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Τόπος και ώρα Συνάντησης 

Κοινή Διαδικτυακή Συνάντηση του Ομίλου μας με τους ΡΟ Αμμοχώ-

στου, Αμμοχώστου Κάβο-Γκρέκο, Κερύνειας & Λευκωσία-Λευκοθέα, 

7.30μμ. 
 

Θέµα Συνάντησης 

Ομιλία από τον Γενικό Διευθυντή  της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 

Βιομηχάνων κ. Μιχάλη Αντωνίου, με θέμα «Οι οικονομικές Επιπτώσεις 

της Πανδημίας Covid-19». 
 

Παρόντες 

4 Μέλη: H Π Λίτσα Αρέστη και οι ΠΠ Φαίδων Στυλιανίδης, Κώστας Βα-

σιλείου & Άννα Χατζημάρκου. 

 

Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους η RRFC, ΠΔ Χριστίνα 

Κοβότσου-Πατρόκλου, ο ΠΔ Γιάννης Στρογγυλός, η ΑΔ Κατερίνα Κα-

λαβά & ο Εκλ. Διοικ. Peter Ashdjian. 

 
Απολογίες 

Από τις ΡΟΤ Αρετή Δημητρίου, Χαρά Αρέστη-Λιάπη & τον ΡΟΤ Πανα-

γιώτη Τσιγάνη. 

 

Πρόγραμμα  

• Έναρξη και καλωσόρισμα από την Πρόεδρο του ΡΟ Αμμοχώ-

στου Μαρία Καπαρή. 

• Εισαγωγή του Προσκεκλημένου Ομιλητή από τον Πρόεδρο του 

ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα Δημήτρη Πανταζή. 

• Εμπεριστατωμένη και διαφωτιστική Ομιλία από τον Γεν. Διευθυ-

ντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου με αισιόδοξο μήνυμα για το μέλ-

λον της οικονομίας της Κύπρου. 

• Ακολούθησε πληθώρα ερωτήσεων με συντονιστή τον ΠΑΔ 

Γιώργο Παπαλεοντίου, 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκε-

ψη στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/v6DFOHgQpX3PKxW9BTVeU-

UUFhT5VhouVdeZlDVZapa-

VC2CWggtLRH8MPzI64LvO4oeJveWUWR41YaBC.yrIpesNYNjmzNczU?

autoplay=true&startTime=1615311560000  

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/v6DFOHgQpX3PKxW9BTVeU-UUFhT5VhouVdeZlDVZapaVC2CWggtLRH8MPzI64LvO4oeJveWUWR41YaBC.yrIpesNYNjmzNczU?autoplay=true&startTime=1615311560000
https://us02web.zoom.us/rec/play/v6DFOHgQpX3PKxW9BTVeU-UUFhT5VhouVdeZlDVZapaVC2CWggtLRH8MPzI64LvO4oeJveWUWR41YaBC.yrIpesNYNjmzNczU?autoplay=true&startTime=1615311560000
https://us02web.zoom.us/rec/play/v6DFOHgQpX3PKxW9BTVeU-UUFhT5VhouVdeZlDVZapaVC2CWggtLRH8MPzI64LvO4oeJveWUWR41YaBC.yrIpesNYNjmzNczU?autoplay=true&startTime=1615311560000
https://us02web.zoom.us/rec/play/v6DFOHgQpX3PKxW9BTVeU-UUFhT5VhouVdeZlDVZapaVC2CWggtLRH8MPzI64LvO4oeJveWUWR41YaBC.yrIpesNYNjmzNczU?autoplay=true&startTime=1615311560000
https://www.facebook.com/nicosia.salamis.rotary/
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Ανακοινώσεις 
 

 Παρασκευή 19/03/2021:  Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη του ΡΟ Λευκωσία-Ασπέλια στις 

6.30μμ με Ομιλητή τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Ομίλου Farid Mirbagheri με θέμα 

‘The impact of Covid19 on global peace”.  Ο σύνδεσμος για όσους ενδιαφέρονται 

είναι  https://us02web.zoom.us/j/88299317000  
 

 Σάββατο & Κυριακή 20 και 21/03/2021:  Διαδικτυακό Σεμινάριο PETS για τους εισερχό-

μενους Προέδρους, Γραμματείς και Επικεφαλής των Επιτροπών των Ομίλων.  Λεπτο-

μέρειες έχουν σταλεί στα μέλη με ηλεκτρονικό μήνυμα. Παρακαλούνται τα μέλη να ενη-

μερώσουν την Πρόεδρο κατά πόσον θα συμμετάσχουν. 
 

 Σάββατο 20/03/2021:  Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη του ΡΟ Aquileia Cervignano Pal-

manova (με τον οποίον είμαστε αδελφοποιημένοι) στις 4.30μμ.  Λεπτομέρειες για σύν-

δεση: 
            https://us02web.zoom.us/j/86091993868?pwd=NDJRMERKcTJCcjgwVnF1VisxekRXQT09  

          ID: 860 9199 3868 

         Passcode: 889926 
 

 Πέμπτη 25/03/2021: Πρόσκληση από τον Διοικητή της Περιφέρειας 2470 Γεώργιο Μαύ-

ρο σε πανηγυρική τηλεδιάσκεψη  για τον εορτασμό της επετείου της Παλιγγενεσίας 

(200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821) στις 7μμ.  Ο σύνδεσμος για όσους ενδια-

φέρονται είναι: 
            https://us02web.zoom.us/j/89027447110?pwd=TmdSZFJuMTRCOW1oTFdXZGUwbFpNUT09  
 

 Σάββατο 27/03/2021: Διαδικτυακό Σεμινάριο Ροταριανού Ιδρύματος & Διαχείρισης Επι-

χορηγήσεων (Grant Management) στις 6μμ. Λεπτομέρειες για σύνδεση:  https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9aIKQesXJOC3coLKZLBs0_F0uhK9DscZXy-

2L9yaWh6HLA/viewform   

         ID: 6895286222  

         Passcode: G2452MAZEN  
 

Επόμενες Συνεστιάσεις 
 

15.03.2021: Άκυρη 
 

22.03.2021 στις 8μμ: Μέσα στα πλαίσια της διεθνούς εβδομάδας Ρόταρακτ, παρουσίαση 

από τον Πρόεδρο του Ομίλου Ρόταρακτ Λευκωσία-Λήδρα Αντρέα Βασιλείου (γιό των με-

λών μας Κώστα και Έλενας Βασιλείου) με θέμα «Ρόταρακτ και οι Δράσεις του».  Η Πρό-

σκληση και ο σύνδεσμος θα σταλούν εντός των επομένων ημερών. 
 

29.03.2021: Άκυρη 
 

02.04.2021: Κοινή Συνάντηση των ΡΟ Λευκωσίας με ομιλητή τον κ. Μάριο Ταννούση 

(αδελφό του πρ.ΒΔ Αιμίλιου Ταννούση) με θέμα «The importance of attracting investments 

especially in the form of headquartering of tech firms».  Λεπτομέρειες θα σταλούν μόλις 

παραληφθούν. 
 

07.04.021: Επετειακή πολυομιλική τηλεδιάσκεψη ΡΟ Ελλάδος και Κύπρου με ομιλητή τον  

Επίτιμο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη με θέμα  

«Η θαλάσσια ισχύς και η συμβολή της στην Επανάσταση του 1821».  Λεπτομέρειες για 

σύνδεση: 
https://us02web.zoom.us/j/89150088635?pwd=WEdubXZNRGpOWFI1Uk81dnd5WEFZQT09  

ID: 891 5008 8635  

Passcode: 431508  

H Πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες επισυνάπτεται.  

 

https://us02web.zoom.us/j/88299317000
https://us02web.zoom.us/j/86091993868?pwd=NDJRMERKcTJCcjgwVnF1VisxekRXQT09
https://us02web.zoom.us/j/89027447110?pwd=TmdSZFJuMTRCOW1oTFdXZGUwbFpNUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9aIKQesXJOC3coLKZLBs0_F0uhK9DscZXy-2L9yaWh6HLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9aIKQesXJOC3coLKZLBs0_F0uhK9DscZXy-2L9yaWh6HLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9aIKQesXJOC3coLKZLBs0_F0uhK9DscZXy-2L9yaWh6HLA/viewform
https://us02web.zoom.us/j/89150088635?pwd=WEdubXZNRGpOWFI1Uk81dnd5WEFZQT09
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ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 

Ο ππ George Azar aπό το Λίβανο έχει εκλεγεί ως Διοικητής της Περιφέρειας μας για τη Ρο-

ταριανή Χρονιά 2022-23. 

 

 

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ  
 

 

 

 

 

 

 

As someone who knows firsthand the great leadership potential of Rotaractors, I always look forward 

to World Rotaract Week, which we are celebrating from 8 to 14 March. Rotaractors are the focus of 

all three of my presidential conferences this year, and I was proud when, two years ago, the Council 

on Legislation voted to elevate Rotaract by including Rotaract clubs as members of Rotary Interna-

tional. Before that, the Council had already made dual membership possible, and shortly after, the 

Board of Directors decided to do away with Rotaract’s age limits. 

But we are only just embarking on our journey together. Partnering effectively doesn’t happen by it-

self. It requires both sides to be open and to understand the value of cross-generational alliances. Lou-

ie De Real, a dual member of Rotaract and Rotary, explains. 

Joint virtual meetings have helped Rotaractors introduce Rotarians to new ideas and tools, pioneering 

unique ways for clubs to collaborate. In the case of pandemic and disaster response, Rotaract clubs 

used social media to coordinate efforts, drive information, and fundraise, while Rotary clubs used their 

networks and resources to amplify support, provide logistics, and bring the goods and services to 

communities. 

Rotaractors’ innovative virtual engagement and professional development activities inspired Rotari-

ans to support and follow suit. The pandemic made Rotaract clubs realize that we can immediately 

connect and partner with Rotary clubs through virtual platforms. With constant collaboration, we real-

ize that Rotary and Rotaract indeed complement each other — that we are part of a single organiza-

tion with shared goals. 

Both sides add value. Rotarians can be mentors and service partners to Rotaractors, while Rotaractors 

can demonstrate to Rotarians that difficult jobs can be simplified and limitations can be surpassed 

through digital approaches. This synergy motivates Rotaractors to become future Rotarians: I joined 

Rotary because Rotarians gave me memorable membership experiences through inspirational mo-

ments of collaboration. I needed to be a Rotarian to inspire Rotaractors the same way, now and in 

the future. 

That same synergy leads Rotarians to realize that while Rotaractors may have a different culture, we 

all share a common vision of uniting people to take action. Rotaract’s unique ways of doing things 

serve as inspiration for innovation, helping Rotary increase its ability to adapt to future challenges. Ro-

tarians and Rotaractors will build the future together, so let’s start today. 

I see no difference between a Rotary club and a Rotaract club, except perhaps for the average age! 

Many Rotarians still view Rotaract as our youth organization, but I see it differently. For me, they are  

Μήνυμα Προέδρου ΔΡ 2020-21 

Holger Knaack 

για τον Μάρτιο 
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part of us, and they are like us. To be successful together, we need to have mutual respect — to see 

each other as equals. Let’s see Rotaractors for who they really are: students and young leaders, but 

also successful managers and entrepreneurs who are capable of planning, organizing, and manag-

ing a Rotary institute — including breakout sessions in five languages — as they did in Berlin in 2014. 

As we take this journey together, let’s remember the strengths of Rotary and Rotaract. And, as Louie says, let’s 

get started right away in building the future together. In doing so, we open endless opportunities for our organi-

zation. 

As we take this journey together, let’s remember the strengths of Rotary and Rotaract. And, as Louie says, let’s 

get started right away in building the future together. In doing so, we open endless opportunities for our organi-

zation. 

 

 

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από την Τηλεδιάσκεψη 9 Μαρτίου 2021 

 


