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Ημέρα Παιδιού
από τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Εταιρικό Συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ

40 Ανακήρυξη κ. Αλέξη Φωτιάδη 
σε Πρεσβευτή Fair Play

39 Ο κ.Παύλος Φωτιάδης Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

«Η πραγματικά καλή υγεία,
είναι η ικανότητα να ζείς χωρίς αυτή».

Άγγελμα Ζωής

Εκδίδεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης». 
Υπεύθυνος έκδοσης:  Αντρέας Σμυρίλλης, andreass@ppgroup.com.cy -  Δημιουργικό & Σελίδωση: Παναγιώτης Λοϊζίδης

Πληροφορίες: Τηλ. 22471111 - www.ppd.com.cy
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προλόγου
αντί

Αγαπητοί συνάδελφοι , αναγνώστες,

Αρχίζουμε σήμερα τον πρόλογο μας, παραθέτοντας μια περικο-
πή από πρόσφατα δημοσιοποιηθείσες σημαντικές απόψεις του 
Προέδρου  μας, Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη, που μιλούν από μόνες 
τους και αξίζουν να διαβασθούν από όλους μας:   

«Η σοβαρή και παρατεταμένη κρίση που βιώνει  η αγαπητή μι-
κρή μας πατρίδα, μετά την ανάλγητη μεταχείριση της οποίας 
έτυχε με τον βίαιο αποσχηματισμό του ιδιαίτερα επιτυχημένου 
και καρποφόρου οικονομικού της μοντέλου, είναι η οδυνηρό-
τερη που γνώρισε ο Κυπριακός Ελληνισμός στην νεότερη του 
ιστορία.

Και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της έλλειψης αυστηρής 
Επαγγελματικής  Διαχείρισης  (Professional management) στον 
κρατικό μηχανισμό.   Επετράπη η χαλάρωση, ο ανεπαρκής έλεγ-
χος και η ανευθυνότητα που οδήγησαν στη φθορά των θεσμών  
και στη διαφθορά, η οποία μαστίζει τα τελευταία χρόνια τους 
θεσμούς μας με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Επιβάλλεται να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό, Επαγγελμα-
τική Διαχείριση σε όλα τα επίπεδα, όλα τα Υπουργεία, όλα τα 
Κυβερνητικά Τμήματα και ιδιαίτερα στους Ημικρατικούς Οργα-
νισμούς.  Είναι ο μόνος  λυσιτελής τρόπος θεραπείας  του προ-
βλήματος.

Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συμφωνήσουμε, να επιμείνου-
με και να συμβάλουμε όλοι, πολιτεία, κόμματα, οργανωμένα σύ-
νολα, επαγγελματικές ενώσεις, μεγάλοι και μικροί οικονομικοί 
οργανισμοί, η παιδεία, η εκκλησία, τα ΜΜΕ και ο καθένας από 
μας».

Συνεχίζουμε με το δικό μας κείμενο.

Ο Όμιλος μας, ως ένας από τους Ηγετικούς Οικονομικούς Ορ-
γανισμούς του τόπου, πιστός στις αρχές και αξίες στις  οποίες  
πιστεύει,  διακηρύττει και υπηρετεί από καταβολής του στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1940 που ιδρύθηκε,  συνεχίζει πιστά την 
πολυδιάστατη προσφορά του για την πρόοδο και ευημερία της 
Κύπρου και του λαού μας.  Η μεγάλη συμβολή του Ομίλου μας 
τόσο στην οικονομική πρόοδο και ευημερία της χώρας μέσω των 
πολυσχιδών οικονομικών δραστηριοτήτων των διαφόρων Εται-

ρειών που τον συναποτελούν, όσο και στην κοινωνική, επιστη-
μονική και πολιτιστική ανάπτυξη της μέσω του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, 
που πέρυσι συμπλήρωσε ήδη 20 χρόνια γόνιμης λειτουργίας και 
σημαντικής προσφοράς στον λαό μας, τυγχάνει καθολικής εκτί-
μησης και  αναγνώρισης. 

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή αναφορά μας στην σημερινή δύ-
σκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος τονίζουμε ότι με την 
αποφασιστικότητα και την ουσιαστική συμβολή όλων μας η 
κατάσταση μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί τάχιστα.  Οι συνέ-
πειες των λαθών, των παραλήψεων και των αδυναμιών του πα-
ρελθόντος πρέπει να μας συνετίσουν.  Με περίσκεψη, σύνεση, 
σύμπνοια και εθνική ομοψυχία πρέπει να δώσουμε τη μάχη για 
τη σωτηρία της πατρίδας και ένα καλύτερο μέλλον  για τις επερ-
χόμενες γενεές.   Τους το οφείλουμε..

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος  Έκδοσης

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 
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Θάνατοι:
Απεβίωσε στις 23/2/2015, σε ηλικία 91 ετών, ο πατέρας της 
Άννας Ηροδότου, συναδέλφου στο Λογιστήριο της Φώτος 
 Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Θεοδόσης Κυνδίνης.

Απεβίωσε στις 23/2/2015, σε ηλικία 90 ετών, ο πατέρας του 
συνάδελφου Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, Logistics 
Manager της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Κώστας  
Παπαχριστοδούλου.

Στους συνάδελφους και στους οικείους τους, απευθύνουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Κοινωνικά
Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, «σε ποιο μέρος της Κύπρου, Δανέζικη Αρχαι-
ολογική Αποστολή με τη χρηματοδότηση της Carlsberg 
διενέργησε ανασκαφές και τι ανακάλυψε» είναι: Στον 
Άγιο Κόνωνα, στη περιοχή του Ακάμα στη Πάφο και ανα-
κάλυψαν αρχαίο ρωμαϊκό συνοικισμό μεγάλης αρχαιο-
λογικής σημασίας».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών 
απαντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε 
ο Αντρέας Παντελή, Brewing Manager,  στην Φώτος  
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, ο οποίος κερδίζει μια 
φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:
«πότε συστάθηκε το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και ποιοι οι κύριοι 
στόχοι του». 

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από μία 
σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα 
κερδίσει, μια φιάλη Johnnie Walker Black 70 cl.

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Λτδ, ή στο τη-
λεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
andreas.smyrillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Κοινωφελές, Επιστημονικό και 
Πολιτιστικό  Ίδρυμα  «Φώτος Φωτιάδης»
20 Χρόνια Συνεχούς Προσφοράς
Του Δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου
Διευθυντή του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» 

Το 2014, συμπληρώθηκαν   είκοσι χρόνια γόνιμης και αποδοτικής 
λειτουργίας και αδιάλειπτης ανθρωπιστικής προσφοράς του Κοινω-
φελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιά-
δης».  Εμπνευστής, ιδρυτής και Πρόεδρος  του είναι ο Πρόεδρος του 
Ομίλου  Φώτος Φωτιάδης.  Το Ίδρυμα έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο 
Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης και έχει εγγραφεί επίσημα στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών βάσει του Νόμου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 
Νόμου.

Το σκεπτικό της ίδρυσής του:
«Ο  Όμιλος, πιστός στη μακρά παράδοση του, στις διακηρυγμένες αρ-
χές και αξίες του και στην εδραιωμένη φιλοσοφία του Ιδρυτού 
του  να επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο όσο γίνεται 
περισσότερα από όσα η αγάπη και η στήριξη της κοινωνίας 
τον καταξιώνει,  προβαίνει στη δημιουργία του Ιδρύματος αυτού 
για την όσο το δυνατό πληρέστερα οργανωμένη και συστηματοποι-
ημένη  ανθρωπιστική  προσφορά του Ομίλου προς το Κοινωνικό Σύ-
νολο».

Στόχοι του Ιδρύματος:
1. Η πολύπλευρη, κοινωφελής αρωγή στην κοινωνία.
2. Η προαγωγή της επιστήμης, των γραμμάτων, της τέχνης και του 
πολιτισμού γενικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανέλιξη και προστασία 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
3. Να αναπτύσσει γόνιμο πρωτοποριακό και  πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε κοινωφελείς τομείς.  

Το Ίδρυμα διευθύνεται, εκπροσωπείται και διαχειρίζεται από Διοι-
κητικό Συμβούλιο, από εκλεκτές προσωπικότητες της κοινωνικής, 
πνευματικής,  οικονομικής και πολιτιστικής  ζωής του τόπου.

Το Ίδρυμα, από της ίδρυσης του, έχει διαδεχθεί και υποκαθιστά το 
αντίστοιχο Τμήμα του Ομίλου το οποίο για δεκαετίες προσέφερε 
αφειδώλευτα στο Κοινωνικό Σύνολο.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην εικοσάχρονη πορεία και δρά-
ση του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», ο κάθε μελετητής εύκολα θα 
διαπιστώσει ότι αυτή υπήρξε  μια πολύ γόνιμη, πολυσχιδής, αποδοτι-
κή και ωφέλιμη πορεία, κατά την οποία το Ίδρυμα, με την πλούσια και 
πολύπλευρη προσφορά του στο κοινωνικό  σύνολο, άφησε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα του σ’ όλους τους τομείς της εξέλιξης της Κυπριακής 
Κοινωνίας.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της Κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης στον πάσχοντα συνάνθρωπο, την 
προώθηση και ενθάρρυνση της επιστημονικής δράσης και στην προ-
αγωγή και προβολή του κυπριακού πολιτισμού.  Δεν υπάρχει κανένας 
τομέας, ακόμη και ο πιο ασήμαντος, που να διέλαθε της προσοχής του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και να μην έχει ευεργετηθεί 
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  Ακόμη και στις σημερινές δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που διέρχεται ο τόπος και ιδιαίτερα η οικονο-
μία μας, το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» , συνεχίζει να δραστηριοποι-
είται, όπως πάντα, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.  

Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται αποκλειστικά από  χορηγίες 
των εταιρειών του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης».

Οι διάφορες εκδηλώσεις και ανθρωπιστικές/πολιτιστικές χειρονο-
μίες στις οποίες το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» έχει προβεί  μέχρι 
τώρα είναι αναρίθμητες,  σε βαθμό που και μόνο η απλή αναφορά 
τους θα απαιτούσε πάρα   πολλές   σελίδες καθώς και πολύ χρόνο.

Γι’ αυτό θα περιορισθούμε στην αναφορά των σημαντικότερων  οι 
οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν εκτιμηθεί δεόντως από την κοι-
νωνία.  Πρέπει να σημειωθεί ότι και πολύ πριν από τη δημιουργία του 
Ιδρύματος ο Οίκος  Φώτος Φωτιάδης, μόλις βρήκε τα πόδια του, από 
την 10ετίαν του 1940 και αισθάνθη αισιοδοξία για το μέλλον και στο 
μέτρο του δυνατού άρχισε τις ανθρωπιστικές τους χειρονομίες.  

Μια αδρής μορφής κορυφαία προσφορά προς το κοινό ήταν από το 
1971,  η διοργάνωση του Φεστιβάλ Carlsberg.  Εμπνευστής και 

δημιουργός του οποίου υπήρξε ο Πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος 
Φωτιάδης.  Το Φεστιβάλ Carlsberg  λειτούργησε για δύο σχεδόν 
δεκαετίες.  Αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα της βάρβαρης τουρ-
κικής εισβολής του 1974, το Φεστιβάλ Carlsberg, αφιερώθηκε στην  
Κυπρία ορφανή και άπορη Προσφυγοπούλα και όλες οι εισπρά-
ξεις του κατατίθεντο στο ειδικά  δημιουργηθέν  γι’ αυτό τον σκοπό 
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«Ίδρυμα Carlsberg για την Κυπρία Προσφυγοπούλα» από το 
οποίο  ευεργετήθηκαν εκατοντάδες προσφυγοπούλλες.  Το Φεστι-
βάλ Carlsberg είχεν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη, δημοφιλέστερη και 
παλλαικότερη πολιτιστική εκδήλωση στην Κύπρο.

Προσήλκυε πάνω από 20000 επισκέπτες κάθε βράδυ απ’  όλη την Κύ-
προ και από τη σκηνή του παρέλασαν τα λαμπρότερα αστέρια 
των ηθοποιών και τραγουδιστών της Ελλάδος, καθώς επίσης διε-
θνούς φήμης ξένοι καλλιτέχνες και μεγάλα συγκροτήματα διεθνών 
ατραξιόν, όπως το “Helsinor Girls Band”  της Δανίας, γνωστές 
ορχήστρες από την Κύπρο και το εξωτερικό, διάσημοι σολίστες κ.α.  
Ήταν μία μοναδική όαση χαράς για τη θλιμμένη τότε κοινωνία μας.

Επίσης στα πλαίσια του Φεστιβάλ Carlsberg τιμήθηκαν πολλοί και 
αξιόλογοι άνθρωποι των Γραμμάτων, της Τέχνης,  του Πολιτισμού και 
διοργανώνονταν κάθε χρόνο διάφοροι διαγωνισμοί χορού, τραγου-
διού, ποίησης, επίδειξης μόδας, διαγωνισμοί γεωργικών προϊόντων 
και έργων λαϊκής τέχνης, διαγωνισμοί καθαριότητας χωριών, διάδο-
σης και εξάπλωσης  του πρασίνου κ.α. Διοργανώθηκαν Παγκύπρι-
ες εκστρατείες με τεράστιες πινακίδες στους δρόμους, «Αγαπάτε 
και προστατεύετε τα δάση μας.  Είναι ο  πλούτος όλων μας».  
Κορωνίς των διαγωνισμών ήταν τα Επίσημα Καλλιστεία για την 

εκλογή   των ωραιότερων κοριτσιών μας  που θα αντιπροσώπευαν την 
Κύπρο στα  Διεθνή Καλλιστεία στο εξωτερικό, και θα προέβαλλαν 
επίσημα την Κύπρο διεθνώς.   

Προπομποί της σύστασης του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» υπήρξαν και πολλές  άλ-
λες εκδηλώσεις, όπως το «Έπαθλο Carlsberg  ΄Ηθους, Τέχνης 
και Αρετής», ( 1971 μέχρι και σήμερα) και η «Παγκύπρια Έκθεση 

Ειδών Κυνηγίου, Σκοποβολής και Αλιείας», (1992-2012), 

έμπνευσης του  κ. Φώτου Φωτιάδη,  η ανέγερση του Μνημείου της 
Σοφίας Βέμπο στη Λευκωσία που είναι το μοναδικό στον ελληνισμό, 
η έκθεση «θυμητάρια» της Σοφίας Βέμπο, η πρωτοβουλία και το 
άνοιγμα Ταμείου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η με-
γάλη επιμορφωτική εκστρατεία που ανελήφθη από την Carlsberg  
και  είναι γνωστή ως «Λαϊκό Πανεπιστήμιο»,  η οποία διήρκεσε 
δέκα ολόκληρα χρόνια (1980 – 1990), οι ενέργειες για τη διάσωση 
του Σπιτιού του Δημήτρη Λιπέρτη, η Έκθεση όλων των  Κυπριακών 
Αρχαιοτήτων που φυλάττονται στα Μουσεία όλων των Σκανδιναβικών 
χωρών  στη Γλυπτοθήκη της Carlsberg στη Δανία, η γενναιόδωρη για 
την τότε εποχή εισφορά υπέρ της Άμυνας της Ελλάδος, η Αναστήλω-
ση του Αρχοντικού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκωσία, οι αρ-
χαιολογικές ανασκαφές στον Άγιο Κόνωνα στον Ακάμα,   η απονομή 
τιμής σε σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της Κύπρου, όπως 
στον λαοφιλή και διακεκριμένο επιστήμονα, Λυκειάρχη Κυριάκο Νε-
οκλέους, στον ένδοξο Μαραθονοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη που τίμησε 
την Κύπρο και την Ελλάδα κερδίζοντας πρώτη νίκη στον Μαραθώνιο 
της Βοστώνης το 1946, στον μεγάλο ποιητή της Κύπρου και του σύγ-
χρονου Ελληνισμού Κώστα Μόντη, στον διαπρεπή Κύπριο ζωγράφο 
και καθηγητή Τέχνης Αδαμάντιο Διαμαντή, τον διαπρεπή Κύπριο Λό-
γιο, Γυμνασιάρχη  και Συγγραφέα, πρώην Πρέσβη Κυριάκο Π. Χατζη-
ιωάννου, στον πολυγραφότατο λόγιο και εξαίρετο λαογράφο Παύλο 
Ξιούτα,  στον ζωγράφο και καθηγητή Τηλέμαχο Κάνθο,  τον εξαίρετο 
λογοτέχνη και ιατρό Κύπρο Χρυσάνθη, τον φημισμένο χειρουργό Δρα 
Κυριακίδη, σε διαπρεπείς δημοσιογράφους  κ.α.

Η σύσταση και λειτουργία του Κοινωφελούς, επιστημονικού 
και  Πολιτιστικού  Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Μετά τη σύσταση του Ιδρύματος, τους στόχους του οποίου έχου-
με ήδη αναφέρει, η πολύπλευρη δραστηριότητα και προσφορά των 
εταιρειών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης αναβαθμίστηκε και θεσμο-
θετήθηκε.

Μία πολύ  σημαντική ενέργεια του Ιδρύματος ήταν η ίδρυση του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας το 1996 ένα κόσμη-
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μα για την Κύπρο,  με δαπάνη πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες από 
τον Όμιλο Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης.  Το Μουσείο αυτό στεγάζε-
ται στους κήπους της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg.  Τα εγκαίνια του 
τέλεσε ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αείμνηστος 
Γλαύκος Κληρίδης, στις 29 Μαΐου 1996.  Πρόκειται για αξιόλογο 
και άρτια οργανωμένο μουσείο, ευρωπαϊκού επιπέδου με πολλές 
και πλούσιες συλλογές που περιλαμβάνουν περίπου 2500 εκθέ-
ματα, τα οποία συνεχώς ανανεώνονται, εμπλουτίζονται και συντη-
ρούνται  κατά τον πλέον επιστημονικό τρόπο.  Το μεγαλύτερο μέρος 
τους   αποτελείται από ταριχευμένα θηλαστικά, πτηνά, ψάρια, ερπετά 
και έντομα, καθώς και πετρώματα, ορυκτά, ημιπολύτιμους λίθους, 
όστρακα, απολιθώματα και άλλα.  Στις αίθουσες του Μουσείου ανα-
παρίστανται διάφοροι βιότοποι, όπως το Δάσος του Σταυρού της Ψώ-
κας, που αποτελεί το ωραιότερο και πλουσιότερο δάσος της Κύπρου 
και τη μοναδική περιοχή όπου συναντούμε το Κυπριακό Αγρινό και η 
Αλυκή της Λάρνακας, ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της 
Ευρώπης για τα υδρόβια πτηνά.

Το Μουσείο αυτό αποτελεί πραγματικό κόσμημα για την Κύπρο και 
λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, διαθέτει ει-
δική ξεναγό και η είσοδος είναι ελεύθερη.  Οι επισκέπτες του κατά 
μέσο όρο ξεπερνούν τις 20000 άτομα κάθε έτος.  Μεγάλο ενδιαφέρον 
επιδεικνύουν επίσης ειδικοί επιστήμονες καθηγητές, σπουδαστές 
και άλλοι ερευνητές και μελετητές της φυσικής ιστορίας.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μέσω της ιστοσελίδας του  
www.natmuseum.org.cy προσφέρει στους Κύπριους αλλά κυ-
ρίως στους ξένους μελετητές και ερευνητές τη δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης και επικοινωνίας σε θέματα που αναφέρονται στη φυσι-
κή ιστορία της Κύπρου, όπως είναι τα πετρώματα του νησιού, το ζωι-
κό βασίλειο, τα ψάρια, τα έντομα, η βιοποικιλότητα και άλλα συναφή 
θέματα σχετικά με την Κύπρο.  Το Μουσείο φέρνει σε επικοινωνία 
τους πιο πάνω ενδιαφερόμενους με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήμα-
τα και ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους μπορούν να τύχουν 
πλήρους ενημέρωσης και να πάρουν εξειδικευμένες πληροφορίες 
και στοιχεία για θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Από τις πολλές και διάφορες  δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του Ιδρύματος αναφέρουμε τις ακόλουθες:

•Tον Μάρτιο του 2000 προσέφερε στο Καραισκάκιο Ίδρυμα, Τράπεζα 
Μυελού των Οστών και Αιμοπεταλίων, το ποσό των ΛΚ25.000 με το 
οποίο  αγοράστηκε σύγχρονο ειδικό μηχάνημα, το οποίο αύξησε ση-
μαντικά τον αριθμό τυποποίησης των δειγμάτων, κάτι που συνέτεινε 
στη διάσωση ζωών.  Ο Ανδρέας Βασιλείου,  ένας από τους διασω-
θέντες από την δωρεάν αυτή του Ιδρύματος και η οικογένεια του, 
επισκέπτονται  συχνά  το Ίδρυμα για να εκφράσουν με κάθε τρόπο 
την ευγνωμοσύνη τους.   

•Στήριξε οικονομικά και επιχορήγησε τη μετάβαση στην Ελλάδα της 
πρωτότυπης και πρωτοποριακής Κυπριακής Ορχήστρας με αρχαία 
Ελληνικά μουσικά όργανα, που ανακατασκευάστηκαν για πρώτη 
φορά στην Κύπρο.  Μετά από τις επιτυχείς συναυλίες που έδωσε 
στην Κύπρο, η ορχήστρα αυτή προσεκλήθηκε στην Ελλάδα όπου 
τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων  
Μουσικών Αγώνων, που έλαβαν χώραν στην Αθήνα  στα τέλη Ιουνίου 
του  2000.

•Στις 13 Ιουνίου 2005 διοργάνωσε Φιλολογικό Μνημόσυνο του 
΄Ανθου Ροδίνη στο θεατράκι του ΡΙΚ.

•Στις 30 Ιουνίου 2004 σε συνεργασία με την οικογένεια του ποιητή 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε στους κήπους της 
Carlsberg Φιλολογικό Μνημόσυνο στη μνήμη του ποιητή Κώστα 
Μόντη με κύριο ομιλητή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Δρα Μιχάλη Πιερή.

•Επιχορήγησε την έκδοση ειδικού αφιερώματος στον Κώστα Μόντη 
του  Λογοτεχνικού Περιοδικού «Υλαντρον», που εκδόθηκε τον 
Ιούλιο του 2007 από Συντακτική Επιτροπή, αποτελούμενη από δια-
κεκριμένους Κύπριους και ξένους ειδικούς στον τομέα της ποίησης 
και της λογοτεχνίας.

•Την 1ην Ιουλίου 2008 διοργάνωσε Τιμητική βραδιά για τον διάσημο 
και λαοφιλή  Κύπριο  μουσικό Μιχαλάκη Γιασεμίδη στο Carolina  
Park.

•Στις  12 Οκτωβρίου 2009 σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αγκαστίνας διοργάνωσε Φιλολογικό Μνημόσυνο του αείμνηστου 
Λογοτέχνη και Καθηγητή Κώστα Προυσή, που καταγόταν από την 
Αγκαστίνα, στην Αίθουσα διαλέξεων του Δήμου Λατσιών.  Ο Κώστας 
Προυσής ήταν ο κηδεμόνας του Φώτου Φωτιάδη καθ’ όλα τα χρόνια 
της φοίτησής του στο Παγκύπριο  Γυμνάσιο.

•Στις 14.1.2010 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. διοργάνωσε 
Έκθεση Γελοιογραφίας για το Κυπριακό πρόβλημα στην Πύλη Αμμο-
χώστου.  Η Έκθεση, το πρόγραμμα της οποίας περιλάμβανε και την 
παρουσίαση του βιβλίου «Γελοιογραφόντας την Ιστορία του Κυπρι-
ακού» που έγραψε ο δημοσιογράφος Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου και 
εκδόθηκε με τη χορηγία των δύο Ιδρυμάτων «Φώτος Φωτιάδης» και 
«Σ.Ο.Φ.Ι.Α». Στο πλαίσιο της Έκθεσης διοργανώθηκε και εργαστήρι  
Γελοιογραφίας στο οποίο δίδαξαν την Τέχνη της  Γελοιογραφίας σε 
μαθητές διάσημοι Κύπριοι Γελοιογράφοι.
•Επιχορήγησε την έκδοση του βιβλίου «Η Ελεύθερη Φωνή» του 
Κώστα Μόντη που έγραψε ο Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου.  Παρουσί-
αση του βιβλίου έγινε την 1ην Μαρτίου 2010 στη Δημοσιογραφική 
Εστία, στη Λευκωσία.

•Επιχορήγησε την έκδοση του βιβλίου που έγραψε ο δημοσιογρά-
φος Χρίστος Μαυρής  «Συνεντεύξεις με τον Μάριο Τόκα».  Το βιβλίο 
κυκλοφόρησε το 2010.

•Με γενναιόδωρη δαπάνη του  Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» το 
2012 ανακαινίσθηκε στον πρώτο όροφο του Οικήματος του  Ιστορι-
κού Σωματείου Ένωσης Νέων Τραστ, Ειδική Αίθουσα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων, στην οποία δόθηκε η ονομασία:  Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων – Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης.  Τα εγκαίνια της αίθουσας έγιναν στις 
8 Φεβρουαρίου 2012 κατά τα οποία ο Πρόεδρος του Τραστ κ. Νεο-
κλής Λυσάνδρου ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» 
και τον Πρόεδρο του κ. Φώτο Φωτιάδη για τη μεγάλη προσφορά του 
τόσο προς το Τραστ όσο και γενικότερα στον πολιτισμό.

http://www.natmuseum.org.cy
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Ανέγερση προτομών σημαντικών ανθρώπων των Γραμ-
μάτων, των Τεχνών και της Επιστήμης
Ένας άλλος τομέας σημαντικής προσφοράς του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» στον πολιτισμό της Κύπρου είναι η, με δαπάνες του Ιδρύ-
ματος, ανέγερση προτομών σημαντικών ανθρώπων των Γραμμάτων, 
των Τεχνών και της Επιστήμης που είχαν μεγάλη προσφορά στον 
πολιτισμό και τίμησαν την Κύπρο 
και ευρύτερα τον Ελληνισμό.  

Τέτοιες  προτομές  έχουν  
φιλοτεχνηθεί  εις  μνήμη: 
•του συγγραφέα καθηγητή 
λαογράφου και ερευνητή Παύλου 
Ξιούτα

•του Λαογράφου Νέαρχου 
Κληρίδη, 

•του αγωνιστή του απελευθερω-
τικού αγώνα 1955 – 1959,  
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, 

•του μεγάλου ποιητή της Κύπρου 
Κώστα  Μόντη (το 2007) στη Λευκωσία επί της Λεωφ. Στασίνου αρ.  
8 και  τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο τότε Πρόεδρος Τάσσος Παπαδό-
πουλος.

•του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα (το 2009) επίσης στη 
Λευκωσία, πλάι στην προτομή του Κώστα Μόντη.  Τα  αποκαλυπτή-
ρια έγιναν από τον τότε Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια.

Αργότερα προτομές   του Κώστα Μόντη τοποθετήθηκαν και  σ’ άλλα 
μέρη, όπως:
•Στο Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού (το 2010), 

•Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο   (Φεβρουάριος  2014) και τα αποκαλυπτή-
ρια τέλεσαν ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος ΙΙ.

•Στο Πανεπιστήμιο Columbia Νέας Υόρκης (Νοέμβριος 2014).  Τα 
αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και 
χαιρέτισαν ο Κυβερνήτης, ο Δήμαρχος και ο Γερουσιαστής της Νέας 
Υόρκης.

Μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου το 2011 
τοποθετήθηκαν προτομές των δύο μεγάλων βάρδων της Κύπρου:
•του Ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη και

•του Ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη.  
Τα αποκαλυπτήρια τέλεσαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και 
ο Δήμαρχος Στροβόλου.

•Τον Οκτώβριο του 2010 έγινε παράδοση της προτομής του ποιητή 
Βασίλη Μιχαηλίδη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
για να τοποθετηθεί στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, που φέρει το 
όνομα του ποιητή, μόλις θα ολοκληρωθούν τα έργα που εκτελούνται 
στον παρακείμενο χώρο.

•Επίσης στις 30 Ιανουαρίου, 2013 έγιναν τα αποκαλυπτήρια εντοι-
χισμένης τιμητικής πλάκας με ανάγλυφο της μορφής του Κύπριου 
Νομπελίστα  Καθηγητή  Χριστόφορου Πισσαρίδη που τοποθετήθηκε 
στην είσοδο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με δαπάνες του Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης». 

•Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγους μήνες νωρίτερα, στις 7 Σεπτεμ-
βρίου, 2011 είχε διοργανωθεί και ειδική τιμητική εκδήλωση για 
τον Κύπριο Νομπελίστα Χριστόφορο Πισσαρίδη στις Αίθουσες του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με κύριο Ομιλητή τον Εκτε-
λεστικό Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας και πρώην Υπουργό 
οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό.

Βραδιές  Ποίησης  υπό  Πανσέληνο
Το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» από το 2010 μέχρι το καλοκαίρι του 
2012, για τρεις συνεχείς χρονιές συνδιοργάνωσε μαζί με την Πολιτι-
στική Κίνηση Γεροσκήπου τις γνωστές πλέον  Βραδιές Ποίησης υπό 
Πανσέληνο.  Συνολικά διοργανώθηκαν 14 τέτοιες βραδιές, οι οποίες 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.  

Τον καταρτισμό και υλοποίηση του πλούσιου προγράμματος των Ποι-
ητικών Βραδιών συντόνιζαν ο Δρ. Χρίστος  Αριστείδου, Διευθυντής 
του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης και η κυρία Ρούλλα Μαλλή Πρόε-
δρος της Πολιτιστικής Κίνησης Γεροσκήπου.  Ιδιαίτερα πρέπει να 
τονιστεί το συνεχές ενδιαφέρον του Δρα Φώτου Φωτιάδη, Προέδρου 
του Ομώνυμου Ιδρύματος, ο οποίος τιμούσε με την παρουσία του 
όλες σχεδόν τις Βραδιές Ποίησης και απηύθυνε θερμό χαιρετισμό 
εμψυχώνοντας τους διοργανωτές των βραδιών  που γίνονταν τόσο  
στη Γεροσκήπου  όσο  και άλλες περιοχές της Επαρχίας Πάφου. 

Σ’ αυτές λάμβαναν μέρος γνωστοί και καταξιωμένοι ποιητές από την 
Ελλάδα και την Κύπρο, τους οποίους το έργο και τη συμβολή στην 
ποίηση παρουσίαζαν ειδικοί κριτές ποίησης.
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Αποκορύφωμα των «Βραδιών Ποίησης υπό Πανσέληνο» αποτέλεσε 
η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Βάρδο Ποιητή μας Δημήτρη 
Λιπέρτη, για τα 75 χρόνια από το θάνατο του, του οποίου ο Φώτος 
Φωτιάδης υπήρξε θαυμαστής και λάτρης από τη 10ετία του 1930 όταν 
ήταν μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και η τύχη τα έφερε να τον 
γνωρίσει και να τον αγαπήσει.  Η βραδιά διοργανώθηκε  την Κυριακή 
30.9.2012 στους κήπους του Δημοτικού Μεγάρου Λευκωσίας από το 
Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» σε συνεργασία με την Πολιτιστική Κίνη-
ση Γεροσκήπου, τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού  και  τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας, κ. 
Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Γιώργου Δημοσθένους.  

Το   Α΄  Παλαιοντολογικό  Συνέδριο
Στις  23  Σεπτεμβρίου, 2011 το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», το Κυ-
πριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ο Σύνδεσμος Προστασίας 
Φυσικής Ομορφιάς και Βιοποικιλότητας Κύπρου, διοργάνωσε στην 
Aίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Carlsberg  το Α΄ Παγκόσμιο 
Παλαιοντολογικό Συνέδριο.

Σ’ αυτό έκαναν ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις οι πιο κάτω διεθνώς 
γνωστοί πανεπιστημιακοί και άλλοι ειδικοί για το θέμα επιστήμο-
νες, όπως:   Η Δρ.  Victoria Heridge, Department of Paleontology of 
National  History Museum του Λονδίνου, ο Δρ.Γεώργιος Ηλιόπουλος, 
Λέκτορας Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ο Δρ. Παύλος Αβρααμίδης,  Καθηγητής Γεωλογίας στα ΤΕΙ 
Μεσολογγίου, ο Δρ. Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, Λειτουργός Περι-
βάλλοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, 
Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς κ.α.  Στο Συνέδριο 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης,   Πρόεδρος  του Ιδρύ-
ματος «Φώτος Φωτιάδης» και ο Καθηγητής  Ηλίας Ντινένης, Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και η Δρ. Ελένη Μαρισσώ, 
Διευθύντρια του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του  Υπουργεί-
ου Γεωργίας.

Στο  Συνέδριο που παρακολούθησε πυκνό ακροατήριο από ενδιαφε-
ρόμενους έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις και ανακοινώ-
θηκαν πολύ σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα.  Ειδικότερα 
αναφέρθηκε ότι «τα τελευταία απολιθώματα οστών ελεφάντων και 
του κυπριακού ποντικού (μοναδικός στον κόσμο) σε συνδυασμό με 
ευρήματα νάνων ιπποπόταμων και φάλαινας που βρέθηκαν επίσης 
στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια, συνιστούν αξιόλογες εξελίξεις που 
εμπλουτίζουν σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω από την παρουσία, 
την παραγωγή, τη ζωή, τις αλλαγές που επέφεραν οι κλιματολογικές 
και άλλες συνθήκες στην εξέλιξη και την εξαφάνιση των πρωτόγο-
νων προγόνων των ιπποπόταμων και ελεφάντων και άλλων θηλαστι-
κών που έζησαν στο νησί μας πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Η διοργάνωση και πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού Παλαιο-
ντολογικού αυτού Συνεδρίου, έγινε με τη χρηματοδότηση και ενεργό 
συμμετοχή του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης».  Ήταν το πρώτο αυτού 
του είδους που έγινε ποτέ στην Κύπρο και η συμβολή του στην εμ-
βάθυνση της έρευνας για την παλαιοντολογική ιστορία της Κύπρου 
υπήρξε τεράστια.

Βραβεία του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» 
Απονέμονται σε  Παγκύπριους  Μαθητικούς Διαγωνισμούς
Το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», με εισήγηση του Προέδρου του Δρα 
Φώτου Φωτιάδη, ο οποίος συνέλαβε και την ιδέα αμέσως μετά την 
αποδημία των δύο μεγάλων πνευματικών δημιουργών μας - του ποι-
ητή  Κώστα Μόντη και του μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα, αποφάσισε 
την καθιέρωση   βραβείων στη μνήμη τους.

Το Ίδρυμα μας για καλύτερη επιτυχία των εν λόγω βραβείων, αφού 
αυτά θα απονέμονταν σε μαθητές, εισηγήθηκε και εξασφάλισε τη 
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γεγονός που 
είχε ως αποτέλεσμα τα βραβεία αυτά να απονέμονται σε ταλαντού-
χους μαθητές μας, ύστερα από διαγωνισμούς που διεξάγονται σε  
αγαστή συνεργασία του Ιδρύματός μας  με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού.  Οι διαγωνισμοί αυτοί στους οποίους λαμβάνουν μέρος 
μαθητές και μαθήτριες από όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές 
της Κύπρου, έχουν ήδη γράψει μια σημαντική ιστορία και  καταγρά-
ψει πολύ μεγάλη προσφορά στη μαθητική μας νεολαία, γιατί χάρις σ’ 
αυτούς οι μαθητές μας, ασχολούμενοι με την ποίηση, τη μουσική και 
τη λογοτεχνία καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους, αποκτούν γνώσεις 
και δεξιότητες και παραμένουν μακριά από αντικοινωνικές συνήθει-
ες και συμπεριφορές.

Το (2014),  προς τιμή του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Μόντη 
έγινε 
•ο 10ος Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου,

•ο 4ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Μελοποίησης Στίχων του Κώστα 
Μόντη και 

•ο 2ος  Παγκύπριος Διαγωνισμός Δραματοποίησης – Διασκευής 
στίχων του Κώστα Μόντη.  

Επίσης προς τιμή του ταλαντούχου μουσικοσυνθέτη μας 
Μάριου Τόκα διοργανώθηκε:

•ο 6ος Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Σύνθεσης Τραγουδιού  
Μάριος Τόκας, που από φέτος εκτός, από τα Λύκεια, καλύπτει και τα 
Γυμνάσια και

•ο 2ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Σύνθεσης Ενόργανης Μουσικής.

Κάθε χρόνο ο αριθμός των συμμετοχών τόσο  των σχολείων όσο και 
των μαθητών αυξάνεται, γεγονός που φανερώνει τη θετική προσφο-
ρά και απήχηση των διαγωνισμών πάνω στη μαθητιώσα νεολαία μας.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα των εν λόγω διαγωνισμών ικανοποι-
ούν πλήρως τους στόχους των συνδιοργανωτών τους και τους ενθαρ-
ρύνουν να προβαίνουν διαρκώς σε καινοτομίες και αξιοποίηση των 
θετικών αποτελεσμάτων τους για το καλό της παιδείας  μας και τη 
διάδοση του πολιτισμού μας.

Οι  πανηγυρικοί  εορτασμοί το  2014 για τα 100 χρόνια από 
τη γέννηση του και 10 χρόνια από τον θάνατο του  Κώστα 
Μόντη»
Κατόπιν ενεργειών ειδικής οργανωτικής επιτροπής υπό την Προε-
δρία του Φώτου Φωτιάδη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
εξασφάλισε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που  κήρυξε το 
“2014 ως Έτος Κώστα Μόντη”. 
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Διοργανώθηκαν  δι-
άφορες εκδηλώσεις 
τόσο την Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό για 
να τιμηθεί επάξια ο 
μεγάλος ποιητής της 
Κύπρου και του σύγ-
χρονου Ελληνισμού.  
Το Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης», μέσα στα 
πλαίσια του  « Έτους 
Κώστα Μόντη»  δι-
οργάνωσε μεγάλον 
αριθμόν εκδηλώσεων 
προς τιμή του Ποιητή 
τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό. 

1. Τοποθετήθηκε προτομή του Κώστα Μόντη σε δεσπόζουσα θέση 
στα προπύλαια του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

2. Διοργανώθη την ίδιαν ημέρα  Συνέδριο στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
για τον Ποιητή Κώστα Μόντη.  

3. Η Κεντρική  Τράπεζα Κύπρου προέβη στην  κοπή αναμνηστικού 
συλλεκτικού αργυρού  νομίσματος με τη μορφή του Ποιητή.  

4. Τα Κυπριακά  Ταχυδρομεία τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησαν 
ειδικό γραμματόσημο για τον Ποιητή Κώστα Μόντη.

5. Ετοιμάστηκαν δύο φιλμ για τη ζωή και το έργο του ποιητή – ένα 
από το ΡΙΚ και ένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.   

6. Έγιναν διάφορες άλλες εκδηλώσεις στη μνήμη του μεγάλου μας 
ποιητή από διάφορες κοινότητες και άλλους πολιτιστικούς 
φορείς, σχολεία, κλπ. 

7. Στους εορτασμούς τους Έτους Κώστα  Μόντη εντάχθησαν και 
οι Παγκύπριοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί που το Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» συνδιοργανώνει με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού εις μνήμη του Ποιητή. 

8. Εκδηλώσεις από τον Όμιλο Φίλοι της Βιβλιοθήκης Στροβόλου και 
τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία και με  τον Δήμο 
Λάρνακας κ.α.

9. Στις 19 Νοεμβρίου 2014 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος 
τέλεσε τα αποκαλυπτήρια προτομής του Κώστα Μόντη στο 
Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, που είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Αμερικής.  Στα εγκαίνια 
εκπροσωπήθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου 
Columbia, o Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Βασίλης Φιλίππου, ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο Δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης, ο Γερουσιαστής της Νέας Υόρκης  και δεκάδες 
άλλοι επίσημοι. Το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» εκπροσώπησε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Παύλος Φωτιάδης.  

10. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια, το 2010, το 
Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
UNAM του Μεξικού είχε εγκαταστήσει εκεί προτομή του ποιητή 
Κώστα Μόντη.  Το Πανεπιστήμιο UNAM με την ευκαιρία αυτή 
μετάφρασε και εξέδωσε επίλεκτα ποιήματα του Κώστα Μόντη 
και το 2014, επ’ ευκαιρία του Έτους Κώστα Μόντη  οργάνωσε 
ειδική βραδιά προς τιμή του μεγάλου Κύπριου Ποιητή.

Τα αποκαλυπτήρια των προτομών του Βασίλη Μιχαηλίδη και 
Δημήτρη Λιπέρτη μπροστά από την Είσοδο του Δημοτικού 
Θεάτρου Στροβόλου και εκδήλωση για τον El Greco. 

Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 στο κατάμεστο Θέατρο του Δήμου Στροβόλου 
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία μια τριπλής   διάστασης 
και σημασίας κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση στη μνήμη τριών δια-
κεκριμένων πνευματικών δημιουργών του Ελληνισμού: Του Βασίλη 
Μιχαηλίδη, του Δημήτρη Λιπέρτη και του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου 
– El Greco.  Η εκδήλωση για τους ποιητές Βασίλη Μιχαηλίδη και Δη-
μήτρη Λιπέρτη έγινε με την ευκαιρία της τέλεσης των αποκαλυπτη-
ρίων των προτομών των δύο μεγάλων αυτών ποιητών μας, οι οποίες 
θα κοσμούν εσαεί τον χώρο μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού 
Θεάτρου και θα στέλλουν σ’ όλους μας πολύ σημαντικά μηνύματα.  
Οι δύο προτομές αποτελούν προσφορά του Κοινωφελούς, Επιστη-
μονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος, το οποίο κατέβαλε τις δαπάνες 
φιλοτέχνησής τους, από τον εξαίρετο Κύπριο καλλιτέχνη κ. Γεώργιο 
Μαυρογένη.

Την ίδια ημέρα τελέστηκε επίσης σημαντική εκδήλωση με την ευ-
καιρία συμπλήρωσης 400 ετών από το θάνατο του γνωστού Έλληνα 
Ζωγράφου της Αναγέννησης Δομήνικου Θεοτοκόπουλου –  El Greco.   
Προβλήθηκε ταινία για τη ζωή του που σκηνοθέτησε ο διαπρεπής  
Ελλαδίτης σκηνοθέτης Ιωάννης Σμαραγδής, ο οποίος και μίλησε για 
το σημαντικό έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.  Χαιρετισμό στην 
εκδήλωση απεύθυναν επίσης ο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου, Πρέσβης 
της Ελλάδος στην Κύπρο και ο κ. Γιάννης Τζήρος, Πρόξενος της Κύ-
πρου στο Μιλάνο.   Και τις τρεις αυτές εκδηλώσεις διοργάνωσαν από 
κοινού το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώ-
τος Φωτιάδης», η Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία  και ο Δήμος 
Στροβόλου και ήσαν ενταγμένες στο πλαίσιο της Ελληνικής Προε-
δρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg

Ο  Ομίλος  Παλαιμάχων Λευκωσίας 
γιόρτασε τα 20χρονα του

Ένα Όνειρο μια Ευχή

11α Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Παλαιμάχων Ομίλου Λευκωσίας

40η Πορεία Χριστοδούλας

Ποδηλατώ για τα παιδιά

Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας

Δωρεά  Έργου Τέχνης

Τα 11α Βραβεία Κώστα Μόντη

Jοhnnie Walker
Man of the year Awards

Κοινωνία Φιλανθρωπικά

Αγορά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Προσωπικό
Ημέρα Παιδιού
από τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Ασφάλεια και Υγεία 
στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg
Προσφορά στον Αθλητισμό και τον συνάνθρωπο μας

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική  κρίση βρίσκει τα ευαγή και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
καθημερινές τους ανάγκες και δραστηριότητες και να αναζητούν 
επίμονα τρόπους επιβίωσης, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης έρχεται 
αρωγός και συμπαραστάτης στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.  

Μέσω του Επάθλου Ήθους , Τέχνης και Αρετής Carlsberg, δείχνει 
έμπρακτα και μετουσιώνει σε πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη και 
προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Κάθε αγωνιστικό μήνα  
συνεισφέρει το σεβαστό ποσό των 1000 ευρώ για τις ανάγκες των 
ευάλωτων ομάδων και Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα πάντοτε με 
τους κανόνες που διέπουν την διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού 
της φίλαθλης εταιρείας.

Για την λήξασα ποδοσφαιρική περίοδο 2014/2015,η  εταιρεία έχει 
συνεισφέρει το συνολικό ποσό των 8000 ευρώ, στα πιο κάτω τα 
Ιδρύματα, τα οποία υποδείχτηκαν από τους  ΄΄Καλυτέρους Ποδο-
σφαιριστές΄΄ του Επάθλου, οι οποίοι ως γνωστό αναδεικνύονται κάθε 
μήνα διαρκούντος του πρωταθλήματος, από την αντικειμενική και 
αμερόληπτη ψήφο των αθλητικών συντακτών.

Απομένει η ανάδειξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή για τον μήνα 
Μάιο 2015.

1. Σεπτέμβριος 2014  -  Γκουστάβο Μαντούκα – ΑΠΟΕΛ
Hope for Children UNCRC Policy Centre 

2. Οκτώβριος / Νοέμ-βριος  2015 -  Γιώργος Κολοκούδιας – Αγία Νάπα
Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος

3. Δεκέμβριος 2015- Νικόλας Εγγλέζου – ΑΕΚ
Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας 

5. Φεβρουάριος 2015 - Νούνο Μοράις - 
ΑΠΟΕΛ 
Ένα Όνειρο μια Ευχή

6. Μάρτιος 2015 – Νέστωρας Μυτίδης – ΑΕΚ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και 
Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ 

7. Απρίλιος 2015- Κωνσταντίνας Παναγή – 
Ομόνοια
Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπαστικών και 
Αναπήρων Παιδιών 

4. Ιανουάριος 2015- Αντρέας Μακρής – Ανόρθωση
Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης ΑμεΑ η «ΚΙβωτός» Πάφος
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Ο  Όμιλος  Παλαιμάχων Λευκωσίας 
γιόρτασε τα 20χρονα του
Με τη συνδιοργάνωση της Carlsberg

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 29/4/2015, στην 
αίθουσα δεξιώσεων Στοά, στη Λευκωσία, ο Ποδοσφαρικός Όμιλος 
Παλαιμάχων Λευκωσίας, γιόρτασε τα 20χρόνα του και ανανέωσε την 
υπόσχεση του  για συνέχιση της κοινωνικής του δράσης και προσφο-
ράς.      

Παλιές δόξες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, μέλη του Ομίλου, έδω-
σαν μαζικά το παρών τους  στην επετειακή εορταστική εκδήλωση και 
όλοι μαζί σέ ένα ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον,  ξανάζησαν 
όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές από το παρελθόν.

Τους εορτάζοντες παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, καλωσόρισε ο 
πρόεδρος του Ομίλου, Πέπης Ιακώβου, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά του Ομίλου και ευχαρίστη-
σε τα μέλη για την ανιδιοτελή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
του Ομίλου, σημειώνοντας ότι, «οι επιδιώξεις του Ομίλου μας δεν 
περιορίζονται μονάχα στα αθλητικά δρώμενα αλλά και σε κοινωνι-
κή προσφορά ιδιαίτερα τους νέους μας. Συγχαρητήρια στα μέλη και 
τους φίλους μας χάριν των οποίων επήλθε η αναγνώριση και καταξί-
ωση του Ομίλου μας από την πολιτεία, την αθλητική οικογένεια και 
την κοινωνία γενικότερά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Επίσημη Χορηγό του Ομίλου και 
συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg και 
είπε χαρακτηριστικά.  «Θεωρώ καθήκο μου να ευχαριστήσω  την 
Carlsberg, που από την ημέρα της ίδρυσης του Ομίλου μας, βρίσκε-
ται σταθερά δίπλα μας για μια εικοσαετία και στηρίζει όλες τις δρα-
στηριότητες μας. Η βοήθεια και προσφορά της στον Όμιλο μας, στο 
Κυπριακό ποδόσφαιρο, τον Κυπριακό αθλητισμό και την Κοινωνία 
γενικότερα, είναι μεγάλη και ανεκτίμητη ».       

Εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η εκδήλωση ( δεν 
παρέστη λόγω έκτακτης υπερεσιακής υποχρέωσης), χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Σύμβουλος του και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του 
Ολυμπιακού, Πανίκος Καψός, ο οποίος συνεχάρη τον Όμιλο για την 
20ετή προσφορά του  και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο ευάρεστο 
έργο που επιτελούν.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, κ Κλεάνθης 
Γεωργιάδης, ο οποίος αφού συγχάρηκε τον Όμιλο, αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο και στη 
βοήθεια που προσφέρει η πολιτεία στο δημοφιλές άθλημα  και ευ-
χήθηκε  όπως οι ομάδες μας  χρησιμοποιούν περισσότερους  Κύ-
πριους, ούτως ώστε όταν αποχωρήσουν από την ενεργό δράση,  να  
αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Ομίλου. Συγχάρηκε επίσης την 
Carlsberg για την συνεχή προσφορά της στο ποδόσφαιρο και τον 
αθλητισμό γενικότερα.

Χαιρετισμό απηύθηνε  επίσης και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
της εταιρείας μας, συνάδελφος, Aντρέας Σμυρίλλης, ο οποίος συ-
νεχάρη τον πρόεδρο και το ΔΣ του Ομίλου για το κοινωνικό έργο που 
επιτελούν. Ανάφερε χαρακτηριστικά. « η εικοσαετής δράση σας  στα 
κοινωνικά  δρώμενα του τόπου,  έχει αναδείξει το ανθρώπινο πρόσω-
πο του ποδοσφαίρου και έχει δώσει το δικό της στίγμα και έβαλε  τη 
δική της σφραγίδα στο μαζικότερο  και  πλέον αγαπητό  άθλημα στο 

τόπο, από μια διαφορετική έπαλξη και γήπεδο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους παλαίμαχους που είχαν την τύχη και 
την τιμή να αγωνιστούν στα κατεχόμενα γήπεδα μας, αλλά και στους 
νεότερους που μας χάρισαν διεθνείς περιφανείς νίκες. Τόνισε χαρα-
κτηριστικά «υπηρετήσατε  με ανιδιοτέλια,  αναδείξατε και προβά-
λατε επάξια   το Κυπριακο ποδόσφαιρο,  τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό, σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμέ».  Και κα-
τέληξε λέγοντας «μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, του οποίου η Carlsberg αποτελεί 
μέλος, θα συνεχίσουμε να είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στο 
έργο σας. Στη προσπάθεια μας αυτή θα χρειαστούμε και την δική σας 
βοήθεια. Η προτίμηση και κατανάλωση των προιόντων της εταιρείας 
μας, θα βοηθήσει τα μέγιστα».

Ακολούθησε η βράβευση των πιο κάτω παλαίμαχων ποδοσφαιριστών 
για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά τους στο Κυπριακό και 
Ευρωπαικό ποδόσφαιρο: Κωστάκης Γιαννουρής, Βασίλης Πρωτο-
παπάς, Γεώργιος Λουκά, Νώντας Χριστινάκης, Αντρέας Χαρίτου, 
Νίκος Παντζιαράς, Μαρίνος Σατσιάς, Κώστας Καιάφας και Αντρέας 
Ματσουκάρης. Ξεχωριστές ήταν οι βραβεύσεις του Μιχάλη Κωνστα-
ντίνου, Γκουστάβο Μαντούκα και Τιμούρ Κετσπάγια, για τη συνολική 
προσφορά τους στο Κυπριακό και Ευρωπαικό ποδόσφαιρο.

Όλοι οι  τιμώμενοι  ευχαρίστησαν τον Όμιλο Παλαιμάχων και την 
Carlsberg για τη τιμητική βράβευση και ευχήθηκαν καλή συνέχεια 
στις δραστηριότητες τους.

Βραβεύτηκαν επίσης , ο Φίλιππος Σταύρου Πλατινί, για τη δημιουρ-
γία και πρωτότυπου και μοναδικού μουσείου Πλατινί, ο Φίλιππος 
Γιαπατός για τη διαχρονική στήριξη  του στον Όμιλο Παλαιμάχων , η 
αθλητικογράφος, Στέλλα Σωκράτους για την πολύχρονη και πολύτι-
μη προσφορά της στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, το Σωματείο Δρομέων 
¨Περικλής Δημητρίού για την Παγκύπρια και Πανελλήνια προσφορά 
του στον αθλητισμό και ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος για 
το σημαντικό έργο που επιτελεί στην Κυπριακή Κοινωνία και τη με-
γάλη προσφορά του στη νεολαία.
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Ένα Όνειρο μια Ευχή
Τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ολοήμερο τουρ-
νουά μίνι ποδοσφαίρου (futsal), που διοργάνωσε 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ενα Όνειρο μια Ευχή για 
παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, στα γή-
πεδα του Nuevo Campo , στα Λατσιά, την Κυριακή, 
26/4/15.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό για τον παιδικό καρκίνο και να ενισχύσει 
οικονομικά τον Σύνδεσμο.  

Στο τουρνουά συμμετείχαν 26  ομάδες παιδιά, 
(αγόρια και κορίτσια), και 14 ομάδες άντρες από 
ακαδημίες, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ορ-
γανωμένα σύνολα. Οι ομάδες διαγωνίστηκαν ανά 
ηλικία και το φύλο.

Κύριος χορηγός  και αθλοθέτης  της φιλανθρωπικής αυτής εκδήλωσης, 
που διήρκησε από τις 9.30πμ μέχρι τις 7μμ, ήταν η φίλαθλη εταιρεία  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, με την μπύρα Carlsberg, το Φυσικό  
Μεταλλικό Νερό Αγρός και τον Χυμό ΕΝΑ.

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
εταιρείας μας, Αντρέας Σμυρίλλης, σε 
αναμνηστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, 
με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Παγκύπριου Συνδέσμου « Ένα Όνειρο μια 
Ευχή», για παιδιά με καρκίνο και συνα-
φείς παθήσεις.

Από αριστερά, Χρίστος Παναγίδης, μέλος 
του ΔΣ, Παναγιώτης Αμερικάνος Βοηθός 
Ταμίας, Χρύσω Πιτσιλλίδου Λειτουργός, 
Αντρέας Σμυρίλλης, Δ/ντης Δημοσίων 
Σχέσεων, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ, Γιώργος Πενηνταέξ, πρόεδρος του 
Συνδέσμου και Μάρω Χ’Χριστοφή, Γραμ-
ματέας του Συνδέσμου.

 Τέλος ο  Όμιλος βράβευσε τρείς εκλεκτούς καλλιτέχνες, ανθρώ-
πους του θεάτρου και φίλους του ποδοσφαίρου, για την πολύτιμη 
προσφορά τους στα καλλιτεχνικά και  πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου, αναδεικνύοντας έτσι την ευαισθησία του και εκτίμηση που 
τρέφει στον καλλιτεχνικό κόσμο και τον πολιτισμό.  Τον Κωστάκη  
Κωνσταντίνου, Αντρέα Αργυρίδη και Στέλιο Καυκαρίδη.

Και οι τρείς καλλιτέχνες εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για την τι-
μητική βράβευση, και ευχήθηκαν ευόδωση των στοχων και προσδο-
κιών του Ομίλου. Ευχαρίστησαν επίσης την Carlsberg και τον Όμιλο 
Φώτος Φωτιάδης, για την συμβολή τους στα κοινωνικά, αθλητικά  και 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τους παλαίμαχους 
να διασκεδάζουν μέχρι πρωίας παρέα με τα εκλεκτά προιόντα της  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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11o Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Παλαιμάχων Ομίλου Λευκωσίας
Η ανθρώπινη πλευρά του Ποδοσφαίρου
Σύνθημα του Τουρνουά:  «Ναι στον Αθλητισμό – Όχι στα  Ναρκωτικά »
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 11ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Παλαιμάχων , το οποίο διοργάνωσαν ο ΄Ομιλος Παλαιμάχων Λευκω-
σίας η Carlsberg και ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος.

Σύνθημα του τουρνουά «Ναι»  στον Αθλητισμό  – Όχι στα Ναρκωτικά 
» και στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού στον αγώνα ενάντια στις 
εξαρτησιογόνες ουσίες.

Παλιές δόξες του ποδοσφαίρου μας ξαναβρέθηκαν στα γήπεδα και 
θυμήθηκαν τα παλιά όμορφα χρόνια.  Στο Τουρνουά συμμετείχαν 4 
ομάδες (ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια – Ολυμπιακός – Σύνδεσμος Διαιτητών) και 
διεξήχθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 στο στάδιο ΓΣΠ.  Το 11ο Πο-
δοσφαιρικό Τουρνουά Παλαιμάχων  του Ομίλου Λευκωσίας κατέκτη-
σε η ομάδα Παλαιμάχων του ΑΠΟΕΛ η οποία στον τελικό νίκησε την 
Ομόνοια με 7-6 στη διαδικασία των πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα το αποτέλεσμα έληξε 2-2.  

Πριν την έναρξη του Τουρνουά προηγήθηκε σύντομο τελετουργικό 
στο ΓΣΠ για να σταλούν τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία και ιδι-
αίτερα προς τους νέους μας, καθώς επίσης ο βραβεύσεις από τον 
΄Ομιλο Παλαιμάχων Λευκωσίας, τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύν-
δεσμο. Τα έπαθλα αθλοθέτησε η φίλαθλος εταιρεία Carlsberg, επί-
σημος χορηγός του ομίλου Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Πέπης Ιακώβου 
ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση, την Οργανωτική Επιτροπή και όλους όσους βοήθησαν στην 
επιτυχία του τουρνουά, καθώς και τις 4 ομάδες που συμμετείχαν στο 
τουρνουά. 

Επίσης ο Πρόεδρος συγχάρηκε την Πρόεδρο του Παγκύπριου Αντι-
ναρκωτικού Συνδέσμου κα Χρύσω Αργυρού και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου για τη μεγάλη προσφορά τους στους νέους και στον τόπο 
γενικότερα και γιατί το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν έχει 
αναγνωρισθεί από την κυπριακή κοινωνία. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς την επίσημη χορηγό και 
αθλοθέτη του Ομίλου και του τουρνουά, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg 
και τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, για την στήριξη και τη σημα-
ντική βοήθεια που προσφέρουν στον Όμιλο και  στην διοργάνωση και  
επιτυχία του Τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της εδώ παρουσίας της Πρωτα-
θλήτριας Ευρώπης « Euro 2004», Εθνικής ομάδας Ελλάδας για τον 
φιλανθρωπικό αγώνα που διεξήχθει στο ΓΣΠ την 1η Απριλίου, ενα-
ντίον παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των Εθνικών ομάδων Κύπρου, 
ο πρόεδρος του Ομίλου, Πέπης Ιακώβου, απένειμε εκ μέρους του 
ομίλου παλαιμάχων Λευκωσίας και της Carlsberg, στον αρχηγό της 
Εθνικής Ελλάδας και νυν Ευρωβουλευτή, Θοδωρή Ζαγοράκη, ανα-
μνηστική τιμητική πλακέτα.

Τέλος, οι παλαίμαχοι έδωσαν ξανά ραντεβού, στις 30 Απριλίου 2015, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων ΣΤΟΑ για να γιορτάσουν με ξεχωριστή 
λαμπρότητα τα 20 χρόνια του Ομίλου, με κύριο χορηγό την Carlsberg 
και τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

40η Πορεία Χριστοδούλας
       Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι εθε-
λοντικοί και μη Κερδοσκοπικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, η συμπαράσταση της κοινωνίας, των ορ-
γανωμένων συνόλων και των εταιρειών στον πάσχοντα συνάνθρωπο 
μας γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.
      Η εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της 
Ευθύνης, για ακόμη μια φορά απέδειξε την ευαισθησία της  στον το-

μέα αυτό και ενίσχυσε  την  Παγκύπρια  Πορείας Χριστοδούλας  για 
τους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας,  που έγινε στις 26/4/15, με την 
προσφορά σημαντικής ποσότητας προϊόντων. Στόχος της πορείας  
όπως κάθε χρόνο, είναι η  οικονομική ενίσχυση των Κέντρων Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας ΄΄Αροδαφνούσα΄΄ στη Λευκωσία και ΄΄Ευα-
γορίου ΄΄ στη Λεμεσό, καθώς και άλλων υπηρεσιών του Συνδέσμου 
Καρκινοπαθών.
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Ποδηλατώ για τα παιδιά
Με την συμβολή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, προσφέρει δροσιά και αναζωογονεί 
τα παιδιά εθελοντές ποδηλάτες της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Δήμου Ιδαλίου και των 
άλλων κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής, στο τριήμερο ποδηλασίας που διεξήχθη από 27 – 29/4/15.

Οι ποδηλάτες διάνυσαν μια διαδρομή  250 χιλιόμετρων, στην διάρκεια της  οποίας διεξήγαγαν έρανο προς 
όφελος του Παγκύπριου Συνδέσμου « Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Η συνδρομή αυτή της εταιρείας μας εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής  Ευ-
θύνης και  προσφοράς και στοχεύει στην υγιή ενασχόληση της νεολαίας με τον αθλητισμό, την ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών  σε θέματα υγιεινής, διατροφής, οδικής ασφάλειας, αθλητισμού και προσφοράς προς 
τον συνάνθρωπο μας.

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Το «Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας», που ως γνωστό στεγά-
ζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους κήπους του εργοστασίου 
της Carlsberg,  συνεχίζει σε καθημερινή βάση να δέχεται επισκέ-
ψεις από οργανωμένα σύνολα και ειδικά από μαθητές  όλων των βαθ-
μίδων της εκπαίδευσης .

Μια από τις πολλές ευχάριστες επισκέψεις,  ήταν και αυτή  που 
πραγματοποιήθηκε   στις  10/3/15,  από  το «Δημόσιο Νηπιαγωγείο 
Αλάμπρας» (φωτο). Τόσο οι συνοδοί, όσο και τα παιδιά,  απόλαυσαν 
τα εκθέματα του Μουσείου και εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια 
για την φιλοξενία και  τη δυνατότητα που το  Μουσείο προσφέρει  
στους μαθητές να γνωρίσουν την πανίδα, τη χλωρίδα και τα ορυκτά  
της Κύπρου και γενικά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη Φυ-
σική Ιστορία του νησιού μας μέσα από τα πλούσια και σπάνια εκθέ-
ματα του και την εμπεριστατωμένη ξενάγηση από την ειδικό ξεναγό 
του Μουσείου.

Δωρεά  Έργου Τέχνης
Με την ευκαιρία του «Έτους Κώστα Μόντη» με τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη, ο 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Στάθης Παπαροδίτης προέβη 
ευγενώς στη δωρεά μίας έγχρωμης ξυλογραφίας, τιμής ένεκεν προς  

τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» κ. Φώτο Ια. Φωτιάδη, εμπνευστή και 
αρωγό των  «Ετήσιων Βραβείων Κώστα Μόντη», του «Έτους Κώστα 
Μόντη» και πολλών εκδηλώσεων και χειρονομιών για τον Ποιητή μας 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το έργο παραδόθηκε στον κ. Φωτιάδη από τον Καθ. Στάθη  
Παπαροδίτη, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-
θηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου 
Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου το 2015. 

Η ξυλογραφία, διαστάσεων 36.0x34.5 εκατοστά, φιλοτεχνήθηκε το 
2014 από τον Καθ.  Στάθη Παπαροδίτη με την ευκαιρία του « Έτους 
Κώστα Μόντη»  και είναι  αφιερωμένη στον κορυφαίο   Κύπριο ποι-
ητή. Το εν λόγω έργο είχε φιλοξενηθεί, επίσης,  στην Έκθεση Εικα-
στικής Δημιουργίας με έργα μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας  
που είχε διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δεκέμβριο του 
2014, στο πλαίσιο των πολιτιστικών
του εκδηλώσεων
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Τα 11α Βραβεία Κώστα Μόντη
Την Τετάρτη 29 Απριλίου, στο πανέμορφο Αμφιθέατρο του Λυκείου 
Ιδαλίου πραγματοποιήθηκε  με εξαιρετική επιτυχία η τελετή απο-
νομής στους Αριστους  των Βραβείων Κώστα Μόντη,  κατόπιν Πα-
γκύπριων  Μαθητικών  Διαγωνισμών Συγγραφής  Δοκιμίου και Δια-
σκευή  Δραματοποίησης Στίχων του  Ποιητή που συνδιοργανώνουν 
σε αγαστή συνεργασία το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχο-
λεία και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής λόγω έκτακτης ανάγκης δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί και τον αντικατέστησε η κα. Ελένη Κάρνου, 
Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης, Γενική Επιθεωρήτρια Μέσης Εκ-
παίδευσης, η οποία και χαιρέτησε την εκδήλωση.  Μεταξύ άλλων 
ανέφερε:  «Η συμβολή του Κώστας Μόντη στην νεοελληνική λογοτε-
χνία είναι τεράστια, αφού ο ίδιος έχει καταξιωθεί ως ένας από τους 
κορυφαίους υμνητές της Ρωμιοσύνης, και του Οικουμενικού Ελλη-
νισμού.  Η πνευματική παρακαταθήκη του Κώστα Μόντη παραμένει 
φάρος έμπνευσης για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για ολόκληρο τον  
ελληνισμό».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Δρ. Φώτος  Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος του 
ομώνυμου Ιδρύματος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την 
ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του Υπουργείου  Παιδείας και Πολι-
τισμού, των εκάστοτε Υπουργών και Λειτουργών του, στην επιτυχή 
διεξαγωγή, τον συνεχή εμπλουτισμό και τη διαρκή αναβάθμιση του 
επιπέδου των Διαγωνισμών και την  συνεχώς  αυξανόμενη συμμετο-
χή των μαθητών στους διαγωνισμούς.

Υπό την ιδιότητα του  και  ως Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Έτους Κώστα Μόντη (2014) ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης ευχαρίστησε 
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη μεγαλειώδη  επιτυχία που σημεί-
ωσαν οι διάφορες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για το Έτος Κώστα 
Μόντη, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό,  μέχρι την Αμερι-
κή ό,που  στην τελετή των αποκαλυπτηρίων προτομής τους ποιητή, 
που προσφέρθηκε από το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» στο Columbia  
University στην Νέα Υόρκη, εδόθη μεγάλη επισημότητα.  Τα αποκα-

λυπτήρια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος  Αμερικής κ.κ. Δημήτριος και χαι-
ρέτησαν την τελετή ο Κυβερνήτης και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης 
καθώς και ο Γερουσιαστής της Νέας Υόρκης.   

Ως γνωστόν προτομή του Κώστα Μόντη έχει εγκατασταθεί, δαπάναις 
του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» και στο Πανεπιστήμιο UNAM στο 
Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου με 400,000 φοιτητές. 

Χαιρετισμό στην χθεσινή εκδήλωση απηύθυνε και ο κ. Δημήτρης 
Ταλιαδώρος ο οποίος μεταξύ άλλων εξήρε τη μεγάλη συμβολή του 
Κώστα Μόντη στην Ελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου και τους εθνι-
κούς της αγώνες, στα Οκτωβριανά το 1931 και στον απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ  1955-59.

Οι βραβευθέντες στη Συγγραφή Δοκιμίου είναι:
1. Μαρία Κωνσταντίνου, του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με Α΄ Βραβείο
2. Ελένη Χρίστου, του Λυκείου «Φώτη Πήττα» με Β΄ Βραβείο.
3. Ελένη Περικλέους του  Λανιτείου Λυκείου και Ειρήνη Προκοπίου 
του Λυκείου Παραλιμνίου στις οποίες δόθηκε εξ’  ίσου  το Γ΄ Βραβείο.

Στον Διαγωνισμό Διασκευής / Δραματοποίησης Στίχων 
4. Α΄ Βραβείο Δημήτρης Καραμάνος, Ραφαήλ Πέτρου και Μαρία 
Μανώλη του Λανιτείου Λυκείου, δρώμενο:  «Ο Ποιητής απέναντι στην 
Ιστορία».
5. Β΄ Βραβείο Ανδρέας  Γκρετσίνσκι και Νίκολα Λεβέντη, του 
Λυκείου  Αγίου  Γεωργίου για το δρώμενο «Εξ  Επαφής» και 
6. Γ΄ Βραβείο στη  Χρυστάλλα Μανώλη του  Λυκείου Ιδαλίου για το 
δρώμενο το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα».

Την τελετή, εκτός των διακεκριμένων, ομιλητών, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους o Δήμαρχος Δαλιού κ. Λεόντιος Καλλένος,  ο Δρ. Κυ-
πριανός Λούης, Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, 
η κα. Σοφούλα Αχεριώτου, Διευθύντρια του Λυκείου Ιδαλίου, ο Δρ. 
Σόλων Χαραλάμπους, Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Μέλη 
της Οργανωτικής Επιτροπής των Διαγωνισμών Κώστα Μόντη, εκπρό-
σωποι των βραβευθέντων Λυκείων, καθηγητές και γονείς βραβευθέ-
ντων μαθητών.
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Ημέρα Παιδιού
από τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης
Εμπειρία Ζωής στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Για 3η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης διοργάνωσε μια ξε-
χωριστή και δημιουργική  μέρα για τα παιδιά του προσωπικού των 
εταιρειών του στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρα Παιδιού».

Παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών είχαν μια μοναδική εμπειρία ζωής, 
καθώς επισκέφθηκαν το «Διεθνή Αερολιμένα Λευκωσίας», ο οποίος 
τώρα βρίσκεται σε περιοχή υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών. 
Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά την ιστορική περιοχή, η οποία υπήρξε 
σημείο σύγκρουσης το 1974. Μέχρι τότε το Αεροδρόμιο αποτελούσε 
«στολίδι» για την κυπριακή πρωτεύουσα εξυπηρετώντας καθημε-
ρινά εκατοντάδες ταξιδιώτες και προσφέροντας τους ένα κορυφαίο 
χώρο ψυχαγωγίας. Παρά το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο φαίνεται να 
σταμάτησε ο χρόνος, υπάρχει ακόμη η ελπίδα ότι κάποια μέρα θα 
προσφέρει ξανά οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες στον τόπο 
μας.  

Τα παιδιά, επίσης απόλαυσαν συναρπαστικές και μοναδικές δραστη-
ριότητες για μια ολόκληρη μέρα. Ξεναγήθηκαν στο Κυπριακό Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας, κατασκεύασαν όμορφες χειροτεχνίες και 
ενημερώθηκαν για την οδική ασφάλεια από τον οργανισμό Reaction. 
Επιπρόσθετα, έζησαν μια ιδιαίτερη περιπέτεια στο ανατρεπτικό και 
διαδραστικό παιχνίδι Adventure Room, καθώς καλούνταν να βρουν 
την έξοδο από ένα μυστηριώδες δωμάτιο χρησιμοποιώντας μόνο τη 
λογική, ερευνώντας στοιχεία, κάνοντας πειράματα και λύνοντας γρί-
φους.

Ο θεσμός «Ημέρα Παιδιού» του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης.
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Ασφάλεια και Υγεία 
στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
Στην  Κύπρο ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας υπάρχει και λει-
τουργεί στα Μεταλλεία και Λατομεία από το 1965, με βάση τους περί 
Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμούς (Ασφάλεια, Υγεία, Ευημε-
ρία), του 1963.

Η  εφαρμογή του θεσμού  αρχικά κάλυψε ορισμένους μόνο τομείς που 
κρίνονταν ως τομείς προτεραιότητας και σταδιακά ο θεσμός διευρύν-
θηκε και κάλυψε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
Ο πρώτος νόμος και κανονισμοί που ρύθμιζαν το θέμα και που ψη-
φίστηκαν από τη βουλή των αντιπροσώπων ήταν ο περί Ασφάλειας 
στους Τόπους Εργασίας Νόμος του 1988 και οι περί Επιτροπών Ασφά-
λειας στους τόπους εργασίας κανονισμοί του 1988 και 1993.

Το 2004, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με δι-
άταγμα του    με αρ. Κ.Δ.Π. 628/2004 όρισε ότι τα άρθρα του Νόμου 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία εφαρμόζονται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη πέντε ή 
περισσότερα πρόσωπα.

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς για να διαφυλάξει την Ασφάλεια και 
Υγεία όλων της των εργαζομένων προχώρησε στην εγκατάσταση ενός 
συστήματος Ασφάλειας και Υγείας σε όλο το φάσμα των δραστηριο-
τήτων της σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου BS OHSAS 
18001:32007 με το οποίο είναι πιστοποιημένη από το 2010.

Αποστολή / Στόχος 
•Βελτίωση επιπέδων Α&Υ στους χώρους εργασίας 
•Προστασία εργαζομένων  και άλλων ατόμων από κινδύνους στην 
εργασία 
•   Προστασία του περιβάλλοντος από βιομηχανικά απόβλητα 
Επίτευξη Στόχου 
•   Κατάλληλη εναρμονισμένη νομοθεσία 
•   Επιτήρηση νομοθεσίας / επιθεώρηση 
•   Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους φορείς 
•   Προώθηση της πρόληψης μέσω της διαφώτισης, ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης 

Η θητεία της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασί-
ας είναι Τριετής χωρίς περιορισμό στον αριθμό θητειών που μπορεί 
κάποιος να υπηρετήσει. Ο αριθμός των μελών της κάθε επιτροπής 
καθορίζεται από τον αριθμό Εργοδοτουμένων σε κάθε εγκατάσταση
Το Μάρτιο του 2015 έληξε η  τριετής  θητεία των προηγούμενων επι-
τροπών και οι νέες επιτροπές ανέλαβαν καθήκοντα όπου η θητεία 
τους λήγει τον Μάρτιο του 2018.

Ονομα Θέση Α&ΥΕ

Ανδρέας Ανδρέου Λειτουργός Ασφάλειας

Χρίστος Μάρκου Αναπληρωτής Λειτουργός 
Ασφάλειας

Κεντρικά Γραφεία ΦΦΔ  

Άννα Κωνσταντινίδου Ομαδάρχης

Αγγέλα Αγιώτου Μέλος

Γιώργος Γιακούπης Μέλος

Λευκωσία  

Άθως Ευσταθίου Ομαδάρχης

Χρίστος Τζιακούρης Μέλος

Σωτήρης Σεργίδης Μέλος

Χρύσανθος Χρίστου Μέλος

Μαριάννα Κωνσταντίνου Μέλος

Θεοκλής Ιωάννου Μέλος

Λεμεσός  

Χριστάκης Σωκράτους Ομαδάρχης

Γιάννης Σύμκασης Μέλος

Μάριος Λειβαδιώτης Μέλος

Ζωή Κτώρα Μέλος

Μάρθα Χρυσοστόμου Μέλος

Λάρνακα  

Μαρούλλα Χ" Πετρή Ομαδάρχης

Παρασκευάς Ιωάννου Μέλος

Γεώργιος Φιλιμινιάνοφ Μέλος

Αλεξία Καραολή Μέλος

Πάφος  

Πανίκος Γεωργίου Ομαδάρχης

Μάνος Χατζηγεωργίου Μέλος

Νόνι Σπύρου Μέλος

Δερύνεια  

Ανδρέας Κουτσού Ομαδάρχης

Πολύκαρπος Ιωάννου Μέλος

Αντώνης Θωμά Μέλος

Τασούλλα Κάτζιη Μέλος
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Jοhnnie Walker Man of the year Awards

Για 14η συνεχόμενη χρονιά οι συνδιοργανωτές του  θεσμού των βρα-
βείων Johnnie Walker Man of the  Year Awards, οι Eιδικές Εκδόσεις 
(περιοδικό MAN) και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ (Johnnie 
Walker), βράβευσαν τους  Άντρες που ξεχώρισαν και διέπρεψαν στον 
τομέα τους το 2014 και οι οποίοι βάσει των επιτευγμάτων αλλά και 
του ήθους που επέδειξαν καθόλη την διάρκεια της χρονιάς, ανέδει-
ξαν  τον εαυτό  τους πρότυπο και  παράδειγμα προς μίμηση.

Την εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2015, στο 
νέο θέατρο του ΘΟΚ, στη Λευκωσία, παρακολούθησαν  προσωπικό-
τητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό, αθλητικό, 
αλλά και τον κόσμο του θεάματος, ενώ χιλιάδες κόσμου την παρα-
κολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε απευθείας μετάδοση από την 
τηλεόραση του τηλεοπτικού σταθμού Μέγα.

Το πρόγραμμα παρουσίασαν  με επιτυχία , οι  γνωστοί τηλεπαρου-
σιαστές, Χριστιάνα  Αριστοτέλους  και ο Τάσος Τρύφωνος, ενώ το 
καλλιτεχνικό μέρος ανέλαβαν και καταχειροκροτήθηκαν  με την πα-
ρουσία  τους, οι δημοφιλείς καλλιτέχνιδες  του Ελληνικού μουσικού 
πενταγράμμου, Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Ασλανίδου.

Οι προτεινόμενοι Άντρες της Χρονιάς, επιλέγονται κάθε χρόνο από 
την συντακτική ομάδα του περιοδικού ΜΑΝ, ενώ για την ανάδειξη  
του Johnnie Walker Man of the Year Awards, ψηφίζουν αναγνώστες 
του περιοδικού και προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσε-
ων, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας,  του αθλητισμού  και των ει-
καστικών τεχνών στην Κύπρο.

Άντρες της Χρονιάς 2014, αναδείχτηκαν οι:

Johnnie Walker Man of the Year Award Αναδείχθηκε ο  
Δρ. Κυριάκος Νικολάου.  Ο Δρ. Νικολάου είναι η ελπίδα όχι μόνο 
της Κύπρου αλλά του κόσμου και μάλιστα χωρίς υπερβολή, ως προς 
την προσπάθεια της ανθρωπότητας για τη θεραπεία του καρκίνου.  
Οι έρευνες του επιφανούς Κύπριου επιστήμονα  και τα αποτελέσμα-
τα του που είναι απτά, κινούνται προς τον επαναπροσδιορισμό της 
ταυτότητα των αντικαρκινικών φαρμάκων και δίνουν εύλογη ελπίδα 
στους ασθενείς για γρήγορη εύρεση της θεραπείας απ’ αυτή.

Άντρας με τη μεγαλύτερη Συνολική 
Προσφορά Αναδείχθηκε ο ηθοποιοός 
Στέλιος Καυκαρίδης. H διαδρομή του 
στο θέατρο, την τηλεόραση και  τον κι-
νηματογράφο σημαδεύτηκε με πολλούς 
σημαντικός σταθμούς. Διαδρομή γεμά-
τη ρόλους, εμπειρίες, μεγάλες στιγμές, 
πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Ο 
Στέλιος Καυκαρίδης υπηρετεί με συνέ-
πεια την υποκριτική τέχνη για πάνω από 
πενήντα χρόνια. Έχει ερμηνεύσει 160 και 
πλέον ρόλους μεταδίδοντας κάθε φορά 
στο κοινό το φώς της γνήσιας θεατρικής 
παιδείας.

Επιστήμονας της χρονιάς
Eπιστήμονας της χρονιάς, αναδεί-
χθηκε ο  Δρ. Κυριάκος Νικολάου.  
Γεννημένος στον Καραβά και από-
φοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
ακολούθησε από νωρίς τον κλάδο 
της χημείας, μετά και από παρακί-
νηση ενός από τους δασκάλους του 
σε πρώιμο στάδιο.  Πλέον, από το 
Πανεπιστήμιο Rice του Τέξας, ηγεί-
ται ομάδας επιστημόνων αλλά και 
διδακτορικών φοιτητών, στη μάχη 
για την αναζήτηση της θεραπείας 
του καρκίνου.  Δημιούργησε την 
ταξόλη, ένα από τα πιο σημαντικά 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα που 
έχουν παραχθεί ως σήμερα, το οποίο 
του απέδωσε διεθνή αναγνώριση και τον έφερε κοντά στο βραβείο 
Νόμπελ.  Η ανακάλυψη αυτή έγκειται στο ότι οι συζυγιακές δομές 
αντισώματος- φαρμάκου αποτελούν ένα νέο πρότυπο στη χημειοθε-
ραπεία του καρκίνου.  Τα συζυγικά συμπτώματα έχουν σχεδιαστεί για 
να στοχεύουν και να καταστρέφουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα 
χωρίς παράπλευρες απώλειες υγιών κυττάρων.
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Επιχειρηματίας / Manager
Μια κατηγορία με τη δική της 
βαρύτητα και με το δικό της 
σημαντικό έργο που επιτελεί 
κάθε χρόνο. Νικητής σε αυτή 
την κατηγορία για το 2014 
ήταν ο Δρ. Ανδρέας Πίττας 
της Medochemie. Η εταιρεία, 
διαθέτει 11 μονάδες παρα-
γωγής και εγκαταστάσεις, εκ 
των οποίων 9 βρίσκονται στην 
Κύπρο.  Κατέχει άδειες παρα-
γωγής, παρασκευής εμπορίας 
και διάθεσης στην αγορά γενό-
σημων και Super-γενόσημων 
φαρμακευτικών προϊόντων.  
Βραβεύτηκε δε και με τον 
τίτλο Ruban d’ Honneur στα 
European Business Awards.

Καινοτομία
Η κατηγορία στην οποία φι-
λοξενούνται όλα τα νέα μυα-
λά και όλες οι λαμπρές ιδέες 
που βρίσκουν πρόσφορο έδα-
φος στο τεχνολογικό κυρίως 
πεδίο, έχει σαν νικητή τον 
Χριστόφορο Τζιηρτζιηπή.  
Ο κύριος Τζιηρτζιηπής είναι ο 
δημιουργός του www.diyful.
com ενός site, όπου μπορεί-
τε να λάβετε όλες εκείνες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για 
υλικά, καταστήματα πώλη-
σης και τιμές προϊόντων, πριν 
βγείτε από το σπίτι ώστε να 
ξέρετε από πριν πόσο κοστίζει 
αυτό που ψάχνετε και πού θα 
το βρείτε.  Μια έξτρα βοήθεια 
στην κατάτμηση του προϋπο-
λογισμού σας.

Τέχνη και Δημιουργία
Σύμπτωση που επαναλαμβάνε-
ται δεν είναι σύμπτωση.  Είναι 
μια επαναλαμβανόμενη πρω-
τιά, προερχόμενη από την αγά-
πη του κόσμου προς την πάντα 
προσεγμένη δουλειά του και 
ως τέτοια αποκλείει την περί-
πτωση της σύμπτωσης.  Νικη-
τής στη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία αναδείχθηκε ο σκηνοθέτης 
Κλείτος Κλείτου.

Ηθοποιός/ Τηλεόραση
Ηθοποιός της Χρονιάς ο 
οποίος ξεχώρισε με την πα-
ρουσία του στην τηλεόρα-
ση το 2014 αναδείχθηκε ο 
Μαρίνος Χατζηβασιλείου.  
Εγνωσμένης αξίας πρωταγω-
νιστής, η κάθε του παρουσία 
στην τηλεόραση και το κάθε 
του εγχείρημα αγκαλιάζονται 
από τον κόσμο.  Ηγέτης στις 
Πατάτες Αντιναχτές και από 
την άλλη, εκ των βασικών 
συμμετεχόντων στο σίριαλ 
του Mega, Την τύχη μου μέσα, 
όπου και εκεί ξεδιπλώνει με 
μαεστρία το αστείρευτο κω-
μικό του ταλέντο.

Ηθοποιός / Θέατρο
Ηθοποιός της Χρονιάς στο Θέ-
ατρο, αναδείχθηκε ο Μάριος 
Δημητρίου. Πρωταγωνίστη-
σε στη μεγάλη επιτυχία, Το 
πουλί της Κύπρου αλλά και 
στη θεατρική παράσταση, ο 
κόσμος τον ανέδειξε ως εκεί-
νο τον ηθοποιό που έκανε τη 
διαφορά, δείχνοντας πως 
διάγει τα πλέον ώριμα του 
καλλιτεχνικά χρόνια, με την 
κωμωδία να είναι ψηλά στις 
προτιμήσεις του.

Αθλητής
Ο αθλητισμός χαρίζει αλλε-
πάλληλες χαρές στην Κύπρο 
και ο Αθλητής της Χρονιάς εί-
ναι από τους βασικούς πρω-
ταγωνιστές.  Η ανάδειξη του 
Παύλου Κοντίδη για άλλη 
μια φορά στο θεσμό, είναι το 
ανταποδοτικό «ευχαριστώ» 
του κόσμου προς τον αθλητή.  
Ο Παύλος Κοντίδης θα μας 
εκπροσωπήσει για άλλη μια 
φορά στους Ολυμπιακούς του 
2016, έκανε την κατάλληλη 
προετοιμασία κερδίζοντας 
αργυρό μετάλλιο στο Παγκό-
σμιου Κύπελλο Ιστιοπλοΐας 
στην Κίνα

Ο θεσμός των βραβείων Johnnie Walker Man of the Year Awards, θε-
ωρείται ο πλέον αξιόλογος θεσμός βραβεύσεων  στην Κύπρο και δί-
νει κίνητρα και δημιουργεί πρότυπα για την ‘’Αριστεία’’, ειδικά σε μια 
περίοδο όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, με τις αρχές και τις αξί-
ες να καταστρατηγούνται ,τους  θεσμούς να ισοπεδώνονται  και την 
εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη δικαιοσύνη να κλυδωνίζεται.

http://www.diyful.com
http://www.diyful.com
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Αφυπηρέτηση Ανδρέα  Ζωπηάτη
Στις 31 Μαρτίου, 2015, σε μια ωραία σεμνή τελετή που έγινε στα Κε-
ντρικά Γραφεία του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης», το προσωπικό των 
Κεντρικών Γραφείων παρόντων του Προέδρου του Ομίλου Δρα Φώτου 
Φωτιάδη και των  Διευθύνοντων Συμβούλων  του Ομίλου κ.κ. Παύλου 
Φωτιάδη και Αλέξη Φωτιάδη καθώς και αρκετών διευθυντών δια-
φόρων τμημάτων της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανίας και Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς αποχαιρέτησε τον πολύ αγαπητό σ’ όλους συνά-
δελφο κ. Ανδρέα Ζωπηάτη, ένα  εξαίρετο μέλος της Διεύθυνσης του 
Ομίλου, ο οποίος αφυπηρέτησε.

Ο κ. Ανδρέας  Ζωπηάτης, αφυπηρέτησε από τον Όμιλο μετά από μια 
μακρά και πολύ ευδόκιμη υπηρεσία 34 ετών, προσφέροντας στον 
Όμιλο μας εξαιρετικές υπηρεσίες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τα υψηλά ακαδημαϊκά του προσόντα.

Ο κ. Ζωπηάτης γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού στις 29 Αυγού-
στου 1939. Αποφοίτησε το Ανώτερο Εμπορικό Λύκειο Λευκωσίας 
(Νεοκλέους) το 1958.  Μετά από ανώτερες σπουδές στον κλάδο της 
Λογιστικής, το 1969 πήρε το πρώτο δίπλωμα στο κλάδο αυτό και κα-
τέστη μέλος της Australian Society of Accounts to 1969.  Μετά επέ-
στρεψε στη Κύπρο και εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις 
ως προσοντούχος Λογιστής, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε τις σπουδές 
του έτσι που περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970 πήρε το δίπλω-
μα Chartered Certified Accountant και ακολούθως το δίπλωμα του 
Institute of Chartered Management Accountants.

Στις 16 Νοεμβρίου 1981 προσελήφθη στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιο-
μηχανία στη θέση του Αρχιλογιστή, στην οποία υπηρέτησε για σχεδόν 
τρεις δεκαετίες.  Αργότερα μετατέθηκε στα Κεντρικά  Γραφεία του 
Ομίλου  όπου εργάστηκε μέχρι την 31 Μαρτίου 2015 οπότε και αφυ-
πηρέτησε ως Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου.

Από το 1987 μέχρι και την αφυπηρέτηση του εκτελούσε και χρέη 
Γραμματέα όλων των Εταιρειών του Ομίλου.

Επίσης εργάστηκε ως υπεύθυνος (Project Manager) για την απόκτη-
ση του Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO9000. 

Κατά την αποχαιρετιστήρια δεξίωση ο Πρόεδρος του Ομίλου  Δρ. Φώ-
τος  Φωτιάδης  σε μια μεστή ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα αποχαιρετούμε  ένα εξαίρετο μέλος της Διεύθυνσης μας.  
Μια από τις πιο αγαπητές μορφές  του Ομίλου μας.

Κλείνουν σήμερα 34 ολόκληρα χρόνια, μια ζωή, που καθημερινά 
είχα δίπλα μου, τον υπομονετικό και πρόθυμο  κ. Ζωπηάτη ν’ απαντά 
στις διάφορες ερωτήσεις μου.

Μετά από την Αντρούλα, ο άνθρωπος που έβλεπα κάθε μέρα, ήταν 
ο κ. Ζωπηάτης για να με ενημερώνει σε βασικά οικονομικά θέματα.

Ο κ. Ζωπηάτης ήταν ο άνθρωπος της απόλυτης μας εμπιστοσύνης και 
ο οποίος εχειρίζετο με ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα που του εμπι-
στευόμαστε.

Εκείνο που εκτιμούσα ιδιαίτερα στον φίλτατο κ. Ζωπηάτη ήταν η κα-
λοσύνη του σαν άνθρωπος και η ευγένεια του αλλά και η υπευθυνό-
τητα του στο καθήκον, η αγάπη και η αφοσίωση του στον Όμιλο.

Κύριε Ζωπηάτη θα μας λήψεις.  Ελπίζω να μας έρχεσαι να σε βλέ-
πουμε.

Σου ευχόμαστε  όλοι, Διευθυντές, το προσωπικό και εγώ προσωπικά, 
ό,τι καλύτερο επιθυμείς. Παντοτινή χαρά και ευτυχία πάντα με υγεία 
προσωπική και οικογενειακή  

Νάσαι  καλά, να χαίρεσαι την υπέροχη σύζυγο σου και τα εξαίρετα 
παιδιά και το εγγονάκι σου.  Εύχομαι σύντομα ν’ αποκτήσεις και άλλα 
εγγονάκια να παίζεις μαζί τους».

Τσικνοπέμπτη στο πρατήριο Λάρνακας
Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης 12/2/15, τίμησαν και φέτος οι συνάδελ-
φοι του πρατηρίου Λάρνακας. Οι φουκούες άναψαν, οι ψήστες ετοί-
μασαν  τα εύγεστα παραδοσιακά εδέσματα και σαν καλοί οικοδεσπό-
τες ικανοποίησαν κάθε είδους γαστρονομική επιλογή και όρεξη. 

Όλοι μαζί ‘’τσίκνισαν’’ και απόλαυσαν την εορτάσιμη μέρα, συντρο-
φιά με άφθονη μπύρα Carlsberg και άλλα προϊόντα της εταιρείας και 
προετοιμάστηκαν για τις νηστείες που θα ακολουθούσαν το 50ημερο 
πριν το Πάσχα.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο έχων το γενικό πρόσταγμα, Βάσος  
Βιολάρης, πήρε τα εύσημα για την επιτυχή διοργάνωση και ανακοί-
νωσε  πως του χρόνου θα παραδώσει την σκυτάλη, λόγω αφυπηρέ-
τησης.
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Αφυπηρέτηση Γιώργου Σταύρου

Με μια σεμνή τελετή, η Διεύθυνση και το προσωπικό της Photos 
Photiades Breweries, αποχαιρέτησαν τον συνάδελφο Γιώργο Σταύρου, 
ο οποίος συμπλήρωσε 41 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προ-
σφοράς στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. 

Στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 
Φεβρουαρίου 2015, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παύλος 
Φωτιάδης αφού ευχαρίστησε τον Γιώργο για την πολύχρονη προσφορά 
του και του ευχήθηκε προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, 
του απένειμε πλακέτα σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που 
προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια στον Όμιλο. 

Για την προσωπικότητα και το έργο του Γιώργου μίλησε εκ μέρους του 
Προσωπικού της Photos Photiades Breweries, ο Διευθυντής Μηχανο-
λογικού Τμήματος Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέ-
φερε «Ο Γιώργος έζησε όλες τις μεγάλες τεχνολογικές αναβαθμίσεις 
που έγιναν μέχρι σήμερα στην εταιρεία μας και είχε το προτέρημα να 
μαθαίνει και να προσαρμόζεται γρήγορα στις νέες απαιτήσεις. Ήξερε 
πολύ καλά τον τελικό σκοπό και την αποστολή του τμήματος.

Έντονα χαρακτηριστικά του Γιώργου είναι η αφοσίωση και η αγάπη του 
για αυτό που κάνει, οι ηγετικές ικανότητες διοίκησης μιας ομάδας, η 
αποφασιστικότητα και η σωστή κρίση σε δύσκολές καταστάσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σχετικά πρόσφατη του εμπλοκή για 
επίλυση ενός προβλήματος στο σύστημα ψύξης. Πολυδάπανες ήταν οι 
προτάσεις από Γερμανικούς Τεχνικούς Ψύξης και τοπικούς καθηγητές 
στον τομέα, αλλά και πάλι κατάφερε να δώσει μια πρακτική λύση χω-
ρίς ουσιαστικό κόστος. 

Ο Γιώργος εργαζόταν με μεθοδικότητα και έδινε ιδιαίτερη σημασία στις 
προδιαγραφές ενός συστήματος ή μηχανήματος. Φράσεις από στενούς 
συνεργάτες όπως «μπορούσες να στηριχτείς πάνω του, οποιαδήποτε 
ώρα και μέρα» και «έδινε σημασία στις λεπτομέρειες» χαρακτηρίζουν 
και πάλι τον αγαπητό μας Γιώργο».

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο Γιώργος, ευχαρίστησε τους συνα-
δέλφους του για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε στην 
εταιρεία και στον Όμιλο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ο Γιώργος Σταύρου προσλήφθηκε στην εταιρεία στις 26 Φεβρουάριου 
το 1974. Εντάχθηκε στο Brewhouse ως Τεχνικός. Στη συνέχεια υπηρέ-
τησε στο Τμήμα Kegging για πολύ λίγο διάστημα, καθώς ως απόφοιτος 
της Τεχνικής Σχολής στον κλάδο της Μηχανικής Αυτοκινήτων απο-
φασίστηκε να μετακινηθεί στο Γκαράζ. Τον Απρίλιο του 1976 φεύγει 
στο εξωτερικό για σχεδόν δύο χρόνια με υποτροφία της τότε Δυτικής 
Γερμανίας. Εκεί εμβάθυνε τις γνώσεις του στους ειδικούς τομείς ψύ-
ξης και ατμοπαραγωγής και μάλιστα στις εγκαταστάσεις των γνωστών 
μέχρι σήμερα, κατασκευαστών του τομέα αυτού. Επίσης  κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών του, έμαθε τη γερμανική γλώσσα, γεγονός που τον 
βόηθησε στην μετέπειτα του πορεία και στην επαφή του με διαφόρους 
τεχνικούς που επισκέπτονταν την εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια. 
Λίγο χρόνο μετά την επιστροφή του, τον Δεκέμβριο του 1977, ανέλαβε 
τη θέση Επόπτη Μηχανοστασίου, την οποία κατείχε μέχρι την αφυπη-
ρέτηση του.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση στα πλαίσια της οποίας οι συνάδελφοι 
είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν παλαιές όμορφες στιγμές που 
έζησαν μαζί και να ευχηθούν στον αγαπητό Γιώργο Σταύρου κάθε προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Καλή Ανάρρωση Αντρέα
Με ένα πρωτότυπο και συγκινητικό  
τρόπο, που ίσως μόνο το προσωπικό  
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ «θα 
μπορούσε να επινοήσει», έστειλαν τις 
ευχές και τη συμπάθεια τους στον ασθε-
νούντα συνάδελφο Διευθυντή Δημοσίων 
Σχέσεων Αντρέα Σμυρίλλη,  ο οποίος ως 
γνωστό νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λ/σίας στις αρχές Φεβρουαρίου 
μέχρι αρχές Απριλίου, με σοβαρό κάταγ-
μα στη σπονδυλική στήλη που επισυνέ-
βη μετά από πτώση.

Οι ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές για γρήγορη  ανάρρωση και αποκα-
τάσταση της υγείας του, εισακούστηκαν και ο αγαπητός συνάδελφος, 
μετά από δύο μήνες παραμονής στο νοσοκομείο  επέστεψε γερός, δυ-
νατός στα καθήκοντα του.

Στη φωτογραφία οι συνάδελφοι σε αναμνηστικό φωτογραφικό στιγ-
μιότυπο, όπως το απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός, να δια-
βιβάζουν τις ευχές και τη θετική τους ενέργεια στον συνάδελφο,  
Αντρέα Σμυρίλλη.
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Η τσικνοπέμπτη στα κεντρικά γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
Αν δεν τσικνίσεις το σπίτι σου όμως, θα πέσει να σε πλακώσει, όπως 
λέγει και μια παροιμία. Πιστή λοιπόν στα ήθη και τα έθιμα, η μπύρα 
ΛΕΩΝ, ΄΄αυτοδιορίστηκε ‘’ σαν η Επίσημη Μπύρα της Τσικνοπέμπτης 
σε όλο το νησί και  πραγματοποίησε μια σειρά από ενέργειες και και-
νοτομίες σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο. Για να γιορτάσουν το γεγονός  το 
προσωπικό της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, διοργάνωσε, ένα ξε-
χωριστό ΄΄τσίκνισμα΄΄ την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, 12 Φεβρουαρίου 
2015, που ξεκίνησε το μεσημέρι και διήρκησε μέχρι αργά το απόγευμα, 
στον ισόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης των κεντρικών γραφείων 
της ετιαρείας στα Λατσιά.. 
 
Με τη βοήθεια όλου του προσωπικού και του αυθεντικού ΛΕΩΝ 
΄΄Tsikno-Pack΄ ,́  οι συνδαιτυμόνες  ΄΄έψησαν’’ και απόλαυσαν ΄΄πιθανό-
τατα΄΄ ένα το πιο Kυπριακά τσικνο-πάρτυ που έχουν γίνει. 
 
Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και στα πρατήρια των επαρχιών, με το 
προσωπικό να απολαμβάνει την ήμερα της Τσικνοπέμπτης συμβάλλο-
ντας έτσι στη διατηρήσει τη παράδοσης του τόπου.
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Προωθητικές Ενέργειες
Marketing

Η μάχη για την ανάδειξη του 
επόμενου Don of Tequila από τη 
Jose Cuervo ξεκινά!

ΛΕΩΝ: Ο Βασιλιάς της 
Τσικνοπέμπτης

Ο Καλύτερος Νεαρός Οινοχόος

Το Οινοποιείο Κυπερούντας 
στο ξενοδοχείo Four Seasons

Πρώτος Νικητής του 
Johnnie Walker Secret Circle 
Home Mentoring

Johnnie Walker Golden Birthdays
at Cafe Mercedes

Hennessy Experience

Σε νέες περιπέτειες τα φρούτα του 
Φρουτοποτού ΕΝΑ

Ο stylish διαγωνισμός του χυμού 
ΕΝΑ στο Facebook ολοκληρώθηκε, 
αναδεικνύοντας τους μεγάλους 
νικητές!

Το δικό σου Κόκκινο

Reserve Brands – Παρουσίαση

Επέκταση Συνεργασίας με την 
Gruppo CAMPARI

Η Carlsberg επιθυμεί εδραίωση 
στην Κίνα

Τα κρασιά Cono Sur στα 10 
«World’s Most Admired 
Wine Brands»

Στην αγορά το Ροζέ Κυπερούντας 
εσοδείας 2014

8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Ταξίδι στη γεύση με ξεναγούς τους 
Διευθυντές του Ζυθοποιείου μας

Εταιρικό Συνέδριο της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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Η μάχη για την ανάδειξη του επόμενου 
Don of Tequila από τη Jose Cuervo ξεκινά!
Ο νικητής θα πετάξει στην πόλη Τεκίλα του Μεξικού, όπου θα θερί-
σει τη δική του σοδειά αγαύης στο κτήμα της Jose Cuervo, από την 
οποία θα φτιάξει τη δική του παρτίδα τεκίλας με το όνομά του στην 
ετικέτα.

Εκατοντάδες μπάρμεν από όλο τον κόσμο καλούνται να μπουν στη 
μάχη για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Dons of Tequila της Jose Cuervo, 
την πρώτη πρόκληση του είδους, όπου θα έχουν την ευκαιρία να κερ-
δίσουν το έπαθλο της ζωής τους. Με ένα διαφορετικό event η Φώτος 
Φωτιάδη Διανομείς Λτδ, παρουσίασε τον διαγωνισμό σε εκπροσώ-
πους των media αλλά και σε υποψήφιους συμμετέχοντες. 

Οι αξίες ενός Don
Οι Dons της Jose Cuervo είναι οι πραγματικοί ήρωες της τεκίλας. 
Άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν την 
τέχνη, το πάθος και τη γενναιότητα που απαιτούνται για να φτιάξουν 
την πιο δημοφιλή τεκίλα στον κόσμο. Η ακλόνητη πίστη τους στην 

ποιότητα και το πνεύμα της τεκίλας – αληθινοί δεσμοί, πραγματική 
φιλία και καλές εποχές – είναι αυτά που κρατούν την κληρονομιά της 
Jose Cuervo φρέσκια και επίκαιρη εδώ και 250 χρόνια. Ο μπάρμαν 
που θα πάρει τον τίτλο του επόμενου Don θα πρέπει να ενσωματώνει 
όλες αυτές τις αρετές για να είναι άξιος να ακολουθήσει τα βήματα 
μερικών από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους θρύλους της τεκίλας.

Η αναμέτρηση
Οι επίδοξοι Don μπορούν να αγωνιστούν γι’ αυτό το βραβείο ανεβά-
ζοντας μια φωτογραφία του δικού τους τρόπου σερβιρίσματος τεκί-
λας, εμπνευσμένο από έναν από τους σημερινούς Dons, στο www.
DonsOfTequila.comΟι κορυφαίες συμμετοχές θα διαγωνιστούν στον 
εθνικό τελικό τον Ιούλιο του 2015, όπου θα πρέπει να δείξουν στους 
κριτές ότι έχουν το πάθος, την τόλμη και τα κότσια να γίνουν Don. 
Πρέπει να συλλάβουν το πραγματικό πνεύμα των Dons και να επι-
δείξουν πραγματική γνώση της τεκίλας Jose Cuervo. Ο καλύτερος 
από κάθε χώρα θα πάει στο αποστακτήριο της Jose Cuervo, τη La 
Rojena, στο Μεξικό, για την τελική παγκόσμια αναμέτρηση, όπου θα 
υποστούν την απόλυτη δοκιμασία μπροστά στους σημερινούς πραγ-
ματικούς Dons τον Σεπτέμβριο του 2015 για να αναδειχθεί ο επόμε-
νος Don.

Η ιστοσελίδα φέρνει στο φως τις ιστορίες των σημερινών Dons και 
μερικές από τις πιο πετυχημένες συνταγές που δημιουργήθηκαν και 
επιδεικνύονται από τους κορυφαίους μπάρμεν της La Rojena.

250 χρόνια Jose Cuervo 
Οικογενειακή επιχείρηση για δέκα γενιές, η Jose Cuervo φτιάχνεται 
με πάνω από 250 χρόνια εμπειρίας στην καλλιέργεια, τη συγκομι-
δή, την ανάμειξη και τη γευσιγνωσία. Η απόσταξη της Jose Cuervo 
γίνεται με αυστηρά πρότυπα, για να δημιουργηθεί η γεύση και ο χα-
ρακτήρας της.

ΛΕΩΝ: Ο Βασιλιάς της Τσικνοπέμπτης
 Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι έμπειροι και μη, Κύπριοι 
ψήστες, ‘’κάπνισαν’’ τους ουρανούς με τις ‘’φουκούες΄΄ τους και τις 
παραδοσιακές λιχουδιές της Τσικνοπέμπτης, παρέα με την μπύρα 
ΛΕΩΝ.Η μπύρα ΛΕΩΝ έχει αυτοδιοριστεί σαν η επίσημη μπύρα της 
Τσικνοπέμπτης στην Κύπρο. Για να το γιορτάσει κατάλληλα, έχει προ-
χωρήσει στο σχεδιασμό μιας σειράς από ενέργειες και καινοτομίες 
σε όλο το νησί.  Μετά από πολλή σκέψη, κατάφερε να δημιουργήσει 
το τέλειο πακέτο για μεγιστοποίηση της απόλαυσης την ημέρα της 
Τσικνοπέμπτης, το «ΛΕΩΝ Tsikno-Pack».
  
Το «ΛΕΩΝ Tsikno-Pack» είναι ουσιαστικά ένα πρωτοποριακό πακέτο 
που περιέχει όλα τα εφόδια για μια αυθεντική Κυπριακή Τσικνοπέ-
μπτη.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
•12 μπουκάλια 25cl απολαυστικής μπύρας ΛΕΩΝ
•3 ποτήρια ΛΕΩΝ για δημιουργία του σωστού αφρού που αρμόζει 
στη περίσταση
•Beer mats ΛΕΩΝ για να μην βρεχθεί το τραπεζομάντηλο
•Αυθεντικά κυπριακά λουκάνικα

http://www.DonsOfTequila.com
http://www.DonsOfTequila.com
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Ο Καλύτερος Νεαρός Οινοχόος
Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου ο Διαγω-
νισμός  ‘Cyprus Best Young Sommelier’ σε συνερ-
γασία με τον Σύνδεσμο Οινοχόων Κύπρου.O δια-
γωνισμός έγινε στο Οινοποιείο Κυπερούντας  και 
έλαβαν μέρος 8 μέλη του συνδέσμου από όλη την 
Κύπρο. Ο νικητής αναδείχθηκε  βάση της συνολι-
κής βαθμολογίας που απέσπασε από τα πιο κάτω:

•Τη γραπτή εξέταση 
•Τη τυφλή δοκιμασία 
•Σερβίρισμα  ερυθρού  οίνου σε τρείς καλεσμέ-
νους
Νικητής κηρύχτηκε  ο Μάριος Κωνσταντινίδης  
(Sommelier στο ξενοδοχείο Four Seasons) ο οποί-
ος έλαβε το χρηματικό ποσό των 300€.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας 
στο ξενοδοχείo Four Seasons
Μια ιδιαίτερη βραδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
οι  οινόφιλοι που παρευρέθηκαν στο οινογαστρο-
νομικό δείπνο που διοργάνωσε το ξενοδοχείο Four 
Seasons, σε συνεργασία με το Οινοποιείο Κυπερού-
ντας, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014. 

Οι οινόφιλοι, μέσα από το απόλυτο πάντρεμα των 
κρασιών του Οινοποιείου με το μενού που επιμε-
λήθηκε ο Executive Chef του Four Seasons κος 
Πανίκος Χατζητοφής, ταξίδεψαν στον κόσμο των 
αρωμάτων και των γεύσεων και βίωσαν μια υπέροχη 
εμπειρία μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα του ξε-

νοδοχείου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου είχαν την 
ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους  για το 
κρασί,  όπως και να  ανακαλύψουν μέσω της εμπει-
ρίας αυτής τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν 
τα κρασιά του οινοποιείου Κυπερούντας τόσο επι-
τυχημένα. 

Επιστέγασμα της βραδιάς, η απόλαυση Κουμανδα-
ρίας του Οινοποιείου Κυπερούντας εσοδείας 2005, 
συνοδευόμενης με επιδόρπιο τραγανής μαρέγκας 
με πανακότα μαστίχας και κουμανδαρίας, σε συνδυ-
ασμό με ζελέ από ροδοπέταλα.

Πρώτος Νικητής του Johnnie Walker 
Secret Circle Home Mentoring

O Μαρίνος Μακρίδης από Λεμεσό, είναι ο 
πρώτος νικητής του Secret Circle Home 
Mentoring που οργανώνει το Johnnie Walker, 
το πρώτο σε πωλήσεις σκωτσέζικο ουίσκι 
στον κόσμο. Το δώρο είναι ένα μοναδικό και 

αυθεντικό Blue Label Porsche Design Mini 
Cube και η απονομή έγινε στα γραφεία της 
Delema McCann από τη Ιωάννα Κασουλίδου, 
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων. 

Κάθε μήνα θα αναδεικνύεται ένας νικη-
τής, ο οποίος αφού ολοκληρώσει το Home 
Mentoring στο σπίτι του, λάβει μέρος στον 
διαγωνισμό και καταφέρει να μαζέψει συμ-
μετοχές θα μπορεί να κερδίσει είτε όλη τη 
γκάμα του Johnnie Walker είτε ένα Johnnie 
Walker Blue Label Porsche Design Mini 
Cube.

Η πρόταση των gatherings του Johnnie 
Walker, υπόσχεται στους λάτρεις του ουί-
σκι μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν 
το ταξίδι των μυστικών και της μαγείας του 
Johnnie Walker, χωρίς κανένα δικό τους κό-
στος. Είναι μια διαφορετική βράδια, εντελώς 
δωρεάν, στο σπίτι σας, για εσάς και τους φί-
λους σας, όπου ο ειδικός του Johnnie Walker 

θα σας προσφέρει μια συναρπαστική εμπει-
ρία. Μέσα από το πρόγραμμα Johnnie Walker 
Secret Circle Home Mentoring θα μάθετε 
όλα τα μυστικά παραγωγής του σκωτσέζικου 
ουίσκι, την καταπληκτική του ιστορία, και 
θα ανακαλύψετε τις γεύσεις και τα αρώματά 
του, με ένα μοναδικό τρόπο. Πρόκειται για 
μια ξεχωριστή και ευχάριστη βραδιά με την 
παρέα σας και μια ευκαιρία να γίνετε ειδή-
μονες του ουίσκι.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συ-
μπληρώσετε την αίτησή σας και να καλέσε-
τε στο σπίτι σας από 6 μέχρι 12 φίλους σας, 
οποιαδήποτε μέρα και ώρα εσείς θέλετε. Ο 
ambassador του Johnnie Walker θα αναλά-
βει τα υπόλοιπα! 

Μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας 
μέσω facebook στο www.facebook.com/
johnniewalkercyprus ή να καλέσετε στο 
96400550 για περισσότερες πληροφορίες.

http://www.facebook.com/johnniewalkercyprus
http://www.facebook.com/johnniewalkercyprus
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Μια ξεχωριστή “εμπειρία Hennessy” έζησαν τα 
μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Οινοχόων στις 
17 Δεκεμβρίου, στους  πολυτελείς  χώρους του 
ξενοδοχείου Amathus στη Λεμεσό, σε μια εντυ-
πωσιακή τελετή που διοργάνωσε η εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, επίσημος αντι-
πρόσωπος του κονιάκ Hennessy στην Κύπρο. 

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκι-
μάσουν και να απολαύσουν 2 διαφορετικά είδη 
από την γκάμα του κονιάκ Hennessy. 

Σε νέες περιπέτειες τα φρούτα του 
Φρουτοποτού ΕΝΑ
Το φρουτοποτό ΕΝΑ συνεχίζει να παρουσιά-
ζει τις περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων-
φρούτων σε νηπιαγωγεία σε ολόκληρη την 
Κύπρο.

Εδώ και δυο χρόνια, μια φράουλα-η Λίτσα, 
ένα μούρο-η Ρίτσα και ένα τσαμπί σταφύλι- ο 
Λάκης,  ανέλαβαν να ενημερώσουν τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας για την σπουδαιότητα 
των φρούτων στη διατροφή τους, μέσω μιας 
διασκεδαστικής θεατρικής παράστασης. 

Φέτος, μια νέα παρέα φρούτων αναλαμβάνει 
δράση.  Το μανταρίνι και το πορτοκάλι συ-
ναντούν ένα βερίκοκο το οποίο ξεμένει στη 
«χώρα τη χειμερινή».  Τα τρία φρούτα γίνο-
νται καλοί και αγαπημένοι  φίλοι, όμως, το 
βερίκοκο πρέπει να φύγει για τη «χώρα την 
καλοκαιρινή»!  Τα τρία φρούτα αναζητούν 

τρόπους να μείνουν μαζί και μια καλή νεράι-
δα τους βοηθά να το πετύχουν – δοκιμάζο-
ντας πρώτα τη δύναμη της φιλίας τους!

Τις παραστάσεις επινόησε το φρουτοποτό 
ΕΝΑ που συνεργάστηκε με μια ομάδα τα-
λαντούχων ηθοποιών για να προσφέρουν 
άφθονο γέλιο στις δωρεάν παραστάσεις που 
οργανώνονται σε νηπιαγωγεία σε όλη την 
Κύπρο. Όλες οι παραστάσεις είναι διαδρα-
στικές, με πολύ γέλιο, τραγούδι και χορό. 
Εκτός από ψυχαγωγικές, οι παραστάσεις 
είναι και εκπαιδευτικές αφού τα παιδιά ενη-
μερώνονται για τη σημασία των φρούτων στη 
διατροφή τους.

Το φρουτοποτό ΕΝΑ διανέμεται από την 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, μέλος του 
ομίλου εταιρειών Φώτος Φωτιάδης και θα 
το βρείτε στην αγορά σε δυο ακαταμάχητες 
γεύσεις. Την αγαπημένη φράουλα, βατόμου-
ρο, σταφύλι και την νέα γεύση πορτοκάλι, 
μανταρίνι, βερίκοκο!

Johnnie Walker Golden Birthdays
at Cafe Mercedes
Το Johnnie Walker Gold Label Reserve έχει δημιουργηθεί από τον 
Master Blender του Johnnie Walker ως το εορταστικό ποτό της τέ-
χνης του blending, μία τέχνη με παράδοση 190 χρόνων.  

Ένα ποτό που δημιουργήθηκε ειδικά για μια γιορτή ξέρει από πάρτι, 
αλλά το ουίσκι που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την τέχνη του 
blending ξέρει πολύ περισσότερα.

 Έτσι το Johnnie Walker Gold Label Reserve, σε συνεργασία με το 
Cafe Mercedes προσφέρουν σε όσους γιορτάσουν τα γενέθλια τους, 
από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Ιονίου 2015, στο γνωστό bar της πρωτεύ-
ουσας, το Gold Celebration Package. 

Επιλέγοντας το Johnnie Walker Gold Label Reserve στο πάρτι γε-
νεθλίων σας το Cafe Mercedes θα σας προσφέρει μία εορταστική 
ατμόσφαιρα η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την τούρτα γε-
νέθλιων, platters για την παρέα σας, προσωπική σερβιτόρα, το δώρο 
σας και άλλα. 

Το Johnnie Walker Gold Label Reserve είναι μιά υπέροχη επιλογή 
για να μοιραστείτε με την παρέα σας σε μιά τόσο ξεχωριστή για σας 
βραδιά. 

Απολαύστε το και άστε τα υπόλοιπα στο Café Mercedes και στο 
Johnnie Walker Gold Label Reserve.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 22 270777 
ή 99 555156Hennessy Experience

Για καλωσόρισμα προσφέρθηκαν 4 είδη κοκτέ-
ιλ αναμεμειγμένα με το Hennessy VS και  μετά 
από ένα γαστρονομικό γεύμα οι παρευρισκόμε-
νοι έζησαν την απόλυτη γευστική εμπειρία του 
Hennessy ΧΟ, συνοδευόμενο με σοκολάτα και 
πούρα.

Η  μάρκα Hennessy εμπνέει τον καταναλωτή και 
ταιριάζει απόλυτα σε όποιον θέλει να βιώσει 
μιά μοναδική απολαυστική εμπειρία . Το  κονιάκ 
Hennessy είναι το νούμερο 1 κονιάκ στον κόσμο 
και  συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα τρία 
premium spirit brands σε αξία, παγκοσμίως.
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Ο stylish διαγωνισμός του χυμού ΕΝΑ 
στο Facebook ολοκληρώθηκε, 
αναδεικνύοντας τους μεγάλους νικητές!
Η Στέλλα Γεωργίου και η Αλεξία Κυριάκου ήταν οι 2 μεγάλες νι-
κήτριες του tasty, trendy και πάνω απ’ όλα fresh διαγωνισμού του 
χυμού ΕΝΑ στο Facebook που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου 2015 
και, ύστερα από παράταση, ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου 2015. 

Οι 2 νεαρές «σχεδιάστριες» εντυπωσίασαν με τις στυλιστικές τους 
δημιουργίες, σχεδιάζοντας μοδάτα t-shirts για τον διαγωνισμό 
Juicynista και αποδεικνύοντας πως το φρέσκο είναι πάντα στη 
μόδα!

Η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν απλή, διασκεδαστική και... 
πολύ δημιουργική. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να σχεδιάσουν το 
δικό τους μοδάτο και «ζουμερό» t-shirt, επιλέγοντας το στυλ και 
τα χρώματα που αυτοί ήθελαν.  

Η Στέλλα και η Αλεξία ανακηρύχθηκαν, ύστερα από κλήρωση, 
μεγάλες νικήτριες και κέρδισαν χυμούς ΕΝΑ για έναν ολόκληρο 
χρόνο! Επιπρόσθετα, 10 ακόμα τυχεροί κέρδισαν κιβώτια από την 
αγαπημένη τους γεύση χυμού ΕΝΑ. 

Ευχόμαστε στους τυχερούς καλή και... αμέτρητη απόλαυση! 

Το δικό σου Κόκκινο
Ταξίδευσε στον αγώνα της Formula 1 στην Μόντζα με το Johnnie Walker
Μπορείς να φανταστείς της ζωή σου χωρίς 
κόκκινο; Συνδέεται με την ορμή, την επανά-
σταση και την πρόοδο αλλά και με κάθε αν-
θρώπινο επίτευγμα. Το χρώμα που διαχρο-
νικά συμβολίζει το πάθος και την δύναμη. 
Μπορείς να φανταστείς την ζωή σου χωρίς 
πρόοδο; Χωρίς ένταση; Χωρίς ενέργεια; Χω-
ρίς κόκκινο; Ούτε εμείς!

Ο νέος διαγωνισμός του Johnnie Walker στο 
Facebook ΄΄Το δικό σου Κόκκινο΄ ,́ έχει στό-
χο να αποδείξει πόσο απαραίτητο είναι το 
κόκκινο στη ζωή μας και πόσο πιο μοναδική 
είναι η ζωή μας με το Johnnie Walker Red 
Label. 

Και όταν διεκδικείς την ευκαιρία να κερδί-
σεις ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Μόντζα της 
Ιταλίας και να ζήσεις από κοντά της απόλυτη 
εμπειρία της Formula 1, η ζωή σου γίνεται 
ακόμα πιο μοναδική. 

Λάβε και εσύ μέρος στον διαγωνισμό που θα 
τρέχει από τις 6 Απριλίου έως 3 Μαΐου, στέλ-
νοντας μια φωτογραφία με κάτι κόκκινο από 
την καθημερινότητά σου και μπες στη κλή-

ρωση για να κερδίσεις μοναδικά δώρα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα 
μπουν αυτόματα σε κλήρωση από την οποία 
θα προκύψουν συνολικά 11 νικητές. 

Ο πρώτος μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα 
ταξίδι για 2 άτομα (αεροπορικά εισιτήρια, 
εισιτήρια Formula 1 και διαμονή) στη Μό-
ντζα της Ιταλίας για να παρακολουθήσει 

από κοντά τον αγώνα της Formula 1, ενώ οι 
επόμενοι 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα 
Limited Edition Red Label Box με φιάλη 70 
cl το οποίο θα έχει χαραγμένο το όνομά τους. 

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό 
΄΄Το δικό σου Κόκκινο΄ ,́ αλλά και για τους 
Όρους και προϋποθέσεις, επισκεφτείτε τη 
σελίδα του Johnnie Walker στο Facebook  
(https://www.facebook.com/johnniewalkercyprus).

https://www.facebook.com/johnniewalkercyprus
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Reserve Brands – Παρουσίαση

Μία ιδιαίτερη παρουσίαση παρακολούθησε μέ-
ρος της ομάδας πωλήσεων της Φώτος Φωτιάδης  
Διανομείς Λτδ, στο Symbols στη Λευκωσία, στις  
12 Δεκεμβρίου 2015. Η Marketing Manager της εται-
ρείας μας  Άννα Χαραλάμπους, η Sales Capabilities 
Manager Μαρία Κουντουρή και ο Reserve Brands 
Ambassador Μανώλης Μανώλη, παρουσίασαν 
και ανέλυσαν την έννοια της πολυτέλειας, καθώς 

και το πλάνο τοποθέτησης και προώθησης των 
Reserve Brands της εταιρείας μας.

Οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τα συγκεκριμένα προ-
ϊόντα, αφού προηγουμένως κάποιοι από τους 
καλύτερους bartenders της Κύπρου φρόντισαν 
και  ετοίμασαν ξεχωριστά cocktails. Τα Reserve 
Brands ξεχωρίζουν λόγω της μοναδικότητας 
τους όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής, τη 
σπανιότητα ή την εξαιρετική ποιότητα των πρώ-

των υλών και την  ιδιαίτερη και ξεχωριστή τους 
ιστορία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα Johnnie 
Walker Gold Label Reserve, Johnnie Walker Blue 
Label, Ron Zacapa 23, Ron Zacapa XO, Ketel One, 
Ciroc, Tanqueray 10, Don Julio, Grand Marnier και 
τα Single Malt ουίσκι.

Επέκταση Συνεργασίας με την 
Gruppo CAMPARI
Η συνεργασία της Gruppo Campari και του Ομίλου Φωτιάδης επε-
κτείνεται καθώς μετά από την επιτυχή αντιπροσώπευση των προϊ-
όντων της Gruppo Campari στη Ρουμανία και την Κροατία, θα δια-
νέμονται τα προϊόντα της εταιρείας τώρα και στην Κύπρο μέσω της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.  Τα αλκοολούχα ποτά Campari, 
Aperol, Wild Turkey, Ouzo 12, Old Smuggler, Carolans, Frangelico, 
και Cinzano είναι μερικές από τις μάρκες της Gruppo Campari οι 
οποίες θα πωλούνται από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
στην Κυπριακή αγορά.

Η εταιρεία Gruppo Campari ιδρύθηκε το 1860, όταν πρωτοεμφανί-
στηκε το απεριτίφ Campari και είναι μια από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες παγκοσμίως στον τομέα των premium αλκοολούχων και μη αλ-
κοολούχων ποτών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, διευρύνει την γκάμα προϊόντων της με νέες 
premium μάρκες, γνωστές και αγαπητές στο καταναλωτικό κοινό.

Τα ξεχωριστά προϊόντα της Gruppo Campari καθώς και η πλούσια 
παράδοση τους, σε συνδυασμό με τη γνώση και εμπειρία της Κυπρια-
κής αγοράς από τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, αποτελούν εξαί-
ρετο συνδυασμό για την επιτυχή προώθηση των βραβευμένων αυτών 
προϊόντων.

Η Carlsberg επιθυμεί εδραίωση στην Κίνα
Το 100% της κινεζικής Wusu Beer Group (WBG), της ηγέτιδας εται-
ρείας μπύρας στην επαρχία Ξινγιάνγκ αποκτά ο όμιλος της Carlsberg 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να διασφαλιστεί η ανά-
πτυξη εν τω μέσω των στάσιμων συνθηκών στις κύριες ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες. 

H WBG διαθέτει έξι ζυθοποιία στην Ξινγιάνγκ με την παραγωγή να 
ανέρχεται ετησίως σε 6 εκατ. εκατόλιτρα.

Η κίνηση έρχεται καθώς η Carlsberg και οι ανταγωνιστικές της εί-
ναι πρόθυμες να ενισχύσουν την παρουσία τους στις αναδυόμενες 
αγορές σε μια περίοδο που η ανάπτυξη επιβραδύνεται στην δυτική 
Ευρώπη και τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ασία είναι ιδιαι-
τέρως σημαντική για τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου, διότι 
είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά μπύρας παγκοσμίως, αντι-
στοιχεί στο 35% της κατανάλωσης παγκοσμίως και είναι μία από τις 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες.

Τα μειωμένα έσοδα έχουν ασκήσει πιέσεις στην Carlsberg προκει-
μένου να προωθήσει ταχύτερη ανάπτυξη σε νέες αγορές. Στη διάρ-
κεια του γ΄ τριμήνου του 2013, οι πωλήσεις της εταιρείας υποχώρησαν 
κατά 3%.

Έως σήμερα η WBG αποτελούσε κοινοπραξία στην οποία συμμετεί-
χαν κατά 50% η Carlsberg και κατά 50% η Xinjiang Hops, της οποίας 
το 30% κατέχει η Carlsberg.

Η εξαγορά θα γίνει μέσω ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων και 
συγκεκριμένα η Carlsberg θα εξαγοράσει το 50% της συμμετοχής 
της Xinjiang Hops στην WBG και θα αφήσει το 30% που έχει στην 
Xinjiang Hops. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Carlsberg η διαδικασία αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015.
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8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου
Το Οινοποιείο Κυπερούντας και φέτος στην πρώτη θέση!
Με 2 Χρυσά και 5 Αργυρά Μετάλλια, τα 
κρασιά του Οινοποιείου  Κυπερούντας, για 
ακόμη μια συνεχόμενη χρονιά, κατάφεραν 
να αποσπάσουν τις πιο πολλές σε αριθμό 
διακρίσεις ανάμεσα σε 139 κρασιά που 
δοκιμάστηκαν και σε 29 Κυπριακά οινο-
ποιεία. 

Επτά κριτές από Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία 
και Γερμανία, κλήθηκαν το τριήμερο 22 
με 24 Απριλίου, για να βαθμολογήσουν τα 
Κυπριακά κρασιά που συμμετείχαν στον 
8ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου, που δι-
οργάνωσε ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οι-
νολογίας. Η τελετή βράβευσης πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 Απριλίου στο Παττίχειο 
Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού.

Το Κυπερούντα EPOS Chardonnay (Εσο-
δεία 2013), που βραβεύτηκε με χρυσό 
μετάλλιο, πήρε την 2η υψηλότερη βαθ-
μολογία ανάμεσα σε όλα τα λευκά ξηρά 
κρασιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 
Πιο κάτω όλες οι διακρίσεις που έλαβε το 
Οινοποιείο Κυπερούντας:

Τα κρασιά Cono Sur στα 10 
«World’s Most Admired Wine Brands»
Έχοντας ανεβεί έξι  θέσεις πιο πάνω από πέρσι, το Cono 
Sur έχει ψηφιστεί σαν η 10η πιο θαυμαστή μάρκα κρα-
σιών παγκοσμίως από την έρευνα  «The World’s Most 
Admired Wine Brands» που διεξάγει το βρετανικό περιο-
δικό «Drinks International». 

Πρόκειται για μια έρευνα της παγκόσμιας οινοβιομηχανί-
ας, όπου ψηφίζονται οι 50 πιο θαυμαστές μάρκες κρασιών 
στον κόσμο. Μετά από μια ολοκληρωμένη έρευνα μεταξύ 
των πιο φημισμένων κρασιών παγκοσμίως, 200 ειδικοί 
από 20 χώρες, κατέταξαν  το  Cono Sur σαν την 5η πιο 
θαυμαστή μάρκα μεταξύ των κρασιών του Νέου Κόσμου, 
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των κρασιών του αμπε-
λώνα, καθώς και την ανώτερη ποιότητα και καινοτομία.

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που συγκαταλεγό-
μαστε στα 10 πιο θαυμαστά κρασιά παγκοσμίως, είναι μια 
πραγματική τιμή, και αυτό μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση 
να βλέπουμε ότι τα κρασιά  Cono Sur είναι  αναγνωρισμέ-
να σε όλο τον κόσμο ως μια μάρκα ανώτερης ποιότητας 
και καινοτομίας» , ανέφερε ο Adolfo Hurtado, Γενικός Δι-
ευθυντής και οινοποιός της Cono Sur.

Τα κρασιά Cono Sur συγκαταλέγονται στην λίστα των κρα-
σιών που εμπορεύεται η εταιρία  μας και θα πρέπει να εί-
μαστε όλοι  περήφανοι για την σημαντική αναγνώριση την 
οποία έλαβαν.

Στην αγορά το Ροζέ Κυπερούντας 
εσοδείας 2014

Κυκλοφόρησε στην κυπριακή αγορά το Ροζέ του Οινοποι-
είου Κυπερούντας, εσοδείας 2014. 

Ένα αυθεντικό  κρασί από δύο ερυθρές ποικιλίες, που 
αλληλοσυμπληρώνονται και μας χαρίζουν ένα εντυπωσι-
ακό αποτέλεσμα. Η ποικιλία Grenache Rouge δίνει ένα 
φρουτώδες και ιδιαίτερο άρωμα, ενώ η ποικιλία Shiraz 
προσφέρει το έντονο, λαμπερό χρώμα, τον πλούτο στη 

γεύση και την αρωματική - μεγάλης διάρκειας - επίγευ-
ση. 
Ένα φρέσκο ροζέ που αναδεικνύεται στη θερμοκρασία 
των 8-10°C.
Συνδυάζεται με φρούτα, ζυμαρικά και πιάτα Κινέζικης 
και Πολυνησιακής κουζίνας. 

Απολαύστε  το και μόνο του σαν απεριτίφ.

Διακρίσεις: 
• Κυπερούντα Κουμανδαρία (Εσοδεία 2005) - Χρυσό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα EPOS Chardonnay (Εσοδεία 2013) – Χρυσό Μετάλλιο  
• Κυπερούντα EPOS Syrah-Cabernet Sauvignon (Εσοδεία 2012) – Αργυρό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα Cabernet Sauvignon (Εσοδεία 2011) – Αργυρό Μετάλλιο  
• Κυπερούντα EPOS Chardonnay (Εσοδεία 2014) – Αργυρό Μετάλλιο  
• Κυπερούντα Πετρίτης (Εσοδεία 2013) – Αργυρό Μετάλλιο  
• Κυπερούντα Chardonnay (Εσοδεία 2014) – Αργυρό Μετάλλιο
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Ταξίδι στη γεύση με ξεναγούς 
τους Διευθυντές του ζυθοποιείου μας
Λάτρεις της μπύρας, εκλεκτοί φίλοι, συνεργάτες και καταναλωτές 
εδώ και αρκετούς μήνες δίνουν ραντεβού στη Photos Photiades 
Breweries για ένα ευχάριστο και συναρπαστικό ζυθοταξίδι.  

Πρώτος σταθμός της μοναδικής εμπειρίας ποιότητας και ασύγκριτης 
γεύσης της μπύρας το υπερσύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο 
ζυθοποιείο μας. Εκεί, ο Διευθυντής Ζυθοποιίας κ. Αντρέας Παντελή 
ενημερώνει για το συναρπαστικό και μαγευτικό τρόπο παρασκευής 
της μπύρας, δίνοντας έμφαση στις φυσικές πρώτες ύλες που χρη-
σιμοποιούμε για τις μπύρες του Ομίλου μας Carlsberg, ΛΕΩΝ και 
Krauzer. Παράλληλα, ο κ. Παντελή δίνει συμβουλές για τη σωστή 
συντήρηση και αποθήκευση της μπύρας, επισημαίνοντας τη μοναδι-
κή φρεσκάδα που προφέρει η ντόπια ποιοτική μπύρα.

Στη συνέχεια ακολουθεί επίσκεψη στο αναβαθμισμένο εμφιαλωτή-
ριο μας. Ο Διευθυντής Παραγωγής κ. Νικόλας Χριστοδούλου αναλύ-
ει τις αυστηρές προδιαγραφές Carlsberg που ακολουθούμε, καθώς 
και τις διαδικασίες τις οποίες πιστά εφαρμόζει το προσωπικό μας. 
Στόχος, όπως εξηγεί ο κ. Χριστοδούλου, είναι να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το τελι-
κό μας προϊόν διατηρεί ατόφια τη γεύση των συστατικών του και της 
ποιότητας του. 

Τελευταίος σταθμός ο γευστολογικός έλεγχος. Ο Διευθυντής Δια-
σφάλισης Ποιότητας Δρ. Κύρος Δημητριάδης αναλαμβάνει να «μυ-
ήσει» τους καλεσμένους στα μυστικά για τις ποικιλίες, τη γεύση, το 
άρωμα και την ποιότητα της μπύρας, επισημαίνοντας ότι αυτή, κάνει 
ακόμα πιο ξεχωριστές και ιδιαίτερες τις μπύρες του Ομίλου μας, κα-
θώς η αφοσίωση στις αρχές της ποιότητας αποτελεί βασικό συστατι-
κό της φιλοσοφίας μας. 

Το «γευστικό» και «δροσιστικό» ζυθοταξίδι κλείνει με ένα εύγεστο 
μπάρμπεκιου και μπύρα Carlsberg. 

Μιλώντας για τις ξεναγήσεις, ο Γενικός Διευθυντής της Photos 
Photiades Breweries, κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου δήλωσε: «Θα ήθελα 
να συγχαρώ τα στελέχη του ζυθοποιείου μας για την επιτυχία των 
ξεναγήσεων, οι οποίοι επιπρόσθετα από τα καθήκοντα τους έχουν 
αναλάβει ρόλο εκπαιδευτή και έχουν επενδύσει το ίδιο πάθος για να 
μεταδώσουν τη ζυθοκουλτούρα μας. Μια κουλτούρα, η οποία συν-
δυάζεται άριστα με τις δοκιμασμένες τεχνικές και τις σύγχρονες 
μεθόδους, με μοναδικό γνώμονα μας την παροχή υψηλής ποιότη-
τας προϊόντα. Μέσω των tours άνθρωποι του εμπορίου, διακινητές, 
αποθηκάριοι και καταναλωτές ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για 
τα στάδια παραγωγής, εμφιάλωσης και γευστολογικού ελέγχου της 
μπύρας, για το σωστό τρόπο μεταφοράς, αποθήκευσης και σερβιρί-
σματος της μπύρας, έτσι ώστε ο κάθε καταναλωτής να απολαμβάνει 
μια ποιοτική μπύρα». 

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Photos 
Photiades Breweries κ. Παύλος Φωτιάδης είπε: «Ο ενθουσιασμός 
και τα θετικά σχόλια που λαμβάνουμε από όσους συμμετείχαν στα 
tours καταδεικνύουν την επιτυχία των ξεναγήσεων. Μια επιτυχία που 
αντανακλά το ζήλο και την όρεξη που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους 
μας και ταυτόχρονα την ανάγκη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, μέσα 
από τις οποίες προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο η φιλοσοφία 
μας». 

Ο κ. Φωτιάδης συνεχίζοντας τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «Θέλου-
με να διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και προσδοκίες ακόμη και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. 
Επενδύουμε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ως μόνιμη 
προτεραιότητα μας την ποιότητα, η οποία είναι και πρέπει να παρα-
μείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Οι βραβεύσεις και 
πολλαπλές διακρίσεις του Ομίλου και των προϊόντων μας, ενισχύουν 
αυτή την ισχυρή και κοινωνικά υπεύθυνη προσπάθεια που καταβάλ-
λουμε».
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Εταιρικό Συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ
« Κοιτάζουμε μπροστά – Αγωνιζόμαστε σκληρά »

Με τη συμμετοχή 200 και πλέον μελών του προσωπικού από όλα τα 
τμήματα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία στις 6 Μαρτίου 2015, στο Αθλητικό Κέντρο ‘’ Sporting Club΄ ,́ 
στα Λατσιά, το  ετήσιο  Παγκύπριο Εταιρικό Συνέδριο της Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς Λτδ.
 
Οι εργασίες του συνεδρίου που είχε σαν κύριο θέμα το πετυχημένο 
σλόγκαν  ‘’ Κοιτάζουμε μπροστά – Αγωνιζόμαστε σκληρά’’,  ξεκίνη-
σαν στις 2.30μμ , με την  προβολή ενός  δυναμικού βίντεο  το οποίο 
έκανε τους συνέδρους να νοιώσουν περήφανοι που ανήκουν στην 
μεγάλη οικογένεια της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και συμπλη-
ρώθηκαν στις 8.30μμ.
 
Πρώτος το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ Πανίκος 
Αλκιβιάδης, ο οποίος καλωσόρισε τους συνέδρους και τους προϊδέ-
ασε για το πολύ ενδιαφέρον και εκπαιδευτικό περιεχόμενο του συ-
νεδρίου  και τους  παρότρυνε  να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό 
για να  θα μπορέσει  η οικογένεια της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
να υλοποιήσει τους στόχους της  και  να έχει μια πετυχημένη χρονιά 
για το 2015.
 
Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ, κ Αλέξης Φωτιάδης, αναφέρθηκε στη  σημασία των 
ραγδαίων και συνεχών  αλλαγών που επισυνέβησαν  τα τελευταία 
χρόνια. Ανάφερε μεταξύ άλλων   « πρέπει να προσαρμοζόμαστε με 
τις αλλαγές όπως αυτές διαμορφώνονται  και να τις αποδεχόμαστε. 
Πρέπει  επίσης  να εκτιμούμε σωστά τις διαφοροποιήσεις  και να 
κοιτάξουμε μπροστά.  Με τη σωστή μελέτη  και εφαρμογή των  αλ-
λαγών  θα βγούμε νικητές». Και συμπλήρωσε  λέγοντας. «  Η πορεία 
προς την επιτυχία είναι θέμα απόφασης και η απόφαση αυτή έχει ήδη 
ληφθεί».
 
Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του προγράμματος, Γιώργος Ζερ-
βίδης, κάλεσε τους Brand Managers των προϊόντων,Carlsberg, 
Λέων, Αγρός και  Johnnie Walker Red, οι οποίοι ανέλυσαν τα πλάνα 
τους για τη χρονιά μέσα από πολύ δημιουργικές παρουσιάσεις και 
βιντεοπροβολές.
 
Κύριο μέλημα  του συνεδρίου ήταν να  περάσει το μήνυμα, ότι μέσα 
από σκληρή, συλλογική δουλειά, υπομονή και  επιμονή, μπορούν να 
επιτευχθούν οι στόχοι. Το κτίσιμο της  ‘’γέφυρας’’, στο οποίο πήραν 
μέρος και οι 200 σύνεδροι, αποτέλεσε την καινοτομία του συνεδρί-
ου.  Οι συμμετέχοντες, ανάλαβαν δράση  και μέσα σε 80 λεπτά έκτι-
σαν μια γέφυρα μήκους 25 μέτρων η οποία αποτελείτο από 10,000 
μικρά κομματάκια. Με την ολοκλήρωση της ‘’γέφυρας’’ τα συναισθή-
ματα ήταν έντονα αφού όλοι ένιωσαν περήφανοι για τις  ομάδες τους. 
Οι δεκαέξι ομάδες εργάστηκαν συλλογικά,  άοκνα, γρήγορα και απο-
τελεσματικά για να πετύχουν το στόχο τους.
 
Χαιρετισμό απεύθυνε και ο  πρόεδρος του Ομίλου ΄΄ Φώτος Φωτιά-
δης’’ Δρ Φώτος Φωτιάδης ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά “Εί-
σαστε άξιοι συγχαρητηρίων! Εκτίμησα το πάθος που βάλατε για να 
πετύχετε τον στόχο σας,  το κτίσιμο της γέφυρας. Αποδείξατε ότι 

δουλέψατε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στον κοινό  στόχο σας. Με τον 
ίδιο τρόπο θα πρέπει να εργάζεστε για την επιτυχία των επαγγελμα-
τικών σας στόχων”.
 
Ακολούθησε  η ανακοίνωση των ονομάτων των  πωλητών από κάθε 
επαρχία  που πέτυχαν τους στόχους τους και οι  απονομές των βρα-
βείων  στους συναδέλφους που διακρίθηκαν για τη δράση τους για το 
έτος 2014 στις πιο κάτω κατηγορίες:
•         Βραβείο Καινοτομίας 2014
•         Βραβείο  Καλύτερης Εκτέλεσης 2014
•         Βραβείο Παράδειγμα Προς Μίμηση 2014
 
Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση τα βραβεία θα αποτελέ-
σουν  θεσμό και οι βραβεύσεις θα γίνονται κάθε χρόνο στην Εταιρι-
κήΣυνάντηση.
 
Το ‘’Βραβείο Καινοτομίας 2014’’, απονεμήθηκε  στο τμήμα Marketing 
, στον Γιώργο Ζοππή , Marketing Manager Non Alcoholic and Wines  
και  Σταύρο Σταύρου Trade Marketing Manager, που πριν λίγους μή-
νες κατείχε τη θέση του Brand Manager Wines. Το βραβείο απονεμή-
θηκε,  για το application, με την ονομασία Photos Photiades Wines,  
το οποίο είναι διαθέσιμο στο app store, για συσκευές iphone και ipad.
 
Το ‘’Βραβείο  Καλύτερης Εκτέλεσης 2014’’, που αφορούσε την δι-
οργάνωση του ‘’Legion Run 2014’’, απονεμήθηκε από κοινού, στους  
Παναγιώτη Αντωνιάδη– Brand Manager  Beers , Άννα Κωνσταντινί-
δου  - Βrand Manager SHARK,  Έλενα Χαραλάμπους - Promotions 
Executive,  Σταύρο Μενελάου  - Επαρχιακό Διευθυντή Λάρνακας, Πα-
ναγιώτη Περδίο –   Υπεύθυνο  Πωλητών & Επικεφαλή Κρύας  Αγοράς 
Λάρνακας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους – Συντηρητή Μηχανών Draught 
επαρχίας Λάρνακας, Γιώργο Στρατή – Συντηρητή  Μηχανών Draught 
επαρχίας Λάρνακας και Andrian Constachescu – Διανομέα στην  
επαρχία Λάρνακας.
 
Το  Βραβείο ‘’Παράδειγμα Προς Μίμηση 2014’’ απονεμήθηκε στο 
πρατήριο Λεμεσού για τη αιμοδοσία που διοργάνωσε για το 2014. 
Στην αιμοδοσία πήραν μέρος 45 αιμοδότες συνάδελφοι και φίλοι της 
εταιρείας.   Το βραβείο παράλαβε εκ μερους του προσωπικόυ του 
πρατηρίου Λεμεσού, ο  Αντρέας Κτώρας, Επαρχιακός Διευθυντής 
Λεμεσού.
 
Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε  με σύντομη  αναφορά και ανά-
λυση  των αποτελεσμάτων, που έκανε o  Γενικός Διευθυντής, Πανί-
κος Αλκιβιάδης. « Το 2014 ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίσαμε ήταν 
πολύ δύσκολος ,αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει , αλλά να μας 
ενδυναμώνει. Με την πίστη στον εαυτό μας μπορούμε να πετύχου-
με», κατέληξε.
 
Ακολούθησε δεξίωση και οι σύνεδροι αποχώρησαν πλήρως ικανο-
ποιημένοι  και ενδυναμωμένοι από τα αποτελέσματα του συνεδρίου.
’’Κοιτάζοντας μπροστά και  Αγωνιζόμενοι  σκληρά ‘’ μπορούμε  να 
πετύχουμε  τους εταιρικούς και προσωπικούς μας στόχους’’.
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Η ηλεκτρονική ενημέρωση κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της 
έντυπης, έτσι και εμείς μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης 
της ηλεκτρονικής μορφής και παρουσίασης του περιοδικού τα νέα 
μας, έχουμε ετοιμάσει για τους αναγνώστες μας τις νέες διαδικτυ-
ακές εφαρμογές (Web Apps) του περιοδικού  μας, για web, iPad και 
smartphones.

Σε κάθε καινούρια έκδοση, η ανανέωση θα γίνεται αυτόματα.
 
Υποσημείωση: Η προηγούμενη εφαρμογή για iPad δεν ισχύει.

«Τα Νέα μας» σε νέα αναβαθμισμένη 
ηλεκτρονική μορφή

Φωτογραφικός Όμιλος Λακατάμειας
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο «Φωτογραφικός Όμι-
λος Λακατάμειας»  επισκέφθηκε τους χώρους της  Ζυθοβιομηχανίας 
Φώτος Φωτιάδης στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Η ομάδα του ομίλου ξενα-
γήθηκε στις εγκαταστάσεις της ζυθοβιομηχανίας και στο «Κυπριακό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας».

Μετά από την ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική   ξενάγηση,  τα μέλη 
του ο φωτογραφικού  ομίλου είχαν  την ευκαιρία να φωτογραφήσουν 
τους χώρους του εργοστασίου και να τους αναδείξουν μέσα από ένα 
διαφορετικό φακό,  χαρίζοντας μας  ξεχωριστές  εικόνες. 

Ο  «Φωτογραφικός  Όμιλος Λακατάμειας», είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός ερασιτεχνικός όμιλος, που αποτελείται από άτομα που αγα-
πούν την φωτογραφία και  που αναζητούν και απαθανατίζουν ξεχω-
ριστούς χώρους και τοποθεσίες.

Ο κ.Παύλος Φωτιάδης Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς αναγνωρισμένου Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος  
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, κ. Παύλος Φωτιάδης. 

Σε σχετικές δηλώσεις του ο κ. Φωτιάδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Υγείας κ. Φίλιππο Πατσαλή για το διορισμό και διαβεβαίωσε για 
την αποφασιστικότητα του ΔΣ για περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού. 
Συνεχίζοντας ο κ. Φωτιάδης είπε: «Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο τριετές πρόγραμμα θέλουμε 
να ενισχύσουμε τόσο τα ερευνητικά προγράμματα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους 
ασθενείς, όσο και τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου που έχει κατοχυρώσει τον ακαδημαϊκό χα-
ρακτήρα του Ινστιτούτου. Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Ινστιτούτου απόλυτα προσηλωμένοι στην 
επιστημονική πρόοδο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει στον τομέα της 
υγείας στον τόπο μας». 

Στον κ. Παύλο Φωτιάδη ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
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κτρονικής βάσης δεδομένων 
που θα αφορά το «Fair Play”, 
γ. δημιουργία καναλιού συνε-
χούς επικοινωνίας, για το οποίο 
όπως ανέφερε αφού κτιστεί η 
προσωπική επαφή με αθλητές, 
γονείς, προπονητές και ευρύ 
κοινό, η συνεχής επικοινωνία 
θα γίνεται μέσω διαδραστικής 
επικοινωνίας με τη δημιουρ-
γία και συντήρηση ξεχωριστών 
καναλιών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
      

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός 
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Fair Play κ. Ιωάννης Ψιλό-
πουλος, και παρέστησαν επίσης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσ-
αορίας Γρηγόριος, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, 
τα μέλη της Ε.Ο.Α.Κ., εκπρόσωποι κομμάτων, η αθλητική ηγεσία διά 
των προέδρων των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της ΚΟΕ, εκπρό-
σωποι των Μ.Μ.Ε., ο Πρόεδρος της ΕΑΚ, και πληθώρα φίλων του 
αθλητισμού.

Ανακήρυξη κ. Αλέξη Φωτιάδη σε 
Πρεσβευτή Fair Play
Νίκος Αναστασιάδης : «Οι αξίες του αθλητισμού διαπερνούν τα όρια του 
χώρου του»

Στην παρουσία του Πρόεδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη, πραγματοποιήθηκε  
στις 17 Μαρτίου στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο στη Λευκωσία, η τε-
λετή ανακήρυξης του κ. Αλέξη 
Φωτιάδη, σε Πρεσβευτή της 
Κύπρου  για τον “Αθλητισμό, την 
Ανεκτικότητα και το Τίμιο Παι-
γνίδι” (Ambassador for Sport, 
Tolerance and Fair Play) για το 
2015..

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, συνε-
χάρη τους τιμώμενους και την 
Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία 
μέσα από το ευρύτερο έργο της, αλλά και σε συνεργασία με το 
σύνολο των αθλητικών φορέων, συμβάλλει στην καλλιέργεια, την 
ανάδειξη και την επικράτηση του “Ευ Αγωνίζεσθαι”. Αναφερόμε-
νος στον νέο Πρεσβευτή «Fair Play» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
σημείωσε τα ακόλουθα : «Ο κ. Αλέξης Φωτιάδης δεν διακρίνεται 
μόνο για τη μεγάλη του προσφορά στην οικονομία του τόπου μας, 
αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται ως ένας από τους κορυφαίους πρώην 
αθλητές της πατρίδας μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με την 
επιλογή του κ. Φωτιάδη, οι στόχοι της ενθάρρυνσης και της υπο-
στήριξης των ηθικών αξιών του αθλητισμού, καθώς και η προα-
γωγή του πνεύματος “Ευ Αγωνίζεσθαι” θα κατακτηθούν πλήρως».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στην 
επιλογή της ΚΟΕ σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Αναζη-
τώντας λοιπόν τα πρότυπα καλά  παραδείγματα, για μας, η επιλο-
γή του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ στο πρόσωπο του κυρίου 
Αλέξη Φωτιάδη δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Είναι εκ των αρίστων σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας». 

Το σκεπτικό της απόφασης ανέγνωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ, 
ο οποίος αφού αναφέρθηκε στου πέντε πυλώνες του “Fair Play” κα-
τέληξε: «Θεωρούμε ότι, ο κύριος Φωτιάδης, με την αδιάλειπτη πο-
λύ-επίπεδη δράση του, από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι και σήμερα, 
στους τομείς  του  αθλητισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της 
επαγγελματικής καταξίωσης,  και ιδιαίτερα με τη μόρφωση, τις ικα-
νότητες, το ήθος και την παιδεία που συνοδεύουν την ισχυρή προσω-
πικότητα του, αποτελεί πρότυπη επιλογή για μας».

Στην αντιφώνηση του ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, ευχαρίστησε την ΚΟΕ 
για την επιλογή της και ιδιαίτερα την οικογένεια του για τα όσα του 
έχει προσφέρει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, και τη 
στήριξη που του παρείχε σε όλη την ζωή του, στην αθλητική του πο-
ρεία, στην μόρφωση του και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

Παρουσίασε τους τρεις άξονες στους οποίους θα στηριχτούν οι ενέρ-
γειες του, στο διάστημα που θα διατελεί ως Πρεσβευτής της Κύπρου 
και είναι : α. Παρουσίαση πρότυπων παραδειγμάτων στις σημαντι-
κές τελετές όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, β. δημιουργία ηλε-
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Casino - Η μοναδική αλλά  και η τελευταία 
ευκαιρία αναζωογόνησης της Λευκωσίας

Του Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D
Λευκωσία,  13 Μαρτίου, 2014

Το casino, ένα διαχρονικό για την 
Κύπρο αναπτυξιακό όραμα, έχει 
πλέον τροχιοδρομηθεί.

Είναι έργο που έχει βαρύ το κοι-
νωνικό, ηθικό και ποικίλης μορ-
φής τίμημα του, αλλά φαίνεται 
ότι είναι πλέον αναγκαίο.  Υπό τις 
σημερινές δυσμενείς συνθήκες 
της δεινής οικονομικής κρίσης 
που μαστίζει τη χώρα μας και το 
γεγονός ότι τα κατεχόμενα έχουν 
κατακλεισθεί από καζίνα που μας 

κλέβουν σημαντικό μερίδιο τουρισμού και παρασύρουν ακόμα πολ-
λούς χαλαρών αντιστάσεων δικούς μας που καταφεύγουν στα τουρ-
κικά casino και κατασπαταλούν εκατομμύρια, το casino καθίσταται 
αναγκαίο.

Και για ένα ακόμα ιδιαίτερα σοβαρό λόγο δίνεται τώρα προτεραιότη-
τα στο casino.

Ο μόνος τρόπος για ανάκαμψη της οικονομίας μας και να αντιμετωπι-
σθεί η μάστιγα της ανεργίας είναι η ανάπτυξη.

Κανένα όμως μεγάλο αναπτυξιακό έργο όσο βιώσιμο και υποσχόμενο 
και να είναι δεν έχει σήμερα δυνατότητα χρηματοδότησης επιτοπίως, 
ούτε από τις τράπεζες,  ούτε μέσω  Χρηματιστηρίου,  ούτε από ιδιώ-
τες.   Χρειαζόμεθα ξένα κεφάλαια.  Και δεν έρχονται.

Αντίθετα το καζίνο, ως προνομιακή λόγω μονοπωλίου αλλά και με 
βέβαιη κερδοφορία επιχείρηση,  παγκόσμια περιζήτητη, όσο μεγά-
λη και να είναι η επένδυση δεν θα έχει δυσκολία να χρηματοδοτηθεί  
εύκολα και αμέσως από το εξωτερικό και έτσι η υλοποίηση του θα 
πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση και θα  αρχίσει  οσονούπω να 
παράγει τα τεράστια,  παντοίας μορφής οικονομικά και αναπτυξιακά 
οφέλη, των οποίων η χώρα μας  έχει επείγουσαν ανάγκη.  Μια μεγάλη 
επιτυχημένη επένδυση, όπως το casino, είναι φυσικό να ενθαρρύνει 
και θα προσελκύσει και άλλους ξένους επενδυτές.

Η Κυβέρνηση όμως έχει  χρέος, πιστεύουμε, να μελετήσει με πολλή 
προσοχή και φροντίδα, αλλά και πάνω  απ’ όλα με στοργή  για τον 
τόπο και το λαό, όταν θα επιλέγει το  μέρος της Νήσου  ό,που θα το-
ποθετήσει το εξασφαλισμένης ευρείας επιτυχίας αυτό αναπτυξιακό 
έργο το οποίο θα καταστεί  ένας  ισχυρός πόλος έλξης για ποιοτικό 
τουρισμό και πυρήνας προόδου και ανάπτυξης,  οπουδήποτε και αν  
τοποθετηθεί.

Είναι γνωστό τοις πάσει  ότι στην Κύπρο η ανάπτυξη, όπως ήταν άλ-
λωστε φυσικό, έχει κατευθυνθεί  προς τις παραθαλάσσιες μας περι-
οχές με αποτέλεσμα τα πλείστα  από τα παραλιακά μας θέρετρα να 
έχουν υπεραναπτυχθεί σε βαθμό που περαιτέρω ανάπτυξη τους θα 
ήταν μάλλον σε βάρος τους με πρόσθετη επιβάρυνση του ήδη βεβα-
ρυμένου περιβάλλοντος τους.

Η μόνη περιοχή της Κύπρου η οποία έχει αδικαιολόγητα παραμελη-
θεί και έχει καθυστερήσει στην ανάπτυξη, ούτε διαθέτει δυνατότη-
τες οποιασδήποτε  άλλης σοβαρής  αναζωογόνησης  στο εγγύς μέλ-
λον,  είναι η Λευκωσία, η οποία φθίνει συνεχώς χωρίς να διαφαίνεται 
ελπίδα προβλεπτής καλυτέρευσης της  θλιβερής κατάντιας της, ιδι-
αίτερα μετά την κατάργηση του Αεροδρομίου Λευκωσίας. 

Η περίπτωση του Casino θα ήταν η μόνη  αλλά  και η τελευταία ευκαι-
ρία να δει επιτέλους και η Πρωτεύουσα  φως και,  ενδεχομένως,  να 
πάρει έστω και  μέρος  του μεριδίου ανάπτυξης, που της αναλογεί για 
να πλησιάσει κάπως, έστω και εξ’ αποστάσεως,  την ανάπτυξη των 
παράλιων περιοχών μας.

Με όλο το σέβας προς τις Αρμόδιες  μας  Αρχές,  υποβάλλουμε ότι 
είναι λάθος να αφεθεί η επιλογή του χώρου ό,που θα γίνει το Casino  
στον επενδυτή, ο οποίος κατά πάσαν βεβαιότητα θα επιλέξει παρα-
λιακή  περιοχή.  Το κράτος όμως  που οφείλει, πιστεύουμε, να δείξει 
τη στοργή του στη παραμελημένη και φθίνουσα  Πρωτεύουσα, πρέπει 
να καθορίσει ότι το Casino να γίνει μόνο στην Λευκωσία και πουθενά 
αλλού  και άς γίνουν αργότερα παραρτήματα Casino σε άλλες περιο-
χές  όταν και  εάν  χρειασθούν.

Οι επενδυτές οπουδήποτε τους επιτραπεί το καζίνο εκεί και θα δια-
γκωνίζονται  να παν διότι είναι μια 100% εξασφαλισμένης κερδοφο-
ρίας επιχείρηση οπουδήποτε κι’ αν βρίσκεται και η Λευκωσία προ-
σφέρεται θαυμάσια για τον σκοπό αυτό και το δικαιούται.  Είναι στο 
κέντρο της Νήσου και προσιτή σε όλους.  Πρόσθετα θα είναι φυσικό 
να προσελκύει και τουρισμό από τα κατεχόμενα, ως υπέρτερο casino 
εκείνων των κατεχομένων.  Είναι άλλωστε  μια μοιρασμένη πόλη για 
μισό αιώνα και της χρωστά συμπάθεια και στοργή η πολιτεία.

Τα μεγαλύτερα και διασημότερα Casino στον κόσμο, δεν είναι στην 
παραλία, όπως το Λας Βέγκας, το Sun City της Ν. Αφρικής και πολλά 
άλλα.

Δεν έχει η Λευκωσία άλλην ευκαιρία ούτε ελπίδα αναζωογόνησης 
και αν χαθεί και αυτή η μοναδική ευκαιρία, θα είναι μια ενσυνείδητη 
κρατική καταδίκη της πανάρχαιας Πρωτεύουσας σε περαιτέρω συ-
νεχή υποβάθμιση και μαρασμό  που δεν της αξίζει, ούτε μας επιτρέ-
πεται να την καταδικάσουμε.  Είναι χρέος όλων μας να δώσουμε στη 
Λευκωσία  την μοναδικήν αυτήν ευκαιρία και το μέσο να επιβιώσει 
για τον κόσμο της αλλά και για την Κύπρο.



42

.

9ος Μαραθώνιος Λεμεσού
Keep Walking Marathon

Ο Ισοκράτης και η Δημοκρατία

Παράδειγμα προς μίμηση για τους
σημερινούς Πολιτειακούς Άρχοντες

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο 9ος μαραθώνιος Λεμεσού στις 29 
Μαρτίου 2015, στον οποίο η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από την 
ομάδα του Johnnie Walker. Η ομάδα μας αποτελείτο από 11 άτομα 
από το τμήμα Marketing της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, το πρα-
τήριο Λεμεσού, την Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και τους 
ambassadors του Johnnie Walker. 

Η ομάδα μας έτρεξε στον Εταιρικό Μαραθώνιο των 5 χιλιομέτρων 
όπου κατέλαβε την 18η θέση ανάμεσα σε 156 ομάδες διαφόρων εται-
ρειών. 

Τα άτομα τα οποία έλαβαν μέρος ήταν: Ζωή Κτώρα, Νικολέτα Βασι-
λείου, Μιχάλης Δελιγραμμάτικας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Νι-
κόλας Χριστοδούλου, Χρίστος Πιερή, Γιώργος Πολυκάρπου, Γιώργος 
Χ’’Σάββας, Αλέξανδρος Ξενικάκης, Μανώλης Μανώλη και Γιώργος 
Κιτής.

«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατε-
χράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, 
διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως 
δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του 
λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Ισοκράτης (436 π.Χ. - 338 π.Χ.)

Ο Ισοκράτης έζησε και έγραψε στο ίδιο πολιτισμικό και 
κοινωνικό πλαίσιο του Πελοποννησιακού πολέμου και 
κατά τη μεταβατική περίοδο από τον αποκαλούμενο χρυσό 
αιώνα στην περίοδο παρακμής της αθηναϊκής πόλης - 
κράτους.

Ιωάννης Καποδίστριας
1ος Κυβερνήτης της Ελλάδος
Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, 
αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, 
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων 
εις εσχάτην πενίαν.
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The SMIRNOFF, SMIRNOFF ICE and DOUBLE BLACK words and associated logos are trade marks.  
© The Smirnoff Co. 2015.

GRAB NEW
SMIRNOFF ICE 
DOUBLE BLACK
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