
 

 

Πηε Ππλεζηίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Cyprus Hilton ζηηο 8:00 κ.κ. παξεπξέζεθαλ 
είθνζη-δύν (22) Κέιε θαη επηά (7) 
θηινμελνύκελνη. 

Ζ ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από 

ηνλ Director of Public Relations Ξέηξν Θ. 

Πηπιηαλνύ.  
Καλωζόπιζμα 

Ν πξόεδξνο θαισζόξηζε ηνλ ακέζσο 
πξνεγνύκελν DDG Γηώξγν Ξαπαιενληίνπ, ηνλ 
λέν DDG γηα ηνλ Ονηαξηαλό έηνο 2011/2012 
Θέκε Θεκηζηνθιένπο, ηελ λέα AG αξκόδα γηα 
ηνλ Ονηαξηαλό καο Όκηιν Καξία 
Χξηζηνπνύινπ, ηελ θα. Οέα Βαηπιηώηε, 
πξόεδξν ηνύ Νκίινπ Inner Wheel Ιεπθσζία-
Ιεπθνζέα, ηνλ θ. Αιέμαλδξν Γαζθαιάθε ηνπ 
Νκίινπ Οόηαξαθη Limassol-Amathousia, ηελ 
θα. Καξία Κελνίθνπ πξώελ αληηπξόεδξν ηνπ 
Νκίινπ Οόηαξαθη Ιεπθσζία-Ιεπθνζέα θαη 
δπλεηηθό λέν Κέινο ηνπ Ονηαξηαλνύ καο 
Νκίινπ θαη ηελ θα. Έιελα Θπξηάθνπ 
γξακκαηέα ηνπ πξνέδξνπ Φεηδία Θαξή ζηνλ 
ΠΡΔΘ. 

 

 RIP (Rotary Int’l President):  Ray     
Klinginsmith 

 DG (District Governor): Assem Abdel Razek 

Ν πξόεδξνο θαισζόξηζε επίζεο όια ηα Κέιε 
πνπ παξεπξέζεθαλ ζην Handover Ceremony 
θαη ηελ παξάδνζε ηεο ζθπηάιεο ηεο εγεζίαο 
ηνπ Ονηαξηαλνύ Νκίινπ Ιεπθσζία-Ιεπθνζέα 
ζην λέν Ππκβνύιην 2011/2012 ππό ηνλ λέν 
πξόεδξν Ξόιπ Κηραειίδε. 

Ππόγπαμμα 

1. Εστές και εσταριζηίες ζηην απερτόμενη 
και ζηη νέα ηγεζία ηοσ Κσπριακού Ρόηα-
ρσ.  Παροσζίαζη ηων πεπραγμένων ηοσ 
απερτόμενοσ σμβοσλίοσ 

Ν πξόεδξνο πξηλ μεθηλήζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
πεπξαγκέλσλ ηνπ Ονηαξηαλνύ έηνπο 2010/2011 
επραξίζηεζε ζεξκά ηνλ απειζόληα DDG 
2010/2011 Γηώξγν Ξαπαιενληίνπ ν νπνίνο κε 
ηελ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε, θαζνδήγεζε θαη 
βνήζεηα πξνο ηνλ απεξρόκελν πξόεδξν Φ. Θα-
ξή θαη ην Ππκβνύιην ηνπ, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά 
ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ον-
ηαξηαλνύ Νκίινπ Ιεπθσζία-Ιεπθνζέα.  Αθνινύ-
ζσο, ζπλεράξε ζεξκά ηνλ πξώελ A.G. αξκόδην 
γηα ηνλ Όκηιν καο Θέκε Θεκηζηνθιένπο γηα ηελ 
αλάιεςε ησλ λέσλ ηνπ θαζεθόλησλ σο DDG 
2011/2012  θαη ηνπ επρήζεθε θάζε επηηπρία 
ελώ δελ παξέιεηςε λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηελ 
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ Νκίινπ καο θαηά ηελ δηαξξεύζαζα 
πεξίνδν. 

Θεξκά ζπγραξεηήξηα εθθξάζζεθαλ από ηνλ 
απεξρόκελν πξόεδξν θαη πξνο ηελ λέα AG αξ-
κόδηα γηα ηνλ Όκηιν καο θαηά ηελ λέα Ονηαξηα-
λή ρξνληά 2011/2012 Καξία Χξηζηνπνύινπ θα-
ζώο θαη επρέο γηα κηα επηηπρεκέλε θαη παξαγσ-
γηθή ζεηεία ζηα λέα ηεο θαζήθνληα. 

Αθνινύζεζε αλαιπηηθή θαη πεξηεθηηθή παξνπζί-
αζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ παξειζόληνο Ονηα-
ξηαλνύ έηνπο 2010/2011 από ηνλ πξόεδξν Φ. 
Θαξή κε ηελ ρξήζε power point. (Ρν πιήξεο 

θείκελν ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα απνζηαιεί 
κεηαγελέζηεξα ζε όπνηνλ επηζπκεί λα ην έρεη). 

… Ππλερίδεηαη 
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Περίληυη σνεζηίαζης 
Δεσηέρα 4 Ιοσλίοσ 2011 
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Nicosia Hilton Hotel 

Mondays 13:15 — 14:30 

Rotary Year 2010-2011 

 

Issue 01 

ΚΛΗΡΩΗ 
Ρπρεξόο ν λεόο Ξξόεδξνο Ξόιπο 

Κηραειίδεο 

ΔΩΡΟ 

Γείπλν γηα δύν ζην εζηηαηόξην Ινύ-
θνπιινο ηνπ μελνδνρείνπ Θιενπά-

ηξα πξνζθνξά ηνπ  
Ονη. Θύπξνπ Ηαθσβίδε  

Σηην έκδοζη αυηή Σελ. 

Περίληψη Σσνεστίασης 1 

Φωτογραυικά στιγμιότσπα 10 

- Public Relations Plan 

- Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλοσ 

- Γενέθλια, Ονομαστικές Γιορτές, Επέ-

τειοι 

20 

Παροσσίες Μελών Ομίλοσ 21 

2010-2011 Club Committee Plan 22 

  

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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2. Απόδοζη Επαίνων και Σιμηηικών Πιζηοποιηηικών (Certificates of Merit). 

Πηελ ζπλέρεηα ν πξόεδξνο απέλεηκε επαίλνπο θαη επραξηζηίεο κε ηελ απνλνκή ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ζε όινπο ηνπο Ον-
ηαξηαλνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα ηξία ζεκαληηθά έξγα ηνπ Νκίινπ καο δειαδή ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ πξνκαρώλσλ Ληαβίι-
ια θαη Θσλζηάληδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/9/2010 ζηελ Ιεπθσζία, ηελ αηκνδνζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
μελνδνρείν Θιενπάηξα ζηηο 4/1/2011 θαζώο θαη ηελ δελδξνθύηεπζε ζην δαζηθό πάξθν Αζαιάζζαο 100 δελδξπιιίσλ ζηηο 
2/3/2011. 

Νη βξαβεπζέληεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πην πάλσ πξσηνβνπιίεο ηνπ Νκίινπ καο είλαη: 

Ν αληηπξόεδξνο Λίθνο Κηραειίδεο, ν δηεπζπληήο Service Projects Αηκίιηνο Ραλλνύζεο, ν δηεπζπληήο Public Relations Ξέηξνο 
Θ. Πηπιηαλνύ, ε ππεύζπλε γηα ην Bulletin ηνπ Νκίινπ καο Οίθα Ξνύιινπ, ην Κέινο ηεο ππεξεζίαο λέαο γεληάο ηνπ Νκίινπ 
καο Ξέηξνο Λ. Πηπιηαλνύ, ν Γηώξγνο Θνπθάξεο, ν Χξίζηνο Φηιίππνπ, ν Γηάλλεο Ονύζζνο, ν Ξ.Ξ. Χξηζηόδνπινο Αρηιιενύ-
δεο, ν Ξ.Ξ. Γηώξγνο Ψεκνινθίηεο, ν Γξακκαηέαο Πηαύξνο Αγξόηεο, ν Ληθόιαο Γεσξγηάδεο, ν Χξίζηνο Θαιιήο θαη ν πξόε-
δξνο Φεηδίαο Θαξήο 

Έπαηλνο δόζεθε επίζεο κε ηελ απνλνκή ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηα δέθα Κέιε ηνπ Νκίινπ καο πνπ είραλ πνζνζηό ζπκ-
κεηνρήο ζηηο ηαθηηθέο καο ζπλεζηηάζεηο θαηά ηε δηαξξεύζαζα Ονηαξηαλή ρξνληά 60% plus. 

Ρα κέιε απηά είλαη: Ν ΞΞ Γιαύθνο Γεσξγίνπ, ν ηακίαο Χαξάιακπνο Θνπδάιεο, ν ΞΞ Γηώξγνο Ψεκνινθίηεο, ν Πάββαο Παβ-
βίδεο, ν Μέληνο Μελόπνπινο, ν αληηπξόεδξνο Λίθνο Κηραειίδεο, ν εηζεξρόκελνο πξόεδξνο Ξόιπο Κηραειίδεο, ν γξακκαηέαο 
Πηαύξνο Αγξόηεο, ν ΞΞ Χξηζηόδνπινο Αρηιιενύδεο θαη ν πξόεδξνο Φεηδίαο Θαξήο. 

 

3. Απόδοζη Επαίνων και Σιμηηικών Πιζηοποιηηικών ζηοσς ηρεις νέοσς Paul Harris Fellows ηης Ροηαριανής 
τρονιάς 2010/2011. 

Ν λένο DDG 2011/2012 Θέκεο Θεκηζηνθιένπο απέλεηκε ηηκεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ Ονηαξηαλνύ Νκίινπ Ιεπθσζία-
Ιεπθνζέα ζηνπο δύν λένπο Paul Harris Fellows ηεο Ονηαξηαλήο ρξνληάο 2010/2011 Πάββα Παββίδε θαη ηνλ εηζεξρόκελν 
πξόεδξν Ξόιπ Κηραειίδε θαη αθνινύζσο ηνπο θόξεζε ην δηαθξηηηθό ζήκα ηνπ Paul Harris Fellowship. 

Ζ Ονη. Καίξε Ησαλλίδνπ Θνπηζειίλε επίζεο Paul Harris ηεο Ονηαξηαλήο ρξνληάο 2010/2011 δελ θαηέζηε δπλαηό λα παξεπ-
ξεζεί ιόγσ αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο (βιέπε θσηνγξαθίεο από ηελ εθδήισζε). 

 

4. Απόδοζη εσταριζηιών, επαίνων και ηιμηηικών διπλωμάηων δόθηκαν επίζης: 

α) Πην Γξακκαηέα Πηαύξν Αγξόηε γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Άλλαο λα θαηαθηήζνπλ ηελ θν-
ξπθή ηνπ όξνπο Θηιηκάληδαξν ζηελ Ραλδαλία ηεο Αθξηθήο γηα λα ζπιιέμνπλ ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θηιαλζξσ-
πηθνύ ζσκαηίνπ Αιθπνλίδεο. 

β) Πην Γξακκαηέα Πηαύξν Αγξόηε, ζην Ρακία Χαξάιακπν Θνπδάιε, ζηελ ππεύζπλε γηα ην Bulletin Οίθα Ξνύιινπ θαη 
ζηνλ Web Master θαη IT Officer ηνπ Νκίινπ καο ΞΞ Χξηζηόδνπιν Αρηιιενύδε επηδόζεθαλ επίζεο ηηκεηηθά πηζηνπνηε-
ηηθά γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ηνκέα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο θαη γηα ην θαζ’ όια επηηπρεκέλν έξγν πνπ δηεθπεξαίσ-
ζαλ ν θάζε έλαο μερσξηζηά θαηά ηελ Ονηαξηαλή ρξνληά 2010/2011. Έπαηλνο θαη ηηκεηηθό δίπισκα δόζεθε επίζεο 
ζηελ γξακκαηέα ηνπ πξνέδξνπ θα. Έιελα Θπξηάθνπ γηα ηελ κεγάιε βνήζεηα πνπ πξόζθεξε ζηνλ απεξρόκελν πξόε-
δξν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ  (βιέπε θσηνγξαθίεο) 

Αθνινύζεζαλ ζύληνκνη ραηξεηηζκνί από ηνλ λέν DDG Θεκηζηνθιένπο θαη ηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν DDG Ξαπαιενληίνπ  

(βιέπε ζειίδεο 4-6 ). 

 

5. Σελεηή απόδοζης ηιμηηικής διάκριζης ζηο ιδρσηικό Μέλος και ΠΠ Πάγκαλο Ζαταριάδη για ηην ζημανηική 
διατρονική Ροηαριανή ηοσ προζθορά. 

Πηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε ηειεηή απόδνζε ηηκώλ ζην Ηδξπηηθό Κέινο θαη πξώελ πξόεδξν ηνπ Νκίινπ καο Ξάγθαιν Εαρα-
ξηάδε.  Ξξνο ηνύην ν πξόεδξνο αλέγλσζε ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπ πξώελ πξνέδξνπ Ξάγθαινπ Εαραξηάδε θαη ζηελ ζπλέ-
ρεηα έδσζε ηνλ ιόγν ζην ΞΞ Χξηζηόδνπιν Αρηιιενύδε ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζε ζπληνκία ζηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηνπ αλ-
ζξώπνπ θαη Ονηαξηαλνύ Ξάγθαινπ Εαραξηάδε  (βιέπε ζειίδα 7). 

Ρέινο ν πξόεδξνο απέλεηκε ηηκήλ έλεθελ ζην ΞΞ Εαραξηάδε αζεκέλην δίζθν κε αλάγιπθε εηθόλα ηνπ Θαξαβηνύ ηηο Θεξύλεη-
αο θαη ραξαγκέλα γξάκκαηα πνπ δηαβάδνπλ «Ρηκήο Έλεθελ ζην Ηδξπηηθό Κέινο θαη ΞΞ Ξάγθαιν Εαραξηάδε – Ονηαξηαλόο 
Όκηινο Ιεπθσζία-Ιεπθνζέα». 

Ν απεξρόκελνο πξόεδξνο επηδίδνληαο ζηνλ ΞΞ Ξάγθαιν Εαραξηάδε ην ηηκεηηθό δώξν ηνλ επραξίζηεζε ζεξκά γηα ελ κεγά-

ιε πξνζθνξά ηνπ ζην Ονηαξηαλό ζεζκό θαη εμέθξαζε ηελ επρή ην ζεκαληηθό έξγν πνπ θιεξνδόηεζε ζην Ονηαξηαλό καο 
Όκηιν αιιά θαη ηνλ Ονηαξηαλό Θεζκό γεληθόηεξα λα απνηειέζεη ππμίδα θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ηόζν γηα ηνπο παιαηό-
ηεξνπο όζν θαη ηνπο λεώηεξνπο Ονηαξηαλνύο. 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Ν ΞΞ Ξάγθαινο Εαραξηάδεο επραξίζηεζε ζεξκά ηνλ πξόεδξν Φ. Θαξή θαη όια ηα Κέιε ηνπ Νκίινπ καο γηα ηελ κεγάιε ηηκή 
πνπ ηνπ έγηλε θαη δηαβεβαίσζε γηα ηελ δηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα πξνο ηνλ Όκηιν καο. 

 

6. Μεηαβίβαζη ηης ηγεζίας ηοσ Ροηαριανού Ομίλοσ Λεσκωζία-Λεσκωθέα ζηο νέο ζσμβούλιο σπό ηον νέο πρό-
εδρο Πόλσ Μιταηλίδη. 

Ν απεξρόκελνο πξόεδξνο Φ. Θαξήο επηδίδνληαο ην Ονηαξηαλό πξνεδξηθό δηάζηκν ζην λέν πξόεδξν Ξόιπ Κηραειίδε ηνπ 
επρήζεθε θάζε επηηπρία θαη ηνλ δηαβεβαίσζε γηα ηελ ζπλερή θαη ακέξηζηε ζηήξημε πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ ίδην θαη ζην ζπκ-
βνύιην ηνπ θαηά ηελ λέα ξνηαξηαλή ρξνληά 2011/2012. 

 

(Πηηγκηόηππα από ηελ όιε εθδήισζε θαίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνύλ). 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Αγαπεηέ θίιε Αλαπιεξσηή Κπβεξλήηε Θέκε, αγαπεηέ θίιε πξώελ-αλαπιεξσηή Κπβεξλήηε Γηώξγν, αγαπε-
ηή θίιε Βνεζέ Κπβεξλήηε Μαξία, αγαπεηέ απεξρόκελε Πξόεδξε ηνπ Οκίινπ καο Φεηδία, αγαπεηνί θίινη Ρν-
ηαξηαλνί,  

 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά θαη ζπγθίλεζε αιιά θαη κεγάιν αίζζεκα επζύλεο πνπ αλαιακβάλσ ζήκεξα ηελ ηδηαί-
ηεξα ηηκεηηθή ζέζε ηνπ Πξόεδξνπ ηνπ Ρνηαξηαλνύ καο Οκίινπ Λεπθσζία – Λεπθνζέα , ελόο ηζηνξηθνύ θαη 
θαηαμησκέλνπ Οκίινπ πνπ ηδξύζεθε πξηλ ζρεδόλ 25 ρξόληα .Όινη καο γλσξίδνπκε όηη ε ζπκκεηνρή καο ζην 
Ρόηαξπ είλαη θαζαξά εζεινληηθή όπσο θαη ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ καο ζηνλ ζπλάλζξσπν καο θαζώο 
θαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο ζεζκνύο ηνπ Οκίινπ καο θαη απηόο ν εζεινληηζκόο πξνζζέηεη αθόκε πεξηζζόηεξν 
ζηελ πξνζθνξά καο. 

 

Γελ πξέπεη λα μερλνύκε όηη σο Ρνηαξηαλνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά θαη ηαρηηθά ζηηο ζπλαληήζεηο θαη 
εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ καο θαη γη’ απηό δεηώ από  ην θάζε κέινο καο  λα θάλεη γίλεη κηα ηδηαίηεξε πξνζπά-
ζεηα γηα απμεκέλε παξνπζία ώζηε λα επαλέιζεη ν Όκηινο καο ζηα ςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο πνπ είρε πξηλ 
από ιίγα ρξόληα.  Καη ην δεηώ απηό από εζάο γλσξίδνληαο όηη όινη καο είκαζηε πνιπάζρνινη κε απαηηεηηθά 
εξγαζηαθά σξάξηα, κε ιίγν ειεύζεξν  ρξόλν θαη πνιιέο άιιεο ππνρξεώζεηο. 

 

Χο εθ ηνύηνπ ππόζρνκαη όηη ζα εξγαζηώ ζθιεξά καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο πκβνπ-
ιίνπ θαζώο θαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Λεσθόξσλ θαη κε όινπο εζάο νύησο ώζηε ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλα-
ληήζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ καο λα είλαη επράξηζηεο θαη παξαγσγηθέο θαη λα επηηειείηαη ην κέγηζην 
δπλαηό έξγν. 

 

Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη Ρνηαξηαλνί , 

 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ αγαπεηό θίιν απεξρόκελν Πξόεδξν Φεηδία γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη βνήζεηα 
πνπ κνπ πξόζθεξε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νύησο ώζηε λα θαηαζηώ έηνηκνο ζήκεξα γηα ηελ ζεκα-
ληηθή ζέζε πνπ αλαιακβάλσ θαη πξνζβιέπσ ζηελ ζηελή καο κειινληηθή ζπλεξγαζία. 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη θαη ζηνλ Πξώελ Αλαπιεξσηή Κπβεξλήηε Γηώξγν ν νπνίνο πάληα ήηαλ δίπια 
καο γηα λα καο ζπκβνπιέςεη θαη λα βνεζήζεη θαη πξνζβιέπσ ζηελ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ λέν Αλαπιεξσ-
ηή Κπβεξλήηε Θέκε θαη ηελ ππεύζπλε Βνεζό Κπβεξλήηε γηα ηνλ Όκηιν καο Μαξία.    

 

Σειεηώλνληαο ζέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο Πξώελ Πξνέδξνπο ηνπ Οκίινπ καο Γηώξγν Φεκνινθίηε, 
Φίιηππν Βαηπιηώηε, Γιαύθν Γεσξγίνπ θαη Ηάθσβν Κσλζηαληηλίδε κε ηνπο νπνίνπο ππεξέηεζα θαη ζπλεξγά-
ζηεθα σο Σακίαο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Οκίινπ. Με ζπγθίλεζε ζπκνύκαη θαη ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πνπ 
είρα κε ηνλ αείκλεζην πξώελ πξόεδξν Λάκπξν Αδάκνπ πνπ ηόζν γξήγνξα έθπγε από θνληά καο. 

 

Αγαπεηνί θίινη Ρνηαξηαλνί, ζαο επραξηζηώ γηα ηελ απνςηλή ζαο παξνπζία θαη πξνζβιέπσ ζηελ ζηελή καο 
ζπλεξγαζία. 

 

Πόιπο Μηραειίδεο 

Πξόεδξνο 2011-12 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Πξόεδξε Πόιπ, Πξν-πξόεδξε Φεηδία, αγαπεηνί θίινη Ρνηαξηαλνί, 

Με κεγάιε ραξά κνηξάδνκαη καδί ζαο απηή ηε ζεκαληηθή εκέξα γηα ηνλ όκηιν ζαο, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 
πνπ «Κηίδαηε θνηλόηεηεο θαη γεθπξώλαηε επείξνπο» θαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο πνπ «Γλσξίδεηε ηνλ εαπηό 
ζαο θαη αγθαιηάδεηε ηνλ άλζξσπν». 

πγραίξσ ζεξκά ηνλ απνρσξνύληα Πξόεδξν Φεηδία γηα ηα επηηεύγκαηα ηνπ νκίινπ θαη εύρνκαη ζην λέν Πξό-
εδξν Πόιπ επηηπρία ζηελ νηθνδόκεζε ελόο αθόκα πην κεγάινπ, πην θαινύ θαη πην δπλαηνύ νκίινπ.  

ηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζεκηά ζαο πνπ ζπλέβαιε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην θνηλσθειέο έξγν πνπ επηηειεί ην 
Ρόηαξη, απεπζύλσ ηελ εθηίκεζή κνπ. 

Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε ζπλεξγαζία ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα πνπ είρα ηελ ηηκή λα είκαη ΒΚ γηα ηνλ 
όκηιό ζαο, θαζώο επίζεο γηαηί κνπ εκπηζηεύηεθε ηελ επζύλε λα είκαη Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο γηα ηελ Κύ-
πξν ζηε λέα ρξνληά πνπ άξρηζε ήδε.  

εκεηώλσ κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε όηη ν όκηινο έρεη πξνζθέξεη πέληε έκπεηξα κέιε, ηνλ Σάθε Σανπζηάλε 
(νηθνλνκηθή επηηξνπή), ην Υξηζηόδνπιν Αρηιιενύδε (πξόεδξν επηηξνπήο βξαβείσλ), ην Γηώξγν Φεκνινθίηε 
(βνεζό θπβεξλήηε), ηελ Πόπε Καλάξε (πξόεδξν επηηξνπήο πγείαο, πεξηβάιινληνο θαη κε θαπλίζκαηνο) θαη 
ην Γιαύθν Γεσξγίνπ (κέινο ηεο επηηξνπήο Ρνηαξηαλνύ Ηδξύκαηνο κε εηδηθό θαζήθνλ λα ζπκβνπιεύεη γηα 
matching grants), γηα λα ππεξεηήζνπλ θέηνο ζηελ νκάδα δηνίθεζεο ηνπ θππξηαθνύ Ρόηαξη.  

Σέινο επραξηζηώ ζεξκά ηνλ Πξν- Αλαπιεξσηή Κπβεξλήηε Γηώξγν Παπαιενληίνπ θαη ηε δηθή ηνπ νκάδα γηα 
ηε ζθιεξή ηνπο δνπιεηά γηα ελδπλάκσζε ηνπ Ρόηαξη ζηελ Κύπξν.  

Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ν Kalyan Banerjee, έλαο δηαθεθξηκέλνο ξνηαξηαλόο από ηελ Ηλδία, αλέιαβε Πξόεδξνο ηνπ 

Γηεζλνύο Ρόηαξη. Σν ζύλζεκά ηνπ γηα ηε ρξνληά «Γλώξηζε ηνλ εαπηό ζνπ θαη αγθάιηαζε ηνλ 
άλζξσπν» ( “Reach Within to Embrace Humanity”) καο θαιεί λα αλαγλσξίζνπκε ηηο δπλάκεηο θαη ηθαλόηεηέο 
καο, θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπκε γηα λα θάλνπκε ην θαιό, αγθαιηάδνληαο ηνλ θαζέλα γύξσ καο. 

Όπσο μέξεηε, ε Κύπξνο είλαη κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο 2450 πνπ ζπλελώλεη 148 νκίινπο κε 4,621 κέιε ζε 
δέθα ρώξεο. Ο Κπβεξλήηεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην 2011-12, Usama Barghouthi, από ηελ Ηνξδαλία, ζα επη-
ζθεθζεί ηνπο θππξηαθνύο νκίινπο ζηα ηέιε Οθησβξίνπ θαη ζα παξαζηεί ζην 3

ν
 Δηήζην πλέδξην ησλ Οκίισλ 

ηεο Κύπξνπ, πνπ ζα γίλεη ζην μελνδνρείν Forest Park ζηηο Πιάηξεο ζηηο 22 θαη 23 Οθησβξίνπ. Ο Κπβεξλήηεο 
Usama ζα δηνξγαλώζεη ην Πεξηθεξεηαθό πλέδξην ηνπ 2012 ζηελ Aqaba, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ηνλ εξρό-
κελν Μάην. αο πξνηξέπσ λα εγγξαθείηε έγθαηξα. 

ην ζεκείν απηό, ζέισ λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο ζθέςεηο κνπ γηα ηε λέα ρξνληά: 

Πξώην: Απηή ηελ ηδηαίηεξε εκέξα, ζαο θαιώ λα αλαινγηζηείηε γηαηί βξηζθόκαζηε εδώ θαη γηαηί είκαζηε Ρνηα-
ξηαλνί. Δγώ πηζηεύσ όηη όινη είκαζηε ζην Ρόηαξη γηαηί λνηαδόκαζηε. Γηαηί μέξνπκε πνηα πξνβιήκαηα αληηκε-
ησπίδεη ε θνηλσλία καο θαη ηη πξέπεη λα γίλεη γη’ απηά. Γηαηί έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα δξάζνπκε θαη έρνπκε 
δεζκεπηεί λα ππεξεηνύκε ρσξίο ηδηνηέιεηα.  

Γεύηεξν: Αλ νη όκηινη θάλνπλ κόλν απηό πνπ πάληα έθαλαλ, ζα έρνπκε απηό πνπ πάληα είρακε. Σίπνηε θαιύ-
ηεξν, ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηό δελ πξέπεη λα καο ηθαλνπνηεί. Δλώ παξακέλνπκε πξνζεισκέλνη ζηηο ζεκε-
ιηώδεηο αξρέο καο, ρξεηάδεηαη λα εμεξεπλήζνπκε λέεο αληηιήςεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζην κέιινλ.  

Από ηε κηα, πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηε δέζκεπζή καο γηα δξάζε. Υξεηάδεηαη λα θάλνπκε κηα ζεκαληηθή αιια-
γή: Αληί γηα θνπιηνύξα παξνπζίαο, λα απνθηήζνπκε θνπιηνύξα ελεξγνύ ζπκκεηνρήο. 

Από ηελ άιιε, πξέπεη λα αγθαιηάζνπκε ηε λέα γεληά, λα αλνίμνπκε ηηο πόξηεο ζε λεαξά κέιε, θαη λα ηνπο 
δώζνπκε ρώξν λα δείμνπλ όηη είλαη εμίζνπ παζηαζκέλνη λα πξνζθέξνπλ. 

Παξάιιεια, ζαο θαιώ λα εληζρύζνπκε ηε δεκόζηα εηθόλα ηνπ Rotary ζηελ Κύπξν. Σν «κε γλώησ ε δεμηά 
ζνπ ηη πνηεί ε αξηζηεξά ζνπ» δελ καο σθειεί. Ο θόζκνο πξέπεη λα μέξεη πνηνη είκαζηε θαη ηη θάλνπκε, αλ ζα 
καο ππνζηεξίμεη θαη αλ ζα ππθλώζεη ηηο ηάμεηο καο.  

ηε ξνηαξηαλή καο δξάζε, αο εζηηάζνπκε θαη πάιη ζηε ιεσθόξν επαγγεικαηηθήο εμππεξέηεζεο. Ηζηνξηθά, νη 
Ρνηαξηαλνί πξνέβαιιαλ ηε δενληνινγία ζηα επαγγέικαηά ηνπο. Πξέπεη λα γλσξίζνπκε ηα επαγγέικαηα θαη 
ηε δενληνινγία καο ζηνπο θνηηεηέο θαη λένπο επαγγεικαηίεο. 

Καη αθόκα, λα ελεκεξώζνπκε πεξηζζόηεξν γηα ην Ρνηαξηαλό Ηδξπκα θαη λα απμήζνπκε ηηο εηζθνξέο καο γηα 

ηα πξνγξάκκαηά ηνπ. 

(...συνεχίζεται) 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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ηε ρξνληά καο καδί, νθείινπκε λα ππνζηεξίμνπκε ελεξγά ηνλ Kevork Mahdessian θαζώο ζα πξνεηνηκάδεηαη 
λα αλαιάβεη Κπβεξλήηεο ηεο Πεξηθέξεηαο ην 2012-13. 

Θέισ λα ζαο ελεκεξώζσ όηη ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο καο έρεη ιεθζεί ηειεζίδηθα ε απόθαζε λα γίλνπλ 
δύν ρσξηζηέο κηθξόηεξεο πεξηθέξεηεο, κηα κόλν γηα ηελ Αίγππην θαη ε άιιε κε ηηο άιιεο ελλέα ρώξεο, από ηε 
ρξνληά 2013-14. Απηό ζα καο δώζεη θαιύηεξε δηνίθεζε, πεξηζζόηεξνπο πόξνπο γηα δξάζε, θαη κεγαιύηεξεο 
επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ξνηαξηαλώλ καο ζηε δηνίθεζε ηεο πεξηθέξεηαο.  

ηελ πξνζπάζεηα καο λα εληζρύζνπκε θαη λα πξνβάινπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ην Ρόηαξη ζηελ Κύπξν ζηε 
λέα ξνηαξηαλή ρξνληά, δεηώ ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ζαο. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζαο απαζρνιεί, είκαη 
ζηε δηάζεζή ζαο κέζσ ηεο ΒΚ γηα ηνλ όκηιν, Μαξίαο Υξηζηνπνύινπ, ε νπνία ζα είλαη δίπια ζαο δηαξθώο. 

αο επραξηζηώ θαη ζαο εύρνκαη θαη πάιηλ θάζε επηηπρία ζηνπο ζηόρνπο ηεο λέαο ρξνληάο.   

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Aγαπεηέ κνπ Πξόεδξε Πόιπ, Ακέζσο Πξνεγνύκελε  Πξόεδξε Φεηδία, Φίινη Ρνηαξηαλνί, Δθιεθηνί Πξνζθε-
θιεκέλνη, 

 

Ήηαλ ηδηαίηεξε  ηίκε γηα κέλα πνπ ππεξέηεζα ην Κππξηαθό Ρόηαξη, ζαλ Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο Κύπξνπ 
γηα ηελ ρξνληά πνπ καο πέξαζε.Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο γηα ηελ ζηήξημε ζαο θαη εηδηθά . 

 

Αγαπεηέ κνπ Ακέζσο  Πξνεγνύκελε Πξόεδξε Φεηδία. Πξώηα ζα ήζεια λα ζε ζπγραξώ ηόζν εζέλα όζν θαη 
ην πκβνύιην ζνπ,γηα ηελ επηηπρεκέλε θαζ’ όια ρξνληά ζαο.Διπίδσ νη ζηόρνη ηεο ρξνληάο, θαηά ην πιείζηνλ 
λά έρνπλ επηηεπρζεί. 

 

ηξέθνκαη ζε ζέλα αγαπεηέ κνπ Πξόεδξε Πόιπ, γηα λα επρεζώ  ηόζν ζε εζέλα, όζν θαη  ζην πκβνύιην 
ζνπ, κηα θαιή, παξαγσγηθή, δεκηνπξγηθή θαη πεηπρεκέλε Ρνηαξηαλή ρξνληά, καδί κε ηελ ππόζρεζε, όηη ζα 
έρεηο ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε κνπ, 

από ηή ζέζε ηνύ Πξώελ Αλαπιεξσηή  Κπβεξλήηε. 

 

ε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο ηεο Γηεζλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ δηεζλώλ πξνβιεκάησλ, νη Ρν-
ηαξηαλνί όιεο ηεο γήο,αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ,γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ θόζκνπ. 
Καζώο ην Ρόηαξπ πξνρσξεί,θαιώ όινπο λα «Κνηηάμηε κέζα ζαο θαη  λα αγθαιηάζεηε ηήλ αλζξσπόηεηα», 
«Reach within and embrace humanity.» , εθαξκόδνληαο ην κόηην ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηεζλνύο Ρόηαξπ, 
Kalyan Banerjee,θάησ από ηήλ θαζνδήγεζε ηνύ λένπ Αλ. Κπβεξλήηε καο, Θέκε Θεκηζηνθιένπο. 

 

αο επραξηζηώ όινπο ζεξκά γηα ηήλ ζηήξημε ζαο, ζε νιε ηήλ Ρνηαξηαλή ρξνληά. 

 

Γηώξγνο Παπαιενληίνπ, 

Πξώελ Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο Κύπξνπ 2010-2011 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Ο Πάγθαινο Εαραξηάδεο είλαη έλαο από ηα 9 παηδηά, 7 αγόξηα θαη 2 θνξίηζηα, πνπ ν παηέξαο ηνπο Βίθησξαο 
Εαραξηάδεο έδσζε ζε όια αλεμαηξέησο κνλαδηθά ειιεληθά νλόκαηα, θάηη πνπ δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε ηνπ αγά-
πε θαη εθηίκεζε πξνο ηα Διιεληθά ηδεώδε. Γηα απόδεημε, λα κνπ επηηξέςεηε λα αλαθέξσ θαη ηα 9 κε ηε ζεηξά 
ειηθίαο: Λέαλδξνο, Φνίβνο, ΄Αξεο,  Απόιισλ, Πάγθαινο, ΄Ηθαξνο, Διιάο, ΄Ζβε, Κσλζηαληίλνο. Μηα πξαγκα-
ηηθά κνλαδηθή νηθνγέλεηα!!  

Ο Πάγθαινο έγηλε ξνηαξηαλόο ην 1974, ζηνλ ΄Οκηιν Λεπθσζίαο. Οη δπν κεγαιύηεξνη αδειθνί ηνπ, ν  Λέαλ-
δξνο θαη ν Φνίβνο έρνπλ δηαθξηζεί ζην ξόηαξπ θαη δηεηέιεζαλ θαη νη δπν Κπβεξλήηεο ηεο ξνηαξηαλήο καο πε-
ξηθέξεηαο. Γλώξηζα ηνλ Φνίβν ζηε Λάξλαθα, όηαλ εθείλνο ήηαλ Δπαξρηαθόο Γηνηθεηήο θαη εγώ θαζεγεηήο 
Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην θαη δηεύζπλα ηε ρνξσδία ηεο πόιεο. πλεξγαζηήθακε κε κεγάιε επηηπρία 
ζε πνιιέο θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο.  

Σνλ Πάγθαιν γλώξηζα γηα πξώηε θνξά ζην γξαθείν ηνπ, ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζηε Λεπθσζία, όηαλ 
ηνλ επηζθέθζεθα γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. Σν πξώην πνπ κνπ έθακε εληύπσζε κόιηο κπήθα, ήζαλ όια ηα 
ζρεηηθά κε ην ξόηαξπ πνπ βξηζθόληνπζαλ ζε πεξίνπηε ζέζε. Ζ πξώηε απηή επαθή κε γέκηζε πξαγκαηηθά 
θαη έλνησζα όηη είρα κπξνζηά κνπ έλα ζεηηθό θαη ζνβαξό άηνκν. 

 

Ο Πάγθαινο ήηαλ έλαο από ηνπο 8 ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Λεπθσζίαο πνπ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ζπ-
λεξγάζηεθαλ γηα ηελ ίδξπζε λένπ Οκίινπ ζηε Λεπθσζία, ηνπ 3

νπ
 ζηε ζεηξά. Με αθόκα 23 ελδηαθεξόκελα 

άηνκα, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ αείκλεζηνπ αδειθνύ ηνπ ΄Αξε, όινη καδί 31, ηδξύζακε ηνλ ΄Οκηιν καο 
Λεπθσζία-Λεπθνζέα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1987, κε πξώηνλ Πξόεδξν ηνλ αείκλεζην Μηραιάθε Σξηαληαθπιιί-
δε θαη πξώηνλ Γξακκαηέα ηνλ ηηκώκελν απόςε Πάγθαιν. 

 

Σε δεύηεξε ρξνληά, ην 1988, ν Πάγθαινο θαη ν ηόηε Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ καο Αλδξέαο Παηηίρεο, καδί κε ηε 
Υξηζηηάλα, θόξε ηνπ Past District Governor Φνίβνπ Εαραξηάδε, πξσηνζηάηεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Ρόηα-
ξαθη Λεπθσζία-Λεπθνζέα, κε 30 ζπλνιηθά κέιε θαη κε πξώηνλ Πξόεδξν ηνλ Μάξην Καιαβαλά, γην ηνπ επί-
ζεο ηδξπηηθνύ καο κέινπο Γεκήηξε Καιαβαλά.  Ο Πάγθαινο νξίζηεθε ππεύζπλνο  Δπηζεσξεηήο ηνπ λένπ 
απηνύ Ρόηαξαθη, ππεπζπλόηεηα πνπ είρε γηα αξθεηά επόκελα ρξόληα. 

 

Ο Πάγθαινο δηεηέιεζε 3νο Πξόεδξνο ηνπ Λεπθσζία-Λεπθνζέα, ην 1989-90. Δπί ηεο πξνεδξίαο ηνπ άξρηζε ην 
project γηα δεκηνπξγία πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξνβόινπ, ηα ζρέδηα ηνπ νπνίνπ εηνίκαζε ν ξνη. Μίθεο 
Εεκπύιαο, κέινο ηνπ Οκίινπ καο. Σν πάξθν νινθιεξώζεθε 2 ρξόληα αξγόηεξα, επί Πξνεδξίαο Γεκήηξε 
Καιαβαλά, όηαλ ν ζρεδηαζηήο ηνπ είρε ήδε πεζάλεη θαη ηνπ δόζεθε ην όλνκα «Πάξθν Εεκπύια» .΄Δγηλε επί-
ζεο ην πξώην Fund-raising Barbecue Night ζηνλ Διαηώλα, ηελ όιε νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ αλέ-
ιαβαλ εζεινληηθά ηα κέιε ηνπ Οκίινπ. Από ηόηε θαζηεξώζεθε ε εθδήισζε απηή θάζε ρξόλν κε ηελ νλνκαζία 
Lefkothea Night. Δπίζεο, επί ηεο πξνεδξίαο ηνπ έγηλε ν πξώηνο Paul Harris Fellow ηνπ Οκίινπ καο, ν θ. Αλ-
δξέαο Ληαζίδεο.   

Ο Πάγθαινο είλαη, ν παιαηόηεξνο καο Πξόεδξνο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη κέινο θαη λα δείρλεη ζπλερέο ελδη-
αθέξνλ γηα ην θαιό  ηνπ Οκίινπ καο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη είλαη από ηνπο πξώηνπο πνπ εθηίκεζε ηελ πξν-
ζπάζεηα ηνπ Λεπθσζία-Λεπθνζέα λα ζπλδεζεί κε ην Rotary Global History Fellowship θαη λα δηαθξηζεί, σο 
γλσζηόλ, ην 2009 κε ην Πξώην Παγθόζκην Βξαβείν. Σηκήο έλεθελ, θιήζεθε θαη παξέδσζε ην ζρεηηθό Βξαβεί-
ν ζε αξθεηά από ηα κέιε καο. 

 

Γεληθά, κπνξώ λα πσ όηη ν ΠΠ Πάγθαινο είλαη ΄Αλζξσπνο ξνηαξηαλόο από θάζε άπνςε. Δμαθνινπζεί λα 
αγαπά θαη λα γλνηάδεηαη πξαγκαηηθά γηα ηνλ ΄Οκηιν καο, πνπ θνληεύεη λα θιείζεη ηα 25 ηνπ ρξόληα. Κάζε θν-
ξά πνπ ζα βξεζνύκε, ε πξώηε ηνπ εξώηεζε είλαη «πώο πάεη ν ΄Οκηινο καο».  

 

Αγαπεηέ καο Πάγθαιε, δηαβεβαηώλνπκε όηη όινη καδί, Πξόεδξνο θαη κέιε, ζα θαηαβάινπκε θάζε ζπληνληζκέ-
λε πξνζπάζεηα ώζηε ν ΄Οκηινο καο λα δηαηεξήζεη ηελ καθξόρξνλε αίγιε ηνπ, θάηη πνπ είλαη θαη δηθή ζνπ 
επηζπκία. Μαδί κε ηα ζπγραξεηήξηα θαη ηελ αγάπε καο, ζνπ επρόκαζηε νιόςπρα θάζε θαιό θαη δύλακε λα 
ζπλερίδεηο ηηο εζεινληηθέο ζνπ εξγαζίεο θαη λα ραίξεζαη ηαπηόρξνλα ηα 5 ζνπ εγγόληα. 

ε αζπάδνκαη εθ κέξνπο όισλ.  

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea


 

 

Καλοζώπιζμα επανένηαξηρ ηος ππώην μέλοςρ Κώζηα Πεηπίδη  
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Ο Κώζηαο Πεηξίδεο δηεηέιεζε κέινο ηνπ Οκίινπ καο από ην 1991 κέρξη ην 1993, όηαλ έγηλε Τπνπξγόο Γε-
σξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη, κε απόθαζε ηνπ ηόηε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ, 
έγηλε Exempted. Σε ζέζε ηνπ Τπνπξγνύ θαηείρε από ηελ 1/3/1993  κέρξη ηηο 15/11/997. 

 

ηε ζπλέρεηα, αζρνιήζεθε κε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κέρξη ηηο 15/9/2003 νπόηε δηνξίζηεθε Δπίηξνπνο 
Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, ζέζε ηελ νπνία εμαθνινπζεί λα θαηέρεη. 

 

Ο Ρνη. Πεηξίδεο αηζζάλεηαη όηη ηώξα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξεπξίζθεηαη ζε ζπλεζηηάζεηο ηνπ Οκίινπ καο 
θαη γη’ απηό εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα επαλέιζεη ζηνλ ΄Οκηιν ηνπ σο ηαθηηθό κέινο. 

 

Σνλ θαισζνξίδνπκε, ηνπ εθθξάδνπκε ηε ραξά καο πνπ ζα ηνλ έρνπκε θαη πάιη καδί καο  θαη ηνπ επρόκαζηε 
θάζε θαιό. 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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επηέμβπιορ 2011 

5η          Σακηική σνεζηίαζη.  

 

12η          Σακηική σνεζηίαζη.  

 

19η          Σακηική σνεζηίαζη.  

 

26η          Σακηική σνεζηίαζη.  

Αύγοςζηορ 2011 

29η          Σακηική σνεζηίαζη.  

  (Οι Σσναντήσεις στις 1, 8, 15 και 
 22 Αγούστοσ ακσρώνονται). 

Ιούλιορ 2011 

4η          Σακηική σνεζηίαζη. Ξενοδοτείο 
Hilton, ζηις 8:00 μμ. Handover 
Ceremony Ροη. Ομίλοσ Λεσκφ-
ζία-Λεσκοθέα. 

11η       Σακηική σνεζηίαζη. Παποςζία-
ζη νέος ςμβοςλίος. 

18η       Σακηική σνεζηίαζη. Ομιλία απο 
ηον Ροη. άββα αββίδη. 

25η   Fellowship Activity. Dinner at 
“Loukoullos” 

  

 

Ονομαζηικέρ Γιοπηέρ  

 Ρίκα Πούλλοσ 10/7 

 

 

Γενέθλια 

 Ρίκα Πούλλοσ 10/7 

 Ξένιος Ξενόποσλος 10/7 

  

 

 

Σπιμηνιαίο Ππόγπαμμα Ομίλος  

Γενέθλια, Ονομαζηικέρ Γιοπηέρ & Επέηειοι 

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 
Σhe Community» of the Rotary Club of Nicosia-
Lefkothea. Research, text and lay out by PP Chris-
todoulos 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. 

Επέηειοι Γάμος 

 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea
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Παποςζίερ Μελών Ομίλος 
  July/11 ATTENDANCE Meetings: 1 

  MEMBERS 4/Jul 11/Jul 18/Jul 25/Jul CARDS TOTAL Monthly % YTD % 

1 Achilleoudis Christodoulos 1         1 100.0% 100.0% 

2 Agrotis Charalambos           0 0.0% 0.0% 

3 Agrotis Stavros 1         1 100.0% 100.0% 

4 Andreou Peter           0 0.0% 0.0% 

5 Christodoulou Sophocles           0 0.0% 0.0% 

6 Christoforides Pericles           0 0.0% 0.0% 

7 Christou Mylona Avgi           0 0.0% 0.0% 

8 Constantinides Iacovos 1         1 100.0% 100.0% 

9 Constantinou Paris 1         1 100.0% 100.0% 

10 Costa Mikis           0 0.0% 0.0% 

11 Costeas Theodoros           0 0.0% 0.0% 

12 Epaminondas Neofytos           0 0.0% 0.0% 

13 Georgallis Costas 1         1 100.0% 100.0% 

14 Georgiades Nicolas 1         1 100.0% 100.0% 

15 Georgiou Glafkos 1         1 100.0% 100.0% 

16 Hadjikyriacou Rodoulla           0 0.0% 0.0% 

17 Ierodiaconou Kyriacos           0 0.0% 0.0% 

18 Jacovides Kypros            0 0.0% 0.0% 

19 Jacovides Sotos         1 1 100.0% 100.0% 

20 Kallis Christos           0 0.0% 0.0% 

21 Kanari Popi (Ms)  1         1 100.0% 100.0% 

22 Karis Phidias 1         1 100.0% 100.0% 

23 Kittis Stathis           0 0.0% 0.0% 

24 Klerides Takis           0 0.0% 0.0% 

25 Koufaris George           0 0.0% 0.0% 

26 Koumenides Andreas           0 0.0% 0.0% 

27 Koumoullis George           0 0.0% 0.0% 

28 Koutselini-Ioannidou Mary (Ms)           0 0.0% 0.0% 

29 Kouzalis Charalambos 1         1 100.0% 100.0% 

30 Markides Loizos           0 0.0% 0.0% 

31 Mavrikios Alecos           0 0.0% 0.0% 

32 Michaelides Christos           0 0.0% 0.0% 

33 Michaelides Dimitris           0 0.0% 0.0% 

34 Michaelides Nicos 1         1 100.0% 100.0% 

35 Michaelides Polis  1         1 100.0% 100.0% 

36 Mouskis Titos           0 0.0% 0.0% 

37 Natar Victoria (Ms) 1         1 100.0% 100.0% 

38 Nicolaides Panicos           0 0.0% 0.0% 

39 Papanicolaou Katerina           0 0.0% 0.0% 

40 Pattihis Loukis           0 0.0% 0.0% 

41 Philippou Christos 1       1 2 100.0% 100.0% 

42 Potamitis George           0 0.0% 0.0% 

43 Poullou Kyriaki (Rica) 1         1 100.0% 100.0% 

44 Psimolophitis George 1         1 100.0% 100.0% 

45 Roussias George           0 0.0% 0.0% 

46 Roussos Yiannis           0 0.0% 0.0% 

47 Savvides Savvas 1         1 100.0% 100.0% 

48 Siman Paul           0 0.0% 0.0% 

49 Stylianou Th. Petros 1         1 100.0% 100.0% 

50 Stylianou N. Petros 1       1 2 100.0% 100.0% 

51 Tanousis Emilios 1       1 2 100.0% 100.0% 

52 Taoushanis Takis           0 0.0% 0.0% 

53 Theophanous Stelios           0 0.0% 0.0% 

54 Tsangarides Demetris           0 0.0% 0.0% 

55 Xenopoulos Xenios           0 0.0% 0.0% 

56 Zyngas George           0 0.0% 0.0% 

    20 0 0 0 4 24 37.5% 37.5% 

http://www.rotary-cyprus.org/~lefkothea

