
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 

 

Συνεστιάσεις 
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Limassol, Tηλ. 25 851515, Πέμπτη, ώρα 8.00 μ.μ 

. 

 

      
 
 

Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 
laser4u@laserlabs.com.cy 
Τηλ. 99 661696 
 

Αντιπρόεδρος 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ 
info@cavaprotasis.com.cy 
Τηλ. 99 645334 
 

Αμέσως Προηγ. Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ 
oratco@cytanet.com.cy 
Τηλ. 99 645040 
 

Εισερχόμενος Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
demetriadesm@cytanet.com.cy 
Τηλ. 99 679618 
 

Γραμματέας 
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 
dentchr@cytanet.com.cy 
Τηλ. 99 476575 
 

Ταμίας 
ΡΟΔΟΣΘΕΝΗΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ 
intervec@cytanet.com.cy 
Τηλ. 99 645321 
 
 
 

Σύμβουλοι/Διευθυντές 
Επιτροπών  
 

Σύμβουλος 
ΑΛΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
alkissocratous@hotmail.com 
Τηλ. 99 474333 
 

Σύμβουλος 
ΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
lakis.m@force-8.com 
Τηλ. 99 636361 
 

Επιτροπή Μελών 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
info@lellosbookbinding.com 
Τηλ. 99 310488 
 

Επιτροπή Ροτ. Ιδρύματος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
stelios.onoufriou@phileleftheros.com 
Τηλ. 99 645528 
 

Επιτροπή Έργων 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
eliadesapostolos@gmail.com 
Τηλ. 99 531422 
 

Επιτροπή Δημοσ. Σχέσεων 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
aioannou@deloitte.com 
Τηλ. 99 608874 
 

Επιτροπή Διεύθ. Ομίλου 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ 
markaseos@yahoo.com 
Τηλ. 99 604227 
 
 
 
 
 

Τελετάρχης 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΟΓΛΟΥ 
kapoglou.karolina@gmail.com 
Τηλ. 99 900771 
 

  

Τ.Θ.56194, Λεμεσός 3305, Κύπρος 
ΑΡ. Ομίλου 23240 – Ζώνη 21 Β – Περιφέρεια 2452 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1. Έναρξη συνεστίασης και προσευχή 
Η συνεστίαση άρχισε στις 20.00. Την προσευχή είπε ο Γραμματέας Σάββας 
Χριστοφίδης. 

 
2. Καλωσόρισμα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους φίλους Ροταριανούς και τους κάλεσε να 
προχωρήσουν για φαγητό. 

 
3. Ανακοινώσεις Γραμματέα 
Ο Γραμματέας ανακοίνωσε τα πιο κάτω. 
 
Εκφράζουν τη λύπη τους που δεν βρίσκονται απόψε μαζί μας ο Π.Π. Λάκης 
Μιχαηλίδης, καθώς και ο Π.Π. Κωστάκης Κωνσταντινίδης και οι Ροταριανοί 
Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Δρουσιώτης και Περικλής Μάρκαρης, οι οποίοι 
βρίσκονται στο εξωτερικό. 
 
Λάβαμε email από την απερχόμενη Κυβερνήτη της Περιφέρειας μας 2452 Χριστίνα 
Κοβότσου Πατρόκλου, η οποία ευχαριστεί όλα τα Club της Κύπρου για τη 
συνεργασία αλλά και τη βοήθεια τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς. 
 
Λάβαμε επίσης email και από τη Βοηθό Κυβερνήτη Στέλλα Ζαβρού, η οποία θα 
είναι υπεύθυνη για τον Όμιλο μας κατά την τρέχουσα Ροταριανή χρονιά, και η 
οποία ενθαρρύνει τα Clubs να κάνουν εκδηλώσεις που να περιλαμβάνουν τους/τις 
συζύγους των Ροταριανών, ακόμα και τα παιδιά αυτών. Συγκεκριμένα είπε κατά 
λέξη, «Get a little crazy sometimes», οπόταν θα προσπαθήσουμε και οι δικές μας 
εκδηλώσεις αυτή τη χρονιά να είναι όσο το δυνατό πιο διασκεδαστικές και 
ενδιαφέρουσες γίνεται. 
 
Η τελετή αλλαγής Συμβουλίου (Handover) του Ομίλου των Rotaract μας θα γίνει 
την προσεχή Τρίτη 10 Ιουλίου και ώρα 8μμ στο Dionysos Mansion. Παρακαλούνται 
όσοι από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρευρεθούν να δηλώσουν στο 
Γραμματέα Σάββα Χριστοφίδη το αργότερο μέχρι την Κυριακή 8 Ιουλίου. 
 
 
 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.: 1 / 2018 – 2019 

Συνεστίαση Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 

Μέλη (Σύνολο) 54 

Παρόντα 21 

Δικαιολογημένα Απόντα 5 

Ποσοστό Παρουσιών 79.63 % 

Επισκέπτες Ροταριανοί - 

Φιλοξενούμενοι - 

http://www.rotary-cyprus.org/-amathusia
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Το πρόγραμμα των προσεχών Συνεστιάσεων έχει ως εξής: 
 

 

12/7/2018 Πέμπτη Club Assy - Προγραμματικές Δηλώσεις Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, 
Διεύθυνσης Ομίλου, Νέας Γενιάς  

19/7/2018 Πέμπτη Club Assy - Παρουσίαση Προϋπολογισμού - Έγκριση 

26/7/2018 Πέμπτη Συνεστίαση Συναδέλφωσης - Έξοδος σε Ταβέρνα 

 

 
Ο Π.Π. Ντίνος Σολομωνίδης ζήτησε το λόγο και συνεχάρη το ζεύγος Τελεβαντίδη για την 
προσφορά τους για το λάδι και την δωρεά τους στη Μητρόπολη  και τον Ερυθρό Σταυρό, καθώς 
και τη φιλοξενία τους στην εξοχική τους κατοικία. Επίσης, συνεχάρη τον Γραμματέα για τη 
λεπτομερή καταγραφή των πρακτικών της τελευταίας συνεστίασης με την αλλαγή του συμβουλίου. 
Ο Γραμματέας Σάββας επεσήμανε ότι τα πρακτικά αυτά, παρότι στάλθηκαν από τον ίδιο, είχαν 
συνταχθεί από τον εκτελών χρέη Γραμματέα εκείνο το βράδυ Π.Π. Ξενοφώντα Λάμπρου, με τον 
Πρόεδρο Γιαννάκη Θεοδούλου στις διορθώσεις. 

 
5. Κυρίως Πρόγραμμα 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Ροτ. Απόστολο Ηλιάδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Έργων του 
Ομίλου, για να διαβάσει τις προγραμματικές δηλώσεις που αφορούν την Επιτροπή του. 
Μετά το τέλος της ομιλίας του, επισημάνθηκε από τα μέλη ότι, όσον αφορά την εκδρομή της 
Οργάνωσης Τυφλών, την οποία ο όμιλος μας επιχορηγεί εδώ και χρόνια, πρέπει να μιλήσουμε με 
τον Ροτ. Δημητράκη Παπαδούρη και τη σύζυγο του Ξένια. 
Επίσης, ο Πρόεδρος Γιαννάκης ανάφερε ότι παρόλο που κάποια μέλη μας, και συγκεκριμένα ο 
Λούκας Χατζηλούκας, έχουν παραιτηθεί από τον όμιλο μας εδώ και μερικά χρόνια, στην ιστοσελίδα 
του Rotary International φαίνονται ακόμα ενεργά μέλη. Ο Π.Π. Ροδοσθένης ανέφερε ότι ο ίδιος 
έκανε τη διαγραφή του Λούκα από το Rotary International επί προεδρίας του. Αποφασίσθηκε 
όπως σταλεί email προς το Rotary International που να ενημερώνει για το θέμα αυτό. 
Ο Π.Π. Τσουλόφτας ανάφερε ότι θα ήταν καλό να δούμε τι γίνεται με κάποια από τα παλιά έργα 
του ομίλου μας και συγκεκριμένα τα όργανα γυμναστικής στην επίχωση, όπου η ταμπέλα του 
Ρόταρυ χρειάζεται κάποια επισκευή, και το πάρκο Μαυρουδή το οποίο χρήζει κάποιων 
διορθωτικών έργων. Αποφασίστηκε όπως διορθωθεί η ταμπέλα στην επίχωση και όπως 
οργανωθεί μια επίσκεψη στο πάρκο Μαυρουδή κάποια Κυριακή και να σημειώσουμε τις ζημιές 
που έχει υποστεί ο χώρος αυτός και τι χρειάζεται να γίνει. Επίσης θα συνδυαστεί η επίσκεψη αυτή 
και με γεύμα με τις οικογένειες μας. 
Ο Ροτ. Χρίστος Παπαχρίστος ανάφερε ότι τα λεφτά τα οποία πρόσφερε ο ίδιος από τις εισφορές 
εις μνήμην του πατέρα του για να παραδοθούν στη Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως στην Τανζανία 
δεν έχουν ακόμα φτάσει στον προορισμό τους. Ο Ταμίας Ροδοσθένης απάντησε ότι υπήρξαν 
κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα με την τράπεζα τα οποία πρόσφατα έχουν ξεπεραστεί και  ότι 
μπορούν πλέον τα χρήματα αυτά να σταλούν στον προορισμό τους. 
 
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Ροτ. Στέλιος Ονουφρίου, πρόεδρος της Επιτροπής Ροταριανού 
Ιδρύματος του ομίλου μας, ο οποίος παρουσίασε τις προγραμματικές δηλώσεις που αφορούν την 
Επιτροπή αυτή. 
Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο Αντιπρόεδρος Ξενοφών Λάμπρου είπε ότι, χωρίς να θέλει να 
μειώσει το έργο του Ροταριανού Ιδρύματος, ο όμιλος μας μέσω του Ταμείου Υποτροφιών που 
λειτουργεί για πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα, επιτελεί θεάρεστο έργο στην κοινωνία μας και ότι 
από το ταμείο αυτό έχουν σπουδάσει πολλά άπορα παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να το 
κάνουν από μόνοι τους, και ότι σήμερα είναι άξιοι πολίτες. 
 
Τέλος, το λόγο πήρε ο Ροτ. Πέτρος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος της Επιτροπή Μελών του ομίλου 
μας, για τις δικές του προγραμματικές δηλώσεις. 
Ο Ροτ. Στέλιος ανάφερε ότι καλύτερα θα ήταν να κάνουμε μέλη μας λίγα αλλά αξιόλογα άτομα, που 
πραγματικά επιθυμούν να γίνουν Ροταριανοί, και όχι πολλά άτομα από τα οποία κάποιοι ίσως 
αποχωρήσουν μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε και τους τρεις ομιλητές και ζήτησε από την ολομέλεια την έγκριση των 
προγραμματικών δηλώσεων και των τριών επιτροπών. 
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Και οι τρεις προγραμματικές δηλώσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
 

6. Ανακοινώσεις Τελετάρχη 
Η Τελετάρχης Καρολίνα Καπόγλου ευχήθηκε στους εορτάζοντες ως ακολούθως. 
 

SOLOMONIDES NTINOS Επέτειος Γάμου    

CHRISTOFIDES PANTELAKIS Επέτειος Γάμου    

THEODOULOU YIANNAKIS Επέτειος Γάμου €50 Ταμείο του Ομίλου  

CONSTANTINIDES PETROS Ονομαστήρια €20 Ταμείο του Ομίλου  

ELIADES APOSTOLOS Ονομαστήρια €20 Ταμείο Υποτροφιών  

SOCRATOUS ALKIS Γενέθλια €20 Ταμείο Υποτροφιών  

COUDOUNARIS ARISTIDES PHF Γενέθλια €20 Ταμείο Action Aid  

CONSTANTINIDES PETROS Γενέθλια    

PAPΑDOURIS DEMETRAKIS Γενέθλια €20 Ταμείο Υποτροφιών 

MARKIDES JULIUS Εισφορά €20 Ταμείο Υποτροφιών 

 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεστίασης στις 21.40. 

 
 
 
Με Ροταριανούς Χαιρετισμούς 

 
Σάββας Χριστοφίδης 
Γραμματέας 2018 – 2019 
Ρ.Ο. Λεμεσού Αμαθουσία 
 
 
 
 
 

      
 
Η καμπάνα κτύπησε στις 20:00 ακριβώς!!! 
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