
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 8:10 μμ και την προσευχή είπε o Ροτ. Λούης 

Κουμενίδης. 

2. Καλωσόρισμα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος Λάκης Μιχαηλίδης  καλωσόρισε τους ροταριανούς και  τους κάλεσε 

να προσέλθουν για φαγητό.  

3. Ανακοινώσεις  Προέδρου  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι στις 4 Φεβρουαρίου θα είναι βραδιά Συναδέλφωσης. 

Επίσης υπενθύμισε ότι θα πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση από τον Όμιλο μας στις 7 

Φεβρουαρίου.  Θα είναι στον ίδιο χώρο που έγινε και πέρσι με επέκταση προς τα 

ανατολικά.  Βρίσκεται κοντά στην Αρχή Αδειών στα Πολεμίδια.  Μετά την 

δεντροφύτευση θα μεταβούμε όλοι μαζί σε εστιατόριο για φαγητό.  Θα αποσταλεί 

φόρμα συμμετοχής για τον καλύτερο προγραμματισμό. 

Επίσης, στις 11 Φεβρουαρίου δεν θα υπάρξει Συνεδρίαση αλλά θα παρακολου-

θήσουμε από την ΕΘΑΛ την Κωμωδία «Όσα Είδε ο Μπάτλερ».  Το θέατρο έχει 

χωρητικότητα 150 θέσεις και το εισιτήριο είναι προς €10 το άτομο.  Για όσους 

ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια από τον Ταμία. Μας ενημέρωσε 

ότι  έχουμε μιλήσει με την Πρόεδρο των Inner wheel Κυρία Ηρώ Σολέα για να κάνουμε 

έναν κοινό καρναβαλίστικο χορό πιθανότατα στο Miramare ο οποίος προσφέρεται για 

αυτό το σκοπό.  Μας έχει δοθεί η τιμή των €37 το άτομο και ζήτησε τη γνώμη των 

μελών ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις ανάλογες κρατήσεις και 

διευθετήσεις για το χορό μας. Γνώμες υπήρχαν για την πραγματοποίηση του χορού 

ΠΕΜΠΤΗ ή ΣΑΒΒΑΤΟ και Ο Π.Β.Κ. Τάσος Τελεβαντίδης εισηγήθηκε όπως την 

απόφαση  την πάρει το Δ.Σ., πρόταση όπου συμφώνησε και ο Π.Π. Γιώργος  

Χαραλαμπίδης) 

4. Ανακοινώσεις Γραμματέα 

Λυπούνται που δεν θα είναι απόψε μαζί μας οι: ΠΠ Μπαρμπούτης Σταμάτης, ΠΠ 

Καζούλης Αντρέας, Π.Π.  Κωνσταντινίδης Κώστας, Π.Π. Σολομωνίδης Ντίνος, Ροτ. 

Μπονάτσος Σπύρος, Ροτ. Κωνσταντινίδης Πέτρος, Ροτ. Κουβάς Μάριος, Ροτ. Καττάμης 

Κωνσταντίνος, Ροτ. Λάμπρου Γεώργιος, Ροτ. Ονουφρίου Στέλιος, Ροτ. Παπαδόπουλος 

Μίλτος και ο Ροτ. Θεοδούλου Γιάννης 

 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.25 / 2015 – 2016 

Συνεστίαση Πέμπτη,  28  01  2016 

Μέλη (Σύνολο) 58 

Παρόντα 33 

Δικαιολογημένα Απόντα 12 

Ποσοστό Παρουσιών 72% 

Επισκέπτες Ροταριανοί --------- 

Φιλοξενούμενοι --------- 
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5. Κυρίως Πρόγραμμα- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα με τον Αντρέα Καπετάνιο, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου 

Καπετάνιος Οδύσσεια, μας ενημέρωσε ότι το grand opening του ξενοδοχείου θα γίνει στις 25 Ιουνίου και 

ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθεί η τιμή. 

Τον λόγο πήρε πρώτος ο Π.Π. Χρίστος Μαυρέλης όπου αναφέρθηκε στο e-mail  που έστειλε τις 

προάλλες διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία της δήλωσης της ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ στις συνεστιάσεις  δεν 

μπορεί να δουλέψει αφού όλα τα μέλη είναι πολυάσχολοι επαγγελματίες και  πιθανόν να τους τύχει κάποιο 

έκτακτο περιστατικό. Συμπέρανε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να γνωρίζει ο πρόεδρος τον ακριβή 

αριθμό παρουσιών εκ των προτέρων. Εισηγήθηκε την διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του Garden για 

προετοιμασία μπουφέ , χωρίς περιορισμό στον αριθμό παρουσιών.  

Ο Π.Π. Κυριάκος Τσαγγαρίδης πρότεινε , αφού  υπολογιστεί ο μέσος όρος παρουσιών  , να δηλώνεται 

ο κατώτατος αριθμός συμμετοχών και το σερβίρισμα να γίνεται με την μέθοδο του First come First serve , 

με τους υπόλοιπους να παραγγέλνουν από το μενού κάτι έκτακτο. 

Παρόμια εισήγηση είχε και ο Π.Β.Κ. Τάσος Τελεβαντίδης ,τονίζοντας ότι η υποχρέωση  του να 

δηλώσει κάποιος την απουσία του είναι λανθασμένη. 

Οι  Π.Π. Ιάκωβος Παπαϊακώβου , Ροτ. Δημήτρης Δημητρίου και Ροτ. Λούκας Χ΄΄Λούκας  

συμφώνησαν οτι η διαδικασία που εφαρμόζεται (δηλ. η δήλωση της απουσίας κάποιου μέλους) δεν ειναι 

λειτουργική αλλά μάλλον αγχωτική και με  πρακτικά προβλήματα . 

Ο Π.Π. Γιώργος Χαραλαμπίδης επίσης συμφώνησε οτι η διαδικασία ειναι λανθασμένη. Τόνισε ότι η 

κατάσταση αυτή είναι έκτακτη και προσωρινή μεχρι να εξευρεθεί ο σταθερός  χώρος των συνεστιάσεων. 

Θεώρησε την ιδέα ετοιμασίας  μπουφέ απο το εστιατόριο αδύνατη και εισηγήθηκε όπως κάποιες 

συναντήσεις γίνοντε σε άλλες ταβέρνες ή διαφορετικούς χώρους. 

Τον λόγο πήρε ο Π.Κ. Δώρος Ιερόπουλος όπου  ανέφερε ότι η δήλωση της απουσίας των μελών στις 

συνεστιάσεις ειναι λανθασμένη διαδικασία. Πρόσθεσε οτι εχει εισήγηση χώρου για διευκόλυνση της 

κατάστασης , το ξενοδοχείο  Crowne Plaza  που πιθανών να μήν απαιτεί ελάχιστο αριθμό συμμετοχών στις 

συνεδριάσεις. 

Ο Π.Π. Μιχάλης Μίτσιγκας εισηγήθηκε την απλή μορφή συνεστιάσεων με cheese and wine και την 

ποικιλία χώρων σε διαφορετικές ταβέρνες. 

Ο Π.Π. Νεοκλής Θωμά  εισηγήθηκε όπως η γραμματέας του προέδρου   επικοινωνεί τηλεφωνικώς με 

τα μέλη την Πέμπτη το πρωί για δήλωση παρουσίας/απουσίας. 

Ο Ροτ. Λούης Κουμενίδης εισήγήθηκε όπως τα μέλη που θα παρευρίσκοντε στην κάθε συνεστίαση να 

τηλεφωνούν και να δηλώνουν την συμμετοχή τους. 

 Ο Π.Π. Ξενοφών Λάμπρου υπενθύμισε ότι η επιλογή του εστιατορίου Garden έγεινε με δεδομένο ότι  

τα άλλα ξενοδοχεία που προτάθηκαν είχαν υποχρεωτικά ενα ελάχιστο αριθμό συμμετοχών (π.χ. 24 άτομα) 

ανα συνεδρία. 

Ο εκλελεγμένος πρόεδρος Γιάννης  Χ΄΄Αράπης  τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί υπ΄όψην το κόστος των  

συνεστιάσεων, δηλ. 4Χ25=€100 μηνιαίως που πιθανών να επωμίζονται τα μέλη. Συμφώνησε με την 

πρόταση του Π.Κ. Δώρου Ιερόπουλου και πρόσθεσε άλλη μια επιλογή , το εστιατόριο Πεινολόγιον με 

κόστος περίπου στα €17. 
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Σάν συμπέρασμα της όλης συζήτησης και των  απόψεων που ελέχθησαν, ο Προέδρος Λάκης 

Μιχαηλίδης  ζήτησε απο τον Π.Κ. Δώρο Ιερόπουλο και τον εισερχόμενο πρόεδρο Ροδοσθένη Μυριανθέα   

να επισκεφθούν το συντομότερον το ξενοδοχείο Crowne Plaza για διαπραγμάτευση (κόστος, ελάχιστες 

συμμετοχές, μπουφέ κλπ). Ο Πρόεδρος έκλεισε την συζήτηση αναφέροντας ότι θα ακολουθήσει  

ενημέρωση επι του θέματος . 

6. Ευχές στους Εορτάζοντες από τον Τελετάρχη 

Η τελετάρχης Φωτεινή Τσιρίδου ευχήθηκε στον Π.Π. Ξενοφών Λάμπρου που γιόρταζε την ονομαστική 

του εορτή στις 26 Ιανουαρίου - ο οποίος πρόσφερε €20 στο Τ.Υ. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη την αποψινή συνεστίαση. 

 

Με εκτίμηση 

 

Μάριος Α. Κουβάς 

Γραμματέας Ροταριανού Ομίλου 

Λεμεσός – Αμαθουσία 2015-16 

Τηλ: 99-945700 

  



 

 4/12 



 

 5/12 



 

 6/12 



 

 7/12 



 

 8/12 



 

 9/12 



 

 10/12 



 

 11/12 

 



 

 12/12 

 


