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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 21Δεκ.  20.30 

XMAS PARTY AT DA PAOLO 

PALEOLOGOU 52  

Στην τακτική εβδομαδιαία συνεστία-

ση του Ομίλου μας τη Δευτέρα 14 

Δεκεμβρίου, επικυρώθηκε η σύνθεση 

του εισερχόμενου Δ.Σ. με πρόεδρο 

τον Κώστα Σάββα και η υπόδειξη 

προέδρου για τη ροταριανή χρονιά 

2017-18. 

 

Προηγήθηκε συνεδρία των προ-

προέδρων στην οποία μετείχαν ο 

πρόεδρος Μιχάλης και οι π.π. Θέ-

μης, Μενέλαος, Πανίκος, Πέτρος, Λίτ-

σα, Τάσος, Έλενα και Αναστασία. 

Παρών βεβαίως και ο Κώστας, με 

κάποια καθυστέρηση λόγω έκτακτου 

χειρουργείου. 

 

Στο Δ.Σ. της χρονιάς 2016-17, γραμ-

ματέας θα είναι ο π.π. Τάσος, ταμίας 

η ροτ. Λουίζα και επικεφαλής της ε-

πιτροπής του Ροτ. Ιδρύματος η π.π. 

Μαρία. Η σύνθεση θα ολοκληρωθεί 

σύντομα. 

 

Την προεδρία του Ομίλου για τη χρο-

νιά 2017-18 θα αναλάβει η Δήμητρα 

Νικολάου (President Nominee). Η 

Δήμητρα μας χαιρετά από το Λονδί-

νο και μας ευχαριστεί για την υπόδει-

ξη. 

 

Η συνεστίαση άρχισε με την προσευ-

χή, την οποία ανέπεμψε ο π.π. Πανί-

κος. 

Παρέστησαν επίσης οι ροτ. Λίνα και 

Λουίζα. Απολογίες από π.π. Σώτο και 

ροτ. Άννα και Έφη. 

Επίσκεψη στο δημόσιο νηπιαγωγείο 

Φανερωμένης 

Ο πρόεδρος Μιχάλης, η π.π. Ανασ-

τασία και η π.π. Έλενα επισκέφθηκαν 

νωρίς το πρωί το νηπιαγωγείο και 

μοίρασαν στα 23 παιδάκια δώρα και 

κουπόνια των 50 ευρώ για αγορά 

τροφίμων από τους γονείς τους.  

Τα παιδιά, με μαέστρο τη διευθύντρια 

κυρία Πόπη, ερμήνευσαν για τους 

επισκέπτες τους χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια και ευχαρίστησαν για τα 

δώρα. 

Η π.π. Έλενα εισηγήθηκε να χρημα-

τοδοτήσει ο Όμιλος την απασχόληση  

νηπιαγωγού για τις περιόδους των 

γιορτών. 
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Το νηπιαγωγείο διοργανώνει την επίσημη χριστου-

γεννιάτικη γιορτή του τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 

στις 15.00 και προσκαλεί όλους μας να παραστο-

ύμε και να νοιώσουμε μαζί με τα παιδάκια το πνεύ-

μα των εορτών. 

 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργανώνει και ο Ρ.Ο. 

Λευκωσίας , στο σπίτι της π.β.κ. Μαρίας Χριστο-

πούλου, στις 18 Δεκεμβρίου στις 19.30  και μας 

προσκαλεί να τη μοιραστούμε. Δεν υπάρχει τίμημα 

συμμετοχής. Μπορούν να γίνουν εισφορές στο 

ταμείο υποτροφιών του ομίλου. 

Πρώην μέλη του Ομίλου μας 

Ο γραμματέας ζήτησε από τα μέλη να του διαβιβά-

σουν, αν έχουν, την ηλεκτρονική διεύθυνση των 

πρώην μελών, προκειμένου να λαμβάνουν το εβ-

δομαδιαίο δελτίο, να τηρούνται ενήμερα και να 

προσκαλούνται στις δραστηριότητες του Ομίλου.  

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

Ο Όμιλος θα γιορτάσει με έξοδο στο εστιατόριο 

DA PAOLO (Κων. Παλαιολόγου 52, τηλ. 22438538, 

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, στις 20.30. Τίμημα συμ-

μετοχής 16 ευρώ (φαγητό, ποτό και φιλοδώρημα). 

Σύζυγοί, σύντροφοι, φίλοι και συγγενείς, άλλοι 

ροταριανοί είναι ευπρόσδεκτοι. Ζητείται εθελοντής 

Αη-Βασίλης…  

Θερμή παράκληση να δηλωθεί συμμετοχή στο 

γραμματέα το συντομότερο. 

Η πιο πάνω κάρτα στάληκε στον Όμιλό μας από 

τον διδυμοποιημένο με μας Ρ.Ο. Πάτρας, με ευχές 

για υγεία, αγάπη, ευτυχία, όνειρα, χαμόγελα, δημι-

ουργικότητα και επιτυχίες. Στέλλουμε την αγάπη 

μας στον πρόεδρο Θανάση, το Συμβούλιο και τα 

μέλη. Τις δικές μας ευχές θα στείλει ο πρόεδρος 

Μιχάλης ανταποδίδοντας. 

 

Και μην ξεχνάτε  την εισφορά σας 

για να καλύψουμε και το τελευταίο 

βήμα στον αγώνα για εξάλειψη 

της πολιομυελίτιδας. 

 


