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Έηνο 44
νλ

 – Σεύρνο 33
νλ 

- Πεξηόδνπ 01/07/11 – 30/06/12 
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ΜΑΗΟ -IOYNIO 2012 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

ΔΚΓΟΣΑΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΣΑΗ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΖΓΧΝ 18 

ΣΖΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πξνηίκεζηλ ΚΗΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδξηθόλ) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ 9, ΣΖΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΖ ΓΔΛΣΗΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

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

2) ηελ ζειίδα καο ζην facebook 

Πεξηέρνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο ησλ  

10 ηειεπηαίσλ εηώλ ήηνη από 1/7/2001 έσο ζήκεξνλ. 
 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠITΡOΠΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΖΛ. 6944990538 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΖ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΖΛ.ΑΠΟΣΟΛΖ 

ξνη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

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

Οπξνπηδόγινπ Μειέηηνο (ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη θάζε 15 εκέξεο).   
 

 

 

Το παρόν αποςτζλλεται: Α) Σε θλεκτρονικι μορφι: ςε 1000 αποςτολείσ, μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ο Δ/τθσ, οι τ. Δ/ται, οι ψθφιςμζνοι Δ/ται, οι β. Δ/ται, οι τ.β. Δ/ται, οι τ. 

Ρρόεδροι και γεν. Γραμματείσ κακϊσ και οι νυν Ρρόεδροι και Γραμματείσ τθσ 2470 Ρεριφζρειασ 

και των Ελλθνοκυπριακϊν. 

Β) Σε ζντυπθ μορφι: ςε 90 αποςτολείσ, ιτοι, ςτισ αρχζσ τισ πόλεωσ μασ, ςτα μζλθ μασ και ςτουσ 

φίλουσ του ομίλου που δεν διακζτουν e-mail.  

Ραρακαλοφνται κερμά, οι Ρρόεδροι των ομίλων, να αποςτζλλουν και να ενθμερϊνουν (ει 

δυνατόν) τα e-mail των μελϊν τουσ για τθν αποςτολι του περιοδικοφ μασ ςε θλεκτρονικι 

μορφι, διότι 1)πολλά email επιςτρζφουν πίςω και 2)τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να 

παραλαμβάνουν το περιοδικό μασ. 

 

Ρροςοχι: Κερμι παράκλθςισ όταν αλλάηεται τα e-mail ςασ να μασ πλθροφορείτε το 

καινοφργιο ςασ δια να ςασ  ενθμερϊνουμε δια τθν δράςιν μασ.  

 

mailto:info@rotarychania.gr
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
http://www.rotarychania.gr/
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ROTARY INTERNATIONAL 

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΓΝΧΡΗΔ  ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ  ΟΤ                     

ΑΓΚΑΛΗΑΔ  ΣΟΝ  ΑΝΘΡΧΠΟ  

 ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

 Kalyan  Banerjee 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2011-2012 

 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Κπςέιεο 3, Αζήλα, 11257 

ΚΗΝ : 6944 385838 

ΣΖΛ : 210 8211660 

OIK : 210 8817870 

Email : makriglaw@hol.gr 

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2012-2013 

  

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2013-2014 

  

ΚΟΜΑ ΥΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ  

Βαξαζόβεο 10- Άλσ Γιπθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : cosmas-s@bossoft.gr 

                       

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Πεξ. Γηεζλ. Ρνη. 

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ – ΣΟΝΣΟΤ ΒΑΡΓΑ 68 

Σει Δξγ 28210-44849, Οηθ. 28210-50268, Κηλ. 6974753547, 

  email: stavrosgizas@gmail.com 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ρ.Ο ΥΑΝΗΧΝ  ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/7/11 ΔΧ 30/6/12 

1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ  (EΦΖΦΗΜΔΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2012-13)               

    ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Οδνληίαηξνο, Υάιεδσλ 18, Σει: 28210-46467,  

    Κηλ. 6944439818 εθεδξηθόλ 6983706585 email: edelakis@otenet.gr, 2
ν
: edelakis@yahoo.gr    

2) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οηθνλνκνιόγνο, η.Τπνδ/ηεο 

Γ.Ν.Υαλίσλ,  Αθηή Κνπληνπξηώηε 1, Σει. 28210-74274, Κηλ. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξελ/ρείν  ΜΗΜΟΕΑ Αγία Μαξίλα Κπδσλίαο, 

  Σει.6944990538 – 6945870845 email: takisou@yahoo.gr 

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μεραλνιόγνο - Ζιεθηξνιόγνο   

     Κηλ. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΟ ΕΟΛΗΝΓΑΚΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ  ΜΑΗΔΤΣΖΡ ΥΔΗΡ/ΓΟ,  Κνξλάξνπ 8-10  

    Σει: 28210-50037, 28210-24629 IKA,  Κηλ:  6945738171  email: azolindaki@yahoo.gr 

6) ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ – Σ.Β. Γ/ΣΖ ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜ Φαξκαθνπνηόο 

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

7)ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ Αγίνπ 

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

8) ΜΔΛΟ -ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
εο 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

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

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Δπηρεηξεκαηίαο, Email:  Κηλ. 6958 138180                                        

10) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έκπνξνο δεξκάηηλσλ εηδώλ,  Κηλ. 6989 119252 

11) ΑΝΑΠΛ. ΚΟΜΖΣΧΡ ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  θηλ. 6989711155 

mailto:makriglaw@hol.gr
mailto:cosmas-s@bossoft.gr
mailto:stavrosgizas@gmail.com
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:takisou@yahoo.gr
mailto:vathioti@otenet.gr
mailto:azolindaki@yahoo.gr
mailto:nodarakis@yahoo.com
mailto:tsivourakin@hotmail.com
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TO TEYXOΣ ΑΥΤΟ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ ΜΑΤΛΟΥ – ΑΡΛΛΛΟΥ 2012 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΗΝ ΣΧΝ ΡΟΣΑΡΗΑΝΧΝ ΟΜΗΛΧΝ ΥΑΝΗΧΝ & ΛΑΡΝAΚΑ – ΚΗΣΗΟΝ 

ΚΤΠΡΟΤ,  ηεο Βξαβεύζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνύο θαη Γηαθξαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Κππξηαθνύ Ρόηαξπ – Γηεζλνιόγνπ ΥΡΗΣΟΤ ΘΔΟΓΟΤΛΟΤ θαη ηεο νκηιίαο πεξί 

Σνπξηζκνύ ηνπ θ. ηαύξνπ Παηεξάθε η.Πξνέδξνπ ησλ Σνπξηζηηθώλ πξαθηόξσλ Κξήηεο. 

Κεληξηθό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο Σξαπέδεο 

 

Γηαθξίλνληαη απ’ αξηζηεξά ν Γ/ηεο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο Σαμίαξρνο θ.Ηππνθξάηεο 

Γαζθαιάθεο κεηά ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ν Γ/ηεο ηεο V Mεξαξρίαο  Κξεηώλ Σαμίαξρνο θ.Γεώξγηνο 

ηξαηηδάθεο κεηά ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηέιιαο, ν Γελ. Γξακκ. Δκκ. Ννδαξάθεο, ν β.Γ/ηεο ησλ ξνη. 

Κξήηεο Γθίδαο ηαύξνο, ε θ.Κιαίιηα Θενδνύινπ β. Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ν θ. Υξίζηνο Θενδνύινπ Πξόμελνο ηεο Σπλεζίαο θαη Πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο θαη 

Γηαθξεηηθήο επηηξνπήο ηνπ Κππξηαθνύ Ρόηαξπ, ν Πξόεδξνο ηνπ ξνη. νκίινπ Λάξλαθνο – Κίηηνλ 

Κπξηάθνο εξαθείκ, ν Πξόεδξνο καο Δκκ. Γειάθεο, ν θύξηνο νκηιεηήο ηεο βξαβηάο ξνη. 

Παηεξάθεο ηαύξνο η.Πξόεδξνο  ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηόξσλ Κξήηεο θαη ν εςεθ/λνο Πξόεδξνο 

2013-14 Μαξηλάθεο ηαύξνο.         

Αξηζηεξό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο  

 

Γηαθξίλνληαη απ΄αξηζηεξά ν Αθαδεκατθόο θαη Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ηαηξόο θ.εξαθείκ  

Καζηαλάθεο, ν η.Αληηλνκάξρεο Υαλίσλ θ.Γύπαξεο Κσλ/λνο πνιηηεπηήο Υαλίσλ, ν θ. Φαξαληάθεο 

Γεώξγηνο εθπξόζσπνο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ ‘’ Διεπζ. Βεληδέινο’’ θαη ν 

θ. Καιατηδάθεο Γεώξγηνο πνιηηεπηήο Υαλίσλ θαη η. Γελ. Γ/ηεο ησλ ΔΛ. ΣΑ. 
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Γεμηό ηκήκα ηεο Πξνεδξηθήο ηξαπέδεο 

 

Γηαθξίλνληαη απ΄αξηζηεξά νη Αληη/δξνη θαη Πξόεδξνη ηνπ 

ζπλδέζκνπ Δθέδξσλ Αμ/θώλ λνκνύ Υαλίσλ θθ. ηακαηάθεο 

Γεώξγηνο θαη Μαληνπδάθεο Αζαλάζηνο. 

 

 

ΜΛΚΑ  ΕΛΣΘΓΘΣΛΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΤΑΣΜΟΝ ΤΘΣ ΕΡΕΤΕΛΟΥ τθσ 25θσ ΜΑΤΛΟΥ  

ΥΡΟ ΤΟΥ ΟΜΛΛΟΥ ΜΑΣ ΤΘΝ 29-3-2012 

Κυρίεσ και Κφριοι 

Αγαπθτοί ροτ/νοί ςυνάδελφοι, 

Εισ τον τόπο μασ ζχουμε πολλζσ επετείουσ που τισ κεωροφμε Εκνικζσ. Αυτό οφείλεται εισ το 

ότι ςυνζβθςαν, εισ τθν διάρκεια των δφο τελευταίων αιϊνων, πολλά μεγάλα ιςτορικά 

γεγονότα, που αξίηει να μνθμονεφονται από το Ρανελλινιον αλλά και πολλά τοπικά γεγονότα, 

Εκνικισ όμωσ ςθμαςίασ, κακϊσ θ Ρατρίδα μασ ελευκερϊνονταν ςταδιακά, και κάκε τόποσ 

είναι φυςικό να γιορτάηει τθ μζρα τθσ απελευκερϊςεωσ του.  Μζςα όμωσ, εισ το πλικοσ αυτό 

των Εκνικϊν εορταςμϊν, μοναδικι και πρϊτθ παραμζνει θ 25θ Μαρτίου θ επζτειοσ τθσ 

Εκνικισ παλιγγενεςίασ μασ. Κάκε χϊρα, όςο πολλζσ και μεγάλεσ και αν είναι οι ιςτορικζσ τθσ 

ϊρεσ, διαλζγει μια μοναδικι ςτιγμι, μια μοναδικι μζρα, μζςα εισ τθν οποία ενςαρκϊνει όλο 

το μεγαλείο τθσ, όλα  τα ιδανικά τθσ. Kαι αυτι είναι θ μοναδικι τθσ εκνικι εορτι.  

Θ Εορτι των Εορτϊν του Ζκνουσ. Εισ τθν θμερομθνία αυτιν, ςυμπυκνϊνεται θ βοφλθςθσ ενόσ 

λαοφ να αποκτιςει τθν Ρολιτικι του Ελευκερία. Φςτερα από τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, που τότε 

βριςκόταν ακόμθ ςε απόςταςθ μθνϊν από μασ, φςτερα από τθν κατάπνιξιν τθσ Γαλλικισ 

επαναςτάςεωσ, πρϊτοι οι Ζλλθνεσ - μζςα ςε μια Ευρϊπθ κυριαρχθμζνθ από μοναρχικά 

φζουδα -  πρόβαλε τθν αρχι ότι κάκε λαόσ, που ζχει αλθκινι, όχι καταςκευαςμζνθ Εκνικι 

ςυνείδθςθ, ζχει και το δικαίωμα να διεκδικιςει τθν Ρολιτικι του αυτονομία.  

Θ Ελλθνικι εκνεγερςία ςτάκθκε θ ςφινα, που μπικε εισ τον τεράςτιο βράχο τθσ Λερισ 

Συμμαχίασ και ςυνζβαλε αποφαςιςτικά εισ τθν διάςπαςιν τθσ και από τότε άλλαξε μορφι θ 

Ρολιτικι ηωι τθσ Ευρϊπθσ. Και αυτό κατορκϊκθκε όχι μόνον με τθν φροντίδα μερικϊν 

φιλικϊν κυβερνιςεων, αλλά με το πρωτόφαντο ρεφμα του φιλελλθνιςμοφ όλων των λαϊν τθσ 

Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ. Ρολλζσ επαναςτάςεισ με ιεροφσ ςκοποφσ ζγιναν από λαοφσ 

δουλωμζνουσ και βαςανιςμζνουσ. Καμιά όμωσ, δεν προκάλεςε τζτοιον ενκουςιαςμό όςον θ 

δικι μασ. Σε όλεσ τισ γλϊςςεσ του κόςμου, ποτζ, δεν πλάςκθκαν ειδικζσ λζξεισ, που να 

ςθμαίνουν τουσ φίλουσ άλλων λαϊν και άλλων επαναςτάςεων. Μόνον για μια επανάςταςθ 

και μόνον για ζναν λαό ς’ όλεσ τισ γλϊςςεσ του κόςμου πλάςτθκαν οι λζξεισ « ΦΛΛΛΕΛΘΝΕΣ 

και ΦΛΛΛΕΛΛΝΛΣΜΟΣ» λζξεισ που δεν αναφζρονται ςτθν παγκόςμια λατρεία προσ τουσ 

αρχαίουσ Ζλλθνεσ, αλλά ςτθν αγάπθ όλων των ελευκζρων ανκρϊπων για τουσ αγωνιςτζσ του 

’21 και τουσ ςυνεχιςτζσ εκείνου του αγϊνα. 
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Αυτόσ ο Φιλελλθνιςμόσ εκδθλϊκθκε ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ και Ρνευματικισ 

ηωισ τθσ Ευρϊπθσ, ιδιαίτερα όμωσ,  εισ τθν ποίθςθ τθν Λογοτεχνία και εισ τισ εικαςτικζσ 

τζχνεσ. Οι μεγαλφτεροι ηωγράφοι τθσ εποχισ απεικόνιςαν με ζργα τουσ τον μεγαλειϊδθ 

αγϊνα των Ελλινων, ςυγκινϊντασ ζτςι τουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ αλλά 

και καταγράφοντασ για τθν παγκόςμια ιςτορία τθσ ςυγκλονιςτικότερεσ 

ςτιγμζσ του.  

Αυτζσ τισ ςτιγμζσ, Κυρίεσ και Κφριοι αυτζσ τισ ποιθτικζσ εικόνεσ κα μασ 

παρουςιάςει απόψε δι’ ολίγον ο Κφριοσ Ν. Μαραγκουδάκθσ που είναι 

ζνασ επίλεκτοσ φίλοσ του Ομίλου μασ, γνωςτόσ εισ το Ρανελλινιον, 

αλλά και εκτόσ των ορίων τθσ Ρατρίδοσ μασ, για τθν δθμιουργικιν 

παρουςίαν του εισ τον χϊρον τθσ ποίθςθσ τθσ λογοτεχνίασ και τθσ 

Αρχαίασ Ελλθνικισ γλϊςςθσ.   

Kαι τϊρα κα προβλθκεί ςχετικό video επιμελεία  του δθμοςιογράφου 

και Αναπλθρωτοφ Γεν. Γραμματζα ροτ.  Νικολάου Τςιβουράκθ. 

Υπενκυμίηω ςτουσ ροτ/νοφσ Συναδζλφουσ και τουσ φίλουσ του όταρυ 

ότι το ετιςιο ροτ/νό Συνζδριο κα πραγματοποιθκεί εφζτοσ εισ τθν 

Καλαμάτα από 20 ζωσ 22 Απριλίου ςτο πολυτελζσ ξενοδοχείο ELITE 

CITY RESORT. Ο Δ/τθσ μασ Νίκοσ Μακρυγιάννθσ και οι ροτ/νοί 

ςυνάδελφοι τθσ Καλαμάτασ μασ επιφυλάςςουν πολλζσ και ευχάριςτεσ 

εκπλιξεισ. Δια περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ς’ εμζνα.  

Eπίςθσ ςασ υπενκυμίηω ότι αφριο βράδυ ςτισ 8 ςτο Εκνικό Μδρυμα Ελευκ. Βενιηζλοσ κα γίνει θ 

παρουςίαςισ του βιβλίου « θ Ελλάδα και θ Αντάτ 1θ Αυγοφςτου 1914 ζωσ 25 Σεπτεμβρίου 

1916 » του ροτ/νοφ Χρίςτου Κεοδοφλου Ρροζδρου τθσ Διεκνοφσ και Διακρατικισ Επιτροπισ 

του Κυπριακοφ όταρυ – Δικθγόρου - Διεκνολόγου – Ρροξζνου τθσ Τυνθςίασ που εντόσ ολίγου 

κα βραβεφςουμε δια τθν Εκνικιν και ςυγγραφικι του δράςιν. Ραρακαλϊ να τον τιμιςουμε 

ιδιαιτζρωσ με τθν παρουςίαν μασ αφριο βράδυ όπωσ τον τιμοφμε και απόψε με τθν ςφςωμον 

ςυμμετοχιν μασ.   

Ανταλλαγι ςθμαιϊν μετά των ομίλων Θλιουπόλεωσ και Λάρνακοσ-Κίτιον . 
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Με μεγάλθ χαρά  υποδζχομαι τον Ρρόεδρον του ροτ/νοφ ομίλου Θλιουπόλεωσ Απόςτολον 

Μαμάταν και τον καλϊ να ζλκει ςτο βιμα δια να ανταλλάξομε τα Λάβαρα των ομίλων μασ. 

Επι πλζον του αφιερϊνω τθν κάτωκι Κρθτικι μαντινάδα δείγμα των αιςκθμάτων μασ προσ 

αυτόν.  

Βαςιλικοί οι δρόμοι ςου 

χρυςόσ τα όνειρά ςου 

Υγεία, Αγάπθ αιϊνια 

ςτθν οικογζνειά ςου. 

 

                                                                                                              

Ρρωτόγνωρο γεγονόσ ςυνζβθ ςτθν Ρανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν του ροτ/νοφ ομίλου Χανίων με 

τθν παρουςίαν ζξι (6) ενεργϊν οταριανϊν Ρροζδρων και δφο εκπροςϊπων άλλων ομίλων 

ιτοι εκπροςωπικθκαν οκτϊ (8) ροτ. όμιλοι  δεδομζνου ότι ο όμιλοσ Χανίων είναι ςθμαντικά 

απομεμακρυςμζνοσ χιλιομετρικά απ’ αυτοφσ. Διακρίνονται απ’ αριςτερά οι Ρρόεδροι των 

οταριανϊν ομίλων : Λάρνακασ-Κίτιον Κυριάκοσ Σεραφείμ,  Χανίων Εμμ.Δελάκθσ, 

Θλιουπόλεωσ Ακθνϊν Απόςτολοσ Μαμάτασ, ο Γεν. Γραμμ. Μανϊλθσ Νοδαράκθσ, ο β. 

Διοικθτισ Κριτθσ Σταφροσ Γκίηασ και οι Ρρόεδροι των ροτ/νϊν ομίλων Θρακλείου Gian-Andrea 

Garantgini,  εκφμνου Σαμνιϊτθσ Λωάννθσ και Θρακλείου Candia Γιαβρίδθσ Λωάννθσ. Εγζνετο 

ανταλλαγι των Λαβάρων μεταξφ των αδελφοποιθμζνων ομίλων Χανίων – Λάρνακασ –Κίτιον 

και Θλιουπόλεωσ Ακθνϊν.  

Ο ξνη. Παηεξάθεο ηαύξνο η.Πξόεδξνο ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πξαθηόξσλ Κξήηεο ελώ αλαπηύζζεη ην ζέκα ηνπ « Πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πόιηλ καο θαη γεληθόηεξνλ ζηελ 

Κξήηε θαζώο θαη κεηαμύ Κύπξνπ θαη Διιάδνο» Σν αθξναηήξην 

έκεηλε κε ηηο θαιύηεξεο ησλ εληππώζεσλ από ηελ αλαπηπρζείζαλ 

εκπεξηζηαησκέλε νκηιίαλ ηνπ.  

Κυρίεσ και κφριοι καλθςπζρα ςασ. 

Ασ ξεκινιςουμε το ταξίδι μασ με τισ  βαςικζσ προχποκζςεισ  του 
τουριςμοφ.   Ο τουριςμόσ είναι  μια ζννοια ςυνυφαςμζνθ με τθν 
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ειρινθ και τθν κοινωνικι ευμάρεια.  Δεν λογίηεται περιοχι με πόλεμο και να ζχει τουριςμό 
όπωσ επίςθσ και καμία κοινωνία δεν ταξιδεφει εάν δεν είναι οικονομικά εφρωςτθ. 

 Οι διεκνείσ προβλζψεισ για το  παγκόςμιο τουριςτικό ρεφμα κατά  το Ραγκόςμιο Οργανιςμό 
Τουριςμοφ, ςτθν ζκκεςθ του 2011 προβλζπουν ότι μζχρι το 2030 οι διεκνείσ αφίξεισ κα 
φτάςουν το 1,8 δισ και το 2012 κα ξεπεράςουν 1 δισ ζναντι 940 εκατομμφρια το 2010.  

Δθλαδι, ο  ρυκμόσ ανάπτυξθσ κα είναι 3,3% ετθςίωσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 43 εκατομμφρια 
διεκνείσ τουρίςτεσ κα εντάςςονται ςτθν τουριςτικι αγορά ετθςίωσ.  

   Για  τον  Ελλθνικό τουριςμό, που μασ ενδιαφζρει άμεςα,  μποροφμε να μιλάμε για ϊρεσ . 
Ριςτεφω ότι χριηει πανεπιςτθμιακισ μελζτθσ το φαινόμενο «Ελλάδα και Τουριςμόσ». Και 
ςυγκεκριμζνα  το πϊσ προςπακιςαμε και προςπακοφμε ακόμα να διαλφςουμε τθν μοναδικι 
πθγι εςόδων τθν βαριά μασ βιομθχανία, τθν μοναδικι μασ βιομθχανία.  Ρεριζργωσ οι ξζνοι 
μασ αντιςτζκονται και ςυνεχίηουν να ζρχονται. Μζχρι πότε όμωσ ? 

Σφντομα,  μερικά ςτοιχεία για τισ διεκνείσ τάςεισ  κατά  το 2011 για τθν Ελλάδα ωσ προοριςμό: 

 θ ΑΒΤΑ μασ τοποκζτθςε τον Οκτϊβριο του 2011 ςτουσ 10 καλφτερουσ οικογενειακοφσ 
προοριςμοφσ ςτον κόςμο και μάλιςτα ςτο νοφμερο 5   

 θ Αυςτρία παραδοςιακι αγορά νοφμερο 1 ςαν καλοκαιρινόσ προοριςμόσ  

 θ Αυςτραλία μασ κατζταξε ςε ζνα από τουσ καλφτερουσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ.  
 Θ μόνθ παραφωνία ςε αυτό το κετικό κλίμα είναι θ απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρίασ 
Καρδιολογίασ να διακόψει κάκε ςυνεδριακι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.  Θ  Ακινα είχε 
επιλζγεί για να φιλοξενιςει τα ετιςια ςυνζδρια τθσ για το  2012,2013,2014 

 Θ ακφρωςθ αφορά ςε 18.000  άτομα και όφελοσ περίπου 30 – 35 εκατομμφρια ευρϊ. Οι 
λόγοι ακφρωςθσ που επικαλζςτθκαν είναι θ κοινωνικό-πολιτικι αςτάκεια, και  οι απεργίεσ. 
Ηθτικθκαν  εγγυθτικζσ επιςτολζσ  αλλά μόνο από ξζνεσ τράπεηεσ με τθν απαίτθςθ να μθν 
υπάρχει απεργία από τουσ Ελεγκτζσ Εναζριασ Κυκλοφορίασ και από άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
φορείσ, κάτι που είναι ανζφικτο και που κανζνασ δεν κα μποροφςε να τουσ διαβεβαιϊςει.   

Το 2011 υπιρχαν χιλιάδεσ αναφορζσ για τθν Ελλάδα ςτα παγκόςμια μζςα ενθμζρωςθσ. 
Στο δυαδφκτιο τα ςχόλια  ιταν δυςτυχϊσ  600.000 αρνθτικά προσ 1 κετικό! Ραρόλα αυτά, 
τόςο τα αρνθτικά και τα κετικά μάλλον προσ όφελοσ μασ ιταν. Διότι κζντριηαν το ενδιαφζρον 
των ανκρϊπων να μάκουν περιςςότερα για τθ Ελλάδα, ζμπαιναν ςτο διαδίκτυο και ζβλεπαν 
τθν πραγματικι Χϊρα με τα νθςιά, τισ ακτογραμμζσ τα βουνά τα φαράγγια και τουσ 
υπζροχουσ χαμογελαςτοφσ ανκρϊπουσ. 

Ζτςι, με αυτζσ τισ γενικότερεσ τάςεισ, προβλζπαμε ςτο τζλοσ του χρόνου μια αφξθςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ για τθν καινοφργια χρονιά.  

Σφμφωνα με τον  ΣΕΤΕ (Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων) :  

Τον Λανουάριο- Νοζμβριο 2011 είχαμε ςτθν Ελλάδα αφίξεισ 11.356.422 ζναντι 10.425.124 του 
2010 με 7 μεγαλφτερο ποςοςτό αφίξεων τθν όδο και Κω  22,27% Θράκλειο 12,61% ακόλουκθ 
θ Κεςςαλονίκθ με 11,18% και μετά τα Χανιά μασ με 10,75% μετά Σαντορίνθ, Σάμοσ, Κζρκυρα, 
Ηάκυνκοσ και εδϊ κζλω να επιςθμάνω ότι ο τουριςμόσ ςυνειςφζρει ςτο ΑΕΡ περίπου το 16 % 
ςτθν δε εργαςία το 18,4% και καλφπτει 1/3 του εμπορικοφ ιςοηυγίου. Τα Ζςοδα ιταν  +9,45%  
2011(  10.519 δισ ζναντι 9.611 δισ. του 2010)  

 Με τθν ευκαιρία να δοφμε τθν πορεία των αφίξεων τθσ τελευταίασ τετραετία ςτον νομό μασ. 
………     
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Μζχρι τότε καλά… Ελπιδοφόρα μθνφματα, χαμόγελα από τισ τουριςτικζσ αγορζσ, χαμόγελα 
και από εμάσ τουσ επαγγελματίεσ του τουριςμοφ. Και τότε,  τον  Φλεβάρθ  του  2012 (12/2 & 
19/2),  προκφπτει ο βανδαλιςμόσ τθσ Ακινασ, τθσ πρωτεφουςασ μασ. Κάψαμε  τα νεοκλαςικά 
μασ κτιρια και   ςθμαίεσ ξζνων κρατϊν και με αυτόν τον τρόπο πυρπολιςαμε  τθν ελλθνικι 
και τθν ξζνθ πολιτιςμικι  και πολιτιςτικι περιουςία.  

Άμεςα τα αρνθτικά αποτελζςματα.  

 χάκθκαν 16 – 20 μεγάλα ςυνζδρια 

 Γερμάνια  30% μείωςθ    

 Αγγλία τουριςτικι οδθγία   

 Ολλανδία & Φιλανδία  μείωςαν τισ προκρατιςεισ τουσ  
Ζτςι οι προβλζψεισ για φζτοσ,  άλλαξαν και εκεί που βλζπαμε αφξθςθ να φοβόμαςτε φζτοσ 
για μείωςθ.  Οι κερδιςμζνοι είναι θ Τουρκία, Λςπανία, Κροατία, Τυνιςια  

Ανακεφαλαιϊνοντασ πρζπει να δοφμε για φζτοσ τα κατά και τα υπζρ τθσ ςαιηόν που 
ζρχεται:  

Αρνθτικοί Ραράγοντεσ 

1. ςυνεχιηόμενθ οικονομικι φφεςθ 
2. μθ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ λόγω υψθλοφ ΦΡΑ 
3. ταραχζσ  
4. απεργίεσ  (Μουςεία, Αρχαιολογικοί χϊροι κα) 
5. αρνθτικά δθμοςιεφματα 
6. δυο μεγάλεσ Ακλθτικζσ διοργανϊςεισ , Ολυμπιακοί Αγϊνεσ  

27  Λουλίου – 12 Αφγουςτο 2012 , και πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα               
ποδοςφαίρου ςτθν Ουκρανία και Ρολωνία (8 Λουνίου –  1 Λουλίου) (χϊρεσ με 
ςυμμετοχι όπωσ Γερμανία, Λταλία, Ολλανδία, Λςπανία, Αγγλία, Ελλάδα, ωςία, 
Γαλλία, Σουθδία, Δανία, Κροατία, Ρορτογαλία, Τςεχία, Λρλανδία )  

7. δυςκολίεσ ςτισ βίηεσ  λόγο γραφειοκρατίασ  
 

Κετικοί παράγοντεσ 

1. το μοντζλο Ιλιοσ Κάλαςςα δεν ζχει τελειϊςει και ασ λζνε μερικοί. 
2. θ αναςφάλεια ςε άλλουσ όμορουσ προοριςμοφσ κατ εξοχιν ιςλαμικοφσ (Τυνιςια, 

Μαρόκο, Αίγυπτο, ακόμα και Τουρκία) 
3. θ αςφάλεια που παρζχει ο προοριςμόσ Ελλάδα και Κριτθ 
4. θ προςπάκεια οργανιςμϊν όπωσ ΑΧΕΡΑΝΣ να αντιςτρζψουν το κλίμα, όπωσ επίςθσ και 

διάφοροι ξζνοι Αξιωματοφχοι φιλζλλθνεσ, βλζπε τα τελευταία δθμοςιεφματα από 
ϊςουσ, και ακόμα από Γερμανοφσ (κορυφαίοι tour operators Τui, Thomas Cook, 
Neckerman, Its και άλλοι οι οποίοι επιβεβαιϊνουν ότι θ Ελλάδα είναι ζνασ αςφαλισ 
προοριςμόσ.  Το κίνθμα είμαςτε και εμείσ Ζλλθνεσ ! (αλικεια εμείσ είμαςτε ?) 

5. οι εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ.  
6. κρουαηιζρεσ. Με τθν απελευκζρωςθ  του καμποτάη πολλζσ εταιρείεσ προςβλζπουν ςτθ 

Ελλάδα για home porting. 
 Tο brand name Κριτθ εμφανίηεται παγκοςμίωσ με τα καλφτερα λόγια.    

Θ Κριτθ μασ από τον κάκε νομό ζχει να δϊςει ςτον φίλο επιςκζπτθ και  κάτι το 
διαφορετικό.  
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Μια δθμοςιογράφοσ από τθν ωςία θ Αλεξάνδρα Ρζτροβα ςτθν εφθμερίδα Νζα τθσ 
εβδομάδοσ τθσ Μόςχασ τθσ 12 Αυγοφςτου 2011 γράφει:  

Αν υπάρχει παράδειςοσ ςτθν γθ  είναι θ Κριτθ. Η φφςθ τθν προίκιςε  απλόχερα, με 
λαμπρό ιλιο, γαλάηιο ουρανό,  με το άρωμα τον κωνοφόρων δζντρων και των 
υποτροπικϊν λουλουδιϊν, με φιλόξενουσ κόλπουσ και το περίγραμμα των μακρινϊν 
Λευκϊν Ορζων.  

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

 αςφάλεια προοριςμοφ  
 ιςτορία 
 φυςικό περιβάλλον  
 πολλζσ και κακαρζσ παραλίεσ 
 βυηαντινζσ, κακολικζσ, εκκλθςιζσ, ςυναγωγι  
 αξιοκζατα  
 νυκτερινι ηωι 
 κρθτικι διατροφι 
Φζτοσ και εδϊ τα πράγματα δεν αναμζνονται τόςο καλά μια που όπωσ προείπαμε, οι 
παραδοςιακζσ αγορζσ ζχουν πρόβλθμα. Πμωσ διαφαίνονται  ευοίωνεσ προοπτικζσ  ςτθν 
Κριτθ κακϊσ ζχουν αρχίςει δειλά να ζρχονται τουρίςτεσ από καινοφργιεσ  αγορζσ όπωσ 
από τισ  πρϊθν Δθμοκρατίεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ  και το Λςραιλ. Οι κρουαηιζρεσ  
αποτελοφν επίςθσ βαςικό ειςερχόμενο τουριςτικό ςυνάλλαγμα, όπωσ επίςθσ οι εταιρείεσ 
χαμθλοφ κόςτουσ . 

Δεν μπορϊ να κάνω προβλζψεισ για φζτοσ. οι γνϊμεσ διίςτανται και θ χρόνιά φαίνεται να 
είναι ζνα ςταυρόλεξο για δυνατοφσ λφτεσ. 

Ο νομόσ  Χανιϊν με κορωνίδα τθν πόλθ των Χανιϊν ι  Βενετία τθσ ανατολισ, όπωσ λζγεται 
ι όπωσ αλλιϊσ εμζνα μου αρζςει να λζω θ πόλθ του γιαςεμιοφ και του νυχτολοφλουδου. 
Θ πόλθ που ςυνδζει αρμόνικα τθν ιςτορία πολλϊν αιϊνων και πολιτιςμϊν. Εδϊ κα 
αναφερκϊ πάλι ςτθν ωςίδα δθμοςιογράφο τθν  Αλεξάνδρα Ρζτροβα. τθν ίδια 
εφθμερίδα γράφει επίςθσ θ πόλθ των Χανιϊν είναι ζνα αλθκινό κόςμθμα τθσ Κριτθσ, 
αρκεί να τθν επιςκευι κανείσ για να βεβαιωκεί. Θ ελλθνίδα δθμοςιογράφοσ Ελζνθ 
Τςελεμπι γράφει ότι δεν μπόρεςε να μθν ερωτευτεί τθν Κριτθ αλλά και ειδικότερα τον 
νόμο Χανίων τον όποιο ζχει γνωρίςει και καλοκαίρι αλλά και τϊρα το Χειμϊνα (είχε ζλκει 
τον Φεβ. ςτο Μαιχ ςε ζνα ςυνζδριο ) 

 Γράφει: «Η Κριτθ είναι το ςτζμμα και τα Χανιά το πιο λαμπρό του διαμάντι». 

Αγαπθτι φίλθ ςασ ευχαριςτοφμε. 

Κετικζσ προδιαγραφζσ για τα Χανιά  υπάρχουν αρκετζσ: 

 ςφμφωνα με τθν διεκνι ιςτοςελίδα Trip advisor επιλζχκθκαν μζςα ςτουσ 12 κορυφαίουσ 
προοριςμοφσ ςτον Κόςμο  ςαν  ζνασ  ιςυχοσ και  αςφαλισ τόποσ με πανζμορφεσ 
αμμϊδεισ  ακρογιαλιζσ. 

 θ κρουαηιζρα  από πζρςι άρχιςε να δίνει καρποφσ και ειςόδθμα ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
που ζρχονται ςτθν δθμοςιότθτα Υπολογίηεται να ζλκουν φζτοσ περίπου 150.000 
επιςκζπτεσ. 

  εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ  και από άλλεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ χαμθλοφ 
κόςτουσ(Ryainair, Norwegian, Sterling, Easy jet). Οι εταιρείεσ αυτζσ δεν φζρνουν κατ 
ανάγκθ χαμθλοφ βαλαντίου επιςκζπτεσ. Επιπλζον χάρθ ςε  αυτζσ ανοίγεται θ απευκείασ 



11 
 

πρόςβαςθ ςτθν Ευρϊπθ, γριγορα και φτθνά.  Μερικζσ από τθσ πόλεισ είναι αυτζσ είναι οι: 
Μπολόνια, Βρυξζλλεσ, Κοπεγχάγθ, Ντίςελντορφ, Φρανκφοφρτθ, Ελςίνκι, Γλαςκόβθ, 
Μιλάνο, ϊμθ, Πςλο, Στοκχόλμθ, και βεβαίωσ  από τθν Ράφο. 

 
Χάςαμε βεβαίωσ ζνα μεγάλο κομμάτι από τον Ελλθνικό τουριςμό λόγω κρίςθσ και λόγω 

προςβαςιμότθτασ (βλζπε τισ τελευταίεσ απεργίεσ τθσ ΡΝΟ ) Κάποια από τα ςχολειά δεν ιρκαν   
με φόβο ότι και να ζλκουν μπορεί να αποκλειςτοφν.  Τα Χανιά μασ ιταν πρϊτα ςε 
προτιμιςεισ των μακθτϊν τα προθγοφμενα χρόνια. 
 

Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτο νομό μασ απαιτεί: 

 1. προςβαςιμότθτα 

 Αεροδρόμιο Χανίων . Να δοφμε τι κα κάνουμε με αυτό το γεφφρι τθσ Άρτασ και 
εννοϊ το αεροδρόμιο Χανίων.  

 Σφνδεςθ  ΒΟΑΚ (Βόρειου  Οδικοφ Άξονα) με το αεροδρόμιο και το λιμάνι. 

 Λιμάνι Σοφδασ  χωροταξικζσ υποδομζσ, ςτακμόσ εξυπθρζτθςθ επιβατϊν 
κρουαηιζρασ. 

2. Υπθρεςίεσ καλφτερεσ και πιο άμεςεσ 
3. Βελτίωςθ τθσ οπτικισ και γενικισ εικόνασ των τουριςτικϊν περιοχϊν ιδιαιτζρωσ ςτουσ 
τομείσ τθσ κακαριότθτασ, ςτθν εξυγίανςθ και αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ 
4. Ρροϊκθςθ του επαγγελματιςμοφ και υποχρεωτικι αναβάκμιςθ των γνϊςεων και των 
δεξιοτιτων των ανκρϊπων που αςχολοφνται με το τουριςτικό προϊόν. 
5. Καλλιζργεια τθσ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ και φιλοξενίασ. Για να  προβλθκοφν τα Χανιά 
ωσ φιλόξενοσ και αςφαλισ τόποσ. 
6. Δραςτθριοποίθςθ ανκρϊπων που γνωρίηουν τα Χάνια, ανκρϊπων τθσ τζχνθσ και των 
γραμμάτων. 
 

    Οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ για το νθςί μασ είναι πολλζσ αρκεί να γίνουν οι κατάλλθλεσ 
κινιςεισ από τθν πολιτεία αλλά και από εμάσ τουσ ιδίουσ για να αναβακμίςουμε το προϊόν 
μασ.  :   

 ανάπτυξθ όλων των μορφϊν του τουριςμοφ αλλά με  ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ (πχ. 
ϊςοι Κρθςκευτικόσ Τουριςμόσ, βόρεια Ευρϊπθ ιλιοσ  Κάλαςςα, Νότια Ευρϊπθ 
(γαςτρονομία) κ.ο.κ  

 Σφνδεςθ του πρωτογενι τομζα με τον τουριςμό υπότθν αιγίδα ενόσ φορζα και εδϊ 
μπορϊ να προτείνω το Εμπορικό  & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Χανίων.  

 αειφόροσ τουριςμόσ ( βλζπε μοντζλο Κφπρου-τουριςμόσ 3θσ θλικίασ) 
Ζχουμε μαηί μασ εδϊ τουσ αδελφοφσ μασ από τθν μαρτυρικι Κφπρο. Θ Κριτθ και  θ  
Κφπροσ δυο πανζμορφα μεγάλα νθςιά με πανάρχαια ιςτορία με διαφορετικι  ανάπτυξι .  

ΚΥΡΟΣ ΚΘΤΘ 

 Μικοσ 9251 (5828 ελεφκερα) τχμ 
πλθκυςμόσ πάνω από 800000  

 Τουριςμόσ 2.392.228  ςχεδόν όλο τον 
χρόνο με  Ζςοδα 1.777 δισ   

 3 μεγάλεσ Μαρίνεσ  Λεμεςοφ, Ράφου, 
Λάρνακασ,  

 Μικοσ   8336 τχμ πλθκυςμόσ  πάνω από 
700.000 

 Τουριςμόσ 2.830.123 (Χανιά 656.000, 
Θράκλειο 2,173,000)  4-5 περίπου μινεσ τον 
χρόνο 

 1 μικρι μαρίνα (Άγιοσ Νικόλαοσ (250 ςκάφθ) 
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 4 ςφγχρονα γιπεδα Γκολφ και ςτόχο τα 
14  

 1 χιονοδρομικό κζντρο !!!!!  

 Θ γνωςτι Ryan air επενδφει περιςςότερα 
από 140 ζκτ. ςτο αεροδρόμιο τθσ Ράφου 
με ςυνζπεια περιςςότερεσ από 80 
πτιςεισ εβδομαδιαίωσ. 

 

 Ζχει αναγγελκεί μια μεγάλθ επζνδυςθ 
των Κινζηων ϊςτε από τθν Κφπρο να 
ζχουν πρόςβαςθ ςτθν Ευρϊπθ. 

 Κφπροσ με Λςραιλ υδρογονάνκρακεσ 
ζρευνεσ και αποτελζςματα ςυντομότατα 

 1 γκολφ ςτθν Χερςόνθςο  

 Κανζνα χιονοδρομικό κζντρο (αν και Λευκά 
Πρθ)  

 Κριτθ: ??? 

 

Και κάτι εκτόσ τουριςμοφ αλλά εφάπτεται ςτο 
κζμα 

 Στθν Κριτθ θ προςπάκεια αυτι απζτυχε  

 

 Συηθτιςεισ επί ςυηθτιςεων 

Νομίηω δεν χρειάηεται να ςασ δϊςω αλλά παραδείγματα ϊςτε να ςασ κάνω ςαφζσ ότι οι 
αδελφοί μασ οι Κφπριοι αναπτυξιακά είναι πολφ μπροςτά. Ασ κοιτάξουμε να 
παραδειγματιςτοφμε από τθν πρόοδό τουσ.   

Με δουλειά και ςυνεργαςία ζχουμε τθν δυνατότθτα να πετφχουμε πολλά! 

Ο τουριςμόσ είναι και ςτακερι αξία θ οποία κα πρζπει να  μζνει 
αμετάβλθτθ ςε βάκοσ χρόνου και ανεπθρζαςτθ από πολιτικζσ ιδεολογίεσ 
και πρόςωπα. Απαιτεί τθν κοινι δράςθ του πολιτικοφ και επιχειρθματικοφ 
κόςμου, αλλά και κάκε πολίτθ τθσ χϊρα μασ, ξεχωριςτά. 

Αθνινπζεί ε Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε πόιε ησλ Υαλίσλ κε πξνβνιή 

δηαθαληώλ 15΄από Εαραξέληαο εκαλδεξάθε  ζπκβνύινπ ηνπ Γεκάξρνπ 

Υαλίσλ θαη Ηδηθή ζπλεξγάηεο ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο 

 

Αθνινπζεί ε βξάβεπζηο ηνπ ξνη/λνύ Υξίζηνπ Θενδνύινπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γηεζλνύο θαη Γηαθξαηηθήο επηηξνπήο ηνπ Κππξηαθνύ ξόηαξπ, Γηθεγόξνπ 

– Γηεζλνιόγνπ – Πξνμέλνπ ηεο Σπλεζίαο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

δηα ηελ Δζληθήλ θαη πγγξαθηθήλ ηνπ δξάζηλ.                                   

Σελ παξνπζίαζηλ έθαλε ν β.Γ/ηεο Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό ζηηγκηόηππν από ηελ βξάβεπζηλ από 

ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ρόηαξπ Υαλίσλ . 

Γηαθξίλνληαη  απ’ αξηζηεξά ν β.Γηνηθεηήο ησλ 

Ρνηαξηαλώλ Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο, ν Πξόεδξνο 

Δκκ. Γειάθεο η.β.Γ/ηεο Κξήηεο, ν βξαβεπόκελνο 

Υξίζηνο Θενδνύινπ, ν Γελ. Γξα/ηεύο Δκκ. 

Ννδαξάθεο, ν Αλη/δξνο Γεώξ. Βαζησηάθεο, ν 

Κνζκήησξ Πειεθαλάθεο Γεώξγηνο θαη ν εςεθηζκέλνο Πξόεδξνο ηαύξνο Μαξηλάθεο.     
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Tν πιήξεο θείκελν ηεο βξάβεπζηο έρεη σο εμήο:  

1) Δια ηην πολςεηήν, πολύηιμον και πολςζσιδή Εθνικήν δπάζιν ηος καθώρ και δια ηο πολύ 

μεγάλο και αξιολογόηαηο ζςγγπαθικό ηος έπγο πος ηιμά ηην Κύππο και ηον Ελληνιζμόν. 2)  Δια 

ηην μακπόσπονον και αξιοζήλεςηον πποζθοπάν ηος ειρ ηα Ανθπωπιζηικά και Ροηαπιανά 

ιδεώδη.   Με εκηίμηζιν, θαςμαζμόν και ωρ ελάσιζηον δείγμα ηιμήρ. 

ΡΟΣΦΩΝΘΣΛΣ ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΘ  ΤΘΝ 29-3-2012  προσ τουσ ροτ/νοφσ τθσ ΛΑΝΑΚΑΣ – 

ΚΛΤΛΟΝ  επϋευκαιρία τθσ ςθμερινισ Αδελφοποίθςισ των μετά του ομίλου Χανίων. 

Αγαπθτοί μου Ρρόεδρε Κυριάκο & ροτ/νζ   Χριςτο Κεοδοφλου, Ρρόεδρε τθσ Διεκνοφσ και 

Διακρατικισ επιτροπισ του Κυπριακοφ ρόταρυ Κυρία Ειςαγγελεφσ τθσ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ  

Φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι τθσ Λάρνακοσ, Λάρνακοσ – Κίτιον, Θλιουπόλεωσ και τθσ 

Μεγαλονιςου μασ  

Αξιότιμεσ Αρχζσ Ρολιτικζσ, Στρατιωτικζσ και οταριανζσ τθσ Κριτθσ  

Κυρίεσ και Κφριοι 

Είναι εξαιρετικι τιμι για εμζνα να υποδζχομαι ςτα Χανιά μασ ςτθν πόλθ μασ με τθν τόςο 

μεγάλθ ιςτορία από τθν Μινωϊκι εποχι μζχρι και ςιμερα, με τουσ ανεπανάλθπτουσ αγϊνεσ 

των κατοίκων τθσ ςτθν περίοδο τθσ Μάχθσ τθσ Κριτθσ κατά των Γερμανϊν ειςβολζων, αλλά 

επίςθσ τθν πόλθ με τθν υπζροχθ φυςικι ομορφιά, με το βραβευμζνο φαράγγι τθσ Σαμαριάσ, 

τισ δαντελζνιεσ ακτζσ, τα διακοςμθμζνα με λογίσ – λογίσ αγριολοφλουδα, δζνδρα, κάμνουσ 

και φαρμακευτικά βότανα, βουνά και χωράφια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μασ. Είναι μεγάλθ 

τιμι για μζνα και τον όμιλο Χανίων, να αδελφοποιοφμεκα εκπλθρϊνοντασ μια από τισ 

φψιςτεσ εξαγγελίεσ του Διεκνοφσ όταρυ με τον φίλο και από ςιμερα αδελφόν ροτ. όμιλο τθσ 

Λάρνακοσ - Κίτιον . 

Φιλοδοξοφμε να δθμιουργιςουμε μια δυνατι ζπαλξθ, που κα μπορζςει να επιτφχει πιο 

αποτελεςματικά τθν πραγμάτωςθ των μεγάλων ςκοπϊν και ιδανικϊν του όταρυ ςτισ 

ςφγχρονεσ κοινωνικοπολιτικζσ  αναςτατϊςεισ και μεταςχθματιςμοφσ Ανατολισ και Δφςεωσ. 

Θ απόφαςθ είναι τολμθρι και το ζργο ποιο δφςκολο. Αλλά όταν θ ιερι ροτ/νι ιδζα 

υλοποιείται ςτθν πράξθ και μετουςιϊνεται ςε ζργα από δραςτθρίουσ και ενκουςιϊδθσ 

ροταριανοφσ των νθςιϊν των γιγάντων τθσ Κριτθσ και τθσ Κφπρου, δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία πωσ το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα  κα είναι καυμαςτό. 

Οι δυό όμιλοι μασ μποροφν και πρζπει με τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν  των και με τθν 

καλι πρόκεςθ των να επιτφχουν λαμπρό ροτ/νό ζργο και ςτισ 4 λεωφόρουσ τθσ ροταριανισ 

φιλοςοφίασ, αρκεί ςτο ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα να επεξεργαςτοφν και να χτενίςουν 

ζνα πραγματοποιιςιμο κοινό πρόγραμμα αδελφοποιθμζνθσ δράςεωσ. 

Και κατά τθν τωρινι ςασ επίςκεψθ, αλλά και από τισ ζδρεσ μασ μποροφμε να βάλωμε τισ 

βάςεισ τθσ κοινισ αυτισ δράςεωσ  και να δϊςωμε ςτθν παγκόςμια ροτ/νι μασ οικογζνεια ζνα 
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φωτεινό παράδειγμα τθσ φιλίασ, τθσ αλλθλογνωρθμίασ τθσ θκικισ, υλικισ και πολιτιςτικισ 

ανακουφιςεωσ των ςυνανκρϊπων μασ. 

Θ πραγμάτωςθ τθσ προτάςεωσ μασ αυτισ κα ’ναι θ καλφτερθ τιμι ςτθν επζτειο των 107 

χρόνων από τθν γζννθςθ του όταρυ, αλλά και το ουςιαςτικότερο μνθμόςυνο ςτθ 

ςυμπλιρωςθ 35 περίπου χρόνων από το κάνατο του μεγάλου οραματιςτι και εκνικοφ 

δθμιουργοφ, του ανυποχϊρθτου και ανεπανάλθπτου Εκνάρχου Μακαρίου, ο οποίοσ με τθν 

Αγάπθ και Αφοςίωςθ, του αδάμαςτου και ανυπότακτου Λαοφ τθσ μαρτυρικισ Κυπριακισ Γισ 

μαηί με τον θρωϊκό Αρχθγό τθσ ΕΟΚΑ  Γρίβα Διγενι ζμειναν ιερά ςφμβολα των πραγματικϊν 

αγϊνων για Λευτεριά -  Ειρινθ και δικαιοςφνθ. 

 Σαν Ρρόεδροσ του ομίλου Χανίων, εμπνευςτισ με τον β. Διοικθτι 

Κριτθσ Σταφρο Γκίηα και πιςτόσ οπαδόσ τθσ ιδζασ τθσ αδελφοποιιςεωσ 

των ομίλων μασ, ςασ προςφζρω και ςασ παρακαλϊ να το φυτζψετε ςε 

κατάλλθλθ περιοχι τθσ πόλεωσ ςασ ζνα δζνδρο  Ελιάσ από τα ιερά 

χϊματα τθσ Μεγαλονιςου μασ.  

Το δζνδρο αυτό κλείνει μζςα του τθν Αγάπθ μασ, το ςεβαςμό μασ 

και τθν εκτίμθςθ μασ ςτον όμιλο ςασ και ςασ παρακαλοφμε να το 

φροντίηετε και να το μεγαλϊνετε γιατί ακόμα είναι ποτιςμζνο με τισ 

εγκάρδιεσ ευχζσ μασ, να κόψομε κλαδιά να ςτεφανϊςουμε τουσ 

Ολυμπιονίκεσ τθσ ροταριανισ αδελφοποιιςεωσ  των 

Ομίλων μασ, αλλά και τα άςπρα περιςτζρια του 

βαςανιςμζνου Κυπριακοφ Ραραδείςου  να βροφν 

κλωνάρια για τουσ ποκθτοφσ ουρανοφσ τθσ Ραγκόςμιασ 

ΕΛΘΝΘΣ. 

Αγαπθτοί ροτ/νοί ςυνάδελφοι τθσ Κφπρου 

Σιμερα με επιςτρζψατε 32  χρόνια πίςω ςτο 

μεςουράνθμα τθσ βιολογικισ μου θλικίασ ςτα 45 μου χρόνια, όταν τον Αφγουςτο του 1980 

πάτθςα τα ιερά ςασ χϊματα και Αδελφοποιθκικαμε με τουσ ροτ/νοφσ ομίλουσ τθσ Λευκωςίασ 

, τθσ Αμμοχϊςτου, τθσ Λάρνακασ, τθσ Ράφου  και τθσ Λεμεςοφ. Ζχω ηωθρζσ τισ αναμνιςεισ  

από τθν επίςκεψιν αυτιν. Κυμάμαι τον τότε Ρρόεδρο τθσ Λευκωςίασ Γιϊργο Συρίμθ, τον 

ροτ/νό Διμαρχο Λζλο Δθμθτριάδθ, τουσ πρϊθν Κυβερνιτασ ροτ/νοφσ Ηαχαριάδθ Ατάλαν και 

Μιχαιλ Κεοδοςίου, τον Ρρόεδρο τθσ Λεμεςοφ Λωςιφ Μακρίδθν, τθσ Ράφου ροτ. Ρορτίδθ ( 

ζπαρχον Ράφου ) τθσ Αμμοχϊςτου Ανδρζα Τουφεξι. 

Επιςκεφκικαμε το μνθμείο πεςόντων κατά τθν Τουρκικι ειςβολιν του 1974 και αφιςαμε 

λίγα λουλοφδια ςαν ελάχιςτο φόρο τιμισ, προςκυνιςαμε τουσ τάφουσ του Εκνάρχου 

Μακαρίου ςτο όροσ Τρϊοδοσ ςτθ κζςθ Κρονι και τον τάφο του Διγενι Γρίβα ςτθ Λεμεςό. 

Φυτζψαμε μία ελιά ςτο μνθμείο των Θρϊων τθσ Λευκωςίασ, επιςκεφκικαμε τον τόπο 

εκτελζςεωσ των θρϊων Καραολι και Δθμθτρίου που θ πόλισ μασ τουσ τίμθςε με το να 

αφιερϊςει – ονοματίςει ζνα δρόμο μασ κεντρικό, ςτα ονόματά τουσ, τί  άλλο να κυμθκϊ 

αυτιν τθν ςτιγμιν δεν μπορϊ, ζνα μόνο  κυμάμαι, τθν  επίςκεψιν του ομίλου Λευκωςία 

Λιδρα τον Λοφλιο  του 1997  όπου και με αυτοφσ αδελφοποιθκικαμε ςυνοδευόμενοι από 
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αρκετοφσ ροτ/νοφσ των άλλων ομίλων τθσ Κφπρου που με κυμικθκαν και που μοφ 

επιδαψίλευςαν όλωσ ιδιαίτερεσ χαρζσ και προςφωνιςεισ. 

Αγαπθτοί Ρρόεδροι και ροτ/νοί ςυνάδελφοι τθσ Κφπρου, παρακαλϊ να τοποκετιςετε ςτα 

γραφεία του ομίλου ςασ, το μικρό τοφτο Δϊρο, το οποίο προ εκατονταετθρίδων  ζχει 

κακιερωκεί ςαν ςφμβολο τθσ Κρθτικισ λεβεντιάσ και ανδρειωςφνθσ και εισ ζνδειξιν τθσ 

Αγάπθσ του ομίλου μασ προσ το δικό ςασ. Εισ τθν Λεπίδα του Κρθτικοφ τοφτου μαχαιριοφ 

ζχουμε χαράξει τίσ κατωτζρω δφο μαντινάδεσ:  Πμωσ ςασ αφιερϊνω και 3θ που αξίηει να τθν 

τοποκετιςετε βακειά ςτθν μνιμθν ςασ ενκυμοφμενθ τθν ςθμερινι επίςκεψι ςασ ςτθν πόλιν 

μασ. 

Σ’ ζνα χορό, ςϋζνα κρονί 

οι δφο αδελφζσ αντάμα 

Κριτθ και Κφπροσ κοινωνοφν 

ςτου γζνουσ μασ το νάμα .             

Εκιμο το’χω από παλιά 

μαχαίρι να δωρίηω 

μόνο ς’ ανκρϊπουσ που αγαπϊ 

και που τουσ ξεχωρίηω                   

Κρθταετόσ Σταυραδερφι 

Κφπρο ςε χαιρετίηει 

ςφμβολο τθσ τιμισ και ανδρειάσ 

μαχαίρι ςου δωρίηει                            

Επίςθσ κζλω να προςφζρω εκ μζρουσ των μελϊν του ομίλου μασ ςε όλουσ τουσ ροτ/νοφσ 

ςυναδζλφουσ τθσ Κφπρου που παρευρίςκονται ςιμερα εδϊ δφο αναμνθςτικά ενκφμια τθσ 

επιςκζψεωσ τουσ ςτθ πόλιν μασ . Τον ζνα με τυπωμζνο το ονοματεπϊνυμο του κάκε ροτ/νοφ 

αναγράφει : 

Ροτ. υνάδελφε,  καλωσορίσατε στο νησί της Κρήτης,                   

που  σαν σμαράγδι στα νερά τα πελαγίσια λάμπει                           

και στην καρδιά του έχει για ας 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. 

Φρυσάφι 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!... 

 

Καη ην 2
ν
 έλα αθηέξσκα ζηνλ εξστθό αγώλα ηνπ Κππξηαθνύ Λανύ δηα ηελ Λεπηεξηά 

δείγκα ηεο Αγάπεο ηνπ Λανύ καο κε ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ σξαίν εθείλν Αγώλα 

ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ ηνπ λεζηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ 

πνιπβξαβεπκέλνλ  Αθαδεκατθό – Πνηεηή θαη Λνγνηέρλε Νηθόιαν Μαξαγθνπδάθε 

ν νπνίνο θαη ζα ζαο ην απαγγείιεη. 
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ΑΥΙΕΡΩΜΑ ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΤ  ΟΜΙΛΟΤ  ΦΑΝΙΩΝ   
ΣΟΝ  ΗΡΩΪΚΟ  ΑΓΩΝΑ  ΣΟΤ  ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ  ΛΑΟΤ  δια την  ΕΛΕΤΘΕΡIΑΝ  ΣΟΤ 

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

Ποιητική σύνθεση του Ακαδημαϊκού – Υιλόλογου – Ποιητού  

και Λογοτέχνου κ. Νίκου  Μαραγκουδάκη :  Φωτο Νο 70 

 

Κραυγή σαν κεραυνού βροντή                          

Τψώνεται απ’ τα στήθη σου ως τ’ αστέρια          

Πως  Έλληνας  ποτέ δε ζεί      

Ραγιάς στων Διγενήδων τα λημέρια 

Οσα κι’ αν κάνει ο Σύραννος μαρτύρια     

τη Γη ου θ’ ακουστούν τα νικητήρια!    

 

Εμπρός της ΚΤΠΡΟΤ  ταυραετοί                

Ορμάτε σε καινούριους Μαραθώνες        

Και χτίστε στην  ιερή ας  γη    

Αθάνατους της Νίκης Παρθενώνες!   

 

Δόξα σε Κείνους που οδηγεί 

Ισόθεους  ήρωες κάτω απ’ τη ημαία  

Γίγας στου Γένους την κορφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Εχει μια σκέψη μοναχή      

Να πάρει σάρκα τ’ όραμα κι ’ η Ιδέα                                                                                                                           

Η Λευτεριά πανώρια να προβάλει                                                                                                                              

της Κύπρου το αιματόβρεχτο ακρογιάλι.   

 

Μάρτυρα της Ελευτεριάς! Με δάφνες η πατρίδα                                                                                                                                                  

Αμάραντες, την όψη ου στολίζει τη σεπτή   

Κι όλες οι αχτίδες του ήλιου της χρυσή στήνουν αψίδα   

Αγνάντια ου, της Κύπρου μας αδούλωτη ψυχή !                                                                                                                                         

Ριγμένος απ’ τον Σύραννο στων ωκεανών τα πλάτια                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ιερής Ιδέας ύμβολο και της Υυλής Προφήτης                                                                                                                                                      

Ολόρθος βροντοφώνησες την πίστη την τρανή της                                                                                                                         

την Κύπρο πως θα υψώσουμε της Λευτεριάς παλάτια.   
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Οι αδελφοποιθμζνοι όμιλοι Χανίων και Λάρνακασ 

–Κίτιον μετά τθν υπογραφιν υπό 4 εκπροςϊπων 

κάκε ομίλου του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δια των 

Ρροζδρων των Εμμ. Δελάκθ, και Κυριάκου 

Σεραφείμ, επιδεικνφουν εισ τουσ πολυπλθκείσ 

παρευριςκομζνουσ τθν ςχετικιν καλλιτεχνικιν 

πλακζτα που εφιλοτεχνικθ με μεράκι και Αγάπθ. 

  

Αθνινπζεί ραηξεηηζκόο ηνπ Γεκάξρνπ Λάξλαθνο Αλδξέα Λνπξνπληδηάηε  πνπ ηνλ εθθώλεζε 

ν η.Πξόεδξνο Μηραιάθεο Εηληίιεο κεηά έιαβαλ ην ιόγν ν Πξόεδξνο Κπξηάθνο εξαθείκ 

θαζώο θαη ν Γελ. Γξακκ. ηνπ ξνη/λνύ νκίινπ Υαλίσλ ίλα θιείζεη ηελ ηειεηήλ 

αδειθνπνηήζεσο.   

 ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΔΤΜΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕ ΣΟ ΡΟΣΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΝΙΩΝ ΣΙ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 

Δίλαη γηα εκέλα ηδηαίηεξε ηηκή λα ραηξεηίζσ απηήλ ηε ζεκαληηθή 

Γηδπκνπνίεζε κεηαμύ ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Λάξλαθαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Ρνηαξηαλνύ 

Οκίινπ Υαλίσλ, πνπ έρεη ζαλ ζηόρν ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο ζηελήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ δύν Οκίισλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ δπν πόιεσλ.  

Γπζηπρώο, άιιεο έθηαθηεο ππεξεζηαθέο ππνρξεώζεηο κε αλάγθαζαλ λα βξίζθνκαη ζηελ 

Κύπξν. Θέισ όκσο λα ζπγραξώ ζεξκά θαη ηνπο δπν νκίινπο γη απηή  ηε ζαπκάζηα 

πξσηνβνπιία, πνπ πέξαλ ησλ άιισλ, ζεζκνζεηεί ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα καο, πνπ 

πξσηίζησο απνηειεί εζληθή αλαγθαηόηεηα.   

Μαο δέλνπλ δεζκνί ηζηνξίαο, γιώζζαο, πνιηηηζκνύ παξαδόζεσλ αηώλσλ. Πνιινί ίζσο 

είλαη εθείλνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ππνλνκεύζνπλ απηή ηελ ζρέζε θαη λα απνθόςνπλ ην 

«πιεπξό» από ην «ζώκα». Γελ ηα θαηάθεξαλ, γηαηί αληηζηαζήθακε ζζελαξά θαη εκείο θαη 

εζείο. Πνηέ ζε απηή ηελ πνξεία δελ ράζακε ν έλαο ηνλ άιιν, πνηέ δελ ζηακαηήζακε λα 

πνξεπόκαζηε ρέξη κε ρέξη κε θνηλέο πεπνηζήζεηο.  Ζ πξννπηηθή κηαο παξαπέξα ζύζθημεο 

ησλ ζρέζεσλ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα επθνξίαο θαη αηζηνδνμίαο. 

Ζ επηθνηλσλία θαη νη αληαιιαγέο κεηαμύ Διιάδαο θαη Κύπξνπ ζε όια ηα επίπεδα θαη 

όινπο ηνπο ηνκείο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε εηδηθόηεξα ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ δνύκε.    

Ζ Γηδπκνπνίεζε δεκηνπξγεί πξννπηηθέο, δεκηνύξγεη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζε 

πνιινύο ηνκείο, όπσο είλαη ν πνιηηηζκόο, ν εκπνξηθόο, ν εθπαηδεπηηθόο, αθόκα θαη 

θνηλσληθόο ηνκέαο. Γλσξίδνληαο ηελ έληνλε θαη απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ησλ 

δπν Οκίισλ, είκαη βέβαηνο όηη απηή ε Γηδπκνπνίεζε ζα θαξπνθνξήζεη θαη γηα ην θαιό 

ησλ δεκνηώλ ησλ δύν πόιεσλ.  

Με ηελ επρή θαη ηελ πίζηε γηα ην θαιύηεξν, ζέισ λα δηαβεβαηώζσ όηη ν Γήκνο Λάξλαθαο 

θαη εγώ πξνζσπηθά ζα είκαζηε πάληα ζηελ δηάζεζε ζαο ζε απηή ηελ θνηλή πξνζπάζεηα, 
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γηα πξνβνιή ηνπ θνηλνύ καο πξόζσπνπ πνπ απνηειεί κέξνο θαη ιίθλν ηνπ Δπξσπατθνύ 

Πνιηηηζκνύ. 

Αγαπεηνί καο θίινη, λα είζηε βέβαηνη όηη ζηε δύζθνιε θακπή πνπ βαδίδεη ε Διιάδα, 

είκαζηε ζπκπαξαζηάηεο θαη ε ζεκεξηλή εθδήισζε είλαη κηα νπζηαζηηθή θαη όρη απιά 

ζπκβνιηθή πξάμε Γηδπκνπνίεζεο. Δίκαη βέβαηνο όηη απηή ε Γηδπκνπνίεζε δελ ζα κείλεη 

απιά ζηα ραξηηά θαη δελ απνηειεί κηα εθδήισζε δεκόζησλ ζρέζεσλ, αιιά κηα νπζηαζηηθή 

πξάμε.  

Από ζήκεξα ε Λάξλαθα θαη ηα Υαληά, κέζσ ησλ Ρνηαξηαλώλ Οκίισλ, ζπλππάξρνπλ.  

αο επραξηζηώ 

Αλδξέαο Λνπξνπηδίαηεο 

Γήκαξρνο Λάξλαθαο 

Ζ νκηιία  ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Λάξλαθαο - Κίηηνλ Κπξηάθνπ (Ρίαθνο) εξαθείκ ,  επ’ επθαηξία 

ηεο δηδπκνπνίεζεο ησλ Ρνηαξηαλώλ νκίισλ Υαλίσλ θαη Λάξλαθαο Κίηηνλ, έρεη σο εμήο: 

Νπλ θαη πξώελ αμησκαηνύρνη ηνπ Ρνηαξηαλνύ θηλήκαηνο 

Αγαπεηέ Πξόεδξε Μαληώ θαη κέιε ηνπ νκίινπ Υαλίσλ, 

Αγαπεηέ Πξόεδξε ηνπ αδειθνύ νκίινπ Ζιηνππόιεσο Απόζηνιε, 

Αγαπεηνί Πξνζθεθιεκέλνη, θίινη Ρνηαξηαλνί θαη ζύδπγνη,  

αο θαισζνξίδσ  κε ηελ ζεηξά κνπ ζηελ ηειεηή δηδπκνπνίεζεο ησλ Ρνηαξηαλώλ 
Οκίισλ Υαλίσλ θαη Λάξλαθα Κίηηνλ. αο θαισζνξίδσ ζ’ απηή ηελ μερσξηζηή βξαδηά γηα 
όινπο. 

Θα ήζεια λα ζαο ζπζηήζσ ζηα κέιε ηεο εθιεθηήο απνζηνιήο πνπ ήιζε από ηελ 
Κύπξν γηα απηή ηελ ηειεηή δηδπκνπνίεζεο, 

Ο ακέζσο πξνεγνύκελνο πξόεδξνο ΜηραιάθεοΕηληήιεο θαη ε ζύδπγνο ηνπ Λύδα.  

Ο εςεθηζκέλνο πξόεδξνο Αληώλεο Γεκεηξηάδεο, 

Ο άλζξσπνο πνπ κνπ πξόηεηλε λα πξνρσξήζσ ζ’ απηή ηελ δηδπκνπνίεζε  πξόεδξνο ηεο 

Γηεζλνύο & Γηαθξαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κππξηαθνύ Ρόηαξπ Υξίζηνο Θενδνύινπ θαη ε ζύδπγνο 
ηνπ, βνεζόο γεληθνύ εηζαγγειέα Κύπξνπ, Κιέιηα,  

Ο πξώελ πξόεδξνο Μάξηνο Αδάο θαη ε ζύδπγνο ηνπ Καηεξίλα, 

Ο θίινο ξνηαξηαλόο Σάζνο Αλαζηαζίνπ θαη ε ζύδπγνο ηνπ Μαξία, 

Ο θίινο ξνηαξηαλόο Γεκήηξεο Υξηζηνύδηαο θαη ε ζύδπγνο ηνπ νύια. 

Δπίζεο ν θνηηεηήο ζηα Υαληά αληςηόο κνπ, Κσλζηαληίλνο Λνΐδνπ εγγνλόο ηεο 
Σνκεάξρνπ ηεο Δ.Ο.Κ.Α Διελίηζαο εξαθείκ Λνΐδνπ θαη ηνπ επίζεο αγσληζηή ηεο Δ.Ο.Κ.Α 
Κσλζηαληίλνπ Λνΐδνπ.  

Ο Κσλζηαληίλνο Λνΐδνπ ζπκκεηείρε κεηαμύ άιισλ, ζηελ απόδξαζε ηεο νκάδαο ηνπ 
Μάξθνπ Γξάθνπ από ην θάζηξν ηεο Κεξύλεηαο θαη ζπλειήθζεθε από θαθνηπρία. Γηα κία 
εβδνκάδα νη Σνύξθνη βαζαληζηέο ησλ Άγγισλ ηνλ είραλ δεκέλν θαη ηνλ ρηππνύζαλ κε 
βξεγκέλε ζαλίδα δίρσο απηόο λα πξνδώζεη.   

Καη ηώξα ζην ηειεπηαίν άηνκν ηεο απνζηνιήο καο, 

Ο Παηέξαο κνπ καο έιεγε:  

Ζ αγάπε ηεο δσήο κνπ είλαη ν γηόο κνπ, αιιά ν έξσηαο ηεο δσήο κνπ είλαη ε θόξε 
κνπ.  
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Απόςε καδί καο σο επίζεκνο θσηνγξάθνο ηεο εθδήισζεο, ν έξσηαο ηεο δσήο κνπ, 
δεθαηξηώλ ρξνλώλ Ησάλλα.   

 Ζ ζεξκή ππνδνρή πνπ ηπγράλνπκε από όια ηα κέιε ησλ νκίισλ θαη όινπο όζνπο 
εξρόκαζηε ζε επαθή είλαη πξάγκαηη ζπγθηλεηηθή όρη δηόηη γίλεηε όπσο ηελ βηώλνπκε αιιά 
δηόηη ελδόκπρα όια ηα κέιε ηεο απνζηνιήο απηό πεξηκέλακε από αδειθνύο Έιιελεο θαη 
Ρνηαξηαλνύο. 

Έρεηε ππεξβεί ηηο  πξνζδνθίεο καο θαη ειπίδνπκε λα καο δώζεηε ηε  επθαηξία λα 
αληαπνδώζνπκε όηαλ καο επηζθεθηείηε ζηελ Κύπξν.        

Σν Ρόηαξπ σο κία παγθόζκηα αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη ζθνπό ηελ 
εζεινληηθή, αληδηνηειή πξνζθνξά ζηελ άκεζε θνηλσλία πνπ δνύκε θαη ηελ νηθνδόκεζε 
ηεο θαιήο ζέιεζεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θόζκν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε, θέξλεη κε 
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αδειθνπνίεζεο θνληά δύν Διιεληθνύο νκίινπο δύν λεζηώηηθσλ 
αξραίσλ πόιεσλ κε Διιεληθή ηζηνξία πέξαλ ησλ 3000 ρξόλσλ εθάζηε .    

Ωο Έιιελεο αδειθνί έρνπκε ηελ ηηκή λα ππεξεηνύκε ηελ παγθόζκηα θνηλσλία 
αληδηνηειώο από ηηο επάιμεηο δύν Διιεληθώλ θξαηώλ πνπ είλαη ελσκέλεο ζηελ Δπξώπε. 

 Γηα απηνύο πνπ ζπζίαζαλ ηελ δσή ηνπο γηα λα ελσζεί ε Κύπξνο κε ηνλ Δζληθό θνξκό 
ζήκεξα πξνσζνύκε απηόλ ηνλ ζηόρν θαη απνδεηθλύνπκε γηα κία αθόκε θνξά όηη ην αίκα 
λεξό δελ γίλεηε. 

Σν όκαηκν, ην νκόγισζζν ην νκόζξεζθν ην θνηλό παξειζόλ, νη αγώλεο θαη νη ζπζίεο, 
καο δέλνπλ δηα παληόο ζην ίδην άξκα. 

Ζ ελεξγεηαθή δεύμε Δπξώπεο Ηζξαήι κέζν Διιάδνο, Κξήηεο, Κύπξνπ καο θέξλεη 
από έλα δπζηπρηζκέλν παξόλ ζε έλα ιακπξό κέιινλ.  

κσο απηό δελ ζα επηηεπρηεί δίρσο ζθιεξό αγώλα θαη ζπζίεο.    

Ο Καζεγεηήο ηαύξνο Θενθαλίδεο καο αλαιύεη ηελ εηνηκνινγία  ηνπ πνίνη είκαζηε:   

Από ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο ην ειιεληθόηαην «άιηνο», πνπ είλαη ε πξσην-ειιεληθή ιέμε 
ήιηνο: 

Ο πξώηνο πξώηνο Θεόο ηνπ πξώην-Έιιελα Πειαζγνύ δελ ήηαλ ν Γίαο, νύηε ν 
Κξόλνο, αιιά ν Ήιηνο. 

Άιηνο*, *ήιηνο*, *Διιάο (=ην Φσο)* *Hellas θαη Έιιελαο… 

Μηα Διιάδα Φώο θαη έλαο ιαόο πνπ κε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ θσηίδεη ηνλ θόζκν. 
Καινύκαζηε ζήκεξα λα μαλαεκθαλίζνπκε ην αλάζηεκα καο ζην παγθόζκην, ξαθέλδπηνη 
θαη ηαιαηπσξεκέλνη όπσο ζε όιεο ηηο ιακπξέο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο καο.   

Σν θώο γηα λα παξαρζεί ρξεηάδεηαη ζπζία θαη θσηηά. 

Οη αγώλεο έξρνληαη γηα λα επηθπξώζνπλ ηελ δηά κέζνπ ησλ ρηιηεηεξίδσλ πξνζθνξά 
απηνύ ηνπ κηθξνύ έζλνπο ζηελ ζεκειίσζε ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ. 

Ζ εζληθή παιηγγελεζία θαη ε Πξώηε ηνπ Απξίιε πνπ πιεζηάδεη βξνληνθσλάδνπλ ηελ 
απάληεζε, 

«Τπέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο ηνλ αγώλα πνηνύκεζα.» ήηαλ ε πξνζηαγή ηνπ 
Κνινθνηξώλεο, 

Ο κέγαο εζλάξρεο Διεπζέξηνο Βεληδέινο  παξέιαβε θακέλε Γή θαη παξέδσζε κηα 
Διιάδα ησλ δπν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ, 

Ο Ίηζηνο Γεκήηξηνο ζηηο θνξπθνγξακκέο ηνπ Μπέιεο, έλαληη απειπηζηηθά αλώηεξεο 
γεξκαληθήο δύλακήο, κε ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ είπαλ ην δηθό ηνπο «Μνιώλ Λαβέ» θαη 
όηαλ ηνπο ηέιεησζαλ ηα ππξνκαρηθά, ηνπο δνινθόλεζαλ άλαλδξα αθνύ είραλ παξαδνζεί, 
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«Οπ πεξί ρξεκάησλ ηνλ αγώλα πνηνύκεζα αιιά πεξί Αξεηήο» ήηαλ ε απάληεζε ηνπ 
Μάηζε ζηνλ απνηθηνθξάηε Άγγιν θπβεξλήηε, 

Ο ππαξρεγόο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα γηα ηελ έλσζε κε ηελ κεηέξα παηξίδα 
Γξεγόξεο Απμεληίνπ κέζα από ηελ θαπληά ελόο θαηόκελνπ θξεζθύγεηνπ,   

«θαη ηώξα ζα ηνπο κάζσ πώο πεζαίλεη θαλείο γηα ηελ Παηξίδα», 

Καη ε Μεηέξα ηνπ ηαπξαεηνύ ηνπ Μαραηξά ζαλ παξηηάηηζζα κεηά ηελ ζπζία ηνπ 
κνλάθξηβνπ ηεο γηνύ «θαιύηεξα κηα ρνύθηα ζηάρηεο παξά έλαο ιεβέληεο γνλαηηζκέλνο», 

Ο  πνηεηήο καζεηήο Δπαγόξαο Παιιηθαξίδεο πνπ ζαλ απηέο ηηο κέξεο, ζηηο 14 
Μαξηίνπ, ιίγν κεηά από ηα 18 γελέζιηα απαγρνλίζηεθε, από ηνπο άγγινπο δπλάζηεο, 
γξάθνληαο κε ην αίκα ηνπ « ζα πάξσ κηα αλεθνξηά ζα πάξσ κνλνπάηηα λα βξσ ηα 
ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε ιεπηεξηά».      

Γπζηπρώο ε αγρόλε θαη ν αγώλαο, καο ζηέξεζε ηνπο θαιιίζηνπο θαη καο έδσζε 
παξαδείγκαηα, ήξσεο, πνπ δελ θαηαμηώζεθαλ ζηα θξάηε καο. 

ήκεξα ηηπνηέληα θαθέθηππα, πνπ εγνύληαη ηεο πνιηηηθήο καο δσήο, θπθινθνξνύλ θαη 
αλεξπζξίαζηα θαη δίρσο θακία αληίζηαζε από ηελ πεξηξξένπζα πνιηηηθή ζθελή, 
απεκπνινύλ ηα ζεκέιηα, ηηο αμίεο θαη ηελ αμηνπξέπεηα πνπ θαηαθηήζεθαλ κε αίκα θαη 
εθαηόκβεο. 

OTemporaOMores... Ση θαηξνί, Ση ήζε…  

κσο έλαο ιαόο πνπ ςεθίδεη έρεη θαη ηελ επζύλε ηεο πξάμεο ηνπ….  Καη εκείο όινη 
έρνπκε επζύλε γηα ην ηη ζα παξαδώζνπκε ζηα παηδηά καο. 

Δγώ δελ γέλλεζα κία θόξε θαη έλα γηό γηα λα ηα παξαδώζσ γηνπζνπθάθηα.     

ινη απηνί πνπ καο θπβεξλνύλ νύηε εμσγήηλνη είλαη νύηε αιεμηπησηηζηέο. 

Σνπο παξάγεη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία είκαζηε ζπκκέηνρνη θαη απηό καο αλαγθάδεη λα 
είκαζηε θαη ελεξγνί θαη αγσληζηηθνί. 

Ο  Υξηζηόο καο, Δίπε:  

Ἰδνύ ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ κέζῳ ιύθσλ• γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο 

νἱὄθεηο θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ πεξηζηεξαί. [Μαηζ. η' 16]   

Γελ είλαη κε θσλαζθίεο, εμαιινζύλε θαη αλνεζία πνπ ζα επαλαθηήζνπκε ηελ 
αμηνπξέπεηα θαη ειεπζεξία καο. 

Δίλαη κε ζθιεξή δνπιεηά θαη επηζηξνθή ζηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ 
πνιηηηζκνύ καο. 

ε ραιεπνύο θαηξνύο εάλ νη ζηήκνλεο δελ θξαηήζνπλ ηόηε όια ηα σξαία ζα 
θαηαξξεύζνπλ. Ζ αιήζεηα δύζθνιε αιιά θαη θαζαξηηθή: 

 Σν ρξπζάθη ζηελ ππξά αλαδεηθλύεηε. 

αο θαιώ ζε ζπ-ζηξάηεπζε γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο καο. Ωο Έιιελεο 
ξνηαξηαλνί είλαη ην ππέξηαην καο θαζήθνλ λα θνηηάμνπκε ηελ παηξίδα καο 

« Προσυορά υπεράνω εαυτού » 

Λνηπόλ απόςε κε απηή ηελ αδειθνπνίεζε βάδνπκε ην δηθό καο ιηζαξάθη ζηελ ζύζθημε 
ησλ ζρέζεσλ δύν λεζηώλ δύν πόιεσλ θαη δύν νκίισλ πνπ ζα πξέπεη λα αγσληζηνύλ γηα 
ην κέιινλ ηνπ έζλνπο καο. 

Ζ θηινμελία ζαο καο έρεη θαηαζπγθηλήζεη,  

αο επραξηζηώ εθ βάζνπο θαξδηάο. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟΝ ΔIΔYΜΟΠΟΙΗΙ – ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΙ ΣΩΝ   

ΡΟΣΑΡΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  ΦΑΝΙΩΝ & ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΙΣΙΟΝ 

ΟΙ  ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΙ  ΟΜΙΛΟΙ 

ΦΑΝΙΩΝ ΣΗ 2470 ΠΕΡΙΥ. ΣΟΤ  Δ.Ρ   

 ΚΑΙ  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΙΣΙΟΝ  ΣΗ 2450 ΣΟΤ  Δ.Ρ. 

 

ΤΝΑΝΣΩΝΣΑΙ  ΣΗ ΠΟΛΗ  ΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ  ΣΗ  ΚΡΗΣΗ  ΗΜΕΡΑ  29  

ΜΑΡΣΙΟΤ  2012  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ  ΝΑ ΠΡΟΒΟΤΝ ΕΙ ΣΗΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ 

ΔIΔYΜΟΠΟΙΗΗ – ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ.   ΣΟ ΠΑΡΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΑΓΙΓΝΩΚΕΣΑΙ 

ΚΑΙ  ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ  ΤΠΟ  ΣΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ  ΚΑΙ  ΣΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ  ΑΤΣΩΝ  

ΕΙ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΕΒΑΜΟΤ , ΕΚΣΙΜΗΕΩ, ΘΕΡΜΗ  

ΥΙΛΙΑ,  ΤΝΑΔΕΛΥΩΗ  ΚΑΙ  ΑΓΑΠΗ  ΣΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΣΩΝ  ΟΜΙΛΩΝ  ΣΩΝ  

ΦΩΡΩΝ ΜΑ   ΕΛΛΑΔΟ  ΚΑΙ  ΚΤΠΡΟΤ, ΠOY ΥΤΡΙΛΑΣΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΑΓΩΝΕ Μας ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΙΔΑΝΙΚΑ, ΣΗ ΕΛΤΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΩΝ 

ΛΑΩΝ.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο Γ.ΓΡΑΜΜ.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Λάρνακας     Ο Προηγ. Πρόεδρος 
Εμμ. Δελάκης          Εμμ. Νοδαράκης     Κυριάκος εραφείμ        Ζιντίλης Μιχαήλ 
τ.β.Δ/της                     τ.β.Δ/της                                                 
 
Ο β.Δ/της Κρήτης      Ο Εψ.  Πρόεδρος      Ο Εψ/νος Πρόεδρος     Ο Πρόεδρος  της Διεθνούς 
                                                                                                                                    Διακρατικής επιτρ. Κυπριακού Ρ,οταρυ 

τ. Γκίζας          Μαρινάκης ταύρος      Αντώνης Δημητριάδης   Φρήστος Θεοδούλου     

 

Μερικι άποψισ των 

ροταριανϊν τθσ Λάρνακοσ - 

Κίτιον ςτθν ςυνεςτίαςιν 

μασ. Μεταξφ αυτϊν 

διακρίνεται και ο 

αντιπρ/δροσ μασ 

Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ και ο ε.α. Υποςτράτθγοσ κ.Σταυρουλάκθσ φιλοξενοφμενοσ του ροτ. 

Ρροζδρου Θλιουπόλεωσ Απόςτολου Μαμάτα.    

Τμιματα τθσ κατάμεςτθσ 

αικοφςθσ του Flamingo Road 

όπου επραγματοποιικθ θ 

τελετι τθσ αδελφοποιιςεωσ. 

Μεταξφ άλλων διακρίνονται 

οι Ρρόεδροι των ρο/νϊν 

ομίλων Θρακλείου ροτ. 

Μθλιαράσ Λωάννθσ τ.Ρρόεδροσ,  Gian-Andrea Carangini και Γιαβρίδθσ Λωάννθσ. Επίςθσ τα 

επίτιμα μζλθ μασ Ραυλάκθσ Ραφλοσ, Δροςερόσ Νικόαλοσ, Χουλιόπουλοσ Χτιςτοσ.    
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Τμιματα των ροτ/νϊν του ομίλου μασ μετά μελϊν του ροτ/νϊν ομίλου εκφμνου μετά του 

Ρροζδρου τουσ Λωάννου Σαμνιϊτθ και του εψθφ/νου Ξυπολιτάσ Νικόλαοσ, του τ. Ρρόεδρου 

Ξυδάκθ Θρακλι και επίτιμο μζλοσ μασ και του Γραμμ. Ηωγραφάκθ Μιχαιλ. 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΛ ΦΛΛΟΞΕΝΛΑΣ ΟΤ.                                                                     

ΛΑΝΑΚΟΣ – ΚΛΤΛΟΝ ΚΥΡΟΥ 

1θ   Θμζρα Τετάρτθ 28-3-2012 Άφιξισ αεροςκάφουσ ϊρα 17:30 

Α) Υποδοχι των ροτ/νϊν  ςυναδζλφων εισ το αεροδρόμιο του Θρακλείου από τουσ ροτ/νοφσ του 

κεντρικοφ ομίλου Θρακλείου κατόπιν παρακλιςεωσ του ροτ. ομίλου Χανίων. 

Β) ϊρα 22:00μ.μ Ρρϊτθ ςυνάςτθςισ και γνωριμίασ ςτο ξενοδοχείον ΚΥΔΩΝ. Θ ϊρα επελζγθ θ 22 

βραδινι λόγω αφίξεωσ περίπου εκείνθσ τθσ ϊρασ του λεωφορείου από Θράκλειο. Διανομι 

διαφόρων εντφπων ςε κάκε ηευγάρι ροτ. ι φίλων αυτϊν τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ δια τθν 

περιοχιν μασ. Γεφμα εισ τθν καφετζρια  του εψθφ/νου Ρροζδρου 13-14 Μαρινάκθ Σταφρου. 

2θ θμζρα Ρζμπτθ 29-4-2012  

Α) Ρρωϊνό πρόγραμμα ϊρα 10π.μ.                                                                                                    

Υπεφκυνοι: 1) ΓΚΛΗΑΣ ΣΤΑΥΟΣ β.Δ/τθσ των ροτ/νϊν Κριτθσ, 2) Ρελεκανάκθσ Γιϊργοσ Κοςμιτωρ, 

3) Κοτρωνάκθ Γεωργία, 4)Τςιβουράκθσ Νικόλαοσ,  5) Μπατςαριςάκθσ Ραναγιϊτθσ, 

6)Σταματάκθσ Ηαχαρίασ, 7)  Σθμανδθράκθ  Ηαχαρζνια  

Ξενάγθςισ από τον φίλο των ροτ/νϊν Εμμ. Κελαϊδι πτζραρχο ε.α ςτο χϊρο τθσ Αρχαίασ 

Απτζρασ. (Αρχαίο Κζατρο – ωμαϊκά Λουτρά και δεξαμενζσ – Μοναςτιρι Αγίου Λωάννου 

Κεολόγου και μικρό εκκετιριο κ.λ.π. Φροφριο Κουλζ. Επίςκεψισ ςτθ Μαλάξα. Γεφμα ςτθ 

ταβζρνα Πβγορο που  περιλαμβάνει: Κραςιά, μπφρεσ, ςαλάτα ανάμεικτθ, ςτάκα, απάκι, 

λουκάνικα, χορτοκαλίτςουνα, κόκκορα κραςάτο με πατάτεσ τθγανθτζσ, καλιτςουνάκια με μζλι 

Τιμι γεφματοσ:15)€ 

Β) Βραδυνό πρόγραμμα 21:30 Ρανθγυρικι ςυνεςτίαςισ εισ το Flamingo Road. Επιςυνάπτεται 

ςτο τζλοσ του παρόντοσ πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα.  

3θ θμζρα Ραραςκευι 30-3-2012 

Ρρωϊνό πρόγραμμα ϊρα 10 π.μ. Υπεφκυνοι: Δελάκθσ Εμμ. Ρρόεδροσ , Γκίηασ Σταφροσ β.Δ/τθσ, 

Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ, Νταντινάκθ Φωτεινι. 

Ρρωϊνόσ περίπατοσ ςτθν παλαιά πόλθ των Χανίων. Επίςκεψισ ςτθν Δθμοτικι Αγορά (κόςμθμα 

τθσ πόλθσ μασ ακριβϊσ ζναντι του ξενοδοχείου ΚΥΔΩΝ). Ξενάγθςισ από τθν Ηαχαρζνια 

Σθμανδθράκθ επίτιμθ ροτ/νι Λςτορικό – Συγγραφζα ειδικό ςυνεργάτθ των Γενικϊν Αρχείων του 
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Κράτουσ, ςτα ςτιβανάδικα – ςτθν Μθτρόπολθ - ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο -  ςτο Ναυτικό 

Μουςείο και  ςτα γραφεία του όταρυ Χανίων.  

Γεφμα ςε ταβζρνα τθσ περιοχισ και πικανόν ςτον Αντιπρόεδρον μασ Μαρινάκθ Σταφρον. Τιμζσ 

τιμοκαταλόγου: ότι παραγγείλει ο κακζνασ πλθρϊνει.  

 Απογευματινό πρόγραμμα: 

Α) 20:00μ.μ ςυμμετοχι ςτθν εκδιλωςιν παρουςίαςισ του βιβλίου του ροτ/νοφ ΧΛΣΤΟΥ 

ΚΕΟΔΟΥΛΟΥ ςτθν οικία του Εκνάρχου Ελευκζριου Βενιηζλου ςτο Μδρυμα Ελ. Βενιηζλοσ.  

Β) 22:15 Δείπνο ςτθν ταβζρνα ‘’ Αποςτόλθσ’’ ςτο τζρμα του παλαιοφ λιμανιοφ, ειδυλλιακι 

τοποκεςία. Υπεφκυνοι: ο Ρρόεδροσ Δελάκθσ Εμμ. και ο Γεν. Γραμματζασ Νοδαράκθσ Εμμ. 

(περιλαμβάνει ανά 4 άτομα: χωριάτικθ ςαλάτα, χόρτα, ντολμαδάκια, ντάκοσ, τηαντηίκι, 

τυροπιτάκια, κολοκυκάκια τθγανθτά, χταπόδι ςχάρασ, καλαμαράκια τθγανθτά, γαρίδεσ, ψάρι 

ψθλό, ςουπιά, κραςί χφμα, γλυκά τριϊν ειδϊν). Τιμι δείπνου 15€ .  

4θ   μζρα Σάββατο 31-3-2012                                                                                                                        

Ρρωϊνό πρόγραμμα ϊρα 10π.μ περίπου 

Υπεφκυνοι: Δελάκθσ Εμμ. , Γκίηασ Σταφροσ , Νοδαράκθσ Εμμ. Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ, Κοτρωνάκθ 

Γεωργία , Νταντινάκθ Φωτεινι, Μπατςαριςάκθσ Ραναγιϊτθσ, Τςιβουράκθσ Νικόλαοσ. Ξενάγθςισ 

από τθν επίτιμθ  οτ/νι Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια. 

 Επίςκεψισ : α) ςτουσ τάφουσ των Βενιηζλων (πανοραμικι άποψισ τθσ πόλεωσ των Χανίων) β) ςτο 

ιςτορικό μοναςτιρι τθσ Αγίασ Τριάδοσ  γ) ςτο φαράγγι του Κερίςου. Εκεί άρχιςε θ επανάςταςισ 

υπο του Ελ. Βενιηζλου. Γεφμα  ςτο χωριό Κζριςο ςτου κ. Μπαλαντινάκθ (περιλαμβάνει ανά 4 

άτομα: χόρτα, χωριάτικθ ςαλάτα, ςτάκα, λουκάνικα, πατάτεσ τθγανθτζσ, βραςτό ηυγοφρι πιλάφι,  

καλιτςουνάκια με μζλι, κραςί χφμα, αναψυκτικά, τςικουδιά, φροφτα, τςικουδιά). Τιμι 15€.                                        

Βραδινό πρόγραμμα: Βράδυ 21:00 αναχϊρθςισ από ξενοδοχείο. Δείπνο ςτθ ταβζρνα 

ΚΑΒΟΥΑΣ ςτθ παλαιά πόλθ . Μετάβαςισ με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Υπεφκυνοι: Δελάκθσ 

Εμμ., Γκίηασ Σταφροσ, Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ . Το δείπνο περιλαμβάνει ανά 4 άτομα. πζντε 

ορεκτικά, μία ςαλάτα, μία ποικιλία καλαςςινϊν ι κρεατικϊν ( κατά προτίμθςθ), ζνα μπουκάλι 

κραςί. Τιμι δείπνου 15€  με ορχιςτρα.    

5θ θμζρα Κυριακι  1θ Απριλίου ϊρα αναχωριςεωσ από ξενοδοχείο 11π.μ 

Υπεφκυνοι  εκπρόςωποι του ροτ/νοφ ομίλου Χανίων οι ροτ/νοί Γκίηασ Σταφροσ β.Δ/τθσ, 

Νταντινάκθ Φωτεινι, Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια, Κοτρωνάκθ Γεωργία. Στάςισ ςτο χωριό Βρφςςεσ 

δια μεςθμεριανό γεφμα. Μετά μετάβαςισ ςτθν πανζμορφθ λίμνθ του Κουρνά με τθν 

καταπλθκτικι κζα. Ξενάγθςισ απο τθν επίτιμθ  ροτ/νι Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ. Στισ 5 

απογευματινι αναχϊρθςισ δια το αεροδρόμιο Θρακλείου.        
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52
ν
 Παλειιήλην ξνηαξηαλό 

πλέδξην ηεο Καιακάηαο. 

   Σν πάλει ηνπ πλεδξίνπ ιίγεο ζηηγκέο πξη από ηελ 

έλαξμε, από αξηζηεξά: Γηώξγν Λνύξαο, Κσλζηαληίλα 

Δπηζθνπνπνύινπ, William B. Boyd, Νίθνο 

Μαθξπγηάλλεο, Μηράιεο Βαξόηζνο, Καηεξίλα Κνηζαιή, 

Κνζκάο Υνπηνπξηάδεο. 

 
Ο παλνζηνινγηόηαηνο  παηέξαο Δπζύκηνο, σο 
εθπξόζσπνο ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηε 
Υξπζνζηόκνπ αλαπέκπεη ηελ πξνζεπρή θαη κεηαθέξεη 
ραηξεηηζκό ηνπ θ.θ.Υξπζνζηόκνπ. 
. 

 
 

 
Ο Γήκαξρνο Καιακάηαο, θ. Παλαγηώηεο Νίθαο, 
θαισζνξίδεη ηνπο πεξίπνπ  550 ζπλέδξνπο θαη ζπλνδνύο 
πνπ βξέζεθαλ ζηελ όκνξθε θαη θηιόμελε πόιε ηεο 
Μεζζελίαο. 

 
 Σν 52

ν
 εηήζην ξνηαξηαλό πλέδξην ηεο Πεξηθέξεηαο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καιακάηα 

από 20 έσο 22 Απξηιίνπ κε απόιπηνλ επηηπρίαλ. Σνλ όκηινλ καο εθπξνζώπεζαλ ν νκηιώλ κεηά 

ηεο ζπδύγνπ ηνπ Αηθαηεξίλεο, ν β.Γηνηθεηήο Κξήηεο ηαύξνο Γθίδαο θαη ν εςεθηζκέλνο 

Πξόεδξνο 2013-14 Μαξηλάθεο ηαύξνο κεηά ηεο ζπδύγνπ ηνπ.   

Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξσ όηη  ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο θεξύρζεθε ε έλαξμε ησλ 

εξγαζηώλ θαη ν παλνζηνινγηόηαηνο παηέξαο Δπζύκηνο, σο εθπξόζσπνο ηνπ εβαζκησηάηνπ 

Μεηξνπνιίηε Υξπζνζηόκνπ αλέπεκςε ηελ πξνζεπρή θαη κεηέθεξε ραηξεηηζκό ηνπ θ.θ. 

Υξπζνζηόκνπ. Υαηξεηηζκό απεύζπλαλ ν εθπξόζσπνο ηεο 2484 Πεξηθέξεηαο Γ.Ρ., πΓηνηθεηήο 

Γηώξγνο Βαζηιηθηώηεο, ν Πξνέδξνο ηνπ Γηνξγαλσηή Οκίινπ, Γηώξγνο Λνύξαο, ν Δθπξόζσπνο 

Ρνηαξάθη, ηαύξνο Κνπηνπινγέλεο θαη ε εθπξόζσπνο ηεο Γηνηθεηνύ Inner – Wheel, 

αληηδηνηθεηήο Μαληώ Φαξνπνύινπ. Από πιεπξάο ηνπηθώλ Αξρώλ ην παξόλ έδσζαλ θαη 

απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ θ. Παλαγηώηεο Αιεπξάο, ν 

Γήκαξρνο Καιακάηαο θ. Παλαγηώηεο Νίθαο, ν ηΤπνπξγόο θ. Γεκήηξεο Κνπζειάο, ν ηΒνπιεπηήο 

θ. Γεκήηξεο ακπαδηώηεο, ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Ησάλλεο Αδακόπνπινο, ν Γηνηθεηήο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Καιακάηαο θ. Γηώξγνο Μπέδνο, ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μεζζελίαο θ. 

Γεκήηξεο Αδακόπνπινο, ε Πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ θ. Λίιηαλ Φηιάθε, ν ηΓηνηθεηήο 

ΑΥΔΠΑ Διιάδαο θ. Ησάλλεο Μεηξόπνπινο, ν ηΓήκαξρνο Καιακάηαο θ. Παλαγηώηεο Κνπκάληνο. 

 

 Δπίζεο επηθαλείο  πξνζσπηθόηεηεο νκίιεζαλ όπσο ν Παλειιελίνπ γλσζηόο Γεκνζηνγξάθνο 

Ησάλλεο Πνιίηεο κε ζέκα « από ηελ Υξεσθνπία ζηελ δηάθξηζε » ν νπνίνο απέζπαζε 

παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα θαη ν θαζεγεηήο ηεο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο θ. Πέηξνο Θέκειεο 

κε ζέκα « ν Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Αξραίαο Μεζζήλεο » όπνπ ελ ζπλερεία νη ζύλεδξνη 

κεηέβεζαλ εηο απηόλ θαη ζαύκαζαλ ηηο Αξραηόηεηεο. Σν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε πιήζνο ξνη/λώλ 

ζεκάησλ θαη ήην θαηά ηέηνην ηξόπν πξνζαξκνζκέλν ‘ώζηε άθεζε αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα δηα 

λα επηζθεθζνύκε θαη λα ζαπκάζνπκε ηα αμηνζέαηα ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο. Ζ ζπλαδέιθσζε 
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κεηαμύ ησλ νκίισλ ηεο Κξήηεο πξέπεη  κλεκνλεπζεί ηδηαηηέξσο θαζώο επίζεο θαη κεηά ησλ 

νκίισλ Σξηπόιεσο, Πύξγνπ θαη Ζιηνππόιεσο νη νπνίνη καο επηδαςίιεπζαλ  ηδηαίηεξεο 

θηινθξνλήζεηο. Καηόπηλ ςεθνθνξίαο ην λέν Μεγάιν έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο αμίαο 75.000€  (3
νλ

  

θαηά ζεηξάλ) αλεηέζε εηο ηνλ ξνη. όκηιν Ζξαθιείνπ Candia. Σν πξνηαζέλ ππό ηνπ νκίινπ Candia 

έξγν πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ηξηώλ mini bus γηα ηα ρσξηά S.O.S, ηo αζιεηηθό   ίδξπκα Σηηάλεο 

Αραΐαο θαη ην ίδξπκα «Κηβσηόο ηνπ θόζκνπ» ζηελ Αζήλα - κεηαθνξά παηδηώλ. Ζ πξνβνιή ηνπ 

ξόηαξπ ζα είλαη πνιύ κεγάιε αθνύ ηα   Mini bus ζα θέξνπλ ην ινγόηππν ηνπ Ρόηαξπ . Γηα ηα 

ινηπά αμηόινγα έξγα ζα αλαθεξζνύκε ζην δειηίν καο. 

 Σειεπηαίεο  εηο ην πξόγξακκα είραλ πξνγξακκαηηζζεί νη βξαβεύζεηο ησλ νκίισλ θαη 

δηαθόξσλ ξνη/λώλ. Γελ ζα είκαη πεξηγξαθηθόο δηόηη ιόγσ ηνπ πξνθερσξεθόηνο  ηεο ώξαο 

αλαγθάζζεθα λα απνρσξήζσ δηα λα κελ ράζσ ην πινίν ηεο επηζηξνθήο. Πξηλ αλαρσξήζσ  όκσο 

κνπ επέδσζε ν Γ/ηεο  ηα δηάζεκα δηα πνιιαπιή θνξά ηνπ Paul Harris Fellow . Παξέκεηλαλ όκσο 

νη ξνη/λνί Μαξηλαθεο ηαύξνο θαη Γθίδαο ηαύξνο θαη ν πξώηνο εμ απηώλ παξέιαβε δηα 

ινγαξηαζκό ηνπ νκίινπ Υαλίσλ δύν βξαβεία θαη ζπγθεθξηκέλα 1
νλ

 ησλ Γεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 

ηελ πξνβνιήλ ηνπ Ρόηαξπ θαη 2
νλ

 γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζηλ θαη αύμεζηλ 

κειώλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζηήξημηλ ησλ λέσλ γελεώλ.  

Δπίζεο εβξαβεύζε ν εςεθηζκέλνο Πξόεδξνο  καο Μαξηλάθεο ηαύξνο από ην Γηεζλέο Ρόηαξπ 

θαηόπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γ/ηνπ καο δηα ηελ δξάζηλ ηνπ εηο ηηο 4 Λεσθόξνπο . Σν βξαβείνλ απηό 

δίδεηαη κόλν κία θνξά ζε θάζε ξνηαξηαλό θαη από ηνλ όκηινλ καο έρνπλ ηηκεζεί: ν 

ππνθαηλόκελνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Δκκ. Ννδαξάθεο, ν Αληηπξόεδξνο Οπξνπηδόγινπ 

Μειέηηνο, ε ξνη/λή Σπιιηαλάθε Γήκεηξα. Πηζαλόλ λα παξέιεηςα θαη θάπνηνλ άιινλ αιιά απηήλ 

ηελ ζηηγκήλ κνπ είλαη αδύλαηνλ λα ηνλ ζπκεζώ.  

Αθνινπζεί ζρεηηθό θσηνγξαθηθό ξεπνξηάδ 

 Ο Γ/ηεο καο Νίθνο 

Μαθξπγηάλλεο εηο ην βήκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ καο.  

Ζ αλαιακβάλνπζα από ηελ 1 

Ηνπιίνπ ηνπ 2012 λέα Γ/ηεο ηεο 

2470 πεξηθεξείαο ηνπ Γ.Ρ 

ξνη/λή Καηεξίλα Κνηζαιή εηο ην 

βήκα ηνπ πλεδξίνπ.  

Ο 

Πξόεδξνο καο Δκκ. Γειάθεο καδί 

κε ηνλ Πξόεδξν Γηάλλε Γηαβξίδε 

θαη ηελ Μαξία Αξρνληνπιάθε 

παξαθνινπζνύλ ην ζπλέδξην. 
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Ο β/Γ/ηεο ηαύξνο Γθίδαο , κεηά 

ηνπ ες/λνπ Πξνέδξνπ καο 

ηαύξνπ Μαξηλάθε θαη ηεο 

ζπδύγνπ ηνπ παξαθνινπζνύλ ην 

πλέδξην. 

Ο ξνη/λόο Μαξηλάθεο ηαύξνο 

εςεθ.Πξόεδξνο 13-14 παξέιαβε 

ηα ζρεηηθά ηηκεηηθά δηπιώκαηα 

πνπ επηζπλάςακε ζην Γειηίν 

καο δηα ινγαξηαζκό ηνπ Οκίινπ 

ιόγσ αλαρσξήζεσο ηνπ 

Πξνέδξνπ. 

 

Ο Γ/ηεο καο Νίθνο Μαθξπγηάλλεο 

κόιηο έρεη επηδώζεη εηο ηνλ 

Πξόεδξν καο δηα 8
ε
 θνξά ηα 

δηάζεκα ηνπ Paul Harris Fellow 

δηα ηελ ξνηαξηαλή δξάζηλ ηνπ. 

 

Ο Γ/ηεο καο Νίθνο Μαθξπγηάλλεο ελώ επηδίδεη ζε ζπλέδξνπο ηα δηάζεκα ηνπ Paul Harris Fellow. 

Ο Γηνηθεηήο καο Νίθνο Μαθξπγηάλλεο ελώ 

επηδίδεη ηα ζρεηηθά ηηκεηηθά δηπιώκαηα ηνπ Γ.Ρ εηο ηνπο ξνη. Μαξηλάθε ηαύξν, Γηαβξίδε Ησάλλε θαη 

Αξρνληνπιάθε Μαξία δηα ηελ δξάζηλ ηνπο εηο ηαο 4 Λεσθόξνπο δξάζεηο ηνπ Γηεζλνύο Ρόηαξπ. 

Ο β.Γ/ηεο Κξήηεο 

ηαύξνο Γθίδαο θσηνγξαθνύκελνο κεηά ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Ρ. Οκ. Ζξαθιείνπ Candia επζύο 

σο εβξαβεύζε νύησο ππν ηνπ Γηνηθεηνύ καο . 

Ο Γ/ηεο καο Νίθνο 

Μαθξπγηάλλεο ζε έλδεημε ηεο ζηελήο θηιίαο κε ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Ρνη/λνύ νκίινπ Ζιηνππόιεσο 

Απόζηνινλ Μακάηαλ ηνπ δώξεζε ηελ Γξαβάηα ηνπ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ζηηγκηόηππα από ηελ ρνξεπηηθήλ εζπεξίδα – δεμίσζηλ ηνπ Γ/ηνπ καο πξνο 

ηνπο ζπλέδξνπο 

Γηαθξίλνληαη   απ’ αξηζηεξά ε 

ξνη/λή Αηθαηεξίλε Γειάθε, ν 

β.Γ/ηεο ηαύξνο Γθίδαο, ν η. 

Πξόεδξνο ηνπ Ρ.Οκ. Ρεζύκλνπ 

Ζξαθιήο Ξπδάθεο θαη ην 

δεύγνο Μαξηλάθε. 

Οη Πξόεδξνη Γηαβξίδεο 

Ησάλλεο, Γειαθεο Δκκ. θαη 

Αξρνληνπιάθε Μαξία. 

 

Οη Γειαθεο Δκκ.,  

Αξρνληνπιάθε Μαξία, θαη ε 

Γηαβξίδε Μαξία. 

 

  

Ο β.Γ/ηεο ηαύξνο Γθίδαο ελώ ηξαγνπδά  από ηελ πίζηα.  

 

Ο ξνη/λόο Γηαβξίδεο Ησάλλεο 

ελώ ρνξεύεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηηγκηόηππα από ηηο εμνξκήζεηο ησλ ξνη/λώλ Κξήηεο εηο ηα πέξημ ηεο 

Καιακάηαο  
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Ρρόςφατα βραβεία του Ομίλου μασ 

 

   

 

Θ  ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑ  ΜΑΣ 

(1) 

Απάντθςθ του Dr. Χρίςτου Α. Κεοδοφλου για τθ βράβευςι του από τουσ οταριανοφσ 
Χανίων τθν 29θ Μαρτίου 2012 

Φίλοι οταριανοί Ρρόεδροι, 

Φίλε οταριανζ Βοθκζ Διοικθτι Κριτθσ, 

Φίλοι οταριανοί, 

Είναι πραγματικά μεγάλθ τιμι για μζνα να βραβευκϊ από ζνα τζτοιο ςθμαντικό όμιλο και 
εξζχοντεσ πολίτεσ τθσ αδελφισ Κριτθσ.  Θ ςυγκίνθςι μου είναι πολφμεγάλθ.  Είμαι περιφανοσ 
διότι ζχω ςυμβάλει ςτθ διδυμοποίθςθ των 2 ομίλων των ιςτορικϊν πόλεων Χανιϊν και 
Λάρνακασ, για τθν οποία ςασ ςυγχαίρω κερμά. Ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθ ςυγκινθτικι 
φιλοξενία ςασ και ιδιαίτερα τον Ρρόεδρο και το φίλο μου Σταφρο Γκίηα. Σασ περιμζνουμε ςτθ 
Λάρνακα για να ανταποδϊςουμε τθν αδελφικι ςασ φιλοξενία. 

Και πάλιν ςασ ευχαριςτϊ.     

Ρροσ τον  Ρρόεδρο Κ. Ε. Δελάκθ 

οταριανόσ Πμιλοσ Χανίων Κρθτθ 
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(2) 

Α)Φίλε κ. Δελάκθ, 

Σασ γράφω για να ςασ ευχαριςτιςω κερμά για τθ ςυγκινθτικι φιλοξενία ςασ κατά τθ 
διδυμοποίθςθ των δφο ομίλων μασ, Χανίων και Λάρνακασ-Κιτίου. Επίςθσ ικελα να ευχαριςτιςω 
όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ ςασ και τον βοθκό διοικθτι φίλο Σταφρο Γκίηα για όλα όςα ζκαμαν κατά 
τθ διάρκεια τθσ παραμονισ μασ εισ τθ Κριτθ. 

Σασ ςυγχαίρω για τθν άψογθ τελετι τθσ διδυμοποίθςθσ ςτισ 29 Μαρτίου. 

Πςον αφορά εμζνα με ςυγκίνθςθ ςασ ευχαριςτϊ για τθ βράβευςι μου κακϊσ και για τθν 
ςυμμετοχι ςασ ςτθ παρουςίαςθ του βιβλίου μου «Θ Ελλάδα και θ Αντάντ» ςτο Μδρυμα 
Βενιηζλου το βράδυ τθσ 30θσ Μαρτίου 2012. 

Σασ ευχαριςτϊ για τθ πρόςκλθςθ ςασ να μιλιςω ςτον Πμιλο Χανίων τον Λοφλιο και κα ςασ 
ενθμερϊςω για τθ διακεςιμότθτά μου αφοφ ςυνεννοθκϊ και με τουσ άλλουσ εμπλεκομζνουσ.  

Ππωσ μου ηθτιςατε ςασ αποςτζλλω με e-mail τθν ομιλία μου που ευχαρίςτθςα για τθ βράβευςθ 
μου από ςασ και το διακεκριμμζνο όμιλο ςασ. 

Ραρακαλϊ δϊςατε τισ ευχαριςτίεσ και τουσ χαιρετιςμοφσ τθσ ςυηφγου μου και εμοφ ςτθν 
ευγενζςτατθ ςφηυγό ςασ. 

Με τουσ κερμοφσ ροταριανοφσ μου χαιρετιςμοφσ, 

Δρ. Χρίςτοσ Α. Κεοδοφλου 

Ρρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ & Διακρατικισ Επιτροπισ του Κυπριακοφ όταρυ  

Β) Αξιότιμο κφριο Εμμανουιλ Δελάκθ, 
Ρρόεδρο του οταριανοφ Ομίλου Χανίων 
Χανιά-Κριτθ 
 
Αγαπθτζ κφριε Δελάκθ,  
 
Και πάλι ςασ ευχαριςτοφμε για τθ κερμι ςασ φιλοξενία ςτθ Κριτθ με τθν ευκαιρία τθσ Διδυμοποίθςθσ 
του οταριανοφ Ομίλου Λάρνακασ-Κίτιον με το οταριανό Πμιλο Χανίων.  
 
Σκοπόσ αυτοφ του τθλεμθνφματοσ μου είναι να ςασ ςυγχαρϊ για το αξιόλογο περιοδικό ςασ οταριανόσ 
Ραλμόσ και τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςασ για το Γενάρθ-Φεβράρθ 2012.  
 
Με τουσ κερμοφσ χαιρετιςμοφσ μου κακϊσ και τθσ Κλαίλιασ ςτθ ςφηυγο ςασ και ςε ςασ κακϊσ και ςε 
όλουσ τουσ φίλουσ μζλθ του ομίλου ςασ, 
 
Διατελϊ, 
Ρ.Ρ.  Δρ. Χρίςτοσ Α. Κεοδοφλου, 
Ρρόεδροσ τθσ Διακριτικισ Επιτροπισ του Κυπριακοφ όταρυ.   
 
THE LAW OFFICES OF DR. CHRISTOS A. THEODOULOU 

Theodoulou House 
9, W. Weir Street and 5, Corais Street 
P.O. Box 40965 
6308 LARNACA - CYPRUS 
Tel: +357 24656318 
Fax: +357 24623215 
E-mail 1: c.a.theodoulou@cytanet.com.cy 
E-mail 2: patent.theodoulou@cytanet.com.cy 
www.theodoulou.com.cy 

http://www.theodoulou.com.cy/
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και θ απάντθςθ του Ρροζδρου μασ.. 

 

        

                     
                                                                                

      

 

 

        ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΝΙΩΝ 
   ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1969 
  

Χανιά 27-4-2012 

Ρροσ τον π.Ρρόεδρον ΜΑΛΟ ΑΗΑ  

Λάρνακασ -Κίτιον  

Ρολφ Αγαπθτζ ροτ/νζ Συνάδελφε 

Ζλαβα τθν επιςτολι ςου και ς’ ευχαριςτϊ δια τισ φιλοφρονιςεισ που επιδαψίλευςεσ ςτο  
πρόςωπό μου και ςτα μζλθ του Ομίλου Χανίων. Εκάναμε το ροταριανό μασ κακικον ωσ το 
επιτάςςει το Δ.. και θ ςυνείδθςθ  μασ. 

Ανταποκρινόμενοσ ςτθν παράκλθςιν ςου, ςου αποςτζλλω 1) το Αναμνθςτικό Δίπλωμα και 2) το 
αφιζρωμα δια να το ζχεισ ωσ ενκφμιο τθσ επιςκζψεωσ ςου ςτον όμιλον μασ. 

Τουσ χαιρετιςμοφσ ςασ κα μεταφζρω ςτα μζλθ του ομίλου μασ και κα δθμοςιεφςω και τθν 
επιςτολιν ςου ςτο περιοδικό μασ οταριανόσ Ραλμόσ Νο 33 . 

Το video με τα ςτιγμιότυπα που ηιςαμε τισ 5 θμζρεσ που είμαςτε μαηί είναι καταπλθκτικό  και 
λίαν ενθμερωτικό. Κα αφιερϊςουμε μία ςυνεδρίαςθ ςτον όμιλο μασ δια να μασ υπενκυμίςει τισ 
ωραίεσ ςτιγμζσ που περάςαμε μαηί. Εάν ο Κεόσ κζλει κα προςπακιςουμε να ζλκουμε. Κα 
δοφμε όμωσ πότε.  

Μετά των φιλικοτζρων μου ροτ/νϊν αιςκθμάτων 

Ο Ρρόεδροσ 

Εμμανουιλ  Δελάκθσ 

 

(3) 

 Από: dchristoudias@primehome.com <dchristoudias@primehome.com> 

Θέκα: Δπίζθεςε ζηα Υαληά 

Πξνο: georgiakotro@yahoo.gr 

Ζκεξνκελία: Σξίηε, 3 Απξίιηνο 2012, 19:49 

Αγαπθτι Γεωργία Kοτρωνάκθ Καλθςπζρα. 

Κατ'αρχιν κα ικελα να ςε ευχαριςτιςω για τθν εξαίρετθ φιλοξενία που είχαμε κατά 
το ταξίδι μασ ςτα Χανιά. Ρραγματικά ιταν τόςο για μζνα όςο και για τθ Σοφλα ζνα 
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πολφ καλό διάλειμμα από τουσ γοργοφσ κακθμερινοφσ ρυκμοφσ τθσ δουλειάσ και 
τθσ οικογζνειασ. 

Κα ικελα να ςτείλεισ τουσ κερμοφσ μασ χαιρετιςμοφσ και τισ ευχαριςτίεσ ςε 
όλουσ τουσ φίλουσ οταριανοφσ. 

Ρροςπάκθςα να επιςυνάψω 3 φωτογραφίεσ, ζτςι για να μασ κυμάςαι. Δεν ξζρω αν κα 
ζλκουν γιατι ο υπολογιςτισ μου είναι λίγο ιδιότροποσ.  

Κα ςε περιμζνουμε ςφντομα ςτθ Κφπρο. 

Με κερμοφσ χαιρετιςμοφσ και από τθ Σοφλα, 

Φιλικά   Δθμιτρθσ  

(4) 

Από μέρους του Ροταριανού Ομίλου Γλυφάδας, χαιρετίζω τη διδυμοποίηση των Ρ. Ο. 

Λάρνακας – Κίτιον και Χανίων, των 2450 και 2470 Ροταριανών Περιφερειών αντίστοιχα και 

καλωσορίζω την εκεί παρουσία των αδελφών Λαρνακέων Ροταριανών, με την ευχή να είναι 

γόνιμη σε ροταριανό έργο και προσφορά η συνέχεια της αποψινής συγκυρίας.  

ροτ. Μάνος Φας 

Πρόεδρος 

 

Manos Fas 

Νew Phone +30 210 72.30.355 

mobile : 6970992920 

(5)  
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(6) 

 

ΔΛΕΚΝΕΛΣ  ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

 
 

Ο υπεφκυνοσ  των Διεκνϊν και Δθμοςίων ςχζςεων  του ομίλου μασ και ΑϋΑντιπρόεδροσ μασ ροτ/νόσ  

Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ κατόπιν e-mail και ευκαιρία των Ραςχαλινϊν  διακοπϊν  ςτθν Κριτθ του ροτ. 

BILL FREEMANτου ροτ/νοφ ομίλου Carton  από τθν Αυςτραλία τον επεςκζφκθ εισ το ξενοδοχείο του και 

ςυηιτθςαν επί δίωρο  ροταριανϊν κεμάτων και ζγινε αλλθλοενθμζρωςθσ  δια τθν δράςιν των δφο 

ομίλων. Του παρεδόκθςαν   δφο ςθμαιάκια ζνα προςωπικό και ζνα δια τον όμιλο κακϊσ και DVD των 

τουριςτικϊν αξιοκζατων του νομοφ Χανίων. Ζμεινε απόλυτα ευχαριςτθμζνοσ και ζςτειλε το κάτωκι e-

mail:  

Καλό Απόγευμα Μελζτιε . Ήταν πάρα πολφ ευχάριςτθ θ ςυνάντθςθ που είχαμε.                                      

Σ’ ευχαριςτϊ πολφ που βρικεσ χρόνο να ζλκεισ ςτο ξενοδοχείο ϋϋΑΜΜΟΣ ‘’ και να περάςεισ το χρόνο 

ςου με τθν οικογζνεια μου. Έλαβα τισ φωτογραφίεσ και ζχω επιςυνάψει αυτζσ που τράβθξα εγϊ. 

Ανυπομονϊ δια επί πλζον επικοινωνία με ςζνα όταν ξαναζλκομε ςτα Χανιά  

Να ζχεισ Ειρινθ,  ΒΙLL  FREEMAN   


