
 

 

Εξόρμηση  στη  Λαζανιά. 

Στις  2/11/2013  ο  Όμιλος  μας  διενήργησε  
με  επιτυχία  φιλανθρωπική  πεζοπορία  στο  
μονοπάτι   της   φύσης   Πολιτικό   – 
Μαχαιράς. 

Παρευρέθηκαν   10   μέλη   μας   και   23  
φιλοξενούμενοι,   οι   οποίοι   περπάτησαν  
επιτυχώς  10  περίπου  χιλιόμετρα.   

Θα  πιστωθούν  όλοι  με  διπλό  attendance. 

Παρακαλούνται   όλα   τα   μέλη   όπως  
μαζέψουν  και  παραδώσουν  στον  ταμία  τις  
εισφορές  τους.   

Πέραν   τούτου,   όσοι   δεν   μπόρεσαν   να  
συμμετάσχουν,   προτρέπονται   όπως  
κάνουν  και  αυτοί  μια  μικρή  εισφορά  στον  
όμιλο.   Μην   ξεχνάτε   ότι   τα   χρήματα   θα  
χρησιμοποιηθούν  για  καλό  σκοπό.   

Ροταριανοί  Πεζοπόροι: 

Αιμίλιος   Ταννούσης,   Πέτρος   Ν.  
Στυλιανού,   Σάββας   Σαββίδης,   Γιώργος  
Ψημολοφίτης,  Πόλυς  Μιχαηλίδης,  Κύπρος  
Ιακωβίδης,   Ανδρέας   Γρηγορίου,   Κώστας  
Γιωργαλλής,   Σταύρος   Αγρότης,   Ιάκωβος  
Κωνσταντινίδης  (γεύμα). 

Εισφορές   Ροταριανών,   μέχρι  
στιγμής:  €225   

Σώτος   Ιακωβίδης,   Χριστόδουλος  
Αχιλλεούδης,   Γιώργος   Κουφάρης,  
Ανδρέας   Κουμενίδης,   Χαράλαμπος  
Κουζάλης,  Χρυσάνθη  Επαμεινώνδα,  Νίκος  
Μιχαηλίδης,   

Rotary Int. President:  Ron D. Burton 

District Governor: Jamil Mouawad  

Εισφορές  Φίλων,  μέχρι  στιγμής:  €185 

Στις   επόμενες   σελίδες   ακολουθεί   σύντομη  
περιγραφή  της  πεζοπορίας  που  ετοιμάστη-
κε   από   τον   Ροτ.   Πέτρο   Ν.   Στυλιανού   και  
φωτογραφίες 

Ανακοινώσεις-Ενημέρωση 

Έχω  παραλάβει   επιστολή  από  τον     Di-
rector of Service Projects Νικόλα  Γεωρ-
γιάδη   για   τον   διορισμό   του   από   το   Α-
νώτατο  Δικαστικό  Συμβούλιο  στη  θέση  
Επαρχιακού   δικαστή   στη   Δικαστική  
Υπηρεσία   της   Δημοκρατίας   και   ως   εκ  
τούτου   δεν   θα   μπορεί   να   παρευρίσκε-
ται   στις   συνεστιάσεις   του  Ομίλου  μας.  
Επιθυμεί  όμως  να  παραμείνει  Φίλος  του  
Ομίλου   και   να   ενημερώνεται   για   τις  
δραστηριότητες  μας. 

      Πρωτίστως  θα  θέλαμε  να  συγχαρούμε  
τον   φίλο   Νικόλα,   να   του   ευχηθούμε  
καλή  καριέρα  αλλά  κα  να  τον  ευχαρισ-
τήσουμε  για  τη  μέχρι  σήμερα  προσφο-
ρά  του  στον  Όμιλο  μας,  όπως  αυτή  της  
αντιπροσώπευσης   μας   στον   όμιλο   Φί-
λων   κωφών,   και   τηs ετοιμασίαs του  
bulletin μας. 

      Η   επιλογή   και   διορισμός   του   Νικόλα  
αποτελεί  τιμή  για  τον  ίδιο  και  την  οικο-
γένεια   του   αλλά   τιμά   και   τον   Όμιλο  
Λευκωσία  – Λευκοθέα.   

Την  Πέμπτη   30  Οκτωβρίου   πραγματο-
ποιήθηκε   συνάντηση   στο   σπίτι   της  
Π.Π.   Πόπης   Κανάρη   (Director New 
Generation)  στην  οποία  παρευρέθηκαν  
ο   ΕΠ  Αιμίλιος   Ταννούσης,   ο   Ροτ.   Πέτ-
ρος   Στυλιανού   (Director Club Admini-
stration)  και  η  πρόεδρος  των  Ροταρακ-
τορς  Μαργαρίτα  και    πέντε  νέοι  υποψή-
φιοι  Ροταρακτορς.  Συζητήθηκαν  τρόποι  
επαναδραστηριοποίησης   των   Ροταρακ-
τορς  του  Ομίλου  μας.  Θα  σας  ενημερώ-
σουμε  σύντομα  για  τις  εξελίξεις. 

Πρόγραμμα 

Η  συνεστίαση  της  Δευτέρας  4  Νοεμβρί-
ου  ακυρώθηκε. 

Στη  συνεστίαση  της  Δευτέρας  11  Νο-
εμβρίου  στο  Hilton  θα  έχουμε  ως  ομι-
λητή  τον  οικονομολόγο  Δρ.  Μάριο  Κλη-
ρίδη. 
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Περίληψη  Συνεστίασης 
Δευτέρα  2  Νοεμβρίου  2013 
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Nicosia Hilton Hotel 
Mondays 13:15 — 14:30 
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«Σάββατο  πρωί.  Μήνας  Νοέμβριος.  Ο  καιρός  ηλιό-
λουστος.   Η   πεζοπορία   στην   περιοχή   Λαζανιά   σε  
λίγο  θα  ξεκινούσε. 

 

Ο   Πρόεδρος   του   Ροταριανού   Ομίλου   Λευκωσία-
Λευκοθέα   Σταύρος   Αγρότης   είχε   αναφέρει   στο  
Συμβούλιο  του  Ομίλου  την  εισήγηση  του  πριν  από  
μερικούς  μήνες  για  την  διοργάνωση  μιας  πεζοπορί-
ας   για   τα  μέλη  του  Ομίλου  σε  συνδυασμό  με  φι-
λανθρωπία.  Η  ιδέα  αγκαλιάστηκε  από    όλο  το  Συμ-
βούλιο  και  η  υλοποίηση  της  ιδέας  έπεσε  στα  ικανά  
χέρια  της  συζύγου  του  Προέδρου  μας  Άννας  Αγρό-
τη   η   οποία,   ως   έμπειρη   πεζοπόρος,   ανέλαβε   την  
διοργάνωση  της  όλης  προσπάθειας. 

 

Αποφασίστηκε,  όπως  ο  κάθε  πεζοπόρος  επιχορηγη-
θεί  για  κάθε  χιλιόμετρο  που  διανύει  προς  ένα  Ευ-
ρώ.   Δηλαδή   για   κάθε   10Κm απόστασης   με   Ευρώ  
10.  Τα  έσοδα  θα  δοθούν  στο  Φιλανθρωπικό  Σωμα-
τείο  Αλκυονίδες  και  τη  Σχολή  Κωφών. 

 

Το  Σάββατο  2  Νοεμβρίου  2013  ορίστηκε  ως  η  μέ-
ρα   της  πεζοπορίας.  Ξεκινήσαμε  από  Λευκωσία  και  
κοντά  στο  χωριό  Πολιτικό  ορίστηκε  ο  τόπος  συνάντησης  των  ενδιαφερόμενων  Ροταριανών  και  φίλων  
που  θα  συμμετείχαν  στην  πεζοπορία.   

 

Μαζευτήκαμε  γύρω  στα  30  άτομα  και  ξεκινήσαμε  την  πεζοπορία  μας  γύρω  στις  9.45  το  πρωί.  Ο  ουρα-
νός  γαλανός,  η  θερμοκρασία  εξαιρετική    γύρω  στους  22º  C, χαρά  Θεού.  Το  μονοπάτι  της  φύσης  κατά  
μήκος  του  ποταμού  Πεδιαίου  σε  οδηγούσε  μέσα  από  την  όμορφη  χλωρίδα  του  Κυπριακού  τοπίου  θαυ-
μάζοντας  τις  ομορφιές  της  εποχής.  Υπέροχες  μυρωδιές  αναβλύζονταν  από  τα  διάφορα  Κυπριακά  φυτά  
και  θάμνους.  Οι  πεζοπόροι,  άλλοι  πιο  έμπειροι  σε  πεζοπορίες  διάνυσαν  την  απόσταση  του  μονοπατιού  
μέχρι  τέλους  γύρω  στα    πέντε  χιλιόμετρα  (συνολική  απόσταση  10km).  Η  εξόρμηση  διήρκησε  περίπου  
τρεις  ώρες.  Πραγματικά,  το  περπάτημα  μέσα  στην  φύση  εξαιρετικό  και  οι  εικόνες  της  φύσης  ειδικά  αυτή  
την  εποχή  να  σε  αποζημιώνουν  με  τα  ωραία  χρώματα.   

 

Γύρω  στις  12.30,  οι  περισσότεροι  από  μας  ολοκληρώσαμε  το  περιδιάβασμα  στην  φύση  και  οδεύσαμε  
προς  τον  Λαζανιά  όπου  μας  περίμενε  ο  ιδιοκτήτης  της  ταβέρνας  ‘Μαγεία  Λαζανιάς’  ο  Λοΐζος.    Απολαύσα-
με  ένα  εξαίρετο  μπουφέ  το  οποίο  περιελάμβανε  υπέροχη  Κυπριακή  κουζίνα  όπως  κλέφτικο,  μακαρόνια  
του  φούρνου,  κολοκάσι  και  άλλα  νοστιμότατα    εδέσματα  . 

 

Κατά  την  διάρκεια  της  υπέροχης  αυτής  συνάντησης,  είχαμε  την  χαρά  να  αναπτύξουμε  ιδιαίτερες  σχέσεις  
πρώτιστα  ως  Ροταριανοί,  να  τονώσουμε  την  φιλία  μας,  προσφέροντας  παράλληλα  και  στον  συνάνθρω-
πο  μας. 

 

Είμαι  σίγουρος,  πως  τέτοιες  συγκεντρώσεις  αξίζουν  να  γίνονται  πιο  συχνά:  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  
Ροταριανούς  να  γνωριστούν  καλύτερα  και  παράλληλα  να  προσφέρουν  προς  την  κοινωνία  και  το  συνάν-
θρωπο  όπως  δηλαδή  ορίζεται  και  από  τους  διεθνείς  στόχους  του  Ρόταρυ.»   

Ροτ.  Πέτρος  Ν.  Στυλιανού 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 Πρόεδρος                 Ροταριανός   
        Σταύρος  Αγρότης   
 
  Πρώην  Πρόεδρος      Ροταριανός   
         Νίκος  Μιχαηλίδης   
 
  Εισερχόμενος  Πρόεδρος     Ροταριανός   
         Αιμίλιος  Ταννούσης   
 
  Αντιπρόεδρος                  Ροταριανός   
                                                                                                  Πανίκος  Νικολαΐδης  
          
  Γραμματέας       Ροταριανός   
         Χαράλαμπος  Κουζάλης     
  
  Ταμίας                   Ροταριανός   
         Πέτρος  Πετρίδης 
 
  Τελετάρχης       Ροταριανός   
         Θεόδωρος  Κωστέας 
   
  Διευθυντής  Membership   Ροταριανός   
         Πάρης  Κωνσταντίνου 
 
  Διευθυντής  Club Administration              Ροταριανός   
         Πέτρος  Ν.  Στυλιανού   
 
  Διευθυντής  Service Projects               Ροταριανός   
         Νικόλας  Γεωργιάδης   
 
  Διευθυντής  Public Relations               Ροταριανή   
                                                                                                  Χρυσάνθη  Επαμεινώνδα 
              
 Διευθυντής  New Generation                          Ροταριανή 
                        Link to Rotaractors                            Πόπη  Κανάρη 
 
  Διευθυντής  Rotary Foundation   Ροταριανός   
         Ιάκωβος  Κωνσταντινίδης   
 
  Υπεύθυνος  Επικοινωνίας                 Ροταριανός   
  Διαδικτύου        Χριστόδουλος  Αχιλλεούδης 

ΝΕΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  Ο  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ  ΕΤΟΣ  2013-2014  
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Cyprus Rotary/District 2450 

What's Rotary 
Rotary is a volunteer organization of business and professional leaders who provide humanitarian service, and 
help to build goodwill and peace in the world. There are approximately 1.2 million Rotary club members be-
longing to 34,000 Rotary clubs in more than 200 countries and geographical areas. 
Founded in Chicago in 1905, Rotary celebrated 100 years of service in 2005. The Rotary Foundation has 
awarded more than US$2.1 billion in grants, which are administered at the local level by Rotary clubs. 
What is the purpose of Rotary? 
Rotary clubs exist to improve communities through a range of humanitarian, intercultural and educational activi-
ties. Clubs advance international understanding by partnering with clubs in other countries. Rotary also encour-
ages high ethical standards in all vocations. 
What do Rotary clubs do? 
Rotary clubs address critical issues at home and abroad by providing health care and medical supplies, clean 
water,  food,  job  training,  youth  development,  and  education  to  millions  of  people  in  need.  Examples  of  Rotary’s  
focus areas include: 
 
Polio Eradication - In 1985, Rotary International created PolioPlus – a  program  to  immunize  all  the  world’s  
children against polio. To date, Rotary has contributed more than US$1 billion and countless volunteer hours to 
the protection of more than two billion children in 122 countries. Rotary is currently working to raise an addi-
tional US$200 million toward a US$355 million challenge grant from the Bill & Melinda Gates Foundation. 
These efforts are providing much needed polio vaccine, operational support, medical personnel, laboratory 
equipment and educational materials for health workers and parents. In addition, Rotary has played a major role 
in decisions by donor governments to contribute over $6 billion to the effort. With its community-based network 
worldwide, Rotary is the volunteer arm of the global partnership dedicated to eradicating polio. Rotary volun-
teers assist in vaccine delivery, social mobilization and logistical help in cooperation with the national health 
ministries, the World Health Organization (WHO), UNICEF, and the U.S. Centers for Disease Control and Pre-
vention. 
 
Peace - In  an  effort  to  educate  tomorrow’s  peacemakers  and  ambassadors,  up  to  110  Rotary  World  Peace  Fel-
lows are sponsored each year to study at one of the eight universities for International Studies in peace and con-
flict resolution. Since 2002, 431 fellows from over 75 countries have participated at a cost of more than $23 mil-
lion. 
 
International Education - Rotary  is  the  world’s  largest  privately-funded source of international scholarships. 
Each year, about 1,000 university students receive Rotary scholarships to study abroad. Rotary clubs also coor-
dinate a high school-age student exchange program that has sent nearly 8,000 students abroad for three months 
to a year. 
 
Humanitarian Projects - Rotary clubs initiate thousands of humanitarian service projects every year. These 
volunteer-driven projects address the root causes of conflict, such as hunger, poverty, disease and illiteracy. 
Literacy - Rotary clubs work to improve literacy rates worldwide. A unique, Rotary-pioneered approach called 
the Concentrated Language Encounter (CLE) has proven very effective in resource-strapped developing coun-
tries. It was so successful in Thailand, that the Thai government adopted the program nationwide. 
 
Water Management - Recognizing the importance of clean water, many Rotary clubs help to install wells and 
develop water treatment and distribution systems to increase access to fresh drinking water for communities in 
need, especially in developing countries 

ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA         P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus        www.rotary-cyprus.org/~lefkothea Σελίδα  7 



 

 

Δεκέμβριος  2013 

 
 2η                Βραδινή  Συνάντηση  στο   

  OCCHIO 

 9η   Βραδινή  Συνάντηση   

 

 15η   Κανονική  Συνάντηση   

 

 23η   Άκυρη   

 30η   Άκυρη   

Νοέμβριος  2013 

  
2η   Περπάτημα  στο  Βουνό 

 

 4η   Άκυρη   

 

 11η   Κανονική  Συνάντηση  –Ομιλία  από  
 τον  οικονομολόγο  Δρ.  Μάριο  
 Κληρίδη 

 18η   Κανονική  Συνάντηση   

 25η   Κανονική  Συνάντηση   

 

Ονομαστικές  Γιορτές   

 

Γενέθλια 

 

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 «25 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 
Μίκης  Κώστα    08/11 

 

Ιανουάριος  2014 

 
 6η   Άκυρη 

 

 13η                Κανονική  Συνάντηση   

 

 20η   Κανονική  Συνάντηση   

 

 27η   Κανονική  Συνάντηση   
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Παρουσίες  Μελών  Ομίλου 
NOVEMBER/13 

 

ATTENDANCE 

 

Meetings: 

 

12 

  

MEMBERS 

 

 

2/11 

 

 

11/11 

 

 

18/11 

 

 

25/11 

 

 

CARD 

 

 

TOTAL 

 

 

Monthly % 

 

 

YTD % 

 

 
Achilleoudis Christodoulos   1       1 50.0% 90.0% 
Agrotis Charalambos           0 0.0% 0.0% 
Agrotis Stavros 2 1       3 100.0% 100.0% 
Andreou Peter           0 0.0% 6.7% 
Christou Mylona Avgi           0 0.0% 0.0% 
Constantinides Iacovos 2 1       3 100.0% 93.3% 
Constantinou Paris           0 0.0% 36.7% 
Costa Mikis           0 0.0% 0.0% 
Costeas Theodoros           0 0.0% 16.7% 
Georgiades Nicolas           0 0.0% 25.0% 
Georgiou Glafkos           0 0.0% 46.7% 
Ierodiaconou Kyriacos           0 0.0% 0.0% 
Epaminonda Chrysanthi           0 0.0% 23.3% 
Jacovides Sotos           0 0.0% 31.7% 
Kallis Christos           0 0.0% 5.0% 
Kanari Popi (Ms)            0 0.0% 28.3% 
Karis Phidias   1       1 50.0% 58.3% 
Kittis Stathis           0 0.0% 0.0% 
Klerides Takis   1       1 50.0% 56.7% 
Koufaris George           0 0.0% 31.7% 
Koumenides Andreas           0 0.0% 31.7% 
Koutselini - Ioannidou Mary (Ms)           0 0.0% 10.0% 
Kouzalis Charalambos   1       1 50.0% 83.3% 
Markides Loizos           0 0.0% 0.0% 
Michaelides Christos           0 0.0% 0.0% 
Michaelides Dimitris           0 0.0% 0.0% 
Michaelides Nicos   1       1 50.0% 68.3% 
Michaelides Polis  2 1       3 100.0% 68.3% 
Mouskis Titos           0 0.0% 0.0% 
Natar Victoria (Ms)   1       1 50.0% 51.7% 
Nicolaides Panicos   1       1 50.0% 78.3% 
Papanicolaou Katerina           0 0.0% 5.0% 
Pattihis Loukis   1       1 50.0% 10.0% 
Petrides Costas           0 0.0% 0.0% 
Petrides Petros   1       1 50.0% 65.0% 
Philippou Christos           0 0.0% 15.0% 
Potamitis George           0 0.0% 0.0% 
Poullou Kyriaki (Rica)           0 0.0% 5.0% 
Psimolophitis George 2         2 100.0% 93.3% 
Roussias George           0 0.0% 0.0% 
Roussos Yiannis           0 0.0% 0.0% 
Savvides Savvas 2 1       3 100.0% 80.0% 
Siman Paul   1       1 50.0% 51.7% 
Stylianou Th. Petros 2         2 100.0% 20.0% 
Stylianou N. Petros           0 0.0% 63.3% 
Tanousis Emilios 2         2 100.0% 76.7% 
Taoushanis Takis           0 0.0% 30.0% 
Xenopoulos Xenios           0 0.0% 0.0% 
  14 14 0 0 0 28 25.0% 32.4% 

Exempted Members Presence:                 
Total Meetings: 1 1 0 0   2     
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Club Committee Plan 2013-2014 


