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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 29 Φεβ.  20.00 

Ροτ. Εργασία — Εκδήλωση 

και λεύκωμα 20χρονων 

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, ο 

Όμιλος τίμησε την 111η επέτειο 

ίδρυσης του Ρόταρυ. 

Ο πρόεδρος Μιχάλης έκαμε αναφο-

ρά στην επέτειο και τον ιδρυτή Πολ 

Χάρρις.  

Με την ευκαιρία της επετείου, που 

είναι πάντοτε αφιερωμένη στην παγ-

κόσμια ειρήνη και την κατανόηση, ο 

πρόεδρος Μιχάλης αναφέρθηκε στα 

προγράμματα ειρήνης του Διεθνούς 

Ρόταρυ και έκαμε παρουσίαση του 

θερινού προγράμματος ειρήνης του 

Πανεπιστημίου της Κύπρου. 

 

Στη διάρκεια της συνεστίασης κόπη-

κε τούρτα για τα γενέθλια του Ρότα-

ρυ. 

Παρέστησαν η ΑΚ Λίτσα, ο ΒΚ Ιάκω-

βος, οι π.π. Μαρία, Αναστασία και οι 

ροτ. Κώστας, Λίνα, Λουίζα, Δήμητρα, 

Αντιγόνη. Απολογίες από π.π. Θέμη, 

Πανίκο, Έλενα και ροτ. Έφη. 

Εορτάζοντες 

Στις 22/2, η επέτειος γάμου του π.π. 

Νίκου με την Ιούλλα και στις 26/2 η 

επέτειος γάμου του π.π. Πέτρου με τη 

Λευκή. Να τα εκατοστήσουν. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Στην επόμενη συνεστίαση, τη Δευτέ-

ρα 29 Φεβρουαρίου, θα γίνει συζήτη-

ση σχετικά με το περιεχόμενο της εκ-

δήλωσης που προγραμματίζεται για 

τα 20χρονα του Ομίλου μας και το 

επετειακό λεύκωμα που θα εκδοθεί. 

Θα γίνει επίσης συζήτηση για τα 

βραβεία της περιφέρειας με στόχο να 

υποβάλουμε τις προτάσεις μας εντός 

των προθεσμιών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 30 

22/02/2016 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ που εκκρεμούν να καταβληθούν 

από όλους το συντομότερο. Η ταμίας Λουίζα θα 

στείλει ξανά μέιλ με τα στοιχεία του λογαριασμού 

του Ομίλου στην Τράπεζα Κύπρου. Επιταγές επί-

σης δεκτές. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ το Μάιο στο 

Αμμάν, δηλώσεις γίνονται δεκτές με το ειδικό 

έντυπο. Τρέξτε να κρατήσετε θέση στις εκδηλώσεις 

που ετοιμάζουν οι ροταριανοί της Ιορδανίας.  

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ που στηρίζεται 

από τον Όμιλό μας επισκέφθηκε το περασμένο 

Σάββατο ο πρόεδρος μιχάληςε μαζί με τη σύζυγό 

του Ρωξάνη. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και 

ενημεερώθηκαν για τη λειτουργία και τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα. Ο Όμιλος περι-

μένει από τη διεύθυνση τα σχέδια για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών με δαπάνες του.  

ΤΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ θα τιμήσει τους δότες 

μυελού 2015 σε ειδική εκδήλωση στο προεδρικό 

μέγαρο στις 29 Φεβρουαρίου. Η πρόσκληση δια-

νεμήθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά και καλούνται 

όσοι μπορούν να παραστούν. 

RYLA 2016 θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

στη Λευκωσία στις 5 Μαρτίου. Στόχος είναι η προ-

σέλκυση 100 νέων ηλικίας 17 έως 30. Η συμμετοχή 

είναι δωρεάν. Καλούνται τα μέλη να προτείνουν 

αμέσως υποψηφίους. 

 

 

 

 

 

 

Ο 

Ο 

O Ρ.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ διοργανώνει στις 18 Μαρτίου 

στις 20.00 παράσταση με τον τίτλο Opera of Love 

στο θέατρο Παλλάς. Εισιτήριο 15 ευρώ, με ένα πο-

τήρι κρασί στο τέλος. Δηλώσεις στον πρόεδρο 

Ντικράν Ουζουνιάν στο τηλ. 99322230. 

O Ρ.Ο. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ θα επισκεφθεί την Κύπρο 

στις αρχές Μαρτίου. Στις 10/3 θα ευρίσκεται στη 

Λευκωσία για ξενάγηση και το βράδυ στις 7.30 θα 

τους δεξιωθεί στην Πριγκιπέσσα ο ΡΟ Κερύνειας. 

Καλούνται όσα μέλη επιθυμούν να συνοδεύσουν 

στην ξενάγηση και να παραστούν το βράδυ στην 

ταβέρνα να το δηλώσουν στον πρόεδρο Χρίστο 

Τσιρίδη στο τηλ. 99588963.  


