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20 Ιουλίου 2017 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«∆ικοινοτικά Βραβεία Στέλιος Χατζηιωάννου» στην Κύπρο 
Ρεκόρ συµµετοχών για το σηµαντικό θεσµό, µε 424 δικοινοτικές οµάδες 

να υποβάλουν αίτηση στη φετινή διοργάνωση 
 
Νέο ρεκόρ συµµετοχής για τα «∆ικοινοτικά Βραβεία Στέλιος Χατζηιωάννου» που διοργανώνει 
για 9η συνεχή χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο. 
 
Συνολικά, 424 δικοινοτικές οµάδες, οι οποίες αποτελούνται από 848 Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους, συνεργάστηκαν και δήλωσαν συµµετοχή στη φετινή διοργάνωση, διεκδικώντας 
ένα από τα 75 βραβεία αξίας €10.000 που προσφέρει το Stelios Philanthropic Foundation. Ο 
αριθµός συµµετοχών στη φετινή διοργάνωση είναι ο µεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από την 
έναρξη του θεσµού, το 2009.  
 
Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή που θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία στη Λευκωσία, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στις 10 πµ. Στην εκδήλωση θα 
προσκληθούν και οι 848 συµµετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν µέρος σε ειδικό Συνέδριο µε κεντρικό 
θέµα συζήτησης την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβληµα. Στη φετινή Τελετή Απονοµής θα 
δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους από τους νικητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη 
διχοτόµηση του νησιού και για το τι είδους λύση θα µπορούσε να εφαρµοστεί. 
 
Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου θα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες και 
αξιωµατούχους και από τις δύο κοινότητες για να παρευρεθούν στην Τελετή Απονοµής, ως ένδειξη 
καλής θέλησης. Βασικοί οµιλητές στο Συνέδριο θα είναι οι νικητές των βραβείων και τη συζήτηση 
που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκειά του, θα συντονίσουν επαγγελµατίες. Αργότερα, την ίδια 
ηµέρα, οι 150 νικητές θα παρευρεθούν σε βραδινή δεξίωση στο ξενοδοχείο Merit, στη Βόρεια 
πλευρά της Λευκωσίας.  
 
Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι πλέον ξεκάθαρο για εµένα ότι η 

στάση όλων των κατοίκων του νησιού αλλάζει κατεύθυνση και γίνεται όλο και πιο θετική και ευνοϊκή 

για ειρηνική συνύπαρξη. Αυτή η επιθυµία είναι φανερό ότι υπάρχει, παρόλο που κατέρρευσαν οι 
συνοµιλίες στο Crans Montana της Ελβετίας. Ο στόχος του φιλανθρωπικού µας ιδρύµατος τα 

τελευταία εννέα χρόνια παραµένει ο ίδιος. Συνεχίζουµε να ενθαρρύνουµε τη θετική συνεργασία 

µεταξύ των πολιτών των δυο κοινοτήτων στην Κύπρο, ώστε να διασφαλίσουµε τη διαρκή ειρήνη στο 

νησί. Ελπίζω ότι οι πολιτικοί θα αφουγκραστούν πολύ σύντοµα την επιθυµία των πολιτών». 

Ακολουθούν στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη του αριθµού συµµετοχής στα Βραβεία, από το 2012 
µέχρι σήµερα: 
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Πληροφορίες: 
 
Ο αριθµός των αιτήσεων για το 2017 έχει σχεδόν διπλασιαστεί, συγκριτικά µε το 2016 και είναι 
είκοσι φορές περίπου µεγαλύτερος από τον αριθµό των διεκδικητών των βραβείων πριν από 
τέσσερα µε πέντε χρόνια. Το 30% περίπου από όσους υπέβαλαν αιτήσεις στο φετινό διαγωνισµό, 
έχουν δηλώσει συµµετοχή και στο παρελθόν, µε το 15% εξ αυτών να έχει κερδίσει στο παρελθόν. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί µια πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη, καθώς καταδεικνύει ότι η συνεργασία 
µεταξύ των δύο κοινοτήτων έχει διαρκή χαρακτήρα. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι το 70% των 
διεκδικητών των φετινών βραβείων υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση, αποδεικνύοντας την αλλαγή 
στη στάση των πολιτών στο νησί.  
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Πριν από εννέα χρόνια όταν ξεκίνησαν τα βραβεία, γίνονταν δεκτές αιτήσεις µόνο για επιχειρήσεις 
“joint ventures”, αλλά αργότερα ο θεσµός διευρύνθηκε για να συµπεριλάβει όλες τις µορφές 
συνεργασίας µεταξύ των δύο κοινοτήτων: 
 

 
 
Για παράδειγµα, ο τοµέας της τέχνης έχει ξεπεράσει πλέον τον τοµέα των επιχειρήσεων και 
αποτελεί την κορυφαία µορφή δικοινοτικής συνεργασίας. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι 
φέτος υπέβαλαν αίτηση στο ∆ιαγωνισµό 14 οµάδες µε µέλη που έχουν και προσωπική σχέση 
(είναι ζευγάρια), αριθµός που αποτελεί ένα ακόµα ρεκόρ για τα βραβεία. Οι οµάδες αυτές 
ακολούθησαν το παράδειγµα του Ελληνοκύπριου Μιχάλη Μιχαήλ και της Τουρκοκύπριας Şükran 
Özerdem, το πρώτο ζευγάρι που υπέβαλε αίτηση το 2015 και σήµερα έχει φέρει στο κόσµο δυο 
παιδιά. Το ζευγάρι συµµετέχει για τρίτη φορά, στα φετινά βραβεία! 
 
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 20 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονοµής 
των Βραβείων. Η πολιτική της κριτικής επιτροπής είναι να απονείµει 50 βραβεία σε νέους 
υποψηφίους και 25 σε παλαιότερους υποψηφίους και νικητές, µε στόχο να υπάρχει δίκαιη 
αναλογία σε κάθε κατηγορία, η οποία να είναι αντιπροσωπευτική στο σύνολο των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη V+O COMMUNICATION, κ. Ρία 
Ψούχλα, τηλ. 210 72 49 000, 6936 750 457, e-mail: rp@vando.gr 


