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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 7 Δεκ.  20.00 

Weekly club meeting  

Στο μπαρ του ξενοδοχείου Σεμέλη, και 

σε χαλαρή ατμόσφαιρα, έγινε η τακτι-

κή εβδομαδιαία συγκέντρωση του 

Ομίλου μας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρί-

ου. Δεν έγινε κανονική συνεστίαση 

λόγω της εορτής του Απ. Ανδρέα, 

Όμως υπήρξε ικανή προσέλευση. 

Μόνο έξι μέλη είχαν δηλώσει συμμε-

τοχή, τελικά όμως προσήλθαν υπερ-

διπλάσια μέλη. 

 

Λόγω αδιαθεσίας απουσίασε ο πρό-

εδρος Μιχάλης, στον οποίο οι πα-

ρόντες ευχήθηκαν σύντομη ανάρρω-

ση. Προήδρευσε η αντιπρόεδρος Λί-

να και παρέστησαν επίσης ο εισερχό-

μενος πρόεδρος Κώστας, οι προ-

πρόεδροι Μαρία,  Έλενα, Αναστασία, 

Θέμης, Μενέλαος, Πανίκος, Τάσος 

και οι ροτ.  Λουίζα, Δήμητρα, Άννα.   

 

Πρώτη επίσημη παρουσία ως μέλος 

του Ομίλου από την Έφη Τσαγγαρί-

δου, την οποία καλωσορίσαμε όλοι 

θερμά. 

 

Είχαμε ακόμα τη χαρά να φιλοξενή-

σουμε τον  Τάσο Μουτζούρη, μέλος 

του ΡΟ Θεσααλονίκης-Πανόραμα, 

που ήρθε στην Κύπρο για να συμμε-

τάσχει σε συνέδριο πληροφορικής 

και διέμενε στο Σεμέλη. Ο επισκέπτης 

μας προέβη σε ενημέρωση για τον 

όμιλό του και το Ρόταρυ στη Θεσσα-

λονίκη και η αντιπρόεδρος Λίνα του 

προσέφερε το λάβαρο του Ομίλου 

μας, διαβιβάζοντας και τους χαιρετισ-

μούς μας στα μέλη του ομίλου του. 

 

Στην επόμενη συνεστίαση του Ομίλου 

μας, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ο αν-

τιπρόεδρος Κώστας, με την ιδιότητα 

του γιατρού, θα μας μιλήσει για την 

πρόληψη ασθενειών, αφού ο Δεκέμ-

βριος είναι στο ροταριανό ημερολό-

γιο Disease Prevention and Treat-

ment Month. 

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 

19.00, πριν από τη συνεστίαση του 

Ομίλου, το κολλέγιο των προ-

προέδρων θα συνέλθει για να επικυ-
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ρώσει την εκλογή του Κώστα ως προέδρου 2016-

17 και να υποδείξει τον πρόεδρο 2017-18.  

Εορτάζοντες:  

Ο προ-πρόεδρος Νίκος έχει την ονομαστική εορτή 

του στις 6/12, η ροτ. Λουίζα τα γενέθλιά της στις 

9/12 και η ροτ. Άννα την ονομαστική εορτή της επί-

σης «στου Δεκέμβρη τις εννιά» όπως τραγούδησε 

ο αείμνηστος Μάριος Τόκας. Θερμές ευχές από 

όλους. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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.   

 

Εντός των ημερών θα κυκλοφορήσει εγκύκλιος σε 

όλους τους ομίλους της Κύπρου σχετικά με τη συμ-

μετοχή στο συνέδριο, με όλες τις αναγκαίες πληρο-

φορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from DG Mustafa Nasereddin to all 

Rotarians in the District: 

At the beginning of this Rotary year, I appealed 

to you to contribute to the Rotary Foundation 

Polio Program. Many of you have responded 

positively to my plea and many others prom-

ised during my official visits to the clubs to ful-

fil this request as soon as possible. 

I kindly urge those who didn’t contribute or 

who contributed part of their commitment to 

expedite this process to meet our promise to 

Rotary Foundation.   

Your club contribution will certainly help fill 

the funding gap that holds us back in fighting 

this dreadful disease.  

Best regards, 

                                 

                                                                            

Mustafa Nasereddin                                      

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  

 


