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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 14 Δεκ.  20.00 

College of Past Presidents 

And  weekly club meeting  

Στην τακτική εβδομαδιαία συνεστία-

ση του Ομίλου μας τη Δευτέρα 7 Δε-

κεμβρίου, ο αντιπρόεδρος Κώστας, 

με την ιδιότητα του γιατρού, μας μί-

λησε για την πρόληψη ασθενειών, 

αφού ο Δεκέμβριος είναι στο ροτα-

ριανό ημερολόγιο Disease Preven-

tion and Treatment Month. 

 

Ο Κώστας επικεντρώθηκε στη μάστι-

γα της παχυσαρκίας, την οποία χα-

ρακτήρισε ως τη σοβαρότερη απειλή 

του αιώνα για την υγεία, ιδιαίτερα 

των παιδιών. 

 Όπως εξήγησε, η παχυσαρκία είναι 

νοσογόνος κατάσταση η οποία μπο-

ρεί να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρές 

παθήσεις, όπως καρδιακά νοσήμα-

τα, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια και 

πολλά άλλα προβλήματα υγείας.  

Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκί-

ας, επισήμανε τη σημασία της σωσ-

τής διατροφής και της άσκησης. 

 

 

Όπως έχει υπολογιστεί, παχυσαρκία 

παρουσιάζουν σήμερα 1,2 δισ. 

άνθρωποι σε όλες τις χώρες, με 

πρώτες στον πίνακα συχνότητας το 

Μεξικό και τις ΗΠΑ. Ούτε η Κύπρος 

αποτελεί εξαίρεση και το Ρόταρυ θα 

μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλί-

ες για ενημέρωση του πληθυσμού 

και παρότρυνση για μια πιο υγιεινή 

ζωή. 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ευχαρίστησε 

τον Κώστα για την ιδιαίτερα κατατο-

πιστική παρουσίαση.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 21 

07/12/2015 
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Η συνάντηση του Ομίλου άρχισε με την προσευχή, 

την οποία ανέπεμψε η νέο-εισερχόμενη ροτ. Έφη. 

Παρόντες επίσης οι π.π. Αναστασία, Έλενα, Θέ-

μης, Μενέλαος, Πανίκος, Αντώνης, Τάσος και οι 

ροτ. Λίνα, Αντιγόνη, Λουίζα, Δήμητρα, Άννα. 

Εορτάζοντες: 

Ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στον π.π. Νίκο για την 

ονομαστική εορτή του. Στις 9/12 έχει ονομαστική 

εορτή η Άννα και επέτειο γάμου η Λουίζα. Στις 

11/12 έχει ονομαστική εορτή ο π.π. Αδάμος (που 

μεταφέρεται στην Κυριακή 13/12), στις 12/12 επέ-

τειο γάμου ο πρόεδρος Μιχάλης και στις 13/12 

έχει γενέθλια ο Κώστας. Θερμές ευχές σε όλους. 

Ανακοινώσεις:  

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 19.00, πριν από τη 

συνεστίαση του Ομίλου, το κολλέγιο των προ-

προέδρων θα συνέλθει για να εκλέξει το νέο Δ.Σ. 

που θα προτείνει ο εισ. Πρόεδρος Κώστας και να 

υποδείξει τον/την πρόεδρο 2017-18.  

Ο γραμματέας αναφέρθηκε στο περιφερειακό συ-

νέδριο που θα διοργανωθεί στο Αμμάν το Μάιο 

2016, υπενθύμισε ότι έχει στείλει σε όλα τα μέλη 

μέιλ με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και το 

έντυπο δήλωσης συμμετοχής, και σημείωσε ότι 

υπάρχει οικονομικό όφελος από τη δήλωση πριν 

το τέλος του 2015. 

Ο γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στα βραβεία 

που θα δώσει η περιφέρεια στο συνέδριο του Αμ-

μάν, υπενθύμισε ότι έχει στείλει στους προέδρους 

των επιτροπών του Ομίλου τα κριτήρια διεκδίκη-

σης βραβείων και τους κάλεσε να τα μελετήσουν 

και να δηλώσουν στον πρόεδρο κατά πόσο ο 

όμιλος μπορεί να διεκδικήσει τα ανάλογα βραβεία. 

O πρόεδρος Μιχάλης ενημέρωσε τα μέλη σχετικά 

με σύσκεψη των προέδρων των ομίλων της Λευ-

κωσίας για την προγραμματιζόμενη επίσκεψη, την 

άνοιξη του 2016, στην πόλη Παλμανόβα της Ιταλί-

ας για την τελετή διδυμοποίησης. Όταν οριστικο-

ποιηθούν οι διευθετήσεις θα κοινοποιηθούν στα 

μέλη για δηλώσεις συμμετοχής. 

Ακολούθως, έγινε αναφορά στην εκδήλωση Ca-

sino Night που διοργανώνει ο ΡΟ Λευκωσία-

Λευκοθέα μαζί με το ΡΟ Κερύνειας στις 17/12 στο 

Residence (πρώην Occhio) και η π.π. Έλενα ενη-

μέρωσε τα μέλη σχετικά με τη διάθεση των εισιτη-

ρίων προς 30 ευρώ. 

Στη συνέχεια, ο π.π. Πανίκος ενημέρωσε τον Όμιλο 

σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τη διεύθυνση 

του Κέντρου Απόστολος Παύλος για άτομα με βα-

ριά νοητική υστέρηση στο Λιοπέτρι για ενδεχόμενη 

στήριξη από τον Όμιλο για την εγκατάσταση φω-

τοβολταϊκών στο Κέντρο. Συμφωνήθηκε πως το 

Συμβούλιο του Κέντρου θα προβεί σε μελέτη και 

κοστολόγηση, και θα επανέλθει. Τα μέλη του Ομί-

λου έλαβαν καταρχήν απόφαση για οικονομική 

στήριξη του έργου, έχοντας υπόψη ότι μπορεί να 

στοιχίσει μέχρι 7,000 ευρώ και ότι ο Όμιλος διαθέ-

τει ήδη 2,700 ευρώ από τις πωλήσεις φωτογραφι-

ών που ανέλαβε ο π.π. Αντώνης, ενώ μπορεί να 

εξασφαλίσει χορηγία 1,000 ευρώ από την περιφέ-

ρεια και να διαθέσει και ιδίους πόρους στη φετινή 

και την επόμενη χρονιά. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε 

τον Πανίκο για τις ενέργειές του. 

Εξάλλου, η π.π. Αναστασία ενημέρωσε τα μέλη ότι 

έχουν αγοραστεί τα κουπόνια των 50 ευρώ για 

τρόφιμα και τα δωράκια για τα παιδιά του νηπια-

γωγείου Φανερωμένης. Τη Δευτέρα 14/12 στις 

07.45 θα γίνει επίσκεψη των μελών στο νηπιαγω-

γείο για να δούμε τα παιδιά και να μοιράσουμε τα 

δώρα. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε την Αναστασία 

για τις ενέργειές της. 

 


