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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 30 Νοε.  20.00 

Weekly club meeting  

Στην τακτική εβδομαδιαία συνεστίαση 

του ομίλου μας τη Δευτέρα 23 Νοεμ-

βρίου, έγινε εκτενής ενημέρωση για τη 

ροταριανή εκπαίδευση που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Λευκωσία το Σάββα-

το 21 Νοεμβρίου με θέμα Grant Man-

agement και εκπαιδευτή τον ΠΚ 

Usama Barghouthi, υπεύθυνο στην 

περιφέρειά μας και στη ζώνη 20Β για 

θέματα του Ροταριανού Ιδρύματος. 

Μετά την ενημέρωση, έγινε συζήτηση 

στον όμιλο σχετικά με τις δυνατότητες 

εξασφάλισης χορηγίας από το Ροτ. 

Ίδρυμα για χρηματοδότηση σημαντι-

κού κοινωφελούς έργου. Συμφωνή-

θηκε όπως οι προ-πρόεδροι Γιώργος 

και Μενέλαος διερευνήσουν μέσω 

των επαφών τους με τοπικούς φορείς 

τις ανάγκες της ελεύθερης Αμμοχώσ-

του και εισηγηθούν πριν το τέλος του 

2015 έργα, υλικά ή άυλα, που θα 

μπορούσε ο όμιλος να υλοποιήσει με  

global grant.  

 

Στο τέλος της συζήτησης, ο πρόεδ-

ρος Μιχάλης και ο εισερχόμενος 

πρόεδρος Κώστας συνυπέγραψαν 

το μνημόνιο που θα υποβληθεί στην 

περιφέρεια προκειμένου ο όμιλος να 

καταστεί “qualified” για να δικαιούται 

να αιτηθεί global grant.  

 

Παρέστησαν ο πρόεδρος Μιχάλης, ο 

εισερχόμενος πρόεδρος Κώστας, οι 

προ-πρόεδροι Αναστασία, Θέμης, 

Μενέλαος, Πανίκος, Αντώνης και οι 

ροτ. Λίνα, Λουίζα, Δήμητρα, Άννα.  

Πιστώθηκαν με make-up  η ΑΚ Λίτσα 

και οι προ-πρόεδροι Μαρία, Τάσος. 

Απολογίες από προ-πρόεδρο Έλενα 

και ροτ. Αντιγόνη. 

 

Την προσευχή ανέπεμψε η ροτ. Δή-

μητρα. 

 

 

 

 

 

 

Τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη 

του προ-προέδρου του Ρ.Ο. Αμμο-

χώστου Ανδρέα Καλλή, γυμνασιάρ-

ρχη στα γυμνάσια θηλέων και αρρέ-

νων της Αμμοχώστου, ο οποίος απε-

βίωσε στην προσφυγιά στη Λεμεσό, 

ύστερα από μακρά ασθένεια. Η κηδεί-

α του θα γίνει την Τετάρτη 25 Νοεμ-

βρίου στη Λεμεσό. Ο όμιλός μας θα 

καταθέσει στεφάνι και θα κάμει εισ-

φορά 100 ευρώ στη μνήμη του, στο 

ταμείο υποτροφιών του Ρ.Ο. Αμμο-

χώστου, τον οποίο συλλυπείται βαθύ-

τατα για την απώλεια, όπως και την 

οικογένεια του εκλιπόντος, του οποί-

ου η θυγατέρα Ιουλιέττα Λαούρη 

ήταν ιδρυτικό μέλος του δικού μας 

ομίλου. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 19 

23/11/2015 
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Εορτάζοντες: 

Στις 26/11 έχει τα γενέθλιά του ο προ-πρόεδρος 

Φαίδωνας. Στις 29/11 έχει επίσης γενέθλια η ροτ. 

Άντρη, η οποία στις 30/11 έχει και την ονομαστική 

γιορτή της. Χρόνια πολλά και στους δύο. 

Στις 30/11 τιμά τον πολιούχο άγιο της Πάτρας α-

πόστολο Ανδρέα ο αδελφικός μας Ρ.Ο. Πάτρας, 

στον οποίο στέλλουμε θερμές ευχές και πολλή α-

γάπη. Τους περιμένουμε στην Κύπρο την άνοιξη 

του 2016. 

 

Ανακοινώσεις: 

Το κολλέγιο των προ-προέδρων του Ομίλου θα 

συνέλθει τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 19.00 για 

να εκλέξει τον πρόεδρο 2016-17 και να υποδείξει 

τον πρόεδρο 2017-18.  

Η προ-πρόεδρος Έλενα έχει προτείνει την ένταξη 

στον όμιλό μας ως ενεργό μέλος από το νέο χρό-

νο 2016 της Έφης Τσαγγαρίδου. Ο γραμματέας 

έχει κινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για α-

ποδοχή της προτεινόμενης, η οποία θα επισημο-

ποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Η τελετή ένταξης 

μπορεί να γίνει στη διάρκεια της εκδήλωσης για 

την κοπή της βασιλόπιττας στις 18 Ιανουαρίου. 

 

Η ΑΚ Λίτσα με εγκύκλιο στους ομίλους καλεί 

όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους στη διοίκηση του κυπριακού ρόταρυ στη 

ροταριανή χρονιά 2016-17 να το δηλώσουν εγ-

γράφως μέχρι τις 30/11 στους προέδρους ή 

γραμματείς των ομίλων τους.  

  

 

Συνέδριο της Περιφέρειας 2452 

Τα μέλη του ομίλου υπενθυμίζονται ότι το τρίτο ετή-

σιο συνέδριο της 2452 θα γίνει στο Αμμάν, πρω-

τεύουσα της Ιορδανίας, από Πέμπτη 19 έως Κυρια-

κή 22 Μαϊου 2016, υπό την προεδρία του Κυβερνή-

τη Mustafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ιορδανοί διοργανωτές υπόσχονται ένα μοναδι-

κά ενδιαφέρον συνέδριο, πλούσιο σε θεματολογία 

αλλά και σε εκδηλώσεις συναδέλφωσης και 

επισκέψεις/εκδρομές στα αξιοθέατα της πόλης και 

της χώρας. 

 

Η εγγραφή συνέδρων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειας. 

 

Καλούνται όλα τα μέλη να δηλώσουν το ενδιαφέ-

ρον τους για συμμετοχή στο γραμματέα Θέμη, ο 

οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό για τους ομί-

λους της Κύπρου κατόπιν παράκλησης της ΑΚ Λίτ-

σας.  Θα γίνουν και διευθετήσεις για την αεροπορι-

κή μεταφορά των συνέδρων. 

 

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  

 


