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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 26 Οκτ.  20.00 

GUEST: ROTARY PEACE FELLOW 

KATE LONERGAN 

Στις 19 Οκτωβρίου, το απόγευμα, ο 

Όμιλός μας είχε τη χαρά να δεχθεί 

την επίσκεψη του Κυβερνήτη της Πε-

ριφέρειας 2452 για τη χρονιά 2015-16 

Mustafa Nasereddin από την Ιορδα-

νία. Η συνάντηση έγινε στο ξενοδο-

χείο Χίλτον στις 3.45, στην παρουσία 

της ΑΚ Λίτσας και του ΒΚ Ιάκωβου. 

Από το ΔΣ του ομίλου παρέστησαν ο 

πρόεδρος Μιχάλης, ο γραμματέας 

Θέμης, η ταμίας Λουίζα, η πρόεδρος 

της επιτροπής Club Administration 

Άννα, η πρόεδρος της επιτροπής Ro-

tary Foundation Μαρία, η πρόεδρος 

της Επιτροπής Public Relations Έλενα 

και ο πρόεδρος της επιτροπής Αμμο-

χώστου Γιώργος. 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ενημέρωσε τον 

Κυβερνήτη για τη συγκρότηση, τη 

λειτουργία και τη δράση του ομίλου 

μας. 

 

Ο Κυβερνήτης είπε ότι ο όμιλος προ-

χωρεί καλά, αλλά «θα μπορούσε και 

καλύτερα», σημειώνοντας την ανάγ-

κη για ένταξη νέων και πιο νεαρών 

μελών, επιλογή ενός φιλόδοξου κοι-

νωφελούς έργου που θα προσφέρει 

μακροχρόνια στην κοινωνία, και αξι-

οποίηση των δυνατοτήτων για χρη-

ματοδότηση από το ΔΡ με συνεργα-

σία με άλλους ομίλους και εταίρους. 

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση 

των μελών του ομίλου και στην α-

νάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων 

των μελών. Είπε ακόμα ότι ο όμιλος 

έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την 

εισφορά του στο Rotary Foundation. 

Τέλος, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την 

κατεχόμενη Αμμόχωστο και το έργο 

της ειδικής επιτροπής, για το οποίο 

και ενημερώθηκε από τον ππ Γιώργο, 

ο οποίος φρόντισε να είναι παρών 

για το σκοπό αυτό. 

 

Το βράδυ, ο όμιλός μας συμμετείχε 

στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 14 

19/10/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 14 - 19/10/2015      2 

Κυβερνήτη και της συζύγου του Ghada, που πα-

ρέθεσαν στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα όλοι οι όμιλοι 

που εδρεύουν στη Λευκωσία. 

 

Παρέστησαν η ΑΚ Λίτσα, ο πρόεδρος Μιχάλης, οι 

π.π. Θέμης, Αδάμος, Μαρία, Αντώνης, Έλενα, Α-

ναστασία και οι ροτ. Κώστας, Λουίζα, Δήμητρα, 

Άννα. 

 

Στη διάρκεια του δείπνου, ο Κυβερνήτης μετέφερε 

στους παρισταμένους τα μηνύματά του, τονίζον-

τας την ανάγκη για περισσότερη ευελιξία στο Ρό-

ταρυ προκειμένου να προσελκύονται περισσότερα 

νέα μέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του ομίλου μας ανέλαβε να ευχαρισ-

τήσει τον Κυβερνήτη για την τιμητική παρουσία, 

καθώς και την εμπνευσμένη ομιλία του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη συνεστίαση: 

Την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, θα φιλοξε-

νήσουμε μια Rotary Peace Fellow, η οποία βρίσκε-

ται στην Κύπρο για πρακτική άσκηση σε θέματα 

επίλυσης διενέξεων. Το μήνυμά της στον όμιλο πα-

ρατίθεται πιο κάτω: 

Dear Mr. Hadjihambis, 

My name is Kate Lonergan and I am  a Rotary Peace Fel-
low currently studying  at Uppsala University in Sweden. 
As part of my Master's studies, I am undertaking a short 
internship in Nicosia, working on the project  "Education 
for a Culture of Peace" with the Association for Historical 
Dialogue and Research  and POST Research Institute. Be-
fore I leave Cyprus, I would love to attend a meeting of the 
Rotary Club of Nicosia-Salamis to share in fellowship. If 
you like, I would be happy to speak for a few minutes at 
the meeting about my experience as a Rotary Peace Fel-
low and the work that I am doing in Cyprus.  

All the best, Kate Lonergan 

Στη συνεστίαση μας θα γίνει επίσης αναφορά 

στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Πολι-

ομυελίτιδας (23/10) και το θεάρεστο έργο του Ρό-

ταρυ για το σκοπό αυτό. 

 

Εορτάζοντες: 

Στις 26 Οκτωβρίου, έχει ονομαστική εορτή η Δή-

μητρα. Χρόνια πολλά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e4cp.org/en/
http://www.e4cp.org/en/
http://www.ahdr.info/
http://www.ahdr.info/
https://postresearchinstitute.wordpress.com/

