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easyJet
founder
pledges to
leave half
his fortune
to charity
By Angelos Anastasiou

SIR Stelios Haji-Ioannou
is one of 14 new individuals
added to the Giving Pledge
a charity programme set up
by Bill and Melinda Gates
and Warren Buffett in 2010
that sees wealthy people

contribute the majority of
their wealth to philanthropic

it was announced on
Tuesday
The Giving Pledge which
includes 168 signatories from
21 countries saw 14 new
and couples added
to its growing list of signatories
among them the Cypriot
entrepreneur
In addition to Haji-Ioannou
the new signatories are Australian
Leonard H Ainswort h
Tanzanian Mohammed Dewji
Americans Dagmar Dolby
Nick and Leslie Hanauer
Dean and MariannçMet
ropoulos Terry and Susan
Ragon Nat Simons and
Laura Baxter-Simons Robert
Frederick Smith and Harry H
Stine Chinese Dong Fangjun
and You Zhonghui Norwegians
Anne Grete Eädsvig and
Kjell Inge Rokke and Slovenians
Iza and Samo Login
Philanthropy is durèrent
around the world but almost
every culture has a
tradition of giving
back Melinda Gates said
BUI and Warren and I are
excited to welcome the new
very international group of
causes

individuals

longstanding

philanthropists joining the
Giving Pledge and we look
forward to learning from
their diverse experiences
According to a news release
by the group the Giving
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easyJet
founder
pledges to
leave half
his fortune

to charity
continued from page one
Pledge is "a global effort to
help address society's most
pressing problems by
the wealthiest
and families to give
the majority of their wealth
to philanthropic causes".
"Pledge signatories come
together throughout the
year to discuss challenges,
successes and failures, as
well as how to be smart
about giving."
According to a brief
biography, Haji-Ioannou is
"best known for creating
easy Jet in 1995 at the age
of 28".
"He also owns the 'easy'
family of brands which is
to carefully selected
partners (including the
airline) in return for steady
income," the bio said.
"Stelios has also created
his own philanthropic foundation
on which he spends
about one third of his time
and a portion of his income
every year in managing
charitable projects mainly
in the areas where he has
lived and worked - UK,
Greece, Cyprus (the birthplace
of his parents) and
Monaco where he lives."
Every new individual
added to the Giving Pledge
is required to submit a
letter stating the reason
he or she wishes to join the
group.
"My belief is that nobody
has a monopoly on good
charitable ideas, and the
problems in our world will
never all go away," Sir Stelios
wrote in his.
"So we have to keep
helping, within our means,
forever..."
encouraging

individuals

licenced
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ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Δίνει τη μισή περιουσία του
για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου ως μέλος οπό χθες της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας GMng Pledge δεσμεύτηκε να διαθέσει τη μισή του
9
περιουσία στους φιλανθρωπικούς σκοπούς του Ιδρύματος του
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Δίνει τη μισή του περιουσία
j
Δεσμεύεται να τη διαθέσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς του Ιδρύματος του
jéÊÊÊÊÊ
Σερ Στέλιος
ιδρυτής
συμμετοχής μου στο Giving Pledge και ελπίζω να
του ομίλου easyGroup
jB^Wk της easyjet Χατζηιωάννου
μπορέσω να συνεργαστώ τόσο με τον ίδιο όσο και με
am

Η

και του Stelios Philanthropic

JH Foundation

flL^JHr
HSr

άλλα μέλη αυτής της ομάδας για να προσφέρουμε
στον θεσμό ακόμο μεγαλύτερη διεθνή προβολή στο

είναι από χθες μέλος

της παγκόσμιας πρωτοβουλίας

Giving Pledge και δεσμεύεται μέσω
της διαθήκης του να διαθέσει τη μισή του περιουσία
στους φιλανθρωπικούς σκοπούς του Ιδρύματος του
Το γεγονός ότι ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου είναι
ένα από τα μέλη της διεθνούς εκστρατείας Giving
Pledge έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι ο πρώτος
Ελληνοκύπριος που εντάσσεται στην ομάδα η οποία
αναλαμβάνει φιλανθρωπικές δράσεις σε
ολόκληρο τον πλανήτη
Ο Σερ Στέλιος
Η πρωτοβουλία Giving Pledge
Χατζηιωάννου
στην Αμερική το 2010 από τους
Bill και Melinda Gates και τον Warren
μέλος της
Buffett και αποτελεί μία διεθνή προσπάθεια
παγκόσμιας
να αντιμετωπιστούν τα πιο έντονα
πρωτοβουλίας
κοινωνικά προβλήματα μέσω της
Giving Pledge
εύπορων ατόμων και
οικογενειών που δεσμεύονται δημόσια
ότι θα διαθέσουν είτε κατά τη διάρκεια της ζωής
τους είτε μέσω της διαθήκης τους πάνω από το μισό
της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς
Με αφορμή την ένταξη του στην ομάδα της
Giving Pledge ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε
Έχω αποφασίσει να γνωστοποιήσω τα σχέδια μου
με τη βοήθεια του Giving Pledge για δύο σκοπούς
αφενός αυτή η γνωστοποίηση θα διατηρήσει το
μου Ίδρυμο και τα μελλοντικά του μέλη
σε μια πειθαρχημένη στάση συνεχίζοντας την
του Ιδρύματος γιο πολλές γενιές στο μέλλον
Και αφετέρου ελπίζω μέσω της δημοσιοποίησης της

μέλλον
Μέσα από τη δημόσια δέσμευσή του προς το
Giving Pledge ο Στέλιος Χατζηιωάννου θέλει να
ότι το Φιλανθρωπικό του Ίδρυμα θα έχει
αρκετούς πόρους για να συνεχίσει τη δράση του στο

διασφαλίσει

διηνεκές
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Stelios Philanthropic
Foundation www.stelios.org διοργανώνει τα τελευταία
εννέα χρόνια στην Κύπρο τα βραβεία Δικοινοτικής
Συνεργασίας που στοχεύουν στην ενίσχυση των
κοινωνικό οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο
κοινοτήτων οτο νηοί καθώς και στην ενθάρρυνση
συνεργασιών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Από το 2009 η συνολική αξία των βραβείων

ξεκίνησε

που προσφέρονται με απώτερο στόχο την προώθηση

της διαρκούς ειρήνης στο νησί ανέρχεται στα
€2.750.000
Το Ίδρυμα υλοποιεί επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες
για τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
στην Κύπρο και την Ελλάδα μέσω της πρωτοβουλίας
Φαγητό από Καρδιάς Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα
προσφέρει χωρίς καμία διάκριση σνακ σε ανθρώπους

ευαισθητοποίησης

Φιλανθρωπικό

προσφορά

δικής μου πρωτοβουλίας να εμπνεύσω και άλλους
στην Κύπρο και την Ελλάδα ώστε να αφιερωθούν στη
φιλανθρωπική δράση Πρέπει να παραδεχθώ ότι ο Bill
Gates αποτέλεσε για εμένα πηγή έμπνευσης όταν με
κάλεσε προσωπικά πριν από την ανακοίνωση της

που εγγράφονται στα 21 Σημεία Διανομής που
λειτουργούν συνολικά στις δύο χώρες Περισσότερα
από 50.000 άτομα λαμβάνουν Φαγητό από Καρδιάς
και περίπου 25.000 σνακ διανέμοντοι καθημερινό
Με αυτό τον τρόπο λαμβάνει βοήθεια μεγάλος
αριθμός ανθρώπων που αντιμετωπίζει δυσμενείς
συνθήκες καλύπτοντας τις βασικές του
ημερήσιες διατροφικές ανάγκες
οικονομικές

To Giving Pledge

αριθμεί 168 μέλη

Κ φιλα«Ορ»ιιικ4 δράση του

Στέλιου

Χατζηιωάννου άρχισε πριν από
και εστιάζεται στη Μ Βρετανία
Ελλάδα Κύπρο και Μονακό
Συνολικό το Φιλανθρωπικό Ιδρυμα
Στέλιος παρέχει βοήθεια μέσα οπό
10 χρόνια

τέσσερις βασικούς άξονες υποτροφίες
στήριξη εηχρρφΗ^κότιρας

με χρηματικά βραβεία δωρεές
σε περιβαλλοντολογικές και άλλες
οργανώσεις pc φιλανθρωπική
δραστηριότητα

Μαζί με τον Στέλιο Χατζιρω
14 συνολικά επιχειρηματίες
προστέθηκαν στα μέλη του Giving
Pledge που σήμερα αριθμεί 168 μέλη
ηλικίας από 31 έως 93 ετών τα οποία
εκπροσωπούν 21 χώρες από όλο τον
πλανήτη Αμερική Αυστραλία Βραζιλία
Γερμανία Ινδία Ινδονησία
Ηνωμένα Αραβικό Εμιράτο Κίνα
Κύπρος Μαλαισία Μ Βρετανία
Μονακό Νορβηγία Νότια Αφρική
Ουκρανία Ρωσία Σαουδική Αραβία
Σλοβενία Τανζανία και Τουρκία
το Giving Pledge έχει
ως στόχο να Βοηθήσει στην αλλαγή
των κοινωνικών ii|)o>anW teà twi
τρόπου που λειτουργεί η φιλανθρωπία
προσφέροντας πιο πολλά πιο
άμεσα και πιο έξυπνο

άννου

Ισραήλ

Μακροπρόθεσμα
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ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ

Θα δώσει τη μισή
του περιουσία
στο Giving Pledge
Μέλος από χθες της παγκόσμιας πρωτοβουλίας
Giving Pledge είναι ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου
και δεσμεύεται μέσω της διαθήκης του να διαθέσει
τη μισή του περιουσία στους φιλανθρωπικούς
σκοπούς του Ιδρύματος του
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κ Χατζηιωάννου
ιδρυτής της easyjet του ομίλου easy
Group και του Stelios Philanthropic Foundation
είναι ο πρώτος Ελληνοκύπριος που εντάσσεται
στην ομάδα Giving Pledge η οποία αναλαμβάνει
φιλανθρωπικές δράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη
Σε ανακοίνωσή του ο Στέλιος Χατζηιωάννου

ανέφερε

ότι ελπίζει μέσω της δημοσιοποίησης της
δικής του πρωτοβουλίας να εμπνεύσει και
άλλους στην Κύπρο και την Ελλάδα να αφιερωθούν
στη φιλανθρωπική δράση Πρέπει να
ότι ο Bill Gates αποτέλεσε για εμένα
πηγή έμπνευσης όταν με κάλεσε προσωπικά
πριν από την ανακοίνωση της συμμετοχής μου
στο Giving Pledge και ελπίζω να μπορέσω να
συνεργαστώ τόσο με τον ίδιο όσο και με άλλα
μέλη αυτής της ομάδας για να προσφέρουμε
στο θεσμό ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή
στο μέλλον
Μέσα από τη δημόσια δέσμευσή του προς το
Givjng Pledge ο Στέλιος Χατζηιωάννου δηλώνει
επίσης ότι θέλει να διασφαλίσει πως το φιλανθρωπικό
του ίδρυμα θα έχει αρκετούς πόρους
για να συνεχίσει τη δράση του στο διηνεκές
παραδεχθώ

