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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 25 Ιαν.  2016, 20.00 

Σύνδεση με ΡΟ Πάτρας  

μέσω Skype  

Τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου ο Όμιλος 

καλωσόρισε το 2016 με εκδήλωση 

συναδέλφωσης στο σπίτι του αντι-

προέδρου Κώστα και της Shannon,  

που μας φιλοξένησαν και φέτος με 

ζεστασιά, γενναιοδωρία και πλούσιο 

μπουφέ.  

Συγκεντρώθηκε το ποσό των 500 ευ-

ρώ, που θα ενισχύσει εξολοκλήρου 

το ταμείο έργων του Ομίλου. 

Ο Πρόεδρος Μιχάλης έκοψε τη βασι-

λόπιττα, ευχόμενος σε όλους καλή 

και δημιουργική χρονιά και ευχαρισ-

τώντας ιδιαίτερα τους οικοδεσπότες. 

Τυχερός της βραδιάς ο Μήδης, που 

μαζί με το φλουρί της βασιλόπιττας 

κέρδισε και το δώρο, ένα κωνσταντι-

νάτο του Πασυκάφ. 

Στη διάρκεια της βραδιάς, έγινε και η 

τελετή εισδοχής του νέου μέλους 

μας, Έφης Τσαγγαρίδου, στο Ρόταρυ 

και στον Όμιλο. Ο πρόεδρος Μιχά-

λης κάλεσε τη νέα ροταριανή να ε-

νισχύσει την κοινωφελή δράση του 

Ομίλου με τα ταλέντα και τις εμπειρί-

ες της. 

Η Έφη ευχαρίστησε όλους για την 

εισδοχή της στον Όμιλο και διαβε-

βαίωσε ότι θα τιμήσει την κίνηση και 

θα εργαστεί για την επιτυχία των 

στόχων και έργων του Ομίλου. 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 25 

18/01/2016 
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Ο πρόεδρος συγχάρηκε την ανάδοχο π.π. Έλενα 

για την πρόταση εισδοχής της Έφης και της παρέ-

δωσε το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ για την ενίσ-

χυση του Ρόταρυ με τέσσερα νέα μέλη. 

Στη βραδιά συναδέλφωσης παρέστησαν επίσης η 

ΑΚ Λίτσα, οι π.π. Θέμης, Αδάμος, Γιώργος, Μενέ-

λαος, Σώτος, Μαρία, Πέτρος, Αναστασία, οι ροτ. 

Λουίζα, Δήμητρα, Άννα, ο π.π. Σωτήρης και η 

Μάλβω Κολέττα, ο πρόεδρος του Ρ.Ο. Λευκωσία-

Λευκοθέα Πανίκος Νικολαϊδης, η πρώτη κυρία του 

Ομίλου μας Ρωξάνη, το επίτιμο μέλος Κλειώ Χατ-

ζηκώστα, η π.π. του Ρ.Ο Λευκωσία-Ασπέλια Έρα, 

οι φίλες του Ομίλου μας Στάλω, Λευκή, οι φίλοι 

του Ομίλου μας Δημήτρης και Λάκης, και η αδελ-

φή του νέου μέλους μας Μπέτυ Τσαγγαρίδου. 

Απολογίες είχαμε από τους π.π. Πανίκο, Φαίδωνα, 

Τάσο, Αντώνη και τις ροτ. Θεοδώρα, Λίνα, Αντιγό-

νη.  

Ο γραμματέας του Ομίλου μετέφερε τους θερμούς 

χαιρετισμούς του ΠΒΚ Βορείου Ελλάδος και ΠΠ του 

αδελφού Ρ.Ο. Βέροιας δρ Ευάγγελου Καλαμπαλί-

κα, ο οποίος πέρασε τις γιορτές στη Λάρνακα με 

την οικογένεια του γιου του Γιώργου, καθώς επί-

σης τις ευχαριστίες του προέδρου του αδελφού 

Ρ.Ο. Πάτρας Θανάση Βόμβα για τις ευχές για την 

ονομαστική γιορτή του. 

Διομιλική Συνεστίαση 

Στην επόμενη συνεστίαση μας, τη Δευτέρα 25 Ια-

νουαρίου, θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον ΡΟ 

Πάτρας και θα παρακολουθήσουμε τη συνεστία-

ση του αδελφού ομίλου, στην οποία θα μιλήσει ο 

ροτ. Ιατρός καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπου-

λος. 

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, στην εκπαίδευση των 

εισερχόμενων κυβερνητών του ΔΡ στο Σαν Ντιέγο 

των ΗΠΑ, ο εισερχόμενος πρόεδρος του ΔΡ John 

Germ παρουσίασε το σήμα της επόμενης ροτα-

ριανής χρονιάς και το σύνθημα, Rotary Serving 

Humanity. Ο εισ. Πρόεδρος ανήκει σε ΡΟ της αμε-

ρικανικής πολιτείας Τενεσή και φέτος είναι πρόεδ-

ρος της επιτροπής του ΔΡ για την εξάλειψη της 

πολιομυελίτιδας. Αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η 

Ιουλίου 2016. 

Επίσκεψη στην Παλμανόβα 

Οι όμιλοι της Λευκωσίας προγραμματίζουν επίσ-

κεψη στην ιταλική πόλη Παλμανόβα, για ολοκλή-

ρωση της διδυμοποίησης με τον τοπικό ΡΟ, από 

31 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου. Η μετάβαση θα γίνει 

μέσω Βιέννης προς Βενετία και το ταξίδι περιλαμ-

βάνει διαμονή και στη Βενετία. Κρατήσεις στο Top 

Kinisis και δηλώσεις συμμετοχής στον πρόεδρο 

του ΡΟ Λευκωσία-Ασπέλια Nazo Davidian. 

 


