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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 12 Οκτ. στο 

ξενοδοχείο  Σεμέλη στις 20.00 

CLUB ASSEMBLY 

Αντί της τακτικής εβδομαδιαίας συ-

νεστίασης του Ομίλου μας,  τη Δευτέ-

ρα 5 Οκτωβρίου συμμετείχαμε στη 

συνεστίαση (ladies night) του  ΡΟ Κε-

ρύνειας, στην οποία μίλησε για την 

πορεία των διαπραγματεύσεων για 

λύση του Κυπριακού ο Κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι 

ΡΟ Λευκωσίας, Λευκωσίας-Λήδρα, 

Λευκωσίας-Λευκοθέα και Λευκωσίας

-Ασπέλια. 

 

Παρέστησαν η Αναπλ. Κυβερνήτης 

για την Κύπρο Λίτσα Αρέστη, οι ΒΚ 

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης και Άκης 

Καϊσής, και οι πρόεδροι των ομίλων. 

 

Τον πρόεδρο Μιχάλη, ο οποίος επέσ-

τρεψε το βράδυ από την Αθήνα, εκ-

προσώπησε η αντιπρόεδρος Λίνα. 

Παρόντες επίσης από τον Όμιλό μας 

ήταν οι π.π. Αναστασία, Θέμης, Αν-

τώνης, Πανίκος, Τάσος και οι ροτ. 

Λουίζα, Δήμητρα, Αντιγόνη, Άννα και 

Κώστας. Και βεβαίως η ΑΚ Λίτσα. 

 

Οι επόμενες συνεστιάσεις/

εκδηλώσεις: 

Στις 12 Οκτωβρίου θα έχουμε club 

assembly ενόψει της επίσκεψης του 

Κυβερνήτη της περιφέρειάς μας 

Mustafa Nasereddin στον Όμιλό μας. 

Η παρουσία όλων αυτονόητα απαρα-

ίτητη για την άρτια προετοιμασία μας. 

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 3.45 

το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Χίλτον, 

θα γίνει η καθιερωμένη ετήσια επίσκε-

ψη 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 

Μιχάλη στο Club Central και θα ζητή-

σει να πληροφορηθεί με ποιο τρόπο 

ο Όμιλος θα ανταποκριθεί στους στό-

χους για την περιφέρεια που ο ίδιος 

έχει θέσει. Πέραν του Δ.Σ. ο Κυβερνή-

της αναμένει να γνωρίσει από κοντά 

και τους προέδρους των επι-τροπών 

του Ομίλου και να ακούσει από αυτο-

ύς πώς οι επιτροπές συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της χρονι-

άς. 
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Προς τιμή του Κυβερνήτη και της συζύγου του  

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

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, φίλους 

του Ρόταρυ.  Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο 
γραμματέα Θέμη, από τώρα, θα διευκολύνει ιδιαί-

τερα τις αναγκαίες διευθετήσεις δείπνο, που αντι-

καθιστά τη συνεστίαση του Ομίλου μας. 

 

Υπενθυμίζεται το δείπνο του πατρικού Ρ.Ο. Αμμο-

χώστου για ενίσχυση του ταμείου  υποτροφιών του 

που θα γίνει στο ξενοδοχείο Οδύσσεια στη Λεμεσό 

την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 20.30. Δηλώ-

σεις συμμετοχής έγκαιρα στο γραμματέα Θέμη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας μας προσκαλεί σε κοινή συνεσ-

τίασή του με το ΡΟ Λευκωσίας-Λευκοθέα την Πέμ-

πτη 15 Οκτωβρίου, στις 13.00, στο ξενοδοχείο Χίλ-

τον, στην οποία θα μιλήσει ο πρέσβης της Ελλά-

δας στην Κύπρο Ηλίας Φωτόπουλος, για το ρόλο 

της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου. Δηλώσεις συμμετοχής στο γραμματέα Θέμη. 

 

Το 3ο συνέδριο της Περιφέρειας 2452 στην οποία 

ανήκει και η Κύπρος θα διεξαχθεί στο Αμμάν, πρω-

τεύουσα της Ιορδανίας, 19-22 Μαίου 2016. Προτρέ-

πονται όλα τα μέλη του Ομίλου να συμμετάσχουν. 

Η έγκαιρη εγγραφή διασφαλίζει χαμηλότερο κόσ-

τος. Πληροφορίες από το γραμματέα Θέμη και την 

ιστοσελίδα της περιφέρειας στη διεύθυνση 
www.rotaryd2452.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Events - Mark your calendar!  

16-27 Oct. 2015: DG’s visit to Cyprus clubs   

23 Feb. 2016: Anniversary of Rotary    

19-22 May 2016: 3rd District 2452 Conference, 

Amman, Jordan   

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

tional, Seoul, Korea  


