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Μήνυμα του Κυβερνήτη μας Mustafa μας καλεί να 

συγχαρούμε το Ρ.Ο. Ραμάλλας στην Παλαιστίνη 

για την εξασφάλιση από το ΔΡ χορηγίας global 

grant ύψους 43,230 δολαρίων, σε συνεργασία με 

όμιλο της Νορβηγίας, για τη στήριξη σχολής κω-

φών στη Χεβρώνα. 

 

Μήνυμα του Προέδρου του ΔΡ Ravi Ravindran μας 

ενημερώνει ότι έχει παρέλθει ένας χρόνος από το 

τελευταίο κρούσμα πολιομυελίτιδας στη Νιγηρία 

και μας καλεί να συνεχίσουμε να εισφέρουμε για 

την εξάλειψη της ασθένειας από τις τελευταίες δύο 

χώρες, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.  

 

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 επικοινωνήσο-

υν με το Γραμματέα Θέμη για λεπτομέρειες και 

έντυπη δήλωση συμμετοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχές:  

Στον ππ  Πανίκο για τα γενέθλιά του (1/8). 

Στον ππ Σώτο για την ονομαστική γιορτή του (6/8). 

Στη ροτ. Θεοδώρα για τα γενέθλιά της (11/8). 

Στον ππ Τάσο για την επέτειο γάμου με τη Ρένα 

(21/8). 

Στο ροτ. Μήδη για τα γενέθλιά του (21/8). 

Στον ππ Θέμη για την επέτειο γάμου με τη Μάρω 

(26/8). 

Rotary awareness: Clubs  and districts have access to a 

team of experts in membership development, fundraising 

and grants, and public relations, who can help them 

achieve the priorities of Rotary. The regional coordinators 

team includes Rotary coordinators, Regional Rotary 

Foundation coordinators, Rotary public image coordina-

tors, and Endowment/major gifts advisers. Rotary coordi-

nators offer support and know-how to boost club mem-

bership and keep members engaged. They encourage in-

novative strategies for attracting and engaging members; 

emphasize member engagement by encouraging Rotari-

ans to participate in effective volunteer and networking 

activities; strengthen clubs by identifying and sharing 

best practices with club and district leaders; and help dis-

tricts and clubs develop and implement their strategic 

plans. 

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  
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 

20.00 

Ξενοδοχείο Σεμέλη (Μπαρ) 

 

Συνεστίαση 

Ροταριανή εργασία: Συζήτηση προ-

τάσεων για έργα του Ομίλου και εκ-

δηλώσεις για τη συλλογή χρημάτων 

για υλοποίηση των έργων.  Ο Πρόεδ-

ρος Μιχάλης ενημέρωσε σχετικά με 

σκέψη για την ανάληψη από όλους 

τους ομίλους στη Λευκωσία ενός κοι-

νού έργου και συγκεκριμένα ενός 

κέντρου αποκαταστάσεως, με την 

εξασφάλιση χορηγίας από το ΔΡ. 

 

 

Σε ανταπόκριση σε έκκληση του Κυ-

βερνήτη Mustafa, λήφθηκε απόφα-

ση για ενίσχυση του ταμείου του ΔΡ 

για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας 

με το ποσό των 300 δολαρίων από 

το ταμείο του Ομίλου. Η εισφορά αυ-

τή θα γίνει στη μνήμη του Κύπριου 

προ-διοικητή Βορείου Ελλάδος και 

ππ του Ρ.Ο. Βόλου  Σώτου Σωτηρίου, 

ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα. 

 

 

 

 

 

 

  

Παρόντες: Πρόεδρος Μιχάλης, προ-

πρόεδροι Αναστασία, Λίτσα, Μαρία, 

Τάσος, Πανίκος, Θέμης και οι ροτ. 

Λίνα, Λουίζα, Αντιγόνη και Κώστας.  

 

Απολογίες από ππ Έλενα και Μενέ-

λαο, και ροτ. Θεοδώρα,  

 

Προσευχή ανέπεμψε η Αντιπρόεδρος 

Λίνα.  

 

Πρόποση ήγειρε ο Γραμματέας Θέμης  

στην υγεία του ροτ. Παντελή για την 

ονομαστική γιορτή του. 

 
Ανακοινώσεις: 

 

Στην τακτική συγκέντρωση του Ομί-

λου μας στις 3 Αυγούστου θα συναν-

τηθούμε στο μπαρ του Σεμέλη και σε 

χαλαρή ατμόσφαιρα ενόψει των θερι-

νών διακοπών θα συζητήσουμε για τη 

λειτουργία των επιτροπών του Ομί-

λου. Θα προσφερθούν ποτά και 

σνακ. 

 

Τα μέλη υπενθυμίζονται ότι οι συνεστι-

άσεις στις 10, 17 και 24 Αυγούστου 

ακυρώνονται λόγω των θερινών δια-

κοπών. 

 

Εξαμηνιαία τέλη στο ΔΡ: 

Πήραμε το τιμολόγιο από το ΔΡ, συ-

νολικού ύψους 959,40 ευρώ (1.066 

δολάρια). Κάθε μέλος (26) καταβάλλει  

29 δολάρια ως τέλη εξαμήνου και 12 

δολάρια για το περιοδικό. 
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