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Έηος 44
ον

 – Σεύτος 31
ον 

- Περιόδοσ 01/07/11 – 30/06/12 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ - ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2012 

 

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

2) ηην ζελίδα μας ζηο facebook 

Περιέτοσν ηις δραζηηριόηηηες μας ηφν  

10 ηελεσηαίφν εηών ήηοι από 1/7/2001 έφς ζήμερον. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠITΡOΠΗ ΔΗΜΟΘΩΝ ΚΑΘ ΔΘΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ 

ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ 

ΣΗΛ.6945870845-6944990538 

ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΗΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΗΛ.ΑΠΟΣΟΛΗ 

ροη. ΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 

 

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

Οπξνπηδόγινπ Μειέηηνο (ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη θάζε 15 εκέξεο).   
 

Σο παρόν αποςτζλλεται: Α) ε 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. Πρόεδροι 

και γεν. Γραμματείσ κακϊσ και οι νυν Πρόεδροι και Γραμματείσ τθσ 2470 Περιφζρειασ και των 

Ελλθνοκυπριακϊν. 

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

φίλουσ του ομίλου που δεν διακζτουν e-mail.  

Παρακαλοφνται κερμά, οι Πρόεδροι 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/
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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 

Κσυέλης 3, Αθήνα, 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  

Βαραζόβης 10- Άνφ Γλσθάδα 

ΚΗΝ : 6977348373 

ΣΖΛ : 210-9374136 

FAX : 210-9346670 

Email : cosmas-s@bossoft.gr 

                       

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

ΓΚΗΕΑ ΣΑΤΡΟ Γικηγόρος, Ρενιέρη 9 

Σηλ Δργ 28210-41001, Οικ. 28210-50268, Κιν. 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) ΔΦΖΦ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 2013-14 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ     Οηθνλνκνιόγνο, η.Τπνδ/ηεο 

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

3) Α΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ   

     ΟΤΡΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗΟ      Ξελ/ρείν  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
ης 

 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 παρόν τεφχοσ δθμοςιεφουμεν τισ δραςτθριότθτεσ μασ των μθνϊν  

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011  

 

ΑΠΛΘ  ΤΝΕΣΙΑΘ  ΡΟΣΑΡΙΑΝΟΤ  ΟΜΙΛΟΤ  ΧΑΝΙΩΝ  

τθσ 3-11-11 ΑΡΧΑΙΡEΙΕ 

 

 

 

Ο Ροταριανόσ Όμιλοσ Χανίων επραγματοποίθςε τθν 3-11-2011 θμζρα Πζμπτθ απλιν 

ςυνεςτίαςιν κατά τθν διάρκειαν τθσ οποίασ ζγιναν τα κάτωκι:  

1)  Πραγματοποιικθκε  ροταριανι ενθμζρωςθ από τθν δράςιν των ροταριανϊν  

Ομίλων τθσ Ελλθνικισ Περιφζρειασ κακϊσ και των Ομίλων του Διεκνοφσ Ρόταρυ από τον 

Πρόεδρο  Εμμ. Δελάκθ  

2) Αρχαιρεςίεσ προκειμζνου να εκλεγεί ο Πρόεδροσ τθσ Ροταριανισ χρονιάσ  1-7-

2013 ζωσ 30-06-2014 από τθν γενικιν υνζλευςιν δι’ απευκείασ εκλογισ και το Διοικθτικό 

υμβοφλιο τθσ Ροταριανισ χρονιάσ  1-7-2012 ζωσ 30-6-2013.  

Ζμπρακτα ςχεδόν όλα τα μζλθ του Ομίλου ςυμμετείχαν  ομαδικϊσ εισ τθν 

ςυνεςτίαςιν αυτιν προκειμζνου να δείξουν τθν εκτίμθςιν και τθν αγάπθν τουσ προσ τουσ 

υποψιφιουσ Πρόεδρον Μαρινάκθ ταφρο και Αναπλθρωτιν Πρόεδρον Εμμ. Δελάκθ και 

τα υποψιφια μζλθ του Δ.. ψθφίηοντασ τα όλα ανεξαιρζτωσ. Είναι εκελονταί προςφοράσ 

υπθρεςιϊν προσ τον ςυνάνκρωπον  και με τθν ψιφον τουσ (τθν κετικιν)  τον απζδειξαν 

και ζκαναν δεκτό ςχεδόν παμψθφεί τισ προτάςεισ του Προζδρου Εμμ. Δελάκθ ο οποίοσ 

εδιλωςε ότι κζλει να υπάρξει αλλαγι εισ το πρόςωπο του προζδρου και αυτόσ από τθν 

κζςιν του αναπλθρωτοφ του κα τον ςτθρίξει με κάκε τρόπο δια το καλόν του ομίλου και 

του Ρόταρυ γενικότερον.  

     Δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι είχαν μόνο τα ταμειακϊσ εν τάξει μζλθ μζχρι 

31-12-11. Εισ τθν ςυνεςτίαςιν ςυμμετείχουν  οι ςφηυγοι των ροτ. και οι φίλοι τουσ άνω 

δικαιϊματοσ ψιφου και λόγου.   
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη απο το Παγκριτιο ροτ/νό εμινάριο  

τθσ  6-11-11 ςτο Ρζκυμνο τθσ Κριτθσ    

 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ  ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΘΘ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΜΕΛΩΝ» 

Αγαπθτζ Ροταριανζ Διοικθτά , τ. Δ/ταί ,    β.Δ/τά  και τ.β.Δ/ταί    
Εξαίρετε φίλε κ. Πρφτανθ  Φίλθ Λωάννθ                                                                                                                                     
Πρόεδροι και τ. Πρόεδροι των ροτ/νϊν Ομίλων τθσ Κριτθσ                                                
Φίλοι ροταριανοί υνάδελφοι                                                                                              

Κατ’ αρχάσ κζλω να εκφράςω τθν μεγάλθν μου 
χαρά και ςυγκίνθςιν που βρίςκομαι για ακόμθ 
μιά φορά μεταξφ ςασ, μεταξφ ροτ/νϊν που 
αγαπϊ και που ςυνεργάηομαι δια να 
υλοποιιςουμε από κοινοφ τα ροταριανά ιδεϊδθ 
τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν προσ τον 
ςυνάνκρωπον. Δια να το επιτφχουμε όμωσ αυτό 
πρζπει και να δουλζψουμε ςκλθρά και να είμεκα 
ενωμζνοι, ζνα αδιάςπαςτο και ςυμπαγζσ ςϊμα 
(Να ζχουμε ανιδιοτελι και άδολθ αγάπθ μεταξφ 
μασ). Κζλω από του βιματοσ τοφτου να 
ευχαριςτιςω τον Διοικθτιν μασ Νίκο Μακρυγιάννθ που με επζλεξε ςαν ζνα από τουσ ομιλθτάσ 
του υνεδρίου και που με τθν επιλογιν του αυτιν τίμθςε το πρόςωπόν μου και τθν μικράν 
προςφοράν  μου προσ τθν παγκόςμιαν ροταριανιν οικογζνεια μασ. Σου αφιερϊνω προσ τοφτο 
τθν κάτωκι Κρθτικι μαντινάδα ςαν ζνα μικρό δείγμα τθσ Αγάπθσ και τθσ εκτίμθςθσ που τρζφω 
προσ το πρόςωπό του  τθσ οποίασ τουσ δφο πρϊτουσ ςτοίχουσ είχα αφιερϊςει και ςτον 
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προθγοφμενο Δ/τθ Λωάννθ Θλιάκθ. ιμερα όμωσ τισ πρόςκεςα τρίσ ακόμθ ςτίχουσ 
εμπλουτίηοντασ τθν κατά πλθρζςτερων και επίκαιρον τρόπον και τθν οποίαν αφιερϊνω και ςε 
όλουσ τουσ ροτ/νοφσ τθσ Ελλάδοσ ιδία ςτουσ παρευριςκομζνουσ εδϊ ςιμερα . Ακοφςτε τθν 
λοιπόν: 

1.Με επζλεξε ο Διοικθτισ                                  2.  ασ τα χαρίηω απλόχερα 

ν’ άρκω να ςασ μιλιςω   με τθν υπόςχεςι μου 

τα φυλλοκάρδια τθσ καρδιάσ   να υπθρετϊ το Ρόταρυ 

ςε ασ να τα χαρίςω.    μ’ όλθ τθν Δφναμι μου.     

 

3.Ηοφμε ςε δφςκολουσ καιροφσ  4. Θ Υπαρξθ του Ρόταρυ 

νά  ’μαςτε ενωμζνοι γιατί   ςε όλο το πλανιτθ 

κανείσ δεν ξζρει αφριο   ζχει ςκοπό να βοθκά 

τι μάσ  ε’ περιμζνει.    παντοφ μα και τθν Κριτθ .    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Καλωςορίηω  κι ’ ευχαριςτϊ 

μες’ απ’ τθ ψυχι μου 

και μθ ξεχνάτε πωσ εςείσ 

είςτε θ δφναμι μου.   

 

   Σο κζμα που μου ανζκεςε να αναπτφξω ο Δ/τισ μασ Νίκοσ Μακρυγιάννθσ είναι: ‘‘Λόγοι 
αποχϊρθςισ των μελϊν και μζκοδοι διατιρθςισ αυτϊν’’. Είναι ζνα κζμα πολφ γνωςτόν ςε όλουσ 
τουσ παλαιοφσ ροταριανοφσ . Δεν κα το γνωρίηουν πικανϊσ οι νεοειςελκόντεσ εισ τθν οργάνωςιν 
μασ. Από ζρευναν (ςχετικόν ερωτθματολόγιον προσ τουσ ομίλουσ ) που διενιργθςε ο τ. Δ/τθσ μασ 
Δθμιτριοσ Σςιμποφκθσ προζκυψαν λίαν ενδιαφζροντα ςτατιςτικά ςτοιχεία ωσ προσ τα αίτια τθσ 
αποχϊρθςθσ και τα ποςοςτά επί τοισ % που αντιςτοιχοφν ςε κάκε περίπτωςθ. Χωρίσ να κζλω να 
αμφιςβθτιςω τα ποςοςτά αυτά τα οποία παρακζτω αυτοφςια και είναι τα κάτωκι κα προβϊ  ςε 
οριςμζνεσ ςκζψεισ που κατά τθν γνϊμθ μου τισ κεωρϊ ςωςτζσ δθλαδι πιο κοντά ςτθν 
πραγματικότθτα. 

                           Πίνακασ ερευνϊν αιτίων αποχϊρθςθσ :                                   

Αίτιο                                                                    Ποςοςτό    

1. Επαγγελματικοί  λόγοι   24%     
2. Λόγοι  Τγείασ (ιδίων ι ςυγγενϊν)  7,2% 
3. Θάνατοσ     6,0% 
4. Μεγάλθ θλικία    3,6% 
5. Εςωτερικζσ Διαφορζσ   18,1% 
6. Μετοίκθςθ     8,4% 
7. Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ   12,1% 
8. Άλλο αίτιο     20,5% 
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Παρατθριςεισ μου: Εάν ζνασ ςτουσ 4 νεοειςερχομζνουσ αποχωρεί μόνο  δια 
επαγγελματικοφσ λόγουσ τοφτο κα οφείλεται ςτθν ελλιπι ενθμζρωςθ του αποχωροφντοσ 
Ροταριανοφ υπό του αναδόχου του ωσ προσ τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ του ωσ ροταριανοφ, 
(τακτικι προςζλευςισ του εισ τισ ςυνεςτιάςεισ μασ). Επίςθσ θ Διοίκθςθσ του Ομίλου κα μποροφςε 
να είναι πιο ελαςτικι ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και να μθν εφαρμόηει κατά γράμμα όπωσ κάνομε 
ςτον όμιλο μασ τον ςχετικόν κανονιςμόν λειτουργίασ. Να εφαρμόηουμε τουσ κανονιςμοφσ αλλά 
με παράλλθλθ μελζτθ όλων των παραμζτρων. Να τα βλζπομε με ευρφτθτα πνεφματοσ όπωσ 
αρμόηει ςτισ δικζσ μασ τοπικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Μόνο όφελοσ κα προζκυπτε  από αυτιν τθν 
αντιμετϊπιςιν και κα διατθροφςαμε  τα μζλθ μασ. Θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει. Όςο περιςςότεροι 
Αξιόλογοι και δραςτιριοι επαγγελματίεσ είμεκα τόςο περιςςότερον κφροσ και Αίγλθ αποκτοφμε 
ςτθν κοινωνία. 

¨Όςον αφορά τισ 2,3,4 & 6 περιπτϊςεισ δθλαδι των λόγων υγείασ, των κανάτων,  τθσ 
μεγάλθσ θλικίασ και τθσ μετοικιςεωσ, δεν ζχω να προςκζςω κάτι διότι είναι αναμφιςβιτθτα 
γεγονότα και που δεν οφείλονται ςε δικζσ μασ ενζργειεσ ι παραλιψεισ.  

Σο πολφ μεγάλο ερϊτθμα που χριηει επιςταμζνθσ και ενδελεχοφσ μελζτθσ αντιμετωπίςεωσ 
του είναι οι Εςωτερικζσ διαφορζσ. Ζναντι αυτϊν πρζπει να προτάςςουμε τθν Αγάπθν, τθν 
αλλθλεγγφθ και τθν ςυναδζλφωςιν, τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ που πρζπει να μασ ςυνδζουν και 
όχι οι διαφορετικζσ αντιλιψεισ ωσ προσ τθν Διοίκθςιν των Ομίλων που μαςτίηουν πολλζσ φορζσ 
οριςμζνουσ απ’ αυτοφσ   και που είναι ικανοί να φκάςουν ςτο ςθμείο και τθσ διαλφςεωσ των και 
που τοφτο οφείλεται ςτο ότι ξεχάςαμε τουσ ςκοποφσ δια τουσ οποίουσ γίναμε ροταριανοί. Εδϊ 
χρειάηεται  να εργαςκοφμε και να δθμιουργιςουμε τισ προχποκζςεισ που δεν κα επιτρζπουν τθν 
δθμιουργίαν τζτοιων απαράδεκτων καταςτάςεων όπωσ π.χ. ομαδοποιιςεισ μζςα ςτον ίδιο τον 
Όμιλο.  Όχι.  Όλοι ανεξαιρζτωσ  είμεκα μία οικογζνεια και πρζπει όλοι μαηί να εργαηόμεκα προσ 
αυτιν τθν κατεφκυνςιν. Πολλζσ φορζσ μου λζνε ευτυχϊσ ελάχιςτοι : μθν καλζςεισ τον τάδε και 
τον τάδε να κάνουμε παρζα το βράδυ μαηί ι να πάμε μία εκδρομι. ΟΧΛ απαντϊ. Είμεκα όλοι 
ροταριανοί και διαχωριςμοφσ δεν κάνω  και ςασ παρακαλϊ να το αποδεχτείτε αυτό ςαν βαςικό 
ςασ ροταριανό κακικον. Και ςασ βεβαιϊ το ζχουν αποδεχκεί ςχεδόν όλοι. Εάν βζβαια κάποιοσ 
ειςχωριςει εισ τισ τάξεισ μασ ο οποίοσ είναι ιδιαίτερα ιδιόρρυκμοσ, αυτό είναι άλλο εντελϊσ 
πράγμα και χριηει ιδιαιτζρασ αντιμετωπίςεωσ ι και διαγραφισ του από τον Όμιλον ε οριςμζνεσ 
πάλι περιπτϊςεισ που υπάρχουν ςοβαρζσ διαφωνίεσ ωσ προσ τθν διοίκθςιν του Ομίλου καλφτερα 
να δθμιουργοφνται 2 ανεξάρτθτοι Όμιλοι παρά να υπάρχουν ζντονεσ διαφωνίεσ οι οποίεσ 
υποςκάπτουν τα κεμζλια του Ρόταρυ.  Διότι τι εντφπωςθ κα ςχθματίςει θ κοινωνία μασ, δια μασ 
από τθν γνωςτοποίθςιν τζτοιων απαράδεκτων καταςτάςεων . Κα μασ τοποκετιςουν ςαν ζνα από 
τα ποικίλα ςωματεία που λειτουργοφν ενϊ τϊρα ζχουμε πολφ μεγάλθ αναγνωςιμότθτα. τα 
πρϊτα 10 χρόνια λειτουργίασ του Ομίλου Χανίων αντιμετωπίςαμε πρόβλθμα, πϊσ κα Διοικθκεί  ο 
Όμιλοσ. Σότε προτιμιςαμε να ζχουμε 2 Ομίλουσ, που παρόλεσ τισ διαφορζσ μασ εν τοφτοισ 
ςυνεργαηόμεκα ςχεδόν αρμονικά για πολλά  χρόνια μζχρι που ζκλειςε ο δεφτεροσ όμιλοσ. Εν 
τοφτοισ αρκετά μζλθ τθσ κοινωνίασ των Χανίων βρζκθκαν τότε ςε πολφ δφςκολθ κζςθ 
φοβοφμενοι πωσ εάν πάνε ςτον καινοφριο όμιλο και γραφτοφν κα τουσ παρεξθγιςει θ Διοίκθςθσ 
του παλαιοφ ομίλου και αντιςτρόφωσ. Προτιμοφςαν να μζνουν αμζτοχοι. Αυτό ιτο κακό δια τθν 
εξάπλωςιν του Ρόταρυ. ιμερα ευτυχϊσ δεν υπάρχουν τζτοια προβλιματα και ολόκλθρθ θ 
κοινωνία των Χανίων εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων ομιλεί και ζχει τισ καλφτερεσ των εντυπϊςεων. 
2οσ όμιλοσ δθμιουργικθκε και ςτο Ρζκυμνο από διάςπαςιν – διαφωνίεσ και όχι από επζκταςιν και 
αυτόσ ζκλιςε φςτερα από μερικά χρόνια. τισ μικρζσ κοινωνίεσ τθσ επαρχίασ δεν είναι δυνατόν να 
επιηιςουν τζτοιοι όμιλοι.      

Σο 7ο ςτοιχείο τθσ ζρευνασ που αφορά τθν ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ πρζπει και αυτό να μασ 
προβλθματίςει  δια να βελτιϊςουμε και να δθμιουργιςουμε όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ  που 
απαιτοφνται δια να είναι ενδιαφζρουςεσ οι ροταριανζσ ςυνεςτιάςεισ μασ. Ομιλθτζσ κφρουσ, 
ανάπτυξθσ αξιολόγων και επικαίρων κεμάτων, ςφςφιξθ των μεταξφ μασ ςχζςεων ςε τζτοιο 
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ςθμείο που να κεωρεί τθν προςζλευςιν του ςτο Ρόταρυ άκρωσ απαραίτθτθ και αναγκαία ο κάκε 
ροταριανόσ .       

Ασ παραδειγματιςτοφμε από τισ άριςτεσ ςχζςεισ που ζχουν αναπτφξει μεταξφ τουσ οριςμζνοι 
εκ των ροτ/νϊν ομίλων τθσ Κριτθσ και αρκετά εκ των μελϊν των και που κεωροφν ανάγκθ να 
βρίςκονται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα ςε άμεςθ επικοινωνία και ςυνάκροιςθ. Ζχομε 
κακιερϊςει μθνιαία ανταλλαγι επιςκζψεων . Ζχω τθν εντφπωςθ ότι με λίγθ προςπάκεια το 12% 
των αποχωροφντων απϋαυτιν τθν αιτίαν μπορεί να ελαττωκεί ςθμαντικά.   

Σο 8ο ςτοιχείο τθσ ζρευνασ χριηει και αυτό ιδιαιτζρασ προςοχισ. Κατά τθν γνϊμθν μου 
περιλαμβάνει: 

 Α) οικονομικοφσ λόγουσ . Ζχουμε γίνει ακριβι ςτισ πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεισ μασ δια τα 
μικρά και μεςαία ειςοδιματα. ε καμιά  περίπτωςθ όμωσ δεν κα πρζπει να αποκλείςουμε αυτζσ 
τισ βαςικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ από τισ τάξεισ μασ. Να μθν οργανϊνουμε τθν ίδια εβδομάδα 2 και 
3 ςυνεςτιάςεισ. Σο οικονομικό βάροσ είναι ςθμαντικό δια τα μεςαία ειςοδιματα και ςυγχρόνωσ 
οι επαγγελματίεσ δυςκολεφονται   να ανταποκρίνονται εισ τα χρονικά όρια που απαιτοφνται. 
Λδιαίτερα ςιμερα που οι οικονομικζσ ςυνκικεσ εισ τθν χϊρα μασ αρχίηουν να είναι δραματικζσ με 
τισ μειϊςεισ μιςκϊν, ςυντάξεων, κλειςίματοσ καταςτθμάτων και περιοριςμοφ τθσ κατανάλωςισ, θ 
μείωςισ του κόςτουσ του γεφματοσ και των λοιπϊν απαιτιςεων είναι απολφτωσ επιβεβλθμζνα 
εάν δεν κζλομε να δοφμε τισ παρουςίεσ των μελϊν και των φίλων μασ να μειϊνονται ςε μεγάλο 
βακμό με ότι αυτό ςυνεπάγεται δια το κφροσ και τθν αίγλθ του Ρόταρυ. Κάνω ζκκλθςιν ςτισ 
Δ/ςεισ των ροτ. ομίλων να μθν αποφαςίηουν βάςιν τθσ οικονομικισ ανζςεωσ που τυχόν και 
μάλλον διακζτουν αλλά βάςθ των οικονομικϊν δυνατοτιτων τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν του και 
των φίλων του Ρόταρυ που προςζρχονται ςτισ ςυνεςτιάςεισ μασ.   

 

Β) Δογματικοί Θρθςκευτικοί λόγοι:  

Παρ’όλο που βριςκόμεκα ςτον 21ο  αιϊνα δυςτυχϊσ ζχει καλλιεργθκεί ζνα δυςμενζσ κλίμα 
από οριςμζνουσ εκπροςϊπουσ τθσ Κρθςκείασ με εντελϊσ εξωπραγματικά αίτια. τθν εποχι μασ 
είναι απαράδεκτθ θ τζτοια παραπλανθτικι  πλθροφόρθςθ περί των ςκοπϊν τθσ παγκόςμιασ 
οργανωςισ μασ. Ασ μποφν ςτο internet να μάκουν , αλλά δυςτυχϊσ δεν κζλουν.  Τπάρχει θ 
ιςτοςελίδα μασ και οι ιςτοςελίδεσ τόςον τθσ Περιφερείασ μασ όςον και των περιςςοτζρων 
ροταριανϊν  ομίλων κακϊσ και του Διεκνοφσ Ρόταρυ. Τπάρχει  επίςθσ το Face book τρομερό 
εργαλείο ενθμερϊςεωσ γριγορο και ανζξοδο αρκεί να ζχεισ τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία να το 
χειρίηεςαι. Επανερχόμενοσ ςτο κζμα των εκπροςϊπων τθσ εκκλθςίασ και ιδία των ακραίων 
παραεκκλθςιαςτικϊν οργανϊςεων και οριςμζνων αμακϊν προκατθλλειμζνων ι κακϊν 
προκζςεων ςυμπολιτϊν μασ, τουσ λζγω ότι δεν ζχουν μόνο αυτοί κοινωνικι ευαιςκθςία,  ζχομεν 
και εμείσ και πραγματοποιοφμε κοινωνικό ζργο, το οποίο παρουςιάηεται ανάγλυφα και με 
τζτοιουσ γριγορουσ ρυκμοφσ που πραγματικά αδυνατϊ εγϊ τουλάχιςτον να το παρακολουκιςω 
ςε όλο του το εφροσ. Διακζτω 1,5 – 2 ϊρεσ θμερθςίωσ δια να αναγνϊςω και να απαντιςω ςτθν 
αλλθλογραφία του ομίλου ζντυπθ ι θλεκτρονικι, αλλά μετά ςταματϊ διότι πρζπει να εργαςκϊ 
δια τθν προετοιμαςία των πανθγυρικϊν  ςυνεςτιάςεων μασ, τθσ εκδόςεωσ του περιοδικοφ μασ, 
των οικονομικϊν του ομίλου και δια τθν εν γζνει δραςτθριότθτα  μασ.  

 

Γ) Λόγω ελλιποφσ ενθμερϊςεωσ των μελϊν μασ δθμιουργείται θ εντφπωςθσ ότι δεν 
παράγουμε κοινωνικό ζργο ι άλλα περίμεναν εγγραφόμενοι εισ το Ρόταρυ και άλλα βρίςκουν. 
Πολλοί από τουσ αποχωροφντασ ιλπιηαν ςε οικονομικά ι άλλα οφζλθ π.χ. εξεφρεςθ εργαςίασ 
ςτουσ ίδιουσ ι ςε ςυγγενικά τουσ πρόςωπα και ξεχνοφν το μεγαλφτερο όφελοσ που ζχουν , που 
είναι θ ςφςφιξθσ των μεταξφ  μασ ςχζςεων ςε διαπροςωπικό , οικογενειακό και κοινωνικό 
επίπεδο. Ελλιπισ ενθμζρωςισ των μελϊν μασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι που ηοφμε είναι απαράδεκτθ. 
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χεδόν το 70% και πλζον διακζτουν υπολογιςτι και με ζνα e-mail μποροφν να λαμβάνουν τθν 
μθνιαία επιςτολι των 2 Διοικθτϊν τθσ Ελλάδοσ, το πρόγραμμα του ομίλου, τα περιοδικά και ότι 
άλλο ςχετικά επικυμοφν. Αρκεί να το ανοίξουν. Ζχω διαπιςτϊςει ότι οριςμζνοι δεν τα 
αναγιγνϊςκουν δυςτυχϊσ. 

 

Διατιρθςισ μελϊν ςφμφωνα με τισ 4 βαςικζσ γενικζσ πολιτικζσ του Δ.Ρ  

Α) Τποβλθτικι ειςαγωγι νζων μελϊν.  

Καλόν κα είναι θ ειςαγωγι νζων μελϊν να γίνεται ςυγκεντρωτικι, δθλ. ςυγχρόνωσ με πολλά 
υποψιφια μζλθ και όχι ζνασ – ζνασ , ςε Πανθγυρικζσ ςυνεςτιάςεισ, οφτωσ ϊςτε ο 
νεοειςερχόμενοσ να ζχει μια καλι και εντυπωςιακι εικόνα του Ρόταρυ. Ότι ειςζρχονται ςε μια 
οργάνωςθ με κφροσ και αίγλθ. Ο Όμιλοσ μασ ζχει κακιερϊςει εδϊ και μια πενταετία περίπου ζνα 
αξιόλογο και εντυπωςιακό τελετουργικό ειςαγωγισ που το προμθκεφτθκε από τουσ Lions.  Διά τo 
τυπικό αυτό ενδιαφζρκθκε και ο  Όμιλοσ  Θρακλείου που μου το ηιτθςαν και τουσ το ζδωςα.  Δεν 
γνωρίηω όμωσ εάν το εφαρμόηουν. Και ςε ποιο βακμό. Ο όμιλοσ Θράκλειο–Candia το εφαρμόηει 
απϋότι αντιλιφτθκα ςε μία ςυνεςτίαςθ που ιμουν παρόν και ζκαναν ειςδοχζσ.  

 

Β) Παρουςίαςισ του ζργου του Ομίλου εισ τθν κοινωνίαν 

Σουλάχιςτον επί 20 θμζρεσ και πικανόν παραπάνω κάκε μθνόσ όλοσ ο τοπικόσ τφποσ 
αναγράφει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Χανίων με κάκε λεπτομζρεια.  Προςπακϊ να 
αξιοποιιςω και να προβάλω τθν κάκε δραςτθριότθτα του Ρόταρυ το γεγονόσ τοφτο 
εντυπωςιάηει τόςον τουσ Ροταριανοφσ όςο και τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ μασ. Σο Google 
δε,  παίρνει πολλζσ ανακοινϊςεισ μασ από τον εγχϊριο τφπο και τισ δθμοςιεφει  αυτοφςιεσ.       

Επανειλθμμζνωσ ζχω ενθμερϊςει τουσ Δ/τάσ με φωτοαντίγραφα, πράγμα που πράττω 
και ςιμερα περί των αναγραφομζνων δραςτθριοτιτων μασ εισ τον τοπικόν τφπον. Πολλοί 
ζμειναν ζκπλθκτοι και εντυπωςιάςκθςαν ςε μεγάλο βακμό. Δυςτυχϊσ το Δ.Ρ. ενϊ 
παλαιότερα περιελάμβανε το γεγονόσ τοφτο εισ τισ βραβεφςεισ του, εδϊ και τρία χρόνια το 
διζγραψε. Μεγάλο λάκοσ.  

 

Επί πλζον θ διατιρθςθσ των υπαρχόντων μελϊν δφναται να επιτευχκεί με τα κάτωκι: 

1.  Με τθν Ανάκεςθ ευκυνϊν και τθν εμπλοκι ςτισ δραςτθριότθτεσ του ομίλου των μελϊν 
μασ. Με τθν ανάκεςθ ευκυνϊν τα μζλθ αιςκάνονται ότι είναι χριςιμα και απαραίτθτα ςτον 
Όμιλο. τον όμιλο μασ δεν ζχομε αποκλείςει κανζνα ροτ/νό που να κζλει να προςφζρει τισ 
υπθρεςίεσ του γιϋαυτό το Δ. μασ είναι περιςότερον πολυμελζσ αλλά με ςαφείσ αρμοδιότθτεσ 
κάνοντασ ςυγχρόνωσ ζκκλθςιν ςτα μζλθ να ψθφίηουν όλουσ τουσ υποψθφίουσ. Τπάρχουν 
δικλίδεσ ςτο καταςτατικό που το προβλζπουν αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δθμιουργοφνται ι 
ελαττϊνονται κατά πολφ διάφορεσ παρεξθγιςεισ ςτισ ετιςιεσ αρχαιρεςίεσ των ομίλων.  

2. Επίδειξισ Επαγγελματικϊν Γνϊςεων και εμπειριϊν από τουσ Ροταριανοφσ . Οι 
Ροταριανοί όταν παρουςιάηουν τισ γνϊςεισ και τισ επαγγελματικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτον Όμιλο, 
γνωρίηονται καλφτερα με τουσ υπόλοιπουσ και αιςκάνονται ςθμαντικοί.       ( Να κάνουν ςχετικζσ 
ομιλίεσ ). 

3. Με τθν Επιβράβευςθ επιτυχιϊν. Είναι Απαραίτθτο ςυςτατικό ςτθ ανάταςθ και 
αναπτζρωςθ του θκικοφ όςων επιτυγχάνουν ι προςφζρουν κάτι ςτον Όμιλο.     Σο εφαρμόηουμε 
εδϊ και αρκετά χρόνια ςτον Όμιλο μασ 

4. Με Ενδιαφζρουςεσ υνεςτιάςεισ και διακεκριμζνουσ ομιλθτάσ.. Σραβοφν τθν προςοχι 
και το ενδιαφζρον των μελϊν του Ομίλου μασ και προβάλουν το Ρόταρυ ςτθ κοινωνία μασ 
δθμοςιεφοντασ τα τεκταινόμενα ς’ αυτζσ ςτο εγχϊριο και  ΑΚθναϊκό  τφπο  με άριςτεσ 
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εντυπϊςεισ.  Επίςθσ τα κανάλια ζρχονται μόνα τουσ δια να προβάλλουν το γεγονόσ αντί να τουσ 
παρακαλοφμε εμείσ. Σρανόν παράδειγμα θ τελευταία μασ ςυνεςτίαςισ περί τθσ ανακαλφψεωσ 
των υδρογονανκράκων και του φυςικοφ αερίου ςτθν Κριτθ από τον Κακθγθτιν του 
Πολυτεχνείου Κριτθσ κ.Φϊςκολον Αντϊνιον. Δφο κανάλια τθσ Κριτθσ και ζνα Ακθναϊκό κάλυψαν 
το γεγονόσ.   

5. Να γίνονται προςωπικά τθλεφωνιματα ςτα μζλθ. Θ προςωπικι επαφι του Προζδρου ι 
των Αντιπροζδρων του Ομίλου, κακϊσ και του Γενικοφ Γραμματζωσ κάνει τα μζλθ να αιςκάνονται 
πωσ είναι απαραίτθτα. Σα μθνφματα ςτα κινθτά και ςτα E-mail δεν αρκοφν αλλά όμωσ 
διαδραματίηουν και αυτά ςθμαντικότατο ρόλο.   

6. Με τθν εφαρμογι Προγράμματοσ προςανατολιςμοφ νζων μελϊν, με Ροταριανι  
ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ. Ροταριανι ενθμζρωςθ ΔΕΝ είναι μόνο το τι είναι Ρόταρυ, τι είναι 
και τι κάνει το Ροταριανό Μδρυμα και ποιεσ είναι οι Λεωφόροι δράςθσ. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα 
μεγάλα προγράμματα του Δ.Ρ. και του Ρ.Λ. όπωσ ο αγϊνασ κατά τθσ πολιομυελίτιδασ, οι 
Πρεςβευτικζσ Τποτροφίεσ, οι ανταλλαγζσ ομάδων μελζτθσ, και τα παγκόςμια ςυνζδρια, 
αποτελοφν ενδιαφζρουςα και χριςιμθ πλθροφόρθςθ για τα μζλθ μασ. Σα μεγάλα ζργα τθσ 
Περιφζρειασ, τα ςθμαντικά ζργα των Ομίλων, οι τολμθρζσ και καινοτόμεσ ιδζεσ προςφοράσ και 
γενικά θ δράςθ των Ροταριανϊν, όπωσ παρουςιάηονται ςτισ ιςτοςελίδεσ τόςον τθσ Περιφζρειασ, 
όςον και των Ομίλων κακϊσ και ςτα περιοδικά μασ, είναι παραδείγματα προσ μίμθςθ που  κα μασ 
ενκουςιάςουν, αρκεί φυςικά να μασ γίνουν γνωςτά μζςα από τθν Ροταριανι Ενθμζρωςθ που κα 
ζχουμε ςτουσ Ομίλουσ μασ. 

7. Να επιςθμάνουμε και να τονίςουμε δια μία ακόμθ φορά τα οφζλθ που ζχουμε όςοι 
είμαςτε ενταγμζνοι ςτο Ρόταρυ, όπωσ θ Φιλία, θ Ενίςχυςθ τθσ  επιχειρθματικισ μασ εμπειρίασ, θ 
προςωπικι ανάπτυξθ και ανζλιξθ, και κυρίωσ θ καλλιζργεια και ανάπτυξθ των θγετικϊν  μασ  
ικανοτιτων, μζςα από τθ δυνατότθτα που μασ παρζχεται του να θγοφμεκα εκελοντϊν.  

8. Πρζπει να δϊςουμε ιδιαίτερθ προςοχι ςτο Ωράριο των ςυνεςτιάςεων (90 λεπτά οι 
μεταξφ των μελϊν, 120 λεπτά οι πανθγυρικζσ). Οι πολφωρεσ ςυναντιςεισ κουράηουν αρχίηουν να 
φεφγουν τα μζλθ και οι ςυνδαιτυμόνεσ προ τθσ λιξεωσ τθσ ςυνεςτιάςεωσ με άςχθμεσ 
εντυπϊςεισ. 

9. Προςοχι ςτισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των μελϊν και ςτο κόςτοσ των ςυνεςτιάςεων, 
όπωσ προανζφερα και ςτα αίτια αποχϊρθςισ μελϊν. Μικρι ςυνδρομι δι’ όλουσ και να 
καλφπτονται τα υπόλοιπα από εκελοντικζσ καταβολζσ ( Δωρεζσ όςον τουσ το επιτρζπουν τα 
οικονομικά τουσ).  

10. οβαρό διαχρονικό ζργο, ςτόχοσ που  να εμπνζει και να ενεργοποιεί. 
Να μθν προγραμματίηεται όμωσ ζργο που απαιτεί κονδφλια πζραν  των δυνατοτιτων του Ομίλου. 

 

Εκλεκτοί Ροταριανοί υνάδελφοι. 

Πιςτεφω να μθν ςασ κοφραςα με ατζλειωτεσ λεπτομζρειεσ αλλά να ςασ ζδωςα τα ςτοιχεία 
εκείνα που ζκρινα απαραίτθτα δια τθν ανάπτυξιν του κζματοσ που μου ανζκεςεν ο Δ/τισ μασ 
Νίκοσ Μακρυγιάννθσ. ασ ευχαριςτϊ κερμά δια τθν ιδιαιτζραν προςοχιν που δείξατε κατά τθν 
ανάπτυξιν του κζματοσ μου και εφχομαι και ελπίηω να βρεκοφμε πάλι ςε ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα ανταλλάςοντασ απόψεισ και ςκζψεισ πάνω ςτα προβλιματα του Ρόταρυ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΟ & τ.β.ΔΙΟΙΚΘΣΘ    ΕΜΑΝΟΤΘΛ  ΔΕΛΑΚΘ 
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Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν Πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν μασ τθσ 17-11-

11 θ οποία περιελάμβανε ομιλίαν του επιτίμου μζλουσ μασ και τ. Τπουργοφ Χριςτου 

Μαρκογιαννάκθ, τον εορταςμό τριϊν Εκνικϊν επετείων μθνόσ Νοεμβρίου ιτοι του 

ολοκαυτϊματοσ του Αρκαδίου, τθσ εξεγζρςεωσ του Πολυτεχνείου και τθσ Εκνικισ 

Αντιςτάςεωσ κακϊσ και τθν βράβευςιν του ροτ/νοφ ταφρου Πολζντα Προζδρου του 

υλλόγου Αρωγισ και Αλλθλεγγφθσ Θυμάτων – Δυςτυχθμάτων Περιφζρειασ Κριτθσ.    

ε μια κατάμεςτη αίθουςα και παρουςία όλων ςχεδόν των αρχών τησ πόλεωσ μασ ή των 

εκπροςώπων αυτών πραγματοποιήθηκε με απόλυτο επιτυχία η ανωτέρω εκδήλωςισ και 

μέςα ςε ένα έντονα ςυναιςθηματικά φορτιςμένο κλίμα λόγω του ότι εκτόσ των άλλων 

επαίχτηκε video με ιςτορικέσ ςτιγμέσ από την εξέγερςιν των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 

1973 καθώσ και τραγούδια από την θεατρικήν παράςταςιν «το μεγάλο μασ Σςίρκο » από 

τουσ αξέχαςτουσ: Σζένη Καρέζη και Νίκο Ξυλούρη. Επιμέλεια του ροτ/νού Αναπλ. Γεν. 

Γραμματέα Νίκου Σςιβουράκη. 

 

 Κεντρικό τμήμα τησ προεδρικήσ τραπέζησ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο επίτιμοσ Πρόεδροσ μασ Μαρινάκησ ταύροσ, το ζεύγοσ 

τρατιδάκη Γεωργίου Δ/του τησ   V Μεραρχίασ Κρητών, το ζεύγοσ Βιρβιδάκη Κυριάκου επι 

8ετίαν Δημάρχου Φανίων και τ.Βουλευτού, ο Γεν. Γραμματεύσ μασ Εμμ. Νοδαράκησ, ο 

τ.Τπουργόσ Φρήςτοσ Μαρκογιαννάκησ ομιλητήσ τησ βραδιάσ και επίτιμοσ ροτ/νόσ. Ο 

Πρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκησ, ο Αντιπεριφερειάρχησ Φανίων κ. Απόςτολοσ Βουλγαράκησ 

εκπροςωπόντασ τον Περιφερειάρχη Κρήτησ κ.ταύρον  Αρναουτάκην, ο Αντ/δροσ του 

Περιφ/κού υμβουλίου Κρήτησ ιατρόσ κ. Παπαδάκησ Εμμ. και ο πολιτευτήσ Φανίων κ. 

Κελαΰδήσ Εμμ. πτέραρχοσ ε.α. 

 

Δεξιό τμήμα τησ προεδρικήσ τραπέζησ 

 

Διακρίνονται απ΄αριςτερά οι αντιπρόεδροι μασ 

ροτ. Βαθιωτάκησ Γεώργιοσ και Ουρουτζόγλου 

Μελέτιοσ, ο καθηγητήσ τησ Ιατρικήσ κ. εραφείμ 

Καςτανάκησ επίτιμοσ Δ/ντήσ τησ ιατρικήσ 

υπηρεςίασ του γενικού νοςοκομείου Φανίων, ο ροτ. 

Μπατςαριςάκησ Παναγιώτησ οικονομικόσ 

αναλυτήσ, ο τ. αντινομάρχησ Φανίων κ. Εμμ. 

Υραγκάκησ και ο τ.Πρόεδροσ των τουριςτικών 

πρακτόρων Κρήτησ ροτ/νόσ Πατεράκησ ταύροσ.    
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Αριςτερό τμήμα τησ προεδρικήσ τραπέζησ 

 

 
Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο β.Δ/τησ των ροτ/νών Κρήτησ ταύροσ Γκίζασ, ο 

περιφερειακόσ ςύμβουλοσ Κρήτησ κ. Κονταξάκησ Γεώργιοσ, η τ. Αντινομάρχησ Φανίων κ. 

Παπαμαρκάκη Υωτεινή, ο τ. Δ/τησ του γενικού Νοςοκομείου Φανίων ιατρόσ κ. Καραβιτάκησ 

Μάρκοσ, ο τ. Δήμαρχοσ Ακρωτηρίου κ. Κυνηγόσ Μιχαήλ,  ο καθηγητήσ τησ ιατρικήσ και Δ/ντησ 

τησ Ω.Ρ.Λ. κλινικήσ του γεν. Νοςοκομείου Φανίων ροτ. Φαρίτων Παπαδάκησ μετά του 

επιμελητού αυτού ιατρού κ. Πρώΰμου Ευκλείδου, ο τ. Νομάρχησ Φανίων κ. Γρηγόριοσ 

Αρχοντάκησ επικεφαλήσ τησ μείζονοσ αντιπολιτεύςεωσ εισ τον Δήμο Φανίων, την Ζαχαρένια 

ημανδηράκη προΰςταμένη του Ιςτορικού Αρχείου Κρήτησ, ο κ. ταύροσ Βιρβιδάκησ 

τ.Δημοτικόσ ςύμβουλοσ Φανίων και ο τ. Αντιν/ρχησ Φανίων κ. πανουδάκησ Εμμ. 

 

Ο τ.Τπουργόσ Φρήςτοσ Μαρκογιαν-

νάκησ ενώ αναπτύςςει την ομιλίαν 

του περί τησ «Παγκόςμιασ οικο-

νομικήσ κρίςεωσ. Η θέςισ τησ Ελλάδοσ 

–Προοπτικέσ» καταχειροκροτηθείσ 

από το πολυπληθέσ ακροατήριο.    

 

 

  

ΠΡΟΦΩΝΘΕΙ  ΤΠΟ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ  ΔΕΛΑΚΘ  17-11-2011 για  ΧΡΘΣΟ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΘ 

Αξιότιμεσ Αρχζσ τθσ πόλεωσ των Χανίων , 

 Αγαπθτζ  Βοθκζ Διοικθτά και  τ. β. Διοικθταί Κριτθσ,  

Πρόεδροι και τ.Πρόεδροι των Ροτ/νϊν Ομίλων τθσ Κριτθσ  

Ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

Εκλεκτοί μασ προςκεκλθμζνοι 

 

Αρχίηω με μία μαντινάδα αφιερωμζνθ ςτον ςθμερινό ομιλθτι μασ  

Mε πολφ μεγάλθ μασ χαρά υποδεχόμεκα τον διακεκριμζνο και  Αγαπθτό μασ φίλο, επίτιμο 

Ροταριανό  Χριςτο Μαρκογιαννάκθ , που εντόσ ολίγου και δια μίαν ακόμθν φοράν πρόκειται να 

κοςμιςει και να λαμπρφνει το βιμα του Ομίλου μασ.                 

 Ο κ.Μαρκογιαννάκθσ  τ.Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εςωτερικϊν και υπεφκυνοσ δια κζματα 

Δθμόςιασ Σάξεωσ , Δικθγόροσ και Βουλευτισ Χανίων, ανταπεκρίκθ πρόκυμα εισ τθν ςχετικιν 

πρόςκλθςθν μασ, τθρϊντασ τθν υπόςχεςιν του ότι κα τον ζχομε κφριον ομιλθτι μία φορά τον 

χρόνο ανεξαρτιτωσ  φόρτου εργαςίασ , υπόςχεςιν που τθρεί απαρεγκλιτωσ από τθν αρχιν τθσ 

γνωριμίασ μασ  εδϊ και πάρα πολλά χρόνια . 
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ιμερα κα μασ πλουτίςει με τισ γνϊςεισ του και τθν τεράςτια εμπειρία του ς’ ζνα κζμα που 

εδϊ και καιρό απαςχολεί τόςον τθν Ελλθνικιν κοινωνίαν όςον τθν Ευρωπαϊκι και τθν παγκόςμια 

τοιαφτθν. 

 Εκλεκτοί μασ φίλοι, Είμαι πñïâëçìáôéóìÝíïò üðùò üëïé ïé ¸ëëçíåò 

ìðñïóôÜ óôçí ïéêïíïìéêÞ ëáßëáðá ðïõ åíÝóêçøå óôç ÷þñá ìáò, 
óêÝðôïìáé óõíå÷þò êáé äéáëïãßæïìáé ðùò åßíáé äõíáôüí íá 
ðñïóðåñÜóïõìå ôïõò óïâáñïýò ïéêïíïìéêïýò óêïðÝëïõò êáé íá 
åðáíáêÜìøïõìå óôçí ïìáëïðïßçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò æùÞò. Äåí åßìáé 
ïéêïíïìïëüãïò ïýôå äýíáìáé íá äþóù óõãêåêñéìÝíç ëýóç óôá äýóêïëá 
ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá. ÓêÝðôïìáé üìùò, åíôåëþò áíåðçñÝáóôïò áðü 

ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò, óåíÜñéá Þ ïéêïíïìéêÝò áîéïëïãÞóåéò  και 
κυριολεκτικά μζνω άφωνοσ, τα ζχω χαμζνα, δεν ξζρω τι να πϊ μπροςτά ςϋαυτό το 
μεγάλο κακό που μασ βρικε.     

 
Μετά τθν μικράν αυτιν ειςιγθςίν μου επί τθσ οικονομικισ κρίςεωσ Αναμζνομεν τον εκλεκτόν 

και διακεκριμζνον φίλον μασ να μασ αναπτφξει το κζμα του με τθν περιςςι ευφράδεια που τον 

διακρίνει και τθν ομολογουμζνωσ αδιαμφιςβιτθτθ ρθτορικιν του δεινότθτα. 

Είναι γνϊςτθσ του κζματοσ και κα μασ κάνει μίαν ςφαιρικιν ζκκεςιν όλων των πτυχϊν και 

παραμζτρων του τεράςτιου αυτοφ προβλιματοσ. 

Κανονικϊσ και κατά παγίαν Ροταριανι τακτικιν ζπρεπε να αναφερκϊ εισ το βιογραφικόν του 

ςθμείωμα . Όμωσ ο κ.Τπουργόσ είναι  τόςον γνωςτόσ ςτουσ πάντεσ που νομίηω πωσ περιτεφει 

κάκε αναφορά ςτο κζμα αυτό. 

Πολφ Αγαπθτζ μασ φίλε Χριςτο. 

Πάντεσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςθμερινιν Πανθγυρικιν εκδιλωςιν μασ , προσ τιμιν ςου 

αδθμονοφν να ςε ακοφςουν και δια αυτόν τον λόγον ςου παραχωρϊ αμζςωσ το βιμα του Ομίλου 

μασ δια να το λαμπρφνεισ δια μίαν ακόμθν φοράν.  

Προθγουμζνωσ όμωσ κα ςου αφιερϊςω και δφο  άλλεσ μαντινάδεσ εισ ζνδειξιν τθσ Αγάπθσ 

και τθσ εκτιμιςεωσ που τρζφω τόςον εγϊ εκπροςωπϊντασ  και πάμπολλουσ ροτ/νοφσ όςον και οι 

λοιποί προςωπικοί ςου φίλοι που παρευρίςκονται εδϊ απόψε :  

Φφλλα  χρυςοφ να γίνονται    Όςα δενδρά ανκίηουνε 

οι ςκζψεισ ςτο μυαλό ςου    τόςα καλά να ηιςεισ 

κ’ όπου περνάσ ν’ ανκίηουνε    κάκε καρπόσ και μια χαρά 

ξερά δενδρά ομπρόσ ςου.    να’ ρκει να ςυναντιςεισ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Σον εκλεκτόν ομιλθτιν μασ ευχαρίςτθςαν με κερμά λόγια 1) ο εψθφιςμζνοσ Πρόεδροσ μασ 

ταφροσ Μαρινάκθσ οικονομολόγοσ  ο οποίοσ προςζκεςεν δι ολίγον και τισ δικζσ του γνϊμεσ δια 

τθν Παγκόςμια οικονομικι κρίςθ κακϊσ και ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμμ. Νοδαράκθσ παρουςία του 

Προζδρου μασ Εμμ. Δελάκθ.  
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 ΒΡΑΒΕΤΙ – ΠΡΟΦΩΝΘΙ  

του ροτ/νοφ ταφρου Πολζντα υπο ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΘ 

 

Κφριε Βουλευτά 

Αξιότιμεσ Πολιτικζσ, τρατιωτικζσ και Ροταριανζσ αρχζσ τθσ Κριτθσ  

Κυρίεσ και Κφριοι 

Είναι εξαιρετικι τιμι δια τον Όμιλον μασ να βραβεφςει ςιμερον ζνα από τα μζλθ του, ζνα 

από τα ςπλάχνα του, ζνα καταξιωμζνο εισ τθν ςυνείδθςιν του Κρθτικοφ Λαοφ δια τθν τεράςτιαν 

προςφοράν του – ςυμβολιν του - εισ τθν ανακοφφθςιν εκατοντάδων οικογενειϊν που είχαν τθν 

ατυχίαν να τουσ πλιξθ θ μοίρα με τον κάνατον προςφιλοφσ τουσ προςϊπου από τροχαίο 

ατφχθμα, τον ροτ/νό ταφρο Πολζντα κφμα και αυτόσ παρομοίου περιςτατικοφ που ζπλθξε τθν 

οικογζνειαν του .  

Εν τοφτοισ παρά τον αδιαμφιςβιτθτα μεγάλον κλονιςμόν του δεν τον λφγιςε τελικϊσ το 

γεγονόσ τοφτο και κατόρκωςε φςτερα από πολφ κόπο και μεγάλθ προςπάκεια να ςτακεί όρκιοσ 

και να είναι ο ςτυλοβάτθσ τθσ Γυναίκασ του και τθσ κόρθσ του. Με τα ανεξάντλθτα ψυχικά 

αποκζματα που διακζτει κατόρκωςε να ανταπεξζλκει Νικθτισ και να είναι ςιμερα ο 

παρθγορθτισ και βοθκόσ  ςυμπαραςτάτθσ και κακοδθγθτισ εκατοντάδων οικογενειϊν τθσ 

Κριτθσ κυμάτων τροχαίων  Ατυχθμάτων.  

Σουσ εμψυχϊνει τουσ ςυμβουλεφει και κατευκφνει τουσ χρείαν ζχοντασ να βροφν τθ 

δικαίωςι τουσ .  

 Αυτόσ είναι Κυρίεσ και Κφριοι ο ροτ/νόσ του ομίλου μασ που αποφαςίςαμε να τον τιμιςουμε 

ςιμερον δια τθν αξιόλογον ςθμαντικιν προςφοράν του εισ τθν κοινωνίαν τθσ Κριτθσ. 

Καλϊ να ζλκει εισ το πάνελ ο ροτ/νόσ ταφροσ Πολζντασ δια να του επιδοκεί το ςχετικόν 

τιμθτικό δίπλωμα το οποίον ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

1)  Δια την αμέριστον ηθικήν και ουσιαστικήν συμπαράστασιν και παρηγορίαν που παρέχει 

εις τις οικογένειες των  θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων Κρήτης. 

2) Δια την πολύτιμον και καθοριστικήν συμβολήν του εις την ίδρυσιν και κατασκευήν του 

Πάρκου τροχαίων ατυχημάτων “ΧΡΗΣΟΤ  ΠΟΛΕΝΣΑ” μετά της εντός αυτού πετρόκτιστης 

εκκλησίας του “Αγίου Χριστοφόρου” προστάτου των οδηγών εις την περιοχήν Νεραντζιάς στις 

Βουκολιές μοναδικού Παγκοσμίως στην μνήμην των τροχαίων ατυχημάτων.                                                                                                                     

Επισημαίνεται  δε όλως  ιδιαιτέρως  ότι  δια  των  αόκνων  προσπαθειών και ενεργειών του, το 

ανωτέρω  πάρκο  κατασκευάσθηκε με ομόφωνες αποφάσεις όλων των Δήμων  του Νομού Χανίων, 

Νομαρχιακού υμβουλίου και συμβουλίων της  ΔΕΔΙΑ,  ΣΕΔΚ  και άλλων αυτοδιοικητικών 

παραγόντων δύναται δε να θεωρηθεί ως έργον της Αυτοδιοίκησις του Νομού Χανίων. 

 

 Παρακαλϊ πολφ τουσ : 1) Αντιπεριφερειάρχθν Χανίων κ.Απόςτολον Βουλγαράκθν ωσ 

εκπρόςωπον του Περιφερειάρχoυ Κριτθσ κ.ταφρου Αρναουτάκθ και 2) τον Βουλευτιν Χανίων 

κ.Χριςτον Μαρκογιαννάκθ όπωσ από κοινοφ επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ το ςχετικόν τιμθτικό 

δίπλωμα εισ τον βραβευόμενον και να παραμείνουν εισ το πάνελ δια μιαν αναμνθςτικιν 

φωτογραφίαν μετά των ςυντελεςάντων εισ τθν δθμιουργίαν αυτοφ του πάρκου και που 
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παρίςταται απόψε εδϊ ςτθν ςυγκινιτικι αυτι τελετιν : τ.Νομάρχθ Χανίων Αρχοντάκθ Γρθγόρθ, 

τ.Διμαρχον Χανίων κ.Βιρβιδάκθ Κυριάκον. 

 

 
Από τθν βράβευςιν  ροτ. ταφρου Πολζντα υπό του ομίλου μασ. 

 

Ο γενικόσ Γραμματεφσ μασ Εμμ. Νοδαράκθσ 

προςφωνεί και αυτόσ τον βραβευκζντα ροτ. ταφρο 

Πολζντα ο οποίοσ είναι καταφανείσ ςυγκινθμζνοσ.   

 

 

 

 

 

Ο βραβευκισ ταφροσ Πολζντασ ενϊ επιδικνφει 

ζνα βιβλίο το οποίο αναγράφει ολόκλθρο το 

ιςτορικό με φωτογραφίεσ τθσ ιδρφςεωσ του Πάρκου 

Σροχαίων Ατυχθμάτων – Δυςτυχθμάτων ¨ ΧΡΘΣΟΤ 

ΠΟΛΕΝΣΑ ¨  μοναδικοφ εισ τον κόςμον. 

 

Ο διακεκριμζνοσ ςατυρικόσ ςυγγραφζασ κ. 

Παφλοσ Πολυχρονάκθσ ενϊ αναφζρεται ςτο ικοσ 

που επζδειξε ο τ.Τπουργόσ εςωτερικϊν κ. Χριςτοσ 

Μαρκογιαννάκθσ όταν του διαβάςανε ςτθν 

παρουςίαςιν του βιβλίου «του τάψαλα του 

Βουλευτι» το ςατυρικό κείμενο που τον αφοροφςε 

και μόλισ τζλειωςε θ ανάγνωςισ του κειμζνου που 

τον ςατφριηε ςκλθρά ζλαβε τον λόγον και επζνεςε 

και ευχαρίςτθςε τον ςατυριςτιν του.     

 

 

 

 

 

Ο πολυβραβευμζνοσ μασ Ακαδθμαϊκόσ – Ποιθτισ και Λογοτζχνθσ κ. 

Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ ενϊ αναφζρεται με κάποιουσ δοξαςτικοφσ 

του ρυκμοφσ εισ τασ τρίσ Εκνικάσ επετείουσ μθνόσ Νοεμβρίου ιτοι του 
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ολοκαυτϊματοσ του Αρκαδίου, τθσ εξεγζρςεωσ του Πολυτεχνείου το 1973 και εισ τθν Εκνικιν 

Αντίςταςιν.  

 

 

 

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάη από τθν πανθγυρικιν ςυνεςτίαςιν μασ τθσ 8-12-

11 θ οποία περιελάμβανε ομιλίαν του ροτ. Μπατςαριςάκθ Παναγιϊτου οικονομικοφ 

αναλυτοφ, του εορταςμοφ τθσ Ζνωςισ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα και τθσ ανακθρφξεωσ 

νζων επιτίμων  μελϊν.     
Μζςα ςε ζντονο πανθγυρικό κλίμα πραγματοποιικθκε θ ανωτζρω ςυνεςτίαςισ παρουςία 

διακεκριμζνων προςωπικοτιτων τθσ πολιτικισ -οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ του τόπου μασ.  
 

Κεντρικό τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ   

 
Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο επιμελθτισ και ο Δ/ντθσ τθσ Ω.Ρ.Λ. κλινικισ του γεν. 

Νοςοκομείου Χανίων κκ. Πρϊϊμοσ Ευκλείδθσ και Παπαδάκθσ Χαρίτων κακθγθτισ τθσ Λατρικισ, ο 

αντιδιμαρχοσ Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκθσ Κων/νοσ, ο επίτιμοσ πρόεδροσ μασ Μαρινάκθσ 

ταφροσ, ο β. Δ/τθσ των ροτ/νϊν Κριτθσ ταφροσ Γκίηασ, ο γεν. Γραμματεφσ Εμμ. Νοδαράκθσ, ο 

ομιλθτισ ροτ. Μπατςαριςάκθσ Παναγιϊτθσ, ο Πρόεδροσ μασ Εμμ. Δελάκθσ, ο Αντ/δροσ του 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου Κριτθσ ιατρόσ κ. Παπαδάκθσ Εμμ. και ο κακθγθτισ τθσ ιατρικισ του 

Παν/μίου Ακθνϊν κ. Καςτανάκθσ εραφείμ.        
 

Αριςτερό τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ 

 

Διακρίνονται απ’ αριςτερά ο κ. Κονταξάκθσ Γεϊργιοσ Περιφερειακόσ ςφμβουλοσ Κριτθσ, ο 

τ.Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Χανίων κ. Μανωλακάκθσ Ευτφχιοσ, ο τ.Αντινομάρχθσ Χανίων κ. 

πανουδάκθσ Εμμανουιλ, ο τ. Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Χανίων κ. Σηουλάκθσ ταφροσ τ. ζφοροσ 

Χανίων, θ προϊςταμζνθ του ιςτορικοφ αρχείου Κριτθσ Ηαχαρζνια θμανδθράκθ και οι Αντ/δροι 

μασ Βακιωτάκθσ Γεϊργιοσ και Ουρουτηόγλου Μελζτιοσ. 

Δεξιό τμιμα τθσ προεδρικισ τραπζηθσ. 
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Διακρίνονται μεταξφ άλλων τον Αντι/δρον και τον Πρόεδρον του ςυνδζςμου εφζδρων 

Αξιωματικϊν νομοφ Χανίων κκ. ταματάκθν Γεϊργιον και Μανιουδάκθν Ακανάςιον, τον 

τ.Πρόεδρον των τουριςτικϊν πρακτόρων Κριτθσ ροτ. Πατεράκθ ταφρο και τον υποδιοικθτιν του 

Πεδίου Βολισ Κριτθσ κ.Κονταράκθν Λωάννθν. 

 

Ο κφριοσ ομιλθτισ τθσ βραδιάσ ροτ. Παναγιϊτθσ 

Μπατςαριςάκθσ οικονομικόσ αναλυτισ ενϊ αναπτφςει 

τθν ομιλίαν του : 

 

Ελλθνικι Επιχείρθςθ: Παρελκόν, παρόν, μζλλον  

Σο μεταπολεμικό ΠΑΡΕΛΚΟΝ τθσ ελλθνικισ 

επιχείρθςθσ είναι πολφ ενδιαφζρον, κάνοντασ κανείσ ςφγκριςθ με τθ κατάςταςθ και τα ςθμερινά 

προβλιματα ςτθν πορεία του χρόνου δθμιουργικθκαν οι πολφ μικρζσ, οι μικρζσ και εντζλει οι 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

ε όλεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται οι γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ. Αυτζσ μεγαλοφργθςαν 

με τθ δθμιουργία μονάδων παραγωγισ και τυποποίθςθσ τόςο ςτα κτθνοτροφικά προϊόντα 

(γαλακτοκομικά, κρζατοσ, κ.α), όςο και ςτα κραςιά, τα φροφτα το λάδι, κ.α., πραγματικόσ 

πλοφτοσ από τθν ελλθνικι γθ. 

Οι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ και αυτζσ αναπτφχκθκαν και ζκαναν και εξαγωγζσ, όπωσ το 

ζνδυμα, το υπόδθμα και πολλά άλλα είδθ. 

Δθμιουργικθκαν βιοτεχνίεσ με απαςχόλθςθ μεγάλου αρικμοφ προςωπικοφ για τθ 

τυποποίθςθ προϊόντων, αλλά και τθν παραγωγι αυτϊν. 

Τπιρξε δθμιουργία και βαριάσ, ασ ποφμε, βιομθχανίασ, όπωσ καταςκευισ αυτοκινιτων, 

ελαςτικϊν, κ.α αλλά γνωρίηουμε που κατζλθξαν λόγω διαφόρων προβλθμάτων, τόςο του 

κράτουσ, όςο και των εργαηομζνων. 

 Σο χονδρικό και λιανικό εμπόριο άνκιςε πραγματικά με το άνοιγμα χιλιάδων επιχειριςεων 

μικρεμπορίου π.χ. καλλυντικά, αξεςουάρ, είδθ ςπιτιοφ, θλεκτρικά, κ.α. 

Δθμιουργικθκαν και οι ςυνεταιριςμοί… αυτό που όλοι γνωρίηουμε που κατζλθξε και πόςο 

εντζλει ηθμίωςε προςπακϊντασ να δοκεί λφςθ από τα δικαςτιρια για τθν τφχθ τουσ. 

Μζςα ςτθ βαριά βιομθχανία ςυμπεριλαμβάνεται και ο τουριςμόσ μασ ο οποίοσ πραγματικά 

ζδωςε τζτοια ϊκθςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, όςο τίποτα άλλο και ευτυχϊσ ακόμθ και τϊρα 

κρατά τα ςκιπτρα και είναι ο τελευταίοσ αιμοδότθσ τθσ. 

Μζςα από όλθ αυτι τθ δράςθ υπιρξε ζντονθ πολιτιςτικι ανάπτυξθ με τθ δθμιουργία 

διαφόρων ςυλλόγων, ςυνδζςμων, ομοςπονδιϊν, από ανκρϊπουσ, εργαηόμενουσ και 

ςκεπτόμενουσ, γιατί είχαν το απαραίτθτο μεροκάματο και δεν ιταν ςε απόγνωςθ. 

Ερχόμαςτε ςτο ΠΑΡΟΝ για να δοφμε τθ κατάςταςθ όπωσ ακριβϊσ ζχει. 
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Από τθν αρχι τθσ κρίςθσ μζχρι το 2010 ζκλειςαν 170.000 επιχειριςεισ ενϊ το 2011 ζχουν ιδθ 

φτάςει τισ 225.000 και τα επιμελθτιρια μιλοφν για 4.000 κλειςτζσ επιχειριςεισ κάκε μινα. 

Όμωσ εδϊ υπάρχει κάτι που δεν υπολογίηουν ςωςτά αυτοί που μετροφν. Τπάρχει μεγάλοσ 

αρικμόσ επιχειριςεων που δεν διαγράφεται από τα μθτρϊα των επιμελθτθρίων γιατί δε μποροφν 

να πλθρϊςουν το ΣΕΒΕ και τθν εφορία, και να πάρουν τθ βεβαίωςθ που τουσ χρειάηεται για τθ 

διαγραφι. 

Άρα ο αρικμόσ είναι τραγικά μεγαλφτεροσ. Θ ανεργία ζχει φτάςει ςτο απροχϊρθτο, θ ίδια θ 

ΓΕΕΕ μιλά για 1.150.000 ανζργουσ το 2012. 

Να δοφμε και τισ επιδοτιςεισ τθσ κοινότθτασ που τελικά ζφκειραν και διζφκειραν τθν 

οικονομία. 

Σθν ζφκειραν γιατί, δθμιοφργθςαν κατευκυνόμενεσ παραγωγζσ προϊόντων με αποτζλεςμα 

άλλα προϊόντα να ζχουν δεφτερο ρόλο και θ μείωςθ του ειςοδιματοσ να είναι μεγαλφτερθ από 

το καλό των επιδοτιςεων. 

Διζφκειρε γιατί γνωρίηουμε ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ειπϊκθκαν και γράφτθκαν ψζματα, 

για να πάρουν κάποιοι επιδοτιςεισ αλλά «ουδζν κρυπτόν υπό τον ιλιο» και τϊρα είναι μπροςτά 

μασ οι ςυνζπειεσ. 

Καταλιγουμε λοιπόν ότι είμαςτε ςτθν ϊρα ΜΘΔΕΝ τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ και ςτθν ουςία 

ηοφμε τθν κατάρρευςθ του λιανεμπορίου αλλά και του χονδρεμπορίου, του κλάδου των 

καταςκευϊν που είναι ζνα ατελείωτο ντόμινο, με δεκάδεσ επαγγζλματα να φυτοηωοφν και να 

βλζπουμε να ζρχεται θ γενικι κατάρρευςθ εξαιτίασ τθσ απραξίασ των κυβερνϊντων.  

Χαρακτθριςτικό είναι ότι το 1ο τετράμθνο του 2011 είχαμε 660 εκατομμφρια ακάλυπτεσ 

επιταγζσ. Σο ΕΠΑΝ (επιχειρθςιακό πρόγραμμα ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθματικότθτασ) 

φρόντιςε να μθν υπάρξουν επιδοτιςεισ των επιχειριςεων παρά μόνο κυρίωσ φοροαπαλλαγζσ…. 

αλλά αυτό είναι υποκριτικό, εκ μζρουσ τθσ πολιτείασ, γιατί οι νζοι φόροι, οι ζκτακτεσ ειςφορζσ, 

τα χαράτςια, κ.α, ιρκαν φζτοσ βροχι, ςυγκεκριμζνοι 8 νζοι νόμοι εμφανίςτθκαν με 

φορομπθχτικό χαρακτιρα. 

Σο λεγόμενο FASTRACK απζτυχε και καμία ξζνθ επζνδυςθ δεν υπιρξε. Σο μόνο καλό .. είναι θ 

μείωςθ των ειςαγωγϊν κατά 11,5 % το 2011. Γιατί πρζπει να γνωρίηουμε, ότι το 75% των 

αναγκϊν μασ είναι μζχρι ςιμερα ειςαγωγζσ. 

Παρατθροφμε μζςα ςε αυτι τθν επιχειρθματικι κόλαςθ τθν μετατροπι των αποκεματικϊν 

κάποιων μεγάλων επιχειριςεων (βλζπε OΣΕ) ςε ευρϊ εξωτερικοφ, γιατί άραγε..;; 

Αυτό που παρατθρείται είναι τα κινζηικα που δε κλείνουν, γιατί ψωνίηουν οι Ζλλθνεσ 

φτωχοί…. 

Σο 2011 ζχει καταγραφεί ότι από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ το 80% είχαν μείωςθ του τηίρου, 

το 14% είχε ςταςιμότθτα και το 6% μόνο είχε αφξθςθ. 

 

Θ ςειρά που πλιττονται οι κλάδοι: 

1) Ζνδυςθσ – υπόδθςθσ 

2) Ζπιπλα – οικιακά 

3) Φάρμακα – καλλυντικά 

4) Χαρτικά 

5) Σρόφιμα 
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Παρατίκενται κάποια ςτοιχεία για να δει κανείσ τθ ςυρρίκνωςθ του επιχειρθματικοφ ιςτοφ, 

γενικότερα:   

  
Θ χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων ιςχνότατθ. 

 

υγκεκριμζνα 

Σο 2010: 488 εκατομμφρια ευρϊ 

Σο 2009: 1.182 εκατομμφρια ευρϊ 

 

Σα ςτεγαςτικά ΕΛΑΧΛΣΑ με ζνα γενικό ςυμπζραςμα:  ΕΛΛΕΛΨΘ ΡΕΤΣΟΣΘΣΑ και να μθν ξεχνάμε 

ότι με τθν εξζλιξθ του PSI, οι ςυνζπειεσ του κουρζματοσ κα ναι κυρίωσ θ μθδενικι ρευςτότθτα, εκ 

μζρουσ των τραπεηϊν. 

Μζςα ς όλθ αυτι τθ κατάςταςθ ζχουμε και τθ δεφτερθ γενιά κλειςτϊν καταςτθμάτων. 

Πρόκειται για επιχειριςεισ ελαφροφ τόπου, όπωσ καφζ, ενδφματα, κ.λ.π , που άνοιξαν 

μεςοφςθσ τθσ κρίςθσ , αλλά λόγω τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ δεν αντζχουν τα ζξοδα τουσ. 

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι ότι 450.000 οικογζνειεσ ςιμερα είναι χωρίσ κανζνα ειςόδθμα 

με τεράςτιεσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ.  

Σϊρα όςον αφορά το ΜΕΛΛΟΝ,  δεν εξετάηεται καν τι πρζπει να γίνει, αλλά τι πρόκειται να 

γίνει μζχρι να υπάρξει ιςορροπία όποια και όποτε είναι αυτι. 

Σο μζλλον τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ εξαρτάται και από το ΣΕΜΠΕ που ζγινε ΕΠΑΝ, τα 

επιδοτοφμενα προγράμματα που αυτι τθν εποχι τρζχουν είναι: 

1) Εναλλακτικόσ τουριςμόσ του υπουργείου πολιτιςμοφ. 

2) Σο πρόγραμμα μεταποίθςθσ και εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων του υπουργείου 

αγροτικισ ανάπτυξθσ και τροφίμων και 

3) Σο πρόγραμμα  digimobile του υπουργείου ανάπτυξθσ και ανταγωνιςτικότθτασ. 

 

Θ πράςινθ ανάπτυξθ με το πρόγραμμα (Ιλιοσ), που αναμζνεται να φζρει 80 δισ τα επόμενα 25 

χρόνια αν και αυτό ζχει ιδθ προβλιματα με τα αρνθτικά περιβαλλοντολογικά προβλιματα που 

δθμιουργοφνται από τθν μζχρι τϊρα χριςθ. 

Θ ναυτιλία μασ που κατζχει το 15 % τθσ μεταφορικισ παγκόςμιασ ναυτιλίασ και είναι πρϊτθ 

γενικά ςτο παγκόςμιο ςτερζωμα, με 4.000 πλοία αλλά και αυτιν φροντίηει θ ελλθνικι πολιτεία 

να τισ μειϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα με αφξθςθ του κόςτουσ όςον αφορά τα εργατικά και του 

κόςτουσ νθογνϊμονα – νθολόγθςθσ. 

Μζςω του ΕΠΑΝ και του αναπτυξιακοφ νόμου, πρζπει να επιδοτθκοφν ζωσ και 55% οι 

επιχειριςεισ, χωρίσ να απαιτείται θ ανφπαρκτθ πλζον χρθματοδότθςθ να γίνει πάταξθ του 

παραεμπορίου που ανκεί ιδιαίτερα αυτι τθν εποχι λόγω του χαμθλοφ κόςτουσ. 

Θ αξιοποίθςθ με ςοβαρζσ κινιςεισ του Δϋ Κ.Π. που ιςχφει μζχρι το 2013. Σζλοσ υπάρχει ζνα 

νζο χρθματοοικονομικό εργαλείο τα clusters. 
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Σα clusters είναι ςυςτάδα επιχειριςεων, 

ςε ςυνεργατικοφσ ςχθματιςμοφσ ι 

ςυςπειρϊςεισ ι εταιρικζσ ςυμπράξεισ ι 

διαδικτυακά ςυγκροτιματα επιχειριςεων.  

κοπόσ είναι θ εξωςτρζφεια, θ ευελιξία 

και θ οικονομία, με ενιαία πρόςβαςθ ςτισ 

αγορζσ για κοινζσ προμικειεσ με χαμθλό 

κόςτοσ και ποιοτικζσ και ποςοτικζσ πωλιςεισ. 

Ασ ευχθκοφμε θ ελλθνικι επιχείρθςθ να 

ξαναγίνει ο ςτυλοβάτθσ τθσ οικονομίασ και 

ταυτόχρονα κεραπευτισ τθσ ανεργίασ και τθσ ανζχειασ. 

Σον εκλεκτόν ροτ. ςυνάδελφο ευχαρίςτθςε εκ μζρουσ του ομίλου μασ ο επίτιμοσ και 

εψθφιςμζνοσ Πρόεδροσ μασ  Μαρινάκθσ ταφροσ οικονομολόγοσ. 

  

Από τον εορταςμόν υπο  του ομίλου μασ των ςθμαντικϊν επετείων μθνόσ Δεκεμβρίου 2011 

 

Πρίν λίγεσ θμζρεσ εορτάςαμε μία 

ςθμαντικι επζτειο τθσ Λςτορίασ μασ τθν ζνωςιν 

τθσ Μεγαλονιςου Κριτθσ με τθν μθτζρα 

Ελλάδα. Επίςθσ τον μινα Δεκζμβριο εορτάηετε 

ςε παγκόςμια κλίμακα ζνα άλλο κοςμοϊςτορικό 

γεγονόσ τθσ Ενανκρωπιςεωσ του Κεανκρϊπου 

που ενςαρκϊνει τθν Πανανκρϊπινθ Αγάπθ που 

μόνο με αυτιν μπορεί να επικρατιςει ςτο 

πολφπακο από πολζμουσ και ςυγκροφςεισ 

πλανιτθ μασ θ πολυπόκθτθ ΕΙΡΘΝΘ. τα δφο 

αυτά ςθμαντικά γεγονότα αναφζρκθκε με μερικοφσ δοξαςτικοφσ ρυκμοφσ ο πολυβραβευμζνοσ 

Ακαδθμαϊκόσ – Ποιθτισ και Λογοτζχνθσ  κ. Νικόλαοσ Μαραγκουδάκθσ. Εν ςυνεχεία 

παρουςιάςτθκε  Video από φίλμ τθσ θμζρασ τθσ 1θσ  Δεκεμβρίου τ ου 1913 που ζγινε θ ζνωςισ τθσ 

Κριτθσ με τθν Ελλάδα το οποίο φυλάςςεται ςτο Λςτορικό Αρχείο Κριτθσ και 2ον ςασ 

επαρουςιάςαμε Video από τον εορταςμό τθσ μεγάλθσ γιορτισ  τθσ Χριςτιανοςφνθσ ανά τον 

κόςμο επιμελεία του ροτ/νοφ Σςιβουράκθ 

Νικολάου Αναπλθρωτοφ Γενικοφ Γραμματζα.  

 

Ο διακεκριμζνοσ ςυγγραφζασ Παφλοσ 

Πολυχρονάκθσ επυροδότθςε με  κζφι τθν 

αποψινι βραδιά, δια  να μασ κάνει να 

ξεχάςουμε τθν οικονομικι κρίςιν που 

μαςτίηει τθν χϊρα μασ ςατιρίηοντασ με κζφι 

ζνα νζο  φορολογικό μζτρο. 
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ΑΝΑΚΘΡΤΞΙ  ΕΠΙΣΙΜΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΜΑ  8-12-11 

Ο πρόεδροσ μασ προςφϊνθςε ωσ ακολοφκωσ τα 4 νζα επίτιμα μζλθ μασ: 

 

 Αξιότιμοι εκπρόςωποι των Πολιτικϊν & τρατιωτικϊν Αρχϊν,                                        

Αξιωματοφχοι του Ρόταρυ  

Κυρίεσ & Κφριοι  

Φίλοι Ροτ/νοί ςυνάδελφοι 

 

Είναι πολφ μεγάλθ θ χαρά μασ και αιςκανόμεκα ιδιαίτερθ τιμι που ςιμερον τιμοφμεν 4 

αξιόλογα μζλθ τθσ κοινωνίασ τθσ Κριτθσ   (2 από Χανιά και 2 από Θράκλειο) με τθν ανακιρυξιν 

τουσ ωσ επιτίμων μελϊν μασ δια τθν μεγάλθν προςφοράν τουσ εισ τα κοινωνικά δρϊμενα τθσ 

Μεγαλονιςου μασ,  ωσ αναλυτικϊσ κα αναφερκοφμεν κατωτζρω δι’ ζνα ζκαςτον ξεχωριςτά.  

 

Νζα μασ επίτιμα Μζλθ 

Ειςζρχεςκε ςε μια μεγάλθ οικογζνεια ανκρϊπων καλισ κελιςεωσ, ςτερουμζνων 

προκαταλιψεων  απζναντι ςτο χρϊμα του δζρματοσ, ςτθν κρθςκεία  ςτθν γλϊςςα, ςτθν 

κοινωνικιν τάξθ  και ςτο πολιτικό ςφςτθμα των ςυνανκρϊπων μασ.  

 

Φίλεσ και φίλοι, με ςφνκθμα μασ το ΤΠΘΡΕΣΟΤΜΕ ανιδιοτελϊσ ο Ροταριανιςμόσ είναι μια 

οργάνωςθ που καταβάλλει κακθμερινά και προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ προςπάκειεσ προςφοράσ, 

περιςςότερου χαμόγελου και περιςςότερθσ ελπίδασ για το ςιμερα  αλλά και για το αφριο τθσ 

ανκρωπότθτοσ. Είναι μια οργάνωςθ χωρίσ καμιά πολιτικι, κρθςκευτικι, επαγγελματικι και 

μυςτικιςτικι χροιά και απόχρωςθ. 

Δεν ζχουμε καμιά ακόμθ πρόκεςθ υποκατάςταςθσ  του Κράτουσ θ τθσ Εκκλθςίασ. Απλά 

προςπακοφμε να ςυμπλθρϊςουμε τισ δικζσ τουσ προςπάκειεσ, πιςτεφοντασ ακράδαντα ότι 

μπροςτά ςτο μζγεκοσ και τθν παγκοςμιότθτα των προβλθμάτων μόνο όλοι μαηί μποροφμε να τα 

καταφζρουμε. 

Θ υμμετοχι ςασ ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ του Ρόταρυ κα ςασ δϊςει τθν ευκαιρία  απάλυνςθσ 

του πόνου των ςυνανκρϊπων μασ, που ςτάκθκαν λιγότερο τυχεροί από εμάσ, κα ςασ δοκεί θ 

ευκαιρία να αναπτφξετε τθν πρωτοβουλία ςασ, κα ςασ δοκεί θ ευκαιρία να δράςετε ςυλλογικά, 

να δείτε πραγματοποιοφμενα πράγματα που μόνοσ του κανείσ δεν μπορεί να καταφζρει, κα ςασ 

δοκεί τζλοσ θ ευκαιρία να υπθρετιςετε το Χρζοσ ςασ ωσ Άνκρωποι και ωσ Πολίτεσ τθσ κοινότθτασ 

που ηείτε, τθσ Πατρίδασ και του Ζκνουσ μασ αλλά και του Κόςμου ολόκλθρου. 

ε τοπικό επίπεδο, είμαςτε μία ολιγομελισ ομάδα εκελοντϊν από διάφορα  επαγγζλματα με 

απόλυτθ ατομικι αυτοτζλεια. Δεν ανικουμε και δεν εξαρτιόμαςτε από καμιά κυβερνθτικι, 

κρθςκευτικι, πολιτικι ςυντεχνιακι, οικονομικι δφναμθ ι οργάνωςθ όπωσ ακοφςατε και 

προθγουμζνωσ. Είμαςτε μζροσ τθσ παγκόςμιασ οργάνωςθσ που ονομάηεται Διεκνζσ Ρόταρυ και θ 

οποία οργάνωςθ αρικμεί 33.000 χιλιάδεσ Ομίλουσ με 1.250.000 μζλθ. Σόςο ο Όμιλοσ μασ, όςο και 

το Διεκνζσ Ρόταρυ αυτοχρθματοδοτοφμαςτε. Σα ζςοδα μασ προζρχονται από ειςφορζσ των 

μελϊν και από εκδθλϊςεισ που οργανϊνουμε. υγκεντρωνόμαςτε μία φορά τον μινα θμζρα 

Πζμπτθ, δειπνοφμε, ςυηθτοφμε κζματα ροταριανά και κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ. Μζςα 

από αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ γνωριηόμαςτε καλφτερα, καλλιεργοφμε τον εποικοδομθτικό διάλογο, 

βελτιωνόμαςτε λεκτικά και πνευματικά, παρακολουκοφμε το παγκόςμιο γίγνεςκαι, ςυνάπτουμε 

καλφτερεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προωκοφμε τθ μεταξφ μασ ροταριανι φιλία, και 
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αλλθλεγγφθ. Οι ςυνεςτιάςεισ μασ είναι ανοικτζσ. ε αυτζσ είναι ευπρόςδεκτοσ όποιοσ επικυμεί 

είτε να παρακολουκιςει τθ διαδικαςία είτε να λάβει μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ είτε να 

πραγματοποιιςει μία ομιλία είτε να γίνει μζλοσ.  

κοποί μασ είναι: 

1. Να τθροφμε τουσ κανόνεσ χρθςτότθτασ, ευςυνειδθςίασ, και αξιοπρζπειασ κατά τθν άςκθςθ 

του επαγγζλματόσ μασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

2. Να υλοποιοφμε το ιδανικό του υπθρετείν με ανιδιοτζλεια. 

3. Να κατανοοφμε τθ διεκνι κατάςταςθ και να προωκοφμε το ιδανικό τθσ παγκόςμιασ 

ειρινθσ. 

4. Να καλλιεργοφμε καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ τόςον με τα μζλθ του Ομίλου, όςο και με 

όλουσ τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ.  

Θ μεγάλθ και παγκόςμια αυτι ανκρωπιςτικι, φιλειρθνικι, επαγγελματικι και κοινωνικι 

οργάνωςθ είναι απολφτωσ αναγκαία και εξαιρετικά οφζλιμθ κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ 

ηωισ τθσ ανκρωπότθτασ, γιατί πάντα κα υπάρχουν άνκρωποι, λαοί και καταςτάςεισ που ζχουν 

ανάγκθ τθν ανιδιοτελι προςφορά των ςυνανκρϊπων μασ, αρκεί να λάβουμε υπόψθ ότι ςιμερα 

το ζνα τρίτο του πλθκυςμοφ τθσ Γισ  ηεί κάτω από το όριο αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. Αυτοί, κυρίεσ 

και κφριοι, είμαςτε και αυτοφσ τουσ ςκοποφσ υπθρετοφμε. Όποιοσ νομίηει ότι διακζτει 

περίςςευμα ανκρωπιάσ είναι ευπρόςδεκτοσ. Χρειαηόμαςτε όλουσ κοντά μασ, ανεξάρτθτα από 

οικονομικι, επαγγελματικι, μορφωτικι, πολιτικι, κρθςκευτικι κατάςταςθ και δοξαςία. Σο μόνο 

που κζλει το Ρόταρυ είναι θ διάκεςθ τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ. Σα κζρδθ είναι κυρίωσ θκικά:  

Ζνα βλζμμα, ευγνωμοςφνθσ, μια ςτενωπόσ διεξόδου από τθν απελπιςία, ζνα χαμόγελο 

αιςιοδοξίασ είναι αρκετά να ενκαρρφνουν τθν επιλογι ηωισ μασ να υπθρετιςουμε το 

ςυνάνκρωπο με ανιδιοτζλεια. 

Παρακαλϊ πολφ τουσ: 

Α) Νίκο  Σηανακάκθ – Δροςερό να ζλκει ςτο βιμα του ομίλου μασ .                     

Σο αιτιολογικό τθσ ανακθρφξεωσ του ωσ 

επιτίμου μζλουσ μασ ζχει ωσ εξισ:  

1 ) Δια την ενεργό,  δραστηρία και προεξάρχουσα 

συμμετοχή του εις την Εθνική Αντίσταση σαν μέλος της 

ΕΟΚ και στον απελευθερωτικόν Αγώνα του Ελληνικού 

Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής. 2) Δια την 

αντιστασιακήν του δράσιν κατά της Δικτατορίας  (1967-

1974)  και συγκεκριμένα δια την συμμετοχήν του εις την 

συγκρότησιν της «Παγκρήτιας Αντιστασιακής υνέλευσις 

» με σκοπό τον μαζικό ξεσηκωμό  του Κρητικού Λαού και 

την διοργάνωσιν επιχειρήσεως απαγωγής των χουντικών 

αξιωματικών.   3)  Δια την επί τριακονταετίαν λίαν 

επιτυχή, δραστηρίαν και εποικοδομητικήν προεδρικήν του 

θητεία εις το σωματείο των ΣΑΞΙ Χανίων.    4)   Διότι ήτο 

πάντοτε παρών εις τους Αγώνας των φορέων των 

Χανίων που αποσκοπούσαν στην αναβάθμισιν της πόλεως 

μας.  5)  Δια  το κύρος και την αίγλη  που προσέδωσεν εις 

τον  όμιλο μας και γενικότερον εις το Διεθνές Ρόταρυ δια 

της παρουσίας του εις αυτόν πέραν της τριακονταετίας  

και δια το μεγάλον του ενδιαφέρον δια την προβολήν και εξάπλωσιν του ροταριανισμού εις τον Νομόν μας 
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και την παραδοχήν των πανανθρωπίνων Ιδεωδών της 

προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.          

 

Παρακαλϊ πολφ τουσ:  Αντιδ/ρχον Χανίων 

κ.Πρωτοπαπαδάκθν Κων/νον και τον  τ. Διμαρχον 

Κολυμβαρίου κ.Πολυχρόνθν Πολυχρονίδθν  όπωσ 

επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ το ςχετικό δίπλωμα τθσ 

ανακθρφξεωσ του ωσ επιτίμου μζλουσ μασ, τον δε 

β.Δ/τθν Κριτθσ ταφρο Γκίηα όπωσ του 

τοποκετιςει εισ τθν κομβιοδόχθν του το ςιμα του 

Ρόταρυ.  

Ο τ. Διμαρχοσ Κολυμβαρίου κ.Πολυχρόνθσ 

Πολυχρονίδθσ  ςυγχαίρει τον βραβευόμενον κ. Νικόλαον Δροςερόν και ευχαριςτεί τον όμιλον μασ 

δια τθν αναγνϊριςιν του ζργου του τιμωμζνου. 

 

 

Β) Ηαχαρζνια  θμανδθράκθ. Ότι και να 

ποφμε κα είναι ολίγον μπροςτά ςτο μζγεκοσ 

του τεραςτίου ζργου που ζχει επιτελζςει και 

επιτελεί από τθσ κζςεωσ τθσ Προϊςταμζνθσ  του 

Λςτορικοφ Αρχείου Κριτθσ. Εργάηεται με τζτοια 

κζρμθ και ηιλο ϊςτε εάν το παράδειγμα τθσ το 

εμιμοφντο πάρα πολλοί Δθμόςιοι υπάλλθλοι θ 

Ελλάδα μασ, θ Πατρίδα μασ κα είχε τελείωσ 

διαφορετικι μοίρα  από τθν ςθμερινιν.  Σο 

κείμενον τθσ βραβεφςεωσ  ζχει ωσ εξισ: 

 
1) Δια το απαράμιλλο, ασύγκριτο και 

άφθαστο ερευνητικό έργο που επιτελεί από την 

θέσιν της Προϊσταμένης του Ιστορικού Αρχείου 

Κρήτης πέραν της τριακονταετίας αγωνιζομένης 

δια την διατήρησιν – διάσωσιν και ανάδειξιν της 

Ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης κάτω από 

αντίξοες συνθήκες και που εργάζεται με σπάνια 

και υπέρμετρη αφοσίωση και λατρεία δια την 

επιτυχίαν του σκοπού αυτού.  

2) Δια την διοργάνωσιν Ελληνικών και 

Διεθνών συνεδρίων που προβάλλουν, τιμούν και αναδεικνύουν την πατρίδα μας. 

3) Δια το κύρος και την αίγλην που προσέδωσεν εις τον Όμιλον μας και γενικότερα εις το Διεθνές 

Ρόταρυ δια της παρουσίας της εις αυτό πέραν της 25ετίας και με την παραδοχήν των 
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πανανθρωπίνων ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.Ως  ελάχιστον 

δείγμα θαυμασμού και εκτιμήσεως.   

 

Παρακαλϊ πολφ τουσ : Δ/τθν του Π.Β.Κ  κ. Κονταράκθν Λωάννθν και τον Αν/δρον του Περιφ/κοφ 

ςυμβουλίου Κριτθσ κ. Παπαδάκθν Εμμ. όπωσ επιδϊςουν εκ μζρουσ μασ το ςχετικόν δίπλωμα τθσ 

ανακθρφξεωσ τθσ  ωσ επιτίμου μζλουσ μασ, τον 

δε εψθφιςμζνον Πρόεδρον μασ ταφρον 

Μαρινάκθ και τουσ τ.Αντινομάρχθν 

κ.Φραγκάκθν Εμμ. όπωσ τθσ  τοποκετιςουν εισ 

τθν κομβιοκικθν τθσ  το ςιμα του Ρόταρυ.  

  

Ο Αντ/δροσ του Περιφ/κοφ ςυμβουλίου Κριτθσ 

κ. Παπαδάκθσ Εμμ. ενϊ ςυγχαίρει τα δφο νζα 

επίτιμα μζλθ μασ. 

 

Γ) Σηωράκθ Ρζνα Δθμοςιογράφον – Λογοτζχνιδα. Σα ποιιματα τθσ ςυνεπαίρνουν κάκε 

ευγενικιν  και λεπτιν ψυχιν.  

 

Σο  αιτιολογικό τθσ ανακθρφξεωσ τθσ ωσ 

επιτίμου μζλουσ ζχει ωσ εξισ:  

Δια την πολύχρονην  προσφοράν της  εις τα 

γράμματα και  εις ένδειξιν θαυμασμού και μεγάλης 

Αγάπης προς την εμπνευσμένην  λογοτέχνιδα  για 

όσα έχει προσφέρει εις την λογοτεχνίαν και  την 

Δημοσιογραφίαν και  που εργάσθηκε με σπάνια 

αφοσίωση και ευαισθησία και προπαντός δια τα 

έργα της, που εξυψώνουν το πνευματικόν και 

εκπολιτιστικό επίπεδο της πόλεως του Ηρακλείου, 

της Κρήτης και γενικότερον της Ελλάδος και που 

έτυχαν πολλών τιμητικών Διακρίσεων. Ως  

ελάχιστον δείγμα θαυμασμού και εκτιμήσεως. 

 

 Παρακαλϊ πολφ τουσ Αμαργιαννιτάκθν 

Λωάννθν τ. πρόεδρον του ροτ/νοφ ομίλου 

Θρακλείου και επίτιμο μζλοσ μασ κακϊσ και τθν 

ροτ/νι Συλλιανάκθ Διμθτρα όπωσ επιδϊςουν εκ 

μζρουσ μασ το ςχετικό τιμθτικό δίπλωμα τθσ 

ανακθρφξεωσ τθσ  ωσ επιτίμου μζλουσ μασ, τον δε ΑϋΑντιπρόεδρον μασ Μελζτιον Ουρουτηόγλου  

όπωσ τθσ τοποκετιςει εισ τθν κομβιοδόχθν τθσ  το ςιμα του Ρόταρυ.      
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Θ νζα ροτ/νι Σηωράκθ Ρζνα ενϊ ευχαριςτεί τον όμιλον μασ 

δια τθν τιμιν που τθσ εγζνετο. 

 

Δ)  Μανιωράκθ –Ηωϊδάκθ Ελζνθ  Λογοτζχνιδα – Εκπαιδευτικόν. 

 

Με πολυβραβευμζνο Λογοτεχνικό και 

εκπαιδευτικό ζργο αντάξιο των μεγάλων κρθτικϊν 

ςυγγραφζων.       

Σο αιτιολογικό τθσ ανακθρφξεωσ τθσ ωσ επιτίμου 

μζλουσ μασ ζχει ωσ εξισ:  

Δια την πολύχρονην  προσφοράν της  εις τα 

γράμματα και  εις ένδειξιν θαυμασμού και μεγάλης 

Αγάπης προς την εμπνευσμένην  λογοτέχνιδα  για όσα 

έχει προσφέρει εις την λογοτεχνίαν και  την παιδείαν 

και  που εργάσθηκε με σπάνια αφοσίωση και ευαισθησία 

και προπαντός δια τα έργα της, που εξυψώνουν το 

πνευματικόν και εκπολιτιστικόν επίπεδο της πόλεως του  

Ηρακλείου, της Κρήτης και γενικότερον της Ελλάδος 

και που έτυχαν πολλών τιμητικών Διακρίσεων . Ως  

ελάχιστον δείγμα θαυμασμού και εκτιμήσεως.   

 

Παρακαλϊ πολφ τουσ κκ.Κονταξάκθ Γεϊργιο 

Περιφερειακό ςφμβουλο Κριτθσ και πανουδάκθν 

Εμμ. τ.Αντινομάρχθν Χανίων όπωσ επιδϊςουν εκ 

μζρουσ μασ το ςχετικό δίπλωμα τθσ ανακθρφξεωσ 

τθσ  ωσ επιτίμου μζλουσ μασ, τουσ  δε:  γενικό 

Γραμματζα Μανϊλθ Νοδαράκθ και Σηουλάκθ ταφρο 

τ.δθμοτικό ςφμβουλο όπωσ τθσ τοποκετιςουν εισ 

τθν κομβιοκικθν τθσ  το ςιμα του Διεκνοφσ Ρόταρυ. 
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Σο νζο μασ επίτιμο μζλοσ   Μανιωράκθ –

Ηωϊδάκθ Ελζνθ  ενϊ ευχαριςτεί τον όμιλον μασκαι εν 

ςυνεχεία μασ απαγγζλει ζνα από τα ποιιματα τθσ. 

 

 

 

 

Χριςτουγεννιάτικθ εορτι εισ το κζντρο Αληχάϊμερ Χανίων.  Παράδοςισ  900 υπογραφϊν 

από τον  Ροταριανόν ϋΟμιλον Χανίων. 

τισ 14-12-11 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10 π.μ το κζντρο Αλςχάϊμερ Χανίων ςτθν 
Χρυςοπθγι πραγματοποίθςε τθν ετιςια Χριςτουγεννιάτικθ εορτι  του δια να περάςουν οι 
ςυμμετζχοντεσ ζνα όμορφο πρωϊνό.  Παράλλθλα ζγινε 1) Bazaar με καταςκευζσ των αςκενϊν 
του κζντρου,  2) παράδοςθσ των υπογραφϊν 900 και πλζον που  ςυνζλεξε ο  Ροταριανόσ 
όμιλοσ Χανίων  δια τθν αναγνϊριςιν του Αληχάϊμερ ωσ αναπθρίασ  από το κράτοσ, ςε μια 
προςπάκεια να βοθκθκοφν οι πάςχοντεσ και οι οικογζνειεσ τουσ και μζςα ςτα πλαίςια που 
ζχει χαράξει το Ρόταρυ δια ανιδιοτελι προςφορά υπθρεςιϊν προσ τον ςυνάνκρωπον. 

Ζλαβαν τον λόγον ο Πρόεδροσ του κζντρου κ.Νικολακάκθσ και θ κ. Σηανακάκθ – 
Μελίςςςαρθ Τγειονομικι Προϊςταμζνθ κακϊσ και ο Πρόεδροσ του Ροταριανοφ ομίλου Χανίων  
κ. Εμμ. Δελάκθσ, τθν προςφϊνθςιν του οποίου δθμοςιεφομε κατωτζρω. Εισ τθν εορτιν 
ςυμμετείχαν άνω των 15 μελϊν του ροτ/νοφ ομίλου  Χανίων.  

Σθν όλθν τελετιν κάλυψαν δφο τθλεοπτικά ςυνεργεία.  
Προςφϊνθςθσ  προσ το Κζντρο ΑΛΗΧΑΪΜΕΡ 

Κφριε Νικολακάκθ Πρόεδρε του Κζντρου Αληχάϊμερ Χανίων 
Κυρία Σηανακάκθ Μαρία και λοιπό προςωπικό επιςτθμονικό και παραϊατρικό  και πάςθσ 

φφςεωσ  
Κυρίεσ και Κφριοι, Φίλοι ροτ/νοί ςυνάδελφοι 
Ο όμιλοσ μασ με μεγάλο ενδιαφζρον παρακολουκεί το κεάρεςτο ζργο που επιτελεί το κζντρο 

ςασ βοθκϊντασ με κάκε δυνατό τρόπο τουσ πάςχοντασ από τθν αναπθρίαν ταφτθν παρζχοντασ 
τουσ κεραπευτικιν, ψυχολογικιν και κάκε άλλου  είδουσ απαραίτθτθν  υποςτιριξιν.  

Σο ζργο που επιτελείται γίνεται με απαράμιλλο τρόπο, δίνετε  τον καλφτερον ςασ εαυτόν 
προκειμζνου να βοθκιςετε τουσ πάςχοντασ που πριν λίγα χρόνια ζςφυηαν από ηωι και τϊρα 
είναι κυριολεκτικά ανιμποροι. Είναι ζργο ψυχοφκόρο για ςασ αλλά όμωσ μζνετε πιςτοί ςτο 
κακικον που ςασ ζταξε θ πολιτεία. Προςφζρεται όλο ςασ το ςφρίγοσ και τθν ηωντάνια ςασ δια να 
υπθρετιςετε και εξυπθρετιςετε  τουσ πάςχοντασ. 

 Εφγε ςασ, μπράβο ςασ,. Σα ολόκερμά μασ ςυγχαρθτιρια!!!!!   
Σθν πρϊτθν του ζπαφιν ο όμιλοσ μασ είχε κατά τθν τελετιν παράδοςθσ ενόσ αυτοκινιτου 

VAN πολλϊν κζςεων δια τθν μεταφοράν των Αςκενϊν ατομικιν δωρεάν του ροτ/νοφ Πατεράκθ 
ταφρου τον οποίον ςυγχαίρομεν δια μίαν ακόμθ φοράν δια τθν λίαν ευγενικιν και αξιζπαινθ 
δωρεάν του. 

Όταν πλθροφορθκικαμε κατά τθν διάρκειαν τθσ τελετισ ταφτθσ ότι ςυλλζγετε υπογραφάσ 
δια τθν αναγνϊριςιν από το κράτοσ του Αληχάϊμερ ωσ αναπθρίασ το κεωριςαμε πρωταρχικιν 
υποχρζωςιν μασ να ςασ βοθκιςουμε εισ τθν προςπάκειαν αυτιν. Μετά από ςυντονιςμζνεσ 
ενζργειεσ οριςμζνων ροτ/νϊν και ιδία εμοφ προςωπικά κατορκϊςαμε και ςυλλζξαμε 904 
(υπογραφζσ). Σοφτο αποδεικνφει τθν ευαιςκθςία των ροτ/νϊν ςε κάκε ζργον που βοθκεί γενικϊσ 
τον ςυνάνκρωπον. Οι υπογραφζσ αυτζσ προζρχονται πρωτίςτωσ από τον Νομόν Χανίων κατοίκων 
και τουριςτϊν κακϊσ και από ολόκλθρον τθν Νότια Ελλάδα ςτθν Διοίκθςιν τθσ οποίασ υπάγεται ο 
όμιλοσ μασ, κακ’ ότι εηιτθςα τθν ςυνδρομιν των ομίλων που ανικουν  ςτθν 2470 Περιφζρειασ 
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μασ. Κα κάνω ειδικιν μνείαν  δια τον ροτ/νό Κουκουτςάκθ Ευτφχιο από τον Αηωγυρζ 
Παλαιόχωρασ που ενςτερνίςτθκε με τζτοια κζρμθ και ηιλο τθν προςπάκεια μασ αυτι και που 
ςυνζλεξε 200 και πλζον υπογραφάσ. Αυτό αποδεικνφει ότι όταν κάποιοσ αναλαμβάνει να φζρει 
ςε πζρασ ζνα ζργο πρζπει να διακατζχεται από ζνκερμο ηιλο και πίςτθ ς’ αυτό που επιτελεί και 
το κατόρκωςε ςυγκεντρϊνοντασ τον αξιόλογο αυτόν αρικμόν υπογραφϊν .  

Σο ευχαριςτϊ από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου δια το κοινωνικόν ζργον που επιτζλεςε και 
ελπίηω να τον ζχω ςυμπαραςτάτθ και βοθκόν και ςε κάκε άλλθ περίπτωςιν που αφορά τθν 
εξυπθρζτθςιν των ςυνανκρϊπων μασ ανιδιοτελϊσ. Και πάλιν ς’ ευχαριςτϊ και ςε ςυγχαίρω 
ροτ/νζ ςυνάδελφε. 

Και τελειϊνοντασ Αγαπθτζ Πρόεδρε, Αξιότιμο Διοικθτικό και  λοιπό προςωπικό του Κζντρου, 
κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι κα κάνομε ότι μποροφμε δια να ςασ βοθκιςουμε ςε κζματα που 
κα μασ υποδείξετε.  

Και πάλιν ςασ ευχόμενα καλι επιτυχία ςτο ζργο ςασ και να περάςετε τισ Άγιεσ θμζρεσ των 
Χριςτουγζννων κακϊσ και του Νζου ζτουσ με Τγεία και Ευτυχία . 

ασ παραδίδω τουσ φακζλουσ  με τισ 904 υπογραφζσ και εάν κζλετε και άλλεσ να 
ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια μασ και ότι μπορζςουμε να ςυλλζξουμε καλόν κα είναι 
ανεξαρτιτωσ τθσ επιτυχίασ διότι νομίηω ότι ο κφκλοσ των προςπακειϊν  μασ πικανό να ζχει 
κορεςκεί ςτο τομζα αυτόν.       

 

Νέα από ηην δράζιν άλλφν Ροηαριανών Ομίλφν Δλλάδος. 

 

Ροηαριανός όμιλος Νέας μύρνης 

 

11.12.2011: Η γλσζηή δεκνζηνγξάθνο, θα Μάξσ 

Λενλάξδνπ, θαηαζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηεο  εκπεηξία 

ππό ην βιέκκα ηνπ Αξρηκαλδξίηε, παηέξα Γεώξγηνπ 

Ρνπζάθε, ηεο παηδνςπρνιόγνπ, θαο Αιεμάλδξαο 

Καππάηνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ρ.Ο.Αζήλαο – 

Λπθαβεηηνύ, Νίθνπ Λνΐδνπ. 

 

 

Ο Ροηαριανός Όμιλος Αναηολικής Θεζζαλονίκης  
 

1. Ο Ροηαριανός Όμιλος Αναηολικής Θεζζαλονίκης κε ζύλζεκα «Υαρίζηε ηο σπέρηαηο 

αγαθό, ηην καθαρή όραζη! Κερδίζηε  ανθρφπόηηηα!» νινθιήξσζε ην αλζξσπηζηηθό ηνπ 

πξόγξακκα Κοινφνικής Γράζης & Προζθοράς 2010-2011. Σν πξόγξακκα μεθίλεζε πξηλ έλα 

ρξόλν ν Θανάζης Παπαναζηαζίοσ, πρόεδρος 2010-11, ζπγθεληξώλνληαο, παιηά γπαιηά (ειίνπ 

θαη νξάζεσο), ζε ζπλεξγαζία κε ην πξόγξακκα 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ησλ οπηικών 

Σαραζούδη.  

 

ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2011 ν όκηινο παξέδσζε ηα 

γπαιηά ζηνλ Αρτιεπίζκοπο Κενηρώας  Αθρικής 

κ.κ. Νικηθόρο κε πξννξηζκό αλζξώπνπο ηεο  

Αθξηθήο  πνπ δελ κπνξνύλ λα ηα απνθηήζνπλ.  

Παξάδνζεο ησλ γπαιώλ ηνπ αλζξσπηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο  Δξάζεο & Πξνζθνξάο 

2010-2011 «ραξίζηε ηελ όξαζε ζ' απηνύο  πνπ 

έρνπλ αλάγθε» ζηα γξαθεία ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ 

Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο  
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ηε Φσηνγξαθία ε Λίλα Σαξαζνύδε, ν Αξρηεπίζθνπνο Κεληξώαο Αθξηθήο θ.θ. Νηθεθόξνο, ν 

Πξν-πξόεδξνο Υξηζηόθνξνο Παηεξάθεο, ν Γ. Γξακκαηέαο Γηώξγνο Οηθνλόκνπ, ν ηέθαλνο Μίιηνο 

θαη ν Γηώξγνο Μπέθαο. 

 

2. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο  πξνζθνξάο θαη δξάζεο, απνθάζηζε, κε ηε 

βνήζεηα όισλ ησλ ξνηαξηαλώλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο, να ζσγκενηρώζει βιβλία ποσ θα 

προζθερθούν ζηις Φσλακές  Γιαβαηών Θεζ/νίκης και Καζζανδρείας Υαλκιδικής. Σα βηβιία 

κπνξνύλ λα είλαη (ειιεληθά ή μελόγισζζα) ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, επηζηεκνληθά, παηδαγσγηθά ή 

γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο, θαθώο επίζεο θαη κέζνδνη εθκάζεζεο  μέλσλ γισζζώλ.  

 

H  ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ  ΜΑ 

 

 


