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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Σεμέλη, κοινή με ΡΟ Κερύνειας 

Δευτέρα 28 Σεπτ. 2015 

Ομιλητής ο Αστροφυσικός δρ 

Στέλιος Τσαγγαρίδης  

«Ταξιίδι στο σύμπαν» 

Της κανονικής συνεστίασης του Ομί-

λου στις 21 Σεπτεμβρίου προηγήθηκε 

συνεδρίαση του Δ.Σ. υπό τον πρόεδ-

ρο Μιχάλη. Τα πρακτικά της συνεδρία-

σης κοινοποιήθηκαν χωριστά σε όλα 

τα μέλη.   

 

Στο club assembly που ακολούθησε,  

παρόντες ήταν 12 συνολικά μέλη, οι 

Μιχάλης, Λίτσα, Αναστασία, Μαρία, 

Έλενα, Λουίζα, Δήμητρα, Θεοδώρα, 

Άννα, Θέμης, Πανίκος, Κώστας. Πα-

ρέστη επίσης ο ΒΚ Ιάκωβος. 

 

Απολογίες από τους Πέτρο, Μενέλαο, 

Λίνα και Αντιγόνη.  

 

Την προσευχή ανέπεμψε η Άννα. 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ανακοίνωσε 

την επιλογή της προ-προέδρου και 

προ-βοηθού κυβερνήτη Λίτσας από 

τον Κυβερνήτη της περιφέρειας ως 
Deputy District Governor για την Κύπ-

ρο για την τρέχουσα χρονιά, στη θέ-

ση του παραιτηθένα για σοβαρούς 

οικογενειακούς λόγους Dincer Cagin. 

Ο πρόεδρος συνεχάρη θερμά τη Λί-

τσα, τονίζοντας ότι η επιλογή της αν-

τανακλά τιμητικά και στον Όμιλο, ο 

οποίος αναδεικνύει τρία μέλη του στο 

αξίωμα. Εξέφρασε επίσης την ευχή για   

αίσια αντιμετώπιση του σοβαρού 

προβλήματος που ταλανίζει την οικο-

γένεια  Cagin. 

 

Ο ΒΚ Ιάκωβος χαρακτήρισε την επιλο-

γή της Λίτσας ως πολύ σοφή κίνηση 

εκ μέρους του Κυβερνήτη και εξήρε 

την ενέργεια του Dincer να παραιτηθεί 

αφού είναι υποχρεωμένος να απουσι-

άσει για πολύ καιρό, προκειμένου να 

να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργί-

α του κυπριακού Ρόταρυ. 

 

Η Λίτσα τόνισε ότι αισθάνεται το βά-

ρος των ευθυνών που αναλαμβάνει 

και την πίεση λόγω της επικείμενης 

επίσκεψης του Κυβερνήτη. Ευχαρίστη-

σε για τη στήριξη και διαβεβαίωσε ότι 

θα εργαστεί σκληρά για το καλό του 

Ρόταρυ στην Κύπρο. 

 

Στη συνέχεια τα μέλη ασχολήθηκαν με  

τη λειτουργία των επιτροπών του Ομί-

λου και τη δράση του στη χρονιά 2015

-16, με έμφαση στο κύριο κοινωφελές 

έργο της χρονιάς. ‘Εγινε επίσης συζή-

τηση και προεργασία για την επίσκε-

ψη του Κυβερνήτη στον Όμιλο στις 19 

Οκτωβρίου, στις 3.45 το απόγευμα. 

 

Τηρήθηκε τέλος μονόλεπτη σιγή υπέρ 
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της επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο, με την 

ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας ειρήνης, σε υλο-

ποίηση σχετικής απόφασης του ΔΡ. 

 

Εορτάζοντες 

Στις 25/9 έχει επέτειο γάμου ο ροτ. Μήδης. Να τα 

εκατοστήσει μαζί με τη Στάλω. 

 

Ανακοινώσεις 

Συνδρομές για το πρώτο εξάμηνο ή ολόκληρο το 

χρόνο να καταβληθούν το συντομότερο στην τα-

μία του Ομίλου Λουίζα. 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 20.30, το Καραϊσκάκειο 

Ίδρυμα, που φιλοξενεί το ροταριανό αρχείο ομφά-

λιου λώρου,   διοργανώνει στους κήπους του φι-

λανθρωπικό δείπνο, υπό την αιγίδα του πρέσβη 

της Ισπανίας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων διαφώτι-

σης και ευαισθητοποίησης για το μήνα κατά της 

λευχαιμίας. Είσοδος στη «Νύχτα μελωδίας για έναν 

κόσμο χωρίς λευχαιμία» 30 ευρώ.  Μουσική πα-

ράσταση από το γυναικείο κουαρτέτο electric 

string Fortissimo. Για συμμετοχή, τηλ. 22210858.  

 

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας διοργανώνει στις 30 Σεπτεμ-

βρίου, στις 20.00, στο δημοτικό θέατρο Στροβόλου, 

φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και χορού, με 

συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού, της 

Δικοινοτικής Χορωδίας, της Χορωδίας της Μαρω-

νιτικής Κοινότητας Κύπρου και του Αρμενικού Χο-

ρευτικού Συγκροτήματος SIPAN. Εισιτήρια (10 ευ-

ρώ) από τη ροτ. Λόρια Μαρκίδου στο τηλ. 

99322230. 

Ο πατρικός Ρ.Ο. Αμμοχώστου μας προσκαλεί στο 

καθιερωμένο δείπνο για ενίσχυση του ταμείου  υ-

ποτροφιών του που θα γίνει στο ξενοδοχείο Οδύσ-

σεια στη Λεμεσό στις 9 Οκτωβρίου, στις 20.30. Δη-

λώσεις συμμετοχής στο γραμματέα Θέμη. 

 

Οι επόμενες συνεστιάσεις μας: 

 

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσουμε τον 

αστροφυσικό δρ Στέλιο Τσαγγαρίδη, ο οποίος θα 

μιλήσει με θέμα «Ταξίδι στο σύμπαν». Θα είναι μαζί 

μας ο ΡΟ Κερύνειας και άλλοι φιλοξενούμενοι. Σύ-

ζυγοι, σύντροφοι, φίλοι ευπρόσδεκτοι. 

 

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Όμιλός μας θα συμμε-

τάσχει στη συνεστίαση του Ρ.Ο. Κερύνειας στο ξε-

νοδοχείο Κλεοπάτρα στις 20.00, στην οποία θα 

μιλήσει για τις εξελίξεις στο κυπριακό ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Events - Mark your calendar!  

19-29 Oct. 2015: DG’s visit to Cyprus clubs   

23 Feb. 2016: Anniversary of Rotary    

19-22 May 2016: District 2452 Conference, Am-

man, Jordan   

29 May-1 June 2016: Convention of Rotary Interna-

tional, Seoul, Korea  

 


