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Δικοινοτική συνεργασία
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Προχωρά η δικτύωση
επιχειρήσεων
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ΤετραπλασιάστηΚΕ φέτος ο αριθμός των αιτήσεων Ελλη
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νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για συμμετοχή στον Διαγωνισμό
Βραβείων Δικοινοτικής Συνεργασίας 2015 0 μεγαλύτερος
από ποτέ αριθμός οφείλεται στη λειτουργία του πρώτου

δικοινοτικού καφέ στη γωνία Παλιάς Ηλεκτρικής και
Επτανήσου 57 στην παλιά Λευκωσία στην εξαιρετική προβολή
και δημοσιότητα που έλαβε ο διαγωνισμός αλλά και
στο βελτιωμένο πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε στο νησί
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τους τελευταίους μήνες Σύμφωνα με ανακοίνωση με τη
λήξη της προθεσμίας τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου
οι δηλώσεις συμμετοχής δικοινοτικών ομάδων έφθασαν
στις 116 ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο Το αξιοσημείωτο
ρεκόρ συμμετοχών των τελευταίων επτά χρόνων στα Stelios
Bi-Communal Awards 2015 επιβεβαιώνει αναφέρεται στην
ανακοίνωση ότι το δικοινοτικό καφέ στη γωνία Παλιάς
Ηλεκτρικής και Επτανήσου 57 στην παλιά Λευκωσία κατάφερε
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να φέρει σε επαφή
πολλούς Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ενισχύοντας
το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας Τα βραβεία στους
νικητές θα απονείμει στις 30 Οκτωβρίου 2015 ο σερ Στέλιος
Χατζηιωάννου σ αυτό το ιδιόκτητο ακίνητο Το πρώτο δι
κοινοτικό καφέ για τη δικτύωση Ελληνοκυπρίων και Τουρ
κοκυπρίων λειτούργησε πριν από έναν χρόνο το 2014 όταν
το Stelios Philanthropic Foundation επένδυσε στην παλιά
Λευκωσία με την αγορά του ακινήτου στη γωνία Παλιάς Ηλε
κτρικής και Επτανήσου 57 ενώ παράλληλα στο ίδιο ιδιόκτητο

κτήριο υλοποιήθηκε με επιτυχία και το φιλανθρωπι
κό πρόγραμμα Φαγητό από Καρδιάς
Φέτος το Stelios Philanthropic Foundation ενδυναμώνει
ακόμη περισσότερο τη δράση του για στήριξη της δικοινο
τικής συνεργασίας επενδύοντας μετά τη Λευκωσία και τη
Λεμεσό σε τρίτο ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ferah
βόρεια της πράσινης γραμμής και μόνο 10 λεπτά με τα πό
δια από την οδό Λήδρας Το τρίτο ακίνητο του Stelios
Philanthropic Foundation θα λειτουργεί επίσης ως δικοι

νοτικό καφέ για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ Ελληνοκυ
πρίων και Τουρκοκυπρίων ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει
δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στο πλαί
σιο του φιλανθρωπικού προγράμματος Φαγητό από Καρ
διάς Το νέο ιδιόκτητο ακίνητο που βρίσκεται ακριβώς
απέναντι από την εκκλησία του Αποστόλου Λουκά θα ανα
καινιστεί και αναμένεται να λειτουργήσει το 2016
Για την Ιστορία να αναφέρουμε ότι το πρώτο σπίτι του

φιλανθρωπικού ιδρύματος το οποίο κληρονόμησε από τη
μητέρα του ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βρίσκεται στη Λε
μεσό και από εκεί ξεκίνησε το 2013 η υλοποίηση του προ
γράμματος Φαγητό από Καρδιάς
πηγη κνηε

