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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Στο  ΡΟ Κερύνειας τη Δευτέρα 

5 Οκτ. στο ξενοδοχείο 

Κλεοπάτρα στις 20.00 

Ομιλητής ο Κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος 

Η τακτική εβδομαδιαία συνεστίαση 

του Ομίλου μας τη Δευτέρα 28 Σεπ-

τεμβρίου συνδιοργανώθηκε με το ΡΟ 

Κερύνειας, στο πλαίσιο της συνεργα-

σίας των δύο ομίλων. Προσκλήθη-

καν επίσης οι άλλοι όμιλοι της Λευ-

κωσίας. 

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο 

αστροφυσικός δρ Στέλιος Τσαγγαρί-

δης, ο οποίος με τη βοήθεια σχετικών 

διαφανειών μάς ταξίδεψε στο Σύμπαν 

επεξηγώντας με γλαφυρό τρόπο τη 

δομή του ηλιακού μας συστήματος, 

τους γαλαξίες, τα άστρα και τους 

πλανήτες, τις «μαύρες τρύπες», ακό-

μα και τους πιθανούς «εξοχικούς 

προορισμούς» της ανθρωπότητας 

στο διάστημα. 

Παρέστησαν 13 μέλη του Ομίλου μας, 

και μέλη των ΡΟ Κερύνειας και Λευ-

κωσίας-Ασπέλια, καθώς και σύζυγοι 

και άλλοι φιλοξενούμενοι. 

 

Είχαμε την τιμή να καλωσορίσουμε 

τον Προ-Κυβερνήτη Γιάννη Στρογγυ-

λό, τους ΒΚ Ιάκωβο Κωνσταντινίδη 

και Άκη Καϊσή, τον Πρόεδρο του ΡΟ 

Κερύνειας Χρίστο Τσιρίδη και τον 

Πρόεδρο του ΡΟ Λευκωσίας-Ασπέλια 

Νάζο Νταβιτιάν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την προσευχή ανέπεμψε η αντιπρόεδ-

ρος Λίνα. Τον ομιλητή παρουσίασε ο 

γραμματέας Θέμης. (Φωτο της εκδή-

λωσης από τον π.π. Σώτο θα σας 

σταλούν χωριστά, για τεχνικούς λόγο-

υς. 

 

Εορτάζοντες 

Την 1η Οκτωβρίου έχει επέτειο γάμου η 

Δήμητρα. Στις 3/10 έχει ονομαστική 

εορτή ο επίτιμος πρόεδρος μας Διο-

νύσης. Στις 4/10 έχει γενέθλια ο προ-

πρόεδρος Πέτρος. Θερμές ευχές σε 

όλους. 

 

Ανακοινώσεις 

Συνδρομές για το πρώτο εξάμηνο ή 

ολόκληρο το χρόνο να καταβληθούν 

το συντομότερο στην ταμία του Ομί-

λου Λουίζα. 

 

Ο πατρικός Ρ.Ο. Αμμοχώστου μας 

ενημερώνει ότι το δείπνο για ενίσχυση 

του ταμείου  υποτροφιών του θα γίνει 

στο ξενοδοχείο Οδύσσεια στη Λεμεσό 

την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 11 

28/09/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 11 - 28/09/2015      2 

20.30, αντί στις 9/10. Δηλώσεις συμμετοχής στο 

γραμματέα Θέμη. 

Οι επόμενες συνεστιάσεις/εκδηλώσεις: 

Στις 12 Οκτωβρίου θα έχουμε club assembly ενό-

ψει της επίσκεψης του Κυβερνήτη της περιφέρειάς 

μας Mustafa Nasereddin στον Όμιλό μας. Η πα-

ρουσία όλων αυτονόητα απαραίτητη για την άρτια 

προετοιμασία μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 3.45 το απόγευμα, 

στο ξενοδοχείο Χίλτον, θα γίνει η καθιερωμένη ε-

τήσια επίσκεψη του Κυβερνήτη στον Όμιλό μας. Ο 

Κυβερνήτης θα προβεί σε επισκόπηση του σχεδίου 

λειτουργίας και δράσης του Ομίλου για τη χρονιά, 

όπως αυτό έχει καταχωρηθεί από τον πρόεδρο Μι-

χάλη στο Club Central και θα ζητήσει να πληρο-

φορηθεί με ποιο τρόπο ο Όμιλος θα ανταποκριθεί 

στους στόχους για την περιφέρεια που ο ίδιος έχει 

θέσει. Πέραν του Δ.Σ. ο Κυβερνήτης αναμένει να 

γνωρίσει από κοντά και τους προέδρους των επι-

τροπών του Ομίλου και να ακούσει από αυτούς 

πώς οι επιτροπές συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της χρονιάς. 

 

Προς τιμή του Κυβερνήτη και της συζύγου του  

Ghada που θα τον συνοδεύει, οι έξι Ρ.Ο. που  

εδρεύουν στη Λευκωσία θα παραθέσουν επίσημο 

δείπνο στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα το ίδιο βράδυ 

(19/10) στις 8.30.  Η είσοδος έχει οριστεί στα 25 ευ-

ρώ για δείπνο με τρία πιάτα που θα σερβιριστεί 

στα τραπέζια. Τα μέλη καλούνται να παραστούν 

σύσσωμα μαζί με συζύγους, συνοδούς και φί-

λους.  

 

Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο γραμματέα 

Θέμη, από τώρα, θα διευκολύνει ιδιαίτερα τις α-

ναγκαίες διευθετήσεις δείπνο, που αντικαθιστά τη 

συνεστίαση του Ομίλου μας. 

3ο Συνέδριο της Περιφέρειας 2452, 19-22/5/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτρέπονται όλα τα μέλη του Ομίλου να συμμε-

τάσχουν. Πληροφορίες από το γραμματέα Θέμη 

και την ιστοσελίδα της περιφέρειας στη διεύθυνση 
www.rotaryd2452.org 

 

In the new Rotary calendar, October is eco-

nomic and community development month. 

Nearly 1.4 billion employed people live on less 

than $1.25 a day. Our members promote eco-

nomic and community development and reduce 

poverty in underserved communities through 

training, well-paying jobs, and access to finan-

cial management institutions. Projects range 

from providing people with equipment to voca-

tional training. Our members work to 

strengthen local entrepreneurs and community 

leaders, particularly women, in impoverished 

communities.  

 

Events - Mark your calendar!  

16-27 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  

 


