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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 19 Οκτ.  20.30, στο 

Κλεοπάτρα, προς τιμή του 

Κυβερνήτη 

Στην τακτική εβδομαδιαία συνεστία-

ση του Ομίλου μας τη Δευτέρα 12 

Οκτωβρίου, έγινε στο πλαίσιο club 

assembly προετοιμασία για την επίσ-

κεψη του Κυβερνήτη στον όμιλο τη 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 3.45 το 

απόγευμα, στο ξενοδοχείο Χίλτον. 

Ο Πρόεδρος Μιχάλης κάλεσε όλα τα 

μέλη του Δ.Σ. και τους προέδρους 

όλων των επιτροπών του Ομίλου να 

παραστούν και να συμβάλουν στην 

άρτια παρουσίαση της δραστηριότη-

τας και οργάνωσης του Ομίλου. 

Προηγήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. και 

των προέδρων των επιτροπών, κατά 

την οποία ο πρόεδρος ζήτησε να 

σταλούν στον ίδιο τα σχέδια δράσης 

των επιτροπών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης έκαμε επίσης 

αναφορά στο δείπνο προς τιμή του 

Κυβερνήτη και της συζύγου του  

Ghada που θα παραθέσουν οι έξι 

Ρ.Ο. οι οποίοι  εδρεύουν στη Λευκω-

σία στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στις 

19/10, στις 8.30.  Η είσοδος έχει ο-

ριστεί στα 25 ευρώ για δείπνο με τρία 

πιάτα που θα σερβιριστεί στα τραπέ-

ζια. Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να 

παραστούν σύσσωμα μαζί με συζύ-

γους, συνοδούς, και φίλους του Ρό-

ταρυ.  Δηλώσεις συμμετοχής στο 

γραμματέα Θέμη μέχρι την Τετάρτη. 

 

Στο club assembly ήταν παρόντες οι 

π.π. Αναστασία, Θέμης, Τάσος, Μα-

ρία, Μενέλαος, Πέτρος, Λίτσα, Πανί-

κος, Γιώργος και οι ροτ. Λουίζα, Δή-

μητρα, Άννα. Παρέστη επίσης ο ΒΚ 

Ιάκωβος. 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ενημέρωσε τα 

μέλη για την απόφαση του Δ.Σ. να 

εγκρίνει αίτημα της ροτ. Θεοδώρας 

για άδεια απουσίας για το υπόλοιπο 

της χρονιάς λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας στο δικηγορικό γραφείο 

στο όποιο έχει γίνει συνεταίρος. Η 

Θεοδώρα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη 

να συμμετέχει στις συνεστιάσεις και 

εκδηλώσεις του ομίλου στην περίοδο 

αυτή, όταν το επιτρέπουν οι υποχρε-

ώσεις της. Τα καθήκοντά της ως τε-

λετάρχη αναλαμβάνει ο π.π. Πέτρος. 

 

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε περαιτέρω 

στο Cyprus Clubs Assembly που θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/10 

στη Λεμεσό, στην παρουσία του Κυ-

βερνήτη και υπό την ΑΚ Λίτσα. Από 

τον  όμιλο θα συμμετάσχουν ο ίδιος, 

ο εισερχόμενος πρόεδρος Κώστας 

και ο γραμματέας Θέμης. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 13 

12/10/2015 
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Στη συνέχεια και μετά το γεύμα, ο Όμιλος καλωσό-

ρισε τον πλαστικό χειρουργό Γιώργο Ψαρά από 

την Αμμόχωστο, ο οποίος πρωτοστάτησε στην 

ίδρυση, πρώτα στη Νότιο Αφρική και αργότερα 

στην Κύπρο, του ιδρύματος SMILE FOUNDATION 

που προσφέρει δωρεάν διορθωτικές επεμβάσεις 

στα παιδιά με σχιστίες, εγκαύματα, παράλυση 

προσωπικού νεύρου και συγγενείς ανωμαλίες.  

Ο δρ Ψαράς έκαμε μια σύντομη πα-ρουσίαση με 

διαφάνειες και αναφέρθηκε στις ανάγκες του ιδ-

ρύματος για κάλυψη των εξόδων των επεμβάσεων 

σε κλινικές, της αναγκαίας λογοθεραπείας και ο-

δοντιατρικής διόρθωσης, για προβολή του έργου 

του ιδρύματος, πραγματοποίηση εκδηλώσεων και 

εξασφάλιση εθελοντών. 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ανέφερε ότι ο Όμιλος θα 

μελετήσει τρόπους στήριξης του ιδρύματος και ευ-

χαρίστησε το γιατρό για την ενημέρωση. 

 

Συγκρότηση ειδικών επιτροπών: 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ανακοίνωσε τη συγκρότηση 

επιτροπής από τους π.π. Τάσο, Πανίκο, Σώτο και 

Γιώργο για την ετοιμασία λευκώματος για τα 

20χρονα του ομίλου μας. Το λεύκωμα θα παρου-

σιαστεί σε ειδική εκδήλωση για την επέτειο, κατά 

προτίμηση στην Πύλη Αμμοχώστου. 

Ο πρόεδρος συγκροτεί επίσης ειδική επιτροπή για 

τον καταρτισμό στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 

του ομίλου για την τριετία 2015-17, το οποίο να εί-

ναι έτοιμο τον ερχόμενο Νοέμβριο για έγκριση. Θα 

συμμετέχουν υπό την προεδρία του η π.π. Ανασ-

τασία, ο εισερχόμενος πρόεδρος Κώστας και η 

αντιπρόεδρος Λίνα. Θα κληθούν να συμβάλουν 

και οι πρόεδροι επιτροπών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 3ο συνέδριο της Περιφέρειας 2452 στην οποία 

ανήκει και η Κύπρος θα διεξαχθεί στο Αμμάν, 

πρωτεύουσα της Ιορδανίας, 19-22 Μαίου 2016. 

Προτρέπονται όλα τα μέλη του Ομίλου να συμμε-

τάσχουν. Η έγκαιρη εγγραφή διασφαλίζει χαμηλό-

τερο κόστος. Πληροφορίες από το γραμματέα Θέ-

μη και την ιστοσελίδα της περιφέρειας στη διεύ-

θυνση www.rotaryd2452.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


