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Έτος 47ον – Τεύχος 46ον - Περιόδου 01/07/14 – 30/06/15 
IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 

ΕΞΕΔΟΘΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΛΗΔΩΝ 18 
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818  
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9, ΤΗΛ.28210-51543 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) :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  

14 τελευταίων ετών ήτοι από 1/7/2001 έως σήµερον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ: ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ροτ. Δελακης Εµµανουηλ 

 
Υπεύθυνος facebook ροτ/νός Δελάκης Εµµ. Πρόεδρος. 

"

Το" παρόν" αποστέλλεται:" Α)" Σε" ηλεκτρονική" μορφή:" σε" 2500" 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" καθώς" και" φορείς" και" άτομα" της" κοινωνίας" των" Χανίων" καθώς" και" σε" όλες" τις"
πολιτικές"και"στρατιωτικές"αρχές"των"Χανίων"

Β)"Σε"έντυπη"μορφή:"σε"200"αποδέκτες,"ήτοι,"στις"αρχές"τις"πόλεως"μας,"στα"μέλη"μας"και"στους"
φίλους"του"ομίλου"που"δεν"διαθέτουν"eVmail"χάρις"στους"χορηγούς"μας"1)"Ροτ."Τσουβαλάκη"Πέτρο"
ανακαινίσεις" καταστημάτων" και" οικοδομικών" συγκροτημάτων" και" 2)" Γελασάκη" Αντώνιο" ," ναυτικό"
πράκτορα"–"Τουριστικές"επιχειρήσεις."

Παρακαλούνται" θερμά," οι" Πρόεδροι" των" ομίλων," να" αποστέλλουν" και" να" ενημερώνουν" (ει"
δυνατόν)"τα"eVmail"των"μελών"τους"για"την"αποστολή"του"περιοδικού"μας"σε"ηλεκτρονική"μορφή,"1)"
διότι" πολλά" eVmail" επιστρέφουν" πίσω" και" 2)έτσι" ώστε" τα" νέα" μέλη" τους" να" μπορούν" να"
παραλαμβάνουν"το"περιοδικό"μας."

Προσοχή:(Θερμή(παράκλησις(όταν(αλλάζεται(τα(e9mail(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(

ΚΑΝΕ(ΤΟ(ΡΟΤΑΡΥ(ΝΑ(ΛΑΜΨΕΙ(
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΔΙΕΘΝΟΥΣ(ΡΟΤΑΡΥ(

GARY(HUANG(
(

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ(201492015(
"

ΚΑΛΟΕΙΔΑ(ΜΑΡΙΑΝΝΑ(
Αλκιβιάδου(46(

Γλυφάδα(ΤΚ(16674((
Κιν(:(6944734836(
Τηλ(:(2109629672(
FAX(:(2109629096(

E9mail:mariannakaloida@yahoo.gr"

ΕΨΗΦ.(Δ/ΤΗΣ(201492015(
"

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ(ΓΡΗΓΟΡΗΣ(
Λοκρίδος(11(&(Θεσσαλίας(

Χαλάνδρι(ΤΚ(15231(
Κιν:(6978485412(
Τηλ:(2106727734((
Fax:(2106711583(

E9mail:Gregory@central.ntua.gr"

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ(Δ/ΤΗΣ((201592016(
(

ΜΑΜΑΤΑΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(
Λεωφ.Ανδρέα(Παπανδρέου(24Α(

Ηλιουπολη(ΤΚ(16345(
Κιν:(6977628840(
Τηλ:(21093824751(

Ε9mail:apmam@otenet.gr(

(
Β.(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΩΝ9ΡΕΘΥΜΝΟΥ9ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ(ΙΩΑΝΝΗΣ(((6937460892), giav-210@otenet.gr(
Β.(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ–ΚΑΝΤΙΑ,Ν.(ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ(ΚΑΙ(ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ(ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ(ΣΤ.(Τηλ.(6944575792(((

(
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(Ρ.Ο(ΧΑΝΙΩΝ((ΠΕΡΙΟΔΟΥ(1/7/14(ΕΩΣ(30/6/15(

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ(2014916(–(Β.(Δ/ΤΗΣ(13914(–(ΕΠΙΤΙΜΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ(

((((ΔΕΛΑΚΗΣ(ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"συντ."Οδοντίατρος,"Χάληδων"18,"Τηλ:"28210V46467,""

""""Κιν."6944439818","email:"edelakis@otenet.gr,"2ο:"edelakis@yahoo.gr"(("

2)( Α΄(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(–(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΔΗΜΟΣΙΩΝ(ΚΑΙ(ΔΙΕΘΝΩΝ(ΣΧΕΣΕΩΝ(((

(((((ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ(ΜΕΛΕΤΙΟΣ("""""Ξεν/χείο""ΜΙΜΟΖΑ"Αγία"Μαρίνα"Κυδωνίας,"

"" Τηλ.692693366"email:(takisou@yahoo.gr(

3)(Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ((ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Μηχανολόγος"V"Ηλεκτρολόγος""(

"""""Κιν."6932296194"""email:"vathioti@otenet.gr"

4)(Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ(ΠΟΛΕΝΤΑΣ(ΣΤΑΥΡΟΣ(ΣΤΑΥΡΟΣ("Έμπορος"Πετρελαιοειδών,"Πελεκαπινα"V"Χανιά,"Τηλ."28210"
88992,"Κιν.697"8007735","eVmail:"polentaspark@hotmail.com(

5)"ΓΕΝΙΚΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ(–(Τ.Β.(Δ/ΤΗΣ(ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ(ΕΜΜ"Φαρμακοποιός"

""""Ανδρέα"Αρχοντάκη"9"Τηλ."28210V51543"Kιν."6976V670414,"email:"nodarakis@yahoo.com"

6)( ΑΝΑΠΛ.( ΓΕΝΙΚΟΣ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ( ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ( ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ" Αγίου" Ιωάννου" Ξένου" Χαλέπα"""
Κιν."6944414710"email:"tsivourakin@hotmail.com"

7)( ΜΕΛΟΣ( 9ΥΠΕΥΘΥΝΗ( 4ης( ΛΕΩΦΟΡΟΥ( ΔΙΕΘΝΟΥΣ( ΔΡΑΣΗΣ( ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ( ΣΤΑΥΡΟΣ" ," Πρόξενος" Σλοβακικής"
Δημοκρατίας"στην"Κρήτη","τουριστικές"επιχειρήσεις","spaterakis@spatours.gr","τηλ."6974700100"

8)(ΤΑΜΙΑΣ((ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ((ΓΕΩΡΓΙΟΣ(((

(((((Έμπορος"δερμάτινων"ειδών,""Κιν."6989"119252""

9)(ΚΟΣΜΗΤΩΡ(ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ(ΙΩΑΝΝΗΣ(Επιχειρηματίας,"Κάτω"Δαράτσο"

""""Τηλ."6944305825"
10)( ΜΕΛΟΣ( 9( ( ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ( ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ( Συμβολαιογράφος," Κολυμβάρι" Κισσαμου," Τηλ.28240V" 22536,"

Κιν.697"7638824,"EVmail":"giannoudaki@otenet.gr"

ΕΙΔΙΚΟΙ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΙ(

Τ.(Δ/ΤΗΣ(ΓΚΙΖΑΣ(ΣΤΑΥΡΟΣ(Δικηγόρος,"Τσόντου"Βάρδα"68,"Τηλ.28210V"44849""Κιν.6974753547,""
EVmail:stavrosgizas@gmail.com"

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ(ΣΤΑΘΗΣ(,(Τ."Β/"Δ/της","τηλ."694"7771315"
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ΑΠΛΗ(ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ(2791192014((ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ(

Με" ικανοποιητική" προσέλευση" παρουσία" 32" ατόμων" (" 25" Δικαιουμένων" ψήφων)" εγένετο" η"
Ανωτέρω"συνεστίασις" κατά" την"οποία"Πρόεδρος"επανεξελέγη"δια"31"φορά"δια" την"περίοδο"16V17"
και" με" συντριπτική" πλειοψηφία" ο" ροτ.Εμμ.Δελάκης.Δια" πρώτη" φορά" εισήλθαν" στο" ΔΣ" και" οι"
Γιαννουδάκη"Χριστιάννα"συμβολαιογράφος"και"Στασινού"Ελβίρα"Δικηγόρος."

Η" ολη" διαδικασία" εκύλησε" ομαλότατα" σε" κλίμα" αγάπης" και" ροτ.συναδελφώσεως."
Προηγουμένως"ο"Πρόεδρος"Εμμ.Δελάκης"προέβη"στις"κάτωθι"ανακοινώσεις."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ(27911914(
ΥΠΟ(ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ(τ.β(Δ/τη(
Πολυαγαπητοί"Ροταριανοί"Συνάδελφοι"

1) Σας" απευθύνω" θερμή" έκκληση" να" με" βοηθάτε" στις" πανηγυρικές" συνεστιάσεις" μας" με" το" να"
προσκαλείται"φίλους"σας"σε"αυτές"δια"να"παρουσιάζει"ο"Ομιλος"μας"ένα"ικανοποιητικό"πρόσωπο"
στην" κοινωνία" μας." Θέλω" να" το" ενστερνισθείτε" αυτό." Μην" με" αφήνετε" μόνο" μου." Να" σας"
δηλώνουν"την"συμμετοχήν"τους"και"να"σας"τακτοποιούμε"σε"ιδιαίτερο"τραπέζι"με"την"αναγραφήν"
του"ονόματος"σας"πχ"προσκεκλημμένοι"του"ταδε"ροτ."

Εάν" πάλι" είναι" 3V4" άτομα" να" τους" καθίζουμε" μαζί" σας" τότε" θα" αντιληφθείτε" και" εσείς"
προσωπικά"τι"δυσκολία"θα"αντιμετωπίσετε."Γι"αυτό"σας"παρακαλώ"μην"με"αφήνετε"μόνο"μου."Η"
ισχύς"εν"τη"ενώσει."Ενα"ζευγάρι"να"καλέσει"καθένας"από"σας"Εκλεκτοί"μου"και"αγαπημένοι"μου"
ροτ.συνάδελφοι"η"δύναμις"των"ατόμων"της"συνεστιάσεως"θα"διπλασιασθεί" "αυτόματα."Για"σας"
αυτό"είναι"πανεύκολο"ενώ"για"μένα"να"συγκεντρώσω"ένα"αριθμό"80V100ατόμων"πολύ"δύσκολο."
Το"κατορθώνω"βέβαια"όπως"και"σεις"το"έχετε"διαπιστώσει"αλλα"κουραζομαι"υπερβολικά."

2) Ένα" άλλο" σημείο" που" θέλω" να" επισημάνω" είναι" ότι" σε" περίπτωση" εκτάκτου" κωλύμματος"
ειδοποιησατε" μας" εγκαίρως" δια" να"ακυρώσουμε" την" συμμετοχήν" σας" δια" να" μην" ετοιμάζει" το"
κέντρο" φαγητό" δια" " περισσότερα" ατομα" και" για" να" προσπαθήσουμε" να" καλύψουμε" τα" κενά"
επιτείνοντας" τις"προσπάθειες"μας"σε"οσους"δεν"μπορέσαμε"να"τηλεφωνήσουμε."Μην"λέτε"δεν"
βαριέσαι" τι" θα" συμβεί" εάν" δεν" πάω" και" δεν" ειδοποιήσω." Και" όμως" μας" δημιουργείτε" μεγάλο"
πρόβλημα."

3) Τρίτο" σημείο" που" θέλω" να" προσέξετε." Σας" στέλνουμε" τις" προσκλήσεις" με" email" και" σας"
παρακαλούμε"να"δηλώσετε"συμμετοχή."Ελάχιστοι"ανταποκρίνονται"στην"παράκλησιν"μας"αυτήν."
Δεν"σας"κοστίζει"τίποτε"να"στείλετε"ένα"email"η"να"μας"πάρετε""τηλέφωνο."Δεν"το"κάνετε"όμως."

4) Προσπαθήσετε,"βάλετε"τα"δυνατά"σας,"ενδιαφερθείτε"να"εγγραψουμε"Νέα"Μέλη."Σωματείο"που"
δεν"ανανεώνετε"φθίνει."Εμείς"πρέπει"να"διατηρήσουμε"το"κύρος"του"Ρόταρυ"στο"υψηλό"επίπεδο"
που" ευρίσκεται" σήμερα." Βάλτε" το" " σαν" σκοπόν," σαν" καθήκον" σας" ροταριανό."Πολλοί" από" σας"
εχετε" τις" δουλειές" σας" και" δεν" μπορείται" να" προσφέρεται" Διοικητικό" εργο." Μπορείτε" όμως"
κάλλιστα," εάν" το" ενστερνισθείτε," εάν" το" βάλετε" σαν" αυτοσκοπό" να" εγγράψετε" νέα"Μέλη." Να"
αισθανθούν"και"αλλα"ατομα"της"κοινωνίας"μας"την"χαράν"της"συναδελφώσεως."

Θα" σας" δώσω" από" δυο" αιτήσεις" στον" καθένα" σας" και" προσπαθήστε" με" κάθε" τρόπον" να"
εγγράψουμε"νέα"μέλη"την"ημέρα"που"θα"κάνει" την"ετήσια"επίσημη"επίσκεψιν"της"η"Δ/της"του"
Ρόταρυ" Νοτίου" Ελλάδος" ροτ.Μαριάννα" Καλοειδά" την" 15V1V14." Οσοι" ροταριανοί" επιτύχουν" να"
εγγράψουν"τουλάχιστον"δυο"νεα"Μέλη"μέχρι"την"αφιξιν"της"Δ/του"θα"βραβευθούν"απ"αυτήν"εκ"
μέρους"του"Ομίλου"μας."Στην"κατηγορία"των"βραβευομμένων"θα"υπαχθούν"και"αυτοί"που"εχουν"
βάλει"νέους"ροτ.απο"1V1V14"αρκεί"να"είναι"2"συνολικά"οι"εισαχθέντες."

5) Θέλω" ένα" πρωινό" κατά" τις" 12" και" τέταρτο" να" επισκεφθούμε" το" ΚΗΦΑΠ" (" ΚΕΝΤΡΟ"ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ"
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ"ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ"ΠΑΙΔΩΝ)"εν"ωρα"λειτουργίας"του"δια"να"προσφέρουμε"λίγη"αγάπη"και"
χαρά"στα"ανήμπορα"αυτά"άτομα"και"να"δείτε"και"σεις"προσωπικά"πως"λειτουργεί"το"κέντρο"και"τι"
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κοινωνικό" εργο" προσφέρει." Θα" ηθελα" να" μου" δηλώνατε" τώρα" ποιοι" προτίθεσθε" να" ερθετε"
οπωσδήποτε"βέβαια"ο"Αντ.Ουρουτζόγλου"δια"να"βγάλομε"και"μερικές"φωτογραφίες."

Προ"ημερών"εγένοντο"τα"εγκαίνια"του"νέου"ανανεωμένου"ριζικώς"και"σε"νέες"εγκαταστάσεις"
ΚΗΦΑΠ"παρουσία"των"Αρχών""της"πόλεως"μας."Ο"Ομιλος"μας"ανταπεκρίθη"σε"σχετική"πρόσκληση"
του" Προέδρου" Νικολάου" Τρίκκα" φίλου" του" Ομίλου" μας" και" τακτικού" επισκέπτου" των"
Πανηγυρικών"Συνεστιάσεων"μας"και"εξαμελής"Αντιπροσωπεία"μας"αποτελουμένη"από"εμένα,"τον"
τ.β"Δ/την"Σταύρον"Γκίζα,"τον"ταμία"μας"Πελεκανάκη"Γιώργο"και"τους"ροτ.Σταματάκη"Ζαχαρία"και"
Βαβουράκη"Κυριάκον"μετα"της"συζύγου"του"παρέστημεν"στην"τελετήν"των"εγκαινίων.""

Ο" Πρόεδρος" κ.ΤρίκκαςΝικόλαος" διοργανώνει" τηλεμαραθώνιο" Αγάπης" την" 8V12V14" ημέρα"
Δευτέρα" και" μας" παρεκάλεσε" να" τον" συνδράμουμε" οσο" μπορούμε" διότι" το" ΚΗΦΑΠ" δεν"
επιχορηγείται" από" κανένα" Κρατικό" φορέα." Διατηρείται" από" τις" εισφορές" της" Κοινωνίας" και"
μόνον."Ας"το"σκεπτούμε"καλά"και"ας"δώσουμε"λίγο"απ"αυτά"που"διαθέτουμε.""

6) Εκπροσώπιση" του"Ομίλου" μας" σε" εκδηλώσεις" της" Ροτ.Περιφέρειας" και" των" αλλων"Ομίλων" της"
Κρήτης"καθώς"και"των"φορέων"της"πόλεως"μας."
Φίλοι"ροτ.Συνάδελφοι"
Επειδή"ο"Ομιλος"μας"αναπτύσσει"εντονη"κοινωνική"δραστηριότητα"προσκαλείται"σε"πάρα"πολλές"
εκδηλώσεις." Σε" οσες" απ" αυτές" μπορούμε" προσπαθούμε" να" ανταποκριθούμε" διότι" και" αυτοί"
ανταποκρίνονται"στις"δικές"μας"προσκλήσεις."
Α)"Την"Κυριακήν"9V11V14"αντιπροσωπεία"του"Ομίλου"μας"αποτελούμενη"από"εμένα,"την"ροτ."

Αικατερίνη"Δελάκη"και" τον"ροτ."Κουζανίτη" Ιωάννη"συμμετείχαμε"στο"Παγκρήτιο"ροτ."Σεμινάριο"
στο"Ηράκλειο"της"Κρήτης"στο"Ξενοδοχείο"Λατώ."Επηκολούθησε"γεύμα"στο"Τέννις"με"εξαιρετικό"
μενού."
Β)" Την" 17" Νοεμβρίου" ημέρα" Δευτέρα" συμμετείχα" με" την" ροτ." και" σύζυγον" μου" Αικατερίνη"

Δελάκη"εις"την"Συνεστίασιν"του"Ροτ.Ομίλου"CANDIA"με"Ομιλητήν"τον"Επιτ."ροτ."του"Ομίλου"μας"
Μελισσα"Ιωάννη"και"με"ΘΕΜΑ:"“ΔΙΑΒΗΤΗΣ"ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ"ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ"ΑΥΤΟΥ»"
Ο"Ομιλητής"γλαφυρότατος"αφησε"τις"καλύτερες"των"εντυπώσεων"και"ητο"κατανοητός."
Υπήρξε"εντονο"κλίμα"συναδελφώσεως"μεταξύ"των"30"ατόμων"που"συμμετείχαμε"."
Γ)"Στις"4"Δεκεμβρίου"ημέρα"Πέμπτη""μας"εχει"προσκαλέσει""ο"Δ/της"του"Π.Β"ΚΡΗΤΗΣ"στις"11"το"

πρωί" (πέρας" προσελεύσεως)" στις" εγκαταστάσεις" του," επ΄ευκαιρία" του" εορτασμού" της" Αγίας"
Βαρβάρας" προστάτιδος" του" Πυροβολικού.Θα" επακολουθήσει" Δεξίωσις." Δηλώσετε" μου" την"
συμμετοχήν"σας"δια"να"μεταβούμε"μια"ικανοποιητική"αντιπροσωπεία."
Δ)" Στις" 18"Νοεμβρίου"ο"Δ/της" της"V"Μεραρχίας"Κρητών"Ταξίαρχος"Δημήτριος"Κωτσιόπουλος"

επισκέφθηκε" τα"γραφεία" του"Ομίλου"μας"δια"εθιμοτυπική"επίσκεψιν." Τον" ξεναγήσαμε"και" του"
επιδείξαμε"τμήμα"του"Αρχείου"του"Ομίλου"μας."Τονίζουμε"ότι"είναι"η"1"φορά"που"Στρατιωτικός"
Δ/της" επισκέπτετε" τα" γραφεία" μας" δια" πληρέστερη" ενημέρωση" του" εργου" μας" και" ανταλλαγή"
απόψεων."
Είναι"μια"επι"πλέον"επιβράβευση"των"προσπαθειών"μας."
Ε)" στις" 19" Νοεμβρίου" επισκέφθηκε" τα" Γραφεία" μας" ο" τ.β" Δ/της" Γιάννης" Μηλιαράς" του"

Ροτ.Ομίλου" Ηρακλείου" δια" πολλοστή" φορά" και" ανταλλάξαμε" απόψεις" επι" της" πορείας" του"
Ροταρυ"στην"Κρήτη"και"την"Ελλάδα."

7) Επίσης"θέλω"να"σας"παρακαλέσω"όταν"αλλαζετε"αριθμό"τηλεφωνου"η"email,"τηλεφωνήστε"μας"
να"μας"ενημερώνετε"για"να"μην"γυρίζουν"πίσω"τα"email"και"να"μην"μπορώ"να"σας"βρω"και"στο"
τηλέφωνο."

8) Διαφημίσετε" το"Περιοδικό"μας"Ροταριανός"Παλμός" και"πρωτίστως"διαβάσετε" το"σεις."Περιέχει"
ολες""τις"δραστηριότητες"μας."Εαν"δεν"το"λαμβάνετε"ειδοποιήσετε"μας."
Δώσατε"μας"τα"email"των"φίλων"σας"με"τηλεφωνικό"μήνυμα"δια"να"τους"το"στέλνουμε"και"για"

να""τους"προσκαλούμε"στις"Πανηγυρικές"Συνεστιάσεις"μας."
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9) Στις" απλές" συνεστιάσεις" μας" ανταλλάξατε" απόψεις" και" σκέψεις" μεταξύ" σας," γνωρισθείτε"
καλύτερα."Μην"κάθεσθε"πάντα"με"την" ιδια"παρέα."Πως"θα"αφομοιωθούμε"και"θα"γίνουμε"μια"
παρέα"εάν"δεν"ανοιχθούμε"μεταξυ"μας."Πως"θα"συντελεσθεί"η"αγάπη."Καθένας"μας"ας"πλησιάσει"
πρώτος"αυτός"τον"νέον"ροτ.συνάδελφο"η"τον"παλαιό"αλλά"που"δεν"εχει"αρκετό"θάρρος"δια"να"
επτεχθεί"η"πολυπόθυτη"συναδέλφωσις."

10) Το"πολύ"σημαντικό"Αρχείο"του"Ομίλου"μας"που"μερικό"βέβαια"βρίσκεται"στην"Ιστοσελίδα"μας"και"
στο" Facebook" του" Ομίλου" σκέφτηκα" μετά" την" αποχώρηση" μου" από" τον" Ομιλο" που" κάποτε"
βιολογικά"θα"γίνει"να"το"δωρίσουμε"στο"Ιστορικό"Αρχείο"της"Κρήτης"δια"να"παραμείνει"η"Ιστορία"
του"Ομίλου"μας"εις"τις"επερχόμενες"γεννεές."Τι"άλλες"λύσεις."Προτείνετε"μου.""
"
Πρωτού"εισέλθομε"στο"κύριο"θέμα"της"βραδυάς"που"είναι"οι"Αρχαιρεσίες"θα"ηθελα"να"ακούσω"
μερικές"απόψεις"σας"πάνω"στα"θέματα"που"σας"ανέφερα."
"

11) Και"τώρα"στο"κύριο"θέμα"της"σημερινής"Συνεστιάσεως"μας"που"είναι"οι"Αρχαιρεσίες."
"

Ως" γνωστόν" ο" Πρόεδρος" βγαίνει" δι" απευθείας" εκλογής" των" μελών" της" Γενικης" Συνελεύσεως" 2"
χρόνια" πριν" αναλάβει" τα" καθήκοντα" του," δια" να" ενημερωθεί" και" να" δραστηριοποιηθεί"
καταλλήλως"και"να"ξέρει"τι"εχει"να"αντιμετωπίσει."Τουλάχιστον"3V4"ωρες"ημερησίως"χρειάζεται."
Μέχρι" στιγμής" παρά" τις" βοληδοσκοπήσεις" που" εκανα" δεν" βρήκα" κάποιον" που" να" θέλει" να"
αναλάβει"και"ετσι"απεφάσισα"δια"μια"ακόμα"φορά"να"θέσω"υποψηφιότητα."Του"χρόνου"όμως"
τέτοιο"καιρό"πρέπει"να"βρεθεί"κάποιος"γι"αυτό"τον"παρακαλώ"από"τώρα"να"με"πλαισιώσει"και"να"
αναλάβει"ορισμένα"καθήκοντα"και"να"τα"φέρει"σε"πέρας."Απ΄αυτήν"την"δοκιμασία"θα"μπορέσει"
να"δεί"ο"ιδιος"ή"η"ιδια"εάν"είναι"σε"θέση"να"διαθέτει"χρόνον"και"χρήμα"δια"να"ανταποκριθεί"στα"
καθήκοντα"του"η"στα"καθήκοντα"της."
"
Επίσης"τα"μέλη"του"ΔΣ"δεν"θα"αρκεσθούν"στο"να"φέρουν"τον"τίτλον"τους"οποιος"και"εάν"είναι"

αυτός,"αλλά"να"ενδιαφερθούν"ζωηρώς"δια"το"καλόν"του"Ομίλου."Διαφορετικές"απόψεις"πάντοτε"
θα"υπάρχουν,"αλλά"με"πνεύμα"καλής"θελήσεως"και"συνεργασίας"όλα"επιυγχάνονται."Εθελοντικό"
εργο"προσφέρομε"και"ας"εργασθούμε"με"ζήλο"και"αγάπη"μεταξύ"μας."Θέλω"να"ψηφίσετε"ολους"
τους"υποψηφίους."Διακρίσεις" δεν" κάνω." Καθένας"μας"ας"προσφέρει" ότι" μπορεί"από" την"θέσιν"
που"θα"ταχθεί"για"το"κοινό"καλό"του"Ομίλου."
"
Προτείνω" ως" Εφορευτική" Επιτροπή" τους" κάτωθι:" Σκαμάγκα" Μαρία," Ασημομύτη" Στυλιανή,"

Βαβουράκης"Κυριάκος"(ΕφεδρικόςVΚαρτσωνάκης"Στέφανος).""

((

"

Διακρίνονται" απ΄αριστερά" ο" Πρόεδρος" μας"
Εμμ.Δελάκης," ο" ροτ.Στέφανος" Καρτσωνάκης," ο"
Αερολιμενάρχης" Χανίων" ροτ." Καστρινάκης"
Σταύρος" και" το" ζεύγος" των" ροτ." Σεληνιωτάκη"

Δημ.(

(
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Τμήματα(των(παρευρεθέντων(ροταριανών.(

(

Διακρίνονται"απ΄αριστερά"ο"ροτ." Καρτσωνάκης" Στέφανος," ο"β.δ/της"Μαρινάκης" Σταύρος," ο"Α’"
Αντ/δρος"Ουρουτζόγλου"Μελέτιος,"ο"Πρόεδρος"Εμμ.Δελάκης"και"ο"Γ"Αν/δρος"Μπουρνάζος"Παύλος,"ο"
Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης"και"ο"ροτ.Καστρινάκης"Σταύρος"Αερολιμενάρχης"Χανίων."

"

"

Διακρίνονται" απ" αριστερά" ο" ροτ." Γελασάκης"
Αντώνιος" Τουριστικός" Πράκτωρ" μετά" της" συζύγου"
Κατερίνας" Προξένου" της" Γαλλίας" στα" Χανιά" και" η"
ροτ."Γιαννουδάκη"Χριστιάννα"συμβολαιογράφος."

"

"

Διακρίνονται" απ" αριστερά" οι" ροτ."
Ασημομύτη" Στυλιανή," Σκαμάγκα" Μαρία" και"
Σταματάκης"Ζαχαρίας."

"

"

Διακρίνονται" απ" αριστερά" οι" ροτ."
Ασημομύτη" Στυλιανή," Μυριδάκης" Δημήτριος,"
Δελάκης"Εμμ."και"Δελάκη"Αικατερίνη."

"
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"

"

Διακρίνονται"απ"αριστερά"οι"ροτ."Γ΄"Αν/δρος"μας"
Μπουρνάζος" Παύλος" και" Πατεράκης" Σταύρος"
Πρόξενος"Σλοβακίας"στην"Κρήτη."

"

Διακρίνονται" " απ" αριστερά" η" Πρόξενος" της"
Γαλλίας" στα" Χανιά" κ.Γελασάκη" Κατερίνα," η" ροτ."
Γιαννουδάκη" Χριστιάννα" Συμβολαιογράφος," ο"
κ.Μανώλης" Βουρεξάκης" και" η" Βιολόγος"
ροτ.Στασινού"Ελβίρα"Δικηγόρος."

"

Διακρίνονται"απ"αριστερά"ο"εκπρόσωπος"του"
Κέντρου" Ημερήσιας" Φροντίδας" Αυτιστικών"
παίδων"κ.Μανουσάκης"Μιχαήλ,ο"τ.β.Δ/της"Γκίζας"
Σταύρος,"ο"Πρόεδρος"μας"Εμμ".Δελάκης"."

"

"

Διακρίνονται" απ" αριστερά" ο" ροτ." Ευτύχιος"
Κουκουτσάκης"μετά"των"γονέων"του."

"

"

Η" εναρξις" της" Συνεστιάσεως" με" προσευχή."
Διακρίνεται"ο"Πρόεδρος"μας"Εμμ.Δελάκης."

"
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"

"

Χαρακτηριστικό" στιγμιότυπο" του" ροτ.Πολέντα"
Σταύρου"Προέδρου"των"τροχαίων"ατυχημάτων"και"
Δυστυχημάτων"Κρήτης."

"

Διακρίνονται" απ" αριστερά" οι" ροτ."
Σταματάκης"Ζαχαρίας,"Μυριδάκης"Δημήτριος"και"
Βαθιωτάκης"Γεώργιος"Β΄Αντ/δρος"μας."

(

(

Φωτογραφικό(και(λοιπο(Ρεπορτάζ(από(τη(συνεστιαση(της(11/12/2014(με(ομιλητην(τον(
Αντ/δρο( της( βουλης( των( Ελληνων( ροτ.( Χρηστο(Μαρκογιαννακη( και( της( βραβευσεως(
των(4(καλυτερων(Αστυφυλακων(Περιφερειας(Κρητης(καθως(και(αναφορα(στη(μεγαλη(
γιορτη( της( Χριστιανοσυνης( δηλ.( της( γεννησεως( του( Θεανθρωπου( ΙΗΣΟΥ( ΧΡIΣΤΟΥ( με(
δοξαστικους( ρυθμους( του( πολυβραβευμενου( ακαδημαικου( ποιητου( και( λογοτεχνου(
Νικ.(Μαραγκουδακη(υπο(της(κ.(Βικυς(Κολια,(Δημοσιογραφου(–(Καθηγητριας.(

ΚΕΝΤΡΙΚΟ(ΚΑΙ(ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΤΜΗΜΑ(ΤΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ(ΤΡΑΠΕΖΗΣ(

"

Διακρινονται" από" αριστερα" ο" προεδρος" Εμμ." Δελακης," ο" Γεν." Γραμμ." Εμμ." " Νοδαρακης," ο"
Δημαρχος" Χανιων" κ." Αναστασιος" Βαμβουκας," ο" δ/της" του" Ναυσταθμου" Κρητης" Αρχιπλοιαρχος" κ."
Χελμης"Δημοσθενης,"ο"Δ/της"του"Πεδιου"Βολης"Κρητης"Υπ/γος"Λαζαρος"Σκυλακης,"ο"κ."Μποτωνακης"
Ιωαννης"φαρμακοποιος," ο" αντιδημαρχος" Χανιων"Φραγκακης" Εμμ.," οι"Πολιτευται" Χανιων" Κελαιδης"
Εμμ.," και" Ναναδακη" –" Παπαδερου" Αρχοντισσα," ο" τ." Πρυτανης" του"Πολυτεχνειου" Χανιων" κ."Φιλης"
Ιωαννης," ο" κ." Παπαδακης" Εμμ." τ." Αντπροεδρος" του" περιφ." Συμβ." Κρητης," ο" αντ/δρος" του" Ροταρυ"
Χανιων" Βαθιωτακης" Γεωργιος," ο" κ." Κονταξακης" Γεωργιος" πολιτευτης" Χανιων," ο" κ." Χαριτων"
Παπαδακης"καθηγητης"της"Ω.Ρ.Λ."Κλινικης"Γεν."Νος."Χανιων"μετα"του"Επιμελητου"Ιατρου"κ."Πρωιμου"
Ευκλειδου."
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ(ΤΜΗΜΑ(ΤΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ(ΤΡΑΠΕΖΗΣ(

(

Διακρίνονται" από" αριστερλα" ο" υποδ/ντης" και" δ/ντης" της" Π.Υ." Χανιων" κ.κ." Τσιλιμινγκακης"
Ξενοφων" και" Μαραγκακης" Ανδρεας," ο" β." δ/της" της" 2470" περ." Ροταρυ" Μαρινακης" Σταυρος," ο"
Αστυνομικος" Δ/ντης" Θεοδωρογλακης" Ιωαννης" της" Αστυνομικης" Υποδιευθυνσης" Αστυνομικων"
Επιχειρησεων" Κρητης," ο" Αστυνομικος" Δ/ντης" Χανιων" Ταξιαρχος" Δασκαλακης" Ανδρεας," ο" Γενικος"
Περιφ." Αστυν." Διευθυντης" Κρητης" Υπ/γος" Καραμαλακης" Μιχαηλ," και" το" ζευγος" Χρηστου"
Μαρκογιαννακη,"Αντιπροεδρου"της"Βουλης"των"Ελληνων.""

ΔΕΞΙΟ(ΤΜΗΜΑ(ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ(ΤΡΑΠΕΖΗΣ(

(
Διακρίνονται" απ" αριστερά" ο" κ." Γεωρβασάκης" Μιχαήλ" επιχειρηματίας," ο" κ.Σταματάκης"

ΓεώργιοςΑντ/δρος"των"Εφέδρων"Αξιωματικών"Νομού"Χανίων,"η"κ.Ελένη"Πολυράκη"εκπαιδευτικός,"ο"
ροτ.Πολέντας" Σταύρος" Πρόεδρος" των" Τροχαίων" ατυχημάτων" και" δυστυχημάτων" Κρήτης," ο"
Αερολιμενάρχης" Χανίων" και" ροτ.Καστρινάκης" Σταύρος," ο" Αθανάσιος"Μανιουδάκης" Πρόεδρος" των"
Εφέδρων"Αξιωματικών"Νομού"Χανίων,"οι"τ.β.Δ/ται"ης"2470"Περ.του"Διεθνούς"Ρόταρυ"Γκίζας"Σταύρος"
και" Μηλιαράς" Ιωάννης" και" η" Επιτ.Ροτ.Σημανδηράκη" Ζαχαρένια" Ειδική" Σύμβουλος" των" Γενικών"
Αρχείων"του"Κράτους."

Ο" Γενικός" Περιφερειακός" Δ/ντης" Κρήτης"
υποστράτηγος" Καραμαλάκης" Μιχαήλ" ενώ"
ευχαριστεί" το" Ρόταρυ" δια" την" αναγνώρησιν" του"
σημαντικού" εργου" της" Ελληνικής" Αστυνομίας."
Διακρίνονται" απ΄αριστερά" ο" Αστυνομικός" Δ/ντης"
Θεοδωρογλάκης" Ιωάννης" Δ/ντης" της" Αστυνομικής"
υποδιεύθυνσις"Αστυνομικών"Επιειρήσεων"Κρήτης,"
ο" κ.Δασκαλάκης" Ανδρέας" Ταξίαρχος" Αστυνομικός"
Δ/ντης" Χανίων," ο" κ.Καραμαλάκης" Μιχαήλ,το"
ζεύγος" Μαρκογιαννάκη" " Χρήστου" Αντ/δρου" της"
Βουλής"και"ο"Πρόεδρος"των"ροταριανων"Χανιων."(
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Από" την" βράβευσιν" του" Υπαστυνόμου" Α’" Τίγκα" Κων/νου" του" Γεωργίου" ως" επικεφαλης" της"
Ομάδας" πρόληψις" καταστολής" εγκλήματος"
(ΟΠΚΕ).Το" βραβείο" επέδωσαν" από" κοινού"
οι"

1) Αν/δρος" της" βουλής" των" Ελλήνων" και"
ροτ.Χρήστος"Μαρκογιαννάκης"

2) Ο" Γεν.Περιφερειακός" Αστυνομικός"
Δ/ντης" Κρήτης" υποστράτηγος"
κ.Καραμαλάκης"Μιχαήλ"

3) Ο" Δήμαρχος" Χανίων" κ.Βάμβουκας"
Αναστάσιος" παρουσία" του" Προέδρου"
και" Γεν.Γραμματέα" του" Ροτ.Ομίλου"
Χανίων" ροτ.Εμμ.Δελάκη" και"Νοδαράκη"
Εμμανουήλ."

"

Από" την" βράβευσιν" του" Αρχιφύλακα" Κουρνιδάκη" Μιχαήλ" " της" Ομάδας" πρόληψις" τροχαίων"
ατυχημάτων." Το" σχετικό" τιμητικό" Δίπλωμα"
του" επέδωσαν" από" κοινού" και" δια"
λογαριασμόν" του" Ροταριανού" Ομίλου"
Χανίων."

1) Ο" Δ/της" του" Πεδίου" Βολής" Κρήτης"
υποστράτηγος"Λάζαρος"Σκυλάκης."

2) Ο" Αστυνομικός" Δ/ντης" Χανίων"
Ταξίαρχος"Δασκαλάκης"Ανδρέας"

3) "Ο" Πρόεδρος" των" τροχαίων"
ατυχημάτων"και"Δυστυχημάτων"Κρήτης"
ροτ.Πολέντας" Σταύρος" παρουσία" του"
Προέδρου" και" του"
Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκη."

"

Από" την" βράβευσιν" του" Υπαρχιφύλακα" Μακρατζάκη" Παναγιώτη" του" Αστυνομικού" τμήματος"
Χανίων"παρουσία"του"Αντ/δρου"της"Βουλής"
Χρήστου" Μαρκογιαννάκη." Το" βραβείο"
επέδωσαν"από"κοινού"και"δια"λογαριασμόν"
του"Ροτ.Ομίλου"Χανίων"οι"

1) Ο" Δ/της" του" Ναυστάθμου" Κρήτης"
αρχιπλοίαρχος"Δημοσθένης"Χέλμης"

2) Ο" β.Δ/της" της" 2470" ροταριανής"
περιφέρειας"Μαρινάκης"Σταύρος"

3) 3)" " Ο" Γεν." Γραμμ." του" Ροτ." Ομίλου"
Χανίων"Νοδαράκης"Εμμανουήλ."

"

"

"
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Από"την"βράβευσιν"του"ειδικού"Φρουρού"Μπουτζουκάκη"Νικολάου"της"Ομάδας"Διας"παρουσία"
του" Αντ/δρου" της" Βουλής" κ.Μαρκογιαννάκη"
Χρήστου.Το"βραβείο"επέδωσαν"από"κοινού"οι"

1) Θεοδωρογλάκης" Ιωάννης" Αστυνομικός"
Δ/ντης" της" Υποδιεύθυνσις" Αστυνομικών"
επιχειρήσεων"Κρήτης."

2) Ο" Αντιδήμαρχος" Χανίων" κ.Φραγκάκης"
Εμμανουήλ"και"

3) Ο" κ.Κονταξάκης" Γεώργιος" Πολιτευτής"
Χανίων.""

"

"

"

Μετά"την"κήρυξιν"της"ενάρξεως"της"
συνεστιάσεως" την" καθιερωμένην"
Προσευχήν"προς" το" " " κ."Ημών" " " " Ιησού"
Χριστόν"απαγγέλλει"ο"τ.β"Δ/της"Ιωάννης"
Μηλιαράς."

Διακρίνονται" απ" αριστερά" το"
ζεύγος"Μαρκογιαννάκη"Χρήστου."

"

"

"

Ο"Πρόεδρος"μας"και" τ.β.Δ/της" της"2470"Περ.του"Διεθνούς"
Ρόταρυ" Εμμανουήλ" Δελάκη" ενώ" προσφωνεί" και" παρουσιάζει"
τον" διακεκριμένον" Ομιλητήν" μας" Χρήστον" Μαρκογιαννάκη"
Αντ/δρον" της" Βουλής" των" Ελλήνων" και" Επίτ.ροτ.του" Ομίλου"
μας."

"

"

"

"

"

"

"

"

Η" εκ" των" Γεν.Γραμματέων" του"Ομίλου" μας" Στασινού" Ελβίρα"
ενώ" ευχαρστεί" δια" την" αξια" συγχαρητηρίων" Ομιλίαν" του"
Αντ/δρου"της"Βουλής"Χρήστου"Μαρκογιαννάκη."
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"

Από"τον"εορτασμόν"υπο"του"Ομίλου"μας"της"Ενώσεως"της"Κρήτης"με"την""μητέρα"Ελλάδα."

Η"Σημανδηράκη"Ζαχαρένια"ενώ"προβάλλει"και"δίδει"επεξηγήσεις"από"VIDEO"αρχείου"της"σχετικό"
με"την"Τελετή"της"Ενώσεως"της"Κρήτης"με"την"μητέρα"Ελλάδα"της"1V12V1913."

"

"

Ο"ροτ.Μπουκης"Δημήτριος"ενώ"παρουσιάζει"και"προσφωνεί" τας"επισήμους"αρχάς" της"πόλεως"
μας"κατά"την"σημερινήν"11V12V14"Πανηγυρικήν"Συνεστίασιν"μας."

"

"

"

Από"τον"Εορτασμόν"υπο"του"Ομίλου"μας"της"Μεγάλης"Γιορτής"
της"Χριστιανοσύνης"δηλαδή"της"Γεννήσεως"του"Θεανθρώπου"Ιησού"
Χριστού"

Η" Δημοσιογράφος" και" καθηγήτρια" κ.Βίκυ" Κόλλια" ενώ"
απαγγέλλει" Δοξαστικούς" ρυθμούς" του" πολυβραβευμένου"
Ακαδημαικού"ποιητού"και"Λογοτέχνου"κ.Νικολάου"Μαραγκουδάκη."

"



14"
"

"

Από"την"Συνέντευξιν"Τύπου"

"

Ο"Γεν.Γραμματέας"Εμμ.Νοδαράκης"

"

ΤΜΗΜΑΤΑ(ΤΗΣ(ΚΑΤΑΜΕΣΤΗΣ(ΑΙΘΟΥΣΗΣ(

(
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Οµιλία του Βουλευτή Χανίων και Αντιπροέδρου  
της Βουλής των Ελλήνων, κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, µε θέµα  

«Μεταναστευτικές ροές και διαπολιτισµική αλληλεπίδραση» 

 
Το µεταναστευτικό αποτελεί µείζον κοινωνικό ζήτηµα, που αφορά τις εξωτερικές, 

διπλωµατικές σχέσεις της χώρας µας, αλλά παράλληλα επηρεάζει καθοριστικά την εσωτερική 
κοινωνικοπολιτική  πραγµατικότητα και την καθηµερινότητα των πολιτών.  

Η κατάσταση που βιώνουµε 
σήµερα δεν είναι καινοφανής ή 
πρωτόγνωρη, καθώς στην ιστορική 
εµπειρία της ανθρωπότητας, και 
ειδικότερα του ελληνικού κόσµου, 
το µεταναστευτικό φαινόµενο 
αποτελεί καθοριστική συνιστώσα. 

Φυσικά, σε κάθε ιστορική 
περίοδο η µετανάστευση 
παρουσιάζει τα δικά της ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα οποία χρήζουν 
προσεκτικής ανάλυσης. Οι 
γεωπολιτικές µεταβολές του 
ευρωπαϊκού χάρτη µετά το 1990, σε 
συνδυασµό µε τις εκτεταµένες 
αναταραχές στη Μέση Ανατολή 
έχουν αυξήσει ραγδαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες τις µεταναστευτικές ροές προς τη χώρα µας, η 
οποία βρίσκεται στο σταυροδρόµι Δύσης και Ανατολής, σε µια περιοχή όπως τα Βαλκάνια, που 
παραµένει µέχρι σήµερα εξόχως ασταθής. Πολλοί από τους µετανάστες προέρχονται από χώρες µε 
πολιτισµικό υπόβαθρο εντελώς διαφορετικό από το εγχώριο, γεγονός που δυσχεραίνει την 
προσαρµογή τους, ή από γειτονικές χώρες µε τις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν άλυτα ακόµη ή 
ανεπούλωτα ιστορικά ζητήµατα.  

Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος αποδείχθηκε ανέτοιµο να υποδεχθεί και να ενσωµατώσει 
αποτελεσµατικά τους νεοαφιχθέντες, µε αποτέλεσµα να προκύψουν πολλά προβλήµατα και 
δυσλειτουργίες σε διαφορετικούς τοµείς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά την υπογραφή – 
ατυχέστατη για την ελληνική πλευρά – της Συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ», µέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή 
Ένωση φρόντισε να ασφαλίσει τα σύνορά της, αφήνοντας τις χώρες του Νότου, και κυρίως την 
Ελλάδα, να αντιµετωπίσουν τα ολοένα αυξανόµενα κύµατα µεταναστών. 

Η εκρηκτική κατάσταση, η περιθωριοποίηση, σχεδόν γκετοποίηση των µεταναστών, καθώς και 
κρούσµατα βίας, εγκληµατικότητας ή παρανοµίας µε πρωταγωνιστές αλλοδαπούς,  έχουν οδηγήσει 
την ελληνική κοινωνία σε µια διαδικασία αναδίπλωσης και πολλαπλής συντηρητικοποίησης, µε την 
έννοια της «πολυπολιτισµικότητας» να δοκιµάζεται έντονα και να αµφισβητείται από πολλούς. 

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος µας είναι µια ολοκληρωµένη πολιτική για το µεταναστευτικό και 
την πολιτισµική και πολιτική συνοχή της χώρας, η οποία εστιάζει στην ορθολογική διαχείριση του 
µεταναστευτικού ρεύµατος σε ένα πλαίσιο νοµιµότητας και ασφάλειας.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ελληνική πλευρά έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σηµαντικές 
πρωτοβουλίες, µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα του επιχειρησιακού σχεδιασµού σε τοµείς, όπως η 
θωράκιση των συνόρων και οι επιστροφές, να είναι αξιοσηµείωτα. 

Όµως, όταν µιλάµε για το µεταναστευτικό ζήτηµα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι κάθε 
διαδικασία ένταξης συντελείται εντός µιας κυρίαρχης κουλτούρας, και αυτή στην περίπτωσή µας είναι 
η ελληνική. Αυτή είναι, κατά τη γνώµη µου, η µεγαλύτερη πρόκληση στο µεταναστευτικό ζήτηµα, 
πώς θα πετύχουµε να ενσωµατώσουµε τους µετανάστες στην ελληνική πραγµατικότητα, σεβόµενοι 
παράλληλα τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητά τους. Στην προσπάθεια αυτή έχουµε ένα 
αδιαφιλονίκητο όπλο, τη διαχρονική ανθρωπιστική δύναµη του ελληνικού πολιτισµού, του οποίου 
είµαστε φορείς, µε εγγενείς τις έννοιες της δηµοκρατικότητας, του διαλόγου και του 
αλληλοσεβασµού. Για µένα αυτή είναι η µόνη αρραγής αξιακή βάση, πάνω στην οποία πρέπει να 
στηριχτούµε.  
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Φωτογραφικό( και( λοιπό( ρεπορτάζ( από( την( Συνεστίασιν( της( 159192015( με(
ομιλήτρια(την(Δ/την(της(2470(Περ.του(ΔΡ(ροτ.Μαριάννα(Καλοειδά(του(κοψίμματος(
της( Πρωτοχρονιάτικης( Πίττας( μας( και( των( βραβεύσεων( της( Πυροσβεστικής(
Υπηρεσίας(Χανίων(και(των(Αθλητών(του(Τένις(του(Ομίλου(Αντισφαιρίσεως(Χανίων.(

Παρευρέθησαν"εις"την"Συνεστίασιν"μας"οι"κάτωθι:"

1. Η""Δ/της"της"2470"Περιφέρειας"του"Δ."Ρ."ροτ."Καλοειδά"Μαριάννα"

2. O"Αντ/δρος"της"Βουλής"των"Ελλήνων"και"Βουλευτής"Χανίων"κ."Μαρκογιαννάκης""Χρήστος"V"
επίτιμος"ροταριανός,"τ.Υπουργός"μετά"της"συζύγου"του.""

3. Ο"τ.Υφυπουργός"Ανάπτυξις"Αρμόδιος"για"το"ΕΣΠΑ"και"Βουλευτής"Χανίων"κ.Βιρβιδάκης"Κυριάκος,""
Επίτιμος"Ροταριανός"

4. "Ο"Αντιπεριφερειάρχης"Χωροταξίας"και"Περιβάλλοντος"Κρήτη"Κ.Καλογερής"Νικόλαος."

5. Αλέξανδρος"Μαρκογαννάκης"Περιφειακός"Σύμβουλος"Κρήτης"

6. H"Αντιδημάρχος"Χανίων"κ."Βαρβάρα"Περάκη."

7. Ο"Δ/της"του"Ναυστάθμου"Κρήτης"Αρχιπλοίαρχος""Χέλμης"Δημοσθένης."

8. Ο"υποδ/της"Σμήναρχος"κ.Κονταράκης"Ιωάννης.""

9. Ο"Γεν.Περιφερ.Αστυν.Δ/ντης"Κρήτης"Υπ/γος"Καραμαλάκης"Μιχαήλ."

10. Ο"Δ/της"της"V"Μεραρχίας"Κρητών"Ταξίαρχος"κ.Κωτσιόπουλος"Δημήτριος"μετά"της"συζύγου"του.""

11. Ο"τ.Δ/της"της"V"Μεραρχίας"Κρητών"υποστρ."κ."Στρατιδάκης"Γεώργιος"μετά"της"συζύγου"του."

12. Ο"τ."Πρύτανις"του"Πολυτεχνείου"Κρήτης"κ."Φίλλης"Ιωάννης."
13. Ο"Αντιπρόεδρος"του"Περιφερ.Συμβ.Κρήτης"κ.Σταματάκης"Εμμ.""
14. Ο"κ.Καστρινακης"Σταύρος"Αερολιμενάρχης"Χανίων."
15. Οι"Πολιτευταί"Χανίων"κ.Αρχόντισσα"ΠαπαδερούVΝαναδάκη"και"""Κονταξάκης"Γεώργιος."
16. Οι" Βοηθοί" Διοικηταί" Γιαβρίδης" Ιωάννης" και" Μαρινάκης" Σταύρος" μετά" των" τ.β" Δ/των"

Κρουσταλάκη"Παντελή,"Μηλιαρά"Ιωάννη,Στάθη"Βασιλειάδη"και"Γκίζα"Σταύρου."

17. Ο"κ.Πατεράκης"Σταύρος"Πρόξενος"Κρήτης"της"Σλοβανικής"Δημοκρατίας."
18. Ο"κ.Μπουντρογιάννης"Γεώργιος"Πρόξενος"της"Ιταλίας."

19. Ο"κ."Αρετάκης"Ιωάννης""επίτ."Πρόεδρος"του"Δικηγ."Συλλόγου"""Χανίων.""
20. Αντιπροσωπείαι"των"Ροτ."Ομ.,"Ηρακλείου,Ηρακλείου""Κάντια"και"Ρεθύμνου."
21. Αντιπροσωπεία" του" Ροταράκτ" Ομίλου" Χανίων" με" επικεφαλής" την" Πρόεδρον" τους" Λίνα"

Τσαγκάρη."

22. Ο" Πρόεδρος" του" Συλλόγου" Αρωγής" και" Αλληλεγγύης" οικογενειών" θυμάτων" και" τροχαίων"
Δυστυχημάτων"Περιφέρειας"Κρήτης"κ.Πολέντας"Σταύρος.""

23. Ο"Επιμελητής""της"Ω.Ρ.Λ."κλινικής"του"Γ.Ν.Χ.""Ιατρός""κ."Πρώϊμος"Ευκλείδης."
24. Ο"τέως"Δημοτικος"Σύμβουλος"Χανίων""Τζουλάκης"Σταύρος"τ."έφορος"Χανίων.""
25. Η" κ." Ζαχαρένια" Σημαντηράκη" Ειδική" Σύμβουλοςτων" Γεν.Αρχείων" του" Κράτους" " και" επίτιμη"

ροταριανή"του"ομίλου"μας."

26. Ο"κ."Δροσερός"Νικόλαος"Αντ/δρος"της"γενικής"Συνομοσπονδίας"Αυτοκινητιστών"της"Ελλάδος."
27. Ο"κ.Νικολακάκης"Δημήτριος"Δ/ντης"Δημόσιας"Υγείας"και"Πρόεδρος"της"Ενώσεως"Πνευματικών"

Δημιουργιών"Χανίων."
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(

(

Κεντρική(Προεδρική(Τράπεζα(

Διακρίνονται"απ"αριστερά"ο"Υ/της"του"Πεδίου"Βολής"Κρήτης"Σμήναρχος"κ.Κονταράκης"Ιωάννης,"
ο" τ.Δ/της" της"V"Μεραρχίας" Κρητών" Υποστράτηγος" Στρατιδάκης" Γεώργιος"μετά" της" συζύγου" του," ο"
Δ/της" του" Ναυστάθμου" Κρήτης" ο" Αρχιπλοίαρχος" Χέλμης" Δημοσθένης," ο" Δ/της" της" V" Μεραρχίας"
Κρητών" Ταξίαρχος" Κωτσιόπουλος" Δημήτρης" μετά" της" συζύγου" του," οι" β.Δ/ται" της" 2470" Περ.του"
Διεθνούς" Ρόταρυ" Γκίζας" Σταύρος," Μαρινάκης" Σταύρος" και" Γιαβρίδης" Ιωάννης," η" Δ/της" της" 2470"
Περ.του"Διεθνούς"Ρόταρυ"Μαριάννα"Καλοειδά,"ο"Πρόεδρος"μας"Εμμ.Δελάκης,ο"Αντ/δρος"της"Βουλής"
των" Ελλήνων" ροτ.Μαρκογιαννάκης" Χρήστος" μετά" του" Αλέξανδρου" Μαρκογιαννάκη" Μέλος" του"
Περιφερειακού" Συμβουλίου" Κρήτης," ο" τ.Υπουργός" και" βουλευτής" Χανίων" Κυριάκος" Βιρβιδάκης," ο"
Αντιπεριφερειάρχης" χωροταξίας" οικισμού" και" Περιβάλλοντος" κ.Καλογερής" Νικόλαος," ο"
Γεν.Περιφερειακός" Αστυν.Δ/της" Κρήτης" υποστράτηγος" Καραμαλάκης" Μιχαήλ," ο" Δ/της" των"
Πυροσβεστικών" Υπηρεσιών" Νομού" Χανίων" κ.Μαραγκάκης" Ανδρέας," η" επιτ.ροτ.Σημανδηράκη"
Ζαχαρένια" ειδική" Συνεργάτης" των" Γεν.Αρχείων" του" Κράτους" και" ο" Α" Αντ/δρος" μας" Ουρουτζόγλου"
Μελέτιος."
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(

Δεξιό(τμήμα(της(Προεδρικής(Τραπέζης(

Διακρίνονται" απ" αριστερά" ο" Πρόξενος" της" Ιταλίας" κ.Μπουντρογιάννης," ο" Πρόεδρος" των"
Τροχαίων" ατυχημάτων" και" Δυστυχημάτων" Κρήτης" ροτ" Πολέντας" Σταύρος," ο" τ.Εφορος" Χανίων" και"
τ.Δημοτικός" Σύμβουλος" κ.Τζουλάκης" Σταύρος," ο" ροτ.Πρώιμος" Ευκλείδης" Επιμελητής" της" ΩΡΛ"
Κλινικής" του" Γεν.Νος.Χανίων," ο" Πρόεδρος" του" Ομίλου" Αντισφαιρίσεως" Σούδας," ο" Αντ/δρος" του"
Περιφερ.Συμβουλίου"Κρήτης"και"τ.Δήμαρχος"Νεας"Κυδωνίας"Σταματάκης"Εμμανουήλ"και"ο"Πρόξενος"
Κρήτης"της"Σλοβακικής"Δημοκρατίας"ροτ.Πατεράκης"Σταύρος."

(

Αριστερό(τμήμα(της(Προεδρικής(Τραπέζης(

Διακρίνονται" απ" αριστερά" ο" τ.Πρύτανις" του" Πολυτεχνείου" Κρήτης" Επιτ.ροτ.Φίλης" Ιωάννης,η"
τ.Πολιτευτής"Χανίων"κ.Αρχόντισσα"Ναναδάκη"Παπαδερού,"ο"Αερολιμενάρχης"Χανίων"κ.Καστρινάκης"
Σταύρος"μετά"της"συζύγου"του,"ο"Δ/ντης"των"φυλακών"κράτησις"Χανίων"κ.Κονταξάκης"Γεώργιος"μετα"
της"Πολιτευτού"συζύγου"του."

(
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(

Η" Δ/της" μας" Μαριάννα" Καλοειδά" ενώ" αναπτύσσει" την"
Ομιλίαν" της" «" Ηγέτης" " η" Μάνατζερ»" από" του" βήματος" του"
Ομίλου"μας"παρουσία"του"Προέδρου"μας"Εμμ.Δελάκη."

(

(

(

(

(

(

(

Η" ροτ.Γεν.Γραμμ.Στασσινού" Ελβίρα" ενώ" ευχαριστεί" την"
Δ/την"μας"δια"την"εξαίρετον"Ομιλίαν"της."

(

(

(ΕΠΙΔΟΣΙΣ(ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ(ΔΩΡΩΝ(

(

Αναμνηστική"Φωτογραφία"από"την"επίδοση""εις"την"Δ/την"μας"Μαριάννα"Καλοειδά"Αναμνηστικό"
Διπλώματος" δια" την" παρουσίαν" της" εις" τον" Ομιλον" μας" δια" το" κοινωνικό" εργο." Διακρίνονται" απ’"
αριστερά" οι" β.Δ/ται" Γιαβρίδης" Ιωάννης," Γκίζας" Σταύρος," η" Δ/της" μας" Μαριάννα" Καλοειδά," οι"
γεν.Γραμματείς"μας"Τσιβουράκης"Νικόλαος,"Στασσινού"Ελβίρα"και"ο"Προέδρος"μας"Εμμ.Δελάκη."
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" (

Αναμνηστικές" Φωτογραφίες" από" την" επίδοσιν" στην" Δ/την" μας" α)" ενός" “" Κρητικού" υφαντού""
Τραπεζοκαρέ”"υπό"της"ροτ.Αικατερίνης"Δελάκη"(διακρίνεται"και"ο"Πρόεδρος"μας"και"ο"Αντ/δρος"της"
Βουλής"των"Ελλήνων"και"ροτ.Μαρκογιαννάκης"Χρήστος)" "και" "β)του"Λαβάρου"του"Ομίλου"μας"υπο"
των"Αντ/δρων"μας"Ουρουτζόγλου"Μελετίου"και"Βαθιωτάκη"Γεωργίου."

(

(

Από" την" επίδοσιν" υπο" της" Ροτ.Ζαχαρένιας" Σημανδηράκης"
Ειδικής" Συνεργάτιδος" των" Γεν.Αρχών" του" Κράτους" 3" βιβλία"
εκδόσεως"του"Δήμου"Χανίων"που"επιμελήθηκε"της"εκδόσεως"η"ιδια"
και" το" ένα" αναφέρεται" εις" την" εκατονταετία" της" Ενώσεως" της"
Κρήτης" με" την"Μητέρα" Ελλάδα" και" τα"αλλα"αφορούν" ημερολόγιο"
του"2013"Συλλεκτικό"κομμάτι"κα"ημερολόγιο"του2014."

(

(((((((((((((((

(

ΕΙΣΔΟΧΗ(ΝΕΩΝ(ΜΕΛΩΝ(159192015(

(

1) Η" Δ/της" Μαριάννα" Καλοειδά" ενώ" τοποθετεί" το" σήμα" του"
Διεθνούς"Ρόταρυ"παρουσία" του"αναδόχου" της"ροτ.Πολέντα"
Σταύρου"εις"την"Νέαν"ροτ.Πολυράκη"Ελένη"του"Γρηγορίου."

(

(
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(

(

2) Η"Δ/τη"μας"Μαριάννα"Καλοειδά"ενώ"τοποθετεί"το"σήμα"του"
Ρόταρυ" παρουσία" του" Αναδόχου" του" ροτ." Κουκουτσάκη"
Ευτυχίου"εις"τον"Νέον"ροτ.Ιατρόν"Ζουρίδην"Ανδρέαν."

(

(

(

((

(

Αναμνηστική" συγκεντρωτική"
Φωτογραφία" των" νέων" ροτ."
παρουσία" της" Δ/του" μας" των"
αναδόχων" αυτών" και" του" β.Δ/του"
Γιάννη" Γιαβρίδη." Διακρίνεται" ο"
Πρόεδρος" μας" Εμμ.Δελάκης" και" ο"
ροτ." Βουλευτής" και" τ.Υπουργός"
Βιρβιδάκης"Κυριάκος"

(

(

Αντιπροσωπεία"του"Ροταράκτ"Ομίλου"Χανίων"με"επικεφαλής"την"Πρόεδρον"του"Λίνα"Τσαγκάρη,"
τον" τ.Πρόεδρον" Βλασιάδη" και" ροταράκτορα" Τσαμπούρη" Περικλή" μετά" των" συνοδών" των" και" του"
υπευθύνου"του"Ομίλου"μας"δια"το"Ρόταρυ."
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(

(

Τμήματα"της"κατάμεστης"Αιθούσης"

(

Χαρακτηριστικά" στιγμιότυπα" 88" και" 89" από" το" κόψιμο" της" Βασιλόπιττας" παρουσία" του"
ροτ.Πελεκανάκη" Γεωργιου," Γκίζα" Σταύρου," Μαρινάκη" Σταύρου" και" φυσικα" της" Δ/του" μας" που"
τράβηξε"τον"κλήρο."

(

Από" την" κλήρωσιν" της" Πρωτοχρονιάτικης" Πίττας" μας" τυχερός" της"
βραδυάς"ανεδίχθει"ο"ροτ.Πρώιμος"Ευκλείδης"Επιμελητής"της"ΩΡΛ"Κλινικής"
του"Γεν.Νος.Χανίων."
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Αυτά" που" ξέρουμε" είναι" μια" σταγόνα," αυτά" που" δεν" ξέρουμε" είναι" ένας" ωκεανός»," είχε" πει" ο" Ισαάκ(
Νεύτων."Ακριβώς"αυτό"ισχύει"και"για"το"νερό."Όσες"σταγόνες"του"και"αν"έχουμε"πιεί,"σίγουρα"έχουμε"μάθει"
πολύ"λίγα"για"τον"ωκεανό"των"μυστικών"του."Όπως"το"ότι"διαθέτει"μνήμη"ή"ότι"μπορεί"να"γίνει"επιθετικό"ή"

ιαματικό,"ανάλογα"με"τα"στοιχεία"που"θα"συναντήσει"στον"δρόμο"του""

• Στην" αρχαιότητα" ονομάστηκε" πηγή" ζωής" χρησιμοποιήθηκε" στα" Ασκληπιεία" για" τον" εξαγνισμό" της"

ψυχής"και"του"σώματος."Σε"πολλές"θρησκείες"χρησιμοποιείται"σε"μυστήρια,"όπως"και"στην"τελετουργία"
της"βάπτισης."

• Στο"Φένγκ"Σούι",το"τρεχούμενο"νερό"συμβολίζει"τον"πνευματικό"και"υλικό"πλούτο."
• Οι"Πυθαγόρειοι"γνώριζαν"ότι,"όταν"ένας"άνθρωπος"μπαίνει"μέσα"σε"λουτρό"νερού,"τότε""διαλύονται"
όχι"μόνο"οι"ρύποι"του"σώματος""αλλά"και"οι""ρύποι""της"ψυχής"του."

Οι"ομοιοπαθητικοί"γιατροί"αναγνωρίζουν"την"μεγάλη"σημασία"του"νερού"στο"να"μεταφέρει"πληροφορίες"
θεραπείας""στο"ομοιοπαθητικό"φάρμακο."

• Το"νερό"είναι"η"βάση"της"ζωής."Είναι"ένα"στοιχείο"που"συμπεριφέρεται"διαφορετικά"από"τους"νόμους"
της"φύσης."

• Η"γη"καλύπτεται"κατά"70%"από"νερό."
• Ο"άνθρωπος"αποτελείται"επίσης""από"70%"νερό,"ο"εγκέφαλός"του"από"85%"νερό,"θα"μπορούσαμε"να"
πούμε""ότι"όλες"οι"λειτουργίες"του"οργανισμού"βασίζονται"στο"νερό."

• Δίχως"εξωκυττάριο"υγρό"τα"κύτταρα"δεν"λειτουργούν."
• Τα"θρεπτικά"συστατικά"πρέπει"να"διαλυθούν"σε"νερό"για"να"απορροφηθούν"από"τα"κύτταρα."
• "Οι"τοξίνες"πρέπει"να"διαλυθούν"σε"νερό"για"να"αποβληθούν"από"τον"οργανισμό."

• Το"αίμα"είναι"55%"νερό,"και"σε"αυτό"αιωρούνται"αμινοξέα,"βιταμίνες,"μέταλλα,"ιχνοστοιχεία"και"άλλες"
μοριακές"ενώσεις.""

ΤΟ(PH(ΤΟΥ(ΑΙΜΑΤΟΣ(είναι"7.3397.44,(δηλαδή"αλκαλικό"και"θα"πρέπει"να"διατηρείται"έτσι"για"να"είναι"
υγιής"ο"οργανισμός"μας."Όταν"πίνουμε" νερό,"διευκολύνουμε" το"σώμα"να"κάνει" το"αίμα"πιο"αλκαλικό(γιατί"
διατηρεί"το"ph"του"αίματος""πιο"κοντά"στο"7,44."

• Όλα"τα"αεριούχα(ποτά(,η(ζάχαρη"και"η"καφεΐνη(""αφαιρούν"το"νερό"από"τα"κύτταρα"προκειμένου"να"
διατηρηθεί"η"λεπτή"ισορροπία"του"pH"και"των"ηλεκτρολυτών"στο"αίμα,"με"αποτέλεσμα"την(((αφυδάτωση"

των"κυττάρων."
• Πολλές"παθήσεις"οφείλονται"σε"χρόνια(συστηματική(αφυδάτωση" του"οργανισμού" (κακή"διατροφή"
και"τρόπος"ζωής)."

• Ένας" τρόπος" να" καταλάβετε"αν" είστε"αφυδατωμένοι" " " είναι" να" ελέγχετε" το" χρώμα" των"ούρων"σας."""
Εάν"είναι"σκούρα,"τότε"είστε"αφυδατωμένοι."
• Πρέπει"να"πίνετε"8"ποτήρια"νερό"την"ημέρα.""Σε"αυτή"την"ποσότητα"μπορούμε"να"υπολογίσουμε(μόνο"

τους"φυσικούς"χυμούς"όχι"καφέδες"και"αναψυχτικά."
• Εάν"αδειάσετε"ένα"μπουκάλι"κόκα"κόλα"σε"40"λίτρα"νερού,"τότε"αμέσως"το"pH"του"θα"ελαττωθεί"από"
7,8" σε" 4,6" " δηλαδή" θα" γίνει( όξινο,( άρα" καταστρεπτικό" για" τον" οργανισμό." Εμείς" όμως" έχουμε" πολύ"

λιγότερη"ποσότητα"αίματος((μόνο(5(λίτρα(,οπότε"μπορείτε"να"φανταστείτε"την"ζημιά"που"κάνει."

"Άραγε(γνωρίζουμε(τι(είδος(νερού(πίνουμε;"

Γνωρίζουμε"ότι"το"νερό"της"βρύσης"και"το"εμφιαλωμένο"περιέχουν"χλώριο;"Το"χλώριο"είναι"μια"ισχυρή"
νευροτοξίνη"τόσο"δηλητηριώδης"που"σχηματίζει"καρκινογόνες"ενώσεις.""""
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Προκαλεί"καρδιακές,"παθήσεις,"αρτηριοσκλήρωση,"σκοτώνει"τα"καλά"βακτηρίδια"μας,"τα"αποκαλούμενα"
προβιοτικά"(probiotics),"τα"οποία"είναι"απαραίτητα"για"την"υγεία"του"παχέως"εντέρου."

Το" χλώριο" φθείρει" τις" αρτηρίες" και" με" αυτόν" τον" τρόπο" διευκολύνει" την" εναπόθεση" της" LDL"
χοληστερόλης."

Πώς(θα(βγάλουμε(το(χλώριο(από(το(εμφιαλωμένο(νερό(

· Με"ένα"φίλτρο"ενεργού"άνθρακα."

· Να"μην"το"πίνουμε"αμέσως"αλλά"να"αφήνουμε"ανοιχτό"το"μπουκάλι,""

· ή"να"το"ρίχνουμε"σε"μια"ανοιχτή"κανάτα"για"να"εξατμιστεί("το"χλώριο.""

Στο"κάτω"μέρος"του"πλαστικού"μπουκαλιού"υπάρχει"ένα"τριγωνικό"σύμβολο"με"έναν"αριθμό"μέσα"που"

δηλώνει"την"χημική"ουσία"που"έχει"κατασκευασθεί."Τα"μπουκάλια"νερού"είναι"pet"1,"δηλαδή"πολυαιθυλένιο"
terephalate(.(

Όταν"θερμανθεί"και"ψηχθεί"το"πλαστικό"μπουκάλι"τότε"παράγει"διοξίνες"στο"νερό.(

Για" να" διατηρείται" η" ποιότητα" του" εμφιαλωμένου" νερού" θα" πρέπει" να" φυλάσσεται" σε" σκοτεινό" και"

δροσερό"μέρος"με"θερμοκρασία"κάτω"από"τους"18"βαθμούς"Κελσίου."

"ΞΕΡΕΤΕ"ΚΑΝΕΝΑ"ΣΟΥΠΕΡ"ΜΑΡΚΕΤ,"ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ"ΕΤΑΙΡΕΙΑ,"ΑΠΟΘΗΚΗ"ΤΡΟΦΙΜΩΝ" "ΝΑ"ΤΟ"ΤΗΡΟΥΝ"ΑΥΤΌ"ή"

ΚΑΙ"ΕΜΕΙΣ"ΟΙ"ΙΔΙΟΙ;"

ΤΟ(ΝΕΡΟ(ΕΧΕΙ(ΜΝΗΜΗ(

• Το"Νερό"δρα"ως"ένα"στοιχείο"μνήμης,"στο"οποίο"αποτυπώνονται"((σκέψεις,"συναισθήματα"και"θετικές"
ή"αρνητικές"πληροφορίες"Οι"αρνητικές""πληροφορίες"είναι"συχνότητες"διαφόρων""ουσιών"με"τις"οποίες"

το"νερό"έρχεται""σε"επαφή."
• Για"να"έχει"το"νερό"θεραπευτικές"ιδιότητες"θα"πρέπει"να"είναι"ζωντανό,"να"έχει"ένα"θαυμάσιο"σχήμα"
και"να"μην"έχει"απομνημονεύσει"αρνητικές"πληροφορίες!"

O"Masaru(Emoto""Ιάπωνας"επιστήμονας""είχε"την"ιδέα"να"φωτογραφίσει"το"νερό"σε"διάφορες"φάσεις(της"
ύπαρξής"του"και"μέσα"σε"διαφορετικές"συνθήκες"εξωτερικού"περιβάλλοντος,"προσθηκών"και"μολύνσεων"από"

ξένες" ουσίες," αλλά( και( από( ποικίλες( σε( συναισθήματα( σκέψεις," ακολουθώντας" πάντα" επιστημονική"
μεθοδολογία."Τα"πειράματα"του"έρχονται"να"επιβεβαιώσουν"ότι"το"νερό"δεν"είναι"απλά"και"μόνο"ένα"υγρό,"
αλλά"κάτι"το"ζωντανό"που"αντιδρά"ανάλογα"με"καθετί"το"επηρεάζει,(διαφοροποιώντας(την(ενεργειακή(και(

κρυσταλλική( του( δομή,( ανταποκρινόμενο( στις(
σκέψεις(και(τα(συναισθήματα(μας!."

"

"

Αυτή" την" μορφή" παίρνουν" τα" μόρια" του" νερού"

«ακούγοντας»"κλασσική"μουσική"του"BACH:"

"
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"

"

"

Και"αυτή"την"μορφή"όταν""«ακούει»"ΘΑ"ΣΕ"ΣΚΟΤΩΣΩ:""

"

"

"

Με"λίγα"λόγια" το"Νερό"δρα"ως" ένα"στοιχείο"μνήμης,"στο"οποίο"αποτυπώνονται(όλες(μας(οι(σκέψεις."
Από"εδώ"μπορούμε"να"καταλάβουμε"και"το"πώς"αποθηκεύονται"οι"πληροφορίες"στον"εγκέφαλό"μας,"διότι"και"

αυτός"αποτελείτε"από"85%"νερό!""

Σαν" συμπέρασμα" από" όλα" αυτά" θα" έλεγα" ότι" πρέπει" να" σεβόμαστε," να" εκτιμούμε( και" να" μην""

σπαταλάμε(χωρίς"λόγο"αυτό"το"πολύτιμο"αυτό"αγαθό"της"φύσης!"

Άλλοι"λαοί"πεθαίνουν"από"έλλειψη"νερού"!"

"

"
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Απο την επίσκεψη του Δ.Σ. του Ροταριανού Οµίλου Χανίων στο Κέντρο Ηµερήσιας 
Φροντίδας Αυτιστικών παιδιών «Η Μεγαλόχαρη» 

  
 

 
 

Τμημα" του" Δ.Σ." του" Ροταριανου" Ομιλου" Χανιων" επισκεφθη" το" Κ.Η.Φ.Α.Π." η"Μεγαλοχαρη" την"
πεμπτη"19"Φεβρουαριου"με"επικεφαλης" τον"προεδρον"Εμμ."Δελακη"και" τον"ροτ."Πολεντα"Σταυρο,"
προεδρον"της"επιτροπης"της"κοινωνικης"αλληλεγγυης"του"Ομιλου",του"τ."β."Δ/του"Σταυρου"Γκιζα""του"
ταμια" Πελεκανακη" Γεωργιου" και" του" κοσμητορα" Κουρουπη" Ιωαννη," ξεναγηθηκαν" στις" νεες"
εγκαταστασεις" και" συζητησαν" λεπτομερειες" απο" την" λειτουργια" του" Κεντρου." Απεφασισθη" δε" να"
αγοραστει"αμεσα"ενα"κρεβατι"φυσιοθεραπειας απο"το"Ροταρυ"δια"τις"αναγκες"του."Γνωστοποιειται"
δε"οτι"και"στις"3/2/2015"εδοθη"δωρεα"150€"απο"το"ταμειο"του"Ροτ."Ομ."Χανιων"και"το"Δεκεμβρη"του"
2014" ποσον" 100€," προσωπικη" καταβολη" του" Προεδρου" Εμμ." Δελακη." Την" Αντιπροσωπεια" του"
Ροταρυ"υπεδεχθησαν"ο"Προεδρος"Τρικκας"Νικολαος"και"η"ταμιας"Χουδαλακη"Ελενη, οι"οποιοι,"αφου"
εσυστησαν"το"προσωπικο"του" ιδρυματος,"τους"ευχαριστησαν"θερμα"δια"την"συμπαραστασην"τους"
εις"το"πραγματοποιουμενον"αξιολογον"κοινωνικον"εργον. 
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

(1)"

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 

Χανιά"22V12V2014"

ΠΡΟΣ(ΤΟΝ(

Αξιότιμον"κ.Βάμβουκα"Αναστάσιο"

Δήμαρχον""Χανίων""

"

Ενταύθα"

Πολύ"Αγαπητέ"και"εξαίρετε"φίλε""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Σας" ευχαριστούμεν" θερμά" διότι" μας" συμπεριελάβατε" στους" φορείς" που" εκλείθησαν" να"
εκφέρουν" την"γνώμη"τους"και"να"συμβάλουν"στην"σύνταξιν" του"αναπτυξιακού"προγράμματος" του"
Δήμου"Χανίων."

Σε"πρώτη"φάση"συμμετείχαμε"στην"σύσκεψιν""που"προγραμματίσατε"στο"Κ.Α.Μ"και"ακούσαμε"
τις"προτάσεις"διαφόρων"φορέων."

Εμείς"επιφυλαχθήκαμε"να"σας"τις"στείλουμε"εγγράφως""όπως"επιθυμουσατε"και"κατόπιν"τούτου"
σας"τις"διαβιβάζουμε"ηλεκτρονικώς"στην"Διευθυνσιν""που"μας"υποδείξατε"ehicheiriziako@chania.gr"

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ(

1) Στο"χώρο"του"βιολογικού"μπορεί"να"γίνει"εργοστασιο"καύσεως"απορρημμάτων"("με"ενταξη"σε"
ευρωπαικό" πρόγραμμα)" και" εκμετάλευση" των" παραγόγων" της" καύσεως" (ασφαλτικό," λιπάσματα,"
παραγωγή"ενέργειας"ηλεκτρικής"κ.λ.π)"

2) Διόρθωση"των"δρόμων,"ιδίως"των"κεντρικών"οπου"αυτοί"εχουν"ζημιές."
3) Καθαρισμός" των" ακτών" πριν" την" θερινή" περίοδο" με" την" βοήθεια" διαφόρων" φορέων" και"

σχολείων."
4) Σύσταση"ομάδων"από"εθελοντές"ετοιμων"για"αντιμετώπιση"φυσικών"καταστροφων."""
5) Ομάδα" που" να" παίρνει" τα" τρόφιμα" και" φαγητά" που" περισσεύουν" από" εκδηλώσεις" (γάμους,"

βαπτίσεις"κ.τ.λ)"που"να"τα"διαθέτει"συσκευασμένα"σε"απορους"η"σισίτια."
6) Επέκταση"αστικών"γραμμών"σε"διάφορες"περιοχές"π.χ"Καλαθάς."
7) Στέγαση"αστέγων" και" απόρων" σε" ενοικιαζόμενα" σπίτια" οπου" θα" ζητηθεί" χαμηλό" ενοίκιο," με"

αντάλλαγμα"να"εξαιρούνται"τα"σπίτια"αυτά"από"τα"δημοτικά"τέλη."
8) Λαικές" αγορές" σε" περιοχές" εκτός" Χανίων" π.χ" Σούδα," Ακρωτήρι" κ.λ.π" μια" με" δυο" φορές."

(Κυριακές"κατά"προτίμηση)."
9) Διαμόρφωση" και" λειτουργία" των" πάρκων" που" εχουν" μείνει" ανεκμετάλλευτα" με" δημιουργία"

μέσα"σε"αυτά"καντινών"που"θα"εκμεταλλεύεται"ο"Δήμος."
"
10) Επέκταση"του"σχεδίου"πόλεως."
Βάζοντας"στο"σχέδιο"πόλεως""μερικές"περιοχές"τον"Χανίων"που"είναι""μέσα"στην"πόλη"αλλά"μέχρι"

και"σήμερα"παραμένουν"εκτός"σχεδίου,"για"παράδειγμα"στην"τοποθεσία"Πύργος"Χαλέπας""είναι"μια"
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περιοχή"στην"καρδια"της"Χαλέπας"και"διπλα"στης"εργατικές"κατοικίες."Μια"περιοχή"με"τρομερή"θέα"
και" προοπτική" ένα" τέτοιο" βήμα" σε" αυτήν" και" σε" άλλες" περιοχές" τον" Χανίων" θα" ενθάρρυνε" την"
ανάπτυξη"θα"δημιουργούσε"θέσεις"εργασίας""θα"ανάγκαζε"το"χρήμα"να"ανακυκλωθεί"και"να"αρχίσει"
να" κινείτε" στην" " αγορά" των" Χανίων." Και" θα" έφερνε" νέους" επενδυτές" στην" πόλη" μας," υπάρχουν"
αρκετές" ανάλογες" περιοχές" πλησίον" του" Νοσοκομείου" στης" Μουρνιές" Χαϊδερ" Αγά" κ.λπ." που" θα"
λειτουργούσαν"σαν"μοχλός"ανάπτυξης."

11) Προώθηση"Χειμερινού"Τουρισμού"
Τα"Χάνια"μας"και"η"γύρω"περιοχές"κυριως""τα"Νοτιοδυτικά""Παράλια""έχουν""μεγάλες"προοπτικές"

χειμερινής" τουριστικής" ανάπτυξης," Ορειβασία" V" τοπικά" πανηγύρια" V" Ιερές" Γιορτές," και"
εκμεταλλευομένη"το"σχεδόν"τέλειο"χειμερινό"κλίμα"που"θυμίζει"καλοκαιρι""σε"άλλες"Ευρωπαϊκές"και"
μη""χώρες,""θα"πρέπει""να"βρεθούν"σε"πρώτη"φάση""όλοι"οι"Δήμαρχοι"του""νομού"μας"σε"συνεδρίαση,"
και" σε" δεύτερη" φάση" όλοι" οι" επιχειρηματίες" για" να" συμφωνήσουνVμονιάσουν" να" κρατούν" ένα"
ποσοστό" εστιατορίων," ξενοδοχείων" και" Άλλου" είδους" τουριστικών" επιχειρήσεων"ανοικτές" κατά" τη"
χειμερινή"περίοδο,"για"να"γνωρίζει"ο"επισκέπτης"ότι"θα"βρει"και""διαμονή"αλλά"και"διασκέδαση"κατά""
την"διάρκεια"ολου" του" έτους," και" τέλος" την" κατάλληλη"διαφήμιση" τέτοιου" είδους" τουρισμού"από"
άτομα"που"διαθέτουν"γνώσεις""και"εμπειρία"στον"διαφημιστικό"τομέα."Θα"ενισχύετε"η"τοπική"αγορά"
και"θα"έχουν"αρκετά"άτομα"της"πόλης"μας""εργασία"και"το"χειμώνα.""

12) Εκδοση"Διαφημιστικού"φυλλαδίου"από" τον"Δήμο"με" κουπόνια" εκπτώσεως" για"παράδειγμα"
10%" " σε" διαμονή" και" διατροφή" " σε" όλα" τα" καταστήματα" –" Ξενοδοχεία" του" Νομού" μας" που" θα"
μοιράζονται"στους"τουρίστες""από"τα"ξενοδοχεία"και"καταστήματα"αλλά"θα"ισχύουν"για"το"επόμενο"
έτος"αναγκάζοντας"έτσι"τον"τουρίστα"να"επιστρέψει""στα"Χανια"και"του"χρόνου"για"να"εξαργυρώσει"
τα" κουπόνια" του" και" να" εξοικονομήσει" χρήμα" μια" μικρή" θυσία" " του" κάθε" επιχειρηματία" που" θα"
ενδυνάμωνε"το"πελατολόγιο"του"καθόλο"το""έτος."

"
13) Επικροτούμε" και" προτείνουμε" και" εμείς" τις" κάτωθι" απόψεις" που" ανεπτύχθησαν" στην"

σύσκεψη"του"ΚΑΜ.""
"

Α)"Η"παλαιά"Πόλις"των"Χανίων"η"τμήμα"αυτής"να"προταθεί"στα"μνημεία"της"Unesko"καθώς"και"οι"
τάφοι"των"Βενιζέλων"."

(Δική"μας"προτασις)"
Β)"Πολιτισμική"Πρωτεύουσα"της"Ευρώπης"τα"Χανιά"μας"το"ετος"2021."
Γ)""Χωροταξικός"Σχεδιασμός."
Δ)Δημιουργία"Μαρίνας"
Ε)"Κυκλοφοριακό"
Στ)Δημιουργία"υποδομών"Εξοικονόμησις"Ενέργειας"στα"Δημόσια"Κτίρια."
Ειμεθα"πάντοτε"στην"διάθεσιν"σας"δια"οποιαδήποτε"συνεργασία"αφορούσα"την"φιλοπόλιδα"

δράση."
"Ο"Πρόεδρος" " " " " Ο"Γεν.Γραμματεύς"

"

Εμμ.Δελάκης"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " Εμμ.Νοδαράκης"
"""Τ.β.Δ/της"

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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(2)"

Μπράβο Μανιέ !  

Πάντα στις επάλξεις ! 

Με θερµούς χαιρετισµούς 

Γιώργος Αποστολάκος, π. Δ. 

(3)"

From: edelakis@otenet.gr [mailto:edelakis@otenet.gr]  
Sent: Monday, February 16, 2015 11:01 AM 
"

Αγαπητοι"Διοικηται"και"Ροτ."Συναδελφοι"καλη"σας"ημερα!"

Προηγουμενως"σας"αποστειλαμε"τις"δημοσιευσεις"των"εφημεριδων"Χανιων"που""

αφορουν"τις"δρασεις"μας"και"κρατουν"σε"συνεχες"ενδιαφερον"την"κοινην"γνωμην""

των"κατοικων"του"Νομου"μας"και"οχι"μονον."

((

[Διάφορα"άρθρα]"

 

Η αξία της ειλικρίνειας...... 

Ένας"διευθυντής"έκανε"το"πιο"παράξενο"τεστ"
στους"υπαλλήλους"του"

για"να"δει"ποιος"θα"πάρει"την"θέση"του"
"

"

Όπως"πολλές"ακόμη"ιστορίες"που"κυκλοφορούν"στο"διαδίκτυο,"η"ιστορία"που"ακολουθεί"μπορεί"
να"μην"είναι"πραγματική.""

Το"μήνυμα"όμως"που"μεταφέρει"δεν"μπορεί"να"αμφισβητηθεί!"

Όταν" ένας" επιτυχημένος" επιχειρηματίας" έφτασε" σε" ηλικία" συνταξιοδότησης," αποφάσισε" να"
επιλέξει"αυτόν"που"θα"αναλάβει" την" επιχείρηση"μετά"από"αυτόν."Αντί" να" επιλέξει" έναν"από" τους"
υποδιευθυντές" ή" ένα" από" τα" παιδιά" του," αποφάσισε" να" κάνει" κάτι" διαφορετικό." Κάλεσε" όλα" τα"
νεαρά"στελέχη"σε"μια"αίθουσα"και"τους"είπε:"

«Είναι"καιρός"για"μένα"να"παραιτηθώ"από"την"θέση"μου"και"να"επιλέξω"τον"επόμενο"Διευθυντή."
Έχω"αποφασίσει"λοιπόν"να"επιλέξω"έναν"από"εσάς.»"

Τα"νεαρά"στελέχη"σοκαρίστηκαν,"αλλά"ο"ηλικιωμένος"συνέχισε."

«Σήμερα"θα"δώσω"στον"καθένα"από"εσάς"από"ένα"σπόρο."Έναν"πολύ"ειδικό"σπόρο."Θέλω"να"τον"
φυτέψετε,"να"τον"ποτίσετε,"να"περιποιηθείτε"το"φυτό"στο"οποίο"θα"εξελιχθεί"και"σε"ένα"χρόνο"από"
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σήμερα"να"μου"φέρετε"το"φυτό"για"να"το"δω."Εγώ"στη"συνέχεια"θα"κρίνω"τα"φυτά"σας"και"ανάλογα"
θα"επιλέξω"τον"επόμενο"Διευθυντή"για"την"επιχείρηση"μου.»"

Ένας"νεαρός"άνδρας,"ο"Δημήτρης,"πήρε"εκείνη"τη"μέρα"και"αυτός"τον"δικό"του"σπόρο."Πήγε"στο"
σπίτι"του"ενθουσιασμένος"και"είπε"στη"σύζυγό"του"όλη"την"ιστορία."Εκείνη"τον"βοήθησε"να"βρει"μια"
μικρή"γλάστρα,"καλό"χώμα"και"λίπασμα"και"να"φυτέψει"τον"σπόρο."

Κάθε" μέρα" ο" Δημήτρης" πότιζε" την" μικρή" γλαστρούλα" περιμένοντας" να" δει" τον" σπόρο" να"
φυτρώνει."Μάταια"όμως."Έπειτα"από"περίπου"τρεις"εβδομάδες,"άκουσε"τους"συναδέλφους"του"στο"
γραφείο"να"μιλούν"με"υπερηφάνεια"για"τους"δικούς"τους"σπόρους."Ήταν"όλοι"τόσο"χαρούμενοι"για"
την" ανάπτυξη" που" είχαν" πάρει" τα" φυτά" τους" που" ο" Δημήτρης" ζήλεψε." Συνέχισε" καθημερινά" να"
ποτίζει"και"να"ρίχνει"λίπασμα"στην"μικρή"γλαστρούλα"αλλά"δεν"είδε"ποτέ"το"πολυπόθητο"φυτό"να"
ξεπροβάλλει"από"το"χώμα."

Πέρασαν"εβδομάδες,"πέρασαν"μήνες"αλλά"το"αποτέλεσμα"πάντα"παρέμενε"το"ίδιο."Κάθε"μέρα"
στο"γραφείο"όλοι"μιλούσαν"με"ενθουσιασμό"για"την"πρόοδο"των"φυτών"τους"κάνοντας"τον"Δημήτρη"
να"αισθάνεται"αποτυχημένος."Πέρασαν"έξι"μήνες"αλλά"τίποτα"δεν"είχε"φυτρώσει"στη"γλάστρα"του"
Δημήτρη."Είχε"πλέον"συνειδητοποιήσει"ότι"με"κάποιο"τρόπο"σκότωσε"τον"σπόρο"που"του"έδωσε"ο"
Διευθυντής"του."Παρόλα"αυτά,"δεν"σταμάτησε"ποτέ"να"ποτίζει"και"να"φροντίζει"την"άδεια"γλάστρα."

Όταν"πέρασε"ο" χρόνος," όλα" τα" νεαρά"στελέχη" έπρεπε" να"πάνε" τα"φυτά" τους"στον"Διευθυντή"
τους"για"να"τα"επιθεωρήσει."Ο"Δημήτρης"απογοητευμένος"είπε"στην"σύζυγο"του"ότι"δεν"ήθελε"να"
κουβαλήσει"μαζί"του"μια"άδεια"γλάστρα."Θα"προτιμούσε"να"μην"την"πάρει"καθόλου"μαζί"του."Εκείνη"
όμως" τον" συμβούλεψε" να" το" κάνει" και" να" πει" την" αλήθεια" αν" τον" ρωτήσει" ο" Διευθυντής" του."
Αισθάνθηκε"ένα"βάρος"στο"στομάχι"του."Ένιωθε"ότι"θα"ήταν"η"πιο"ντροπιαστική"στιγμή"της"ζωής"του,"
αλλά"ήξερε"ότι"η"σύζυγός"του"είχε"δίκιο."

Την"επόμενη"μέρα"πήρε"τη"άδεια"γλάστρα"και"ξεκίνησε"για"την"δουλειά"του."Όταν"έφτασε"και"
πέρασε"στην"αίθουσα"που"θα"γίνονταν"η"συνάντηση"με"τον"Διευθυντή"του,"έμεινε"έκπληκτος"με"την"
ποικιλία"των"φυτών"που"καλλιέργησαν"τα"άλλα"στελέχη."Όλα"τα"φυτά"τους"ήταν"πολύ"όμορφα,"σε"
όλα"τα"σχήματα"και"μεγέθη."

Ο"Δημήτρης"άφησε"την"άδεια"γλάστρα"του"στο"πάτωμα"προκαλώντας"τα"γέλια"των"συναδέλφων"
του."Κάποιοι"τον"πλησίασαν"για"να"τον"παρηγορήσουν,"κάποιοι"για"να"τον"χλευάσουν."

Όταν"μπήκε"στην"αίθουσα"ο"Διευθυντής,"χαιρέτησε"τους"επίδοξους"διευθυντές"και"αναφώνησε"
με"θαυμασμό:"«Τι"όμορφα,"μεγάλα"φυτά,"δέντρα"και"λουλούδια"έχετε"καλλιεργήσει!"Σήμερα"λοιπόν"
ένας"από"σας"θα"πάρει"τη"θέση"μου!»"

Ο"Διευθυντής"άρχισε" να" επιθεωρεί" τα"φυτά"ώσπου"είδε" το"φυτό" του"Δημήτρη,"ο"οποίος" είχε"
κρυφτεί"στο"πίσω"μέρος"της"αίθουσας."Του"ζήτησε"να"πάρει"την"γλάστρα"του"και"να"έρθει"μπροστά."
Ο" Δημήτρης" τρομοκρατήθηκε." «Κατάλαβε," ότι" είμαι" αποτυχημένος" και" θέλει" να" με" απολύσει"
μπροστά" σε" όλους" για" παραδειγματισμό»," σκέφτηκε." Όταν" με" αργά" βήματα" προχώρησε" τελικά"
μπροστά,"άκουσε"τον"διευθυντή"του"να"τον"ρωτάει"για"τον"σπόρο"του.""Ντροπιασμένος"του"είπε"όλη"
την"ιστορία."

Ο" Διευθυντής" ζήτησε" από" όλους" να" καθίσουν" εκτός" από" τον" Δημήτρη." Τον" κοίταξε" και" στη"
συνέχεια"ανακοίνωσε"τον"καινούργιο"Διευθυντή:"

«Ιδού"λοιπόν"ο"επόμενος"Διευθυντής"σας."Το"όνομά"του"είναι"Δημήτρης!»"

Ο" Δημήτρης" δεν" μπορούσε" να" το" πιστέψει." Αλλά" και" οι" υπόλοιποι" υποψήφιοι" είχαν" τις"
ενστάσεις"τους:«Μα"είναι"δυνατόν;»"αναρωτήθηκαν."«Αυτός"δεν"μπορεί"να"μεγαλώσει"ένα"σπόρο."
Πως"θα"μπορέσει"να"διευθύνει"μια"ολόκληρη"επιχείρηση"με"επιτυχία;»"
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Τις"φωνές"τους"διέκοψε"ο"Διευθυντής."«Πριν"από"ένα"χρόνο,"όλοι"σε"αυτήν"την"αίθουσα"πήρατε"
από"ένα"σπόρο"για"να"τον"φυτέψετε"και"να"τον"καλλιεργήσετε."

"Εγώ"όμως"σας"έδωσα"βρασμένους"σπόρους."Οι"σπόροι"όλων"σας"ήταν"νεκροί,"επομένως"δεν"θα"
μπορούσαν"να"γίνουν"αυτά"τα"όμορφα"φυτά"που"μου"φέρατε"σήμερα."

Όλοι" σας," εκτός" από" τον" Δημήτρη," όταν" διαπιστώσατε" ότι" οι" σπόροι" σας" δεν" μεγαλώνουν,"
αντικαταστήσατε"το"σπόρο"που"σας"έδωσα"με"έναν"δικό"σας."Ο"Δημήτρης"ήταν"ο"μόνος"που"είχε"το"
θάρρος"και"την"εντιμότητα"να"μου"φέρει"την"άδεια"γλάστρα"και"να"μου"πει"την"αλήθεια.""

Ως"εκ"τούτου,"είναι"αυτός"ο"οποίος"θα"γίνει"ο"νέος"Διευθυντής!"

� Αν"φυτέψετε"τον"σπόρο"της"ειλικρίνειας,"θα"καρπωθείτε"την"εμπιστοσύνη."

� Αν"φυτέψετε"καλοσύνη"θα"αποκτήσετε"αληθινούς"φίλους."

� Αν"φυτέψετε"τον"σπόρο"της"ταπεινότητας"θα"καρπωθείτε"μεγαλείο.""

� Αν"φυτέψετε"τον"σπόρο"της"επιμονής,"θα"καρπωθείτε"ικανοποίηση.""

� Αν"καλλιεργήσετε"την"σκληρή"δουλειά,"θα"καρπωθείτε"την"επιτυχία."

� Αν"φυτέψετε"τον"σπόρο"της"συγχώρεσης,"θα"καρπωθείτε"την"συμφιλίωση.""

Να"είστε"λοιπόν"πολύ"προσεκτικοί"για"τους"σπόρους"που"φυτεύετε"στη"ζωή"σας."Θα"καθορίσουν"
αυτά,""που"θα"θερίσετε"αργότερα.»"

 

«Η   ΧΥΛΟΠΙΤΑ» 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΣΑΤΥΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ  ΠΑΥΛΟΥ 

Ήταν ένας ταβερνιάρης που τον λέγανε Παυλάκα 
κι είχε µπόι δύο πήχες κι ένα µέτρο µια µουστάκα. 
Στην ταβέρνα του µια µέρα πήγε να του κάνει πλάκα 
ένας καινουργιοφερµένος που ‘ταν απ’ την Καλαµπάκα 
και του είπε: Ταβερνιάρη, να σου χέσω τη µουστάκα. 
Στη στιγµή ο ταβερνιάρης πάει και φέρνει µια σαράκα 
και του κόβει το αυτί του, το δεξί στο τάκα – τάκα. 
Στον Γεντί Γκουλέ που πήγε, επειδή λεφτά ‘χε πάκα… 
όλοι οι µάγκες τονε γλείφαν και τον ρήµαζαν στην τράκα. 
Κι ήρθε κι ο Καπετανάκης, που ‘χε πήχυ τη µουστάκα 
για να µετρηθεί µαζί του, µα φοβήθηκε κι εγλάκα. 
Λόγω διαγωγής αρίστης ξέµπλεξε µε τη φυλάκα 

κι εξανάνοιξε αµέσως την ταβέρνα του στην Πλάκα. 
Εκεί βρέθηκε µια µέρα η πιο όµορφη Σλοβάκα 

και του είπε πως θαυµάζει την ωραία του µουστάκα 
και για άντρα της τον θέλει και µε γάµο, στο ατάκα. 
Μα ο Παυλάρας που ‘χε γίνει µάγκας µέσα στη φυλάκα 
στη στιγµή της απαντάει: Σκλεναρίκοβα, ας την πλάκα 
και µη µου κολλάς εµένα… Τι µε πέρασες; µαλάκα;… 
να µου λέν’ το κέρατό µου φτάνει ως την Καζαµπλάνκα. 



33"
"

 



34"
"

 



35"
"

 



36"
"

 



37"
"

 



38"
"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ**ΑΠΟ*ΤΟ*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ*ΜΑΣ*
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ*ΠΑΛΜΟΣ*ΤΟ*ΟΠΟΙΟ*ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ*

ΑΠΟ*2500*ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ*ΣΕ*ΟΛΗ*ΤΗΝ*ΕΛΛΑΔΑ*
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