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προλόγου
αντί

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η κάθοδος της Τρόικας στην Κύπρο με τους εκπροσώπους της 
Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας ταρακούνησε 
όλους με τα μέτρα που προτείνει.

Μέσα όμως από αυτό το νεφελώδες σκηνικό, διαβλέπεται να 
υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο, το οποίο ίσως μας ξυπνήσει 
από τον λήθαργο που ζούμε όλο αυτό τον καιρό και μας κάνει να 
συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα.

΄Έχουμε να αντιμετωπίσουμε οικονομική κρίση, κρίση χρέους 
αλλά και κρίση θεσμών και αξιών. Χρειαζόμαστε αναδιοργάνω-
ση σ΄ όλους τους τομείς. Η οικονομία μας και το χρηματοπιστω-
τικό μας σύστημα χρειάζονται αναδιάρθρωση και πρέπει να λη-
φθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα για μείωση του δημοσιονομικού 
μας ελλείμματος.

Ο Μηχανισμός Στήριξης της Ευρωπαϊκής ́ Ένωσης, μας προσφέ-
ρει τη μοναδική ευκαιρία να προχωρήσουμε στη λήψη αποφα-
σιστικών μέτρων για εξυγίανση του πολιτικο-οικονομικού μας 
συστήματος και να δημιουργήσουμε νέες βάσεις γνήσιας προ-
σφοράς και εντιμότητας.

Δεν πρέπει να μας καταβάλουν, το άγχος, ή άρνηση και η απαι-
σιοδοξία.  Πρέπει να είμαστε θετικοί, αισιόδοξοι και να συνε-
χίσουμε την προσπάθειά μας, προσβλέποντας για καλύτερες 
μέρες.  ΄Άλλωστε η Κύπρος έχει γνωρίσει χειρότερες καταστά-
σεις από τις σημερινές και με την αγωνιστικότητά  της πέτυχε το 
οικονομικό θαύμα μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Τώρα καλούμαστε πάλι να αποδείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη 
και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε.  ΄Όλοι μαζί, υπομονετικά, 
αποφασιστικά, τίμια και με αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε.

Εν τω μεταξύ μέχρι να επανέλθει η Τρόικα με το μνημόνιό της, 
χαρείτε μέσα από τις σελίδες της 34ης έκδοσης του περιοδικού 
“τα νέα μας”, την πλούσια ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα θε-
ματολογία που έχουμε ετοιμάσει για σας.

Καλή ανάγνωση και καλό κουράγιο.

Αντρέας Σμυρίλλης
Υπεύθυνος ΄Έκδοσης



5

.

Γάμοι: Ο οδηγός Forklift στο πρατήριο Λάρ-
νακας, Γιώργος Φιλιμιάνοφ, πάντρεψε την κόρη του Ει-
ρήνη, με το συνάδελφο στην αποθήκη Λάρνακας, Χρίστο 
Σταμπολίδη.

Ο Κυριάκος Τσούκκας, διανομέας στο πρατήριο Δερύνει-
ας, πάντρεψε τον υιό του Δάφνιο με την εκλεκτή της καρ-
διάς του, Μαρία.

Ο συνάδελφος Πέτρος Γεωργίου, Store keeper – Bonded, 
πάντρεψε την κόρη του Κίκα, με τον εκλεκτό της καρδιάς 
της, Αιμίλιο.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε ‘’Bίον Ανθόσπαρτον’’και 
πολλούς και άξιους απογόνους.

Γεννήσεις: Ο Μαρίνος Κωνσταντί-
νου,Graphic Designer στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ,, απέκτησε το πρώτο του παιδί κορίτσι.  Το όνομα αυ-
τής Κρυσταλλία.

Ο Αλέξανδρος Γρηγορίου, Brand Manager Spirits, απέ-
κτησε το δεύτερο του παιδί κορίτσι.  Το όνομα αυτής Μι-
σιέλ.

Ο Λάζαρος Χ¨Γιάννης, IT Manager του Ομίλου, έγινε πο-
λύτεκνος. Απέκτησε το τέταρτο παιδί του, κορίτσι.  Το 
όνομα αυτής, Βασίλεια.

Η Andrea Wolfert, Officer-Import Logistics, στη Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, απέκτησε το πρώτο της παιδί, 
κορίτσι. Το όνομα αυτής Olivia – Ersie.

Ο Γιώργος Μπακιρτζής, εργάτης / οδηγός, στο πρατήριο 
Λάρνακας,  απέκτησε το πρώτο του παιδί. Το όνομα αυτού 
Χρίστος. 

Στους ευτυχείς γονείς, ευχόμαστε να τους ̈ ζήσουν¨ τα νε-
ογέννητα παιδάκια και ο Θεός να τους δίνει υγεία, δύναμη 
και κουράγιο να τα  ‘’αναγιώσουν’’. 

Θάνατοι:  Απεβίωσε στις 2 Ιουνίου, σε ηλι-
κία 5 ετών, η  Χρύσω, κόρη του  Δημήτρη Βιολάρη, Πωλητή 
στο πρατήριο Λάρνακας και εγγονή του Βάσου Βιολάρη, 
Υπεύθυνου Πωλητών στο πρατήριο Λάρνακας.

Απεβίωσε  σε ηλικία 98 ο Αντώνης Χ¨Χριστοδούλου, πα-
τέρας  του  συνάδελφου στο Πρατήριο Λευκωσίας, Αρχι-
μήδη Αντωνίου.

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Ευριπίδης Μενελάου, πα-
τέρας του Σταύρου Μενελάου, Επαρχιακού Διευθυντή  
Λάρνακας.

Στους  συνάδελφους  και στις  οικογένειες τους, εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης 
έκδοσης ΄΄ σε πιο φιλανθρωπικό ίδρυμα απονεμήθηκε 
το χρηματικό βραβείο, αξίας 1000 ευρώ, του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg ,τον μήνα Φεβρου-
άριο 2012 και από πιο ποδοσφαιριστή’’, είναι :  ‘’στον Σύν-
δεσμο Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 
«Απόστολος Λουκάς», στη Λεμεσό’’. 

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών 
απαντήσεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχτηκε η 
Ελεάννα Θεοδώρου, Graphic Designer ,στο Τμήμα Δια-
φημίσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, η οποία 
κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:
Τί γνωρίζετε για τα δέκα τυχερά παιδιά της Carlsberg;

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
ή στο φαξ 22471201 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
andreass@ppgroup.com.cy

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Τεράστια επιτυχία γνώρισαν και φέτος τα κρασιά του Οινοποι-
είου Κυπερούντας στον 7º ετήσιο Κυπριακό Διαγωνισμό οίνου 
που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊό-
ντων. Η επιτυχία  αυτή του Οινοποιείου μας αποδεικνύει ακόμα 
μια φορά την σταθερή προσήλωση μας, στην παραγωγή και προ-
σφορά στον καταναλωτή απαράμιλλης ποιότητας κρασιά.

Ανάμεσα σε 33 οινοποιεία και 139 από τα καλύτερα κρασιά που 
έχει να επιδείξει η Κύπρος, τα κρασιά του Οινοποιείου Κυπε-
ρούντας, μέσα από την αξιολόγηση της αρμόδιας κριτικής 
επιτροπής που αποτελείτο από εννέα διεθνώς καταξιωμένους 
κριτές, κατάφεραν και φέτος να αποσπάσουν τις πιο πολλές σε 
αριθμό διακρίσεις.
Με 5 Χρυσά και 1 Αργυρό Μετάλλιο, το Οινοποιείο Κυπερούντας 
κατέκτησε για πέμπτη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στον πίνα-
κα των μεταλλίων.

 Οινοποιείο Κυπερούντας, 14 χρόνια πάθος για Οινοποίηση!

Οινοποιείο Κυπερούντας 
Ο μεγάλος νικητής  του 7ου Κυπριακού 
Διαγωνισμού Οίνου

Διακρίσεις που έλαβαν τα Κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας 
στον 7ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου:
Κυπερούντα Shiraz (Εσοδεία 2009) -  Χρυσό Μετάλλιο
Κυπερούντα Shiraz (Εσοδεία 2010) -  Χρυσό Μετάλλιο
Κυπερούντα Chardonnay (Εσοδεία 2011) -  Χρυσό Μετάλλιο
Κυπερούντα Cabernet Sauvignon (Εσοδεία 2009) –  Χρυσό Με-
τάλλιο.
Κυπερούντα Πετρίτης (Εσοδεία 2011) –  Χρυσό Μετάλλιο
Κυπερούντα Ανδεσίτης (Εσοδεία 2010) –  Αργυρό Μετάλλιο

Η τελετή βράβευσης έγινε το Σάββατο 28 Απριλίου 2012, σε ξε-
νοδοχείο της Λεμεσού.

Τα συγχαρητήρια μας σε όλους τους συντελεστής της  τεράστιας 
αυτής επιτυχίας του Οινοποιείου μας και με τις ευχές μας για 
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και διακρίσεις.

Στη φωτογραφία ο Οινοποιός της εταιρείας μας, Μηνά Μηνάς, 
παραλαμβάνει τα βραβεία του διαγωνισμού από τον Federico 
Castellucci, General Director του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέ-
λου και Οίνου (International Organization of Vine and Wine).
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ποικίλα θέματα

Ένα όνειρο μια Ευχή

Είμαστε όλοι Έλληνες

Η Universal στηρίζει τον Αντι-
ρευματικό

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Universal Life

Δημοσιογραφική Διάσκεψη  
Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη

Cystream Consortium
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Ακόμη μια χρονιά η εταιρεία μας ανταποκρί-
θηκε  στην έκκληση του Παγκύπριου Συν-
δέσμου για παιδιά με Καρκίνο και Συναφείς 
Παθήσεις « ένα όνειρο μια ευχή» και συνέ-
δραμε στην υλοποίηση των ευχών παιδιών με 
καρκίνο στην Κύπρο και Ελλάδα.

Σαν ένας από τους χορηγούς του ετήσιου 
τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου που διεξήχθη  
στα γήπεδα του  Nuevo Campo, στη Λευκω-
σία, στις 19 Μαΐου 2012, η εταιρεία μας, Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, έδωσε δυναμι-
κά το παρών του, προσφέροντας  προϊόντα 
και αθλοθετώντας  τους αγώνες.

Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα 
της υψηλής προστάτιδας  κας Έλσης Χρι-
στόφια, στέφθηκε με επιτυχία και οι διορ-
γανωτές διά του προέδρου του Συνδέσμου 
κ. Γιώργου Πενηνταέξ, εκφράζουν και 
μέσω του περιοδικού μας τις ευχαριστίες 
τους.

Στη φωτογραφία οι ομάδες παίδων της 
Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, σε αναμνηστι-
κό στιγμιότυπο αμέσως μετά την απονο-
μή των επάθλων, μαζί με τον Διευθυντή 
Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας, 
Αντρέα Σμυρίλλη και τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου, Γιώργο Πενηνταέξ.

Τέσσερα εμπορευματοκιβώτια γεμάτα τρόφιμα στάλθηκαν σε 
Κρήτη και  Δωδεκάνησα

Η παγκύπρια εκστρατεία συλλογής τροφίμων με την ονομασία “Είμα-
στε όλοι Έλληνες”, στέφθηκε με τεράστια επιτυχία. Τέσσερα εμπο-
ρευματοκιβώτια, γεμάτα με συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκεί-
ας και άλλα αγαθά παραδόθηκαν στον Έλληνα Πρέσβη και στάλθηκαν 
στις περιφέρειες Κρήτης και Δωδεκανήσων, όπου οι εκεί περιφερει-
άρχες ανάλαβαν τη διανομή τους. 

Η πρωτοβουλία που ανάλαβε ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης σε συνερ-
γασία με την εφημερίδα “Η Καθημερινή”, τον τηλεοπτικό σταθμό 
“MEGA” και τις Υπεραγορές “Αλφαμέγα” πραγματοποιήθηκε από το 
Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Η συμμετοχή 
του κοινού που άφηνε τα αγαθά στα ειδικά καροτσάκια που υπήρχαν 
στις υπεραγορές, ήταν μαζική αλλά και ιδιαίτερα συγκινητική  

Η εκστρατεία είχε τεθεί κάτω από την αιγίδα της Ελληνικής πρεσβεί-
ας στη Κύπρο, ενώ η επιλογή των περιφερειών Δωδεκανήσων και 
Κρήτης έγινε από τον ίδιο τον Έλληνα Πρέσβη.

Ένα όνειρο μια Ευχή

Είμαστε Όλοι Έλληνες
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Η Universal Life, πιστή στην δέσμευση της για στήριξη των πα-
σχόντων συνανθρώπων μας, δίνει και φέτος το παρόν της, για 10η 
χρονιά, στις εκδηλώσεις του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, 
ως επίσημος χορηγός.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρι-
κά Γραφεία της Universal Life στις 7 Μαΐου 2012, με την ευκαιρία 
της Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυο-
σκελετικές Παθήσεις, ο Πρόεδρος του Αντιρευματικού Συνδέσμου 
Κύπρου κ. Μάριος Κουλούμας, αναφέρθηκε στα πολλαπλά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρευματοπαθείς.  Ο κ Κουλούμας 
χαιρέτισε τον διορισμό της πρώτης εθνικής επιτροπής, η οποία 
θα συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας σε θέματα που αφορούν την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων στην 
Κύπρο.  Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη για άμεση δράση και σχε-
διασμό και λειτουργία Κρατικής Ρευματολογικής Κλινικής που θα 
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει 
το Κράτος προς τους Κύπριους ρευματοπαθείς.

Σε χαιρετισμό του ο Διευθυντής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της 
Universal Life κ Δημήτρης Καλλέργης, ανάφερε ότι η Εταιρεία ως 
Ασφαλιστικός Οργανισμός Ζωής, που είναι και πρωτοπόρος στον 
Κλάδο Υγείας, νοιάζεται, στηρίζει και υπηρετεί τον άνθρωπο, για 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πραγματοποιήθηκε η 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Universal Life 

Ιδιαίτερα προβληματική χρονιά για το διεθνές χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, χαρακτήρισε το 2011, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Universal Life Δρ. Φώτος Φωτιάδης στην ομιλία του 
κατά την 42η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2012 στα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρείας.

Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους η Έφορος 
Ασφαλίσεων κ Βικτώρια Νάταρ, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ Φίλιος Ζα-
χαριάδης και άλλοι οικονομικοί παράγοντες του τόπου.

Ανασκοπώντας την χρονιά που πέρασε, ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης 
ανέφερε ότι αυτή σημαδεύτηκε από την κρίση δημοσίου χρέους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με προεξάρχουσα δυστυχώς την Ελλάδα, 
κάτι το οποίο προκάλεσε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και στην 
Κυπριακή οικονομία.  Βίωσε υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, αύ-
ξηση του δημόσιου χρέους, μηδενική σχεδόν αύξηση του ακαθά-
ριστου εγχώριου προϊόντος και υψηλή ανεργία.  

Κατά το υπό εξέταση έτος τα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρεί-
ας ανήλθαν σε €81,3 εκατομμύρια παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 
1,2% από τον προηγούμενο χρόνο.  

Η Universal Life για 10η χρονιά στηρίζει 
τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Universal Life

Ο Όμιλος εταιρειών Φώτος Φωτιάδης διεκπεραίωσε με επιτυχία τη 
διαχείριση, μεταφορά και αποστολή των τροφίμων στην Ελλάδα, 
ενώ διέθεσε για τους σκοπούς της εκστρατείας  προϊόντα του Ομί-
λου, αξίας  € 15,000.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια 
από το ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις στην πα-
ρουσία του Έλληνα Πρέσβη κ. Βασίλη Παπαϊωάννου. Στην πρώτη 
που έγινε με την έναρξη της εκστρατείας, ο πρόεδρος του Ομίλου 
μας κ. Φώτος Φωτιάδης τόνισε την ανάγκη οι Έλληνες να δείχνουμε 
έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο 
στα δύσκολα. 

Κατά την παράδοση των τεσσάρων εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμά-
νι Λεμεσού, ο Πρέσβης κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε τη συγκίνηση και 
τις θερμές ευχαριστίες του Ελληνικού λαού προς τους Κυπρίους, 

αλλά και προς όλους τους διοργανωτές για τη μεγάλη επιτυχία της 
προσπάθειας να στηριχθεί η δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία. Πα-
ράλληλα σημείωσε το θαυμασμό του για την εμπλοκή, το βαθμό της 
οργάνωσης και τη συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων διοργανωτών. 
“Έχει περισσότερη αξία το ότι αυτή η μελετημένη και στοχευμένη 
προσπάθεια δεν ήταν μόνο υλική, αλλά και ψυχική” σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. 

Στη φωτογραφία, από αριστερά, η κα Ελλάδα Παπαϊωάννου, σύζυ-
γος του Πρέσβη της Ελλάδας, ο κ. Αντρέας Παράσχος Διευθυντής 
της εφημερίδας «Καθημερινή», ο κ. Αντρέας Παπαέλληνας Πρόε-
δρος του ΔΣ των υπεραγορών «Άλφαμέγα», ο κ. Βασίλης Παπαϊωάν-
νου Πρέσβης της Ελλάδας και ο Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, πρόεδρος 
του Ομίλου « Φώτος Φωτιάδης».
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Δεν είχα ποτέ πολιτικές βλέψεις ούτε κομματικές διασυνδέσεις. 
Σήμερα στην ηλικία μου, βρίσκομαι υπεράνω όλων  αυτών. Το μόνο 
μου μέλημα, η μοναδική μου έγνοια, όπως όλων μας, είναι το καλό 
του τόπου  μας.  Αυτό που όλοι οραματιζόμαστε.  Η σωτηρία της 
αγαπημένης μικρής  μας  πατρίδας. Είναι μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια,  
μέσα  σ’ αυτό το πνεύμα που εντάσσεται και το  σημερινό  αυτό   
διάβημα  μου. Ελπίζω κι’ εύχομαι, να βοηθήσει, αυτή τη φορά, στο 
σωστό προβληματισμό για τη διασφάλιση των Κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων και παράλληλα προς τη σωτήρια αλλαγή πλεύσης στο 
Κυπριακό. 

Εν όψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών, πιστεύουμε ότι 

είναι η κατάλληλη στιγμή να λεχθούν κάποια πράγματα, εις επή-
κοον και των φίλων υποψήφιων προέδρων, με την ελπίδα ότι θα 
προβληματισθούν ορθά.  Nα υποσχεθούν στον λαό ότι, όταν ανα-
λάβει ο ένας εξ αυτών τα ηνία του κράτους, θα ξεφύγει από την 
πεπατημένη και, παραδειγματισμένος από την πικρά πείρα του πα-
ρελθόντος και αξιοποιώντας κατάλληλα το θεόπεμπτο δώρο των 
υδρογονανθράκων μας, θα οδηγήσει τα πράγματα σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση. 

Εμείς όλοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονά μας και οι επερχό-
μενες γενεές, έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για ένα καλύτε-
ρο μέλλον, οικονομικό και πολιτικό, και προπαντός για τη σωτηρία 
της αγαπημένης μικρής μας πατρίδας, στη σωστή διαχείριση των 
υδρογονανθράκων μας.

Ο θεόσταλτος θησαυρός του φυσικού αερίου,  μας ήλθε στην πιο 
κατάλληλη ιστορική στιγμή.  Mπορεί με σωστούς χειρισμούς να 
μας σώσει. Θα μπορούσε όμως την ίδια ώρα να καταντήσει  «άν-
θρακες» και να εκμηδενισθεί, εάν δεν διασφαλίσουμε έγκαιρα τα 

Παρά την επιβράδυνση γενικά στους ρυθμούς ανάπτυξης του κλά-
δου ατυχημάτων και υγείας, η Universal Life μπόρεσε μέσα στο 
2011 να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη δική της θέση στην αγο-
ρά και παραμένει η μεγαλύτερη με διαφορά  εταιρεία στον κλάδο 
αυτό με μερίδιο 28,4%.  Τα μεικτά ασφάλιστρα στον κλάδο αυτό 
ανήλθαν σε €27,5 εκ.  και ήταν κατά 6,1% αυξημένα σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο.  

Ειδικότερα στον κλάδο της υγείας, που αποτελεί τον τομέα εξειδί-
κευσης της Εταιρείας, το μερίδιο της αγοράς που πέτυχε ξεπερνά 
το 30%, έχοντας έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα από τους αντα-
γωνιστές της.  

Στη συνέχεια ο Δρ. Φωτιάδης ανέφερε ότι «την οικονομική κρίση 
που μας μαστίζει σήμερα θα μπορούσαμε ν’ απαλύνουμε και την 
έλλειψη εμπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα μας από τα ξένα κέ-
ντρα αποφάσεων και τις διεθνείς χρηματαγορές ν’ ανακτήσουμε 
με πιστοποίηση από έγκυρους, παγκόσμιου κύρους οικονομικούς 
οργανισμούς, του  μεγέθους  του θησαυρού των τεράστιων, για το 
μικρό μέγεθος της χώρας μας,  κοιτασμάτων μας υδρογονανθρά-
κων. 

Μπορούμε επομένως,  να ευελπιστού-
με ότι διανοίγεται ένα αισιόδοξο μέλ-
λον για την ευημερία του λαού μας αλλά 
και για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του  
κυπριακού προβλήματος εάν χρησιμο-
ποιήσουμε τον κοινό νου που αποδε-
δειγμένα διαθέτει σε αφθονία ο ιστο-
ρικός λαός μας.  Θα δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα επηρεάσουν θετικά 
το επενδυτικό κλίμα  και  το  επιχειρη-
ματικό περιβάλλον.»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στο δι-
ορισμό του Δρ. Ανδρέα Κρητιώτη στη 

θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και καλωσορίζοντας 
τον ανέφερε: «με την απόφαση του κ. Ανδρέα Γεωργίου να αποχω-
ρήσει από το πηδάλιο της Universal Life και  από  τα εκτελεστι-
κά του καθήκοντα, ο Όμιλος έχει ενισχυθεί από της 1ης  Μαρτίου 
2012, με την πρόσληψη, στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Δι-
ευθυντή, του έγκριτου Δρα Ανδρέα Κρητιώτη, ενός  καταξιωμέ-
νου στον κλάδο, καλού γνώστη της ασφαλιστικής βιομηχανίας, με 
πολύχρονη πείρα και εγνωσμένο ήθος και κύρος.  Κάτω από τη 
σώφρονα διοίκηση του Δρα Κρητιώτη, τον οποίο θα θέλαμε,  με  
την ευκαιρία,  να καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια της 
Universal Life, είμαστε βέβαιοι   ότι ο Όμιλος μας θα διατηρήσει 
την αναπτυξιακή του πορεία και θα γνωρίσει ακόμη καλύτερες μέ-
ρες στο  εγγύς  μέλλον.»

Κλείνοντας, ο Δρ. Φωτιάδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστί-
ες προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα 
Γεωργίου για την πολύχρονη και πολύμορφη προσφορά του και 
την απαράμιλλη συμβολή του στην ανάπτυξη και την καθιέρωση 
της Universal Life ως τον διαχρονικά πρωτοπόρο οργανισμό στα 
ασφαλιστικά δρώμενα της Κύπρου. 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη  Δρ. Φώτου 
Φωτιάδη στα ΜΜΕ

Θέμα:
Πρώτιστη αναγκαιότητά μας η διασφάλιση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων φυσικού αερίου και γενικότερα. Οι καθημε-
ρινές απειλές της Τουρκίας το επιβάλλουν.
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κυριαρχικά μας δικαιώματα πάνω στον φυσικό μας αυτόν πλούτο.

Λόγω του μικρού μας μεγέθους και της αέναης επιβουλής των 
εχθρών μας, δεν μπορούμε μόνοι μας να διασφαλίσουμε τα ζωτικά 
μας αυτά δικαιώματα. Μόνο με ισχυρούς συμμάχους θα το επιτύ-
χουμε. 

Έδωσε ο Θεός και αποκτήσαμε σήμερα το χρυσό κλειδί που μας 
επιτρέπει να ελπίζουμε.  Με τους κατάλληλους συνετούς χειρι-
σμούς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους ισχυρούς αυτούς συμμά-
χους. Έχουμε τον τρόπο να εξυπηρετήσουμε σημαντικά δικά τους 
συμφέροντα  για να τους κερδίσουμε. Ταυτόχρονα  θα εξυπηρετή-
σουμε και τα δικά μας καίρια συμφέροντα. 

Προέχει η σωτηρία της Πατρίδας
Πρέπει να κατανοηθεί από όλους ότι προέχει η σωτηρία της πατρί-
δας  και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα, πριν και πάνω 
από κάθε άλλη σκέψη ή ενέργειά μας.  Σ’ αυτήν πρέπει να επικε-
ντρωθούμε. Και μόνο διά της εξασφάλισης ισχυρών συμμάχων διά 
των κοιτασμάτων  υδρογονανθράκων μας θα σωθούμε. 

Ευτυχώς βρεθήκαμε, την κρίσιμη αυτή στιγμή, με το προνόμιο  το 
λιλιπούτιο μας κράτος να είναι  ένα ισότιμο μέλος της ΕΕ – που 
είναι και αυτό, από μόνο του, μεγάλη τύχη υπό τις περιστάσεις  και 
πρέπει  να το αξιοποιήσουμε. 

Συμπίπτει  ακόμα η ΕΕ να είναι ο φυσικός πελάτης του φυσικού 
μας αερίου λόγω γειτνιάσεως, αλλά και λόγω του ότι ανήκουμε 
στην ίδια οικογένεια.  Tαυτόχρονα η ΕΕ έχει απόλυτη ανάγκη τα 
κοιτάσματά μας ως εναλλακτική πηγή προμήθειάς της.  Αυτό μας 
δίνει ένα ισχυρότατο εχέγγυο να πείσουμε.  Συμπίπτουν επομένως 
τα συμφέροντά μας, και αυτό αποτελεί τις καλύτερες συνθήκες και 
προϋποθέσεις για μια καλή, στέρεη και αμοιβαίως συμφέρουσα 

συμμαχία/κοινοπραξία για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
μας. 

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αγοραστές που πληρώνουν ίσως κι’ 
ακριβότερα το φυσικό αέριο, χώρες της   Άπω  Ανατολής  π.χ., αλλά 
βασικός  μας  στόχος είναι  πρωτίστως  η διασφάλιση των κυριαρ-
χικών μας δικαιωμάτων.  Και η ΕΕ προσφέρεται ως ο καταλληλότε-
ρος παράγοντας για τον σκοπόν αυτό.

Θεία  χάριτι,  μας έχουν έλθει όλα βολικά.  Εναπόκειται τώρα σ’ 
εμάς τους ίδιους ν’ αποδειχθούμε  άξιοι διαχειριστές. Με σώφρο-
νες χειρισμούς, ν’ αδράξουμε την ευκαιρία και ν’ αξιοποιήσουμε 
τα πλούσια αυτά δώρα της τύχης, για να υλοποιήσουμε το μεγάλο 
μας όραμα – να σώσουμε την πατρίδα μας.   Και είναι η πρώτη αλλά 

ίσως και η τελευταία ευκαιρία που μας  δίνει ο Πλάστης.  Δεν θα 
είναι εκεί για πάντα.

Ο νέος Πρόεδρός μας, θα πρέπει να υποσχεθεί ότι η πρώτη του 
πράξη, μόλις αναλάβει την προεδρία, θα είναι να βρεθεί την «επο-
μένη», αν είναι δυνατό, στην ΕΕ με ομάδα ειδικών συμβούλων και 
ν΄ αρχίσει αμέσως   διαβουλεύσεις με τους αρμοδίους της ΕΕ. Όλες 
οι ενδείξεις πείθουν ότι θα βρει ορθάνοιχτες τις πύλες, διότι είναι 
από πολλού γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι  αναμένουν την πρόσκλησή 
μας. Ο Πρόεδρός μας θα μεταβεί άλλωστε φορτωμένος ευπρόσδε-
κτα πολύτιμα δώρα για την ΕΕ. 

Επιβάλλονται, επειγόντως, έγκαιρες σωτήριες ενέργειες και μά-
λιστα, το τονίζουμε αυτό, πριν δεσμευθούμε τελειωτικά με την 
αδειοδότηση των υπόλοιπων οικοπέδων μας φυσικού αερίου. Πα-
ραπέμπουμε σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ό,που αναλύουμε 
εκτενώς το θέμα αυτό. 

Η συνεργασία με την Noble και το Ισραήλ για το οικόπεδο 12, που 
καλώς έχει γίνει, πρέπει να λειτουργήσει ομαλά. Να την αξιοποι-
ήσουμε όμως για ν’ αποκτήσουμε χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες 
απαραίτητες για το μέλλον. Να την επεκτείνουμε μάλιστα και με 
τα άλλα φίλα γειτονικά  Αραβικά Κράτη για να καταστήσουμε την 
Κύπρο τη χρυσή γέφυρα όλων προς την ΕΕ. 

Όλα τα υπόλοιπα οικόπεδά μας όμως, επιβάλλεται να τα φυλάξου-
με ως κόρην οφθαλμού. Ως το αποθεματικό μας κεφάλαιο ασφα-
λείας, να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για να δι-
ασφαλίσουμε τα ύψιστης σημασίας κυριαρχικά μας δικαιώματα, 
διά μιας συμμαχίας με την ΕΕ ή με μεγάλες χώρες μέλη της, για 
συνεκμετάλλευση. Και αυτό να γίνει αμέσως πριν είναι αργά. 

Εν τω μεταξύ να εξασφαλίσουμε, με ειδική σύμβαση, την ειδική 
τεχνογνωσία της Νορβηγίας ως οδηγό μας για 
την καλύτερη  δυνατή διαχείριση των    υδρογο-
νανθράκων μας.

Τα ωφελήματα από τυχόν συμμαχία μας με την 
ΕΕ για τη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων του 
φυσικού μας αερίου, είναι πολλαπλά και τερά-
στια, οικονομικά και πρωτίστως πολιτικά:

Πρώτο 
Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε τα κυρι-
αρχικά μας δικαιώματα. Τότε μόνο θα μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε τον φυσικό 
μας αυτόν πλούτο. Διαφορετικά μπορεί να εξανε-
μισθεί από τη μια μέρα στην άλλη.

Δεύτερο

Θα μας επιτρέψει να  διαπραγματευόμαστε από 
θέσεως ισχύος και με διαφάνεια και δεν θα μπο-
ρούν να μας εκμεταλλευθούν οι πολυεθνικές 
εταιρείες, ή οποιοιδήποτε άλλοι επιτήδειοι, όταν 
έλθει η στιγμή που θα χρειασθεί να προχωρήσου-

με στην αξιοποίηση και πρόσθετων οικοπέδων μας.

Τρίτο
Η μόνη  με την οποία δεν μπορεί να τα βάλει, ούτε ν’ αντιδικήσει η 
Τουρκία, είναι η ΕΕ, στην οποία καίγεται να ενταχθεί.

Τέταρτο
Επειδή η σύζευξή μας αυτή στο κεφάλαιο των υδρογονανθράκων, 
θα εξυπηρετεί μεγάλως τα συμφέροντά της  ΕΕ, είναι φυσικό να 
καλλιεργηθούν μεταξύ μας γενικότερα καλές σχέσεις, στο βαθμό 
που θα είναι εύλογο να αναμένουμε τη στήριξη της ΕΕ στη δίκαιη 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, ως λύση του Κυπριακού.  
Η εφαρμογή του  θα φέρει την ιδανική δημοκρατία με όλα της τα 
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αγαθά και για όλους τους Κυπρί-
ους.

Πέμπτο
Πεντακόσια  εκατομμύρια πολίτες 
της ΕΕ,  όλων των εθνικοτήτων και 
θρησκευμάτων ζουν ειρηνικά  και 
ευημερούν κάτω από το σύστημα 
αυτό και μπορούν να στηρίξουν με 
πειστικότητα το σχετικό μας αίτη-
μα, όταν τους το ζητήσουμε, ως ρε-
αλιστικό, δίκαιο και βιώσιμο, αφού 
το ζουν  και οι ίδιοι και το γνωρί-
ζουν πολύ καλά.

Πολλοί από τους Ευρωπαίους δι-
ερωτώνται ήδη και εκφράζουν την  
απορία γιατί δεν έχουμε ακόμα 
απαιτήσει την εφαρμογή του Ευρω-
παϊκού Κεκτημένου ως λύση, κάτι 
που είναι άλλωστε δικαίωμα αλλά 
και υποχρέωσή μας ως μέλους της ΕΕ.

Έκτο 
Με αντάλλαγμα  την  προπώληση  υδρογονανθράκων προς την ΕΕ 
να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής

Μια τέτοια συμμαχία μας με την ΕΕ θα μας βοηθήσει και στο να 
υλοποιήσουμε εξ ιδίων τα αναγκαία βασικά έργα υποδομής, όπως 
τους αγωγούς μεταφοράς του φυσικού αερίου, κυρίως το τερματι-
κό υγροποίησης του αερίου, εγκαταστάσεις βιομηχανοποίησης του 
φυσικού αερίου και  πολλές  χημικές βιομηχανίες που θα προσφέ-
ρουν αμειπτική απασχόληση και θα λύσουν μόνιμα και ικανοποιη-
τικά το μείζον ανεργιακό μας πρόβλημα. 

Ομάδες σοβαρών  κυπριακών εταιρειών ν’ αναλάβουν τα σημαντικά 
αυτά έργα υποδομής, με ονομαστική συμμετοχή του Κράτους, ακό-
μα και της ΕΕ όπου είναι δυνατό. Η χρηματοδότηση δε των Έργων 
αυτών μπορεί να εξασφαλισθεί από την ΕΕ ή από Ευρωπαϊκά Κράτη 
μέλη της, έναντι συμβολαίων προπώλησης προς αυτούς φυσικού 
αερίου.  Με τον τρόπο αυτόν δεν θα αναγκασθούμε να εκχωρήσουμε 
τα κεφαλαιώδους σημασίας αυτά έργα υποδομής, ούτε τη διαχείρι-
ση των μελλοντικών γεωτρήσεων σε άλλα οικόπεδά μας σε ξένους 
και  έτσι  θα παραμείνουν σε κυπριακά χέρια. 

Το κεφάλαιο της διατήρησης των έργων υποδομής σε Κυπρίους 
πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.  Ο χειρισμός και ο απόλυτος έλεγ-
χος της προσοδοφόρου βιομηχανίας του φυσικού μας αερίου να εί-
ναι προς όφελος του κυπριακού λαού και όχι των ξένων. Με αυτόν 
τον τρόπο το κέρδος θα παραμένει στον τόπο για σκοπούς περαιτέ-
ρω ανάπτυξης της Νήσου. Αυτό ακριβώς κάνει και η σώφρων Νορ-
βηγία, της οποίας η διαχείριση στον τομέα αναγνωρίζεται παγκο-
σμίως ως η σοφότερη  και γι’ αυτό εισηγούμαστε να εξασφαλίσουν 
την τεχνογνωσία  της. 

Πολιτικές  κινήσεις  άμεσης  προτεραιότητας

Παράλληλα, επιβάλλεται να εγκαταλείψουμε τις καταστροφικές 
ενδοκυπριακές συνομιλίες και ν’ αναλάβουμε  μια  παγκόσμια εκ-
στρατεία, με λάβαρό μας   την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημέ-
νου ως λύση που θα είναι κατανοητή από τον κάθε έναν, είναι μόνο 
τρεις λέξεις. Ο έξω κόσμος θα βρει εύλογη και δικαιολογημένη την 
από μέρους μας καταγγελία  και  εγκατάλειψη των άκαρπων 40χρο-
νων ενδοκυπριακών συνομιλιών που αποτελούν μια σκέτη καλο-
στημένη παγίδα των δόλιων εχθρών μας. Μας έχουν ρίξει σ’ έναν 
ακαταλαβίστικο λαβύρινθο, που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν κατανοούμε 
πού μας οδηγεί. Πώς θα τον κατανοήσουν οι αδιάφοροι ξένοι;   Και 
οι φίλοι μας ακόμη που επιθυμούν να μας βοηθήσουν, δεν γνωρί-

ζουν σήμερα πως να το πράξουν.  
Με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο 
όμως θα ξέρουν πολύ καλά και θα 
είναι στο χέρι τους να βοηθήσουν.

Από καθαρά θέμα εισβολής και 
κατοχής,  έχουν επιτηδείως εκφυ-
λίσει το Κυπριακό σε παρωνυχίδα 
του πραγματικού προβλήματος, 
ως δήθεν διακοινοτική διαφορά. 
Και το περίεργο είναι ότι, παρόλο 
που όλοι βλέπουμε πως μας οδη-
γούν κατ’ ευθείαν  στο εκτελεστι-
κό, τους ακολουθούμε τυφλά και 
άβουλα.  Φτάνει πια.

Ο Πρωθυπουργός  της Τουρκί-
ας  μας  έχει  προσφέρει  πολύ-
τιμη υπηρεσία
Ο Πρωθυπουργός  της  Τουρκίας 
ήρθε εδώ παράνομα (και επανει-

λημμένα) και μιλώντας μας κατάφατσα, με απροσμέτρητο θράσος 
και με τον πιο επίσημο τρόπο (διά του στόματος του εκφραζόταν η 
Τουρκία η ίδια), και διατύπωσε ξεκάθαρα τα εγκληματικά επεκτα-
τικά στρατηγικά σχέδιά τους σε βάρος της Κύπρου, που δεν είναι 
άλλα από την ολοκληρωτική κατάληψη και τουρκοποίηση της Νή-
σου.    Μας έχει δώσει χρυσήν ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλ-
λευτούμε.  Να τα μάθει όλος ο κόσμος, για ν’ αντιληφθεί τον λόγο 
γιατί οι  40χρονες συνομιλίες δεν κατέληξαν πουθενά. 

Ήδη αρνούνται ότι υπάρχει καν χώρα με το όνομα Κύπρος.  Τι μπο-
ρούμε να αναμένουμε  πλέον και γιατί συνεχίζουμε τις συνομιλίες 
με τον εκάστοτε ΤΚ ηγέτη,  εγκάθετο της Τουρκίας, που ούτε το ένα 
των υποδημάτων του δεν έχει εξουσία να λύσει χωρίς την εντολή 
της Τουρκίας;  Το μόνο που επιτυγχάνουμε είναι να δίνουμε χρόνο 
στην Τουρκία να εδραιώνει την  κατοχή,  να επεκτείνει τα κεκτημένα 
της εισβολής και να παραπλανεί τον κόσμο.

Για  όλα αυτά πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και επειγόντως η δι-
εθνής  κοινή γνώμη η οποία εξ υπαιτιότητας μας παραμένει  πλή-
ρως ανενημέρωτη.  Γι’ αυτό  και  συχνά παρουσιάζονται ξένοι να 
παίρνουν την άδικη πλευρά της Τουρκίας, επηρεασμένοι από την 
οργιάζουσα διαστρεβλωτική τουρκική προπαγάνδα, ενώ εμείς πα-
ραμένουμε απαθείς, άφωνοι και περιδεείς, παίζοντες αφελώς τα 
καλά παιδιά.

Ο  Νομπελίστας μας, Χριστόφορος  Πισσαρίδης, σε σχετικό χθεσινό 
προσωπικό σημείωμα του αναφέρει:
‘‘Τελευταία βλέπω μια τάση στην Ευρώπη και Αμερική να μας θεω-
ρούν υπεύθυνους για την έλλειψη συμφωνίας.  Ακόμα και η προε-
δρία έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος μας, ότι εμείς δεν έχουμε ανά-
γκη λύσης αφού έχουμε τα πάντα μόνοι μας’’. 

Και  γι’ αυτή τη  χονδροειδή  ιστορική διαστρέβλωση σε βάρος μας  
εμείς είμαστε  υπεύθυνοι, με τη σιωπή μας.

Με στροφή στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο  και παράλληλη ενημέρω-
ση θα κερδίσουμε, πιστεύουμε, τη διεθνή κοινή γνώμη γιατί δεν 
μπορεί κανένας σώφρων άνθρωπος, όταν του εξηγηθούν σαφώς οι 
πραγματικότητές μας και οι βλέψεις της Τουρκίας, να ισχυρισθεί 
ότι είναι δυνατόν η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου στην 
Κύπρο να είναι άδικη και επιζήμια για οποιοδήποτε τμήμα του 
λαού. Και αν κάποιος παράλογος το ισχυρισθεί, τον αποστομώνει 
η κραυγαλέα πραγματικότητα των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευ-
ημερούντων Ευρωπαίων.

Είναι με αυτόν τον τρόπο που θα αφαιρέσουμε τον αέρα από τα πανιά 
της Τουρκίας και των συνενόχων της, που μας έχουν στριμώξει σε 

Από αριστερά ο κ. Κωστάκης Γιωργαλλής πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, ο Δρ. Φώτος Ια Φωτιάδης, 
πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης», ο κ. Φί-
λιος Ζαχαριάδης, πρόεδρος ΟΕΒ και ο κ. Αντώνης Μακρίδης, 
πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
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σκοτεινά αδιέξοδα, τα οποία με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγούν 
στο βάραθρο και στον ολοκληρωτικό αφανισμό του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού, εάν δεν απαγκιστρωθούμε, το ταχύτερο δυνατό, από τις 
δηλητηριωδώς επικίνδυνες για μας ενδοκυπριακές συνομιλίες.

Και  ένα  τελευταίο
Η Κύπρος περνά πράγματι δύσκολες μέρες λόγω της πρωτοφανούς 
οικονομικής κρίσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία όμως δεν θα χαθεί 
λόγω οικονομίας. Περάσαμε και χειρότερα. Άλλωστε είναι και το 
φυσικό μας αέριο, νοουμένου βέβαια ότι θα το  κατοχυρώσουμε. 

Μπορεί όμως, και να χαθεί οριστικά από κακούς πολιτικούς χει-
ρισμούς του Κυπριακού από μέρους μας. Βρισκόμαστε ήδη  για 
πάρα πολύ καιρό σε λάθος πορεία.   Πρέπει ν’ αλλάξουμε αμέσως 
πλεύση.

Επιβάλλεται  να ενημερώσουμε αμέσως τη Διεθνή Κοινή Γνώμη 
για το  αδύνατο να καταλήξουμε ποτέ σε δίκαιη και βιώσιμη λύση 
διά των ενδοκυπριακών συνομιλιών, κι αυτό εξ αιτίας και μόνο των 
υποχθόνιων στρατηγικών βλέψεων της Τουρκίας για ολική κατά-
ληψη της Κύπρου,  όπως τα έχει διακηρύξει ο  Πρωθυπουργός της. 
Και θα είμαστε απόλυτα πειστικοί στον κόσμο με το να χρησιμο-
ποιήσουμε μόνο αυτούσια τα λόγια του Τούρκου Πρωθυπουργού 
και των άλλων Τούρκων Ηγετών. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε  
ούτε λέξη δική μας. Να κυκλοφορήσουμε  δε  ένα βιβλίο με όλες 
τις δηλώσεις προφορικές και γραπτές των Τούρκων ηγετών, στις 
κυριότερες γλώσσες.

Αφού εκθέσουμε διεθνώς και τεκμηριωμένα τις Κυπριακές πραγ-
ματικότητες και τα εγκληματικά σχέδια της Τουρκίας, το ευκατανό-
ητο πλέον αίτημα μας για λύση διά της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 

Κεκτημένου, θα ηχήσει διεθνώς σε ώτα ακουόντων και  πιστεύου-
με  θα πείσει ότι η προτεινόμενη λύση είναι η μόνη  ρεαλιστική, 
δίκαιη για όλους τους Κυπρίους και τους  ίδιους τους ΤΚ, όπως την 
απολαμβάνουν τα πεντακόσια εκ. Ευρωπαίων και είναι ευτυχείς.

Έκκληση 
Κάνουμε έκκληση προς όλους τους φίλους υποψήφιους Προ-
έδρους   και  προς όλους τους πολιτικούς μας, στους οποίους θ’ 
αποστείλουμε αντίγραφο του παρόντος, να εγκύψουν με κάθε προ-
σοχή στο θέμα αυτό.   Ελπίζουμε να πεισθούν ότι μόνο με αυτή την 
πλεύση μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα μας την ποθητή και 
για τους ίδιους  ασφαλώς ευτυχή λύση για όλους. 

Προς τους ΤΚ
Κλείνοντας, κάνουμε έκκληση και προς όσους απέμειναν  συμπα-
τριώτες μας Τουρκοκύπριους, να μελετήσουν με προσοχή τις ειση-
γήσεις μας αυτές.

Αν τις δουν με καθαρό πνεύμα θα διαπιστώσουν ότι με την εφαρ-
μογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου ως λύση και την δι’ αυτής  εξα-
σφάλιση της ιδανικής δημοκρατίας, θα εξασφαλίσουν όλες τις 
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι 
Ευρωπαίοι και ευημερούν.

Με την έλευση δε του πλούτου από το φυσικό αέριο, τον οποίον θα 
απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας, θα   
εξασφαλίσουν  μια ζωή παραδεισένια, που με κανέναν τρόπο δεν 
μπορεί να τους προσφέρει η Τουρκία.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη στις 7 Αυγούστου 2012, στα κεντρικά 
γραφεία του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, Λεωφ. Στασίνου 8, Λευκω-
σία.

Σε ανακοίνωση του ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης προς τα 
μέλη του προσωπικού του Ομίλου αναφέρει τα ακόλουθα:

“Από   κοινού   με   άλλους   κορυφαίους   Κυπριακούς   ομίλους   
διεκδικούμε   την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Φυσικού 
Αερίου   

Είναι το μόνο έργο που μπορούν να αναλάβουν εταιρείες του τόπου 
μας. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στη  σύσταση  Κοινοπραξίας  με  την  επωνυμία  CyStream  
Consortium,  έχουν  προχωρήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα 
και πιο σημαντικά επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου, με  
σκοπό  να  αναλάβουν  άμεσα  την  κατασκευή  του  υποθαλάσσιου  
αγωγού  Φυσικού  Αερίου από το Οικόπεδο «Αφροδίτη» (τεμάχιο 
12) προς τη ξηρά. 

Συγκεκριμένα,  την  κοινοπραξία  έχουν  ιδρύσει  οι  
επιχειρηματικοί  όμιλοι:  Όμιλος  Α/Φοι Λευκαρίτη,   
Όμιλος   Λανίτη,   Όμιλος   Ιωάννου   και   Παρασκευαίδη,   
Όμιλος   Φώτος  Φωτιάδης,   η   εξειδικευμένη   εται-
ρεία   Contempo   Energy   Ltd,   καθώς   και   το   Ίδρυμα 
Αριστοτέλη Ωνάση.  

Στην  Κοινοπραξία  συμμετέχει  η  ΑΗΚ  (Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύ-
πρου),  η  οποία  διατηρεί  το δικαίωμα να καταστεί πλήρες Ιδρυτι-
κό Μέλος της σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Η   CyStream   Consortium   έχει   ήδη   υποβάλει   προκαταρκτική   
πρόταση   προς   την   εξ’ Υπουργών Επιτροπή για το Φυσικό Αέ-
ριο για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Η πρόταση έχει  
παρουσιαστεί  αναλυτικά    την  Παρασκευή  13/7/2012  σε  ειδική  
συνάντηση στο Υπουργείο Εμπορίου. 

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία από μια Κυπριακών κυρίως 
συμφερόντων κοινοπραξία: 

Προωθείται  η  δυνατότητα  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  
της  ΑΗΚ  να  αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο 
και ως εκ τούτου φθηνότερη ενέργεια για τον τόπο και για κάθε 
καταναλωτή το συντομότερο δυνατόν Επιδιώκεται  η  δημιουργία  
τοπικής  βιομηχανίας  αξιοποίησης  των  φυσικών  μας πόρων, 
με τη συνεπαγόμενη απόκτηση τεχνογνωσίας  Επιτυγχάνεται  η  
εμπλοκή  Κυπριακών  Επιχειρήσεων  στο  όλο  έργο  του  Φυσικού 
Αερίου Οι  θετικές  επιπτώσεις  στους  τομείς  της  ανάπτυξης  και  
της  απασχόλησης  για  την 

Κυπριακή οικονομία θα είναι άμεσες και δραστικές.”

CyStream Consortium  
Η Κυπριακή επιλογή  
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πολιτιστικά

Βραδιές Ποίησης υπό  
Πανσέληνο

Δημήτρης Μητροπάνος

Μουσείο Μέλισσας και Κεντή-
ματος

Παγκύπριος Επίσημος Διαγω-
νισμός Ομορφιάς

Πισσαρίδειο Βραβείο

Επίδοση Βραβείου Αρίστων 
μαθητών

Αποσπάσματα Βράβευσης Δο-
κιμίων Κώστα Μόντη
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι 
τρεις πρώτες φετινές Βραδιές 
Ποίησης υπό Πανσέληνο, που 
διοργανώνουν από κοινού για 
τρίτη συνεχή χρονιά, το Κοινω-
φελές, Επιστημονικό και Πολι-
τιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιά-
δης» και η  Πολιτιστική Κίνηση 
Γεροσκήπου.

Η πρώτη Βραδιά έγινε στίς 3 
Ιουλίου, στο Ιεροκήπειο πάρκο 
Γεροσκήπου με φιλοξενούμενη  
την γνωστή ποιήτρια και λογο-
τέχνιδα κυρία Νίκη Κατσιαού-
νη, στην οποία το φιλόμουσο 
κοινό των Ποιητικών Βραδιών 
επιφύλαξε θερμή υποδοχή.  
Εκτός από τα ποιήματα που 
απάγγειλε η κυρία Κατσιαούνη 
ακούστηκαν και πολλά τραγού-
δια, βασισμένα σε στίχους της  
που μελοποίησε ο γνωστός Κύ-
πριος μουσικοσυνθέτης Μιχά-
λης Χριστοδουλίδης.

Την Ποιήτρια κυρία Νίκη Κα-
τσιούνη παρουσίασε η γνωστή 
φιλόλογος κυρία Ελίζα Χριστο-
φόρου, η οποία ανάλυσε το σημαντικό έργο της τιμώμενης.  Το πλούσιο 
καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα διανθιζόταν με έντεχνη μουσική και 
τραγούδια, που εκτέλεσαν ο Σωκράτης Τερπίζης και Αλέκος Κιουρλάππος 
και ερμήνευσαν οι Γιώργος Ελευθερίου, Χρίστος Χαλικόπουλος, η Αθηνά 
Χαραλαμπίδου και η Ρούλλα Μαλλή.    Συντονιστής του προγράμματος της 
Βραδιάς ήταν ο εκπαιδευτικός  κ. Νίκος Λεκός.

Μιλώντας εκ μέρους των διοργανωτών, ο δρ. Χρίστος Αριστείδου, Διευθυ-
ντής του Ιδρύματος ¨Φώτος Φωτιάδης¨ και η κ. Ρούλα Μαλλή, Πρόεδρος 
της Πολιτιστικής Κίνησης Γεροσκήπου, ανέφεραν ότι οι Ποιητικές Βρα-
διές υπό Πανσέληνο έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία, αποτελούν 
ένα μόνιμο και πολύ αγαπητό ετήσιο θεσμό, που αγκαλιάζεται όλο και με 
περισσότερη θέρμη από το φιλόμουσο κυπριακό μας κοινό.  Οι δύο ομι-
λητές ευχαρίστησαν θερμά τους χορηγούς της διοργάνωσης των βραδιών.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. 
Μιχάλης Παυλίδης, διάφοροι ποιητές, κριτικοί, λογοτέχνες, καθηγητές 
και πολλοί άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών καθώς και πλήθος 
φιλόμουσου κόσμου από ολόκληρη την επαρχία  Πάφου καθώς και φίλοι 
της ποίησης από τη Λεμεσό και  τη Λευκωσία.

Η δεύτερη βραδιά έγινε στις 2 Αυγούστου, στην Κάτω Βρύση της Γεροσκή-
που και ήταν αφιερωμένη στον Εθνικό Βάρδο της Κύπρου, Βασίλη Μιχα-
ηλίδη. Η βραδιά ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες και χαρακτηρι-
ζόταν από τρεις χαρακτηριστικές καινοτομίες:  Ήταν η  πρώτη από τις δύο 
πανσέληνους που θα έχει φέτος ο μήνας Αύγουστος (η δεύτερη θα είναι 
στις  30 Αυγούστου), ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που εμφανίζεται  επτά 
φορές κάθε δεκαεννέα χρόνια, πραγματοποιήθηκε σ’ ένα από τα ωραιό-
τερα μνημεία λαϊκής τέχνης στον τόπο μας – την Κάτω Βρύση Γεροσκήπου 
- και ήταν αφιερωμένη στον Εθνικό μας Ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη και σ’ 
αυτή εκτελέστηκαν αρκετά τραγούδια που μόλις πρόσφατα μελοποιήθη-
καν από διαλεκτά ποιήματα του μεγάλου μας ποιητή.

Ήταν μια πραγματική μουσική πανδαισία την οποία απόλαυσαν   με τη 
ψυχή τους όλοι όσοι είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν.  Το πλού-

σιο πρόγραμμα περιλάμβανε ζωντανή και σκηνική παρουσία πολλών 
τραγουδιστών από την Ελλάδα και την Κύπρο, που απέδωσαν θαυμάσια 
τα τραγούδια που μόλις πρόσφατα  μελοποίησε ο ταλαντούχος Κύπριος 
Μουσικοσυνθέτης Λάρκος Λάρκου.   Ζωντανά τραγούδησε ο Λάρκος Λάρ-
κου και η Χριστιάνα Λάρκου, ηθοποιός και τραγουδίστρια, ενώ από βίντεο 
ακούστηκαν τραγούδια από μελοποιημένα ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλί-
δη.    Αυτά τα τραγούδησαν, μεταξύ άλλων, οι Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 
Αλκίνοος  Ιωαννίδης,  Κώστας  Χατζής, Γιάννης Κότσιρας,  Μανώλης Μη-
τσιάς, Χρίστος  Θηβαίος, Πέτρος  Γαιτάνος, Κυριακού Πελαγία κ.α.

Στη μεγαλειώδη επιτυχία της Ποιητικής αυτής Βραδιάς συνέβαλαν με την 
εξαίρετη έντεχνη μουσική τους και οι Θεόδουλος Βακανάς, στο βιολί, ο 
Ρόδος Παναγιώτου στα ντράμς, ο Ανδρέας  Ροδοσθένους στο μπάσο.

Συντονιστής της  εκδήλωσης ήταν ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Κωνσταντι-
νίδης.

Την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
κ. Μιχάλης Παυλίδης και πολλοί Σύμβουλοι του Δήμου  της Γεροσκήπου, 
ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», ο 
Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτιστικής Κίνη-
σης Γεροσκήπου, Ποιητές, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, 
ηθοποιοί, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών και πλήθος κόσμου. 

Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εκ μέρους των διοργανωτών καλω-
σόρισαν ο Δρ. Χρίστος Γ. Αριστείδου, Διευθυντής του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» και η κυρία Ρούλλα Μαλλή, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Κί-
νησης Γεροσκήπου οι οποίοι  υποσχέθηκαν ακόμη πιο επιτυχείς βραδιές 
ποίησης στο άμεσο μέλλον με νέες και ευχάριστες καινοτομίες. 

Η τρίτη Ποιητική Βραδιά με Πανσέληνο θα γίνει στις 31 Αυγούστου και 
η τέταρτη και πανηγυρική θα γίνει στούς κήπους του Δημοτικού Μεγά-
ρου Λευκωσίας, στις 30 Σεπτεμβρίου με τη συνεργασία του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», της Πολι-
τιστικής Κίνησης Γεροσκήπου και του Δήμου Λευκωσίας.

Βραδιές  Ποίησης υπό  Πανσέληνο 
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Ο  Δημήτρης  Μητροπάνος που μας έφυγε
Ένας  γλυκύς άνθρωπος και μεγάλο αστέρι του τραγουδιού

Του  Δρ.. Χρίστου  Γ.  Αριστείδου 
Διευθυντή  του Κοινωφελούς, Επιστημονικού 
και  Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» 

Το πρωί της Τρίτης 17 Απριλίου  2012, σε ηλικία 64 ετών, έφυγε από 
τη ζωή μια από τις  τελευταίες εναπομείνασες φωνές του λαϊκού 
τραγουδιού μας, ο γλυκύς άνθρωπος και το μεγάλο αστέρι του λαϊ-
κού τραγουδιού μας, ο Δημήτρης Μητροπάνος.  Μας αποχαιρέτισε 
αφήνοντας μας ως ανεκτίμητο θησαυρό τις σπουδαίες ερμηνείες 
του, που χαρακτήρισαν γενιές ολόκληρες,  αλλά σημάδεψαν τον 
πολιτισμό των Ελλήνων.

Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1948 στην Αγία Μονή, μια συνοικία έξω 
από τα Τρίκαλα, απ’  όπου καταγόταν η μητέρα του.  Ο πατέρας του 
ήταν από ένα χωριό της Καρδίτσας.  Μέχρι τα 16 του χρόνια γραφό-
ταν ως ορφανός, αφού τον πατέρα του τον είχαν φυλακή και εξορία 
για πολλά χρόνια.

Του άρεσε όμως η μουσική από μικρή ηλικία.  Η παιδική του λα-
τρεία ήταν ο Καζαντζίδης.

Τα καλοκαίρια δούλευε για να βοηθήσει τον οικογένεια του οι-
κονομικά.  Μετά την Τρίτη τάξη γυμνασίου κατέβηκε στην Αθήνα 
όπου, παράλληλα με το σχολείο άρχισε να δουλεύει  και ως τρα-
γουδιστής.  Σε μια εκδήλωση που έγινε τότε στην Αθήνα, μετά που 
τελείωσε τα τραγούδια του ο Μπιθικώτσης, η παρέα εκεί έβαλε τον 
Μητροπάνο να τραγουδήσει κάτι του Θεοδωράκη.  Όταν τον άκουσε 
ο Μπιθικώτσης, τον φώναξε και του είπε;  «Εσύ πρέπει να γίνεις 
τραγουδιστής» και «έλα να σε πάω εγώ στην Κολούμπια».  Ο Μη-
τροπάνος δεν το πήρε και πολύ σοβαρά, αλλά σιγά – σιγά άρχισε 
να του αρέσει η ιδέα, ιδιαίτερα μετά που γνώρισε τον Καζαντζίδη.

Αργότερα γνώρισε τον Τάκη Λαμπρόπουλο, ο οποίος τον γνώρισε 
με  το Ζαμπέτα.  Στη συνέχεια ο Μητροπάνος άρχισε να δουλεύει σε 
νυχτερινά κέντρα όπως στα  «Ξημερώματα»,  στις «Εσπερίδες»,  
στο «Λυχνάρι», στα «Ταβάνια» κλπ. Αργότερα, γύρισε στον Ζαμπέ-
τα και απ’ εκεί άρχισε η δισκογραφία.  Στον Ζαμπέτα έλεγε πάντοτε 
«χρωστάω πολλά».

Το κυπριακό φιλόμουσο κοινό πρωτογνώρισε τον  Δημήτρη Μη-
τροπάνο από το Φεστιβάλ Carlsberg, τη μεγαλύτερη γιορτή της 
Κύπρου, στα δύσκολα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή  όταν 
φιλοξενήθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα του.   Συμμετείχε στο 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ Carlsberg όλα τα βράδια, από τις  3 – 6  
Ιουλίου 1981.  Μάλιστα πρόσφερε το μεγάλο ταλέντο του υπέρ της 

Κυπρίας Προσφυγοπούλας, στην οποία ως γνωστό κατέληγαν οι 
σημαντικές χορηγίες με τις οποίες η Ζυθοβιομηχανία ενίσχυε το 
Φεστιβάλ.   

Χάρις στην γλυκιά και μελωδική του φωνή, όλα τα τραγούδια που 
ερμήνευσε καταγοήτευσαν  το ακροατήριο.  Οι δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες του Φεστιβάλ Carlsberg  απολάμβαναν κάθε βράδυ τα 
ωραιότατα τραγούδια που ερμήνευε και ανανέωναν το ραντεβού 
τους με το τραγούδι του για το επόμενο βράδυ.   Οι εντυπώσεις και 
τα σχόλια του τύπου ήταν πολύ κολακευτικά.  Μαζί με τον Μητρο-
πάνο τη χρονιά αυτή συμμετείχε στο πρόγραμμα και ο αγαπημένος 
του φίλος Γιώργος  Ζαμπέτας.  Ο Μητροπάνος, τα επόμενα χρόνια, 
με τις συνεχείς επιτυχίες του άρχισε να γίνεται δημοφιλής και τα  
τραγούδια του περιζήτητα.  Στο Φεστιβάλ  Carlsberg συμμετείχε 
και το 1987, όταν είχε ήδη γίνει πολύ γνωστός στην Ελλάδα.

Στη μακρόχρονη επιτυχή πορεία του στο ελληνικό τραγούδι συνερ-
γάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού, αλλά και 
του έντεχνου τραγουδιού. Με τους συνθέτες αυτούς συνδέθηκε 
επαγγελματικά, χτίζοντας μια πολύ επιτυχή καριέρα συνυφασμέ-
νη με την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση.  Ανάμεσα στους στε-
νούς συνεργάτες του ξεχωρίζουν οι:  Μίκης  Θεοδωράκης, Γιώρ-
γος Ζαμπέτας, Απόστολος Καλδάρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, 
Μάριος Τόκας, Θάνος Μικρούτσικος, Χρίστος Νικολόπουλος και 
πολλοί άλλοι.

Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 
19 Απριλίου στο Α΄   Νεκροταφείο Αθηνών, δίπλα από τον Νίκο 
Ξυλούρη και στο ίδιο μονοπάτι με τον Μάριο Τόκα.  Αιωνία του η 
μνήμη.

Δημήτρης Μητροπάνος
Το μεγάλο αστέρι
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Το Μουσείο «Μέλισσας και Κε-
ντήματος»,  ιδρύθηκε από το ζεύ-
γος, Ιάκωβος και Έλλη Κορνιώτη 
και στεγάζεται στο σπίτι  του Κυ-
ριάκου Τσαμίλλη στον Κάτω-Δρυ, 
ένα πανέμορφο χωριό μεταξύ 
Λευκάρων και  Ιεράς Μονής Αγί-
ου Μηνά,  στην ορεινή Λάρνακας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι μέλος της οικογένειας Κορ-
νιώτη, είναι και η συνάδελφος, 
Υπεύθυνη στο Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, έργο του Κοι-
νωφελούς Πολιτιστικού και Επι-
στημονικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης», Θεοδώρα Κορνιώτη.

Το μουσείο «Μέλισσας και Κε-
ντήματος» δέχτηκε τους πρώ-
τους του επισκέπτες στις 24 Σε-
πτεμβρίου 2008, ενώ τα επίσημα 
του εγκαίνια τελέστηκαν στις 26 
Μαΐου, 2012, χοροστατούντος του 
Αρχιμανδρίτη κκ. Θεοδόσιου και 
στην παρουσία  βουλευτών, του Δήμαρχου Λευκάρων, των κοινο-
ταρχών του χωριού και της γύρω περιοχής, του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δρ. Πέτρου Παπαπο-
λυβίου, που ήταν και ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης και του 
προέδρου του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτου Φωτιάδη, 
της συζύγου του, κας  Μαρίας Φωτιάδη και πλήθος κόσμου. 

Εκ  μέρους της οικογένειας μίλησε η  κα Έλλη Κορνιώτη, η οποία 
είπε μεταξύ άλλων. 

«Τα εκθέματα μας δεν είναι χιλιάδων ετών, χρησιμοποιούνταν 
όμως από τους προγόνους μας επί χιλιάδες χρόνια, όπως για 
παράδειγμα ο χειρόμυλος, ο αργαλειός και πολλά άλλα που ανα-
φέρονται από τον Όμηρο. Βλέποντας τα πάμε πίσω στα παιδικά 
μας χρόνια όταν οι παππούδες μας τα χρησιμοποιούσαν και εμείς 
μικροί προσπαθούσαμε  να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε.

Ας ξυπνήσουμε λοιπόν μνήμες  από τα παλιά, ας θυμηθούμε αν-
θρώπους που αγαπήσαμε και  μας αγάπησαν και πράγματα που 
με την έλευση της μηχανής πέρασαν στο περιθώριο».

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ Πέτρος Παπαπολυβί-
ου, ο οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων.

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που τελούμε απόψε τα εγκαίνια του 
«Μουσείου Μέλισσας και Κεντήματος», στον Κάτω Δρυ. Ο Κάτω 
Δρυς, σε μια περιοχή που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ως 
προς την πρόσβαση και στις έξι πόλεις του νησιού μας, μπορεί 
να ήταν πάντοτε στη σκιά των Λευκάρων, κυριολεκτικά και μετα-
φορικά, όμως έχει τη δική του ακτινοβολία. Η μεγαλύτερη προ-
σωπικότητα που γεννήθηκε εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, εί-

ναι ο Άγιος Νεόφυτος. Το μουσείο δημιούργησαν ο Ιάκωβος και η 
Έλλη Κορνιώτη, που αφιέρωσαν πολύ χρόνο και μπόλικο μεράκι 
για να διασώσουν όσα κειμήλια μπόρεσαν από το χθες, να συντη-
ρήσουν πολύτιμα τεκμήρια, να κρατήσουν τις μνήμες ζωντανές 
και να δημιουργήσουν μια νοσταλγική γωνιά για την Κύπρο που 
έφυγε. 

Αφιερώστε ένα απόγευμα για να περιπλανηθείτε στα χωριά της 
κυπριακής υπαίθρου, αναζητήστε ανθρώπους όπως αυτούς που 
ίδρυσαν το «Μουσείο Μέλισσας και Κεντήματος», στον Κάτω 
Δρυ, αφουγκραστείτε τα βήματα των παππούδων και των γιαγιά-
δων μας. Στον τόπο μας, τον μικρό, τον μέγα.»

Το έργο των ιδρυτών εξήρε και ο πρόεδρος του Κοινωφελούς 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», 
Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, οποίος είπε πως τέτοιες πρωτοβουλί-
ες που στόχο έχουν την προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, αξίζουν των συγχαρητηρίων και της στήριξης 
της πολιτείας και της κοινωνία

Τα ωράρια του μουσείου έχουν ως εξής: 
Xειμερινό ωράριο: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα 10.00-
1600 εκτός Πέμπτης.
Καλοκαιρινό ωράριο: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα 
10,00-13.00  και 16.00-19.00. 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την  κα. Έλλη 99892677 ή τον κ. 
Ιάκωβο Κορνιώτη 99360147.

Μουσείο «Μέλισσας και Κεντήματος»
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Παγκύπριος Επίσημος Διαγωνισμός  
Ομορφιάς 2012 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Αγρού «Φώτος  Φω-
τιάδης» - Πισσαρίδειο Βραβείο

Η Ντανιέλλα Κεφάλα στέφθηκε 
Star Κύπρος 2012 μετά από μια 
λαμπερή βραδιά!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε ο Παγκύπριος Επίσημος Δια-
γωνισμός Ομορφιάς την Παρασκευή 
6 Ιουλίου στο Pavilion όπου ανα-
δείχθηκε η Star Κύπρος Ντανιέλλα 
Κεφάλα, η Miss Κύπρος Γεωργία 
Γεωργίου και οι δυο αναπληρωματι-
κές Ιωάννα Γιαννακού και Τζουλιάνα 
Γιωργαλλίδου!

Πάνω από 70,770 τηλεθεατές παρα-
κολούθησαν τον Παγκύπριο επίσημο 
διαγωνισμό ομορφιάς σημειώνοντας 
μέσο μερίδιο τηλεθέασης 32.6% ενώ 
κατά τη διάρκεια του τελικού το πο-
σοστό έφτασε μέχρι 54.2%.

Ο αναβαθμισμένος Παγκύπριος Επί-
σημος Διαγωνισμός Ομορφιάς 2012 
που προβλήθηκε σε απευθείας με-
τάδοση από την τηλεόραση Sigma 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Τη βραδιά παρουσίασε η εντυ-
πωσιακή Νίκη Κάρτσωνα ενώ το κοινό ξεσήκωσαν με τα τραγούδια 
τους οι Γιώργος Τσαλίκης, Ελευθερία Ελευθερίου, Σταύρος Κων-
σταντίνου και Βέρα Μπούφη! 

Ο φετινός Παγκύπριος Διαγωνισμός Ομορφιάς ήταν  αναβαθμισμέ-
νος. Η επιλογή των καλλονών έγινε μέσα από ειδικές εκπομπές δι-
άρκειας τεσσάρων επεισοδίων. Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τις δεκαπέντε υποψήφιες σε διάφορες φω-
τογραφίσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν την ομορφιά και την 
προσωπικότητά τους. 

Η δεκαμελής κριτική επιτροπή ανέδειξε την Star και Miss Κύπρος 

με τις αναπληρωματικές τους, ενώ το τηλεοπτικό κοινό ανέδειξε 
με την τηλεφωνική του ψήφο την Miss Colgate χαμόγελο Γεωργία 
Γεωργίου. Η Miss Κύπρος και Miss Colgate χαμόγελο Γεωργία Γε-
ωργίου κέρδισε μια επιταγή αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της εται-
ρείας Colgate. 

Η Star Κύπρος κέρδισε μια υποτροφία για το τμήμα αισθητικής από 
το Cyprus College που ήταν ο κύριος χορηγός του διαγωνισμού, 
αξίας 18.000 ευρώ, ενώ πολλές άλλες εταιρίες πρόφεραν  πλούσια 
και αξιόλογα δώρα για τις νικήτριες.

Στη φωτογραφία οι νικήτριες του διαγωνισμού σε αναμνηστικό 
στιγμιότυπο.

Ετήσιο Βραβείο στον  Άριστο Μαθητή στο Απαιήτειο Γυ-
μνάσιο Αγρού προς τιμή του Νομπελίστα μας  Χριστόφορου 
Πισσαρίδη

Διά  τρίτη συνεχή  χρονιά απονεμήθηκε και φέτος από το Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Αγρού «Φώτος Φωτιάδης», το Βραβείο «Χριστό-
φορος Πισσαρίδης»  στον άριστο στην Επίδοση, το Ήθος και την 
Αρετή μαθητή ή μαθήτρια του εξατάξιου Γυμνασίου Αγρού προς 
τιμή του Κύπριου Νομπελίστα, Χριστόφορου Πισσαρίδη, ο οποίος  
έλκει την καταγωγή του από την ωραία μας Κοινότητα, τον Αγρό.  

Το βραβείο αυτό έχει καθιερωθεί από το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Αγρού 
«Φώτος  Φωτιάδης» το 2010 ευθύς μετά την ανακοίνωση της βρά-
βευσης του  Χριστόφορου Πισσαρίδη από τη Βασιλική Ακαδημία 
της Σουηδίας με το ύψιστο Βραβείο Νόμπελ  στα Οικονομικά που, 
αποτελεί  παγκόσμια διάκριση η οποία τιμά  την Κύπρο ολόκληρη 
και ιδιαίτερα τον Αγρό  και κάνει όλους μας υπερήφανους.

Φέτος το Βραβείο δόθηκε στην μαθήτρια   Άντρεα  Κύζη από τις 
Δύμες.
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Επίδοση Βραβείων Αρίστων Μαθητών

Όγδοος ετήσιος διαγωνισμός συγγραφής 
δοκιμίου Κώστα Μόντη

Η επίδοση των Βραβείων του Κοινωφελούς, Επι-
στημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» σε αριστεύσαντες μαθητές

Η κυρία Έλλη Σμυρίλλη εκ μέρους του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος ¨Φώτος Φω-

τιάδης¨ επιδίδει στις τελειόφοιτες μαθήτριες της Γ7 του Λυκείου Λατσιών, 
Σταυρινού Νικολίνα και Ανδρέου Μαρία το χρηματικό βραβείο για το μάθημα της 
Χημείας, το οποίο απενεμήθη σ’ αυτές εξίσου. 

Η κα Έλλη Σμυρίλλη απένειμε επίσης στον τελειόφοιτο μαθητή Θρασυβούλου 
Μάριο της Γ7 το χρηματικό βραβείο για το μάθημα της Βιολογίας που απενεμή-
θη εξ ίσου σ’ αυτόν και τη συμμαθήτρια του Σταυρινού Νικολίνα επίσης της Γ7.

Αποσπάσματα βραβευθέντων Δοκιμίων  σχολικού έτους 2011-
2012 με θέμα:
Αφήστε την ιστορία
Ετοιμάστε μια ¨Ανθολογία¨
Ετοιμάστε μια ¨Ανθολογία Ανθρώπων
Παρακαλέστε όσους έχουν έργα να τα υποβάλουν 
Κώστας Μόντης Άτιτλο

Απόσπασμα Δοκιμίου Α’ Βραβείο, Αλίκης Σώζου Γ’7, Λύκειο Λα-
τσιών
… Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η ελευθερία, οι αξίες, τα πνευμα-
τικά και υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε σήμερα  είναι προϊόντα 
του αγώνα των προηγούμενων γενεών, καρποί της αέναης προ-

σπάθειας του ανθρώπου για τη διαμόρφωση του πολιτισμού, της 
ιστορικής πορείας των εθνών και για απελευθέρωση από ότι υπο-
σκάπτει τα θεμέλια του.  Η διατήρηση των πιο πάνω όμως αποτελεί 
καθήκον του σύγχρονου ανθρώπου, το οποίο δυστυχώς είτε αγνοεί 
είτε περιφρονεί.  Γι’ αυτό το λόγο ο ποιητής μας προτρέπει να κι-
νητοποιηθούμε, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε το χρέος μας προς 
τον πολιτισμό και το έθνος και να μην αρκεστούμε στο καύχημα για 
τα επιτεύγματα των προγόνων μας.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο σημερινός άν-
θρωπος δεν παίρνει τη σκυτάλη, που του παραδίδουν οι παλαιότε-
ροι για τη συνέχιση του αγώνα τους.  Απεναντίας, επιδίδεται σε λι-
γότερο σημαντικά και ίσως επιβλαβή για το σύνολο των ανθρώπων 

Μάριος Θρασυβούλου

Μαρία Ανδρέου

Νικολίνα Σταυρινού
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έργα.  Αυτό διαπιστώνεται από τη δέσμευση του ατόμου στην ύλη, 
την αφοσίωση του στη διασφάλιση του ατομικού συμφέροντος, την 
εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, καθώς και τη θεο-
ποίηση του χρήματος και την παράλογη προσπάθεια αναίρεσης των 
φυσικών νόμων με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.  Φυσικό επακό-
λουθο είναι η οπισθοδρόμηση του πνευματικού πολιτισμού και η 
αρχή μιας  πορείας, που δυνητικά θα οδηγήσει στην καταστροφή.  
Και εδώ γεννιέται το ερώτημα:  Ποια έργα έχουμε να υποβάλουμε 
στην Ανθολογία την οποία ο ποιητής μας ωθεί να ετοιμάσουμε;  Την 
υπέρμετρη ελευθερία; Την αδιαφορία για την καλλιέργεια υπερα-
τομικής συνείδησης; Ή τον παραγκωνισμό των ιδανικών και τον εκ-
φυλισμό των ηθών;  Όλα τα παραπάνω καθιστούν όσο ποτέ άλλοτε 
επιτακτική τη στροφή σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, με 
πνευματικές επιδιώξεις και ιδανικά, τα οποία αποτελούν τις βά-
σεις  για την πολιτιστική και εθνική πρόοδο.  Καθίσταται, λοιπόν, 
φανερό ότι η απουσία των πιο πάνω θα φέρει το αντίστροφο απο-
τέλεσμα.

Μια πληθώρα πολιτισμικών και ιστορικών παραδειγμάτων μπορεί 
να αποδείξει τα παραπάνω.  Στην Αρχαία Ελλάδα, η αναζήτηση του 
δικαίου και η ανάγκη για προώθηση του συλλογικού συμφέροντος 
και για εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων οδήγησε τους Αθη-
ναίους στην εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και κατ’ 
επέκταση στη διαμόρφωση πολιτισμού.  Επιπρόσθετα, η δραστη-
ριότητα του περίφημου Περικλή, ως πολιτικού και στρατιωτικού 
ηγέτη, όχι μόνο οδήγησε στην περαιτέρω εκ δημοκρατικοποίηση 
του πολιτεύματος, αλλά και σε μια ραγδαία πολιτισμική ανάπτυξη,  
το λεγόμενο ¨Χρυσό Αιώνα του Περικλή .̈

Παράλληλα πολλά είναι και τα ιστορικά παραδείγματα που φανε-
ρώνουν ότι στον άνθρωπο συνίσταται η εξέλιξη προς το καλύτε-
ρο.  Τόσο κατά την επανάσταση του 1821 και κατά το Ελληνοϊταλικό 
πόλεμο, όσο και κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, το 
1955 -59, η πίστη στα ιδανικά της πατρίδας, της θρησκείας και δη η 
ανησυχία μήπως ο μακρόβιος ελληνικός πολιτισμός καταρρεύσει 
κάτω από την σκιά του κατακτητή, οδήγησαν τους ήρωες μας στην 
αυτοθυσία.  Ο εθνισμός, δηλαδή, και η ενότητα διέσωσαν την εθνι-
κή μας πορεία, αλλά και αυτή άλλων λαών που υπέδειξαν παρόμοια 
συμπεριφορά, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις εθνικισμού και 
εθνικής διχόνοιας που απείλησαν την ύπαρξη ολόκληρων πολιτι-
σμών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δικτάτορας Χίτλερ, ο οποίος 
καθοδηγημένος από την παράλογη αντίληψη της φυλετικής κατω-
τερότητας των Εβραίων, διέπραξε ένα μείζον έγκλημα κατά της αν-
θρωπότητας, τη γενοκτονία των Εβραίων.  Ένα δεύτερο παράδειγμα 
είναι ο ελληνικός εμφύλιος, στον οποίο τα συσσωρευμένα πάθη και 
η αδυναμία συμφιλίωσης της αριστεράς με τη δεξιά προκάλεσαν 
βαθιά ψυχολογικά τραύματα στην ελληνική κοινωνία.  Συμπερα-
σματικά, είναι ολοφάνερο ότι η πολιτιστική και εθνική πορεία ενός 
λαού είναι συνάρτηση της παιδείας και των οραμάτων των ατόμων, 
που τον αποτελούν.

¨Αφήστε όμως την ιστορία .̈  Δεν ωφελεί να αναπολούμε τα γεγο-
νότα του παρελθόντος εκτός κι αν απ’ αυτά παραδειγματιζόμαστε.  
Σημασία έχει το παρόν.  ¨ Ετοιμάστε λοιπόν μια Ανθολογία.  Ετοι-
μάστε μια Ανθολογία ανθρώπων .̈  Τώρα ενώστε τις δυνάμεις σας, 
εσείς οι εκλεκτοί, οι νέοι, με το αθόλωτο ακόμη νου και το καθάριο 
βλέμμα και ¨παρακαλέστε όσους έχουν έργα να τα υποβάλουν .̈  Ή 
ας δημιουργήσουμε εμείς τα έργα αυτά.

Εμείς, που έχουμε τη δύναμη της νεότητας και της αγνότητας.  
Μόνο να μη φοβηθούμε τον Κέρβερο της απαιδευσίας και να μην 
μαγευτούμε από τις Σειρήνες του εφησυχασμού.  Γιατί; Γιατί θέλει 
αγώνα η πρόοδος.  Θέλει αρετή και τόλμη!

Απόσπασμα Δοκιμίου Β΄ Βραβείο, Ροδοσθένης Χαραλάμπους, Α΄ 
Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου ΙΙΙ Πάφου 

…«Τι είναι αυτό που πρέπει να μας θυμίζει η ιστορία, την ιδέα ή τον 
άνθρωπο πίσω από την ιδέα; Πολλοί υποστηρίζουν πως ο άνθρω-
πος φθείρεται, ενώ η ιδέα είναι αθάνατη, γι’ αυτό και η ιδέα έχει 
μεγαλύτερη βαρύτητα. Επιτρέψτε μου όμως να διαφωνήσω, δι-
καιολογώντας την θέση μου. Μια ιδέα δεν είναι παρά ένα «έμψυχο 
πτώμα»..Έμψυχο, διότι μπορεί να κρύβει μέσα της κάτι το τόσο ρι-
ζοσπαστικό και πρωτάκουστο, που όμως είναι πτώμα, εάν δεν έχει 
κάποιο εκφραστή. Και ο εκφραστής δεν είναι παρά ο  άνθρωπος. 
Κάθε ιστορικό, πολιτικό ή πολιτιστικό γεγονός έχει τις ρίζες του 
στον άνθρωπο, που με τις πράξεις, τις αποφάσεις, ή και το αίμα του 
γράφει το βιβλίο της ιστορίας του κάθε έθνους.

Ο Κώστας Μόντης μας προτρέπει στους στοίχους του να ετοιμά-
σουμε μια «Ανθολογία Ανθρώπων». Η ιστορία, δεν είναι παρά μια 
σειρά γεγονότων  που καταγράφηκαν. Τα πρόσωπα όμως, που κρύ-
βονται πίσω από τα γεγονότα αυτά, είναι η πραγματική ιστορία. Οι 
μεγάλες ιδέες ανήκουν σ ‘ αυτούς που τις 

 υλοποιούν. Με τις πράξεις τους γίνονται  παραδείγματα προς μίμη-
ση για τις υπόλοιπες γενιές. Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η προ-
τροπή του ποιητή»….

…« Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις της ειρήνης και της ελευθερίας. Η Ινδία δεν θα είχε 
τη σημερινή της μορφή αν δεν γεννιόταν ένας Γκάντι για να οδηγή-
σει το λαό. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς πολιτικούς  της επο-
χής, πως ο ίδιος ο Μαχάτμα Γκάντι θα μπορούσε να πετάξει με το 
φύσημα ενός ανέμου. Αυτή όμως η κοκαλιάρικη φιγούρα, κατάφε-
ρε όχι απλά να ξεσηκώσει και να ελευθερώσει, αλλά και ν΄αλλάξει 
την πορεία ενός αχανούς σε έκταση έθνους. Μια άλλη σημαντική 
ηγετική φιγούρα, υπήρξε ο Κολοκοτρώνης, που κατάφερε να ενώ-
σει το λαό και να τον οργανώσει, συμβάλλοντας στην νίκη των Ελ-
λήνων το 1821. Τέλος, η ιστορική πορεία των Αφροαμερικανών, θα 
ήταν πολύ διαφορετική αν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν ξεσήκωνε 
τους ανθρώπους αυτούς να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Η 
ύπαρξη λοιπόν των ηγετών σε στιγμές κρίσης, οδηγούν το λαό στην 
ελευθερία και την πολιτιστική ακμή του.

Πέρα όμως από τους ηγέτες που καθοδηγούν τους ανθρώπους , 
σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής πορείας, όχι 
απλά εθνών αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας, διαδραμάτι-
σαν οι επιστήμονες. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης των μαθηματι-
κών στην αρχαία Ελλάδα, οφείλεται σε άτομα όπως τον Ευκλείδη, 
που κατά τον μαθηματικό  Λέοναρντ Γιούλερ :« έθεσε τις βάσεις, 
τις ανέπτυξε και άφησε εμάς να συμπληρώσουμε μερικές γραμ-
μές». Η μοντέρνα μηχανική, έχει τις ρίζες της στην μηχανική της 
μεσαιωνικής Ιταλίας με πρωτοπόρους όπως τον Γαλιλαίο  και τον 
Λεονάρντο  Ντα Βίντσι να σχεδιάζουν μηχανές της τότε εποχής, 
ανακαλύπτοντας οι ίδιοι την τεχνολογία με την οποία λειτουργού-
σαν. Από την άλλη, φυσικοί όπως ο Νεύτωνας, Άλμπερτ ‘ Αϊνσταϊν 
και Μαρί Κιουρί, έδωσαν ο καθένας στην χώρα του υπόβαθρο για 
την ανάπτυξη της σύγχρονης φυσικής »…..  

…« Πιστεύω πως ο τελευταίος στίχος του ποιήματος « παρακαλέ-
στε όσους έχουν έργα να τα υποβάλουν» είναι μια προτροπή του 
ποιητή. Από την μια προτρέπει να καταγράψουμε  στην «Ανθολογία 
Ανθρώπων» οποιοδήποτε αξιοσημείωτο πρόσωπο ή σύνολο προ-
σώπων συνέβαλε στην διαμόρφωση της ιστορίας, ή στην υλοποίη-
ση μιας ιδέας. Από την άλλη, είναι μια έμμεση προτροπή για εμάς. 
Μια προτροπή  ώστε να πιστέψουμε πως ο άνθρωπος είναι η ίδια η 
ιστορία, ώστε οι ίδιοι να επιχειρήσουμε να κάνουμε έργα, αντάξια 
να διαμορφώσουν έθνη και να θέσουν την πορεία της ιστορίας όχι 
του έθνους μας, αλλά των εθνών προς  το καλύτερο »…
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εκδηλώσεις 
προσωπικου

Εθελοντική εργασία στο πρατή-
ριο Λάρνακας

Αφυπηρέτηση Αρχιμήδη Αντω-
νίου

Ετήσια συνάντηση προσωπικού 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομη-
χανία Λτδ

Η Universal Life βράβευσε τους 
κορυφαίους ασφαλιστές της

Λόχος Υποστήριξης 216 τ.π.
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Ακόμη ένας συνάδελφος της παλιάς 
φρουράς , ο Αρχιμήδης Αντωνίου, μετά 
από 43 χρόνια δημιουργικής παρουσί-
ας,  στον Όμιλο Εταιρειών Φώτος Φω-
τιάδης , αφυπηρέτησε, αφού αισίως συ-
μπλήρωσε  το  65ο έτος της ηλικίας του.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, ο συνάδελ-
φος Αρχιμήδης Αντωνίου,  έθετε στό-
χους Πωλήσεων ετοίμαζε καθημερινά  
προγράμματα επισκέψεων σε πελάτες  
και προγραμμάτιζε  σχέδια δράσης.  
Από την 1η  Ιουλίου 2012,  οι προσωπι-
κοί του στόχοι του όμως  διαφοροποι-
ήθηκαν.

Πρώτιστος στόχος, απ’  ότι μας είπε, εί-
ναι  η προσπάθεια  ‘’απεξάρτησης’’ από την καθημερινή ρουτίνα  και 
σταδιακά  η προσαρμογή του σε ένα νέο τρόπο ζωής  που θα είναι  
αφιερωμένος  στην οικογένεια  και τα εγγόνια του. 

Για να τιμήσουν την μεγάλη προσφορά  του Αρχιμήδη προς τον Όμι-
λο όλα αυτά τα χρόνια  , η  Διεύθυνση το προσωπικό του πρατηρίου 
Λευκωσίας  και οι στενοί  του συνεργάτες  από τις άλλες εταιρείας  
του Ομίλου, διοργάνωσαν  στις 26 Ιουνίου 2012, ειδική αποχαιρετι-
στήρια εκδήλωση ,στα πλαίσια της οποίας ο πρόεδρος του Ομίλου 
Δρ. Φώτος Φωτιάδης, του απένειμε ειδική τιμητική  πλακέτα για 
τις υπηρεσίες  που πρόσφερε στις εταιρείες του Ομίλου, τις οποίες 
υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια  και αφοσίωση από διάφορα πόστα.  

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι Διευθύ-
νοντες Σύμβουλοι της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ.κ. Παύλος Φωτιάδης και Αλέξης 

Φωτιάδης, αντίστοιχα, η  Διευθύντρια 
Εισαγωγών και Logistics κα Καρολίνα 
Φωτιάδου και η σύζυγος του προέδρου 
του Ομίλου μας ,κα Μαρία Φωτιάδου.

Εκ μέρους της διεύθυνσης και του 
προσωπικού τον τιμώμενο συνάδελφο, 
προσφώνησε  ο Επαρχιακό ς Διευθυ-
ντής Λευκωσίας , Πανίκος Αποστόλου, 
ο οποίος  και εξήρε την προσφορά  στις 
διάφορες εταιρείας του Ομίλου, στις 
οποίες υπηρέτησε με ζήλο και ανιδι-
οτέλεια από όποια  θέση και εάν του 
ανατέθηκε. ‘’ Ο Αρχιμήδης αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους 
τους νεότερους», όπως  χαρακτηριστι-

κά είπε.

Κάνοντας  μια ιστορική ,πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή στην 43χρό-
νη πορεία  του στον Όμιλο, ο ίδιος ο αφυπηρετήσας  Αρχιμήδης 
Αντωνίου, περιέγραψε εν συντομία με  γλαφυρό τρόπο, τους  κυ-
ριότερους σταθμούς της επαγγελματικής του καριέρας , γεγονός 
που αξίζει να καταγραφεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για 
τους νεότερους. 

Επισυνάπτουμε αυτούσια την ομιλία του αγαπητού Αρχιμήδη. 

«Κύριε πρόεδρε, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, αγαπητοί συνά-
δελφοι, καλησπέρα σας.

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κά-
νετε με  την αποψινή εκδήλωση με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης  
μου.

Με πρωτοβουλία των συναδέλφων μας στο 
πρατήριο Λάρνακας, Δημήτρη Μπακιρτζή, 
Μάριου Μιχαήλ, Μενέλαου Πολυδώρου και 
Ανδρέα Μακρομάλλη, πραγματοποιήθηκε 
στις 8/5/2012, επίστρωση του οδοστρώματος 
σε τμήμα του δρόμου που οδηγεί από και προς 
το πρατήριο μας και ο οποίος είχε διαβρωθεί 
από τις  βροχές  του περασμένου χειμώνα.

Στόχος της ενέργειας αυτής, όπως μας δήλω-
σε ο συνάδελφος Δημήτρης Μπακιρτζής, εί-
ναι η ομαλή διέλευση των οχημάτων και ειδι-
κά των φορτηγών διανομής και κατ' επέκταση 
η σωστή διαχείριση του φορτίου και των προ-
ϊόντων που διακινούνται καθημερινά σ' αυτά.   

Η ενέργεια  αυτή των συναδέλφων αξίζει ει-
δικής αναφοράς και ηθικής επιβράβευσης. 
Ένα μεγάλο εύγε στους Δημήτρη, Μάριο, Με-
νέλαο και Αντρέα, για την πρωτοβουλία τους 
και την εθελούσια προσφορά εργασίας. 

Στη φωτογραφία οι συνάδελφοι επί τω έργω.

Εθελοντική εργασία - πρατήριο Λάρνακας

Αφυπηρέτηση Αρχιμήδη Αντωνίου
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Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη 
αναφορά στην πορεία μου στον 
Όμιλο Εταιρειών ‘’Φώτος Φωτιά-
δης’’. 

Αφετηρία της 43χρόνης πορεί-
ας μου, είναι η 28η Ιουλίου 1969, 
όταν εργοδοτήθηκα στην   Μ.Χρ. 
Πλατάνης & Σία Λτδ, όπου εργά-
στηκα στο τμήμα διαφημίσεων 
και πωλήσεων με διευθυντές τους 
κυρίους Παναγιώτου και  Γιώργο 
Κοντό, για περίπου 3 μήνες.

Ακολούθως, μετακινήθηκα στο 
λογιστήριο με αρχιλογιστή τον 
αείμνηστο, Αρίσταρχο Αναστασί-
ου, όπου παρέμεινα για περίπου 
4 μήνες.

Κατόπιν οδηγιών του τότε γενικού 
διευθυντή της εταιρείας αείμνηστου, Αλέκου Μιχαηλίδη, μετατέθη-
κα στο Βαρώσι, ως Υπεύθυνος Αποθήκης Πρατηρίου. Η εταιρεία τότε 
εργοδοτούσε επτά πωλητές, οι οποίοι ταυτόχρονα με  τις πωλήσεις, 
ασχολούνταν  και με την διανομή των προϊόντων. Εκτός από τους πω-
λητές αυτούς, είχαμε και ένα τοπικό αντιπρόσωπο στο Ριζοκάρπασο, 
της κατεχόμενης Καρπασίας.

Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες διότι το προϊόν μας, η Carlsberg, 
ήταν νέο στην αγορά.  Δουλεύαμε από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά 
το βράδυ και προσπαθούσαμε να τοποθετήσουμε το εμπόρευμα μας 
σε όλα τα καταστήματα.  Περίμε-
να να επιστρέψουν από την αγορά 
οι πωλητές να ξεκαθαρίσουν, να 
παραδώσουν και να φορτωθούν τα 
φορτηγά για την επόμενη μέρα.

Στις αρχές του 1974 μετατέθηκα 
στη Λευκωσία ως Γενικός Απο-
θηκάριος Κινήσεως, όπου υπα-
γόταν και η αποθήκη τελωνείου.  
Εργαζόμαστε ως αργά το βράδυ 
διότι έπρεπε να φορτωθούν όλα 
τα αυτοκίνητα των αντιπροσώπων 
και τα αυτοκίνητα που θα πήγαιναν 
στις άλλες επαρχίες για να παρα-
δώσουν εμπόρευμα στις επαρχίες. 
Υπήρχαν δύο βάρδιες στο εμφια-
λωτήριο και έπρεπε να περιμένω 
να τελειώσει η εμφιάλωση και 
να παραλάβω την παραγωγή στην 
αποθήκη τελωνείου.

Και όχι μόνο!  Στη διάρκεια του Φεστιβάλ Carlsberg, (1971- 1989), 
που τότε αποτελούσε την μεγαλύτερη γιορτή της Κύπρου και που 
αρχικά  διαρκούσε 11 μέρες και σταδιακά μειώθηκε στις 4 μέρες, 
ερχόμουν από το Βαρώσι για να εργαστώ ως γενικός ταμίας, μέχρι 
τις πρωινές ώρες. Ήταν όμως όμορφες και ανεπανάληπτες και νο-
σταλγικές εποχές. 

Εργάστηκα ως αποθηκάριος μέχρι το τέλος του 1978 και μετά μετα-
τέθηκα στο τμήμα πωλήσεων, ως Επιθεωρητής Πωλήσεων. Είχα υπό 
την ευθύνη μου, τέσσερεις αντιπροσώπους οι οποίοι  εξυπηρετούσαν 
περίπου 600 πελάτες.  Κάθε 3-4 χρόνια αλλάζαμε περιοχές και έτσι 
αναλάμβανα νέους αντιπροσώπους και γνώριζα και άλλους πελάτες.

Στις αρχές του 1997 ξεκίνησα μαζί με τον κ. Πανίκο Αποστόλου, δο-
κιμαστικά το νέο σύστημα πώλησης, pre-selling.  Δημιουργήσαμε  
δύο  αντιπροσωπείες με ένα πωλητή και δύο διανομείς. Αντιμετωπί-

σαμε  αρκετές δυσκολίες με τους 
πελάτες μέχρι να αποδεχθούν το 
νέο σύστημα, αλλά τελικά τα κα-
ταφέραμε.

Ολόκληρο το 1997, εργάστηκα 
πολύ σκληρά για να οργανώσω 
όλα τα δρομολόγια των αντιπρο-
σώπων με το νέο σύστημα πώλη-
σης.  Έπρεπε να γίνουν με τέτοιο 
τρόπο που να βγάζουν ικανοποι-
ητική προμήθεια οι πωλητές και 
οι διανομείς. Πιστεύω ότι το είχα 
πετύχει.

Το 1998, μετακινήθηκα από την 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Ζυθο-
βιομηχανία Λτδ., στην νέα εταιρεία 
που είχε δημιουργηθεί, την Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ., ως Ανα-

πληρωτής Επαρχιακός Διευθυντής και παράλληλα ξεκινήσαμε το 
νέο σύστημα πώλησης.

Μετά από δύο χρόνια περίπου ανέλαβα ως Υπεύθυνος Υπαίθρου Λευ-
κωσίας, με εφτά αντιπροσώπους και τρεις  τοπικούς αντιπροσώπους.  
Καταργήσαμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα όλους τους τοπικούς 
αντιπροσώπους και οι περιοχές εντάχθηκαν στο νέο σύστημα πώλη-
σης. (Pre – selling).

Είχα την ευτυχία να γνωρίζω όλους τους πελάτες της επαρχίας Λευ-
κωσίας από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο.  

΄Ολοι οι παλιοί συνάδελφοι  που 
ξεκινήσαμε  στην Μ.Χρ.Πλατάνης 
Λτδ, πριν το 1974, αντιμετωπίσαμε 
πολύ δύσκολες μέρες και ιδίως 
μετά την τουρκική εισβολή του 
1974.  Όμως όλοι μαζί, ανεξάρτητα 
σε πιο τμήμα ανήκαμε, ενωμένοι 
και με πάθος εργαστήκαμε σκλη-
ρά με καθοδηγητή τον τότε γενικό 
διευθυντή τον κ. Τάκη Φωτιάδη, 
για να ξεπεράσουμε την δύσκολη 
τότε εποχή και καταφέραμε να 
γνωρίσουμε μεγάλες επιτυχίες.

Για όλους εμάς τους παλιούς 
υπαλλήλους ο Όμιλος ‘’Φώτος 
Φωτιάδης’’, υπήρξε  ένα μεγάλο 
πανεπιστήμιο, όπου μαθαίνεις την 
τέχνη του Marketing και των  πω-

λήσεων αλλά και της σωστής συμπεριφοράς  απέναντι στον  πελάτη 
και καταναλωτή.

Στον ’’ Όμιλο Φωτιάδη’’, εύχομαι ακόμη μεγαλύτερες  επιτυχίες και 
προσωπικά στον  κ. Φώτο Φωτιάδη και τα παιδιά του Παύλο, Αλέξη, 
Καρολίνα και Ιλόνα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου είχα 
την τιμή και χαρά να εργαστώ μαζί τους. Θέλω να τους διαβεβαιώσω  
ότι θα είμαι πάντα κοντά στην εταιρεία.

Σε όλους τους νέους υπαλλήλους θα ήθελα να δώσω μία συμβουλή.  
‘’Αγαπάτε αυτό που κάνετε και δουλέψετε για αυτό για να πετύχετε.

Εύχομαι σε όλους κάθε οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική 
πρόοδο και πάντα με επιτυχίες».

Και εμείς με την σειρά μας ευχόμαστε στον φίλο και συνάδελφο, γιατί 
σαν τέτοιος θα παραμείνει, κάθε καλό και να χαίρετε την οικογένεια 
του,  πάντα με υγεία.



24

.

Ετήσια  Συνάντηση Προσωπικού της  
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ 

Η Universal Life βράβευσε τους Κορυφαί-
ους Ασφαλιστές της

Διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, και 
φέτος η ετήσια συνάντηση προσωπι-
κού της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομη-
χανία Λτδ,  στο Αθλητικό Κέντρο της 
Λαικής Τράπεζας, στα Λατσιά,  την 
Παρασκευή 6 Απριλίου,2012.

Οι εργασίες του Συνεδρίου στο μεγα-
λύτερο μέρος είχαν θέμα την Υγεία & 
Ασφάλεια του προσωπικού, Υγεία και 
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 
αλλά και στην καθημερινότητα.

Για τον σκοπό αυτό φιλοξενήθηκαν 
παρουσιάσεις από εκπροσώπους της 
Τροχαίας από το Αρχηγείο Αστυνομί-
ας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Έγινε επίσης παρουσίαση από τον συνεργάτη της εταιρείας σε θέματα 
Πρώτων Βοηθειών, κ. Γιαννάκη Ζένιο, για την χρήση και χρησιμότητα 
του Απινιδωτή. Ο Όμιλος μας πρόσφατα προέβηκε σε αγορά απινιδω-
τών σε όλες τις εγκαταστάσεις του σε όλες τις πόλεις και ομάδα από το 
προσωπικό έχει ήδη εκπαιδευτεί στη χρήση του.

Ο κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου,Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανία Λτδ,  μίλησε για τους σημαντικότερους στόχους για το 
2012 και έκανε μία ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Έγινε επίσης 
ενημέρωση από το τμήμα πωλήσεων για  τις πωλήσεις των προϊόντων 
μας για το 2011 καθώς και ενημέρωση από το τμήμα Marketing – μπύ-
ρες για τις προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν ενόψει Euro.

Η κυρία Ιλόνα Μιχαηλίδου ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις ενέργειες που ο Όμιλος μας 
κάνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολούθως έγινα οι καθιερωμένες βραβεύσεις τμημάτων που αφο-
ρούσαν την Υγεία & Ασφάλεια του προσωπικού καθώς και δύο βραβεύ-
σεις του θεσμού εισηγήσεων δημιουργικών ιδεών.

Ο θεσμός εισηγήσεων δημιουργικών 
ιδεών διανύει ήδη τον 3ο χρόνο λει-
τουργίας του. Ο θεσμός αυτός είναι 
ένα επιπρόσθετο κανάλι επικοινωνί-
ας μέσα στην εταιρεία που στόχο έχει 
να βελτιώνει συνεχώς τις δραστηριό-
τητες μας. Είναι ένα σημαντικό εργα-
λείο μέσα από το οποίο το προσωπικό 
ενθαρρύνεται να υποβάλει και ακο-
λούθως να εφαρμόζει τις εισηγήσεις, 
δημιουργώντας έτσι μία κουλτούρα 
δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Βραβεύτηκαν δύο  εισηγήσεις. Η μία 
εισήγηση που βραβεύτηκε είναι  έχει 

βοηθήσει σημαντικά στην βελτιώση της λειτουργίας μίας διεργασίας 
και ταυτόχρονα έχει επιφέρει σημαντική μείωση στην επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Τα άτομα που έκαναν την εισήγηση και βραβεύτηκαν 
ήταν οι Ανδρέας Φρίξου, Σταύρος Χριστοδούλου, Ηλίας Κόκκινος και 
Μιχάλης Δήμαρχος από το Κέντρο Ενέργειας. 

Η δεύτερη εισήγηση είναι μία εισήγηση πρωτοποριακή και καινοτόμα, 
η οποία ενθαρρύνει και ενισχύει τον θεσμό αυτόν. Η εισήγηση αυτή 
έχει επιφέρει στην εταιρεία εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και 
λιγότερες φθορές. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι ση-
μαντική αλλά το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εισήγησης είναι ο 
ιδιαίτερος τρόπος σκέψης. Ένας τρόπος σκέψης εκτός των συνηθι-
σμένων πλαισίων, πρωτότυπος, ‘out of the box’ όπως είναι ο αγγλικός 
όρος. Αυτό τον τρόπο σκέψης είναι που θέλουμε να ενθαρρύνουμε 
μέσω αυτού του θεσμού. Για αυτή την εισήγηση βραβεύτηκε ο συνά-
δελφος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, μηχανικός στα συσκευαστήρια.

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με χαιρετισμό από τον Διευθύ-
νων Σύμβουλο, κ. Παύλο Φωτιάδη, και ακολούθησε γεύμα για όλο το 
προσωπικό.

  Τις επιτυχίες των Κορυφαίων Ασφαλιστών της για το 2011 επιβράβευ-
σε η Universal Life, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 
2012 στη Λεμεσό, στο ξενοδοχείο Grand Resort, στην παρουσία του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πρώ-
του Εκτελεστικού Διευθυντή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, Διευθυντικών και άλλων στελεχών του Προσωπικού και του 
Ασφαλιστικού Δυναμικού. 

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Διευθυντής Τύπου και Δη-
μοσίων Σχέσεων κ Δημήτρης Καλλέργης τόνισε ότι η Universal Life 
είναι περήφανη για το καταξιωμένο ασφαλιστικό της δυναμικό που 
χαρακτηρίζεται από ψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Φώ-
τος Φωτιάδης, αφού αναφέρθηκε στην σημασία του ιερού θεσμού της 
ασφάλειας ζωής και εξήρε το ρόλο του σωστού επαγγελματία ασφαλι-
στή, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Universal Life, έκτιζε όλα αυτά τα μα-
κρά χρόνια το λαμπρό της οικοδόμημα στη συνείδηση και στις καρδιές 
των ανθρώπων της κοινωνίας μας γιατί πρόσφερε απλόχερα εξυπηρέ-

τηση με εντιμότητα, βασισμένη σε αρχές και αξίες που την ανάδειξαν 
ως μια από τις πιο αξιόπιστες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες. 
Χαίρει σήμερα ενός 

τιμημένου ονόματος που προσφέρει στους λειτουργούς της κύρος και 
εμπιστοσύνη που κάνει το έργο τους ευκολότερο και αποτελεσματι-
κότερο.

Εδραιωμένη η Εταιρεία μας, σε γερές βάσεις ακολουθεί μια σταθερή 
ανοδική πορεία προς την πρόοδο δίδοντας στους μετόχους αλλά και 
στους λειτουργούς της μια νότα βεβαιότητας, ασφάλειας και αισιοδο-
ξίας για το μέλλον.

Η κεκτημένη πείρα και τεχνογνωσία που θησαύρισε η Εταιρεία όλα 
αυτά τα χρόνια και το κύρος που κέρδισε, αξιοποιούμενα κατάλληλα 
από το καταξιωμένο ανθρώπινο της δυναμικό, αποτελούν εγγύηση 
μιας ομαλής ανοδικής πορείας προς νέες κατακτήσεις.»

Στη συνέχεια απηύθυνε τον δικό του χαιρετισμό προς τους Κορυφαί-
ους, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Ανδρέας Γεωργί-
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ου, ο οποίος ανέφερε μεταξύ 
άλλων τα εξής:  «Η  αναγνώ-
ριση και επιβράβευση για 
την προσφορά σας κάτω από 
εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες , μέσα σ’ ένα περιβάλ-
λον οικονομικής ύφεσης και 
αβεβαιότητας, που δυστυχώς 
συνεχίζει να διευρύνεται, 
έχει μεγάλη σημασία και γι’ 
αυτό σας συγχαίρω. Με τη 
δραστηριότητα σας, τις ικα-
νότητες και γνώσεις που κα-
τέχετε, έχετε επιτύχει ακόμη 
μια φορά να ξεπεράσετε την 
αρνητική ψυχολογία της αγο-
ράς και να καταγράψετε νέες 
επιδόσεις. 

Είμαι βέβαιος ότι η Universal Life, με την οργάνωση που διαθέτει και 
την πολιτική που ακολουθεί, θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας για να 
σας στηρίζει ώστε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και να μπορέσετε να 
ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στο έργο σας.»

Ακολούθως στο βήμα ανήλθε ο Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης, ο οποίος 
εξέφρασε την ιδιαίτερη του χαρά γιατί από την 1η Μαρτίου 2012, 
ανέλαβε την μεγάλη πρόκληση να είναι ο νέος Πρώτος Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Universal Life, μιας Εταιρείας με ισχυρό όνομα και 
κύρος στην αγορά.

Σκιαγραφώντας τις δυσκολίες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, ο 
Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης τόνισε ότι η Universal Life και οι ασφαλιστές 
της, θα συνεχίσουν να προσφέρουν και να υπηρετούν τον θεσμό της 
ασφάλισης, στοχεύοντας πάντα στην ποιότητα και την σωστή εξυπη-
ρέτηση του πελάτη.

Τέλος, ο Διευθυντής Πωλήσεων κ Νεόφυτος Νεοφύτου, αφού συγχά-
ρηκε τους Κορυφαίους τόνισε χαρακτηριστικά: «Όμως, δυσκολία ση-
μαίνει ευκαιρία και πρόκληση και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
που ξεχωρίζουν οι πραγματικά πετυχημένοι.  Και όσοι βραβεύεστε 
απόψε είστε πετυχημένοι και βρίσκεστε εδώ κάθε χρόνο μέσα από 
την συστηματική και οργανωμένη δραστηριότητα σας και τη σκληρή 

δουλειά»

Στην συνέχεια έγινε η 
απονομή επάθλων και τι-
μητικών διακρίσεων, προς 
τους Κορυφαίους του 2011.

Πρώτο Agency αναδεί-
χθηκε το Agency Χριστάκη 
Μακρή, Υποκατάστημα Αγ. 
Αντωνίου, Λευκωσία

Δεύτερο Agency αναδεί-
χθηκε το Agency Αρέστη 
Οικονόμου, Υποκατάστημα 
Πάφου

Τρίτο Agency αναδείχθηκε 
το Agency Μάριου Γεωργί-

ου, Υποκατάστημα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Λεμεσός

Πρώτος Ασφαλιστής αναδείχθηκε ο Μεθόδιος Παπαμεθοδίου του 
Agency Τάκη Χριστοδούλου, Υποκατάστημα Στροβόλου  

Δεύτερος Ασφαλιστής αναδείχθηκε ο Άδωνης και Μαρία Άδωνη του 
Agency Χριστάκη Μακρή, Υποκατάστημα Αγίου Αντωνίου

Τρίτος Ασφαλιστής αναδείχθηκε ο Άγγελος Τσίγκης του Agency 
Στροβόλου (Η. Ο. 2)

Βραβείο Ποιότητας Υποκαταστήματος απονεμήθηκε στο Agency Χρι-
στάκη Μακρή, Υποκατάστημα Αγ. Αντωνίου, Λευκωσία

Υποκατάστημα με τους περισσότερους Top Agents, αναδείχθηκε το 
Agency Αρέστη Οικονόμου, Υποκατάστημα Πάφου

Υποκατάστημα με τη Ψηλότερη Αύξηση Χαρτοφυλακίου Ομαδικών 
και Κλάδου Ατυχημάτων & Υγείας, αναδείχθηκε το Agency Μάριου 
Γεωργίου, Υποκατάστημα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Λεμεσός

Ασφαλιστής με τη Ψηλότερη Αύξηση Χαρτοφυλακίου Ομαδικών και 
Κλάδου Ατυχημάτων & Υγείας, αναδείχθηκε η Ρίτσα Σαββίδου του 
Agency Στροβόλου, (Η. Ο. 2)

Λόχος Υποστηρίξεως 216 τ.π.
Oι δύο καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Σου-
ρουππής, στην Αποθήκη Υλικών της Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, και ο Δαυίδ 
Μηνά, Κλητήρας στην Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ, υπηρετήσαν τη στρατιωτική τους 
θητεία στο 216 Τάγμα Πεζικού την περίοδο  
το 1979-1981. 31 χρόνια μετά, έχοντας σαν  
συμπαραστάτη  τον  τέως  Λογαχό τους και 
νυν Ταξίαρχο εν αποστρατεία κ. Αναξαγόρα 
Γεώργιο, ανέλαβαν εθελούσια την πρωτο-
βουλία και  εργαστήκαν με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και ζήλο για την δημιουργία και σύ-
σταση του Συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών, οπλιτών και φίλων 
του Λόχου τους.  

Ανάμεσα στις προτεραιότητες που έθεσαν, ήταν και  διοργάνωση 
συνεστιάσεων για επανασύνδεση των παλαιών φίλων. Οι δύο πρώ-
τες συνεστιάσεις, είχαν αρκετή επιτυχία και οι συμμετοχές ξεπέ-
ρασαν κάθε προσδοκία. Όλοι μαζί σαν μια οικογένεια  οι "συνδαι-
τυμόνες"- έφεδροι του ΛΥΤ 216,ΤΠ, συνδύασαν  το  «τερπνόν μετά 
του ωφελίμου» και έζησαν ξανά όμορφες, νοσταλγικές στιγμές της 
στρατιωτικής τους θητείας.

Στα πλαίσια της δεύτερης εκδήλωσης που 
έγινε την 1η Ιουνίου 2012, στο Δάλι, οι δύο 
καλοί συνάδελφοι τιμήθηκαν από τους 
έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες του 
τάγματος, με αναμνηστικές πλακέτες για 
την πρωτοβουλία τους. Τιμήθηκαν επίσης 
για την βοήθεια και στήριξη τους προς τον 
νεοσυσταθέντα σύνδεσμο, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας μας, κ. Αλέξης 
Φωτιάδης και ο Διευθυντής της εταιρείας 
ΜASSLEX, Παντελής Βεργόπουλος. 

Τους δύο συναδέλφους πρώην στρατιώτες  του Λόχου Υποστήριξης 
216 Τ.Π, Δαυίδ Μηνά και Κώστα Σουρουππή, συγχαίρουμε για την 
πρωτοβουλία τους και τους ευχόμαστε αυτή να έχει και την ανάλογη 
συνέχεια.  

Στη φωτογραφία οι τιμηθέντες σε αναμνηστικό στιγμιότυπο. Από 
αριστερά Αλέξης Φωτιάδης, Δαυίδ Μηνά, Αναξαγόρα Γεώργιος ο 
νεαρός Φώτος Α. Φωτιάδης, ο Κώστας Σουρουππής και ο Παντελής 
Βεργόπουλος.
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εταιρική 
κοινωνική 
ευθύνη
περιβάλλον

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλο-
ντος

Νέο περιβαλλοντικό βραβείο 
στον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Νερό Αγρός. Πρόγραμμα καθα-
ρισμού παραλίας

Ανακυκλώνω...άρα υπάρχω
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5η Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
2012: Πράσινη Οικονομία: Είσαι Μέρος της;

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι η ημέρα των 
ανθρώπων. Θυμίζει ότι το μέλλον της ανθρωπότητας 
είναι αλληλένδετο με την προστασία του οικοσυστήμα-
τος στο οποίο ζει. Αναδεικνύει την ευκαιρία όλων μας 
να είμαστε μέρος της παγκόσμιας δράσης. 

Πολλά βήματα έχουν γίνει από το 1972, όταν καθιερώ-
θηκε από τον ΟΗΕ η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε όμως πολύ περισσό-
τερα. Το φετινό σύνθημα της Ημέρας Περιβάλλοντος 
είναι Πράσινη Οικονομία: Είσαι Μέρος της;

Η Πράσινη Οικονομία είναι μία πρόταση για εναλλα-
κτικό τρόπο διεξαγωγής της εργασίας. Βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής του ανθρώπου, μειώνοντας τους περι-
βαλλοντικούς κινδύνους και την αλλοίωση των οικολο-
γικών συστημάτων. Επιτυγχάνει αύξηση της παραγω-
γικότητας και αποτελεσματικότητας, έχοντας μείωση 
των εκπομπών και άντλησης φυσικών πόρων.

Θέματα Πράσινης Οικονομίας είναι:
Χρήση Νερού – Μειώνοντας τις αχρείαστες απώλειες 

Διαχείριση Ενέργειας – Περιορίζοντας τη ζήτηση και 
επενδύοντας σε Ανανεώσιμες πηγές 

Απορρίμματα – Με προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης 
ή ανακύκλωσης τους  

Οδική μεταφορά – συμφόρηση, ρύπανση, ατυχήματα … 
υπάρχει καλύτερος τρόπος! 

Στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης έχουμε «Ευαισθησία με 
Αποτέλεσμα» για θέματα περιβάλλοντος. Αυτό εξη-
γείται και στο σχετικό μας έντυπο. Το περιβάλλον είναι 
κορυφαίος πυλώνας της Εταιρικής Ευθύνης του Ομί-
λου έναντι στην κοινωνία. 

Πιστεύουμε ότι στα μεγάλα κοινά προβλήματα, είμαστε 
όλοι μέρος του προβλήματος αν δεν συμμετέχουμε στη 
λύση. Και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται 
στα δικά μας χέρια. Μπορούμε όλοι να οργανώσου-
με, ή να συμμετέχουμε σε δράσεις εθελοντισμού για 
το περιβάλλον, εντοπίζοντας τις προτεραιότητες στο 
τόπο μας και αναλαμβάνοντας δράση δηλώνοντας με 
το παράδειγμά μας πως υπάρχει ένας πλανήτης, ένας 
κόσμος, ένας σκοπός!

Το περιβάλλον άλλωστε δεν μας ανήκει. Απλά το δα-
νειζόμαστε από τις επόμενες γενεές!

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
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Ιλόνα Μιχαηλίδου - Φωτιάδη: 
Η περιβαλλοντική ευαισθησία 
απαιτεί συγκεκριμένα αποτε-
λέσματα.

Τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα 
που έχει πετύχει το Σύστημα Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης του 
Ομίλου Φώτος Φωτιάδης στον 
τομέα της επαναχρησιμοποίησης 
προϊόντων βράβευσε η Green Dot 
Κύπρου, στο πλαίσιο των ετήσιων 
περιβαλλοντικών βραβείων για το 
2011. Συνεχίστηκε έτσι η παράδο-
ση δεκαετιών, που θέλει τον Όμιλο 
να πρωτοπορεί σε ζητήματα περι-
βαλλοντικής προστασίας. 

Συγκεκριμένα επιβραβεύθηκαν τα συστήματα και οι διαδικασίες 
επαναχρησιμοποίησης όλων σχεδόν των χρησιμοποιημένων στερε-
ών ή υγρών αποβλήτων που εφαρμόζει ο Όμιλος, επιτυγχάνοντας τη 
μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, αλλά και τη συντήρηση 
και προστασία των φυσικών πόρων. 

Στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης και ιδιαίτερα στην Φώτος Φωτιάδης Ζυ-
θοποιία, έχουν αναπτυχθεί πολυδάπανοι μηχανισμοί βάση των οποί-
ων σε ετήσια βάση:

Εμποδίζεται η απελευθέρωση 625 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, το 
οποίο ανακτάται επαναπροστίθεται σε διάφορα στάδια της παραγω-
γής. 

65,000 τόνοι υγρών αποβλήτων (νερού) τυγχάνουν επεξεργασίας και 
προωθούνται για την άρδευση γειτονικών γεωργικών εκτάσεων. 

 Τα στερεά απόβλητα από το χρησιμοποιημένο κριθάρι προωθούνται 
για χρήση ως πολύ καλής ποιότητας ζωοτροφή το 70% των προϊό-
ντων μπύρας, συσκευάζονται σε επιστρεφόμενες γυάλινες συσκευα-
σίες, οι οποίες πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φώτος Φωτιάδης Ζυθοποιία αποτέλεσε την 
πρώτη βιομηχανία στην Κύπρο που εγκατέστησε σύστημα βιολογι-
κού καθαρισμού των αποβλήτων, συνδράμοντας έμπρακτα στην προ-

σπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. 

 Εκ μέρους του Ομίλου το βραβείο 
παρέλαβε η Διευθύντρια Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης κα Ιλόνα 
Μιχαηλίδου – Φωτιάδη, η οποία 
σε δήλωσή της, αφού ευχαρίστη-
σε την Green Dot για την ευρύτερη 
προσφορά της και ιδιαίτερα για τη 
συγκεκριμένη βράβευση, σημεί-
ωσε:

“Η ευαισθησία για το περιβάλλον 
δεν εκφράζεται με λόγια αλλά με 
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το 
πετυχαίνουμε αυτό, με το σύστη-
μα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
που εφαρμόζουμε στον Όμιλο. Την 

επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης την έχει 
κάνει πράξη από πολύ νωρίς, με την επιστροφή και επαναχρησιμο-
ποίηση των φιαλών της Carlsberg. Ακόμη και σήμερα, το να επιστρέ-
φεται και να ξαναχρησιμοποιείται η ίδια συσκευασία, εξακολουθεί 
να είναι η μέγιστη προσφορά στο περιβάλλον.

Έχουμε όμως πλέον προχωρήσει και δεν αφήνουμε να πάει χαμένο 
ούτε το κριθάρι, ούτε το νερό, ούτε ακόμη και το διοξείδιο του άν-
θρακα. Όλα τα συλλέγουμε, τα επεξεργαζόμαστε και τα προωθούμε 
σε εναλλακτικές χρήσεις.”

H τελετή απονομής των περιβαλλοντικών βραβείων Green Dot 2011, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου στο Πάρκο Ακροπόλε-
ως, υπό την αιγίδα των Υπουργών Εσωτερικών κας  Ελένης Μαύρου 
και Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη. 

Τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης εκπροσώπησαν επίσης ο Γενικός Διευ-
θυντής της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοποιία κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου και 
ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας κ. Κύρος Δημητριάδης. 

Στη φωτογραφία η απονομή του βραβείου επαναχρησιμοποίησης 
προϊόντων της Green Dot  από την Υπουργό Εσωτερικών κα Ελένη 
Μαύρου στην Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομί-
λου κα Ιλόνα Μιχαηλίδου – Φωτιάδη.

Δίνοντας συνέχεια  στη διαχρονική προσπά-
θεια  που στόχο έχει την προστασία και διατήρη-
ση του φυσικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος μας, 
διά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός, είναι 
ο Μέγας Χορηγός του προγράμματος ‘’ Wanna 
Have A Bash - Come Pick Up Some Thrash’’, 
που διοργανώνει η ομάδα έρευνας και διάσω-
σης «Ναύτιλος» και χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο πλαίσιο του  προγράμματος, ‘’Νεο-
λαία σε δράση’’

Το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής της νεολαίας στην προστασία και διατήρηση του φυσι-

κού περιβάλλοντος, καθώς επίσης  να ευαισθητοποι-
ήσει τους νέους σε θέματα παγκοσμίων αλλαγών και 
περιβαλλοντικής συνείδησης. Το πρόγραμμα δίνει 
επίσης την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν  
καινούργιες γνωριμίες και  προάγει την ισότητα με-
ταξύ των φίλων.

Κύριος στόχος του προγράμματος, είναι ο καθαρι-
σμός παραλιών και υποβρύχιων περιοχών των πιο 
πολυσύχναστων περιοχών της Κύπρου. Μια ομάδα 

νεαρών εθελοντών θα συνεργαστεί για να καθαρίσει τις παραλίες 
μας από τα σκουπίδια, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνονται για τη 
σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα εργαστούν μαζί 

Νέο περιβαλλοντικό βραβείο για τον  
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός  Πρόγραμ-
μα καθαρισμού παραλίας και βυθού
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Ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια κινητοποίηση για την ανακύ-
κλωση, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ‘’Reaction - Youth for the 
Prevention’’ και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, διοργάνωσαν την 
Παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση πλαστικού 
«Ανακυκλώνω… άρα υπάρχω».  

Στα πλαίσια του προγράμματος για το περιβάλλον «Άρτεμις», σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανώσεις νεο-
λαίας, από τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 5 Μαΐου 2012, διανεμήθηκε 
ενημερωτικό υλικό σε ολόκληρη την Κύπρο. Στόχος της ενέργειας 
αυτής η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανακύκλωση του πλα-
στικού και η συνέπειες που έχει στο περιβάλλον.

Πέραν της διανομής ενημερωτικού υλικού, έγινε συλλογή πλαστικού 
για ανακύκλωση σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα και κεντρικούς δρόμους της Κύπρου.

Με το πέρας της εκστρατείας, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική 
διάσκεψη στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & 
Περιβάλλοντος, βουλευτών και άλλων επισήμων.

Εκεί ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη ενός μεγάλου Διαγωνισμού 
για νέους με θέμα και πάλι την ανακύκλωση του πλαστικού. Συγκε-
κριμένα οι νέοι καλούνται να δημιουργήσουν κατασκευές με πλα-
στικές φιάλες νερού. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 
Σεπτεμβρίου 2012. 

Παγκύπρια Ενημερωτική Εκστρατεία για 
την ανακύκλωση πλαστικού  «Ανακυκλώ-
νω… άρα Υπάρχω!»

προσπαθώντας να βρουν την πηγή των προ-
βλήματος της μόλυνσης του περιβάλλοντος 
και πιθανές λύσεις στο πρόβλημα και στη 
συνέχεια θα είναι η ενημερώνουν  του κοινό 
για το πρόβλημα.

Οι νέοι θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια στα 
οποία θα συζητήσουν τα θέματα που εγεί-
ρονται και θα ανταλλάξουν ιδέες για τα τρέ-
χοντα προβλήματα και μέσω του διαλόγου 
θα προτείνουν πιθανές λύσεις. Επιπλέον, 
εξειδικευμένοι επιστήμονες σε θέματα θα-
λάσσιας ζωής και βιολογίας θα εκπαιδεύσουν τους νέους σε φλέ-
γοντα θέματα διάσωσης του θαλάσσιου πλούτου του νησιού μας.  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
νέοι θα παραδώσουν τα αποτελέσματα της 
έρευνας τους στα αρμόδια κυβερνητικά τμή-
ματα, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο το 
δικαίωμα για ενεργή δράση στα κοινά. Έτσι, 
θα αντιληφθούν ότι έχουν φωνή τόσο σε το-
πικό όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η φωνή 
τους έχει αξία.

Ήδη έχουν διεξαχθεί οργανωμένοι καθαρι-
σμοί σε διάφορες παραλίες στον Ακάμα και 
στον Πρωταρά, ενώ για τους επόμενους μή-

νες θα διεξαχθούν οργανωμένοι καθαρισμοί παραλιών και βυθών και 
σε διάφορα άλλα μέρη της Κύπρου.
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προωθητικές
ενέργειες

Smirnoff Experience Madonna

Το J&B παρουσίασε τον  
Γ. Μαζωνάκη

Snow Patrol στο Bushmills

Το Οινοποιείο Κυπερούντας στο 
Wine Bar

Vodka Belvedere

Moët Chandon γιορτάζοντας 
στη Θάλασσα

Ομάδες συνεργατών & φίλων 
στο Οινοποιείο

Με ποιόν ΕΝΑ;

Αξέχαστη Βραδιά SHARK με 
Cosmic Gate
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Το J&B συνεχίζοντας την προσφορά του στο μουσικόφιλο κοινό της 
Κύπρου, παρουσίασε τον δημοφιλή τραγουδιστή  Γιώργο Μαζωνάκη, 
σε μια μοναδική και άκρως μαγική βραδιά σε περισσότερους από 
1,000 λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης που παρευρεθήκαν στο 
Club Breeze στη Λεμεσό. 

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους και οι 20 συνολικά τυχεροί που 
κέρδισαν προσκλήσεις μέσα από τον διαγωνισμό που διοργάνωσε το 
J&B στο facebook.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε όλον του τον εαυτό, τραγούδησε όλες 
του τις μεγάλες  επιτυχίες και αποθεώθηκε από το κοινό, που τρα-
γούδησε και χόρεψε μαζί του μέχρι τις πρωινές ώρες.

Το J&B παρουσίασε το Γιώργο Μαζωνάκη 
σε μία μαγική βραδιά στο Club Breeze
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Το ουίσκι και η μουσική αποτελούν για τους Βόρειο Ιρλανδούς 
τρόπο ζωής εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αυτές τις δύο παρα-
δόσεις συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το  ουίσκι Bushmills, 
διοργανώνοντας το Bushmills Live στις 21 και 22 Ιουνίου.

Ανάμεσα στους 400 τυχερούς που παρευρέθηκαν στο Old 
Bushmills Distillery, για να απολαύσουν το μοναδικό αυτό 
μουσικό γεγονός  ήταν και οι δύο Κύπριοι,  ο Μάριος Μασιήνης, ο 
οποίος ήταν ο τυχερός του διαγωνισμού του Bushmills που έγινε 
στην Κύπρο από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, μαζί με τον 
φίλο του Μάριο Φιλαρέτου.

Το ‘’Bushmills Live’’ ήταν το πρώτο μουσικό φεστιβάλ που έγινε 
ποτέ σε αποστακτήριο στην Βόρεια Ιρλανδία και σε αυτό έλαβαν 
μέρος καλλιτέχνες, όπως οι Foy Vance, Marcus Foster, David C 
Clements κ.α. Συμμετοχή είχε επίσης, ο Elijah Wood, γνωστός σε 
όλους μας από την ταινία Lord Of The Rings, ο οποίος ανέβηκε 
στα decks σε ρόλο DJ.

Το αποκορύφωμα του μουσικού φεστιβάλ ήταν όταν εμφανίστη-
καν στη σκηνή οι Snow Patrol. Όπως δήλωσε και ο Jonny Quinn, 
μέλος του παγκοσμίως γνωστού μουσικού συγκροτήματος: 
«Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Έχουμε παίξει 

αρκετές φορές στο παρελθόν στην Β. Ιρλανδία, αλλά αυτή ήταν 
μοναδική, αφού ήταν σε ένα αποστακτήριο ουισκιού». 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι η αμοιβή των Snow Patrol δόθηκε 
σε τοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο στηρίζει τους ντόπιους 
νέους μουσικούς.  

Οι δύο Κύπριοι τυχεροί είχαν ακόμα την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
στο παλαιότερο αποστακτήριο του κόσμου  και να μάθουν με ποιο 
τρόπο το Bushmills αποκτά την ήπια και γλυκιά του γεύση. 

Οι Snow Patrol και ο Elijah Wood 
στο “Bushmills Live” 
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Μέσα στα πλαίσια της παρουσίασης των βραβευμένων κρασιών του 
Οινοποιείου Κυπερούντας,  η δραστήρια ομάδα του Οινοποιείου μας 
συνοδευόμενη από τις έμπειρες  προωθήτριες , πραγματοποιούν  σε 
τακτά διαστήματα  σε επιλεγμένα σημεία εστίασης, οινογαστρονομι-
κά δείπνα σε ομάδες φίλων του ποιοτικού κρασιού.

Ένα τέτοιο δείπνο πραγματοποιήθηκε και  στο Blue Wine Bar,  όπου 
η ομάδα φίλων  απόλαυσε εκλεκτά εδέσματα, συνοδευμένα από επι-
λογές λευκών και ερυθρών κρασιών του Οινοποιείου Κυπερούντας. 
Πέρα από μια σειρά εντυπωσιακών πιάτων, οι παρευρισκόμενοι εί-
χαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μυστικά γύρω από το κρασί. 

Τη βραδιά άνοιξε το Κυπερούντα Ροζέ 2011, που συνόδευσε άριστα 
ποικιλία ορεκτικών από καπνιστό σολομό, τυριά και χαβιάρι. Την ξε-
χωριστή του πινελιά πριν από το κυρίως πιάτο έβαλε το Κυπερούντα 
Πετρίτης, εσοδείας 2008 και 2011 (χρυσό μετάλλιο στον φετινό Κυ-
πριακό διαγωνισμό Οίνου), ενώ τα εντυπωσιακά πιάτα που ακολού-
θησαν συνοδεύτηκαν από το Κυπερούντα Chardonnay 2011 (χρυσό 
μετάλλιο στον φετινό Κυπριακό διαγωνισμό Οίνου) και το Cabernet 
Sauvignon σε φιάλη Magnum εσοδείας 2004 & 2006. Από τη βραδιά 

δεν έλειπε φυσικά και η Κουμανδαρία του Οινοποιείου Κυπερούντας, 
εσοδείας 2004, που έκλεισε την οινογαστρονομική πανδαισία συνο-
δεύοντας ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο με αχλάδι και παγωτό βανίλια. 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου  ο Οινοποιός μας, Μηνάς Μηνά, παρου-
σίασε τα κρασιά του Οινοποιείου και οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να ανακαλύψουν  περισσότε-
ρα για τον μαγευτικό  κόσμο του κρασιού. 

Φωτογραφία πάνω αριστερά. Η ομάδα φίλων του κρασιού απολαμ-
βάνει  το δείπνο που  συνοδεύεται από τα λευκά και ερυθρά κρασιά 
του Οινοποιείου Κυπερούντας. Διακρίνονται από αριστερά, Χριστίνα 
Κοκκινίδου, Παναγιώτα Πανταζή, Μαρία Χατζηωάννου, και Μιχάλης 
Παπάς μαζί με τις Προωθήτριες της βραδιάς.

Φωτογραφία κάτω δεξιά. Η δραστήρια ομάδα του Οινοποιείου Κυ-
περούντας. Διακρίνονται από αριστερά Σταύρος Σταύρου, Brand 
Manager, Μηνάς Μηνά, Οινοποιός, Γιώργος Ζοππής, Marketing 
Manager και Κοσμάς Αδάμου, Wine Consultant.

Η αγαπημένη Premium Vodka Belvedere, με ενθουσιασμό ανακοί-
νωσε ότι οι θαυμαστές της στο facebook, ξεπέρασαν  το  ένα εκατομ-
μύριο.

Για να γιορτάσει το γεγονός αυτό, ανάρτησε στη σελίδα της στο 
facebook, ένα προσωπικό βίντεο του Charles Gibb, όπου ο πρόεδρος 
της Vodka Belvedere, ευχαριστεί τους θαυμαστές της διάσημης βότ-
κας.

Παράλληλα, η Claire Smith, εμπνεύστηκε και δημιούργησε το 
Belvedere Millionaire Martini, ειδικά για τη χαρμόσυνη περίσταση! 
Και το καλύτερο... η Vodka Belvedere χάρισε 100 Belvedere Bar kits 
στους πρώτους χρήστες του facebook που έκαναν «Like» στην εορ-
ταστική δημοσίευση.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας στο  
Blue Wine Bar 

Vodka Belvedere - «Χτύπησε» το ένα 
εκατομμύριο θαυμαστές στο facebook! 
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Η Moët & Chandon είναι η 
σαμπάνια ¨σύμβολο της επι-
τυχίας και της αίγλης¨ από το 
1743.  Γνωστή παγκοσμίως για 
το θρυλικό πρωτοπόρο πνεύ-
μα της, η Moët & Chandon 
είναι ο Οίκος που εισήγαγε τη 
σαμπάνια στον κόσμο και που 
συνοδεύει τις μεγαλύτερες 
στιγμές θριάμβου στον αθλη-
τισμό εδώ και 270 χρόνια.  
Συνεχίζοντας τη λαμπρή της 
παράδοση, η Moët & Chandon 
είναι η επίσημη σαμπάνια του 
¨34ου America’s Cup¨ ενδυνα-
μώνοντας τη μακρά ιστορία της 
παρουσίας της στον λαμπερό 
κόσμο της ιστιοπλοΐας…

Το ¨34ο American Cup¨ είναι 
ένας διεθνή αγώνας ιστιοπλο-
ΐας στον οποίο συμμετέχουν 
οι καλύτεροι αθλητές παγκο-
σμίως.  Η Moët & Chandon, 
από το 1987 ανελλιπώς, είναι 
παρούσα σε όλες τις σημαντι-
κές στιγμές του αγώνα, από την 
εκκίνηση μέχρι και την τελετή 
λήξης.

Όντως η πρωτοπόρος σα-
μπάνια στον κόσμο, η Moet & 
Chandon μοιράζεται το όραμα 
αυτού του λαμπερού αθλήμα-
τος.  Το ¨American Cup¨ αντα-
νακλά το πνεύμα της επιτυχίας 
της Moet & Chandon και οι 

νικητές λαμβάνουν στο βάθρο 
ένα μπουκάλι σαμπάνιας Moet 
& Chandon, το σύμβολο της 
χαράς της νίκης.

Moet & Chandon 
Γιορτάζοντας στη Θάλασσα 
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Ομάδες συνεργατών και οινοφίλων φιλοξενήθηκαν σε διαφορετικές 
ημερομηνίες, στο οινοποιείο Κυπερούντας, επ’ ευκαιρία της μεγά-
λης επιτυχίας του Oινοποιείου μας στον 7ο Κυπριακό διαγωνισμό οί-
νου, όπου με 5 χρυσά και 1 αργυρό μετάλλια, κατέκτησε για πέμπτη 
συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων. 

Οι φίλοι του κρασιού και συνεργάτες της εταιρείας μας, ξεναγήθη-
καν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και είχαν την ευκαιρία να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τη διαδικασία οινοποίη-
σης. Ακολούθησε δοκιμή των βραβευμένων κρασιών του οινοποιεί-
ου με τη συνοδεία γεύματος το οποίο ετοιμάστηκε από έμπειρο σεφ, 
αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα αρώματα των 
βραβευμένων κρασιών. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους 
του Οινοποιείου Κυπερούντας να δείχνουν τις ικανότητες τους σε 
διαγωνισμό τοξοβολίας και να πάρουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμε-
τοχής.

Ένα μαγικό ταξίδι στη Ρώμη 
επέλεξε ο μεγάλος νικητής 
του διαγωνισμού ‘’Με ποιόν 
ΕΝΑ’’. 

Ο Αντρέας Χατζηιωάννου, έλαβε 
μέρος στον διαγωνισμό του χυμού 
ΕΝΑ στο facebook και μαζί με την 
Ανθή Βιολάρη κέρδισαν ένα ταξί-
δι στη Ρώμη μαζί με διανυκτέρευ-
ση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων! 

Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια ένα 
μήνα και οι φίλοι του χυμού ΕΝΑ 
στο facebook (www.facebook.
com/Ena Juice ) είχαν την ευκαι-
ρία να διαλέξουν ένα άτομο της 
επιλογής τους, τον αγαπημένο 
τους χυμό ΕΝΑ και τον προορισμό 
που ήθελαν να επισκεφτούν. 

Χυμός ΕΝΑ. Πρώτη γεύση, αμέ-
τρητη απόλαυση!

Ομάδες συνεργατών και Οινοφίλων στο 
Οινοποιείο Κυπερούντας

Με ποιόν ΕΝΑ;
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Το SHARK Energy Drink, παρουσίασε για 2η χρονιά στην Κύπρο τους 
παγκοσμίου φήμης DJs Cosmic Gate, Emma Hewitt και Wippenberg, 
σε ένα από τα μεγαλύτερα “event’’ του καλοκαιριού. Βρέθηκαν για μια 
μόνο βραδιά στην παραλία KOT στην Λάρνακα, το Σάββατο 7/7/2012, 
για ένα αξέχαστο event που ξεκίνησε στις  7 η ώρα το απόγευμα και 
κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες τους, να πάρουν διαφημιστικά δωράκια, να 
παρακολουθήσουν τις εκπληκτικές χορεύτριες και φυσικά να απο-
λαύσουν  άφθονο SHARK Energy Drink.

SHARK, Bring out the Beast.

Μια αξέχαστη βραδιά με το SHARK 
Energy Drink και τους Cosmic Gate, 
Emma Hewitt και Wippenberg
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αθλητικά
Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρε-
τής Carlsberg
Η Carlsberg σκοράρει στην 
άμμο
Παγκόσμια ημέρα αθλητικού 
συντάκτη
Carlsberg Man of the Match
8ο  Τουρνουά παλαιμάχων
Αγροτικό ποδόσφαιρο
Carlsberg Senior Open Golf
Friendly Darts League
Τιμητική Βράβευση Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς Λτδ
Euro 2012 - Μια αλησμόνητη 
φιλοξενία
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Του Σάββα Κοσιάρη, Αθλητικογράφου, πρώην  προέδρου της  ΕΑΚ και 
πρώην Αντιπροέδρου του ΚΟΑ. 

Ο χρόνος είναι ο πιο αξιόπιστος και αντικειμενικός κριτής για τους 
ανθρώπους και τα έργα τους. Όσο πιο μακριά αντέχουν τόσο πιο ανα-
γκαία, δημιουργικά και ποιοτικά αποδεικνύονται. Από αυτή την αξι-
οπιστία του χρόνου έχει ήδη κριθεί, με βαθμό μάλιστα εξαίρετο, το 
Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής της Carlsberg, το οποίο συμπλή-
ρωσε ήδη 41 χρόνια ζωής! 

Ήταν το 1971 όταν ο Φώτος Φωτιάδης, εμπνευσμένο μέλος της κυ-
πριακής κοινωνίας και σήμερα ηγέτης του Ομίλου Εταιριών Φώτος 
Φωτιάδης, διείδε την ανάγκη να προβληθεί το ήθος και η αρετή στα 
γήπεδά μας, ιδιαίτερα τα ποδοσφαιρικά. Κι αυτή την έγνοια και αγά-
πη του για την αθλητοπρέπεια, επένδυσε στο Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg. Ήταν το όνομα της μπύρας που έμελλε να δώ-
σει, πέρα από τη γεύση της, ανεπανάληπτες στιγμές στην κυπριακή 
κοινωνία μέσα από τα καλοκαιρινά φεστιβάλ της και σειρά άλλων 
ενεργειών στήριξης του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού.

Ο αείμνηστος Πάμπος Αβρααμίδης ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε 
πρώτος το βάρος για την υλοποίηση της εισήγησης του κυρίου Φω-
τιάδη, με την ιδιότητα του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρί-
ας. Η πολύχρονη και πολυεπίπεδη  παρουσία του στον ποδοσφαιρικό 
χώρο του τόπου, αλλά και το γεγονός ότι ήταν αγαπητός από όλους, 
βοήθησαν το έπαθλο να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός.

Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, η σκυτάλη της ευθύνης του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg παραδόθηκε από τον Πά-

μπο Αβρααμίδη στον Αντρέα Σμυ-
ρίλλη. Αγαπητός και αυτός από το 
σύνολο της κοινωνίας της Κύπρου, 
σηκώνει για 25 σχεδόν χρόνια το 
βάρος του θεσμού και τον επενδύει 
με την χαρισματική και αυθεντική 
του ικανότητα, να κερδίζει τους αν-
θρώπους. Ο θεσμός, αφού πέρασε 
από διάφορες φάσεις έκφρασης 
του, κατέληξε σήμερα να είναι κίνη-
τρο ήθους και απόδοσης από τη μια 
για τους διαγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές, αλλά και μέσο παροχής 
κοινωνικής προσφοράς. Κι αυτό γιατί το ποσό των χιλίων ευρώ που 
προσφέρεται στον καλύτερο ποδοσφαιριστή κάθε μήνα, μεταβιβάζε-
ται σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που επιλέγει ο ίδιος ο ποδοσφαι-
ριστής.

Να σημειώσουμε ότι μεγάλη συμμετοχή στην επίτευξη του στόχου 
αυτού, έχουν τα μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, τα οποία 
με την   αντικειμενική και αμερόληπτη ψήφο τους, αναδεικνύουν τον 
«Καλύτερο Ποδοσφαιριστή του Μήνα».
Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όμιλο Εταιριών Φώτος Φωτιάδης, όχι 
μόνο για την καθιέρωση του Επάθλου που επιβραβεύει το ήθος και 
την απόδοση αλλά και για τη συνολική προσφορά του στην κοινωνία 
του τόπου μας.

Έπαθλο Ήθους Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg

Η Carlsberg σκοράρει και στην άμμο!

41 2012

Παρούσα δήλωσε στη πρόσκληση του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ποδοσφαιριστών η Carlsberg για να συνδράμει στη πετυχημένη 
διεξαγωγή του 3ου μεγαλύτερου Παγκύπριου τουρνουά ποδο-
σφαίρου στην άμμο, το «Pasp Beach Soccer 2012» που διεξήχθη 
το Σαββατοκύριακο 26/27 Μάιου 2012, στην Κοινοτική παραλία  
Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό.
Το ποδόσφαιρο στην άμμο, έγινε τα τελευταία χρόνια αρκετά δη-
μοφιλές γιατί προσφέρει, τόσο στους θεατές όσο και στου ποδο-
σφαιριστές, αναπάντεχες στιγμές.
Τα μεγαλύτερα ονόματα Παλαιμάχων του Κυπριακού ποδοσφαί-
ρου έδωσαν το παρών τους στην ποδοσφαιρική αυτή φιέστα και 
με το ταλέντο τους πρόσφεραν ένα ξεχωριστό θέαμα.
Η Carlsberg σαν ένας από τους υποστηριχτές του τουρνουά αυ-
τού, συνέβαλε δυναμικά στην επιτυχία του και έτυχε των ευμε-
νών σχολίων των διοργανωτών, των συμμετασχόντων αλλά και 
των φίλων του αθλήματος. 
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη

Μέσα σ’ ένα ευχάριστο οικογενειακό 
περιβάλλον η Carlsberg  όπως κάθε 
χρόνο, δεξιώθηκε με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Αθλητικού 
Συντάκτη την μεγάλη οικογένεια των 
αθλητικογράφων, την Δευτέρα 2 Ιουλί-
ου 2012, στους κήπους της Carlsberg 
στα Λατσιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο πρόεδρος του ΚΟΑ, κ.Πά-
μπος Στυλιανού, κάτω από την αιγίδα 
του οποίου τελούσε η εκδήλωση, ο 
πρόεδρος της ΕΣΚ κ. Αντώνης Μακρί-
δης, ο πρόεδρος του Ομίλου Εταιρει-
ών «Φώτος Φωτιάδης» Δρ Φώτος Ια 
Φωτιάδης, ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΠΑΠ, κ. Μιχάλης Χειμώνας, ο πρόε-
δρος της ΕΑΚ, κ. Παναγιώτης Φελού-
κας, ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, κ Σάββας 
Κοσιάρης, ο Διευθυντής Διαιτησίας της 
ΚΟΠ, κ Κώστας Κωνσταντίνου, o πρόε-
δρος του ΠΑΣΠ κ Σπύρος Νεοφυτίδης, 
ο αντιπρόεδρος της Ομόνοιας κ. Νίκος 
Χαραλάμπους, ο πρόεδρος του Ομίλου 
Παλαιμάχων Λευκωσίας κ. Πέπης Ια-
κώβου, ο Γενικός Γραμματέας του Συν-
δέσμου Προπονητών Κύπρου κ. Άντρος 
Κουλουμπρής, το μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΚΟΠ κ. Κώστας 
Σωφρονίου, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΟΑ, κκ Κώστας Κων-
σταντινίδης και Άγης Ιακωβίδης, ο Δι-
ευθυντής Διεθνών Σχέσεων της ΚΟΠ κ. 
Άδωνης Προκοπίου και άλλοι παράγο-
ντες φορείς του αθλητισμού.

Καλωσορίζοντας τα εορτάζοντα μέλη 
της ΕΑΚ ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέ-
σεων της Carlsberg και οικοδεσπότης 
της βραδιάς Αντρέας Σμυρίλλης, ανα-
φέρθηκε στην μακρόχρονη αγαστή συ-
νεργασία μεταξύ Carlsberg και ΕΑΚ και 
στην πολυετή προσφορά της Carlsberg 
στον αθλητισμό και ευχήθηκε κάθε επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που επιτελούν 
στο χώρο της αθλητικής δημοσιογρα-
φίας.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Πάμπος Στυ-
λιανού, συνεχάρη την Carlsberg για 
την καθιέρωση της διοργάνωσης της 
εκδήλωσης σαν ετήσιο θεσμό και ευ-
χαρίστησε την εταιρεία και τον Όμιλο « 
Φώτος Φωτιάδης» για την μακρόχρονη 
και ουσιαστική στήριξη που παρέχουν 

στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του 
τόπου γενικότερα. Απευθυνόμενος 
προς τους αθλητικούς συντάκτες τους 
κάλεσε να συνεχίσουν ανεπηρέαστοι 
να επιτελούν το έργο τους, παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
υποσχέθηκε πως στην προσπάθεια 
τους αυτή θα έχουν την πλήρη στήριξη 
του ΚΟΑ.

Στο χαιρετισμό του  ο πρόεδρος της 
ΕΑΚ κ. Παναγιώτης Φελούκας, ανα-
φέρθηκε στις ηθικές αξίες, πάνω στις 
οποίες στηρίζονται οι ειλικρινείς  και 
αδελφικές σχέσεις ΕΑΚ και Carlsberg 

και ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομί-
λου εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης», Δρ. 
Φώτο Ια. Φωτιάδη και την διεύθυνση 
της Carlsberg για την συνεχή στήριξη 
τους στην ΕΑΚ και τον Κυπριακό Αθλη-
τισμό. Αναφέρθηκε επίσης στις προ-
σπάθειες της ΕΑΚ για ολοκλήρωση των 
σχεδίων για δημιουργία του οικήματος 
της οργάνωσης και κατέληξε λέγοντας 
« στηριζόμαστε πολύ στους χορηγούς 
μας και ένας  από αυτούς είναι και η 
Carlsberg, που μας στηρίζει από το 
1973 που ιδρύθηκε η οργάνωση μας». 

Στο δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ 
Αντώνης Μακρίδης, αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που βιώνει το επάγγελμα 
του δημοσιογράφου και υποσχέθηκε 
κάθε δυνατή βοήθεια στη διασφάλιση 
της εργασίας του αθλητικού συντά-
κτη. Τόνισε επίσης την σημασία που οι 
αθλητικοί συντάκτες και γενικά όλοι οι 
δημοσιογράφοι, πρέπει να δίνουν στη 
χρήση της ελληνικής γλώσσας, τόσο 
στον γραπτό όσο και στον προφορικό 
λόγο. 

Τους « εορτάζοντες» χαιρέτισε επίσης 
και ο πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών 
Δρ. Φώτος Ια.Φωτιάδης, ο oποίος είπε 
μεταξύ άλλων: «Είναι πάντα χαρά να 
βρίσκομαι ανάμεσα σας, εσάς τους 
εκφραστές του αθλητικού πνεύματος, 
της αθλητικής ιδέας. Εσάς τους προ-
αγωγούς της αθλητικής αρετής που 
αποτελεί την καλύτερη προστασία των 
νέων μας από την μάστιγα της αντικοι-
νωνικής συμπεριφοράς που απειλεί 
σήμερα τη νεολαία μας. Το ακριβό αυτό 
κύτταρο της κοινωνίας, της πολιτείας 
μας, που πρέπει να διαφυλάξουμε ως 
κόρην οφθαλμού. Οι νέοι μας είναι το 
θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζεται το 
στέρεο οικοδόμημα της σωστής πα-

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους Αθλητικούς 
Συντάκτες
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ρούσας και μελλοντικής κοινωνίας μας. Η αποστολή σας είναι ιδιαί-
τερα σημαντική,ο ρόλος σας ηθοπλαστικός και γί αυτή την πολύτιμη 
σας προσφορά, σας είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες ως κοινωνία, ευ-
γνωμονούμε, σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε.»

 Στα πλαίσια της εκδήλωσης η Carlsberg και ο Όμιλος  εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης»   τίμησαν τα σωματεία του ΑΠΟΕΛ για την ιστο-
ρική του επιτυχία στους Ομίλους του Champions League,2011/12 και 
την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, την ΑΕΚ για 
την συμμετοχή και επιτυχημένη πορεία στο Europa League 2011/12, 
την ΑΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ά Κατηγορίας μετά 
από 44 χρόνια και τον ΠΑΣΠ για την συμπλήρωση 25 χρόνων ζωής 
και προσφοράς.

Τα έπαθλα παρέλαβαν εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ το μέλος του ΔΣ κ. Τά-
κης Αντωνίου, της ΑΕΚ το μέλος του ΔΣ κ. Ευάγγελος Μούσκος και 
της ΑΕΛ ο ΓΓ κ. Αντρέας Μουρουζίδης. Για τον ΠΑΣΠ το τιμητικό έπα-
θλο παρέλαβε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της βραδιάς έγινε η απονομή του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg,στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ 
Λουτσιάνο Μπεμπέ, ο οποίος αναδείχθηκε Καλύτερος Ποδοσφαιρι-
στής Μαΐου 2012, (το έπαθλο παράλαβε ο Γενικός Γραμματέας της 
ΑΕΛ κ. Αντρέας Μουζουρίδης), καθώς επίσης και της χρηματικής 
επιταγής αξίας 1000 ευρώ, στον Διευθυντή του Ιδρύματος Προστα-
σίας Καθυστερημένων Ατόμων Λεμεσού «Άγιος Στέφανος», κ. Γερά-
σιμο Χαριτόπουλο. 

  Ακολούθησαν οι καθιερωμένες κληρώσεις για τα ταξίδια για τους 
αθλητικογράφους που θα συνοδεύσουν την ΑΕΛ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ 
και Ανόρθωση  στις προσεχείς τους ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα 
οποία κέρδισαν το Super Sport Fm, η Μάχη, η Αλήθεια και ο ΑΝΤ 
ΤV. Επίσης ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέ-
ας Σμυρίλλης επέδωσε την ετήσια χορηγία Carlsberg στον ταμία της 
ΕΑΚ Κωνσταντίνο Σιαμπουλλή.

Η βραδιά στην οποία συμμετείχαν και δέκα Τουρκοκύπριοι Δημοσι-
ογράφοι, έκλεισε με πλούσιο μπουφέ όπου τα εύγευστα και εκλε-
κτά εδέσματα που παρουσίασε ο «chef» της Carlsberg, Παναγιώτης 
Τσιάκκιρος και το επιτελείο του, σε συνδυασμό με την απολαυστι-
κή, δροσερή μπύρα Carlsberg, άφησαν όλους τους συνδαιτυμόνες 
πλήρως ικανοποιημένους , οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού για τον 
επόμενο χρόνο Θεού θέλοντος. 
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Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, ο συμπατρι-
ώτης μας Πάρις Γαβριηλίδης, πραγματοποί-
ησε ένα όνειρο ζωής, αφού παρακολούθησε 
τον προημιτελικό αγώνα του UEFA EURO 2012, 
που διεξήχθη στην Πολωνία και παρέδω-
σε το ‘’Carlsberg Man of the Match Award’’  
στον Γερμανό ποδοσφαιριστή, Mesut Özil, 
ο οποίος ανακηρύχτηκε ο καλύτερος παί-
χτης του αγώνα,μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας.  

Ενθουσιασμένος ο Πάρις, ανέφερε μετά την 
απονομή του βραβείου. «είμαι πανευτυχής που 
είμαι εδώ απόψε και που μου δόθηκε η ευκαι-
ρία από την Carlsberg να παραδώσω το βραβείο 
Carlsberg Man of the Match Award».

Στον φανταστικό διαγωνισμό της Carlsberg Κύ-
πρου ΄Fantasy Football Challenge 2012,’ που 
έληξε την  1η  Ιουλίου, 2012, οι συμμετέχοντες 
είχαν ευκαιρία,  εκτός από το μεγάλο ταξίδι  στη 
Πολωνία, να κερδίσουν  μια εκπληκτική μοτο-
σικλέτα Harley Davison, από την Motokinisi,  
καθώς επίσης και  εκατοντάδες άλλα βραβεία, 
ανάμεσά των οποίων  σούπερ κινητο-ρολόγια 
SWAP, αθλητικά είδη Adidas από την Athlokinisi 
καθώς και υπέροχες αποδράσεις για το Σαββα-
τοκύριακο στο Aphrodite Hills.

Στη φωτογραφία ο  Πάρις  Γαβριηλίδης απονέ-
μει το βραβείο ‘’Carlsberg Man of the Match 
Award’’  στον Mesut Ozil.

Η Ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου...
Σύνθημα  Τουρνουά: ΝΑΙ στον αθλητισμό, ΟΧΙ στα ναρκω-
τικά

Πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία το 8ο Ποδοσφαιρικό 
τουρνουά παλαιμάχων Λευκωσίας, το οποίο διοργάνωσε ο Όμιλος 
Παλαιμάχων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρ-
κωτικό Σύνδεσμο και την Carlsberg.

Σύνθημα του τουρνουά, «Ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά» 
και στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού στον αγώνα ενάντια στις 
εξαρτησιογόνες ουσίες. Στο τουρνουά, το οποίο έχει πλέον κατα-
στεί θεσμός,  φέτος συμμετείχαν 20 ομάδες από όλη την ελεύθερη 
Κύπρο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Παλιές δόξες του ποδοσφαίρου μας, ξαναβρέθηκαν στα γήπεδα και 
θυμήθηκαν τα παλιά όμορφα χρόνια. Το 8ο ποδοσφαιρικό τουρνουά 
παλαιμάχων  του Ομίλου Λευκωσίας, κατέκτησε η ομάδα του Εθνι-
κού Άχνας, η οποία νίκησε στον τελικό την ομάδα των Λατσιών με 
4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα παλαιμάχων του Εθνικού 
έπαιξε στον τελικό για δεύτερη συνεχή χρονιά και αντιμετώπισε 

την ομάδα των Λατσιών που κατέκτησε το τουρνουά το 2010.

Σε ειδική γιορταστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο 
Λαϊκή Σπόρτινγκ στα Λατσιά και ήταν υπό την αιγίδα του έντιμου 
υπουργού υγείας Δρ. Σταύρου Μαλά, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος 
Παλαιμάχων Λευκωσίας και ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδε-
σμος, απένειμαν τα έπαθλα τα οποία αθλοθέτησε η φίλαθλος εται-
ρεία Carlsberg, επίσημη χορηγός του Ομίλου από της ίδρυσης του.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας Πέπης Ιακώβου, 
ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση, την οργανωτική επιτροπή και όλους όσοι βοήθησαν στην επι-
τυχία του τουρνουά, καθώς και όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σ’ 
αυτό. Συγχάρηκε επίσης αυτές που διακρίθηκαν και τόνισε πώς ο 
στόχος επιτευχθεί και έχει σταλεί προς όλες τις κατευθύνσεις, σε 
συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο το μήνυμα: 
«Ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά». Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
απηύθυνε επίσης στην Carlsberg , επίσημης χορηγού του ομίλου 
για μια 17ετία και τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας, 
Αντρέα Σμυρίλλη, για την διαχρονική  στήριξη που παρέχουν στον 
Όμιλο Παλαιμάχων Λευκωσίας.

EURO 2012 - Carlsberg  
Man of the Match Award

8º Ποδοσφαιρικό Τουρνουά  Παλαιμάχων  
Ομίλου Λευκωσίας
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 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες 
στον Σταύρο Μιχαήλ, οικονομικό διευθυντή του υπουργείου οικο-
νομικών, για την προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και την 
τεράστια βοήθεια του στα ποδοσφαιρικά σωματεία για τα θέματα 
των οικονομικών κριτηρίων, στον πρώην Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ 
Γιώργο Παπασταύρου για την προσφορά του στο Κυπριακό ποδό-
σφαιρο και στον αθλητικογράφο Κώστα Αραβή για την πολυετή στή-
ριξη και την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια του προς τον όμιλο.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης, συνεχάρη τον Όμιλο 
Παλαιμάχων Λευκωσίας και τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδε-
σμο για την ευαισθητοποίηση που επιδεικνύουν ενάντια στα ναρ-
κωτικά και εξέφρασε τη συγκίνηση του γιατί βρέθηκε όπως είπε 
ανάμεσα στις μεγαλύτερες δόξες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.

Ο διοικητικός Λειτουργός του υπουργείου υγείας Μιχάλης Λακα-
ταμίτης, που εκπροσωπούσε τον υπουργό, λόγω απουσίας του στο 
εξωτερικό, συνεχάρη επίσης τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Παλαιμάχων 
Λευκωσίας και τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο για την 
προσπάθεια που καταβάλλουν στον αγώνα ενάντια στις εξαρτησι-
ογόνες ουσίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
Carlsberg, Ανδρέας Σμυρίλλης ο οποίος επισήμανε ότι η Carlsberg 
ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε γνήσιος υποστηριχτής των δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου Παλαιμάχων. « Η εταιρεία μας στηρίζει 
έμπρακτα το έργο των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών. Εκτός από 
το ψυχαγωγικό μέρος και την σύσφιξη των μεταξύ σας σχέσεων, 
σαν παλαίμαχοι, συμβάλλετε στην πάταξη της Βίας και στην προ-
ώθηση του τίμιου παιχνιδιού. Η συνεργασία με τον Αντιναρκωτικό 
Σύνδεσμο και το  σλόγκαν, ¨όχι στα ναρκωτικά, ναι στη ζωή ,̈ απο-
δεικνύει την προσήλωση σας σε αξίες και αποτελείτε παράδειγμα 
προς μίμηση. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων», κατέληξε ο κ. Αντρέας 
Σμυρίλλης.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν επίσης κύπελλα στις 20 ομάδες που 
συμμετείχαν στο 8ο τουρνουά παλαιμάχων ΟΠΑΠ, (Ομόνοια, ΑΠΟ-
ΕΛ, Κορμακίτη, Σύνδεσμο Διαιτητών, ΠΟΠ Λυμπιών, Ολυμπιακό, 
Λατσιά, Τράπεζα Κύπρου, Λυθροδόντα, ΜΕΑΠ, Αναγέννηση Δερύ-
νειας, Εθνικό Άχνας, Ε.Ν.Παραλιμνίου, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση, 
Απόλλων, Πάφο, Άρη, ΑΕΛ, και Μικρές Κατηγορίες Λάρνακας) κύ-
πελλα στις ομάδες που διακρίθηκαν καταλαμβάνοντας την πρώτη 
θέση στους τέσσερις ομίλους (Ομόνοια, Λατσιά, Εθνικό Άχνας και 
Πάφο) και στις δύο ομάδες που έφθασαν στον τελικό, Λατσιά και 
Εθνικός Άχνας.

Πολυτιμότερος παίχτης του τουρνουά αναδείχθηκε ο Νίκος Πανα-
γιώτου, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στον τελικό χαρίζοντας 
τον τίτλο στον Εθνικό Άχνας και πρώτος σκόρερ ο Πάμπος Χα-
ραλάμπους της Πάφου με 9 τέρματα. Τιμητικές πλακέτες για την 
προσφορά τους στο Κυπριακό ποδόσφαιρο  απονεμήθηκαν στους: 
Άντρο Σάββα (Ομόνοια), Γιώργο Πέτρου (ΑΠΟΕΛ), Πέτρο Σάββα 
(Ολυμπιακός), Γιώτη Εγκωμίτη (Εθνικός-Ανόρθωση-ΠΑΟΚ), Αντώ-
νη Καλημέρα (Ε.Ν.Π), Μιχάλη Μαντζούρα (Ν. Σαλαμίνα), Γιώργο 
Αντωνιάδη (Πάφος), Μάριο Μακρίδη (Αρη), Άριστο Παπαδόπουλο 
(ΑΕΛ), Κώστα Μαλέκκο (Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακό-ΑΕΛ), Φοίβο 
Βραχίμη (Ανόρθωση), Χρίστο Γιαννακού (Αναγέννηση Δερύνειας), 
Κωστάκη Ταβέλλα (Απόλλων).

Φωτο 1,2,3. Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας, 
Αντρέας Σμυρίλλης, βραβεύει τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, 
Φοίβο Βραχίμη, της Ανόρθωσης, Γιώτη Εγκωμίτη, του Εθνικού 
Άχνας, Ανόρθωσης και ΠΑΟΚ και Κώστα Μαλέκκο της Ομόνοιας, 
ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.

Φωτο 4. Οι βραβευθέντες σε αναμνηστικό στιγμιότυπο.  

4

2
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Για 35 και πλέον χρόνια η Carlsberg είναι ο σταθερός αιμοδότης του 
Αγροτικού ποδοσφαίρου. Με τις χορηγίες της συμβάλλει σημαντικά 
στην εύρυθμη λειτουργία των σωματείων της υπαίθρου και την ομα-
λή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της ΣΤΟΚ και των Ομοσπονδιών 
που ανήκουν στην δύναμη της.

Περαιτέρω συμβάλλει ενεργά  στην υγιή ενασχόληση των νέων στις 
κοινότητες της υπαίθρου και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου  της αστυφιλίας.

Η εκτίμηση της προσφοράς της εταιρείας προς το Αγροτικό ποδό-
σφαιρο από μέρους των παραγόντων των σωματείων και των ομο-

σπονδιών, είναι δεδομένη και εκφράζεται με κάθε ευκαιρία και με 
κάθε τρόπο. 

Καθεχρονικά με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου, στο τέλος 
Μαΐου, οι ομοσπονδίες σε συνεργασία με τη χορηγό Carlsberg, στη 
παρουσία των αθλητικών φορέων και άλλων πολιτειακών αρχών, 
διοργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των οποίων  βρα-
βεύονται οι πρωταθλητές της χρονιάς, απ' όπου και τα φωτογραφι-
κά στιγμιότυπα.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις των ομοσπονδι-
ών, ΠΟΕΠΑ, ΠΟΑΣΠ, ΕΠΕΛ και ΑΟΚΝΕΛ.  

Για 14η συνεχή χρονιά η Carlsberg είναι ο επίσημος  χορηγός  και 
αθλοθέτης του ετήσιου διαγωνισμού ‘’ Carlsberg Golf Seniors 
Open’’, που διοργανώνει το Golf Club Δεκέλειας.

Στον διαγωνισμό που διήρκεσε τρεις μέρες  και στέφθηκε με πλήρη 
επιτυχία, πήραν μέρος 87 αθλητές από την Κύπρο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τις ΗΠΑ, Σκοτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Γερμανία, 
Σουηδία και Ελλάδα, ενώ λόγω του μεγάλου του ενδιαφέροντος, 
τον παρακολούθησαν χιλιάδες φίλοι του αθλήματος από όλη την 
Κύπρο.

Στη φωτογραφία ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Διευθυντής Μάριος 
Σκλάβος (αριστερά) και ο Υπεύθυνος Πωλητών On Trade, Παναγιώ-
της Περδίος (κέντρο),απονέμουν το έπαθλο στον νικητή του διαγω-
νισμού, Richard Lewis.

Αγροτικό ποδόσφαιρο

14º Carlsberg Golf Seniors Open
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Το σωματείο Δρομέων Κύπρου, "Περικλής Δημητρίου", με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων ζωής και προσφοράς, στα 
αθλητικά δρώμενα του τόπου και ειδικότερα του κλασικού αθλη-
τισμού, βράβευσε σε ειδική τελετή που έγινε στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο,στη Λευκωσία, στις 26/5/2012, άτομα, κοινωνικά σύνολα και 
οργανισμούς για την συνολική προσφορά τους στο σωματείο.

Μεταξύ των τιμηθέντων, ήταν και η "Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ", εκ μέρους της οποίας την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Δι-
ευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας, Αντρέας Σμυρίλλης, 
ο οποίος διακρίνεται στη φωτογραφία μαζί με τον Βοηθό Ταμία 
του Σωματείου Δρομέων ¨Περικλής Δημητρίου ,̈ Γιαννάκη Κόκκι-
νο, (πρώτος αριστερά),  τον Υπουργό Οικονομικών Βάσο Σιαρλή, το 
μέλος της ΚΟΠ, Κωστάκη Σωφρονίου, τον πρόεδρο του σωματείου, 
Σωκράτη Σωκράτους, το Επίτιμο μέλος του σωματείου, Γιώργο Με-
σημέρτζη και το μέλος της ΚΟΕ στρατηγό εν αποστρατεία, Χαράλα-
μπο Λόττα.

 Στο  Euro 2102 που διεξήχθη στα γήπεδα της Ουκρανίας και Πολω-
νίας, από τις 8 Ιουνίου μέχρι την 1 Ιουλίου 2012, η Carlsberg έδωσε 
την ευκαιρία σε δεκάδες καταναλωτές, συνεργάτες και δημοσιο-
γράφους να γευτούν ακόμη μια φορά την παραδοσιακή διαχρονική 
της φιλοξενία .

Τα σχόλια που έφτασαν κοντά μας από τους τυχερούς ‘’ταξιδιώτες’’,  
ήταν όντως εκπληκτικά.  Ο πρόεδρος της  Ένωσης Αθλητικογράφων 
Κύπρου (ΕΑΚ) και εκδότης της εφημερίδας  ‘’Αθλητική της Κυρια-
κής’’, Παναγιώτης Φελούκας, ο oποίος ταξίδευσε στην Βαρσοβία,  

όπου παρακολούθησε τον αγώνα της πρεμιέρας του Euro 2012,με-
ταξύ  Πολωνίας και Ελλάδας (1-1),  μας ανάφερε χαρακτηριστικά. 
«Είχα την ευκαιρία να φιλοξενηθώ στην πρώτη ομάδα, στην πρε-
μιέρα του Euro και τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα η φιλοξενία 
όταν άψογη. Η Carlsberg φρόντισε να δημιουργήσει μια φαντασμα-
γορική γιορτινή ατμόσφαιρα, αφήνοντας όλους τους φιλοξενού-
μενους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κατενθουσιασμένους. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στην Carlsberg  γιατί δίνει την ευκαιρία σε αρ-
κετούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές 
σε πραγματική ποδοσφαιρική φιέστα εντός και εντός γηπέδου».

To φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι παρμένο από τις απονομές των κυ-
πέλλων στους πρωταθλητές της Ομοσπονδίας Σαΐτας της Λάρνακας 
''Friendly Darts League'', για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, που 
έγινε στο κέντρο ROTSOS στην περιοχή Μακένζη, στις 26.5.2012.

Την απονομή των επάθλων που αθλοθέτησε η μπύρα ΛΕΩΝ, στις ωραίες 
κυρίες, έκανε ο συνάδελφος πωλητής στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, 
Μίλτος Μάος.

Τιμητική Βράβευση της  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

EURO 2012 - Μια Αλησμόνητη Φιλοξενία 

Friendly Darts League



46

.

Kronenbourg 1664:  Η πρώτη σε πωλήσεις 
Γαλλική Premium Μπύρα στον κόσμο.

Γεννημένη στην Γαλλία, όπου το lifestyle είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση, η μπύρα Kronenbourg 1664 είναι το τέ-
λειο παράδειγμα της «Γαλλικής Τέχνης της Απόλαυσης». 

Η Kronenbourg 1664 είναι ένα μοντέρνο brand με πλού-
σια όμως ιστορία η οποία χρονολογείται από το 1664 
όταν ο master brewer Jérôme Hatt ίδρυσε το ζυθοποιείο 
του στο Στρασβούργο, στην Αλσατία της ανατολικής 
Γαλλίας. Είναι μια lager μπύρα η οποία ξεχωρίζει για 
την φίνα γεύση της. Ένα από τα κύρια συστατικά της 
είναι ο λυκίσκος Strisselspalt, ο οποίος έχει ονομαστεί 
ως το «χαβιάρι των λυκίσκων» από τους ειδικούς. Ο 
λυκίσκος Strisselspalt καλλιεργείται αποκλειστικά στην 
Αλσατία από το 1885, σε ειδικό χώμα χρησιμοποιώντας 
ειδικές τεχνικές παραγωγής που επιτρέπουν σε αυτόν 
το πολύ σπάνιο λυκίσκο να δίνει ένα πολύ ευχάριστο 
άρωμα λουλουδιών και γεύση εσπεριδοειδών στην 
Kronenbourg.  

Η χαμηλή σε πικράδα γεύση και το μοναδικό άρωμα 
της μπύρας Kronenbourg 1664 είναι ικανά να απο-
πλανήσουν και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές 
και γνώστες μπύρας. Σε όλο τον κόσμο το όνομα της 
Kronenbourg 1664 έχει γίνει συνώνυμο με τη «Γαλλική 
Τέχνη της Απόλαυσης».

Σήμερα η Kronenbourg 1664 πωλείται σε περισσότερες 
από 60 χώρες και είναι με διαφορά η πρώτη σε πωλή-
σεις Γαλλική μπύρα στο κόσμο.

Διανέμεται από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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