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ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEDRA
District 2450

Club No. 13373

Meeting:11ηςΟκτωβρίου2011
Venue: The Hilton Hotel
Number of members present: 20
Apologies for absence:Γιώργος Λοΐζου
Visiting Rotarians:-
Guests: John Tomich, Mark Hanson, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πάρης 

Ζαχαριάδης, Θεμιστοκλέους Ιάκωβος, ΜάριοςΑντωνιάδης,
Κώστας Χατζημιχαήλ

Τελετουργικό
Προσευχή από τον πρώην Κυβερνήτη Τάκη Καρακάννα

Θέματα που συζητήθηκαν

Όπως είχε προγραμματιστεί στη σημερινή συνάντηση μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο country manager τηςNoble energy John Tomic και ο 
οικονομικός διευθυντήςτης εταιρείαςMark Hanson.

Η συνάντηση ξεκίνησε με το ανεπίσημο καλωσόρισμα των δύο 
προσκεκλημένων και τη γνωριμία τους με τα μέλη του κλαμπ που 
παραβρέθηκαν καθώς και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. 

Ακολούθησε η επίσημη έναρξη της συνάντησης από τον πρόεδρο με 
σύντομη ενημέρωση για το Rotary, τις δράσεις του κλάμπ μας και τα 
βιογραφικά των δύο ομιλητών.

Ο κ. Tomich είχε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική 
παρουσίαση για θέματα που αφορούν την ενέργεια και ειδικότερα το 
ιστορικό και την πρόοδο των εργασιών εξόρυξης φυσικού αερίου στην 
Κύπρο, διάφορες τεχνικές αλλά απλές πτυχές της όλης διαδικασίας, αλλά
και τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζονται στο 
μέλλον(π.χ η Κύπρος ως ενεργειακός διαμετακομιστικός σταθμός –
Hub)τόσο με την αξιοποίηση των ευρημάτων στο οικόπεδο 12 όσο και 
αυτά που ήδη έχουν βρεθεί στο Ισραηλινό κοίτασμα Levithan.

H συζήτηση που ακολούθησε με ερωτήσεις και απαντήσεις από τα δύο 
στελέχη της Noble ήταν εξίσου ενδιαφέρουσακαι εποικοδομητική.
Δόθηκε η ευκαιρία να λυθούν πολλές απορίες και να διευκρινιστούν 
αρκετά σημείαπου παρέμεναν αδιευκρίνιστα ή άγνωστα.

Ακολούθησε απονομή αναμνηστικών δώρων στους δύο προσκεκλημένους
καθώς και στον π.π Ι. Χατζηαντωνά του οποίου ο ρόλος ήταν 
καταλυτικός για την υλοποίηση της σημερινής εκδήλωσης.



Η συνάντηση έκλεισε με τις θερμές ευχαριστίες των παραβρισκόμενων 
προς τους δύο προσκεκλημένους αλλά και με πρόσκληση από τον 
πρόεδρο για ανανέωση της συνάντησης σε περίπου 50 ημέρες όταν θα 
υπάρχουν σαφέστερα αποτελέσματα ως προς την ποσότητα και την 
ποιότητα του αερίου στο οικόπεδο 12. Η πρόσκληση έγινε με χαρά 
αποδεκτή και από τα δύο στελέχητης Noble energy.

Κλήρωση: Έγινε από τονJ. Tomic και κέρδισε οπ.πΓιώργος Ιωαννίδης

Επόμενη συνεδρίαση την 18η Οκτωβρίου

Με εκτίμηση

Μοίρας Παναγιώτης
Γραμματέας
Rotary Club Nicosia-Ledra


