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Το Sistema Cyprus είναι ένα μουσικό-κοινωνικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να
προσφέρει δωρεάν μουσική παιδεία σε παιδιά και νέους με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο μέσα από τη δημιουργία Ορχηστρών και
Χορωδιών. Ο δεύτερος στόχος είναι η προώθηση του σεβασμού και η αναγνώριση
ευάλωτων ομάδων από την κοινωνία.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της υγιούς ανάπτυξης παιδιών και νέων
μέσα από την μουσική, η οικοδόμηση υγιέστερων κοινοτήτων επενδύοντας στη θετική
ανάπτυξη των παιδιών μέσω της μουσικής και η ανάπτυξη των παιδιών ως μουσικοί
πρεσβευτές της ειρήνης, της ελπίδας και της κατανόησης ανθρώπων διαφορετικών
πολιτισμών, υποβάθρων και πεποιθήσεων.
Το Sistema Cyprus έχει αρχίσει τη λειτουργία του με μικρές δράσεις από τον Ιανουάριο
του 2018. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 λειτουργεί σε τρεις πυρήνες (Nucleos)
εμπλέκοντας παιδιά και νέους από 15 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ινδία,
Αφρική, Συρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Γεωργία, Βουλγαρία, Αλβανία, Φιλιππίνες,
Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Ινδονησία.
1.

Faneromeni Nucleo
•

•
•
2.

Περιγραφή: Στο Nucleo της Φανερωμένης στη Λευκωσία συμμετέχουν 50 παιδιά
και νέοι με μεταναστευτική βιογραφία, Ρομά, πρόσφυγες και Κύπριοι με
εξαιρετικά χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο.
Μουσικό σύνολο: Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία
Τοποθεσία: Αίθουσα Ειρήνη που παραχωρήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας στην
οδό Λήδρας και στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Larnaca Nucleo

•

•
•

Περιγραφή: Στο Nucleo της Λάρνακας συμμετέχουν 20 παιδιά με μεταναστευτική
βιογραφία, πρόσφυγες και Κύπριοι με εξαιρετικά χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό
και εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
Μουσικό Σύνολο: Ομάδα Κρουστών υπό την καθοδήγηση της 18χρονης Εύας
Νικολαΐδου.
Τοποθεσία: Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους

3.
Home of Hope Nucleo (σε συνεργασία με το Hope for Children CRC Policy
Center)
•
•
•

Περιγραφή: Στο Nucleo του Home of Hope συμμετέχουν Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Πρόσφυγες 14-17 ετών από Συρία και Αφρική
Μουσικό Σύνολο: Χορωδία
Τοποθεσία: Shelter του Hope for Children CRC Policy Center

Σε αυτό τον απολογισμό καταγράφουμε τη δράση του Sistema Cyprus για τη χρονιά
2018, τις συναυλίες του οργανισμού, τις εκδηλώσεις που συμμετείχαμε, τα σεμινάρια που
διοργανώθηκαν καθώς και τις συνεργασίες με διάφορους άλλους φορείς και
οργανισμούς.
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
10 Φεβρουαρίου 2018 – Through Music we Become
Ο Οργανισμός Sistema Cyprus συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό της Κύπρου με μια
συναυλία σε συνεργασία με την Cyprus Chamber Orchestra. Η συναυλία, με τίτλο
“Through Music we Become”, υπό τη διεύθυνση του Βενεζουελάνου Μαέστρου Gerardo
Estrada Martinez, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, στο
Κινηματοθέατρο Παλλάς και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας κ.
Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη. Χορηγοί της συναυλίας ήταν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ο
οργανισμός CARDET και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγός Φιλοξενίας
ήταν το ξενοδοχείο Classic.
Μια αλλιώτικη συναυλία αφού επίτιμοι καλεσμένοι ήταν παιδιά και γονείς από το
Δημοτικό και το Γυμνάσιο της Φανερωμένης που είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε πρώτη
επαφή με μια συμφωνική ορχήστρα. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα παιδιά της
Φανερωμένης να ανεβαίνουν στη σκηνή και να παρουσιάζουν ένα body percussion με την
ορχήστρα να τους συνοδεύει. Αυτή ήταν και η στιγμή που θα μείνει σε όλους μας
αξέχαστη.
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10 Νοεμβρίου 2018 – And So it Begins
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στην πλατεία
Φανερωμένης η πρώτη υπαίθρια συναυλία του Sistema Cyprus. Η συναυλία
πραγματοποιήθηκε υπό την μουσική διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού και του
Βενεζουελάνου Ron Davis Alvarez και συμμετείχαν 65 παιδιά από Λευκωσία και
Λάρνακα, που έπαιξαν για πρώτη φορά δημόσια μετά από μόλις ένα μήνα μαθημάτων.
Πλήθος κόσμου χάρισε στα παιδιά ένα θερμό χειροκρότημα. Χορηγοί και υποστηρικτές
ήταν το Ίδρυμα Γιάννη Χριστοδούλου, η Cablenet, ο Οργανισμός Νεολαίας, το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Ernst & Young, το Centre for Social Innovation, η Πρεσβεία
της Σουηδίας και η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε διάφορα
φεστιβάλ και εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Βιβλίου, World Refugee Day Festival,
Fundraising Event του Ερυθρού Σταυρού στο σπίτι της κας Φωτεινής Παπαδοπούλου,
στην εκδήλωση για την 4η επέτειο του Home of Hope, καταφύγιο του Hope for Children
CRC Policy Centre για ασυνόδευτους ανήλικους, στο Φεστιβάλ Νέων του Οργανισμού
Νεολαίας, στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Δήμου Λευκωσίας και στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
Λευκωσίας στο Πολυεργαστηριακό της Χρυσαλινιώτισσας.

29 Μαΐου 2018 – Φεστιβάλ Βιβλίου

22 Ιουνίου 2018 – World Refugee Day
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12 Ιουλίου 2018 – Ερυθρός Σταυρός – Οικία κας Φωτεινής Παπαδοπούλου

25 Ιουλίου 2018 - 4th Anniversary Home of Hope (Hope for Children CRC Policy
Centre)

29 Σεπτεμβρίου 2018 – Up to Youth Festival
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7 Οκτωβρίου 2018 – Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

15 Δεκεμβρίου 2018 – Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Πολυεργαστηριακού
Χρυσαλινιώτισσας
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LARNACA NUCLEO
27 Οκτωβρίου-Συμμετοχή της Ορχήστρας Κρουστών του Sistema Cyprus
Larnaca Nucleo στο International Food Festival
Με μεγάλη χαρά και περηφάνια η ομάδα του Sistema Cyprus-Larnaca Nucleo
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό, μετά από μόνο ένα μήνα
εργαστηρίων, στο Larnaca International Food Festival. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο
διοργανωτή του Φεστιβάλ, Ανδρέα Τταουξιή, για την πρόσκληση και για την ευγενή
δωρεά από τα έσοδα του Φεστιβάλ για αγορά μουσικών οργάνων για την ομάδα.

1η Δεκεμβρίου-Παρουσίαση Sistema Cyprus-Larnaca Nucleo στην εκδήλωση
«Βρες το Άστρο σου»
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν για δεύτερη φορά στη Λάρνακα,
λαμβάνοντας μέρος στην φιλανθρωπική, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Βρες το Άστρο
σου».
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
9 Φεβρουαρίου 2018 – Make Some Noise
Στις 9 Φεβρουαρίου
διοργανώσαμε Εργαστήριο
Κρουστών με τίτλο Make Some
Noise στο Δημοτικό Σχολείο
Φανερωμένης με τον
Βενεζουελάνο μαέστρο
Gerardo Estrada Martinez. Στο
εργαστήριο συμμετείχαν όλα
τα παιδιά του σχολείου.
Χορηγός του εργαστηρίου ήταν
ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου.

3-9 Νοεμβρίου 2018 – Η διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά και νέους με
λιγότερες ευκαιρίες
Στις 3-9 Νοεμβρίου διοργανώσαμε σεμινάριο για
μουσικούς και καθηγητές μουσικής και για τα
παιδιά του προγράμματος με τίτλο: «Η διδασκαλία
της μουσικής σε παιδιά και νέους με λιγότερες
ευκαιρίες». Εκπαιδευτές: Ron Davis Alvarez,
Νικολέττα
Πολυδώρου.
Στο
σεμινάριο
συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί και 65 παιδιά.
Χορηγός του σεμιναρίου ήταν ο Οργανισμός
Νεολαίας Κύπρου και το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας.

8

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Τον Σεπτέμβριο του 2018 έτρεξε η «εισαγωγική εβδομάδα» όπου όλα τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να κάνουν εγγραφή, να γνωρίσουν τα μουσικά τους όργανα και να γνωρίσουν
τους καθηγητές τους.

Μέρα 1η: Τα παιδιά γνωρίζουν τη βιόλα με τον Νικόλα Παπαγεωργίου

Μέρα 2η: Τα παιδιά γνωρίζουν το βιολοντσέλο με την Αγγελίνα Κωνσταντίνου
και τα κρουστά με την Νατάσα Χατζηανδρέου
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Μέρα 3η: Μικρή συναυλία από τους καθηγητές των παιδιών και τα παιδιά
μαθαίνουν πως να προσέχουν το μουσικό τους όργανο από τον Μιχάλη Παντελίδη

Μέρα 4η: Τα παιδιά μαθαίνουν για το Κόντρα Μπάσο από τον Κοντρα Μπασίστα
της Συμφωνικής Ορχήστρας κ. Νίκο Ιωάννου και την καθηγήτρια τους
Αναστασία Νικολαΐδου. Επίσης, τα παιδιά συμμετέχουν σε μουσικό εργαστήριο
με τα παιδιά από το Hope for Children CRC Policy Centre.
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Μέρα 5η: Τα παιδιά μαθαίνουν για το βιολί με τη Λουκία Λαζάρου και χωρίζονται
σε ομάδες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EL
SISTEMA
Ως μέλος του δικτύου Sistema Europe, είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και να
συνεργαστούμε σε κοινές δράσεις με άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Sistema Europe.

26-28 Ιανουαρίου 2018 – Συμμετοχή στο El Sistema Academy
Το El Sistema Academy διοργανώθηκε από το El
Sistema Sweden και αφορούσε την εκπαίδευση και
συνεχή κατάρτιση για το El Sistema της
Βενεζουέλας. Διευθυντές ορχήστρας και χορωδίας
από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν σε τριήμερο
σεμινάριο για την εκμάθηση της μεθοδολογία, την
παιδαγωγική και το ρεπερτόριο του El Sistema της
Βενεζουέλας. Τον οργανισμό μας εκπροσώπησαν, ο
Πέτρος Στυλιανού στη Διεύθυνση Ορχήστρας, η
Νικολέττα Πολυδώρου στη Διεύθυνση Χορωδίας και
η Σαλώμη Παρασκευά στην Ορχήστρα από Χαρτί
(ειδικό πρόγραμμα για παιδιά 2-7 ετών). Στην
ακαδημία συμμετείχαν 100 μουσικοί από 10 χώρες
από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.

3-9 Ιουλίου 2018 – Συμμετοχή στην Orquestra Geração (Sistema Portugal)
Η Εκτελεστική Διευθύντρια του προγράμματος Νικολέττα
Πολυδώρου παρευρέθηκε στην θερινή ακαδημία του Sistema
Portugal καθώς και στο Lisbon Meeting για τους εορτασμούς των
10 χρόνων της Orquestra Geração.
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18-28 Αυγούστου 2018 – Συμμετοχή στην Sistema Europe Youth Orchestra
(SEYO)
Η Νεανική Ορχήστρα Sistema Europe (SEYO) αποτελείται από 350 νεαρούς μουσικούς,
ηλικίας 10-26 ετών, και 30 δασκάλους μουσικής από 29 χώρες που εφαρμόζουν ήδη τα
προγράμματα Sistema με στόχο την «κοινωνική ένταξη μέσω της μουσικής». Το SEYO
2018 Summer Camp πραγματοποιήθηκε στο Birmingham από τις 18 Αυγούστου έως τις
28 Αυγούστου, με τη φιλοξενία του Sistema England. Νεαροί μουσικοί από 29 χώρες
γιόρτασαν τη δύναμη της μουσικής και την ικανότητά της να γεφυρώνει λαούς,
θρησκείες, πολιτισμούς μέσα από τη νεολαία. Δύο μεγάλες συναυλίες
πραγματοποιήθηκαν στο στο Royal Festival Hall και στο Birmingham Symphony Hall. Το
Sistema Cyprus Συμμετείχε για πρώτη φορά με 2 παιδιά.
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INTEGRATION SOUNDS (COURAGEOUS CITIZENS – EUROPEAN
CULTURAL FOUNDATION)
Από τον Ιούλιο του 2018 το Sistema Cyprus επιλέχτηκε ως ένα από τα 31 προγράμματα
που πήραν χρηματοδότηση από το έργο Courageous Citizens του European Cultural
Foundation. Το πρότζεκτ με τίτλο Integration Sounds εκπαιδεύει ασυνόδευτα παιδιά
πρόσφυγες ηλικίας 15-18 ετών για να πραγματοποιούν μουσικά εργαστήρια σε
περιθωριοποιημένα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες στη Λευκωσία ηλικίας 10-15
ετών. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα. Το πρόγραμμα τρέχει
σε συνεργασία με το Hope for Children CRC Policy Centre.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LIFESTORIES ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Η
Εκτελεστική
Διευθύντρια
του
προγράμματος Νικολέττα Πολυδώρου έχει
επιλεγεί ως ένα από τους Ανθρώπους
πρότυπα (Role Models) από τον Οργανισμό
Νεολαίας Κύπρου για το έργο της με παιδιά
με μεταναστευτική Βιογραφία στα πλαίσια
του
προγράμματος
LifeStories.
Ο
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
έχει
αναλάβει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
Erasmus+ “Network of Role Models”, η
οποία αποσκοπεί στην προώθηση κοινών
ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, η
αλληλεγγύη και ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από την
προβολή της ζωής και της δράσης
συγκεκριμένων ανθρώπων προτύπων (Role Models), οι οποίοι βοηθούν στην προώθηση
μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η πρωτοβουλία “Network of Role Models”
υλοποιείται στην Κύπρο μέσω της πρωτοβουλίας #LifeStories, η οποία στοχεύει στην
έμπνευση και ενδυνάμωση των νέων μέσα από την παρουσίαση της ζωής ανθρώπων που
κατάφεραν να πετύχουν στη ζωή τους, παρά τις διακρίσεις ή τις προκλήσεις που
αντιμετώπισαν, ή ανθρώπων των οποίων η δουλειά έχει εμψυχώσει άτομα με
μεταναστατευτικό υπόβαθρο.
Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας η Νικολέττα Πολυδώρου παρέδωσε σεμινάρια για
ένταξη μεταναστών στο Afrobanana Festival, στο StandByGreece, στο Flying Away
Festival και στο UptoYouth Festival.
22 Ιουλίου 2018 – Afrobanana Festival
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31 Ιουλίου 2018 – Stand by Greece

7-9 Σεπτεμβρίου 2018 – Flying Away Festival
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στην προσπάθεια συλλογής οργάνων συμφωνικής ορχήστρας, ο οργανισμός
πραγματοποίηση Εκστρατεία Συλλογής Μουσικών Όργανων, με στόχο όχι μόνο τη
συλλογή αλλά και την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή της ίδιας της κοινωνίας.
Καταφέραμε να συλλέξουμε 30 βιολιά, 3 βιολοντσέλλα, 10 κιθάρες, 1 πιάνο, 4 αρμόνια, 1
ακορντεόν, 4 φλάουτα και 5 αυλούς. Η εκστρατεία είχε τη στήριξη του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου, του Hope for Children CRC Policy Centre, του Ιδρύματος Πολιτιστικής
Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και του ΡΙΚ.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό αν δεν είχαμε στήριξη από διάφορους
οργανισμούς.

Δήμος Λευκωσίας και Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Ο Δήμος Λευκωσίας και το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στήριξαν από την
αρχή τις προσπάθειες μας παραχωρώντας μας την Αίθουσα Ειρήνη στο τέρμα Λήδρας
καθώς και οικονομική βοήθεια σε πολλές περιπτώσεις εντάσσοντας μας στα
προγράμματα που υλοποιεί το Πολυδύναμο Κέντρο.
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Yiannis Christodoulou Foundation
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ συνέβαλε στη
δημιουργία του SISTEMA CYPRUS επιχορηγώντας την αγορά μουσικών οργάνων τα
οποία θα αξιοποιηθούν για την ορχήστρα των παιδιών. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα
προέβηκε στην αγορά 18 εγχόρδων οργάνων (8 βιόλες, 5 βιολοντσέλα and 5 κόντρα
μπάσα).
Μέσα από αυτή τη συνεργασία το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou
Foundation’ στοχεύει στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μουσική παιδεία
για όλα τα παιδιά. Το Ίδρυμα είναι ιδιαίτερα περήφανο που συμβάλει στην ενσωμάτωση
μίας ευάλωτης ομάδας παιδιών στην κοινότητα-κοινωνία χρησιμοποιώντας τη μουσική
ως μέσο για την κοινωνικοποίηση τους. Η μουσική δεν έχει σύνορα! Η μουσική ανοίγει
νέους ορίζοντες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους.
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Δρ Νικολέττα Πολυδώρου
Η Νικολέττα Πολυδώρου είναι Μαέστρος Χορωδιών με
Διδακτορικό στην Μουσική Εκπαίδευση. Από το 2011 διδάσκει
ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Παράλληλα, από το 2010 είναι η εκπαιδεύτρια
Μουσικής, σε απογευματινές και καλοκαιρινές δραστηριότητες
δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε
σχολεία της περιοχής της Φανερωμένης στα πλαίσια του
Προγράμματος κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου,
της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και έπειτα στο πρόγραμμα Δράσεις Σχολικής και
Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Μέσα από τα
χρόνια διδασκαλίας σε σχολεία στην περιοχή Φανερωμένης, η Νικολέττα έχει αναπτύξει
καλές σχέσεις με την κοινότητα της Φανερωμένης. Η Νικολέττα έχει τη γενική εποπτεία
του Sistema Cyprus.
Εκτελεστική Διευθύντρια

Πέτρος Στυλιανού
Ο Πέτρος Στυλιανού σπούδασε Διεύθυνση Συμφωνικής και
Οπερατικής Μουσικής στο Κρατικό Κονσερβατόριο (Ανώτατη
Μουσική Ακαδημία) Ρίμσκυ-Κόρσακοβ της Αγίας Πετρούπολης
στη Ρωσία, αποφοιτώντας με Άριστα (Κόκκινο Δίπλωμα) και
Ανώτατη Διάκριση - 1ο βραβείο). Ως νέος Αρχιμουσικός, ο
Πέτρος έχει συνεργαστεί με μερικές από τις μεγαλύτερες
ορχήστρες στη Ρωσία και Ελλάδα και είναι μόνιμος συνεργάτης
στις Συμφωνικές/Κρατικές Ορχήστρες Κύπρου (Μεγάλη Συμφωνική και Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων), διευθύνοντας παραγωγές τόσο Συμφωνικού, όσο και Οπερατικού
ρεπερτορίου. Ο Πέτρος εργάζεται επίσης ως Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Μουσικής
και Χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διδάσκοντας τεχνικές Διεύθυνσης Μουσικών
Συνόλων.
Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Μαέστρος

20

Δρ Μύρια Κκάλη
Η Μύρια είναι ακαδημαϊκός με διδακτορικό στο Marketing. Η
Μύρια έχει τη θέση της Ακαδημαϊκής Διευθύντριας στο Cyprus
Institute of Marketing όπου επιμελείται τα ακαδημαϊκά
προγράμματα σπουδών. Ως Λέκτορας διδάσκει marketing,
behavioral studies, global marketing και social marketing. Η
επαγγελματική εμπειρία της Μύριας στη βιομηχανία
περιλαμβάνει πωλήσεις μέσων και εξυπηρέτηση πελατών. Οι
δεξιότητες επιχειρηματικής γνώσης της Μύριας και οι δεσμοί
της με τον κυπριακό επιχειρηματικό κλάδο καθώς και οι γνώσεις
της σχετικά με το κοινωνικό μάρκετινγκ θα ενισχύσουν το Sistema Cyprus στις
προσπάθειες απόκτησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, εντοπίζοντας τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Εκτός από την προμήθεια κεφαλαίων, οι ευθύνες της Μύριας
περιλαμβάνουν τις επικοινωνίες, το PR και το κοινωνικό μάρκετινγκ.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διοίκησης

Δρ. Μάριος Αντωνίου
Ο Μάριος είναι παιδαγωγός, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής που
πιστεύει πως η πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση προσφέρει
την ευκαιρία για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την
κοινωνικοοικονομική ανέλιξη των ανθρώπων και παράλληλα
συντείνει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών που με τη
σειρά της προασπίζεται την ύπαρξη της ελεύθερης δημοκρατίας.
Πηγή έμπνευσης του είναι η ομορφιά της πολιτισμικής
ποικιλομορφίας και πάντοτε διδάσκει για τη σημασία της
διαπολιτισμικότητας και την αναγκαιότητα της ανοιχτής επαφής
με άλλες κουλτούρες. Πρόσφατα, έχει εργαστεί ως ερευνητικός
συνεργάτης στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως Director of
Grants and Educational Programs στο διεθνή μη κερδοσκοπικό
οργανισμό ‘Teachers2Teachers-International’, ο οποίος εδρεύει στις ΗΠΑ και
δραστηριοποιείται στην παροχή ευκαιριών για την επαγγελματική ανάπτυξη
παιδαγωγών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στο Sistema Cyprus, ο Μάριος βοηθά στον
παιδαγωγικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος, αξιολογεί τη δράση
του και συντάσσει προτάσεις για χρηματοδότηση.
Υπεύθυνος Χορηγιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το Sistema Cyprus κατάφερε να εμπλέξει σε
ορχήστρες και μουσικά σύνολα περισσότερα από 100 παιδιά και νέους από διάφορα
κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα. Εξασφάλισε πέραν των 100 μουσικών οργάνων
(βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κρουστά όργανα). Το Sistema Cyprus δημιούργησε μια
οικογένεια. Ένα σπίτι που παιδιά και γονείς νιώθουν ασφάλεια και αγάπη. Το όραμα του
Sistema Cyprus για την χρονιά 2019 είναι να εμπλέξει περισσότερα παιδιά στο
πρόγραμμα, διοργανώνοντας περισσότερες συναυλίες εργαστήρια και σεμινάρια.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στη φετινή δράση του Sistema Cyprus:
• στο Δήμαρχο Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, στο Δήμο Λευκωσίας και το
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας και στις κα Κάτια Απέγητου, κα Θεοδώρα Κναή,
κα Ελένη Λουκαΐδου και κα Όλγα Μαρουδιά για την ολόπλευρη στήριξή τους
• στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας κα Ρούλα Γεωργοπούλου και την
κα Κατερίνα Μορέ
• στο Ίδρυμα Γιάννη Χριστοδούλου για τη δωρεά μουσικών οργάνων, στον κ.
Γιάννη Χρίστοδούλου και την κα Έλενα Θεοδοσιάδου
• στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για τη στήριξη στις συναυλίες και τα
σεμινάρια του οργανισμού
• στο Hope for Children CRC Policy Centre, και στον Director General κ. Joseph
Varughese και την κα Εύη Νεοκλέους
• στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
• στον κ. Μιχάλη Παντελίδη και την εταιρεία MP Violins που επιδιορθώνει τα
μουσικά μας όργανα δωρεάν
• στο Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους στη Λάρνακα και την
κ. Φωτεινή Καλογήρου
• στους λειτουργούς του οργανισμού: Νικολέττα Πολυδώρου, Μύρια Κκάλη και
Μάριο Αντωνίου.
• στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και Μαέστρο του οργανισμού, Πέτρο Στυλιανού.
• στους συνεργάτες του προγράμματος για τη χρονιά 2018: Λουκία Λαζάρου,
Νικόλα Παπαγεωργίου, Αγγελίνα Κωνσταντίνου, Αναστασία Νικολαΐδου,
Νατάσα Χατζιαντρέου, Σαλώμη Παρασκευά και Εύα Νικολαΐδου.
• στο Social Space Academy για την δημιουργία της ιστοσελίδας μας εντελώς
δωρεάν
• στους υποστηρικτές του προγράμματος: Cablenet, Center of Social Innovation,
European University Cyprus, Erst & Young, University of Nicosia, CARDET,
Πρεσβεία της Σουηδίας, Σχολική Εφορεία Λευκωσίας
• στη Λήδα Αγιομαμίτη για την κινηματογραφική κάλυψη και τον Μάριο
Παπαφωτίου για την φωτογραφική κάλυψη του προγράμματος
• στην Τατιάνα Λούτσιου για τις λογιστικές της υπηρεσίες εντελώς δωρεάν
• στο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Φανερωμένης, και στη κα Στάλω
Θεοδωρίδου, Δρ Χαρά Μακρυγιάννη και στη κα Κυριακή Ιακωβίδου.
• στην κα Χαρούλα Χατζηγεωργίου για την προσφορά της σε σνακ κάθε βδομάδα
• στους 50 φίλους του Sistema Cyprus που ως εθελοντές ήταν πάντα δίπλα στον
οργανισμό όποτε χρειάστηκε στήριξη με τον κάθε δυνατό τρόπο
• στους γονείς των παιδιών, και την κα Σουζάνα Μπαγκιλάτ και την Ρέμυ Μπέκα,
που αναλαμβάνουν εβδομαδιαία την ετοιμασία των σνακ των παιδιών, που
αναλαμβάνουν την καθαριότητα του χώρου
• στα ΜΜΕ: Άλφα, ΡΙΚ, Sigma, Sigmalive, Φιλελεύθερος, Πολίτης, Διάλογος, Άστρα
και σε όλες τις διαδικτυακές ομάδες και σελίδες που προώθησαν τη δράση του
Sistema Cyprus για τη χρονιά αυτή
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@sistemacyprus.com
Facebook: https://www.facebook.com/SistemaCyprus
Instagram: https://www.instagram.com/sistemacyprus/
Ιστοσελίδα: www.sistemacyprus.com
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