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Τόπος και ώρα Συνάντησης 

Κοινή Διαδικτυακή Συνάντηση του Ομίλου μας με τους ΡΟ Αμμοχώστου 

& Κερύνειας στις 8.00μμ. 
 

Θέµα Συνάντησης 

«Ρόταρακτ και οι Δράσεις του» - Παρουσίαση  από τον Πρόεδρο του 

Ομίλου Ρόταρακτ Λευκωσία-Λήδρα Ανδρέα Βασιλείου, με την ευκαιρία 

των 53 χρόνων από την ίδρυση του πρώτου ομίλου Ρόταρακτ. 
 

Παρόντες 

8 Μέλη: H Π Λίτσα Αρέστη, οι ΠΠ Μαρία Χατζηνικόλα, Κώστας Βασιλείου 

& Άννα Χατζημάρκου και οι ΡΟΤ Παναγιώτης Τσιγάνης, ΑρετήΔημητρί-

ου, Χαρά Αρέστη-Λιάπη & Έλενα Βασιλείου. 
 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρ.Δ Γιάννης Στρογγυ-

λός, η ΑΔ Κατερίνα Καλαβά,  ο Εκλ. ΑΔ Peter Ashdjian, οι Πρ ΑΔ Γιώρ-

γος Παπαλεοντίου & Ιάκωβος Κωνσταντινίδης, η Πρόεδρος Μαρία Κα-

παρή & οι ΠΠ Χριστάκης Παπαβασιλείου & Γιώργος Σεβέρης του ΡΟ 

Αμμοχώστου, ο Π Κύπρος Ζαντής του ΡΟ Κερύνειας,  η ΡΟΤ Ιωάννα Κυ-

πριανίδου του ΡΟ Λευκωσία-Ασπέλια, Μέλη του Ομίλου Ρόταρακτ Λευ-

κωσία-Λήδρα και η φίλη του Ομίλου Έλενα Τάνου.  
 

Ευχές 

Στον Γραμματέα μας Γιώργο Μπαλατσό για τα Γενέθλια του 

(25/3) 
 

Πρόγραμμα  

• Έναρξη, καλωσόρισμα και εισαγωγή του Προσκεκλημένου Ομιλη-

τή από την Πρόεδρο Λίτσα Αρέστη. 

• Σύντομη παρουσίαση του σκοπού και των δράσεων των Ομίλων 

Ρόταρακτ στην Κύπρο και ενημέρωση για το «MEDICON 2021», τη 

μεγαλύτερη Μεσογειακή Συνέλευση (Mediterranean Convention) 

που γίνεται στη Μεσόγειο κάθε χρόνο και συνδέει Ομίλους Ρότα-

ρακτ από περισσότερες από 18 χώρες που συνδέονται με την Με-

σόγειο. Τη φετινή διοργάνωση κέρδισε η Κύπρος και προγραμματί-

ζεται να γίνει στην Αγία Νάπα 20-23 Μαΐου 2021. 

• Ακολούθησαν ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση σε ένα φι-

λικό περιβάλλον για στενότερη συνεργασία των Ομίλων Ρόταρακτ 

με τους Ροταριανούς Ομίλους. 

• Η Πρόεδρος Λίτσα ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ιδιαί-

τερα τον Πρόεδρο Ανδρέα και του επέδωσε Τιμητικό Δίπλωμα εκ 

μέρους των συνεργαζομένων Ομίλων. 

https://www.facebook.com/nicosia.salamis.rotary/
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Ανακοινώσεις 
 

 

 Το Σάββατο 20 & την Κυριακή 21/03/2021 πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακά το Σεμινά-

ριο PETS για τους εισερχόμενους Προέδρους, το οποίο παρακολούθησαν πέραν των 

45 Ροταριανών από την Κύπρο.  Από τον Όμιλο μας το παρακολούθησαν η Πρόε-

δρος Λίτσα Αρέστη,  η ΠΠ Άννα Χατζημάρκου και ο ΡΟΤ Γιώργος Μπαλατσός. 
 

 Το Σάββατο 20/03/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στη διάρκεια της οποίας α-

δελφοποιήθηκαν οι  ΡΟ Aquileia Cervignano Palmanova  και Milano Aquileia.  Την 

τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν πέραν των 70 Ροταριανών από Ευρώπη, Αμερική και 

Ασία.  Από την Κύπρο συμμετείχαν η ΑΔ Κατερίνα Καλαβά, ο Πρ.ΑΔ Ιάκωβος Κων-

σταντινίδης, ο ΠΠ Nazo Davidian, η Πρόεδρος Λίτσα Αρέστη και ο φίλος του Ομίλου 

Μιχάλης Χατζηχαμπής.  
 

 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 
 

 

29.03.2021: Άκυρη 
 

31.03.2021: Έξοδος Επανασύνδεσης-Συναδέλφωσης: Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν ε-

ντός των ημερών. 
 

01.04.2021: Κοινή Τηλεδιάσκεψη Ροταριανών Ομίλων Ελλάδος και Κύπρου στις 8.30μμ με 

Ομιλητή των εκ των Διευθυντών του ΔΡ  Peter Kyle με θέμα «Rotary’s Role as a Peacebuild-

ing Organization–an Historical Perspective».  Η Πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες επισυ-

νάπτεται. 
 

02.04.2021: Κοινή Τηλεδιάσκεψη των ΡΟ Λευκωσίας στις 7μμ, με ομιλητή τον κ. Μάριο Ταν-

νούση Deputy Director-General, Invest Cyprus με θέμα «The importance of  headquarter-
ing of foreign investments to the Cyprus economy». 

Για σύνδεση:  https://us02web.zoom.us/j/82826354004  

 ID: 828 2635 4004  

Η πρόσκληση έχει σταλεί στα Μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 

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  

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/82826354004
https://us02web.zoom.us/j/89150088635?pwd=WEdubXZNRGpOWFI1Uk81dnd5WEFZQT09
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ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ  
 

 

First Programs of Scale grant awarded to malaria project  

 
The Rotary Foundation is giving a significant boost to the fight against malaria in Zambia 

with a new $2 million Programs of Scale grant that will scale an already successful pro-

gram model. Partners for a Malaria-Free Zambia is a Rotarian-led effort that will use a 

community health worker model proven to effectively respond to cases of malaria and 

prevent transmission. The program aims to help reduce malaria cases over time by 90% 

in 10 target districts in two of the country’s provinces. Learn more  

 

Philippine WASH project delivers toilets, hygiene education to villages 
 

Rotary gets the job done where others failed 

 

In 1991, Mount Pinatubo erupted after 600 years of inactivi-

ty and destroyed homes and farms, displacing many indig-

enous Aeta living in the highlands of central Luzon, Philip-

pines. 

While Aeta can refer to several different related ethnic 

groups, the Aeta here are descendants of Mag-Antsi, who 

following the eruption, were resettled by the government. 

Since then, many have returned to their ancestral lands to 

rebuild and reestablish their communities. 

The roughly 43 families in Flora and 79 in nearby Kawayan make a living farming. While 

Aeta in other areas have been granted title to their ancestral land by the government, 

these Aeta have seen their lands shrink and their source of livelihood suffer as people 

from the lowlands staked competing claims during their resettlement years. 

Like more than   10 million households in the Philippines, they lack sanitation facilities. 

The Philippines government has made progress in extending water to its 109 million in-

habitants, but long-term plans to expand sanitation are running behind, especially in ru-

ral regions. This reduced access to personal hygiene exposes communities to diseases 

like diarrhea and cholera, and can lead to decreased school attendance, malnutrition, 

poor oral health, and fear of violence in women who must practice personal hygiene 

outdoors, according to a report by UNICEF. 

To combat these problems, the Rotary Club of Intramuros-Manila developed a water, 

sanitation, and hygiene (WASH) project that installed 25 toilets in the Aeta communities 

of Flora and Kawayan and three in Babo. Rotary members made visits to the community 

to learn about and understand current hygiene practices, willingness to work on the pro-

ject, and the communities desire for toilets. 

Before a single brick was shipped, Rotary developed friendships and gained buy-in from 

the community. Rotary was able to leverage an existing profile of Flora and Kawayan to 

guide the project, including information on race, history, socio-economic conditions, 

family units, source of livelihood, and means of transportation.   

Read the whole story at https://www.rotary.org/en/philippine-wash-project-delivers-

toilets-and-hygiene-education-villages  

http://msgfocus.rotary.org/c/12HbrBPVKSxmofYzZiXHgUF51AfI
https://www.unicef.org/philippines/press-releases/sanitation-targets-are-track-doh-who-and-unicef-ask-local-governments-invest
https://www.unicef.org/wash/files/The_Impact_of_WASH_on_Key_Social_and_Health_Outcomes_Review_of_Evidence.pdf
https://www.rotary.org/en/philippine-wash-project-delivers-toilets-and-hygiene-education-villages
https://www.rotary.org/en/philippine-wash-project-delivers-toilets-and-hygiene-education-villages
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα  

 

Από το Σεμινάριο PETS 

Από την Τηλεδιάσκεψη Αδελφοποίησης των ΡΟ Aquileia Cervignano Palmanova & Milano Aquileia 

Από την Τηλεδιάσκεψη-Αφιέρωμα στο ΡΟΤΑΡΑΚΤ 


