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Ροτ. εργασία  

Στην τακτική μας συνεστίαση την 1η 

Φεβρουαρίου, το νέο μας μέλος, η 

Έφη Τσαγγαρίδου, μας παρουσίασε 

τον εαυτό της και μας μίλησε για το 

επάγγελμά της. 

Η Έφη μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για 

το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρο, στο 

οποίο εργάζεται ως λογιστικός λει-

τουργός με ευθύνη για τη μισθοδοσί-

α των καθηγητών και του άλλου 

προσωπικού, ενώ παράλληλα φοιτά 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

Στη συνεστίαση υποδεχθήκαμε με 

χαρά τη ροταριανή Καρολίνα Καπόγ-

λου, μέλος του ΡΟ Ιωαννίνων, η ο-

ποία έχει εργοδοτηθεί στην Κύπρο 

και έχει εγκατασταθεί στη Λευκωσία. 

Όπως μας είπε, την κατηύθυνε προς 

τον Όμιλό μας ο ΠΚ Δώρος Ιερόπου-

λος.  

Ο πρόεδρος Μιχάλης την καλωσόρι-

σε και ευχήθηκε να γίνει σύντομα μέ-

λος του δικού μας Ομίλου για όσο 

καιρό θα παραμείνει στη Λευκωσία. 

Η Καρολίνα ευχαρίστησε για τη θερ-

μή υποδοχή και φιλοξενία, και είπε 

ότι θα αποφασίσει σύντομα. 

Στη συνεστίαση ήταν επίσης παρόν-

τες οι π.π. Θέμης, Μενέλαος, Πανί-

κος, Αντώνης και οι ροτ. Κώστας, 

Λίνα, Λουίζα, Δήμητρα, Άννα. Απο-

λογίες είχαμε από την ΑΚ Λίτσα, τις-

τις π.π. Έλενα, Αναστασία, τον π.π. 

Τάσο και τη ροτ. Αντιγόνη. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο γραμματέ-

ας, π.π. Θέμης. 

Συνεδρία Δ.Σ. 

Πριν από τη συνεστίαση, πραγματο-

ποιήθηκε η μηνιαία συνεδρία του Δ.Σ. 

του Ομίλου, κατά την οποία  ανασ-

κοπήθηκε η πορεία των έργων του 

Ομίλου και η προετοιμασία για την 

εκδήλωση που θα γίνει για τα 20 

χρόνια του Ομίλου μας, τον ερχόμε-

νο Απρίλιο στην Πύλη Αμμοχώστου, 

με παράλληλη κυκλοφορία λευκώ-

ματος για τον Όμιλο και την Αμμό-

χωστο.  

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ 

Στον π.π. Τάσο και τη Ρένα, για το γά-

μο του γιού τους Μιχάλη με τη Νικο-

λέττα, που τελέστηκε στο δημοτικό 

μέγαρο Στροβόλου. 
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Peace Fellowships 

Ο γραμματέας ανακοίνωσε ότι έχουν προκηρυχθεί 

οι υποτροφίες του Διεθνούς Ρόταρυ για μεταπτυχι-

ακές σπουδές στο αντικείμενο της ειρήνης και της 

επίλυσης διενέξεων για το 2017. Αιτήσεις μέσω 

των ομίλων προς τον Κυβερνήτη της περιφέρειας 

μέχρι 31 Μαίου. Θα γίνει σχετική δημοσίευση στον 

εγχώριο τύπο και ταυτόχρονα ο πρόεδρος Μιχά-

λης θα έχει επαφή με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων. 

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.  

Mark your calendars. The centennial 

year begins 1 July 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εορτάζοντες: 

Στις 5 Φεβρουαρίου έχει την ονομαστική 

εορτή της η Λίνα Στιβαδώρου. 

Στις 11 Φεβρουαρίου έχει επίσης ονομασ-

τική εορτή η Θεοδώρα Ταουσιάνη. 

Θερμές ευχές και στις δύο από όλα τα 

μέλη. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για καταβολή της δεύτερης 

δόσης της συνδρομής στον Όμιλο. 

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
https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/apply-grants

