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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 18 Ιαν.  2016,,20.00 

Οικία Κώστα και  Shannon 

Σάββα  

Τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016 ο 

Όμιλος πραγματοποίησε την πρώτη 

συνεστίαση του νέου έτους στο ξενο-

δοχείο Σεμέλη με ροταριανή εργασία. 

Συγκεκριμένα, με αφορμή το ότι στο 

ροταριανό ημερολόγιο ο Ιανουάριος 

είναι αφιερωμένος στην Επαγγελμα-

τική Εξυπηρέτηση, ο π.π. Θέμης 

έκαμε στα παρόντα μέλη παρουσία-

ση με θέμα Vocation and Ethics in 

Rotary, με ιδιαίτερη αναφορά στο 4-

Way Test , πατέρας του οποίου υ-

πήρξε ο Αμερικανός ροτ. Herbert 

Taylor (1932). 

Of the things we think, say or do: 

Is it the TRUTH? 

Is it FAIR to all concerned? 

Will it build GOODWILL and BET-

TER FRIENDSHIPS? 

Will it be BENEFICIAL to all con-

cerned ? 

Έκαμε επίσης μνεία του ροταριανού 

κώδικα δεοντολογίας. 

As a Rotarian, I will: 

Act with integrity and high ethical 

standards in my personal and profes-

sional life. 

Deal fairly with others and treat them 

αnd their occupations with respect. 

Use my professional skills through Ro-

tary to mentor young people, help 

those with special needs, and improve 

people’s quality of life in my commu-

nity and in the world. 

Avoid behavior that reflects adversely 

on  Rotary or other Rotarians. 

Ο π.π. Θέμης τόνισε ότι οι ροταρια-

νοί εκπροσωπούν τα επαγγέλματά 

τους στο Ρόταρυ, αλλά ταυτόχρονα 

εκπροσωπούν το Ρόταρυ στα επαγ-

γέλματά τους, αποτελούν παράδειγ-

μα ηθικής συμπεριφοράς και αξιο-

ποιούν κάθε ευκαιρία για προβολή 

του Ρόταρυ στο χώρο εργασίας και 

στους συνεργάτες τους. 

 

Λόγω απουσίας του προέδρου Μι-

χάλη στη μακρινή Αυστραλία για οι-

κογενειακούς λόγους, προήδρευσε η 

αντιπρόεδρος Λίνα, η οποία και ευ-

χήθηκε στον Μιχάλη να του ζήσει ο 

νεογέννητος εγγονός. 

Παρέστησαν επίσης ο ΒΚ Ιάκωβος, η 

ΑΚ Λίτσα, οι π.π. Πανίκος, ‘Ελενα, 

Αναστασία, ο εισερχόμενος πρόεδ-

ρος Κώστας και οι ροτ. Λουίζα, Δή-

μητρα, Αντιγόνη, Άννα, Έφη. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 24 

11/01/2016 
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Απολογίες είχαμε επίσης από τους π.π. Μενέλαο 

και Αντώνη. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο εισερχόμενος πρόεδ-

ρος Κώστας. 

Εορτάζοντες: Στις 17 Ιανουαρίου έχει την ονομασ-

τική εορτή του ο π.π. Αντώνης.  

Ευχαριστίες στον ΒΚ Ιάκωβο για την εισφορά των 

15 ευρώ στο ταμείο του Ομίλου. 

Συγχαρητήρια: 

Ο Όμιλος συνεχάρη θερμά τον ΒΚ Ιάκωβο για τον 

επίσημο διορισμό του ως Αναπληρωτή Κυβερνήτη 

για την Κύπρο στην επόμενη ροταριανή χρονιά και 

διαβεβαίωσε για την αμέριστη στήριξή του στα κα-

θήκοντα που αναλαμβάνει. 

 

Ανακοινώσεις: 

Στις 14 Ιανουαρίου, στις 13.15, στο Χίλτον, ο ΡΟ 

Λευκωσίας θα έχει ομιλητή τον Υφυπουργό Κ. Πετ-

ρίδη για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσί-

ας. 

Στις 14 Ιανουαρίου, στις 20.30, στην ταβέρνα Πριγ-

κηπέσσα, ο ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα διοργανώνει 

βραδιά βασιλόπιττας, με μουσική και χορό. 

Στις 19 Ιανουαρίου, στις 20.00, στο Crowne Plaza 

στη Λεμεσό, ο ΡΟ Αμμοχώστου έχει παρουσίαση 

από το δημοσιογράφο Αμμοχωστιανό Πάρη Πο-

ταμίτη του ντοκιμαντέρ «Αμμόχωστος, 36 αιώνες 

πολιτισμού» που προβλήθηκε από το ΡΙΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη εκδήλωση του Ομίλου μας: 

Θα καλωσορίσουμε το 2016 και θα κόψουμε βασι-

λόπιττα στο σπίτι του Κώστα και της Shannon, το-

υς οποίους θερμά ευχαριστούμε που μας φιλοξε-

νούν και φέτος. Έναρξη προσέλευσης στις 20.00. 

Στη διάρκεια της βραδιάς θα γίνει η επίσημη εισδο-

χή στο Ρόταρυ και στον Όμιλο της Έφης. Συμμετο-

χές το συντομότερο στο γραμματέα. Τίμημα συμ-

μετοχής 20 ευρώ, όλα τα έσοδα στο ταμείο έργων 

του Ομίλου. 

The Rotary campaign to eradicate polio got a major 

financial boost from the annual Miles to End Polio bike 

ride, held as part of El Tour de Tucson, on 21 Novem-

ber in Arizona, USA. Rotary General Secretary John 

Hewko and a team of eight RI staff members helped 

raise $4.4 million. The Bill & Melinda Gates Founda-

tion will match the funds 2-to-1, bringing the total con-

tribution to PolioPlus to more than $13.5 million. 

More than 1,400 music lovers, including RI Presi-
dent K.R. Ravindran, turned out for a concert in 
Lucerne, Switzerland. Called Music for Life and 
performed by the Chamber Orchestra of Basel un-
der the direction of Giovanni Antonini, the event 
raised $300,000 for polio eradication. The three 
Rotary districts covering Switzerland and Liech-
tenstein raised $600,000 for polio in 2015.  
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