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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 14 Σεπτ. 2015 

Τακτική συνεστίαση στις 20.00  

Ροταριανή ενημέρωση από 

την ππ Λίτσα (club trainer) 

 

Στην κανονική συνεστίαση του Ομίλου 

στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος μας φι-

λοξένησε την αρχιτέκτονα Ειρήνη 

Κλόκκαρη, θυγατέρα της πρώην ροτ. 

Λουκίας Κλόκκαρη, η οποία παρουσί-

ασε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα 
«Αναμνήσεις από τη λεωφόρο Δημο-

κρατίας» (στην κατεχόμενη Αμμόχω-

στο) για το οποίο έκαμε προσωπική 

έρευνα στο πλαίσιο της διατριβής της 

με τίτλο “memories of Famagusta-

Recapturing the image of the city 

through the memories of refugees.” 

Παρόντες στη συνεστίαση ο πρόεδ-

ρος Μιχάλης, οι π.π. Αναστασία, Μα-

ρία, Θέμης, Γιώργος, Μενέλαος, Σώ-

τος, Πανίκος, Πέτρος, Τάσος και οι 

ροτ. Λίνα, Λουίζα, Άννα, Θεοδώρα, 

Άντρη και Μήδης. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ο Όμιλος καλωσό-

ρισε στην εκδήλωση τον ιδρυτικό και 

δια βίου επίτιμο πρόεδρό του Διονύση 

και τη Ρένα Τουμαζή. 

 

Παρέστησαν επίσης ο Ερμής και η 

Λουκία Κλόκκαρη, η Έλλη Κλόκκαρη, 

ο Νίκος και η Αθηνούλα Νικολάου, η 

Μάρω Θεμιστοκλέους, η Στάλω Ιακω-

βίδου, η Ρένα Παρτζίλη, και η Μαρία 

και Νικολέτα Τουμαζή. 

 

Απολογίες από π.π. Λίτσα, Έλενα, Αν-

τώνη και ροτ. Αντιγόνη και Δήμητρα. 

 

Η ομιλήτρια Ειρήνη Κλόκκαρη γεννή-

θηκε στη Λευκωσία, σπούδασε αρχι-

τεκτονική στο πανεπιστήμιο του Μάν-

τσεστερ, εργάστηκε στην Πράγα ως 

βοηθός αρχιτέκτονας και έκαμε με-

ταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστή-

μιο του Μπράιτον. Η διατριβή της για 

την Αμμόχωστο έχει προταθεί για το  

RIBA President’s Medal Award 2015. 

Με την παρουσίασή της, η Ειρήνη 

μας ταξίδεψε νοερά πίσω στα ωραία 

και νοσταλγικά χρόνια πριν την τουρ-

κική εισβολή του 1974. Οι παρόντες 

επισήμαναν τη σημασία της μελέτης 

της τόσο για τη διατήρηση άσβεστης 

μνήμης για την Αμμόχωστο, όσο και 

για την ανασυγκρότηση της πόλης 

μας όταν με το καλό γυρίσουμε στις 

εστίες μας. 

 

Ο π.π. Γιώργος, αφού τη συγχάρηκε 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 8 

07/09/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 8 - 07/09/2015      2 

θερμά εκ μέρους όλων, εισηγήθηκε στην Ειρήνη να 

αναλάβει παρόμοια εργασία και για άλλους κεντρι-

κούς δρόμους της πόλης. 

 

Ανακοινώσεις 

Συνδρομές για το πρώτο εξάμηνο ή ολόκληρο το 

χρόνο να καταβληθούν το συντομότερο στην ταμί-

α του Ομίλου Λουίζα. 

 

Εισφορές στη μνήμη της μ. μητέρας του π.π. Σωτή-

ρη Κολέττα μπορούν να γίνουν στην ταμία. Ο ίδιος 

παρακαλεί να προσφερθούν στη Φιλόπτωχο Αγί-

ου Νεοφύτου του συνοικισμού Μακάριος ΙΙΙ στα 

Κάτω Πολεμίδια. 

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσία-Λευκοθέα μας προσκαλεί στη 

συνεστίασή του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 

13.15 στο Χίλτον, στην οποία θα μιλήσει ο ΑΕΔ της 

Ελληνικής Τράπεζας Bert Pijls με θέμα την οικονομία 

της Κύπρου, τον τραπεζικό τομέα της και τις προ-

οπτικές τους (20 ευρώ). 

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας διοργανώνει στις 30 Σεπτεμβρί-

ου, στις 20.00, στο δημοτικό θέατρο Στροβόλου, 

φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και χορού, με 

συμμετοχή των ομίλων Limassol Folklore Associa-

tion, Bi-communal Choir for Peace in Cyprus, Ar-

menian Dance Group SIPAN, Choir of the Ma-

ronite Community of Cyprus. Εισιτήρια (10 ευρώ) 

από τη ροτ. Λόρια Μαρκίδου στο τηλ. 99322230. 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου μας προσκαλεί 

την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 18.00, στο οίκημά 

του στη Λεμεσό, στις εκδηλώσεις «Ιωαννίδεια 2015» 

στη μνήμη του ήρωα Αρχιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαν-

νίδη ΠΝ. Θα γίνουν επίσης διάφορα αγωνίσμστα 

μεταξύ 7 και 13 του μηνός. Λεπτομέρειες από τον 

γραμματέα Θέμη. 

 

Στο ροταριανό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος είναι α-

φιερωμένος στη βασική εκπαίδευση και τον αλφα-

βητισμό (Basic education and literacy month). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 21 Σεπτεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα 

για την Ειρήνη, που έχει κηρυχθεί με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Διε-

θνές Ρόταρυ μας καλεί να διοργανώσουμε μια εκ-

δήλωση ή να συμμετάσχουμε σε εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από άλλους φορείς για την παγ-

κόσμια ειρήνη. 

 

 

 

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  

 


