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προλόγου
αντί

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες,

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος μας, 
ο Όμιλος μας κατάφερε να διαχειριστεί τις δυσμενείς εξελίξεις 
με αξιοζήλευτο τρόπο, δίνοντας μας την δυνατότητα να ατενί-
ζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Η αποτελεσματική  αντιμετώπιση του δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, στη-
ρίχτηκε πάνω  σε τρεις βασικούς πυλώνες. Τη διασπορά των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε διαφορετικούς 
τομείς της Κυπριακής οικονομίας, την επέκταση του κύκλου ερ-
γασιών και τη δυναμική  παρουσία του στο εξωτερικό (Ελλάδα, 
Κροατία, Ρουμανία και Σλοβενία), καθώς και την ουσιαστική 
συγκράτηση όλων των εξόδων, με σωστή αντιμετώπιση, κατα-
νόηση και στήριξη που έτυχε από τα μέλη του προσωπικού. 

Ακολουθώντας την δοκιμασμένη πάγια πολιτική της αποφασι-
στικότητας και υπευθυνότητας στις νέες προκλήσεις, ο Όμιλος  
διαμόρφωσε μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης των νέων οι-
κονομικών δεδομένων. Με τόλμη και αποφασιστικότητα. Προ-
χώρησε στη λήψη αναγκαίων επώδυνων μέτρων για περιορισμό 
του κόστους και μιας πιο επιθετικής πιστωτικής και τιμολογι-
ακής  πολιτικής, για διατήρηση της ρευστότητας, ευρωστίας 
και αξιοπιστίας της οικονομικής του βάσης. Παράλληλα, με τη 
μείωση των κόστων, αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες 
διεύρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στον τομέα των Οινοπνευματωδών και μη ποτών, ο Όμιλος προ-
χώρησε στην παραγωγή νέων προϊόντων που να ανταποκρίνο-
νται στις νέες ανάγκες της αγοράς.
Στο τομέα της Ζυθοποιίας, εκτός από την παραγωγή της Παγκο-
σμίου φήμης Carlsberg και της Κυπριακής Αυθεντικής Μπύρας 
Λέων, που το 2013 βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Ανώτερης 
Γεύσης, ξεκίνησε την παραγωγή της  μπύρας Krauzer η οποία 
έχει ήδη κατακτήσει ηγετική θέση  στην κατηγορία της.
Το Οινοποιείο Κυπερούντας, με τα βραβευμένα ποιοτικά κρασιά 
του, τα οποία απέσπασαν τα εγκωμιαστικά σχόλια της έγκριτης 
Βρετανίδας δημοσιογράφου ειδικού για τα κρασιά και συμβού-
λου για τα κρασιά της Βασίλισσας της Αγγλίας, Jancis Robinson, 
πρόσφατα προχώρησε στη παραγωγή της νέας σειράς Έπος και 
της κουμανδαρίας Κυπερούντα.

Το πρώτο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, κατέχοντας την πρώτη 
θέση στην αγορά εμφιαλωμένου νερού, αλλά προπαντός κερδί-
ζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού ως το πιο αξιόπιστο εμφια-
λωμένο νερό, καθώς και οι χυμοί ΕΝΑ , βελτίωσαν αισθητά τη 
θέση τους στην αγορά με το λανσάρισμα νέων γεύσεων.

Στον τομέα της διανομής ποτών και άλλων, ο Όμιλος μας ενίσχυ-
σε την παρουσία του στην Κυπριακή αγορά , εμπλουτίζοντας την 
γκάμα των προϊόντων του με νέα προϊόντα και διατηρώντας την 
ηγετική του θέση σόλες σχεδόν τις κατηγορίες ποτών.

Πολύ σημαντική ήταν και η συμφωνία με την British American 
Tobacco ( BAT),της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας καπνικών 
προϊόντων στην Κύπρο, για ανάληψη εκ μέρους του Ομίλου μας 
της διανομής και πώλησης των προϊόντων της.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος μας κατάφερε να εμπλουτίσει την γκά-
μα των προϊόντων του με την Jose Guervo, γεγονός που τον κα-
τέστησε ως μια από τις κύριες εταιρείες ποτού. Στη Ρουμανία 
και  Κροατία, πέρα από τα ποιοτικά προϊόντα της Diageo, της 
μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας ποτών στον κόσμο, η εταιρεία 
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στη διανομή 
εισαγόμενων ποτών, με την ανάληψη της αποκλειστικής διανο-
μής των προϊόντων Groupo Campari και Ilva Saronno. Από τον 
Οκτώβριο του 2012, ο Όμιλος ίδρυσε θυγατρική εταιρεία του, 
στη Σλοβενία με εξαιρετική επιτυχία.   
Σήμερα ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης αποτελεί ένα από τους μεγα-
λύτερους  και πιο αξιόπιστους διανομείς ποτών στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη με πολύ καλή προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο Ασφαλιστι-
κός Οργανισμός Universal Life , στον οποίο ο Όμιλος διατηρεί 
το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών,  κατάφερε με τις σωστές προ-
ληπτικές κινήσεις και ενέργειες(διασπορά επενδυτικού κινδύ-
νου),  να περιορίσει σημαντικά τις συνέπειες του κουρέματος 
του Μαρτίου 2013, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως η πιο αξιόπι-
στη ασφαλιστική εταιρεία της Κύπρου.

Ένας από τους κυριότερους τομείς δραστηριότητας του Ομί-
λου που δέχτηκε καίριο πλήγμα από την κρίση, είναι αυτός της 
ανάπτυξης γης. Η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος της κτη-
ματαγοράς έδωσε την ευκαιρία για προετοιμασία νέων μεγαλε-
πήβολων οικιστικών και τουριστικών μονάδων, τόσο στη Κύπρο 
όσο και στην Ελλάδα μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Οι μεγάλοι και προοδευτικοί Όμιλοι όμως δεν περιορίζονται 
στο παρόν αλλά προγραμματίζουν και για το μέλλον. Έτσι και ο 
Όμιλος μας αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που διανοίγονται 
στον τομέα της ενέργειας πρωτοστάτησε στη σύσταση της κοι-
νοπραξίας Cysteam, με άλλους κορυφαίους Ομίλους, κάνοντας 
έτσι κατορθωτή τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή Κυπριακών 
εταιρειών στην αξιοποίηση των Υδρογονανθράκων από την ΑΟΖ 
της Κύπρου.

Μέσα από κάθε κρίση αναφύονται και ευκαιρίες. Στόχος του 
Ομίλου είναι μέσα από την κρίση που βιώνει η χώρα μας, να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω επενδύσεων, 
τόσο για την δική του ευρωστία όσο και για την ανάκαμψη της 
οικονομίας και ευημερίας της Κύπρου. Για να το πετύχει όμως 
αυτό  χρειάζεται να επισπευθεί το νοικοκύρεμα των δημοσίων 
οικονομικών, η ομαλοποίηση και επαναφορά της  εμπιστοσύνης 
στο τραπεζικό μας σύστημα  και γενικά η χρηστή διοίκηση στον 
Δημόσιο τομέα. Σε αυτό το κομμάτι του πάζλ, την αποκλειστι-
κή ευθύνη για την ανάκαμψη και επανεκκίνηση της οικονομίας,  
φέρουν αποκλειστικά, η Κυβέρνηση και οι Τράπεζες, οι οποίοι 
εξάλλου  ήταν και οι κύριοι συντελεστές της σημερινής οικονο-
μικής εξαθλίωσης της χώρας μας.  

Με σκληρή δουλειά και με πίστη και αφοσίωση στις διαχρονι-
κές μας αξίες, ‘’Αξιοπιστία, Υπευθυνότητα, Ανάπτυξη’’, ο Όμιλος 
Φώτος Φωτιάδης, ατενίζει  το μέλλον με περισσότερη αισιοδο-
ξία και προσδοκά  ότι θα εξέλθει από τη κρίση περισσότερο εν-
δυναμωμένος, παραγωγικός και αποτελεσματικός.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Γεννήσεις: 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κος 
Αλέξης Φωτιάδης, και η σύζυγος του Έρικα, απέκτησαν στις 26 
Απριλίου 2014, το τρίτο τους παιδί, την Αλεξάνδρα.

Η συνάδελφος  Άννα Χαραλάμπους, Marketing Manager Spirits, 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  και ο σύζυγος της Κυριάκος, 
απέκτησαν στις 22 Δεκεμβρίου 2013, το δεύτερο τους παιδί, την 
Ευανθία.

Ο συνάδελφος Πέτρος Μιτσηγιώργης, Trade Marketing Analyst, 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομέις Λτδ,  και η σύζυγος του Στέλλα, 
απέκτησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2014, το πρώτο τους παιδί, την 
Αριάδνη.

Ο συνάδελφος Γιώργος Γιακούπης, Trade Marketing Executive, της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η σύζυγος του Ειρήνη,  απέ-
κτησαν στις 23 Απριλίου 2014, το πρώτο τους παιδί, τον Αντρέα.

Ο συνάδερφος Αντρέας Γιάννακας, πωλητής στο Πρατήριο Λάρνα-
κας, απέκτησε στις 22 Απριλίου, το δεύτερο του εγγόνι, τον Αντρέα. 

Ο συνάδελφος Πανίκος Αποστόλου, Επαρχιακός Διευθυντής  Λευ-
κωσίας, απέκτησε στις 22 Απριλίου 2014, το πρώτο του εγγόνι, την 
Elena Cecile.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες, ευχόμαστε να τους ζήσουν  
τα νεογέννητα τους και  είθε να προσθέσουν ακόμη περισσότερη 
ευτυχία στην οικογενειακή θαλπωρή.

Γάμοι:
Ο συνάδελφος Μάριος Παντελή, πωλητής στο πρατήριο Δερύνειας  
και η εκλεκτή της καρδιάς του Σκεύη, τέλεσαν τους γάμους τους, 
στις 9 Φεβρουαρίου 2014.

Ο συνάδελφος Μάριος Λαζάρου, Βοηθός Διανομέας στο πρατήριο 
Λευκωσίας και η εκλεκτή της καρδιάς του Κική, τέλεσαν τους γά-
μους τους, στις 26 Απριλίου 2014.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτον».

Θανάτοι:
Απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών, ο σύζυγος της συνάδελφου Νίτσας 
Κίκα, καθαρίστριας της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Αντρέας.

Στην οικογένεια της κυρίας Νίτσας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια κι ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης 
μας έκδοσης, ‘’ Πόσα χρόνια ζωής και προσφοράς συ-
μπληρώνει φέτος το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg’’;  είναι: 

« Φέτος το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και ΑρετήςCarlsberg  
συμπληρώνει  42  χρόνια ζωής και προσφοράς ». 

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικητές του διαγωνισμού ανεδείχθησαν, η 
Άννα Χρυσοστόμου, βοηθός Λογιστηρίου στην Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, η οποία κερδίζει μια φιάλη 
Johnnie Walker Black Label 70cl  και η Αντωνία Χριστο-
δούλου, τηλεφωνήτρια στο τηλεφωνικό κέντρο της Φώ-
τος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, η οποία  κερδίζει 
προϊόντα της εταιρείας Spedic Ltd,  μέλος του Ομίλου 
«Φώτος Φωτιάδης»

Ερώτηση:
‘’Απαριθμήσατε ονομαστικά τα  κρασιά τα οποία παράγει 
το Οινοποιείο Κυπερούντας ’’.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από μία 
σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και οι δύο πρώτοι 
νικητές θα κερδίσουν, ο μεν πρώτος  μια φιάλη Johnnie 
Walker Black Label 70 cl και ο δεύτερος προϊόντα της 
εταιρείας Spedic Ltd, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης.

Απάντηση 
στην Ερώτηση

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 
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2014 « Έτος Κώστα Μόντη»
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
Σε δημοσιογραφική Διάσκεψη  που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 31.1.2014, στα κεντρικά γραφεία Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, 
στη Λεωφόρο Στασίνου, στη Λευκωσία, ο πρόεδρος του «Κοινω-
φλούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιά-
δης» και πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής «Έτους Κώστα Μόντη», 
Δρ Φώτος Φωτιάδης, έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες των 
προγραμματιζόμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το «Έτος  
Κώστα Μόντη». 

Ανάφερε σχετικά ο κ Φωτιάδης:

«Το Υπουργικό  Συμβούλιο, κατόπιν αίτησης μας, έχει προκηρύξει το 
2014 ως «Έτος Κώστα Μόντη» τιμής ένεκεν,  επί τη συμπληρώσει  
100 χρόνων από τη γέννηση και 10 χρόνων από τον θάνατο του κορυ-
φαίου ποιητή της Κύπρου Κώστα  Μόντη.

Μέσα στα πλαίσια του «Έτους Κώστα Μόντη» προγραμματίζουμε 
αριθμό πολιτιστικών  εκδηλώσεων προς τιμή του μεγάλου Ποιητή 
μας από την Πολιτεία διά  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
Εκπαιδευτικούς, Πολιτιστικούς και άλλους Φορείς.  Καταβάλλεται 
προσπάθεια όπως γίνουν εκδηλώσεις  και στην Ελλάδα  με τη στήρι-
ξη της Ελληνικής  Πρεσβείας στη Λευκωσία και της Κυπριακής Πρε-
σβείας στην Ελλάδα.  Οι εκδηλώσεις θα τελούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κυρίου Κυριάκου Κενεβέζου.  

Η ευθύνη για τις διοργανώσεις έχει ανατεθεί σε Ειδική Επιτροπή  του  
«Έτους  Κώστα  Μόντη» στην οποίαν εκπροσωπούνται:

• To Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό  Ίδρυμα  «Φώτος 
Φωτιάδης», 

• το Ίδρυμα Κώστας Μόντης,
• το Πολιτιστικό  Ίδρυμα  Τράπεζας Κύπρου, 
• οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού.

Στην Επιτροπή μετέχουν  επίσης  διακεκριμένοι  επιστήμονες:

• Δρ.  Γιώργος  Γιωργής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
• Δρ. Πέτρος  Παπαπολυβίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
• Κυρία Κλαίρη Αγγελίδου Πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού

• Δρ. Ελένη Θεοχάρους, Ευρωβουλευτής
• κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας
• Εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδος.

Η Ειδική Επιτροπή τελεί υπό την Προεδρία του Δρα Φώτου Ια. Φω-
τιάδη.

Οι εκδηλώσεις και εορτασμοί εις μνήμη και τιμή του Μεγάλου Ποιη-
τή μας κατά τη διάρκεια του «Έτους Κώστα Μόντη», έρχονται  ως συ-
νέχεια και συνέπεια της κήρυξης των Βραβείων Κώστα Μόντη, από 
την επομένη του θανάτου του Ποιητή, το 2004 από το   «Κοινωφελές, 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης»,  τα οποία 
συνεχίζονται και επεκτείνονται με μεγάλη επιτυχία.

Όσα  και  οτιδήποτε πράξουμε προς τιμή και δόξα του Κώστα Μό-
ντη είναι λίγα μπροστά στο τεράστιο, το πλουσιότατο, πολυδιάστατο 
έργο, που  μας έχει αφήσει ως ανεκτίμητη πνευματική και πολιτι-
στική κληρονομιά η  οποία διευρύνει σημαντικά και εμπλουτίζει την 
Κυπριακή Γραμματεία, την ποίηση, τη λογοτεχνία, το θέατρο και γε-
νικά τον πολιτισμό της Κύπρου και της Ελλάδας.   

«Ο Κώστας  Μόντης δεν πέθανε, απλά μετακόμισε στους στίχους 
του» και συνεχίζει και θα συνεχίσει να σπέρνει τον πνευματικό του 
σπόρο ο οποίος θα δημιουργεί στο διηνεκές.

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από τα εξαίρετα αποτελέσματα  
και  τα πνευματικά δημιουργήματα που φέρνουν στο προσκήνιο κάθε 
χρόνο οι μαθητές και μαθήτριες όλων των Λυκείων και Τεχνικών  
Σχολών της Κύπρου, που βρίσκονται σε συναγερμό για μήνες, κάθε 
χρόνο, για να προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στους διαγωνι-
σμούς δοκιμίου και μελοποίησης στίχων Κώστα Μόντη. Τούτο έχει 
ως αποτέλεσμα οι συμμετοχές μαθητών και μαθητριών στα ετήσια 
«Βραβεία Κώστα Μόντη» του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», από 
χρόνο σε χρόνο να αυξάνονται σημαντικά.

Τα Βραβεία Κώστα Μόντη μαζί και με τα Ετήσια Βραβεία Μάριου 
Τόκα κάτω από το ζηλευτό και αξιέπαινο ενδιαφέρον και  τη φροντίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των άξιων λειτουργών 
του, έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν εργαστήρια εκκόλαψης νέων 
ταλέντων, που ήδη εμπλουτίζουν το πνευματικό γίγνεσθαι της χώρας 
μας.

Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τους ποιοτικούς αυτούς δι-
αγωνισμούς είναι ότι η μαζική ενθουσιώδης ενασχόληση των μαθη-
τών όλων των σχολείων μας  Μέσης Εκπαίδευσης για ολόκληρους 
μήνες, κάθε χρόνο, προκειμένου να προετοιμάσουν τη συμμετοχή 
τους στους διαγωνισμούς αυτούς, τους βοηθά να αναπτύξουν  την 
πνευματικότητα τους, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις δεξιότη-
τες που διαθέτουν, να αποκτήσουν και να αναπτύξουν πνεύμα ομαδι-
κής συνεργασίας και δημιουργίας και πολλά άλλα.  

Το σημαντικότερο όλων όμως, τους εισάγει σε μιαν ευγενή άμιλλα η 
οποία τους κρατά μακριά από τις αντικοινωνικές συμπεριφορές και 
δραστηριότητες που  σήμερα  αποτελούν δυστυχώς μάστιγα για την 
κοινωνία μας.

Τώρα με το «Έτος Κώστα Μόντη» προσδοκούμε ένα οργασμό πνευ-
ματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς τιμή του αγαπημέ-
νου όλων  μας μοναδικού  ποιητή «των στιγμών» με  τις οποίες, κατά 
θαυμαστό τρόπο, εισήγαγε ένα «νέο ποιητικό είδος», την επιγραμμα-
τική, ολιγόστιχη ποίηση.   Προγραμματίζονται από την Επιτροπή μας 
πολλές και διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τον Κώστα 
Μόντη.

Δραττόμεθα της ευκαιρίας και κάνουμε έκκληση προς τον ευγενή 
πνευματικό μας κόσμο, για την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο του 
οποίου  σεμνυνόμεθα, όπως αναπτύξουν και από  προσωπική τους 

Από δεξιά, Φώτος Φωτιάδης, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης, Κώστας Μόντης, εγγονός του ποιητή, 
Δρ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Κλαίρη Αγγελίδου, πρώην Υπουργός Παιδείας και Αικατερίνη Λά-
μπρου, εκπρόσωπος τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας.
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πρωτοβουλία είτε ως ενότητες είτε ακόμα και ως άτομα  και να  κά-
νουν και τη δική τους σπονδή στον θείο σκοπό της ανταπόδοσης του 
οφειλόμενου χρέους και τιμής  προς  ένα από τους πιο μεγάλους λο-
γοτέχνες μας, που έφυγε αφήνοντας μας ένα ανεκτίμητο θησαυρό 
για μας και τα παιδιά μας στην αιωνιότητα.

Η  Πρώτη  της   Χρονιάς
Η πρώτη εκδήλωση, μέσα στα πλαίσια του «Έτους Κώστα Μόντη» δι-
οργανώνεται την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, 2014 και ώρα 6.30 μ.μ. σε 
συνεργασία με το Παγκύπριο  Γυμνάσιο, η οποία θα  διεξαχθεί στην 
Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του οποίου ο Κώστας 
Μόντης υπήρξε απόφοιτος  και θα περιλαμβάνει:

1. Αποκαλυπτήρια Προτομής του Κώστα Μόντη στα Προπύλαια του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου τα οποία θα τελέσει ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης, την Τρίτη 18 Φεβρου-
αρίου, 2014 και ώρα 18.30. 
Την προτομή του Ποιητή έχει φιλοτεχνήσει ο διακεκριμένος καλ-
λιτέχνης Γιώργος Μαυρογένης, δαπάναις του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» .

2. Στη συνέχεια ακολουθεί Επιστημονικό Συνέδριο για τον Κώστα 
Μόντη με θέμα: “Kώστας Μόντης:  Όλα  μου σε  ποίηση Κύπρου»

Ομιλητές θα είναι:

• Πέτρος Παπαπολυβίου, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύ-
πρου

• Παντελής Βουτουρής, καθηγητής Νεοελληνικής  Φιλολογίας Πα-
νεπιστημίου  Κύπρου

• Νίκος Ορφανίδης, ποιητής, διδάκτωρ Φιλοσοφίας
• Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ποιητής, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών.

Σε όλες τις εκδηλώσεις, για το «Έτος  Κώστα  Μόντη» η είσοδος είναι 
ελεύθερη και είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ευπρόσδεκτοι.

Άλλες εκδηλώσεις για το «Έτος  Κώστα  Μόντη» :

• Την Κυριακή  23 Φεβρουαρίου, 2014 και ώρα 8.30 π.μ. με πρωτο-
βουλία της οικογένειας του Ποιητή θα τελεστεί ετήσιο μνημόσυνο 
του Κώστα Μόντη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.  
Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η κυρία Κλαίρη Αγγελίδου.

• Την Πέμπτη, 3 Απρίλιο του 2014, θα διοργανωθεί φιλολογικό μνη-
μόσυνο στη μνήμη του ποιητή σε συνεργασία  του Ιδρύματος Κώστα 
Μόντη   με τον Δήμο Αγίου Δομετίου.   Η κύρια ομιλία της βραδιάς 
θα γίνει από τον Δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου, με θέμα «Ο Θεατρικός 
συγγραφέας Κώστας Μόντης».  Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται με 
προβολή σπάνιων κινηματογραφικών αποσπασμάτων και  ηχητικών 
ντοκουμέντων από παραστάσεις του πρώτου επαγγελματικού θεά-
τρου, του οποίου όπως είναι γνωστό, πρωτεργάτης και εκ των τριών 
βασικών συντελεστών του υπήρξε ο Κώστας Μόντης.   Στην ίδια εκ-
δήλωση επαγγελματίες ηθοποιοί θα διαβάσουν και θα αναπαραστή-
σουν θεατρικά κείμενα του Κώστα Μόντη. 

• Tο ΡΙΚ  ετοιμάζει  και θα παρουσιάσει φιλμ για τη ζωή και την προ-
σφορά του Κώστα Μόντη, από την κυρία Σοφία Μουαίμη, Ανώτερη 
Λειτουργό Προγραμμάτων της τηλεόρασης του ΡΙΚ.   Το φιλμ αναμέ-
νεται να είναι έτοιμο σύντομα.  

• Προσδοκούμε  και κάνουμε έκκληση προς τούτο, ότι και οι άλλοι 
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί μας σταθμοί θα ετοιμάσουν το δικό 
τους πρόγραμμα για το «Έτος Κώστα Μόντη».

•   Μια δεύτερη ταινία εκπαιδευτική για τον Κώστα Μόντη ετοιμάζει 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  Κύπρου με θέμα  «Τα Τρία Γράμματα 
στη Μητέρα». 

• Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, θα κόψει και θα κυκλοφορήσει το 
ειδικό ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα με τη μορφή του Κώστα Μόντη.  
Το συλλεκτικό νόμισμα θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2014.

• Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ετοιμάζουν και θα θέσουν σύντομα στην 
κυκλοφορία γραμματόσημο  για τον Κώστα Μόντη.

• Τον Μάιο 2014 θα διοργανωθεί από το Ίδρυμα Κώστα  Μόντη σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς στο Σκαλί, Έκθεση προσωπικών 
φωτογραφιών από τη ζωή του ποιητή.

•  Διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα 
φιλοξενήσουν στις σελίδες τους εργασίες για το έργο του  Κώστα 
Μόντη που θα εξασφαλίσουν από συνεργάτες τους.

• Γίνονται ενέργειες για  εκδηλώσεις  και στην Ελλάδα, οι οποίες 
θα γίνουν με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, 
της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα  και άλλα πολιτιστικά κέντρα.

• Μας πληροφορεί ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριος 
Φαίδων Αναστασίου,  ότι το Πολιτιστικό Τμήμα της Πρεσβείας μας, 
προγραμματίζει ειδική εκδήλωση για το «Έτος Κώστα Μόντη» γύρω 
στο Φθινόπωρο στο  «Σπίτι της Κύπρου».

• Το Φθινόπωρο, σε συνεργασία του Ιδρύματος Κώστα  Μόντη με τον 
Δήμο Λευκωσίας, προγραμματίζεται η διοργάνωση της κεντρικής 
εκδήλωσης του « Έτους Κώστα Μόντη», με ομιλητή Πανεπιστημιακό 
Καθηγητή από την Ελλάδα.

• Παράλληλα, με πρωτοβουλία της οικογένειας  και του Ιδρύματος 
Κώστα Μόντη έχει αρχίσει η εκπόνηση δύο εκδόσεων ειδικά για το 
«Έτος Κώστα Μόντη» με τη συνεργασία γνωστών και καταξιωμένων 
μελετητών.

• Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ως άνω και άλλες εκδηλώσεις 
θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

• Κάνουμε επίσης  έκκληση  προς τους   Δήμους,  τις Κοινότητες, 
τα Πνευματικά και  Πολιτιστικά  Ιδρύματα και Σωματεία, τα Σχολεία, 
τις Ενώσεις και Συνδέσμους Λογοτεχνών και άλλους πολιτιστικούς 
φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν είτε από μόνοι τους είτε σε 
συνεργασία μαζί μας, εκδηλώσεις μνήμης Κώστα Μόντη, στα πλαί-
σια του «Έτους  Κώστα  Μόντη» να επικοινωνήσουν μαζί μας για συ-
ντονισμό με στόχο την καλύτερη δυνατή επιτυχία των προγραμματι-
ζόμενων εκδηλώσεων.    Παρακαλούμε τηλεφωνείτε στον Διευθυντή 
του Ιδρύματος  «Κώστας Μόντης», εγγονό του Ποιητή  Κώστα  Μόντη 
στο τηλ.  99470709.

• Ιδιαίτερη έμφαση η Επιτροπή μας προσδίδει και έχει ήδη προβεί 
σε επαφές με Δήμους και Κοινότητες με την παράκληση να δώσουν 
το όνομα του Κώστα Μόντη σε κεντρική οδό ή πλατεία του Δήμου ή 
της  Κοινότητα τους.  Ήδη έχουμε θετική ανταπόκριση από ορισμέ-
νους και θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάρτιο ειδική ανακοίνωση».



8

.

Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg

Carlsberg Legion Run

Carlsberg Football Experience

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι του 
τένις

Ποδηλατώ για τα παιδιά

Πανηγύρι Αγάπης και Προσφοράς 
για Άτομα με Αυτισμό

Οικονομική συνεισφορά 
στον Δήμο Λ/σού

Αποκαλυπτήρια προτομής 
Κώστα Μόντη

Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας

Παρσουσίαση Βιβλίου 
 Γιώργου Χ’’ Μαρκάκη

Αλίκη Βουγιουκλάκη 
στο Φεστιβάλ Carlsberg (Ρετρό)

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ημέρα Παιδιού

Προσωπικό

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Περιβάλλον

Πολιτιστικά

Αθλητικά

3η Παγκύπρια Εκστρατεία 
ανακύκλωσης πλαστικού
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δείχτηκε ο Ιmraim Besart, της Ε.Ν.Παραλιμνίου, ο οποίος επέλεξε 
το Ειδικό Σχολείο για παιδιά με Ειδικές Ανάγκες Φάρος Ζωής, για 
να συνεισφέρει η εταιρεία μας το χρηματικό ποσό των €1000. Το Ει-
δικό  Σχολείο ΄΄ Φάρος Ζωής’’, βρίσκεται στο Παραλίμνι και φιλο-
ξενεί 86 παιδιά με Νοητική Στέρηση, Κινητικές και άλλες συναφείς 
παθήσεις, από 2-18 χρόνων.  Καλύπτει την Ελεύθερη περιοχή Αμ-
μοχώστου, καθώς και τις κοινότητες Ορμήδειας και Ξυλοφάγου της 
Επαρχίας Λάρνακας. Λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες στη βάση 
της ολοήμερης φροντίδας από ομάδα συνοδών, φροντιστών, φυσιο-
θεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγων γυμναστών, και ειδικών 
δασκάλων.

Η επίδοση της σχετικής επιταγής στον εκπρόσωπο του Συνδέσμου 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ΄΄ Φάρος Ζωής΄ ,́ 
κ. Γιώργο Κυθραιώτη, καθώς και η βράβευση του ποδοσφαιριστή, 
έγινε στα γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. στις10/13/14.

3. Μάρτιος 2014
« Καλύτερος ποδοσφαιριστής», για τον Μάρτιο 2014, αναδείχτηκε 
Conceisao Do Roserio Rogerio, του Άρη Λεμεσού,  ο οποίος υπέδειξε 
τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό για την εισφορά των €1000. Η τε-
λετή απονομής του επάθλου στον ποδοσφαιριστή καθώς και της επί-
δοσης της χρηματικής επιταγής στον Σύνδεσμο, έγινε στο οίκημα του 
Συνδέσμου, στη Λεμεσό, όπου στεγάζεται το ΄΄Κέντρο Παρέμβασης΄΄ 
για Άτομα με Αυτισμό. Το Κέντρο προσφέρει ημερήσια φροντίδα και 
απασχόληση σε άτομα από 3 μέχρι και 45 χρόνων.

Στην τελετή βράβευσης του ποδοσφαιριστή με το Αριστείο του επά-
θλου Carlsberg  και της επίδοσης της επιταγής    στην πρόεδρο του 
Συνδέσμου κα Σταυρούλα Γεωργιάδου, παρέστηκαν μέλη του προσω-
πικού, γονείς και παιδιά του Κέντρου και  εκπρόσωποι του Λεμεσια-
νού σωματείου.

Στόχος του Επάθλου που φέτος συμπληρώνει 43 χρόνια ζωής και 
προσφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι να καλλιεργήσει ανά-
μεσα στους ποδοσφαιριστές την ευγενή άμιλλα, το ήθος την τέχνη 
και την αρετή και να εμπεδώσει το τίμιο παιχνίδι στους αγωνιστικούς 
χώρους και να συνεισφέρει στη ενίσχυση Φιλανθρωπικών και Ευα-
γών Ιδρυμάτων.  

Τις απονομές εκ μέρους της εταιρείας έκανε ο Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλλης, μέσω του οποίου οι βραβευθέντες πο-
δοσφαιριστές και οι παραλήπτες της χρηματικής βοήθειας εξέφρα-
σαν τις ευχαριστίες τους προς την Carlsberg και τον Όμιλο «Φώτος 
Φωτιάδης» για την διαχρονική, πολυσήμαντη και πολυδιάστατη προ-
σφορά τους στον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα.

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης και η Carlsberg, συνεχίζουν να δείχνουν 
έμπρακτα την κοινωνική τους προσφορά και αλληλεγγύη  προς τον 
συνάνθρωπο μας, μέσω του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg.

Κάθε μήνα στα πλαίσια του  ομώνυμου θεσμού αναδεικνύεται ο ΄΄Κα-
λύτερος Ποδοσφαιριστής΄΄ από την αντικειμενική και αμερόληπτη 
ψήφο των αθλητικών συντακτών, ο οποίος βραβεύεται με το Αριστείο 
του Επάθλου και παράλληλα με δική του υπόδειξη η Carlsberg συ-
νεισφέρει το ποσό των 1000 ευρώ σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.  

Για τους  τρεις πρώτους αγωνιστικούς μήνες του 2014, καλύτεροι πο-
δοσφαιριστές αναδείχτηκαν: 

1. Ιανουάριος 2014
«Καλύτερος ποδοσφαιριστής» για τον αγωνιστικό μήνα Ιανουάριο 
του 2014, αναδείχτηκε ο  Μοse Ohayon της Ανόρθωσης, ο οποίος 
υπέδειξε τον Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών για να συνεισφέρει η 
Φώτος Φωτιάδης Λτδ, το χρηματικό βραβείο των €1000, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που διέπουν το δημοφιλή θεσμό της εταιρείας 
μας.

Η επίδοση της επιταγής  στον πρόεδρο της Οργάνωσης κ. Χριστάκη 
Νικολαΐδη, καθώς και η βράβευση του ποδοσφαιριστή,  έγινε στα 
γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στη ξεχωριστή  παρου-
σία του αγνού φιλάθλου και ένθερμου υποστηρικτή της ομάδας της 
Αμμοχώστου και μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, Αντρέα 
Χαπούπη, ο οποίος παρακολουθεί με τα μάτια της ψυχής του, ανελλι-
πώς όλους τους αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.

2. Φεβρουάριος 2014
Για τον μήνα Φεβρουάριο 2014,»Καλύτερος ποδοσφαιριστής», ανα-
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Η Carlsberg επίσημη μπύρα του Legion Run

Για μια μέρα μόνο, στις 29 Μαρτίου 2014, χιλιάδες άτομα από εκατο-
ντάδες ομάδες που έψαχναν περιπέτεια και δύσκολες προκλήσεις, 
πήγαν στη Λάρνακα για να περάσουν περισσότερα από 18 εμπόδια 
από λάσπη, φωτιά, πάγο και συρματόπλεγμα. Μετά την ολοκλήρωση 
της κούρσας, οι συμμετέχοντες θα έιχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν 
την επιτυχία τους μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους με 
ζωντανή μουσική, φαγητό,διασκεδαστικά παιχνίδια, διαγωνισμούς 
και φυσικά απολαυστική μπύρα Carlsberg.

Η κυπριακή εκδοχή του Legion Run αποτελεί την πρεμιέρα της πε-
ριοδείας του 2014, η οποία θα περάσει από άλλες επτά χώρες και 
οχτώ πόλεις της νοτίου και ανατολικής Ευρώπης. Περισσότερα από 
τρία εκατομμύρια άτομα έχουν τρέξει σε κούρσες με εμπόδια τα τε-
λευταία τρία χρόνια ανά το παγκόσμιο. Το Legion Run είναι η πρώτη 
ευκαιρία για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτή την πλευρά 
του πλανήτη, να λάβουν μέρος σε μια ανάλογη κούρσα, στη δική τους 
ή σε μια κοντινή τους χώρα και η Κύπρος πήρε πρώτη τη σειρά της, 
τον Μάρτιο του 2014.

Τα εμπόδια είναι τοποθετημένα πάνω σε μια διαδρομή πέντε χιλιο-
μέτρων και είναι κατασκευασμένα με τρόπο που δοκιμάζουν τόσο το 
σώμα αλλά και το μυαλό, αφού οι δρομείς καλούνται να πηδήξουν 
πάνω από φωτιά, να σκαρφαλώσουν πάνω σε τοίχους, να έρπουν 
μέσα σε λάσπη και κάτω από συρματόπλεγμα και να περάσουν μέσα  
σε δεξαμενές με πάγο και νερό.

Μέχρι και πεντακόσιοι δρομείς ξεκινούσαν την ίδια ώρα, με κύματα 
εκκίνησης κάθε τριάντα λεπτά, ξεκινώντας στις 10.00 το πρωί και τε-
λειώνοντας στις 15.00 το απόγευμα.

H Legion Run είναι μια κούρσα πέντε χιλιομέτρων με μεγάλα εμπό-
δια, η οποία απευθύνεται και προσφέρει μια ανεπανάληπτη πρόκλη-
ση και εμπειρία, σε άτομα ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και 
σωματικής ικανότητας, λόγω του μη-ανταγωνιστικύ της χαρακτήρα. 

Ο χώρος του φεστιβάλ αποτελείτο από μια μεγάλη σκηνή με ζωντανή 
μουσική από συγκροτήματα, DJs, επιδείξεις, διασκεδαστικά παιχνί-
δια και διαγωνισμούς.
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Η Carlsberg επίσημη μπύρα του Legion Run «The Carlsberg Football Experience»
Η Carlsberg πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και δίνει την ευ-
καιρία στους χιλιάδες Κύπριους ποδοσφαιρόφιλους και λά-
τρεις του βασιλιά των σπορ, ποδοσφαίρου, να μελετήσουν και 
να γνωρίσουν μέσα από ένα διαφορετικό φακό την ιστορία του 
παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η ψυχαγωγική – εκπαιδευτική ποδοσφαιρική έκθεση «Celebrate 
Football - The Carlsberg Football Experience» με 3,000 αυθεντικά, 
συλλεκτικά και ιστορικά ποδοσφαιρικά αντικείμενα, άνοιξε τις πύ-
λες της την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014, για να παρουσιάσει στο κοινό 
της Κύπρου την εξέλιξη του « Βασιλιά των Σπορ» μέσα από τις δε-
καετίες.
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τον κάθε επισκέπτη να θαυ-
μάσει την αξιολάτρευτη ιστορία του παγκοσμίου και να δει από κο-
ντά χιλιάδες αντικείμενα.  Από την πρώτη ημέρα οι επισκέψεις στο 
χώρο του Annex 3 στο The Mall of Cyprus, φάνηκε να ξεπερνούν κάθε 
προσδοκία.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν  την Πέμπτη 24 Απριλίου, από  
τον παγκόσμιο κυπελλούχο με την ομάδα της Αργεντινής το 1978, 
Οσβάλντο Αρντίλες, οποίος ήρθε στην Κύπρο ειδικά για αυτό τον 
σκοπό.
Η έκθεση καταλαμβάνει ένα εμβαδό 1100 τετραγωνικών μέτρων και 
ο μέσος όρος που χρειάζεται κάποιος για να την απολαύσει είναι 75 
λεπτά.
Μερικά από τα αντικείμενα που εκτίθενται  στην έκθεση είναι:

• Περισσότερα από 100 υπογραμμένα αυθεντικά προϊόντα μεγάλων 
μορφών του ποδοσφαίρου 

• Πέρα από 2000 ιστορικά και μοντέρνα αντικείμενα που αφορούν 
το ποδόσφαιρο 

• Περισσότερα από 20 εκπαιδευτικά βίντεο και ψυχαγωγικά βίντεο.
• Πέραν από 50 ιστορίες που αφορούν την στρογγυλή θεά 
• Παιχνιδότοπος που συγκλονίζει τους φιλάθλους κάθε ηλικίας
• Μοναδικές ρετρό εμφανίσεις Εθνικών ομάδων και Συλλόγων της 
Ευρώπης από το 1950 μέχρι σήμερα

• Αυθεντικές Φανέλες, υπογραμμένα παπούτσια και πληροφορίες 
των Θρύλων του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου

• Την εξέλιξη του ποδοσφαιρικού παπουτσιού με αυθεντικά παπού-
τσια από το 1930 μέχρι σήμερα 

• Την ξεχωριστή συλλογή των μπάλων όλων των Παγκοσμίων Κυ-
πέλλων από το 1930 μέχρι σήμερα

• Υπογραμμένες μπάλες και εμφανίσεις από τους ποδοσφαιριστές 
μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων 

• Αφίσες, μασκότ, φωτογραφίες, βίντεο και πολλά άλλα αναμνη-
στικά δώρα από ιστορικές αναμετρήσεις και παγκόσμιες διοργανώ-
σεις.

• Στο χώρο της έκθεσης υπάρχουν συνοδοί/ξεναγοί που ενημερώ-
νουν τους επισκέπτες για τα εκθέματα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά)

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται 
διαγωνισμοί, ποδοσφαιρικά κουίζ και ψηφοφορίες με έπαθλα.
H έκθεση λειτουργεί τις καθημερινές από τις 3μμ- 9μμ και τα Σαβ-
βατοκύριακα από τις 10πμ- 9μμ και θα διαρκέσει μέχρι και την 1η 
Ιούνιου 2014.

Ο πρώην άσσος των ευρωπαικών γηπεδων και της Εθνικής Αργεντινής, 
Οσβάλντο Αρντίλες, τέλεσε τα εγκαίνια της ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής έκθεσης που 
παρουσιάζει την εξέλιξη του «Βασιλιά των Σπορ» μέσα από τις δεκαετίες!
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Με κεντρικό σύνθημα ‘’Ποδηλατώ για τα παιδιά 2014’’, οι  μαθητές του Γ΄ Δημοτικού σχολείου Ιδαλίου, που 
διαμένουν στις περιοχές Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Κωνστάντια και Νέα Λήδρα της ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης,  του Δήμου Ιδαλίου, διοργάνωσαν με επιτυχία  το τριήμερο 4 – 6  Απριλίου, σε συνεργασία 
με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο  ‘’ Ένα Όνειρο μια Ευχή’’, ποδηλατική διαδρομή 500 χιλιομέτρων,  για  ενίσχυση 
του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με Καρκίνο και άλλες συναφείς παθήσεις. 

Χορηγός της εκδήλωσης που πραγματοποιείται για 6η συνεχή χρονιά, ήταν η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ, με την προσφορά Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός για τις ανάγκες των ποδηλατιστών, συμβάλλο-
ντας έτσι στην επιτυχία του  ιερού  σκοπού της εκδήλωσης. 

Περαιτέρω αναφέρεται  ότι η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικές Κοινωνικής 
Ευθύνης , είναι εδώ και πολλά χρόνια ο Μέγας χορηγός των δυο μεγάλων εκδηλώσεων που ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος ΄΄Ένα Όνειρο μια Ευχή, διοργανώνει καθεχρονικά, τον Μάιο. Το Λαϊκό Πανηγύρι στο Πάρκο Αγί-
ου Δημητρίου, στη Λευκωσία, στις 24 Μαΐου και το αθλητικό ποδοσφαιρικό τουρνουά, «mini football», στις 
31 Μαΐου, στα γήπεδα του Nuevo Campo,στα Λατσιά.

Ποδηλατώ για τα Παιδιά 2014

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι του Τένις
Μεγάλη η προσφορά του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης

Σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 28/2/14, στο Lemon Park, στη Λευκωσία, με 
ευκαιρία την ¨Ημέρα του Τένις ,̈ η Ομοσπονδία Αντι-
σφαίρισης Κύπρου, βράβευσε τους κορυφαίους αντι-
σφαιριστές για το 2013, όπως και τους πρωταθλητές 
Ομίλους.

Παράλληλα βράβευσε το ήθος που επέδειξαν στους 
αγωνιστικούς χώρους και αναγνώρισε την προσφορά 
όσων στηρίζουν το τένις στην Κύπρο, τον αθλητισμό 
και την κοινωνία, μεταξύ των οποίων το Φυσικό Με-
ταλλικό Νερό Αγρός, την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ και τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης που για μισό και 
πλέον αιώνα στηρίζουν το άθλημα.

Στην ‘’Ημέρα του Τένις΄΄ , παρέστησαν η  πρόεδρος του 
ΚΟΑ κα Κλέα Παπαέλληνα,  ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ Ου-
ράνιος Ιωαννίδης, καθώς επίσης και παράγοντες και 
φίλοι του αθλήματος και φυσικά οι βραβευθέντες με 
τις οικογένειες τους.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντι-
σφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ), κ Φίλιος Χριστοδούλου, 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες της 
Ομοσπονδίας και στην εκδήλωση ΄΄Ημέρα του Τένις’’, 
η οποία κατέστη θεσμός την τελευταία 20ετία και εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη του για την στήριξη που η 
Ομοσπονδία παίρνει από τους χορηγούς.

Στη φωτογραφία πάνω, οι κορυφαίοι αντισφαιριστές 2013, σε ομαδικό φω-
τογραφικό στιγμιότυπο και κάτω ο κύριος Αλέξης Φωτιάδης βραβεύει τον 
Γιάννο Ιωαννίδη, Πρόεδρο του Ο.Α.Λευκωσίας Field club για την κατάκτηση 
της πρώτης θέσης στο ‘‘Αγρός’’ Διασωματειακό Πρωτάθλημα 2013.
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Οικονομική συνεισφορά στον Δήμο 
Λεμεσού
Μπορεί το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου 2014, οι Λεμεσιανοί να ξε-
χύθηκαν στους δρόμους σε ένα ξέφρενο πανηγύρι, για να γιορτάσουν 
το μεγάλο και τελευταίο καρναβαλίστικο πάρτι,  κάποιοι όμως φρό-
ντισαν να  συμβάλουν με τις πράξεις τους στην απάμβλυνση των προ-
βλημάτων των δυσπραγούντων συνανθρώπων μας. Αυτοί οι κάποιοι 
δεν ήταν παρά συνάδελφοι μας, μέλη του προσωπικού του Πρατηρίου 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς στη Λεμεσό, οι οποίοι με την έγκρι-
ση της εταιρείας, έστησαν το γνωστό καραβάνι της εταιρείας στην 
περιοχή του Εναερίου, όπου διέθεταν προς πώληση, προϊόντα της 
εταιρείας μας στους καρναβαλιστές, γεγονός το οποίο απέφερε το 
σεβαστό ποσό των 1600 ευρώ, που παραδόθηκε στον Δήμαρχο Λεμε-
σού για να το διαθέσει για  φιλανθρωπικό σκοπό.  

Συγχαρητήρια στους αγαπητούς συναδέλφους για την πρωτοβουλία 
τους. Aυτό θα πει κοινωνική αλληλεγγύη.

Πανηγύρι αγάπης  και προσφοράς
Τα αλτρουιστικά τους αισθήματα  αγάπης και προσφοράς  προς τον 
συνάνθρωπο μας, μετουσίωσαν σε πράξη, εικοσιτέσσερα άτομα μέλη  
του προσωπικού του πρατηρίου της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  
Λευκωσίας  και συγγενείς  τους,  τα οποία εθελούσια συμμετείχαν  
και συνέβαλαν στην επιτυχία  της φιλανθρωπικής εκδήλωσης ΄΄ Πα-
νηγύρι Αγάπης για  Άτομα με Αυτισμό΄ ,́ που πραγματοποιήθηκε  την 
Κυριακή 6 Απριλίου 2014, στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, στην Λευ-
κωσία, από τον Σύνδεσμο Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 
΄΄Μαζί΄ .́

Συγχαίρουμε τους  συναδέλφους μας και ευχόμαστε το αξιέπαινο πα-
ράδειγμα τους να το ακολουθήσουν και άλλοι εθελοντές συνάδελφοι 
μας. Σε τέτοιους καιρούς που ζούμε κάθε εθελοντική  προσφορά και 
βοήθεια στους δυσπραγούντες συμπολίτες μας, είναι υποχρέωση 
όλων μας.
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Αποκαλυπτήρια Προτομής Κώστα Μόντη
Από το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 2014,  επέτειο των  100 χρόνων 
από την γέννηση του, ο Κώστας  Μόντης, ο μεγαλύτερος ποιητής της 
σύγχρονης Κυπριακής Γραμματείας, επέστρεψε δια της  προτομής 
του στα Προπύλαια  του αγαπημένου του  Παγκυπρίου  Γυμνασίου,  
φωτεινός φάρος,  για να  εμπνέει και να καθοδηγεί τις επερχόμενες 
γενεές  των μαθητών.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής, τέλεσε ο Πρόεδρος κ. Νίκος  
Αναστασιάδης, στην παρουσία  του Αρχιεπισκόπου.  Η προτομή, έργο 
του Γιώργου Μαυρογένη, είναι προσφορά του Κοινωφελούς, Επιστη-
μονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος  «Φώτος Φωτιάδης».

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος  μεταξύ άλλων, ανέφερε:  «Είναι μεγάλη 
η χαρά μου  αλλά και η συγκίνηση μου που σήμερα βρίσκομαι σε αυτό 
τον ιερό, για τα Ελληνικά  Γράμματα και το Ελληνικό Πνεύμα, χώρο 
για να τιμήσουμε μαζί ένα μεγάλο Έλληνα, ένα διανοητή, τον Κώστα 
Μόντη.  

Χαίρω  που μου δίνεται η ευκαιρία να αποκαλύψω την προτομή του 
Μεγάλου  μας Ποιητή στο χώρο όπου φοίτησε και απέκτησε τα πρώτα 
μεγάλα εφόδια για τη λαμπρή μετέπειτα πορεία του».

«Πρέπει να συγχαρούμε το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτι-
στικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» που έχει ηγηθεί των εκδηλώσεων 
και που από την επομένη του θανάτου του ποιητή έχει προκηρύξει τα 
ετήσια Σχολικά  Βραβεία Κώστα Μόντη,  τα οποία κερδίζουν αύξηση 
συμμετοχών από έτους εις έτος και έχουν δημιουργήσει συναγερμό 
στην ευγενή αυτή άμιλλα, ανάμεσα στους νέους μας.»

Ο Δρ. Σόλων Χαραλάμπους αναφέρθη σε σημαντικά στοιχεία που 
υπάρχουν στο αρχείο του Σχολείου σχετικά με τη φοίτηση  του πολυ-
βραβευμένου  Κώστα Μόντη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.  Τόνισε  «ότι 
υπήρξε αριστούχος και πάντα  πρώτος μαθητής, σε όλες τις τάξεις. 

Στην έκτη τάξη κατέκτησε  και τα  δύο σημαντικά βραβεία.  Είχε πρω-
τεύοντα  ρόλο στα γεγονότα του Οκτώβρη του 1931, ξεσηκώνοντας 
τους συμμαθητές του.  Εκφώνησε τον επικήδειο του Ονούφριου Κλη-
ρίδη που σκότωσαν οι Άγγλοι  στο Κυβερνείο».   

Με τη δική του ομιλία ο εγγονός του ποιητή, Κώστας  Μόντης,  συ-
μπλήρωσε  «ότι οι Βρετανικές Αρχές όταν πληροφορήθηκαν την πα-
τριωτική του δράση,  για να του κλείσουν το στόμα και να τον κερδί-
σουν, του πρότειναν να εγκαταλείψει το Παγκύπριο και να συνεχίσει 
τη φοίτηση του στην Αγγλική Σχολή  και  του υποσχέθηκαν ότι  θα τον 
έστελλαν για σπουδές στην Αγγλία  με  δική  τους  υποτροφία.   Ο νεα-

ρός Μόντης, Ελληνοκεντρικός, αρνήθηκε.  Προτίμησε  να συνεχίσει 
την  Ελληνική  του  Παιδεία, που υπηρέτησε πιστά μέχρι το τέλος της 
ζωής του». 

Ο Δρ. Φώτος  Φωτιάδης, Πρόεδρος των δύο Ιδρυμάτων «Φώτος  Φω-
τιάδης» και  «Κώστας Μόντης»,  στενός φίλος του Ποιητή για 62 ολό-
κληρα χρόνια,  εξήρε τη φωτεινή  προσωπικότητα, την πηγαία ευγέ-
νεια, τον αδαμάντινο  χαρακτήρα του, τον πλούτο του πνεύματος, το 
βάθος του στοχασμού και την ποιότητα του ως ανθρώπου και είπε 
ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος γι’ αυτό  και συνέχισε:   «Ο  Ποιητής  
με τον μοναδικό ποιητικό του  λόγο  μίλησε τη γλώσσα του Θεού, τη 
γλώσσα της πατρίδας αλλά και εκείνη της καρδιάς».   «Μας ανεβά-
ζει, τον κάθε αναγνώστη του, στα πρωτόγνωρα υψηλά δώματα της 
δημιουργίας του».  

«Η μεγαλοσύνη του Κώστα Μόντη δεν μετριέται από την έκταση του 
έργου του αλλά από την προέκταση της δημιουργίας του  μέσα  μας ,   
μέσα  στο χρόνο.  Και αυτή η προέκταση δεν επιτυγχάνεται  με πλα-
τειασμούς αλλά με λιτό, απέρριτο,  επιγραμματικό και  ολιγόστιχο 
ποιητικό λόγο που δίνει στις «στιγμές»   ατελείωτη διάρκεια.»

«Ο Κώστας Μόντης ευτύχησε να γράψει ελληνικά, αλλά ατύχησε που 
δεν μεταφράστηκε έγκαιρα σε ξένες γλώσσες για να αναγνωριστεί 
και να δικαιωθεί, όπως  του άξιζε,  ως μεγάλος ποιητής του σύγχρο-
νου κόσμου.  Αυτός είναι ίσως και ο μόνος λόγος που στερήθηκε το 
Βραβείο Νόμπελ».

Και  πρόσθεσε:
«Όταν  ο  Κώστας Μόντης τραγουδά τους συλλογισμούς του και 
στιχουργεί τους αγχώδεις και εναγώνιους στοχασμούς του, όταν 
επιστρέφει σε αγάπες, χώρους και πρόσωπα του παρελθόντος για 
να θυμάται και να θρηνεί, όταν με μια μοναδική παρατηρητικότητα 
ανακαλύπτει και αποκαλύπτει τα αθέατα στους πολλούς, όταν   συνε-
παίρνεται από τον αγώνα της πατρίδας του και συνθλίβεται από την 
τραγωδία της γης του, δεν εξομολογείται μόνο τα δικά του τα βιώ-
ματα.»  

«Εκμυστηρεύεται και τα δικά μας, σαν αυθεντικός εκπρόσωπος 
όλων εμάς, που αδυνατούμε να δούμε όσα βλέπει ο ποιητής, που 
αδυνατούμε να πούμε όσα λέγει και όπως τα λέγει ο ποιητής.»

Και κατάληξε:
«Ο Κώστας  Μόντης θα βρίσκεται  πάντα ένα βήμα μπροστά από μας, 
για να ανοίγει δρόμους σε μας και σ’ αυτούς που θάρθουν ύστερα 
από μας.»
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Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Οι χαρούμενες παιδικές φωνές που γεμίζουν κατά περιόδους  τα 
πρωινά τους χώρους του Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, 
έργο του Κοινωφελούς Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης», το οποίο ως γνωστό στεγάζεται σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στους κήπους της Ζυθοβιομηχανίας μας, ανήκουν 
σε παιδιά της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, τα οποία 
μαζί με την συνοδεία των δασκάλων τους επισκέπτονται  το Μουσείο 
για να γνωρίσουν και απολαύσουν από κοντά τα πολυαγαπημένα τους 
ζώα και πτηνά καθώς και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα εκθέματα του.

Μια από αυτές τις επισκέψεις είναι και αυτή από το νηπιαγωγείο 
‘’Πουπού Αλεπού’’, από την Λευκωσία, τα παιδιά του οποίου  παρου-
σιάζονται στις φωτογραφίες σε πλήρη τάξη,  μετά την άφιξη τους στο 
εργοστάσιο και πριν την είσοδο τους στο χώρο του μουσείου. 

«Οι μικροί μας επισκέπτες παρά το νεαρό της ηλικίας τους, δείχνουν 
μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα του μουσείου  και μέσα από  τις  
ερωτήσεις τους αναδεικνύουν την μεγάλη τους θέληση να εμπλου-
τίσουν τις γνώσεις τους για την πανίδα και χλωρίδα της Κύπρου. 
Ιδιαίτερη προτίμηση οι νεαροί μας επισκέπτες, επιδεικνύουν στους 
βιότοπους της Κύπρου με τις αναπαραστάσεις του δάσους της Πάφου 
και της Αλυκής Λάρνακας, καθώς επίσης και στην αναπαράσταση της 
Κυπριακής Αυλής με όλα τα κατοικίδια που μπορούσε να δει κανείς 
στις κυπριακές αυλές του παλιού καιρού’’, μας λέει η ξεναγός του 
μουσείου Θεοδώρα Κορνιώτου.. 

Στο «Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας», η συλλογή του οποί-
ου περιλαμβάνει 2500 περίπου εκθέματα, ο επισκέπτης μπορεί να 
γνωρίσει τη φυσική κληρονομιά της Κύπρου. Να δει πετρώματα της 
Κυπριακής γης, να ανακαλύψει τη ζωή στη Μεσόγειο θάλασσα και να 
μάθει για τα αποδημητικά πτηνά που επισκέπτονται την Αλυκή της 
Λάρνακας. Θα γνωρίσει τα ενδημικά είδη της Κύπρου καθώς και τις 
ιδιότητες και τα γνωρίσματα τους. Συλλογές κογχυλίων και κοραλ-
λιών, απολιθωμάτων, ημιπολύτιμων λίθων και εντόμων κοσμούν τις 
βιτρίνες του μουσείου. Επίσης ο επισκέπτης μπορεί να δει δείγματα 
δεινόσαυρων να διακοσμούν τους κήπους του μουσείου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Μουσείου: www.natmuseum.org.cy

Το  Μουσείο  είναι ανοικτό καθημερινά με ελεύθερη είσοδο και ευ-
χαρίστως δέχεται επισκέπτες από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτή-
ρια, οργανωμένα σύνολα, οικογένειες και άτομα, κατόπιν τηλεφωνι-
κής διευθέτησης, στα τηλέφωνα 22585834 - 22585858   κα Θεοδώρα 
Κορνιώτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του 2013, είχαμε φιλοξε-
νήσει 5000 άτομα. 
 
Ημέρες και ώρες επίσκεψης: Δευτέρα – Πέμπτη 09.00- 12.00 (τε-
λευταία είσοδος)  και 14.00- 16.00 (τελευταία είσοδος)- Παρασκευή 
09:00 – 13:00 (τελευταία είσοδος)

Παρουσίαση βιβλίου
Παράγων Ελλάς, οι Ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπη
Με τίτλο “Παράγων Ελλάς, οι Ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπη”, πραγματοποιήθηκε στην Τετάρτη 
22/1/14, στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ, στη Λευκωσία, η παρουσίαση του βιβλίου, του Ελληνικής κατα-
γωγής Ευρωβουλευτή της Γερμανίας, Γιώργου Χατζημαρκάκη, ο οποίος σε ένδειξη συμπαράστασης 
προς την Κύπρο, τον Μάρτιο του 2013, εμφανίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο φορώντας φανέλα με το συμ-
βολικό μήνυμα, ‘’Σεβαστείτε την Κύπρο, εάν θέλετε να σώσουμε την Ευρώπη’’.

Την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού με  μεγάλη επιτυχία, παρακολού-
θησε πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων πολιτικοί, επιχειρηματίες άνθρωποι των γραμμάτων αλλά  και 
απλοί πολίτες. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του προέδρου του Ομίλου μας, Δρα Φώτου Ια Φωτιάδη.

Χορηγός της εκδήλωσης  ήταν Η Carlsberg, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός και ο Χυμός ΕΝΑ.
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Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο 
Φεστιβάλ της Carlsberg
Ανεπανάληπτες στιγμές χάριζε καθηνυκτικά για δύο σχεδόν δεκαετίες, το Φεστιβάλ Carlsberg στους θαυ-
μαστές και φίλους του, που κατά χιλιάδες έσπευδαν να απολαύσουν την αγαπημένη τους μπύρα και να 
παρακολουθήσουν το πλούσιο σε ποικιλία και ποιότητα καλλιτεχνικό πρόγραμμα του.

Μια τέτοια νύκτα έζησαν οι χιλιάδες θαμώνες του Φεστιβάλ του Ιουλίου 1979, στο οποίο έδωσε το παρών 
της η  Εθνική Σταρ της Ελλάδας, Άλικη Βουγιουκλάκη η οποία με την παρουσία της λάμπρυνε την μεγα-
λύτερη γιορτή της Κύπρου και έδωσε κουράγιο και ελπίδα στον τότε βασανισμένο και ταλαιπωρημένο από 
την Τούρκικη εισβολή Κύπριο Πολίτη.

Στη φωτογραφία η αείμνηστη Αλίκη στο χώρο του Φεστιβάλ ψυχαγωγεί τους πολυπληθείς θαυμαστές της, 
με το γνωστό και ανεπανάληπτο τρόπο που μόνo αυτή γνώριζε.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
H Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου. 
O  Όμιλος μας σε ένδειξη αγάπης και εκτίμησης για την προσφορά 
της γυναίκας στo θεσμό της  οικογένειας, την εργασία και την κοινω-
νία γενικότερα, καθε χρονιά προσφέρει ένα συμβολικό δώρο.

Οι δύο τελευταίες όμως χρονιές με τις δραματικές αλλαγές που 
επήλθαν στην οικονομία λόγω της οικονομικής κρίσης, μας έφε-
ρε αντιμέτωπους με ένα  νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, 
όπου χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ανάγκη από υλική και άλλως 
πως  βοήθεια και συμπαράσταση, για να ανταπεξέλθουν στις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν, μέχρι να ανατείλουν  καλύτερες μέρες 
στον τόπο μας.
 
Εν όψει αυτής της πρωτόγνωρης για τον τόπο μας τραγικής οικο-
νομικής κατάστασης που βιώνουμε, η διεύθυνση της εταιρείας με 

την σύμφωνη γνώμη των εορτάζουσων γυναικών και σε συνεργασία 
με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, αποφάσισε όπως το ποσό που θα 
διατίθετο για την αγορά του αναμνηστικού δώρου,  προσφερθεί για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 
Η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους άντρες και γυναίκες ενωμένους 
κα συνοδοιπόρους στην κοινή προσπάθεια για να αναστρέψουμε το 
αρνητικό κλίμα και  να επαναφέρουμε την οικονομία μας σε ρυθμούς 
ανάκαμψης και ευημερίας.

Μπορεί η γιορτή  να μην συνοδεύτηκε από το συμβολικό δώρο, όμως 
οι εκφρασθείσες εγκάρδιες και ειλικρινείς  ευχές της διεύθυνσης 
και του ΄΄ανδρικού προσωπικού΄΄ για  Χρόνια Πολλά και ότι καλύτε-
ρο στη ζωή της κάθε συναδέλφου, είναι που μετρά περισσότερο από 
κάθε τι άλλο.

ΡΕ
ΤΡ
Ο
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Ημέρα Παιδιού
Στα πλαίσια του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομί-
λου μας και μετά την επιτυχία που είχε σημειώσει πέρσι η ‘’Hμέρα 
Παιδιού’’, η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε και φέτος, με νέες ιδέ-
ες και καινούργιες δραστηριότητες, έτσι όπως τα παιδιά το ζήτησαν 
μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο που είχε 
σταλεί μετά το πέρας της περσινής εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου, 2014 , Με-
γάλη Τετάρτη, από τις 7.30πμ – 5μμ, πήραν μέρος  τα παιδιά από 6 – 18 
χρόνων, του προσωπικού εταιρειών του Ομίλου  Φώτος Φωτιάδης, τα 
οποία είχαν την ευκαιρία να περάσουν μαζί μια όμορφη και ξέγνοια-
στη μέρα.   

Η φετινή εκδήλωση  περιελάμβανε, επίσκεψη στη φάρμα βιολογικής 
εκτροφής ζώων και βιολογικής καλλιέργειας ‘’River Land’’, στο χω-
ριό Πέρα Ορεινής, όπου τα παιδιά  είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια 
μοναδική περιπέτεια στη φύση και να δουν από κοντά πως λειτουργεί 
μια βιολογική φάρμα. 

Στο φιλικό αυτό χώρο, τα παιδιά, μεταξύ άλλων είχαν  την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν στο θερμοκήπιο και να μαζέψουν φρέσκες ντομάτες 
και αγγουράκια για το πρόγευμα τους, να κάνουν πεζοπορία σε μο-
ναδική διαδρομή στο φαράγγι του παραπόταμου του Πεδιαίου, να 
παρακολουθήσουν τη μέθοδο  αρμέγματος των ζώων, να παίξουν και 
να ταΐσουν τα ζώα. Τα μεγαλύτερα παιδιά (12+), έζησαν  μια μονα-
δική εμπειρία κάνοντας kayak (κωπηλασία) στο φράγμα Ταμασσού 
την ώρα που τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά έφτιαχναν πασχαλινές 
δημιουργίες ή έπαιζαν άλλα παιχνίδια.

Στο γεύμα  που προσφέρθηκε  σε ταβέρνα  κοντά στη φάρμα, τα παι-
διά είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ  νηστίσιμων και μη 
φαγητών, στο πνεύμα  των νηστειών των εορτών του Πάσχα και να 
απολαύσουν χυμούς ΕΝΑ και Νερό Αγρός. 

Υπό το άγρυπνο μάτι της ειδικής ομάδας συνοδών του προσωπικού 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, που ανέλαβε την διοργάνωση 
και την ασφαλή διακίνηση τους από έμπειρο οδηγό λεωφορείου,  τα 
παιδιά επέστρεψαν καταγοητευμένα από την ολοήμερη  εκπαιδευτι-
κή τους εκδρομή. 

Γονείς και παιδιά εκφράζουν τις ευχαριστίες τους μέσω του περιοδι-
κού μας προς την διεύθυνση του Ομίλου και την οργανωτική ομάδα 
για την επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς και για την αγάπη και στοργή 
που πρόσφεραν στα παιδιά.
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3η Παγκύπρια Εκστρατεία ανακύκλωσης 
πλαστικού «Ανακυκλώνω.. άρα υπάρχω»
Από τα 250.000.000.000 πλαστικά μπουκάλια εμφιαλω-
μένου νερού τα οποία καταναλώνονται κάθε χρόνο πα-
γκόσμια, μόνο το 24% ανακυκλώνεται. Μια παγκόσμια 
κινητοποίηση για την ανακύκλωση του πλαστικού έχει 
ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος έτσι ώστε όλο και περισσότερος κό-
σμος να ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της ανακύκλωσης . 
Χαρακτηριστικά 8.000 πλαστικά μπουκάλια εμφιαλωμέ-
νου νερού  πετιούνται κάθε δευτερόλεπτο στα σκουπίδια!

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτή την παγκόσμια κινη-
τοποίηση, η κυπριακή νεολαία μπορεί να οδηγήσει την 
κυπριακή κοινωνία ακόμα ψηλότερα στον τομέα της ανα-
κύκλωσης. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction 
Youth for the Prevention στα πλαίσια του Προγράμματος 
για το περιβάλλον «Άρτεμης» και σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς,  διοργανώνει την 3η πα-
γκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης της νεολαίας για την 
ανακύκλωση πλαστικού με τίτλο «Ανακυκλώνω... άρα 
υπάρχω». Μέγας Χορηγός της εκστρατείας, για 3η συνε-
χόμενη χρονιά  είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός!
 
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 
19 Μαΐου 2014 και θα καλύψει το σύνολο της Κύπρου. Θα 
χρησιμοποιηθούν τα παραδοσιακά και μοντέρνα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και θα διανεμηθεί επιστημονικό /
ενημερωτικό υλικό σε κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά 
και σε χώρους σύναξης της νεολαίας όπως σχολεία και 
πανεπιστήμια. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας θα 
πραγματοποιηθεί και συλλογή ερευνητικών δεδομένων 
για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για την 
ανακύκλωση πλαστικού στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 17 -18 Μαΐου θα πραγματο-
ποιηθούν εκδηλώσεις συλλογής πλαστικού σε κεντρι-
κούς πεζόδρομους  της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της 
Λάρνακας. Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν μι-
κροί και μεγάλοι, μιας και η ανακύκλωση του πλαστικού 
είναι υπόθεση όλων μας! Η τελετή λήξης της εκστρατεί-
ας θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου στο Γραφείο της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος παρουσία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, βουλευτών και άλλων επισήμων.
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Εκδηλώσεις Προσωπικού

Αφυπηρετήσεις Προσωπικού

Αποχαιρετιστήριο δείπνο 

Γενέθλια Henrick Persson

Βραβεύσεις Κορυφαίων Ασφαλιστών Universal

Καρναβαλίστικο Πάρτι Πρατηρίου Λ/σού

Τσικνοπέμπτη στο Πρατήριο Λ/κας

Ετήσια Συνάντηση Προσωπικού 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ

Εορτασμοί Εβδομάδας Ποιότητας
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Αφυπηρετήσεις
Η αφυπηρέτηση από το εργασιακό περιβάλλον με την συμπλήρωση του 
65ου έτους της ηλικίας, αποτελεί κομβικό σημείο στη ζωή του κάθε 
εργαζομένου ανθρώπου. Σηματοδοτεί το τέλος της ενεργής συμμε-
τοχής του ατόμου στα  εργασιακά δρώμενα και την απαρχή μιας νέας 
εποχής με νέους στόχους και προσανατολισμούς.

Η αλλαγή αυτή δίνει την ευκαιρία στον αφυπηρετήσαντα συνταξιούχο 
να ασχοληθεί με μια άλλη όψη της δημιουργικής του ζωής. Μακριά 
από την καθημερινότητα και το άγχος της βιοπάλης, του προσφέρε-
ται  η δυνατότητα να  ασχοληθεί με άλλα πιο προσωπικά και ίσως πιο 
ουσιώδη πράγματα και να απολαύσει τη ζωή μέσα από μια διαφορετι-
κή σκοπιά. Με τις εμπειρίες ενός σοφού άντρα, που κουβαλά μαζί του 
μέσα από για μια ολοκληρωμένη φυσιολογική επαγγελματική ζωή, 
είναι τώρα έτοιμος να προσφέρει από ένα διαφορετικό πόστο στην 
κοινωνία. 

Τα συναισθήματα που διακατέχουν τους ανθρώπους που αισίως συ-
μπληρώνουν το ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης είναι ανάμεικτα. Αυτά 
και άλλα παρόμοια βίωσαν οι αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, Χαρά-
λαμπος Αθανασίου και Πέτρος Γεωργίου και όσοι παρευρέθηκαν στις 
αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν προς τιμή τους 
στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2104. 

Αφυπηρέτηση Χαράλαμπου Αθανασίου

Μέσα σε ένα συγκινησιακή εκδήλωση που έγινε 
στις 30/1/14 στην αίθουσα φιλοξενίας του εργο-
στασίου του Ζυθοποιείου μας,  τα μέλη του Προ-
σωπικού του Τμήματος Έτοιμου Προϊόντος της 
Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης Λτδ, αποχαι-
ρέτησαν με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης του, 
τον  αγαπητό συνάδελφο Χαράλαμπο Θεοδοσίου.  

Για  τον άνθρωπο Χαράλαμπο και την προσφορά 
του στον Όμιλο, μίλησε ο Διευθυντής Παραγω-
γής του Ζυθοποιείου μας, Νικόλας Χριστοδού-
λου, ο οποίος ανάφερε « Μετά από 12 χρόνια 
παραγωγικής παρουσίας και προσφοράς στην 

εταιρεία μας, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Χαράλαμπος, ήλθε η 
ώρα να αφυπηρετήσει. Ο χρόνος κυλά γρήγορα και φεύγει χωρίς να το 
συνειδητοποιήσουμε. Έτσι  γρήγορα κύλισε λοιπόν και για τον Χαρά-
λαμπο τον οποίο σήμερα αποχαιρετούμε και τον κατευοδώνουμε στη 
νέα του ζωή. 

Ο Χαράλαμπος εργοδοτήθηκε στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία 
Λτδ, ως εργάτης βάρδιας στη μονάδα PET, το 2001και το 2007 μετα-
φέρθηκε στο Τμήμα Διακίνησης Έτοιμου Προϊόντος, στη θέση του 
εργάτη. Διακρινόταν για την εργατικότητα του, την ευελιξία και προ-
σαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες εργασίας. Ήταν θετικός και  αποτε-
λεσματικός σε όποια καθήκοντα και εργασίες του ανατίθεντο. Η αφο-
σίωση του στην εργασίας και την εταιρεία τον έχουν καταξιώσει στη 
συνείδηση της Διεύθυνσης και του Προσωπικού.
Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε και του υποσχόμαστε ότι θα τον 
έχουμε παντοτινό φίλο. Του ευχόμαστε κάθε προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία», κατέληξε ο Νικόλας Χριστοδούλου.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικής τιμητικής πλακέτας στον τι-
μώμενο από τον Νικόλα Χριστοδούλου  και η εκδήλωση έκλεισε με 
δεξίωση.

Αφυπηρέτηση Πέτρου Γεωργίου

Μετά από 14 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προ-
σφοράς στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, από τη 
θέση του Αποθηκαρίου Αδασμολόγητων (Bonded), ο 
αγαπητός  συνάδελφος Πέτρος Γεωργίου, αφυπηρε-
τεί. Για αυτό τον σκοπό η Διεύθυνση, το Προσωπικό 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, οι συνάδελφοι  
και οι στενοί συνεργάτες του, διοργάνωσαν αποχαι-
ρετιστήρια τιμητική εκδήλωση για να εκφράσουν την 
αγάπη και την εκτίμηση τους για όσα πρόσφερε στην 
εταιρεία και στους ανθρώπους που συνεργάστηκε και 
μοιράστηκε μαζί τους ένα σημαντικό μέρος της ζωής 
του. Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν, η σύζυγος 
του τιμώμενου  Μάρω, οι θυγατέρες του, Κίκα, Αγγελι-
κή και Χριστιάνα και ο μικρός εγγονός του Δημήτρης.
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Αποχαιρετιστήριο δείπνο
Με την ευκαιρία της μετάθεσης του συνάδελφου Χρίστου Καψοκέφαλου, Key Accounts Planning Manager, 
από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στη Κροατία,  για να αναλάβει τη θέση του Operations Manager 
στην PPD Distribucija, (μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης), το Τμήμα Μarketing και Πωλήσεων της εται-
ρείας μας, διοργάνωσε προς τιμή του, στις 27/1/14, σε εστιατόριο της Λευκωσίας, αποχαιρετιστήριο δεί-
πνο.

Η βραδιά κύλισε μέσα σε μια ευχάριστη αλλά συγκινησιακή ατμόσφαιρα, στη διάρκεια της οποίας  οι συν-
δαιτυμόνες συνάδελφοι  είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν  όμορφες νοσταλγικές επαγγελματικές και 
όχι μόνο στιγμές και να ευχηθούν στον αγαπητό Χρίστο κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, χωρίς να 
παραλείψουν να επαναβεβαιώσουν  ότι η φιλία τους θα παραμείνει  παντοτινή.   

Στη φωτογραφία ο Χρίστος Καψοκέφαλος, με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο.

Happy Birthday Henrik Persson
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον αγαπητό Henrik, Business 
Development Manager της  Carlsberg International, ο οποίος βρι-
σκόταν στα κεντρικά γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στα 
πλαίσια της καθιερωμένης τριμηνιαίας επαγγελματικής του  επίσκε-
ψης στην εταιρεία μας, για θέματα Marketing και Πωλήσεων. 
 
Αμέσως μετά το γεύμα στο εστιατόριο του κτιρίου μας, οι συνάδελφοι 
του τμήματος Marketing της Carlsberg, αφού φρόντισαν προηγουμέ-
νως να τηρηθεί πλήρης μυστικότητα, (προφανές στοιχείο της έκπλη-
ξης), διοργάνωσαν  ‘’πάρτι γενεθλίων΄΄  και όλοι μαζί γιόρτασαν τα 38α 
γενέθλια του αγαπητού Henrik. 

O Henrik, αφού έσβησε τα κεράκια  της πρωτότυπα διακοσμημένης 
τούρτας και τα οποία σχημάτιζαν τον συμβολικό αριθμό 1847, χρονο-
λογία που ξεκίνησε η παραγωγή της Carlsberg στη Δανία, συγκινημέ-
νος από την αναπάντεχη ευχάριστη έκπληξη, απευθυνόμενος στους 
συναδέλφους του τμήματος Marketing είπε. «σας ευχαριστώ για  την 
όμορφες  και ανεπανάληπτες στιγμές που μου χαρίσατε. Το εκτιμώ 
αφάνταστα και θα παραμείνει πάντα στη μνήμη μου σαν  μια από τις 
πιο όμορφες  εκπλήξεις  της ζωής μου». 

Παρών στο πάρτι ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, καθώς και ο συνάδελφος του 
Ηenrik, Brian Jensen, International Marketing Manager for Carlsberg 
and Tuborg.

Μιλώντας εκ μέρους της εταιρείας η κα Καρολίνα Φωτιάδου, Imports 
and Logistics  Manager, ανάφερε «Θα ήθελα καταρχήν να  σας ευχα-
ριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση για την αφυπη-
ρέτηση του Αποθηκάριου μας, Πέτρου Γεωργίου ,ο οποίος εργάστηκε 
μαζί μας  τα τελευταία 14 χρόνια και είναι ίσως ο πιο ώριμος σε ηλικία 
Αποθηκάριος που αφυπηρετεί, τουλάχιστο από την εταιρεία μας!
Ο Πέτρος για αρκετά χρόνια πριν προσληφθεί στη Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, εργάστηκε σε  διάφορες θέσεις σε εταιρείες που τα 
βασικά τους προϊόντα ήταν αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα.  
Επομένως, η έναρξη της συνεργασίας μας τον Δεκέμβριο του 1999, 
ήταν για τον ίδιο, στην αρχή, μια απλή γεωγραφική μεταφορά.  Με την 
πάροδο των χρόνων και την άψογη συνεργασία μας , πιστεύω  ότι η 
περίοδος αυτή των 14 χρόνων θα παραμείνει στην μνήμη του σαν η πιο 
ενδιαφέρουσα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία! 

Η Διεύθυνση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και εγώ προσωπι-
κά θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό Πέτρο για την προσφορά του 
στην εταιρεία μας από τη θέση του Αποθηκάριου, για τον ζήλο και την 

υπευθυνότητα που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια στην διεκπεραίωση 
των καθηκόντων του και τη συμβολή του στην ομαλή λειτουργία της 
Αποθήκης Βonded.

Ο Πέτρος από την Δευτέρα,  θα αποκτήσει νέα αυξημένα καθήκοντα… 
αυτά του παππού, θέλω να του ευχηθώ υγεία και ευτυχία τόσο για τον 
ίδιο όσο και για την οικογένεια του και σύντομα να αποκτήσει και άλλα 
εγγονάκια που κατά τον πατέρα μου είναι η αναζωογόνηση της ζωής 
του».

Στην αντιφώνηση του ο αγαπητός Πέτρος ευχάριστε την εταιρεία και 
τους συναδέλφους του,  για την αγαστή συνεργασία που είχαν όλα αυτά 
τα χρόνια και ευχήθηκε καλή συνέχεια στις εργασίες του Ομίλου και 
κάθε προσωπική και οικογενειακή  ευτυχία στον κάθε ένα προσωπικά.

Στον Πέτρο  απενεμήθη αναμνηστική τιμητική πλακέτα  από την κα Κα-
ρολίνα Φωτιάδη, εκ μέρους του Ομίλου  Φώτος και ακολούθησε  δεξί-
ωση απ΄όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.
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Βραβεύσεις Κορυφαίων Ασφαλιστών 
Universal Life 2013
Κατάθεση Ψυχής
«Μπορούμε να φτάσουμε όσο ψηλά θελήσουμε φτάνει να το πιστέ-
ψουμε και να παλέψουμε. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στα Όνειρα μας 
είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Το Σύμπαν πραγματικά συνωμοτεί στο να 
πετύχεις το Όραμα σου φτάνει εσύ να αποδείξεις ότι το αξίζεις.» 

Με αυτά τα λόγια ο κος Γιώργος Ανδρέου, ο πρώτος Κύπριος που κα-
τάφερε να ανεβεί στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, 
παρότρυνε το ασφαλιστικό δίκτυο της Universal Life να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του.  Ο κος Ανδρέου ήταν ο κύριος ομιλητής στην τελε-
τή βράβευσης των Κορυφαίων Ασφαλιστών της Universal Life που 
έγινε την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο St Raphael 
στη Λεμεσό.  Η τελετή έγινε στην παρουσία της Εφόρου Ασφαλίσεων, 
κας Βικτώριας Νάταρ, της Βοηθού Εφόρου, κας Τώνιας Τσαγγάρη, 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Φώτου Φωτιάδη, του 
Αντιπροέδρου, κου Ανδρέα Γεωργίου, του Πρώτου Εκτελεστικού Δι-
ευθυντή, κου Ανδρέα Κρητιώτη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Διευθυντών και άλλων στελεχών της Εταιρείας καθώς και ολόκλη-
ρου του Ασφαλιστικού Δικτύου της Universal Life. 

Κοινό χαρακτηριστικό των ομιλιών της βραδιάς από τον Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και από 
τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή και το Διευθυντή Πωλήσεων της 
Εταιρείας ήταν ότι ο ζήλος, η εργατικότητα, ο επαγγελματισμός και 
προπαντός η κατάθεση ψυχής ήταν αυτά που βοήθησαν τους βρα-
βευθέντες να κατακτήσουν τη δική τους κορυφή και να διακριθούν 

μέσα από τις τόσο αντίξοες συνθήκες με τις οποίες βρεθήκαμε αντι-
μέτωποι το 2013 ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να συνεχίσουν με 
την ίδια αποφασιστικότητα  τις προσπάθειες που καταβάλλουν για 
διάκριση.

Η τελετή συνεχίστηκε και έκλεισε με τη βράβευση όλων των Κορυ-
φαίων Ασφαλιστών. Οι τρεις πρώτοι ασφαλιστές του 2013 ήταν:

• Πρώτος ασφαλιστής: ο Μεθόδιος Παπαμεθοδίου του υποκατα-
στήματος Στροβόλου στη Λευκωσία.

• Δεύτερος: ο Άδωνης Άδωνη του υποκαταστήματος Αγ. Αντωνίου 
στη Λευκωσία και

• Τρίτος: ο Φειδίας Παπανικολάου του υποκαστήματος Πάφου.

Βραβεύτηκαν επίσης οι τρεις πρώτοι Διευθυντές Υποκαταστήματος 
με την ψηλότερη παραγωγή:

• Πρώτος: ο Χριστάκης Μακρής, υποκατάστημα Αγίου Αντωνίου, 
Λευκωσία

• Δεύτερος: ο Μάριος Γεωργίου, υποκατάστημα Λεμεσού
• Τρίτος: o Αρέστης Οικονόμου, υποκατάστημα Πάφου 

Την παρουσίαση ανέλαβε ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής Αν-
δρέας Γιόρτσιος με τη βοήθεια στελεχών της Εταιρείας ενώ η βραδιά 
έκλεισε με δείπνο και μουσική.

Ο πρώτος σε παραγωγή Διευθυντής Υποκαταστήματος, κος Χριστάκης Μακρής πλαισιωμένος 
από τους κύριους Αντρέα Κρητιώτη,  Φώτο Φωτιάδη, Αντρέα Γεωργίου και Σαββίδη.

Ο πρώτος ασφαλιστής για το 2013 κος Μεθόδιος Παπαμεθοδίου πλαισιωμένος από τους 
κυρίους Αντρέα Κρητιώτη, Φώτο Φωτιάδη και Αντρέα Γεωργίου
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Καρναβαλίστικο πάρτι Προσωπικού 
Πρατηρίου Λεμεσού
Η Λεμεσός είναι η κατεξοχήν πόλη  του καρναβαλιού. Χιλιάδες 
ντόπιοι αλλά και ξένοι την επισκέπτονται  καθεχρονικά  για να 
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να απολαύσουν  την μεγάλη 
καρναβαλίστικη παρέλαση. Από αυτές τις εκδηλώσεις χαράς και δι-
ασκέδασης,  δεν ήταν δυνατό  να απουσιάσουν  τα μέλη του προσω-
πικού του Πρατηρίου μας, κάτι εξάλλου που συνηθίζουν να πράττουν 
όλα αυτά τα χρόνια.

‘Έτσι λοιπόν τηρώντας την παράδοση,‘’μασκαρευτήκαν‘’και όλοι 
μαζί, σαν μια οικογένεια, έδωσαν ραντεβού στο Πρυτανείο, στη πε-
ριοχή Σαριπόλου, για να ξεφαντώσουν με χορό, τραγούδι, φαγητά 
και φυσικά άφθονο ποτό. Οι φωτογραφίες που παραθέτουμε, απο-
τυπώνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο, τις όμορφες στιγμές που 
πέρασαν μαζί.

Η Τσικνοπέμπτη στο Πρατήριο Λάρνακας
Πιστοί στα ήθη και τα έθιμα, οι συνάδελφοι του πρατηρίου 
Λάρνακας, γιόρτασαν στις 20 Φεβρουαρίου 2014, 
την τσικνοπέμπτη.
Μέσα σένα εορταστικό, χαρούμενο και διασκεδαστικό περιβάλλον 
οι συνάδελφοι του πρατηρίου Λάρνακας γιόρτασαν με τον καλύτερο 
τρόπο την  ‘’τσικνοπέμπτη’’,  τιμώντας έτσι τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου μας. 

Οι ‘’φουκούες’’, άναψαν και η έντονη τσίκνα- κάπνα, που αναδυόταν 
από τα καλοψημένα εδέσματα στην σχάρα,  μαζί με το άφθονο ποτό, 
τις μεταμφιέσεις και τους χορούς που ακολούθησαν,  προσέδωσαν 
μια ξεχωριστή ομορφιά στην όλη εκδήλωση.  Οι συνάδελφοι   από-
λαυσαν στο μέγιστο βαθμό την ημέρα της τσικνοπέμπτης που γιορτά-
ζεται 11 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα  και προετοιμάστηκαν  για 
την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα. 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε όμορφα στιγμιότυπα τα οποία 
σας παρουσιάζουμε, με την ευχή όλοι να έχετε ένα καλό Πάσχα.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ετήσια συνάντηση των Τμημάτων Προ-
σωπικού της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης Λτδ, που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, στο Sporting Club, στα 
Λατσιά.

Η πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ήταν ολοήμερη και  περιλάμβανε 
παρουσιάσεις από ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της ως άνω 
εταιρείας, του Ομίλου μας, καθώς και της  Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ και της Universal Life.

Τις εργασίες  της συνάντησης άνοιξε ο  Γενικός Διευθυντής της  Ζυ-
θοβιομηχανίας  Φώτος Φωτιάδης Λτδ, Γιώργος Ιεροδιακόνου,  με μια 
περιεκτική  ανασκόπηση της περασμένης χρονιάς και ανάλυση των 
σημαντικότερων στόχων της εταιρείας για το 2014.

Ο Παναγιώτης Αντωνιάδης, Brand Manager της Carlsberg, ενημέ-
ρωσε τους συμμετέχοντες για τις προγραμματισμένες προωθητικές  
ενέργειες της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ενόψει παγκόσμιου 
κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα γίνει  το προσεχές καλοκαίρι, στη 
Βραζιλία. 

Τα καπνικά προϊόντα που διανέμει και εμπορεύεται η Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ,  αποτελούν μια σημαντική εμπορική δραστηριό-
τητα του Ομίλου μας. Γι’αυτή τη δραστηριότητα και τη σημασία της, 
μίλησε  ο συνάδελφος Θεοφάνης Λειβαδιώτης, από το Εμπορικό 
Τμήμα.

Ακολούθησε ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι γνώσεων,  το οποίο  συμπερι-
λάμβανε ερωτήσεις από ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου μας,  των προϊόντων μας καθώς και της πορείας του Ομίλου 
μας. Συντονιστές ήταν οι συνάδελφοι Doreen Demirdjian και Ανδρέ-
ας Μαυρίδης.

Η  Universal Life, είναι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Φώτος 
Φωτιάδης, στον τομέα των υπηρεσιών.  Για τις δραστηριότητες και 
τα προσφερόμενα οφέλη προς τα  μέλη του Προσωπικού, μίλησε  ο  
Κούλλης Σαββίδης,  Διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας. 

Μετά το πρωινό διάλλειμα, 4 μέλη από το προσωπικό μας έκαναν πα-
ρουσιάσεις για έργα τα οποία χειρίστηκαν και που δεν αφορούσαν τα 
καθήκοντα τους. Έργα τα οποία προσθέτουν αξία στην κοινωνία και 

βοηθούν σημαντικά τις δραστηριότητες μας. Τέτοιες ενέργειες στη-
ρίζουν και υποστηρίζουν την κουλτούρα μας και δένουν απόλυτα με 
τις αξίες μας, την Ομαδικότητα, την Ευελιξία και Το Πάθος μας! Είναι 
επίσης απόλυτα συνυφασμένες με το ‘motto’ της Carlsberg, ‘’That 
Calls for a Carlsberg’’. Οι παρουσιαστές ήταν η Ιωάννα Σμυρίλλη 
από το Τμήμα Αγορών, η 
Αντιγόνη Κόκκινου από 
το Συσκευαστήριο, ο Χα-
ράλαμπος Μάρας από το 
Τμήμα Ζυθοποιίας και ο 
Γιώργος Χριστοδούλου 
από το Εμφιαλωτήριο 
μας στον Αγρό.

Ακολούθως έγιναν οι 
βραβεύσεις Tμημάτων 
με μηδέν ατυχήματα και 
οι βραβεύσεις του Θε-
σμού Εισηγήσεων Δημι-
ουργικών Ιδεών για το 2013. 

Μία καινοτομία στη φετινή 
μας συνάντηση ήταν και η 
ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του  δημοφιλέστερου υπάλ-
ληλου της χρονιάς. Νικητής 
αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κά-
σιας, από το Τμήμα Αγορών 
και Αποθήκευσης στον οποίο  
απονεμήθηκε αναμνηστική 
πλακέτα από τον Πρόεδρο 
μας,  Δρα Φώτο Ια. Φωτιάδη.

Τις εργασίες της συνάντησης έκλεισε με χαιρετισμό του, ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ. Παύλος Φω-
τιάδης, ο οποίος και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις  και απορίες 
του προσωπικού. 

Η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα απολαυστικό γεύμα από το πλούσιο 
buffet του Sporting Club.

Ετήσια Συνάντηση  Τμημάτων 
Προσωπικού Ζυθοβιομηχανίας 
Φώτος Φωτιάδης Λτδ

Εορτασμοί Εβδομάδας Ποιότητας στην 
Photos Photiades Breweries Ltd
Το Προσωπικό και η Διευθυντική  Ομάδα της Photos Photiades Breweries Ltd, γιόρτασαν την Εβδομάδα Ποιότητας. Το φετινό 
μήνυμα ήταν «Photos Photiades Breweries Πρεσβευτές Ποιότητας». Οι εορτασμοί συμπεριλάμβαναν παρουσιάσεις και εργα-
στήρια για βελτίωση, όπου το κάθε τμήμα σε ειδικές συναντήσεις κατάγραψε εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση της κουλτού-
ρας ποιότητας στην Εταιρεία. Σε αυτές τις συναντήσεις έχουν καταγραφεί πέραν των 68 εισηγήσεων.  Μέρος των παρουσιάσεων 
ήταν και η ανάλυση στο προσωπικό των αποτελεσμάτων της έρευνας αντίληψης ποιότητας από το προσωπικό. Η έρευνα είχε 
διεξαχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.  Στην εβδομάδα ποιότητας συμμετείχε όλο το προσωπικό της Photos 
Photiades Breweries Ltd  και της Blue Sky (Mountain Springs) Ltd. 

Εκπρόσωποι από κάθε τμήμα με ‘’Μηδέν Εργατικά 
Ατυχήματα’’ για το 2013
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Πρεσβευτές Ποιότητας
Οι αρχές της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών στοχεύ-
ουν σε όλη την τροφική αλυσίδα από το αγρόκτημα στο τραπέζι. Όλο 
το προσωπικό έχουμε ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων μας 
μέχρι να καταναλωθούν. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες μας ή παραλεί-
ψεις μας κατά την παρασκευή  των προϊόντων μας επηρεάζουν την 
ποιότητα όπως θα την κρίνει ο καταναλωτής. 

Η ποιότητα ορίζεται από την Εταιρεία αλλά επηρεάζεται σημαντικά 
από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή. Διαφο-
ρετικοί καταναλωτές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από ένα προ-
ϊόν. Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις μπορούν να αλλάξουν αναλόγως 
των συνθηκών, όπως για παράδειγμα αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο, 
ανταγωνισμό, συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλότερη ποι-
ότητα.  Η κάθε επιτυχημένη εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στις απαιτήσεις έγκαιρα. Η σημαντική 
αλλαγή στην νοοτροπία μας είναι ότι η ποιότητα δεν έχει σχέση μόνο 
με το προϊόν αλλά με οτιδήποτε κάνουμε. Είναι μία φιλοσοφία που 
μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι σε οτιδήποτε κάνουμε.

Το θέμα της εβδομάδας ποιότητας ήταν «Photos Photiades Breweries 
Πρεσβευτές Ποιότητας». Οι πρεσβευτές ποιότητας είναι όλοι οι ερ-
γαζόμενοι σε ένα οργανισμό που πιστεύει στην ποιότητα. Ο ρόλος των 
πρεσβευτών ποιότητας είναι να:

• Βελτιώνουν κάθε δραστηριότητα του οργανισμού  μέσω της αξι-
ολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και καταβολής προσπάθει-
ας για εντοπισμό βελτιωμένου τρόπου λειτουργίας. «Πως μπορώ να 
κάνω αυτό που κάνω σήμερα καλύτερα;» 

• Λειτουργούν σαν μέντορες βοηθώντας τους συναδέλφους να βελ-
τιώσουν τις τμηματικές τους εργασίες μέσω αναθεώρησης διαδικα-
σιών και βελτίωσης σχέσεων με πελάτες 

• Στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων αρχίζοντας από την κατανόη-
ση των εταιρικών στόχων, εκτέλεση εργασίας προς το ίδιο αποτέλε-
σμα και στόχο και ταυτόχρονο προβληματισμό και υποβολή εισηγή-
σεων για επίτευξη των στόχων

• Βελτιώνουν την πορεία του οργανισμού μέσω της εργασίας τους
• Αυξάνουν την εμπιστοσύνη στον οργανισμό καθώς είναι στη θέση 
να εντοπίζουν και να μειώνουν ρίσκα, δηλαδή να εντοπίζουν τις αδυ-
ναμίες του συστήματος και να εισηγούνται αλλαγές

Οι Πρεσβευτές Ποιότητας μπορούν να πετύχουν όλα τα πιο πάνω 
μέσω:

• Αύξησης αποτελεσματικότητας
• Υποβολής καινοτόμων ιδεών
• Προώθησης ποιότητας
• Καλύτερης διαχείρισης πόρων

Τα κύρια μηνύματα της εβδομάδας παρουσιάζονται και στις διάφο-
ρες αφίσες που έχουν φιλοτεχνηθεί από το δημιουργικό τμήμα του 
ομίλου μας και έχουν αναρτηθεί στους χώρους των εργοστασίων.
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Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

That calls for a Carlsberg

Νέα Προϊόντα
Flash Power Energy Drink

Johnnie Walker Home Mentoring 
Μια απίθανη εμπειρία δοκιμής 
Ουίσκι

Ανανεώνεται το Johnnie Walker 
Red Label

Johnnie Walker Home Mentoring

Το Johnnie Walker Ταξιδεύει τον 
μεγάλο νικητή στην Barcelona

Ειδικό βραβείο στη Vodka 
Belvedere

« Τα νέα μας» στο iPad

Το κρασί στο ποτήρι σας μέσω του 
iPad

Βραδιά Γευσιγνωσίας

Διαγωνισμός « Κέρδισε Νερό για 
ένα χρόνο»

Έδωσε σε πέντε τυχερούς 
iPhone 5c

Φυσικό Ανθρακούχο Νερό Blu

Διαγωνισμός Φρουτοποτού ΕΝΑ

Lucky Strike - Εκλεκτά προϊόντα

Moet & Chandon Οινοποιός της 
Χρονιάς

Η Moet & Chandon γιόρτασε τα 
270 της χρόνια

Η Guinness ενώνει τους κατανα-
λωτές σ’ όλο τον κόσμο

Carlsberg Limited Edition 
Nordic Collection

Διαγωνισμός κέρδισε 2 iPad mini
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Τέτοιες στιγμές αξίζουν μια Carlsberg
Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, διοργανώθηκε συνάντηση στις εγκατα-
στάσεις του Ζυθοποιείου Φώτος Φωτιάδης, που είχε σαν στόχο την 
παρουσίαση στο προσωπικό των εταιριών μας της νέας στρατηγικής 
της εταιρίας μας για την μπύρα Carlsberg. 

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κος Αλέξης Φωτιάδης, αναφέρθηκε στις 
τεράστιες αλλαγές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας 
και την προσπάθεια μας σαν Κύπρος να προσαρμοστούμε στα νέα δε-
δομένα και την νέα τάξη πραγμάτων , που διαμορφώνουν  και επηρε-
άζουν  τις    σχέσεις  μας  με την ΕΕ, την  Ευρωζώνη  καθώς  και τα 
διεθνή  χρηματοοικονομικά κέντρα.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι στα 70 χρόνια λειτουργίας του Ομίλου 
μας, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και τη δύναμη, τη θέληση αλλά 
και την εξυπνάδα για να μεγαλώνουμε και να προχωρούμε μπροστά.  
Σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε 
και την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που χρειάζεται για να 
βγούμε ακόμα πιο δυνατοί. 

Ακολούθησε παρουσίαση στοιχείων των τελευταίων χρόνων για την 
αγορά μπύρας στην Κύπρο καθώς και τον επηρεασμό της  από τις πιο 
πάνω αλλαγές.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοιχεία από έρευνες αγοράς, που κα-
ταδεικνύουν την ηγετική θέση της Carlsberg στην Κύπρο, τόσο από 
πλευράς πωλήσεων, όσο και από πλευράς εικόνας 
στα μάτια των Κύπριων καταναλωτών.

Ακολούθως το τμήμα marketing παρουσίασε τις  
νέες συσκευασίες  σε κουτιά (cans)  της Carlsberg 
και επεξηγήθηκαν οι λόγοι που ώθησαν την εται-
ρεία να προβεί στη νέα της κίνηση.

« Ως η πρώτη σε πωλήσεις και προτίμηση μπύ-
ρα στην Κυπριακή αγορά, έχουμε αποφασίσει 
λόγω  σημαντικής μείωσης στα εισοδήματα μιας 
μεγάλης μερίδας των Κυπρίων, να δώσουμε την 
ευκαιρία στους καταναλωτές μας, να συνεχίσουν 
να απολαμβάνουν την αγαπημένη τους μπύρα, σε 
πιο προσιτές τιμές», ανάφερε ο Senior Marketing 
Manager της εταιρείας, Νίκος Μαυρουδής.

Κατά την παρουσίαση έγινε ανάλυση των στόχων  
που αναμένει η εταιρία να επιτύχει μέσω των 
νέων συσκευασιών, τονίστηκε το πόσο σημαντική 
είναι η συμβολή όλου του προσωπικού στην επί-
τευξη τους.

Επίσης παρουσιάστηκε η διαφήμιση και επικοι-
νωνία που θα ακολουθήσει την τοποθέτηση των 
νέων συσκευασιών στην αγορά.

Ακολούθως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ,  κος Παύλος  
Φωτιάδης, ευχαρίστησε το προσωπικό για την 
αθρόα προσέλευση , την προσοχή και  το ενδι-
αφέρον που επέδειξε καθ΄ολη  την διάρκεια της 
παρουσίασης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην αλ-
ληλοκατανόηση και στην αγαστή συνεργασία, που 
η διεύθυνση και το προσωπικό, επέδειξαν  κατά 

το 2013 στην κοινή προσπάθεια για αντιμετώπιση της κρίσης.

« Η προνοητικότητα  της διεύθυνσης  να πάρει έγκαιρα μέτρα, από 
το τέλος του 2009, όπως η προσθήκη νέων προϊόντων στην γκάμα 
μας, η  μείωση ή παγιοποίηση επενδύσεων , η μείωση εξόδων και 
οι αλλαγές στη δομή της εταιρείας, αλλά και η σωστή ανταπόκριση 
του προσωπικού, μας βοήθησαν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της 
επερχόμενης οικονομικής κρίσης. Με την ίδια φιλοσοφία θα αντι-
μετωπίσουμε και τις προκλήσεις του 2014. Πρέπει να προχωρήσου-
με με σωστή συνεργασία, επικεντρωμένοι στους στόχους μας, για 
να καταφέρουμε για ακόμη μία φορά να βγούμε νικητές. ‘’Όλοι μαζί 
μπορούμε’’, κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Φωτιάδης, στην συνέχεια, επεσή-
μανε την ύψιστη σημασία που το Ζυθοποιείο μας διαχρονικά προσδί-
δει στην ποιότητα της μπύρα μας. Τόνισε επίσης με έμφαση το πόσο 
σημαντικό στοιχείο  είναι η φρεσκάδα στην μπύρα, κάτι που αποτελεί 
τεράστιο πλεονέκτημα των μπυρών μας, σε σχέση με οποιαδήποτε 
εισαγόμενη μπύρα. 

Είπε χαρακτηριστικά, « η ποιότητα αποτελεί  την παρακαταθήκη  της  
επιτυχίας  της Carlsberg και  είναι στοιχείο αδιαπραγμάτευτο. Η δια-
φύλαξη της ύψιστης ποιότητας είναι για μας κανόνας ιερός ».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις και η εκδήλωση έκλεισε με 
δεξίωση.
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Νέα  Προϊόντα
Ένα ακόμα ενεργειακό ποτό ήρθε να ενισχύσει την γκάμα των προϊόντων μας .
 
Το FLASH POWER παρασκευάζεται στην Ταϊλάνδη από την εταιρία OSOTSPA Co. Ltd, την 
ίδια εταιρία που παρασκευάζει το SHARK Energy Drink. Η OSOTSPA έχει παράδοση στην 
παρασκευή προϊόντων άριστης ποιότητας και το FLASH POWER  αναμένεται να ενθουσι-
άσει με την γεύση του, τους λάτρεις των ενεργειακών ποτών και όχι μόνο.
 
Στρατηγική του Flash Power είναι:
• Να ενδυναμώσει τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της εταιρίας μας στην κατηγορία 
των ενεργειακών ποτών.

• Να κερδίσει πωλήσεις από ανταγωνιστές στην κατηγορία των ενεργειακών ποτών που 
τοποθετούνται τιμολογιακά πιο χαμηλά από το SHARK.

• Να στοχεύσει νεαρό κοινό (κυρίως έφηβους), οι οποίοι καταναλώνουν ενεργειακά 
ποτά της πιο πάνω κατηγορίας.

• Να τοποθετηθεί σε όλη την off - trade αγορά αλλά και σε τουριστικές περιοχές.
 
Θα διατίθεται στην αγορά στην συσκευασία των 24x250ml με τιμή τιμοκαταλόγου  €11,05.
 Καλή επιτυχία!

Johnnie Walker Ηome Mentoring:
Μια απίθανη εμπειρία δοκιμής ουίσκι
Ένα άκρως διαφορετικό και διασκεδαστικό απόγευμα οργάνωσε το 
Johnnie Walker για αντιπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton. Οι εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την απίθα-
νη εμπειρία δοκιμής ουίσκι, που γίνεται από τους εξειδικευμένους 
ambassadors του πρώτου σε πωλήσεις στον κόσμο Σκωτσέζικου ου-
ίσκι. Οι αντιπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. έμειναν κατενθουσιασμένοι. 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ηome Mentoring που προσφέρει το 
Johnnie Walker, έχει τεράστια επιτυχία μέχρι στιγμής μιας και προ-
σφέρει στους λάτρεις του ουίσκι, μια  ευχάριστη εμπειρία  γι’ αυτούς 
και την παρέα τους, χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Έχουν γίνει εκα-
τοντάδες mentoring μέχρι τώρα, σε άτομα που ήθελαν να περάσουν 
μια διαφορετική και συναρπαστική βραδιά με την παρέα τους. Mέσα 
από το πρόγραμμα, παρουσιάζονται όλα τα μυστικά παραγωγής του 

Σκωτσέζικου ουίσκι και της γευσιγνωσίας και η καταπληκτική του 
ιστορία, με ένα μοναδικό τρόπο.  

Ζήστε και εσείς την  απίθανη αυτή εμπειρία  ακολουθώντας μια 
πολύ απλή διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώ-
σετε συμμετοχή και να καλέσετε στο σπίτι σας 6 μέχρι 12 φίλους 
σας, οποιαδήποτε μέρα και ώρα εσείς θέλετε. Τότε, ο ambassador 
του Johnnie Walker, θα έρθει στη παρέα σας και θα φροντίσει μέσα 
σε μια ώρα να σας κάνει ειδήμονες του ουίσκι. Μπορείτε να κατα-
χωρήσετε την αίτησή σας μέσω facebook στο www.facebook.com/
johnniewalkercyprus ή να καλέσετε στο 96400805 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Επίσημος αντιπρόσωπος του Johnnie Walker στην Κύπρο είναι η 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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Johnnie Walker Home Mentoring Sessions
Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα ‘’Johnnie Walker 
Home Mentoring sessions’’, που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 
του 2013. Τον μήνα Μάρτιο 2014, η έλευση της Άνοιξης και 
οι ανοιξιάτικες βραδιές που ακολουθούν μέχρι το Πάσχα, 
δημιουργούν μια διαφορετική διάθεση και μας προδιαθέ-
τουν να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί με τους φί-
λους μας. H ώρα αλλάζει, η μέρα μεγαλώνει και μαζί τους 
δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την διοργάνωση 
μιας ξεχωριστής βραδιάς στο σπίτι μας, παρέα με το διά-
σημο σκωτσέζικο ουίσκι, Johnnie Walker.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ‘Johnnie Home Mentoring 
Sessions’, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και συ-
νεχίζεται ίσα με σήμερα, αναμένεται να συμπληρωθεί το 
Πάσχα του 2014. Το διάσημο σκωτσέζικο ουίσκι σας προ-
σφέρει  τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα μυστικά 
και τη μαγεία του Johnnie Walker, χωρίς κανένα δικό σας 
κόστος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε 
στο σπίτι από 6 μέχρι 12 φίλους σας, οποιαδήποτε μέρα 
και ώρα εσείς θέλετε. Τότε, ο ambassador του Johnnie 
Walker θα σας επισκεφτεί για μία ώρα, που είναι η διάρ-
κεια του προγράμματος, και θα σας μάθει όλα τα μυστικά 
παραγωγής του σκωτσέζικου ουίσκι και την καταπληκτική 
του ιστορία, βοηθώντας σας να ανακαλύψετε τις γεύσεις 
και τα αρώματά του, με ένα μοναδικό τρόπο. 

Τώρα με την έλευση της Άνοιξης και τις αλλαγές που φέρ-
νει μαζί της, η διάθεση μας αλλάζει και μας δημιουργεί 
τις ιδανικές συνθήκες και  προϋποθέσεις για την διοργά-
νωση μιας ξεχωριστής βραδιάς στο σπίτι μας.

Γίνετε λοιπόν ειδήμονες του ουίσκι και περάστε μια ξε-
χωριστή βραδιά γεμάτη εκπλήξεις με την παρέα σας! 
Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας μέσω facebook στο 
http://www.facebook.com/#!/johnniewalkercyprus?sk=
app_221460014534454 ή να καλέσετε στο 96400805 για 
περισσότερες πληροφορίες και τότε ο ambassador του 
Johnnie Walker θα αναλάβει τα υπόλοιπα.

Στην ανανέωση της φιάλης του Red Label προχώρησε η εταιρεία 
Johnnie Walker. Μετά από μία δεκαετία η εταιρεία αποφάσισε να 
επανασχεδιάσει τη φιάλη του διάσημου brand ώστε να συνάδει με 
την υπόλοιπη γκάμα του Johnnie Walker. 
 
Η καινούργια φιάλη, εμπνευσμένη από τον σύγχρονο και δυναμικό 
χαρακτήρα του Red Label, διατηρεί το τετραγωνισμένο της σχήμα το 
οποίο βοήθησε το brand να γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο αφού δι-
ευκόλυνε την μεταφορά του ανά το παγκόσμιο. 
 
Η ανανέωση της φιάλης του Red Label ακολούθησε το λανσάρισμα 
των δύο νέων labels, Gold Label Reserve & Platinum, ολοκληρώνο-
ντας έτσι  την ανανέωση του brand το οποίο παραμένει το πρώτο σε 
πωλήσεις Σκοτσέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ανανεώνεται το Johnnie Walker Red Label
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To Johnnie Walker ταξιδεύει τον μεγάλο 
νικητή του διαγωνισμού  
“Be a Bartender” στη Βαρκελώνη, για τους αγώνες της F1
O Πάρης Αντωνίου είναι o μεγάλος νικητής του online διαγωνισμού 
του Johnnie Walker “Be a Bartender”, ο οποίος θα ταξιδέψει στις 
9 Μαΐου 2014 μαζί με τον κολλητό του στην πανέμορφη Βαρκελώνη, 
όπου θα παρακολουθήσουν τους αγώνες της F1 σαν προσκεκλημέ-
νοι του Johnnie Walker. Η πίστα της Καταλονίας είναι γρήγορη και 
τεχνική ενώ οι πιλότοι της F1 τη θεωρούν πολύ ξεχωριστή και ιδιαί-
τερα απαιτητική! Σίγουρα η εμπειρία θα είναι μοναδική!  

Η αποστολή του online παιχνιδιού καλούσε τους συμμετέχοντες 
να μπουν σε ρόλο   Bartender και να φτιάξουν σωστά, τρία Johnnie 
Walker Red Label cocktails, κερδίζοντας έτσι συμμετοχή στη μεγά-
λη κλήρωση για την πιο μαγική εμπειρία της F1, σε έναν από τους 
πιο δημοφιλείς προορισμούς που φιλοξενούν τους αγώνες. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την πρόκληση να φτιάξουν online, με τα 
σωστά συστατικά,  στις σωστές δοσολογίες και σε καθορισμένο 
χρόνο τρία Johnnie Walker Red Label cocktails: το Johnnie Ginger 
Signature Serve με Johnnie Walker Red Label, ginger ale, ginger 
και πάγο, το Johnnie Soda Signature Serve με Johnnie Walker Red 
Label, Orange Bitters και σόδα και το Johnnie Tea Signature Serve 
με Johnnie Walker Red Label και green tea. Όσοι εκτελούσαν τον 
στόχο σωστά, λάμβαναν μέρος στην κλήρωση για το τετραήμερο 
ταξίδι στη Βαρκελώνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα καθώς και τα 
προνομιούχα εισιτήρια της F1.

Στη φωτογραφία ο νικητής του διαγωνισμού, Πάρις Αντωνίου, παρα-
λαμβάνει το προνομιούχο ΄΄πακέτο΄΄ του τετραήμερου ταξιδιού, από 
τον Brand Manager (Dark Spirits), της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
Γιώργο Κιτή.

Ειδικό Βραβείο στη  Vodka Belvedere
 στα  Spirits Business Vodka Masters
Η Vodka Belvedere , η πρώτη super premium Vodka στον κόσμο, εί-
ναι γνωστή για το διακριτικό χαρακτήρα και τη γεύση της. Oι διακε-
κριμένοι του κλάδου, τιμούν εκ νέου την διάσημη Vodka Belvedere 
με ένα ακόμα βραβείο ως αναγνώριση της συνέπειας και της αρι-
στείας, στο φετινό διαγωνισμό Vodka Masters. Το βραβείο αυτό δη-
μιουργήθηκε ειδικά για τη Vodka Belvedere. 
Υπό την προεδρία του The Spirits Business 1 και μιας ομάδας κορυ-
φαίων ειδικών στο χώρο των οινοπνευματωδών ποτών, το βραβείο 
Vodka Masters κρίνει πάνω από 100 βότκες για τη γεύση τους, το 
σχεδιασμό και τη συσκευασία τους. Οι κριτές συμμετείχαν σε μια τυ-
φλή δοκιμή ώστε να εντοπίσουν και να ανταμείψουν τις καλύτερες 
εταιρείες παραγωγής βότκας στον κόσμο. Η Vodka Belvedere, κυρι-
αρχεί σε αυτά τα βραβεία, συλλέγοντας περισσότερα από 25 μετάλ-
λια  από το 2007, έτος δημιουργίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού.  
 «Η Vodka Belvedere έχει αποδείξει με συνέπεια τις απίστευτα υψη-
λές προδιαγραφές της, καθώς τόσο η καινοτομία στη γεύση όσο και η 
συσκευασία της υπερείχαν στο διαγωνισμό Vodka Masters. Είναι με 
μεγάλη μου χαρά που επιβεβαιώνω ότι έχουμε απονέμει στη Vodka 
Belvedere τα περισσότερα μετάλλια συνολικά, από την ημέρα έναρ-
ξης των βραβείων  Vodka Masters, και αισθανθήκαμε ότι άξιζε μια 
ξεχωριστή αναγνώριση και υποστήριξη μέσα από αυτό το ειδικό βρα-
βείο», δήλωσε ο Daisy Jones, Αναπληρωτής εκδότης του The Spirits 
Business.

H Vodka Belvedere Pure διανέμεται στην κυπριακή αγορά από την 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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‘‘Τα νέα μας’’ στο iPad
Mια νέα πρωτοποριακή μέθοδο επικοινωνίας του περιοδικού ΄΄τα νέα μας’’, εφάρμοσε  το τμήμα σχεδι-
ασμού και διαφήμισης της εταιρείας μας. Τώρα οι αναγνώστες μας μπορούν να  διαβάσουν  το περιο-
δικό του Ομίλου μας στην ηλεκτρονική του μορφή, (εκτός από την ιστοσελίδα www.ppd.com.cy και   το  
‘’newsletter’’) και μέσω μιας νέας εφαρμογής που απευθύνεται στους  κατόχους ηλεκτρονικών συσκευών   
IPad.
 
Για την εφαρμογή του νέου συστήματος   απλά μπείτε στο AppStore του iPad και κατεβάστε την εφαρμογή 
΄΄Ta Nea Mas’’. Μετά  το σύστημα αυτόματα θα αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση με την νέα.  Σας ευ-
χόμαστε καλή ανάγνωση! 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει το i Tunes, υπάρχουν εν ενεργεία, 427 χρήστες iPad 
οι οποίοι έχουν  κατεβάσει την εφαρμογή ¨τα νέα μας¨ και διαβάζουν  το περιοδικό μας από 2012 μέχρι 
σήμερα.

Το κρασί στο ποτήρι σας, 
μέσω του iPhone και iPad

Ακόμα ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο ενημέρωσης / πληροφόρησης  έχει λανσάρει πρόσφατα η εταιρεία 
μας προς τους φίλους τους κρασιού και του καλού φαγητού, προσφέροντας τους επιλογές και λύσεις στην 
αναζήτηση τους για την απόλυτη απόλαυση.
 
Η ενημέρωση / πληροφόρηση με την ονομασία ‘’Photos Photiades’ Wines ‘’, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρο-
νική μορφή στο App Store, για συσκευές IPhone και iPad. Δοκιμάστε το δεν θα χάσετε!

Bραδιά Γευσιγνωσίας
Mε πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας Ανάπτυξης Ακακίου, πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 19/02/14,στο χώρο του Δημοτικού Συμβούλιου 
Ακακίου, παρουσίαση των κρασιών του Οινοποιείου Κυπερούντας, 
καθώς και γευσιγνωσία των κρασιών (Πετρίτης, Ανδεσίτης, Κυπε-
ρούντα Ροζέ, Κυπερούντα Chardonnay & Κυπερούντα Cabernet 
Sauvignon). 

Την παρουσίαση, έκανε με τον γνωστό επαγγελματικό του τρόπο ο 
συνάδελφος, Wine Consultant,Κοσμάς Αδάμου, ο οποίος αναφέρθη-
κε στις κυριότερες ποικιλίες σταφυλιών στον κόσμο και στη διαδικα-
σία αξιολόγησης του κρασιού.

Οι 60 περίπου φίλοι του καλού κρασιού που παρακολούθησαν την 
παρουσίαση, επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και υπέβαλαν πληθώρα 
ερωτήσεων γύρω από το κρασί και εκφράστηκαν με τα καλύτερα λό-
για για τα κρασιά του Oινοποιείου μας. Η βραδιά έκλεισε με γευσι-
γνωσία και άφησε άριστες εντυπώσεις.

Σε επιστολή της προς την εταιρεία μας, η πρόεδρος της Εταιρείας 
Ανάπτυξης Ακακίου, κα Αργυρή Τσίγκη, μεταφέρει τις θερμές   ευ-
χαριστίες,  όλων όσοι παρέστησαν στην εκδήλωση, μαζί με τις ευχές 
των για κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
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Διαγωνισμός - Κέρδισε νερό 
για ένα ολόκληρο χρόνο!
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Aγρός έδωσε την ευκαιρία στους χι-
λιάδες πιστούς καταναλωτές του, να διεκδικήσουν εξάδες του 
αγαπημένου τους νερού για μια ολόκληρη χρονιά!

Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο διαφορετικές περιόδους και  
απευθυνόταν σε όλους τους καταναλωτές του Φυσικού Μεταλλι-
κού Νερού Αγρός στις υπεραγορές Αλφαμέγα , οι οποίοι ήταν κά-
τοχοι της υπερκάρτας και των υπεραγορών Carrefour, παγκύπρια. 

Οι νικητές ανεδείχθησαν μετά από κλήρωση και τα ονόματα τους 
δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την συνάδελφο Brand Manager, Non Alcoholic 
Beverages, της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Μαρία Θεοδώ-
ρου, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τους κατανα-
λωτές να εκφράζουν την ευαρέσκεια τους για την προσφορά της 
εταιρείας μας.

Το J&B γέμισε τις ζωές μας με χρώμα και 
έδωσε σε πέντε τυχερούς από 1 iPhone 5c
Η πολυχρωμία μας κάνει όλους μας πιο θετικούς και δημιουργικούς! 
Η γεμάτη ζωηρά χρώματα καθημερινότητα γίνεται πιο ξέγνοιαστη και 
απολαυστική ενώ η μουντή ρουτίνα όταν εμπλουτίζεται με ζωντανά 
χρώματα μετατρέπεται σε μια ζωή γεμάτη νέες, ξεχωριστές και μο-
ναδικές εμπειρίες. Γιατί η ζωή είναι ένας καμβάς και είναι στο χέρι 
μας εάν θα τον αφήσουμε άδειο, εάν θα τον γεμίσουμε με άχαρα χρώ-
ματα και σχέδια ή αν θα τον χρησιμοποιήσουμε για φτιάξουμε ένα 
αριστούργημα! Το θρυλικό J&B για να επιβραβεύσει τους τολμηρούς 
και όλους όσους θέλουν να προσθέσουν περισσότερο χρώμα στη ζωή 
τους διοργάνωσε το διαγωνισμό Paint A Bottle στο Facebook.

Ο γεμάτος χρώμα διαγωνισμός Paint A Bottle του J&B, που είχε δι-
άρκεια 5 εβδομάδες και ήταν στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρα-
τείας ‘Dare to be Colourful’, προσκαλούσε και προκαλούσε τους 
fans του θρυλικού ποτού στην Κύπρο να κάνουν Like στη σελίδα του 
J&B Cyprus στο Facebook και να δημιουργήσουν το δικό τους αρι-
στουργηματικό μπουκάλι J&B. Εκτός από την ευκαιρία να δείξουν 
τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, οι χιλιάδες δημιουργοί των πο-
λύχρωμων μπουκαλιών J&B είχαν και την ευκαιρία να μπουν στις 5 
εβδομαδιαίες κληρώσεις του διαγωνισμού για να κερδίσουν από 1 
από τα 5  iPhone 5c. 

Το J&B ως το πρώτο πάρτυ ουίσκι στον κόσμο μέσα από την εκστρα-
τεία ‘Dare to be Colourful’ και τα νέα συλλεκτικά tattoo bottles, 
στοχεύει να προσθέσει χρώμα στην ζωή μας με ένα δημιουργικό και 
πρωτότυπο τρόπο.

Η εκστρατεία ‘Dare to be Colourful’ στην Κύπρο, έδωσε για ακόμα 
μια φορά την ευκαιρία στο J&B να επιβεβαιώσει τον τίτλο του βασι-
λιά των parties! Αυτό έγινε με τις διάφορες επιπλέον προωθητικές 
ενέργειες που έλαβαν χώρα σε διάφορα clubs σε όλη την Κύπρο. Με 

αυτό τον τρόπο οι fans του J&B είχαν την ευκαιρία, όχι μόνο να δια-
σκεδάσουν μέχρι πρωίας με ανεβαστική μουσική αλλά και να δοκι-
μάσουν μοναδικά J&B cocktails και να κερδίσουν τα συλλεκτικά J&B 
tattoo bottles.

Παρακαλούμε όπως καταναλώνετε υπεύθυνα!
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Φυσικό Ανθρακούχο Νερό BLU
Φυσικό Ανθρακούχο Νερό BLU
Αγνό, κρυστάλλινο, δροσερό. Μπορεί να βρει κανείς δεκάδες επί-
θετα για το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη. Το νερό... Απαραίτητο 
στοιχείο για κάθε οργανισμό, και μια αστείρευτη πηγή δροσιάς και 
ζωντάνιας κάθε στιγμή. Γι’ αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα 
λιγότερο από ένα άριστης ποιότητας νερό... με τίποτα λιγότερο από 
το φυσικό ανθρακούχο νερό BLU...
Φυσικώς ανθρακούχο νερό
Φυσικώς ανθρακούχο, είναι το νερό που εμπεριέχει διοξείδιο του 
άνθρακα από την πηγή, δημιουργώντας δροσιστικές φυσαλίδες που 
ξεδιψούν, γαργαλώντας ευχάριστα τον ουρανίσκο!  Όταν συνδυάζε-
ται δε και με σωστές διατροφικές συνήθειες, συμβάλλει στην καλή 
λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και ανακουφίζει κυρίως 
από συμπτώματα δυσπεψίας.
Τι κάνει το ανθρακούχο νερό BLU  μοναδικό;
Το φυσικό ανθρακούχο νερό BLU είναι σπάνιο και αυθεντικό από τη 
φύση του. Η υψηλή περιεκτικότητα της πηγής που εμφιαλώνεται, σε 
μαγνήσιο και ασβέστιο, το καθιστούν ιδιαίτερα ωφέλιμο για τον αν-
θρώπινο οργανισμό. Το μαγνήσιο, βοηθά στη διατήρηση της κανονι-
κής λειτουργίας μυών και νεύρων, κρατά το ρυθμό της καρδιάς στα-
θερό, υποστηρίζει ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην 
πέψη. Το ασβέστιο ενισχύει τα οστά και τα βοηθά να παραμείνουν 
υγιή ενώ διαδραματίζει επίσης σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία των 
νεύρων και των μυών. Εμφιαλώνεται μακριά από εστίες ρύπανσης 
και παράγεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να διατηρείται αναλλοίωτη η ποιότητά του.
Ξεδιψάστε!
Το ανθρακούχο νερό BLU είναι αστείρευτη πηγή δροσιάς και ζωντά-
νιας κάθε ώρα και κάθε στιγμή! 
Είναι ελαφρύ και καταναλώνεται ευχάριστα μόνο του  ή με την προ-
σθήκη μιας φέτας λεμονιού. Για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμέ-
νους σας ή να προσφέρετε στον εαυτό σας μια στιγμή πολυτέλειας, 
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το ανθρακούχο νερό BLU για να 
φτιάξετε αλκοολούχα κοκτέιλ! 
Το φυσικό ανθρακούχο νερό BLU είναι διαθέσιμο στην αγορά και 

διανέμεται από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Μπο-
ρείτε να το απολαύσετε στις συσκευασίες των 25cl, 75cl και στην οι-
κονομική πολυσυσκευασία 6x25cl. 

Διαγωνισμός φρουτοποτού ΕΝΑ
‘‘6 tablet HP Slate 2800 με οθόνη αφής 7’’, κέρδισαν 6 μεγάλοι 
τυχεροί του διαγωνισμού του φρουτοποτού ΕΝΑ, στο facebook ! 
 Ο διαγωνισμός  ο οποίος είχε διάρκεια  ένα μήνα, απευθυνόταν 
στους φίλους του χυμού ΕΝΑ, στο facebook, μέσω του οποίου 
τους δινόταν η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν 
τα δώρα, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή στη σελίδα 
“ENA Fun zone” στο facebook. 

Μετά από κλήρωση , νικητές του διαγωνισμοί ανεδείχθησαν οι 
πιο κάτω, οι οποίοι κέρδισαν το αγαπημένο τους φρουτοποτό και 
από ένα tablet HP slate 2800 :
• Δέσπω Γεδέου από Λεμεσό
• Μaya Τσιάκκιλου από Λευκωσία
• Γιώργος Ιωάννου από Λευκωσία
• Χριστίνα Ιωάννου από Λευκωσία
• Θάνος Αθανασίου από Λευκωσία
• Κατερίνα Γεωργίου από Πάφο
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Ο Chef De Cave της  Moët & Chandon, 
Benoit  Gouez 
Ανακηρύχθηκε «Οινοποιός της Χρονιάς» 
από το γνωστό περιοδικό «Wine Enthusiast»
Το σημαντικό βραβείο αποτίνει φόρο τιμής στη 270χρονη 
κληρονομιά του Οίκου στην άριστη οινοποίηση. 

Η Moët & Chandon, η σαμπάνια της επιτυχίας και της αίγλης από το 
1743, με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ο Chef de Cave του Οίκου, 
Benoît Gouez, έχει ανακηρυχθεί από το περιοδικό Wine Enthusiast 
ως «Οινοποιός της Χρονιάς». Το βραβείο, το οποίο επιδόθηκε εκ μέ-
ρους μιας από τις  κορυφαίες  αμερικανικές πηγές ειδήσεων και ανα-
φορών για το κρασί, αναγνωρίζει ταυτόχρονα την παγκοσμίου φήμης 
τεχνογνωσία του Οίκου καθώς και την πολύχρονη αφοσίωση του  στη 
δημιουργία πολυτελών σαμπανιών υψηλής ποιότητας. 

Το βραβείο «Οινοποιός της Χρονιάς» είναι το αποκορύφωμα  των 
Wine Star Awards του Wine Enthusiast, με τα οποία τιμώνται πρόσω-
πα και εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικά επιτεύγμα-
τα στο χώρο του οίνου . Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε επίσημο δείπνο 
στη Νέα Υόρκη στις 27 Ιανουαρίου 2014.  
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ανακηρυχθώ «Οινοποιός της Χρο-
νιάς» από το Wine Enthusiast και με μεγάλη μου χαρά αφιερώνω 

το βραβείο στην ομάδα μου αλλά και στις γενιές υπεύθυνων κάβας 
της Moët & Chandon που ήταν πριν από εμένα» ανέφερε ο Benoît 
Gouez, συνεχίζοντας «Ευχαριστώ το περιοδικό Wine Enthusiast για 
την αναγνώριση καθώς και όλους τους λάτρεις της σαμπάνιας που 
γιορτάζουν τις δικές τους στιγμές επιτυχίας αλλά και αίγλης με τη 
σαμπάνια Moët & Chandon».

Ο  Benoît Gouez  βασίζεται πάνω στην άριστη παραγωγή και τη γνώ-
ση αιώνων των υπευθύνων κάβας της Moët & Chandon που ήρθαν 
πριν από αυτόν. Για να συμβάλει στη δημιουργία της  φημισμένης σα-
μπάνιας  του Οίκου, ο Chef de Cave αντλεί στοιχεία από την πλούσια 
κληρονομιά της Moët & Chandon αλλά και την 270χρονη ιστορία της, 
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ομάδα ειδικών οινολόγων του 
Οίκου με τη βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία σεβασμού της παραδοσιακής 
τεχνογνωσίας και  τη δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη. 

Η σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται στην κυπριακή αγορά από 
την εταιρεία  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Η Moet & Chandon γιόρτασε τα 270 της χρόνια 
θέτοντας σε δημοπρασία μέρος της συλλογής  Grand Vintage, μέσω του 
Οίκου Sothebý s

Με την ευκαιρία  της επετείου των 270 της χρόνων, η Moët & Chandon  
σε συνεργασία με τον οίκο Sotheby’s*, προχώρησε σε δημοπρασία 
270 συλλεκτικών φιαλών της σειράς Grand Vintage, μιας συλλογής 
που δεν έχει κυκλοφορήσει ξανά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε διε-
θνείς αγοραστές και συλλέκτες να τις αποκτήσουν.

Στη δημοπρασία που έγινε στο Λονδίνο, παρουσιάστηκαν εξαιρετικοί 
οίνοι του 20ου και 21ου αιώνα, (1914-2004), οι οποίοι προέρχονται 
από τα κελάρια της Moët & Chandon στο Epernay της Γαλλίας. Τα κε-
λάρια της Moët & Chandon, που καλύπτουν πάνω από 28 χιλιόμετρα, 
είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο και στεγάζουν την πιο εξαιρετική 
συλλογή από εκλεκτά κρασιά. 
«Η Moët & Chandon αντικατοπτρίζει την ευχαρίστηση, την ιστορία, 
έχει όμως να κάνει και με τη μετάδοση δεξιοτήτων και αξιών με την 
πάροδο του χρόνου. Η δημοπρασία μέσω του οίκου Sotheby’s, εδραι-
ώνει με τον καλύτερο τρόπο την φήμη μας, ως πρωτοποριακούς κα-
τασκευαστές σαμπάνιας από το 1743», είπε ο Benoît Gouez, Chef de 
Cave της Moët & Chandon και συνέχισε. «Το καθένα από τα εκλεκτά 
κρασιά που επιλέχθηκαν για τη δημοπρασία, έχει ιδιαίτερο νόημα και 
ιστορία. Είναι σημαντικό ότι ανοίγουμε τα κελάρια μας για να δημο-
πρατήσουμε μερικούς από τους οίνους της συλλογής Grand, όχι μόνο 
για να εορτάσουμε την 270η επέτειό μας, αλλά και να τονίσουμε τη 
δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε  για ακόμη 270 
χρόνια».

Με τη σειρά της, η Serena Sutcliffe MW, Υπεύθυνη Κρασιών του 
οίκου Sotheby’s διεθνώς, είπε: «Ποτέ ξανά δεν διοργανώσαμε ένα 

πλειστηριασμό τόσο μεγάλης εμβέλειας, με τέτοια επιλογή από σπά-
νιες και εκλεκτές σαμπάνιες από έναν παραγωγό. Είναι πραγματικά 
μια ιστορική συλλογή, που σου δίνει την ευκαιρία να βαδίσεις στην 
κληρονομιά των κελαριών της Moët & Chandon. Λίγο καιρό πριν γεύ-
τηκα την θρυλική εσοδεία 1914 μαζί με τον Benoît και πραγματικά 
είναι εξαίσια».

Κάθε εκλεκτός οίνος της 
συλλογής Grand Vintage 
της Moët & Chandon είναι 
μοναδικός και γνήσιος. Εί-
ναι η προσωπική, ελεύθε-
ρη ερμηνεία του οινοποιού 
με βάση τις μοναδικές ιδι-
ότητες των σταφυλιών της 
εκάστοτε εσοδείας. 
H σαμπάνια Moët & 
Chandon διανέμεται στην 
κυπριακή αγορά από την 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ. 
*Ο πρώτος διεθνής οίκος 
πλειστηριασμών, που πα-
ρουσιάζει σε συλλέκτες, 
έργα υψηλής τέχνης από 
το 1744.
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Η Guinness ενώνει τους καταναλωτές 
σε όλο τον κόσμο για την μέρα 
του St. Patrick’s
Η μέρα του St. Patrick’s είναι μια εθνική Ιρλανδέζικη γιορτή προς 
τιμή ενός από τους μεγαλύτερους, θρυλικούς, ήρωες της χώρας.  Δι-
αχρονικά η 17η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η μέρα εορτασμού της 
Ιρλανδέζικης κληρονομιάς και κουλτούρας σε όλο τον κόσμο. Με πε-
ρισσότερα από εξήντα εκατομύρια άτομα σε όλο τον κόσμο να κατά-
γονται από την Ιρλανδία, συμπεριλαμβανωμένων και των τεσσάρων 
εκατομύριων που είναι πολίτες της χώρας,  το St. Patricks είναι μια 
πραγματική παγκόσμια γιορτή.

Όπως η μέρα του St. Patricks, έτσι και η Guinness, βάδισε διαμέ-
σου της Ιρλανδέζικης ιστορίας και παράδοσης. Το 1759 ο Arthur 
Guinness υπόγραψε συμβόλαιο ενοικίου για 9000 χρόνια για το δι-
άσημο ζυθοποιείο του St. James Gate. Σήμερα η μπύρα Guinness 
παρασκευάζεται σε σχεδόν πενήντα χώρες και την απολαμβάνουν 
καταναλωτές σε περισσότερα από 150 κράτη.  Σε αυτά τα 250 χρόνια 
η Guinness έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προιόντα όλων 
τον εποχών, και είναι συνυφασμένη με την τελειότητα, προτοτυπία, 
κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπία.  

Είτε πρόκειται για γιορτή, είτε για φεστιβάλ, είτε αυτό γίνεται στο 
Μόνακο είτε στο Τόκυο, είτε γίνεται στον δρόμο είτε σε μια παραδο-
σιακή Ιρλανδέζικη μπυραρία, ένα είναι σίγουρο, η διαχρονική Ιρλαν-
δέζικη, και πρώτη στον κόσμο σε πωλήσεις stout μπύρα θα είναι εκεί 
ως αναπόσπαστο μέρος της γιορτής, και αυτή δεν είναι άλλη από την 
μπύρα Guinness. 

Όπως λέει ο Master Brewer της Guinness, Fergal Murray, τόσο η 
μέρα του St. Patrick’s όσο και η Guinness, είναι διεθνώς αναγνωρι-
σμένες ως μέρος της Ιρλανδέζικης παράδοσης. Δεν υπάρχει καλύ-
τερος τρόπος να γιορτάσει κανείς την Ιρλανζέζικη παράδοση παρά 
με ένα ποτήρι Guinness μαζί με τους φίλους του την μέρα του St. 
Patrick’s, συμπλήρωσε ο Fergal Murray.

Το 2009 η Guinness γιόρτασε τα 250 της χρόνια με σημαντικές εκδη-
λώσεις προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. 
Η ομάδα της Guinness ενθαρύνουν τους καταναλωτές σε όλο τον κό-
σμο να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις που θα γίνουν και θα προσφέ-
ρουν αξέχαστες στιγμές. Κέντρο των εορτασμών θα είναι το Δουβλί-
νο, πατρίδα της μπύρας Guinness. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία

• To 1759, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων ο Arthur Guinness ενοικίασε 
ένα εγκαταλειμμένο    ζυθοποιείο με την ονομασία St. James’s Gate 
για 9000 χρόνια με ενόικιο £45 το χρόνο. 

• Η Guinness έχει ακόμα 8751 χρόνια συμφωνίας για το ζυοθποιείο 
στο Δουβλίνο.  

• Το St. James’s Gate Brewery στο Δουβλίνο παράγει τέσσερα εκα-
τομμύρια ποτήρια Guinness κάθε μέρα. 

• Το 2009 η Guinness γιόρτασε τα 250 της χρόνια.   
• Το 1930 ένας στους δέκα άντρες στο Δουβλίνο κέρδιζε τα προς το 
ζην δουλέυοντας στο St. James’s Gate. 

• Οι νόμοι στην Ιρλανδία απαγόρευαν την πώληση αλκοόλ την μέρα 
του St. Patrick’s μέχρι το 1960, όταν επιτράπηκε η πώληση αλκοόλ 
για μερικές ώρες τις Κυριακές. Μόλις το 1988 επιτράπηκε στις μπυ-
ραρίες να παραμείνουν ανοικτές την μέρα του St. Patrick’s.

• Η Guinness πωλείται σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο και παράγεται 
σε σχεδόν 50 χώρες.  

• Ένα ποτήρι Guinness έχει λιγότερες θερμίδες από ένα ποτήρι ημί-
παχο γάλα ή από ένα ποτήρι χυμό 

• Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ποτήρια Guinness απολαμβά-
νονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο και 1,8 δισεκατομύρια ποτήρια 
πωλούνται κάθε χρόνο. 

• Όλη η ποσότητα draught Guinness στην Ευρώπη παράγεται στο St. 
James’s Gate Brewery στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.   

• Το ζυθοποιείο της Guinness ήταν το πρώτο που εισήλθε στο χρη-
ματηστήριο του Λονδίνου το 1886.

• Οι εορτασμοί για την μέρα του St. Patrick’s Day πραγματοποιού-
νται σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο από την Ιρλανδία μέχρι το Τόκυο.

• Στις Η.Π.Α. περισσότεροι από 35 εκατομύρια άνθρωποι δηλώνουν 
ότι κατάγονται από την Ιρλανδία, περισσότερες από 100 χώρες γιορ-
τάζουν την μέρα του St. Patrick’s, με τους μεγαλύτερους εορτασμούς 
να γίνονται στην Νέα Υόρκη όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα 
γιορτάζουν την μέρα αυτή. 

• Η αρχαιότεροι εορτασμοί για το St. Patrick’s είναι στην Βοστώνη 
όπου διεξάγονται από το 1737.

Πληροφορίες για τον εκδότη
Η Diageo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ποτών στον κόσμο. Με παγκό-
σμιο όραμα και ενέργειες marketing ανάλογα με τις τοπικές αγορές 
η Diageo προσφέρει στους καταναλωτές μια τεράστια γκάμα από 
αλκοολούχα ποτά συμπεριλαμβανωμένων της Guinness, Smirnoff, 
Johnnie Walker, Baileys, J&B, Cuervo, Captain Morgan και πολλά 
άλλα. Η Diageo εμπορέυεται σε 180 χώρες και η μετοχή της διαπραγ-
ματεύεται στο χρηματηστήριο της Νέας Υόρκης (DEO) και στο χρημα-
τιστήριο του Λονδίνου (DGE). Για περισσότερες πληροφορίες για την 
Diageo, τους ανθρώπους της, τα προιόντα της και την απόδοση της 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.diageo.com

H Guinness όπως και τα άλλα προϊόντα της Diageo, διανέμεται στη 
Κύπρο από  την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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H Carlsberg παρουσιάζει 
την Limited Edition ‘Nordic Collection’

Η πλούσια Σκανδιναβική κληρονομιά της Carlsberg’s Nordic ενέ-
πνευσε ολοκαίνουργιες συλλεκτικές εκδόσεις μπουκαλιών οι οποί-
ες θα βρίσκονται στην αγορά τον Μάιο. 
Η συλλογή Nordic αποτελείτε από τρία πανέμορφα σχεδιασμέ-
να μπουκάλια  των οποίων η δημιουργία βασίζετε στο τοπίο και το 
industrial design της Σκανδιναβίας. 

Από χειμερινές σκηνές φύσης μέχρι μοντέρνο σχεδιασμό , τα ασπρο-
πράσινα μπουκάλια της Carlsberg, εξυμνούν την παγκοσμίου φήμης 
Δανέζικη κληρονομιά.   
Οι υψηλής εικόνας καινούργιες φιάλες θα διατεθούν μόνο σε περιο-
ρισμένο αριθμό και θα υπάρχουν σε μπαρ, μπυραρίες και καφετέριες 
του νησιού.  

Η συλλογή επικεντρώνετε στο διάσημο φύλλο λυκίσκου, χαρακτη-
ριστικό σύμβολο της μπύρας Carlsberg, το οποίο παίρνει κεντρική 
θέση στις νέες φιάλες και κοσμεί επίσης και το πώμα. 
Το σχέδιο σε μία από τις τρείς φιάλες, αντλεί έμπνευση από τα χει-
μερινά πανοράματα της φύσης της περιοχής και αντικατοπτρίζει την 
γαλήνια ομορφιά των δέντρων. 

Η μοναδική σκανδιναβική αρχιτεκτονική, έχει επηρεάσει τα άλλα 
δύο σχέδια στις φιάλες, με το Tivoli concert hall στην Κοπεγχάγη να 
προσθέτει στην εξίσωση τις καθαρές γραμμές και  την χαρακτηριστι-
κή γωνιακή σχεδιαστική που επιτρέπει τη διάχυση του φωτός. 
Με ένα μοναδικό νέο design που χρησιμοποιεί διάφανες και θολές 
περιοχές σε matt αλλά και λουστραρισμένα σημεία πάνω στην φιά-
λη, η Carlsberg έχει δημιουργήσει μία υψηλής εικόνας φιάλη που θα 
προκαλέσει εντυπώσεις. 

Σχεδιασμένη από το γραφείο Safari Sundays στη Νέα Υόρκη από τη 
Δανή lead designer Simone Fabricius που δηλώνει «Κατάγομαι από 
την Δανία και αυτό το project ήταν μία υπέροχη ευκαιρία να δουλέψω 
με την Carlsberg. Ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να παρουσιάσου-
με την Carlsberg κάτω από ένα νέο φακό που εστίαζε βαθύτερα στην 
παράδοση που έχει η Δανία. Αντλήσαμε έμπνευση από την ποικιλία 
σχημάτων και χρωμάτων από την Δανία, από αυστηρές αρχιτεκτονι-
κές γραμμές, σε άγρια φύση και υψηλή μόδα.

Αντιστρέφοντας τα χρώματα του προϊόντος, προχωρήσαμε σε μία 
σχεδόν άσπρη φιάλη με τόνους πράσινου δημιουργώντας έτσι μία 
αντίθεση. Το άσπρο χρώμα ήταν το μόνο φυσικό χρώμα που αντικα-
τοπτρίζει αγνότητα, αναζωογόνηση, φρεσκάδα και ποιότητα.   Χρησι-
μοποιήσαμε επίσης το σχέδιο με το φύλλο λυκίσκου επιτρέποντας να 
ενωθεί και να περιπλεχτεί με την υπόλοιπη υφή του σχεδίου», κατέ-
ληξε η Simone Fabricius. 
Τα τρία μπουκάλια είναι:

SPECTRA: Μια ωδή στη Δανέζικη λειτουργική αρχιτεκτονική που 
επιτρέπει τη συλλογή όσο περισσότερου φωτός είναι δυνατό. Ολό-
κληρο το φάσμα φωτός.  

UMEA: Το 1888, η Σουηδική πόλη της Ume γλίτωσε από την φωτιά 
λόγο των δέντρων, silver birches, που υπήρχαν στην περιοχή. Αυτά 
τα δέντρα πλέον χρησιμοποιούνται γύρω από την πόλη για αποφυγή 
πυρκαγιών. 

SYMPHONY: Η αρχιτεκτονική δένει απόλυτα με το φώς σε μία αρμο-
νική συμφωνία σε ολόκληρη την Δανία.

Διαγωνισμός «Κέρδισε 2 ipad mini»!
ENA + ENA ολοκαίνουργια ipad mini, κέρδισαν η Αλίκη Ζαχαριάδου 
και η Κίρα Ζαχαριάδου στον διασκεδαστικό διαγωνισμό του χυμού 
ΕΝΑ στο facebook! Στο διαγωνισμό που διήρκησε καθόλο τον μήνα 
Απρίλιο, 2014, μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι φίλοι του χυμού 
ΕΝΑ στο facebook, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή στη 
σελίδα. 

Στη φωτογραφία οι δύο νικήτριες του διαγωνισμού, οποίες κέρδισαν 
μετά από κλήρωση, τους αγαπημένους τους χυμούς ΕΝΑ και από 
ΕΝΑ ipad mini!
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Ποικίλα Θέματα

Επίκαιρο ποίημα - Γεώργιος Σουρής

50 χρόνια Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

Τα αίτια της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης
Άρθρο Δρ. Φώτου Ια Φωτιάδη

Johnnie Walker Man of the Year Awards

Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων 
και Πολιτισικού Τουρισμού

Ποδηλατώ για την Ειρήνη και Επιστροφή
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Ένα ποίημα που είναι τόσο επίκαιρο
όσο ήταν πριν από 100 χρόνια

Ο Γεώργιος Σουρής είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
σατιρικούς ποιητές της νεότερης Ελλάδας και έχει χαρα-
κτηριστεί ως  ο ‘’σύγχρονος Αριστοφάνης’’. Γεννήθηκε το 
1853 στην Ερμούπολη της Σύρου και πέθανε το 1919 στο 
Νέο Φάληρο. Σπούδασε στη Φιλοσοφικό Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και 
το 1883 εξέδωσε την εβδομαδιαία σατιρική  εφημερίδα 
‘‘Ο Ρωμηός’’. Τα έργο του χαρακτηριζόταν από την γο-
νιμότητα και την πληθώρα των στίχων του.  Έγραφε πά-
ντα καλοπροαίρετα σχολιάζοντας το λαό, τους άρχοντες, 
τους βασιλείς, χωρίς ωστόσο να βρίζει. Ο Γεώργιος Σου-
ρής προτάθηκε πέντε φορές για το βραβείο Νόμπελ.

Ανατριχιάζεις ότι, από το 100 ετών ποίημα,
δεν μπορείς να αλλάξεις ούτε ένα στίχο ως ξεπερασμένο.

Γεώργιος Σουρής (1853-1919) 
  

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,

εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει; 

 
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα; 

 
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε; 

 
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν

ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν

δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή. 
 

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού. 

 
Θέλει ακόμα  -κι αυτό είναι ωραίο-

να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι. 

 
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης. 

 
Και ψωμοτύρι και για καφέ

το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς. 

 
Δυστυχία σου, Ελλάς, 

με τα τέκνα που γεννάς! 
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, 

τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Ποδηλασία για την Ειρήνη και Επιστροφή
Με  πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μόρφου, πραγματοποιήθηκε σε δύο δια-
δοχικές ημερομηνίες, (6&13/4/14), ποδηλασία προς την κατεχόμενη πόλη της Μόρφου.

Νέοι και νέες,  ‘’Μορφίτες’’ και όχι μόνο,  από όλα τα μέρη της Ελεύθερης Κύπρου, ένωσαν τις δυνά-
μεις  τους  και ποδηλάτησαν προς την κατεχόμενη κωμόπολη  τους, για να διατρανώσουν την πίστη και 
αγωνιστικότητα τους για την ειρήνη και τον αγώνα για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες. 

Στην προσπάθεια τους αυτή οι νέοι ποδηλάτες  είχαν συνοδοιπόρο  την Φώτος  Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, που ήταν και ο χορηγός της εκδήλωσης.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
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Εμείς οι Κύπριοι πρέπει να νοιώθουμε ιδιαίτερη τιμή όταν κατανα-
λωτές εθισμένοι σε μπύρα παγκόσμια αναγνωρισμένης ποιότητας, 
εκφράζονται με τόση εκτίμηση και προτιμούν την κυπριακή μπύρα 
Carlsberg.

Χάριν της ιστορίας αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας 
του στην Κύπρο, από το 1964 μέχρι το 1996,  που το Δανέζικο Απόσπα-
σμα απεχώρησε από την Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου,  υπηρετήσαν 
22623 αξιωματικοί και οπλίτες  κυρίως στην  Πράσινη Γραμμή (Ledra 
Palace), Λεύκα, Ξερός, Σκουριώτισσα, Λημνίτης και  Κόκκινα, και 
όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον τόπο και το λαό  μας.   
Υπήρξαν οι καλύτεροι πρέσβεις μας στις Σκανδιναβικές  χώρες από 
τις οποίες διατηρούμε μέχρι σήμερα μεγάλο τουριστικό ρεύμα. 

Η Photos Photiades Breweries εις ένδειξη εκτίμησης για την μεγά-
λη προσφορά του Δανέζικου Αποσπάσματος, στην πατρίδα μας  θα 
απονείμει δια του Προέδρου της Δρ Φώτου Φωτιάδη στους διοργα-
νωτές,  ειδική βαρύτιμη αναμνηστική πλακέτα.  Η πλακέτα αυτή μαζί 
και  με φωτογραφίες από την Κύπρο θα εκτίθενται στο Μουσείο του 
Δανέζικου Αποσπάσματος στη Κοπεγχάγη.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την τελετή παράδοσης του φορτίου 
της Κυπριακής μπύρας Carlsberg, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων της Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη, στον  Βusiness Development 
Manager της Carlsberg International, κ.Henrik Persson, με τις ση-
μαίες της Κύπρου και της Δανίας, να κυματίζουν συμβολίζοντας τις 
καλές σχέσεις μεταξύ των δυο φίλων χωρών.   Οι σχέσεις αυτές, για 
τις οποίες διασώζονται γραπτές μαρτυρίες από τις αρχές του 12ου 
αιώνα, σήμερα καθίστανται καθημερινά όλο και πιο στενές και αμοι-
βαία επωφελείς με τη συνεργασία που συνεχώς αναπτύσσεται μετα-
ξύ Κύπρου και Δανίας μέσα στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με την συνδρομή της 
Carlsberg Κύπρου Eκδήλωση 
στην Κοπεγχάγη, 29 Μαΐου, 2014
50 χρόνια Ειρηνευτικής Δύναμης ΗΕ στην Κύπρο
Mε την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων παρουσίας της Ειρη-
νευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. (UNFICYP) 
 (1964- 2014), οι Δανοί αξιωματικοί και οπλίτες που υπηρετήσαν στο Δα-
νέζικο Απόσπασμα, στη Νήσο,  διοργανώνουν στην Κοπεγχάγη ειδική 
εορταστική εκδήλωση στις 29 Μαΐου, 2014 αφιερωμένη στην Κύπρο.
Έχουν προσκληθεί και θα παραστούν μεταξύ άλλων, μέλη της Βα-
σιλικής οικογένειας της Δανίας, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, 
ο Πρέσβης της Κύπρου, αξιωματούχοι των ΗΕ, διπλωμάτες, αξιω-
ματικοί και οπλίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο, άλλοι Δανοί πο-
λιτειακοί αξιωματούχοι  καθώς  και ο Πρόεδρος του Ομίλου μας, 
Δρ. Φώτος Φωτιάδης.  

Έχει κριθεί από τους Διοργανωτές της εκδήλωσης την οποίαν έχουν 
ονομάσει «Κυπριακή Βραδιά», ότι εις ανάμνηση της υψηλής ποιό-
τητας της Κυπριακής μπύρας Carlsberg, που απολάμβαναν οι Δανοί 
στρατιωτικοί στην Κύπρο, εξασφάλισαν και θα σερβίρουν ως το επί-
σημο ποτό της βραδιάς, την Κυπριακή μπύρα Carlsberg η οποία  έχει 
ήδη  εξαχθεί ειδικά στην Κοπεγχάγη για τους σκοπούς της εκδήλω-
σης.

Σύμφωνα με τον συντονιστή της εκδήλωσης, βετεράνο συνταγματάρ-
χη και πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Βετεράνων ΄΄Blue Beret΄΄ 
κ. Niels Hartvig Andersen, ο οποίος υπηρέτησε με το Δανέζικο 
Απόσπασμα, γνωστό ως DANCON,  εκτός από την Κυπριακή μπύρα 
Carlsberg το μενού της  βραδιάς θα περιλαμβάνει επίσης αποκλει-
στικά  Κυπριακά εδέσματα που θα ετοιμάσει Ελληνικό εστιατόριο της 
Κοπεγχάγης.  Θα υπάρξουν επίσης ομιλίες και έκθεση φωτογραφίας  
από  την Κύπρο. 

Ο κ. Niels Hartvig Andersen ανάφερε σχετικά «Θέλουμε να ζω-
ντανέψουμε στην Κοπεγχάγη τις  όμορφες νοσταλγικές στιγμές και 
αναμνήσεις από την όμορφη Κύπρο και τον φιλικό και φιλόξενο λαό 
της Αφροδίτης.  Περάσαμε αξέχαστες ημέρες.  Με την ευκαιρία εκ-
φράζουμε θερμές ευχαριστίες στην διεύθυνση της Ζυθοβιομηχανίας  
Carlsberg  Κύπρου και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Δρα Φώτο Φω-
τιάδη, που βρισκόταν πάντα κοντά μας σε όλες μας τις  εκδηλώσεις  
στην Κύπρο όπως και στην παρούσα στην Κοπεγχάγη, την οποία και 
θα τιμήσει με την παρουσία του.

Η Κυπριακή Carlsberg δεν μπορούσε να λείπει από την Κυπριακή 
βραδιά στην Κοπεγχάγη, είπε.  Μας συντρόφευε καθόλη τη διάρκεια 
της παραμονής μας στην Κύπρο και μας έκανε περήφανους για την 
υψηλή της ποιότητα.

Θα μας δώσει ξανά, στα 50χρονα μας, την ευκαιρία να απολαύσου-
με την αγαπημένη μας ξανθιά, που με την ποιότητα και την υπέροχη 
γεύση της, μας δρόσιζε και μας χάριζε  την  απόλαυση της σε στιγμές  
ξεγνοιασιάς στο όμορφο νησί».  

«Ζούμε στη χώρα μας», πρόσθεσε, «την πατρίδα της Carlsberg, 
και είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν, τιμούμε όμως και την Κυπριακή 
Carlsberg  τόσο για την μοναδική της ποιότητα αλλά και για το ότι 
υπήρξε ο Πρόδρομος και θεμελιωτής της παγκοσμιοποίησης της πα-
ραγωγής της Carlsberg».
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Σε μια ανανεωμένη προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα αίτια της πρω-
τοφανούς και ανεξήγητης παγκόσμιας χρηματο-οικονομικής κρίσης 
που μαστίζει για χρόνια τώρα την ανθρωπότητα, κάνουμε μερικές 
σκέψεις οι οποίες εντοπίζουν ως  βασική αιτία, τις ακάθεκτες, συνε-
χείς και αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές  του πετρελαίου.   Θέλουμε 
να  τις  μοιρασθούμε μαζί σας,  ενώ  τις  θέτουμε  και  υπό την αίρεση 
και τα σχόλια των επαϊόντων.  Θα ήταν ενδιαφέρον ν’ ακουσθούν σχό-
λια και να εκφρασθούν απόψεις, θετικές ή αρνητικές, για να μπορέ-
σει το ευρύ κοινό ν’ αντιληφθεί τους παράγοντες εκείνους που οδή-
γησαν στο όργιο της καταλήστευσης των ανά τον κόσμο καταναλωτών  
και τη διοχέτευση τεράστιου μέρους του παγκόσμιου πλούτου στα 
χέρια ελαχίστων. Εξ ου, πιστεύουμε,  και η κρίση.   Αλλά  και  για ν’ 
αντιληφθεί το καταναλωτικό κοινό και τις δικές του ευθύνες.   Είναι 
ακατανόητη η ανοχή του, τα τελευταία χρόνια,  που αδιαμαρτύρητα 
σιωπούσε και  αγόγγυστα πλήρωνε τις απανωτές αλματώδεις αυξή-
σεις της τιμής του πετρελαίου και τις  εξ’  αυτών  ανοδικές  συνέπειες   
στο κόστος της ζωής. Είναι  η  ανοχή αυτή, πιστεύουμε, που άνοιγε 
την όρεξη για συνέχιση των αυξήσεων που προκάλεσαν   τις αλυσι-
δωτές  ανατιμήσεις  και  σε όλα  τα βασικά  καταναλωτικά αγαθά των 
οποίων σημαντικό μέρος του κόστους τους είναι το πετρέλαιο.

Ας σημειωθεί ότι μέχρι το 1969  και για πολλά χρόνια, η τιμή του αρ-
γού πετρελαίου ήταν κάτω από  τα  τρία δολάρια το βαρέλι.  Ξεκίνησε 

το 1946 με $1.37 και τους επήρε 23  όλα  χρόνια για να τους επιτρέψει 
η αγορά ν’  αυξήσουν την τιμή κατά $1.98 δηλαδή  145%,  στα $3.35 
το 1969.  Αντίθετα  στα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια (1999 – 2013)  
η αύξηση έφθασε,  για  μια περίοδο,  τα $150, δηλαδή  1159%.   Είναι 
ποτέ δυνατό να δικαιολογηθεί μια τόσο μεγάλη αύξηση, υπό οποιεσ-
δήποτε συνθήκες, μέσα σε 14 χρόνια;   

Η αχαλίνωτη αυτή αύξηση της τιμής του πετρελαίου και η δι’ αυτής 
απομύζηση από τους καταναλωτές όλου του κόσμου και κατ’ επέκτα-
ση από την παγκόσμια οικονομία, κολοσσιαίων κεφαλαίων, πολλών 
τρισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία  ετέθησαν, εν πολλοίς,  εκτός 
κυκλοφορίας και κατέληξαν στα ταμεία των ολίγων πετρελαιοπαρα-
γωγών χωρών και των πολυεθνικών εταιρειών που εμπορεύονται και 
εκμεταλλεύονται  τα πετρέλαια,  υπήρξε,  πιστεύουμε, το έναυσμα 
της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κακοδαιμονίας.

Οι χαμηλές τιμές μέχρι το 1969  αποτελούν  απόδειξη  ότι το κόστος 
της ανόρυξης και διακίνησης του αργού πετρελαίου επέτρεπε τις χα-
μηλές  εκείνες  τιμές  και μάλιστα άφηνε,  τεράστια κέρδη τότε στις 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες,  οι οποίες,  ως γνωστόν είχαν  πλου-
τίσει από τα πετρέλαια τους.   Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που μπο-
ρέσαμε να συλλέξουμε,  το σημερινό κόστος της ανόρυξης και διακί-
νησης είναι γύρω στα $20 το βαρέλι.   Πώς επομένως δικαιολογείται 
να έχει φθάσει η τιμή του πετρελαίου μέχρι  και  τα $150 το βαρέλι;  
Σήμερα κυμαίνεται γύρω στα $100.   Είναι οφθαλμοφανές ότι πρό-
κειται περί αισχροκέρδιας.   Πώς το επέτρεψε η διεθνής κοινωνία;

Το μεγάλο άλμα στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου  επετεύχθη  
μετά που βρέθηκαν τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου στη Βόρεια 
Θάλασσα που η ανόρυξη τους κόστιζε τότε  πάνω  από  $5.50 το βαρέ-
λι ενώ οι τιμές πωλήσεως  ήταν  τότε  $2.80, γεγονός  που  και καθι-
στούσε άνθρακες τον θησαυρό τους.  Είναι τότε που φαίνεται συνεν-
νοήθηκαν μεταξύ τους οι νέες παραγωγικές χώρες με τις παλιές και  
με κρατική στήριξη προφανώς,  έγινε το πρώτο άλμα από $2.80 στα 
$7.50  χωρίς,  παραδόξως,  ν’ ακουσθεί η παραμικρή σοβαρή διαμαρ-
τυρία.  Αυτό τους ενεθάρρυνε,  και αντιστάσεως  μη ούσης,  άρχισε το 
ράλλι των αυξήσεων  και  εσυνεχίσθη.  Το γιατί δεν υπήρξε η εύλογη 
και στην ανάλογη έκταση και ένταση  αντίδραση από τον καταναλωτι-
κό κόσμο χρήζει μελέτης.  Είναι ανεξήγητο και αδικαιολόγητο.   Πολύ 
πιθανό να έπαιξαν ρόλο, μεταξύ άλλων, οι Κυβερνήσεις, ορισμένα 
ισχυρά  διεθνή ΜΜΕ αλλά και φόρα που ελέγχονται από τα επηρεα-
ζόμενα συμφέροντα.

Το 1974  o  γράφων είχε λάβει μέρος στο  “First European Management 
Forum”  του Davos.  Το θέμα του Forum  τη χρονιά εκείνη  ήταν απο-
κλειστικά το πετρέλαιο και το μέλλον του.  Οι ομιλητές, όλοι παγκό-
σμιου κύρους προσωπικότητες,  υπεστήριξαν με πάθος και άφθονα 
επιχειρήματα και “τεκμήρια”, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαί-
ου θα εξαντλούντο σε 69 χρόνια από το 1974.    Σήμερα γνωρίζουμε 
όλοι  ότι το Φόρουμ εκείνο  στο Davos είχε, κατά πάσα πιθανότητα, 
στόχο να προλειανθεί το έδαφος για  τις  αυξήσεις των τιμών του πε-
τρελαίου που θα ακολουθούσαν,  όπως και πράγματι συνέβη.

Η επιβάρυνση του καταναλωτή διεθνώς από τις αυξήσεις των πετρε-
λαίων και τις αλυσιδωτές αυξήσεις   βασικών καταναλωτικών αγα-

Αναζητώντας ερμηνεία της 
Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης 
Τυχόν θεραπείες
Του Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D
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θών με τους μετριότερους υπολογισμούς  ξεπερνούν τα $7 με $ 8 
τρις  ετησίως.  Για τα 14 τελευταία χρόνια μόνο, η επιβάρυνση φθάνει 
τα  €98 – €112 τρις., που ήταν δυνατό να προκαλέσει την ανισορροπία 
στην παγκόσμια οικονομία.

Πριν τις μεγάλες αυξήσεις η τιμή του πετρελαίου αντιπροσώπευε 
περίπου το 40% του συνολικού κόστους ζωής.  Μπορεί εύκολα κα-
νείς να αντιληφθεί πόσο έχει ανέβει σήμερα το ποσοστό αυτό με τις 
τρέχουσες τιμές.   Ενδεικτικά, στην Κύπρο, το 2012 το σύνολο των 
εξαγωγών μας ήταν  €1,422 δις και κάλυψε μόνο το  82.3% των συ-
νολικών μας εισαγωγών σε πετρελαιοειδή που έφθασαν τα  €1.728.   

Το εκπληκτικό είναι ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, 
τους καθηγητές της οικονομικής επιστήμης δια των προβληματικών 
στεγαστικών δανείων (subprime  mortgages).

Όπως ήταν αναμενόμενο η οικονομική κρίση των ΗΠΑ εξήχθη σύντο-
μα  στην Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

Παράλληλα η παγκόσμια λαιμαργία για κέρδος και το κίνητρο των 
αδρών bonuses, αύξησε τα δάνεια χωρίς το ανάλογο αντίκρισμα.  
Αυτό  αύξησε  την τιμή των ακινήτων σε επίπεδα που δεν μπορού-
σαν να υποστηριχθούν.  Έτσι δημιουργήθηκε μια τεραστίων διαστά-
σεων φούσκα στα ακίνητα.  Με την αναπόφευκτη πτώση των τιμών 
των ακινήτων που ακολούθησε η φούσκα έσπασε παρασέρνοντας τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα του κόσμου, με θύμα όπως πάντα τον 
φορολογούμενο πολίτη/καταναλωτή.  

Και όταν έρχονται  τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους να επιβαρύνουν 
τα δημόσια ταμεία τους με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια  Ευρώ για 
να σώσουν τις τράπεζες,  πάλιν είναι έμμεσα από τη τσέπη του φορο-
λογουμένου που τα  αντλούν. 

Το καταπληκτικό και ανεξήγητο είναι ότι η άγρια  αυτή εκμετάλ-
λευση των πολλών από τους ολίγους δεν έχει εξεγείρει τις μάζες 
ενάντια σ’ αυτή την απομύζηση του οικονομικού αίματος τους.  Δεν 
είδαμε πουθενά εξεγέρσεις, παγκόσμιας κλίμακας,  αναταράξεις 
και διαμαρτυρίες, ενάντια στην οφθαλμοφανή αυτή εκμετάλλευση 
σε βάρος του καταναλωτή.  Χρειάζεται κάποιοι ειδικοί ψυχολόγοι, 
κοινωνιολόγοι να ερμηνεύσουν κάποτε την ανερμήνευτη  αυτή απά-
θεια και  ανεκτικότητα της παγκόσμιας κοινωνίας.  Να ερμηνευτεί  
άραγε  ως   έκφραση «ευγένειας  - πολιτισμού»;

Η  Κύπρος δεν μπορούσε  ν’ αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση επέφερε και στη μικρή μας οικονομία 
τις βαριές συνέπειες της  και κάτι παραπάνω,  λόγω μεγέθους αλλά 
και διότι κάτω, ίσως, από την επιρροή  του  «οπίου»  της καλοπέρα-
σης,  αλλού ετυρβάζαμε για ν’ αντιληφθούμε έγκαιρα το τσουνάμι 
που μας ερχόταν και συνεχίσαμε ακάθεκτοι και αχάπαροι των συ-
νεπειών που μας ανάμεναν,   να τρώμε με εφτά μασέλες, νόμιμα  ή  
παράνομα.

Παραβλέψαμε επίσης, πάνω στην ευφορία που χαρακτήριζε τη ζωή 
μας μιαν οικονομικήν αμαρτία που έτρωγε ως σαράκι την σάρκα της 
οικονομίας μας, τα ψηλά επιτόκια.    

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, μετά την κατάρρευση της  Lehman 
Brothers, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε μεγάλη 
μείωση του βασικού επιτοκίου σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις 
οικονομίες των χωρών  στη  ζώνη του ευρώ και να αναχαιτίσει την 
ύφεση.  Δυστυχώς την εποχή εκείνη οι δύο βασικοί θεσμοί της οικο-
νομίας  μας, η Κυβέρνηση  και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,  
δεν είχαν ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία, για να ενεργή-
σουν προληπτικά.

Αποτέλεσμα αυτής της κακής  συγκυρίας ήταν να παραμείνουν τα 
επιτόκια, σε επίπεδα πολύ ψηλά για μια οικονομία με τόσο σοβα-
ρά προβλήματα.  Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος που 
τα ψηλά επιτόκια δημιούργησαν,   είναι ότι το σύνολο των δανείων 
σε Κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκε από €40 δις 
ή 235% του ΑΕΠ το 2008 σε  €48.5  δις το 2012 ή 285% του ΑΕΠ.  Η 
τεράστια αυτή αύξηση στην ήδη υπερδανεισμένη Κύπρο,  έγινε σε 
μια τετραετία που οι περισσότεροι δανειζόμενοι είχαν ήδη αντιλη-
φθεί τα επερχόμενα προβλήματα και προσπαθούσαν να μειώσουν τον 
δανεισμό τους.  Ωστόσο, τα δανειστικά επιτόκια, τα οποία παρέμει-
ναν σε επίπεδα περίπου 3% ψηλότερα του μέσου όρου των χωρών 
της  ΕΕ,  επιβάρυναν κατά την τετραετία 2009 – 2012 τους δανειζό-
μενους με επιπλέον  τόκους περίπου  €5 δις.  Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για εκείνους  που από το 2008, λόγω της κρίσης,  δεν μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των δα-
νείων τους να αυξάνονται ανεξέλεγκτα  και το πρόβλημα να παραμέ-
νει καλά κρυμμένο κάτω από το χαλί, μέχρι την έλευση της Τρόικας 
και την έκθεση της Pimco, η οποία απλά αποκάλυψε την πραγματική 
κατάσταση του τραπεζικού  μας  συστήματος.
 
Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ επείγει η μείωση των επιτοκίων 
δανεισμού.  Η μείωση των δανειστικών επιτοκίων θα μειώσει τις 
μηνιαίες δόσεις των νοικοκυριών και θα αυξήσει το διαθέσιμο τους 
εισόδημα.  Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τη ζήτηση στην Κυπριακή 
Οικονομία και θα έχει  ως αποτέλεσμα την σταθεροποίηση αρχικά 
και την μείωση μεσοπρόθεσμα της ανεργίας.  Το φλέγον θέμα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, θα ευνοηθεί επίσης από μια μείωση των 
δανειστικών επιτοκίων, αφού η αυξημένη τοπική ζήτηση για προϊό-
ντα και υπηρεσίες σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος χρηματο-
δότησης θα ενισχύσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνουν την αποπληρωμή των δανείων.

Μια  πηγή δανεισμού που θα μείωνε αποτελεσματικά τα δανειστι-
κά επιτόκια,  η ιδανικότερη, και  θα μας εξασφάλιζε ικανοποιητική 
ρευστότητα,  θα ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  η οποία έχει,  
άλλωστε, ηθική υποχρέωση να το πράξει διότι η  Τρόικα  ευθύνεται  
για το απαράδεκτο καθεστώς που μας επέβαλαν και έστειλαν στο να-
δίρ την εμπιστοσύνη στο Τραπεζικό μας σύστημα  ως συνέπεια του 
bail-in,  το οποίο απεφάσισαν για την μικρή Κύπρο ως πειραματόζωο, 
το πρώτο και μοναδικό, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.   Μας 
επέβαλαν μια ριζοσπαστική λύση η οποία απαιτεί  και ανάλογη ριζο-
σπαστική βοήθεια  για θεραπεία της.

Το τρέχον επιτόκιο που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα είναι 0.25% από το οποίο η Κυπριακή οικονομία δεν έχει μέχρι 
σήμερα επωφεληθεί.

Δια πραγματικά αποτελέσματα θα πρέπει, εφ’ όσον θα εξασφαλισθεί 
η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  το όφελος 
να μετακινηθεί στους δανειολήπτες δια της ανάλογης μείωσης των 
επιτοκίων.

Με την δάδα της ελπίδας αναμμένη,  να αντέξουμε στερήσεις για 
λίγο  χρόνο ακόμα χωρίς  μεμψιμοιρίες και χωρίς να χάνουμε τον 
προσανατολισμό μας προς την ανάκαμψη και την πρόοδο.

Η Κύπρος, από όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχει  σήμερα  ευνοηθεί από 
τη φύση.  Έδωσε η καλή μοίρα να ορθώνεται μπροστά μας ένα λα-
μπρό, πολλά υποσχόμενο μέλλον, με τα Θεόπεμπτα πλούσια κοιτά-
σματα μας υδρογονανθράκων τα οποία για το μικρό μέγεθος του Νη-
σιού μας, εφ’ όσον θα επιτύχουμε τη διασφάλιση των  κυριαρχικών 
μας δικαιώματα επ’ αυτών, θα εξασφαλίσουν για μας και τις επερχό-
μενες γενιές άνεση και ευημερία.



44

.

Johnnie Walker Man of the Year Awards

Σε μια περίοδο όπου οι θεσμοί και οι αξίες αμφισβητούνται, οι οι-
κονομικοί δείκτες  εξακολουθούν να έχουν αρνητικό πρόσημο, το 
βιοτικό επίπεδο του Κύπριου πολίτη να εκμηδενίζεται , το οικονομι-
κό έγκλημα να βρίσκεται σε έξαρση και τις πολιτικές ίντριγκες  και 
αντιπαραθέσεις να κυριαρχούν στην ημερήσια διάταξη, η απονομή 
των βραβείων Johnnie Walker  Man of the Year Awards, αποτελoύν 
μια όαση στην έρημο και  μια νότα αισιοδοξίας, με τους «άντρες της 
χρονιάς» να μας δείχνουν τον δρόμο της επιτυχίας.

Ο θεσμός των Johnnie Walker Man the Year Awards, που διοργανώ-
νεται  για 13η συνεχή  χρονιά από τις Ειδικές Εκδόσεις (περιοδικό 
ΜΑΝ) και την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, (Johnnie Walker), τί-
μησε με τον καλύτερο τρόπο τους άντρες που ξεχώρισαν το 2013, μέσα 
από την δουλειά τους και την προσωπική τους υπεροχή και  έφτασαν 
στην καταξίωση και την περαιτέρω αναγνώριση από την κοινωνία. 

Σε μια δύσκολη χρονιά , ορόσημο για την Κύπρο, οι πετυχημένοι αυ-
τοί άντρες, με το παράδειγμα τους, μας εμπνέουν και μας καθοδη-
γούν στον δρόμο της επιτυχίας και της καταξίωσης. Με σταθερά βή-
ματα ακολουθώντας το slogan του Johnnie Walker, « Keep Walking», 
μας δίνουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. 

Η τελετή βράβευσης έγινε το βράδυ της Τετάρτης 5 Φεβρουαρί-
ου 2014, στο κατάμεστο Νέο Θέατρο του ΘΟΚ, στη Λευκωσία, στην 
παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας,  της πολιτικής ηγεσίας, 
του  επιχειρηματικού κόσμου, ανθρώπων των γραμμάτων και της τέ-
χνης,  εκπρόσωπων των ΜΜΕ και του αθλητικού κόσμου της Κύπρου. 

Μετά από την σχετική ψηφοφορία που έγινε μεταξύ δυο ομάδων 
εκλεκτόρων , αναγνωστών του περιοδικού ΜΑΝ και προσωπικοτή-
των από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, εικαστικό, δημοσιογραφικό 
και αθλητικό κόσμο της Κύπρου, με την επίβλεψη του γνωστού λεκτι-
κού οίκου Deloitte, νικητές ανεδείχθησαν οι πιο κάτω :

Άντρας της Χρονιάς και Αθλητής της Χρονιάς 2013 - Ευτύχιος 
Έλληνας
Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο 21χρόνος Ευτύχιος Έλληνας ο 
οποίος κατάφερε να κάνει  υπερήφανη την Κύπρο  το 2013, γράφοντας 
ιστορία για τον απανταχού Ελληνισμό, αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας 
που του ζητήθηκε να λάβει μέρος σε δοκιμαστικό της Formula1. Η 
δυναμική παρουσία στο πρωτάθλημα GP3 ανέδειξε την αξία του ως 
ενός άντρα από τα λαμπρότερα αστέρια του μέλλοντος. Αποτελεί μια 
μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο να αγγίξει το στερέωμα των πιο λα-
μπρών αστέρων στον κόσμο του αθλητισμού.

Ηθοποιός της Χρονιάς 2013- Αντρέας Γεωργίου
Ο Αντρέας Γεωργίου είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους 
ηθοποιούς, σκηνοθέτες και συγγραφείς θεατρικών έργων με  μεγά-
λες επιτυχίες, στη Κύπρο και Ελλάδα. Η τελευταία πετυχημένη τηλε-
οπτική σειρά ΄΄ Μπρούσκο΄ ,́ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του τηλε-
οπτικού  κοινού και όχι μόνο, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Manager της Χρονιάς 2013 - Μάκης Κεραυνός
Κατά την διάρκεια των κλυδωνισμών του τραπεζικού συστήματος 
στην Κύπρο, ο Μάκης Κεραυνός ήταν ο Μanager που από την αρχή 
της θητείας του στην Ελληνική τράπεζα, κατάφερε με επιτυχία να 
αποφύγει την οποιανδήποτε’’ τοξική’’ επένδυση αφενός και αφετέ-
ρου να διαγνώσει  έγκαιρα τον κίνδυνο της έκθεσης σε ομόλογα. Η 
Ελληνική πέρασε από τις συμπληγάδες με τις μακρότερες δυνατές 
απώλειες, ολοκληρώνοντας και με επιτυχία τη διαδικασία ανακεφα-
λαιοποίησης της.
Επιχειρηματίας/ Επιχείρηση της Χρονιάς 2013- Λύσαντρος 
Ιωάννου και PHC Franchised Restaurants Public Ltd
Η σταθερή ανοδική πορεία του Λύσαντρου Ιωάννου και της PHC 
Franchised Restaurants Public, αρχικά με την έλευση της Pizza Hut 
και αργότερα με τα δύο εξαιρετικά δυνατά και αναγνωρίσιμα ανά το 
παγκόσμιο brand names, τα οποία και αγκαλιάστηκαν από την κοι-
νωνία της Κύπρου, είναι η πιο ισχυρή απόδειξη πως η πραγματική 
επιχειρηματικότητα ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, μπορεί να 
βρει διεξόδους ανάπτυξης και ευρωστίας.

Τέχνη και Δημιουργία 2013 - Γιώργος Θεοφάνους
Ο Γιώργος Θεοφάνους αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα 
της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας που πάντα έχει άξονα του την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο. Απέδειξε ότι μπορεί να αναδει-
κνύει καινούργιους καλλιτέχνες και το 2013 πήρε το βραβείο ΄΄Mad 
Video Music Awards΄ ,́ για το ΄΄ παιδί γενναίο΄΄ που έγραψε για τον 
Κωνσταντίνο Αργυρό. Συνέχισε να γράφει επιτυχίες για τον  κορυ-
φαίους Έλληνες τραγουδιστές όπως ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα 
Θεοδωρίδου. Είναι πρέσβης του ΄΄Hope For Children΄΄ και παραμένει 
ανήσυχος ακτιβιστής  για τα δικαιώματα των παιδιών και μοιράζει 
τον χρόνο του ανάμεσα στο μουσικό του εργαστήρι στην Αθήνα και 
την Κύπρο. 

Επιστήμονας της Χρονιάς 2013 - Αντρέας Ευσταθίου
Ως επικεφαλής 20μελούς  ομάδας αστροφυσικών από 18 Πανεπιστή-
μια και Ερευνητικά Ιδρύματα ανά τον κόσμο, ο καθηγητής Αντρέας 
Ευσταθίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου Κύπρου,  ανακοίνωσε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό 
΄΄ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters’’, την 
ανακάλυψη ενός γαλαξία που είναι ίσως το πιο φωτεινό αντικεί-
μενο στο κοντινό σύμπαν. Ο γαλαξίας εντοπίστηκε από το Infrared 
Astronomical Satellite (IRAS), το 1983 και είναι γνωστός σαν ΙRAS 
08572+3915. Σύμφωνα με την ανακάλυψη, ο γαλαξίας αυτός υπολο-
γίζεται να είναι πέντε φορές πιο φωτεινός από ότι οι επιστήμονες 
πίστευαν μέχρι σήμερα και τον καθιστά τον πιο κοντινό στον πλανήτη 
γη, φωτεινό υπέρυθρο γαλαξία.

Τιμής Ένεκεν 2013  - Γλαύκος Κληρίδης
Το ειδικό  βραβείο Τιμής Ένεκεν για το 2013, απενεμήθη με-
ταθανάτια, στον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Γλαύκο Κληρίδη για την συνολική του προσφορά στην Κύπρο, την 
Ελλάδα και τον Ελληνισμό γενικότερα, καθώς επίσης και την αν-
θρωπότητα με την συμμετοχή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενάντια 
στον φασισμό. Το βραβείο παρέλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, η κόρη του εκλιπόντος,  κα Καίτη Κληρίδη. 
«Αν ο πατέρας μου ήταν εδώ απόψε, θα έδινε τα συγχαρητήρια του, 
στους άντρες που τιμήθηκαν και θα τους καλούσε να συνεχίσουν τον 
αγώνα», υπογράμμισε συγκινημένη, ενώ παρότρυνε  όλους τους Κυ-
πρίους  « Keep Walking».

Άντρας που μας ενέπνευσε 2013- Σάκης Ρουβάς
Ο Άντρας που μας ενέπνευσε για το 2013, Σάκης Ρουβάς, τιμήθηκε 
για τη συνεισφορά του στο φιλανθρωπικό έργο σε Ελλάδα και Κύπρο 



45

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού  Τουρισμού
Στόχος πρέπει να είναι η Τουριστική περίοδος των 365 ημερών

«Ο αειφόρος τουρισμός να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στην απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και 
να γίνει η κινητήριος δύναμης για τον τουρισμό 365 μέρες– 
τουρισμός ολόχρονα».

Αυτά τονίσθηκαν μεταξύ άλλων στη Γενική Συνέλευση των μελών 
του Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού 
που πραγματοποιήθηκε στις 13/1/14, στις εγκαταστάσεις του  «Κυ-
πριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας», που ως γνωστό στεγάζεται 
σε ειδικά διασκευασμένο χώρο στους κήπους τους εργοστασίου της 
Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης, στα Λατσιά. 
 
Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν ο νέος Πρόεδρος του ΚΟΤ 
Δρ. Κώστας Καδής ο οποίος συνεχάρη το Σύνδεσμο για την προσφορά 
του στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, ενώ 
ο Αντιπρόεδρος Τουρισμού του ΚΕΒΕ κ. Ντίνος Λευκαρίτης τόνισε 
το σημαντικό ρόλο του Συνδέσμου στις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  Παρευρέθηκαν 
επίσης εκτός από τα μέλη του Συνδέσμου παράγοντες του τουρισμού 
και γενικότερα του οικονομικού τομέα της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιώργος Μιχαηλίδης προέβη σε σύ-
ντομη παρουσίαση του Συνδέσμου και των μελών του, που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κυπριακή 
κουλτούρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα καθώς και με δραστηρι-
ότητες που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 
κατέθεσε την πρόταση για τουρισμό 365 και πως οι επαγγελματικοί 
σύνδεσμοι θα συνεργαστούν με τον ΚΟΤ για να υλοποιήσουν τις προ-
τάσεις τους για να καταστεί η Κύπρος τουριστικό προορισμός ολό-
χρονα.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου Εταιρει-
ών «Φώτος Φωτιάδης» και Πρόεδρο του Κοινωφελούς Επιστημο-
νικού και Πολιτιστικού  Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»,  Δρ. Φώτο 
Φωτιάδη, για την συνολική προσφορά του στον Κυπριακό Τουρισμό.

 Ο Κύριος Φωτιάδης σε ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η Κύπρος είναι πολύ μικρή και πολύτιμη για να κατασπαταλάται 
στον φθηνό μαζικό τουρισμό ο οποίος  έχει υποβαθμίσει  την τουρι-
στική μοναδικότητα  της  χώρας μας. Η προώθηση  του  πολιτιστικού  
ποιοτικού  τουρισμού είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται σήμερα  η  
όμορφη  Κύπρος για να  αναπτύξει και να προβάλει μια λαμπρή του-
ριστική βιομηχανία για την οποία  διαθέτει  άλλωστε όλες τις ανα-
γκαίες πρώτες ύλες, άφθονες, αρίστης ποιότητας και δωρεάν,  ιδα-
νικές, δηλαδή,  προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε βιομηχανίας».   

Ακολούθησε ξενάγηση στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 
η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση.

και τη στάση που κράτησε για τα παιδιά, αναδεικνύοντας τα μηνύμα-
τα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. « Δεν ξέρω πως θα ήταν η 
ζωή μου χωρίς παιδιά’, είπε ο τραγουδιστής και αναφέρθηκε ιδιαίτε-
ρα  στον εθελοντισμό και στην οικογένεια και τα παιδιά του. 

Παρουσιαστές της βραδιάς, ήταν Τάσος Τρύφωνος και η Χριστιάνα 
Αριστοτέλους ενώ το καλλιτεχνικό μέρος ανέλαβαν με επιτυχία το 
μουσικό σχήμα Onirama και η Demy. Έκτακτη συμμετοχή έχε και ο 
Σάκης Ρουβάς , ο οποίος με την συνοδεία του Γιώργου Θεοφάνους 

στο πιάνο, και των παιδιών από το μουσικό εργαστήρι, χάρισε μονα-
δικές στιγμές στους θαυμαστές του και όχι μόνο.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και το Johnnie Walker, η φιγούρα 
του οποίου κυριάρχησε καθόλη την διάρκεια της απευθείας τηλεο-
πτικής μετάδοσης της εκδήλωσης από την τηλεόραση του Mega, την 
οποία παρακολούθησαν 77 χιλιάδες τηλεθεατές, με την τηλεθέαση 
να ακουμπά το 36,9%.
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