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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 21 Μαρτίου  

στις 20.00 στο 

ξενοδοχείο Σεμέλη 

Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, στην τακτική 

εβδομαδιαία συνεστίαση του Ομίλου 

μας, με την ευκαιρία που ο Μάρτιος 

στο ροταριανό ημερολόγιο είναι αφι-

ερωμένος στο νερό, έγινε μια ιδιαίτε-

ρα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική 

παρουσίαση από τον π.π. Αντώνη. 

Έγινε αναφορά στη διαχείριση του 

νερού στην Κύπρο, την αξιοποίηση 

των αποθεμάτων και των όμβριων 

υδάτων, και τις τεχνολογικές καινο-

τομίες για την αποτροπή πλημμυρών 

σε σπίτια και άλλα υποστατικά. 

 

Παρόντες ο πρόεδρος Μιχάλης, οι 

π.π. Θέμης, Πανίκος, Αντώνης, 

Έλενα και οι ροτ. Κώστας, Λίνα, Δή-

μητρα, Άννα.  

Απολογίες από ΑΚ Λίτσα, π.π. Μενέ-

λαο, Τάσο, Αναστασία και ροτ. Λουί-

ζα, Αντιγόνη, Έφη. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο γραμματέ-

ας.  

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευ-

τέρας, η συνεστίαση του Ομίλου στις 

14/3 ακυρώνεται. Επόμενη συνεστία-

ση στις 21/3. 

Καλό ξεφάντωμα στα καρναβάλια, 

καλό «κόψιμο της μούττης» και καλή 

Σαρακοστή σε όλους. 

Εορτάζοντες: 

Στις 11/3 γιορτάζει τα γενέθλια της η 

ροτ. Αντιγόνη. Θερμές ευχές. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ που εκκρεμούν να 

καταβληθούν από όλους το συντο-

μότερο.  

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 32 

07/03/2016 
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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.  

Στην εκδήλωση RYLA 2016 στις 5 Μαρτίου συμμε-

τείχαν δύο νέοι που προτάθηκαν εκ μέρους του 

Ομίλου μας από την π.π. Έλενα, την οποία και ευ-

χαριστούμε. 

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. 

Ο Ρ.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΗΔΡΑ διοργανώνει και φέτος 

φιλανθρωπικό ράλλυ αυτοκινήτου, που θα διεξα-

χθεί στις 20 Μαρτίου. Δηλώσεις συμμετοχής στον 

πρόεδρο του Ομίλου μέσω ειδικού εντύπου. Τα 

έσοδα θα δοθούν στον ΠΑΣΥΚΑΦ. 

+ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΡΟΤΑΡΥ ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑ-

ΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ  

Απεβίωσε, και κηδεύτηκε στην παρουσία 

πολλών ροταριανών, δικαστών και νομικών, 

ο διακεκριμένος ροταριανός και πρώην πρό-

εδρος επαρχιακού δικαστηρίου Σώτος Δη-

μητρίου, ο οποίος καταγόταν από τη Λάρνα-

κα και υπηρέτησε τη δικαιοσύνη στην Αμμό-

χωστο μέχρι την εισβολή.  Ο μακαριστός 

Σώτος υπήρξε ο ιδρυτής του συνδέσμου των 

Κυπρίων arbitrators και έχαιρε μεγάλης εκ-

τίμησης στους νομικούς και δικαστικούς 

κύκλους του τόπου.  Αιωνία η μνήμη του. 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ 

It is a great opportunity for all of us to 
be able to have the President of Ro-
tary International Ravi Ravindran visit 
Jordan by the invitation of District 
Governor Mustafa Nasereddin. We 
will have a Fundraising Reception 
and Gala Dinner which will start at 
7:00 PM on the 27th of March 2016. 
Please make sure you attend this 
great night in Amman. All proceeds 
will go to The Rotary Foundation. So 

you are supporting the Rotary Foun-
dation by attending and it will be a 
great opportunity to extend your fel-
lowship with Rotarians from Jordan 
and the District.  Hope to see you 
there.  

 

Rotary provides $35 million in new fund-
ing  

Rotary has released $35 million in 
new grants to support the global ef-
fort to eradicate polio.  

The funds will build on last year’s his-
toric achievement of stopping trans-
mission of the wild poliovirus in Ni-
geria and all of Africa.  

Just two countries reported wild polio 
cases in 2015, Afghanistan and Paki-
stan.  

Rotary’s funds will go toward efforts 
to end the disease in those countries 
and seven others.  
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