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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 (δες 

επόμενη σελίδα) 

 

Θέμα Συνεστίασης 
Τελετή αλλαγής του ΔΣ του Ομίλου μας. Η Α-
ναστασία παρέδωσε την προεδρία στον Μιχά-
λη ενώπιον των μελών του Ομίλου και πλή- 
θους ροταριανών αξιωματούχων και φίλων 
του Ομίλου. 
 
Παρόντες  
21 μέλη (84%) 

Επισκέπτες 
24 

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, οι ακόλου-
θοι, την παρουσία των οποίων αναγνώρισε η 
τελετάρχης Θεοδώρα: 

Αναπληρωτής Κυβερνήτης για την Κύπρο Dincer 
Cagin 

Βοηθός Κυβερνήτης Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

Βοηθός Κυβερνήτης Άκης Καϊσής 

Πρόεδρος ΡΟ Κερύνειας Χρίστος Τσιρίδης 

Πρόεδρος ΡΟ Λευκωσίας-Ασπέλια Λουίζα Κου-
δουνάρη  

Εισερχ. Πρόεδρος ΡΟ Αμμοχώστου Γιώργος Πα-
παλεοντίου (Πρώην Αναπλ. Κυβερνήτης) 

Εισερχ. Πρόεδρος ΡΟ Λευκωσίας Ντικράν Ου-
ζουνιάν 

Εισερχ. Πρόεδρος ΡΟ Λευκωσίας-Λευκοθέα 
Πανίκος Νικολαϊδης 

Εισερχ. Πρόεδρος ΡΟ Ασπέλια Νάζο Νταβιτιάν 

Γραμματέας ΡΟ Κερύνειας Ανδρέας Πέτρου 

Εισερχ. Γραμματέας ΡΟ Λευκωσίας-Λήδρα Κώ-
στας Βασιλείου 

Προ-Πρόεδρος ΡΟ Αμμοχώστου Λευτέρης Χα-
τζηζαχαρίου  

Προ-Πρόεδρος ΡΟ Κερύνειας Άγις Φιλιππίδης 

Προ-Πρόεδρος ΡΟ Λευκωσίας-Ασπέλια Έρα Μι-
χαηλίδου 

Ροτ. Ιωάννα Κυπριανίδου (ΡΟ Λευκωσίας-
Ασπέλια) 

Το επίτιμο μέλος του Ομίλου μας Έλλη Στυλιανί-
δου 

Η σύζυγος του νέου προέδρου του Ομίλου μας 
Ρωξάνη και ο γιος τους Ίων 

Ο φίλος του Ομίλου μας Δημήτρης Βασιλείου 
και η μητέρα της απερχόμενης προέδρου μας 
Ρίτσα Ορφανού 

Οι φίλες του Ομίλου μας Κλειώ Χατζηκώστα, 
Λευκή Αδαμίδου και Στάλω Ιακωβίδου 

Και η Έφη Τσαγγαρίδου, προσκεκλημένη της 

Προ-Προέδρου Έλενας Νικολαϊδου.   

Απολογίες 

ΠΠ Λίτσα, Ροτ. Αντιγόνη, Ροτ. Κώστας 

Προσευχή 

Την προσευχή ανέπεμψε ο ΠΠ Τάσος. 

Ευχές 

Ο Όμιλος ευχήθηκε χρόνια πολλά στον ΠΠ Πέτ-
ρο για την ονομαστική εορτή του. 

Αλλαγή ΔΣ 

 
Η απερχόμενη πρόεδρος Αναστασία, στη λογο-

δοσία της, ανέφερε ότι ο χρόνος που πέρασε 

υπήρξε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία που θα τη 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 
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συνιστούσε σε όσους προβληματίζονται αν πρέπει να αναλάβουν 

την προεδρία του Ομίλου. Στην πορεία, πρόσθεσε, κατάλαβα ότι 

όταν υπάρχει όραμα, προγραμματισμός, όρεξη και ομαδικότητα οι 

στόχοι επιτυγχάνονται. 

Οι σημαντικότεροι στόχοι για τη χρονιά, συνέχισε, ήταν να ξανα-

φέρουμε στον Όμιλο τα μέλη που απομακρύνθηκαν, να δώσουμε 

σημασία στη συναδέλφωση, να υλοποιήσουμε πολλά μικρά και μη 

δαπανηρά για τα μέλη μας έργα βοηθώντας διάφορες ομάδες της 

κοινωνίας, να κάνουμε τον Όμιλο πιο εξωστρεφή, και να ενθαρρύ-

νουμε τα μέλη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή με τη 

δική τους θέληση, χωρίς ποτέ να δημιουργήσουμε ενοχές αν κά-

ποιος δεν μπορούσε να αφιερώσει το 100% του χρόνου και των 

δυνάμεών του. Θέλω να πιστεύω, τόνισε, ότι οι στόχοι καλύφθη-

καν σε μεγάλο βαθμό.  

Η Αναστασία είπε ότι ο Όμιλός μας απέδειξε μέσα από τη δράση 

του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι είναι αρκετά εξωστρεφής 

και ανοίγοντας τα φτερά του αξιοποίησε τη φιλοσοφία του Ρόταρυ 

για δημιουργία γνωριμιών ως ευκαιρία για προσφορά. Όπως ανέ-

φερε, η πρόσφατη διδυμοποίηση με τους Ρ.Ο. της Πάτρας, πέραν 

από την υπέροχη εμπειρία, μας έφερε κοντά σε Ροταριανούς μιας 

άλλης Περιφέρειας και μας δημιουργεί τώρα μια πρόκληση για 

συνεργασία μαζί τους για υλοποίηση σημαντικών έργων για την 

κοινωνία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.  

 

Προγραμματικές δηλώσεις του νέου προέδρου 

Αναλαμβάνοντας την προεδρία του Ομίλου, ο Μιχάλης είπε ότι η 

έναρξη  ακόμη  μιας  ροταριανής  χρονιάς  σε  αβέβαιους  καιρούς  

καθιστά  το  ρόλο  του  Ρόταρυ  στην  κοινωνία  μας  και  διεθνώς  

ακόμα  πιο σημαντικό.   Καθήκον  μας  σαν  ροταριανοί, υπέδειξε,  

είναι  να  διαδραματίσουμε  ηγετικό  ρόλο  βοηθώντας  τους  συ-

νανθρώπους  μας,  την  κοινωνία  και  τις  χώρες  που  έχουν  ανά-

γκη  να  ξεπεράσουν  τις  δυσκολίες. 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι μέσω του δικτύου των μελών του Ρότα-

ρυ που αριθμούν πάνω από 1,2 εκατομμύρια διεθνώς, μπορούμε 

να προσφέρουμε υπηρεσίες με διάφορα προγράμματα κοινωνικής 

δράσης, υποτροφίες ειρήνης, διεθνείς χορηγίες κλπ. ως Όμιλος, 

αλλά και σε συνεργασία με άλλους ομίλους στην Κύπρο και διε-

θνώς.    

Ο πρόεδρος Μιχάλης κάλεσε όλα τα μέλη του Ομίλου να προσφέ-

ρουν το χρόνο και τις δυνατότητές τους για το σκοπό αυτό,  υπεν-

θυμίζοντας τη ρήση της Μητέρας Τερέζας που επικαλέστηκε σε 

ομιλία του ο νέος πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ  Ravi  Ravin-

dran, “Everything  we  do  is  a  drop  in  the  ocean.   But  the  

ocean  would  be  the  poorer  if  not  for  each  drop.” 

Καταλήγοντας, είπε ότι είναι περήφανος γιατί ανήκει σε μια οργά-

νωση που επιβεβαιώνει την αλήθεια της ρήσης αυτής μέσω της 

προσφοράς στον άνθρωπο και επιτρέπει στον κάθε ροταριανό να 

πραγματώνει το σύνθημα της νέας χρονιάς Be  a  Gift  to  the  

World.  

Ακολούθως ο πρόεδρος Μιχάλης παρουσίασε τα μέλη του νέου 

Δ.Σ. και αντάλλαξε δώρα με την προκάτοχό του. 

 

PHF 

Συνεχίζοντας την παράδοση του Ομίλου, η απερχόμενη πρόεδρος 

Αναστασία ανακήρυξε Paul Harris Fellow την ταμία μας Λουίζα, 

σε αναγνώριση και επιβράβευση της διαχρονικής προσφοράς της 

από διάφορες θέσεις. Η Λουίζα, κρατώντας πάντα χαμηλούς το-

νους και διατηρώντας την πραότητα και ψυχραιμία της, συνέβαλε 

καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου, γι’ αυτό και 

επάξια αναδεικνύεται σε PHF, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.  

 

Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου 

Στη διάρκεια της τελετής, και κατόπιν ομόφωνης απόφασης των 

μελών του Ομίλου, η απερχόμενη πρόεδρος Αναστασία ανακήρυ-

ξε τον ιδρυτικό πρόεδρό μας Διονύση σε ισόβιο επίτιμο πρόεδρο, 

σε αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών του προς τον Όμιλο, 

την καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση του Ομίλου το 1996 

και την καθηγεσία του Ομίλου στις ροταριανές χρονιές 1995-96 

και 96-97. Ο Διονύσης δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση 

και το τιμητικό σήμα παρέλαβε εκ μέρους του ο γιος του, ΠΠ Αν-

τώνης., 

Χαιρετισμός του ΑΚ Dincer 

Ο νέος αναπληρωτής κυβερνήτης για την Κύπρο ευχήθηκε καλή 

επιτυχία στο νέο πρόεδρο του Ομίλου και συνεχάρη θερμά την 

απερχόμενη πρόεδρο για τα επιτεύγματα του Ομίλου στη διάρκεια 

της θητείας της, σημειώνοντας ότι η παρουσία του στην τελετή 

του Ομίλου μας ήταν ουσιαστικά η πρώτη του επίσημη ενέργεια 

από την ανάληψη των καθηκόντων του. 

 

Χαιρετισμός του ΒΚ Ιάκωβου 

Ο Ιάκωβος, που και στη νέα χρονιά θα έχει ευθύνη για τον Όμιλό 

μας, συνεχάρη και αυτός την απερχόμενη πρόεδρο για όσα ο 

Όμιλος έπραξε στη θητεία της. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμ-

μετοχή στο νέο ΔΣ έμπειρων μελών δεν αφήνει περιθώρια για 

αποτυχία στη θητεία του προέδρου Μιχάλη. Διαβεβαίψσε τέλος 

ότι παραμένει στη διάθεση του προέδρου και του Ομίλου για ό,τι 

χρειαστεί. 

 

Τη λήξη της εκδήλωσης κήρυξε η τελετάρχης Θεοδώρα. 

 

Πρόγραμμα επόμενων συνεστιάσεων 

6 Ιουλίου 

Ο Όμιλος μας θα παραστεί στην τελετή αλλαγής Δ.Σ. του 

ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα, την προεδρία του οποίου ανα-

λαμβάνει ο Πανίκος Νικολαϊδης, σύζυγος της ΠΠ 

Έλενας.  

13 Ιουλίου 

Club Assembly ( η ημερήσια διάταξη θα κοινοποιηθεί 

στα μέλη με μέιλ). 

Events - Mark your calendar!  

The 107th Convention of Rotary Interna-

tional , 29 May-1 June 2016,  Seoul, Korea 

The 3rd District 2452 Conference, 19-22 

May 2016, Amman, Jordan  
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