
 

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  
Στη  Συνεστίαση  παρευρέθηκαν  19  μέλη  του  Ομίλου 
μας.  Η  Συνάντηση  άρχισε  με  προσευχή  από  τον 
Ροταριανό Γιάννη Ρούσο. 
 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
Ο  Πρόεδρος  καλωσόρισε  όλους  τους  παρόντες 
Ροταριανούς  και  σημείωσε  την  έντονη  παρουσία  του 
ωραίου φύλου στη συνεστίαση και κάλεσε πρόποση και 
ευχές για υγεία  για όλες  τις  γυναίκες, με  την ευκαιρία 
της ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (08/03/2010).  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Τη  συνεστίαση  προέδρευσε  ο  Πρόεδρος  Γλαύκος 
Γεωργίου  στην  Τριακοστή  συνεδρία  του  Ροταριανού 
Χρόνου  (2009‐2010)  και  προχώρησε  στις  ακόλουθες 
ανακοινώσεις πριν δώσει  το λόγο στην παρουσιάστριά 
μας: 
 
♦ Έγινε  η  Τελική  Εκλογή  του  Deputy  Governor  και 

αυτός  είναι  ο  κ.  Γιώργος  Παπαλεοντίου  από  το 
Rotary Club Αμμοχώστου.  

 
♦ Έχουμε  ετοιμάσει  και  στείλει  στον  Κυβερνήτη  της 

περιφέρειάς  μας  τις  λεγόμενες  Presidential  Citation 
Forms για τον Όμιλό μας και για τον όμιλο Ρόταρακτ. 
Στη φόρμα έχουμε δηλώσει την εισδοχή τουλάχιστον 
ενός  μέλους  μέχρι  την  31.3.10,  την  προσφορά  μας 
στο  TRF  του  ποσού  των  $1000  για  το  fund  raising 
challenge συνεισφορά κατά την πολιομυελίτιδα,  την 
αγορά  της  συσκευής  voice  recognition  στον 
σύνδεσμο παιδιών που πάσχουν με μυϊκή δυστροφία 
η  οποία  θα  γίνει  εντός  του  μηνός  Μαρτίου,  την 
αναφορά  του  μεγάλου  μας  έργου  με  την  χρήση 
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  σε  συνεργασία  με 
τους  συνέταιρους  μας  στην  Ελλάδα  και  τέλος 
αναφορά  για  τη  δημοσίευση  του  άρθρου  μας  στις 
εφημερίδες σχετικά με  την συνεισφορά  και  το  έργο 
του  Διεθνές  Ρόταρι  κατά  της  πολιομυελίτιδας  (βλ. 
σελίδα  2).  Παρόμοια  φόρμα  έχει  συμπληρωθεί  και 
από  τον  πρόεδρο  των  Ρόταρακτορς  σχετικά  με  τις 
κοινές  δραστηριότητες  και  τη  στενή  σχέση  των 
ομίλων μας. 

♦ Σειρά  έχουν  τώρα  τα  λεγόμενα  Cyprus  Awards  στα 
οποία  μπορεί  ο  κάθε  όμιλος  να  λάβει  μέρος  μέχρι 
την  31.3.10.  Κατόπιν  συνάντησης  των  μελών  του 
συμβουλίου  αμέσως  μετά  την  σημερινή  συνάντηση 
θα αποφασιστεί σε πόσα awards θα λάβουμε μέρος. 
Τα  βραβεία  τα  οποία  ένας  όμιλος  μπορεί  να 
διεκδικήσει είναι τα ακόλουθα: 

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

⇒ Club Administration 
⇒ Membership Development 
⇒ Community Service 
⇒ Vocational Service 
⇒ The Rotary Foundation 
⇒ Public Relations 
⇒ Club Bulletin 

Τα βραβεία ανακοινώνονταν κατά τη διάρκεια των Περι‐
φερειακών  Συνεδρίων,  αλλά  από  φέτος  τα  βραβεία  θα 
απονεμηθούν  σε  ειδική  τελετή  η  οποία  θα  γίνει  στην 
Κύπρο κάτω από την αιγίδα του Κυπριακού Ρόταρι. 
♦ Οι  όμιλοι  Αμμοχώστου  /  Λεμεσού  /  Λεμεσού‐

Αμαθουσία  &  Λεμεσού‐Κουρίου  διοργανώνουν  κοινή 
συνεστίαση με δείπνο με επίσημο Ομιλητή τον πρώην 
Υπουργό  Οικονομικών  κ.  Μιχάλη  Σαρρή  με  θέμα 
«Πρόσφατες  Εξελίξεις  στη  Διεθνή  Οικονομική  Κρίση». 
Η συνεστίαση θα γίνει  την Τρίτη 16.3.10  στις 8.00μ.μ. 
στο  ξενοδοχείο  Holiday  Inn  στη  Λεμεσό.  Όσοι  επιθυ‐
μούν  να  παραστούν  μπορούν  να  τηλεφωνήσουν  στον 
ροταριανό  Άγγελο  Καζέλα  στο  99885446  μέχρι  τις 
10.3.2010. Τιμή €25 το άτομο. 

♦ Mε  την  πιο  πάνω  ευκαιρία  (Ομιλία  κ. Μιχάλη  Σαρρή) 
έγινε εισήγηση από τον Ροταριανό Κωνσταντίνο Αιμιλι‐
ανίδη μέσω ερώτησης….. "Γιατί όχι και από τον πρώην 
Υπουργό  Οικονομικών  Π.Π  Ροταριανό  Τάκη  Κληρίδη, 
να  διοργανωθεί  ομιλία  με  το  ίδιο  θέμα  τόσο  για  την 
Κύπρο όσο και  την Ελλάδα". Απεφασίσθη να ενταχθεί 
μια ειδική μέρα. 

♦ Έχει σταλεί το πρόγραμμα για τα PETS (Presidents Elect 
Training Seminar) το οποίο διοργανώνεται την Κυριακή 
28 Μαρτίου  στο Holiday  Inn  στη Λεμεσό από  τις 8.30 
μέχρι  την 1.30  και  μετά  θα ακολουθήσει  γεύμα μέχρι 
τις 3.00 με την παρουσία του εισερχόμενου Κυβερνήτη 
Assem Adlel‐Rasek. Το εν λόγω σεμινάριο θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν  ο  εισερχόμενος Πρόεδρος Φειδίας 
Καρής, ο Αντιπρόεδρος Πόλυς Μιχαηλίδης και ο Γραμ‐
ματέας Σταύρος Αγρότης. 

♦ Η 20η Μαρτίου 2010  έχει  ορισθεί ως  η  μέρα  πιθανής 
δεντροφύτευσης. Λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν 
το συντομότερο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Διευθύντρια των Δημο‐
σίων Σχέσεων του ομίλου μας ροταριανή Ρίκκα Πούλλου 
για την  παρουσίαση του Members Profile για 4 μέλη, μια 
νέα πρωτοβουλία που σκοπό έχει την καλύτερη γνωριμία 
μεταξύ των Μελών μας. 
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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 30 

ΚΛΗΡΩΣΗ 

Ο τυχερός της ημέρας  είναι  
ο Ροτ. Αιμίλιος Τανούσης που κέρδισε 

ένα μπουκάλι Κρασί 
προσφορά του Προέδρου Γλαύκου Γεωργίου.  

Πρόγραμμα 
Δευτέρα 15/03/2010 

Ομιλία από την Ροταράκτορ 
Μαριάννα Σοφοκλέους Ref. RYLA  



 

 

ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA         P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus        www.rotary-cyprus.org/~lefkothea Σελίδα 2 

Περίληψη Συνεστίασης (συνέχεια) &  
End Polio Now (άρθρο). 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ  
‐ Γεννήθηκε στις 01/03/1936 στη Λεύκα  
‐ Έχει μια κόρη, ένα γιο και δύο εγγόνια  
‐ Είναι Σύμβουλος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Ρόταρι και Ενδιαφέροντα 
‐ 1987 Ιδρυτικό Μέλος  
‐ Δύο φόρες υπηρέτησε ως Club Secretary  
‐ Δύο φορές υπηρέτησε ως Vice President  
‐ Δύο φορές υπηρέτησε ως President Elect 
‐ 2006‐ 2007 υπηρέτησε ως Club President  
‐ Είναι Paul Harris Fellow  

‐ Του αρέσει το περπάτημα , η άσκηση , το διάβασμα και η κηπουρική.  

‐ Μότο Ζωής: Μη σταματάς ποτέ!!  
 
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
‐ Γεννήθηκε στις 09.04.1964 στη Λευκωσία  
‐ Είναι Παντρεμένος με την Νατάσα και έχει δύο κόρες, 6 και 9 ½ χρονών  
‐ Είναι Διευθυντής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

Ρόταρι και Ενδιαφέροντα  
‐ Έτος εισδοχής στο Ρόταρυ 2006  

‐ Του αρέσει η Μουσική (σύνθεση, κιθάρα ερμηνεία)  

‐ Flight Simulation (Member of  the Virtual Pilots Associations ) και Aviator 
(member of AOPA Cyprus)  

‐ Mότο ζωής: Να ζούμε την κάθε μέρα ποιοτικά , έντονα και δημιουργικά σαν 

να είναι η …… τελευταία. 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΗ 
‐ Γεννήθηκε στις 09/03/1951 στις Μάνδρες, Αμμοχώστου 
‐ Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδία 
‐ Είναι πρώτος Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Κύπρου  

Ρόταρι και Ενδιαφέροντα  
‐ 1987 Ιδρυτικό Μέλος 
‐ 1994‐1995 υπηρέτησε ως Club President  
‐ Είναι Paul Harris Fellow  

‐ Του αρέσει η Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ποίηση και πολιτισμός  

Μότο ζωής: Be fair!  

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΟΣ 
‐ Γεννήθηκε στις 11.06.1974 στην Λευκωσία 
‐ Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα και έχει μια κόρη την Νάγια Ειρήνη 
‐ Είναι επιμετρητής Ποσοτήτων  

Ρόταρι και Ενδιαφέροντα 
‐ 1995 – 2005 Μέλος του Rotact 
‐ 2001‐2002 υπηρέτησε ως πρόεδρος 
‐ 2002‐2003 VDRR 
‐ 2004‐2005 υπηρέτησε ως Advisor του RDC Committee 
‐ Έτος εισδοχής στο Rotary 2009  

Του αρέσει η Μουσική και η φωτογραφία και έχει Προσωπική ιστοσελίδα για 
φωτογραφίες www.yiannisroussos.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cathedral of Santiago de Compostela in Galicia, Spain. 

Το  άρθρο  όπως  δημοσιεύτηκε  στην  ηλεκτρονική  έκδοση  της  Εφημερίδας 
«Αλήθεια» στις 27/02/2010. 

 

 

Lake Marathon Dam overlooking the historic 
Marathon Memorial Battlefield in Greece. 

 

 

 

 

Old  Port  Captain's  Office  on  the  water‐
front in Cape Town, South Africa 



 

 

Φεβρουάριος 2010 
 

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

8η   Κανονική Συνάντηση 

15η Κανονική Συνάντηση: Αναβάλλεται λόγω Καθα‐
ρής 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  ‐  ΑΚΥΡΩ‐
ΝΕΤΑΙ 

Μάρτιος 2010 
 

1η  Κανονική  Συνάντηση  με  Ομιλία  από  το  Ροτ. 
Γιώργο  Ρουσιά  με  γενικό  θέμα  ‘’ROBOTS  & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ’’   

8η   Κανονική  Συνάντηση  με  Members  Profile  by 
RikkaPoullou 

15η    Κανονική  Συνάντηση με Ομιλία από  την Ροτα‐
ράκτορ Μαριάννα Σοφοκλέους Ref. RYLA  

22η Κανονική Συνάντηση με Ομιλία από τον Rotarac‐
tor’s  President  Marcos  Zambartas  με  θέμα 
“Wine Testing”. 

29η Ακύρωσης Συνάντησης: Μεγάλη Δευτέρα  

Ιανουάριος 2010 
 

4η ΦΩΤΟΦΡΑΦΗΣΗ ΣΤΙΣ 13:30  στο   Αμφιθέα‐
τρο (Cine Studio) του University of Nicosia 
(Intercollege) 

11η    ΚΟΨΙΜΟ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ  ΣΤΟ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
RANCHO  (το  μεσημέρι  θα  υπάρχει  πα‐
ρουσιολόγιο  στην  είσοδο  του  Χίλτον  για 
υπογραφή  όσοι  δεν  θα  παραβρεθούν 
στην βραδινή εκδήλωση) 

18η   Κανονική Συνάντηση 

25η  Αναβολή κανονικής Συνάντησης (θα υπάρ‐
χει  παρουσιολόγιο  στην  είσοδο  του  Χίλ‐
τον)  

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

 

Ονομαστικές Γιορτές  

Κανείς  

Γενέθλια 

Γιάννης Κυπρή 9/3  

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 

Κανείς 
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Παρουσίες Μελών Ομίλου 



 

 

 

Rotary World (issue January 2010) 

ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA         P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus        www.rotary-cyprus.org/~lefkothea Σελίδα 5 



 

 

Σελίδα 6 
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