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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  

Δευτέρα 21 Σεπτ. 2015 

Συνεδρία Δ.Σ. 19.00 

Club Assembly 20.00 

 

Στην κανονική συνεστίαση του Ομίλου 

στις 14 Σεπτεμβρίου, στον Όμιλο μας 

έκαμε παρουσίαση με διαφάνειες η 

club trainer π.π. και π.β.κ. Λίτσα για τη 

φετινή ιεραρχία του ΔΡ και της Περιφέ-

ρειας, καθώς και τους στόχους της 

Περιφέρειας με έμφαση στην ανάγκη 

αύξησης των μελών και αναζωγόνη-

σης των ροταριανών ομίλων.   

 

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτη-

ση σχετικά με την αναζωογόνηση του 

κυπριακού ρόταρυ και τονίστηκε η 

σημασία της ενεργού συμμετοχής 

των ροταριανών σε έργα αγαθοεργί-

ας, ιδιαίτερα σε συνεργασία με 

άλλους ομίλους ή και άλλους φορείς 

της κοινωνίας και τις τοπικές αρχές, 

προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέ-

ρον των ροταριανών. 

 

Παρόντες στη συνεστίαση ο πρόεδ-

ρος Μιχάλης, οι π.π. Μαρία, Έλενα, 

Θέμης,  Σώτος, και οι ροτ. Λίνα, Λουί-

ζα, Άννα, Θεοδώρα, Δήμητρα και Αν-

τιγόνη. 

 

Απολογίες από π.π. Αναστασία, Αδά-

μο, Πανίκο και Αντώνη. 

 

Εορτάζοντες 

Στις 16/9 έχει επέτειο γάμου η π.π. 

Έλενα. Να τα εκατοστήσει μαζί με τον 

Πανίκο. 

 

Ανακοινώσεις 

Συνδρομές για το πρώτο εξάμηνο ή 

ολόκληρο το χρόνο να καταβληθούν 

το συντομότερο στην ταμία του Ομί-

λου Λουίζα. 

 

Εισφορές στη μνήμη της μ. μητέρας 

του π.π. Σωτήρη Κολέττα μπορούν να 

γίνουν στην ταμία. Ο ίδιος παρακαλεί 

να προσφερθούν στη Φιλόπτωχο Αγί

-ου Νεοφύτου του συνοικισμού Μα-

κάριος ΙΙΙ στα Κάτω Πολεμίδια. 

 

Προσκλήσεις 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας-Ασπέλια μας 

προσκαλεί στο President’s Party που 

θα γίνει στο σπίτι της π.β.κ. Έλενας 

Τάνου στις 17 Σεπτεμβρίου το βράδυ. 

Για συμμετοχή, δηλώσεις στη ροτ. Ιω-

άννα Κυπριανίδου στο τηλ. 96840728. 

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για 

το ταμείο υποτροφιών του Ομίλου.  

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας-Λευκοθέα μας 

προσκαλεί στη συνεστίαση του Ομί-

λου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 

13.15 στο Χίλτον, στην οποία θα μιλή-

σει ο ΑΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 9 

14/09/2015 

 



Ροταριανός Όμιλος Λευκωσία - Σαλαμίς 

Δελτίο Ομίλου Αρ. 9 - 14/09/2015      2 

Bert Pijls με θέμα την οικονομία της Κύπρου, τον 

τραπεζικό τομέα της και τις προοπτικές τους (20 

ευρώ). 

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 17.00, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θα αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα τη 

Ζακλίν Καραγιώργη, σύζυγο του επίτιμου μέλους 

μας αρχαιολόγου δρ Βάσου Καραγιώργη. Η ανα-

γόρευση θα γίνει στην αίθουσα τελετών στην Καλ-

λιπόλεως. 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 20.30, το Καραϊσκάκειο 

Ίδρυμα, που φιλοξενεί το ροταριανό αρχείο ομφά-

λιου λώρου,   διοργανώνει στους κήπους του φι-

λανθρωπικό δείπνο, υπό την αιγίδα του πρέσβη 

της Ισπανίας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων διαφώτι-

σης και ευαισθητοποίησης για το μήνα κατά της 

λευχαιμίας. Είσοδος στη «Νύχτα μελωδίας για έναν 

κόσμο χωρίς λευχαιμία» 30 ευρώ.  Μουσική πα-

ράσταση από το γυναικείο κουαρτέτο electric 

string Fortissimo. Για συμμετοχή, τηλ. 22210858 μέχρι 

23/9.  

 

Ο Ρ.Ο. Λευκωσίας διοργανώνει στις 30 Σεπτεμβρίο-

υ, στις 20.00, στο δημοτικό θέατρο Στροβόλου, 

φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και χορού, με 

συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού, της 

Δικοινοτικής Χορωδίας, της Χορωδίας της Μαρω-

νιτικής Κοινότητας Κύπρου και του Αρμενικού Χο-

ρευτικού Συγκροτήματος SIPAN. Εισιτήρια (10 ευ-

ρώ) από τη ροτ. Λόρια Μαρκίδου στο τηλ. 

99322230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ροταριανό ημερολόγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στη βασική εκ-

παίδευση και τον αλφαβητισμό (Basic education 

and literacy month). Οι όμιλοι καλούνται να διορ-

γανώσουν σχετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

για προβολή του αλφαβητισμού. 

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. Μας καλεί επίσης να στηρίξουμε 

οικονομικά και με άλλους τρόπους το πρόγραμμα 

υποτροφιών του ΔΡ Peace Fellowships. 

 

 

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  

 


