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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 

20.00 

Ξενοδοχείο Σεμέλη 

Ροταριανή εργασία 

 

Αντί συνεστίασης 

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του 

Ομίλου στον Τύμβο των Πεσόντων 

στη Μακδονίτισσα, σε ένδειξη τιμής 

στους πεσόντες στην τουρκική εισ-

βολή του 1974. Ο Πρόεδρος Μιχά-

λης, σε σύντομο επιμνημόσυνο λό-

γο, τόνισε ότι τιμώντας τη μνήμη των 

πεσόντων ευχόμαστε πως σύντομα 

και χωρίς άλλη αιματοχυσία θα δικαι-

ωθεί η θυσία τους με μια δίκαιη και 

βιώσιμη λύση στο κυπρακό. Έκαμε 

εξάλλου αναφορά στην κατάρριψη 

από φίλια πυρά, στην περιοχή του 

Τύμβου, του αεροσκάφους της ελλη-

νικής πολεμικής αεροπορίας που 

μετέφερε στην Κύπρο καταδρομείς 

από την Κρήτη. 
 

Παρόντες: Πρόεδρος Μιχάλης, προ-

πρόεδροι Σώτος, Έλενα, Τάσος, Θέ-

μης και η ροτ. Δήμητρα. 

 

Ευχαριστίες στον ππ Τάσο για τις φω-

τογραφίες. 

 

Κακά μαντάτα: Απεβίωσε ο καλός 

μας φίλος, ροταριανός και συμπολί-

της Αμμοχωστιανός ΠΠ και Προ-

Διοικητής της Περιφέρειας Βορείου 

Ελλάδος  Σώτος Σωτηρίου, νικημένος 

από τον καρκίνο.  Μετά την προσφυ-

γιά, ο Σώτος εγκαταστάθηκε οικογενει-

ακώς στο Βόλο και για χρόνια υπήρξε 

διευθυντής της Εύρηκα-Ελλάς. Από 

την ίδρυση του Ομίλου μας ήταν πάν-

τα κοντά μας και νοιαζόταν έντονα 

για το Ρόταρυ της Κύπρου. Κηδεύτηκε 

στο Βόλο την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τον 

πόθο της επιστροφής στην Αμμό-

χωστο. Ο Όμιλός μας συλλυπείται 

θερμά την οικογένειά του, το Ρ.Ο Βό-

λου και την Περιφέρεια. Μνήμη αγαθή 

τον συντροφεύει στο στερνό ταξίδι 

του. 

 

Ανακοινώσεις: 

 

Στην τακτική συνεστίαση του Ομίλου 

μας στις 27 Ιουλίου θα συζητήσουμε 

για τα project του Ομίλου, την προ-

οπτική ανάληψης από κοινού από 

όλους τους ομίλους στη Λευκωσία 

ενός μεγάλου έργου, την οργάνωση 

και λειτουργία των επιτροπών μας, τα 

20χρονα του Ομίλου, και προτάσεις 

για εισφορές. Η παρουσία όλων είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Την 1η Αυγούστου διοργανώνεται στη 

Δερύνεια η ετήσια αντικατοχική εκδή-

λωση του Δήμου Αμμοχώστου. Έναρ-

ξη στις 21.00. Παρουσία των μελών 

πιστώνεται με make-up. 
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Στις 3 Αυγούστου, αντί συνεστίασης θα συγκεν-

τρωθούμε στις 20.00 στο μπαρ του ξενοδοχείου 

Σεμέλη για ροταριανή εργασία, με ποτό και σνακ. 

Θα συζητήσουμε τα θέματα που προβλέπει ο τρι-

μηνιαίος προγραμματισμός δράσης του Ομίλου. 

 

Οι συνεστιάσεις στις 10, 17 και 24 Αυγούστου ακυ-

ρώνονται λόγω θερινών διακοπών. 

  

Δείτε την επικαιροποιημένη ιστοσελίδα του Ομίλου 

μας στο www.rotary-cyprus.org 

 

Στις 6 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται στη Βηρυτό το 

πρώτο District Polio Seminar και στις 13 Σεπτεμβρί-

ου επίσης στη Βηρυτό το πρώτο District Member-

ship Seminar της Περιφέρειας 2452. Ο Κυβερνήτης 

Mustafa μας προσκαλεί να συμμετάσχουμε μαζι-

κά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-

σουν με το Γραμματέα Θέμη για λεπτομέρειες και 

έντυπη δήλωση συμμετοχής. 

 

Ευχές: Στον ππ Μενέλαο για την ονομαστική γιορτή 

του (22/7) και στον ροτ. Παντελή για την ονομαστι-

κή γιορτή του (27/7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Events - Mark your calendar!  

19-29 Oct. 2015: DG’s visit to Cyprus clubs   

23 Feb. 2016: Anniversary of Rotary    

19-22 May 2016: District 2452 Conference, Am-

man, Jordan   

29 May-1 June 2016: Convention of Rotary Interna-

tional, Seoul, Korea  


