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Έηος 45
ον

 – Σεύτος 34
ον 

- Περιόδοσ 01/07/12 – 30/06/13 
IOYΛΗO – ΑΤΓΟΤΣΟ – ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΣΑΘ-ΔΘΕΤΘΤΝΣΑΘ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΗΔΩΝ 18 

ΣΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πποηίμηζιν ΚΘΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδπικόν) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ 9, ΣΗΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΗ ΔΕΛΣΘΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ηλεκηπονική Διεύθςνζη (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

 

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

Δπιζκεσθείηε 1) ηην Ηζηοζελίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) ηην ζελίδα μας ζηο facebook 

Περιέτοσν ηις δραζηηριόηηηες μας ηων  

12 ηελεσηαίων εηών ήηοι από 1/7/2001 έως ζήμερον. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΩΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ. 6944990538 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ροη. Κορμπόϊ Γωροθέα 

 

Τπεύθσνοι facebook ποη/νοί Γελάκης Δμμ. Πρόεδρος,Υαηζηκωνζηανηίνος Παναγιώηα, 

Κοκκινάκηρ Εμμ. και Οςποςηζόγλος Μελέηιορ Διασειπιζηέρ. 

 

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, 

1) διότι πολλά e-mail επιςτρζφουν πίςω και 2)ζτςι ϊςτε τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να 

παραλαμβάνουν το περιοδικό μασ. 

Ρροςοχι: Θερμι 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 

ΔΗΡΖΝΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

Sakuji Tanaka 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2012-2013 

 

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2013-2014 

 

ΚΟΜΑ XΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ 

Βαραζόβης 10- Άνω Γλσθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : kosmas-s@bossoft.gr 

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2014-2015 

 

ΚΑΛΟΔΗΓΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 

Αλκιβιάδοσ 46 Γλσθάδα Σ.Κ. 16674 

ΚΗΝ : 6944734836 

ΣΖΛ : 2109629672 

FAX : 2109629096 

E-mail : mariannakaloida@yahoo.gr 

                       

Β. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2470 Περ. Γιεθν. Ροη. ΜΖΛΗΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ 

 

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

1) ΠΡΟΔΓΡΟ - ΔΠΗΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ – Σ.Β. Γ/ΣΖ  

    ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Οδονηίαηπορ, Υάληδων 18, Σηλ: 28210-46467,  

    Κιν. 6944439818 εθεδπικόν 6983706585 email: edelakis@otenet.gr, 2
ο
: edelakis@yahoo.gr    

2) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οικονομολόγορ, η.Τποδ/ηηρ 

Γ.Ν.Υανίων,  Ακηή Κοςνηοςπιώηη 1, Σηλ. 28210-74274, Κιν. 6944575792  email: marsta@hol.gr  

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξεν/σείο  ΜΘΜΟΖΑ Αγία Μαπίνα Κςδωνίαρ, 

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

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μησανολόγορ - Ηλεκηπολόγορ   

     Κιν. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

5) Γ΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΟ ΕΟΛΗΝΓΑΚΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ  ΜΑΘΕΤΣΗΡ ΥΕΘΡ/ΓΟ,  Κοπνάπος 8-10  

    Σηλ: 28210-50037, 28210-24629 IKA,  Κιν:  6945738171  email: azolindaki@yahoo.gr 

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

    Ανδπέα Απσονηάκη 9 Σηλ. 28210-51543 Kιν. 6976-670414   email: nodarakis@yahoo.com 

7)ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΘΟΓΡΑΦΟ Αγίος 

Θωάννος Ξένος Υαλέπα   Κιν. 6944414710 email: tsivourakin@hotmail.com 

8) ΜΔΛΟ -ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
ης 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ 

ΓΖΜΖΣΡΑ Οδονηίαηπορ, Επωθίληρ 12, Ηπάκλειο Σηλ./Φαξ 2810 242279, Κιν.6932 384288 

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΗΧΑΝΝΖ επιτειρημαηίας – Κάηω Γαράηζο 

    Σηλ. 6944305825 

10) ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΑΜΗΑ   ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Επισειπημαηίαρ, Email:  Κιν. 6958 138180                                        

11) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έμποπορ δεπμάηινων ειδών,  Κιν. 6989 119252 

12) ΑΝΑΠΛ. ΚΟΜΖΣΧΡ ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  Κιν. 6989711155 

 

mailto:kosmas-s@bossoft.gr
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  ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ  2012 

ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΟΤΑΗ ΑΡΟ ΤΘΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΝ ΤΘΣ 17-5-2012 

ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑΝ  

1) Ο Ρολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ.Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ 

ζκαμε ςχετικι ποιθτικι αναφορά τόςον δια τθν ζνδοξον επζτειο τθσ ΜΑΧΘΣ ΤΘΣ ΚΘΤΘΣ όςον 

και δια τθν εορτιν τθσ ΜΘΤΕΑΣ με δικοφσ του ποθτικοφσ ρυκμοφσ και ανεκροφςκθ ο Κρθτικόσ 

Υμνοσ με προβολι video. 

2) Θ κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Ειδικι ςυνεργάτθσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ και 

Σφμβουλοσ του Δθμάρχου Χανίων ζκανε  

Α)Μικρι Ιςτορικι  αναφορά δια τθν Μάχθν τθσ ΚΘΤΘΣ και επρόβαλε αυκεντικό video από 

τθν επιχείρθςιν ΕΜΘΣ-ΓΕΜΑΝΙΚΘ ΕΙΣΒΟΛΘ ΣΤΘΝ ΚΘΤΘ ομίλθςε δε με κζμα : 

<<Aφιζρωμα ςτθ γιορτι τθσ Μάνασ μετα προβολισ video>> 

 

 
Κεντρικό τμιμα Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο β.Δ/τθσ των ροταριανϊν Κριτθσ Σταφροσ Γκίηασ,θ ομιλιτρια 

κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Σφμβουλοσ του Δθμάρχου Χανίων και Σφμβουλοσ των Γενικϊν 

Αρχείων του Κράτουσ,ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ,ο  Γϋ Αντ/δροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων 

επίτ.ροτ.Χανίων Μαρκογιαννάκθσ Χριςτοσ  μετά τθσ ςυηφγου του Μαρίασ,ο Δ/τθσ τθσ 115 

Ρτζρυγοσ Μάχθσ κ.Λεωνίδασ Ευαγγζλου,ο Αντ/δροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ 

ιατρόσ κ.Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ ,ο εψθφιςμζνοσ  Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ,ο 

Ρτζραρχοσ ε.α και πολιτευτισ κ.Κελαιδισ Εμμανουιλ και ο Ακαδθμαικόσ και Κακθγθτισ τθσ 

Ιατρικισ κ.Σεραφείμ Καςτανάκθσ. 

 

 
Δεξιό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο Ρρόεδροσ των εφζδρων Αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων 

κ.Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ,ο κ.Ευτφχιοσ Μανωλακάκθσ μζλοσ του Εμποροβιομθχανικοφ 
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Επιμελθτθρίου ,ο επίτιμοσ πρόξενοσ τθσ Σλοβακίασ ςτθν Κριτθ ροτ.Ρατεράκθσ Σταφροσ,οι 

Αντ/δροι μασ Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ και Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ, ο Δ/τθσ τθσ  v Μεραρχίασ 

Κρθτϊν κ.Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ μετά τθσ ςυηφγου του Στζλλασ,ο Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ Κακθγθτισ κ.Φίλθσ Ιωάννθσ  και ο Γεν.Γραμματζασ μασ Νοδαράκθσ Εμμανουιλ. 

 

Αριςτερό τμιμα τθσ Ρροεδρικισ Τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο ομότιμοσ 

Κακθγθτισ του Ρολυτ.Κριτθσ και Σφμβουλοσ 

τθσ Καναδικισ Κυβερνιςεωσ κ.Φϊςκολοσ 

Αντϊνιοσ, ο Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ και Δ/ντθσ 

τθσ ΩΛ Κλινικισ του Γεν.Νοςοκομείου Χανίων 

κ.Ραπαδάκθσ Χαρίτων μετά του Επιμελθτοφ 

κ.Ρρωιμου Ιωάννου και ο τ.Εφοροσ και τ.Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων κ.Τηουλάκθσ Σταφροσ. 

 

 

(αριςτερα) Ο Ρολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαικόσ-ποιθτισ και λογοτζχνθσ 

κ.Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ  ενϊ αναφζρεται εισ τασ Επετείουσ τόςον  

τθσ ΜΑΧΘΣ ΤΘΣ ΚΘΤΘΣ όςον και τθσ ΕΟΤΘΣ ΤΘΣ 

ΜΘΤΕΑΣ   

 

 

 

(δεξιά) Ο Ρρόεδροσ μασ ροτ.Εμμ.Δελάκθσ ενϊ παρουςιάηει τθν ομιλιτριαν 

κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ και επιμελείται ςυγχρόνωσ του όλου  

προγράμματοσ που διιρκθςε χωρισ διακοπι ενενιντα λεπτά. 

 

Θ κ.Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Επιτ.Μζλοσ μασ ςφμβουλοσ τόςον του 

Δθμάρχου Χανίων οςον και των Γενικϊν Αρχείων  του Κράτουσ ενϊ 

αναπτφςςει τθν ομιλίαν τθσ ςχετικά με τθν ΜΑΧΘΝ ΤΘΣ ΚΘΤΘΣ και 

προβάλλει ταυτοχρόνωσ αυκεντικό video από τθν Επιχείρθςιν ΕΜΘΣ-

ΓΕΜΑΝΙΚΘ ΕΙΣΒΟΛΘ ΣΤΘΝ ΚΘΤΘ. 
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Ο β.Δ/τθσ των ροτ.Κριτθσ Γκίηασ Σταφροσ ενϊ ευχαριςτεί τθν ομιλιτριαν και Επιτ.ροτ.Ηαχαρζνια 

Σθμανδθράκθ. 

 
Ο Αν/δροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ ενϊ παρουςιάηει τον νζο ροτ.ARMANTO-LORENZO 

GARGIA Υποδ/ντθν τθσ Αμερικανικισ Τραπζηθσ  NAUY FEDERAL GREDIT UNION  ΣΤΘΝ 

Αμερικανικι βάςθ τθσ Σοφδασ. Τθν ςχετικιν τελετιν ζκανε ο Ρρόεδροσ Εμμ.Δελάκθσ,ενϊ θ 

ανάδοχοσ του ροτ.Κοτρωνάκθ Γεωργία του τοποκετεί εισ τθν κομβιοδόχθν του το ςιμα του 

όταρυ. 

 

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν μεταξφ μασ ςυνεςτίαςιν τθσ 7-6-12 

κατά τθν διάρκειαν τθσ οποίασ ςυηθτικθκαν τα παρακάτω κζματα 

 

1) Θ Σφςφυξισ των ςχζςεων μεταξφ των ροταριανϊν και των φίλων του όταρυ 

2) Θ ανταλλαγι  απόψεων  ςε κζματα κοινωνικισ προςφοράσ του Ομίλου και ςε ζργα 

εκελοντιςμοφ π.χ Συλλογι ροφχων-δενδροφφτευςθσ-αιμοδοςία-ςυλλογι βιβλίων ςε διαφορουσ 

φορείσ π.χ ςε βιβλιοκικεσ,ςε φυλακιςμζνουσ και ςε άλλεσ οργανϊςεισ  που το επικυμοφν. 

3) Επίςθσ  προεβλικθ Video  μιασ ωρασ περίπου από χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα τθσ 

αξζχαςτθσ πενκιμερθσ παρουςίασ εισ τον Ομιλον μασ του αδελφοποιθμζνου Ομίλου Λάρνακασ-

Κίτιον. 

Διακρίνονται απ αριςτερά ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ 

Κριτθσ και ενκερμοσ φίλοσ του Ομίλου μασ Κονταξάκθσ 

Γεϊργιοσ, ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ.Δελάκθσ, ο εψθφιςμζνοσ 

Ρρόεδροσ Σταφροσ Μαρινάκθσ,ο Γεν.Γραμματζασ 

Εμμ.Νοδαράκθσ,και θ επιτ.οτ.Σθμανδθράκθ Ηαχαρζνια 

Σφμβουλοσ των  Γεν.Αρχείων του Κράτουσ και του Δθμάρχου 

Χανίων. 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι ροτ.Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ 

Κοςμιτορασ μασ, Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ  Α 

Αν/δροσ,Κουροφπθσ Ιωάννθσ Ταμίασ, Ρολζντασ Σταφροσ και 

Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ Β Αντ/δροσ. 

 

 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι ροτ.Δροςερόσ Νικόλαοσ μετά 

τθσ ςυηφγου του, ο Βαςίλθσ Καλαιτηισ Μουντάκθσ, ο 
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Ρεριφ.Σφμβουλοσ Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ και ο β.Δ/τθσ Κριτθσ 

Σταφροσ Γκίηασ. 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι ροτ.Σθμανδθράκθ 

Ηαχαρζνια, Κοτρωνάκθ Γεωργία,Μπατάκθ Διμθτρα, Δελάκθ 

Αικατερίνθ και Αςθμομφτθ Στυλιανι. 

 

 

 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά οι ροτ.Σταματάκθσ 

Ηαχαρίασ,Δελάκθ Αικατερίνθ, Αςθμομφτθ Στυλιανι και 

Σελθνιωτάκθσ Δθμιτριοσ μετα τθσ ςυηφγου του. 

 

Φωτογραφικό ρεπορτάη από τθν ςυμμετοχιν των ροτ. Ομίλων Χανίων, 

Θρακλείου και Θρακλείου-CANDIA ΣΤΘΝ ΑΛΛΑΓΘ ΘΓΕΣΙΑΣ ΤΘΣ 2470 ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΤΟΥ Δ ΤΘΣ 30-6-12 ςτον ΑΣΤΕΑ ΤΘΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΘΣ. 

 

Το τραπζηι του απερχομζνου του απερχομζνου και τθν 

αναλαμβανόντοσ Δ/του. 

 

 

 

 

 

Θ νζα Δ/τθσ Κατερίνα Κότςαλθ μετά του Δ/του του 

ζτουσ 13-14 οτ.Κοςμά Χουτουριάδου. Εισ το βάκοσ και εισ 

το τραπζηι του Δ/του διακρίνεται ο απερχόμενοσ Δ/τθσ 

Νικόλαοσ Μακρυγιάννθσ 

 

 
Απερχόμενοσ Δ/τθσ Νικ.Μακρυγιάννθσ παραδίδει τθν ςφφραν και τθν ταινίαν εισ τθν  νζαν 

Δ/τθν Κατερίνα Κοτςαλι 
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Eνδεκαμελισ Αντιπροςωπεία των Ανωτζρω Κρθτικϊν Ομίλων  6 απϋτα Χανιά (Δελάκθσ 

Εμμ,Δελάκθ Αικατερίνθ,Μουηιοφρασ Βαςίλειοσ,Κλειϊ Μουηιοφρα Δελάκθ,και 

Χατηθκωνςταντίνου Ραναγιϊτα μετά τθσ αδελφισ τθσ). Τρεισ απϋΘράκλειο–CANDIA ( Ο 

απερχόμενοσ λίαν δραςτιριοσ Ρρόεδροσ Ιωάννθσ Γιαβρίδθσ  μετά τθσ ςυηφγου του Μαρίασ και 

τθσ Ρροζδρου 13-14 Αρχοντουλάκθσ Μαρίασ) και δφο από τον Κεντρικό του Θρακλείου ( ο 

ν.β.Δ/τθσ Μθλιαρασ Ιωάννθσ μετά τθσ ςυηφγου του) ζδωςαν το παρόν παρά τισ δφςκολεσ 

οικονομικζσ ςυγκυρίεσ. 

 

ΟΙ ΡΑΛΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝΤΑΙ 

 

Ο τ. ροτ.του Ομίλου Χανίων και νυν Καπανδριτίου 

Γιαννακόπουλοσ Θεόδωροσ 

μετά του Ρροζδρου μασ Εμμ.Δελάκθ  ςε 

χαρακτθριςτικό ςτιγμιότυπο προ τθσ ενάρξεωσ τθσ 

ςυνεςτιάςεωσ. 

 

Τμιμα  του τραπεηιοφ που εκάκθςαν οι Κριτεσ ροτ.. 

 

Διακρίνονται απ αριςτερά θ ςφηυγοσ Μαρία του νζου  

β.Δ/του Ιωάννου Μθλιαρά ,θ εψθφιςμ.Ρρόεδροσ του 

ροτ.Ομίλου Θρακλείου CANDIA  ροτ.Μαρία 

Αρχοντουλάκθ,θ ροτ.Αικατερίνθ Δελάκθ και θ ςφηυγοσ 

του ροτ.Βαςιλείου Μουηιοφρα Κλειϊ Δελάκθ του Ομίλου 

Χανίων. 
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ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΟΤΑΗ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑΝΘΓΥΙΚΘ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΘ ΤΘΣ 

5/7/2012 ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1. Ανάλθψισ τθσ προεδρίασ του ομίλου μασ από τον επανεκλεγζντα πρόεδρο μασ Εμμ. 

Δελάκθ δια 28θ φορά διακεκομμζνα. 

2. Ραράδοςισ – παραλαβι τθσ οταριανισ διοικιςεωσ Κριτθσ από τον αποχωροφντα 

Σταφρο Γκίηα εισ τον αναλαμβάνοντα Ιωάννθ Μθλιαρά. 

3. Κφριοσ ομιλθτισ ο οικονομικόσ Αναλυτισ οταριανόσ Ραναγιϊτθσ Μπατςαριςάκθσ , 

επιχειρθματικόσ Σφμβουλοσ.ΘΕΜΑ: «Θ εξζλιξθ των Ελλθνικϊν επιχειριςεων μεςα ςτθν κρίςθ» 

4. ΒΑΒΕΥΣΕΙΣ:  α)Των κ.κ. Ρλυμάκθ Αντωνίου , ςυγγραφζα-ςπθλαιολόγου και β)Βερυκάκθ 

Φωκίονοσ επ. Διευκυντοφ Ρολ. Κριτθσ 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΡΟΕΔΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΘΣ 

 

Γιακπίνονηαι από απιζηεπά , ο απεπσόμενορ β.διοικ. Κπήηερ ηαύπορ Γκίδαρ, ο 

κενηπικόρ ομιλεηήρ ποη. Μπαηζαπιζάκερ Παναγιώηερ , ο ππόεδπορ μαρ Γελάκερ 

Δμμανοςήλ, ο Γ ανη/δπορ ηερ Βοςλήρ Μαπκογιαννάκερ Υπήζηορ μεηα ηερ ζςδύγος ηος 

Μαπίαρ, ο ανη/δπορ ηος πεπιθ. ςμβοςλίος Κπήηερ Ιαηπορ κ.Παπαδάκερ Δμμανοςήλ, ο 

η. Βοςλεςηερ Υανίων κ. Γύπαπερ Κων/νορ γπαμ. πεπιθ. ςμβ. Κπήηερ, οι πολιηικοί Δμμ. 

Κελαιδήρ και Γεωπ. Κονηαξάκερ και ο η.ανη/πσορ Υανίων Άπερ Παπαδογιάννερ, 

Ανη/δπορ ηων Τποδομών Κπήηερ. 

 

Ο οτ. Μπατςαριςάκθσ Ραναγιϊτθσ 
ενϊ αναπτφςςει τθν ομιλία, τθν 
περίλθψθ τθσ οποίασ δθμοςιεφουμε 
ςτο τζλοσ του παρόντοσ περιοδικοφ. 

 

 

 

 

Ο εψθφ. Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ ενϊ ευχαριςτεί 

τον ομιλθτι. 
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ΔΕΞΙΟ ΤΜΘΜΑ ΡΟΕΔΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΘΣ 

 

Διακρίνονται από αριςτερα: ο επίτ. Ρρόξενοσ τθσ Σλοβακίασ ςτθν Κριτθ ροτ. Ρατεράκθσ 

Σταφροσ, ο πρ. των εφ. Αξ/κων  νομοφ Χανίων Κοσ Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ , ο τ. 

αντινομάρχθσ και τ. πρ. του Ο.Α.ΔΥ.Κ. κ.Σπανουδάκθσ Εμμανουιλ, ο τ. πρ. Μάρκοσ 

Καραβιτάκθσ τ. διοικ. Του Γεν. Νοσ. Χανίων, θ τ. αντινομ. Κ. Ραπαμαρκάκθ Φωτεινι, οι 

αντ/δροι μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ, ο τ.διοικ. τθσ 5θσ 

Μεραρχίασ Ταξίαρχοσ Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ μετα τθσ ςυηφγου του, ο εψθφιςμ. Ρρόεδροσ 

μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ, ο αναλαμβάνων νζοσ δ/τθσ Ιωάννθσ Μθλιαράσ.  

ΑΙΣΤΕΟ ΤΜΘΜΑ ΡΟΕΔΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΘΣ 

Διακρίνονται από αριςτερά: Ο κ. Φϊςκολοσ Αντϊνιοσ ομοτ. Κακ. 

Ρολ. Κριτθσ και ςυμβ. Καναδικισ κυβ. , ο ροτ. Ραπαδάκθσ Χαρίτων 

κακ. Τθσ Ιατρικθσ και διευκ. Ω..Λ. κλινικισ Γεν. Νος. Χανίων μετα 

του επιμ. Ιατρου Ρρϊιμου Ευκλείδου, θ κ. Ναναδάκθ-Ραπαδεροφ 

Αρχόντιςςα πολιτευτισ και θ ςφηυγοσ του αειμνιςτου ροτ. Ιωάννθ 

Θεοδωράκθ Ελπίδα 
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ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΚΑΤΑΜΕΣΤΘΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΡΟ ΟΤΑΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΟ ΟΛΘ 

ΤΘΝ ΚΘΤΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

 

ΤΜΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΟΣΚΕΚΛΘΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΦΩΚΙΟΝΟΣ ΒΕΥΚΑΚΘ ΚΑΙ 

ΡΛΥΜΑΚΘ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΟΥ ΟΤΑΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΘ ΛΑΒΑΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΡΟΕΔΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑΙΑΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΡΙΔΟΣΕΩΣ ΥΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΜΝΘΣΤΙΚΟΥ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΡΟΕΔΙΚΟ ΗΕΥΓΟΣ ΤΘΣ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ 

Ο ΟΤΑΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΛΟΕΝΤΗΟ ΓΚΑΣΙΑ ΜΑΣ 

ΑΡΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΛΑΒΑΟ ΤΟΥ ΟΤ. ΟΜΙΛΟΥ PLYMOUTH ΤΘΣ 

ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΘΣ 1290 ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.. ΟΡΟΥ ΜΕΤΕΒΘ ΔΙΑ ΝΑ 

ΕΡΙΣΚΕΥΘΕΙ ΤΘ ΔΙΑΜΕΝΟΥΣΑ ΕΚΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΗΘΤΘΣΕ 

ΣΥΓΝΩΜΘ ΔΙΑ ΤΘΝ ΕΔΩ ΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. 

    Ραράδοςισ – Ραραλαβι ροτ. Διοικιςεωσ Κριτθσ από τον αποχωροφντα 
ροταριανό Σταφρο Γκίηα εισ τον αναλαμβάνοντα Μθλιαρά Ιωάννθ  

Τον λόγο λαμβάνει ο αποχωρϊν β. Δ/τθσ Σταφροσ Γκίηασ ο οποίοσ 
παραδίδει κατόπιν τθσ ομιλίασ του το βραβείο προσ τον Ρρόεδρο 
Εμμ. Δελάκθ) παρουςία των μελϊν του Δ.Σ. Ουρουτηόγλου 
Μελετίου, Βακιωτάκθ 
Γεωργίου, Στυλιανάκθ 
Διμθτρασ και 
Μαρινάκθ Στάυρου. 

 



12 
 

 

 

 

 

Μετά προςφϊνθςε τον νζο διοικθτι Μθλιαρά Ιωάννθ και του 

τοποκζτθςε το ςιμα του β. Διοικθτοφ εισ τθν κομβιοδόχθ του. 

 

 
1) Τον λόγο ζλαβε ο νζοσ β. Δ/τθσ Ιωάννθσ Μθλιαράσ  
2) Τον λόγο ζλαβε ο πρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ , ο οποίοσ είπε τα κάτωκι και επζδωςε ςτον 

αποχωροφντα β. διοικθτι ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα  : 

 

 

Ρολφ αγαπθτζ ροτ. ςυνάδελφε Σταφρο, κζλω να ςε ευχαριςτιςω τόςο εγϊ προςωπικά όςον και 
ολόκλθρο το Δ.Σ. του Ομίλου μασ για τθν αρίςτθ ςυνεργαςία και ξφπνθαν που είχαμε κακ’ όλθν τθν 
διάρκεια τθσ κθτείασ ςου ωσ β. διοικθτοφ. Η από πάρα πολλϊν ετϊν ςφυρθλατθμζνθ ςε ςτζρεεσ 
βάςεισ φιλία μασ αςφαλϊσ και ςυνετζλεςε τα μζγιςτα ϊςτε να αιςκάνομαι τόςον εγϊ όςον και οι 
περιςςότεροι ροταριανοί ςυνάδελφοι ότι ζχομεν ζναν άριςτο ςυνεργάτθ, ζναν ανιδιοτελι 
αγωνιςτι τθσ ανκρωπιάσ που κακικον μασ είναι να βοθκοφμε τθν ταλαίπωρθ ανκρωπότθτα με 
κάκε νόμιμο μζςον.      

Επιςθμαίνω μόνο ότι είςαι ζνασ από τουσ βαςικότερουσ ςυνεργάτασ μου, ςυμμετζχοντασ 
αγόγγυςτα εισ όλεσ τισ εκπροςωπιςεισ του ομίλου μασ Ραγκρθτίωσ αλλά και Ρανελλθνίωσ, μθν 
φειδόμενοσ κόπου και χρθμάτων. Διά τον λόγο τοφτο αποφαςίςαμε να ςε βραβεφςουμε με το 
κάτωκι αιτιολογικό:  

Δι΄όλα όσα προσέφερεν ως βοηθός Δ/της εις τους Ροταριανούς Ομίλους της Κρήτης κατά το ροτ. έτος 1-7-11/30-
6-12 τόσον με την αδιάλειπτον παρουσίαν του εις τας Πανηγυρικάς υνεστιάσεις αυτών όσον και με την 
έμπειρον καθοδήγησιν του εις τα Ροταριανά Δρώμενα τιμώντας ούτω επαξίως τον τίτλον του, καθώς και την 
Παγκόσμια Ροταριανή οικογένεια μας.2) Δια την έντονη δραστηριότητα του εις τα Ροταριανά Δρώμενα του 
Ομίλου μας και  κατ’αυτόν τον τρόπον να αποτελεί ένα εκ των κυρίων στυλοβατών αυτού. 
 

Και τϊρα απευκυνόμενοσ προσ τον νζον β. Δ/τθν ροτ. Μθλιαράν Ιωάννθν προσ το πρόςωπο του 
οποίου κακϊσ και προσ τθν ςφηυγό του που είναι Χανιωτοποφλα τρζφουμε απεριόριςτον αγάπθν 
και εκτίμθςθν, κζλω να τον διαβεβαιϊςω ότι κα κάνουμε εμείσ ωσ οταριανόσ Πμιλοσ Χανίων το 
καλφτερο δυνατόν δια τθν πρόοδον του ροταριανιςμοφ εισ τθν περιοχι μασ παρ’ όλεσ τισ μεγάλεσ 
οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε ςχεδόν όλοι μασ, αλλά και πρωτίςτωσ θ πατρίδα μασ.  
Είσ επιβεβαίωςθ δε των αιςκθμάτων μασ προσ το άτομόν του αποφαςίςαμε να τον ανακθρφξομε 
επίτιμο μζλλοσ μασ με το κάτωκι αιτιολογικό: 
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1)  Δια την σχεδόν συνεχήν και αδιάλειπτον παρουσίαν του εις  όλας τας πανηγυρικάς  εκδηλώσεις του Ομίλου 
μας πέραν  της πενταετίας, παροτρύνων  και άλλους Ροταριανούς  του Ομίλου Ηρακλείου να πλαισιώσουν τας 
εκδηλώσεις μας, αποδεικνύοντας ούτω εμπράκτως την μεγάλην του αγάπη προς τους Ροτ. υναδέλφους των 
Φανίων. 
2)  Δια την πέραν πάσης αμφιβολίας ανεκτίμητον συνεισφοράν του εις την Ροταριανήν ιδεολογίαν  και τα 
Ροτ/να δρώμενα της Κρήτης και της Ελλάδος  πολλά  προσφέρας  εις αυτά , από οιοσδήποτε θέσιν που του 
ενεπιστεύθει τόσον η Δ/σις της 2470  Περιφέρειας  όσον και ο Όμιλος του κατ’ επανάληψιν.   
3) Δια το ήθος και την αρίστην και ευγενήν συμπεριφοράν του, τόσο προς την Ροτ. Οικογένεια, όσον και προς  
την κοινωνίαν.      
Με  εκτίμησιν ,Θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής. 
 

 

Ραρακαλϊ πολφ τουσ Γκίηα Σταφρο , Ουρουτηόγλου Μελζτιο, 
Μαρινάκθ Σταφρο και Βακιωτάκθ Γεϊργιο όπωσ επιδϊςουν 
εκ μζροσ μασ και από κοινοφ το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα.  

 

 

Επίςθσ αναμνθςτικι φωτογραφία ελιφκθ με τθ ςυμμετοχι των 
προζδρων των παριςταμζνων ομίλων: Ητοι  εκφμνου Ξυπολθτά 
Νικολάου , Κομοτθνισ Τςικάκθ Νικολάου , Ηρακλείου Κάντια 
Κλειϊ Ρλατάκθ και Ηρακλείου Ν. Καηαντηάκθσ Ροπθσ 
Ρατεριανάκθσ και Δθμοςκζνθ Μαράκθ. 

 

Ο Πμιλόσ μασ τιμά δια μίαν ακόμθ φοράν τον εξαίρετο ροτ. ςυνάδελφο Ραντελι Κρουςταλάκθ, 
τζωσ β. Δ/τθν και επίτιμο μζλλοσ μασ με το κάτωκι αιτιολογικό:        

1)  Δια την πολύ μεγάλη, σημαντική και  πολύπλευρη προσφοράν του εις τα πανανθρώπινα ροταριανά ιδεώδη, 
εργαζόμενος μετά ζήλου και πάθους επί πάρα πολλά έτη έως και σήμερον. 
2) Δια την συνεχιζόμενην πέραν της οκταετίας συνεχήν και αδιάλειπτον  παρουσίαν του εις όλας τας 
πανηγυρικάς εκδηλώσεις του ομίλου μας, πράγμα σπάνιον και πρωτόγνωρον, παροτρύνων συγχρόνως με 
επιμονήν τους ροτ. Ηρακλείου να πλαισιώσουν αυτάς μη φειδόμενος ούτε ταλαιπωριών λόγω αποστάσεως, ούτε 
οικονομικών επιβαρύνσεων. 
3) Δια το ήθος και την αρίστην και ευγενή συμπεριφορά του, τόσο προς την ροτ. Οικογένεια όσον και προς την 

Κοινωνίαν.       . 
Με  εκτίμησιν ,Θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής 

 

Αγαπθτζ Ραντελι, ότι και να γράψαμε ςτο τιμθτικό δίπλωμα είναι πολφ κακϊτερο τθσ 
πραγματικότθτασ, γι’ αυτό να είςαι απολφτωσ ςίγουροσ.  

 

Ραρακαλϊ πολφ τουσ τ. Βουλευτι Χανίων και γ.γ. Ρερ. ςυμβ. 
Κριτθσ κ. Γφπαρθ Κων/νο και Κελαιδι Εμμανουιλ πολιτευτι και 
πτζραρχο ε. α. όπωσ επιδϊςουν από κοινοφ και διά 
λογαριαςμοφ μασ το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα.  

 

ΡΟΣΦΩΝΘΣΙΣ  ΤΟΥ  ΕΡΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  ΡΟΕΔΟΥ  ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ  5-7-2012  ΡΟΣ ΤΟΝ Γ. 

ΑΝΤΙΡΟΕΔΟ ΤΘΣ ΒΟΥΛΘΣ ΚΑΙ Τ.ΥΡΟΥΓΟΝ Κ. ΜΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΘ ΧΘΣΤΟ & ΤΟΥΣ  

ΟΤΑΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΣΚΕΚΛΘΜΜΕΝΟΥΣ ΕΡΙ ΤΘ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ. 
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Κφριε τ.Υπουργζ ,   κ. τ. Βουλευτά , κ. Αντιπεριφερειάρχα 

 Κφριοι Διμαρχοι ,   Αντιδιμαρχοι, 

οταριανοί β. Διοικθταί Κριτθσ νφν και τζωσ ,  

Ρεριφερειακοί και Δθμοτικοί Σφμβουλοι και γενικϊσ Άρχοντεσ και Αρχόμενοι   

Αγαπθτοί Ρρόεδροι και τ. Ρρόεδροι των οτ/νϊν Ομίλων 

Φίλοι οτ/νοί ςυνάδελφοι, Εκλεκτοί μασ  προςκεκλθμζνοι. 

Σασ ευχαριςτϊ κερμά και από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια τθν ςθμερινιν ςασ παρουςίαν 
εισ τον Πμιλόν μασ επ’ ευκαιρία τθσ επανεγκαταςτάςεωσ μου εισ τθν Ρροεδρίαν του οτ/νοφ 
Ομίλου Χανίων . Δεν βρίςκω δε τα κατάλλθλα λόγια δια να ςασ εκφράςω τα πολυποίκιλα 
ςυναιςκιματα μου εκ τθσ παρουςίασ ςασ. 

Ζνα μόνο ςασ υπογραμμίηω ότι Είμαι όλωσ ιδιαιτζρωσ ςυγκινθμζνοσ που δια 28θ  φοράν με 
αξίωςε ο Θεόσ ο Κφριοσ Θμϊν Ιθςοφσ Χριςτόσ να αναλαμβάνω Ρρόεδροσ του οτ/νοφ Ομίλου 
Χανίων . Χάρισ εισ τθν κακολικιν Αγάπθν και εκτίμθςιν του ςυνόλου των ροταριανϊν των 
Χανίων. Αιςκάνομαι βακφτατα υποχρεωμζνοσ απζναντί ςασ φίλτατοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι και 
να είςτε απολφτωσ βζβαιοι ότι κα εξακολουκιςω να εργάηομαι δια το όταρυ όςο μου το 
επιτρζπουν οι δυνάμεισ μου . Κάκε χρόνο βζβαια προςτίκεται και αυξάνεται θ βαριά 
κλθρονομιά των προθγουμζνων δραςτθριοτιτων του Ομίλου μασ εισ τουσ ϊμουσ μου δυςτυχϊσ 
όμωσ και αναποφεφκτωσ και ο πανδαμάτωρ χρόνοσ.  

Σασ δθλϊνω όμωσ ότι κα προςπακιςω να ανταποκρικϊ εισ τισ προςδοκίεσ ςασ και τα 
οράματά ςασ δια να καταςτιςουμε το όταρυ ςτα Χανιά και ςτθν Κριτθ ολόκλθρθ ζνα 
ςωματείο αξιοςζβαςτο και αναγνωρίςιμο από τθν κοινωνία μασ . 

Αρκεί να με βοθκιςετε όλοι ςασ. Σασ πλθροφορϊ δε ότι ςε ςχετικι Δθμοςκόπθςθ που ζκανε 
πρόπερςι θ Διοίκθςθσ του όταρυ Ρανελλαδικά θ αναγνωρθςιμότθσ του όταρυ ανζρχεται εισ 
το 25ο/ο    Εισ τα Χανιά μασ όμωσ ευρίςκεται εισ το 75ο/ο  και αυτό βεβαίωσ οφείλεται ςε 
πολλοφσ παράγοντεσ οι κυριότεροι των οποίων είναι θ παρουςία διαπρεπϊν ομιλθτϊν κφρουσ , 
οι βραβεφςεισ μασ ςε κάκε αξιόλογο άτομο ι φορζα, θ προβολι από τα μζςα μαηικισ 
ενθμερϊςεωσ και θ δράςισ μασ με τα ΑΡΟΛΛΩΝΙΑ άλλοτε  εισ τθν περιοχιν τθσ Αγίασ Ρελαγίασ 
και άλλοτε εισ τθν πρϊθν Αμερικάνικθ βάςιν ςτισ Γοφρνεσ ςτον καλαςςόκοςμο  (μζχρι ςτιγμισ 
δια 5 χρόνια) όπου κάκε φορά ςυγκεντρϊνονται περί τουσ 800 ακλθτάσ και ςυνδράμουν , το 
Λιμενικόν, θ Τροχαία, τα Ακλθτικά ςωματεία, οι Σαμαρείτεσ και πλικοσ κόςμου. Εδϊ βζβαια 2 
κυρίωσ πρόςωπα εργάηονται επί δίμθνον περίπου από πλευράσ όταρυ δια να φζρουν ςε πζρασ 
αυτιν τθν τεράςτια οργανωτικι προςπάκεια και αυτοί είναι οι ροταριανοί Τυλλιανάκθ Διμθτρα 
και ο επίτιμοσ ροτ. του Ομίλου μασ Αμαργιαννιτάκθσ Ιωάννθσ. Τθν νζα οταριανι χρονιά που 
άρχιςε τθν 1θ Ιουλίου δυςτυχϊσ δεν προβλζπεται θ διοργάνωςθσ των λόγω τθσ μεγάλθσ 
οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει όχι μόνο τθν χϊρα μασ αλλά και ολόκλθρθ τθν Νότια Ευρϊπθ. 
Αγωνιηόμεκα να κρατθκοφμε ςτισ επάλξεισ του οταριανοφ ςτερεϊματοσ και ελπίηουμε να μθν 
πζςουμε. Στθν Αργεντινι που αντιμετϊπιςε παρόμοιο ςχεδόν πρόβλθμα με εμάσ οι μιςοί 
ακριβϊσ οταριανοί Πμιλοι ζκλειςαν μθν μπορϊντασ να αντζξουν εισ τθν λαίλαπα που 
ενζςκθψε. Ριςτεφουμε να μπορζςουμε να διατθρθκοφμε και να αντιμετωπίςουμε νικθφόρα τθν 
κατρακφλα τθσ οικονομίασ μασ που μασ ζχει ςτεριςει το χαμόγελο από τα χείλθ μασ και τθν 
μελαγχολία εισ τον περιγυρόν μασ, δια το μζλλον το δικό μασ και των παιδιϊν μασ. Αλλά ασ μθν 
απογοθτευόμακα, ασ ζχουμε ελπίδα ςτο Θεό, κα μασ βοθκιςει. Αυτι μόνο μασ ζχει απομείνει 
και αλλοίμονο αν και αυτι χακεί.    

Δεν κα ικελα να ςασ κουράςω μακρθγορϊντασ λόγω του βεβαρυμμζνου του προγράμματοσ 
αλλά να ςασ ευχαριςτιςω δια μίαν ακόμθ φορά από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια τουσ Αγϊνασ 
που εδϊ και 43 ολόκλθρα χρόνια από του 1968 δίδω δια το όταρυ .  
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Υπάρχουν πάρα πολλοί ςυνεργάτεσ μου που ζχουν φφγει από τθν ηωιν, όμωσ ευρζκθςαν 
άμεςα άλλοι και τουσ αντικατζςτθςα. Είμαι ευτυχισ που ζχω ςυνεργάτεσ Δραςτιριουσ, 
Δθμιουργικοφσ που πρωτοςτατοφν ςε κάκε μασ δράςι και αυτοί είναι το ςφνολον  του Δ.Σ και 
τουσ καλϊ να ζλκουν ςτο πάνελ μαηί με τθν ςφηυγό μου Κατίνα και τουσ επίτιμουσ ροτ/νοφσ από 
το Θράκλειο ςυμπαραςτάτεσ μασ ςε κάκε μασ εκδιλωςθ Νοδαράκθ , Μαρινάκθ,  Φαντάκθ, 
Τςιχλάκθ, Ρελεκανάκθ, Βακιωτάκθ, Κουροφπθ, Κρουςταλάκθ, Βαςιλειάδθ, Τυλλιανάκθ, 
Αμαργιαννιτάκθ, δια μίαν αναμνθςτικι φωτογραφίαν, κακϊσ και τουσ 2 β. Διοικθτάσ 
απερχόμενον και παραλαμβάνοντα Γκίηα Σταφρο και Μθλιαρά Ιωάννθ κακϊσ και τουσ 
Ρροζδρουσ των παριςταμμζνων ομίλων τθσ Κριτθσ. 

Μθν ξεχνάτε φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι ότι είμεκα μία οικογζνεια που ςκοπόν μασ ζχομεν 
να υπθρετοφμε τθν Αγάπθν προσ τον ςυνάνκρωπο. Ρροςπακοφμε και το κατορκϊνουμε.  

Και τελειϊνοντασ ςασ διαβεβαιϊνω δια μια ακόμθ φορά ότι κα υπθρετιςω το όταρθ με 
πίςτθ και ςεβαςμό ςτισ αξίεσ του και ότι κα αφιερϊςω το υπόλοιπο των δυνάμεϊν μου δια 
αυτζσ μζχρι το τζλοσ του βιολογικοφ μου βίου.  

Κυρίεσ και Κφριοι, φίλοι ροταριανοί ςυνάδελφοι 

Αφοφ ςασ ευχαριςτιςω δια μίαν ακόμθ φορά δια τθν τόςο τιμθτικιν παρουςίαν ςασ εισ τθν 
ςθμερινιν ςυνεςτίαςιν μασ παραχορϊ το βιμα εισ τον κ. Νικόλαον Μαραγκουδάκθ 
Ακαδθμαϊκόν – Ροιθτιν -Λογοτζχνθν και εκλεκτόν φίλον τόςον εμοφ προςωπικϊσ όςον και των 
οταριανϊν δι’ ζνα αφιζρωμα προσ το πρόςωπόν μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΙΕΡΩΜΑ 
τον εκλεκτό Πρόεδρο του ΡΟΣΑΡΤ  ΦΑΝΙΩΝ και υπέροχο Άνθρωπο, 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ   ΔΕΛΑΚΗ 

επ’ ευκαιρία της 28ης αναλήψεως της Προεδρίας του 

Τπο του Ακαδημαϊκού – Υιλόλογου – Ποιητού και Λογοτέχνου κ. Νίκου  Μαραγκουδάκη :   

Με την αγάπη λάβαρο,                   Πλήθος εμπόδια ορθώνονται 

με ξίφος σου το θάρρος                    στους δύσκολους σου δρόμους 

και με κοντάρι αγωνιστή                 που οδηγούν στης ανθρωπιάς 

μια θέληση τρανή,                            τα κάστρα τα λαμπρά, 

 υπηρετείς ιδανικά                            μα εσύ κρατάς αλύγιστους 

σαν φεγγοβόλος φάρος                   της Πίστης σου τους ώμους 

σε μια εποχή ανάλγητη,                  και της ωραίας σου ψυχής 

ψυχρή και σκοτεινή.                       δεν γέρνουν τα φτερά. 

οφές πάντοτε οι σκέψεις σου       Πάντα στα μετερίζια σου 

κι ο λόγος σου γλυκός                    να στέκεσαι γερός, 

προσφέρουν σε προβλήματα          και της καρδιάς σου ολάνθιστα 

των συνανθρώπων λύσεις             να μένουνε τα κλώνια, 

τρέχοντας όπου ακούγεται           για να σκορπάς πολύτιμο 

του πόνου στεναγμός                    της σκέψης σου το φως, 

με πράξεις ανθρωπιστικές           και στις ερχόμενες γενιές 

να τον ανακουφίσεις .                  να’ χεις μια φήμη αιώνια. 

                                                                  Φανιά  5- 7- 2012 
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Ακολουκεί Γκίηασ με τα κάτωκι: 

Επειδι θ εκτίμθςισ και θ Αγάπθ ςτο πρόςωπο του Ρροζδρου μασ 

Εμμ. Δελάκθ είναι πολφ μεγάλθ δθμιουργεί και τθν ψυχικιν ανάγκθν να 

εκφράςουν τα αιςκιματά τουσ και άλλοι φίλοι ςτουσ οποίουσ 

παραχωρείται ευκφσ αμζςωσ το βιμα αρκεί να μου το δθλϊςουν  και 

αφοφ προθγουμζνωσ τον βραβεφςω και εγϊ ωσ απερχόμενοσ βοθκόσ 

διοικθτισ. 

Το κείμενο τθσ βράβευςθσ ζχει ωσ εξισ: 

Δια την πολύ μεγάλη σημαντική και πολύπλευρην  προσφοράν του 1) Εις τα πανανθρώπινα Ροταριανά 

ιδεώδη από του έτους 1968 έως και σήμερον συνεχώς και αδιαλείπτως χρηματίσας  Πρόεδρος του Ροταριανού 

Ομίλου Φανίων επι είκοσι επτά έτη και καταστήσαντα τον Ομιλον μας, πιστόν θεματοφύλακα της Ροταριανής 

παράδοσις και ως ένα  από τους κύριους μοχλούς της διατηρήσεως του Ροταριανισμού εις την Κρήτην και 

ιδιαίτερα εις τον Νομόν Φανίων.  2) Εις την πνευματικήν και εκπολιτιστικήν ζωήν του τόπου προάγοντας 

αυτήν ενεργώς  δραστηρίως και πρωταγωνιστώντας σ’αυτήν και αποτελών παράδειγμα προς μίμηση εντελώς 

ανιδιοτελούς προσφοράς προς την κοινωνίαν. 

Οι λαβόντεσ το λόγο 
θςαν οι κάτωκι οι 
οποίοι δια 
εμπνευςμζνων 
προςφωνιςεων και 
με λείαν ςυγκινθτικά 
και επαινετικά λόγια 
εξιραν το ζργο του 

προζδρου μασ. 
1) Γκίηασ Σταφροσ  
2) Ραπαδογιάννθσ 
Άρθσ 
3)Αρετάκθσ Ιωάννθσ 
4) Κελαιδισ 
Εμμανουιλ 
5) Κονταξάκθσ 
Γεϊργιοσ   

Ρροςφϊνθςισ βράβεςισ των κ. κ. Ρλυμάκθ Αντωνίου και Βερυκάκθ Φωκίωνα ςτθν ςυνεςτίαςθ 

τθσ 5-7-2012 από Εμμ. Δελάκθ 

Αξιότιμεσ πολιτικζσ και  Στρατιωτικζσ  Αρχζσ τθσ πόλθσ των Χανίων, οτ. βοθκοί διοικθταί, 

πρόεδροι  και τζωσ πρόεδροι του οταριανοφ Ομίλου τθσ Κριτθσ, κυρίεσ και κφριοι, φίλοι 

ροταριανοί ςυνάδελφοι. 
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Ο οταριανόσ Πμιλοσ Χανίων ςυνεχίηων από  τριακονταπενταετίασ και πλζον με απόλυτθ 

επιτυχία τον Θεςμόν των βραβεφςεων που κακιζρωςεν το Δ. και ακολουκϊντασ πιςτά τισ οδθγίεσ 

του, δια βραβεφςεισ ατόμων, ομάδων ι  κοινωνικϊν φορζων και κρατικϊν θ μθ υπθρεςιϊν που 

επιτελοφν αξιόλογον κοινωνικόν και κοινωφελζσ ζργο απεφάςιςεν να βραβεφςει τουσ κ κ  

Ρλυμάκθ Αντϊνιον και Βερυκάκθ Φωκίωνα ςτθ ςθμερινιν Ρανθγυρικιν Συνεςτίαςθ του. 

Τθν  απόφαςιν αυτιν ζλαβε με παμψθφίαν το Δ.Σ. του Ομίλου μασ κατόπιν ςχετικισ 

ειςθγιςεωσ τθσ επιτροπισ βραβεφςεωσ θ οποία μεταξφ των άλλων αναφζρει ότι επιβάλλεται  

άμεςα θ αναγνϊριςθσ τθσ πολφτιμθσ και τεράςτιασ ςυμβολισ τουσ εισ τουσ τομείσ που κα 

αναφερκοφν διζν ζκαςτον χωριςτά.  

Αντϊνιοσ Ρλυμάκθσ που με το αξιόλογο και αξιοκαφμαςτο ςυγγραφικό του ζργο προβάλλει 

όχι μόνο Ρανελλθνίωσ αλλά και Ραγκοςμίωσ τισ ομορφιζσ του τόπου μασ κακϊσ και τα ικθ και 

ζκιμα αυτοφ.  

-Γεννικθκε ςτθν παλαιά πόλθ των Χανίων το ζτοσ 1935 

- Είναι απόφοιτοσ τθσ Μζςθσ Εμπορικισ Σχολισ 

- Υπθρζτθςε ςτθν Εμπορικι Τράπεηα από το 1955 ζωσ το 1985 

- Μζλλοσ το Ορειβατικοφ Συλλόγου Χανίων από το 1952 (17 χρόνια γενικόσ γραμματεφσ) και 

ιδθ επίτιμοσ πρόεδροσ. 

- Ραλιό μζλλοσ τθσ Ενϊςεωσ Συγγραφζων και Δθμοςιογράφων Τουριςμοφ Ελλάδοσ και τθσ 

διεκνοφσ ζνωςθσ FIJET. 

- Κδρυςε μαηί με τον Χριςτο Χουλιόπουλο το 1955 τθν Σπθλαιολογικι Ομάδα Χανίων ( τθν 

πρϊτθ ςπθλαιολογικι οργάνωςθ ςτθν Κριτθ) και τθν πρϊτθ Χιονοδρομικι Ομάδα, φζρνοντασ και 

τα πρϊτα ςκί ςτθν Κριτθ και ειδικά ςτα Χανιά. 

- Διοργάνωςε τθν δια πρϊτθ φορά κατάβαςθ Χανιϊτικων ποταμϊν με κανό (1995, Κοιλιάρθσ-

Ρλατανιάσ). 

- Διορίςτθκε τιμισ ζνεκεν ςαν άμιςκοσ  επόπτθσ πραςίνου παρά τω Δαςαρχείο Χανίων για τθν 

προςφοράν  του ςτθν προςταςία τθσ Σαμαριάσ και γενικά τθσ φφςθσ. 

Ζχει τιμθκεί επανειλθμμζνωσ από αρκετοφσ φορείσ τθσ Ελλάδοσ διά τα πεπραγμζνα του και τα 

ςχετικά τιμθτικά διπλϊματά του ςε φωτοτυπίεσ εβρίςκονται εδϊ πλθςίον του βιματοσ του Ομίλου 

μασ και αξίηει να τα αναγνϊςετε.   

Τα βιβλία του πρζπει να κοςμοφν τθν βιβλιοκικθ του  κακενόσ από εμάσ διότι αποτελοφν μια 

παρακατακικθ και παράδειγμα προσ μίμθςθ για τισ επερχόμενεσ γενιζσ.  Τι να ςασ 

πρωτοαναφζρω, που ότι και να ςασ πω κα είναι κατϊτερο τθσ πραγματικότθτασ.   

Τα βιβλία του , που είχε τθν ευγενι καλοςφνθ να μου δωρίςει  

1) Μνιμεσ Σαμαριάσ – το φαράγγι και οι άνκρωποί του ςτο πζραςμα των αιϊνων 

2) Ρροςκυνθτάρια τθσ Κριτθσ  εικονοςτάςια με 230 φωτογραφίεσ 
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3) Οι κθςαυροί ςτο Ακρωτιρι Μελζχασ των Χανίων ( Μοναςτιρια- Εκκλθςίεσ- Σπιλαια- 

Αρχαιότθτεσ – Φφςθ) 

4) Το αγρίμι τθσ Κριτθσ 

5) Τα κεραμιά και θ κεραμιανι Μαδάρα  

6) Κοφμοι-Μιτάτα και βοςκοί ςτα Λευκά Πρθ και το Ψθλορείτθ. 

7) Ο δίκταμοσ τθσ Κριτθσ  

Ρικανόν να ζχει δθμοςιεφςει και άλλα που εγϊ δεν γνωρίηω.  

Διά ζνα πράγμα είμαι βζβαιοσ ότι εξακολουκεί να ςυγγράφει και ετοιμάηει ζνα ζργο για τισ 

παλαιζσ οικογζνειεσ των Χανίων με αξιόλογο φωτογραφικό ρεπορτάη. 

Ο κ. Ρλυμάκθσ παράλλθλα ενδιαφζρεται και διά του τουριςμοφ τθσ περιοχισ μασ και θ δράςθσ 

του ςυνζβαλαν ςθμαντικά για τθν αφξθςθ του Τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ  τθν πόλθν μασ με 

ςθμαντικότατα οφζλθ δια τθν τοπικιν οικονομίαν μασ.  

Το πλιρεσ αιτιολογικόν που αναγράφεται ςτο ςχετικό βραβείο που κα του επιδϊςουμε ευκφσ 

αμζςωσ είναι το εξισ:  

α)  Δια το λίαν αξιόλογον ςυγγραφικόν του ζργο που εξιςτορεί  και προβάλει τισ ομορφιζσ του 

τόπου μασ κακϊσ και διά τθσ ζρευνζσ του ςχετικά με τα ςπιλαια και τα βουνά τθσ Κριτθσ. 

β) Διά τθν μακροχρόνιον ςυμβολι του ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ πόλεϊσ μασ και 

γενικότερα  ολόκλθρθσ τθσ Κριτθσ και τθσ Ελλάδοσ. Εισ ζνδειξιν βακειάσ εκτίμθςθσ και 

ευγνωμοςφνθσ. 

Ραρακαλϊ πολφ τουσ Δ/τθ τθσ 5θσ Μεραρχίασ Κρθτϊν 

Ταξίαρχον Στρατιδάκθν Γεϊργιον και τον Αντ/δρον του Ρερ. 

Συμβ. Κριτθσ Ιατρόν κ. Ραπαδάκθν Εμμανουιλ  όπωσ 

επιδϊςουν από κοινοφ τιμισ ζνεκεν και εκ μζροσ του 

οταριανοφ Ομίλου Χανίων το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα εισ 

τον βραβευόμενου κ. Αντϊνιον Ρλυμάκθ, ςυγγραφζα και 

ςπθλαιολόγο.   

 

(δεξιά) Ο Κ. Ρλυμάκθσ ενϊ ευχαριςτεί δια τθν τιμι 

που του εγζνετο 

  

 

(αριςτερα) τιμθτικαί διακρίςεισ του Κ. Αντ. Ρλυμάκθ 

από διαφόρουσ φορείσ 

 

Βερυκάκθσ Φωκίωνασ  
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Τον άνκρωπο εκείνο που εινάλωςε ολόκλθρον τθν ηωιν του εισ τθν εφρυκμον λειτουργείαν 

των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν καταρχάσ και εν ςυνεχεία του 

Ρολυτεχνίου Κριτθσ. Το κείμενο του βιογραφικοφ του ςθμειϊματοσ ςε περίλθψθ διότι  το πλιρεσ 

κα αποτελοφςε μια ξεχωριςτι βραδιά είναι το εξισ  

- Γεννικθκε το 1939 ςτον οικιςμό Βαρδιανά Καλλεργιανϊν τθσ επαρχίασ Κιςςάμου  

- Φοίτθςε ςτο εκεί Δθμοτικό Σχολείο και εν ςυνεχεία ςτο Γυμνάςιο Καςτελείου. Ειςιχκθ 

ςυγχρόνωσ ςε τρείσ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ιτοι ςτθν  Θεολογικι και ςτθν Φιλοςοφικι του Ραν. 

Ακθνϊν και ςτθ Νομικι Σχολι του Ραν. Θεςςαλονίκθ. 

- Επζλεξε καταρχάσ τθν Θεολογικι Σχολι όπου μετά το πζρασ των ςπουδϊν του διορίςτθκε 

ςτθν Οικονομικι Υπθρεςία του Ρανεπιςτθμίου αφοφ υπθρζτθςε τθν κθτεία του ωσ ζφεδροσ 

αξιωματικόσ. 

Κάλυψε ταμειακά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρανεπιςτθμιουπόλεωσ, τθν μιςκοδοςία του 

προςωπικοφ όλων των κατθγοριϊν και τισ προμικειεσ του Ιδρφματοσ και των Ρανεπιςτθμιακϊν 

νοςοκομείων Αρεταίειο και Αιγινιτειο.  

Το ζτοσ 1975 παντρεφτθκε τθν ςυμπατριϊτιςςά μασ από τον Γαλατά Κωδωνίασ Ελζνθ 

Γερογιάννθ.  

Ο κ. Βερυκάκθσ ωσ εργαηόμενοσ και παντρεμζνοσ περάτωςε τισ ςπουδζσ του ςτο Ρολιτικό 

Τμιμα τθσ Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν και ςτο Ιςτορικό-Αρχαιολογικό Τμιμα τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 

του αυτοφ Ρανεπιςτθμίου.  

Για το ικοσ, τισ δραςτθριότθτεσ και τισ γνωριμίεσ του, οι ςυνάδελφοί του Διοικθτικοί 

Υπάλλθλοι, τον εξζλεξαν με παμψθφία ςχεδόν, πρόεδρο του ςυλλόγου τουσ ςε δφο ςυνεχόμενεσ 

κθτείεσ.  

Τον Απρίλιο του  1978 αποςπάςκθκε ςτο νεοϊδρυκζν Ρολυτεχνείο Κριτθσ, για δφο χρόνια και 

ςτθ ςυνζχεια διορίςτθκε μόνιμοσ υπάλλθλόσ του, φςτερα από εςωτερικζσ εξετάςεισ.     

Ρρϊτθ κακοριςτικι ουςιαςτικι και ςθμαντικι ιτο θ ςυμβολι του εισ τθν εξεφρεςθ 

καταλλιλου οικοπζδου και εισ τθν αγορά αυτοφ όπου κφριο ρόλο διαδραμάτιςε ο ςυμπολίτθσ μασ 

και τζωσ Ρρωκυπουργόσ Κων. Μθτςοτάκθσ, θ τότε διοικοφςα επιτροπι του Ρ. Κριτθσ, θ εκκλθςία, 

θ κοινότθτα Κουνουπιδιανϊν και θ Ιερά Μονι Κορακιϊν.  

Κατά τθν προοδευτικι ανζγερςθ τθσ Ρολυτεχνιουπόλεωσ ανζκυψαν πλικοσ προβλθμάτων τα 

οποία αντιμετϊπιςε επιτυχϊσ μετά των ςυναρμοδίων υπευκφνων. Συνζβαλε επίςθσ 

εποικοδομθτικϊσ ςτα είδθ εξοπλιςμοφ τθσ και ςτθν δθμιουργία μθχανογραφικοφ κζντρου, και 

υπερςφγχρονθσ βιβλιοκικθσ. Επίςθσ δθμιοφργθςε τθν δανειςτικι βιβλιοκικθ πρϊτθ και μοναδικι 

ςτα 32 ανϊτατα και ανϊτερα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ. Συνζβαλε επίςθσ ςτθν αγορά 

παλαιϊν και ιςτορικϊν κτθρίων τθσ πόλεωσ των Χανίων δια τθν πρϊτθν ςτζγαςιν τθσ πρυτανείασ 

και των υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ.  

Οργάνωςε Σεμινάρια με Διδάςκοντεσ Ανωτάτουσ Υπαλλιλουσ τθσ Κεντρικισ υπθρεςίασ του 

Υπουργείου Ραιδείασ, κακϊσ και Διευκυντικά Στελζχθ τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτα 

οποία φοίτθςαν και επιμορφϊκθκαν Διοικθτικοί Υπάλλθλοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ τθσ Κριτθσ και επίςθσ 

ςτελζχθ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.  

Με ενζργειζσ του προσ τθν Ραγκρθτικι  Αμερικισ και ειςιγθςθ προσ το Ρολυτεχνείο Κριτθσ,  

το Κδρυμα προςκάλεςε, φιλοξζνθςε και δίδαξε φοιτθτζσ- παιδιά ομογενϊν-φοιτοφντων ςε 

Ρανεπιςτιμια τθσ Αμερικανικισ Ηπείρου, για διδαςκαλία πάνω ςτο γνωςτικό αντικείμενο των 

ςπουδϊν τουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, για να προςκζςουν διδακτικζσ ϊρεσ ςτισ ςπουδζσ τουσ 
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και παράλλθλα επιςπευτοφν και να γνωρίςουν τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τισ φυςικζσ 

καλλονζσ τθσ Κριτθσ προσ τόνωςθ του εκνικοφ αιςκιματοσ και να αιςκανκοφν υπερθφάνεια για 

τθν μακρινι καταγωγι τουσ.    

Με ςυντονιςμζνεσ ενζργειζσ του, ο κ. Βερυκάκθσ κακιζρωςε με απόφαςθ του Υπουργείου 

Ραιδείασ τισ Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ το Νοζμβριο του 1993. 

Με τουσ διατελζςαντεσ Ρρυτάνεισ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ, κακθγθτζσ κ.κ. Φίγθ Ιωάννθ και 

Γρυςπολάκθ  Ιωακείμ  κατά τθν περίοδο τθσ κθτείασ του ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ, από όποια κζςθ 

και να βρζκθκε, είχε άριςτθ και άψογθ ςυνεργαςία.  

Το ζτοσ 1995 επιλζγθκε ωσ πρϊτοσ Ανϊτατοσ Κρατικόσ Λειτουργόσ ςτον τομζα τθσ Ραιδείασ 

για να φοιτιςει ςε τριςεβδομαδιαίο Σεμινάριο, για κζματα Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ, 

ςεμινάριο οργανοφμενο και πραγματοποιοφμενο ςτο Μαάςτριχ τθσ Ολλανδίασ.      

Αυτόσ κυρίεσ και κφριοι είναι ο 2οσ τιμϊμενοσ ςτθ 

ςθμερινι πανθγυρικι ςυνεςτίαςι μασ.  

Ραρακαλϊ πολφ τουσ Γ αντ/δρο τθσ Βουλισ και επίτιμο 

οταριανό Χριςτο Μαρκογιαννάκθ και τον Ρολιτευτι 

Χανίων και πτζραρχο ε.α. κ.Κελαιδθ Εμμανουιλ όπωσ 

επιδϊςουν από κοινοφ το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα εισ το 

βραβευόμενο και άξιο κερμϊν ςυγχαρθτθρίων κφριο 

Βερυκάκθ Φωκίωνα.   

 

   ΕΥΧΑΙΣΤΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΒΕΥΘΕΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟ ΟΤ. ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ Κ. ΒΕΥΚΑΚΘ 

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΕΡΙΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛ. ΚΘΤΘΣ ΣΤΙΣ 5/7/2012 

Ρολυφίλθτε κ.Ρρόεδρε 

Φίλτατε κ.Μαρκογιαννάκθ Αντιπρόεδρε του Ελλθνικοφ 
Κοινοβουλίου, 

Ρολυςζβαςτε κ.Φϊςκολε τζωσ Αντιπρόεδρε τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ και Ομότιμε Κακθγθτά του 
Ρολυτεχνείου Κριτθσ,Ερευνθτι και Ραρουςιαςτι των 
Κοιταςμάτων Υδρογονανκράκων κ.λ.π των Ελλθνικϊν 
Θαλαςςϊν,εκπρόςωποι και Επίλεκτα Μζλθ των Ρολιτικϊν και 
Στρατιωτικϊν Αρχϊν τθσ πόλεωσ των Χανίων . 

Ραριςτάμενοι Ρρόεδροι και Αξιωματοφχοι των οταριανϊν Ομίλων των Κρθτικϊν πόλεων  και 
τθσ Ακριτικισ Κομοτθνισ. 

Κυρίεσ και Κφριοι,ευγενι κφτταρα τθσ κοινωνίασ μασ ςασ ευχαριςτϊ ολουσ ςασ από 
καρδιάσ,για τθν τιμθτικι παρουςία ςασ,ςε μια από τισ ςυγκινθτικότερεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ μου,που 
αυτζσ είναι,του διοριςμοφ μου ςτο πρϊτο τθ τάξει Ρανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ μασ,ςτθν επιλογι μου 
ωσ πρϊτου Ανωτάτου Κρατικοφ λειτουργοφ ςτον τομζα τθσ Ανϊτατθσ Ραιδείασ και ςτθν αποψινι 
μου βράβευςθ από τον φωτοειδι οταριανό Ομιλο Χανίων. 

 Κφριε Ρρόεδρε,κα ςασ ειμαι ευγνϊμων ςτο διθνεκζσ ,για τθν προςγεννωμζνθ ςτο πρόςωπο 
μου,τιμι,χαρά,ικανοποίθςθ και ςυγκίνθςθ, 

που με τθν ευγενικι πρωτοβουλία ςασ,με βραβεφει ο δραςτιριοσ οταριανόσ Ομιλοσ Χανίων 
,για τθν απροςμζτρθτθ προςφορά μου ςτθν Ανϊτατθ Ραιδεία του τόπου μασ,ςτθν οργάνωςθ και 
λειτουργία του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. 
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Ρραγματοποιείτε αυτό,που δεν ζπραξαν άλλοι φορείσ αρμοδιότεροι,ςχετικότεροι και 
υπόχρεοι,που γνϊριηαν εκ του ςφνεγγυσ το ζργο και τθν προςφορά μου. 

Κφριε Ρρόεδρε,επικυμϊ  να επιςθμάνω και να τονίςω,ότι ο οταριανόσ Ομιλοσ Χανίων ςτον 
οποίο ζχετε πολυάρικμεσ Ρροεδρικζσ κθτείεσ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν αυςτθρά εκπλιρωςθ των 
ςκοπϊν του Διεκνοφσ όταρυ,όπωσ είναι θ πραγματοποίθςθ φιλανκρωπικϊν ζργων,θ προαγωγι 
τθσ αλλθλεγγφθσ και θ ςυναδζλφωςθ των λαϊν και των κρατϊν κακϊσ και θ εμπζδωςθ τθσ 
διεκνοφσ ειρινθσ,αλλά επεκτείνεται και ςτθν βράβευςθ μακθτϊν και ακλθτϊν ,που υλοποιοφν το 
επίγραμμα των μακρυνϊν προγόνων μασ,των Αρχαίων Φιλοςόφων:<<Νοφσ υγιισ εν ςϊματι 
υγιεί>> 

Ππωσ και ςτουσ ανκρϊπουσ των γραμμάτων και των τεχνϊν και ςε άλλουσ τομείσ του 
Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ βίου τθσ χϊρασ μασ και ετςι διανοίγετε Λεωφόρουσ ευγενοφσ άμιλλασ. 

Εφχομαι να ηιςετε με δωρικι υγεία,για πολλά-πάρα πολλά χρόνια,προκειμζνου να γράφετε 
τθν δικι ςασ ιςτορία,ςτθν πόλθ του αζναου πνεφματοσ,των πολζμων,των επαναςτάςεων,των 
κινθμάτων και του πολιτιςμοφ. 

Σασ ευχαριςτϊ ολουσ ςασ 

 

ΕΟΤΑΣΜΟΣ ΕΡΕΤΕΙΟΥ ΤΘΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΘΣ ΚΩΝ/ΡΟΛΕΟΣ 

Επειδι λόγω τθσ περιόδου των εκλογϊν δεν ζγινε πανθγυρικι 
ςυνεςτίαςθ του Ιοφνιου ετιμιςαμε αναδρομικά τθν κοςμοϊςτορικι 
επζτειο τθσ Αλϊςεωσ τθσ Βαςιλίδοσ των πόλεων   τθν 
Κωνςταντινοφπολθν και τθν μορφι του κρυλικοφ τελευταίου 
Αυτοκράτορα του Βυηαντίου Κων. Ραλαιολόγου που ζμεινε ακάνατοσ 
ςτισ καρδιζσ των Ελλινων ωσ ο Μαρμαρωμζνοσ βαςιλιάσ. Σχετικά με το 
γεγονόσ αυτό ο Ρολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ ποιθτισ και λογοτζχνθσ 
κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ  απιγγειλε  μερικοφσ δοξαςτικοφσ  του 
ρυκμοφσ κακϊσ επίςθσ και διά τθν πολιτιςτικι προςφοράν του Βυηαντίου 
εισ τον πολφτιςμον τθσ Ανκρωπότθτοσ.  

Επθκολοφκθςε προβολι ολιγόλεπτου Video ςχετικό με το ανϊτερο κζμα που επιμελικθκε ο 
δθμοςιογράφοσ και Αναπλθρωματικόσ Γενικόσ Γραμματζασ Νίκοσ Τςιβουράκθσ.        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5/7/2012 

 

1. Υπενκυμίηω ςτουσ ροτ. ςυναδζλφουσ ότι θ νζα ροτ. χρονιά άρχιςε τθν 1θ Ιουλίου και τουσ 
παρακαλϊ κερμά όπωσ μου καταβάλουν τθν ετιςιαν ςυνδρομι τουσ για να μπορζςει ο Πμιλοσ 
να ανταποκρικεί ςτισ πολλαπλζσ λειτουργικζσ του υποχρεϊςεισ με επιπλζον τθν δαπάνθ του 
νζου καταςτατικοφ (800€) που πρζπει να εγκρικεί από το Ρρωτοδικείο Χανίων. Δεχόμεκα και 
δωρεζσ.  
 

2. Στισ κζςεισ ςασ, τοποκετιςαμε μια ζκκλθςθ του 14ου Δθμοτικοφ Σχολείου Χανίων για; Τθν 
μακιτρια Κυρικλάκθ αφαζλα που ζμεινε ανάπθρθ ενϊ ζπαιηε και χρειάηεται άμεςθ 
μετάβαςθ ςτθν Ελβετία, διαφορετικά κα παραμείνει ανάπθρθ ςε όλθ τθσ τθ ηωι. Βαςιηόμεκα 
ςτα φιλάνκρωπα ςυναιςκιματά ςασ και αποςτείλατε ότι χρθματικό ποςό μπορείτε που ςασ 
επιτρζπουν τα οικονομικά ςασ. 
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ΑΡΟΧΑΙΕΤΙΣΤΘΙΑ ΡΟΣΦΩΝΘΣΙΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ 

Επί τθ λιξει των ςυνεςτιάςεων τθσ τρεχοφςθσ χειμερινισ 

περιόδου 1-7-2011/30-6-2012 
 

Θα ικελα να με πλαιςιϊςουν όλα τα μζλθ του Δ.Σ. του Ομίλου Χανίων που τόςο πρόκυμα και 
αφιλοκερδϊσ εργάςτθκαν δια να φζρουμε ςε αίςιον πζρασ τισ ςυνεςτιάςεισ μασ και τθσ εν γζνει 
δραςτθριότθτζσ μασ. 

 

Εκλεκτοί μασ φίλοι,   

Με όλωσ ιδιαιτζρα ςυγκίνθςθ απευκφνω τουσ τελευταίουσ μου χαιρετιςμοφσ προσ όλουσ ςασ 
ανεξαιρζτωσ με τθν προςμονιν να βρεκοφμε και πάλι ςφντομα όλοι μαηί αγαπθμζνοι και 
Συναδελφωμζνοι, ςε κάποιεσ από τισ πολλαπλζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει τόςον ο όμιλοσ μασ 
όςον και οι λοιποί 4 όμιλοι τθσ Κριτθσ, οπωςδιποτε δε ςτθν αλλαγι θγεςίασ  του οταριανοφ 
Ομίλου Ν. Καηαντηάκθσ  του Ηρακλείου ςτο Κτιμα Ρατεριανάκθ προσ Αρκαλοχϊρι περίπου 14 Km, 
το Σάββατο 7-7-2012, δθλαδι μεκαφριο. 

 

Κφριεσ και κφριοι διά μίαν ακόμθ φορά να ευχαριςτιςω τουσ επιςιμουσ προςκεκλθμζνουσ 
μασ κακϊσ και όλουσ εςάσ, που μασ τιμιςατε με τθν παρουςία ςασ θ οποία ομολογουμζνωσ μασ 
δείδει δφναμθ και κουράγιο για να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ 
υπθρεςιϊν προσ τον ςυνάνκρωπον.  

Κρατιςτε, αγαπθτοί φίλοι, αυτιν τθν όμορφθ, ηεςτι και ευχάριςτθ αλλά και άκρωσ 
ςυγκινθτικι βραδιά ςτθν καρδιά ςασ.  

Εναρμονίςτε τουσ χτφπουσ τθσ με τουσ χτφπουσ τθσ καρδιάσ εκείνων, που αγωνίηονται να 
υπθρετιςουν τον άνκρωπον και να προςφζρουν τθν αγάπθ τουσ ς’ αυτοφσ που τθν χρειάηονται.  

Κφριεσ και κφριοι, φίλοι ροταριανοί ςυνάδελφοι, ςασ ευχαριςτϊ όλουσ και ςασ εφχομαι Υγεία, 
Χαρά και Ευτυχία ςε Σασ και ςτισ οικογζνειεσ ςασ.  

Καλι ςασ νφχτα !!!!!!!!!!! Αφιερϊνοντασ ςασ τθν κάτωκι Κρθτικι μαντινάδα:  

Δεν ζχω λόγια να μπορϊ 

Να ςασ ευχαριςτιςω 

Τα φυλλοκάρδια τθσ καρδιάσ 

Μόνο να ςασ χαρίςω. 

Θα επακολουκιςει ανάκρουςθ του Εκνικοφ μασ Φμνου τθν οποίαν κακιερϊνουμε από 
ςιμερον ςε όλεσ μασ τισ τελετζσ λιξεωσ των ςυνεςτιάςεϊν μασ.  
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Φωτογραφικό επορτάη από τθν Επιςτθμονικι Θμερίδα Χανίων και του Ρανελλθνίου 

Ρρογράμματοσ ενθμερϊςεωσ κοινοφ δια τον Σακχαρϊδθ Διαβιτθ που διοργάνωςαν οι 

οταριανοί Ομιλοι Ακθνϊν και Χανίων, ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ Χανίων,το Εκνικό Κζντρο 

Ερευνϊν πρόλθψθ και κεραπείασ του Σακχαρϊδουσ διαβιτθ,θ Ελλθνικι Ακαδθμία, 

Ιατρικι Επιμόρφωςθ, θ Ελλθνικι  Ομοςπονδία δια τον Διαβιτθ και το Ευρωπαικό 

Ινςτιτοφτο Υγείασ από 13-15 Ιουλίου του 2012 ςτο Ξενοδοχείον Grecotel  Κάλλιςτον ςτα 

Χανιά. 

Διακρίνονται απϋαριςτερά ο κακθγθτισ 

κ.Χατηθδάκθσ, θ Ιατρόσ κ.Ντουντουλάκθ,ο κακθγθτισ 

κ.Σωτιρθσ άπτθσ Ρρόεδροσ του οταριανοφ Ομίλου  

Ακθνϊν και κφριοσ  οργανωτισ του Συνεδρίου,ο 

Ρρόεδροσ του ροτ,Ομίλου Χανίων Οδ/τροσ Δελάκθσ 

Εμμανουιλ,ο Κακθγθτισ κ.Κατςιλάμπροσ, θ Ιατρόσ 

κ.Μυλωνάκθ Χαροφλα, ο β.Δ/τθσ του ροτ.Σταφροσ 

Γκίηασ ,οι ιατροί κ.κ Καλογεράκθσ και Μουςτάρδασ 

και ο Κακθγθτισ κ.Ρ.Χαλβατςιϊτθσ. 

 

Από  τθν ζναρξιν του Συνεδρίου.Διακρίνονται ςτθν 1θν 

ςειρά απϋαριςτερά ο Διμαρχοσ Χανίων κ.Σκουλάκθσ 

Εμμανουιλ ο κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ Καςτανάκθσ 

Σεραφείμ, ο Αντ/δροσ τθσ Βουλισ κ.Μαρκογιαννάκθσ 

Χριςτοσ και ο Ρρόεδροσ του οτ.Ομίλου Χανίων 

Εμμ.Δελάκθσ. 
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Χαιρετιςμοφσ προσ τουσ ςυνζδρουσ απθυκυναν ο Αντ/δροσ τθσ Βουλισ κ.Μαρκογιαννάκθσ 

Χριςτοσ, ο Βουλευτισ Χανίων κ.Κυριάκοσ Βιρβιδάκθσ, ο Διμαρχοσ Χανίων κ.Εμμανουιλ 

Σκουλάκθσ, ο Ρρ. του οτ. Ομίλου Χανίων Εμμ.Δελακθσ , ο Ρρ. Ιατρ. Συλ. Χανιων κ.Μιλτιάδθσ  

Καςτανάκθσ και ο ιατρόσ κ.Δθμιτριοσ Σθκιϊτθσ Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ δια τον 

Διαβιτθ. 

 

Ο Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ και Ρρόεδροσ του οτ.Ομίλου Ακθνϊν Σωτιριοσ άπτθσ 

πλαιςιοφμενοσ από τον Κακθγθτιν κ.Χατηθδάκθ Δθμιτριο κθρφςςει τθν Εναρξιν του Συνεδρίου. 

    

 

Ρερί τα 450 άτομα προςιλκεν το τριιμερον  από 13-15 Ιουλίου 2012 δια να εξεταςτοφν εάν 

ζχουν ςάκχαρον και οι διαβθτικοί εάν ζχουν ρυκμιςκεί κανονικϊσ,Δυναμικό παρϊν ζδωςαν οι 
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οταριανοί των Χανίων που ανταπεκρίκθκαν ςτο κάλεςμα των Διοργανωτϊν δια εξζταςιν, 

ζδωςαν το ιςτορικό τουσ και τουσ πιραν αίμα, δθμοςιεφουμε  μερικά χαρακτθριςτικά 

ςτιγμιοτυπα, αφορϊντασ τουσ ροτ.Δελάκθν Εμμ.Γκίηα Σταφρον .Δελάκθν Αικατερίνθ, Ξενάκθ 

Στυλιανι, Βουλουμπαςάκθν Ιωάννθν, Ρελεκανάκθν Γεϊργιον, Ακαναςάκθν Αρτζμιον, 

Σταματάκθν Ηαχαρίαν, Σκαμάγκα Μαρία,Βακιωτάκθ Γεϊργιον, Κουροφπθσ Ιωάννθσ, 

Μπατςαριςάκθ Ραναγιϊτθ, Γαλανάκθ Γεωργία. 

 

Μερικά από τα κζματα που ανεπτφχκθςαν ιςαν τα κάτωκι 

Κ.Λ Κατςιλάμπροσ 

Διατροφικι παρζμβαςθ ςτο  ςακχαρϊδθ Διαβιτθ 

Ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ  τθσ  Θεραπείασ 

Υπογλυκαιμίεσ ςτο Διαβιτθ. Μια  πραγματικι απειλι 

 

 

Ρ.Γ Χαλβατςιϊτθσ 

Αλλαγι του τρόπου ηωισ, διακοπι του καπνίςματοσ και 

ςωματικι δραςτθριότθτα αναχαιτίηουν τισ 

καρδιαγγειακζσ επιπλοκζσ 

 

Σ.Α. άπτθσ 

Από του ςτόματοσ αντιδιαβθτικά διςκία. Μζχρι πότε; 

Ρρόοδοσ ι ςταςιμότθσ ςτουσ κεραπευτικοφσ ορίηοντεσ 

του Διαβθτικοφ Συνδρόμου. 

 

                                          Ρ.Σ Ντουντουλάκθ 

Ινςουλινοκεραπεία; Mφκοι και φόβοι των αςκενϊν ςτθ 

χοριγθςι τθσ. 
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Λ.Σ Καλογεράκθ 

Ρρϊιμα ςυμπτϊματα τθσ διαβθτικισ νευροπάκειασ και 

διαταραχζσ τθσ ρφκμιςθσ των ατόμων με διαβιτθ 

 

 

Χατηθδάκθσ Δθμιτριοσ 

Οηοι Θυρεοειδοφσ - κυρεοδικι λειτουργία και 

μεταβολιςμοσ - υδατάνκρακεσ 

 

 

Μυλωνάκθ Χαροφλα 

Δυνατότθτεσ και όρια τθσ ςφγχρονθσ 

ινςουλινοκεραπείασ.  

Η ςχετικι φωτογραφία δεν υπάρχει. Δθμοςιεφουμε μια 

άλλθ, τθν ϊρα που παρακολουκεί τουσ ςυνζδρουσ. 

 

Επθκολοφκθςε  Γενικι Συηιτθςθ με τθν Συμμετοχι του Κοινοφ και Δεξίωςθ 

Ρροςφϊνθςισ χαιρετιςμόσ Εμμ.Δελάκθ 

Στθν ενθμερωτικιν Ομιλίαν δια το κοινό ςχετικά  με 

τονΣακχαρϊδθ Διαβιτθ τθν Κυριακθ 15-7-2012 

 

Κφριε Αν/δρε τθσ Βουλισ των Ελλινων και επίτιμε 

οταριανζ, κφριε Υφυπουργζ, Κφριοι Βουλευτζσ, κφριε 

Διμαρχε, Σεβαςτζ και αγαπθτζ μου πρόεδρε του οτ.Ομίλου Ακθνϊν Κακθγθτά Σωτιρθ άπτθ 

και Συνπρόεδρε Συντονιςτι κ.Δθμιτριε Χατηθδάκθ. 

Κυρίεσ και κφριοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Θεωρϊ τον εαυτόν μου εξαιρετικά ευτυχι που ςε μζνα ωσ Ρρόεδρον του οτ,Ομ.Χανίων 

ζτυχε θ ςυγκυρία να χαιρετίςω τθν θμερίδα ενθμερϊςεωσ του κοινοφ των Χανίων ςχετικά με τον 

ςακχαρϊδθ Διαβιτθ που διοργανϊνεται ςτθν πόλιν μασ από  το Εκνικό Κζντρο Ερευνασ 

πρόλθψισ και κεραπεία του Σακχαρϊδουσ Διαβιτου,τον Ιατρικόν Σφλλογο Χανίων τθν Ελλθνικι 
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Ακαδθμία Ιατρικισ Επιμόρφωςισ,το Ευρωπαικό Ινςτιτοφτο Υγείασ,τθν Ελλθνικιν Ομοςπονδίαν 

για το Διαβιτθ και τουσ οτ.Ομίλουσ Ακθνϊν και Χανίων. 

Θζλω να ευχαριςτιςω κερμά και από καρδιάσ τον Κακθγθτιν κ.Σωτιριον  άπτθν Ρρόεδρον 

του οτ.Ομ.Ακθνϊν που ςυμπεριζλαβε τα Χανιά μασ μεταξφ των ολίγων πόλεων τθσ Ελλάδοσ 

που κα διεξαχκοφν αυτζσ οι ενθμερωτικζσ θμερίδεσ ςχετικά με τθν μάςτιγα του Αιϊνοσ μασ τον 

Σακχαρϊδθ Διαβιτθ. 

Με τθν επιλογιν τθσ πόλεωσ των Χανίων ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον τοπικό ροταριανό Ομιλο 

να ςυνδιοργανϊςει τθν θμερίδα αυτιν και να προβλθκι ακόμθ περιςςότερον το ζργον που 

προςφζρουν οι προαναφερκζντεσ επιςτθμονικοί φορείσ, ζργον αξιοηιλευτον και 

αξιοκαφμαςτον , προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ μασ. 

Επίςθσ ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ και τα ςυγχαρθτιρια μασ ςτουσ εκλεκτοφσ επιςτιμονασ που 

με τα κζματα που κα αναπτφξουν ςιμερα κα πλθροφοριςουν το ευρφ κοινό τθσ πόλεωσ των 

Χανίων και όχι μόνον δια το πϊσ κα αντιμετωπίςουν με τον καλφτερον δυνατόν τρόπον τθν 

ςοβαροτάτθν αςκζνειαν του αιϊνοσ μασ τον Σακχαρϊδθ Διαβιτθ και τισ επιπλοκζσ του.Θα 

φροντίςουμε με Δελτία τφπου ςτα μζςα Μαηικισ ενθμερϊςεωσ και με προςωπικζσ επαφζσ 

ςϋαυτζσ να προβάλουμε το ζργον αυτό,το τόςο αξιοηιλευτο και αξιόλογο. 

Τα κερμά μασ ςυγχαρθτιρια ςε ολουσ ανεξαιρζτωσ που ςυνζβαλαν κακ οιοδιποτε τρόπον 

ςτθν επιτυχία των τριιμερων  εκδθλϊςεων μασ. 

Ευχαριςτϊ επίςθσ ολουσ τουσ παρευριςκομζνουσ ςιμερον εδϊ που με τθν παρουςίαν 

των,μασ δίδουν δφναμθ και κουράγιο να ςυνεχίςουμε το ζργον μασ τθσ βοθκείασ προσ τουσ 

πάςχοντασ ςυνανκρϊπουσ μασ. 

Αλλθλογραφία του Ομίλου μασ 

#1 
Κωνςταντίνοσ Κ. Μθτςοτάκθσ 

Αραβαντινοφ 1  Τ.Κ. – 10674 Ακινα 

 

Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο βαρφ μασ πζνκοσ, για τθν απϊλεια τθσ αγαπθμζνθσ μασ Μαρίκασ. 

Οικογζνεια Κϊςτα Κ. Μθτςοτάκθ 

#2 

Αγαπθτζ οταριανζ πρόεδρε και φίλε Μανιό 

 

Διάβαςα το ωραιότατο περιοδικό ΟΤΑΙΑΝΟΣ ΡΑΛΜΟΣ το οποίο επιμελείςαι με ιδιαίτερα φροντίδα και αγάπθ. Είναι 

εξαιρετικό και ζχεισ τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια για τθν ςθμαντικι ςου προςπάκεια.  

Σε ενθμερϊνω ότι επειδι εςφ διακζτεισ ςτον υπολογιςτι ςου τθν πιό ςφγχρονθ ζκδοςθ του word 2007 το κείμενο του 

περιοδικοφ ςϊηεται ωσ .docx και μπορεί πλζον με τθ μορφι αυτι να διαβαςτεί μόνο από όςουσ ζχουν word 2007. 

¨Οςοι ζχουν word 2003 (που είναι και οι περιςςότεροι) δεν μποροφν να ανοίξουν το αρχείο ςου με τθ μορφι αυτι. 

Μπορείσ να πείσ ςτθν γραμματζα που ςε βοθκάει να ςϊηει το αρχείο ωσ .doc και ζτςι κα μπορεί να διαβαςτεί από 

όλουσ 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Γιάννθσ Μθλιαράσ (ymiliaras@gmail.com) 
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#3 

 Αγαπεηοί Ροηαπιανοί ςνάδελθοι και Φίλε Ππόεδπε Μανιέ, 

εςσαπιζηώ για ηεν αποζηολή ηος Γεληίος ζαρ με ηε ηόζο ενδιαθέποςζα, όπωρ πάνηα κι εμπεπιζηαηωμένε 

ενεμέπωζε, ζσεηική με ηιρ άκπωρ επιηςσείρ δπαζηεπιόηεηέρ ζαρ. 

Με ιδιαίηεπε εκηίμεζε και ποηαπιανή Φιλία, 

Μισάλερ Βαπόηζορ 

Δπίηιμο Μέλορ ηος Ροηαπιανού Ομίλος Υανίων 

Γιοικεηήρ 2004-05 

______________________________ 

Ι. & Μ. ΒΑΡΟΣΟ και ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

Γ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο 

Βαζ. οθίαρ 90 - ΑΘΗΝΑ 11528 

Σελ: 210-7475230 -240- 250 

Fax: 210-7475251 

Email: varolaw@otenet.gr 

www.varotsoslaw.gr 

ΔΠΗΖΜΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΧΝ ΑΠΟ ΚΡΖΣΖ ΜΔ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΡΟΣΑΡΗΑΝΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 
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31 
 

ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΘ ΚΙΣΘ 

Η οικονομικι κρίςθ δεν μπορεί να αποτελζςει άλλοκι για τα προβλιματα που μασ 

ταλανίηουν. Ρρζπει να υπάρξει τζλοσ ςτον Ρεςιμιςμό.  Οι αρνθτικζσ επιδόςεισ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ μασ επιβάλλουν να εντοπίςουμε και να κατανοιςουμε τα 

αίτια που μασ οδιγθςαν ςτθν ςθμερινι πραγματικότθτα. 

Κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ οικονομίασ μασ είναι θ φπαρξθ διαρκρωτικϊν 

προβλθμάτων πριν τθν εμφάνιςθ τθσ κρίςθσ, τα οποία είναι και γνωςτά για τθν 

πολιτικι τουσ χροιά…. 

Ράντα υπιρχαν μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ, με διογκοφμενα τα ελλείμματα 

του δθμόςιου χρζουσ – ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και κυρίωσ το φψοσ 

του δθμόςιου χρζουσ.  

Οι τράπεηεσ (ιςχυρό τμιμα του ελλθνικοφ κεφαλαίου)προχϊρθςαν ςε πιςτωτικι 

επζκταςθ και ζκκεςθ ςε υψθλοφσ κινδφνουσ με αποτζλεςμα ςιμερα οι 

επιςφάλειεσ να αγγίηουν το 17 % , πράγμα που οδθγεί ςτθν καταςτροφι αν δεν 

υπάρχει ςυνεχισ ανακεφαλαιοποίθςθ τουσ.   

Ζχουμε επιταχυνόμενθ επιβράδυνςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του Α.Ε.Ρ από 

        5,6 % το 2003  

4,9 % το 2004  

4,5 % το 2006 

   4 % το 2007 

2,9 % το 2008 και μετά το 2009 αρνθτικό μζχρι ςιμερα. 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΔΟ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΙΣΘΣ 

Ζχουμε νζο ανατρεπτικό  - καταςτρεπτικό περιβάλλον, κυριαρχία 

αβεβαιότθτασ για το αφριο, επικράτθςθ αβεβαιότθτασ από τθν πολιτικι 

θγεςία, ςτθν κακθμερινότθτα – Ταμείον ….μείον 

Οι αμοιβζσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ μειϊνονται δραματικά, γίνονται 

απολφςεισ εργαηομζνων για να ςτακεί θ επιχείρθςθ, οι φορολογικζσ 

εκκρεμότθτεσ διευρφνονται κακθμερινά, θ εφρεςθ ζκτακτων πόρων είναι 

αγωνιϊδθσ. 
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Γίνεται προςπάκεια μείωςθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

γιατί θ πλειοψθφία τουσ είναι υποκθκευμζνθ, γίνεται αλλαγι ςτο ςφςτθμα 

διοίκθςθσ και διαδοχι ςτθν θγεςία τθσ επιχείρθςθσ, με ςυνδυαςμό 

ςυναιςκιματοσ και επιχειρθματικότθτασ. 

Οι υπερωρίεσ χωρίσ αμοιβι, θ μείωςθ των αποδοχϊν διοίκθςθσ και οι 

ενδοοικογενειακζσ και ενδοεπιχειρθςιακζσ τριβζσ, είναι νζα χαρακτθριςτικά 

ςτισ οικογενειακζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ είναι ακόμθ ελεγχόμενεσ….. 

ΤΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

ΣΤΘΝ ΚΙΣΘ 

Είναι ςε εξζλιξθ ο αφελλθνιςμόσ των ναυτιλιακϊν επιχειριςεων, οι 

παλινωδίεσ πλιττουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ με τθν κατάργθςθ – 

Επαναςφςταςθ ….του Υπουργείου Ναυτιλίασ. 

Ήδθ είναι πρϊτθ θ ςθμαία τθσ Μάλτασ από τον Μάρτιο και από 3.300 ςτα 

2.000 ζμειναν τα πλοία με ελλθνικι ςθμαία. 

Το ΙΟΒΕ κεωρεί ότι 26 δισ αντί 10 κα ιταν θ προςτικζμενθ αξία ςτθ ναυτιλία 

γιατί θ ελλθνικι ςθμαία υπάρχει ςτο 22,6 % του παγκόςμιου ςτόλου ςτα 

δεξαμενόπλοια και το 16 % φορτθγά πλοία. 

Ρολλζσ μεγάλεσ επιχειριςεισ όπωσ :  ΙΚΤΙΝΟΣ ,    folli-follie ,   ελλθνικά καλϊδια 

,  Αφοί Καράτηθ ,     Βιοχαλκο ,      Καρζλια , Σωλθνουργεία  Κορίνκου ,      

Ρλαςτικά Κριτθσ , Motor oil, κ.α, είχαν ανοδικι κερδοφορία και τουσ αξίηει 

ζνα μεγάλο μπράβο που τα καταφζρνουν ςτθ κόλαςθ τθσ κρίςθσ. 

Το ηθτοφμενο είναι το τι κα γίνει ςτο άμεςο μζλλον λόγω τθσ επιβράδυνςθσ 

τθσ Ραγκόςμιασ οικονομίασ, του φόβου για αφξθςθ του πετρελαίου, των 

αλλαγϊν ςτα τιμολόγια τθσ Δ.Ε.Η, των αυξθμζνων ποςϊν επιςτροφισ Φ.Ρ.Α 

που οφτε καν ςυμψθφίηονται με άλλεσ υποχρεϊςεισ προσ το δθμόςιο. 

Το μαξιλάρι αςφαλείασ είναι θ μείωςθ του εργατικοφ κόςτουσ γιατί 

οδθγοφμαςτε ςτο ςθμείο μθδζν αυτϊν των επιχειριςεων αν δεν ςτθριχκοφν 

και αν δεν πλθρωκοφν από το κράτοσ. 

Τϊρα πλζον παρατθροφνται και προβλιματα ςτισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ με 

τθ μθ αςφάλιςθ πιςτϊςεων από τουσ διεκνείσ οίκουσ για τθν ειςαγωγι 

πρϊτων υλϊν. 

Ρρόςφατθ ζρευνα δείχνει ότι οι επιχειριςεισ :  
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 9 ςτισ 10 κάνουν περικοπζσ κόςτουσ 

 9 ςτισ 10 μειϊνουν τα περικϊρια κζρδουσ 

 8 ςτισ 10 μειϊνουν τθ διαφιμιςθ 

 7 ςτισ 10 μειϊνουν τθν τιμι πϊλθςθσ των προϊόντων  

     Ρου ςθμαίνει ότι τα προβλιματα εντείνονται δραματικά και προμθνφεται 

με βεβαιότθτα θ χρεοκοπία πολλϊν επιχειριςεων. 

Ρολλζσ επιχειριςεισ με εξαγωγικό προςανατολιςμό αδυνατοφν να εκτελζςουν 

παραγγελίεσ λόγω ρευςτότθτασ, με ςυνζπεια τθν αναςτολι επζκταςθσ τουσ ςε 

νζεσ αγορζσ. Τα  προϊόντα τθσ Ελλάδοσ είναι ανταγωνιςτικά ςε ςχζςθ με 

εκείνα του εξωτερικοφ, γι αυτό υπάρχει άμεςθ ανάγκθ διοχζτευςθσ 

κεφαλαίων που κα οδθγιςουν ςε ζκρθξθ τισ εξαγωγζσ. 

Το ςυμπζραςμα :  

Τόςο οι μικρζσ αλλά και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ χρειάηονται (ΑΜΕΣΑ) ςτιριξθ 

όπωσ εξεφρεςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ πζραν τθσ τραπεηικισ θ οποία είναι 

αδφνατθ, ζνταξθ τουσ ςε Ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίσ τθν ανάγκθ 

τραπεηικοφ δανειςμοφ, ρφκμιςθ των οφειλϊν τόςο ςτα αςφαλιςτικά ταμεία 

αλλά και ςτθν εφορία για 20 χρόνια τουλάχιςτον….. ρφκμιςθ των τραπεηικϊν 

οφειλϊν των επιχειριςεων για 40 και πλζον χρόνια, ρφκμιςθ τθσ καταβολισ 

του Φ.Ρ.Α που το ζχουν χρθςιμοποιιςει οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςαν 

κεφάλαιο κίνθςθσ ςε δόςεισ που μποροφν να πλθρωκοφν (ελάχιςτεσ), παφςθ 

τθσ οποιαςδιποτε ποινικοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων για δφο χρόνια 

τουλάχιςτον μζχρι να αναταχκεί θ οικονομία. 

Τζλοσ 

Ραφςθ λιψθσ μζτρων μείωςθσ μιςκϊν και ςυντάξεων για να τονωκεί 

επιτζλουσ θ κατανάλωςθ. 

 

                                                                       οτ. Ραναγιϊτθσ Μπατςαριςάκθσ  

                                                                              Οικονομικόσ – Επιχειρθματικόσ  

                                                                                   Σφμβουλοσ - Αναλυτισ 

 


