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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 23 Νοε.  20.00 

Weekly club meeting 20.00 

Η τακτική συνεστίαση του Ομίλου 

μας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 

ήταν club assembly και οι παρόντες  

συζήτησαν και ενέκριναν τις αποφά-

σεις και εισηγήσεις του Δ.Σ. το οποίο 

είχε συνέλθει νωρίτερα, υπό τον 

πρόεδρο Μιχάλη. 

Στα θέματα περιλαμβάνονταν: 

Η πορεία των έργων του Ομίλου 

Τα ποσοστά παρουσίας των μελών 

Κίνητρα για την ένταξη νέων μελών 

Η εκπόνηση τριετούς στρατηγικής 

ανάπτυξης του Ομίλου 

Ο προγραμματισμός της 20ης επετεί-

ου του Ομίλου 

Η εκλογή νέου προέδρου του Ομίλου 

Τα επίτιμα μέλη 

Η ανακήρυξη PHF 

Τα βραβεία της Περιφέρειας 

Η διοργάνωση εκδήλωσης fundrais-

ing. 

Τα λεπτομερή πρακτικά θα σταλούν 

σε όλα τα μέλη με χωριστό μέιλ. 

 

Παρέστησαν, εκτός από τον πρόεδ-

ρο, οι π.π. Αναστασία, ‘Ελενα, Τά-

σος, Θέμης, Πανίκος και οι ροτ. Λίνα, 

Λουίζα, Δήμητρα, Άννα.  

Την προσευχή ανέπεμψε ο πρόεδρος 

Μιχάλης, στην υγεία του οποίου οι 

παρόντες ήγειραν πρόποση με την 

ευκαιρία της ονομαστικής εορτής 

του την προηγουμένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απολογίες από π.π. Λίτσα, Μενέλαο 

και Σώτο. 

 

Επόμενες εκδηλώσεις του Ομίλου: 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έξοδος 

συναδέλφωσης, μετά συζύγων και 

φίλων, στην ταβέρνα Πριγκιπέσσα 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 17 

09/11/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 
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στην Αγλαντζιά. Προσέλευση 20.30 έως 21.00. 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, άκυρη. 

 

 

 

 

 

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί στη Λε-

υκωσία, με πρωτοβουλία της ΑΚ Λίτσας, εκπαίδε-

υση στη διαχείριση των Global Grants του Ροτα-

ριανού Ιδρύματος, με συμμετοχή των προέδρων, 

εισερχόμενων προέδρων και επικεφαλής των επιτ-

ροπών του Ροτ. Ιδρύματος όλων των ομίλων της 

Κύπρου. Την εκπαίδευση θα διευθύνει ο ΠΚ Usama 

Barghouthi ο οποίος είναι Regional Foundation 

Coordinator for Zone 20B. Από τον Όμιλό μας θα 

συμμετάσχουν οι Μιχάλης, Κώστας και Μαρία. 

 

Ανακοινώσεις: 

Ο π.π. του ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα Χριστόδουλος 

Αχιλλεούδης μας καλεί να ανανεώσουμε ή να κά-

νουμε για πρώτη φορά την εγγραφή μας στο Ro-

tary Global History Fellowship, καταβάλλοντας 28 

ευρώ. Η εγκύκλιος έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του 

Ομίλου από τον γραμματέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΡΟ Λευκωσία-Λήδρα μας προσκαλεί να παρα-

κολουθήσουμε την όπερα του Πουτσίνι Suor An-

gelica που θα παρουσιαστεί στις 11 και 12 Δεκεμ-

βρίου, στις 20.30, στην καθολική εκκλησία Τιμίου 

Σταυρού στην εντός των τειχών Λευκωσία. Είσο-

δος 25 ευρώ, για στήριξη του Κέντρου Προληπτι-

κής Παιδιατρικής. Η πρόσκληση έχει σταλεί σε όλα 

τα μέλη του Ομίλου μας από τον γραμματέα. 

The plight of Syria’s refugees is a litmus test for the 

world's compassion, says Rotary International Gen-

eral Secretary John Hewko.  

Rotary is following the situation closely, Hewko 

says. “We know our members have an inherent de-

sire to act, to relieve the suffering and uncertainty 

that displaced individuals and families are facing.  

We call on you to use your professional skills, lever-

age your connections to other leaders, and mobilize 

your local communities to provide the necessary re-

sources and funding to address the humanitarian 

crisis.”  

Rotary members can donate to the disaster relief 

efforts of our project partner ShelterBox. The or-

ganization has supported the Syrian relief effort and 

is also working with communities in Greece to pro-

vide aid and supplies to displaced people passing 

through.  

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

 

http://shelterbox.org/

