
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 

 

                                                      Τ.Θ.56194, Λεμεσός 3305, Κύπρος 
                                Αρ. Ομίλου 23240 – Ζώνη 10 – Περιφέρεια 2452 

                                   Website: www.rotary-cyprus.org/-amathusia 

                                        Συνεστιάσεις στο Ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια, Τηλ. 25 591111, κάθε Πέμπτη 

 

Πρόεδρος 
Λάκης Μιχαηλίδης 

lakis.m@force-8.com 
Τηλέφωνο   99 636361 

Αντιπρόεδρος 

Ξενοφών Λάμπρου 

exes_ltd@spidernet.com.cy 
Τηλέφωνο   99 645334 

Αμέσως Προηγούμενος Πρόεδρος 

Ανδρέας Τσουλόφτας 

andreas@tsouloftas.com 
Τηλέφωνο  99 649234 

Εισερχόμενος  Πρόεδρος  

Ροδοσθένης Μυριανθεύς 
intervec@cytanet.com.cy 

Τηλέφωνο. 99 645321 

Γραμματέας 

Μάριος Κουβάς 

info@couvastherapy.com 

Τηλέφωνο  99 945700 

Ταμίας 

Ανδρέας Ιωάννου 
aioannou@deloitte.com 

Τηλέφωνο . 99 608874 

Τελετάρχης 

Φωτεινή Τσιρίδου 
photini@tsirides.com 

Τηλέφωνο 99 636717 

Σύμβουλοι- Πρόεδροι Επιτροπών 

Σύμβουλοι 

Άλκης  Σωκράτους 
alkissocratous@hotmail .com 

Τηλέφωνο  99 474333 

Σώτος Σταυρινίδης  

sotstav@spidernet.com.cy 
Τηλέφωνο  99 418373 

Επιτροπή Μελών 

Πέτρος Κωνσταντινίδης 

lellos@spidernet.com.cy 
Τηλ. 99 310488 

Επιτροπή Ροταριανού Ιδρύματος 

Γιάννης Θεοδούλου 

laser4u@laserlabs.com.cy 
Τηλέφωνο 99 661696 

Επιτροπή Έργων 

Λουκάς Χ’Λούκας 

luke_hadjiloukas@yahoo.co.uk 
Τηλέφωνο  95 100200 

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων 

Χριστόδουλος Παπανικολάου 

chris.pnikolaou@gmail.com 

Τηλέφωνο  99 667595 

Επιτροπή Διεύθυνσης Ομίλου 

Σάββας Χριστοφίδης 

dentchr@cytanet.com.cy 
Τηλέφωνο   99 476575 

Επιτροπή Νέας Γενιάς 

Κώστας Αλεξάνδρου 
costas.alexandrou@cytanet.com.cy 

Τηλέφωνο   99 550897 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Έναρξη συνεστίασης και προσευχή  

Η συνεστίαση άρχισε στις 8:20 μμ και την προσευχή είπε o Π.Π Γιώργος 

Χαραλαμπίδης. 

2. Καλωσόρισμα Προέδρου 

Ο Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων Ξενοφών Λάμπρου καλωσόρισε τους 

ροταριανούς, τον Δικηγόρο Κύριο Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, Υιό του Π.Π. Γιώργου 

Χαραλαμπίδη, τον Πρόεδρο του ομίλου Ρόταρακτ Λεμεσού – Αμαθουσία Ανδρέα 

Χριστοφίδη  και την Π.Π. του Ομίλου Inner wheel κα. Ρόνα Χατζηαράπη. 

3. Καλωσόρισμα Τελετάρχη 

Η Τελετάρχης Φωτεινή Τσιρίδου καλωσόρισε τα μέλη του ομίλου Ρόταρακτ 

Έρμο Χριστοδούλου, Μαρία Μυριάνθους και Νάσια Παπαντωνίου, καθώς και τους 

προσκεκλημένους, Δημήτρη Λαμπριανίδη, Χάρη Χαραλαμπίδη και Βάκη Φράγκο, 

φιλοξενούμενους του Π.Π. Γιώργου Χαραλαμπίδη, Γιώργο Χρυσο-στόμου, 

φιλοξενούμενο του Π.Π. Άλκη Σωκράτους, Κώστα Κωνσταντίνου, φιλοξενούμενο 

του Ροτ. Πέτρου Κωνσταντινίδη και Παναγιώτη Παναγή, φιλοξενούμενο του Ροτ. 

Γιαννάκη Χατζηαράπη. 

4. Πρόσκληση για Φαγητό 

Ο Προεδρεύων κάλεσε τους Ροταριανούς και τους φιλοξενουμένους για το 

δείπνο. 

5. Ανακοινώσεις  Προέδρου  

Με το πέρας του δείπνου ο Προεδρεύων Ξενοφώντας Λάμπρου υπενθύμισε τα 

μέλη ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι ο καθαρισμός της παραλίας. Ανέφερε 

επίσης ότι ο Πρόεδρος Λάκης θα είναι στο χώρο νωρίτερα και κερνάει  καφέ στα 

θαλάσσια σπορ που διατηρεί στη περιοχή. Επίσης ευχαρίστησε τον Ροτ. Λάκη 

Δημητριάδη για τις σακούλες που έφερε για να βάζουμε τα σκουπίδια που θα 

μαζεύουμε. Τόνισε πως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έρθουν με τις Φανέλες του 

Ρόταρυ και δεν πρέπει να ξεχάσουν Καπελάκια και Γάντια. Με το πέρας της 

εκστρατείας καθαρισμού θα έχει Φαγητό με 15 Ευρώ στο εστιατόριο Ντρίφτερς. 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.10 / 2015 – 2016 

Συνεστίαση Πέμπτη,  24  09  2015 

Μέλη (Σύνολο) 59 

Παρόντα 25 

Δικαιολογημένα Απόντα 4 

Ποσοστό Παρουσιών 51% 

Επισκέπτες Ροταριανοί 4 Ρόταρακτ 

Φιλοξενούμενοι 7 

http://www.rotary-cyprus.org/-amathusia
mailto:lakis.m@force-8.com
mailto:exes_ltd@spidernet.com.cy
mailto:andreas@tsouloftas.com
mailto:intervec@cytanet.com.cy
mailto:info@couvastherapy.com
mailto:aioannou@deloitte.com
mailto:photini@tsirides.com
mailto:sotstav@spidernet.com.cy
mailto:lellos@spidernet.com.cy
mailto:laser4u@laserlabs.com.cy
mailto:luke_hadjiloukas@yahoo.co.uk
mailto:chris.pnikolaou@gmail.com
mailto:dentchr@cytanet.com.cy
mailto:costas.alexandrou@cytanet.com.cy


 

 2/7 

Ανάφερε ότι η επίσκεψη του Κυβερνήτη θα είναι γύρω στις 22 Οκτωβρίου και προέτρεψε τους 

διευθυντές των επιτροπών να ετοιμαστούν. Επίσης ζήτησε από τον Γραμματέα την ετοιμασία του 

Βιβλίου Παρουσίασης του Ομίλου για τον Κυβερνήτη. 

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο χώρος των συνεστιάσεων παραμένει το ξενοδοχείο Καπετάνιος 

Οδύσσεια μέχρι νεωτέρας. 

Τέλος, αναφέρθηκε σε μια πρόταση που είχαμε για υποστήριξη φιλανθρωπικής εκδήλωσης  από 

τον σύνδεσμο Russian Business Ladies Paintings. Το θέμα αυτό θα πάει στο συμβούλιο και θα 

ενημερώσει την ολομέλεια για τις λεπτομέρειες σε επόμενη συνεστίαση. 

Ο Π.Π. Σώτος Σταυρινίδης ανάφερε για τον καθαρισμό της παραλίας ότι δουλεία χωρίς κάποιο 

αντάλλαγμα δεν συνάδει με την ευρύτερη ιδεολογία λειτουργίας των Ροταριανών ομίλων. 

Ο Ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι πρέπει να γίνει προβολή για διαφήμιση της εκδήλωσης 

που θα κάνουμε. 

Ο Π.Π. Ανδρέας Τσουλόφτας μας εξήγησε τον τρόπο που γινόταν η προβολή τέτοιων εκδηλώσεων 

τη χρονιά του και προέτρεξε τις αρμόδιες επιτροπές να πράξουν το ίδιο. 

6. Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Ο Γραμματέας Μάριος Κουβάς μετέφερε τις ευχές από τον Κυβερνήτη Mustafa Nasereddin και τη 

γυναίκα του για το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή γνωστό και ως η γιορτή των θυσιών. 

 Επίσης ανακοίνωσε ότι ο DDG Dincer Cagin παραιτήθηκε για οικογενειακούς λόγους υγείας και 

τη θέση του ανέλαβε η Π.Π. του Ρ.Ο. Λευκωσία – Σαλαμίς, Λίτσα Αρέστη. 

Έκανε αναφορά στη District wide-Grant όπου γίνονται εγχειρήσεις σε παιδιά με καρδιακές 

παθήσεις σε Αμμάν και Βηρυτό. Μπορούμε να προσφέρουμε ένα οποιοδήποτε ποσό και το R.I. θα 

καταβάλει το ίδιο ποσό στο Project. Μπορούμε επιπλέον να προτείνουμε παιδία που χρειάζονται 

επέμβαση. 

Πρόσθεσε ότι έγινε το District Polio seminar αρχές Σεπτεμβρίου και εορτάστηκε η 30η επέτειος 

του θεσμού Polio plus. Από την αρχή της χρονιάς μαζεύτηκαν για την περιφέρεια μας $100,000 και σε 

αυτά το ίδρυμα Bill and Melinda Gates πρόσθεσε άλλα $200,000. Υπολογίζετε ότι με αυτό το ποσό θα 

εμβολιαστούν περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά. 

Επίσης, λυπούνται  που δεν είναι απόψε μαζί μας λόγω άλλων υποχρεώσεων οι:  Π. Λάκης 

Μιχαηλίδης, Π.Π. Κωστάκης Κωνσταντινίδης, Ροτ. Γιαννάκης Θεοδούλου και Ροτ. Δημήτρης 

Δημητρίου. 

Οι επόμενες Συνεστιάσεις περιλαμβάνουν: 

1 Οκτωβρίου είναι αργία. 

8 Οκτωβρίου, εξωτερικός ομιλητής, Παρουσίαση από φοιτητή αρχιτεκτονικής. 

Λόγω της επίσκεψης του Κυβερνήτη της Περιφέρειας μας πιθανών να υπάρξει αλλαγή στις 

υπόλοιπες συνεστιάσεις του Οκτωβρίου. Θα υπάρξει έγκυρη ενημέρωση. 

7. Κυρίως Πρόγραμμα 

Ο Πρόεδρος του ομίλου Ρόταρακτ Λεμεσός – Αμαθουσία έλαβε το λόγω και μας ενημέρωσε για 

το επόμενο έργο τους όπου είναι η συλλογή ειδών προσωπικής καθαριότητας (προϊόντα υγιεινής, 

σαμπουάν, σαπούνια, αποσμητικά, κρέμες ξυρίσματος, ξυραφάκια) για  τους Σύριους πρόσφυγες που 
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φιλοξενούνται στη Κύπρο. Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων ειδών θα γίνει την Κυριακή 27 

Σεπτεμβρίου στο χωρίο Κοφίνου, στις 14:00. Μέλη μας που θέλουν να συνδράμουν στη συλλογή αυτή, 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα του Ομίλου Ρόταρακτ. 

8. Παρουσίαση Ομιλητού 

Ο Π.Π. Άλκης Σωκράτους παρουσίασε τον ομιλητή της εσπέρας κον. Νεόφυτο Χαραλάμπου, 

δικηγόρο στο επάγγελμα αλλά και Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού.  

9. Ομιλία 

Η ομιλία είχε θέμα: "55 Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, τι πήγε λάθος και οι νέοι, κυρίως, 

αποστρέφονται την πολιτική". Ήταν μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη ομιλία και ανέλυσε σε βάθος 

διάφορες πτυχές της νεότερης πολιτικής ιστορίας του τόπου μας και που κράτησε αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.   

10. Ερωτήσεις  

Ο λόγος πέρασε στο κοινό όπου συνεχάρησαν και έκαναν ερωτήσεις στον ομιλητή. 

Ο Π.Π. Νεοκλής Θωμά παρέτρεψε τον Κο. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη όπως παραμείνει αναλλοίωτος 

και άφθαρτος στην πολιτική του πορεία. 

Ο Ροτ. Λούκας Χατζηλούκας ρώτησε πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι αλλαγές που πρότεινε ο 

ομιλητής και αυτός του απάντησε πως οι αλλαγές έρχονται με Συμμετοχή, Σωστές Επιλογές και 

Αξιοσύνη. 

Ο Π.Π. Ντίνος Σολομωνίδης συνεχάρη τον κον. Χαραλαμπίδη για την εκτενή αναφορά του σε 

γεγονότα τα οποία έγιναν αρκετά προγενέστερα από τον ομιλητή και όμως τα κατείχε. 

Ο Ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης δήλωσε ότι συμφωνεί με τον ομιλητή και ότι για να γίνει η αλλαγή 

θα πρέπει η νέοι να αφυπνιστούν 

Ο Ροτ. Γιαννάκης Χατζηαράπης συνεχάρη τον κον Χαραλαμπίδη για την ομιλία του. 

Ο Π.Π. Άλκης Σωκράτους ανάφερε ότι η ομιλία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και τόνισε ότι πρέπει 

να παρθούν μέτρα για τις αλλαγές αυτές αλλά και για να βελτιωθεί η αίσθηση πραγματικού δικαίου 

στους πολίτες. 

Ο Ρόταρακτορ Έρμος Χριστοδούλου ζήτησε από τον κον Χαραλαμπίδη όπως υπάρξει και άλλη 

ομιλία για αυτό το θέμα με τη συμμετοχή περισσότερων νέων. 

Τέλος ο Κος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έδωσε απάντηση για το «Café Scientifique» όπου είχε 

αναφερθεί στην ομιλία του και εξήγησε ότι είναι μία επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του ΤΕΠΑΚ όπου δίνουν διαλέξεις σε καφετέριες όπου ο κάθε ένας μπορεί να πάρει τον καφέ του 

και να τις παρακολουθήσει. 

11. Ευχαριστίες προς τον Ομιλητή 

Ο προεδρεύων Ξενοφών Λάμπρου ευχαρίστησε τον Ομιλητή και του εγχείρησε Πιστοποιητικό 

Ομιλητού του Διεθνούς Ρόταρυ καθώς επίσης Λάβαρο του Ομίλου και αναμνηστικό Βιβλίο για τον 

Όμιλο μας. 
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12. Ευχές στους Εορτάζοντες από τον Τελετάρχη 

Ο τελετάρχης ευχήθηκε στους εορτάζοντες ως ακολούθως: 

Π.Π. Γιώργος Χαραλαμπίδης - Επέτειος Γάμου (18/9) €20 Ταμείο Υποτροφιών, Π.Π. Μιχάλης 

Μίτσιγγας - Γενέθλια (22/9) Απών, Ροτ. Λάκης Δημητριάδης - Γενέθλια (21/9) €20 Ταμείο Ομίλου, 

Περικλής Μάρκαρης – Γενέθλια (11/9) €20 Ταμείο Υποτροφιών και Γιώργος Δρουσιώτης - Γενέθλια 

(20/9) και Επέτειος Γάμου (19/9) €50 Ταμείο Υποτροφιών. 

Συνολικά εισπράχθηκαν για το Ταμείο Υποτροφιών €90 και για το Ταμείο Ομίλου €20. 

Μη υπαρχούσης άλλης εργασίας ο Προεδρεύων σήμανε τη λήξη της αποψινής συνεστίασης. 

 

Με εκτίμηση 

Μάριος Α. Κουβάς 

Γραμματέας Ροταριανού Ομίλου 

Λεμεσός – Αμαθουσία 2015-16 

Τηλ: 99-945700 
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