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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 7 Μαρτίου  

στις 20.00 στο 

ξενοδοχείο Σεμέλη 

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, στην 

τακτική εβδομαδιαία συνεστίασή του, 

ο Όμιλος ασχολήθηκε με την οργά-

νωση της εκδήλωσης που προγραμ-

ματίζει για να τιμήσει τα 20χρονά του 

και με την έκδοση ειδικού επετειακού 

λευκώματος. 

Συζητήθηκαν το περιεχόμενο της εκ-

δήλωσης και του λευκώματος, το 

συνολικό κόστος, και η δυνατότητα 

εξασφάλισης χορηγιών από Αμμο-

χωστιανούς και άλλους φίλους του 

Ομίλου. Επίσης συγκροτήθηκε η ορ-

γανωτική επιτροπή. Η εκδήλωση 

προγραμματίζεται να γίνει στην Πύλη 

Αμμοχώστου με τη στήριξη του δη-

μάρχου της κατεχόμενης πόλης μας, 

στα μέσα Απριλίου, σε ημερομηνία 

που θα οριστικοποιηθεί σύντομα. 

Παρέστησαν στη συνεστίαση ο πρό-

εδρος Μιχάλης, οι π.π. Θέμης, Πανί-

κος, Μαρία, Αναστασία και οι ροτ. 

Κώστας, Άντρη, Λίνα, Λουίζα, Δήμητ-

ρα, Αντιγόνη. Παρούσα επίσης η 

ροτ. Καρολίνα του Ρ.Ο. Ιωαννίνων. 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίσαμε το 

πρώην μέλος του Ομίλου μας Τα-

σούλα Πασχάλη, η οποία επισκέπτε-

ται αυτές τις ημέρες την Κύπρο. 

Απολογίες από ΑΚ Λίτσα, π.π. Μενέ-

λαο, Σώτο, Έλενα, Τάσο και ροτ. 

Άννα. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο πρόεδρος 

Μιχάλης.  

Εορτάζοντες 

Την Κυριακή 6/3 εορτάζει τα γενέθλιά 

του ο π.π. Νίκος. Να τα εκατοστήσει. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Η επόμενη συνεστίαση, τη Δευτέρα 7 

Μαρτίου, θα είναι αφιερωμένη στο 

νερό, με την ευκαιρία του μήνα στο 

ροταριανό ημερολόγιο για το νερό 

και την υγιεινή. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ που εκκρεμούν να 

καταβληθούν από όλους το συντο-

μότερο. Η ταμίας Λουίζα θα στείλει 

ξανά μέιλ με τα στοιχεία του λογα-

ριασμού του Ομίλου στην Τράπεζα 

Κύπρου. Επιταγές επίσης 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 Ιορδα-

νίας.  

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 31 

29/02/2016 
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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 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.  

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ Ρ.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΗΔΡΑ 

It's time to get ready for rally! For the 8th con-
secutive year, we are organising the LESPA-FIPA 
Charity Rotary Car Rally on Sunday 20 March.  
We promise every participating Rotarian and 
friend, whether in a classic or modern car, a great 
time! We look forward to strong participation 
from each of our Nicosia based Clubs and rely on 
your support. Prospective participants need to 
complete the application form and send the par-
ticipation fee to Lespa-FIPA. Our proceeds will be 
donated to PASYKAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΑΣ 

March is Water and Sanitation Month. This 

month is our opportunity to think about ap-

propriate projects to help our communities in 

facing the many obstacles they face in differ-

ent countries. 

Important Dates to remember: 

     7-13 March: World Rotaract Week. 

Remember to conduct activities in sup-

port of your local Rotaract club or help 

organize one. 

     11-13 March : Presidential Confer-

ence: Literacy and WASH in Schools, 

Kolkata, India 

     18-19 March : Presidential Confer-

ence: WASH in Schools, Pasay City, 

Manila, Philippines 

     27 March:  Reception & Gala Dinner 

in honor of 2015-16 RI President K.R. 

"Ravi" Ravindran and his wife. Visit-

ing Jordan, Grand Hyatt Hotel, Am-

man, Jordan 

     31 March : Preregistration discount 

ends for Rotary International Conven-

tion 
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