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 25 αερόθερμα στον Καρά Τεπέ
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25 αερόθερμα στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ προσέφεραν οι Ρόταρυ κατά την
επίσκεψή τους στον προσφυγικό καταυλισμό, προκειμένου να τοποθετηθούν στα σπιτάκια που φιλοξενούν οικογένειες και
μικρά παιδιά. Πέντε απ’ αυτά ήταν προσφορά των Ρόταρυ της Καλλονής.

 
25 αερόθερμα στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ προσέφεραν οι Ρόταρυ κατά την
επίσκεψή τους στον προσφυγικό καταυλισμό, προκειμένου να τοποθετηθούν στα σπιτάκια που φιλοξενούν οικογένειες και
μικρά παιδιά. Πέντε απ’ αυτά ήταν προσφορά των Ρόταρυ της Καλλονής.

Ο Ροταριανός Όμιλος Μυτιλήνης, συνεχίζοντας την ανθρωπιστική του προσπάθεια, ενόψει του χειμώνα αξιοποίησε ένα
τμήμα των χρημάτων που συγκέντρωσε, ύψους 1.500 ευρώ, από τους ροταριανούς της Αγγλίας της περιοχής Lincolnshire
και ιδιαίτερα του Ρ.Ο. Woodhall Spa, χάρη στις προσπάθειες του Στ. Μιχαηλίδη και της συζύγου του.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, μαζί με πολυπληθή αντιπροσωπεία του ομίλου, με επικεφαλής τον τ. διευθυντή της 2484 Π.Δ.Ρ. Νίκο
Κουζινόγλου, το βοηθό διευθυντή Ηλία Παπαγεωργίου, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Καλιάλη, τον ψηφισμένο πρόεδρο
Λευτέρη Χαβραλή και τους ροταριανούς Σπύρο Καρδακάρη, Γιώργο Αμβαζά, Γιώργο Καμάτσο, Ελένη Γογγολίδου, Ζάνα
Ζούρου, Γρηγόρη Τσουμάρη του Ρ.Ο. Καλλονής και τους συζύγους των ροταριανών Μαρία Χαβραλή και Ρένα Καρδακάρη
ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες, τη δομή και τη λειτουργία του Κέντρου και
μίλησαν και με το διευθυντή του Καρά Τεπέ Σταύρο Μυρογιάννη.

Ακολούθησε μεσημεριανό τραπέζι στο Καγιάνι μεταξύ των ροταριανών, οι οποίοι αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα με την
οικογένεια του κ. Μιχαηλίδη.
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