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Τόπος και ώρα Συνάντησης 

Τηλεδιάσκεψη Ροταριανών Ομίλων Κύπρου-Ελλάδος, στις 8.30μμ. 
 

Θέµα Συνάντησης 

Επετειακή πολυομιλική τηλεδιάσκεψη 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».   
 

Παρόντες 

4 Μέλη: H Π Λίτσα Αρέστη, η ΠΠ Άννα Χατζημάρκου και οι ΡΟΤ , Πανα-

γιώτης Τσιγάνης, & Αρετή Δημητρίου. 
 

Μας τίμησε επίσης με την παρουσία του το πρώην μέλος μας ΠΠ Μιχά-

λης Χατζηχαμπής. 
 

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πέραν των 255 ροταριανών από 60 Ομί-

λους.  
 

Η Τηλεδιάσκεψη 

Ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη παρουσίαση από τον Ναύαρχο 

Γιακουμάκη για τη συμβολή του ναυτικού στην επανάσταση του 1821. 

Ο σύνδεσμος για όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν και επιθυμούν 

να την παρακολουθήσουν είναι:  
https://wetransfer.com/downloads/9103a6a4142a54938f774662d7460070202

10411062703/bf71c944559c0781556a3955c3b6f4c120210411062730/5b4b1c  
 

Ανακοινώσεις 

To Σάββατο 10 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε ζωντανή σύνδεση του 

εορτασμού της 75ης Επετείου Συνεργασίας Διεθνούς Ρόταρυ - Ηνωμέ-

νων Εθνών στις 5μμ.  Μεταξύ των Ομιλητών, ο Πρόεδρος του ΔΡ 

Ηolger Knaack  και η ψηφισμένη Πρόεδρος του ΔΡ για το 2022-23 Jen-

nifer Jones.  

Ο Σύνδεσμος για όσους δεν παρευρέθηκαν και επιθυμούν να την πα-

ρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένη είναι: 
https://www.75yearsofaction.live/?fbclid=IwAR3BGx0xD1JQKQ4RLbndr

Kd_PUVKSgcl3JHV6-nSt0rFeB1It4FTCESEHvs  
 

 

To Σάββατο 10 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των 

Προέδρων στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε τo District Policy Manu-

al και ιδιαίτερα ο τρόπος εκλογής Διοικητού, έγινε παρουσίαση της α-

ποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κυπριακού 

Ρόταρυ, παρουσίαση της πρότασης για ενίσχυση της προώθησης της 

εικόνας των Ροταριανών Ομίλων και των έργων τους και προτάθηκαν 

δύο έργα τα οποία θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση του Ομί-

λου. 

https://wetransfer.com/downloads/9103a6a4142a54938f774662d746007020210411062703/bf71c944559c0781556a3955c3b6f4c120210411062730/5b4b1c
https://wetransfer.com/downloads/9103a6a4142a54938f774662d746007020210411062703/bf71c944559c0781556a3955c3b6f4c120210411062730/5b4b1c
https://www.75yearsofaction.live/?fbclid=IwAR3BGx0xD1JQKQ4RLbndrKd_PUVKSgcl3JHV6-nSt0rFeB1It4FTCESEHvs
https://www.75yearsofaction.live/?fbclid=IwAR3BGx0xD1JQKQ4RLbndrKd_PUVKSgcl3JHV6-nSt0rFeB1It4FTCESEHvs
https://www.facebook.com/nicosia.salamis.rotary/
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Επόμενες Συνεστιάσεις/Τηλεδιασκέψεις 

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021  στις 8 μμ θα πραγματοποιηθεί 

Σεμινάριο με θέμα « The Roles & Responsibilities of Club Offers». 

Το Πρόγραμμα έχει σταλεί στα Μέλη με χωριστό μήνυμα. 
 

Για σύνδεση:  
https://us02web.zoom.us/j/6895286222?

pwd=NUFNYVp5bXpFaFVYcFFPTlVmS0Vwdz09  

 

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στις 7.45 μμ: Συνεδρίαση Ομίλου και έξοδος συναδέλφωσης 

στη ταβέρνα «Έτσι Απλά όπως Παλιά» στη Μακεδονίτισσα. Το μενού θα είναι a la carte. 

Παράκληση να ενημερώσετε την Πρόεδρο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 16/4 κατά 

πόσο θα παρευρεθείτε. 
 

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στις 6 μμ θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη 

που διοργανώνει ο ΡΟ Λευκωσία-Λευκοθέα σε συνεργασία με το TOP 

KINISIS με θέμα “The Current and Post Covid 19 Prospects of Cyprus 

Tourism”.  Προσκεκλημένος Ομιλητής ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάβ-

βας Περδίος.   

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή.   

 

Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 στις 7.30 μμ θα έχουμε κοινή τηλεδιάσκεψη με τους Ροταρια-

νούς Ομίλους, Αμμοχώστου, Αμμοχώστου Κάβο-Γκρέκο, Λευκωσία-Λευκοθέα και Βόλου με  

Ομιλητή το Διεθνολόγο Ροταριανό Αντώνη Στυλιανού με θέμα «Οι Εξελίξεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο - Κύπρος και Ελληνοτουρκικά».   

Ο Σύνδεσμος:   https://us02web.zoom.us/j/88957269357 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Ροταριανή Χαρά Αρέστη-Λιάπη charaaresti@hotmail.com 

 μέχρι την Παρασκευή 23/04/2021. 
 

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ 

 

 
 

 

 

 

 

This year, we celebrate Earth Day on 22 April with a new sense of purpose. The environ-

ment is now an area of focus for Rotary. Solutions for all great tasks always start with you 

and me, and there is much we as individuals can do simply by changing our behavior: 

Cutting down on our use of plastic and using energy wisely are just two examples. But 

now we have the opportunity to do more together. 

Supporting the environment is not new to Rotary; clubs have long worked on environ-

mental issues based on local needs. Now climate change — a problem that affects us 

all, rich and poor — requires us to work together more closely than ever. Alberto Pal-

ombo, a Venezuelan engineer living in Brazil and a member of The Rotary Foundation 

Cadre of Technical Advisers, shares his view. 

Μήνυμα του Προέδρου του ΔΡ 

Holger Knaack για τον Απρίλιο 

https://us02web.zoom.us/j/6895286222?pwd=NUFNYVp5bXpFaFVYcFFPTlVmS0Vwdz09
https://us02web.zoom.us/j/6895286222?pwd=NUFNYVp5bXpFaFVYcFFPTlVmS0Vwdz09
https://us02web.zoom.us/j/88957269357
mailto:charaaresti@hotmail.com
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For 30 years, my work has been to connect with communities and policy officials to take  

care of the environment. Today, I am excited about Rotary’s opportunities to help re-

duce environmental degradation and make communities more environmentally sustain-

able. 
 

In every community where we have a Rotary, Rotaract, or Interact club or a Rotary Com-

munity Corps, there are environmental challenges. As Rotary members, we can become 

stewards of environmental sustainability and adopt the United Nations 2030 Sustainable 

Development Goals in our daily lives at home and in our clubs. Then we can incorporate 

them into our Rotary projects.  

My club has been involved with water and environment projects since day one. We seek 

opportunities to empower Rotarians and foster partnerships in our region and beyond, 

working with groups such as the Inter-American Water Resources Network and the World 

Water Council. Local clubs worked with the Water, Sanitation, and Hygiene Rotary Action 

Group (wasrag.org) to help Rotary get a seat at the table during the 2018 World Water 

Forum in Brasilia, where we discussed how communities can recover from environmental 

disasters like the one caused by the failure of a mining dam on Brazil’s Rio Doce in 2015. 

Taking care of the earth is an effort that never stops. To make an impact, we must align 

our knowledge, abilities, and enthusiasm — and Rotary is already great at doing this. As a 

volunteer with the Environmental Sustainability Rotary Action Group (esrag.org), I have 

seen how our work for the environment dovetails with much of what we are already do-

ing in water and in our other areas of focus. Rotary members are not passive spectators; 

we take action. Let’s work together and make a positive impact. 

Support from The Rotary Foundation will define this new chapter in our service. Through 

district and global grant projects, we will build upon 

our previous projects that help the environment. 

We will look for ways to collaborate more closely 

and make a greater impact on global environmen-

tal issues. And we will incorporate environmental 

concerns into all of our programs, projects, and 

events. 

Rotaractors and participants in our youth programs 

expect Rotary to take a clear position and provide 

leadership with vision. We will work with them, seek-

ing intelligent solutions to the problems they will in-

herit. Our incredible members, networks, and Foun-

dation give us the capacity to make an important 

and lasting contribution. Now, we will discover to-

gether how Rotary Opens Opportunities to help us 

expand our service to preserve the home we all 

share. 
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα  

 

Από την Επετειακή πολυομιλική τηλεδιάσκεψη με Ομιλητή τον Επίτιμο Αρχηγό του Γενικού  

Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


