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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 2 Νοε.  20.00 

Αφιερωμένη στο Ροταριανό 

Ίδρυμα 

Στην τακτική συνεστίαση του Ομίλου 

μας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, φιλο-

ξενήσαμε τη Rotary Peace Fellow 

Kate Lonergan από τις ΗΠΑ, η οποία 

ήρθε στην Κύπρο για ένα σύντομο 

διάστημα για να εργαστεί σε ένα δι-

κοινοτικό έργο με αντικείμενο την εκ-

παίδευση για την καλλιέργεια κουλ-

τούρας ειρήνης, που χρηματοδοτεί-

ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φιλοξενούμενή μας μίλησε για την 

επιλογή της από το Διεθνές Ρόταρυ 

και τις μεταπτυχιακές σπουδές της 

στο πανεπιστήμιο της Ουψάλας στη 

Σουηδία στην επίλυση διενέξεων. 

Μας μετέφερε τις εμπειρίες της από 

το έργο στο οποίο συμμετείχε στην 

Κύπρο και εξέφρασε θερμές ευχα-

ριστίες στο Ρόταρυ για τη μοναδική 

ευκαιρία να σπουδάσει και να προσ-

φέρει τις γνώσεις και εμπειρίες της 

για την επικράτηση της ειρήνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης της προσέφε-

ρε το λάβαρο του ομίλου μας και ένα 

τεύχος της τελευταίας έκδοσης του 

περιοδικού Rotarian, στο οποίο ο 

πρόεδρος του ΔΡ Ravi Ravindran α-

ναφέρεται στο πρόγραμμα Rotary 

Peace Fellowships και όσα αυτό 

προσφέρει στη διεθνή κοινότητα. 

Παρόντες στη συνεστίαση οι π.π. 

Πανίκος, Μενέλαος, Θέμης, Αντώ-

νης, Έλενα και οι ροτ. Λίνα, Λουίζα, 

Δήμητρα, Αντιγόνη, Άννα.  Απολογί-

ες  από την ΑΚ Λίτσα (συνόδευσε τον 

Κυβερνήτη στις επισκέψεις του) και 

τις π.π. Αναστασία και Μαρία. 

Στη συνεστίαση είχαμε τη χαρά να 

υποδεχθούμε επίσης τον π.π. Σωτήρη 

Κολέττα, τη ροτ. Ιωάννα Κυπριανίδου 

του ΡΟ Λευκωσία-Ασπέλια, την Έφη 

Τσαγγαρίδου (φιλοξενούμενη της 

π.π. Έλενας) και την Ειρήνη Κλόκκα-

ρη η οποία απηύθυνε λίγα λόγια 

σχετικά με τη διατριβή της για την 

πολεοδομία της Αμμοχώστου.  

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 15 

26/10/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 15 - 26/10/2015      2 

Την προσευχή ανέπεμψε η π.π. Έλενα. 

Στη διάρκεια της συνεστίασης, ο πρόεδρος Μιχά-

λης μετέφερε στα μέλη τα μηνύματα του Κυβερνή-

τη Mustafa Nasereddin κατά την επίσκεψή του 

στον όμιλο στις 19 Οκτωβρίου: Διατήρηση και αύ-

ξηση των μελών, πιο φιλόδοξα κοινωφελή έργα με 

αξιοποίηση των global grants, μεγαλύτερη συνεισ-

φορά στο Ροτ. Ίδρυμα. 

Επίσης ενημέρωσε σχετικά με τα θέματα που συ-

ζητήθηκαν στο Cyprus Clubs Assembly που έγινε 

στη Λεμεσό το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, υπό την 

προεδρία της ΑΚ Λίτσας και στην παρουσία του 

Κυβερνήτη. Τον όμιλο εκπροσώπησαν ο πρόεδ-

ρος, ο εισερχόμενος πρόεδρος και ο γραμματέας, 

ενώ οι π.π. Μαρία και Τάσος και η ροτ. Άννα βοή-

θησαν στη γραμματεία και η π.π. Έλενα παρέστη 

ως παρατηρητής. Κυριότερες αποφάσεις, η 

έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Κύπρου 

με κατά κεφαλήν εισφορά 10 ευρώ αντί 12,50 και η 

πραγματοποίηση εκστρατείας προβολής του Ρό-

ταρυ στην Κύπρο. 

Τέλος έκαμε αναφορά στην παγκόσμια ημέρα για 

την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας (24 Οκτωβρίου) 

και την τεράστια συμβολή του Ρόταρυ στην επίτευ-

ξη του στόχου αυτού. Λόγω προσωπικής υποχρέ-

ωσης, η πρόεδρος της επιτροπής του Ροτ. Ιδρύμα-

τος π.π. Μαρία απουσίασε και η παρουσίασή της 

αναβλήθηκε για την επόμενη συνεστίαση του ομί-

λου μας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. 

 

Εορτάζοντες: 

Οι παρόντες ευχήθηκαν χρόνια πολλά στη ροτ. 

Δήμητρα για την ονομαστική εορτή της. Ευχήθη-

καν επίσης χρόνια πολλά προκαταβολικά στον 

π.π. Αντώνη για τα γενέθλιά του στις 2 Νοεμβρίου. 

 

Επόμενες εκδηλώσεις του Ομίλου: 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, συνεδρία του Δ.Σ. στις 19.00 

και Club Assembly στις 20.00 (η ατζέντα θα σταλεί 

χωριστά με μέιλ). 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έξοδος συναδέλφω-

σης, μετά συζύγων και φίλων, στην ταβέρνα Πριγ-

κιπέσσα στην Αγλαντζιά. 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, άκυρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις: 

Ο ΡΟ Λευκωσία-Ασπέλια διοργανώνει κινηματογ-

ραφική παράσταση με το έργο Youth στις 4 Νοεμ-

βρίου στις 19.45 στο K-Cineplex. Εισιτήρια προς 

10 ευρώ από την ταμία Λουίζα. Τα έσοδα θα διατε-

θούν σε κοινωφελές έργο του Λευκωσία-Ασπέλια. 

ACTORS Michael Caine, Karvey Keitel, Rachel Weisz, 

Jane Fonda, Paul Dano DIRECTOR Paolo Sorrentino 

GENRE Drama SYNOPSIS Fred and Mick, two old 

friends, are on vacation in an elegant hotel at the foot 

of the Alps. While Mick scrambles to finish the screen-

play for what he imagines will be his last important 

film, Fred has no intention of resuming his musical ca-

reer. But someone wants at all costs to hear him con-

duct again. 

 

 

 

Events - Mark your calendar!  

 

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  

 


