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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 11 Ιαν.  2016, 20.00 

Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ.  

ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΗ 

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016 

Τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, με την 

ευκαιρία των επικείμενων εορτών, ο 

Όμιλος πραγματοποίησε συνεστίαση  

στο εστιατόριο DA PAOLO στην οδό 

Παλαιολόγου, στα τείχη της Λευκω-

σίας, στην οποία η προσέλευση ήταν 

αθρόα, τα εδέσματα νόστιμα, και το 

κέφι διάχυτο. 

Ο Αη-Βασίλης (δηλαδή η π.π. Μαρία 

με την ανάλογη ενδυμασία, γενειάδα 

και σακκούλα) μοίρασε ευχές και 

δωράκια σε όλους.  

Παρόντες ο πρόεδρος Μιχάλης και η 

Ρωξάνη, η ΑΚ Λίτσα, η π.π. Αναστα-

σία και ο Δημήτρης, ο π.π. Πανίκος 

και η Λένα, ο π.π. Πέτρος και η Λευ-

κή, οι π.π. Θέμης, Αδάμος, Μαρία, 

Τάσος, ο ροτ. Παντελής και η Φώφη, 

η ροτ. Άντρη, η ροτ. Αντιγόνη, η ροτ. 

Λίνα και η κόρη της Ελένη, η ροτ. Λο-

υίζα, η ροτ. Άννα και ο Αντώνης, και 

τα πρώην μέλη του Ομίλου Γιαννού-

λης και Νικόλας. 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ευχήθηκε σε 

όλους να περάσουν όμορφα τις 

γιορτές, έστειλε ευχές στους διδυμο-

ποιημένους με τον όμιλό μας Ρ.Ο. 

Βέροιας, Αλεξανδρούπολης, Πάτρας 

και Mount Kisco Νέας Υόρκης, και 

ανακοίνωσε ότι οι συνεστιάσεις στις 

28/12 και 4/1 ακυρώνονται λόγω 

των εορτών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 23 

21/12/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο νηπιαγωγείο Φανε-

ρωμένης 

Η π.π. Έλενα και οι ροτ. Λίνα και Λουίζα εκπροσώ-

πησαν τον Όμιλο και χάρηκαν τη γιορτή που ετοί-

μασαν και παρουσίασαν τα 23 παιδάκια του νηπι-

αγωγείου και η διευθύντρια κυρία Πόπη.  

Ο Ομιλος έχει προσφέρει στα παιδιά δωράκια και 

στους γονείς τους από ένα κουπόνι για ψώνια 

(τρόφιμα) αξίας 50 ευρώ από την υπεραγορά Α-

θηαινίτης. 

 

 

Μια φωτογραφία, χίλιες… θύμησες, χίλιες… ευχές 

Η πιο κάτω φωτογραφία λήφθηκε από ένα φίλο 

και συμμαθητή προ ημερών. Είναι το λουλούδι της 

Σαλαμίνας. Τα σχόλια περιττεύουν. 

Πήραμε ευχές από πολλούς φίλους ροταριανούς 

και από πολλούς ομίλους στην  Κύπρο, την Ελλά-

δα και τις χώρες της Περιφέρειας μας (2452).  Πή-

ραμε ευχές από τον Κυβερνήτη μας, αλλά και από 

τους ΤΚ ροταριανούς. Απαντήσαμε σε όλους με 

θερμές ευχές. 

Ο ΠΒΚ και ΠΠ του αδελφικού ΡΟ Βέροιας δρ Ευάγ-

γελος Καλαμπαλίκας βρίσκεται στην Κύπρο και 

απευθύνει σε όλους θερμές ευχές και την αγάπη 

του. Θα μας επισκεφθεί εντός Ιανουαρίου. 

Επόμενη συνεστίαση στις 11 Ιανουαρίου 2016. 

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός, ιδρυ-

τικό μέλος του ομίλου μας, αποδέχθηκε πρόσκλη-

ση του ομίλου μας και του πατρικού μας ΡΟ Αμ-

μοχώστου και θα μας μιλήσει για το θέμα της Αμ-

μοχώστου σε κοινή εκδήλωση των δύο ομίλων 

στις 15 Φεβρουαρίου 2016. Λεπτομέρειες θα κοι-

νοποιηθούν προσεχώς. 

 


