Οµιλία του κ. Τάκη Νέµιτσα στην Ιδρυτική Συνέλευση του
‘’Takis & Louki Nemitsas Foundation’’
το Σάββατο 19/9/2009
Αγαητοί µας φίλοι,
Σήµερα σε αυτή την ευχάριστη συγκέντρωση, εµείς, ο Τάκης και η Λούκη
Νέµιτσα, ολοκληρώνουµε τον ιο ωραίο στόχο της ζωής µας, τη δηµιουργία
του ιδρύµατος
‘’Takis & Louki Nemitsas Foundation’’
H σκέψη για τη δηµιουργία ενός ιδρύµατος το οοίο να βραβεύει Κύριους
εφευρέτες, ήταν ριζωµένη στο µυαλό µου αό ολλά χρόνια. Ίσως εειδή
εαγγελµατικά είχα άντα στόχο την ρωτοορία και τις ανακαλύψεις στον
τεχνικό τοµέα. Ίσως εειδή ήθελα να δω την Κύρο να αναστήνεται και να
ροοδεύει. Ίσως εειδή ζήλεψα τη ρόοδο στις ειστήµες και στις τέχνες
άλλων χωρών και ίστεψα ως και εµείς οι Κύριοι δεν στερούµε σε τίοτα
αό άλλους λαούς, έστω και αν δεν είχαµε τις ευκαιρίες για ρόοδο και
δηµιουργία εειδή η µικρή µας χώρα είχε άντα κατακτητές ου
εκµεταλλεύοντο το ληθυσµό και το φυσικό της λούτο. Ίσως γιατί αό ολύ
νέος ίστεψα και στις δικές µου ικανότητες και στόχευσα στη δηµιουργία
ρωτοόρας βιοµηχανίας στη κατασκευή µηχανηµάτων για τις ανάγκες του
τόου µας και για εξαγωγές ου ως τότε ήταν µόνο όνειρο.
Σήµερα οι Κύριοι, σε σύγκριση µε το ληθυσµό της χώρας µας, είναι αό
τους ιο καλά µορφωµένους της Ευρώης. Oι Κύριοι ειστήµονες
διαρέουν σε ολλούς τοµείς. Στο µέλλον ακόµα ερισσότεροι Κύριοι θα
διαρέουν και θα ξεχωρίζουν.
Είναι αυτούς τους Κυρίους ου θέλουµε να τιµήσουµε και να βραβεύουµε
γιατί µε τον τρόο αυτό, τιµούµε και βραβεύουµε τη δική µας µικρή ατρίδα
και τη δική µας ανεξάρτητη σήµερα χώρα.
Με τις βραβεύσεις και τις τιµητικές διακρίσεις στοχεύουµε να ενθαρρύνουµε
ακόµα ερισσότερο τους Κύριους ειστήµονες όου και αν βρίσκονται, να
κάνουν άλµατα ροόδου και να ωφελούν µε τις έρευνες και τις ανακαλύψεις
τους την ανθρωότητα και µαζί να τιµούν την ατρίδα µας.
Βάλαµε τον ήχη ολύ ψηλά, όµως µε τη δική σας συνεργασία και τη δική σας
βοήθεια, είµαστε σίγουροι ότι θα τον εράσουµε µε ειτυχία και το ίδρυµα, µε
εσάς οδηγούς και στυλοβάτες θα εδραιωθεί και θα καθιερωθεί σαν η καλύτερη
τιµή για τον κάθε Κύριο εφευρέτη.
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Τους τοµείς βράβευσης τους ειλέξαµε ολύ ροσεκτικά, ώστε να µην
συµίτουν µε άλλες αρόµοιες βραβεύσεις και νοµίζω ως αυτό το έχουµε
ειτύχει σε ικανοοιητικό βαθµό.
Οι σκέψεις αυτές βρήκαν συµαραστάτη και αρωγό την γυναίκα µου Λούκη,
η οοία µε σύνεση και ενθουσιασµό µε βοήθησε να τις ολοκληρώσω
εµλουτίζοντας τη ροσφορά βραβεύσεων, όχι µόνο στα τεχνικά ειτεύγµατα
και στις ειστήµες ου είναι ο δικός µου τοµέας, αλλά και στους δικούς της
τοµείς ου είναι η µουσική και οι τέχνες.
Με τη δική σας συνεργασία και τον ενθουσιώδη τρόο και αγάη ου
στηρίξατε τις ιδέες µας και µας βοηθήσατε να ολοκληρώσουµε τις αρχές και
τους κανόνες ου θα διέουν το ίδρυµα αυτό, το οοίο αφιερώνουµε στον
τόο µας, είµαστε σίγουροι ως θα ετύχουµε τους υψηλούς στόχους ου
βάλαµε.
Σας ευχαριστούµε όλους αό τα βάθη της ψυχής µας για τη τιµή και τη χαρά
ου µας δώσατε να είστε το ρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
Ευχαριστούµε και όλους τους άλλους εκλεκτούς φίλους ου µας βοήθησαν µε
τις γνώσεις τους και δέχτηκαν να γίνουν µέλη του Ιδρύµατος.
Όλους µαζί µε σας, σας ευχαριστούµε θερµά και εγώ και η Λούκη και σας
υοσχόµαστε ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατό για να ετύχουν οι ψηλοί
στόχοι ου βάλαµε.
Βασιζόµαστε ολύ στις γνώσεις, στις εµειρίες, στο ήθος, στις αρχές ου
ρεσβεύετε και στην ροσωικότητα σας για την εκλήρωση των στόχων του
Ιδρύµατος.
Εµείς, εκτός αό τη δική µας ροσφορά εργασίας, θα δώσουµε στο Ίδρυµα
ολόκληρη τη εριουσία ου έχουµε σήµερα, ύστερα αό τη τελευταία
κατανοµή ου κάναµε στα αιδιά µας, µαζί µε την ειρόσθετη εριουσία
ου θα κατορθώσουµε να δηµιουργήσουµε µέχρι το τέλος της ζωής µας.
Για µας το Ίδρυµα συνδέθηκε µε τη ζωή και τα ιδανικά µας και θα
φροντίσουµε να το στηρίξουµε µε κάθε τρόο για να µορέσει να
ανταοκριθεί στις υοχρεώσεις και στα έξοδα ου ααιτούνται για τη
λειτουργία του και αράλληλα να έχει τη δύναµη να δίνει µεγάλα χρηµατικά
βραβεία σε άξιους Κύριους εφευρέτες.
Σαν αρχή θεωρούµε υοχρέωση µας, να σας ενηµερώσουµε για τις αξίες και
τη εριουσία ου έχουµε αοφασίσει να δωρίσουµε στο Ίδρυµα µόλις αυτό
εγκριθεί ως Κοινωφελές και Φιλανθρωικό, ααλλαγµένο αό φορολογίες.
Με τη συµβουλή του έγκριτου νοµικού µας φίλου ου µας έδωσε τη χαρά και
τη τιµή να αναλάβει και ως Γραµµατέας του Ιδρύµατος, θα αρχίσουµε
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µεθοδευµένα να µεταβιβάζουµε στο ίδρυµα ακίνητη εριουσία, µετρητά και
µετοχές.
Θα µεταβιβάσουµε στο ίδρυµα τα καταστήµατα της Λούκης στη Λευκωσία, το
σίτι µας στο THERA και το ακίνητο ου κατέχει η Takis Nemitsas
Investments Ltd στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λεµεσό.
Παράλληλα θα αρχίσουµε να κάνουµε καταθέσεις σε µετρητά, µετοχές και
οµόλογα µε τρόο ου το ίδρυµα να εδραιώνεται οικονοµικά και να
ετυχαίνει τους στόχους του.
Θα ήθελα τώρα να αρακαλέσω όλους εσάς µε τις εαφές και τις γνωριµίες
ου έχετε, να κάνετε γνωστό το ίδρυµα σε όλα τα διεθνή ειστηµονικά κέντρα,
στις ειστηµονικές ακαδηµίες των ευρωαϊκών και αµερικανικών χωρών, για
να µάθουν οι αανταχού Κύριοι ότι έχει εγκαθιδρυθεί ένα Ίδρυµα ου θα
βραβεύει τις ειτυχίες και τις εφευρέσεις τους όου και αν βρίσκονται.
Πρέει οι τοµείς βράβευσης να γίνουν γνωστοί σε όλα τα ανειστήµια ου
φοιτούν Κύριοι σε ολόκληρο τον κόσµο, ανακοινώνοντας και ροβάλλοντας
τους τοµείς ου καλύτουν οι βραβεύσεις µας.
Είσης, µε µια σωστή και µελετηµένη αρουσία στο διαδίκτυο να δώσουµε
την ευκαιρία στους νέους ειστήµονες και φοιτητές να γνωρίσουν το ίδρυµα
και να βάλουν και οι ίδιοι τους στόχους της ζωής τους ψηλά για τη τιµητική
ειτυχία ου µορεί να τους δίνει ένα καθαρά Κυριακό ίδρυµα ου
δηµιουργήθηκε αό ένα ζευγάρι Κυρίων µε τις ιδέες και τα ιδανικά αυτά.
Σας ευχαριστώ θερµά ου µου δώσατε την ευκαιρία να ανατύξω τις σκέψεις
µου.
Θα αρακαλέσω τώρα να υογράψουµε όλοι το Ιδρυτικό Έγγραφο και το
Καταστατικό ου ετοιµάσαµε µαζί µε το νοµικό σύµβουλο και Γραµµατέα
µας.
Στη συνέχεια θα αρακαλούσα τον κάθε ένα αό εσάς, να µας δώσει την
ευκαιρία να ακούσουµε τις δικές του σκέψεις και το δικό του όραµα για την
εγκαθίδρυση και ανάτυξη του ιδρύµατος µας.
Σας ευχαριστώ και άλιν αό τα βάθη της ψυχής µου.

Τάκης Νέµιτσας

19/9/2009

