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Έηνο 43
νλ

 – Σεύρνο 30
νλ 

- Πεξηόδνπ 01/07/11 – 30/06/12 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  2011 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ΕΚΔΟΣΑΘ-ΔΘΕΤΘΤΝΣΑΘ 

ΓΔΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΥΑΛΗΔΩΝ 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 1) ηελ Ηζηνζειίδα (website) : www.rotarychania.gr 

2) ηελ ζειίδα καο ζην facebook 

Πεξηέρνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο ησλ  

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

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΩΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ.6945870845-6944990538 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ξνη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

Τπεύζπλνη facebook ξνη/λνί Δειάθεο Εκκ. Πξόεδξνο, Κνθθηλάθεο Εκκ. Δηαρεηξηζηήο, 

Οπξνπηδόγινπ Μειέηηνο (ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη θάζε 15 εκέξεο).   
 

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

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

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

Ελλθνοκυπριακϊν. 

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

φίλουσ του ομίλου που δεν διακζτουν e-mail.  

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

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

διότι 1)πολλά email επιςτρζφουν πίςω και 2)τα νζα μζλθ τουσ να μποροφν να παραλαμβάνουν το 

περιοδικό μασ. 

Προςοχι: 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/


  

3 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ  

2470 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΣΟ ΤΝΘΖΜΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΓΝΧΡΗΔ  ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ  ΟΤ                     

ΑΓΚΑΛΗΑΔ  ΣΟΝ  ΑΝΘΡΧΠΟ  

 ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΡΟΣΑΡΤ : 

 Kalyan  Banerjee 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2011-2012 

 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Κπςέιεο 3, Αζήλα, 11257 

ΚΗΝ : 6944 385838 

ΣΖΛ : 210 8211660 

OIK : 210 8817870 

Email : makriglaw@hol.gr 

ΔΦΖΦ. Γ/ΣΖ 2012-2013 

  

ΚΟΣΑΛΖ  ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΚΗΝ : 6944411570 

ΣΖΛ : 210-8031359 

FAX : 210-6130364 

ΟΗΚΗΑ : 210-8030366 

Email : gekh@tee.gr    

ΤΠΟΓ/ΝΟ Γ/ΣΖ  2013-2014 

  

ΚΟΜΑ ΥΟΤΣΟΤΡΗΑΓΖ  

Βαξαζόβεο 10- Άλσ Γιπθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : cosmas-s@bossoft.gr 

                       

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

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γηθεγόξνο, Ρεληέξε 9 

Σει Δξγ 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 ΔΜΜ Φαξκαθνπνηόο 

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

7)  ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΒΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΘΟΓΡΑΦΟ 

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

8) ΜΔΛΟ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ 4
εο 

 ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΖ ΣΤΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

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

9) ΣΑΜΗΑ  ΚΡΑΟΤΓΑΚΖ ΡΟΤΟ   

Επηρεηξεκαηίαο, Email:  Κηλ. 6958 138180                                        

10) ΚΟΜΖΣΧΡ ΠΔΛΔΚΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

Έκπνξνο δεξκάηηλσλ εηδώλ,  Κηλ. 6989 119252 

11) ΑΝΑΠΛ. ΚΟΜΖΣΧΡ ΣΗΥΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  θηλ. 6989711155 

 

 

mailto:makriglaw@hol.gr
mailto:cosmas-s@bossoft.gr
mailto:stavrosgizas@gmail.com
mailto:edelakis@otenet.gr
mailto:edelakis@yahoo.gr
mailto:marsta@hol.gr
mailto:takisou@yahoo.gr
mailto:vathioti@otenet.gr
mailto:azolindaki@yahoo.gr
mailto:nodarakis@yahoo.com
mailto:tsivourakin@hotmail.com
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το παρϊν τεφχοσ δθμοςιεφουμε τισ δραςτθριότθτεσ μασ των μθνϊν 

επτεμβρίου – Οκτωβρίου 2011 

 

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν ςυνεςτίαςιν τθσ 15– 9- 2011  

 

ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΠΡΟΦΩΝΗΙ 15-9-2011 ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΜΑ ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗ 

Ρολφ  αγαπθτοί ροτ/νοί ςυνάδελφοι  

Ραρακαλϊ πολφ κζλω να με παρακολουκιςετε με μεγάλθ προςοχι . 

Είμαι ιδιαίτερα ςυγκινθμζνοσ που βριςκόμεκα ξανά ςιμερον εδϊ δια τθν ζναρξιν τθσ νζασ 

ροταριανισ χρονιάσ μετά τισ κακιερωμζνεσ διακοπζσ του Αυγοφςτου. 

Ρροτίμθςα τθν μεταξφ μασ ςυνεςτίαςιν και όχι τθν πανθγυρικιν δια να κουβεντιάςουμε 

τρζχοντα ενδιαφζροντα κζματα του ομίλου μασ που πρζπει να επιλφςουμε και να ακοφςω τισ 

απόψεισ ςασ. 

Ρροτοφ ξεκινιςω κζλω λοιπόν να ςασ καλωςορίςω από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια τθν 

ςθμερινιν ςασ παρουςία και να ευχθκϊ ςε όλουσ ςασ καλι ροτ/νι χρονιά. 
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Θζματα:  

1) υναδζλφωςθσ -Αγάπθ –Αλλθλεγγφθ μεταξφ μασ. 

Εκλεκτοί ροτ/νοί ςυνάδελφοι. Κζλω να ςασ τονίςω ότι βαςικι προχπόκεςθσ τθσ υπάρξεωσ μασ 

ωσ ροταριανϊν είναι θ φιλία, θ ςυναδζλφωςθσ, θ αλλθλεγγφθ που πρζπει να μασ ςυνδζει όλουσ 

ανεξαιρζτωσ. 

Γνωρίηω απόλυτα ότι είναι δφςκολο κάκε ειςερχόμενοσ νζοσ ροτ/νόσ να αφομοιωκεί αμζςωσ. 

Χρειάηεται λίγοσ χρόνοσ. Οι παλαιοί ροταριανοί ζχουν κακικον να τον αγκαλιάςουν με κζρμθ και 

να τον ι τθν πλθςιάςουν και να γνωριςτοφν προςωπικά. Ζτςι ςιγά – ςιγά  αναπτφςςεται ι 

ςυναδζλφωςθσ. Εξ άλλου γινόμενοι ροτ/νοί μασ τόνιηαν ότι θ φιλία και θ αγαςτι ςυνεργαςία 

μεταξφ όλων των ροτ/νϊν αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκον του ροτ/νοφ οικοδομιματοσ. Xωρίσ  

Αγάπθ, φιλία και ςυναδζλφωςθ μεταξφ μασ τίποτε δεν ζχει νόθμα μετά. Σασ προτρζπω λοιπόν δια 

μίαν ακόμθ φοράν να ανοίξετε τθν καρδιά ςασ διάπλατα ςε κάκε ροτ/νό και ζτςι μόνο κα 

αιςκανκείτε τθν χαρά τθσ ςυμμετοχισ εισ τθν Διεκνιν μασ οργάνωςιν. Να κάκεςτε κάκε φορά ςτισ 

μθ πανθγυρικζσ ςυνεςτιάςεισ με διαφορετικοφσ ροτ/νοφσ δια να γνωριςκείτε καλφτερα και να 

αναπτφξετε κατ’ αυτόν τον τρόπον τισ μεταξφ ςασ ςχζςεισ. Να ανταλλάςετε ευχζσ ςτισ ονομαςτικζσ 

ςασ εορτζσ κακϊσ και εισ τισ μεγάλεσ εορτζσ του ζτουσ. Χριςτοφγεννα – Ρρωτοχρονιά – Ράςχα 

κ.λ.π. Μθ περιχαρακϊνεςτε ς’ ζνα ςτενό κφκλο. Εάν δεν αναπτφξουμε φιλία μεταξφ μασ πωσ 

κζλομε να μασ αγαποφν μζλθ των άλλων ροτ/νϊν ομίλων τθσ Ελλάδοσ και του εξωτερικοφ.  

Επ’ ευκαιρία λοιπόν τθσ χκεςινισ εορτισ του Τιμίου Σταυροφ απευκφνομε τισ κερμζσ ευχζσ 

μασ δια μακροθμζρευςιν με Υγεία – Χαρά και Ευτυχία ςτουσ εορτάηοντασ Σταφρουσ του Ομίλου 

μασ . Εισ τον επίτιμον Ρρόεδρον μασ τον Σταφρο Μαρινάκθ, τον Σταφρο Μουςταϊηι, τον Σταφρο 

Ρολζντα και  τον απουςιάηοντα εισ Κφπρον β.Δ/τθν Σταφρο Γκίηα.   

2) υμπαράςταςισ ςτουσ ροτ/νοφσ  Βουλουμπαςάκθ Ιωάννθ & Μαρινάκθ ταφρο. 

 οτ/νοί ςυνάδελφοι,  

Δεφτερον βαρφ πλιγμα μζςα ςε λίγα χρόνια εδζχκθ ο πολφ αγαπθτόσ ροτ/νόσ ςυνάδελφοσ 

Βουλουμπαςάκθσ Λωάννθσ. Ο μονάκριβοσ γιόσ του Βαςίλθσ δεν βρίςκεται πλζον ςτθν ηωι μετά από 

τροχαίο ατφχθμα που ςυνζβθ ςτθν Ακινα. Το Δ.Σ του οταριανοφ Ομίλου Χανίων μόλισ 

πλθροφορικθκε τον Κάνατο  του Bαςιλείου Βουλουμπαςάκθ Εμπόρου, Υιοφ του εκλεκτοφ και λίαν 

αγαπθτοφ ροταριανοφ ςυναδζλφου Βουλουμπαςάκθ Λωάννου ςυνεδρίαςε εκτάκτωσ και με 

ςυντριβι καρδίασ εξζδωςε το παρακάτω ψιφιςμα (ςτθν επόμενθ ςελίδα). 

Γνωρίηω ότι, ότι και να ποφμε κα είναι λίγο μπροςτά ςτο μζγεκοσ του πλιγματοσ που εδζχκθ ο 

εκλεκτόσ μασ φίλοσ και ωσ εκ τοφτου δεν προςκζτω τίποτε απολφτωσ . 

Επίςθσ ο επίτιμοσ Ρρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ Σταφροσ απϊλεςε τον μονάκριβο αδελφό του 

Αντϊνθ ο οποίοσ διζμενε μονίμωσ ςτθν Ακινα. Τον ςυλλθποφμεκα βακφτατα και ευχόμεκα να 

είναι ελαφρφ το χϊμα τθσ Αττικισ Γθσ που τον εδζχκθ εισ τουσ κόλπουσ τθσ, ο δε φίλοσ επίτιμοσ 

Ρρόεδροσ να είναι υγιείσ με τθν οικογζνεια του και να τον κυμοφνται με τισ καλφτερεσ των 

εντυπϊςεων.  
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ΦΖΦΗΜΑ 

ΡΟΣΑΡΗΑΝΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

ΓΗΑ  ΣΟΝ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ 

ΑΔΗΜΝΖΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΝΑΚΖ 

πληαμηνύρνπ ΓΔΖ – Μεραλνιόγνπ - Ζιεθηξνιόγνπ  

                                                                                                                                                                                       

Υαληά  7  επηεκβξίνπ  2011 
 

Σν Δ. ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Υαλίσλ κόιηο πιεξνθνξήζεθε ηνλ Θάλαην  ηνπ Αλησλίνπ 

Μαξηλάθε, αδειθνύ ηνπ εθιεθηνύ θαη ιίαλ αγαπεηνύ ξνηαξηαλνύ επηηίκνπ Πξνέδξνπ Μαξηλάθε 

ηαύξνπ ζπλεδξίαζε εθηάθησο θαη απνθάζηζε ηα θάησζη: 

1
νλ 

  Να εθθξάζεη ηελ ιύπελ ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα παξαζηεί εηο ηελ εμόδηνλ αθνινπζίαλ θαη 

ηελ εθθνξάλ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξνλ Σεηάξηε  7-9-11 ζηελ Αζήλα. 

2
νλ

  Να ζπκπαξαζηαζεί εκπξάθησο θαη λα εθθξάζεη  ηα βαζύηαηα ζπιιεπεηήξηά ηνπ εηο ηνλ 

πέξαλ ηεο εηθνζηπεληαεηίαο ξνηαξηαλό ζπλάδειθν θαη επίηηκν Πξόεδξν. 

3
νλ

 Να θαηαζέζεη ην πνζόλ ησλ 35Ο Επξώ εηο ην εηδηθόλ ηακείνλ βνεζείαο αλαμηνπαζνύλησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπ Οκίινπ Υαλίσλ. 

4
νλ

  Να αξγήζνπλ ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ ηελ εκέξα ηεο θεδείαο . 

5
νλ

  ηελ 1
ελ

 πλεζηίαζηλ ηνπ εηο κλήκελ ηνπ λα ηεξεζεί 1΄ ιεπηνύ ζηγή.  

6
νλ

  Να δεκνζηεπζεί  ην παξόλ  ζηνλ ηνπηθό ηύπν Υαλίσλ.  

                         ΓΗΑ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΡΟΣΑΡΗΑΝΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΥΑΝΗΧΝ  

Ο Πξόεδξνο Ρ.Οκ.Υαλίσλ   Ο β.Γηνη/ηήο Κξήηεο        Ο Γελ. Γξακαηέαο 

  Δκκαλνπήι Γειάθεο            ηαύξνο  Γθίδαο            Δκ. Ννδαξάθεο 

       η.β. Γ/ηεο          η.β.Γ/ηήο 

 

οταριανοί Συνάδελφοι 

Σασ παρακαλϊ να τθριςουμε 1ϋ λεπτοφ ςιγι ςτθν μνιμθ των αδικοχαμζνων Βαςιλίου & 

Αντωνίου δια τθν πιςτιν εφαρμογιν των ψθφιςμάτων αλλά και δια να διατρανϊςουμε δια μία 

ακόμθ φορά τθν ςυντριβιν μασ δια τθν απϊλεια τόςον του υιοφ του Αγαπθμζνου μασ ροτ/νοφ 

ςυναδζλφου Λωάννου Βουλουμπαςάκθ, όςον και του αδελφοφ του επιτίμου Ρροζδρου μασ 

Σταφρου Μαρινάκθ. 

 

3) Θα ςασ διανζμουμε τθν επετθρίδα τθσ 2470 Περιφζρειασ του Δ.Ρ που ανατυπϊνετε 

κάκε τρία χρόνια. Οι ροτ/νοί που ειςιλκαν φζτοσ δεν ζχουν περιλθφκεί διότι τα ονοματεπϊνυμα 

εςτάλθςαν περίπου τον Δεκζμβριο του 2010. Ζχουν προςτεκεί όμωσ από μασ ςε ιδιαίτερθ ςελίδα. 

Επίςθσ ζνασ ι δφο από τουσ αναγραφόμενουσ δεν φζρουν πλζον τθν ροτ/νι ιδιότθτα, προτίμθςα 

όμωσ να μθν τουσ διαγράψω τϊρα μια που τον Δεκζμβριο ιταν ροταριανοί. Επίςθσ άλλοι 2 
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μεταγράφθςαν εισ τον ροτ. Πμιλο Καπανδριτίου. Σασ παρακαλϊ ανοίξτε τθν ςελίδα 196 που 

αναφζρεται ο όμιλοσ Χανίων, κοιτάξτε  τα ςτοιχεία ςασ εάν είναι ςωςτά και πλιρθ 

περιλαμβανομζνου και του e-mail ςασ δια να ςασ ενθμερϊνουμε επί των ροτ/νϊν κεμάτων 

Διεκνϊν και Ελλθνικϊν αμζςωσ. Ρεριμζνω τϊρα τθν απάντθςιν ςασ δια να κάνουμε τισ ςχετικζσ 

διορκϊςεισ. Σασ παρακαλϊ επίςθσ να με ενθμερϊνετε δια τισ αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται 

ςτα τθλζφωνα ςασ και ςτα e-mail ςασ δια να ζχουμε γριγορθ επικοινωνία και να μθν 

ταλαιπωροφμεκα εγϊ και θ Φωτεινι δια να βροφμε τα καινοφργια ςτοιχεία ςασ. 

 

4)  Θα διανείμουμε τον ροτ/νό παλμό ςε όςουσ δεν ζχουν e-mail. Οι άλλοι το ζχουν 

λάβει θλεκτρονικά. Δεν ζχουμε τθν οικονομικι δυνατότθτα να το ςτζλνομε ςε όλουσ ςε ζντυπθ 

μορφι τυπϊνετζ το εςείσ αξίηει να ζχετε ζνα αρχείο πλιρεσ. Μπορείτε να μπείτε ςτo Google να 

αναγράψετε ροταριανόσ όμιλοσ Χανίων και κα ςασ βγάλει τισ δραςτθριότθτεσ  μασ των 

τελευταίων 9 με 10 ετϊν. Αξίηει πραγματικά να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ. Δια τουσ 

καινοφριουσ ροτ/νοφσ κα είναι μία πλιρθσ ενθμζρωςισ επί των δραςτθριοτιτων μασ, δια τουσ 

παλαιοφσ κα τουσ ανανεϊςει τα διαδραματιςκζντα  γεγονότα και κα τουσ χαροποιιςει. 

 

5)  Θα ςασ διανείμω το πρόγραμμα  ολοκλιρου του ροτ/νοφ ζτουσ  ιτοι μζχρι και 

Λοφλιο του 2012. Μζχρι και τον Λανουάριο του 2012 ζχουν κακοριςκεί οι ομιλθτζσ και τα κζματα. 

Στουσ υπόλοιπουσ μινεσ ζχουν κακοριςκεί οι θμερομθνίεσ που δεν αλλάηουν διότι ζχουν 

υπολογιςκεί βάςθ των υποχρεϊςεων μου εισ Ακινα και Θράκλειο και να μθν ςυμπίπτουν με 

θμζρεσ και παραμονζσ εορτϊν .      

Ραρακαλϊ εάν ζχετε να μου προτείνετε ομιλθτζσ με λζγειν και κφροσ κακϊσ και τυχόν 

βραβεφςεισ κα τισ ακοφςω με μεγάλο ενδιαφζρον. 

Κα ςασ παρακαλοφςα να ςυμμετάςχετε όςοι και εάν μπορείτε ςε κάποιεσ από τισ εκδθλϊςεισ 

των Απολλωνίων 2011 που ςυνδιοργανϊνει ο όμιλοσ μασ με επικεφαλισ τον Διμον Χερςονιςου 

και  τον ροτ/νό όμιλο Θρακλείου με Ρρόεδρον τθσ οργανωτικισ επιτροπισ τθν ροτ/νι του ομίλου 

μασ Τυλλιανάκθ Διμθτρα οδοντίατρο που διαμζνει ςτο Θράκλειο 

Ρλιρεσ πρόγραμμα υπάρχει ςτο τζλοσ του διανεμομζνου προγράμματοσ το οποίο 

περιλαμβάνει ςυναυλία από τθν 45μελι χορωδία Θχοχρϊματα, ομιλία και πολλαπλά και ποικίλα 

ακλθτικά  αγωνίςματα. 

Εάν κζλετε κάποια επεξιγθςθ μθν διςτάςετε να μου τθν πείτε. 

 

6) Καταβολι ετιςιασ υνδρομισ. 

Απευκφνω ιδιαιτζρα ζκκλθςθ να μου καταβάλετε τθν ςυνδρομι ςασ δια το ροτ/νό ζτοσ που 

άρχιςε από 1 Λουλίου διότι ο όμιλοσ ζχει πολλά λειτουργικά ζξοδα αλλά και 100 € 

προκαταβάλλονται δια κάκε ροτ/νό εντόσ του Λουλίου δια τθν ςυνδρομι εισ το Δ.. και τθν 

περιφζρεια. Θ βοθκόσ ταμείου Φωτεινι Νταντινάκθ ςασ περιμζνει. 

Επιπρόςκετα παρακαλϊ κερμά όποιοσ ροτ/νόσ μπορεί να δϊςει μία ζκτακτθ οικονομικι 

ειςφορά  κα μασ χαροποιοφςε. 

Δϊςετε ότι μπορείτε και όςο μικρι και εάν είναι. Κα πιάςει τόπο δια να ανταπεξζλκομεν ςτα 

ζξοδα μασ. Πμιλοσ δραςτιριοσ και δθμιουργικόσ όπωσ ο δικόσ μασ, απαιτεί θυξθμζνα ζξοδα.  
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7) Ο Περιφερειάρχθσ Κριτθσ ΣΑΤΡΟ ΑΡΝΑΟΤΣΑΚΗ ομιλθτισ ςτον Ροταριανό 

ϋΟμιλο Ηρακλείου. 

Τθν 8 Σεπτεμβρίου θμζρα Ρζμπτθ ο οταριανόσ Πμιλοσ Θρακλείου διοργάνωςε Ρανθγυρικιν 

Συνεςτίαςιν κατά τθν οποίαν ομίλθςε ο αιρετόσ Ρεριφερειάρχθσ Κριτθσ κ.Σταφροσ Αρναουτάκθσ 

με κζμα: « Εννζα μινεσ Καλλικράτθσ ».  

Στθν κατάμεςτθ αίκουςα του ξενοδοχείου GALAXY διακρίναμε αρκετοφσ Αντιπεριφερειάρχασ 

από τουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ ι τουσ νομίμουσ αναπλθρωτάσ των, κακϊσ και εκπροςϊπουσ των 

αρχϊν τθσ πόλεωσ του Θρακλείου. 

 Συμμετείχαν πολυμελισ αντιπροςωπείεσ από όλουσ τουσ ροτ/νοφσ ομίλουσ τθσ Κριτθσ. Ο 

ροτ/νόσ όμιλοσ Χανίων μετείχε με πενταμελι αντιπροςωπεία αποτελουμζνθ από τον Ρρόεδρον 

Εμμ. Δελάκθ, τον βοθκό Διοικθτι Κριτθσ Γκίηα Σταφρο, τον Αντιπρόεδρον Ουρουτηόγλου Μελζτιο, 

τισ ροτ/νζσ  Δελάκθ Αικατερίνθ και Τυλλιανάκθ Διμθτρα. 

Ο κ. Αρναουτάκθσ απάντθςε ςε περίπου 10 ερωτιςεισ των παρευριςκομζνων επί αρκετϊν 

κεμάτων που αφοροφν τθν  ιςόρροπθν οικονομικιν ανάπτυξιν τθσ Κριτθσ εκφράηοντασ τθν 

πεποίκθςιν ότι κα υλοποιθκοφν πολλά απϋαυτά αρκεί να υπάρξουν οι κατάλλθλεσ μελζτεσ δια να 

απορροφθκοφν τα κονδφλια τθσ Ε.Ε. Σιμερον ζχομεν απορροφθτικότθτα μόνο 22%  πράγμα 

απαράδεκτο.  

Ομίλθςαν επίςθσ δια τθν πράςινθ ανάπτυξιν και δια τθν διαςφνδεςιν τθσ Κριτθσ με τθν 

υπόλοιπθ Ελλάδα μζςω καλωδίου δια να μεταφζρετε το ρεφμα από τθν Κριτθν διότι υπάρχουν 

μελζτεσ δια παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ από τισ προβλεπόμενεσ 

αναλϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και να παφςθ θ εξάρτθςθσ μασ από το πετρζλαιο. Ομίλθςεν επίςθσ  

δια τον Βόρειο οδικό άξονα τθσ Κριτθσ ο οποίοσ  κα βελτιϊνετε  τμθματικϊσ κακϊσ και δια το 

επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 Ιτο μία ενδιαφζρουςα βραδιά με ελπίδα αιςιοδοξίασ δια τθν περαιτζρω  βελτίωςιν τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξισ τθσ Κριτθσ.        

Φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από τθν ςυνεςτίαςιν τθσ 8-9-2011 εισ το Ηράκλειο Κριτθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kατά τθν διάρκειαν τθσ ςυνεςτιάςεωσ ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ εφωτογραφικθ με τον 

Ρεριφερειάρχθ Κριτθσ κ. Σταφρο Αρναουτάκθ και τον Αντιπεριφερειάρχθ Χωροταξίασ και 

Ρεριβάλλοντοσ κ. Καλογεριν Νίκον. 
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 8)  Κδρυςθσ Rotaract  ςτα Χανιά.  

Ο ροτ/νόσ Κοκκινάκθσ Εμμανουιλ εξζφραςε τθν επικυμία να ιδρφςει όμιλον Rotaract ςτθν 

πόλιν μασ. Μετζχουν άτομα από 18-28 ετϊν. Ζχει βρεί ιδθ 2 παιδιά και κζλει τθν βοικειάν ςασ δια 

να ςτελεχϊςει το νζο Rotaract με τα δικά ςασ παιδιά ι γνωςτϊν ςασ οικογενειϊν. Ο Μανϊλθσ ζχει 

μεγάλθ πείρα ς’ αυτό διότι υπιρξε Ρρόεδροσ του Rotaract ςτο Θράκλειο. Τον καλϊ να ζλκει εδϊ 

δια να ςασ πλθροφοριςει τι δραςτθριότθτεσ αναπτφςςουν οι όμιλοι Rotaract οι οποίοι βρίςκονται 

πάντοτε υπό τθν εποπτεία του οικείου ομίλου και με εκπροςϊπουσ που ορίηει το Δ.Σ 

9) κζψεισ δια τθν ςφνκεςιν του νζου Δ.. 1-7-2012 ζωσ 30-6-2013 και του 

Προζδρου  1-7-13 ζωσ 30-6-2014 

Ππωσ γνωρίηετε από το πρόγραμμα που μόλισ ςασ διζνειμα τθν 3-11-11 ζχει οριςκεί ωσ 
θμερομθνία των ετθςίων αρχαιρεςιϊν. Ρροτοφ αναφερκϊ ςε αυτζσ κζλω να ςασ επιςθμάνω 
οριςμζνα πράγματα που εάν δεν τα γνωρίηετε πρζπει να τα μάκετε οπωςδιποτε. Τα απαραίτθτα 
δια τθν λειτουργία του ομίλου μασ γραφεία λειτουργοφςαν επί πολλά ζτθ ευγενϊσ 
παραχωρθκζντα ςε χϊρον άλλου ςωματείου ςτθν Σφακίων 32. Εδϊ και 3 χρόνια περίπου μετά τθν 
μετεγκατάςταςιν του υιοφ μου και ροτ/νοφ Νίκου Δελάκθ ςε άλλο ιδιόκτθτο χϊρο μετζφερα τα 
γραφεία του ομίλου μασ ςτον χϊρο αυτό, Χάλθδων 18 ςτο 1ο όροφο. Λειτουργοφν κακθμερινά από 
9:30 – 13:30 ιτοι επί 4ωρο πλιν Σαββάτου και Κυριακισ. Φυςικά και είναι παραχωρθμζνα 
ΔΩΕΑΝ. Δουλεφουμε εγϊ και θ Φωτεινι ςυνεχϊσ και δε προλαβαίνουμε. Θ γραμματειακι και 
ταμειακι υποςτιριξθ του ομίλου δια να λειτουργιςει άψογα όπωσ τϊρα κζλει φροντίδα και 
μεράκι. Δεν αρκοφν δφο άνκρωποι. Ρρζπει να βρεκοφν και άλλοι και κακζνασ που κα αναλάβει ζνα 
τομζα να τον φζρνει ςε πζρασ. Ο ροτ/νόσ Ουρουτηόγλου μασ βοθκάει εάν ζχουν πρόβλθμα τα δφο 
computer. Ο ροτ/νόσ Ρελεκανάκθσ ςτισ βραβεφςεισ ιδίωσ με ακλθτικά ςωματεία. Ρλθρϊνουμε 
άτομο δια το ρετουςάριςμα του περιοδικοφ που εν ςυνεχεία ανεβαίνει εισ τθν ιςτοςελίδα μασ. 
Εγω το γράφω προςωπικά, θ Φωτεινι το δακτυλογραφεί και ο κ. Μαηωνάκθσ το επεξεργάηεται με 
αμοιβι. 

Εάν με βοθκοφςατε  από λίγο ο κακζνασ ςασ ο όμιλοσ κα μποροφςε να κάνει καφματα ςτουσ 
κάτωκι τομείσ:  

α) ςτθν ειςδοχι νζων μελϊν . ο όμιλοσ μασ ζχει υψθλι αναγνωρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία των 
Χανίων. Εάν προςπακοφςατε κάκε ζνασ ςασ να φζρει ζνα μζλοσ, τότε ο όμιλοσ μα κα ιτο από τουσ 
πλζον πολυπρόςωπουσ ομίλουσ τθσ περιφζρειασ μασ με ότι καλφτερο ςυνεπάγεται αυτό δια το 
κφροσ, τθν αίγλθν και τισ δραςτθριότθτεσ μασ. Μθν ξεχνάτε ότι θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει.  

β) τθ ςτελζχωςθ των πανθγυρικϊν ςυνεςτιάςεων μασ Αγωνίηομαι παςχίηω υποφζρω κάκε 
φορά που ζχομε πανθγυρικι εκδιλωςθ να φζρω κόςμο διότι δεν κζλω να πζςει ι να αλλάξει θ 
εντφπωςθ που ζχει θ κοινωνία μασ δια τον όμιλο μασ και τισ δυνατότθτεσ του. Εάν με βοθκοφςατε 
ςτο τομζα αυτό τα πράγματα κα ιτο διαφορετικά και κα μποροφςα να αςχολθκϊ και με άλλεσ 
ροτ/νζσ δραςτθριότθτεσ ενϊ τϊρα μοναδικόσ μου ςκοπόσ είναι πωσ κα ζχω ςυνδαιτυμόνεσ δια να 
παρουςιάηει ο όμιλοσ μασ τθν Αίγλθ που του αξίηει.  Ενδιαφερκείτε να φζρνετε τουσ φίλουσ ςασ ι 
να βγάηετε τισ κοινωνικζσ ςασ υποχρεϊςεισ εδϊ και να δθλϊνετε πολφ εγκαίρωσ τθν ςυμμετοχιν 
ςασ δια να με απαλλάςςετε από το άγχοσ. Εάν το κεωριςετε βαςικι ςασ υποχρζωςθ και  κακικον 
ςασ ροτ/νό να προςκαλείτε τουσ προςωπικοφσ ςασ φίλουσ ςτισ ςυνεςτιάςεισ μασ τότε το πρόβλθμα 
μασ λφνεται αυτόματα. Σασ κάνω ζκκλθςιν μθν με αφινετε μόνον μου.  

γ) τισ προτάςεισ για περαιτζρω δραςτθριότθτεσ ςτθν τοπικι κοινωνία μασ. Ενίςχυςιν 
ςυςςιτίων, αναξιοπακοφντων οικογενειϊν, αιμοδοςία, δωρεάν βιβλία ςε χωριά που ζχουν 
βιβλιοκικεσ κ.λ.π.       

 10) Επανζρχομαι ςτο κζμα τθσ ςυνκζςεωσ του  Νζου Δ.Σ  περιόδου  1-7-2-12 ζωσ 30-6-2013. 
Επικυμϊ να μποφν ςτθ ςφνκεςιν του ροτ. που να μποροφν να προςφζρουν ζργο. Να ζχουν 
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διάκεςιν να δουλζψουν. Δεν πιζηω κανζνα διότι εάν δε το επικυμεί ο ίδιοσ δεν κα εργαςκεί. Δεν 
κα αποκλειςκεί  κανζνασ που επικυμεί να μετάςχει.  

Ζχω κάνει μια επιλογι ςτθν κζςιν του αναπλθρωτοφ Γενικοφ Γραμματζα που τθν αποδζχκθκε. 
Κα ζρχεται ςτα γραφεία του ομίλου δφο φορζσ τθν εβδομάδα από μία ϊρα ζωσ 11/2   δια να 
ενθμερϊνεται επί των τρεχόντων κεμάτων ιδία τθσ Γραμματείασ και του Ταμείου. Ο ροταριανόσ 
που απεδζχκθ είναι ο Δθμοςιογράφοσ Νίκοσ  Τςιβουράκθσ και πζννα δθμοςιογραφικι αρίςτθ 
διακζτει και χρόνο διακζτει και γνωριμίεσ ςτθν κοινωνία για να μπορεί να ανταπεξζρχεται τόςον 
ςτα κακικοντα αυτά όςο και ςτα υψθλότατα μελλοντικά που κα ςασ πω λίγο αργότερα. Δια τισ 
άλλεσ κζςεισ πλθν του Ρροζδρου που κα αναφερκϊ ςτο τζλοσ περιμζνω τισ προτάςεισ –υποδείξεισ 
ςασ που κα τισ ςυηθτιςουμε και κα τισ υλοποιιςουμε επίςθμα τθν θμζρα των αρχαιρεςιϊν ςτισ 3 
Νοεμβρίου. Ρρόεδροσ τθν χρονιά  αυτι δθλαδι 1-7-12 ζωσ 30-6-13 ζχω εκλεγεί εγϊ πζρυςι.  Ο 
ροτ/νόσ Ρελεκανάκθσ κζλει να πει οριςμζνα πράγματα. Ρου αφοροφν τα προαναφερκζντα 
κζματα.  

11)    Φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

Με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ ςασ αναφζρω ότι κζλω να παραδϊςω τθν προεδρία του ομίλου ςε 
άξια χζρια πρϊτου οι δυνάμεισ μου με εγκαταλείψουν. Δυςτυχϊσ τα χρόνια πζραςαν οι δυνάμεισ 
μου αρχίηουν να ελαττϊνονται ςθμαντικά. Κζλω να φφγω με ψθλά το κεφάλι. Τθν 1θ Λουλίου του 
2013 κα είμαι 79 και μιςό. Ρρζπει να βγάλουμε άλλο Ρρόεδρο.  

Ζχω εκλεγεί Ρρόεδροσ 28 φορζσ, μία φορά εκπρόςωποσ του Δ/του , μία βοθκόσ Διοικθτισ, 5 
φορζσ Αντιπρόεδροσ και Γενικόσ Γραμματζασ. Νομίηω ότι ιλκε θ ϊρα να βρεκεί οπωςδιποτε 
αντικαταςτάτθσ μου και εγω κα βρεκϊ πλάϊ του να τον βοθκϊ.  

Απευκφνκθκα  ςτον επίτιμο πρόεδρο του ομίλου μασ τον ροτ/νό Μαρινάκθ Σταφρο ο οποίοσ 
απεδζχκθ να είναι ο υποψιφιοσ Ρρόεδροσ ςτισ αρχαιρεςίεσ τθσ 3-11-2011 δια το ζτοσ 1-7-13 ζωσ 
30-6-2014 . 

Εάν πάλι το επικυμεί ςτισ εκλογζσ του Νοεμβρίου του 2012 να επανεκλεγεί καμία αντίρρθςιν. 
Δια να ζχομε εξαςφαλιςμζνθ τθν περαιτζρω ομαλιν διαδοχιν του ομίλου απευκφνκθκα ςτουσ 
ροτ/νοφσ 1) ροτ. Ουρουτηόγλου Μελζτιο ο οποίοσ αρνικθκε διότι επειδι δεν είναι Χανιϊτθσ και 
δεν τουσ γνωρίηει δεν ζχει πρόςβαςθ ςτθν κοινωνία μασ δια υποςτιριξιν εκ μζρουσ τθσ. 2) Στον 
υιον μου Νίκο και μου είπε ότι δεν ζχει τον απαραίτθτο χρόνο λόγω επαγγελματικϊν 
υποχρεϊςεων δια να είναι ζνασ καλόσ και αποδοτικόσ Ρρόεδροσ. 3) ςτον ρο/νό Τςιβουράκθ 
Νικόλαον αναπλθρωτι Γραμματζα ο οποίοσ απεδζχκθ τθν πρόταςιν μου να είναι ο νζοσ Ρρόεδροσ 
μετά τθν λιξιν τθσ κθτείασ του ροτ/νου Μαρινάκθ για 1 ι 2 χρόνια (αυτόσ κα το επιλζξει)  εφ’ όςον 
φυςικά τον ψθφίςετε ςτισ αρχαιρεςίεσ. Βγαίνει ο εκάςτοτε πρόεδροσ 2 χρόνια προθγουμζνωσ δια 
να ενθμερϊνετε πλιρωσ δια τα κζματα του ομίλου και μθν εκλεγεί ζνασ άπειροσ πρόεδροσ. Στθν 
παλαιά φρουρά Νοδαράκθσ 5 φορζσ Ρρόεδροσ και Γκίηασ 2 φορζσ δεν απευκφνκθκα διότι νομίηω 
ότι πρζπει να βγάλουμε ςτθν επιφάνεια κάποιο καινοφργιο. Εμείσ οι υπόλοιποι ιτοι Δελάκθσ, 
Μαρινάκθσ, Νοδαράκθσ, Γκίηασ, Ουρουτηόγλου κα είμεκα οι ςτυλοβάτεσ του. Θ χρυςι εφεδρεία 
διότι ςυμβεί. 

Εάν κελιςει να υπάρξει και άλλοσ Ρρόεδροσ είναι καλοδεχοφμενοσ. Να το δθλϊςει εδϊ 
δθμοςίωσ. Κα κάνει τθν κθτεία του ο τυχόν εκλεγιςόμενοσ (1ι 2 ζτθ) Ο Μαρινάκθσ 1-2 ο 
Τςιβουράκθσ και μετά κα πάρει και αυτόσ τθν ςκυτάλθ με τθν ςειρά του αφοφ περάςει από τθν 
κζςιν του Γενικοφ Γραμματζωσ δια να αποκτιςει εμπειρία . Ιδθ ο ροτ/νόσ Τςιβουράκθσ 
προςζρχεται 2 φορζσ εβδομαδιαίοσ ςτα γραφεία του ομίλου και ενθμερϊνετε . Δια όλα αυτά κζλω 
να ακοφςω τισ απόψεισ ςασ και να πάρουμε τισ τελικζσ μασ αποφάςεισ μζςα ςε κλίμα απολφτωσ 
ςυναδελφικό και όπωσ αρμόηει ςτα ροταριανά ικθ εφαρμόηοντασ πιςτά τθν ροτ/νι δεοντολογία.  

Ακολοφκωσ ζλαβον τον λόγον οι ροτ/νοί Μαρινάκθσ Σταφροσ, Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ και 
Ρελεκανάκθσ Γεϊργιοσ οι οποίοι εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ ςτα κζματα που ανεφζρκθ ο 
Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ. 
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικι υνεςτίαςιν μασ  
τθσ 13-10-11 θ οποία περιελάμβανε ομιλίαν του κακθγθτοφ του Πολυτεχνείου 

Κριτθσ κ. Φϊςκολου Αντωνίου, τθν βράβευςιν του και τθν ανακιρυξιν του ωσ 

επιτίμου μζλουσ μασ κακϊσ και τον εορταςμόν τθσ 28
θσ

  Οκτωβρίου του 1940. 
 

Κεντρικό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Γενικόσ Γραμμ. Εμμ. Νοδαράκθσ, ο β.Δ/τθσ Κριτθσ Σταφροσ 
Γκίηασ, ο ομιλθτισ κ. Φϊςκολοσ Αντϊνιοσ, ο Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ, ο Αντιπρόεδροσ του 
Ρεριφερειακοφ Συμβ. Κριτθσ Λατρόσ κ. Ραπαδάκθσ Εμμ. και οι Ρολιτευταί Χανίων κ. Κελαϊδισ 
Εμμανουιλ Ρτζραρχοσ ε.α. και Γφπαρθσ Κων/νοσ τ. Αντινομάρχθσ Χανίων.    

Δεξιό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ  

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο κακθγθτισ Λατρικισ κ. Σεραφείμ Καςτανάκθσ, ο τ. Δ/τθσ του Γεν. 
Νομαρχ. Νοςοκ. Χανίων κ. Μάρκοσ Καραβιτάκθσ, θ τ. Αντιν/χθσ κ. Φωτεινι Ραπαμαρκάκθ, ο 
Ρεριφ/κόσ Σφμβουλοσ Κριτθσ κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ, ο Ρρόεδροσ του ροτ/νοφ ομ. Θράκλειο 
Candia ροτ. Γιαβρίδθσ Λωάννθσ, ο Σταφροσ Βιρβιδάκθσ τ. Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Χανίων, θ κ. 
Ηαχαρζνια Σθμανδθράκθ Ρροϊςταμζνθ του Λςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ, ο τ. Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ 
Χανίων κ. Τηουλάκθσ Σταφροσ και ο κακθγθτισ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ επίτιμοσ ροτ. Μουςταϊηισ 
Σταφροσ. 

 

Ο κ. Φϊςκολοσ Αντϊνιοσ δίδων προ τθσ ομιλίασ του ςυνζντευξιν ςτα τθλεοπτικά ςυνεργεία. 
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Αριςτερό τμιμα τθσ Προεδρικισ τραπζηθσ   

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο Αντ/δροσ και ο Ρρόεδροσ των Εφζδρων Αξ/κϊν νομοφ Χανίων κκ. 

Σταματάκθσ Γεϊργιοσ και Μανιουδάκθσ Ακανάςιοσ, ο επιμελθτισ και Δ/ντισ τθσ Ω..Λ κλινικισ του 

Γεν. Νοςοκομείου Χανίων κκ. Ρρϊϊμοσ Ευκλείδθσ και Ραπαδάκθσ Χαρίτων κακθγθτισ Λατρικισ, ο 

Αντιδιμαρχοσ Χανίων κ.Ρρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ ο τ. Ρρόεδροσ των τουριςτικϊν Ρρακτόρων 

Κριτθσ ροτ. Ρατεράκθσ Σταφροσ και οι Υπ/τθσ και Δ/τθσ του Ρ.Β.Κριτθσ  ςμιναρχοσ κ. Κονταράκθσ 

και Δαςκαλάκθσ Λπποκράτθσ ταξίαρχοσ. 

Από τθν ανταλλαγι των κακιερωμζνων Λαβάρων 

μεταξφ του παριςταμζνου  κ. Καψογιϊργθσ 

Ακανάςιοσ Γ. Γραμματζασ .Ο.Κάςου και του 

Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ. 

 

 

 

Από τον εορταςμόν τθσ 28θσ Οκτωβρίου υπό του Ομίλου μασ ο 

πολυβραβευμζνοσ Ακαδθμαϊκόσ – Ροιθτισ και Λογοτζχνθσ κ. Νικόλαοσ 

Μαραγκουδάκθσ ςε ζκφραςθ καυμαςμοφ και ευγνωμοςφνθσ προσ τουσ 

Ακάνατουσ ιρωεσ του Ζπουσ του  ’40 απαγγζλει διαφόρουσ δοξαςτικοφσ 

ρυκμοφσ του παρουςία του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ. 

           

ΠΑΡΟΤΙΑΙ ΟΜΙΛΗΣΟΤ κ.ΦΩΚΟΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

13-10-2011 ΤΠΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ 

 

Είμαι εξαιρετικά ευτυχισ που ςιμερα λαμπρφνει δια Δευτζρα 

φοράν το  βιμα του Ομίλου μασ ο διακεκριμζνοσ Κακθγθτισ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ κ. Αντϊνιοσ Φϊςκολοσ που κατείχε τθν ζδρα τθσ 

Γεωχθμείασ ςτο τμιμα Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων. 

Ο από πάρα πολλϊν ετϊν πζραν τθσ τεςςαρακονταετίασ γνωςτόσ 

και λίαν αγαπθτόσ φίλοσ των οταριανϊν κ.Φϊςκολοσ κα μασ αναπτφξει 

ζνα λίαν επίκαιρο κζμα που αφορά ιδιαίτερα τθν Ελλάδα μασ, που 

χρόνια τϊρα ταλανίηεται δια να λφςει το ενεργειακό και οικονομικό τθσ 
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πρόβλθμα και δεν το κατορκϊνει. Κα αναφερκεί ςτθν Γεωπολιτικι και Γεωςτρατθγικι ςθμαςία τθσ 

Κριτθσ μετά τθν ανακάλυψιν των κοιταςμάτων υδρογονανκράκων  (πετρζλαιο και φυςικό αζριο) 

ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο.  Κα προτείνει δια μίαν ακόμθν φοράν τισ κατάλλθλεσ λφςεισ κατά τθν 

γνϊμθν του και ςφμφωνα με  τισ ειδικζσ του εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα κατόπιν εντόνων παραςτάςεων του προσ τουσ αρμοδίουσ 

Υπουργοφσ ζχει κάνει ιδθ αρκετά βιματα και προςανατολίηεται να ανακθρφξει τθν αποκλειςτικι 

οικονομικι Ηϊνθ γνωςτι ωσ ΑΟΗ που κα περιλαμβάνει όχι μόνον το Λόνιον και τθν Νότια Κριτθ 

αλλά  και όλο το μικοσ τθσ Θπειρωτικισ και Νθςιϊτικθσ Αιγιαλίτιδασ Ηϊνθσ. Ζχουν αρχίςει 

διαπραγματεφςεισ και ζχουν προχωριςει αυτζσ πολφ προσ τθν πλευρά ουςιαςτικά τθσ 

αξιοποίθςθσ του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου.      

Δεν κζλω να προςκζςω τίποτε άλλο διότι δεν επικυμϊ να ςασ κουράςω, αλλά και δεν κα ιτο 

πρζπον, αλλά κα αφιςω τον κ.Κακθγθτιν να αναπτφξει το κζμα του αφοφ κατά παγίαν οταριανιν 

τακτικιν αναφερκϊ λίαν περιλθπτικϊσ ςτο βιογραφικόν του ςθμείωμα που είναι πολφ μεγάλο, 

αλλά το ςυντόμευςα ςε 1 ςελίδα  και που με τθν ανάγνωςιν του κα κατανοιςετε τθν 

προςωπικότθτα, τισ επιςτθμονικζσ του γνϊςεισ και το κφροσ που διακζτει Ραγκοςμίωσ. 

Σασ υπενκυμίηω δε ότι ο κ. Φϊςκολοσ είναι ςφμβουλοσ τθσ Καναδικισ Κυβερνιςεωσ που τον 

ζχει αξιοποιιςει τα μζγιςτα.  

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  Αντϊνθ Φϊςκολου 

Ομότιμου κακθγθτι του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

Ομότιμου Ερευνθτι τθσ Γεωλογικισ Τπθρεςίασ του Καναδά 

 

   Μετά το πζρασ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του από το Ρανεπιςτιμιο  του  Berkeley τθσ 

Καλιφόρνιασ το 1966 προςελιφκθκε ςτο Λνςτιτοφτο τθσ Ληθματογενοφσ Γεωλογίασ και Ρετρελαίου 

τθσ Καναδικισ Κυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθν ζρευνα υδρογονανκράκων ςτθν Κεντρικι Αλμπζρτα, 

Βορειοανατολικι Βρετανικι Κολομβία, τθν καλάςςια περιοχι του Beaufort MacΚenzie και των 

εκβολϊν του ποταμοφ MacKenzie και τα πολικά νθςιά του Καναδά (Canadian Arctic Islands). Το Ζνα 

τρίτο των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων του ςχετίηονται με τθν ζρευνα ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Το 

1986 απεχϊρθςε από το Λνςτιτοφτο τθσ Ληθματογενοφσ Γεωλογίασ και Ρετρελαίου τθσ Καναδικισ 

Κυβζρνθςθσ αλλά παρζμεινε ζωσ ςιμερα ομότιμοσ επιςτθμονικόσ ερευνθτισ τθσ Γεωλογικισ 

Υπθρεςίασ του Καναδά. 

  Μεταξφ των ετϊν 1976-1986 διετζλεςε ςφμβουλοσ επί ενεργειακϊν κεμάτων του ΟΘΕ 

(κθτείεσ Kurt Waldheim και Xavier Perez de Cuellar)  

   Το 1986 εξελζγθκε κακθγθτισ ςτο τμιμα Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων του Ρολυτεχνείου 

Κριτθσ. Αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ιταν θ “Ανόργανθ και Οργανικι Γεωχθμεία και Οργανικι 

Ρετρογραφία των Ληθματογενϊν Ρετρωμάτων”. Θ διδαςκαλία ςυνεχίςτθκε μζχρι το 2003, ιτοι και 

μετά τθν ςυνταξιοδότθςι του. 

   Μεταξφ των ετϊν 1986 ζωσ το 1997 (ζτοσ ςυνταξιοδότθςθσ) διετζλεςε ωσ Αντιπρόεδροσ 

Ακαδθμαϊκϊν κεμάτων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, 1988-1993,  πρόεδροσ του τμιματοσ Μθχανικϊν 

Ορυκτϊν Ρόρων, 1993-1995, μζλοσ τθσ ςυγκλιτου από το 1985 ζωσ το 1997, ςφμβουλοσ για 
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κζματα ενεργειακά των Θνωμζνων Εκνϊν, 1976-1986, και ςυμβαςιοφχοσ κακθγθτισ ςτα τμιματα 

Γεωγραφίασ και Αρχαιολογίασ του Ρανεπιςτθμίου του Κάλγκαρυ, Αλμπζρτασ, 1975-1986.  

   Το επιςτθμονικό του ζργο ςυνοψίηεται ςε: 75 επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με 

κριτζσ, 37 ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια ςτθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα Αμερικι και 14 τεχνικζσ 

εκκζςεισ για λογαριαςμό των ΔΕΡ-ΕΚΥ ( Δθμόςια Επιχείρθςθ Ρετρελαίου - Ζρευνα Κοιταςμάτων 

Υδρογονανκράκων Ελλάδοσ), ΔΕΘ, ΛΓΜΕ και τα Θνωμζνα Ζκνθ.  

   Εκλεκτζ και Σεβαςτζ μασ κ. Κακθγθτά τόςον οι ροτ/νοί ςυνάδελφοι όςο και οι πολυπλθκείσ 

προςκεκλθμζνοι  μασ αναμζνουν με ηωθρόν ενδιαφζρον τθν ομιλίαν ςασ.  

Ωσ εκ τοφτου το βιμα του ομίλου μασ ςασ παραχωρείται ευκφσ αμζςωσ.  

Περίλθψισ τθσ ομιλίασ του Αντϊνθ Φϊςκολου: 

Η ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ 

ΚΟΙΣΑΜΑΣΩΝ ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ. 

Μετά τθν ανακάλυψθ των κοιταςμάτων υδρογονανκράκων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, θ 

πικανι ανακάλυψθ νζων κοιταςμάτων νότια τθσ Κριτθσ και θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Κριτθσ δίνει 

ςτθν Ελλάδα τεράςτια οικονομικά και γεωπολιτικά πλεονεκτιματα.  

  Στθν ΑΟΗ του Λςραιλ ανακαλφφκθκαν ιδθ 950 διςεκ. Μ3 φυςικοφ αερίου, ενϊ ςτθν ΑΟΗ τθσ 

Αιγφπτου 1800 διςεκ. Μ3 φυςικοφ αερίου και ςτθν Κφπρο είναι προσ ανακάλυψθ 300 διςεκ. Μ3 

φυςικοφ αερίου. 

Οι ιδθ ανακαλυφκείςεσ ποςότθτεσ, 3050 Μ3 φυςικοφ αερίου, ιςοδυναμοφν ενεργειακά με 

περίπου 20 διςεκ. βαρζλια αργοφ πετρελαίου, ιτοι υπερβαίνουν τα αποκζματα αργοφ πετρελαίου 

τθσ Αλάςκασ. Ζνα πολφ μεγάλο μζροσ αυτισ τθσ ποςότθτασ κα διοχετευτεί ωσ υγροποιθμζνο 

φυςικό αζριο (LNG) ςτθν Ε.Ε. με πλοία, ενϊ αργότερα κα χρειαςτεί να καταςκευαςτεί ζνασ 

υποκαλάςςιοσ αγωγόσ με δεδομζνο ότι και οι εκτιμιςεισ τθσ Γεωλογικισ Υπθρεςίασ των ΘΡΑ 

προςκζτουν ςτα ιδθ ανευρεκζντα αποκζματα, άλλα 9 τρισ Μ3 φυςικοφ αερίου.  

  Άρα θ γεωπολιτικι αξία τθσ Κριτθσ είναι  εμφανισ και θ ςθμαςία τθσ για τθν ενεργειακι 

τροφοδοςία τθσ Ευρϊπθσ πάρα πολφ ςθμαντικι, αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι είναι πολφ λογικό θ 

διζλευςθ του θ των αγωγϊν που κα μεταφζρουν αυτζσ τισ ποςότθτεσ των ςυμβατικϊν 

κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου κα γίνει μζςω τθσ Κριτθσ και τθσ Ελλθνικισ ΑΟΗ.. 

   Εδϊ και περίπου 2 χρόνια ζχει γίνει αντιλθπτό, μετά από μελζτεσ κυρίωσ ξζνων επιςτθμόνων, 

ότι νοτίωσ τθσ Κριτθσ, κα πρζπει να υπάρχουν ςυμβατικά κοιτάςματα υδρογονανκράκων 

ιςοδφναμα ενεργειακά με 20- 50 διςεκ. βαρζλια αργοφ πετρελαίου (3,5-5 Τρισ Μ3 φυςικοφ 

αερίου). 

Επίςθσ τα μθ ςυμβατικά αποκζματα, δθλαδι οι υδρίτεσ που είναι ςτερεοποιθμζνο φυςικό 

αζριο, ανζρχονται ςτα 50 τρισ. Μ3 φυςικοφ αερίου, ποςότθτα που ιςοδυναμεί, ενεργειακά, με 322 

διςεκ. βαρζλια αργοφ πετρελαίου. Αυτά τα αποκζματα, δθλαδι οι υδρίτεσ, εντοπίηονται κάτω από 

τθν καλάςςια περιοχι τθσ Ελλθνικισ ΑΟΗ. 
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   Σε αυτι τθν αδιαμφιςβιτθτθ πραγματικότθτα, είναι που πρζπει να κινθκεί θ Ενεργειακι 

Ρολιτικι τθσ Χϊρασ διότι κακιςτά τθν Ελλάδα γεωπολιτικά και οικονομικά ιςχυρότατθ, 

λαμβάνοντασ ακόμθ υπόψθ ότι και τα μθ ςυμβατικά αποκζματα φυςικοφ αερίου (ςχιςτολικικό 

φυςικό αζριο) τθσ Λιβφθσ που ανζρχονται ςε 14 Τρισ. Μ3, υποχρεωτικά διαφαίνεται ότι κα 

περάςουν προσ τθν Ευρϊπθ, πάλι μζςω Κριτθσ. Τθ ςθμαςία τθσ Κριτθσ όχι μόνο για τθν Ελλάδα 

αλλά και για τθν Ευρϊπθ γενικότερα, είμαςτε υποχρεωμζνοι να αντιλθφκοφμε και ζγκαιρα να 

προωκιςουμε υποςτθρίηοντάσ τθν τεκμθριωμζνα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΗΙ ΟΜΙΛΗΣΟΤ κ. ΦΩΚΟΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

υπό ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΙΒΟΤΡΑΚΗ. 

Είναι τιμι για εμζνα που από το βιμα του ομίλου 

μασ μου δίνετε ςιμερα  θ ευκαιρία για πρϊτθ φορά να 

ςυγχαρϊ τον ομότιμο κακθγθτι του πολυτεχνείου 

Κριτθσ κφριο ΑΝΤΩΝΘ ΦΩΣΚΟΛΟ για τθν αξιόλογθ 

ομιλία και τα ενδιαφζροντα ςτοιχεία τα οποία απόψε μασ παρουςίαςε. 

Κα ικελα επίςθσ να τον ευχαριςτιςω για το αίςκθμα  ελπίδασ και αιςιοδοξίασ που μασ 

δθμιουργικθκε μζςα ςτο γκρίηο περιβάλλον τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ακοφγοντασ ότι τόςο θ 

υποκαλάςςια περιοχι τθσ Κριτθσ, όςο και αλλά ςθμεία ςτον υπόλοιπο Ελλαδικό χϊρο 

προςφζρουν τθν δυνατότθτα  θ χϊρα μασ να βγει από αυτό το οικονομικό αδιζξοδο ςτο όποιο 

ςιμερα βρίςκεται εάν ο πλοφτοσ που βρίςκεται εκεί αξιοποιθκεί, και το ερϊτθμα που αυτόματα 

τίκεται είναι γιατί ζωσ ςιμερα δεν ζχουν αξιοποιθκεί αυτζσ οι δυνατότθτεσ? και  τι μζλει 

γενζςκαι? οι ςθμερινοί κυβερνόντεσ αλλά και οι αυριανοί κα καταφζρουν να αξιοποιιςουν τον 

πλοφτο αυτό προσ όφελοσ του ςυνόλου του ελλθνικοφ λαοφ?  θ κα ενεργιςουν οδθγοφμενοι από 

προςωπικά και μικροπολιτικά ςυμφζροντα? 

Κφριε κακθγθτά να ςασ ςυγχαρϊ για άλλθ μια φορά για τθν εξαίρετθ ομιλία και να ευχθκϊ 

πολιτικι και επιςτθμονικι κοινότθτα να αρχίςουν να ςυνεργάηονται προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ. 

Επίςθσ δι’ εμπνευςμζνθσ προςλαλιάσ τον ευχαρίςτθςε 

και ο κ. Ρολυχρονάκθσ Ραφλοσ διακεκριμζνοσ 

ςατυρικόσ ςυγγραφζασ και ο κ. Ραφλοσ Ραυλάκθσ 

Μθχανικόσ  

 

 

 

ο οποίοσ λόγω ειδικότθτοσ επιβεβαίωςε  τα ςτοιχεία εισ 

τα οποία ανεφζρκθ ο κ. Αντ. Φϊςκολοσ 
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Σηκεηηθή δηάθξηζηο ζηελ 

ΣYΛΛΗΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 
 

Συγχαρθτιρια !!!!! 
Κερμά ςυγχαρθτιρια ςτθν ροταριανι του 

ομίλου μασ Συλλιανάκθ Διμθτρα που 

ςυμμετείχε με τθν ομάδα των Βετεράνων 

Ελλινων ακλθτϊν, που υπερβαίνοντασ τουσ 

εαυτοφσ τουσ κράτθςαν υψθλά τθν Ελλθνικι 

Σθμαία και δόξαςαν τθν Ρατρίδα μασ 

φζροντασ ςτθν Ελλάδα πολλά Χρυςά, 

Αργυρά και Χάλκινα μετάλλια ςτουσ 

Βαλκανικοφσ Αγϊνασ ςτίβου ςτθ Σλοβενία 

ςτισ 2 - 4 Σεπτεμβρίου του 2011 νικϊντασ 

ακλθτάσ από 12 Βαλκανικζσ χϊρεσ .Θ ταλαντοφχοσ  ροτ/νι Διμθτρα κατζκτθςε το Αργυρό μετάλλιο ςτο 

Αγϊνιςμα των 10 χιλιομζτρων και ιλκε 4θ  (ςτον θμιμαρακϊνιο 21 χιλιομζτρων). 

 
Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τα ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2011 αββάτου 8-10-2011 

ςτθ Χερςόνθςο και Κυριακισ   9-10-2011 ςτισ Γοφβεσ Ηρακλείου. 
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Εισ τισ φωτογραφίεσ παρουςιάηεται ανάγλυφθ θ προετοιμαςία δια τθν εγγραφιν των 
αγωνιηομζνων ακλθτϊν και τθν ςυμμετοχιν  του κόςμου εισ τθν λαχειοφόρον αγοράν και τθν 
πϊλθςιν αναμνθςτικϊν  εισ το προαφλιο χϊρο του Ενυδρείου ςτισ Γοφβεσ. Διακρίνονται μεταξφ των 
πολλϊν ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ, ο τ.β.Δ/τθσ Ραντελισ Κρουςταλάκθσ, θ Ρρόεδροσ τθσ 
οργανωτικισ επιτροπισ Διμτρα Τυλλιανάκθ, ο τ. Ρρόεδροσ του ροτ/νοφ ομίλου Θρακλείου 
Λωάννθσ Αμαργιαννιτάκθσ και νφν Gian Andrea Carandgini κακϊσ και το νζο επίτιμο μζλοσ μασ ζνα 
Τηωράκθ Δθμοςιογράφοσ. 
   
1) Επίςθσ διακρίνουμε μικροφσ  Ακλθτζσ να φωτογραφοφνται μετά του Ρροζδρου τθσ οργανωτικισ 

επιτροπισ των Απολλωνίων ροτ.Διμθτρα Τυλλιανάκθ του ροτ. ομίλου Χανίων και του Ρροζδρου 
του ροτ. ομίλου Θρακλείου Gian Andrea Carandgini. 

2) Τμιμα τθσ ομάδοσ των ροτ/νϊν του ομίλου Χανίων που ςυμμετείχαν εισ τισ εκδθλϊςεισ τθσ 
τελευταίασ θμζρασ των Απολλωνίων.  Διακρίνονται οι ροτ. Αικατερίνθ Δελάκθ, Στυλιανι Ξενάκθ, 
Μπατάκθ Διμθτρα, Ρλοφμθ Μαρία και οι γονείσ τθσ ροτ. Τυλλιανάκθ Διμθτρασ. 

3)  Αγωνιηόμενουσ ακλθτάσ  εισ τουσ αγϊνασ δρόμου, ποδθλαςίασ, Κρθτικοφ βολιοφ.   

4) Από τθν απονομιν αναμνθςτικϊν διπλωμάτων ςε όλουσ τουσ ακλθτάσ που ςυμμετείχαν εισ τα 
Απολλϊνια. 

5) Μικρόν δείγμα από τθν απονομιν αναμνθςτικϊν διπλωμάτων και μεταλλίων εισ τουσ τρείσ 
πρωτεφςαντεσ ςε κάκε αγϊνιςμα. Διακρίνονται ο Ραντατοςάκθσ Λωάννθσ  ο εκ των δραςτθρίων 
μελϊν τθσ οργανωτικισ επιτροπισ Γενικόσ Αρχθγόσ του ομίλου Υπεραποςτάςεωσ Κριτθσ, ο 
Ρρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ  και θ ροτ. Διμθτρα Τυλλιανάκθ Ρρόεδροσ τθσ οργανωτικισ 
επιτροπισ των Απολλωνίων.  

6) Χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα από τθν ςυνζντευξιν τφπου που δίδει θ Ρρόεδροσ τθσ οργανωτικισ 
επιτροπισ των Απολλωνίων 2011 ροτ. Διμθτρα Τυλλιανάκθ εισ τα μζςα ενθμερϊςεωσ τθσ 
Κριτθσ.  

7) Κακολικι ιτο θ ςυμμετοχι όλων των ροτ. ομίλων τθσ Κριτθσ διϋ αντιπροςωπειϊν των εισ τα 
Απολλϊνια 2011. Εισ τασ φωτογραφίασ διακρίνεται μεταξφ των άλλων ο Ρρόεδροσ του ροτ. 
ομίλου Θράκλειο Candia ροτ. Γιάννθσ Γιαβρίδθσ μετά τθσ ςυηφγου του και ο Ρρόεδροσ του ροτ. 
ομίλου Θρακλείου Μθλιαράσ και επίτιμο μζλοσ του ροτ. ομίλου Χανίων.  

 
Σο φωτογραφικό αυτό υλικό από τα ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2011 αποδεικνφει  τον πρωταγωνιςτικό και 
κεντρικό ρόλο που διεδραμάτιςε ο όμιλοσ μασ και θ θγετικι των ομάδοσ εισ τα ΑΡΟΛΛΩΝΛΑ 2011. 
Ψυχι όπωσ πάντοτε θ Ρρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ ροτ/νι Διμθτρα Τυλλιανάκθ και με 
ενεργό ςυμμετοχι του Ρροζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ. Σε διάφορεσ φωτογραφίεσ διακρίνονται και ο 
Αντιδιμαρχοσ Χερςονιςου να επιδίδει μζροσ των τιμθτικϊν διπλωμάτων.    
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ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑ ΤΟΥ ΟΜΛΛΟΥ ΜΑΣ 
(1) 

Dear President Emmanouil , 
 
Thank you very much for forwarding the excellent bulletin of your Rotary club Chanion . We will also add 
your name in our distribution list so that you will receive a copy of our weekly bulletin . I look forward to 
welcome you at our Club’s meetings when you are next in Nicosia. 
 
With Rotarian regards,  
Polys Michaelides 
President 
RC Nicosia Lefkothea 
64, Arch.Makarios III Ave. & 1 Karpenisiou Str., CY 1077 Nicosia, Cyprus 
P.O.Box 20819, CY 1664, Nicosia, Cyprus
: +357-22887333 | : +357-22887460 

pmichaelides@cnpmarfin.com 

 
Αγαπηηέ Ππόεδπε Εμμανοςήλ, 
 
ε  εςσαπιζηώ πολύ για ηη αποζηολή ηος εξαιπεηικού δεληίος ηος Ροηαπιανού Ομίλος Χανίων. αρ 
πληποθοπούμε επίζηρ όηι, θα πποζθέζοςμε ηο όνομά ζαρ ζηη λίζηα διανομήρ μαρ, έηζι ώζηε να λαμβάνεηε 
ένα ανηίγπαθο ηος εβδομαδιαίος δεληίος μαρ. Ανςπομονώ να ζαρ καλωζοπίζοςμε ζηιρ ζςνεδπιάζειρ ηος 
Ομίλος μαρ, όηαν έλθεηε ζηη Λεςκωζία. 
 
Με Ροηαπιανούρ σαιπεηιζμούρ, 
Polys Michaelides 
 

Και θ απάντθςισ του Προζδρου μασ 

Αγαπθτζ μου Ρρόεδρε Polys 

 
Σε ευχαριςτϊ πολφ δια τα καλά ςου ςχόλια ςχετικά με το διμθνιαίο περιοδικό του ομίλου Χανίων . 

Ρεριμζνω και το δικό ςασ περιοδικό. Κζλω να ςου υπενκυμίςω ότι τον Αφγουςτο του 1980 είχα ζλκει ςτθν 
Κφπρο με πολυμελι αντιπροςωπεία του ομίλου μου και αδελφοποιθκικαμε με τουσ ροτ/νοφσ ομίλουσ 
Λευκωςίασ, Αμμοχϊςτου, Λεμεςοφ και Λάρνακοσ. Τότε ιμουν και πάλι Ρρόεδροσ (ζχω εκλεγεί 
διακεκομμζνα 28 φορζσ ).  Διατθρϊ τισ καλφτερεσ των αναμνιςεων από εκείνθ τθν επίςκεψιν μου. Ζκτοτε θ 
επικοινωνία μεταξφ μασ χάκθκε. Τον Λοφλιο του 1997 ιλκε ο όμιλοσ Λευκωςία-Λιδρασ ςτα Χανιά και 
αδελφοποιθκικαμε. Διατθρϊ τα ςχετικά αναμνθςτικά δϊρα ςασ από τουσ ομίλουσ Αμμοχϊςτου -Λεμεςοφ 
και Λευκωςίασ -Λφδρασ.Τα άλλα δυςτυχϊσ εχάκθκαν κατά τθν μεταφοράν των γραφείων μασ. Είχα φυτζψει 
μία Ελιά με Διμαρχον τον Λζλιο Δθμθτρίου εάν δε με απατά θ μνιμθ μου ζξω από τθν Αρχιεπιςκοπι. Δεν 
γνωρίηω τθν τφχθν τθσ. Γράψε μου ςε παρακαλϊ.  

 
Μετά των φιλικοτζρων ροτ/νϊν αιςκθμάτων 

Ο Ρρόεδροσ  Εμμ. Δελάκθσ. 

(2) 
 

Aγαπθτζ Μανιζ, 
Ευχαριςτϊ για τθν αποςτολι του δελτίου ‘’οταριανόσ Ραλμόσ ‘’που μαρτυρά πλοφςια και γόνιμθ 
ροταριανι δράςθ. Κερμά ςυγχαρθτιρια και εφχομαι πάντα επιτυχίεσ 
 
Μετά φιλικοτζρων ροταριανϊν αιςκθμάτων 
 
Κατερίνα Κοτςαλι- Ραπαδθμθτρίου 
Εψ.Διοικθτισ 2012-13 
2470 Ρ.Δ.. 

mailto:pmichaelides@cnpmarfin.com
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(3) 
 

Από ηο κοινωνικόν έπγον ηων ποη/νών ηηρ ΚΥΠΡΟΥ δημοζιεύομεν μικπόν δείγμα: 
 

 
(4) 

 

4/10/2011 

Ροηαπιανέ ςνάδελθε, 

ηο 'εςσαπιζηώ' και ηο 'εύγε' είναι μικπέρ λέξειρ για να εκθπάζοςν ηα ςπέποσα ζςναιζθήμαηα πος 

μος δημιούπγηζε η ανάγνωζη ηος ηλεκηπονικού ζαρ πεπιοδικού. 

Εύσομαι από καπδιάρ καλή ζςνέσεια ζηο ζημανηικό ζαρ έπγο. 

θιλικά και ζηη διάθεζή ζος για οηιδήποηε, 

Άννα Παυλίδου  

Γπαμμαηέαρ και Ειζεπσόμενη Ππόεδπορ 

ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 'ΝΕΑΠΟΛΙ' 

 



  

21 

 

Και θ απάντθςισ του Προζδρου μασ 

Πολύ Αγαπηηή ποη/νή Άννα  
ε εςσαπιζηώ θεπμά δια ηα εςγενικά ζςναιζθήμαηα πος απεκόμιζερ απο ηην ανάγνωζιν ηος ποη/νού Παλμού 
Νο 28 ηων Χανίων . Η θεηική ανηαπόκπιζιρ ζος ζηο έπγο πος ππαγμαηοποιεί ο όμιλορ μαρ μος δίδει δύναμη 
και θάππορ να ζςνεσίζω με ακόμη πεπιζζόηεπη πποζπάθεια ηο θεάπεζηο Ανθπωπιζηικό και κοινωνικό έπγο 
ηος Διεθνούρ Ρόηαπς 

        
Μετά των φιλικοτζρων ροτ/νϊν αιςκθμάτων 

Ο Ρρόεδροσ  Εμμ. Δελάκθσ. 

(5) 
 

Παπακαλούμε να διακινήζεηε  ηην έκκληζη ηων Γιαηπών ηος Κόζμος ζηη λίζηα αποδεκηών ζαρ . Νία 
Φώη 

ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΚΚΛΗΗ ΣΩΝ  ΓΙΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 
 

Το τελευταίο διάςτθμα, ςαν επακόλουκο τθσ αυξανόμενθσ φτϊχειασ που οδθγεί ςε 
ανκρωπιςτικι κρίςθ, τα πολυϊατρεία των Γιατρϊν του Κόςμου ςτθν Ελλάδα δζχονται ζνα 
δραματικά αυξανόμενο αρικμό αςκενϊν. Χιλιάδεσ άποροι άνκρωποι χωρίσ πρόςβαςθ ςτο 
ςφςτθμα υγείασ (μετανάςτεσ, αλλά και δυςτυχϊσ Ζλλθνεσ πολίτεσ πλζον) ςυνωκοφνται για δωρεάν 
πρωτοβάκμια ιατρικι φροντίδα, με αποτζλεςμα τα δωρεάν φάρμακα να εξαντλοφνται. 

Κάνουμε ζκκλθςθ για μία ακόμα φορά, ςτθν ευαιςκθςία των Ελλινων πολιτϊν για απολφτωσ 
αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό . 

Ριο ςυγκεκριμζνα, χρειαηόμαςτε ΑΜΕΣΑ : 

1)  Αντιβιοτικά 
2)  Αντιπυρετικά 
3)  Αντιβθχικά διςκία 
4)  Αντιδιαβθτικά διςκία 
5)  Φάρμακα για το ςτομάχι 
6)  Δερματολογικζσ αλοιφζσ 
Ρολυϊατρεία : 

Ακινα , Σαπφοφσ 12 , Ρλατεία Κουμουνδοφρου, τθλ. 210 3213150 Κεςςαλονίκθ, Μωνοσ 
Δραγοφμθ 65 , τθλ. 2310 566641, Χανιά - Μπόνιαλθ 12 , τθλ. 28210 23110 

- ΔΕΝ ΔΛΝΟΥΜΕ ΧΘΜΑΤΑ 

- ΜΑΗΕΥΟΥΜΕ Ο,ΤΛ ΦΑΜΑΚΟ ΜΑΣ ΡΕΛΣΣΕΥΕΛ (ΑΡΟ ΤΘΝ ΛΛΣΤΑ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΚΕΛ) ΕΣΤΩ ΚΑΛ 
ΑΝ ΕΛΝΑΛ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΤΑ ΣΛΟΡΛΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΑΚΛΚΤΑ) ΑΚΕΛ ΝΑ 
ΜΘΝ ΕΧΕΛ ΛΘΞΕΛ. 

- ΑΝ ΚΕΛΟΥΜΕ ΚΑΛ ΜΡΟΟΥΜΕ ΑΓΟΑΗΟΥΜΕ ΦΑΜΑΚΑ. ΡΟΤΕΛΝΩ ΝΑ ΑΦΑΛΕΣΕΤΕ ΚΑΛ ΝΑ 
ΡΕΤΑΞΕΤΕ ΤΘΝ ΤΑΛΝΛΑ (ΚΟΥΡΟΝΛ) ΓΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑ. ΡΕΛΤΕ ΣΤΟΝ ΦΑΜΑΚΟΡΟΛΟ ΡΩΣ 
ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΓΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΘΡΩΣ ΚΑΝΕΛ ΚΑΜΛΑ ΕΚΡΤΩΣΘ. 

- ΑΡΟ ΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ ΦΑΜΑΚΑ ΓΛΝΟΝΤΑΛ ΔΕΚΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΑΥΤΑ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΕΛΚΩΛΟ 
ΛΘΞΘΣ ΛΛΓΩΝ ΘΜΕΩΝ -ΤΟ ΛΔΑΝΛΚΟ ΕΛΝΑΛ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΕΤΕ ΑΝ ΜΡΟΕΛΤΕ ΣΤΑ ΓΑΦΕΛΑ ΤΩΝ 
ΓΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΡΦΟΥΣ 12 ΑΚΘΝΑ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΛΝΑΛ ΔΥΣΚΟΛΟ ΡΑΑΚΑΛΩ 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΕΛΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΑΦΕΛΑ Θ ΜΑΗΛ ΜΟΥ. ΤΘΛ 6937 132999. 

-ΕΛΝΑΛ ΣΘΜΑΝΤΛΚΟ ΝΑ ΜΕΛΝΕΤΕ ΡΛΣΤΟΛ ΣΤΘΝ ΑΚΟΛΟΥΚΘ ΛΛΣΤΑ. ΜΘΝ ΔΛΝΕΤΕ ΦΑΜΑΚΑ 
ΕΚΤΟΣ ΛΛΣΤΑΣ. ΔΘΜΛΟΥΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΣΤΘΝ ΟΜΑΛΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ 
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΛΨΘΣ ΕΚΕΛΟΝΤΩΝ. 

tel:210%203213150
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- ΣΕ ΟΣΑ ΦΑΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΛ ΡΕΛΕΚΤΛΚΟΤΘΤΑ ΕΝΝΟΕΛΤΑΛ ΟΤΛ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΔΘ ΕΛΝΑΛ 
ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ. 

Και θ απάντθςισ του Προζδρου μασ 

Αγαπεηή Νία !!! Θεξκά ζπγραξεηήξηα δηα ην θνηλσληθό έξγν πνπ επηηειείο!!! 

 

Ο ξνη/λόο όκηινο Υαλίσλ αληαπεθξίζε ζεηηθά ζηελ έθθιεζηλ ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ 

θαη απέζηεηιε ειεθηξνληθά ζε 1000 άπνζηνιείο ηελ ζρεηηθήλ έθθιεζηλ ηνπο γηα απνζηνιή 

θαξκάθσλ ζ' απηνύο . Ειπίδνκε λα πινπνηεζεί ε έθθιεζηο ηνπο απηή θαη λα απνζηαιεί ην 

αλαγθαίν θαξκαθεπηηθό πιηθό.  

(6) 

Αγαπητέ ροτ. Μανώλη, 

 

ας αποστέλλουμε συνημμένα το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Ροταριανού Ομίλου 

Ερμουπόλεως.  

Παραμένω στη διάθεση σας. 

 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς, 

Ιωάννης Βακόνδιος 

Πρόεδρος Ρ.Ο. Ερμουπόλεως 2011-12 

Κιν.: 6932656800 

 
Και θ απάντθςισ του Προζδρου μασ 

Θεπμά ζςγσαπηηήπια δια ηο ωπαίο Δεληίο ζαρ απο όπος καηαθαίνεηαι η καηαπληκηική 
δπαζηηπιόηηηά ζαρ . 

 

Μετά των φιλικοτζρων ροτ/νϊν αιςκθμάτων 
Ο Ρρόεδροσ  Εμμ. Δελάκθσ. 

 (7) 

Από τθν επιςτολι του Διοικθτοφ μασ αναδθμοςιεφουμε 

 

Ράτμοσ, 1 Οκτωβρίου 20111ο Σεμινάριο 
οταριανισ Ενθμζρωςθσ και Συναδζλφωςθσ 

Ομίλων Νοτίου Αιγαίου 

 
 

Ο Θγοφμενοσ τθσ Λ.Μ.Αγίου Λωάννθ του Κεολόγου, 
πατζρασ Αντφπασ, υποδζχκθκε τουσ ροταριανοφσ 

και τουσ μοίραςε  αναμνθςτικά δϊρα. 
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(8) 

 
 

 

 

 ΡΟΣΑΡΗΑΝΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ 
    ΗΓΡΤΘΔΗ ΣΧ 1969 

               

                                                                                                                 ΧΑΝΙΑ  12-10-2011                                     

Ρροσ τον Ρρόεδρο και Γεν. Γραμματζα 

του οταριανοφ Ομίλου Νζασ Σμφρνθσ 

Αγαπθτοί ροτ/νοί Συνάδελφοι Σπφρο και Χριςτο , 

   Είμαςτε ιδιαίτερα ευτυχείσ για τθν άμεςθ και ουςιαςτικι ανταπόκριςθ ςασ ςτθν προςπάκειά 
που καταβάλει ο όμιλοσ μασ ςε ςυνεργαςία με το κζντρο Alzheimer Χανίων να αναγνωριςκεί θ 
νόςοσ ωσ αναπθρία.   

  Το γεγονόσ αυτό κα ανακουφίςει οικονομικά χιλιάδεσ ςυμπολίτεσ μασ που πάςχουν από τθν 
νόςο αυτι και επί πλζον επιβεβαιϊνεται δια μία ακόμθ φορά ότι το όταρυ ενδιαφζρεται δια τα 
κοινωνικά δρϊμενα του τόπου μασ.  

Μετά τιμισ και μετά των φιλικοτζρων μασ  ροτ/νϊν αιςκθμάτων. 

    

Ο Ρρόεδροσ    Ο Γεν. Γραμματεφσ 

  Εμμ. Δελάκθσ      Εμμ. Νοδαράκθσ 
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(9) 

 

 

 

 

 

 

Χανιά 26/9/2011 

Ρροσ   τον                                  
 τ.β.Διοικθτιν 
Νίκον Επ. Κουτςοςτάκθν 
οτ. Ομίλου Ραλαιοφ Φαλιρου 
 
Ρολφ Αγαπθτζ μου ροταριανζ ςυνάδελφε 

Σ’ ευχαριςτϊ κερμά τόςον δια τθν ανταπόκριςιν ςου ςτθν παράκλθςιν του ομίλου μασ δια 

τθν ςυλλογιν υπογραφϊν ίνα αναγνωριςκεί το Αληχαϊμερ ωσ αναπθρία όςον και δια τα 

ςυγχαρθτιρια ςου δια τθν πρωτοβουλία μασ αυτι θ οποία μασ δίδει δφναμθ και κουράγιο 

να ςυνεχίςουμε τθν προςπάκειαν μασ αυτιν με μεγαλφτερθ ζνταςθ. 

Ελπίηουμε να ανταποκρικοφν ςφντομα και οι άλλοι όμιλοι ςτουσ οποίουσ απευκυνκικαμε. 

                                   Μετά των φιλικοτζρων μου ροτ/νϊν αιςκθμάτων.  

                                                            Ο Ρρόεδροσ Εμμ. Δελάκθσ 
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(10) 

 

 

 

πγραξεηήξηα ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη ηδηαηηέξσο ζηνλ Πξύηαλε θύξην Φίιε 

Θσάλλε γηα ηελ πξσηνβνπιίαλ ηνπ λα θαιέζεη ηνλ Δηεζλνύο θήκεο βηνιηζηή Florian 

Meierott ζηελ πόιε καο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν 

Πνιηηηζκνύ ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Wurzburk . O Καιιηηέρλεο θαηέπιεμε ην θνηλό 

κε ηελ κνλαδηθή ηθαλόηεηα ηνπ λα ζηείιεη λόηεο ζηελ ςπρή ησλ αθξναηώλ ηνπ κε 

επιαβηθή πξνζνρή ηνλ παξαθνινύζεζε. Ειπίδνκε όηη ν ππέξνρνο άλζξσπνο εμαίξεηνο 

επηζηήκνλαο πξύηαλεο θύξηνο Φίιεο ζα καο επηθπιάμεη θαη ζην κέιινλ παξόκνηεο 

επράξηζηεο εθπιήμεηο πνπ ηηο έρνκε αλάγθε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνκε . 

Ξαλά ζπγραξεηήξηα θαη ζηνπο δύν.   

ΑΠΟ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΡΟΣΑΡΗΑΝΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 
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ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ ΔΦΗΑΛΣΖ 

Τπό του ροτ.Παναγιϊτθ Μπατςαριςάκθ. 

Οικονομικόσ- Επιχειρθματικόσ 

φμβουλοσ-Αναλυτισ 
 

Θ Ελλθνικι κοινωνία μεταπολεμικά άρχιςε να δθμιουργεί από το απόλυτο μθδζν που 

τθν είχε οδθγιςει ο βϋ Ραγκόςμιοσ και ο Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ.  Μζςα από ιδιαίτερα αντίξοεσ  

ςυνκικεσ, ςυνκικεσ απόλυτθσ φτϊχειασ του λαοφ, άρχιςε ςιγά ςιγά να παράγει και να 

ςτζκεται ςτα πόδια τθσ.  Το βιοτικό επίπεδο ανζβαινε με αργοφσ ρυκμοφσ και δφςκολεσ 

καταςτάςεισ, βλζπε Χοφντα, Εμφυλιοπολεμικό κλίμα και άλλα πολλά άςχθμα που 

κυμοφνται καλά οι γενιζσ που τα βίωςαν. 

Πλθ αυτι θ μάχθ τθσ ηωισ και τθσ επιβίωςθσ είχε ζναν 

ςτόχο, «το κεραμίδι» πάνω από το κεφάλι τθσ ελλθνικισ 

οικογζνειασ. Πλοι προςπακοφςαν  για δεκαετίεσ να 

αποκτιςουν ζνα ςπίτι, τθν πρϊτθ κατοικία, να ςτεγάςουν 

τα όνειρα τουσ, τα όνειρα των παιδιϊν τουσ.  

Ραρατθρικθκε ανοικοδόμθςθ ςτισ πόλεισ με τισ 

αντιπαροχζσ αλλά και ςτθν φπαικρο με τισ μονοκατοικίεσ 

που χτίηονταν όπωσ-όπωσ . 

Ρζραςαν πολλζσ δεκαετίεσ και το όνειρο του Ζλλθνα γινότανε μζρα με τθ μζρα 

πραγματικότθτα και φτάςαμε ςτθ τελευταία εικοςαετία που ζγινε θ μεγάλθ ζκρθξθ με τα 

ςτεγαςτικά δάνεια. Ράνω από το 85% των ελλινων ςτεγάςτθκε μζςα ςτισ ανζςεισ τθσ 

εποχισ. Πλοι ςχεδόν ζγιναν ιδιοκτιτεσ……, άςχετα αν τα χρωςτοφςαν, αν τα χρωςτοφν, αν 

τουσ κυνθγοφν…. οι τράπεηεσ, το όνειρο ςυνεχιηόταν μζςα ςε βακφ φπνο. 

Πμωσ κάποιοι φρόντιςαν να μετατρζψουν αυτό το υπζροχο όνειρο ςε εφιάλτθ. 

Άρχιςαν οι κυβερνιςεισ με τουσ ανίκανουσ…. οικονομολόγουσ που διζκεταν και διακζτουν, 

να ψάχνουν λεφτά για να κλείνουν τρφπεσ τθσ άκλιασ οικονομικισ πολιτικισ που αςκοφςαν 

και αςκοφν. 

Ο εφκολοσ ςτόχοσ ιταν και παραμζνει τα ακίνθτα και κυρίωσ τα ςπίτια, οι κατοικίεσ του 

χιλιοβαςανιςμζνου λαοφ.  Φόροσ αγοράσ ακινιτου, φόροσ μεταβίβαςθσ, φόροσ Αϋ 

κατοικίασ, φόροσ Βϋ κατοικίασ, ζκτακτοσ φόροσ κατοικίασ και άλλοι πολλοί φόροι που 

αφοροφν τθν κατοικία, τα ακίνθτα. 

Μζςα ς αυτιν τθ φορομπθχτικι καταιγίδα ο Ζλλθνασ φορολογοφμενοσ βολοδζρνει και 

ςτθν ουςία το κράτοσ του καταργεί τθν ιδιωτικι περιουςία, τον κάνει να νιϊκει ζνοχοσ που 

απζκτθςε το «κεραμίδι» πάνω από το κεφάλι του, τον τιμωρεί, τον μαςτιγϊνει αλφπθτα. 

Και ςαν να μθν ζφταναν όλα αυτά, το αποκορφφωμα ιρκε με τον ζκτακτο και παράλογο 
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φόρο, που εξαγγζλκθκε από τα 3 € το μζτρο και από το βράδυ ωσ το πρωί ζφταςε τα 30 € . 

Ζλεοσ!!!! 

 Λεσ και δεν ζφταναν όλοι οι άλλοι φόροι ιρκε και θ χαριςτικι βολι αυτοφ του 

κεφαλικοφ φόρου, μζςω του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΘ, που αν δε μπορεί κανείσ να τον 

πλθρϊςει, του κόβουν το ρεφμα. 

Ωμόσ  ο εκβιαςμόσ του Ζλλθνα, αλφπθτο το μαςτίγωμα, αςταμάτθτο το κυνθγθτό. 

Το χειρότερο δε το ζχουν καταλάβει αυτοί που εκτελοφν τισ εντολζσ των μετρίων 

οικονομολόγων- δανειςτϊν μασ. Τα χριματα αν τελικά ειςπραχκοφν κα λείψουν από τθν 

εξυπθρζτθςθ των δανείων των οφειλετϊν, κα λείψουν δθλαδι από τισ τράπεηεσ και τα 

δάνεια κα γίνονται κόκκινα, όςα τζλοσ πάντων ζχουν απομείνει ακόμα και κα 

επιδεινϊνουν τθν ρευςτότθτά τουσ. Είναι άκρωσ εξοργιςτικό αυτό το τελευταίο μζτρο, κα 

ζλεγε κανείσ «το κεραςάκι» ςτθν τοφρτα του 

οικονομικοφ χάουσ που δθμιοφργθςαν αυτοί που 

πάτθςαν το κουμπί τθσ παφςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. Είναι άδικο το όνειρο του 

Ζλλθνα, το όνειρο γενεϊν να το μετατρζπουν ςε 

εφιάλτθ μζρα με τθ μζρα. Ηοφμε ςε μία ελεφκερθ 

οικονομία και κανείσ δε δικαιοφται να καταργεί τθν 

ιδιωτικι περιουςία με τα όποια μζςα και τρόπουσ. 

Πλα αυτά κυμίηουν τθν εποχι που ο Τοφρκοσ κατακτθτισ ζβγαηε τουσ ειςπράκτορεσ να 

μαηζψουν του φόρουσ από τουσ υποδουλωμζνουσ Ζλλθνεσ τθσ εποχισ και όποιοσ δε 

μποροφςε να πλθρϊςει, τον μαςτίγωναν μζχρι κανάτου. 

Αυτό ηοφμε ςιμερα, αλλά μθ ξεχνάνε ότι ο Ζλλθνασ ηυγό δεν αντζχει για πολφ!!!       

 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΗΛΑΝΓΗΑ 

 Θ Λςλανδία είναι θ πρϊτθ χϊρα που ζπεςε ςτθν 

αγκαλιά του Δ.Ν.Τ από το 2008. Ο τότε 

πρωκυπουργόσ τθσ κατθγορείται ότι «επζτρεψε» 

ςτισ μεγαλφτερεσ τράπεηεσ τθσ να καταρρεφςουν και 

να γίνουν πολλά και διάφορα με τουσ κατακζτεσ με 

αποτζλεςμα να υπάρχει μζχρι και ςιμερα διαμάχθ 

για τθν αποηθμίωςθ τουσ . Θ ςθμερινι κυβζρνθςθ 

τουσ κατθγορεί τθν προθγοφμενθ για ολιγωρία και ότι τζλοσ πάντων δεν ζκανε ενζργειεσ 

για να μθ γίνει θ χρεοκοπία. Δθλαδι τα ρίχνει ο ζνασ ςτον άλλο, ςενάριο που κυμίηει και 

Ελλάδα με τουσ πολιτικοφσ τθσ. 

Στθν Ελλάδα όμωσ υπάρχει μία διαφορά, πολφ μεγάλθ, πολφ διαφορετικι. 
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Το οικονομικό πρόβλθμα μασ ζχει δφο πυλϊνεσ. Ο ζνασ πυλϊνασ είναι το δθμόςιο 

χρζοσ, αυτό το τζρασ, θ λερναία Φδρα, που όςα κεφάλια και αν κόψεισ, βγαίνουν άλλα 

τόςα. 

Το παλεφουν…… με διάφορουσ λάκοσ τρόπουσ  από το 2008, με πολλά κφματα από τον 

κυρίαρχο λαό, αυτοκτονίεσ, μελαγχολίεσ, αρρϊςτιεσ, πείνα, εξακλίωςθ και εντζλει 

πιςωγυρίςματα ςτθ δεκαετία του ϋ70 , του ϋ60 , του ϋ50, ποιοσ ξζρει που κα ςταματιςουμε. 

Ο άλλοσ πυλϊνασ του ελλθνικοφ προβλιματοσ αρχίηει να φαίνεται τϊρα με τισ 

τράπεηεσ. Από πζρυςι ςυηθτοφν ςυγχωνεφςεισ , ςυνεργαςίεσ και τζλοσ πάντων ςυμμαχίεσ 

για να ςωκοφν. Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα τθ χρυςι δεκαετία του πρόςφατου 

παρελκόντοσ διογκϊκθκε δυςανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ, γιατί κεϊρθςαν 

οι τράπεηεσ ότι κα ανταγωνιςτοφν τθν Ελβετία. Τϊρα υπάρχει αγωνία για τθν επιβίωςθ των 

γιγάντων που δθμιουργικθκαν και καλϊσ προςπακοφν να ςυνενωκοφν γιατί το ρθτό λζει 

«θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει» . 

Πμωσ τα βαρίδια που κουβαλοφν από τισ άςτοχεσ ενζργειεσ του άκρατου 

ανταγωνιςμοφ είναι αςικωτα και είναι ςίγουρο ότι το επιχειρθματικό κόςτοσ ς’ αυτζσ κα 

‘ναι μεγάλο και επικίνδυνο . 

Καλά κάνουν και μαηεφονται και πρζπει θ πολιτεία να δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο 

πρόβλθμα τουσ γιατί αν πάει κάτι ςτραβά αλλοίμονο, δε κα μείνει τίποτα όρκιο ςε αυτόν 

τον τόπο και τότε δε κα κζλουμε δζκα χρόνια για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ, αλλά εκατό δε 

κα φτάνουν. 

Πςοι κρατοφν τα θνία αυτοφ του τόπου, κυβερνϊντεσ και όχι μόνο, πρζπει να κάνουν 

επιδζξιουσ χειριςμοφσ, υπεφκυνουσ, μακριά από μικροκομματικά ςυμφζροντα γιατί το 

παράδειγμα τθσ Λςλανδίασ με το ειδικό δικαςτιριο πρζπει να τουσ προβλθματίςει και να 

τουσ ξυπνιςει από τον λικαργο που βρίςκονται όλοι τουσ. 

Ροτ/νόσ Παναγιϊτθσ Μπατςαριςάκθσ 
Οικονομικόσ- Επιχειρθματικόσ 

φμβουλοσ-Αναλυτισ 


