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ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΗ 

Έηνο 43
νλ

 - Σεύρνο 28
νλ 

- Πεξηόδνπ 01/07/11 – 30/06/12 

ΗΟΤΛΗΟ - ΑΤΓΟΤΣΟ  2011 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΣΑΘ-ΔΘΕΤΘΤΝΣΑΘ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΗΔΧΝ 18 

ΣΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541 

 Καηά πξνηίκεζηλ ΚΘΝ.6944439818 & 6983706585 (εθεδξηθόλ) 

ΝΟΓΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ 9, ΣΗΛ.28210-51543 

 

ΤΝΣΑΚΣΗ ΔΕΛΣΘΟΤ  

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε (e-mail) : info@rotarychania.gr ή edelakis@otenet.gr ή 

edelakis@yahoo.gr  

.  

 

ΠΡΟΟΥΖ :  

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

Πεξηέρεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο ηωλ  

10 ηειεπηαίωλ εηώλ ήηνη από 1/7/2001 έωο ζήκεξνλ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΧΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΧΝ ΥΕΕΧΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ.6945870845-6944990538 

 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΧΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ξνη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

 

 

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. 

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 μασ αποςτείλουν (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. 

Προςοχι: Θερμι παράκλθςισ όταν αλλάηετε 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 

ΚΤΦΕΛΗ 3, ΑΘΗΝΑ, 11257 

ΚΘΝ : 6944 385838 

ΣΗΛ. : 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- Άλω Γιπθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

ΟΗΚΗΑ : 210- 

Email : cosmas-s@bossoft.gr  

   

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

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Δηθεγόξνο, Ρεληέξε 9 

Σει Εξγ 28210-41001, 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
email: edelakis@yahoo.gr    

2) ΔΠΗΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟ  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  ΜΘΜΟΖΑ Αγία Μαξίλα Κπδσλίαο, 

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

4) Β΄ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΒΑΘΗΧΣΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ Μεραλνιόγνο - Ηιεθηξνιόγνο   

     Κηλ. 6932296194   email: vathioti@otenet.gr 

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

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

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

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

7)  ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΘΟΓΡΑΦΟ 

   Αγίνπ Θσάλλνπ Ξέλνπ Υαιέπα   θηλ. 6944414710   email: tsivourakin@hotmail.com 

8)  ΜΔΛΟ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
εο 

 ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ    ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

Οδνληίαηξνο, Εξσθίιεο 12, Ηξάθιεην Κξήηεο, Σει./Φαμ 2810 242279, Κηλ. 6932 384288 

9)   ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ    Επηρ/ηίαο  email:  Κηλ. 6958138180 

10)  ΚΟΜΖΣΧΡ   ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ  Εκπνξνο δεξκ/λσλ εηδώλ  θηλ. 6989119252 

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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Aλλαγή «σκστάλης» στο Ελληνικό Ρόταρσ 

 Μέζα ζε θιίκα ελζνπζηαζκνύ, αιιά θαη επίγλωζεο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο, 

πεξηζζόηεξα από 550 κέιε ηνπ Διιεληθνύ Ρόηαξπ παξεπξέζεζαλ ζηελ αξρή ηεο λέαο 

ξνηαξηαλήο ρξνληάο, κε ηνλ γλωζηό δηθεγόξν Νηθόιαν Μαθξπγηάλλε λα αλαιακβάλεη 

παλεγπξηθά ηα ελία ηεο Οξγάλωζεο γηα ην 2011–2012. 

  Με απόιπηε επηηπρία, πνπ καξηπξά ην πιήζνο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, θαη ζε έλα ηδηαίηεξα δεζηό 

θιίκα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή ε αιιαγή εγεζίαο ηνπ Ειιεληθνύ Ρόηαξπ 

ζηελ Αηηηθή. Νένο δηνηθεηήο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012 αλέιαβε ν γλσζηόο δηθεγόξνο θ. Νίθνο 

Μαθξπγηάλλεο. 

 ηελ όκνξθε εθδήισζε ηεο 2470 Πεξηθέξεηαο 

Δηεζλνύο Ρόηαξπ, πνπ έιαβε ρώξα ζην 

εμαηξεηηθήο νκνξθηάο πεξηβάιινλ ηνπ «Athens 

Golf Club», παξαβξέζεθαλ 550 άηνκα. 

  Ο λένο δηνηθεηήο ηνπ Ειιεληθνύ Ρόηαξπ ηόληζε 

ηελ αμία ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπν, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο ζεκεξηλέο 

αληίμνεο ζπλζήθεο, ελώ ν απεξρόκελνο δηνηθεηήο 

θ. Γηάλλεο Ηιηάθεο αλαθέξζεθε κε θνιαθεπηηθά 

ζρόιηα γηα ην πξόζσπν ηνπ θ. Μαθξπγηάλλε. 

Καηά ηελ νκηιία ηνπ ν λένο δηνηθεηήο ζηάζεθε 

ζηελ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνύ, ηελ νπνία κε 

ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ππεξεηεί ην Ρόηαξπ γηα πεξηζζόηεξν από 100 ρξόληα ζε όιν 

ηνλ θόζκν.  

«ήκεξα, ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ε πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ππεξβνιηθή αηζηνδνμία. Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ηέηνηα, πνπ απεηιεί αθόκα θαη βαζηθά 

θνηλωληθά δηθαηώκαηα. Κάζε κέξα άλζξωπνη δίπια καο δίλνπλ ηε κάρε ηεο επηβίωζεο. Σε 

κάρε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μαθξπγηάλλεο, ελώ ζπλερίδνληαο 

επεζήκαλε όηη «κε ην ζέκα ηεο λέαο ξνηαξηαλήο ρξνληάο, ν Ηλδόο Πξόεδξνο Kalyan Banerjee, 

καο δεηά λα γλωξίζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα αγθαιηάζνπκε ηνλ άλζξωπν. Σέινο, ζαο 

πξνηξέπω πινύζηνη κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο απηνγλωζίαο θαη ηζρπξνί κέζα από ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλαδέιθωζεο λα βγνύκε όινη καδί δπλακηθά πξνο ηελ θνηλωλία γηα λα 

θάλνπκε αθόκε πην απνηειεζκαηηθά απηό πνπ νξίδεη ε κεγάιε Οξγάλωζή καο». 

Ζ αλώηαηε ηηκεηηθή δηάθξηζε ζηνλ Μίκε Πιέζζα 

  Η ζπνπδαία απηή εθδήισζε νινθιεξώζεθε κε ηελ 

απνλνκή ηεο αλώηαηεο δηάθξηζεο ηνπ Δηεζλνύο 

Ρόηαξπ, «ηνπ Εηαίξνπ ηνπ Paul Harris», ε νπνία 

θέξεη ην όλνκα ηνπ Θδξπηή ηεο Οξγάλσζεο, ζηνλ 

γλσζηό κνπζηθνζπλζέηε Μίκε Πιέζζα, γηα ην ήζνο 

θαη ηελ πνιύρξνλε πξνζθνξά ηνπ ζηε κνπζηθή θαη 

γεληθόηεξα ζηελ ηέρλε. Με αθνξκή κάιηζηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε, ε «Αηηηθή Πεξηθέξεηα» 

βξέζεθε ζην «Athens Golf Club» θαη θαηάθεξε λα 

εμαζθαιίζεη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηεο 

ηελ πξώηε ζπλέληεπμε από ηνλ λέν δηνηθεηή ηνπ 

Ειιεληθνύ Ρόηαξπ Νηθόιαν Μαθξπγηάλλε. 
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Νηθόιανο Μαθξπγηάλλεο :    Γηνηθεηήο Διιεληθνύ Ρόηαξπ 

«Ξεθηλάκε κε ζάξξνο, αηζηνδνμία, πίζηε θαη απνθαζηζηηθόηεηα»  

Πόηε «γελλήζεθε» ην Γηεζλέο Ρόηαξπ; 

 «Σν Ρόηαξπ ηδξύζεθε ζην ηθάγν ησλ ΗΠΑ ην 1905 από ηέζζεξηο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ηνλ 

δηθεγόξν Paul Harris, ηνλ αλζξαθέκπνξν Silvester Schiele, ηνλ κεραληθό νξπρείσλ Gustavus 

Loehr θαη ηνλ ξάθηε Hiram Shorey, νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε κνλαμηά ηεο 

ζύγρξνλεο ηόηε κεγαινύπνιεο ζπγθεληξώλνληαλ εθ πεξηηξνπήο (in rotation) ζηνλ ηόπν εξγαζίαο 

ηνπο θαη ζπδεηνύζαλ ηα επίθαηξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο επνρήο ηνπο». 

Γηαηί θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηεζλέο»; 

 «Δηεζλέο νλνκάδεηαη ην Ρόηαξπ, γηαηί ιεηηνπξγεί ζε 

πεξηζζόηεξεο από 200 ρώξεο, κε 34.000 πεξίπνπ 

Οκίινπο θαη ζπλνιηθά 1.230.000 κέιε. Σν Ρόηαξπ έρεη 

επεθηαζεί πιένλ θαη ζε ρώξεο ηνπ ιεγόκελνπ (πξώελ) 

ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ. Λεηηνπξγεί θαη εθπιεξώλεη 

ηνπο ζθνπνύο ηνπ, αλεμάξηεηα από ηηο πνιηηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ κειώλ ηνπ θαη 

αλεμάξηεηα από ην ρξώκα ηεο επηδεξκίδαο ηνπο. 

ήκεξα, ην Δηεζλέο Ρόηαξπ θαηέρεη ζέζε παξαηεξεηή 

ζην πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ». 

Πώο ζα πεξηγξάθαηε ην Ρόηαξπ ζε δύν γξακκέο; 

  «Σν Ρόηαξπ κε ζύγρξνλε επηθνηλσληαθή νξνινγία είλαη ε παιαηόηεξε αλζξσπηζηηθή, θνηλσληθή, 

εζεινληηθή θαη κε-θπβεξλεηηθή νξγάλσζε». 

Πνηό είλαη ην έξγν πνπ έρεη παξνπζηάζεη κέρξη ζήκεξα ην Ρόηαξπ;                                «Οη 

ξνηαξηαλνί Όκηινη αλά ηνλ θόζκν εθηεινύλ ηεξάζηην αλζξσπηζηηθό, θνηλσληθό θαη εθπαηδεπηηθό 

έξγν. Λόγνπ ράξηλ, θάζε ρξόλν πξνζθέξνπλ, κεηαμύ άιισλ, εθαηνληάδεο ππνηξνθίεο ζε λένπο 

αλζξώπνπο, κε ρξήκαηα πνπ ζπιιέγνληαη από ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ, ηηο δσξεέο θαη ηηο 

ρνξεγίεο άιισλ αλζξώπσλ θαη νξγαληζκώλ, πνπ πηζηεύνπλ ζην όξακά ηνπ. Όια ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ ζηνηρεία είλαη απόιπηα δηαθαλή θαη ειέγρνληαη ζε εηήζηα βάζε από κεγάιεο 

ειεγθηηθνινγηζηηθέο εηαηξείεο δηεζλνύο θύξνπο». 

Πνηά από ηηο δξάζεηο ηνπ Ρόηαξπ ζεωξείηε ωο ηε ζεκαληηθόηεξε;  «Η ζεκαληηθόηεξε ίζσο 

δξάζε κέρξη ζήκεξα ηνπ Δηεζλνύο Ρόηαξπ ζεσξώ όηη είλαη ε εμάιεηςε ζε πνζνζηό 99% ηεο 

πνιηνκπειίηηδαο ζε όιν ηνλ θόζκν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οξγάλσζε Παγθόζκηαο Τγείαο θαη 

Εζληθέο Κπβεξλήζεηο». 

Στο παρόν τεφχοσ δθμοςιεφομε τισ δραςτθριότθτεσ μασ των μθνϊν Μαρτίου – Απριλίου – Μαϊου –2011 
διότι λόγω του τεράςτιου φόρτου διοργανϊςεωσ αυτϊν δεν ζμεινε ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ προσ 
δθμοςίευςιν. Τϊρα λόγω του μθ προγραμματιςμοφ Ρανθγυρικισ ςυνεςτιάςωσ κατά τον μινα Αφγουςτο 
βρικαμε τθν κατάλλθλθ χρονικιν περίοδον προσ τοφτο.  
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   Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν του Ροτ/νοφ 

Ομίλου Χανίων τθσ 17-3-2011 θ οποία ιτο αφιερωμμζνθ εισ τθν μνιμθν του 

Αειμνιςτου Επιτίμου Προζδρου μασ πφρου Μαργαρίτθ, ςτθν επζτειο τθσ 25θσ 

Μαρτίου ( Εκνικισ μασ Παλιγγενεςίασ ) και ςτισ βραβεφςεισ 1) τθσ ομάδασ των  

Bowling Special Olimbics Χανίων μετά των προπονθτϊν τουσ 2) του κ. Σςαπατάκθ 

Αντωνίου παγκόςμιου προτακλθτοφ ΑΜΕΑ και Κων/νου Σριανταφφλλου κιρυκοσ του 

εκελοντιςμοφ και Παγκόςμιου Αγγελιοφόρου. 

Μζςα ςε μια άκρωσ ςυγκινθτικι ατμόςφαιρα λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του προγράμματοσ που διιρκιςε 

1:30 ϊρα επραγματοποιικθ θ ανωτζρω πανθγυρικι ςυνεςτίαςισ παρουςία των αρχϊν τθσ πόλεωσ μασ 

και εκπροςϊπων από λοιποφσ ροτ/νοφσ ομίλουσ τθσ Κριτθσ.  

Κενρικό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ:  

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο νζοσ Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ, ο επίτιμοσ 

Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ, ο β. Δ/τθσ περιόδου 2011-12 ροτ/νόσ Σταφροσ Γκίηασ, θ κ. Αμαλία 

Μπαςιά Δ/τρια του Κεραπευτθρίου Χρονίων Ρακιςεων Κριτθσ, ο Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. 

Φίλθσ Λωάννθσ, ο Γεν.Γραμματεφσ μασ Εμμ. Νοδαράκθσ, ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ, ο Βουλευτισ Χανίων 

κ. Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ, ο Αντιπρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου Κριτθσ ιατρόσ 

κ.Ραπαδάκθσ Εμμ., ο κ.Κελαϊδισ Εμμ. Ρτζραρχοσ ε.α. και Ρολιτευτισ, ο περιφερειακόσ ςφμβουλοσ 

Κριτθσ κ. Γεϊργιοσ Κονταξάκθσ και θ κ. Αρχόντιςςα  Ναναδάκθ-Ραπαδεροφ τ.Ρρόεδροσ τθσ Λςτορικισ 

Λαογραφικισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ Κριτθσ (ΛΛΑΕΚ) και πολιτευτισ.          

 

Αριςτερό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ:  

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά θ κ. Ελπίδα Κεοδωράκθ ςφηυγοσ του αειμνιςτου ροτ/νοφ Λωάννου 

κεοδωράκθ, οι Αντιπρόεδροι μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ, Ο τ. Δ/τθσ του Γεν. 

Νος/μείου Χανίων  κ. Μάρκοσ Καραβιτάκθσ, θ τ. Αντινομάρχθσ Χανίων κ.Φωτερινι Ραπαμαρκάκθ, ο 
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κακθγθτισ τθσ Λατρικισ κ. Σεραφείμ Καςτανάκθσ, ο ε.α. Υποςτράτθγοσ Υγειονομικοφ κ. Σπφροσ 

Καςτανάκθσ και θ κ. Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Ρρϊςταμζνθ του Λςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ.     

 

Δεξιό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ :   

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Ρρόεδροσ των Εφζδρων 

Αξιωματικϊν Νομοφ Χανίων κ. Ακανάςιοσ Μανιουδάκθσ, ο 

τ. Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων κ. Μανωλακάκθσ Ευτφχιοσ 

μζλοσ του εμποροβι/κοφ  επιμελθτθρίου Χανίων, ο 

επιμελθτισ και ο Δ/τθσ τθσ Ω..Λ. κλινικισ του Γεν. 

Νος/μείου Χανίων κκ. Ευκλείδθσ Ρρϊϊμοσ και Ραπαδάκθσ 

Χαρίτων κακθγθτισ τθσ Λατρικισ.  

 

Σιμθτικι εκδιλωςισ αφιερωμζνθ ςτον αείμνθςτον επίτιμον  Πρόεδρον μασ πφρο Μαργαρίτθ                                                   

 Κυρίεσ και Κφριοι,  Φίλοι ροτ. ςυνάδελφοι 

ανζφερεν με μεγάλθ ςυγκίνθςθ ο Ρρόεδροσ μασ 

Εμμ. Δελάκθσ 

Βαρφ πλιγμα ζπλθξε τον Πμιλο μασ. Ο εκλεκτόσ 

ροταριανόσ  ςυνάδελφοσ Σπφροσ Μαργαρίτθσ δεν 

βρίςκεται μαηφ μασ. Θ ευγενισ μορφι του και το 

πρόςχαρο του χαραχτιροσ του, με το μειλίχιον 

φφοσ του που μασ εμαγνιτιηαν κυριολεκτικά,  κα 

μείνουν χαραγμζνα με ανεξίτθλα χρυςά 

γράμματα ςτθν μνιμθ μασ.   Διετζλεςε επί ςειρά 

ολοκλιρων ετϊν περίπου 20, Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. και τθν τελευταίαν τετραετίαν επίτιμοσ Ρρόεδροσ. Θ 

ςυμβολιν του εισ τα ροτ. δρϊμενα ιτο κακοριςτικι, θ δε γνϊμθ του δια τα ηθτιματα του όταρυ 

ελαμβάνετο πάντοτε ςοβαρά υπ’ όψιν πριν των τελικϊν αποφάςεων του Δ.Σ. κα ςασ αναγνϊςω μίαν 

μικράν περίλθψιν του βιογραφικοφ  του ςθμειϊματοσ απ’ όπου κα αντιλθφκείτε το μζγεκοσ τθσ 

απϊλειασ που υπζςτει ο Πμιλοσ μασ, θ οικογζνειά του και θ κοινωνία του Νομοφ μασ. 

Γεννικθκε ςτισ 3 Αυγοφςτου του 1922 ςτο Καςτζλλι Κιςςάμου. Στισ 3 Αυγοφςτου του 1928 χάνει τθν 

μθτζρα του από τζτανο. Θ πενικιλίνθ δεν είχε ακόμθ ανακαλυφκεί. Κατά τα ζκιμα το εξάχρονο ορφανό – 

όπωσ το φϊναηαν – πενκεί τθ μάνα του ντυμζνο ςτα μαφρα. Ο παπποφσ του Νικόλαοσ και θ γιαγιά του 

Μαρία αναλαμβάνουν τθν ανατροφι του γιατί ο πατζρασ του Θλίασ – γιατρόσ ςε όλθ τθ περιοχι τθσ 

Κιςςάμου – γυρνά με το μουλάρι από χωριό ςε χωριό, όπου θ ανάγκθ των αςκενϊν τον καλεί. Το 1936 

ςυνειδθτά πενκεί τον μεγάλο θγζτθ Ελευκζριο Βενιηζλο και αποβάλλεται από το Μεταξικό ςχολείο για 

μια βδομάδα. Το 1940 δίδει ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτθν Στρατιωτικι Λατρικι. Στισ 26 Οκτωβρίου του 

1940 βγαίνουν τα αποτελζςματα και είναι ςτουσ επιτυχόντεσ. Στισ 28 Οκτωβρίου του 1940 κθρφςεται ο 

πόλεμοσ.  Στισ 20 Μαίου του 1941 το πρωϊ είναι ς’ ζνα αμπζλι του πατζρα του  και ϋϋκειαφίηει’’. 

Μπροςτά του πζφτει νεκρόσ ο επικεφαλισ Γερμανόσ   Αξιωματικόσ των Αλεξιπτωτιςτϊν που ζριξαν τα  

Γερμανικά αεροπλάνα ςτον κάμπο ςτθν είςοδο του Καςτελιοφ. Το Σεπτζμβρθ του 1941 ανοίγουν τα 

Ρανεπιςτιμια και μεταγράφεται ςτθν Λατρικι Ακθνϊν. Βρίςκεται ςτον βομβαρδιςμό του Ρειραιά, ηεί και 

βιϊνει τθ φρίκθ των νεκρϊν από πείνα ςτθν κατεχόμενθ Ακινα. Οργανϊνεται ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ . 

Γυρνά πίςω ςτα Χανιά γιατί κινδυνεφει ο Ρατζρασ του για εκτζλεςθ ςτθν Αγυιά από τουσ Γερμανοφσ. Ο 
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πόλεμοσ τελειϊνει και τον βρίςκει φοιτθτι ςτθν Ακινα. Ο εμφφλιοσ ξεκινά και επιςτρατεφεται ςτθν 

πρϊτθ Γραμμι Ρυρόσ. Στα Λωάννινα για τζςςερα χρόνια, από φοιτθτισ Λατρικισ αναγκάηεται να 

περικάλψει βαριά τραυματίεσ, Στρατιϊτεσ Γυναίκεσ, παιδιά, ςτα ορεινά χειρουργία, ςτουσ δρόμουσ, ςτο 

νοςοκομείο. Στθν μνιμθ του μζνει για πάντα ανεξίτθλα γραμμζνοσ ο πόνοσ των ανκρϊπων. Ράντα 

γυρνοφςε πίςω και τα ανακυμότανε, μζχρι τζλουσ. Το 1955 παίρνει το πτυχίο του. Το 1959 παντρεφεται 

τθν Τςίτςα Κοντουδάκθ και αμζςωσ φεφγουν για Ακινα, γιατί παίρνει ειδικότθτα ςτον Ευαγγελιςμό ςτον 

κακθγθτι Μπάκαλο. Το 1960 γεννιζται θ κόρθ του. Τθν ονομάηει Βαςιλικι. Ράντα θ μνιμθ τθσ 

αδικοχαμζνθσ μάννασ του. Το 1962 επιςτρζφει ςτα Χανιά ωσ Ρακολόγοσ. Από τότε και μζχρι το 1998 

αςκεί ενεργά το λειτοφργθμά του. Εκ παραλλιλου εκπροςωπεί τθν Κίςςαμο ωσ Νομαρχιακόσ Σφμβουλοσ 

μζχρι το 2002. Ελεγκτισ του ΛΚΑ.        Ζχαιρε βακίασ εκτιμιςεωσ εισ τον ιατρικόν κόςμον του Νομοφ μασ 

και διετζλεςε επι ςειρά ολοκλιρων ετϊν Ρρόεδροσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου αυτοφ. Συμπονοφςε 

και ςυνζπαςχε μετά των αςκενϊν του. Υπιρξε κλινικάρχθσ και διάδοχοσ του πατζρα του ςτθν κλινικι 

‘‘Μαργαρίτθ’’ .    

Σο ψιφιςμα του Δ. που εξζδωςε κατόπιν ςχετικισ προτάςεωσ μου ζχει ωσ εξισ:  

  Tο Δ.Σ. του οταριανοφ Ομίλου Χανίων ςυνιλκε εκτάκτωσ εισ τα γραφεία του Ομίλου μόλισ 

πλθροφορικθκε τον κάνατο του εκλεκτοφ και λίαν αγαπθτοφ οταριανοφ Συναδζλφου ΜΑΡΓΑΡΙΣΘ  

ΠΤΡΟΤ  επιτίμου Ρροζδρου του οταριανοφ Ομίλου Χανίων  με ανεκτίμθτον προςφοράν  εισ τθν 

οταριανιν οικογζνειαν  και απεφάςιςε τα κάτωκι:  

1ον   Σφςςωμον το Δ.Σ και τα μζλθ του  Ομίλου με επικεφαλισ τον Ρρόεδρον αυτοφ να παραςτοφν εισ τθν 
κθδείαν τoυ. 

2ον  Να εκφράςει  εγγράφωσ τα βακφτατα ςυλλθπθτιριά του εισ τθν οικογζνειαν του μεταςτάντοσ. 

3ον Να κατακζςει το ποςόν των 35Ο Ευρϊ εισ το ειδικόν ταμείον βοθκείασ αναξιοπακοφντων 
οικογενειϊν του Ομίλου Χανίων. 

4ον  Να αργιςουν τα γραφεία του Ομίλου επι τριιμερον. 

5ον  Στθν 1θν Ρανθγυρικιν Συνεςτίαςιν του, εισ μνιμθν του να τθρθκεί 1ϋ λεπτοφ ςιγι και να παραμείνει 
κενι θ κζςισ του εισ το πάνελ των επιςιμων τοποκετϊντασ τθν φωτογραφία αυτοφ. 

6ον  Να δθμοςιευκεί  το παρόν  ςτον τοπικό τφπο Χανίων.  

 

ΓΛΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΤΑΛΑΝΟΥ ΟΜΛΛΟΥ ΧΑΝΛΩΝ                                                                             

     Ο Ρρόεδροσ                            Ο τ. Ρρόεδροσ                        Ο Γεν. Γραμματζασ                                               

       Εμμ. Δελάκθσ                         Σταφροσ Γκίηασ                       Εμμ. Νοδαράκθσ  

πφρο μασ  

Ράντοτε κα ςε κυμοφμεκα με τισ καλφτερεσ των εντυπϊςεων. Κα ηεισ αιϊνια ςτισ καρδιζσ μασ και ςτισ 

ψυχζσ μασ. Δεν κα ςε λθςμονιςομε ποτζ. Καλό ςου ταξίδι ςτθν αιωνιότθτα, πολφτιμε, μοναδικζ και 

πανάκριβε φίλε μασ και ασ είναι ελαφρφ το χϊμα τθσ Κιςςαμίτικθσ Γθσ που ςε εδζχκθ ςτουσ κόλπουσ 

τθσ.  

Αιωνία ςου θ μνιμθ  

Ραρακαλϊ ενόσ λεπτοφ ςιγι…………. 
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Από τθν ανταλλαγι των ςθμαιϊν μεταξφ του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ και 

του εψθφιςμζνου Ρροζδρου του ροτ/νοφ Ομίλου Ακινα – Νότοσ Μιχαιλ 

Χατηθχαμπι που παρεπιδθμεί ςτθν πόλιν μασ επι ζνα ζτοσ δι’ 

επαγγελματικοφσ λόγουσ . 

 

 

 

 

Από τθν τελετιν 

ειςδοχισ δφο νζων ροτ/νϊν ςυναδζλφων. 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά θ νζα ροτ/νι 

Κοτρωνάκθ Γεωργία, ο β.Διοικθτισ 2011-12 

Σταφροσ Γκίηασ, ο νζοσ ροτ. Ρολζντασ Σταφροσ, ο 

Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ και ο επίτιμοσ 

Ρρόεδροσ Σταφροσ Μαρινάκθσ.  

 

   Επειδι αυτό το μινα εορτάηομε τθν Μεγάλθ επζτειο τθσ Εκνικισ 

Παλιγγενεςίασ μασ ο όμιλοσ μασ εκεϊρθςε ιερόν κακικον του και 

υποχρζωςιν του να τιμιςει τουσ ιρωεσ και τουσ μάρτυρεσ που 

αγωνίςκθςαν και κυςιάςκθςαν « Για του Χριςτοφ τθν πίςτθν τθν Αγίαν 

και για τθσ Πατρίδοσ τθν Ελευκερίαν».                                                                                                                              

Δια το νόθμα και τθν ςθμαςία τθσ Ελλθνικισ επαναςτάςεωσ τθσ 25θσ 

Μαρτίου 1821 μασ απθφκυνε μερικοφσ του ρυκμοφσ ο πολυβραβευμζνοσ 

Ακαδθμαίκόσ –Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ. 

 

Από τισ ομιλίεσ τθσ ροτ/νισ β. Δ/του 

Μαγιόρκα Τριανταφφλλου και Βίκθσ 

Ρετροχείλου που αφοροφςαν τα 

Special Olympics και τα Paralympics 

και τθν βράβευςιν τθσ ομάδασ 

Bowling Special Olympics των Χανίων. 

Θ ροτ/νι Μαγιόρκα Τριανταφφλλου – Αναγνωςτάκθ μεταξφ των άλλων 

είπεν:    

Δεν κα ικελα να αναφερκϊ διεξοδικότερον αφοφ μασ καλφπτει πλιρωσ θ 

χαιρετιςτιριοσ επιςτολι τθσ κ. Γιάννασ Δεςποτοποφλου Ρροζδρου τθσ 

οργανωτικισ επιτροπισ των παγκόςμιων αγϊνων   Special Olympics που κα 

γίνουν ςτθν Ακινα το προςεχζσ διάςτθμα και τθν οποίαν ςασ αναγιγνϊςκω. 
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Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν βράβευςιν του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ και του Γεν. 

Γραμματζα Εμμ. Νοδαράκθ από τθν εκπρόςωπον των  Special Olympics ροτ/νι Μαγιόρκα 

Τριανταφφλλου και τθν απονομιν αναμνθςτικϊν δϊρων. 

 

Από τθν βράβευςιν των ακλθτϊν των Bowling Special Olympics των Χανίων α) από τον 

Βουλευτιν Χανίων και επίτιμον ροτ/νόν Χριςτο Μαρκογιαννάκθ β) τον νζον Αντιδιμαρχον 

Χανίων κ. Κων/νον Ρρωτοπαπαδάκθ γ) τον Αντιπρόεδρον του Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου 

Κριτθσ ιατρόν κ. Ραπαδάκθ Εμμ. δ) τθν Ρρόεδρον τθσ Λ.Λ.Α.Ε.Κ κ.Αρχόντιςςα Ραπαδεροφ –

Ναναδάκθ ε) τον πολιτευτιν Χανίων κ. Κελαϊδιν Εμμ. ςτ) τον Ρεριφερειακόν ςφμβουλον Κριτθσ 

κ. Κονταξάκθν Γεϊργιον  η) τθν τ.Αντινομάρχθν Χανίων κ.Ραπαμαρκάκθ –Καραβιτάκθ Φωτεινι, 

δια λογαριαςμό του ομίλου μασ.   
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Χαραχτθριςτικά ςτιγμιότυπα από βράβευςιν του κ.Τςαπατάκθ Αντωνίου Ραγκόςμιου 

Ρρωτακλθτοφ ΑΜΕΑ ςτθν κολφμβθςιν με το κάτωκι αιτιολογικόν αφοφ προθγουμζνωσ 

προεβλικθ ςχετικό DVD των δραςτθριοτιτων του: 

Δια την πολύτιμον και πλουσίαν προσφοράν του εις το έργον του Αθλητικού ιδεώδους και συγκεκριμμένα εις το 

άθλημα της κολυμβήσεως  και του  ΠΟΛΟ  κατορθώσας να επιτύχει σημαντικάς διακρίσεις ως αθλητής του 

συλλόγου Μεγαλόνησος ΑΜΕΑ  Ηρακλείου σε Παγκόσμιο, Πανευρωπαϊκό και  Πανελλήνιο επίπεδο με 

αποκορύφωμα τις κάτωθι διακρίσεις :   

1) Σην 6η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολυμβήσεως στην Ολανδία το έτος 2010.  

2)  Την 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ισλανδίας το 2009 

3) Δύο χρυσά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα  το 2009.  

4) Σο 2010 καταρίπτει 3 φορές τα Παννελλήνια ρεκόρ στην κολύμβησιν.    

Με  εκτίμησιν, θαυμασμόν και εις αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς του. 

Εισ τθν ςυγκεντρωτικιν φωτογραφίαν διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Αντι/δροσ μασ 

Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ, ο β. Δ/τθσ 2011-12 Σταφροσ Γκίηασ, ο 2οσ Αντιπρόεδροσ 

μασΒακιωτάκθσ Γεϊργιοσ, ο επίτιμοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ, θ κ. Αμαλία Μπαςιά Δ/τθσ 

του Κεραπευτθρίου Χρονίων Ρακιςεων Κριτθσ, ο κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ Ρερ/κόσ Σφμβουλοσ 

Κριτθσ, ο βραβευόμενοσ κ. Τςαπατάκθσ Αντϊνιοσ και ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ. 

 

Από τισ βραβεφςεισ των προπονθτϊν 1) Νικολαντωνάκθ Κων/νου (ΑΜΕΑ κολυμβιςεωσ) υπο 

του Ρρυτάνεωσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ  κ. Φίλθ Λωάννου και δια λογαριαςμόν του ομίλου 

μασ με το κάτωκι αιτιολογικόν: 
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 Δια την πολύτιμον και πλουσίαν προσφοράν του, εις το εργον του Αθλητικού  ιδεώδους και συγκεκριμμένα 

εις την εκπαίδευσιν του αθλήματος της κολυμβήσεως ατόμων με αναπηρία ( Special  Olympics  και 

Paralympics ) χρηματίσας επί πολλά έτη ως λίαν δραστήριος,αποτελεσματικός και δημιουργικός 

προπονητής εις τας ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων  της Μεγαλονήσου ΑΜΕΑ Ηρακλείου και της 

Εθνικής  μας  καταστήσας αυτάς αξίους της μακραίωνης Ιστορικής των Παραδόσεως και του υψηλού 

κύρους που κατέχουν εις το Αθλητικό στερέωμα της Ελλάδος και όχι μόνον. 

Και του κ. Χατηθδάκθ Δθμθτρίου προπονθτοφ των Special  Olympics  εισ το άκλθμα του Bowling 

Χανίων και τθσ Εκνικισ μασ ομάδοσ υπο τθσ Διοικθτοφ  του Κεραπ/ρίου Χρονίων Ρακιςεων 

Κριτθσ κ. Αμαλίασ Μπαςιά δια λογαριαςμό του Ομίλου μασ : 

Δια την πολύτιμον και πλουσίαν προσφοράν του, εις το έργον του Αθλητικού  ιδεώδους και συγκεκριμμένα 

εις το άθλημα   του Bowling  χρηματίσας επί πολλά έτη ως λίαν δραστήριος, αποτελεσματικός και 

δημιουργικός προπονητής εις την ομάδαν  Special  Olympics  Bowling Χανίων και της Εθνικής  μας  

καταστήσας αυτάς αξίους της μακραίωνης Ιστορικής των Παραδόσεως και του υψηλού κύρους που 

κατέχουν εις το Αθλητικό στερέωμα της Ελλάδος και όχι μόνον. 

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικιν υντίαςιν του ροτ. ομίλου Χανίων 
τθσ 14-4-11 θ ποία περιελάμβανε α) ομιλίεσ περί Αλτηχάϊμερ και του ρόλου που 
διαδραματίηει το κζντρο Αλτηχάϊμερ Χανίων από τισ κκ. Σηανακάκθ – Μελίςςαρθ Μαρία 
περιφ. φμβουλοσ Κριτθσ και Διευκφντρια του Βϋψυχιατρικοφ τμιματοσ του Θερ/ρίου 
Ψυχικϊν Πακιςεων Χανίων και Κυριακουλάκθσ Ζλιασ Ψυχολόγου β) τισ βραβεφςεισ των 
ροτ/νϊν Πατεράκθ ταφρου, Βαςίλθ Καλαϊτηι-Μουντάκθ και αμνιϊτθ Ιωάννου.  

Μζςα ςε άκρωσ και πρωτοφανζσ πανθγυρικό κλίμα και παρουςία του ςυνόλου των ροτ. του 
ομίλου μασ , των αρχϊν τθσ πόλεωσ μασ εκπροςϊπων από τουσ λοιποφσ 4 ροτ/νοφσ ομίλουσ τθσ 
Κριτθσ και  του ροτ/νοφ ομίλου Ακθνϊν-Νότου κακϊσ και πλικουσ φίλων του ομίλου μασ 
επραγματοποικθ θ ανωτζρω πανθγυρικι ςυνεςτίαςισ δεδομζνου του λίαν ενδιαφζροντοσ 
κζματοσ αλλά και τθσ βουλιςεωσ αρκετϊν μελϊν τθσ κοινωνίασ μασ να τιμιςουν τουσ 
βραβευομζνουσ.  

Κενρικόν τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ    

  

 Διακρίνονται απ’ αριςτερά  ο Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ, οι ςφηυγοι 

των Δ/των τθσ V Μεραρχίασ Κρθτϊν και Ρεδίου Βολισ Κριτθσ κακϊσ και οι Διoικθτζσ κκ. 

Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ και  Σωμαράσ Γεϊργιοσ, ο Γεν. Γραμματεφσ Εμμ. Νοδαράκθσ, 

Κυριακουλάκθ Ζλια Ψυχολόγοσ ομιλιτρια, Τηανακάκθ – Μελίςςαρθ Μαρία Ρεριφ/κόσ 

Σφμβουλοσ Κριτθσ, ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ και ο βουλευτισ και επίτιμοσ ροτ/νόσ Χριςτοσ 

Μαρκογιαννάκθσ.       
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Δεξιό  τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο κ. Μανωλακάκθσ Ευτφχιοσ τ. 

Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων και μζλοσ του Εμπορ/κοφ 

Επιμελθτθρίου, ο ροτ. Ρατεράκθσ Σταφροσ τ.Ρρόεδροσ 

των τουριςτικϊν πρακτόρων Κριτθσ, θ κ. Ηαχαρζνια 

Σθμανδθράκθ προϊςταμζνθ του Λςτορικοφ Αρχείου 

Κριτθσ, ο κ. Τηουλάκθσ Σταφροσ τ. Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ 

Χανίων, ο επιμελθτισ και ο Δ/ντισ τθσ Ω..Λ. κλινικισ του 

Γεν. Νος/μείου Χανίων κκ. Ευκλείδθσ  Ρρϊϊμοσ και 

Ραπαδάκθσ Χαρίτων κακθγθτισ τθσ Λατρικισ.  

Αριςτερό  τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο επιτ. Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ οι β. Δ/ταί Κριτθσ 10-11 

Νϊντασ Χαρωνίτθσ και 2011-12 Σταφροσ Γκίηασ, ο πολιτευτισ και πτζραρχοσ ε.α. κ.Κελαϊδισ 

Εμμ., ο κακθγθτισ τθσ Λατρικισ του Ραν/μίου Ακθνϊν και επίτιμοσ Δ/ντισ τθσ Λατρικισ 

Υπθρεςίασ του Γεν. Νος/μείου Χανίων κ. Καςτανάκθσ Σεραφείμ, ο κακθγθτισ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φϊςκολοσ Αντϊνιοσ, ο τ. Αντινομάρχθσ Χανίων κ. Σπανουδάκθσ Εμμ. 

και ο ε.α. Υποςτράτθγοσ κ. Κεκάκθσ Εμμ. 

 Σμιματα τθσ  κατάμεςτθσ αικοφςθσ εισ τα οποία 

διακρίνονται ο βραβευκείσ ροτ. Βαςίλθσ Καλαϊτηισ –

Μουντάκθσ, ο επίτ. Ρρόεδροσ του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου Χανίων κ. Αρετάκθσ Λωάννθσ, οι ροτ. 

Νικόλαοσ Δελάκθσ μετά τθσ ςυηφγου του Άννασ, 

Κεοδωράκθσ Ρζτροσ, Μυριδάκθσ Δθμιτριοσ, 

Βουλουμπαςάκθσ Λωάννθσ, Σαμνιϊτθσ Λωάννθσ, 

Ηωγραφάκθσ Μιχάλθσ, Ξυδάκθσ Θρακλισ, 

Αςυμομφτθ Στυλιανι, Αμαργιαννιτάκθσ Λωάννθσ τ. 

Ρρόεδροσ ροτ.ομ. Θρακλείου, Δελάκθ Αικατερίνθ, 

Νοδαράκθ Χριςτίνα, Γκίηα Ειρινθ, Τηαφάλια 

Δζςποινα. 
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υγκεντρωτικι αναμνθςτικι Φωτογραφία από 

τισ βραβεφςεισ των ροτ. Καλαϊτηι- Μουντάκθ 

Βαςιλείου, Σαμνιϊτου Λωάννου και Ρατεράκθ 

Σταφρου μετά των μελϊν του Δ.Σ  του οτ.Ομίλου 

Χανίων και των επιδοςάντων αυτά. Διακρίνονται 

απ’ αριςτερά ο β. Δ/τθσ 2011-12 Σταφροσ Γκίηασ, ο 

πολιτευτισ Χανίων και Ρτζραρχοσ ε.α. κ.Κελαϊδισ 

Εμμ. ο επίτιμοσ ροτ. Σαμνιϊτθσ Λωάννθσ, ο 

Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ, ο Γεν. Γραμ. Εμμ. 

Νοδαράκθσ, ο βραβευκείσ Βαςίλειοσ Καλαϊτηισ – Μουντάκθσ, ο β. Δ/τθσ 2010 -11 Νϊντασ 

Χαρωνίτθσ, ο βουλευτισ Χανίων και επίτ. οτ/νόσ Χριςτοσ Μαρκογιαννάκθσ, ο βραβευκείσ 

Ρατεράκθσ Σταφροσ και ο επίτ. Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ. 

ΒΡΑΒΕΤΕΙ – ΠΡΟΦΩΝΘΕΙ 14-4-11 υπό του Προζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ των Ροτ/νϊν 
Μουντάκθ-Καλαϊτηι Βαςιλείου, αμνιϊτθ Ιωάννου, Πατεράκθ ταφρου 

 

Β.Διοικθτά και τ. β.Διοικθταί, εκλεκτά επίτιμα μζλθ μασ  

Αγαπθτοί Ρρόεδροι των ροτ. Ομίλων τθσ Κριτθσ και ροτ. Ομ. Ακινα-Νότοσ,  Κυρίεσ και Κφριοι,  

φίλοι ροταριανοί ςυνάδελφοι 

Ο ομιλοσ μασ απεφάςιςε ςιμερα να τιμιςει 3 εξαίρετουσ ροταριανοφσ ςυναδζλφουσ δια τθν 

αξιόλογον ςθμαντικι προςφοράν τουσ εισ τα ροταριανά και κοινωνικά δρϊμμενα τθσ Κριτθσ . 

1) Του Βαςίλθ Καλαϊτηι – Μουντάκθ του ροτ. Ομίλου Ακθνϊν αλλά τακτικοφ επιςκζπτου μασ 
τϊρα και 20 και πλζον ζτθ. 

2) Του ροτ/νοφ τ.Ρροζδρου του ροτ. Ομίλου Θράκλειο ‘‘ Κνωςόσ ’’ και νφν Αντ/δρον του ροτ. 
Ομίλου εκφμνου Σαμνιϊτου Λωάννου με τθν ανακιρυξιν του ωσ επιτίμου μζλουσ μασ. 

3)  Του ροτ/νοφ Ρατεράκθ Σταφρου του Ομίλου μασ, 

Το παράδειγμα τουσ και τα ζργα τουσ καλοφνται να μιμθκοφν και όλοι οι ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

και κατ’ αυτόν τον τρόπον κα επιτφχομε ςξιόλογον κοινωνικιν παρουςίαν και αναγνϊρθςιν του 

ζργου που επιτελεί το όταρυ Ραγκοςμίωσ ζργον αξιοηιλευτον και αξιοκαφμαςτον. Τι να 

πρωτοκυμθκοφμε τον αγϊνα δια τθν εξάλειψιν τθσ πολυμιελίτιδοσ  ανα τθν υφιλιον. Ιδθ ζχει 

εξαλειφκεί κατά 99% . Ραραμζνει το 1%  ςε 4 χϊρεσ εμπόλεμεσ όπωσ το Αφγανιςτάν, Ρακιςτάν, 

κακϊσ και ςτισ Λνδίεσ, ςτισ πρεςβευτικζσ υποτροφίεσ με προεξάρχουςεσ αυτζσ  τισ διαφφλαξθσ 

τθσ Ραγκόςμιασ  Ειρινθσ, τισ ανορφξεισ φρεατίων δια πόςιμον νερόν κακϊσ και δια του 

εμβολιαςμοφ κατά άλλων παιδικϊν αςκενειϊν και πλικουσ άλλων προγραμμάτων που δεν 

είναι του παρόντοσ .    

Αλλά ασ ξεκινιςομε τισ βραβεφςεισ μασ δια να μθν ςασ κουράςω υπερμζρτωσ. 

Αρχίηομε α) με τον ροτ. Βαςίλθ Καλαϊτηι – Μουντάκθ τον οποίον καλϊ να ζλκει εισ το 

πάνελ και να παραμείνει εισ αυτό μζχρι πζρατοσ όλων των βραβεφςεων δια μίαν ςυγκεντρωτικι 

αναμνθςτικι φωτογραφία.  
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Το Αιτιολογικόν : 

 Δι’ όσα προσέφερεν από καρδιάς 1)  εις την ροταριανήν ιδεολογίαν δια της επι 60 έτη συνεχούς, 

αδιαλείπτου συμμετοχής του εις τα ροταριανά δρώμενα της Ελλάδος . 2) Εις την πνευματικήν και 

εκπολιτιστικήν ζωήν του τόπου προάγοντας αυτήν ενεργώς και δραστηρίως .  3) Δια την πολύ 

μεγάλη ν Αγάπην του  προς τον Όμιλον μας και την αμέριστον συμπαράστασιν του προς αυτόν 

συμμετέχων εις όλας τας εκδηλώσεις του.  

Δια των ανωτέρω ενεργειών του ετίμησε επαξίως τον τίτλον του ροταριανού καθώς και την 

Παγκόσμια Ροταριανήν οικογένειαν μας.          Με  εκτίμησιν, θαυμασμόν και εις αναγνώρισιν της 

σημαντικής προσφοράς του.                                                                                 

Ραρακαλϊ πολφ τον β. Δ/τθν των ροτ/νϊν Κριτθσ Νϊντα Χαρωνίτθ όπωσ επιδϊςει εκ μζρουσ 

μασ το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα.  

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ, ο 

β.Δ/τθσ Νϊντασ Χαρωνίτθσ και ο βραβευόμμενοσ Βαςίλειοσ 

Μουντάκθσ-Κελαϊτηισ.   

β) καλϊ να ζλκει εισ το πάνελ ο ροτ/νόσ Σαμνιϊτθσ Λωάννθσ 

και να παραμείνει εισ αυτό μζχρι πζρατοσ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ.  

Το Αιτιολογικόν : 

1)  Δια όσα προσέφερεν ως  Πρόεδρος  του Ροτ. Ομίλου Ηρακλείου  ‘‘ΚΝΩΟ’’ επι  πολλά  έτη, καθώς 

και  ως  Α΄ Αντ/δρος του ροτ. Ομίλου Ρεθύμνου εις  τους Ροταρ. Ομίλους της Κρήτης, τόσον με την 

τακτικήν 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)  Εις τον όμιλον του κρατήσας άσβεστη την δάδα του  Ροταριανισμού εις την πόλιν του Ρεθύμνου, 

καταβάλλας κάθε δυνατή προσπάθεια προς τούτο βοηθούμενος  υπό του  τ. Προέδρου Ηρακλή Ξυδάκη 

και Γενικού Γραμματέως Ζωγραφάκη Μιχαήλ  συνεργαζόμενος αρίστως μετ’ αυτών.     

3)  Δια την πολύ μεγάλη του αγάπη προς τον Όμιλον μας και την αμέριστην συμπαράστασιν του προς 

αυτόν, η οποία σφυρηλατεί ακαταλύτους δεσμούς συναδελφώσεως.    

Με  εκτίμησιν, θαυμασμόν και εις αναγνώρησιν της σημαντικής  προσφοράς του.                                                                                 

Ραρακαλϊ πολφ τον πολιτευτιν Χανίων και πτζραρχον ε.α. κ.Κελαϊδιν Εμμ.  όπωσ επιδϊςει εκ 

μζρουσ μασ το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα εισ τον βραβευόμενον. 

Θ ςτιγμι τθσ 

βραβεφςεωσ και των 

ευχεριςτιϊν υπο του 

ροτ. Σαμνιϊτθ Λωάννου. 
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γ) Ραρακαλϊ πολφ τον ροτ/νό του Ομίλου μασ Ρατεράκθ Σταφρο να ζλκει εισ το πάνελ 

προκειμζνου  να του απονεμθκεί το ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα με το κάτωκι   Αιτιολογικόν: 

Δια την εν γένει πολυποίκιλον, λίαν αξιόλογον και σημαντικήν κοινωνικήν προσφοράν του μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται η πρόσφατη δωρεά ενός μικρού Λεωφορείου εις το κέντρον Alzheimer Χανίων δια 

τας ανάγκας του.  Οι ανωτέρω πράξεις του είναι καρπός των αλτρουϊστικών αισθημάτων και της αγάπης 

του προς τους  αναξιοπαθούντας συνανθρώπους μας . Οι δραστηριότητες του αυτές συμβάλλουν εις την 

προβολήν του έργου του Ρόταρυ και εις την διατήρησιν και εξάπλωσιν του ροταριανού ιδεώδους εις την 

Κρήτη.    

Με  εκτίμησιν, θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής.                                                                                 

Ραρακαλϊ πολφ τον βουλευτιν Χανίων 

ροτ. Χριςτο Μαρκογιαννάκθ  όπωσ 

επιδϊςει εκ μζρουσ μασ το ςχετικόν 

τιμθτικόν δίπλωμα εισ τον βραβευόμενον. 

Ο ροτ/νόσ Ρατεράκθσ Σταφροσ ενϊ 

ευχαριςτεί δια τθν τιμιν που του εγζνετο. 

 

Δοξαςτικοί Παςχαλινοί ρυκμοί Επειδι ο Απρίλιοσ είναι ο μινασ των 

πακϊν του Κεανκρϊπου αλλά και τθσ Ανάςταςθσ και επειδι 

ολόκλθροσ θ Ανκρωπότθτα περνάει περίοδο πακϊν πολζμουσ, 

ςειςμοφσ μεγάλουσ, οικονομικζσ δυςχζρειεσ είναι φυςικό να 

αιςκάνεται εντονϊτερο τον πόκον τθσ Ανάςταςθσ ο 

πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ – Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ. 

Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ αφιζρωςε ς’ αυτό το Μζγα γεγονόσ τθσ 

Ανάςταςθσ  μερικοφσ δοξαςτικοφσ του ρυκμοφσ.  

 

 

Αποςτολι βοθκείασ προσ τθν Σανηανίαν.   

 

Ο όμιλοσ μασ ευρίςκεται μζςα ςτουσ ομίλουσ εκείνουσ τθσ περιφερείασ μασ που πρωτοπορεί εισ 

τον τομζα βοθκείασ προσ τθν Αφρικι. Εκτόσ τθσ αποςτολισ των χρθμάτων που ςυλλζξαμε από 

τθν διεξαγωγιν των Απολλωνίων 2010 εισ  τον καλαςςόκοςμο ςτισ Γοφβεσ, τον περαςμζνο 

Οκτϊβριο θ ροτ/νι Τυλλιανάκθ Διμθτρα μετζβθ τον Μάρτιο του 2011 (22 θμζρεσ) 

εκπροςωπόντασ τον Πμιλόν μασ εισ τθν Τανηανίαν αλλά και με δικά τθσ χριματα προκειμζνου 

να βοθκιςει ανιμπορα παιδάκια μζςα ςτθν ηοφγκλα προςφζροντασ τουσ ιατρικι βοικεια 

κακϊσ και ξθροφσ καρποφσ, ςοκολάτεσ, μπιςκότα και ςταφίδεσςτισ φυλλζσ Μαςάχ.  Τισ αξίηουν 

κερμά και εγκάρδια ςυγχαρθτιρια δι αυτιν τθσ τθν προςφοράν που δείχνει τθν πολφ μεγάλθ 

αγάπθ που τρζφει δια τον ανιμπορον ςυνάνκρωπον. Το παράδειγμά τθσ καλοφμε να το 

μιμθκοφμε με όποιο τρόπο μποροφμε καλφτερον.     
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Κατωτζρω δθμοςιεφουμε δφο φωτογραφίεσ που δείχνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ροτ/νισ 

Τυλλιανάκθ Διμθτρασ ςτθν Τανηανία. 

 

  

Χαρακτθριςτικά φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από τισ ομιλίεσ 

των κκ. Σηανακάκθ – Μελίςςαρθ Μαρία και Κυριακουλάκθ  

Ζλια κακϊσ και των παρουςιάςεων αυτϊν και των 

ευχαριςτιϊν προσ αυτζσ από τουσ Ρρόεδρον Εμμ. Δελάκθ και 

Γεν. Γραμματζα Εμμ. Νοδαράκθ.  

 

 

 

    Ακολουκεί περίλθψθ ομιλιϊν.  

ΑΝΟΙΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ ΣΤΠΟΤ ALZHEIMER  

Θ άνοια χαρακτθρίηει άτομα 3θσ θλικίασ και ςυνεπάγεται τθν πρόκλθςθ ποικίλων ιατρό-κοινωνικϊν 

προβλθμάτων, οι επιπτϊςεισ των οποίων επιβαρφνουν τόςο τουσ πάςχοντεσ και τθν οικογζνεια τουσ  

όςο και το περιβάλλον αλλά και ολόκλθρο το κοινωνικό ςφνολο.                       

Θ Νόςοσ Alzheimer εμφανίηεται ςε ποςοςτό 1 ςτουσ 20 ανκρϊπουσ  ςτα 65 ζτθ, 1 ςτουσ 5 μεταξφ 65-75 

ετϊν και 1 ςτουσ 2  ςε άτομα μεγαλφτερα των 75 ετϊν ενϊ θ κακυςτζρθςθ τθσ ΝΑ κατά 5ζτθ, μειϊνει το 

ποςοςτό των αςκενϊν κατά 50%, κατά 10ζτθ κατά 75% ενϊ θ κακυςτζρθςθ τθσ ΝΑ κατά 1 ζτοσ 

εξοικονομεί 1,2 εκατομμφρια  δολάρια ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ . Σφμφωνα με 

ςτοιχεία το ζτοσ 2007 καταγράφθκαν 26.6 εκατ. αςκενείσ με Ν. Alzheimer ενϊ το  ζτοσ  2050 εκτιμάται 

ότι κα νοςοφν  1 ςτουσ 85 ανκρϊπουσ ,40% αυτϊν κα βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο. 
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Άνοια είναι μία  ςειρά  ςυμπτωμάτων, που παρουςιάηουν άτομα με νοςιματα του εγκεφάλου , τα  οποία  

ζχουν  ωσ  αποτζλεςμα  τθν  καταςτροφι  και τθν  απϊλεια εγκεφαλικϊν  κυττάρων που ναι μεν  είναι  

μια  φυςιολογικι  διαδικαςία , αλλά ςτα  νοςιματα  που  οδθγοφν  ςε  άνοια αυτό εμφανίηεται με 

ταχφτερο ρυκμό και οδθγεί ςτο να μθ λειτουργεί ο εγκζφαλοσ του ατόμου με φυςιολογικό τρόπο. Οι 3 

βαςικοί τομείσ που διαταράςςονται ςτθν Άνοια τφπου Alzheimer  είναι θ Γνωςτικι Ικανότθτα (μνιμθ, 

προςανατολιςμόσ, λόγοσ, επικοινωνία, ςκζψθ, αντίλθψθ), θ Λειτουργικι Ικανότθτα (χειριςμόσ 

αντικειμζνων, οικονομικϊν, αυτοφροντίδα) και θ υμπεριφορά (διζγερςθ, αςτάκεια, ψευδαιςκιςεισ). 

Άνοια μποροφν να προκαλζςουν θ νόςοσ Alzheimer, το ςφνδρομο Down, θ Νόςοσ Lewy Body, θ Νόςοσ 

Parkinson, θ Νόςοσ Creutzfeld-Jacob, θ Νόςοσ Huntington, τα πολλαπλά φλοιϊκά και υποφλοιϊδθ 

ζμφρακτα, θ υπαραχνοειδισ αιμορραγία, το Aids, το οξφ διάχυτο ι εςτιακό τραφμα, το ςφνδρομο 

Wernicke-Korsakoff, θ ζλλειψθ βιταμίνθσ B12, θ π παρουςία Αpo E4, ο υποκυρεοειδιςμόσ, πρωτοπακισ 

– μεταςτατικόσ όγκοσ εγκεφάλου και τα αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια. 

Θ Νόςοσ Alzheimer είναι μία εκφυλιςτικι νόςοσ θ οποία αργά και προοδευτικά καταςτρζφει εγκεφαλικά 

κφτταρα. Ριρε το όνομα τθσ από τον Αλουά Αλτςχάιμερ, ζναν Γερμανό νευρολόγο, ο οποίοσ το 1907 

πρϊτοσ περιζγραψε τα ςυμπτϊματα και τα νευροπακολιγοανατομικά ευριματα τθσ νόςου, όπωσ είναι 

οι πλάκεσ και οι νευροϊνιδιακζσ εκφυλίςεισ ςτον εγκζφαλο. Το κυρίαρχο ςφμπτωμα τθσ νόςου είναι θ 

ςταδιακι μείωςθ των νοθτικϊν ικανοτιτων που οδθγεί τον αςκενι ςε πλιρθ αποδιοργάνωςθ τθσ ηωισ 

και τθσ προςωπικότθτάσ του.  

Τα 10 χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα τθσ Ν. Alzheimer είναι:  

1. Απϊλεια μνιμθσ. / Ξεχνά ραντεβοφ, γνωςτά πρόςωπα και ονόματα. 

2. Δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ γνωςτϊν πράξεων. / Δυςκολεφεται να μαγειρζψει, να ψωνίςει και να 

τθλεφωνιςει. 

3. Ρροβλιματα λεκτικισ επικοινωνίασ. / Δεν βρίςκει κοινζσ λζξεισ και εκφράςεισ ι  

χρθςιμοποιεί άςτοχεσ λζξεισ μζςα ςτθν πρόταςθ. 

4. Διαταραχζσ χωρο-χρονικοφ προςανατολιςμοφ. / Δεν κυμάται το δρόμο για το ςπίτι του/τθσ. Δεν 

κυμάται το τρζχον ζτοσ. 

5. Ελαττωμζνθ ι κακι κρίςθ. / Φοράει τα ροφχα ανάποδα. 

6. Ρροβλιματα με τθν αφθρθμζνθ ςκζψθ. / Δεν αναγνωρίηει γράμματα και αρικμοφσ. 

7. Αλλαγι κζςεων αντικειμζνων. / Βάηει τα αντικείμενα ςε λάκοσ κζςθ π.χ. ροφχα μζςα ςτο ψυγείο και 

δεν μπορεί να τα ξαναβρεί.  

8. Ζντονεσ μεταβολζσ ςτθ διάκεςθ, τθ ςυμπεριφορά. / Επικετικότθτα, απάκεια χωρίσ εμφανι αιτία. 

Ευμετάβλθτθ και παράλογθ ςυμπεριφορά, καχυποψία.  

9. Απϊλεια των πρωτοβουλιϊν. /Ραρουςιάηει αδιαφορία, πακθτικότθτα και χρειάηεται παρότρυνςθ για 

να κάνει απλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. 

10. Κινθτικζσ διαταραχζσ. / Εκδθλϊνει υπερδιζγερςθ, άςκοποσ βθματιςμόσ, αςτάκεια, δυςκαμψία.  

Θ διάγνωςθ Ν.Alzheimer γίνεται μζςα από νευροψυχιατρικι εκτίμθςθ (ψευδαιςκιςεισ, παραιςκιςεισ, 

διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ – ςυναιςκιματοσ), νευροαπεικόνιςθ (αξονικι ι μαγνθτικι τομογραφία 

,SPECT, PET), νευροφυςιολογικό ζλεγχο (θλεκτροεγκεφαλογράφθμα), εξετάςεισ αίματοσ (B12 – Φυλλικό 

οξφ ) και από εξζταςθ ΕΝΥ. 

Θ μεγαλφτερθ προςφορά προσ τουσ αςκενείσ με Ν.Α. και τουσ φροντιςτζσ τουσ είναι θ ζγκαιρθ διάγνωςθ 

ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ νόςου. Τα ςτάδια τθσ Νόςου Alzheimer όπου ο αςκενισ παρουςιάηει δυςκολία  

είναι: 
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   1ο  τάδιο:  

Ενκφμθςθ γνωςτϊν ονομάτων/πρόςφατων γεγονότων-διαλόγων 
αντεβοφ 
Οικονομικι διαχείριςθ 
Ρροςανατολιςμόσ 
Συμμετοχι ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ  
Λιψθ αποφάςεων 
2ο τάδιο: 

Βραχφχρονθ μνιμθ 
Επικοινωνία  
Αυτοεξυπθρζτθςθ  
Αναγνϊριςθ οικείων προςϊπων   
Ρροςανατολιςμόσ ςε γνωςτά μζρθ 
Αντίλθψθ χριςθσ γνωςτϊν αντικειμζνων 
Καχυποψίεσ 
Αλλαγι ςτθ προςωπικότθτα  
Αλλαγι ςτθν  ςυμπεριφορά 
3ο τάδιο : 

Πλα τα επίπεδα μνιμθσ  
Λειτουργικότθτα  
Επικοινωνία 
Αναγνϊριςθσ οικείων προςϊπων, χϊρων και αντικειμζνων 

Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ρσξίδνληαη ζε θαξκαθεπηηθέο (θάξκαθα, εκβόιηα, βιαζηνθύηηαξα)  

θαη ζε  κε θαξκαθεπηηθέο (ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, 

γλσζηηθή αλαδόκεζε, γλσζηηθή θηλεζηνζεξαπεία, θπζηθνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία). 

Η λόζνο Αιηζράηκεξ είλαη κία πξαγκαηηθόηεηα. Πνιινί άλζξσπνη λνζνύλ θαη πνιινί 

πεξηζζόηεξνη ζα λνζήζνπλ ζην κέιινλ. 

Θ νόςοσ Αλτςχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιςτεί. Ενθμερωκείτε! 

Σηανακάκθ- Μελιςςάρθ Μαρία Νευρολόγοσ- Ψυχίατροσ 
Διευκφντρια Ψυχιατρικισ Κλινικισ Γ.Ν.Χ. 
Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του Κζντρου Θμζρασ Νόςου 
Alzheimer Χανίων 

Θ ΔΟΜΘ ΚΑΙ Θ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΘΜΕΡΑ ΝΟΟΤ ALZHEIMER   

 
                  Θ λειτουργία του Λνςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Ψυχιατρικϊν- Ανοϊκϊν αςκενϊν 
Χανίων( με  πρόεδρο Δ.Σ. τον κ. Νικολακάκθ Γ. και Επιςτθμονικά υπεφκυνθ τθν κ. Τηανακάκθ Μ., Δ/ντρια 
Ψυχιατρικοφ τομζα Γ.Ν.Χ)  ξεκίνθςε  τον Αφγουςτο  του 2006. Είναι μία αςτικι, μθ κερδοςκοπικι 
εταιρεία που χρθματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Λειτουργεί 
κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 7.30  ζωσ και 15.30. 15 άτομα με νόςο Alzheimer ι/και 
ςυναφείσ διαταραχζσ αρχικοφ ι μζςου ςταδίου κάνουν κακθμερινι χριςθ των υπθρεςιϊν του κζντρου 
και ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ι ατομικζσ ςυνεδρίεσ. Ραράλλθλα με τα άτομα αυτά, 15 
άλλοι αςκενείσ με Ιπια Γνωςτικι Διαταραχι (περίπου 15 ςτον αρικμό τθν εβδομάδα) ςυμμετζχουν ςε 
ατομικζσ ςυνεδρίεσ  αςκιςεων νοθτικισ ενδυνάμωςθσ. Στο Κζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ 
απαςχολοφνται οι παρακάτω ιδιότθτεσ: 1 Ψυχίατροσ,1 Ψυχολόγοσ, 1 Κοινωνικι Λειτουργόσ, 1 
Γυμναςτισ, 1 Διοικθτικι Υπάλλθλοσ, 1 Εργοκεραπεφτρια, 1 Λογοκεραπεφτρια, 2 Νοςθλευτζσ και 4 
Γενικϊν κακθκόντων. Το πρόγραμμα μασ πλαιςιϊνεται και από εκελοντζσ. 

Άμεςοι ςτόχοι του Κζντρου Θμζρασ είναι να προςφζρει ςτουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν του 
μια διαδρομι κατάκτθςθσ τθσ δεξιότθτασ, τθσ αυτονομίασ και τθσ ταυτότθτάσ τουσ, διαμζςου μιασ 
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αποκαταςταςιακισ διαδικαςίασ. Θ αξία αυτοφ του ςκοποφ ζγκειται πάνω απ’ όλα ςτο γεγονόσ ότι οι 
αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν του Κζντρου Θμζρασ, εκουςίωσ λειτουργϊντασ ωσ «εκελοντζσ», ςχεδιάηουν, 
επιλζγουν και πραγματοποιοφν ποικιλία δραςτθριοτιτων, ςυμμετζχοντασ και ςυμβιϊνοντασ ςε μια 
κοινοτικι εμπειρία με ςκοπό να φτάςουν ςε όςον το δυνατόν πιο ικανοποιθτικζσ μορφζσ 
αυτοδιαχείριςθσ, αυτοεξυπθρζτθςθσ, δυνατότθτασ ςυναλλαγισ και ςυνφπαρξθσ. Το Κζντρο Θμζρασ ωσ 
μεταβατικι θμιςτεγαςτικι δομι διαςφαλίηει, μζςω τθσ «προςομοίωςθσ», τθ διαςφνδεςθ με το 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ζτςι ϊςτε να λειτουργεί για τθν επιςτροφι των 
εξυπθρετοφμενων ςε μια φυςιολογικι ςυνκικθ ηωισ και απαςχόλθςθσ. 

Για να ενταχκεί κάποιοσ ςτο πρόγραμμα του Κζντρου Θμζρασ  απαιτείται από τον κάκε 
ενδιαφερόμενο ι ςυμπλιρωςθ μίασ αίτθςθσ ςτθν γραμματεία και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποίθςθ 
ςυνάντθςθσ με τθν κοινωνικι λειτουργό όπου καταγράφεται το κοινωνικό ιςτορικό του αςκενι. Στθ 
ςυνζχεια πραγματοποιείται ςυνάντθςθ με τθν ψυχολόγο όπου γίνεται μία ψυχολογικι και γνωςτικι 
εκτίμθςθ του αςκενι και τζλοσ πραγματοποιείται ψυχιατρικι και νευρολογικι εξζταςθ από τον 
ψυχίατρο του κζντρου.  

Θ βοικεια ςε κάκε νζο περιςτατικό δίνεται  με ζναν από τουσ εξισ τρόπουσ: 

- Ζνταξθ του αςκενι ςτο Θμεριςιο πρόγραμμα του Κζντρου Θμζρασ, το οποίο αυτόματα ςθμαίνει τθν 
κακθμερινι παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ του Κζντρου από τον αςκενι και τθν ςυμμετοχι του 
ςυγγενι ςε ανάλογεσ ομάδεσ. (Κεραπευτικι ομάδα, ομάδα Αναπόλθςθσ, ομάδα Ρροςανατολιςμοφ, 
Γνωςτικόσ Ερεκιςμόσ, ομάδα Λόγου, Κοινωνικι Συνάντθςθ, ομάδα Αγωγισ Υγείασ, Γυμναςτικι, 
Εργοκεραπεία) 

- Ψυχιατρικι παρακολοφκθςθ  

-Ενθμζρωςθ των φροντιςτϊν πάνω ςτθ φφςθ τθσ αςκζνειασ και ςυμβουλευτικι πάνω ςε κζματα 
ςυμπεριφοράσ προσ τον αςκενι, τρόπουσ απαςχόλθςθσ του ςτο ςπίτι και νοθτικισ του ενδυνάμωςθσ.  

-Ατομικζσ ςυνεδρίεσ ςτο κζντρο 2 φορζσ τθν εβδομάδα από τθν ανάλογθ ειδικότθτα ανάλογα με το 
πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ο αςκενισ.  

Ραράλλθλα οι ςυγγενείσ των χρθςτϊν του προγράμματοσ ζχουν τθν ευκαιρία να 
ςυμμετάςχουν ςε «Ομάδα Φροντιςτϊν» θ οποία πραγματοποιείται  2 φορζσ τον μινα και ςτθν οποία 
καλφπτονται τα παρακάτω κζματα:  Διάγνωςθ,  αντιμετϊπιςθ ςυναιςκθμάτων αςκενι και φροντιςτι, οι 
ανάγκεσ του αςκενι και οι ανάγκεσ του φροντιςτι, ςυμπτϊματα ςε κάκε ςτάδιο, αλλαγζσ ςτισ ανάγκεσ 
του ατόμου με άνοια ςτθ μνιμθ, επικοινωνία, ςωματικι επαφι, προςανατολιςμόσ, αλλαγζσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι, ςτθν ςυμπεριφορά και ςτο ςϊμα. Με τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου τθσ ομάδασ 
φροντιςτϊν οι ςυγγενείσ ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Αυτοβοικειασ. Στόχοσ τθσ ομάδασ είναι να 
εκπαιδευτοφν τα μζλθ τθσ να ςτθρίηονται ψυχολογικά μεταξφ τουσ, να επικοινωνοφν και να μακαίνουν 
μζςα από τισ εμπειρίεσ των άλλων μελϊν, να δοκιμάςουν νζεσ πρακτικζσ , να βοθκιςουν τα υπόλοιπα 
μζλθ και τελικά να καταφζρουν να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν φροντίδα 
του ανοϊκοφ αςκενι που φροντίηουν.  

Στο Κζντρο επίςθσ πραγματοποιοφνται παράλλθλεσ δράςεισ όπωσ  εξωτερικζσ 
δραςτθριότθτεσ (εκδρομζσ-περίπατοι), ςυνεργαςία με τα Κ.Α.Ρ.Θ. και τισ υπθρεςίεσ υγείασ του Νομοφ 
Χανίων, οργάνωςθ εκδθλϊςεων και εορτϊν, ενθμζρωςθ πολιτϊν με ομιλίεσ, παρουςιάςεισ και άρκρα 
ςτα τοπικά Μ.Μ.Ε, ενϊ ζχει και ερευνθτικό και εκπαιδευτικό ρόλο: ποςοτικι ζρευνα ςτο Διμο Χανίων 
για το ποςοςτό ατόμων με άνοια, ψυχοεκπαιδευτικά ςεμινάρια ςε επαγγελματίεσ υγείασ με 
πιςτοποίθςθ, ςυμμετοχι ςε ζρευνεσ/ςυνζδρια/ομιλίεσ.  Τζλοσ άμεςοι μελλοντικοί ςτόχοι του κζντρου 
είναι θ δθμιουργία  24ωρθσ γραμμισ SOS, μία κατ’ οίκον μονάδα, οικοτροφείο- ξενϊνασ για βραχεία 
παραμονι, αναγνϊριςθ τθσ νόςου ωσ αναπθρία και παρουςίαςθ του παιδικοφ παραμυκιοφ για τθ Ν.Α. 
ςτα Δθμοτικά ςχολεία του Νομοφ Χανίων. 

Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ Ψυχιατρικϊν- Ανοϊκϊν αςκενϊν Alzheimer 
Χρυςοπθγισ 60, Χανιά 
Σθλ. & Fax: 28210-76050 
www.alzheimer-chania.gr 
E-mail: inerekal@otenet.gr    Ζλια Κυριακουλάκθ, Ψυχολόγοσ Τγείασ (Msc) 

http://www.alzheimer-chania.gr/
mailto:inerekal@otenet.gr
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Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από τθν βράβευςιν του οτ/νοφ Ομίλου Χανίων υπο του Διοικθτοφ 
Γιάννθ Θλιάκθ εισ το ετιςιο ςυνζδριο τθσ 2470 Ρεριφζρειασ του Διεκνοφσ όταρυ εισ το 
Καρπενιςι από 29/4 ζωσ 1/5 /2011 κακϊσ και τθσ αναγνωρίςεωσ του Ρροζδρου μασ Εμμ. 
Δελάκθ ωσ Ευεργζτου του ροτ/νοφ ιδρφματοσ και 7οσ Paul Harris Fellow. 
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Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα και λοιπό ρεπορτάη από τθν ςυμμετοχιν  του ομίλου μασ εισ το 

ετιςιο ςυνζδριο τθσ 2470 περιφερείασ του Δ.Ρ. εισ Καρπενιςι από 29/4 ζωσ 1/5/11 

Συμμετείχε δεκαμελισ αντιπροςωπεία του ομίλου μασ εισ το ανωτζρω ςυνζδριο αποτελουμζνθ από τον 

Ρρόεδρο Εμμ. Δελάκθ και τθν ροτ/νιν ςφηυγον του Αικατερίνθ, τον β. Δ/τθν Σταφρο Γκίηα, τον επίτιμο 

Ρρόεδρον Σταφρο Μαρινάκθ μετά τθσ ςυηφγου του Μαρίασ και τον ροτ/νόν Μυριδάκθν Δθμιτριον μετά 

τθσ ςυηφγου του ιρίκασ και τον  ροτ. Μπατςαριςάκθν Ραναγιϊτθν μετά τθσ ςυηφγου του και των δφο 

τζκνων του.    

Εισ τισ δφο κατωτζρω φωτογραφίεσ δικρίνονται απ’ αριςτερά α) οι ροτ. Μυριδάκθσ  Δθμιτριοσ και θ 

Δελάκθ Αικατερίνθ παρακολουκϊντασ τισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου και β) οι Μυριδάκθσ Δθμιτριοσ θ 

ςφηυγοσ του ιρίκα και θ ςφηυγοσ του ροτ. επίτ. Ρροζδρου μασ Μαρινάκθ Σταφρου Μαρία ςτον επίςθμο 

χορό του Σαββάτου 30-4-11 

   

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν του ροτ/νοφ Ομίλου 

Χανίων τθσ 12-5-2011 θ οποία αφοροφςε Α) τθν ομιλία του επι οκταετίαν τ. Δθμάρχου Χανίων 

κ. Κυριάκου Βιρβιδάκθ τ. Βουλευτοφ και επίτιμου ροτ/νοφ,  Β) των βραβεφςεων 1) του πρϊθν 

Αντιδθμάρχου Χανίων κ. Βοφρβαχθ Γεωργίου και 2)των ροτ. Νάνςυ Βλατάκθ – Ηερβοφ τ. 

προζδρου και Μαρίασ Αρχοντουλάκθ Γεν. Γραμματζωσ του ροτ/νοφ Ομίλου Θρακλείου 

Candia.  

ε κοςμοςυρροι εξελίχκθ θ ανωτζρω ςυνεςτίαςθσ λόγω τθσ δθμοφιλίασ ( μεγάλθσ Δθμοτικότθτασ ) που 

διακατζχει θ προςωπικότθτα τόςον του πρϊθν Δθμάρχου όςον και των βραβευομζνων μασ κακϊσ και 

τθσ ςυμμετοχισ ροτ/νϊν από άλλων ομίλων τθσ Κριτθσ και ικανοφ αρικμοφ μελϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

μασ. 

Κεντρικό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ  

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Αντιπρόεδροσ μασ Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ, ο Ρρόεδροσ του ροτ/νοφ 

Ομίλου Θρακλείου Candia Τςικανδιλάκθσ Γεϊργιοσ, ο επίτιμοσ Ρρόεδροσ Μαρινάκθσ Σταφροσ, ο β.Δ/τθσ 

2011-12 Σταφροσ Γκίηασ, ο Δ/τθσ τθσ V Mεραρχίασ Κρθτϊν Ταξίαρχοσ κ. Στρατιδάκθσ Γεϊργιοσ, ο Γεν. 

Γραμμ. Εμμ. Νοδαράκθσ, θ κ. Βιρβιδάκθ και ο ςφηυγοσ τθσ τ. Διμαρχοσ Χανίων επίτ. οτ/νόσ Βιρβιδάκθσ 
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Κυριάκοσ, ο Ρρφτανθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ Λωάννθσ, ο κ. Ραπαδάκθσ Εμμ. Αντιπ/δροσ του 

Ρεριφγερειακοφ Συμβουλίου Κριτθσ και ο Γεν. Γραμμ. αυτοφ κ. Γφπαρθσ Κων/νοσ μετά του 

Ρεριφερειακοφ Συμβοφλου κ.Κονταξάκθ Γεωργίου και ο κ. Κελαϊδισ Εμμ. πτζραρχοσ ε.α. και πολιτευτισ. 

Δεξιό  τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ  

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο τ. Γεν. Γραμμ. Του Διμου 

Χανίων τ. ροτ. Χουλιόπουλοσ Τάκθσ, ο τ. Ρρόεδροσ των 

Τουριςτικϊν Ρρακτόρων Κριτθσ ροτ. Ρατεράκθσ Σταφροσ και 

ο κ. Μπιτςάκθσ τ.Δ/ντισ τραπζηθσ. 

 

  Αριςτερό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ   

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο τ. 

Διμαρχοσ Αν. Σελίνου κ. 

Ραπαδερόσ Ελευκζριοσ, θ τ. 

Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Χαροφλα 

Μυλωνάκθ, θ  πολιτευτισ Χανίων 

κ.Αρχόντιςςα  Ναναδάκθ – 

Ραπαδεροφ, θ κ. Ελπίδα 

Κεοδωράκθ ςφηυγοσ του αειμνιςτου ροτ/νοφ Λωάννου Κεοδωράκθ, ο κ. Σεραφείμ Καςτανάκθσ 

κακθγθτισ Λατρικισ και επίτιμοσ Δ/ντισ τθσ Λατρικισ Υπθρεςίασ του Γεν. Νοςοκομείου Χανίων, ο κ. 

Τηουλάκθσ Σταφροσ τ. ζφοροσ  Χανίων και θ κ. Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ προϊςταμζνθ του Λςτορικοφ 

Αρχείου Κριτθσ  

Μικρά αναφορά ςτθν επζτειο τθσ Μάχθσ τθσ Κριτθσ .  

Τον μινα Μάϊο εορτάηομεν τθν μεγάλθν  επζτειον τθσ κρυλικισ Μάχθσ τθσ Κριτθσ 

που κατά τθν γνϊμθν διαςιμων Λςτορικϊν άλλαξε τον ροφν του ΒϋΡαγκοςμίου 

Ρολζμου γιατί κακυςτζρθςε τθν επίκεςιν των Γερμανικϊν ςτρατευμάτων ενάντια 

ςτθ ωςία με ςυνζπεια να τα καταφτάςει ο φοβερόσ ωςικόσ χειμϊνασ και να δϊςει 

τοιουτοτρόπωσ τθν ευκαιρία δια αντεπίκεςιν  των ωςικϊν δυνάμεων . Στο μεγάλο 

τοφτο γεγονόσ ανεφζρκθ ο φίλοσ των ροταριανϊν ο πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ 

– Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ .                                                                            

 

Τμιματα από τθν κατάμεςτθ αίκουςα όπου διακρίνονται αρκετοί ροτ/νοί ςυνάδελφοι και επιςκζπται 

ροτ. από τουσ ομίλουσ Θρακλείου Candia και Ακθνϊν Νότου κακϊσ και φίλοι του ομίλου Χανίων και των 

βραβευομμζνων.  
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  Από τθν ειςδοχιν του νζου ροτ. Μπατςαριςάκθ Ραναγιϊτου εισ 

τον Πμιλον μασ τθν ςτιγμιν που ο ανάδοχοσ του Μελζτιοσ 

Ουρουτηόγλου τον ςυγχαίρει δια τθν απόφαςιν του να γίνει 

ροτ/νόσ και αφοφ προθγουμζνωσ του ζχει τοποκετιςει το ςιμα 

του όταρυ ςτθν κομβιδόχθν του και ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ 

προζβθ ςτθν τελετιν ειςδοχισ του. 

 

 Από τθν βράβευςιν του επι οκταετίαν Αντιδθμάρχου Χανίων κ. 

Βοφρβαχθν Γεωργίου δια τθν αξιόλογον και λίαν ςθμαντικιν 

προςφοράν του κατά τθν διάρκειαν τθσ Αντιδθμαρχίασ του. Το 

ςχετικόν τιμθτικόν δίπλωμα επζδωςε δια λογαριαςμόν του ροτ. 

ομίλου Χανίων ο Ρρφτανισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Φίλθσ 

Λωάννθσ παρουςία του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ ο οποίοσ 

ανεφζρκθ εκτενϊσ εισ το πολυςχεδζσ ζργον του.  

Ο τ. Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Βοφρβαχθσ Γεϊργιοσ ενϊ ευχαριςτεί τον ροτ. 

Πμιλο Χανίων και ιδιαίτερα τον Ρρόεδρον Εμμ. Δελάκθ δια τθν τιμιν που του 

εγζνετο Βραβεφοντασ τον και αναγνωρίηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπον το 

ζργον που επετζλεςε ςτο Διμο Χανίων. 

 

Στιγμιότυπα α) από τθν προςφϊνθςιν που ζκανε ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ βραβεφοντασ τον 

Αντιδιμαρχον κ. Βοφρβαχθν Γεϊργιον και τουσ ροτ. Νάνςυ Βλατάκθ-Ηερβοφ τ. Ρρόεδρον και Μαρία 

Αρχοντουλάκθ νφν Γεν. Γραμματζα του ροτ/νοφ ομίλου Θράκλειο Candia β) οι βραβευκζντεσ 

φωτογραφοφμμενοι με τον Ρρόεδρο μασ Εμμ. Δελάκθ και τον Δ/τθν τθσ V  Μεραρχίασ Κρθτϊν που 

επζδωςε δια λογαριαςμόν του ομίλου μασ εισ τισ ανωτζρω ροταριανοφσ τα ςχετικά τιμθτικά δθπλϊματα.  

Ρρο τθσ ομιλίασ του πρϊθν Δθμάρχου Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκθ ο 

μεγαλφτεροσ Ζλλθνασ Σατυρικόσ ςυγγραφζασ κ. Ραφλοσ Ρολυχρονάκθσ μασ 

χάριςε λίγο χαμόγελο ςτα χείλθ μασ που τόςον το ζχομε ανάγκθ αυτιν τθν 

περίοδο απαγγζλοντασ μασ ζνα χιουμοριςτικό ποίθμα του περί του 

Καλλικράτθ. 
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Φωτογραφικά  ςτιγμιότυπα από τθν 

ομιλίαν του πρϊθν Δθμάρχου 

Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδαϋκθ με 

κζμα «Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΘ  ΘΜΕΡΟΝ»   

και με μικράν περίλθψιν τθσ ομιλίασ 

του.  

 

 

Ο Νόμοσ 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ Πρόγραμμα “Καλλικρϊτησ”» ϋφερε ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτην διούκηςη και την 

λειτουργύα των Δόμων. Το θϋμα εύναι αν αυτϋσ οι αλλαγϋσ όταν ό όχι προσ την ςωςτό 

κατεύθυνςη. 

Το όνομα “Καλλικρϊτησ” ϋφεραν κατϊ το παρελθόν διϊφορεσ ςημαντικϋσ προςωπικότητεσ 

όπωσ ο Αρχιτϋκτονασ και Εργολόπτησ που καταςκεύαςε τον Παρθενώνα και τον Ναό τησ 

Απτϋρου Νύκησ αλλϊ και ο πολιτικόσ που δολοφονόθηκε διότι όπωσ λϋγεται προςπϊθηςε 

μϊταια να μετατρϋψει την δυοβολύα ςε τρεύσ οβολούσ. Επύςησ με το όνομα  Καλλικρϊτησ 

αναφϋρονται, Γλύπτησ , Ποιητόσ , Στρατηγόσ, Ιςτορικόσ-Συγγραφϋασ κ.α. Μϋνει λοιπόν να 

δούμε ο Νόμοσ “Καλλικρϊτησ”  που ανόκει ςτα θετικϊ ό ςτα αρνητικϊ. 

Το αύτημα για διοικητικό μεταρρύθμιςη όταν ώριμο όδη από δϋκα και πλϋον χρόνια και οι 

βαςικϋσ του αρχϋσ εύχαν προςδιοριςτεύ ςτα Συνϋδρια τησ Κεντρικόσ Ένωςησ Δόμων και 

Κοινοτότων Ελλϊδοσ (ΚΕΔΚΕ) το 2007,2008 και 2009.  

 Τα κύρια προβλόματα του “Καλλικρϊτη” ςε ςχϋςη με την Διοικητικό Μεταρρύθμιςη 

όπωσ την προςδιόριςε η Τοπικό Αυτοδιούκηςη εύναι: 

1. Δεν ϋχει καμύα ςχϋςη με την Διοικητικό Μεταρρύθμιςη όπωσ την πρότεινε η 
Αυτοδιούκηςη. 

2. Ο χρόνοσ διαλόγου, διαμόρφωςησ του κειμϋνου και εφαρμογόσ εύναι ςημαντικϊ 
περιοριςμϋνοσ. 

3. Δεν υπϊρχει οικονομικό ςτόριξη. Αντιθϋτωσ υπϊρχει ςημαντικό μεύωςη των πόρων. 
Η οικονομικό κατϊςταςη των Δόμων όπωσ αποτυπώθηκε  ςτην απογραφό ϋναρξησ τησ 

1/1/2011 αποδεικνύει ότι εϊν η χρηματοδοτόςεισ του 2010 εύχαν δοθεύ κανονικϊ και 

εϊν δεν υπόρχαν «παρϊνομεσ»   παρακρατόςεισ (οι οπούεσ ςε ϋνα βαθμόσ ϋχουν 

αναγνωριςτεύ από τισ Κυβερνόςεισ) δεν θα υπόρχε οικονομικό πρόβλημα ςτην Τοπικό 

Αυτοδιούκηςη. 

Παρ όλα αυτϊ και ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που ο ύδιοσ ο Υπουργόσ Εςωτερικών 

παρϋθεςε ςε ςυνϋντευξη του ςτισ αρχϋσ Μαΐου τα ςυμπερϊςματα ϋχουν ωσ εξόσ: 

Οι δυνατότητεσ επηρεαςμού τησ δημοςιονομικόσ κατϊςταςησ τησ χώρασ από τουσ ΟΤΑ 

εύναι πολύ περιοριςμϋνη λόγω:  

α’) του μικρού μεγϋθουσ των εςόδων και δαπανών τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, 

ςε ςχϋςη με το ΑΕΠ και το δημοςιονομικό χρϋοσ, αλλϊ  
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β’) και του ότι η ελληνικό Τοπικό Αυτοδιούκηςη ϋχει το μικρότερο δανειακό βϊροσ 

ςτην ΕΕ (εκτόσ τησ Μϊλτασ)   

Σε ότι αφορϊ τον Δόμο Χανύων η ςύγκριςη του ιςολογιςμού παραλαβόσ (1/1/2003) και του 

ιςολογιςμού παρϊδοςησ (31/12/2010)  τησ Δημαρχύα Κυριϊκου Βιρβιδϊκη αποδεικνύει ότι 

η οικονομικό κατϊςταςη του Δόμου ςτην παρϊδοςη όταν περιςςότερο από 19 εκατομμύρια 

€,  καλύτερη από την παραλαβό. 

Συμπερϊςματα: 

Η αυτοδιούκηςη ςτο ςύνολο τησ αλλϊ και ειδικότερα ο Δόμοσ Χανύων ευρύςκοντο ςε υγειό 

οικονομικό κατϊςταςη. Ο “Καλλικρϊτησ” αποτελεύ κύνδυνο  για την οικονομικό ευρωςτύα 

αλλϊ και για την λειτουργύα τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ προσ 

τουσ πολύτεσ θα υποβαθμιςτούν εϊν δεν ληφθούν ϊμεςα και δραςτικϊ μϋτρα. Σε κϊθε 

περύπτωςη εϊν δεν αποκαταςταθεύ η Χρηματοδότηςη τησ Αυτοδιούκηςησ ςτα προ του 2010 

επύπεδα αυτό κινδυνεύει με πτώχευςη. 


