2030 οι 
διεθνείς αφίξεις θα φτάσουν το 1,8 δις και το 2012 θα ξεπεράσουν 1 δις έναντι 940 
εκατοµµύρια το 2010.  

∆ηλαδή, ο  ρυθµός ανάπτυξης θα είναι 3,3% ετησίως. Αυτό σηµαίνει ότι 43 
εκατοµµύρια διεθνείς τουρίστες θα εντάσσονται στην τουριστική αγορά ετησίως.  

   Για  τον  Ελληνικό τουρισµό, που µας ενδιαφέρει άµεσα,  µπορούµε να µιλάµε για 
ώρες . Πιστεύω ότι χρήζει πανεπιστηµιακής µελέτης το φαινόµενο «Ελλάδα και 
Τουρισµός». Και συγκεκριµένα  το πώς προσπαθήσαµε και προσπαθούµε ακόµα 
να διαλύσουµε την µοναδική πηγή εσόδων την βαριά µας βιοµηχανία, την 
µοναδική µας βιοµηχανία.  Περιέργως οι ξένοι µας αντιστέκονται και συνεχίζουν να 
έρχονται. Μέχρι πότε όµως ? 

Σύντοµα,  µερικά στοιχεία για τις διεθνείς τάσεις  κατά  το 2011 για την Ελλάδα ως 
προορισµό: 

• η ΑΒΤΑ µας τοποθέτησε τον Οκτώβριο του 2011 στους 10 καλύτερους 
οικογενειακούς προορισµούς στον κόσµο και µάλιστα στο νούµερο 5   

• η Αυστρία παραδοσιακή αγορά νούµερο 1 σαν καλοκαιρινός προορισµός  
• η Αυστραλία µας κατέταξε σε ένα από τους καλύτερους προορισµούς 

παγκοσµίως.  
 Η µόνη παραφωνία σε αυτό το θετικό κλίµα είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Εταιρίας Καρδιολογίας να διακόψει κάθε συνεδριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα.  
Η  Αθήνα είχε επιλέγεί για να φιλοξενήσει τα ετήσια συνέδρια της για το  
2012,2013,2014 

 Η ακύρωση αφορά σε 18.000  άτοµα και όφελος περίπου 30 – 35 εκατοµµύρια 
ευρώ. Οι λόγοι ακύρωσης που επικαλέστηκαν είναι η κοινωνικό-πολιτική 
αστάθεια, και  οι απεργίες. Ζητήθηκαν  εγγυητικές επιστολές  αλλά µόνο από ξένες 
τράπεζες µε την απαίτηση να µην υπάρχει απεργία από τους Ελεγκτές Εναέριας 
Κυκλοφορίας και από άλλους εµπλεκόµενους φορείς, κάτι που είναι ανέφικτο και 
που κανένας δεν θα µπορούσε να τους διαβεβαιώσει.   
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Το 2011 υπήρχαν χιλιάδες αναφορές για την Ελλάδα στα παγκόσµια µέσα 
ενηµέρωσης. Στο δυαδύκτιο τα σχόλια  ήταν δυστυχώς  600.000 αρνητικά προς 1 
θετικό! Παρόλα αυτά, τόσο τα αρνητικά και τα θετικά µάλλον προς όφελος µας 
ήταν. ∆ιότι κέντριζαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων να µάθουν περισσότερα για τη 
Ελλάδα, έµπαιναν στο διαδίκτυο και έβλεπαν την πραγµατική Χώρα µε τα νησιά, 
τις ακτογραµµές τα βουνά τα φαράγγια και τους υπέροχους χαµογελαστούς 
ανθρώπους. 

Έτσι, µε αυτές τις γενικότερες τάσεις, προβλέπαµε στο τέλος του χρόνου µια 
αύξηση του τουριστικού προϊόντος για την καινούργια χρονιά.  

Σύµφωνα µε τον  ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων) :  

Τον Ιανουάριο- Νοέµβριο 2011 είχαµε στην Ελλάδα αφίξεις 11.356.422 έναντι 
10.425.124 του 2010 µε 7 µεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων την Ρόδο και Κω  22,27% 
Ηράκλειο 12,61% ακόλουθη η Θεσσαλονίκη µε 11,18% και µετά τα Χανιά µας µε 
10,75% µετά Σαντορίνη, Σάµος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος και εδώ θέλω να επισηµάνω 
ότι ο τουρισµός συνεισφέρει στο ΑΕΠ περίπου το 16 % στην δε εργασία το 18,4% 
και καλύπτει 1/3 του εµπορικού ισοζυγίου. Τα Έσοδα ήταν  +9,45%  2011(  10.519 
δις έναντι 9.611 δις. του 2010)  

 Με την ευκαιρία να δούµε την πορεία των αφίξεων της τελευταίας τετραετία στον 
νοµό µας. ………     

Μέχρι τότε καλά… Ελπιδοφόρα µηνύµατα, χαµόγελα από τις τουριστικές αγορές, 
χαµόγελα και από εµάς τους επαγγελµατίες του τουρισµού. Και τότε,  τον  Φλεβάρη  
του  2012 (12/2 & 19/2),  προκύπτει ο βανδαλισµός της Αθήνας, της πρωτεύουσας 
µας. Κάψαµε  τα νεοκλασικά µας κτήρια και   σηµαίες ξένων κρατών και µε αυτόν 
τον τρόπο πυρπολήσαµε  την ελληνική και την ξένη πολιτισµική  και πολιτιστική 
περιουσία.  

Άµεσα τα αρνητικά αποτελέσµατα.  

• χάθηκαν 16 – 20 µεγάλα συνέδρια 
• Γερµάνια  30% µείωση    
• Αγγλία τουριστική οδηγία   
• Ολλανδία & Φιλανδία  µείωσαν τις προκρατήσεις τους  

Έτσι οι προβλέψεις για φέτος,  άλλαξαν και εκεί που βλέπαµε αύξηση να 
φοβόµαστε φέτος για µείωση.  Οι κερδισµένοι είναι η Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, 
Τυνήσια  

Ανακεφαλαιώνοντας πρέπει να δούµε για φέτος τα κατά και τα υπέρ της σαιζόν 
που έρχεται:  

Αρνητικοί Παράγοντες 

1. συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση 
2. µη ανταγωνιστικές τιµές λόγω υψηλού ΦΠΑ 
3. ταραχές  
4. απεργίες  (Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι κα) 
5. αρνητικά δηµοσιεύµατα 
6. δυο µεγάλες Αθλητικές διοργανώσεις , Ολυµπιακοί Αγώνες  

27  Ιουλίου – 12 Αύγουστο 2012 , και πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα               
ποδοσφαίρου στην Ουκρανία και Πολωνία (8 Ιουνίου –  1 Ιουλίου) (χώρες 
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µε συµµετοχή όπως Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα, 
Ρωσία, Γαλλία, Σουηδία, ∆ανία, Κροατία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ιρλανδία )  

7. δυσκολίες στις βίζες  λόγο γραφειοκρατίας  
 

Θετικοί παράγοντες 

1. το µοντέλο Ήλιος Θάλασσα δεν έχει τελειώσει και ας λένε µερικοί. 
2. η ανασφάλεια σε άλλους όµορους προορισµούς κατ εξοχήν ισλαµικούς 

(Τυνήσια, Μαρόκο, Αίγυπτο, ακόµα και Τουρκία) 
3. η ασφάλεια που παρέχει ο προορισµός Ελλάδα και Κρήτη 
4. η προσπάθεια οργανισµών όπως ΑΧΕΠΑΝΣ να αντιστρέψουν το κλίµα, 

όπως επίσης και διάφοροι ξένοι Αξιωµατούχοι φιλέλληνες, βλέπε τα 
τελευταία δηµοσιεύµατα από Ρώσους, και ακόµα από Γερµανούς (κορυφαίοι 
tour operators Τui, Thomas Cook, Neckerman, Its και άλλοι οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισµός.  Το κίνηµα 
είµαστε και εµείς Έλληνες ! (αλήθεια εµείς είµαστε ?) 

5. οι εταιρείες χαµηλού κόστους.  
6. κρουαζιέρες. Με την απελευθέρωση  του καµποτάζ πολλές εταιρείες 

προσβλέπουν στη Ελλάδα για home porting. 
 Tο brand name Κρήτη εµφανίζεται παγκοσµίως µε τα καλύτερα λόγια.    

Η Κρήτη µας από τον κάθε νοµό έχει να δώσει στον φίλο επισκέπτη και  κάτι το 
διαφορετικό.  

Μια δηµοσιογράφος από την Ρωσία η Αλεξάνδρα Πέτροβα στην εφηµερίδα Νέα 
της εβδοµάδος της Μόσχας της 12 Αυγούστου 2011 γράφει:  

Αν υπάρχει παράδεισος στην γη  είναι η Κρήτη. Η φύση την προίκισε  
απλόχερα, µε λαµπρό ήλιο, γαλάζιο ουρανό,  µε το άρωµα τον κωνοφόρων 
δέντρων και των υποτροπικών λουλουδιών, µε φιλόξενους κόλπους και το 
περίγραµµα των µακρινών Λευκών Ορέων.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

� ασφάλεια προορισµού  
� ιστορία 
� φυσικό περιβάλλον  
� πολλές και καθαρές παραλίες 
� βυζαντινές, καθολικές, εκκλησιές, συναγωγή  
� αξιοθέατα  
� νυκτερινή ζωή 
� κρητική διατροφή 
Φέτος και εδώ τα πράγµατα δεν αναµένονται τόσο καλά µια που όπως 
προείπαµε, οι παραδοσιακές αγορές έχουν πρόβληµα. Όµως διαφαίνονται  
ευοίωνες προοπτικές  στην Κρήτη καθώς έχουν αρχίσει δειλά να έρχονται 
τουρίστες από καινούργιες  αγορές όπως από τις  πρώην ∆ηµοκρατίες της 
ανατολικής Ευρώπης  και το Ισραήλ. Οι κρουαζιέρες  αποτελούν επίσης βασικό 
εισερχόµενο τουριστικό συνάλλαγµα, όπως επίσης οι εταιρείες χαµηλού 
κόστους . 

∆εν µπορώ να κάνω προβλέψεις για φέτος. οι γνώµες διίστανται και η χρόνιά 
φαίνεται να είναι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. 
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Ο νοµός  Χανιών µε κορωνίδα την πόλη των Χανιών ή  Βενετία της ανατολής, 
όπως λέγεται ή όπως αλλιώς εµένα µου αρέσει να λέω η πόλη του γιασεµιού 
και του νυχτολούλουδου. Η πόλη που συνδέει αρµόνικα την ιστορία πολλών 
αιώνων και πολιτισµών. Εδώ θα αναφερθώ πάλι στην Ρωσίδα δηµοσιογράφο 
την  Αλεξάνδρα Πέτροβα. την ίδια εφηµερίδα γράφει επίσης η πόλη των Χανιών 
είναι ένα αληθινό κόσµηµα της Κρήτης, αρκεί να την επισκευή κανείς για να 
βεβαιωθεί. Η ελληνίδα δηµοσιογράφος Ελένη Τσελεµπή γράφει ότι δεν µπόρεσε 
να µην ερωτευτεί την Κρήτη αλλά και ειδικότερα τον νόµο Χανίων τον όποιο 
έχει γνωρίσει και καλοκαίρι αλλά και τώρα το Χειµώνα (είχε έλθει τον Φεβ. στο 
Μαιχ σε ένα συνέδριο ) 

 Γράφει: «Η Κρήτη είναι το στέµµα και τα Χανιά το πιο λαµπρό του διαµάντι». 

Αγαπητή φίλη σας ευχαριστούµε. 

Θετικές προδιαγραφές για τα Χανιά  υπάρχουν αρκετές: 

• σύµφωνα µε την διεθνή ιστοσελίδα Trip advisor επιλέχθηκαν µέσα στους 12 
κορυφαίους προορισµούς στον Κόσµο  σαν  ένας  ήσυχος και  ασφαλής τόπος 
µε πανέµορφες αµµώδεις  ακρογιαλιές. 

• η κρουαζιέρα  από πέρσι άρχισε να δίνει καρπούς και εισόδηµα σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που έρχονται στην δηµοσιότητα Υπολογίζεται να έλθουν φέτος 
περίπου 150.000 επισκέπτες. 

•  εκδήλωση ενδιαφέροντος  και από άλλες αεροπορικές εταιρίες χαµηλού 
κόστους(Ryainair, Norwegian, Sterling, Easy jet). Οι εταιρείες αυτές δεν φέρνουν 
κατ ανάγκη χαµηλού βαλαντίου επισκέπτες. Επιπλέον χάρη σε  αυτές ανοίγεται 
η απευθείας πρόσβαση στην Ευρώπη, γρήγορα και φτηνά.  Μερικές από της 
πόλεις είναι αυτές είναι οι: Μπολόνια, Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, Ντίσελντορφ, 
Φρανκφούρτη, Ελσίνκι, Γλασκόβη, Μιλάνο, Ρώµη, Όσλο, Στοκχόλµη, και 
βεβαίως  από την Πάφο. 

 
Χάσαµε βεβαίως ένα µεγάλο κοµµάτι από τον Ελληνικό τουρισµό λόγω κρίσης 

και λόγω προσβασιµότητας (βλέπε τις τελευταίες απεργίες της ΠΝΟ ) Κάποια από 
τα σχολειά δεν ήρθαν   µε φόβο ότι και να έλθουν µπορεί να αποκλειστούν.  Τα 
Χανιά µας ήταν πρώτα σε προτιµήσεις των µαθητών τα προηγούµενα χρόνια. 
 

Η ανάπτυξη του τουρισµού στο νοµό µας απαιτεί: 

 1. προσβασιµότητα 

• Αεροδρόµιο Χανίων . Να δούµε τι θα κάνουµε µε αυτό το γεφύρι της 
Άρτας και εννοώ το αεροδρόµιο Χανίων.  

• Σύνδεση  ΒΟΑΚ (Βόρειου  Οδικού Άξονα) µε το αεροδρόµιο και το 
λιµάνι. 
• Λιµάνι Σούδας  χωροταξικές υποδοµές, σταθµός εξυπηρέτηση 
επιβατών κρουαζιέρας. 

2. Υπηρεσίες καλύτερες και πιο άµεσες 
3. Βελτίωση της οπτικής και γενικής εικόνας των τουριστικών περιοχών 
ιδιαιτέρως στους τοµείς της καθαριότητας, στην εξυγίανση και αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος 
4. Προώθηση του επαγγελµατισµού και υποχρεωτική αναβάθµιση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων που ασχολούνται µε το 
τουριστικό προϊόν. 
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5. Καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. Για να  προβληθούν 
τα Χανιά ως φιλόξενος και ασφαλής τόπος. 
6. ∆ραστηριοποίηση ανθρώπων που γνωρίζουν τα Χάνια, ανθρώπων της 
τέχνης και των γραµµάτων. 
 

    Οι προοπτικές ανάπτυξης για το νησί µας είναι πολλές αρκεί να γίνουν οι 
κατάλληλες κινήσεις από την πολιτεία αλλά και από εµάς τους ιδίους για να 
αναβαθµίσουµε το προϊόν µας.  :   

� ανάπτυξη όλων των µορφών του τουρισµού αλλά µε  στοχευµένη διαφήµιση 
(πχ. Ρώσοι Θρησκευτικός Τουρισµός, βόρεια Ευρώπη ήλιος  Θάλασσα, 
Νότια Ευρώπη (γαστρονοµία) κ.ο.κ  

� Σύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό υπότην αιγίδα ενός φορέα 
και εδώ µπορώ να προτείνω το Εµπορικό  & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Χανίων.  

� αειφόρος τουρισµός ( βλέπε µοντέλο Κύπρου-τουρισµός 3ης ηλικίας) 
Έχουµε µαζί µας εδώ τους αδελφούς µας από την µαρτυρική Κύπρο. Η Κρήτη 
και  η  Κύπρος δυο πανέµορφα µεγάλα νησιά µε πανάρχαια ιστορία µε 
διαφορετική  ανάπτυξή .  

ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ 

• Μήκος 9251 (5828 ελεύθερα) τχµ 
πληθυσµός πάνω από 800000  

• Τουρισµός 2.392.228  σχεδόν όλο 
τον χρόνο µε  Έσοδα 1.777 δις   

• 3 µεγάλες Μαρίνες  Λεµεσού, Πάφου, 
Λάρνακας,  

• 4 σύγχρονα γήπεδα Γκολφ και 
στόχο τα 14  

• 1 χιονοδροµικό κέντρο !!!!!  

• Η γνωστή Ryan air επενδύει 
περισσότερα από 140 έκτ. στο 
αεροδρόµιο της Πάφου µε συνέπεια 
περισσότερες από 80 πτήσεις 
εβδοµαδιαίως. 

 

• Έχει αναγγελθεί µια µεγάλη 
επένδυση των Κινέζων ώστε από 
την Κύπρο να έχουν πρόσβαση στην 
Ευρώπη. 

• Κύπρος µε Ισραήλ υδρογονάνθρακες 
έρευνες και αποτελέσµατα 
συντοµότατα 

• Μήκος   8336 τχµ πληθυσµός  πάνω 
από 700.000 

• Τουρισµός 2.830.123 (Χανιά 656.000, 
Ηράκλειο 2,173,000)  4-5 περίπου µήνες 
τον χρόνο 

• 1 µικρή µαρίνα (Άγιος Νικόλαος (250 
σκάφη) 

• 1 γκολφ στην Χερσόνησο  

• Κανένα χιονοδροµικό κέντρο (αν και 
Λευκά Όρη)  

• Κρήτη: ??? 

 

Και κάτι εκτός τουρισµού αλλά εφάπτεται 
στο θέµα 

• Στην Κρήτη η προσπάθεια αυτή απέτυχε  

 

• Συζητήσεις επί συζητήσεων 
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Νοµίζω δεν χρειάζεται να σας δώσω αλλά παραδείγµατα ώστε να σας κάνω σαφές 
ότι οι αδελφοί µας οι Κύπριοι αναπτυξιακά είναι πολύ µπροστά. Ας κοιτάξουµε να 
παραδειγµατιστούµε από την πρόοδό τους.   

Με δουλειά και συνεργασία έχουµε την δυνατότητα να πετύχουµε 
πολλά! 

Ο τουρισµός είναι και σταθερή αξία η οποία θα πρέπει να  µένει 
αµετάβλητη σε βάθος χρόνου και ανεπηρέαστη από πολιτικές 
ιδεολογίες και πρόσωπα. Απαιτεί την κοινή δράση του πολιτικού 
και επιχειρηµατικού κόσµου, αλλά και κάθε πολίτη της χώρα µας, 
ξεχωριστά. 

Ακολουθεί η Ιστορική αναδροµή στη πόλη των Χανίων µε 
προβολή διαφανιών 15΄από Ζαχαρένιας Σηµανδηράκη  

συµβούλου του ∆ηµάρχου Χανίων και Ιδική συνεργάτης των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους 

 

Ακολουθεί η βράβευσις του ροτ/νού Χρίστου Θεοδούλου 
Προέδρου της ∆ιεθνούς και ∆ιακρατικής επιτροπής του 
Κυπριακού ρόταρυ, ∆ικηγόρου – ∆ιεθνολόγου – Προξένου της 
Τυνησίας στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, δια την Εθνικήν και 
Συγγραφικήν του δράσιν.                                   

Την παρουσίασιν έκανε ο β.∆/της Κρήτης Σταύρος Γκίζας. 

 

Χαρακτηριστικό στιγµιότυπο από την 
βράβευσιν από το ∆ιοικητικό συµβούλιο του 
Ρόταρυ Χανίων . ∆ιακρίνονται  απ’ αριστερά ο 
β.∆ιοικητής των Ροταριανών Κρήτης Σταύρος 
Γκίζας, ο Πρόεδρος Εµµ. ∆ελάκης τ.β.∆/της 
Κρήτης, ο βραβευόµενος Χρίστος Θεοδούλου, ο 
Γεν. Γρα/τεύς Εµµ. Νοδαράκης, ο Αντ/δρος 

Γεώρ. Βαθιωτάκης, ο Κοσµήτωρ Πελεκανάκης Γεώργιος και ο εψηφισµένος 
Πρόεδρος Σταύρος Μαρινάκης.     

Tο πλήρες κείµενο της βράβευσις έχει ως εξής:  

1) ∆ια την πολυετήν, πολύτιµον και πολυσχιδή Εθνικήν δράσιν του καθώς και δια 
το πολύ µεγάλο και αξιολογότατο συγγραφικό του έργο που τιµά την Κύπρο και τον 
Ελληνισµόν. 2)  ∆ια την µακρόχρονον και αξιοζήλευτον προσφοράν του εις τα 
Ανθρωπιστικά και Ροταριανά ιδεώδη.   Με εκτίµησιν, θαυµασµόν και ως ελάχιστον 
δείγµα τιµής. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΜΜ.  ∆ΕΛΑΚΗ  ΤΗΝ 29-3-2012  προς τους ροτ/νούς της 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΚΙΤΙΟΝ  επ΄ευκαιρία της σηµερινής Αδελφοποίησις των µετά 
του οµίλου Χανίων. 
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Αγαπητοί µου Πρόεδρε Κυριάκο & ροτ/νέ   Χρήστο Θεοδούλου, Πρόεδρε της 
∆ιεθνούς και ∆ιακρατικής επιτροπής του Κυπριακού ρόταρυ Κυρία Εισαγγελεύς 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Φίλοι ροτ/νοί συνάδελφοι της Λάρνακος, Λάρνακος – Κίτιον, Ηλιουπόλεως και 
της Μεγαλονήσου µας  

Αξιότιµες Αρχές Πολιτικές, Στρατιωτικές και Ροταριανές της Κρήτης  

Κυρίες και Κύριοι 

Είναι εξαιρετική τιµή για εµένα να υποδέχοµαι στα Χανιά µας στην πόλη µας µε 
την τόσο µεγάλη ιστορία από την Μινωϊκή εποχή µέχρι και σήµερα, µε τους 
ανεπανάληπτους αγώνες των κατοίκων της στην περίοδο της Μάχης της Κρήτης 
κατά των Γερµανών εισβολέων, αλλά επίσης την πόλη µε την υπέροχη φυσική 
οµορφιά, µε το βραβευµένο φαράγγι της Σαµαριάς, τις δαντελένιες ακτές, τα 
διακοσµηµένα µε λογίς – λογίς αγριολούλουδα, δένδρα, θάµνους και 
φαρµακευτικά βότανα, βουνά και χωράφια της ευρύτερης περιοχής µας. Είναι 
µεγάλη τιµή για µένα και τον όµιλο Χανίων, να αδελφοποιούµεθα εκπληρώνοντας 
µια από τις ύψιστες εξαγγελίες του ∆ιεθνούς Ρόταρυ µε τον φίλο και από σήµερα 
αδελφόν ροτ. όµιλο της Λάρνακος - Κίτιον . 

Φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε µια δυνατή έπαλξη, που θα µπορέσει να 
επιτύχει πιο αποτελεσµατικά την πραγµάτωση των µεγάλων σκοπών και 
ιδανικών του Ρόταρυ στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές  αναστατώσεις και 
µετασχηµατισµούς Ανατολής και ∆ύσεως. 

Η απόφαση είναι τολµηρή και το έργο ποιο δύσκολο. Αλλά όταν η ιερή ροτ/νή 
ιδέα υλοποιείται στην πράξη και µετουσιώνεται σε έργα από δραστηρίους και 
ενθουσιώδης ροταριανούς των νησιών των γιγάντων της Κρήτης και της Κύπρου, 
δεν υπάρχει καµία αµφιβολία πως το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα  θα είναι 
θαυµαστό. 

Οι δυό όµιλοι µας µπορούν και πρέπει µε τον συντονισµό των ενεργειών  των 
και µε την καλή πρόθεση των να επιτύχουν λαµπρό ροτ/νό έργο και στις 4 
λεωφόρους της ροταριανής φιλοσοφίας, αρκεί στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα 
να επεξεργαστούν και να χτενίσουν ένα πραγµατοποιήσιµο κοινό πρόγραµµα 
αδελφοποιηµένης δράσεως. 

Και κατά την τωρινή σας επίσκεψη, αλλά και από τις έδρες µας µπορούµε να 
βάλωµε τις βάσεις της κοινής αυτής δράσεως  και να δώσωµε στην παγκόσµια 
ροτ/νή µας οικογένεια ένα φωτεινό παράδειγµα της φιλίας, της αλληλογνωρηµίας 
της ηθικής, υλικής και πολιτιστικής ανακουφήσεως των συνανθρώπων µας. 

Η πραγµάτωση της προτάσεως µας αυτής θα ’ναι η καλύτερη τιµή στην επέτειο 
των 107 χρόνων από την γέννηση του Ρόταρυ, αλλά και το ουσιαστικότερο 
µνηµόσυνο στη συµπλήρωση 35 περίπου χρόνων από το θάνατο του µεγάλου 
οραµατιστή και εθνικού δηµιουργού, του ανυποχώρητου και ανεπανάληπτου 
Εθνάρχου Μακαρίου, ο οποίος µε την Αγάπη και Αφοσίωση, του αδάµαστου και 
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ανυπότακτου Λαού της µαρτυρικής Κυπριακής Γής µαζί µε τον ηρωϊκό Αρχηγό της 
ΕΟΚΑ  Γρίβα ∆ιγενή έµειναν ιερά σύµβολα των πραγµατικών αγώνων για Λευτεριά 
-  Ειρήνη και δικαιοσύνη. 

 Σαν Πρόεδρος του οµίλου Χανίων, εµπνευστής µε τον β. 
∆ιοικητή Κρήτης Σταύρο Γκίζα και πιστός οπαδός της ιδέας 
της αδελφοποιήσεως των οµίλων µας, σας προσφέρω και σας 
παρακαλώ να το φυτέψετε σε κατάλληλη περιοχή της πόλεως 
σας ένα δένδρο  Ελιάς από τα ιερά χώµατα της Μεγαλονήσου 
µας.  

Το δένδρο αυτό κλείνει µέσα του την Αγάπη µας, το 
σεβασµό µας και την εκτίµηση µας στον όµιλο σας και σας 
παρακαλούµε να το φροντίζετε και να το µεγαλώνετε γιατί 
ακόµα είναι ποτισµένο µε τις εγκάρδιες ευχές µας, να κόψοµε 

κλαδιά να στεφανώσουµε τους Ολυµπιονίκες της 
ροταριανής αδελφοποιήσεως  των Οµίλων µας, 
αλλά και τα άσπρα περιστέρια του βασανισµένου 
Κυπριακού Παραδείσου  να βρούν κλωνάρια για 
τους ποθητούς ουρανούς της Παγκόσµιας 
ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Αγαπητοί ροτ/νοί συνάδελφοι της Κύπρου 

Σήµερα µε επιστρέψατε 32  χρόνια πίσω στο µεσουράνηµα της βιολογικής µου 
ηλικίας στα 45 µου χρόνια, όταν τον Αύγουστο του 1980 πάτησα τα ιερά σας 
χώµατα και Αδελφοποιηθήκαµε µε τους ροτ/νούς οµίλους της Λευκωσίας , της 
Αµµοχώστου, της Λάρνακας, της Πάφου  και της Λεµεσού. Έχω ζωηρές τις 
αναµνήσεις  από την επίσκεψιν αυτήν. Θυµάµαι τον τότε Πρόεδρο της Λευκωσίας 
Γιώργο Συρίµη, τον ροτ/νό ∆ήµαρχο Λέλο ∆ηµητριάδη, τους πρώην Κυβερνήτας 
ροτ/νούς Ζαχαριάδη Ατάλαν και Μιχαήλ Θεοδοσίου, τον Πρόεδρο της Λεµεσού 
Ιωσήφ Μακρίδην, της Πάφου ροτ. Πορτίδη ( έπαρχον Πάφου ) της Αµµοχώστου 
Ανδρέα Τουφεξή. 

Επισκεφθήκαµε το µνηµείο πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολήν του 1974 και 
αφήσαµε λίγα λουλούδια σαν ελάχιστο φόρο τιµής, προσκυνήσαµε τους τάφους 
του Εθνάρχου Μακαρίου στο όρος Τρώοδος στη θέση Θρονή και τον τάφο του 
∆ιγενή Γρίβα στη Λεµεσό. Φυτέψαµε µία ελιά στο µνηµείο των Ηρώων της 
Λευκωσίας, επισκεφθήκαµε τον τόπο εκτελέσεως των ηρώων Καραολή και 
∆ηµητρίου που η πόλις µας τους τίµησε µε το να αφιερώσει – ονοµατίσει ένα 
δρόµο µας κεντρικό, στα ονόµατά τους, τί  άλλο να θυµηθώ αυτήν την στιγµήν δεν 
µπορώ, ένα µόνο  θυµάµαι, την  επίσκεψιν του οµίλου Λευκωσία Λήδρα τον Ιούλιο  
του 1997  όπου και µε αυτούς αδελφοποιηθήκαµε συνοδευόµενοι από αρκετούς 
ροτ/νούς των άλλων οµίλων της Κύπρου που µε θυµήθηκαν και που µού 
επιδαψίλευσαν όλως ιδιαίτερες χαρές και προσφωνήσεις. 

Αγαπητοί Πρόεδροι και ροτ/νοί συνάδελφοι της Κύπρου, παρακαλώ να 
τοποθετήσετε στα γραφεία του οµίλου σας, το µικρό τούτο ∆ώρο, το οποίο προ 
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εκατονταετηρίδων  έχει καθιερωθεί σαν σύµβολο της Κρητικής λεβεντιάς και 
ανδρειωσύνης και εις ένδειξιν της Αγάπης του οµίλου µας προς το δικό σας. Εις 
την Λεπίδα του Κρητικού τούτου µαχαιριού έχουµε χαράξει τίς κατωτέρω δύο 
µαντινάδες:  Όµως σας αφιερώνω και 3η που αξίζει να την τοποθετήσετε βαθειά 
στην µνήµην σας ενθυµούµενη την σηµερινή επίσκεψή σας στην πόλιν µας. 

Σ’ ένα χορό, σ΄ένα θρονί 

οι δύο αδελφές αντάµα 

Κρήτη και Κύπρος 
κοινωνούν 

στου γένους µας το νάµα .            

Εθιµο το’χω από παλιά 

µαχαίρι να δωρίζω 

µόνο σ’ ανθρώπους που 
αγαπώ 

και που τους ξεχωρίζω                  

Κρηταετός Σταυραδερφή 

Κύπρο σε χαιρετίζει 

σύµβολο της τιµής και 
ανδρειάς 

µαχαίρι σου δωρίζει                           

Επίσης θέλω να προσφέρω εκ µέρους των µελών του οµίλου µας σε όλους τους 
ροτ/νούς συναδέλφους της Κύπρου που παρευρίσκονται σήµερα εδώ δύο 
αναµνηστικά ενθύµια της επισκέψεως τους στη πόλιν µας . Τον ένα µε τυπωµένο το 
ονοµατεπώνυµο του κάθε ροτ/νού αναγράφει : 

Ροτ. Συνάδελφε,  καλωσορίσατε στο νησί της Κρήτης,                   
που  σαν σµαράγδι στα νερά τα πελαγίσια λάµπει                           
και στην καρδιά του έχει για Σας αγάπη περισσή.                                                                            
Ανοίγουν την αγκάλη τους οι ακρογιαλιές κι οι κάµποι 
και τα βουνά που ορθώνονται–της Λευτεριάς µας κάστρα-                           
σας γνέφουν χαµογελαστά, να σας υποδεχθούνε. 
Χρυσάφι δίνει ο Ήλιος µας, ασήµια ραίνουν τ’ άστρα 

και στα γαλάζια κύµατα Νεράϊδες τραγουδούνε. 
Μυριάδων µοσχοµύριστων φρούτων χυµοί δροσίζουν 

των στρατοκόπων που περνούν τα διψασµένα χείλη, 
ενώ τα γλυκορούφηχτα κρασιά µας σας χαρίζουν 

της ξεγνοιασιάς και της χαράς τον ψυχικόν Απρίλη . 
Πολλοί είν’ οι κήποι του νησιού, µα το πιο ωραίο περβόλι 
είν’ η καρδιά µας η πλατιά,  που εκεί χωράτε όλοι!... 
 
Και το 2ο ένα αφιέρωµα στον ηρωϊκό αγώνα του Κυπριακού Λαού δια την 
Λευτεριά δείγµα της Αγάπης του Λαού µας µε την συµµετοχή εις τον ωραίο 
εκείνο Αγώνα των πνευµατικών ανθρώπων του νησιού και συγκεκριµένα 
από τον πολυβραβευµένον  Ακαδηµαϊκό – Ποιητή και Λογοτέχνη Νικόλαο 
Μαραγκουδάκη ο οποίος και θα σας το απαγγείλει. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  
ΧΑΝΙΩΝ   

ΣΤΟΝ  ΗΡΩΪΚΟ  ΑΓΩΝΑ  ΤΟΥ  ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  ΛΑΟΥ  δια την  
ΕΛΕΥΘΕΡIΑΝ  ΤΟΥ 

Επ’ ευκαιρία της επισκέψεως στον όµιλον µας  των Ροταριανών 
Κυπρίων Αδελφών µας . 

Ποιητική σύνθεση του Ακαδηµαϊκού – Φιλόλογου – Ποιητού  
και Λογοτέχνου κ. Νίκου  Μαραγκουδάκη :  Φωτο Νο 70 

 

Κραυγή σαν κεραυνού βροντή                          
Υψώνεται απ’ τα στήθη σου ως τ’ αστέρια          
Πως  Έλληνας  ποτέ δε ζεί      
Ραγιάς στων ∆ιγενήδων τα ληµέρια 

Οσα κι’ αν κάνει ο Τύραννος µαρτύρια     
Στη Γη Σου θ’ ακουστούν τα νικητήρια!    
 
Εµπρός της ΚΥΠΡΟΥ  Σταυραετοί                
Ορµάτε σε καινούριους Μαραθώνες        
Και χτίστε στην  ιερή Σας  γη    
Αθάνατους της Νίκης Παρθενώνες!   
 
∆όξα σε Κείνους που οδηγεί 
Ισόθεους  ήρωες κάτω απ’ τη Σηµαία  
Γίγας στου Γένους την κορφή                                                                                                   
Εχει µια σκέψη µοναχή      
Να πάρει σάρκα τ’ όραµα κι ’ η Ιδέα                                                                                                                          
Η Λευτεριά πανώρια να προβάλει                                                                                                 
Στης Κύπρου το αιµατόβρεχτο ακρογιάλι.   
 
Μάρτυρα της Ελευτεριάς! Με δάφνες η πατρίδα                                                                                   
Αµάραντες, την όψη Σου στολίζει τη σεπτή   
Κι όλες οι αχτίδες του ήλιου της χρυσή στήνουν αψίδα   
Αγνάντια Σου, της Κύπρου µας αδούλωτη ψυχή !                                                                                  
Ριγµένος απ’ τον Τύραννο στων ωκεανών τα πλάτια                                                                               
Ιερής Ιδέας Σύµβολο και της Φυλής Προφήτης                                                                                    
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Ολόρθος βροντοφώνησες την πίστη την τρανή της                                                                                 
Στην Κύπρο πως θα υψώσουµε της Λευτεριάς παλάτια.   

Οι αδελφοποιηµένοι όµιλοι Χανίων και 
Λάρνακας –Κίτιον µετά την υπογραφήν υπό 
4 εκπροσώπων κάθε οµίλου του σχετικού 
πρωτοκόλλου δια των Προέδρων των Εµµ. 
∆ελάκη, και Κυριάκου Σεραφείµ, 
επιδεικνύουν εις τους πολυπληθείς 
παρευρισκοµένους την σχετικήν 
καλλιτεχνικήν πλακέτα που εφιλοτεχνήθη 
µε µεράκι και Αγάπη. 

  

Ακολουθεί χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Λάρνακος Ανδρέα Λουρουντζιάτη  που τον 
εκφώνησε ο τ.Πρόεδρος Μιχαλάκης Ζιντίλης µετά έλαβαν το λόγο ο Πρόεδρος 
Κυριάκος Σεραφείµ καθώς και ο Γεν. Γραµµ. του ροτ/νού οµίλου Χανίων ίνα κλείσει 
την τελετήν αδελφοποιήσεως.   

 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ι∆ΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

Είναι για εµένα ιδιαίτερη τιµή να χαιρετίσω αυτήν τη σηµαντική 
∆ιδυµοποίηση µεταξύ του Ροταριανού Οµίλου Λάρνακας και του αντίστοιχου Ροταριανού 
Οµίλου Χανίων, που έχει σαν στόχο την έναρξη µιας διαδικασίας στενής συνεργασίας 
µεταξύ των δύο Οµίλων και κατ’ επέκταση των δυο πόλεων.  

∆υστυχώς, άλλες έκτακτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις µε ανάγκασαν να βρίσκοµαι στην 
Κύπρο. Θέλω όµως να συγχαρώ θερµά και τους δυο οµίλους γι αυτή  τη θαυµάσια 
πρωτοβουλία, που πέραν των άλλων, θεσµοθετεί την συνεργασία ανάµεσα µας, που 
πρωτίστως αποτελεί εθνική αναγκαιότητα.   

Μας δένουν δεσµοί ιστορίας, γλώσσας, πολιτισµού παραδόσεων αιώνων. Πολλοί ίσως 
είναι εκείνοι που προσπάθησαν να υπονοµεύσουν αυτή την σχέση και να αποκόψουν το 
«πλευρό» από το «σώµα». ∆εν τα κατάφεραν, γιατί αντισταθήκαµε σθεναρά και εµείς και 
εσείς. Ποτέ σε αυτή την πορεία δεν χάσαµε ο ένας τον άλλο, ποτέ δεν σταµατήσαµε να 
πορευόµαστε χέρι µε χέρι µε κοινές πεποιθήσεις.  Η προοπτική µιας παραπέρα σύσφιξης 
των σχέσεων δηµιουργεί ένα αίσθηµα ευφορίας και αισιοδοξίας. 

Η επικοινωνία και οι ανταλλαγές µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα και 
όλους τους τοµείς είναι επιτακτική ανάγκη ειδικότερα στις δύσκολες µέρες που ζούµε.    

Η ∆ιδυµοποίηση δηµιουργεί προοπτικές, δηµιούργει δυνατότητες συνεργασίας σε 
πολλούς τοµείς, όπως είναι ο πολιτισµός, ο εµπορικός, ο εκπαιδευτικός, ακόµα και 
κοινωνικός τοµέας. Γνωρίζοντας την έντονη και αποτελεσµατική δραστηριότητα και των 
δυο Οµίλων, είµαι βέβαιος ότι αυτή η ∆ιδυµοποίηση θα καρποφορήσει και για το καλό 
των δηµοτών των δύο πόλεων.  
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Με την ευχή και την πίστη για το καλύτερο, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο ∆ήµος Λάρνακας 
και εγώ προσωπικά θα είµαστε πάντα στην διάθεση σας σε αυτή την κοινή προσπάθεια, 
για προβολή του κοινού µας πρόσωπου που αποτελεί µέρος και λίκνο του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισµού. 

Αγαπητοί µας φίλοι, να είστε βέβαιοι ότι στη δύσκολη καµπή που βαδίζει η Ελλάδα, 
είµαστε συµπαραστάτες και η σηµερινή εκδήλωση είναι µια ουσιαστική και όχι απλά 
συµβολική πράξη ∆ιδυµοποίησης. Είµαι βέβαιος ότι αυτή η ∆ιδυµοποίηση δεν θα µείνει 
απλά στα χαρτιά και δεν αποτελεί µια εκδήλωση δηµόσιων σχέσεων, αλλά µια ουσιαστική 
πράξη.  

Από σήµερα η Λάρνακα και τα Χανιά, µέσω των Ροταριανών Οµίλων, συνυπάρχουν.  

Σας ευχαριστώ 
Ανδρέας Λουρουτζίατης 
∆ήµαρχος Λάρνακας 
Η οµιλία  του Προέδρου της Λάρνακας - Κίτιον Κυριάκου (Ρίακος) Σεραφείµ ,  επ’ 
ευκαιρία της διδυµοποίησης των Ροταριανών οµίλων Χανίων και Λάρνακας Κίτιον, 
έχει ως εξής: 

Νυν και πρώην αξιωµατούχοι του Ροταριανού κινήµατος 

Αγαπητέ Πρόεδρε Μανιώ και µέλη του οµίλου Χανίων, 

Αγαπητέ Πρόεδρε του αδελφού οµίλου Ηλιουπόλεως Απόστολε, 

Αγαπητοί Προσκεκληµένοι, φίλοι Ροταριανοί και σύζυγοι,  

Σας καλωσορίζω  µε την σειρά µου στην τελετή διδυµοποίησης των Ροταριανών 
Οµίλων Χανίων και Λάρνακα Κίτιον. Σας καλωσορίζω σ’ αυτή την ξεχωριστή βραδιά για 
όλους. 

Θα ήθελα να σας συστήσω στα µέλη της εκλεκτής αποστολής που ήλθε από την 
Κύπρο για αυτή την τελετή διδυµοποίησης, 

Ο αµέσως προηγούµενος πρόεδρος ΜιχαλάκηςΖιντήλης και η σύζυγος του Λύδα.  

Ο εψηφισµένος πρόεδρος Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

Ο άνθρωπος που µου πρότεινε να προχωρήσω σ’ αυτή την διδυµοποίηση  πρόεδρος της 
∆ιεθνούς & ∆ιακρατικής Επιτροπής του Κυπριακού Ρόταρυ Χρίστος Θεοδούλου και η σύζυγος 
του, βοηθός γενικού εισαγγελέα Κύπρου, Κλέλια,  

Ο πρώην πρόεδρος Μάριος Αζάς και η σύζυγος του Κατερίνα, 

Ο φίλος ροταριανός Τάσος Αναστασίου και η σύζυγος του Μαρία, 

Ο φίλος ροταριανός ∆ηµήτρης Χριστούδιας και η σύζυγος του Σούλα. 

Επίσης ο φοιτητής στα Χανιά ανιψιός µου, Κωνσταντίνος Λοΐζου εγγονός της 
Τοµεάρχου της Ε.Ο.Κ.Α Ελενίτσας Σεραφείµ Λοΐζου και του επίσης αγωνιστή της Ε.Ο.Κ.Α 
Κωνσταντίνου Λοΐζου.  

Ο Κωνσταντίνος Λοΐζου συµµετείχε µεταξύ άλλων, στην απόδραση της οµάδας του 
Μάρκου ∆ράκου από το κάστρο της Κερύνειας και συνελήφθηκε από κακοτυχία. Για µία 
εβδοµάδα οι Τούρκοι βασανιστές των Άγγλων τον είχαν δεµένο και τον χτυπούσαν µε 
βρεγµένη σανίδα δίχως αυτός να προδώσει.   

Και τώρα στο τελευταίο άτοµο της αποστολής µας, 
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Ο Πατέρας µου µας έλεγε:  

Η αγάπη της ζωής µου είναι ο γιός µου, αλλά ο έρωτας της ζωής µου είναι η κόρη 
µου.  

Απόψε µαζί µας ως επίσηµος φωτογράφος της εκδήλωσης, ο έρωτας της ζωής µου, 
δεκατριών χρονών Ιωάννα.   

 Η θερµή υποδοχή που τυγχάνουµε από όλα τα µέλη των οµίλων και όλους όσους 
ερχόµαστε σε επαφή είναι πράγµατι συγκινητική όχι διότι γίνετε όπως την βιώνουµε αλλά 
διότι ενδόµυχα όλα τα µέλη της αποστολής αυτό περιµέναµε από αδελφούς Έλληνες και 
Ροταριανούς. 

Έχετε υπερβεί τις  προσδοκίες µας και ελπίζουµε να µας δώσετε τη  ευκαιρία να 
ανταποδώσουµε όταν µας επισκεφτείτε στην Κύπρο.        

Το Ρόταρυ ως µία παγκόσµια ανθρωπιστική οργάνωση που έχει σκοπό την 
εθελοντική, ανιδιοτελή προσφορά στην άµεση κοινωνία που ζούµε και την οικοδόµηση 
της καλής θέλησης και της ειρήνης στον κόσµο, στην συγκεκριµένη εκδήλωση, φέρνει µε 
τις διαδικασίες της αδελφοποίησης κοντά δύο Ελληνικούς οµίλους δύο νησιώτικων 
αρχαίων πόλεων µε Ελληνική ιστορία πέραν των 3000 χρόνων εκάστη .    

Ως Έλληνες αδελφοί έχουµε την τιµή να υπηρετούµε την παγκόσµια κοινωνία 
ανιδιοτελώς από τις επάλξεις δύο Ελληνικών κρατών που είναι ενωµένες στην Ευρώπη. 

 Για αυτούς που θυσίασαν την ζωή τους για να ενωθεί η Κύπρος µε τον Εθνικό κορµό 
σήµερα προωθούµε αυτόν τον στόχο και αποδεικνύουµε για µία ακόµη φορά ότι το αίµα 
νερό δεν γίνετε. 

Το όµαιµο, το οµόγλωσσο το οµόθρησκο το κοινό παρελθόν, οι αγώνες και οι θυσίες, 
µας δένουν δια παντός στο ίδιο άρµα. 

Η ενεργειακή ζεύξη Ευρώπης Ισραήλ µέσο Ελλάδος, Κρήτης, Κύπρου µας φέρνει 
από ένα δυστυχισµένο παρόν σε ένα λαµπρό µέλλον.  

Όµως αυτό δεν θα επιτευχτεί δίχως σκληρό αγώνα και θυσίες.    

Ο Καθηγητής Σταύρος Θεοφανίδης µας αναλύει την ετοιµολογία  του ποίοι είµαστε:   

Από τα βάθη της ιστορίας το ελληνικότατο «άλιος», που είναι η πρωτο-ελληνική λέξη 
ήλιος: 

Ο πρώτος πρώτος Θεός του πρώτο-Έλληνα Πελασγού δεν ήταν ο ∆ίας, ούτε ο 
Κρόνος, αλλά ο Ήλιος. 

Άλιος*, *ήλιος*, *Ελλάς (=το Φως)* *Hellas και Έλληνας… 

Μια Ελλάδα Φώς και ένας λαός που µε τον πολιτισµό του φωτίζει τον κόσµο. 
Καλούµαστε σήµερα να ξαναεµφανίσουµε το ανάστηµα µας στο παγκόσµιο, ρακένδυτοι 
και ταλαιπωρηµένοι όπως σε όλες τις λαµπρές σελίδες της ιστορίας µας.   

Το φώς για να παραχθεί χρειάζεται θυσία και φωτιά. 

Οι αγώνες έρχονται για να επικυρώσουν την διά µέσου των χιλιετηρίδων προσφορά 
αυτού του µικρού έθνους στην θεµελίωση του παγκόσµιου πολιτισµού. 

Η εθνική παλιγγενεσία και η Πρώτη του Απρίλη που πλησιάζει βροντοφωνάζουν την 
απάντηση, 

«Υπέρ πίστεως και πατρίδος τον αγώνα ποιούµεθα.» ήταν η προσταγή του 
Κολοκοτρώνης, 

Ο µέγας εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος  παρέλαβε καµένη Γή και παρέδωσε µια 
Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, 
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Ο Ίτσιος ∆ηµήτριος στις κορυφογραµµές του Μπέλες, έναντι απελπιστικά ανώτερης 
γερµανικής δύναµής, µε τους συναγωνιστές του είπαν το δικό τους «Μολών Λαβέ» και 
όταν τους τέλειωσαν τα πυροµαχικά, τους δολοφόνησαν άνανδρα αφού είχαν παραδοθεί, 

«Ου περί χρηµάτων τον αγώνα ποιούµεθα αλλά περί Αρετής» ήταν η απάντηση του 
Μάτση στον αποικιοκράτη Άγγλο κυβερνήτη, 

Ο υπαρχηγός του απελευθερωτικού αγώνα για την ένωση µε την µητέρα πατρίδα 
Γρηγόρης Αυξεντίου µέσα από την καπνιά ενός καιόµενου κρησφύγετου,   

«και τώρα θα τους µάθω πώς πεθαίνει κανείς για την Πατρίδα», 

Και η Μητέρα του Σταυραετού του Μαχαιρά σαν Σπαρτιάτισσα µετά την θυσία του 
µονάκριβου της γιού «καλύτερα µια χούφτα στάχτες παρά ένας λεβέντης γονατισµένος», 

Ο  ποιητής µαθητής Ευαγόρας Παλλικαρίδης που σαν αυτές τις µέρες, στις 14 
Μαρτίου, λίγο µετά από τα 18 γενέθλια απαγχονίστηκε, από τους άγγλους δυνάστες, 
γράφοντας µε το αίµα του « θα πάρω µια ανηφοριά θα πάρω µονοπάτια να βρω τα 
σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά».      

∆υστυχώς η αγχόνη και ο αγώνας, µας στέρησε τους καλλίστους και µας έδωσε 
παραδείγµατα, ήρωες, που δεν καταξιώθηκαν στα κράτη µας. 

Σήµερα τιποτένια κακέκτυπα, που ηγούνται της πολιτικής µας ζωής, κυκλοφορούν και 
ανερυθρίαστα και δίχως καµία αντίσταση από την περιρρέουσα πολιτική σκηνή, 
απεµπολούν τα θεµέλια, τις αξίες και την αξιοπρέπεια που κατακτήθηκαν µε αίµα και 
εκατόµβες. 

OTemporaOMores... Τι καιροί, Τι ήθη…  

Όµως ένας λαός που ψηφίζει έχει και την ευθύνη της πράξης του….  Και εµείς όλοι 
έχουµε ευθύνη για το τι θα παραδώσουµε στα παιδιά µας. 

Εγώ δεν γέννησα µία κόρη και ένα γιό για να τα παραδώσω γιουσουφάκια.     

Όλοι αυτοί που µας κυβερνούν ούτε εξωγήινοι είναι ούτε αλεξιπτωτιστές. 

Τους παράγει µια κοινωνία στην οποία είµαστε συµµέτοχοι και αυτό µας αναγκάζει να 
είµαστε και ενεργοί και αγωνιστικοί. 

Ο  Χριστός µας, Είπε:  

Ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς πρόβατα ἐν µέσῳ λύκων• γίνεσθε οὖν φρόνιµοι ὡς 
οἱὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. [Ματθ. ι' 16]   

∆εν είναι µε φωνασκίες, εξαλλοσύνη και ανοησία που θα επανακτήσουµε την 
αξιοπρέπεια και ελευθερία µας. 

Είναι µε σκληρή δουλειά και επιστροφή στις διαχρονικές αξίες της θρησκείας και του 
πολιτισµού µας. 

Σε χαλεπούς καιρούς εάν οι στήµονες δεν κρατήσουν τότε όλα τα ωραία θα 
καταρρεύσουν. Η αλήθεια δύσκολη αλλά και καθαρτική: 

 Το χρυσάφι στην πυρά αναδεικνύετε. 

Σας καλώ σε συ-στράτευση για να επιτύχουµε τους στόχους µας. Ως Έλληνες 
ροταριανοί είναι το υπέρτατο µας καθήκον να κοιτάξουµε την πατρίδα µας 

« Προσφορά υπεράνω εαυτού » 

Λοιπόν απόψε µε αυτή την αδελφοποίηση βάζουµε το δικό µας λιθαράκι στην σύσφιξη 
των σχέσεων δύο νησιών δύο πόλεων και δύο οµίλων που θα πρέπει να αγωνιστούν για 
το µέλλον του έθνους µας. 
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Η φιλοξενία σας µας έχει κατασυγκινήσει,  

Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ∆I∆YΜΟΠΟΙΗΣΙΣ – Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ   

ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  ΧΑΝΙΩΝ & ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΙΤΙΟΝ 
ΟΙ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ  ΟΜΙΛΟΙ 

ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ 2470 ΠΕΡΙΦ. ΤΟΥ  ∆.Ρ   
 ΚΑΙ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΚΙΤΙΟΝ  ΤΗΣ 2450 ΤΟΥ  ∆.Ρ. 

 
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ  ΣΤΗ ΠΟΛΗ  ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  ΣΗΜΕΡΑ  

29  ΜΑΡΤΙΟΥ  2012  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥΣ ∆I∆YΜΟΠΟΙΗΣΗ – Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ.   ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΥΠΟ  ΤΩΝ  ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ  ΚΑΙ  
ΤΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  ΑΥΤΩΝ  ΕΙΣ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΣΕΒΑΣΜΟΥ , ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ, ΘΕΡΜΗΣ  ΦΙΛΙΑΣ,  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΣΗΣ  ΚΑΙ  
ΑΓΑΠΗΣ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΩΝ  ΟΜΙΛΩΝ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΜΑΣ   ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΚΑΙ  ΚΥΠΡΟΥ, ΠOY ΣΦΥΡΙΛΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Μας ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΑ Ι∆ΑΝΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΛΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.  

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    Ο Γ.ΓΡΑΜΜ.      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Λάρνακας     Ο Προηγ. 
Πρόεδρος 
Εµµ. ∆ελάκης          Εµµ. Νοδαράκης     Κυριάκος 
Σεραφείµ        Ζιντίλης Μιχαήλ 
τ.β.∆/της                     τ.β.∆/της                                                 
 
Ο β.∆/της Κρήτης      Ο Εψ.  Πρόεδρος      Ο Εψ/νος Πρόεδρος     Ο 
Πρόεδρος  της ∆ιεθνούς 
                                                                                                                                    ∆ιακρατικής επιτρ. 
Κυπριακού Ρ,οταρυ 

Στ. Γκίζας          Μαρινάκης Σταύρος      Αντώνης ∆ηµητριάδης   Χρήστος 
Θεοδούλου     

 

Μερική άποψις των 
ροταριανών της 
Λάρνακος - Κίτιον στην 
συνεστίασιν µας. Μεταξύ 
αυτών διακρίνεται και ο 
αντιπρ/δρος µας 
Βαθιωτάκης Γεώργιος και 

ο ε.α. Υποστράτηγος κ.Σταυρουλάκης φιλοξενούµενος του ροτ. Προέδρου Ηλιουπόλεως 
Απόστολου Μαµάτα.    
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Τµήµατα της κατάµεστης 
αιθούσης του Flamingo 
Road όπου 
επραγµατοποιήθη η τελετή 
της αδελφοποιήσεως. 
Μεταξύ άλλων διακρίνονται 
οι Πρόεδροι των ρο/νών 

οµίλων Ηρακλείου ροτ. Μηλιαράς Ιωάννης τ.Πρόεδρος,  Gian-Andrea Carangini και 
Γιαβρίδης Ιωάννης. Επίσης τα επίτιµα µέλη µας Παυλάκης Παύλος, ∆ροσερός Νικόαλος, 
Χουλιόπουλος Χτήστος.    

Τµήµατα των ροτ/νών του οµίλου µας µετά µελών του ροτ/νών οµίλου Ρεθύµνου µετά 
του Προέδρου τους Ιωάννου Σαµνιώτη και του εψηφ/νου Ξυπολιτάς Νικόλαος, του τ. 
Πρόεδρου Ξυδάκη Ηρακλή και επίτιµο µέλος µας και του Γραµµ. Ζωγραφάκη Μιχαήλ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΡΟΤ.                                                                     
ΛΑΡΝΑΚΟΣ – ΚΙΤΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ 

1η   Ηµέρα Τετάρτη 28-3-2012 Άφιξις αεροσκάφους ώρα 17:30 

Α) Υποδοχή των ροτ/νών  συναδέλφων εις το αεροδρόµιο του Ηρακλείου από τους 
ροτ/νούς του κεντρικού οµίλου Ηρακλείου κατόπιν παρακλήσεως του ροτ. οµίλου Χανίων. 

Β) ώρα 22:00µ.µ Πρώτη συνάστησις και γνωριµίας στο ξενοδοχείον ΚΥ∆ΩΝ. Η ώρα 
επελέγη η 22 βραδινή λόγω αφίξεως περίπου εκείνης της ώρας του λεωφορείου από 
Ηράκλειο. ∆ιανοµή διαφόρων εντύπων σε κάθε ζευγάρι ροτ. ή φίλων αυτών τουριστικού 
ενδιαφέροντος δια την περιοχήν µας. Γεύµα εις την καφετέρια  του εψηφ/νου Προέδρου 
13-14 Μαρινάκη Σταύρου. 

2η ηµέρα Πέµπτη 29-4-2012  

Α) Πρωϊνό πρόγραµµα ώρα 10π.µ.                                                                                                    
Υπεύθυνοι: 1) ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ β.∆/της των ροτ/νών Κρήτης, 2) Πελεκανάκης Γιώργος 
Κοσµήτωρ, 3) Κοτρωνάκη Γεωργία, 4)Τσιβουράκης Νικόλαος,  5) Μπατσαρισάκης 
Παναγιώτης, 6)Σταµατάκης Ζαχαρίας, 7)  Σηµανδηράκη  Ζαχαρένια  

Ξενάγησις από τον φίλο των ροτ/νών Εµµ. Κελαϊδή πτέραρχο ε.α στο χώρο της 
Αρχαίας Απτέρας. (Αρχαίο Θέατρο – Ρωµαϊκά Λουτρά και δεξαµενές – Μοναστήρι Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου και µικρό εκθετήριο κ.λ.π. Φρούριο Κουλέ. Επίσκεψις στη Μαλάξα. 
Γεύµα στη ταβέρνα Όβγορο που  περιλαµβάνει: Κρασιά, µπύρες, σαλάτα ανάµεικτη, 
στάκα, απάκι, λουκάνικα, χορτοκαλίτσουνα, κόκκορα κρασάτο µε πατάτες τηγανητές, 
καλιτσουνάκια µε µέλι Τιµή γεύµατος:15)€ 
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Β) Βραδυνό πρόγραµµα 21:30 Πανηγυρική συνεστίασις εις το Flamingo Road. 
Επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα.  

3η ηµέρα Παρασκευή 30-3-2012 

Πρωϊνό πρόγραµµα ώρα 10 π.µ. Υπεύθυνοι: ∆ελάκης Εµµ. Πρόεδρος , Γκίζας Σταύρος 
β.∆/της, Πελεκανάκης Γεώργιος, Νταντινάκη Φωτεινή. 

Πρωϊνός περίπατος στην παλαιά πόλη των Χανίων. Επίσκεψις στην ∆ηµοτική Αγορά 
(κόσµηµα της πόλης µας ακριβώς έναντι του ξενοδοχείου ΚΥ∆ΩΝ). Ξενάγησις από την 
Ζαχαρένια Σηµανδηράκη επίτιµη ροτ/νή Ιστορικό – Συγγραφέα ειδικό συνεργάτη των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, στα στιβανάδικα – στην Μητρόπολη - στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο -  στο Ναυτικό Μουσείο και  στα γραφεία του Ρόταρυ Χανίων.  

Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής και πιθανόν στον Αντιπρόεδρον µας Μαρινάκη Σταύρον. 
Τιµές τιµοκαταλόγου: ότι παραγγείλει ο καθένας πληρώνει.  

 Απογευµατινό πρόγραµµα: 

Α) 20:00µ.µ συµµετοχή στην εκδήλωσιν παρουσίασις του βιβλίου του ροτ/νού ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ στην οικία του Εθνάρχου Ελευθέριου Βενιζέλου στο Ίδρυµα Ελ. Βενιζέλος.  

Β) 22:15 ∆είπνο στην ταβέρνα ‘’ Αποστόλης’’ στο τέρµα του παλαιού λιµανιού, ειδυλλιακή 
τοποθεσία. Υπεύθυνοι: ο Πρόεδρος ∆ελάκης Εµµ. και ο Γεν. Γραµµατέας Νοδαράκης 
Εµµ. (περιλαµβάνει ανά 4 άτοµα: χωριάτικη σαλάτα, χόρτα, ντολµαδάκια, ντάκος, 
τζαντζίκι, τυροπιτάκια, κολοκυθάκια τηγανητά, χταπόδι σχάρας, καλαµαράκια τηγανητά, 
γαρίδες, ψάρι ψηλό, σουπιά, κρασί χύµα, γλυκά τριών ειδών). Τιµή δείπνου 15€ .  

4η   µέρα Σάββατο 31-3-2012                                                                                                                        
Πρωϊνό πρόγραµµα ώρα 10π.µ περίπου 

Υπεύθυνοι: ∆ελάκης Εµµ. , Γκίζας Σταύρος , Νοδαράκης Εµµ. Πελεκανάκης Γεώργιος, 
Κοτρωνάκη Γεωργία , Νταντινάκη Φωτεινή, Μπατσαρισάκης Παναγιώτης, Τσιβουράκης 
Νικόλαος. Ξενάγησις από την επίτιµη  Ροτ/νή Σηµανδηράκη Ζαχαρένια. 

 Επίσκεψις : α) στους τάφους των Βενιζέλων (πανοραµική άποψις της πόλεως των 
Χανίων) β) στο ιστορικό µοναστήρι της Αγίας Τριάδος  γ) στο φαράγγι του Θερίσου. Εκεί 
άρχισε η επανάστασις υπο του Ελ. Βενιζέλου. Γεύµα  στο χωριό Θέρισο στου κ. 
Μπαλαντινάκη (περιλαµβάνει ανά 4 άτοµα: χόρτα, χωριάτικη σαλάτα, στάκα, λουκάνικα, 
πατάτες τηγανητές, βραστό ζυγούρι πιλάφι,  καλιτσουνάκια µε µέλι, κρασί χύµα, 
αναψυκτικά, τσικουδιά, φρούτα, τσικουδιά). Τιµή 15€.                                        

Βραδινό πρόγραµµα: Βράδυ 21:00 αναχώρησις από ξενοδοχείο. ∆είπνο στη 
ταβέρνα ΚΑΒΟΥΡΑΣ στη παλαιά πόλη . Μετάβασις µε τα πόδια από το ξενοδοχείο. 
Υπεύθυνοι: ∆ελάκης Εµµ., Γκίζας Σταύρος, Πελεκανάκης Γεώργιος . Το δείπνο 
περιλαµβάνει ανά 4 άτοµα. πέντε ορεκτικά, µία σαλάτα, µία ποικιλία θαλασσινών ή 
κρεατικών ( κατά προτίµηση), ένα µπουκάλι κρασί. Τιµή δείπνου 15€  µε ορχήστρα.    

5η ηµέρα Κυριακή  1η Απριλίου ώρα αναχωρήσεως από ξενοδοχείο 11π.µ 
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Υπεύθυνοι  εκπρόσωποι του ροτ/νού οµίλου Χανίων οι ροτ/νοί Γκίζας Σταύρος β.∆/της, 
Νταντινάκη Φωτεινή, Σηµανδηράκη Ζαχαρένια, Κοτρωνάκη Γεωργία. Στάσις στο χωριό 
Βρύσσες δια µεσηµεριανό γεύµα. Μετά µετάβασις στην πανέµορφη λίµνη του Κουρνά µε 
την καταπληκτική θέα. Ξενάγησις απο την επίτιµη  ροτ/νή Ζαχαρένια Σηµανδηράκη. Στις 5 
απογευµατινή αναχώρησις δια το αεροδρόµιο Ηρακλείου.        

 

 

52ο Πανελλήνιο ροταριανό 
Συνέδριο της Καλαµάτας. 

   Το πάνελ του Συνεδρίου λίγες στιγµές πρι από την 
έναρξη, από αριστερά: Γιώργο Λούρας, Κωνσταντίνα 
Επισκοποπούλου, William B. Boyd, Νίκος 
Μακρυγιάννης, Μιχάλης Βαρότσος, Κατερίνα Κοτσαλή, 
Κοσµάς Χουτουριάδης. 

 
Ο πανοσιολογιότατος  πατέρας Ευθύµιος, ως 
εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη 
Χρυσοστόµου αναπέµπει την προσευχή και µεταφέρει 
χαιρετισµό του κ.κ.Χρυσοστόµου. 
. 

 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας, 
καλωσορίζει τους περίπου  550 συνέδρους και συνοδούς 
που βρέθηκαν στην όµορφη και φιλόξενη πόλη της 
Μεσσηνίας. 

 
 Το 52ο ετήσιο ροταριανό Συνέδριο της 

Περιφέρειας µας πραγµατοποιήθηκε στην Καλαµάτα από 20 έως 22 Απριλίου µε 
απόλυτον επιτυχίαν. Τον όµιλον µας εκπροσώπησαν ο οµιλών µετά της συζύγου του 
Αικατερίνης, ο β.∆ιοικητής Κρήτης Σταύρος Γκίζας και ο εψηφισµένος Πρόεδρος 2013-14 
Μαρινάκης Σταύρος µετά της συζύγου του.   

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι  το απόγευµα της Παρασκευής κηρύχθηκε η έναρξη των 
εργασιών και ο πανοσιολογιότατος πατέρας Ευθύµιος, ως εκπρόσωπος του 
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Χρυσοστόµου ανέπεµψε την προσευχή και µετέφερε 
χαιρετισµό του κ.κ. Χρυσοστόµου. Χαιρετισµό απηύθυναν ο εκπρόσωπος της 2484 
Περιφέρειας ∆.Ρ., π∆ιοικητής Γιώργος Βασιλικιώτης, ο Προέδρος του ∆ιοργανωτή 
Οµίλου, Γιώργος Λούρας, ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ, Σταύρος Κουτουλογένης και η 
εκπρόσωπος της ∆ιοικητού Inner – Wheel, αντιδιοικητής Μαντώ Ψαροπούλου. Από 
πλευράς τοπικών Αρχών το παρόν έδωσαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο 
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Αλευράς, ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτης Νίκας, ο τΥπουργός κ. ∆ηµήτρης Κουσελάς, ο τΒουλευτής κ. ∆ηµήτρης 
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Σαµπαζιώτης, ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Αδαµόπουλος, ο ∆ιοικητής του 
Νοσοκοµείου Καλαµάτας κ. Γιώργος Μπέζος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 
κ. ∆ηµήτρης Αδαµόπουλος, η Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Λίλιαν Ψιλάκη, ο 
τ∆ιοικητής ΑΧΕΠΑ Ελλάδας κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, ο τ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτης Κουµάντος. 

 
 Επίσης επιφανείς  προσωπικότητες οµίλησαν όπως ο Πανελληνίου γνωστός 

∆ηµοσιογράφος Ιωάννης Πολίτης µε θέµα « από την Χρεωκοπία στην διάκριση » ο 
οποίος απέσπασε παρατεταµένα χειροκροτήµατα και ο καθηγητής της Κλασικής 
Αρχαιολογίας κ. Πέτρος Θέµελης µε θέµα « ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας 
Μεσσήνης » όπου εν συνεχεία οι σύνεδροι µετέβησαν εις αυτόν και θαύµασαν τις 
Αρχαιότητες. Το πρόγραµµα περιελάµβανε πλήθος ροτ/νών θεµάτων και ήτο κατά τέτοιο 
τρόπο προσαρµοσµένο ‘ώστε άφησε αρκετό χρονικό διάστηµα δια να επισκεφθούµε και 
να θαυµάσουµε τα αξιοθέατα του νοµού Μεσσηνίας. Η συναδέλφωση µεταξύ των οµίλων 
της Κρήτης πρέπει  µνηµονευθεί ιδιαιτέρως καθώς επίσης και µετά των οµίλων 
Τριπόλεως, Πύργου και Ηλιουπόλεως οι οποίοι µας επιδαψίλευσαν  ιδιαίτερες 
φιλοφρονήσεις. Κατόπιν ψηφοφορίας το νέο Μεγάλο έργο της Περιφέρειας αξίας 75.000€  
(3ον  κατά σειράν) ανετέθη εις τον ροτ. όµιλο Ηρακλείου Candia. Το προταθέν υπό του 
οµίλου Candia έργο περιλαµβάνει την αγορά τριών mini bus για τα χωριά S.O.S, τo 
αθλητικό   ίδρυµα Τιτάνες Αχαΐας και το ίδρυµα «Κιβωτός του κόσµου» στην Αθήνα - 
µεταφορά παιδιών. Η προβολή του ρόταρυ θα είναι πολύ µεγάλη αφού τα   Mini bus θα 
φέρουν το λογότυπο του Ρόταρυ . ∆ια τα λοιπά αξιόλογα έργα θα αναφερθούµε στο 
δελτίο µας. 

 Τελευταίες  εις το πρόγραµµα είχαν προγραµµατισθεί οι βραβεύσεις των οµίλων και 
διαφόρων ροτ/νών. ∆εν θα είµαι περιγραφικός διότι λόγω του προκεχωρηκότος  της ώρας 
αναγκάσθηκα να αποχωρήσω δια να µην χάσω το πλοίο της επιστροφής. Πριν 
αναχωρήσω  όµως µου επέδωσε ο ∆/της  τα διάσηµα δια πολλαπλή φορά του Paul Harris 
Fellow . Παρέµειναν όµως οι ροτ/νοί Μαρινακης Σταύρος και Γκίζας Σταύρος και ο 
πρώτος εξ αυτών παρέλαβε δια λογαριασµό του οµίλου Χανίων δύο βραβεία και 
συγκεκριµένα 1ον των ∆ηµοσίων σχέσεων και την προβολήν του Ρόταρυ και 2ον για τις 
δράσεις του σχετικά µε την διατήρησιν και αύξησιν µελών, την προστασίαν του 
περιβάλλοντος και την στήριξιν των νέων γενεών.  

Επίσης εβραβεύθη ο εψηφισµένος Πρόεδρος  µας Μαρινάκης Σταύρος από το ∆ιεθνές 
Ρόταρυ κατόπιν προτάσεως του ∆/του µας δια την δράσιν του εις τις 4 Λεωφόρους . Το 
βραβείον αυτό δίδεται µόνο µία φορά σε κάθε ροταριανό και από τον όµιλον µας έχουν 
τιµηθεί: ο υποφαινόµενος, ο Γενικός Γραµµατέας Εµµ. Νοδαράκης, ο Αντιπρόεδρος 
Ουρουτζόγλου Μελέτιος, η ροτ/νή Τυλλιανάκη ∆ήµητρα. Πιθανόν να παρέλειψα και 
κάποιον άλλον αλλά αυτήν την στιγµήν µου είναι αδύνατον να τον θυµηθώ.  

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ 
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 Ο ∆/της µας Νίκος 
Μακρυγιάννης εις το βήµα 
του συνεδρίου µας.  

Η αναλαµβάνουσα από την 1 
Ιουλίου του 2012 νέα ∆/της 
της 2470 περιφερείας του ∆.Ρ 
ροτ/νή Κατερίνα Κοτσαλή εις 
το βήµα του Συνεδρίου.  

Ο 
Πρόεδρος µας Εµµ. ∆ελάκης 
µαζί µε τον Πρόεδρο Γιάννη 
Γιαβρίδη και την Μαρία 
Αρχοντουλάκη 
παρακολουθούν το συνέδριο. 

Ο β/∆/της Σταύρος Γκίζας , 
µετά του εψ/νου Προέδρου 
µας Σταύρου Μαρινάκη και 
της συζύγου του 
παρακολουθούν το Συνέδριο. 

Ο ροτ/νός Μαρινάκης 
Σταύρος εψηφ.Πρόεδρος 13-
14 παρέλαβε τα σχετικά 
τιµητικά διπλώµατα που 
επισυνάψαµε στο ∆ελτίο µας 
δια λογαριασµό του Οµίλου 
λόγω αναχωρήσεως του 
Προέδρου. 

Ο 
∆/της µας Νίκος Μακρυγιάννης 
µόλις έχει επιδώσει εις τον 
Πρόεδρο µας δια 8η φορά τα 
διάσηµα του Paul Harris Fellow 
δια την ροταριανή δράσιν του. 

 

Ο ∆/της µας Νίκος Μακρυγιάννης ενώ επιδίδει σε συνέδρους τα διάσηµα του Paul Harris Fellow. 
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Ο ∆ιοικητής µας Νίκος Μακρυγιάννης 
ενώ επιδίδει τα σχετικά τιµητικά διπλώµατα του ∆.Ρ εις τους ροτ. Μαρινάκη Σταύρο, Γιαβρίδη 
Ιωάννη και Αρχοντουλάκη Μαρία δια την δράσιν τους εις τας 4 Λεωφόρους δράσεις του 
∆ιεθνούς Ρόταρυ. 

Ο β.∆/της Κρήτης 
Σταύρος Γκίζας φωτογραφούµενος µετά του 
Προέδρου του Ρ. Οµ. Ηρακλείου Candia 
ευθύς ως εβραβεύθη ούτως υπο του 
∆ιοικητού µας . 

Ο ∆/της µας Νίκος 
Μακρυγιάννης σε ένδειξη της στενής φιλίας µε 
τον Πρόεδρο του Ροτ/νού οµίλου Ηλιουπόλεως 
Απόστολον Μαµάταν του δώρησε την Γραβάτα 
του. 

Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την χορευτικήν εσπερίδα – δεξίωσιν του ∆/του 
µας προς τους συνέδρους 

∆ιακρίνονται   απ’ αριστερά 
η ροτ/νή Αικατερίνη ∆ελάκη, 
ο β.∆/της Σταύρος Γκίζας, ο 
τ. Πρόεδρος του Ρ.Οµ. 
Ρεθύµνου Ηρακλής 
Ξυδάκης και το ζεύγος 
Μαρινάκη. 

Οι Πρόεδροι Γιαβρίδης 
Ιωάννης, ∆ελακης Εµµ. και 
Αρχοντουλάκη Μαρία. 

 

Οι ∆ελακης Εµµ.,  
Αρχοντουλάκη Μαρία, και η 
Γιαβρίδη Μαρία. 
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Ο β.∆/της Σταύρος Γκίζας ενώ τραγουδά  από την πίστα.  

 

Ο ροτ/νός Γιαβρίδης Ιωάννης 
ενώ χορεύει. 

Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από τις εξορµήσεις των ροτ/νών Κρήτης εις τα πέριξ 
της Καλαµάτας  

 

Πρόσφατα βραβεία του Οµίλου µας 
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