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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 15 Φεβ.  20.00 

Κοινή συνεστίαση με 

Ρ.Ο. Αμμοχώστου  

Στην τακτική μας συνεστίαση στις 8 

Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Μιχάλης 

προέβη σε συνοπτική ενημέρωση για 

διάφορα τρέχοντα θέματα και δρασ-

τηριότητες του Ομίλου. 

Στρατηγικό σχέδιο δράσης 

Η ειδική επιτροπή στρατηγικού σχεδι-

ασμού συνήλθε στις 4/2 στο σπίτι 

του εισερχόμενου προέδρου Κώστα, 

με συμμετοχή του Μιχάλη, της Λίνας 

και του Τάσου. Αποφασίστηκε όπως 

το επόμενο club assembly αρχίσει 

στις 19.00 και αφιερωθεί εξολοκλή-

ρου στη διατύπωση και συζήτηση 

εισηγήσεων από τα μέλη για καταρ-

τισμό του στρατηγικού σχεδίου δρά-

σης του Ομίλου για τα επόμενα τρία 

χρόνια. 

Εικοσάχρονα 

Ο πρόεδρος Μιχάλης αναφέρθηκε 

στα 20χρονα του Ομίλου μας που θα 

εορταστούν με ειδική εκδήλωση στις 

18 Απριλίου, στην οποία θα παρου-

σιαστεί το λεύκωμα της επετείου. Η 

ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί θα 

συνέλθει προσεχώς για έναρξη της 

απαιτούμενης εργασίας. 

 

Βραβεία της Περιφέρειας 

Έγινε επίσης συζήτηση για τα βραβεί-

α της περιφέρειας και αποφασίστηκε 

να υποβληθούν προτάσεις του Ομί-

λου για τα βραβεία Club Administra-

tion, Membership, Rotary Months. Ο 

πρόεδρος θα συντονίσει την ετοιμα-

σία των προτάσεων με τους επικε-

φαλής των αρμοδίων επιτροπών και 

τον γραμματέα. 

Κοινή συνεστίαση με Ρ.Ο. Αμμοχώσ-

του στη Λεμεσό 

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι την επό-

μενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, ο 

Όμιλος μας θα έχει κοινή συνεστία-

ση με τον πατρικό Ρ.Ο. Αμμοχώστου 

στη Λεμεσό, στις 20.00. Ομιλητής θα 

είναι ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέ-

ξης Γαλανός, πρώην μέλος των δύο 

ομίλων, με θέμα «Εξελίξεις στο Κυπ-

ριακό και Αμμόχωστος». Το τίμημα 

συμμετοχής είναι 25 ευρώ, για πλού-

σιο μπουφέ, ποτά, γλυκά και καφές. 

Ο γραμματέας έχει πάρει συμμετοχές 

και θα συντονίσει τη μετάβαση στο 

Crowne Plaza Hotel και επιστροφή με 

αυτοκίνητα.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 28 

08/02/2016 
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Επίσκεψη στην Παλμανόβα 

Η ροτ. Άντρη ενημέρωσε ότι το ενδιαφέρον για 

συμμετοχή υπήρξε περιορισμένο και τελικά θα με-

ταβεί για τη διδυμοποίηση του τοπικού ομίλου με 

τους ομίλους Λευκωσίας μόνο ο πρόεδρος Μιχά-

λης με τη σύζυγό του Ρωξάνη. 

RYLA 2016 

Η ΑΚ Λίτσα ενημέρωσε σχετικά με τη φετινή διορ-

γάνωση, που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-

μιο στη Λευκωσία στις 5 Μαρτίου. Στόχος είναι η 

προσέλκυση 100 νέων ηλικίας 17 έως 30. η συμμε-

τοχή είναι δωρεάν. Καλούνται τα μέλη να προτεί-

νουν υποψηφίους. 

Ροταριανές υποτροφίες 

Ο γραμματέας ενημέρωσε σχετικά με τη δημοσίευ-

ση στις κυπριακές εφημερίδες ανακοίνωσης του 

Ομίλου για τις υποτροφίες Peace Fellowships του 

Rotary Foundation. Αναφέρθηκε επίσης στην 

προσφορά υποτροφιών του Ρόταρυ, σε συνεργα-

σία με την ΟΥΝΕΣΚΟ, για μεταπτυχιακές σπουδές 

σε κλάδους διαχείρισης των υδάτων. 

Εκδήλωση Καραϊσκάκειου 

Η π.π. Έλενα ενημέρωσε ότι το ‘Ιδρυμα θα τιμήσει 

τους δότες μυε-λού 2015 σε ειδική εκδήλωση στο 

προεδρικό μέγαρο στις 29 Φεβρουαρίου. Η πρόσ-

κληση θα διανεμηθεί στα μέλη ηλεκτρονικά από 

τον γραμματέα και καλούνται όσοι μπορούν να 

παραστούν. 

Στη συνεστίαση παρέστησαν η ΑΚ Λίτσα, οι π.π. 

Θέμης, Πανίκος, Μαρία, Έλενα και οι ροτ. Άντρη, 

Λίνα, Λουίζα, Δήμητρα, Έφη. 

Παρέστη επίσης η ροτ. Καρολίνα Καπόγλου του 

Ρ.Ο. Ιωαννίνων. 

Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την εκ Θεσσα-

λονίκης φίλη της ΑΚ Λίτσας Γλυκερία Gayraud, η 

οποία μας μίλησε για την οικογένεια και την ενασ-

χόλησή της, και αντάλλαξε μαζί μας απόψεις για 

την ανθρωπιστική δραστηριότητα του Ρόταρυ. 

Την προσευχή ανέπεμψε η ροτ. Άντρη. 

Απολογίες είχαμε από την π.π. Αναστασία, τον 

π.π. Μενέλαο, τη ροτ. Άννα, τη ροτ. Αντιγόνη, τον 

ροτ. Κώστα.  

Εορτάζοντες: 

Στις 11 Φεβρουαρίου έχει επίσης ονομασ-

τική εορτή η Θεοδώρα Ταουσιάνη. Θερ-

μές ευχές από όλα τα μέλη. 

 
Today marks just 100 days to go until 

the District 2452 Conference in Amman, 
Jordan. The four-day conference will run 
on 19 - 22 May, 2016 offering participating 
Rotarians and guests the chance to ex-
plore a historic country and connect with 
fellow members while being inspired by 
world-class speakers. 

The conference will commence on Thursday 
May 19th with an Opening Ceremony at 7 
pm and will come to an end on Sunday 
May 22nd with lunch. 

Conference plenary sessions will cover topics 
that include Water and Sanitation, Youth 
Empowerment, Health, Education, Refu-
gees’ challenges, Tourism, Energy substi-
tutes and Environment.   

Participants will be treated to dinner at Amman’s 
new downtown - the Abdali Boulevard, 
experience the renowned Jordanian hos-
pitality firsthand with a dinner hosted by 
Jordanian Rotarians at their homes, and 
witness the breathtaking sight of sun-
set at the lowest point on the face of the 
earth - the Dead Sea followed by a Gala 
Dinner. 
  

If you did not register yet, you can sign up today 
and save USD 50 by registering online : http://
rotaryd2452.org/erp/cms/joomla/index.php/en/

conference-2016?cmid=d4  
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