
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Εψηφισμένε Διοικητά 

Συνάδελφοι Ροταριανοί, 

Φίλες και φίλοι του Ρόταρυ 

 

Καλησπέρα. 

 

Ως πρόεδρος του Ρ.Ο.Β. σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας 

στην αποψινή εκδήλωση των Ομίλων της πόλης μας. 

 

Η αποψινή συνάθροιση αποτελεί την προτελευταία τυπικά αλλά 

την τελευταία ουσιαστικά εκδήλωση της τρέχουσας ροταριανής 

χρονιάς 2016-2017 μιας και την ερχόμενη Πέμπτη 29 Ιουνίου και 

ώρα 9:30μμ οι Ροταριανοί Όμιλοι έχουν προγραμματίσει την τελετή 

αλλαγής ηγεσίας στο κέντρο εκδηλώσεων «Φίλια Γή». Στην 

πανηγυρική εκδήλωση παράδοσης-παραλαβής θα χαρούμε να σας 

έχουμε και πάλι κοντά μας. 

 

Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε ένα κύκλο εκδηλώσεων με ομιλητές 

εκλεκτούς προσκεκλημένους οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο 

κάλεσμα μας, τίμησαν με την παρουσία τους το Βήμα του Ομίλου 

μας. 

Έτσι και απόψε προσκεκλημένος του ομίλου μας ο τέως 

Υφυπουργός, Βουλευτής Α’ Θεσ/νίκης, Δικηγόρος, έγκριτος 

Δημοσιογράφος και εκλεκτός ροταριανός συνάδελφος Κωνσταντίνος 

Γκιουλέκας. 



Ο Κωσταντίνος Γκιουλέκας θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με 

τίτλο: 

Από τις εφημερίδες της εποχής. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας. 

1903-1908. 

Η ένοπλη φάση. 

 

Πρόκειται για ένα ιστορικό, διδακτικό ενημερωτικό και παράλληλα 

έντιμο σύγγραμμα προϊόν επίμοχθης προσπάθειας βασισμένο στα 

δημοσιεύματα των εφημερίδων εκείνης της εποχής που αναφέρονται 

στα τραγικά γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν στην Μακεδονία. 

 

Το βιβλίο στηρίζεται στο προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου 

Γκιουλέκα το οποίο αποτελείται από πρωτότυπες εφημερίδες 

εκείνης της εποχής, εμπλουτισμένες με ανέκδοτες μέχρι χθες 

φωτογραφίες, έντυπα, αποσπάσματα και αδημοσίευτα ρεπορτάζ του 

συγγραφέα με πρόσωπα που σχετίζονται με τον αγώνα. 

 

Ξεφυλλίζοντας κανείς τις σελίδες του βιβλίου και διαβάζοντας απλά 

τους τίτλους των ειδήσεων νιώθει πραγματικά τον παλμό που 

επικρατούσε στην Ελλάδα στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα. 

 

Τέλος ο συγγραφέας όντας ειλικρινής στο έπακρον και τίμιος στην 

σύμβαση του με τον αναγνώστη σημειώνει ότι «Το βιβλίο 

εκπληρώνει ένα ελάχιστο μέρος του τεράστιου χρέους σε 

εκείνους τους ωραίους Έλληνες από την Μακεδονία αλλά και 

σε κείνους που συνέρευσαν από την υπόλοιπη χώρα κι 

έδωσαν τον μεγάλο αγώνα για να παραμείνει η Μακεδονία 

στον εθνικό κορμό». 



Καθώς η βραδιά πλησιάζει προς το τέλος της ευχόμαστε κάθε 

επιτυχία στο νέο σας βιβλίο, να είναι κακοτάξιδο και να σας 

προσφέρει περίσσια χαρά. 

 

 

Κλείνοντας την αποψινή βραδιά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

θερμά για την συμμετοχή σας στην αποψινή δυομήλικη εκδήλωση 

του Ροταριανού Ομίλου Βόλου και του Ροταριανού Ομίλου Βόλου 

Αργώ και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα όμορφο και ευχάριστο 

βράδυ. 


