ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ‘THE GHOST AIRPORT OF THE DIVIDED CAPITAL’
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, 18:00 – 20:00
Chateau Status, (απέναντι από το Λήδρα Πάλας), Λευκωσία
Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο “Leading by Example: Engagement of TC and GC
Business Leaders in Dialogue, Cooperation and Reconciliation” το οποίο υλοποιείται από κοινού
από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ με θέμα “The
Ghost Airport of the Divided Capital” στο εστιατόριο Chateau Status απέναντι από το Λήδρα
Πάλας στη Λευκωσία, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00.
Σε σκηνοθεσία του Sami Özuslu, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις, φωτογραφίες και
αρκετό κινηματογραφικό υλικό που αναφέρονται στην ιστορία και το θλιβερό κλείσιμο του παλιού
διεθνούς αεροδρομίου Λευκωσίας μετά τα γεγονότα του 1974. Προσεγγίζει το θέμα με ένα μηπολιτικό, ανθρώπινο και συναισθηματικό / νοσταλγικό τρόπο προβάλλοντας τα οδυνηρά
αποτελέσματα από τη διένεξη στο νησί και για τις δύο κοινότητες. Ταυτόχρονα όμως, ενισχύει την
πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αυτού του νησιού μπορούν να ζήσουν ειρηνικά μαζί και ότι υπάρχει
ελπίδα για το μέλλον. Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε το 2015 και τον περασμένο Σεπτέμβριο
προβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο (KTTO).
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν εκ μέρους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος του κύριος Φειδίας Πηλείδης και εκ μέρους του Τουρκοκυπριακού
Εμπορικού Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος του κύριος Fikri Toros. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει τη
λογική πίσω από το ντοκιμαντέρ ο Σκηνοθέτης κύριος Özuslu.
Το έργο “Leading by Example” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Κυπριακή Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση IV" .
Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους, και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πρόκειται
για ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά αξίζει να το δείτε και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα 6
Ιουνίου 2016 το αργότερο φ/δι κας Γεωργίας Βενιζέλου: gvenizelou@ccci.org.cy τηλ.: 22889735
στο ΚΕΒΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
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Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο Ντοκιμαντέρ
‘THE GHOST AIRPORT OF THE DIVIDED CAPITAL’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (εφόσον ισχύει): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΗΛ.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΦΑΞ.: ----------------------------------------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τακ. Κιβ.: ------------------------------- Τακ Κωδ:

---------------------------------------------- Ε-ΜΑΙL: ------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

ΗΜΕΡ.: ------------------------------------

Υπογραφή: ---------------------------------------------------------

Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής,
email: gvenizelou@ccci.org.cy έως Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016.
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