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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 13 Ιουνίου   

Εκδήλωση 

συναδέλφωσης 

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στην τακτική 

εβδομαδιαία συνεστίαση του Ομίλου 

μας (club assembly), προήδρευσε ο 

π.π. Θέμης λόγω απουσίας του πεν-

θούντος την τελευτή του πατέρα του 

προέδρου Μιχάλη. 

Στη μνήμη του μ. Χαμπή Χατζηχαμπή,  

συνιδιοκτήτη του πασίγνωστου και 

αγαπημένου για τους Αμμοχωστια-

νούς ομώνυμου κινηματογράφου, 

τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή μετά την 

προσευχή. Στην κηδεία, που τελέστη-

κε σε στενό οικογενειακό κύκλο, κα-

τατέθηκε στεφάνι εκ μέρους του Ομί-

λου στη σορό του εκλιπόντος. Εισ-

φορές στη μνήμη του μ. στην ταμία 

του Ομίλου.  

Παρόντες στη συνεστίαση η ΑΚ Λίτ-

σα η οποία επανήλθε από τις ΗΠΑ, οι 

π.π. Θέμης, Πανίκος, Τάσος, Έλενα, 

και οι ροτ. Κώστας,  Λίνα, Λουίζα, 

Άννα, Δήμητρα.  Παρέστη επίσης ο 

ΒΚ Ιάκωβος.  

Απολογίες είχαμε από π.π. Αναστα-

σία και ροτ. Αντιγόνη. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο π.π. Τά-

σος.  

Στη διάρκεια της συνεστίασης συζη-

τήθηκαν τα ακόλουθα: 

Πρόταση της Περιφέρειας 2452 για 

προσυπογραφή υποψηφιότητας για 

υποτροφία του ΔΡ για μεταπτυχιακές 

σπουδές στη διαχείριση υδάτινων 

πόρων σε πανεπιστήμιο της Ολλαν-

δίας. Οι παρόντες αποδέχθηκαν την 

πρόταση και η περιφέρεια θα ενημε-

ρωθεί αμέσως από τον γραμματέα. 

Διήμερη συνάντηση στις Πλάτρες 

στις 18-19 Ιουνίου για ροταριανή ε-

νημέρωση των νέων ροταριανών της 

περιφέρειας. Από τον Όμιλο πιθανό 

να συμμετάσχει η ροτ. Άννα. 

Τελετή αλλαγής της ηγεσίας του Ομί-

λου. Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, 

στο Σεμέλη. Το πρόγραμμα θα καθο-

ριστεί από τον Μιχάλη και τον Κώστα 

και η προετοιμασία θα γίνει από την 

Άννα και τη Μαρία. Θα προσκλη-

θούν η ηγεσία του κυπριακού ρότα-

ρυ, όλοι οι όμιλοι της Κύπρου, κα-

θώς και τα πρώην και τα επίτιμα μέ-

λη μας.  

Απόφαση του Ομίλου σε σχέση με τη 

δυνατότητα πιο ευέλικτης λειτουργί-

ας. Το θέμα θα απασχολήσει σοβα-

ρά το νέο ΔΣ υπό τον εισερχόμενο 

πρόεδρο Κώστα. 

Ακολούθως ο Κώστας αναφέρθηκε 

στους στόχους, τον προκαταρτικό 

προγραμματισμό και τις αρχικές ιδέ-

ες για κοινωφελές έργο του Ομίλου 

στη νέα ροταριανή χρονιά. Παράλ-

ληλα, τόνισε την ανάγκη για πιο 

συστηματική και συντονισμένη προ-

βολή της δράσης του κυπριακού ρό-

ταρυ. 
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Ο ΒΚ Ιάκωβος κάλεσε το νέο ΔΣ να καταχωρήσει 

στην ιστοσελίδα του ΔΡ (Club Central) τους στό-

χους και τα έργα του Ομίλου για τη χρονιά 2016-

17 πριν από την 1η Ιουλίου. 

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόθεσή του να προωθή-

σει, όταν αναλάβει τα καθήκοντα του ΑΚ για την 

Κύπρο, ένα mega project και συγκεκριμένα τη 

χρηματοδότηση ενός υπερσύγχρονου εργαστηρί-

ου στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το οποίο θα δώσει 

με τα ευρήματά του τη δυνατότητα πιο αποτελεσ-

ματικής θεραπείας των διάφορων μορφών καρκί-

νου. 

Κλείνοντας τη συνεστίαση, ο π.π. Θέμης ανα-

κοίνωσε ότι στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποι-

ηθεί η τελευταία για τη χρονιά εκδήλωση συ-

ναδέλφωσης. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν 

προσεχώς.  

Η συνεστίαση στις 20 Ιουνίου ακυρώνεται λό-

γω της εορτής του Αγίου Πνεύματος. 

 

Στο ροταριανό ημερολόγιο, ο Ιούνιος είναι α-

φιερωμένος στα Rotary Fellowships μέσω των 

οποίων οι ροταριανοί μπορούν να χαίρονται 

και να μοιράζονται μεταξύ τους τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντά τους.  

Υπάρχει πληθώρα τέτοιων οργανώσεων που 

είναι ανοικτές για όλους τους ροταριανούς. 

Το κυπριακό ρόταρυ ξεχωρίζει διεθνώς για τη 

μαζική συμμετοχή του στο Rotary Global His-

tory Fellowship χάρη στις πρωτοβουλίες του 

π.π. Χριστόδουλου Αχιλλεούδη του ΡΟ Λευ-

κωσία-Λευκοθέα. 

Ο όμιλός μας συμμετέχει με όλα τα μέλη του 

στο Environment Fellowship. 

 

 

 

 

 

 

Rotary Fellowships are groups of Rotary 

members who:  

tivities, sports, hobbies, or professions  

others in the same profession or field  

ing new opportunities and making connections 

around the world    

HOW ROTARY FELLOWSHIPS OPERATE   

Rotary International, establishing its own rules, 

dues requirements, and administrative structure   

ily members as well as participants and alumni 

of all Rotary and Foundation programs.  

scope, with active members in at least three 

countries   

BENEFITS OF ROTARY FELLOWSHIPS  

Fellowships:  

outside their own club, district, or country  

public image and identity  

for continuing as a member. 

RELATED RI PUBLICATIONS   

- 

www.rotary.org/myrotary/en/document/885  

www.rotary.org/myrotary/en/document/886  

FIND OUT MORE  

Contact rotaryfellowships@rotary.org   


