
 

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  
Στην  Συνεστίαση  παρευρέθηκαν  21  μέλη  του  Ομίλου 
μας,  ο  ομιλητής  μας,  Δρ.  Γιώργος Λεβέντης  και  ακόμα 
τρεις (3) φιλοξενούμενοι. 
Η  Συνάντηση  άρχισε  με  προσευχή  από  τον  Ροταριανό 
Ανδρέα Κουμενίδη. 
 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
Ο  Πρόεδρος  καλωσόρισε  όλους  τους  παρόντες 
Ροταριανούς και τους φιλοξενούμενους μας, τον   ο Δρ. 
Γιώργο Λεβέντη (Ομιλητή), τον κ. Χρίστο Λεβέντη, τον κ. 
Θεόδωρο Κωστέα  (γιο  του Ροτ.  Αριστείδη Κωστέα)  και 
τον κ. Carlos Agrla. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Στην συνεχεία ο Πρόεδρος προχώρησε στις πιο κάτω 
ανακοινώσεις: 
 
1. Το Σάββατο 20.2.2010 έγινε στη Λευκωσία 
συνάντηση του Cyprus Rotary για τις εκλογές των 
Deputy Governors για τις χρονιές 2010‐11 & 2011‐12. Οι 
προτεινόμενοι εκλεγέντες για την εν λόγω θέση είναι οι 
πιο κάτω: 

♦ Φαντίνος Χατζημιτσής – Πάφος Αφροδίτη 

♦ Γιώργος Παπαλεοντίου – Αμμοχώστου 

♦ Θέμης Θεμιστοκλέους – Λευκωσία Σαλαμίς 

♦ Tanova Fehim Gural – Κερύνεια Λιμάν 

Τα ονόματα των πιο πάνω υποψηφίων θα δοθούν στον 
εισερχόμενο  Κυβερνήτη  για  να  επιλέξει  τον  Deputy 
Governor για τη νέα Ροταριανή χρονιά 2010 ‐11. 

♦ Το  δικό  μας  Club  Nicosia–Lefkothea  μετά  από 
εσωτερική  ψηφοφορία  είχε  εισηγηθεί  μέσω  του 
Προέδρου μας έναν εκ των πιο πάνω υποψηφίων. 

 
2.  Το  Σάββατο  27.2.10  η  προγραμματισμένη 
Δεντροφύτευση  μαζί  με  τους  Ρόταρακτορς  μας  και 
φίλους,  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  προς  το  παρόν.  Όμως  ο 
Ροταριανός  Δημήτρης  Μιχαηλίδης  δήλωσε  στην 
συνάντηση,  ότι  είχε  επικοινωνία  με  τη  Δήμαρχο 
Λευκωσίας για παραχώρηση ενός μικρού τεμαχίου στην 
Είσοδο της Λευκωσία προς διαμόρφωση. 
 
3. Στις 23.2.10 είναι τα γενέθλια του Διεθνές Ρόταρι και 
με  την  ευκαιρία  αυτή  ο  όμιλος  μας  θα  δημοσιεύσει 
στον  τύπο  ειδικό  άρθρο  το  οποίο  ετοίμασε  και 
επιμελήθηκε  η  Διευθύντρια  Δημοσίων  Σχέσεων  του 
Ομίλου μας ροταριανή Ρίκκα Πούλλου.  

• RIP (Rotary Int’l President): John Kenny 
• DG (District Governor): Nijad Al Atassi  

Μέσω της δημοσίευσης στοχεύεται η Προβολή του Ρότα‐
ρι και ειδικά του End Polio Now. Το 1985 το Διεθνές Ρότα‐
ρι δεσμεύτηκε να εξαλείψει την πολιομυελίτιδα, ασθένει‐
α η οποία μέχρι τότε μεταδιδόταν σε πάνω από 350,000 
παιδιά ετησίως σε 125 χώρες. Το εν λόγω άρθρο θα κοι‐
νοποιηθεί  στο  επόμενο  Bulletin  του  ομίλου  μας.  
 

4.  Υπενθύμισε  ότι  ο  Πόλυς  Μιχαηλίδης  θα  πρέπει  να 
προχωρήσει στην συλλογή χρημάτων για τους Paul Harris 
Fellows. 

5. Παρακάλεσε όλα  τα Μέλη όπως διευθετήσουν άμεσα 
την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τους η οποία παρα‐
μένει  χωρίς  μεταβολή  για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά  στα 
€205.  Η  άμεση  διευθέτηση  της  συνδρομής  θα  βοηθήσει 
στα μέγιστα  στον  ορθό προγραμματισμό  των  έργων  του 
Ομίλου  μας.  Επίσης  ανακοίνωσε  ότι  ο  Γραμματέας  έχει 
εκδώσει ταυτότητες και αποδείξεις πληρωμών και παρα‐
κάλεσε όπως επικοινωνήσουν μαζί του . 

6.  Ζήτησε όπως η Διευθύντρια Δημοσίων  Σχέσεων Ρίκκα 
Πούλου  σε  συνεργασία  με  τον  Διευθυντή  Club  Admini‐
stration  Αιμίλιο  Τανούση  αναλάβουν  την  προσθήκη  των 
Projects στο Bulletin. 
 

7. Ανακοίνωση από ΠΠ. Πρόεδρο Γ. Ψημολοφίτη σχετικά 
με το θάνατο του πατερά του Ροταριανού Χρίστου Μιχα‐
ηλίδη  τον  Δρ.  Πανίκο  Μιχαηλίδη  γνωστό  Οδοντίατρο. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ο Πρόεδρος στην συνεχεία ανακοίνωσε τον ομιλητή που 
ήταν ο Δρ. Γιώργος Λεβέντης και τον τίτλο της ομιλίας "Η 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (Ε.Π.Α.Α.) και έδωσε το λόγο στον Πρώ‐
ην Πρόεδρο Γιώργο Ψημολοφίτη για την περαιτέρω εισα‐
γωγή του ομιλητή μας. 

Ο  Δρ.  Λεβέντης  είναι Director  του  International  Security 
Forum, ενός think tank με έδρα την Κύπρο.  Εκτός από τις 
διεθνείς  σπουδές  και  δραστηριότητές  του,  συνοπτικά 
διαβάζοντας το βιογραφικό του είναι και μέλος της Ομά‐
δας Εργασίας για τα ζητήματα Ασφάλειας και Εγγυήσεων 
που συνομιλεί με την Τουρκοκυπριακή πλευρά. 
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Περίληψη Συνεστίασης 
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End Polio Now (άρθρο) 
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Στην έκδοση αυτή Σελ. 
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Nicosia Hilton Hotel 
Mondays 13:15 — 14:30 

Rotary Year 2009-2010 

 
Issue 28 

ΚΛΗΡΩΣΗ 

Ο τυχερός της ημέρας  είναι  
ο Ροτ. Πάμπος Κουζάλης που κέρδισε 

ένα μπουκάλι Κρασί 
προσφορά του Προέδρου Γλαύκου Γεωργίου.  

Πρόγραμμα 
Δευτέρα 01/03/2010 

Ομιλία από το Ροτ. Γιώργο Ρουσιά 
Θέμα: 

«ROBOTS & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»   
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Περίληψη Συνεστίασης (συνέχεια) &  
End Polio Now (άρθρο). 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Yiorghos Leventis, Ph.D. is Director of the International Security Forum think 
tank. Dr.  Leventis studies in the UK. He read B.A. in Economic and Social Stud‐
ies, University of Manchester (1990). M.A. in Peace Studies, University of Brad‐
ford (1992) and Ph.D. in European Studies, University of Bradford (1998). He 
had been a Visiting Research Associate, University of London and an External 
Research Associate of ELIAMEP – Hellenic Foundation for European and For‐
eign Policy (1999‐2000). In 2004‐2006 he was based in Tokyo sponsored by the 
Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) for a Visiting Scholarship 
at the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). At the same time 
he hold the South East Europe research portfolio within the Peace and Govern‐
ance Programmed, United Nations University , Headquarters, Tokyo. In 2006‐
2008 he was Associate Professor, Faculty of International Relations, Politics  
and European Studies, New York University Skopje (FY RoM). Dr Leventis has 
lectured and published widely on power sharing arrangements and security 
issues. He is currently freelance security studies researcher based in his native 
town, Lefkosia, Cyprus. 

Ο Δρ. Γιώργος Λεβέντης πηρέ το λόγο και αμέσως διευκρίνισε ότι θα εκφράσει 
προσωπικές απόψεις και όχι της Ομάδας Εργασίας  που όρισε η Κυπριακή 
Κυβέρνηση αναφορικά με την Συνομιλίες για Λύση του Κυπριακού. 

ΚΕΕΠ και ΕΠΑΑ. Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνα και Ασφάλειας, Σταθμός ή Συνθή‐
κη της Λισσαβόνας Δεκ. 2007 (Γεν. 2010) ενισχύει την ΚΕΕΠΑ.  

Δημιουργία για πρώτη φόρα Προεδρικής Ομάδας με  πρώτη Προεδρο την Lady 
Catherine Ashton, Lisborn Treaty : EEAS (European External Action Service) και 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έγιναν 24 Αποστολές ανά την υφήλιο οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν :  

(α) Πολιτικές Αποστολές / Επιχειρήσεις όπως EULEX KOSOVO  

(β) Στρατιωτικές Αποστολές όπως Somalia. 

(γ) Μεικτές  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Η Ελλάδα συμμετείχε στην ΕΠΑΑ σε 5 από τις 14 συνεχιζόμενες επιχειρήσεις 
της ΕΠΑΑ.  

Συμμέτοχη της Κύπρου  στις Επιχειρήσεις ΕΠΑΠ –(;) Τίποτα Ενημέρωση 

Η Τουρκιά έχει συνεισφέρει:‐  

(α) International Peace Keeping Activities – 1 φορά 

(β) Συνεισφορές στην Korea, UK, Irag / Kuwait και Bosnia Hersego‐
vine. 

Έχει χάσει 296 αστυνομικούς, 5 Στρατιωτικούς Παρατηρητές, 933 αξιωματι‐
κούς που υπηρετούσαν στα UN Peace Keeping operations στην Ευρώπη, Ασία. 

Οι συνεισφορές της Τουρκιάς στο ΝΑΤΟ και ΕU – καθοδηγούσαν αποστολές 
στα Βαλκάνια, και συμμετείχαν σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ και EU από το  
1995. 

ΟΥΣΙΑ 

Το Κυπριακό Πρόβλημα της ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
θέτει εμπόδιο / μπλοκάρισμα ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ από Πλευράς 
του ΝΑΤΟ – Δεν αφήνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να Εξελιχθεί Στρατιωτικά. 

 

 

 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 

Το Διεθνές Ρόταρυ είναι παγκόσμια οργάνωση και αποτελείται από 
περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια επιχειρηματίες, επαγγελματίες, και 
κοινοτικούς ηγέτες. Τα μέλη του παρέχουν ανθρωπιστική υπηρεσία, 
ενθαρρύνουν τα υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλα τα επαγγέλματα και 
βοηθούν να χτίσουν την καλή θέληση και την ειρήνη στον κόσμο. 
 
Υπάρχουν πάνω από 32,000 όμιλοι Ρόταρυ σε περισσότερες από 200 
χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Οι Όμιλοι είναι μη‐πολιτικοί και είναι 
ανοιχτοί σε όλους τους πολιτισμούς, τις φυλές και τις θρησκείες. Όπως 
δηλώνεται από το μότο «Service Above Self» ο κύριος στόχος του Ρότα‐
ρυ είναι η προσφορά στην κοινότητα, στον εργασιακό χώρο και σε όλο 
τον κόσμο. 

Το 1985 το Διεθνές Ρόταρυ δεσμεύτηκε να εξαλείψει  την πολιομυελίτι‐
δα,  ασθένεια  η  οποία  μέχρι  τότε  μεταδιδόταν  σε  πάνω  από  350,000 
παιδιά ετησίως σε 125 χώρες.  

Τρία χρόνια αργότερα και με πρωτοστάτη το Διεθνές Ρόταρυ οργανώ‐
θηκε  η  Παγκόσμια  Πρωτοβουλία  για  Εξάλειψη  της  Πολιομυελίτιδας 
(Global  Polio  Eradication  Initiative)  έχοντας  συνεργάτες  τους World 
Health Organization, U.S. Centers  for Disease Control and Prevention 
και UNICEF.  

Σήμερα και μετά από πολλά χρόνια σκληρής και εντατικής δουλειάς, το 
Ρόταρυ  και  οι  συνεργάτες  του  πέτυχαν  να  μειώσουν  τα  κρούσματα 
πολιομυελίτιδας  κατά  99%,  αποφεύγοντας  έτσι  5  εκατομμύρια  περι‐
στατικά παιδικής παράλυσης και 250,000 θανάτων. Το Διεθνές Ρόταρυ 
έχει συνδράμει πέραν των $800  εκατομμύριων και  τα μέλη του έχουν 
εμβολιάσει, σε εθελοντική βάση,   περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια 
παιδιά, σε 122 χώρες.  

Τον  Ιανουάριο  του  2009  το  Διεθνές  Ρόταρυ  και  το  Ίδρυμα  Bill  and 
Melinda Gates, δεσμεύτηκαν σε μια από κοινού προσπάθεια στήριξης 
του Global Polio Eradication Initiative για την πλήρη εξάλειψη της πολι‐
ομυελίτιδας  ανά  τον  κόσμο.  Για  τον  σκοπό  αυτό  το  Διεθνές  Ρόταρυ 
ετοίμασε  το  πρόγραμμα  End  Polio  Now,  με  σκοπό  την  συλλογή  του 
ποσού‐στόχου των $200 εκατομμυρίων μέχρι το 2012, ποσό που έθεσε 
ως πρόκληση το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, για μια συνολική προ‐
σφορά    $555  εκατομμυρίων.  Μέχρι  τον  Δεκέμβριο  2009,  το  Διεθνές 
Ρόταρυ έχει καταφέρει την συλλογή $105 εκατομμυρίων, αποδεικνύο‐
ντας άλλη μια φορά την δέσμευση του προς επίτευξη του στόχου. 

Για πάνω από 20 χρόνια το Διεθνές Ρόταρυ οδηγεί τον ιδιωτικό τομέα 
σε μια παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης μιας  τόσο επιβλαβούς 
ασθένειας.  Σήμερα,  ο  ρόλος  του  Διεθνούς  Ρόταρυ  έχει  αναγνωριστεί 
παγκοσμίως  ως  μοντέλο  συνεργασίας  δημόσιου‐ιδιωτικού  τομέα  για 
επίτευξη ανθρωπιστικών στόχων.   

Στην Κύπρο, ο Όμιλος Ρόταρυ Λευκωσία Λευκοθέα  ιδρύθηκε το 1987 
από 31  εξέχοντα μέλη  της  κοινωνίας  και  του  επαγγελματικού  κόσμου 
της Λευκωσίας, έχοντας ως πρώτο πρόεδρο του Ομίλου τον Μιχαλάκη 
Τριανταφυλλίδη. Σήμερα, ο Όμιλος αριθμεί 73 μέλη και υπηρετεί πιστά 
τις  αρχές  και  προβάλλει  τα  ιδεώδη  του  Διεθνούς  Ρόταρυ.  Βασίζεται 
στην ανιδιοτελή προσφορά  των μελών  του προς  το  κοινωνικό σύνολο 
και έχει να επιδείξει αξιόλογο και ουσιώδες κοινωνικό έργο.  

Την χρονιά που διανύουμε ο Όμιλος, εργάζεται για την παροχή συστή‐
ματος  θέρμανσης  σε  τάξεις  δημοτικού  σχολείου,  βασιζόμενο  σε  ανα‐
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στο να εμπλέξει 
το  Ρόταρυ  στην  παγκόσμια  προσπάθεια  κατά  του  φαινομένου  του 
θερμοκηπίου.  Επίσης,  προγραμματίζονται  τα  ακόλουθα  έργα:  αγορά 
συσκευής  φωνητικής  αναγνώρισης  για  τον  Σύνδεσμο  Παιδιών  που 
πάσχουν  από Μυϊκή  Σκλήρυνση,  δενδροφύτευση  και  προσφορά  βρα‐
βείου  σε  φοιτητή/τρια  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  που  επιδεικνύει 
άριστο κοινωνικό ενδιαφέρον και προσφορά. 

Στην  ιστοσελίδα  του  Ομίλου,  παρουσιάζονται  η  ιστορία  του  Ομίλου, 
προηγούμενα  έργα  κοινωνικής  προσφοράς  και  άλλες  πληροφορίες: 
http://www.rotary‐cyprus.org/~lefkothea  



 

 

Φεβρουάριος 2010 

1η Κανονική Συνάντηση με Club Assembly 
(Club mid year achievements) 

8η  Κανονική Συνάντηση 

15η Κανονική Συνάντηση: Αναβάλλεται 
λόγω Καθαρής Δευτέρας 

22η Ομιλία από τον Δρ. Γιώργο Λεβέντη με 
τίτλο "Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (Ε.Π.Α.Α.). 

27η Δεντροφύτευση με τους Ρόταρακτορς - 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

Μάρτιος 2010 
1η Κανονική Συνάντηση με Ομιλία από το 

Ροτ. Γιώργο Ρουσιά με γενικό θέμα 
‘ ’ROBOTS & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ’’   

8η  Κανονική Συνάντηση με Members Pro-
file using Power Point by Rikka   

 

15η  Κανονική Συνάντηση  

 

22η Κανονική Συνάντηση με ομιλία από 
Training Team  

 

29η Κανονική Συνάντηση  

Ιανουάριος 2010 

4η ΦΩΤΟΦΡΑΦΗΣΗ ΣΤΙΣ 13:30  στο   
Αμφιθέατρο (Cine Studio) του Univer-
sity of Nicosia (Intercollege) 

11η  ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ RANCHO (το μεση-
μέρι θα υπάρχει παρουσιολόγιο στην 
είσοδο του Χίλτον για υπογραφή όσοι 
δεν θα παραβρεθούν στην βραδινή 
εκδήλωση) 

18η  Κανονική Συνάντηση 

25η  Αναβολή κανονικής Συνάντησης (θα 
υπάρχει παρουσιολόγιο στην είσοδο του Χίλτον)  

28η Θεατρική παράσταση το βράδυ στις 
8.00μ.μ. στο - «ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ»  – 
«Λεωφορείο ο Πόθος»  

 

Ονομαστικές Γιορτές  

Κανείς  

Γενέθλια 

Γιώργος Ρουσιάς 24/02 

 

Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλου  

Γενέθλια, Ονομαστικές Γιορτές & Επέτειοι 

Public Relations Plan 
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Public Relations Plan 

Main target: 

To get more citizens aware, especially whose who leave 
in Nicosia area, about our club, and our activities.  
What is Rotary, who are the Rotarians, what does 
Rotary do.  Specifically, we should try to overcome and 
to clarify a misunderstanding and a misperception that 
runs across a lot of people in Cyprus that Rotary is a 
kind of a "sect" (heresy).  This is a quite negative ap-
proach from a lot of people in Cyprus that affects the 
expansion, the role and the function of our club and 
our organization in general, especially in Cyprus a 
country with citizens that have very strong bonds to 
their religion.  Also, we should sick and aim to expose 
and to promote most of our major activities, through 
the media (local and national). 

Use of media: 

In our days the use of media, especially electronic 
media, is a very powerful, important and effective tool 
(and vehicle) in order to promote and to inform the 
public about our organizations and our club's activities.  
We are listing below some of our initial suggestions 
regarding the promotion of our club's activities 
through the media: 

 Prepare and send press (news) releases to all 
media (electronic and printed) regarding our 
major activities. 

 Arrange the participation of our President and/or 
other Board members to various local radio pro-
grams, in order to speak and to explain the role, 
the function and the importance of our organiza-
tion and especially our Nicosia-Lefkothea club. 

 Inform the media (especially some "key" media 

persons and journalists) but also the public, in 
general, about our official web-side, so they can 
visit it and get the appropriate information.  
They could also have a link to our weekly elec-
tronic bulletin in order to follow our meeting 
activities and other general activities and pro-
jects of our club. 

Events that could be attractive to the media: 

We should organize specific events that are attrac-
tive both to the media and to the general public. 

Such events could be "tea - afternoons", dinners, 
special "theme" nights, or special nights (parties) at 
a local night club (such event could be also attrac-
tive to younger people).  We can also organize spe-
cial events like a Christmas Gala dinner, a Carnival 
dance dinner, a Saint Valentine's Day special din-
ner, an Easter lunch day, out in the fields, with the 
traditional lamb "suvla", etc.  We can invite one or 
two notable, expert speakers (according to specific 
subjects and fields) well known Doctor, or a well 
known media personality, to give a speech thus, 
organizing an event open to the general public.  For 
all these events and activities we can always collabo-
rate with other local clubs. 

Local government officials: 

We could arrange meetings of our Board Members 
with high positioned local government officials in 
order to inform them about our activities, our ef-
forts to support and to help the society through our 
charity activities and events and to make them 
aware about our existence and our function, espe-
cially in the district of Nicosia.  Such meetings will 
be largely covered by the media. 

 

2. Anniversary Publication 

The club's public relations committee is finishing a 
glossy publication about the «20 years of Service To 
Τhe Community» of the Rotary Club of Nicosia-
Lefkothea. Research, text and lay out by PP Christo-
doulos Achilleoudis. 

The features of this luxury booklet are the following:- 

 Foreword 
 Members of the Board 
 Founding of the Club 
 Naming of the Club 
 Banner of the Club 
 Founder Members of the Club 
 The First Board Members 1987-1988 and cards of the Club 
 Paul Harris Fellows 1987-1988 - 2007-2008 
 Inner Wheel 
 Rotaract 
 Interact 
 Twinning with Nea Smyrni 
 Twinning with Sahel Metn 
 Sponsoring the New Rotary Club Nicosia-Salamis 
 Presidents of the Club 1987-1988  -  2007-2008 
 Main Activities 1987-1988  —  2007-2008 
 Members of the Club 2007-2008 
 Members of the Club 2007-2008 individually 
 Club Committees 2007-2008 
 Attendance since 20 years 
 In Memoriam 
 Objects of Rotary 
 Declaration of Rotarians in Businesses and Professions 
 The 4-Way Test 

The booklet will be sold to all members and also be 
distributed to a large number of individuals, head of 
large corporations, senior civil servants, University 
community, Chamber of Commerce, Employers Or-
ganizations, professional bodies and institutions, etc, 
with the aim of promoting the Rotary Principles and 
Ideals. 

Επέτειοι Γάμου 

Χαράλαμπος Αγρότης με Ιωάννα 25/2 
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Παρουσίες Μελών Ομίλου 



 

 

 

Rotary World (issue January 2010) 
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2009 - 2010  Committee Plan 
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