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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 1 Φεβ.  2016, 20.00 

Ροτ. εργασία  

Συνεδρία Δ.Σ. 19.00 

Τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου ο Όμιλος 

πραγματοποίησε Διομιλική Συνεστία-

ση μέσω Skype με τον αδελφικό ΡΟ 

Πάτρας, στην οποία μίλησε ο ροτ. 

Ιατρός και καθηγητής Θανάσης Δια-

μαντόπουλος, σχετικά με τη διαφθο-

ρά στο χώρο της υγείας. 

Η σύνδεση μέσω διαδικτύου υπήρξε 

ανεπαρκής ποιοτικά, πράγμα που 

δυσχέρανε την παρακολούθηση της 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας. 

Οι διαφάνειες που συνόδευσαν την 

ομιλία είχαν σταλεί νωρίτερα στον 

πρόεδρο Μιχάλη και κοινοποιήθη-

καν στα μέλη του Ομίλου μας με μέιλ 

του γραμματέα. 

Με την έναρξη της διαδικτυακής σύν-

δεσης, οι πρόεδροι Θανάσης και Μι-

χάλης αντάλλαξαν θερμούς χαιρε-

τισμούς. Ο Μιχάλης επανέλαβε την 

πρόσκληση για επίσκεψη του ΡΟ 

Πάτρας στην Κύπρο σε ανταπόδοση 

για την επίσκεψη του Ομίλου μας 

στην Πάτρα για τη διδυμοποίηση με 

τον πατρινό όμιλο.   

Λόγω του κύματος ψύχους που επικ-

ρατούσε στην Κύπρο, η προσέλευση 

ήταν χαμηλή και περιορίστηκε σε μό-

λις εννέα μέλη, ενώ απολογίες διαβί-

βασαν άλλα έξι μέλη. 

Την προσευχή ανέπεμψε η π.π. Ανα-

στασία. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ανακοίνωσε 

ότι το Δ.Σ. του Ομίλου μας θα συνεδ-

ριάσει στο ξενοδοχείο Σεμέλη τη Δευ-

τέρα 1 Φεβρουαρίου, στις 19.00. Η 

ατζέντα θα κοινοποιηθεί με μέιλ από 

το γραμματέα. 

Στην τακτική μας συνεστίαση το ίδιο 

βράδυ, στις 20.00, το νέο μας μέλος, 

η Έφη Τσαγγαρίδου, θα παρουσιάσει 

τον εαυτό της και θα μας μιλήσει για 

το επάγγελμά της. 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 26 

25/01/2016 
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 Ο ΡΟ Λευκωσίας μας προσκαλεί στη συνεστίασή 

του την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, στην οποία θα 

μιλήσει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο. 

Δηλώσεις απευθείας στον πρόεδρο Ντικράν στο 

Dickran.Ouzounian@toyota-cyprus.com  

Υπενθυμίζεται η επίσκεψη των ΡΟ της Λευκωσίας 

στην Παλμανόβα Ιταλίας στις 30 Μαρτίου για τη 

διδυμοποίηση. Η π.π. Αναστασία ανέλαβε πρωτο-

βουλία για τη διοργάνωση της μετάβασης μελών 

μας. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να επικοινω-

νήσουν μαζί της το συντομότερο. 

Rotary is marking the Foundation's centen-

nial with a year of festivities. The celebration 

kicks off at the 2016 Rotary Convention in 

Seoul and will culminate at the 2017 conven-

tion in Atlanta.  

 

Join in and show your support for The Rotary 

Foundation. Here are some ways to get in-

volved: 

  Plan a Rotary Day in your community to 

raise awareness of Rotary and its Foundation. 

 Promote projects your club or district is 

involved in that are funded by the Founda-

tion. Share your photos and stories on your 

social media pages. 

 Empower the Rotary Foundation to sup-

port the good work of Rotary clubs around 

the world by making a special contribution.  

 Apply for a grant from the Foundation to 

fund a project. 

 Attend the Rotary Convention in Seoul, 28 

May-1 June 2016, and in Atlanta, 10-14 June 

2017.  

Check back often over the coming months to 

find more ideas and resources for celebrating 

the centennial. 

Mark your calendars. The centennial 

year begins 1 July 2016. 

 

ROTARY HAS NEW DEPUTY SEC-GEN 

Rotary has tapped non-profit manage-

ment expert Michele Berg to help lead 

the day-to-day operations of its head-

quarters, which includes 525 associates 

based in Evanston, Ill., 275 located in 

six international offices, and a shared 

services center in India. 

As deputy general secretary, Berg will 

work alongside Rotary General Secre-

tary John Hewko to ensure effective 

internal operating policies and imple-

ment strategies and programs. She will 

also assist in managing the US$140 

million annual operating budgets of 

Rotary International and its charitable 

arm, The Rotary Foundation, which 

have more than US$1 billion in com-

bined assets. 

Berg is an alumna of Loyola Univer-

sity, Chicago. She graduated with a 

major in Italian and earned her MBA 

from the University of Illinois at Chi-

cago with a dual specialization in mar-

keting and international business. 

http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/en/atlanta
http://www.riconvention.org/en/atlanta
http://www.riconvention.org/en/atlanta
http://www.riconvention.org/en/atlanta
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