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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 

Bastione 

Συναδέλφωση με ΡΟ 

Λευκωσίας-Λευκοθέα 

 

 

Συνεστίαση 

Χαλαρά στο μπαρ του Σεμέλη, με 

σνακ και ποτό, ενόψει της διακοπής 

των τακτικών συνεστιάσεων λόγω 

των θερινών διακοπών και με δεδο-

μένη την απουσία αρκετών μελών 

ήδη σε διακοπές. Παρόλα αυτά, η 

προσέλευση υπήρξε αρκετά ικανο-

ποιητική.  

 

Οι παρόντες ενημερώθηκαν από τον 

Πρόεδρο Μιχάλη και τον Γραμματέα 

για την καθόλα επιτυχή διοργάνωση 

στη Λευκωσία διήμερου συνεδρίου 

των Συντονιστών του ΔΡ για τη Ζώνη 

20Β στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. 

Ο Πρόεδρος συνεχάρη θερμά την 

ππ Λίτσα για την ουσιαστική συμβο-

λή της στην προετοιμασία και πραγ-

ματοποίηση της εκδήλωσης. Έκαμε 

επίσης αναφορά στην ενέργεια του 

ππ Τάσου να εξασφαλίσει στους ξέ-

νους συνέδρους κάρτες κινητής τη-

λεφωνίας της ΑΤΗΚ. Μιχάλης και Θέ-

μης μετέφεραν συνέδρους από το 

αεροδρόμιο Λάρνακας. 

 

Ο Πρόεδρος Μιχάλης υπενθύμισε ότι 

ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στο 

ροταριανό ημερολόγιο στο Mem-

bership Development και κάλεσε τα 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες 

για αύξηση της δύναμης του Ομίλου 

με τον εντοπισμό και την προσέλκυ-

ση νέων μελών, σημειώνοντας την 

ανάγκη για ενίσχυση με πιο νεαρά 

άτομα. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε επιστο-

λή του Συνδέσμου Ατόμων με Αυτισ-

μό, με την οποία ζητείται η βοήθεια 

του Ομίλου στην εξασφάλιση ενός 

μικρού λεωφορείου. Ο Πρόεδρος θα 

προσκαλέσει την επικεφαλής του 

Συνδέσμου να επισκεφθεί τον Όμιλο 

και να μιλήσει για τον αυτισμό και τη 

δράση και τις ανάγκες του Συνδέσ-

μου. 
 

Παρόντες: Πρόεδρος Μιχάλης, προ-

πρόεδροι Αναστασία, Λίτσα, Θέμης, 

Μενέλαος, Πέτρος, Πανίκος, Τάσος 

και οι ροτ. Λουίζα, Κώστας, Αντιγό-

νη, Λίνα και Παντελής. 

 

Απολογίες από τους ππ Σώτο και 

Έλενα, και ροτ. Θεοδώρα και Άννα. 

 

Ανακοινώσεις: 

 

Οι συνεστιάσεις στις 10, 17 και 24 Αυ-

γούστου ακυρώνονται λόγω θερινών 

διακοπών. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 6 

 

03/08/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 6 - 3/08/2015      2 

Στις 31 Αυγούστου, αντί συνεστίασης στο Σεμέλη, ο 

Όμιλος θα συμμετάσχει σε βραδιά συναδέλφωσης 

με τον ΡΟ Λευκωσίας-Λευκοθέα, που θα γίνει στο 

Bastione Club (Αθηνάς 6, δίπλα στην Πύλη Αμμο-

χώστου), στις 20.00. Θα προσφερθούν ποτά και 

finger food. Δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν στο 

Γραμματέα Θέμη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κανονική συνεστίαση του Ομίλου στις 7 Σεπ-

τεμβρίου, θα φιλοξενήσουμε  την αρχιτέκτονα Ειρή-

νη Κλόκκαρη, θυγατέρα της πρώην ροτ. Λουκίας 

Κλόκκαρη, η οποία θα μιλήσει για το ιδιαίτερα ενδι-

αφέρον θέμα «Αναμνήσεις από τη λεωφόρο Δημο-

κρατίας» (στην Αμμόχωστο) για το οποίο έκαμε 

προσωπική έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα προς μίμηση: Ο Κυβερνήτης Mustafa 

μας ενημερώνει ότι ο ΡΟ Βηρυτού έχει εξασφαλίσει 

Global Grant σε συνεργασία με το ΡΟ Villers-la-

Ville Γαλλίας (D2170) ύψους 138,828 δολαρίων για 

την αγορά τεσσάρων κινητών ιατρικών μονάδων  

(mobile clinics).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του ΡΟ Λευκωσίας-Λήδρα Νίκος Θεο-

δούλου μας προσκαλεί  σε οικογενειακή βραδιά 

τόμπολας στο σπίτι του  την 1η Σεπτεμβρίου το 

βράδυ. Με 10 ευρώ οι συμμετέχοντες παίρνουν μια 

πίττα σουβλάκια και την πρώτη κάρτα τόμπολας. 

Δηλώσεις στον ίδιο, στο κινητό 99618718. 

 

Ευχές:  

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 του με τη Μά-

ρω (26/8). 

Στη ροτ. Λουίζα για τα γενέθλιά της (1/9). 

 

 

 

 

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  


