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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 9 Νοε.  20.00 

Board Meeting 19.00 

Club Assembly 20.00 

Ο μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμέ-

νος στο ροταριανό ημερολόγιο στο 

Rotary Foundation με στόχο να ενη-

μερώνονται οι ροταριανοί για τη λει-

τουργία του Ροτ. Ιδρύματος, τα έργα 

που χρηματοδοτεί και τις χορηγίες 

που παρέχει για το σκοπό αυτό. 

Με την ευκαιρία αυτή, στην τακτική 

συνεστίαση του Ομίλου μας τη Δευ-

τέρα 2 Νοεμβρίου, η πρόεδρος της 

επιτροπής του Rotary Foundation 

π.π. Μαρία έκαμε μια εξαιρετικά ενδι-

αφέρουσα και κατατοπιστική παρου-

σίαση για το Ροταριανό Ίδρυμα, τονί-

ζοντας τη σημασία της όσο το δυνα-

τό μεγαλύτερης συνεισφοράς των 

ομίλων και κάθε ροταριανού ξεχω-

ριστά στα προγράμματα του Ροτ. Ιδ-

ρύματος (η παρουσίαση στάληκε 

στα μέλη του μέιλ). 

 

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη αξιοποίη-

σης των ευκαιριών για χρηματοδότη-

ση που προσφέρονται από τα 

Global Grants. Ο όμιλος πρέπει πρώ-

τα να διαπιστευτεί υπογράφοντας 

σχετικό μνημόνιο και εκπαιδεύοντας 

μέλη του στη διαχείριση των χορηγι-

ών. 

 

Η ΑΚ Λίτσα ανακοίνωσε ότι πριν από 

το τέλος του 2015 θα διοργανωθεί 

στην Κύπρο ειδική εκπαίδευση στη 

διαχείριση των χορηγιών από τον 

πρόεδρο της επιτροπής της περιφέ-

ρειας 2452  προ-κυβερνήτη Usama 

Barghouthi. Η ημερομηνία θα ανακοι-

νωθεί σύντομα. 

 

Παρόντες στη συνεστίαση 14 μέλη 

του ομίλου: Ο πρόεδρος Μιχάλης, η 

ΑΚ Λίτσα, οι π.π. Μαρία, Αναστασία, 

Πανίκος, Μενέλαος, Θέμης, Τάσος 

και οι ροτ. Κώστας, Λίνα, Λουίζα, Δή-

μητρα, Αντιγόνη, Άννα.  Απολογίες  

από την π.π. Έλενα. Ο Όμιλος φιλο-

ξένησε τη ροτ. Ιωάννα Κυπριανίδου 

του Ρ.Ο. Λευκωσία-Ασπέλια. 

Την προσευχή ανέπεμψε η ΑΚ Λίτσα. 

 

Εορτάζοντες: 

Στις 8 Νοεμβρίου έχει την ονομαστική 

γιορτή του ο πρόεδρος Μιχάλης. Ευ-

χές ευπρόσδεκτες! 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 16 

02/11/2015 
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Επόμενες εκδηλώσεις του Ομίλου: 

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

και Club Assembly στις 20.00 (η ατζέντα έχει στα-

λεί χωριστά με μέιλ). 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έξοδος συναδέλφω-

σης, μετά συζύγων και φίλων, στην ταβέρνα Πριγ-

κιπέσσα στην Αγλαντζιά. Μεζέδες, κυπριακά ποτά,  

μουσική-τραγούδι-χορός-διασκέδαση με 20 ευρώ 

το άτομο. Δηλώσεις στο γραμματέα Θέμη το συν-

τομότερο. Φέρτε συζύγους, συνοδούς, φίλους, 

όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας. Προσέ-

λευση στις 20.30, σερβίρισμα στις 21.00. 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, άκυρη. 

 

Excerpts from DG Mustafa’s newsletter 

for November: 

“In the presentation I made at every club 

visit, I have shown how funding from the 

District Designated Fund and cash contri-

butions in a Global Grant project can be 

multiplied through fund matching pro-

vided by The Rotary Foundation. Hence 

the reason why Rotarians are encouraged 

to contribute to Rotary Foundation. One 

of the criteria for a Vibrant Club is that 

every Rotarian contributes to Rotary 

Foundation irrespective of the amount. If 

one can afford to contribute US$20, by 

all means, remit your contribution with-

out delay... Fellow Rotarians and Friends, 

it is my pleasure to announce that our 

District contribution to the Foundation 

during the first 4 months of the year has 

reached US dollars 145,085. Thank you 

for proving again that you are truly Gifts 

to the World.”  

 

 

 

 

The mission of The Rotary Foundation  

is to enable Rotarians to advance world 

understanding, goodwill, and peace 

through the improvement of health, the 

support of education, and the alleviation 

of poverty.  

Celebrate Rotary on Giving Tuesday  

Giving Tuesday is a global day dedi-

cated to giving and celebrating genero-

sity. On 1 December, join the community 

of people making a difference in the 

world by making a gift to The Rotary 

Foundation.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUBLE-CLICK ON THE SLIDE ABOVE TO VIEW THE 

PRESENTATION ON EREY (EVERY ROTARIAN EVERY 

YEAR) 

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  

 

DOING GOOD IN THE WORLD


