
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 

 

                                                      Τ.Θ.56194, Λεμεσός 3305, Κύπρος 
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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 8:15 μμ και την προσευχή είπε o Ροτ. Μίλτος 

Παπαδόπουλος. 

2. Καλωσόρισμα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος Λάκης Μιχαηλίδης καλωσόρισε τους ροταριανούς τους κάλεσε να 

προσέλθουν για φαγητό. 

3. Ανακοινώσεις  Προέδρου  

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην τέταρτη συνεστίαση της 

φετινής χρονιάς και μας ενημέρωσε για τις δύο παρουσιάσεις που έχει το πρόγραμμα 

της αποψινής συνεστίασης. Ο Ροταριανός Γιαννάκης Θεοδούλου θα μας παρουσιάσει 

Ομιλία με την προβολή διαφανειών σχετικά με το πρόγραμμα POLIO του διεθνούς 

Ρόταρυ και στη συνέχεια θα γίνει ο οικονομικός απολογισμός του Ταμία μας 

Ροταριανού Αντρέα Ιωάννου. 

Επίσης, μας υπενθύμισε σχετικά με την επίσκεψη του Κυβερνήτη της Περιφέρειας 

Μουσταφά Νεσεριτίν όπου θα είναι μαζί μας από τις 19 – 29 Οκτωβρίου 2015.  

Μετέπειτα θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα και το πότε θα γίνει η επίσκεψη στον 

Όμιλο μας. 

Σχετικά με το θέμα των συνεστιάσεων μας για αλλαγή χώρου, Ο Πρόεδρος μας 

πληροφόρησε ότι έχει  αποστείλει σήμερα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους μας, όπου 

γίνετε ενημέρωση για την κατάσταση που βρίσκονται οι διαβουλεύσεις με διάφορα 

ξενοδοχεία.   

Εν συνεχεία μας ανάφερε ότι ο Πρώην Κυβερνήτη Δώρο Ιερόπουλο πρότεινε όπως 

μας παραχωρήσει το έργο της η ΕΘΑΛ, “Το Βοτάνιν της Αγάπης” για τις 15 

Σεπτεμβρίου.  Ο Όμιλος μας θα καλύψει τα έξοδα της παράστασης και τα καθαρά έσοδα 

θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του ταμείου υποτροφιών. Με υπολογισμούς που 

έγιναν η ενέργεια αυτή μπορεί να μας αποφέρει μέχρι και €1000 καθαρό κέρδος καθότι 

το κάθε εισιτήριο θα μπορεί να πωληθεί στην τιμή των €12. 

Τέλος, Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου 

Λεμεσός, Λούη Λοΐζου και τον Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Λεμεσός – Κούριο, 

Αντρέα Γερμανό, υπήρξε  συνεννόηση για καθαρισμό μιας παραλίας στις 27 

Σεπτεμβρίου και μετά να υπάρξει φαγητό σε χώρο που θα αποφασίσουμε από κοινού. 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.04 / 2015 – 2016 

Συνεστίαση Πέμπτη,  23/07/2015 

Μέλη (Σύνολο) 59 

Παρόντα 20 

Δικαιολογημένα Απόντα 2 

Ποσοστό Παρουσιών 47.7% 

Επισκέπτες Ροταριανοί ------- 

Φιλοξενούμενοι ------- 
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4. Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Ο γραμματέας δικαιολόγησε την απουσία του Π.Π Κωστάκη Κωνσταντινίδη και του Ροτ. Σάββα 

Χριστοφίδη. 

Επίσης, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των προσεχών συνεστιάσεων όπου περιλαμβάνουν: 

30/7 Συνεστίαση Συναδέλφωσης στην Ταβέρνα «Σκουρουβίνος» 

6/8 ΑΡΓΙΑ 

13/8 ΑΡΓΙΑ 

20/8 ΑΡΓΙΑ 

27/8 Συνεστίαση Συναδέλφωσης 

4/9 Beach Party  

10/9 Βράβευση Πρωτευσάντων – Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας Κυρίου Κώστα Καδή 

15/9 Θεατρική Παράσταση ΕΘΑΛ «Το Βοτάνιν…της Αγάπης»  

27/9 Καθαρισμός Παραλίας μαζί με τον Ροταριανό Όμιλο Λεμεσός και τον Ροταριανό Όμιλο 

Λεμεσός-Κούριο. 

 

5. Κυρίως Πρόγραμμα 

Τον λόγο έλαβε ο Π.Π. Ξενοφών Λάμπρου όπου πρότεινε να γίνει κατ’ αρχή έγγριση για το 

ξενοδοχείο που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις συνεστιάσεις μας και στη συνέχεια να διαπραγματευτούμε 

την καλύτερη δυνατή προσφορά. Ο Π.Π. Ανδρέας Τσουλόφτας ανάφερε ότι περιήλθε στην αντίληψη του 

ότι το ξενοδοχείο «Κούριο» χρεώνει 16 ευρώ το άτομο τις συνεστιάσεις του ομίλου Ρόταρακτ Λεμεσού – 

Αμαθουσία. Ο Πρόεδρος του Ομίλου μας Λάκης Μιχαηλίδης τόνισε ότι η περιορισμένη και ασταθής 

παρουσία των μελών του ομίλου μας στις συνεστιάσεις στερεί την διαπραγματευτική μας δυνατότητα για 

καλύτερη προσφορά στην τιμή από το όποιο ξενοδοχείο. Ο Π.Π. Ξενοφών Λάμπρου επισήμανε ότι στο 

ξενοδοχείο «Grown Plaza» υπάρχουν προβλήματα για τους Ροταριανούς που συνεδριάζουν σε αυτό και 

πρότεινε το Ξενοδοχείο «Κούριο», ξανατοποθετήθηκε σε διαπραγμάτευση για καλύτερη τιμή και έδωσε τη 

στήριξη του στο συμβούλιο. Ο Πρόεδρος Λάκης Μιχαηλίδης ανάφερε ως παράδειγμα ότι αν κάνουμε 

συμφωνία σε ένα ξενοδοχείο με ελάχιστο αριθμό ατόμων τα 20, τότε με βάση τους παρόντες εκείνη τη 

στιγμή στην αίθουσα της συνεστίασης ο Όμιλος μας θα ήταν μείων 100-130 ευρώ. 

Ο Π.Π. Κυριάκος Τσαγγαρίδης πρότεινε να αποφασίσει το συμβούλιο την καλύτερη επιλογή και με 

γνώμονα την ποιότητα του φαγητού και να την φέρει στον όμιλο. Ο Π.Π. Ανδρέας Τσουλόφτας 

παρατήρησε ότι η προσέλευση στις συνεστιάσεις είναι ανάλογη και με το φαγητό αλλά και με την 

τοποθεσία. Πρότεινε και αυτός να αποφασίσει το συμβούλιο και να υπάρξει μια διαπραγμάτευση στην τιμή 

ώστε το υπόλοιπο από την στρογγυλοποίηση του παράβολου να πηγαίνει στο Ταμείο Υποτροφιών. Ο 

Πρόεδρος Λάκης Μιχαηλίδης ανάφερε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή για να διαπραγματευτεί με το 

ξενοδοχείο «Κούριο». 

Ο Π.Π. Ντίνος Σολομωνίδης έφερε και μοίρασε εγχειρίδια με τις υποχρεώσεις της κάθε θέσης 

αξιωματούχου Ροταριανού ομίλου στα Ελληνικά. Επίσης ενημέρωσε ότι έχει αρχίσει τη διαδικασία για να 

λάβει από το υπουργείο παιδείας τη λίστα με τους πρωτεύσαντες ώστε να ετοιμαστεί ο Όμιλος μας για την 

καθιερωμένη βράβευση του Σεπτεμβρίου. Εν συνεχεία, ανάφερε ότι όλες οι επιτροπές του Ομίλου 

παρουσιάζουν τον απολογισμό τους κάθε τέλος της χρονιάς σε αντίθεση με τους ταμίες όπου έχουν περάσει 

μερικά χρόνια και δεν έγινε απολογισμός από αυτούς. Τέλος εξέφρασε ένα παράπονο του για την 

διατύπωση σε παλαιότερα πρακτικά του ομίλου όπου αναφέρθηκαν στο πρόσωπο του για την επιμονή του 

στην ορθή τήρηση των ταμείων ως: “Η πάγια θέση του Π.Π. Ντίνου Σολομωνίδη να ελέγχει τα ταμεία”. Το 

σχόλιο αυτό στα πρακτικά το βρήκε άστοχο και υπερβολικό. 
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Ο Π.Π. Νεοκλής Θωμά ανάφερε ότι υπήρξε μια ασυνεννοησία στην παράδοση-παραλαβή του 2012 

λόγω των γνωστών τότε προβλημάτων υγείας του απερχόμενου ταμία, με αποτέλεσμα να υπάρχει  

ασυνέχεια στον απολογισμό του ταμία. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε με το κούρεμα των καταθέσεων 

του Ομίλου που επιβλήθηκε  τον Μάρτιο του 2013 αλλά με πολλή προσπάθεια και δουλειά έχει λυθεί και 

θα υπάρξει σύντομα αποκατάσταση της ταμειακής τάξης ομαλότητας. 

Περνώντας στην ημερήσια διάταξη, ο Ροταριανός Γιαννάκης Θεοδούλου έκανε μια εξαιρετική 

παρουσίαση με θέμα την καταπολέμηση της Πολιομυελίτιδας και την συμβολή του Διεθνούς Ρόταρυ σε 

αυτό τον σκοπό. Στη συνέχεια ο Π.Π. Ντίνος Σολομωνίδης συνεχάρη τον Ροτ. Γιαννάκη Θεοδούλου για 

την παρουσίαση του και ανάφερε ότι θυμάται στο σχολείο δυο φίλους του που έπασχαν από πολιομυελίτιδα 

και πλέον παρατηρεί με χαρά πως δεν υπάρχουν στη κοινωνία νέα κρούσματα της συγκεκριμένης 

ασθένειας. 

Τέλος, ο Ταμίας Ροταριανός Ανδρέας Ιωάννου έκανε την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 

Ομίλου, όπου προσήλθε σε ψήφιση και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Ομίλου. 

6. Ευχαριστίες Προέδρου 

Ο Πρόεδρος Λάκης Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τον Ροταριανό Γιαννάκη Θεοδούλου και τον Ταμία 

Ροταριανό Ανδρέα Ιωάννου για τις αποψινές τους παρουσιάσεις. 

7. Ευχές στους Εορτάζοντες από τον Τελετάρχη 

Η τελετάρχης ευχήθηκε στους Εορτάζοντες ως ακολούθως: 

Π.Π. Κώστα Τσιρίδης – Γενέθλια, €20 στο Ταμείο Υποτροφιών. Π.Π. Γιώργος Χαραλαμπίδης –

Γενέθλια, Απών. Ροτ. Παντελάκης Χριστοφίδης – Ονομαστική Εορτή, Απών. Ροτ. Τόνης Σολέας – 

Γενέθλια, Απών. 

Συνολικά εισπράχτηκαν για το Ταμείο Υποτροφιών €40. 

 

Μάριος Α. Κουβάς 

Γραμματέας Ροταριανού Ομίλου 

Λεμεσός – Αμαθουσία 2015-16 

Τηλ: 99-945700 
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