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ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ  

2013 – 2014 

ENGAGE ROTARYENGAGE ROTARYENGAGE ROTARY———CHANGE LIVESCHANGE LIVESCHANGE LIVES   

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 
Ο Ροταριανός Όμιλος Λεμεσού-Αμαθουσία ιδρύθηκε το  
1985.  Αριθμεί σήμερα 58 μέλη.  Ανήκει στην περιοχή 3,  

ζώνη 10 και στην Περιφέρεια 2452, με αριθμό ίδρυσης 23240.   
Στην Περιφέρεια ανήκουν όμιλοι κατανεμημένοι κατά χώρα ως 
ακολούθως:  Ιορδανία,  Λίβανος, Σουδάν, Μπαχρέιν, Αρμενία,  
Γεωργία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρος και Παλαιστίνη. 

Συνεστιάσεις: Πέμπτη 8.00 μ.μ., 
Ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια,  Τηλ. 25591111 

Κυβερνήτης Περιφέρειας 2452: 
JAMIL MOUAWADJAMIL MOUAWADJAMIL MOUAWAD   
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Ο σκοπός του ΡόταρυΟ σκοπός του ΡόταρυΟ σκοπός του Ρόταρυ   
 

Ο Σκοπός του ΡόταρυΟ Σκοπός του Ρόταρυ 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός του Ρόταρυ είναι να ενθαρρύνει και να προάγει το Ο αντικειμενικός σκοπός του Ρόταρυ είναι να ενθαρρύνει και να προάγει το 

ιδεώδες της εξυπηρέτησης σαν βάση για αξιοπρεπή τρόπο ζωής και ειδικά να ιδεώδες της εξυπηρέτησης σαν βάση για αξιοπρεπή τρόπο ζωής και ειδικά να 

ενθαρρύνει και να προάγει:ενθαρρύνει και να προάγει: 

   

ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟ  --    ττ ττττττττττ τττττττττ τττ τττ τττττ-ττ ττττττττττ τττττττττ τττ τττ τττττ-

ρία για προσφορά υπηρεσίας,ρία για προσφορά υπηρεσίας, 

   

ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ  --    τττττ τττττ τπτπτττ ττττ τπττττττττττ τττττ τττττ τπτπτττ ττττ τπττττττττττ 

και τα επαγγέλματα, την αναγνώριση της αξίας όλων των χρήσι-και τα επαγγέλματα, την αναγνώριση της αξίας όλων των χρήσι-

μων απασχολήσεων και την εξύψωση από κάθε Ροταριανό της μων απασχολήσεων και την εξύψωση από κάθε Ροταριανό της 

εργασίας του σαν μια ευκαιρία για την εξυπηρέτηση της κοινω-εργασίας του σαν μια ευκαιρία για την εξυπηρέτηση της κοινω-

νίας,νίας, 

   

ΤΡΙΤΟΤΡΙΤΟΤΡΙΤΟ  --      τττ ττττττττ τπτ ττττ τττττττττ τττ τ-τττ ττττττττ τπτ ττττ τττττττττ τττ τ-

δεώδους της εξυπηρέτησης στις προσωπικές του υποθέσεις, δεώδους της εξυπηρέτησης στις προσωπικές του υποθέσεις, 

στην επιχείρησή του και στην κοινωνική ζωή, καιστην επιχείρησή του και στην κοινωνική ζωή, και 

   

ΤΕΤΑΡΤΟΤΕΤΑΡΤΟΤΕΤΑΡΤΟ  --    τττ πτττττττ τττ ττττττττ ττττττττττ, τττ πτττττττ τττ ττττττττ ττττττττττ, 

της καλής θέλησης και ειρήνης σ΄ όλο τον κόσμο μέσω μιας παγ-της καλής θέλησης και ειρήνης σ΄ όλο τον κόσμο μέσω μιας παγ-

κόσμιας φιλίας επιχειρηματιών που τους ενώνει το ιδεώδες της κόσμιας φιλίας επιχειρηματιών που τους ενώνει το ιδεώδες της 

εξυπηρέτησης.εξυπηρέτησης. 
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 Πρώην ΠρόεδροιΠρώην ΠρόεδροιΠρώην Πρόεδροι 

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 

Όνομα Ροταριανή Χρονιά 

Νάσος Κοβότσος 1985-1986 

Νίκος Μαυρουδής 1986-1987 

Δώρος Ιερόπουλος 1987-1988 

Κώστας Τσιρίδης 1988-1989 

Κρίστης Γεωργαλλίδης 1989-1990 

Γιάγκος Αντωνιάδης 1990-1991 

Ηλίας Γεωργίου 1991-1992 

Μάκης Σολομωνίδης 1992-1993 

Κύπρος Νεοφύτου 1993-1994 

Θεόδωρος Φράγκος 1994-1995 

Γιώργος Χαραλαμπίδης 1995-1996 

Χρίστος Μαυρέλης 1996-1997 

Σταμάτης Μπαρμπούτης 1997-1998 

Σώτος Σταυρινίδης 1998-1999 

Ανδρέας Παστελλάς 1999-2000 

Παμπίνος Χαραλάμπους 2000-2001 

Βασίλειος Πτερούδης 2001-2002 

Κυριάκος Τσαγγαρίδης 2002-2003 

Ανδρέας Καζούλης 2003-2004 

Αριστείδης Κουδουνάρης 2004-2005 

Τάσος Τελεβαντίδης 2005-2006 

 Ξενοφών Λάμπρου 2006-2007 

 Ιάκωβος Παπαϊακώβου 2007-2008 

Μιχάλης Μίτσιγκας 2008-2009 

Ντίνος Σολομωνίδης 2009-2010 

Άλκης Σωκράτους 2010-2011 

Τάκης Κουφάρης 2011-2012 

Νεοκλής Ν. Θωμά 2012-2013 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ 

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ 

Πανίκος Θεοχαρίδης 1981-82  Ρ.Ο. Πάφου 
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Με ροταριανούς χαιρετισμούς 

Για την Εκδοτική Επιτροπή 

Γιαννάκης Θεοδούλου 

Πρόεδρος 

 

Φίλοι Ροταριανοί, 

 
Όπως ανάφερα και στην προηγούμενη έκδοση του Περιοδικού, η σελίδα αυτή συμπληρώνει 
το Περιοδικό του Ομίλου μας και εκφράζει, ως επί το πλείστον, τις σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς του Συντάκτη.  Ανάφερα επίσης ότι το Περιοδικό εξυπηρετεί, ή μάλλον θα έπρεπε 
να εξυπηρετεί, κατά τον Ανδρέα Παστελλά σαν «δίαυλος επικοινωνίας» με τους υπόλοιπους 
Ομίλους, ντόπιους και διδυμοποιημένους. 
 
Θα σταθώ στη δεύτερη παρατήρηση.  Τα τελευταία χρόνια το Περιοδικό τυπώνεται σε λίγα 
αντίτυπα τα οποία διατίθενται όλα στα μέλη του Ομίλου μας.  Το παίρνει όποιος είναι παρών 
στη συγκεκριμένη Συνεστίαση που θα παραδοθεί το Περιοδικό στον Όμιλο, δεν αποστέλλεται 
στους άλλους ντόπιους Ομίλους, ούτε στους διδυμοποιημένους Ομίλους, αλλά ούτε και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα μας.  Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα έχει τα δικά της προβλήματα, αφού η 
χωρητικότητα της είναι σχετικά μικρή και έχει γεμίσει με πρακτικά και άλλα συναφή και μη 
έγγραφα. 
 
Φταίει η οικονομική κρίση;  Η φθίνουσα πορεία του Περιοδικού άρχισε πριν από αρκετά χρό-
νια και δυστυχώς ο καιρός που το Περιοδικό μας ήταν «δίαυλος επικοινωνίας» έχει παρέλθει, 
ευελπιστώ όχι ανεπιστρεπτί. 
 
Αυτό είναι το δεύτερο περιοδικό της Ροταριανής Χρονιάς με Πρόεδρο τον Κωστάκη Κωνσταν-
τινίδη.  Πολλά έγιναν και πιο πολλά θα γίνουν τους επόμενους μήνες.  Θα θίξω το θέμα του 
Περιοδικού στην επόμενη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού θεωρώ ότι το Περιοδι-
κό είναι μια μοναδικότητα την οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε και που πρέπει όλοι μας να 
είμαστε περήφανοι που το εκδίδουμε. 

Της σύνταξηςΤης σύνταξηςΤης σύνταξης 
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               Η σελίδα του προέδρουΗ σελίδα του προέδρουΗ σελίδα του προέδρου 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Κώστας Κωνσταντινίδης 

Πρόεδρος 2013 - 2014 

 

Φίλοι Ροταριανοί,  

 

Πολλές και πολύμορφες οι εκδηλώσεις αυτού του διμήνου.  
Ο Γραμματέας αναφέρει τις κυριότερες στη σελίδα του. 

 

Σημαντικό γεγονός της περιόδου ήταν η επίσκεψη του Κυβερνήτη της Περιφέρειας 2452 Jamil 
Mouawad στη Λεμεσό και στον Όμιλο μας στις 23 Οκτωβρίου. Σε σύσκεψη του  Συμβουλίου 
του Ομίλου με τον Κυβερνήτη είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ιστορία, τα χαρακτη-
ριστικά, τα έργα,  τους στόχους  καθώς και τα μελλοντικά πλάνα του Ομίλου μας. Τα μέλη του 
Συμβουλίου είχαν επίσης την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Κυβερνήτη τις λεπτομέρειες και πτυ-
χές της αρμοδιότητας τους.  Ο Κυβερνήτης έμεινε ικανοποιημένος με όσα παρουσιάστηκαν και 
τόνισε την έμφαση που πρέπει να δώσουμε στα θέματα αύξησης μελών και προβολής των 
δραστηριοτήτων μας μέσω των ΜΜΕ και εισηγήθηκε συμμετοχή μας, ίσως μαζί και με άλλους 
Ομίλους,  σε προγράμματα και έργα στα πλαίσια των Global Grants. 

 

Θέλω και μέσα από αυτή τη σελίδα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Ομίλου που σύσσωμο 
έλαβε μέρος στη σύσκεψη και μπορέσαμε να δώσουμε την καλύτερη εικόνα του Ομίλου μας.  

 

Με την ευκαιρία της εδω παρουσίας του Κυβερνήτη διευθετήσαμε επισκέψεις του σε διάφο-
ρα  ιδρύματα και οργανισμούς τους οποίους ο Όμιλος μας είχε στο παρελθόν βοηθήσει (π.χ. 
Αντικαρκινικό Συνδεσμο, Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, Αντιαναιμικό Σύνδεσ-
μο,  ΠΑΣΥΚΑΦ ).  

 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη του Κυβερνήτη στο Πάρκο Πολεμιδιών στις 24 Οκτωβρίου 
την ημέρα που ο Όμιλος μας οργάνωσε και χρηματοδότησε εκδρομή των 74 μαθητών  του 
18ου δημοτικού σχολείου Αγίου Αντωνίου. 

Θέλω τελικά και από αυτή τη σελίδα  να ζητήσω μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών, ιδιαίτερα 
των νεαρότερων μελών, στις συνεστιάσεις και εκδηλώσεις του Όμίλου μας. 
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            Η σελίδα του γραμματέαΗ σελίδα του γραμματέαΗ σελίδα του γραμματέα 

Φίλοι Ροταριανοί, 

Σας παραδίδουμε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού του ομίλου γιά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 

του 2013 που αναφέρεται στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ομίλου μας. Παρουσιάζουμε 

πιό κάτω μιά επιλεκτική ανασκόπηση αυτών των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων. 

 

Την Πέμπτη 05/09/2013 ο ροταριανός Κώστας Αλεξάντρου έκανε μιά ενδιαφέρουσα ομιλία/

παρουσίαση γιά το ρυγχοφόρο σκαθάρι και απάντησε σε σωρεία ερωτήσεων των παρευρισκο-

μένων ροταριανών. Σύντομη μορφή της παρουσίασης δημοσιεύεται στο τεύχος του περιοδικού 

μας. 

 

Ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Υποτροφιών. Στην τε-

λική συνεδρία της 12
ης

 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει τρεις μερικές υποτ-

ροφίες ως ακολούθως : 

Στέλλα Χριστοδούλου από τον Συνοικισμό Κολοσσίου, πρωτοετή φοιτήτρια  στο Παιδαγω-

γικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου ΕΥΡΩ 3.000 ( 10 μήνες επί ΕΥΡΩ 300 )  γιά τετ-

ραετή κύκλο σπουδών.  

Λούκα Νικολάου από την Λεμεσό, πρωτοετή φοιτητή ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του 

Exeter στη Βρεττανία ΕΥΡΩ 4.000 ( 10 μήνες επί ΕΥΡΩ 400 ) γιά τριετή κλάδο σπουδών. 

Γεωργία Ευσταθίου από την Λεμεσό, πρωτοετή φοιτήτρια ιατρικής στο πανεπιστήμιο της 

Χαιδελβέργης ΕΥΡΩ 3.000( 10 επί ΕΥΡΩ 300 ) γιά τετραετή φοίτηση. 

 

Το βράδυ της 12
ης

 Σεπτεμβρίου έγινε η τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων αποφοίτων Λυκε-

ίων Λεμεσού στις Παγκύπριες εξετάσεις εισδοχής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Βρα-

βεύτηκαν οι πρωτεύσαντες Δέσποινα Παπαιωάννου,Αθηνά Τσολάκη, Στυλιανός Χριστοδούλου 

και Γεωργία Κυριάκου με τιμητική πλακέτα και χρηματικό ποσό ύψους ΕΥΡΩ 300 έκαστος.Ομι-

λητής στην βραδυά ήταν ο κος Κυριάκος Μπαρρής Πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Λυκε-

ίων Κύπρου που συνεχάρει τους πρωτεύσαντες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς τα σχολεία 

και τον όμιλο μας γιά την πρωτοβουλία και διοργάνωση της εκδήλωσης. 

 

Την 17
ην

 Σεπτεμβρίου ξεναγήσαμε 12 παιδιά από το Ισραήλ που έφτασαν στην Λεμεσό με μιά 

κρουαζιέρα αγάπης που οργανώθηκε από τον Ροταριανό Ομιλο της Χάιφας και ένα φιλανθρω-

πικό οργανισμό, με πρωτοβουλία του Ρ.Ο. Βερεγγάρια. Όλοι οι όμιλοι έδωσαν από ΕΥΡΩ 100 

γιά την φιλοξενία και τα δώρα. 
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Με ροταριανούς χαιρετισμούς 
Γραμματέας 
Δημήτρης Δημητρίου 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/09/2013 το καλοκαιρινό πάρτυ του ομίλου στο παραθαλάσ-

σιο κέντρο Malindi . ΄Ηταν μιά ξεχωριστή βραδυά που στέφθηκε με επιτυχία και με αποκορύ-

φωμα της την νυχτερινή βουτιά του προέδρου στην θάλασσα που εκτιμήθηκε δεόντως απο το-

υς φίλους ροταριανούς αφού οι εισφορές τους γιά ενίσχυση των έργων του ομίλου ανήλθαν σε 

ΕΥΡΩ 325. 

 

Στις 08/10/2013 επισκεφθήκαμε το Λύκειο Αποστόλου Λουκά στο Κολόσσι και παραδώσαμε 

ένα μεταχειρισμένο υπολογιστή γιά την στήριξη μαθητών του σχολείου με μαθησιακά προβλή-

ματα. Τον υπολογιστή εξασφάλισε ο ροταριανός Γεώργιος Λάμπρου απο τnν PWC τον οποίον 

και πλήρωσε. 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου επίσκεψη στην μαρίνα Λεμεσού που διευθέτησε ο ει-

σερχόμενος Πρόεδρος Αντρέας Τσουλλόφτας στα πλαίσια της εβδομάδας επισκέψεων σε χώ-

ρους εργασίας. Μας παρουσίασε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα στάδια 

ολοκλήρωσης και είδαμε ότι η μαρίνα έχει δεχθεί τα πρώτα σκάφη. Το εμπορικό κομμάτι της 

μαρίνας θα παραδοθεί στις αρχές του 2014. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στην επίσκεψη που 

ολοκληρώθηκε με γεύμα στην ψαροταβέρνα Γλάρος. 

 

Την Κριακή 13/10/2013 ο όμιλος μας συμμετείχε στο Πανηγύρι της Χαράς που οργανώνει το 

΄Ιδρυμα Θεοτόκος. Εξασφαλίσαμε ένα χοίρο από τον φίλο του ομίλου Νίκο Αρμένη που ευχα-

ριστούμε θερμά γιά την προσφορά του. Η συμμετοχή μας στήν εκδήλωση απέφερε ΕΥΡΩ 

1.770 . Γιά την διαχρονική στήριξη του θεσμού μας δόθηκε τιμητική πλακέτα. Το πρωί της 7
ης

 

Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το ΄Ιδρυμα Θεοτόκος και σε μιά σεμνή τελετή παραδώσαμε την επι-

ταγή ύψους ΕΥΡΩ  1.770 στο Δρα Αργυρίου που ευχαρίστησε τον όμιλο γιά την διαχρονική του 

στήριξη. 

 

Την 23
ην

 Οκτωβρίου είχαμε την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου με τον κυ-

βερνήτη της περιφέρειας μας Jamil Mouawad . ΄Εγινε παρουσίαση του έργου του ομίλου και τα 

μελλοντικά σχέδια μας  . Το βράδυ της 23
ης

 Οκτωβρίου έγινε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza  

κοινή συνεστίαση των ομίλων Λεμεσού προς τιμή του Κυβερνήτη. Συμμετείχαν μέλη του ομίλου 

μετά συζύγων και έκαναν αισθητή την παρουσία του ομίλου. 

 

Την 24
ην

 Οκτωβρίου πήραμε τους 74 μαθητές του 18
ου

 δημοτικού σχολείου Αγίου Αντωνίου εκ-

δρομή στο πάρκο Πολεμιδιών. Δώσαμε στους μαθητές σάντουιτς, χυμούς και φρούτα που 

προσεφέρθησαν από τον ροτ. Χριστόδουλο Παπανικολή. Η χρηματοδότηση έγινε από εισφο-

ρές από την συνεστίαση στο κέντρο Malindi  και προσωπική εισφορά του προέδρου. Είχαμε 

την τιμή να μας επισκεφτούν στο πάρκο ο Κυβερνήτης κος Jamil Mouawad  και η Α.Κ. Χριστίνα 

Κοβότσου Πατρόκλου. 
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Πρακτικά συνεστιάσεωνΠρακτικά συνεστιάσεωνΠρακτικά συνεστιάσεων 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 07/2013-2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 24 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 71% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

1.  Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 
Η συνεστίαση άρχισε στις 2015 και την προσευχή είπε ο ροτ. Σάββας Χριστοφίδης. 

 

2.  Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους ροταριανούς και τους κάλεσε όλους να προσέλθουν 
γιά φαγητό. 

 

3.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Έχουμε πληροφορηθεί από τον πρόεδρο του Ρ.Ο. Cosmopolitan Stevo Bursac ότι θα 
έλθουν στη Λεμεσό γιά λίγες ώρες την Δευτέρα 16/09/2013 δέκα έως δώδεκα παιδιά με 
καρκίνο και 10-12 γονείς και γιατροί συνοδοί με πρωτοβουλία του Ρ.Ο. Χάιφας. Ενδεχομέ-
νως να γίνει κάποια κοινή εκδήλωση φιλοξενίας με τους Ρ.Ο.  Cosmopolitan , Λεμεσού και 
Κουρίου . 
 

Ο πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα του ομίλου και του ιδίου προσωπικά γιά συμμετοχή. 
Θας σας πληροφορήσουμε σχετικά. 
 

Έγινε συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Υποτροφιών στις 04/09/2013 και 
εξέτασε τρείς υποψηφιότητες. Η συνεδρία θα συνεχιστεί στις 11/09/2013 και θα γίνουν και 
προσωπικές συνεντεύξεις. 
 

Έγινε στις 05/09/2013 συνεδρία του Δ.Σ του ομίλου και συζητήθηκαν διάφορα θέματα  με 
πιό σημαντικά την καλοκαιρινή εκδήλωση σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στις 26/09/2013 – 
λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς - , και το πανηγύρι της χαράς του Θεοτόκος που 
θα διεξαχθεί στις 13/10/2013 και θα συμμετάσχει ο όμιλος μας. 
 

Όσον αφορά το θέμα παραμονής στο ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια εξετάζεται αφού 
αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές. 
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4.  Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Εκφράζει την λύπη του που δεν είναι απόψε μαζί μας ο ΠΠ Νεοκλής Θωμά λόγω άλλων α-
νειλημμένων υποχρεώσεων. 
 

Στις 12/09/2013 θα γίνει η βράβευση πρωτευσάντων και ομιλητής θα είναι ο κος Κυριάκος 
Μπαρρής. Η εκδήλωση θα είναι μετά συζύγων και προσκεκλημένων. Θα σταλεί ξεχωριστή 
πρόσκληση και παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα τις συμμετοχές σας. 
 

Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων είναι ως ακολούθως . 
 

(α)  12/09/2013 – Βράβευση πρωτευσάντων 
  

(β) 19/09/2013 – Συνεστίαση συναδέλφωσης. Εσωτερικός ομιλητής πρόεδρος Κώστας   
Κωνσταντινίδης με θέμα τον Marco Antonio Bragadini. 

 

(γ) 26/09/2013 – Καλοκαιρινή εκδήλωση 
 

(δ) 03/10/2013 -  Club Assembly – Επιλογή τρόπου υποψηφιοτήτων. Παρουσίαση από 
πρώην πρόεδρο.  

 

5.  Κυρίως Πρόγραμμα 

Ο ροτ. Κώστας Αλεξάντρου έκανε μιά ενδιαφέρουσα ομιλία/παρουσίαση γιά το ρυγχοφόρο 
σκαθάρι που καταστρέφει φοινικοειδή και απάντησε σε σωρεία ερωτήσεων. Σύντομη μορφή 
της ομιλίας/παρουσίασης θα δημοσιευθεί στο περιοδικό του ομίλου. 
 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον ροτ. Κώστα Αλεξάντρου γιά την πολύ κατατοπιστική παρουσί-
αση του. 
  

6.  Ανακοινώσεις Τελετάρχη 

Ο Τελετάρχης   ανακοίνωσε τους εορτάζοντες ως ακολούθως. 

 
 

Εισφορές για το Action Aid Ευρώ 44.50. 
 

Η συνεστίαση έληξε στις 21:30 

 
Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 

 Ονομαστήρια  

Παμπίνος Χαραλάμπους Γενέθλια  

Τίτος Πιριλλίδης Επέτειος γάμου  
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 08/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 22 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 67% 

Επισκέπτες Ροταριανοί 2 

Φιλοξενούμενοι 22 

1.  Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 

Η συνεστίαση άρχισε στις 2030 και την προσευχή είπε ο ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης.  

 

2.  Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τον Β.Κ. Ευαγόρα Φυλακτού, τον φιλόλογο Κυριάκο Μπαρρή, 
πρόεδρο του Συνδέσμου Διευθυντών Λυκείων Κύπρου που είναι ο ομιλητής στην αποψινή 
βραδυά, τους πρωτεύσαντες Λυκείων Λεμεσού Δέσποινα Παπαιωάννου, Αθηνά Τσολάκη, 
Στυλιανό Χριστοδούλου και Γεωργία Κυριάκου που θα τιμηθούν απόψε από τον όμιλο μας, 
την πρόεδρο του ομίλου Rotaract  Αμαθουσία Εύα Αντωνίου, την πρόεδρο  του  Inner 
Wheel Limassol Amathusia  Σάλλυ Λάμπρου και τις άλλες κυρίες του Inner Wheel. 

 

Αναφέρθηκε στην παράδοση ετών του ομίλου να βραβεύει τους αποφοίτους Λυκείων Λεμε-
σού που πρώτευσαν στις Παγκύπριες εξετάσεις εισδοχής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελ-
λάδας. 

 

Έκ μέρους του ομίλου συνεχάρη ολόψυχα τους πρωτεύσαντες γιά την επιτυχία τους που 
αποτελεί πρόκριμα της μελλοντικής τους πορείας και δίνει μεγάλη χαρά τόσο στους ιδίους 
αλλά και στούς γονείς τους. 

 

Τέλος ανέφερε ότι η δική τους επιτυχία είναι σπίθα ελπίδας μέσα στη σημερινή κρίση και 
φως μέσα στη θολούρα που επικρατεί σήμερα. 

 

3.  Καλωσορίσματα Τελετάρχη  

Ο τελετάρχης καλωσόρισε τον ροτ. Αντρέα Καπετάνιο και τους άλλους προσκεκλημμένους. 

 

4.  Φαγητό 

Ο πρόεδρος κάλεσε όλους να προσέλθουν γιά φαγητό. 
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5.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Υποτροφιών. Στην 
τελική συνεδρία στις 12/09/2013 η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει τρείς μερικές υποτροφίες 
στούς ακόλουθους  : 

 

1. Στέλλα Χριστοδούλου από τον συνοικισμό Κολοσσίου, πρωτοετή φοιτήτρια στο Παιδα-
γωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

2. Λούκα Νικολάου από την Λεμεσό, πρωτοετή φοιτητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Exeter  στη Βρεττανία. 

3. Γεωργία Ευσταθίου από την Λεμεσό, πρωτοετή φοιτήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
της Χαιδελβέργης στη Γερμανία. 

 

Η καλοκαιρινή μας εκδήλωση θα γίνει στις 26/09/2013 στο παραθαλάσσιο κέντρο Μalindi 
στην Λεμεσό.  

 

6.  Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων είναι ως ακολούθως . 

  

(α) 19/09/2013 – Συνεστίαση συναδέλφωσης. Εσωτερικός ομιλητής πρόεδρος   Κώστας 
Κωνσταντινίδης με θέμα τον Marco Antonio Bragadini. 

 

(β) 26/09/2013 – Καλοκαιρινή εκδήλωση στο κέντρο Malindi στην Λεμεσό. 

 

(γ) 03/10/2013 -  Club Assembly – Επιλογή τρόπου υποψηφιοτήτων. Παρουσίαση από 
πρώην πρόεδρο.  

 

(δ) 10/10/2013 – Επίσκεψη σε χώρο εργασίας – Μαρίνα Λεμεσού. 

 

7.  Κυρίως Πρόγραμμα 

Έγιναν οι βραβεύσεις  από τον πρόεδρο Κώστα Κωνσταντινίδη, τον ΒΚ Ευαγόρα Φυλακτο-
ύ, τον ΠΑΚ Τάσο Τελεβαντίδη και τον ΠΠ Ντίνο Σολομωνίδη  στους πρωτεύσαντες Δέσποι-
να Παπαιωάννου, Αθηνά Τσολάκη, Στυλιανό Χριστοδούλου και Γεωργία Κυριάκου. 

 

Δόθηκαν σε κάθε ένα από τους πρωτεύσαντες τιμητική πλακέτα και χρηματικό ποσό ύψους 
ΕΥΡΩ 300.  

 

8.  Παρουσίαση Ομιλητή  

Την παρουσίαση του ομιλητή Κυριάκου Μπαρρή έκανε ο ΠΠ Κυριάκος Τσαγκαρίδης που 
αναφέρθηκε περιληπτικά στο πλούσιο βιογραφικό του. 
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9.  Ομιλία 

Ο κος Μπαρρής αναφέρθηκε στο αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα που χρειάζεται με-
ταρρύθμιση και αποκέντρωση γιά να μπορέσει να γίνει πιό αποτελεσματικό και να επιτελέ-
σει το πολύ σημαντικό έργο του. 

 

Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα του Δημόσιου Σχολείου σήμερα όπως την παραβατι-
κότητα, την σχολική αποτυχία, τις σοβαρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης , την υποστε-
λέχωση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ειδικής Αγωγής  και την αδυναμία των Σχολι-
κών Εφορειών γιά επίλυση προβλημάτων. 

 

Ανέφερε επίσης ότι ο Διευθυντής του Σχολείου πρέπει να είναι ηγέτης και όχι διεκπεραιω-
τής γραφειοκρατικών διαδικασιών το δε σχολείο να είναι ελεύθερο, δημοκρατικό , ανθρώπι-
νο και ανοικτό στην κοινωνία.  Το σχολείο πρέπει να προσφέρει αγωγή, διαπαιδαγώγηση 
και να ετοιμάζει τους αυριανούς ανοιχτόμυαλους πολίτες του κόσμου με ταυτόχρονα εθνική 
συνείδηση.  

 

Συνεχάρη τους πρωτεύσαντες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τον Ρ.Ο. 
Λεμεσού Αμαθουσία γιά την πολύ σημαντική του πρωτοβουλία και διοργάνωση της σημε-
ρινής εκδήλωσης. 

 

Εξέφρασε τέλος την πεποίθηση του ότι ανάμεσα από τους σημερινούς αριστεύσαντες 

θα προκύψουν οι αυριανοί ηγέτες που θα οδηγήσουν τον τόπο σε καλύτερες μέρες 

 

10.  Ευχαριστίες προς τον ομιλητή 

Τον ομιλητή ευχαρίστησε ο ΠΠ Σώτος Σταυρινίδης γιά την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του. 

 

11.  Ευχαριστίες Προέδρου 

Ο πρόεδρος με την σειρά του ευχαρίστησε τον ομιλητή και του παρέδωσε το πιστοποιητικό 
ομιλητού και το banner του ομίλου. 

 

Εισφορές για το Action Aid ΕΥΡΩ 5 και γιά το κοινωνικό παντοπωλείο ΕΥΡΩ 25. 

 

Η συνεστίαση έληξε στις 22:00. 

 
Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 09/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 16 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 56.9% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

1.  Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 

Η συνεστίαση άρχισε στις 8:18  και την προσευχή είπε ο ροταριανός Λούκας Χ’Λούκας. 

 

2.  Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους ροταριανούς , και τους κάλεσε να προχωρήσουν στο γεύ-
μα.  

 

3.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Ο Γραμματέας Δημήτρης Δημητρίου έκανε στις 17 Σεπτεμβρίου αγγειοπλαστική επέμβαση 
και είναι πολύ καλά. Τον συνάντησα χθες και στέλλει τους χαιρετισμούς του. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου ξεναγήσαμε 12 παιδιά από το Ισραήλ που έφτασαν στη Κύπρο με μια 
κρουαζιέρα αγάπης που οργανώθηκε από Ρ.Ο της Χάιφα και ένα φιλανθρωπικό οργανισ-
μό, με πρωτοβουλία του Ρ.Ο Βερεγγάρια. Όλοι οι Ομιλοι  έδωσαν  από € 100,0 για τη φι-
λοξενία και τα δώρα. Ο Όμιλος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, τον ΠΠ Ξενοφών Λάμ-
πρου , την Πρόεδρο του Innerwheel  Σάλυ Λάμπρου   και την Ηλιάνα  Κωνσταντινίδου.      

Υπενθυμίζεται ότι η  επόμενη συνεστίαση 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο 
MALINDI . Οι Προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί και παρακαλώ όλους όπως παρευρεθούν και 
δηλώσουν   συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. 

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο Όμιλος μας ως συνήθως θα λάβει μέρος στο Πανηγύρι της 
Χαράς ( Θεοτόκος) . Έχει ήδη εξασφαλίσει το χοίρο  από τον φίλο Νίκο Αρμένη. Θα σταλο-
ύν σύντομα πρόσθετες πληροφορίες. 

Ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Υποτροφιών. Στη 
τελική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε χθες η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει μερικές 
υποτροφίες στους:-  

I. Στέλλα Χριστοδούλου από το συνοικισμό Κολοσσίου - Πρωτοετή φοιτήτρια στο Παιδα-
γωγικό Τμήμα του  Πανεπιστημίου Κύπρου 

II.  Λούκα Νικολάου από τη Λεμεσό - Πρωτοετή φοιτητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Exeter στη Βρεττανία , και 

III. Γεωργία Ευσταθίου από τη Λεμεσό -  Πρωτοετή φοιτήτρια Ιατρικής στο πανεπιστήμιο 
της Χαιδελβέργης στη Γερμανία. 
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4.  Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Ο Όμιλος μας έλαβε πρόσκληση από το Ρ.Ο Λάρνακα – Κίτιον ότι σε συνεργασία με τον Σύν-
δεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας διοργανώνουν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 
2013 βραδιά   Cheese and Wine στους Κήπους του Μουσείου Πιερίδη. 
 

Η τιμή εισόδου είναι € 10 και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Σύν-
δεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας. 
 

 Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων :- 

26.09.2013     Kαλοκαιρινή Εκδήλωση στο κέντρο  MALINDI  

03.10.2013  Club Assembly  - Επιλογή τρόπου Υποψηφιοτήτων.   Παρουσίαση από Πρώην 
Πρόεδρο. 

10.10.2013   Επίσκεψη σε χώρο Εργασίας – ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ    

17.10.2013   Συνεστίαση Συναδέλφωσης      

24.10.2013  Λόγω επίσκεψης του Κυβερνήτη  Θα πραγματοποιηθεί στις 23 10 2013 κοινή συ-
νεστίαση / Δείπνο με το Ροταριανό Όμιλο Κουρίου   

          

5.  Κυρίως Πρόγραμμα 

Εσωτερικός ομιλητής ο Πρόεδρος  Κώστας Κωνσταντινίδης παρουσίασε το ενδιαφέρον θέμα 
της Ενετικής Κυριαρχίας της Κύπρου 1489 – 1571 μ.Χ. με ιδιαίτερη αναφορά στην άλωση της 
Αμμοχώστου από τον Λαλά Μουσταφά τη 1

ην
 Αυγούστου 1571 μετά από πολιορκία πέραν των 

δέκα μηνών και τα βασανιστήρια που υπέστη ο τελευταίος  Βενετός Διοικητής   Μαρκαντώνιος 
Βραγαδίνος.    
 

6.  Ανακοινώσεις Τελετάρχη 

Ο Τελετάρχης  ανακοίνωσε τους εορτάζοντες ως ακολούθως. 

 

Εισφορές για το κοινωνικό παντοπωλείο Ευρώ    €15 

Η συνεστίαση έληξε στις  9:25. 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 

Λάκης Δημητριάδης € 20 Επέτειος Γάμου 

Χαραλαμπίδης Γιώργος 

Θωμά Νεοκλής 

€ 20 Επέτειος Γάμου 

€ 20 Επέτειος Γάμου 

Τελεβαντίδης Τάσος € 20             Γενέθλια 

Π.Π Αντωνιάδης Γιάγκος               Γενέθλια 

Χριστοφίδης Σάββας               Γενέθλια 

Ανθούσης Θεόδοτος               Επέτειος Γάμου 

Πετρίδης Πανίκος 

               Γενέθλια   
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 10/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 58 

Δικαιολογημένα Απόντα / 

Ποσοστό Παρουσιών 100% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

Φίλοι Ροταριανοί, 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου το καλοκαιρινό πάρτυ του ομίλου στο παραθα-
λάσσιο κέντρο Malindi. 

 

Ήταν μιά ξεχωριστή βραδυά που στέφθηκε με επιτυχία και με αποκορύφωμα της την νυχτερινή 
βουτιά του προέδρου στην θάλασσα που εκτιμήθηκε δεόντως από τους φίλους ροταριανούς α-
φού  οι εισφορές τους γιά ενίσχυση των έργων του ομίλου ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 325. 

 

Επισυνάπτονται οι σχετικές φωτογραφίες από την εκδήλωση. 

 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 11/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58  

Παρόντα 21 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 63,8% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

1.  Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 

Η συνεστίαση άρχισε στις 8:15  και την προσευχή είπε ο ροταριανός 

Γιώργος Παπαδόπουλος 

 

2.  Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους ροταριανούς  και τους κάλεσε να προχωρήσουν γιά φαγη-
τό. 

  

3.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Έχουμε λάβει πρόσκληση από την ΑΚ Χριστίνα Κοβότσου γιά να παρευρεθούμε στη συνεστίαση 
του ομίλου  Berengaria στις 6 Οκτωβρίου με θέμα το UN Convention γιά τα δικαιώματα του παιδι-
ού. Θα δέχονται δωρεές σε είδος και σε λεφτά.  
 

Συμφωνήθηκε μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις  με την βοήθεια και του εισερχόμενου προέδ-
ρου Αντρέα Τσουλλόφτα η τιμή του δείπνου στο ξενοδοχείο Κάνικα Οδύσσεια στα ΕΥΡΩ 18.50. 
Ευχαριστούμε θερμά τον εισερχόμενο πρόεδρο γιά την βοήθεια του. 
 

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Μαρίνα Λεμεσού. Θα ακολουθή-
σει γεύμα στο εστιατόρειο Γλάρος. Ώρα εκκίνησης 12.00. Θα σταλούν πρόσθετες πληροφορίες 
σε ξεχωριστή αλληλογραφία. 
 

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο Όμιλος μας ως συνήθως θα λάβει μέρος στο Πανηγύρι της Χαράς 
( Θεοτόκος) . Έχει ήδη εξασφαλίσει ένα χοίρο από τον φίλο του ομίλου Νίκο Αρμένη. Θα σταλούν 
σύντομα πρόσθετες πληροφορίες.    
 

Η επίσκεψη του Κυβερνήτη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21
ης

 και 23ης Οκτωβρίου. Θα γίνει συ-
νεστίαση το βράδυ της 23

ης
 Οκτωβρίου στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι όμιλοι Λεμεσού στο 

ξενοδοχείο Crowne Plaza.  Θα ενημερωθείτε με ξεχωριστή αλληλογραφία.       
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4. Ανακοινώσεις Γραμματέα 
 

Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων :- 

10.10.2013    Επίσκεψη σε χώρο Εργασίας – ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ    

 

17.10.2013    Συνεστίαση Συναδέλφωσης      

 

24.10.2013   Λόγω επίσκεψης του Κυβερνήτη  θα πραγματοποιηθεί στις 23. 10. 2013 κοινή συ-
νεστίαση / Δείπνο στο ξεν. Crowne Plaza. 

 

31.10.2013   Εσσωτερικός ομιλητής με θέμα ανακύκλωση. 

 

4. Αλλα Θέματα 
 

Ο ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης μας ενημέρωσε γιά τα εγκαίνεια του Τεχνοχώρου του πού θα γί-
νουν το βράδυ της 10

ης
 Οκτωβρίου και κάλεσε όσους μπορούν να παρευρεθούν. Θα του είναι 

ιδιαίτερη τιμή. 

 

Οι ΠΠ Ντίνος Σολομωνίδης και Τάσσος Τελεβαντίδης αναφέρθηκαν στις υποτροφίες που θα πα-
ραχωρηθούν από τον όμιλο σε τρείς υποτρόφους και ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 10.000 ετησίως και 
εξέφρασαν την άποψη τους ότι δεν είναι ορθό να μειώνεται το κεφάλαιο του Ταμείου αφού τα ει-
σοδήματα από τόκους και εισφορές των μελών δεν θα υπερβούν τις ΕΥΡΩ 5.000 με αισιόδοξες 
προβλέψεις.   

 

Εξεφράσθηκαν διάφορες απόψεις υπέρ και εναντίον της απόφασης που έχει ληφθεί που στόχο 
είχε να στηρίξει το δικαίωμα νέων που αλλοιώς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το 
όνειρο τους γιά ανώτερη μόρφωση σε μιά δύσκολη οικονομική συγκοιρία. 

 

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις και ότι θα γίνει προσπάθεια γιά εξέυρε-
ση πόρων μέσω κάποιων εκδηλώσεων γιά στήριξη του ταμείου. 

 

5. Κυρίως Πρόγραμμα 
 

Εσωτερικός ομιλητής ο ΠΠ  Άλκης Σωκράτους που σε μιά σύντομη παρουσίαση αναφέρθηκε 
στους τρείς τρόπους επιλογής αξιωματούχων γιά την ερχόμενη ροταριανή χρονιά. 

 

Αποφασίστηκε να ακολουθήσουμε τον μικτό τρόπο επιλογής. 

 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον ΠΠ Άλκη γιά την σύντομη παρουσίαση του.    
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6.  Ανακοινώσεις Τελετάρχη 

Ο Τελετάρχης  ανακοίνωσε τους εορτάζοντες ως ακολούθως. 

 

Εισφορές για το κοινωνικό παντοπωλείο Ευρώ  27 και γιά το Action Aid Ευρώ 8. 

 

Η συνεστίαση έληξε στις  9:30. 

 
Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 

 Δημητριάδης Λάκης - Γενέθλεια 

Μίτσιγκας Μιχάλης 

    

- Γενέθλεια 

Λάμπρου Γιώργος -           Επέτειος γάμου 

Πιριλλίδης Τιτος -           Ονομαστήρια 

Τσαγκαρίδης Κυριάκος -           Ονομαστήρια 

Περικλέους Γιάννης -           Επέτειος Γάμου 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 12/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 58 

Δικαιολογημένα Απόντα / 

Ποσοστό Παρουσιών 100% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι 6 

Φίλοι ροταριανοί, 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου επίσκεψη στην Μαρίνα Λεμεσού που διευθέτησε ο εισερ-
χόμενος Πρόεδρος Αντρέας Τσουλλόφτας  στα πλαίσια της εβδομάδας επισκέψεων σε χώρους 
εργασίας. 

 

Είχε την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει μιά παρουσίαση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης και είδαμε ότι η μαρίνα έχει δεχθεί τα πρώτα σκάφη. Το εμ-
πορικό κομμάτι του έργου ολοκληρώνεται σύντομα και αναμένεται να παραδοθεί αρχές του 
2014. Στην σύντομη περιήγηση είδαμε επίσης την υψηλή ποιότητα κατασκευής του έργου και 
απολαύσαμε την θέα από τα μπαλκόνια μιάς εντυπωσιακής βίλλας. 

 

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στην επίσκεψη που ολοκληρώθηκε με γεύμα στην ψαροταβέρνα 
Γλάρος. 

 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τον εισερχόμενο Πρόεδρο γιά την διοργάνωση της επίσκεψης  

 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 13/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 21 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 63.8% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

 

1. Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 

Η συνεστίαση άρχισε στις 8:15  και την προσευχή είπε ο ΠΠ Βασίλης Πτερούδης. 

 

 2. Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους ροταριανούς  και τους κάλεσε να προχωρήσουν γιά φα-
γητό. 

  

3.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Η συμμετοχή μας στο Πανηγύρι της Χαράς του Ιδρύματος Θεοτόκος απέφερε ΕΥΡΩ 1.770. 
Μας δόθηκε τιμητική πλακέτα γιά την διαχρονική μας στήριξη του θεσμού. Ο Πρόεδρος ευχα-
ρίστησε όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στο Θεάρεστο αυτό έργο. 
 

Είχαμε αίτηση από το Λύκειο Απ. Λουκά στο Κολόσσι γιά έναν υπολογιστή γιά την στήριξη μα-
θητών με μαθησιακά προβλήματα. Ο ροτ. Γεώργιος Λάμπρου εξασφάλισε ένα μεταχειρισμένο 
από την PWC  το οποίο και πλήρωσε. Τον ευχαριστούμε θερμά. Η παράδοση έγινε στις 
08.10.2013 από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 
 

Στις 24.10.2013 ( Πέμπτη ) θα πάρουμε τους 74 μαθητές του 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αν-
τωνίου εκδρομή στο Πάρκο Πολεμιδιών. Κανονίσαμε λεωφορεία, σάντουιτς, χυμό και φρούτα 
που προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Ροτ. Χρ. Παπανικολάου. Η χρηματοδότηση θα γίνει βασι-
κά από τα χρήματα που μαζέψαμε από εισφορές από την συνεστίαση στο κέντρο Malindi. Γί-
νονται προσπάθειες να μας επισκεφθεί ο Κυβερνήτης στο πάρκο. 
 

Η επίσκεψη του Κυβερνήτη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21
ης

 και 23ης Οκτωβρίου. Θα γίνει συ-
νεστίαση το βράδυ της 23

ης
 Οκτωβρίου στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι όμιλοι Λεμεσού 

στο ξενοδοχείο Crowne Plaza.   Θα ενημερωθείτε με ξεχωριστή αλληλογραφία. Ο Κυβερνήτης 
θα συναντήσει το Δ.Σ. του ομίλου  μας στις 0500 μμ στον ίδιο χώρο.   
 

Ο Ρ.Ο. Κούριον σε συνεργασία με το κατάστημα EXCLUSIVE διοργανώνει φιλανθρωπική επί-
δειξη μόδας γιά το Συνδεσμο Αυτισμού την 1

ην
 Νοεμβρίου . Ενημερώθηκε και η Πρόεδρος του 

Inner Wheel. 
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Ο Ροτ. Γιάννης Περικλέους υπέβαλε παραίτηση γιά αυστηρά προσωπικούς λόγους που έγινε α-
ποδεκτή από το Δ.Σ. του ομίλου. 
  

4.  Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Λυπούνται που δεν θα είναι απόψε μαζί μας ο ΠΠ Νεοκλής Θωμά , ο ΑΚ Άλκης Σωκράτους και ο 
εισερχόμενος Πρόεδρος Αντρέας Τσουλλόφτας λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων. 
 

Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων :- 
 

24.10.2013    Λόγω επίσκεψης του Κυβερνήτη  θα πραγματοποιηθεί στις 23. 10. 2013 κοινή συ-
νεστίαση / Δείπνο στο ξεν. Crowne Plaza. 

31.10.2013  Εσωτερικός ομιλητής με θέμα ανακύκλωση. 

07.11.2013 Club Assembly – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Εσωτερικός ομιλητής 

14.11.2013 Συνεστίαση συναδέλφωσης 

21.11.2013 Γενέθλια Ομίλου – Βραδυνή έξοδος σε ταβέρνα. 
 

5.   Βραδυά Τόμπολας 

Την διεξαγωγή της τόμπολας ανέλαβε ο ΠΠ Βασίλης Πτερούδης και τον ευχαριστούμε. 
 

Ευγενώς προσέφεραν δώρα ο ΠΠ Ξενοφών Λάμπρου – Κάβα Πρότασης , ο ΠΠ Παμπίνος Χα-
ραλάμπους , ο ΠΠ Σταμάτης Μπαρμπούτης και ο Ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης και τους ευχαρισ-
τούμε θερμά. 
 

Κέρδισαν τα πλούσια δώρα οι ΠΠ Χρίστος Μαυρέλλης και Γιώργος Χαραλαμπίδης και οι Ροτ. 
Χριστόδουλος Παπανικολάου και Λάκης Δημητριάδης και τους συγχαίρουμε.  
 

6.  Ανακοινώσεις Τελετάρχη 

Ο Τελετάρχης  ανακοίνωσε τους εορτάζοντες ως ακολούθως. 

 

Εισφορές για το κοινωνικό παντοπωλείο Ευρώ  23.50 και γιά το Action Aid Ευρώ 1.5. 

Η συνεστίαση έληξε στις  9:45. 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 

 Μιχαηλίδης Λάκης ΕΥΡΩ 20 Επέτειος Γάμου 

Χριστοφίδης Σάββας - Επέτειος Γάμου 

Παπαχρίστος Χρίστος -             Γενέθλεια 

Τσουλλόφτας Αντρέας -             Επέτειος Γάμου 

Κουβάς Μάριος -             Επέτειος Γάμου 

Αντωνιάδης Γιάγκος -             Επέτειος Γάμου 

  

ΕΥΡΩ 20              Γενέθλεια Σαβεριάδης Ντίνος 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 14/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 58 

Δικαιολογημένα Απόντα / 

Ποσοστό Παρουσιών 100% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

Φίλοι Ροταριανοί, 

 

Την 23
ην

 Οκτωβρίου είχαμε την επίσημη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου με 
τον Κυβερνήτη της περιφέρειας μας Jamil Mouawad. ΄Εγινε παρουσίαση του έργου του ομίλου 
μας τα προγράμματα και μελλοντικά σχέδια. Ο Κυβερνήτης παρουσίασε το πρόγραμμα και το 
όραμα του και ακολούθησε συζήτηση. Ο Κυβερνήτης επικεντρώνεται στην αύξηση μελών , την 
βελτίωση της συμμετοχής των μελών , την προβολή του Ροταρυ προς τα έξω και τα  Global 
Grants. Θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη του Συμβουλίου γιά την μαζική τους συμμετοχή. 

 

Το βράδυ της 23
ης

 Οκτωβρίου έγινε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza  κοινή συνεστίαση των ομί-
λων Λεμεσού προς τιμή του Κυβερνήτη. Στο Gala Dinner συμμετείχαν μέλη του ομίλου μετά συ-
ζύγων και έκαναν αισθητή την παρουσία του ομίλου. Τους ευχαριστούμε θερμά. 

 

Ενόψει των ανωτέρω η συνεστίαση της 24
ης

 Οκτωβρίου δεν πραγματοποιήθηκε.           

 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 
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Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 15/2013—2014 

Συνεστίαση Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 21 

Δικαιολογημένα Απόντα 17 

Ποσοστό Παρουσιών 63.8% 

Επισκέπτες Ροταριανοί / 

Φιλοξενούμενοι / 

1. Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 

Η συνεστίαση άρχισε στις 8:15  και την προσευχή είπε ο ροτ. Γιαννάκης Θεοδούλου. 

 

 2. Καλωσορίσματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους ροταριανούς  και τους κάλεσε να προχωρήσουν γιά φα-
γητό. 

  

3.  Ανακοινώσεις Προέδρου 

Είχαμε στις 21-23 Οκτωβρίου την επίσκεψη του Κυβερνήτη της περιφέρειας Jamil Mouawad. 
 

Το πρωί της 23
ης

 Οκτωβρίου  συνοδεύσαμε τον Κυβερνήτη σε χώρους και ιδρύματα που κατά 
καιρούς ο Ομιλος μας έχει προσφέρει μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του δραστηριότητας 
όπως ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος ,ο Αντιαναιμικός Σύνδεσμος(Προσφορά αυτοκινήτου το 2011 
από τον αποβιώσαντα ροτ. μέλος μας Τάσο Λαό ) , το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και 
ΠΑΣΥΚΑΦ. 
 

Το απόγευμα της 23
ης

 Οκτωβρίου είχαμε την επίσημη συνάντηση του Συμβουλίου με τον Κυ-
βερνήτη. ΄Εγινε παρουσίαση του ομίλου , τα έργα , προγράμματα και μελλοντικά σχέδια. Ο Κυ-
βερνήτης παρουσίασε το πρόγραμμα του και ακολούθησε συζήτηση. Ο Κυβερνήτης επικεντρώ-
θηκε στην αύξηση των μελών , την βελτίωση της συμμετοχής, την προβολή του Rotary και της 
εργασίας μας προς τα έξω και τα Global Grants. Θερμές ευχαριστίες στα μέλη του Δ.Σ. γιά την 
μαζική παρουσία τους και στην συμβολή τους γιά την επιτυχή παρουσίαση του έργου του Ομί-
λου. 
 

Το βράδυ της 23
ης

 Οκτωβρίου έγινε στο ξενοδοχείο Crowne Plaza κοινή συνεστίαση με τους 
άλλους 4 Ομίλους της Λεμεσού προς τιμήν του Κυβερνήτη. Στο Gala Dinner συμμετείχαν μέλη 
του Ομίλου μετά συζύγων και έκαναν την παρουσία του Ομίλου μας αισθητή. Τους ευχαριστού-
με θερμά. 
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Στις 24.10.2013 ( Πέμπτη )  πήραμε τους 74 μαθητές του 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου 
εκδρομή στο Πάρκο Πολεμιδιών. Κανονίσαμε λεωφορεία, σάντουιτς, χυμό και φρούτα που 
προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Ροτ. Χρ. Παπανικολάου. Η χρηματοδότηση έγινε από τα χρή-
ματα που μαζέψαμε από εισφορές από την συνεστίαση στο κέντρο Malindi και προσωπική εισ-
φορά του Προέδρου. Είχαμε και την επίσκεψη του Κυβερνήτη στο πάρκο. 

 

Την Δευτέρα 4.11.2013 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων . Θα ακολουθή-
σουμε το μικτό σύστημα σύμφωνα με την παρουσίαση και επεξήγηση του ΠΠ ΄Αλκη Σωκράτους 
στη συνεστίαση της 17

ης
 Οκτωβρίου.  

 

4.  Ανακοινώσεις Γραμματέα 
 

Λυπούνται που δεν θα είναι απόψε μαζί μας ο εισερχόμενος Πρόεδρος Αντρέας Τσουλλόφτας 
και ο ροτ. Περικλής Μάρκαρης λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων. 
 

Το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων :- 
 

07.11.2013 Club Assembly – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Εσωτερικός ομιλητής-Αντρέας Τσο-
υλλόφτας – Θέμα : Ανακύκλωση 

 

14.11.2013 Συνεστίαση συναδέλφωσης – Εξωτερικός ομιλητής – Δρ Σώτος Βοσκαρίδης – 
Θέμα : Τηλειατρική 

 

21.11.2013 Γενέθλια Ομίλου – Βραδυνή έξοδος σε ταβέρνα. 
 

28.11.2013 Εξωτερικός Ομιλητής – Αλέκος Μαρκίδης πρώην Γεν. Εισαγγελέας. 

Σημ. Λόγω μη διαθεσιμότητας της μεγάλης αίθουσας του ξενοδοχείου Καπετάνιος Οδύσσεια η 
συνεστίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο  Londa. 

 

Οι ΠΠ Τάσσος Τελεβαντίδης  και Βασίλης Πτερούδης , ο ροτ. Πανίκος Πετρίδης άλλα και όλοι οι 
παρόντες ροταριανοί εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους γιά την απαράδεκτη αυτή κατάσταση η 
οποία θα πρέπει να συζητηθεί στην ολομέλεια του Ομίλου γιά λήψη αποφάσεων .    

 

5. Ταμείο Υποτροφιών και άλλα Θέματα 
 

Ο ΠΠ Ντίνος Σολομωνίδης ανέλαβε να ετοιμάσει μελέτη όσον αφορά το Ταμείο Υποτροφιών πο-
υ να δείχνει έσσοδα/έξοδα του Ταμείου, σημερινό υπόλοιπο , ποσοστό του κουρέματος κλπ. 
 

Ο ΠΠ. Ξενοφών Λάμπρου εξέφρασε τον προβληματισμό του γιά την χαμηλή προσέλευση κυρί-
ως των νέων μελών και ο Πρόεδρος Κώστας Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί 
πολύ σοβαρά τον ίδιο και το Συμβούλιο του Ομίλου. Γίνονται προσπάθειες γιά βελτίωση της κα-
τάστασης μέσω τηλεφωνημάτων και άλλων μέσων. 
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6.  Κυρίως Πρόγραμμα 

΄Εγινε σύντομη παρουσίαση από τον Πρόεδρο Κώστα Κωνσταντινίδη γιά την επίσκεψη του Κυ-
βερνήτη της περιφέρειας μας Jamil Mouawad και είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετές φωτογ-
ραφίες από διάφορες επισκέψεις που έγιναν  κατά το τριήμερο της παρουσίας του στη Λεμεσό , 
την συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και το Gala Dinner.  

 

Ο ΠΠ Ντίνος Σολομωνίδης ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Ομίλου γιά 
την επιτυχημένη παρουσία του Ομίλου κατά την επίσκεψη του Κυβερνήτη στην πόλη μας.   

 

7.  Ανακοινώσεις Τελετάρχη 

Ο Τελετάρχης  ανακοίνωσε τους εορτάζοντες ως ακολούθως. 
 

 

Εισφορές για το κοινωνικό παντοπωλείο Ευρώ  23.50 και γιά το Action Aid Ευρώ 7.50. 

Η συνεστίαση έληξε στις  9:45μμ. 

Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 
 
 

Δημήτρης Δημητρίου 
Γραμματέας 

       

ΠΠ Τσαγκαρίδης Κυριάκος ΕΥΡΩ 20 Επέτειος Γάμου 

Δημήτρης  Δημητρίου ΕΥΡΩ 20 Ονομαστήρια 

Παπαδούρης Δημήτρης ΕΥΡΩ 40 Ονομασ./Επέτειος γάμου 

Χατζηλούκας Λούκας ΕΥΡΩ 20 Ονομαστήρια 

ΠΠ Παπαιακώβου Ιάκωβος - Ονομασήρια 

Αλεξάντρου Κώστας - Επέτειος Γάμου 

Γιαννάκης Θεοδούλου ΕΥΡΩ 20 Γενέθλια 
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