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Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρετής Carlsberg

Πρωτοφανή επιτυχία σημείωσε 
η εκδήλωση για τη Σοφία Βέμπο

«Ευρωπαϊκή  Νύχτα χωρίς Οδικές Συγκρούσεις»
Έντονη η παρουσία μας και φέτος

Σημαντική διάκριση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Κροατίας 
στο φετινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Diageo

«Δυνατός άνθρωπος είναι εκείνος που χαμογελά μέσα 
από τον πόνο του, κλαίει πίσω από κλειστές πόρτες και 

δίνει μάχες που κανένας δεν γνωρίζει».

Άγγελμα Ζωής

Εκδίδεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης». 
Υπεύθυνος έκδοσης:  Αντρέας Σμυρίλλης, andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Δημιουργικό & Σελίδωση: Παναγιώτης Λοϊζίδης
Πληροφορίες: Τηλ. 22471111 - www.ppd.com.cy
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προλόγου
αντί

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες.

Το 2015, σημαδεύτηκε από σημαντικά και ευχάριστα γεγο-
νότα τα οποία μας κάνουν να νοιώθουμε διαρκώς περήφα-
νοι. Πρόκειται για την αναγνώριση και καταξίωση που δί-
καια και επάξια έτυχαν από την πολιτεία, ο πρόεδρος μας,  
Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι του Ομί-
λου μας, αγαπητοί κκ Παύλος Φωτιάδης και Αλέξης Φωτιάδης, 
για την "ιδιαιτερότητα της ποιότητας τους  ως άνθρωποι και της 
προσφοράς τους στη κοινωνία". 

Πρώτα, ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, σε πανηγυρική εκδήλωση που 
έγινε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στις 17 Μαρτίου 2015,στη πα-
ρουσία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη, ανακηρύχθηκε από την Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΚΟΕ), ως πρεσβευτής της Κύπρου για τον Αθλητισμό, 
την Ανεκτικότητα και το Τίμιο Παιχνίδι´´ για το 2015. Ο κ. Αλέ-
ξης συμπλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του με την εκπνοή 
του 2015, τιμώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τον Όμιλο μας 
και την Κύπρο.

Ακολούθησε ο διορισμός του κ. Παύλου Φωτιάδη, τον Απρίλιο 
2015, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη,  στην προεδρία του ΔΣ του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου, για να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στο Ανώτατο Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο του τόπου. Η ανα-
γνώριση των ικανοτήτων του κ. Παύλου Φωτιάδη, δεν περιορί-
στηκε  στα στενά σύνορα της Κύπρου. Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, 
στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε 
στην Μαδρίτη, εκλέγηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Συν-
δέσμου  Ευρωπαίων Ζυθοποιών, αναδεικνύοντας  τον ρόλο που 
μπορούμε να παίξουμε όχι μόνο στη Κύπρο αλλά και διεθνώς. 
Συγχαίρουμε τον κ. Παύλο Φωτιάδη με την βεβαιότητα πως θα 
μας εκπροσωπήσει επάξια και στα δύο συμβούλια. 

Φυσικά μέγιστη τιμή και καταξίωση για τον Όμιλο μας, απο-
τελεί η ομόφωνη ανακήρυξη του προέδρου μας Δρα Φώτου Ια 
Φωτιάδη, από το Δημοτικό Συμβούλιο  Ιδαλίου, σε μεγάλο Ευ-
εργέτη και η αφιέρωση της "Λεωφόρου Φώτος Φωτιάδης", εις 
αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του, στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου και της 
ευρύτερης περιοχής. Τα συγκινητικά  καλά λόγια τιμής και ανα-
γνώρισης για τον "πατέρα" της μεγάλης οικογένειας "Φώτου 
Φωτιάδη", από του στόματος των επισήμων, ηχούν ακόμα στα 
αυτιά και τις καρδιές όλων όσων παρευρέθηκαν στην τελετή 
των αποκαλυπτηρίων που έγινε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.

Τα επιτεύγματα αυτά των ηγετών του Ομίλου μας, προκαλούν 
σε όλους εμάς που εργαζόμαστε σε αυτόν, έντονα το συναί-
σθημα της  χαράς και της περηφάνιας και αποδεικνύουν πως 
διεύθυνση και προσωπικό διακατέχονται από τα ίδια αισθήμα-
τα αλληλεγγύης και εκτίμησης και μοιράζονται το ίδιο όραμα 
που πηγάζει μέσα από τη διαχρονική κουλτούρα του Ομίλου. 

Αλλά και το προσωπικό του Ομίλου με τα έργα και τις πράξεις 
του καταξιώθηκε στη συνείδηση του κόσμου και της κοινωνίας 
και πρόσθεσε ακόμη περισσότερο στην πανάξια αναγνώριση 
του Ομίλου. Οι κοινωνικές δραστηριότητες και οι τιμητικές 
βραβεύσεις των μελών που συμπλήρωσαν αριθμό ετών παρα-
γωγικής υπηρεσίας στον Όμιλο μιλούν από μόνες τους. 

Σε τελική ανάλυση, η αναγνώριση και καταξίωση της προσφο-
ράς του Ομίλου και των ανθρώπων του, εκφράζεται μέσα από 
την ανιδιοτελή προσφορά και αλληλεγγύη προς τον συνάν-
θρωπο και την  στοχευμένη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του 
Ομίλου προς την κοινωνία και το περιβάλλον γενικότερα.

H αμέριστη αγάπη και προσήλωση του Ομίλου για προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο, εκφράζεται στη καθιερωμένη αρχή του 
που εφαρμόζει από την  ίδρυση της πρώτης εταιρείας του, αρ-
χήν "να επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο άσο πιο πολλά γίνε-
ται, από όσα τον καταξιώνει η αγάπη και προτίμηση του λαού 
μας".

Οι πλούσιες σε περιεχόμενο, ενδιαφέρον και αξία εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στις σελίδες 
της 44ης μας έκδοσης, μαρτυρούν του λόγου το αληθές.

Καλή ανάγνωση και καλή χρονιά! 

Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπευθυνος Έκδοσης
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Γάμοι
Ο συνάδελφος, Χρύσανθος Κασιέρης, οδηγός Fork Lift στο 
πρατήριο Λευκωσίας και η σύζυγος του Ελένη, πάντρεψαν 
τον γιο τους, Χρίστο, με την εκλεκτή της καρδιάς του Όλγα, 
στις 3 Μάιου 2015.

Ο συνάδελφος, Μιχάλης Πικραμένος, Υπεύθυνος Πωλητών, 
στο πρατήριο Πάφου και η σύζυγος του Παναγιώτα, πάντρε-
ψαν τον γιο τους Σάββα, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μα-
ριλένα, στις 6 Ιουνίου 2015.

Ο συνάδελφος, Παναγιώτης Αντωνιάδης, Brand Manager 
Beers, στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η εκλεκτή της 
καρδιάς του, Αλεξάνδρα Κήπου, τέλεσαν τους γάμους τους, 
το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Ανδρέα, στις Καμάρες, στη Λάρνακα.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε ́ ΄ βιον ανθόσπαρτον΄΄ και στους 
ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

Γεννήσεις
Ο συνάδελφος Αργύρης Ιωάννου, Πωλητής στο Πρατήριο 
Λευκωσίας και  η σύζυγος του,  Άντρια, στις 7/9/15, απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί, τον Αντρέα.

Ο συνάδελφος στο Bonded, Θεοκλής Ιωάννου και η σύζυγος 
του Ειρήνη, στις 12/9/15, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, την 
Εύα.

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 29/10/15, σε ηλικία 90 ετών, η μητέρα των 
συναδέλφων Κύπρου, Υπεύθυνος Τμήματος Draught Beer, 
Αντρέα, συντηρητής μπύρας Draught, Γιαννάκη, Πωλητής 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και Ηρόδοτου Φιλοθέου, 
Τεχνικός Διεργασίας στο Τμήμα Επεξεργασίας Μπύρας της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, Αντιγόνη Ιάκωβου 
Φιλοθέου, από τα Χαντριά. Στους αγαπητούς  συνάδελφους  
και στους οικείους της  προσφιλούς τους  μητέρας, γιαγιάς 
και προγιαγιάς,  απευθύνουμε τα θερμά και ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια.

Σε ανακοίνωση του, που κυκλοφόρησε το   προσωπικό του  
Κέντρου Διανομής Λευκωσίας, μαζί με τα θερμά συλλυπη-
τήρια στους οικείους της αείμνηστης Αντιγόνης Φιλοθέου,  
πληροφορεί τους ενδιαφερομενους,  ότι ομόφωνα αποφάσι-
σε όπως  όλες οι εισφορές που έγιναν από τα μέλη του, εις 
μνήμη της αείμνηστης μητέρας των συναδέλφων  Φιλοθέου, 
παραμείνουν στο ταμείο ευημερίας του προσωπικού για να 
δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
«Ένα Όνειρο μια Ευχή». 

Με την ευκαιρία αυτή η Συντακτική Επιτροπή του περιοδι-
κού μας, συγχαίρει θερμά το προσωπικό του πρατήριο για 
την πρωτοβουλία του και την απόφαση του να συνεισφέρει το 
προϊόν των εισφορών, στον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνει-
ρο μια Ευχή», δείχνοντας για ακόμη μια φορά τα αλτρουιστι-
κά και φιλανθρωπικά του αισθήματα .

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, «ποια προϊόντα του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης 
που διανέμονται από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
παράγονται στην Κύπρο», είναι:

1. Μπύρα Carlsberg, Mπύρα ΛΕΩΝ, Μπύρα Krauzer
2. Κρασιά Οινοποιείου Κυπερούντας
3. Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ
4. Χυμοί ΕΝΑ

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο συ-
νάδελφος, Άθως Ευσταθίου, Υπεύθυνος Αποθήκης Πρα-
τηρίου Λευκωσίας, ο οποίος κερδίζει μια φιάλη Johnnie 
Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση
«Σε ποιες χώρες της Ευρώπης δραστηριοποιείται o Όμι-
λος Φώτος Φωτιάδης, με ποιες εταιρείες και σε ποιούς 
τομείς»;                                                                                               

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 Δη-
μοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ή 
στο τηλεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση

mailto:andreas.smirillis%40photiadesgroup.com?subject=
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Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015,  όσοι από μας είχαμε την τύχη, την τιμή 
αλλά και την ευτυχία να παρευρεθούμε στη σεμνή  τελετή των αποκα-
λυπτηρίων της  «Λεωφόρου Φώτος Φωτιάδης», από τον Έντιμο Υπουρ-
γό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη,  που ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει επάξια  αφιερώσει στον Πρόεδρο του Ομίλου μας,  
Δρα. Φώτο Ια. Φωτιάδη, εις αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του 
στην οικονομική,  κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη  του Δήμου Ιδα-
λίου και ολόκληρης της γύρω περιοχής, που επεκτείνεται στα Λατσιά, 
τη Νήσου κ.α., νοιώσαμε ακόμη μια φορά έντονα το συναίσθημα της 
χαράς αλλά  και της περηφάνιας για τον Πανάξιο Πρόεδρό μας.

Σαν άνθρωποι που ζήσαμε, μεγαλώσαμε και διακριθήκαμε ο καθένας 
στο πόστο του αλλά και στην κοινωνία, χάρις στην μεγαλοσύνη, τη γεν-

ναιόφρονη μεταχείριση και καθοδήγηση του πεφωτισμένου Προέδρου 
μας,  του οποίου η αδιαμφισβήτητη σοφία, η στοργή και το διδακτικό 
παράδειγμα, που εμβάθυναν στη ψυχή μας και μας καθοδηγούσαν,  
νοιώσαμε πραγματική συγκίνηση όταν ακούαμε από του στόματος των 
επισήμων τα τόσο εκθειαστικά καλά λόγια   αναγνώρισης και τιμής 
για τον  «Πατέρα» της  «Μεγάλης οικογένειας μας  Φώτου Φωτιάδη» .

Για να νοιώσετε κι εσείς, οι αναγνώστες μας,  την έκταση της χαράς  
και τα συγκλονιστικά συναισθήματα που γέμισαν εμάς που τα ζήσα-
με,  επισυνάπτουμε πιο κάτω, συνοπτική περίληψη των λεχθέντων από  
τον  Δήμαρχο  και τον Υπουργό  για τον «Μεγάλο» τον «Πατριάρχην  του  
Κυπριακού  Επιχειρείν»  και τον «Άρχοντα  Ευπατρίδη», όπως χαρα-
κτήρισαν τον  Πρόεδρο μας.

Αποκαλυπτήρια της Λεωφόρου
«Φώτος Φωτιάδης»

[Στη μικρή μας Νήσο που η φύση την έχει προικίσει με ξεχωριστές 
ομορφιές και χάρες της χάρισε και σπάνιους ανθρώπους από τα βάθη 
της ιστορίας της μέχρι και σήμερα. 

Ένας από τους λίγους και ιδιαίτερα σημαντικούς γόνους της μικρής 
μας πατρίδας είναι χωρίς αμφιβολία και ο σύγχρονος Μαικήνας, ο πο-
λυτιμημένος συμπολίτης μας ο κ. Φώτος Φωτιάδης. Αυτή την εβδομά-
δα ο Δήμος μας ομόφωνα τον ανακήρυξε Μεγάλον Ευεργέτη Ιδαλίου, 
όπως από πολλούς αναγνωρίζεται και ολόκληρης της Κύπρου. Του 
έχει αφιερώσει την «Λεωφόρο Φώτος Φωτιάδης» εις ένδειξη τιμής 
και εις αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της ποιότητας του και της πο-
λύμορφης του προσφοράς η οποία έχει αλλάξει άρδην την οικονομία 
αλλά και τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό ολόκληρης της περιοχής 
μας. 

Το γράδο της μέτρησης της ποιότητας ενός ανθρώπου είναι το πώς 
τον κρίνουν οι άνθρωποι του άμεσου περιβάλλοντος του, η οικογένεια 
του, και στην περίπτωση του κ. Φωτιάδη τον λατρεύουν. Κυρίως όμως 
το προσωπικό που υπηρετεί υπό την διεύθυνση του. Όλοι παλιοί και 

σύγχρονοι υπάλληλοι του Ομίλου τον θεωρούν εξαίρετο, υποδειγμα-
τικό εργοδότη, είναι ευγενικός και στοργικός αλλά και αυστηρός. Το 
προσωπικό του βρίσκει τις συνθήκες εργασίας άριστες. Θεωρεί την 
υπηρεσία του στον Φώτο Φωτιάδη ως ένα πανεπιστήμιο. Τους εκπαι-
δεύει και τους καταρτίζει τον κάθε ένα στον τομέα του αλλά και τους 
αμείβει ικανοποιητικά και προπαντός τους προσφέρει τα εφόδια για 
κοινωνική ανέλιξη. Είναι όλοι πανευτυχείς. 

Είναι αναρίθμητα τα οφέλη της περιοχής μας και ιδιαίτερα του Δήμου 
μας από την εδώ παρουσία των επιχειρήσεων Φωτιάδη. 
Τα κτήματα μας από πάμφθηνα γεωργικά έχουν καταστεί πανάκριβα 
οικόπεδα που ωφέλησαν τον κάθε δημότη μας. Η κοινότητα μας των 
3000 έγινε σήμερα μια ευημερούσα πόλη των 13000 και αναπτύσσεται 
με γοργούς ρυθμούς. 

Το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιά-
δης» με τη γνωστή παγκύπρια πολυεπίπεδη προφορά του καθώς και 
το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το κόσμημα της πατρίδας μας 
είναι μόνο ένα ελάχιστο δείγμα της κοινωνικής προσφοράς του Φώτου 
Φωτιάδη. 
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Αμίμητο μεγαλούργημα του υπήρξε και το αλησμόνητο, ιστορικό πλέ-
ον, Φεστιβάλ Carlsberg που άφησε εποχή. Η μεγαλύτερη και σημαντι-
κότερη Παγιcύπρια Γιορτή όλων των εποχών. Μέχρι και 20000 κόσμου 
συνέρρεαν από όλη την Κύπρο και διεγκονίζοντο να εξασφαλίσουν 
θέση στο Φεστιβάλ για να θαυμάσουν τα πιο λαμπρά αστέρια της Κύ-
πρου, της Ελλάδος και του εξωτερικού, με μηδαμινό κόστος. 
Και όταν, μετά τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή το Φεστιβάλ προσφέρ-
θηκε στην Κύπρια προσφυγοπούλα, εκατοντάδες άπορες και ορφανές 
προσφυγοπούλες έτυχαν ευεργετήματος. 

Είναι δεκάδες οι βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις των οποίων έτυ-
χε ο Φώτος Φωτιάδης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι πρόσφατες 
ήταν από Εκκλησία της Ελλάδος, από τον Πρόεδρο της Ιταλίας, που 
του απένειμε τον τίτλο του Ανώτατου Ταξιάρχη, "Grande Ufficiale della 
Stella d' ltalia", και από την Κυβέρνηση της Δανίας, ενώ η Βασίλισσα 
της Δανίας έκαμε αναφορά στον κ. Φωτιάδη ως τον θεμελιωτή της πα-
γκοσμιοποίησης της παραγωγής της μπύρας Carlsberg. 

Τον περασμένο Ιούλιο, ο κορυφαίος Εκδοτικός Οργανισμός της Κύ-
πρου, «Ο Φιλελεύθερος» τιμώντας τον Φώτο Φωτιάδη, τον κατέταξε 
μεταξύ των «Μεγάλων Κυπρίων» και στο σκεπτικό της βράβευσης του 
τον χαρακτήρισε ως τον «Πατριάρχη του Κυπριακού Επιχειρείν» και 
τον ονόμασε: «Άρχοντα Ευπατρίδη».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Ιδαλίου κατά την τελετή των 
αποκαλυπτηρίων της Λεωφόρου Φώτος Φωτιάδης και απευθυνόμενος 
προς τον Υπουργό κ. Μάριο Δημητριάδη, ο οποίος ετέλεσε τα αποκα-
λυπτήρια της Λεωφόρου, του είπε: 
«Είναι καιρός, πιστεύουμε, Έντιμε Κύριε Υπουργέ, να τιμήσει και το 
κράτος μας επάξια αυτόν τον «Μεγάλο Κύπριο» Φώτο Φωτιάδη].

Στην δική του ομιλία ο Υπουργός κ. Μάριος Δημητριάδης ανάφερε: 
«Ο Φώτος Φωτιάδης πέτυχε μόνος την μεγαλοσύνη του. Ανήκει στους 
ανθρώπους που οραματίσθηκαν, δούλεψαν σκληρά, πρόσφεραν και 
μεγαλούργησαν . Δίκαια θεωρείται «Ο Πατριάρχης του Επιχειρείν». 

  «Οι αρετές; η διορατικότητα, η αδιαμφισβήτητη σοφία, η φιλοπατρία, 
ο σεβασμός και η αγάπη του για τον συνάνθρωπο, είναι τα χαρακτηρι-
στικά που συνοδεύουν τον Φώτο Φωτιάδη σε κάθε του βήμα. Πιο σημα-
ντικό όλων είναι ασφαλώς, οι πολυεπίπεδες υπηρεσίες που πρόσφερε 
στην κοινωνία του τόπου μας». 

«Το σκεπτικό της βράβευσης του το 2011, από το ιστορικό σωματείο 
της Ένωσης Νέων Τραστ, συνοψίζει με εκπληκτικά ακριβή τρόπο το 
μέγεθος του ανδρός και τη διαχρονική προσφορά του». 

«Επιτρέψτε μου δε να το μοιραστώ μαζί σας: «Σε διαπροσωπικό επί-
πεδο ο Φώτος Φωτιάδης ανήκει στην κορυφή της κοινωνικής και φι-
λανθρωπικής κυπριακής κοινωνίας. Συνδυάζει όσο λίγοι τις ύψιστες 
αρετές -την ακεραιότητα με τη σοφία, τον γνήσιο, ατόφιο, πατριωτισμό 
με την πίκρα για την τραγωδία της αγαπημένης του Κύπρου, που ανα-
βλύζει μέσα από πάμπολλα, πάντοτε καίρια, άρθρα του. Ετίμησε και 
συνεχίζει να τιμά την πατρίδα στον ύψιστο βαθμό. 
Η προσφορά του συνεχίζεται στο διηνεκές». 

Τα έργα και η προσφορά του Φώτου Φωτιάδη τον καθιστούν, όπως 
πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, πολλά παραπάνω από έναν 
άκρως πετυχημένο επιχειρηματία. Πρόκειται άλλωστε, για μια προ-
σωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, ένα καταξιωμένο επιχειρηματία και 
πάνω απ όλα άνθρωπο, ο οποίος έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων και από 
ξένες κυβερνήσεις, όπως αυτές της Ιταλίας και της Δανίας». Και κα-
ταλήγοντας ο Υπουργός ανέφερε: 

«Για τον Δήμο Ιδαλίου η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική, 
καθώς τιμά τον άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμιση 
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του. Τιμά τον άν-
θρωπο, που έδωσε ουσιαστικά το έναυσμα, στις αρχές της δεκαετίας 
του 60’, για την ραγδαία ανάπτυξη της περιοχής».
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg 

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

Μαζεύουμε  Καπάκια, 
Μαζέυουμε Αγάπη…

H Universal Life χορηγός 
του προγράμματος 
''Δεν χορταίνω τα καπάκια''

Η Carlsberg στηρίζει τον 
θεσμό του Movember

Διάκριση της Universal Life 
για το Κοινωνικό της Έργο

Πρωτοφανή επιτυχία σημείωσε
η εκδήλωση για τη Σοφία Βέμπο

Το Έπος του 1940  και η σημαντική 
συμβολή της «Τραγουδίστριας της
νίκης, Σοφίας Βέμπο»

Πάμπος Αβρααμίδης
100 χρόνια απο τη γέννηση του

Βραδιά Ποίησης 
του  Μιχάλη  Πασιαρδή

Ευρωπαϊκή  Νύχτα 
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Αγορά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Προσωπικό
Τελετή Βράβευσης μελών 
Προσωπικού Ομίλου Εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης»

Aφυπηρέτηση Θέκλας Σάββα

Aφυπηρέτηση Ηλία Κόκκινου
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Πρωτοφανή επιτυχία σημείωσε
η εκδήλωση για τη Σοφία Βέμπο

Το Έπος του 1940  και η σημαντική 
συμβολή της «Τραγουδίστριας της
νίκης, Σοφίας Βέμπο»

Πάμπος Αβρααμίδης
100 χρόνια απο τη γέννηση του

Βραδιά Ποίησης 
του  Μιχάλη  Πασιαρδή

Η διαχρονική επιβράβευση του ήθους της αρετής και της αγωνιστικής 
συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών στους αγωνιστικούς χώρους, που 
στόχο έχει την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και της εμπέδωσης 
του τίμιου παιχνιδιού, καθώς και η οικονομική στήριξη που η φίλαθλη 
εταιρεία Carlsberg προσφέρει στα ευαγή και φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα, συνεχίζεται και για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2015/2016.

1. Καλύτερος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2015  
ο Ντίνο Εντλοβού της Ανόρθωσης

Κατά την πρώτη πρώτη 
επιβράβευση για τους 
δύο πρώτους μήνες της 
αγωνιστικής  περιόδου 
2015/2016, βραβεύτηκε 
ο Νοτιοαφρικανός πο-
δοσφαιριστής της Ανόρ-
θωσης, Ντίνο Εντλοβού,  
ο οποίος με το ήθος, την 
τεχνική  κατάρτιση, την 
απόδοση και την σωστή 
συμπεριφορά που επέ-

δειξε διαρκούντος αγωνιστικής περιόδου (Αύγουστος- Σεπτέμβριος 
2015), ανάγκασε τους αθλητικούς συντάκτες να τον αναδείξουν στην 
κορυφαία βαθμίδα του θεσμού. 

O ποδοσφαιριστής για αυτή του την επιτυχία έχει βραβεύτηκε με την 
Ανώτατη Τιμητική Διάκριση του θεσμού, ενώ ο ίδιος σε συνεννόηση με 
το σωματείο του, υπέδειξε τον "Σύνδεσμο, Οι Φίλοι των Εφηβικών Ξε-
νώνων Λευκωσίας", για  να συνεισφέρει η Carlsberg το ποσό των 1000 
ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες που διέπουν την διεξαγωγή 
του ποδοσφαιρικού θεσμού. 

Ο Ντίνο Εντλοβού ευχαρίστησε τους συντελεστές του επαθλου, 
Carlsberg ΕΑΚ, για την τιμητική διάκριση, που ήταν και η πρώτη στην 
καριέρα του, καθώς επίσης και τους συμποδοσφαιριστές του που συ-
νέβαλαν στην κατάκτηση του επάθλου. Η κα Πρωτοπαπά, πρόεδρος 
του συνδέσμου, εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Carlsberg 
και τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, για την διαχρονική προσφορά τους 
στην Κυπριακή κοινωνία. 

Η απονομή του επάθλου στον ποδοσφαιριστή και της επιταγής των 
1000 ευρώ στην πρόεδρο του Συνδέσμου κα Πηνελόπη Πρωτοπαπά 
έγινε από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων Αντρέα Σμυρίλλη, την 
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015, στα γραφεία της Φώτος Φωτιάδης, στα 
Λατσιά.

2. Καλύτερος Οκτωβρίου 2015 
ο Φερνάντο Καβενάγκι του ΑΠΟΕΛ

¨Kαλύτερος ποδοσφαιριστής¨ για τον μήνα Οκτώβριο 2015, στο Έπα-
θλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg,  αναδείχτηκε από την αντι-
κειμενική και αμερόληπτη ψήφο των Αθλητικών Συντακτών, o επιθε-
τικός του ΑΠΟΕΛ και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Φερνάντο 
Καβενάγκι, ο οποίος για την επιτυχία του αυτή βραβεύτηκε από την 
φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, με την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση του 
Αθλητικού θεσμού.

Η απονομή του επάθλου, έγινε σε σύντομη τελετή, τη Δευτέρα 
23/11/15, στα γραφεία της  εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στα 
Λατσιά, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg,  Αντρέα 
Σμυρίλλη, παρουσία του ‘’ Team Manager’’ του ΑΠΟΕΛ, κ Γιώργου 
Σαββίδη και μελών του προσωπικού, φίλων της ομάδας .

Παραλαμβάνοντας το έπαθλο του ο Φερνάντο Καβενάγκι, ευχαρίστησε 
την Carlsberg και τη ΕΑΚ για την βράβευση του και δήλωσε πως απο-
τελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο και την ομάδα του: « η αναγνώριση αυτή 

της ποδοσφαιρικής μου 
αξίας, μου δίνει περισσό-
τερη δύναμη να συνεχίσω  
την προσπάθεια μου, μέσα 
στα πλαίσια της αθλητο-
πρέπειας και του τίμιου 
παιχνιδιού για επίτευξη 
των στόχων της ομάδας 
μου».

Περαιτέρω συγχάρηκε την 
Carlsberg για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά της στον αθλη-
τισμό και για τη στήριξη που παρέχει στα φιλανθρωπικά και Ευαγή 
Ιδρύματα, μέσω του θεσμού του Επάθλου. 

Ο  Φερνάντο Καβενάγκι, ο οποίος παρεμπιπτόντως χρηματοδοτεί το 
δικό του φιλανθρωπικό  Ίδρυμα προστασίας  παιδιών, στη ιδιαίτερη 
του πατρίδα Αργεντινή, επέδωσε στη Γραμματέα  του Συνδέσμου Γο-
νέων του  Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας, κα Αφροδίτη Κωνσταντίνου, 
την επιταγή αξίας 1000 ευρώ, εισφορά της Carlsberg, για ενίσχυση 
των προγραμμάτων του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας,  που φιλοξενεί 
παιδιά με ειδικές ανάγκες και στεγάζεται στην Αγλαντζιά.

3. Καλύτερος Νοεμβρίου 2015
ο Κούλλης Παύλου της Νέας Σαλαμίνας

Σε μια συγκινητική 
ανθρώπινη τελετή 
που πραγματοποιή-
θηκε στα Κεντρικά 
γραφεία της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς, 
στα Λατσιά, την Πα-
ρασκευή, 4/12/15,  ο 
Διευθυντής Δημο-
σίων Σχέσεων της 
Carlsberg, Αντρέας 

Σμυρίλλης, απένειμε  στον ‘’ Καλύτερο Ποδοσφαιριστή’’ του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής  Carlsberg, για τον μήνα Νοέμβριο 2015,  
Κούλλη Παύλου, της Νέας Σαλαμίνας,  το Αριστείο  του Επάθλου της 
φίλαθλης εταιρείας  Carlsberg, καθώς και την επιταγή αξίας €1000, 
στο μέλος του Ιδρύματος ‘’ Περπατώ με την  Έλενα’’,  Νίκο Μυτίδη. 
Παρών στην απονομή ήταν και ο πρώην συμποδοσφαιριστής του  στην 
ΑΕΚ, Νέστωρας Μυτίδης.

Το Ίδρυμα ‘’ Περπατώ με την Έλενα’’,  ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, 
εις μνήμη της Έλενας Μυτίδη,  αδελφής του Νέστωρα Μυτίδη, η οποία 
απεβίωσε τον περασμένο χρόνο σε νεαρή ηλικία,  κτυπημένη  από την 
επάρατη ασθένεια , εκπληρώνοντας έτσι την τελευταία της επιθυμία.

Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg
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Ο Νέστωρας Μυτίδης, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, ανέφερε ότι, σκο-
πός του Ιδρύματος, το οποίο ιδρύθηκε από την οικογένεια και τους φί-
λους της αείμνηστης αδελφής του, είναι η παροχή βοήθειας σε οποια-
δήποτε μορφή, σε παιδιά που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες ή 
είναι ορφανά και γενικά η διάθεση των πόρων για αγαθοεργίες, φιλαν-
θρωπικούς και επιστημονικούς  σκοπούς.

Ο Κούλλης Παύλου, μέλος του Ιδρύματος και ο ίδιος, τόνισε: «Ευχα-
ριστώ τους αθλητικογράφους που με  ψήφισαν γιατί αναγνώρισαν την 
δουλειά μου και τη προσπάθεια μου, καθώς και το γεγονός ότι αγω-
νίστηκα για το  ΄΄τίμιο παιχνίδί .́ Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την 
ευκαιρία μέσω αυτού του βραβείου να βοηθήσω το ίδρυμα και αισθά-
νομαι πολύ καλά για αυτό. Ευχαριστώ και την εταιρεία Carlsberg για το 
βραβείο και της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό τον θεσμό που κρατά 
εδώ και 44 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου 
γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Εύχομαι σε όλο το φίλαθλο 
κόσμο, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».

Ο Πατέρας της αείμνηστης Έλενας και μέλος του Ιδρύματος, Νίκος 
Μυτίδης,  παραλαμβάνοντας την επιταγή εκ μέρους  του προέδρου  
του Ιδρύματος κ. Γιάννη Φούρναρη,  ευχαρίστησε τη Carlsberg για 
τη διαχρονική στήριξη της στον αθλητισμό και την κοινωνία ευρύτε-
ρα, ειδικότερα δε τώρα που ο τόπος μας αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες 
συνθήκες διαβίωσης και τόνισε ότι τα χρήματα θα διατεθούν για πολύ 
καλό σκοπό. Τέλος ευχήθηκε καλές γιορτές και καλό νέο έτος.

4. Καλύτερος Δεκεμβρίου 2015
ο Γιαν Κόπρεβιτς της Ανόρθωσης

Για τον Δεκέμβριο 2015, καλύτερος ποδοσφαιριστής του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, αναδείχτηκε από την αντικει-
μενική και αμερόληπτη ψήφο των αθλητικών συντακτών, ο Σλοβένος 
τερματοφύλακας της Ανόρθωσης, Γιαν Κόπρεβιτς, ο οποίος βραβεύ-
τηκε από την φίλαθλη εταιρεία Carlsberg με το αριστείο του θεσμού, 
ενώ ο ίδιος σε συνεννόηση με το σωματείο του και την  Carlsberg, 
επέλεξε τον Σύνδεσμο Συγγενών Καρδιοπαθειών (εκ γενετής) Εφή-
βων και Ενηλίκων Κύπρου, (ACHDAC), για να εισφέρει το χρηματικό 
ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την 
διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού.

Η απονομή του επάθλου στον Γιαν Κόπριβετς και η επίδοση της επιτα-
γής στην πρόεδρο του Συνδέσμου κα Κατερίνα Παπαδοπούλου, έγινε 
την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2016, στα κεντρικά  γραφεία  της  Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς (Carlsberg), στα  Λατσιά,  από τον Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη, στη παρουσία των 
συντελεστών του προληπτικού προγράμματος του Συνδέσμου για τον 
Αιφνίδιο Θάνατο σε νέους και αθλητές μας. 

Περαιτέρω, ο Γιαν Κόπριβετς έχει αποδεχθεί  να  φωτογραφηθεί  στην  
εκστρατεία  των   35 πρόσωπων  των Συγγενών  Καρδιοπαθειών  για  
τις  35 διαφορετικές  παθήσεις, πρόγραμμα  το οποίο  στόχο έχει  την 
ενημέρωση και τη συνεχή εκπαίδευση  και για τις  Συγγενείς  Καρδι-
οπάθειες,  αλλά  και  το Πρόγραμμα  του Αιφνιδίου  Θανάτου σε νέους  
και αθλητές.  

Η κα Παπαδοπούλου εξέφρασε τις ευχαριστίες της αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά: « Για  το πρόγραμμα  αυτό  θέλουμε  να  ευχαριστήσου-
με και τον  Χριστόφορο  Χριστοφόρου ο  οποίος   σαν  πρεσβευτής  
του  προγράμματος  "Αιφνιδίου  Θανάτου  σε νέους και Αθλητές",  τον  
Σπύρο Νεοφυτίδη  Πρόεδρο  του  ΠΑ.Σ.Π.  οποίος  διαχρονικά  στηρίζει  
την  εκστρατεία   πρόληψης   σαν  επίτιμο μέλος  του και τον κον   Δη-
μήτρη  Γαρουφαλιά,  μέλος  και  υποστηρικτή  του  Συνδέσμου  για  την 
ενημέρωση  μέσω  των  social  media  και  της  διαφήμισης.  Επίσης τον 
Αντρέα Σμυρίλλη, τον Γιαν Κόπριβετς και το σωματείο της Ανόρθωσης 
για την επιλογή του Συνδέσμου μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς την  Carlsberg    για  την δια-
χρονική στήριξη που προσφέρει στην κοινωνία και στα Φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα μέσω του αθλητικού θεσμού του Επάθλου Carlsberg». 

Σε μια περίοδο όπου το Αγροτικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει εξαιρε-
τικά  δύσκολες  στιγμές επιβίωσης,  εξαιτίας της παρατεταμένης οι-
κονομικής κρίσης και της έλλειψης οικονομικών πόρων, η Carlsberg  
συνεχίζει να είναι εδώ και δεκαετίες ο σταθερός υποστηρικτής και 
αιμοδότης των σωματείων της υπαίθρου. 

Ως γνωστό δέκα από τις δώδεκα Αγροτικές Ομοσπονδίες που ανή-
κουν στη δύναμη της ΣΤΟΚ, καθώς επίσης  και της ίδιας της ΣΤΟΚ, 
τυγχάνουν της οικονομικής στήριξης, χορηγίας και αθλοθέτησης  της 
Carlsberg, γεγονός που αποτελεί σημαντική  και ουσιαστική ενίσχυση 
της  προσπάθειας για  επιβίωση του Αγροτικού ποδοσφαίρου.

Καθεχρονικά,  στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου διοργανώνονται 
από τις οικείες Ομοσπονδίες, οι  ετήσιες εκδηλώσεις βράβευσης στα 
πλαίσια των οποίων γίνονται οι απονομές των επάθλων της Carlsberg, 
στις πρωταθλήτριες ομάδες των πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών.
Η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου  2014/2015,  έληξε με τις δύο τε-
λευταίες εκδηλώσεις των Ομοσπονδιών της ΠΟΑΛ και της ΠΑΟ. 

Τελετή βράβευσης ΠΟΑΛ 
Η τελετή βράβευσης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αμμοχώστου 
–Λάρνακας,  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/11/2015, στο Moments 
Hall, στη Λάρνακα και τελούσε υπό την αιγίδα του Ευρωβουλευτή Δη-
μήτρη Παπαδάκη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκ-
πρόσωποι του ΚΟΑ, της ΚΟΠ και του ΟΠΑΠ  και άλλοι αθλητικοί φο-
ρείς και τοπικοί άρχοντες.

Αγροτικό  Ποδόσφαιρο
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Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Λοΐζος Ιωάννου, ανα-
φέρθηκε  στη δράση της Ομοσπονδίας και των σωματείων της, για 
την περίοδο 2014/2015, και ευχαρίστησε τη χορηγό και αθλοθέτη της 
ΠΟΑΛ, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, για την πολύχρονη και ουσιαστι-
κή στήριξη που προσφέρει στην Ομοσπονδία και το Αγροτικό ποδό-
σφαιρο ευρύτερα. « η Carlsberg  στάθηκε δίπλα μας για 25 και πλέον 
χρόνια και συνεχίζει να μας στηρίζει. Τους ευχαριστούμε και είμαστε 
ευγνώμονες για αυτό».  

Ο συνάδελφος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, 
συγχάρηκε το ΔΣ της Ομοσπονδίας για το έργο που επιτελεί στο χώρο 
του Αγροτικού ποδοσφαίρου και υποσχέθηκε πως η Carlsberg μέσα 
στο πλαίσιο της  Κοινωνικής της προσφοράς, θα συνεχίσει να συμπα-
ρίσταται στο Αγροτικό ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ενα-
σχόληση για το καλό της νεολαίας μας.

Τελετή βράβευσης ΠΑΟ
Η βράβευση των πρωταθλητριών ομάδων και ποδοσφαιριστών της 
Πανσόλειου Αθλητικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 9/12/15, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοράκου, υπό την αιγίδα του 
συναδέλφου Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέα Σμυρίλλη στη πα-
ρουσία του προέδρου και των μελών του ΔΣ της ΣΤΟΚ,  τοπικών παρα-
γόντων  και αθλητικών φορέων της περιφέρειας Σολέας.

Στην προσφώνηση του ο πρόεδρος της ΣΤΟΚ, κ Μαρίνος Τιμοθέου, 
τόνισε τη σημασία της πολύχρονης και πολυσχιδούς κοινωνικής προ-
σφοράς της Carlsberg και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης. Απευθυνό-
μενος στον Αντρέα Σμυρίλλη συμπλήρωσε  «αναγνωρίζουμε τη ση-
μαντική αυτή προσφορά της εταιρείας σας στο Αγροτικό ποδόσφαιρο, 
και εμείς με τη σειρά μας  έχουμε υποχρέωση  να ανταποδίδουμε  την 

γενναιόδωρη αυτή προσφορά και καλώ τα σωματεία μας να δείχνουν  
την προτίμηση, κατανάλωση και προώθηση των προϊόντων της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς».

Ο συνάδελφος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλλης, 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίες για 
την τιμή που του έκαναν να θέση την εκδήλωση υπό την αιγίδα του και 
επανέλαβε την υπόσχεση ότι η Carlsberg,  θα συνεχίσει να στηρίζει, 
στο μέτρο του δυνατού, το Αγροτικό ποδόσφαιρο και τα σωματείο της 
υπαίθρου.

Βραβεύσεις Συνδέσμου Διαιτητών ΠΟΕΛ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, 
στη Ταβέρνα Εβίβα, στον Στρόβολο, η ετήσια Χοροεσπερίδα του Συν-
δέσμου Διαιτητών ΠΟΕΛ, στα πλαίσια της οποίας ο Σύνδεσμος και η 
χορηγός Carlsberg, βράβευσαν τις ομάδες Ήθους της ομοσπονδίας, 
ΕΔΟΝ Ακακίου, ΠΑΣ Αγροκηπιάς και ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς, για την πε-
ρίοδο 2014/2015.

Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους Γιώργο Κίτσιο, 
Γιώργο Ιωάννου και Σάββα Σάββα, για την πολύχρονη και σημαντική 
προσφορά τους στο αγροτικό ποδόσφαιρο και ειδικά στον Σύνδεσμο 
Διαιτητών της ΠΟΕΛ.

  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Κυριάκος Ιακωβίδης, εξήρε την προσφο-
ρά των τιμηθέντων και ευχαρίστησε την χορηγό εταιρεία Carlsberg, 
που για 30 και πλέον χρόνια στέκεται σταθερά στο πλευρό του Συνδέ-
σμου και της Ομοσπονδίας.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, μετά από επικοι-
νωνία με την πρόεδρο του Εθελοντικού  Φι-
λανθρωπικού Συνδέσμου «Ευ Ζω» Ενηλίκων 
Ασθενών και Φίλων με Νευρολογικές Παθή-
σεις, κα Δέσπω Μαυρομιχάλη Νεοκλέους, 
αποφάσισε να συμβάλει στην προσπάθεια του 
Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος «Ευ Ζω» μαζεύει  
πλαστικά πώματα για την αγορά τροχοκαθι-

σμάτων  για άτομα που τα έχουν ανάγκη.
 Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, μέλη του 
συνδέσμου έρχονται σε  επαφή με σχολεία, 
ενημερώνοντας τους μαθητές για την αξία 
των πλαστικών πωμάτων, με σκοπό τη συμμε-
τοχή των μαθητών σε αυτή την προσπάθεια. Ο 
Σύνδεσμος προωθεί επίσης, την προσπάθεια 
του και σε  χώρους αναψυχής, καντίνες, κ.λπ., 
όπου η συλλογή πωμάτων είναι πιο εύκολη 
και προσοδοφόρα. Με τα χρήματα που εξα-
σφαλίζονται από την πώληση των πλαστικών 
πωμάτων,  ο Σύνδεσμος αγοράζει τροχοκα-
θίσματα αλλά και άλλα βοηθήματα (όπως 
για παράδειγμα τα λεγόμενα Π), που διευκο-
λύνουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να 
διακινούνται.

 Ένας τόνος πλαστικά πώματα  είναι αρκε-
τός  για να μετουσιωθεί σε ένα τροχοκάθισμα 

ενός άπορου συνανθρώπου μας. Ο καθένας 
από εμάς μπορεί να συμβάλει σε αυτό το ση-
μαντικό σκοπό, με την απλή κίνηση του να 
αποθηκεύει  πλαστικά πώματα από διάφορες 
συσκευασίες πχ φιάλες νερού, χυμού, γάλα-
κτος κτλ. 

Για το λόγο αυτό, σε  κάθε πρατήριο της  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, καθώς επί-
σης και σε καθορισμένα σημεία στο εργο-
στάσιο Carlsberg, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί 
κάδοι/τσάντες, όπου  μαζεύονται τα πώματα 
και αφού μαζευτεί μια ποσότητα γύρω στα 10 
σακούλια, ενημερώνεται ο Σύνδεσμος για να 
τα παραλάβει.

Αναμένουμε την συμβολή σας στη σημαντική 
αυτή προσπάθεια ενίσχυσης του Φιλανθρω-
πικού Συνδέσμου «Ευ Ζω»

Μαζεύουμε  Καπάκια, Μαζεύουμε Αγάπη…
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Πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2015, στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, δημοσιογραφική διάσκεψη με αφορμή την έναρξη του 
προγράμματος ανακύκλωσης πλαστικών πωμάτων "Δεν χορταίνω τα 
καπάκια", που διοργανώνει ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου με 
την χορηγία της Universal Life και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δημοτι-
κά σχολεία στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. 

Ο Πρόεδρος του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Μάριος Κου-
λούμας, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού  
κ. Κώστα Καδή για την υποστήριξη της σχολικής αυτής δραστηριότη-
τας, καθώς επίσης και την Universal Life για την χορηγία της, ανα-
φέρθηκε στους στόχους του προγράμματος που είναι η ενημέρωση 
των παιδιών για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, τους 
τρόπους πρόληψης τους μέσω της διατήρησης μιας σωστής και υγι-
εινής στάσης ζωής, την ευαισθητοποίηση τους για θέματα περιβάλ-
λοντος και την αξία της ανακύκλωσης. Περαιτέρω σημείωσε ότι μέσω 
των εσόδων του προγράμματος θα αγοράζονται χρήσιμα βοηθήματα 
αυτοεξυπηρέτησης, απαραίτητα για την δύσκολη καθημερινότητα των 
συνανθρώπων μας με ρευματοπάθειες.  

Όπως ανάφερε ο κ. Κουλούμας «η επιλογή των παιδιών της δημοτικής 
εκπαίδευσης για να συμμετέχουν σε αυτή τη σχολική δραστηριότητα 
δεν ήταν τυχαία. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποτελούν το καλύτερο 
μέσο για την μεταφορά των μηνυμάτων που θέλουμε να περάσουμε 
στην κοινωνία.»  Για το σκοπό αυτό έχουν εκπαιδευτεί εθελοντές του 
Συνδέσμου, οι οποίοι θα επισκέπτονται όσα σχολεία το επιθυμούν για 
να ενημερώνουν τα παιδιά διανέμοντας τους κατάλληλο ενημερωτικό 
υλικό. Ήδη έχουν τοποθετηθεί σε αρκετά σχολεία ειδικοί κίτρινοι κά-
δοι που φέρουν σχετική σήμανση, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί 
και μια ιστοσελίδα η οποία θα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 
που θα διδάσκει και θα εκπαιδεύει  τα παιδιά για τους στόχους και τις 
ενέργειες του προγράμματος.

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Δεν χορταίνω τα κα-
πάκια", θα λάβουν επίσης μέρος και στο διαγωνισμό που θα διοργα-
νώσει ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος και αθλοθετεί η Universal Life. Τα 
τρία πρώτα σχολεία από κάθε επαρχία θα βραβευθούν με χρηματικά 
έπαθλα για αγορά σχολικού εξοπλισμού σε σχετική εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2016, στο πλαίσιο της ετήσιας εβδο-
μάδας ενημέρωσης για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.  

Στο δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού  
κ. Κώστας Καδής, ανέφερε πως η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που τους 
προσφέρονται είναι υπόθεση όλων μας, αλλά πρωτίστως, αποτελεί 
ένδειξη αγωγής και παιδείας ενός πολιτισμένου τόπου.  Ο κ. Καδής 
σημείωσε επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμπα-
ρίσταται στην όλη προσπάθεια του Συνδέσμου, η οποία αναδεικνύει 
την αξία και το μεγαλείο του εθελοντισμού, ενθαρρύνοντας τα σχολεία 
να συνεργαστούν με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο μέσα στα πλαίσια 
της αυτονόμησης της σχολικής μονάδας. Συνεχάρη θερμά τα μέλη του 
Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου για τον αγώνα που καταβάλλουν, 
καθώς επίσης και την Universal Life, που με την ευγενή χορηγία της 
στηρίζει την προσπάθεια αυτή.

Εκ μέρους της Universal Life o Γενικός Διευθυντής Διοίκησης  
κ. Κύπρος Μοιράνθης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σχολική δραστη-
ριότητα είναι μια ενέργεια που συνδυάζει του τομείς της Παιδείας, 
του Πολιτισμού αλλά και της Υγείας που διαχρονικά αποτελούν και το 
επίκεντρο των δράσεων της Universal Life σε θέματα εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης μέσω της στήριξης διαφόρων φιλανθρωπικών ορ-
γανισμών.  

Ευχήθηκε όπως και τα σχολεία αγκαλιάσουν το πρόγραμμα και συνε-
χάρη τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου για την πρωτοβουλία του 
αυτή αλλά και τον Υπουργό Παιδείας που έθεσε την ενέργεια αυτή υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου του δείχνοντας για μια ακόμη φορά την ευ-
αισθησία του σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος.

H Universal Life χορηγός του προγράμματος 
''Δεν χορταίνω τα καπάκια''

Η Carlsberg στηρίζει τον θεσμό του 
Movember, επεκτείνοντας τη σειρά προϊόντων 
ανδρικής περιποίησης
Τα εργαστήρια της Carlsberg, σε συνεργασία με τη Δανική εταιρεία 
καλλυντικών Urtegaarden, προχώρησαν στη δημιουργία νέας σειράς 
προϊόντων ξυρίσματος με όνομα Beer’d Beauty. Σκοπός αυτής της κί-
νησης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέμα-
τα που αφορούν την υγεία των ανδρών, και η στήριξη του Ιδρύματος 
Movember. 

Η σειρά Beer’d Beauty αποτελεί συνέχεια της σειράς προϊόντων αν-
δρικής περιποίησης Beer Beauty, που δημιουργήθηκε από τα εργα-
στήρια της Carlsberg φέτος το καλοκαίρι, και περιλαμβάνει τρία νέα 

προϊόντα: gel ξυρίσματος, aftershave κρέμα και κρέμα για το μουστά-
κι.  

«Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχαν τα προϊόντα της σειράς Beer 
Beauty (σαμπουάν, conditioner, γαλάκτωμα σώματος), τον Μάρτιο του 
2015, στους λάτρεις της μπύρας μας, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε 
τα οφέλη των συστατικών της μπύρας μας σε περισσότερα προϊό-
ντα», δήλωσε ο κ. Mikkel Pilemand, Global Core Beer VP του Ομίλου 
Carlsberg. 
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Είναι γεγονός ότι το 
κριθάρι, ο λυκίσκος 
και η μαγιά – τα κύρια 
συστατικά της μπύ-
ρας Carlsberg – δεν 
έχουν καλλωπιστικές 
ιδιότητες μόνο για τα 
μαλλιά και το δέρμα, 
αλλά προσφέρονται 
ακόμα και για την πε-
ριποίηση του μουστα-
κιού.  

«Ο εξαιρετικής ποι-
ότητας λυκίσκος μας 
είναι αυτός που δίνει 

στην μπύρα μας την υπέροχη πικρή και αρωματική της γεύση. Περιέ-
χει επίσης πολλά αντιοξειδωτικά, έλαια και αντιβακτηριακά οξέα. Θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι το κριθάρι μας είναι ιδανικό για τη δημι-
ουργία προϊόντων ξυρίσματος», σημείωσε ο Διευθυντής Έρευνας των 
εργαστηρίων της Carlsberg κ. Zoran Gojkovic.

Όπως και τα προϊόντα της σειράς Beer Beauty, τα προϊόντα της νέας 
σειράς Beer’d Beauty περιέχουν πραγματική μπύρα, η οποία μετα-
τρέπεται σε σκόνη μέσω της διαδικασίας της ψυχρής αφυδάτωσης 
και στη συνέχεια αναμειγνύεται με 
φυσικά συστατικά της εταιρείας 
Urtegaarden. 

Όπως εξήγησε ο Brewmaster της 
Carlsberg κ. Erik Lund «με 200 ml 
μπύρας σε κάθε 100 ml των προϊόντων 
μας, η σειρά Beer’d Beauty περιέχει 
τα καλύτερα στοιχεία από τα φυσικά 
συστατικά της Carlsberg.»

Αλλά εκτός από τις καλλωπιστικές 
και ευεργετικές ιδιότητες του σιτα-
ριού μας υπάρχει και κάτι ακόμα. Μέ-
ρος των εσόδων από τις πωλήσεις των 
προϊόντων θα δοθούν απευθείας στο 
Ίδρυμα Movember με σκοπό τη στήρι-
ξη της ανδρικής υγείας. 

«Στην Carlsberg, θέλουμε τα προϊ-
όντα μας να είναι μέρος ενός ισορ-
ροπημένου τρόπου ζωής και έχουμε 
δεσμευτεί στο να στηρίζουμε τους 
καταναλωτές ώστε να παίρνουν υπεύ-
θυνες αποφάσεις. Συνεπώς, για εμάς 
είναι απολύτως λογικό να στηρίξουμε 
το Ίδρυμα Movember προκειμένου 
να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας 
θετικής αλλαγής όσον αφορά την αν-
δρική υγεία», υποστήριξε ο κ. Mikkel 
Pilemand. 

«Ο θεσμός του Movember ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια σε ένα μπαρ και 
ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τους άντρες να περνούν χρόνο μαζί, 
να προσέχουν ο ένας τον άλλον και να διατηρούν τη φιλία τους. Εμείς 
είμαστε αφοσιωμένοι στο να περνάμε καλά αλλά και να προσπαθούμε 
να αλλάξουμε το πρόσωπο της υγείας των ανδρών. Ανυπομονούμε να 
δούμε τα προϊόντα της σειράς Beer’d Beauty να χρησιμοποιούνται σε 
όλο τον κόσμο από τους άνδρες του Movember, με την περιποίηση του 
μουστακιού να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού του Mo Bro», 
σχολίασε ένας από τους συνιδρυτές του Ιδρύματος Movember. 

«Αυτόν τον Νοέμβριο ζητάμε από τους άνδρες να “θυσιάσουν” το άνω 
χείλος τους και να αφήσουν μουστάκι, προκειμένου να μας βοηθήσουν 
στην προσπάθειά μας για μια πιο ευτυχισμένη και υγιή ζωή για κάθε 
άνδρα.» 

Η σειρά προϊόντων ξυρίσματος Beer’s Beauty της Carlsberg είναι δι-
αθέσιμη σε περιορισμένη έκδοση στο 
http://www.thirstforgreat.com/beerd-beauty/carlsberg-beerd-
beauty.html

http://www.thirstforgreat.com/beerd-beauty/carlsberg-beerd-beauty.html
http://www.thirstforgreat.com/beerd-beauty/carlsberg-beerd-beauty.html
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Διάκριση της Universal Life 
για το κοινωνικό της έργο
Την ύψιστη διάκριση για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
που εφαρμόζει έλαβε η Universal Life στο πλαίσιο ειδικής εκδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή, 
18 Δεκεμβρίου 2015, παρουσία του Προεδρικού ζεύγους, του Επιτρό-
που Εθελοντισμού και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου.

Η βράβευση αυτή είναι το επιστέγασμα των κοινωνικών δράσεων, που 
διαχρονικά αναλαμβάνει η Universal Life για προώθηση των αρχών 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνεισφέροντας σε τομείς που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και κυρίως σε 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς. 

Η Universal Life μετά από αξιολόγηση που έγινε από ειδική επιτρο-
πή διακρίθηκε μαζί με άλλες τρεις εταιρείες σε Διαγωνισμό εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού στον τομέα του εθελοντισμού κατά το 2014-
2015, για την ανάδειξη Εταιρειών που έχουν  βοηθήσει και υποστη-
ρίξει με κοινωνικές δράσεις στον μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο 
βαθμό εθελοντικές οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού ή/και τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσω-
πούν συμβάλλοντας στον σκοπό που επιτελούν.

Την Universal Life εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Ανδρέας Γεωργίου, και ο 
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής κος Ανδρέας Κρητιώτης. Στη φω-
τογραφία ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal 
Life κος Ανδρέας Γεωργίου κατά την παραλαβή του βραβείου από την 
πρώτη Κυρία και επίτιμη Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτρο-
πής κον. Σταύρο Ολύμπιο.

Πρωτοφανή επιτυχία σημείωσε
η εκδήλωση για τη Σοφία Βέμπο
Στις 26 Οκτωβρίου, και με την ευκαιρία της 75ης Επετείου του Ιστορι-
κού ΟΧΙ,   πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» ειδική πανηγυρική εκδήλωση  στην Πύλη  Αμμοχώστου, 
στη Λευκωσία, αφιερωμένη στην Θρυλική «Τραγουδίστρια της Νί-
κης», Σοφία Βέμπο, η οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και προ-
σέλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας  
κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού  
κ. Κώστα Καδή και του Πρέσβη της Ελλάδος στη Λευκωσία κ. Ηλία 
Φωτόπουλου οι οποίοι ήσαν  και  συνδιοργανωτές της εκδήλωσης μαζί 
με το Παγκύπριο Γυμνάσιο καθώς και το Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος  Φωτιάδης» που ήταν και ο εμπνευ-
στής και οικοδεσπότης της θαυμάσιας αυτής πρωτοβουλίας.  Ας ση-
μειωθεί ότι ο Όμιλος  «Φώτος Φωτιάδης»  το 1980, δύο μόλις χρόνια 
μετά τον θάνατο της Σοφίας Βέμπο, είχε ανεγείρει ένα θαυμάσιο μαρ-
μάρινο μνημείο στη μνήμη της Σοφίας Βέμπο  το οποίο κατά τον σύζυ-
γο της Μίμη Τραιφόρο, που παρευρέθη και μίλησε στα αποκαλυπτήρια 
του Μνημείου, ήταν και το πρώτο και μόνο τότε μνημείο της θρυλικής 
Βέμπο σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό, το οποίο έκτοτε κοσμεί το  Δημοτι-
κό  Πάρκο της Χρυσαλινιώτισσας.

Η  Σοφία Βέμπο διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώνα 
του Ελληνικού λαού, ενάντια στις αριθμητικά υπέρτερες στρατιωτι-
κές δυνάμεις, αρχικά του Μουσολίνη και αργότερα του Χίτλερ.  Με 
την απαράμιλλη φωνή της, που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής της 
και  ενέπνεε τους λεβέντες στρατιώτες μας στις μάχες του Αλβανικού 
Μετώπου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση  τις 
επιθέσεις του εχθρού, να προχωρούν και να νικούν.

Το πλούσιο και ιδιαίτερα 
εμψυχωτικό πρόγραμμα της 
εκδήλωσης περιλάμβανε 
σύντομους χαιρετισμούς. 
Από το Δρα Φώτο Φωτιάδη,  
Πρόεδρο του Ομώνυμου 
Ιδρύματος, ο οποίος ανα-
μνήσθηκε και αφηγήθηκε 
προσωπική του συγκλο-
νιστική εμπειρία με την  
Βέμπο την οποία συνάντη-
σε το 1939 στην πρώτη της 
επίσκεψη στη Λευκωσία, 
ως μαθητής του Παγκυπρί-
ου Γυμνασίου και μαζί με 
άλλους συμμαθητές του την 
προσκάλεσαν να τραγουδή-
σει στο Παγκύπριο Γυμνά-

σιο κάτι που απεδέχθη ευχαρίστως η Βέμπο αλλά ο Γυμνασιάρχης 
απέρριψε.  Χαιρετισμό απεύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού  
Δρ Κώστας Καδής, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ηλίας  
Φωτόπουλος, ο Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου Δρ Σόλων  
Χαραλάμπους και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκά-
τζης.  Όλοι οι ομιλητές αναφέρθησαν στον μεγάλο και σημαντικό ρόλο 
της Σοφίας Βέμπο και τη μεγάλη εθνική προσφορά της και εξήραν 
το ρόλο του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύμα-
τος «Φώτος Φωτιάδης»  για τη μεγάλη και συνεχή συνδρομή του στην 
προώθηση του Κυπριακού Πολιτισμού.  Ο Έλληνας Πρέσβης καταλή-
γοντας στο χαιρετισμό του και απευθυνόμενος στο Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» είπε “επιτρέψετε μου να σας συγχαρώ γι’ αυτή την ωραία 



15

To όλο πρόγραμμα εμπλούτισε με πολύ ωραίους, λεβέντικους χορούς 
χορευτικό συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ.   Εκτελέστηκαν πολύ ωραίοι Πο-
ντιακοί χοροί και ακούστηκε ποντιακή μουσική.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίσης 
μια  εξαίρετη  ταινία με τίτλο «Πορτραίτο Σοφίας Βέμπο»,  που ετοί-
μασε ο Φρέντυ Γερμανός από μέρους της  ΕΡΤ  το οποίο  παραχωρή-
θηκε ευγενώς από την ΕΡΤ  για προβολή στην εκδήλωση για τη Σοφία 
Βέμπο.

Ακολούθησε δεξίωση με άφθονη και δροσερή μπύρα Carlsberg.

Την εκδήλωση έκανε ακόμη λαμπρότερη ο ταλαντούχος και ευρυμα-
θέστατος παρουσιαστής Γιάννης Νικολάου, ο οποίος με χαρακτηρι-
στική γλαφυρότητα απαίτησε τον προσήκοντα φόρο τιμής στη Μεγάλη 
Σοφία Βέμπο.

πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω 
θερμά για άλλη μια φορά το  Κοι-
νωφελές, Επιστημονικό και Πολι-
τιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» 
για την πολυσχιδή δράση του, ενώ  ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
μεταξύ άλλων τόνισε: «Eύχομαι το 
Ίδρυμα να βρίσκεται πάντοτε στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα για εθνι-
κή και πολιτιστική ανάταση». 

Κύριος  Ομιλητής ήταν ο γνωστός, 
διακεκριμένος ιστορικός καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ.  
Πέτρος  Παπαπολυβίου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στον σημαντικότατο 
ρόλο και την πολύτιμη προσφορά 
της  Σοφίας Βέμπο τόσο όταν τα Ελληνικά νιάτα πολεμούσαν στο Αλ-
βανικό μέτωπο, τις ορδές του Μουσολίνη  όσο και όταν καταδιωκόμε-
νη από τους Γερμανούς, φυγαδεύτηκε κρυφά στη Μέση Ανατολή, όπου 
συνέχισε την πατριωτική αποστολή και πολύτιμη εθνική προσφορά 
της, επισκεπτόμενη νοσοκομεία τραυματιών πολέμου, κέντρα αποκα-
τάστασης αναπήρων πολέμου και  στρατόπεδα Ελλήνων στρατιωτών, 
εμψυχώνοντας τους με τα αγωνιστικά τραγούδια της.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε μουσικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τη χορωδία του Δήμου Λευκωσίας υπό τη Διεύθυνση του μαέστρου 
Σάββα Σάββα, η οποία τραγούδησε επίλεκτα τραγούδια της ανεπανά-
ληπτης Σοφίας Bέμπο.  Στη συνέχει ακολούθησαν τραγούδια  της Σο-
φίας Βέμπο από μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου υπό τη διεύ-
θυνση της μουσικού  κυρίας   Σταύριας Κοτσώνη Brown.

Το Έπος του  1940 και η σημαντική συμβολή   
της  «Τραγουδίστριας της νίκης, 
Σοφίας Βέμπο»
Του δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου
Διευθυντή του Κοινωφελούς, Επιστημονικού
 και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης

Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από το Έπος του 4́0 και το ιστορικό 
ΌΧΙ. Τότε η Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο,  
με το  οποίο  απαιτούσε  την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού 
από την ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να κα-
ταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδας , για 
ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων, στην μετέπειτα 
προώθηση του στην Αφρική. Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο τότε 
πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς  έστρεψε το βλέμμα 
του στον ιταλό πρέσβη και του είπε στα γαλλικά. Alors, c’ est la querre 
(Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική ελ-
ληνική θέση επί των ιταμών ιταλικών αιτημάτων.

Μετά από το γεγονός αυτό ο Μουσολίνι, σχεδόν χωρίς να ενημερώσει 
τον Χίτλερ, πέρα από κάποιους υπαινιγμούς, εξαπέλυσε επτά μεραρ-
χίες (155,000) στρατιώτες από την Αλβανία κι άρχισε ένα  ανελέητο 
πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Τα ελληνικά νιάτα πολεμούσαν με θάρ-
ρος και αυταπάρνηση ενάντια στα ιταλικά στρατεύματα στα χιονισμέ-
να βουνά της Πίνδου. Οι μεραρχίες των Ιταλών όχι μόνο απωθήθηκαν  

από τους Έλληνες μακριά από τα  σύνορα στις 8 Οκτωβρίου, αλλά μια 
εβδομάδα αργότερα ανάγκασαν τα ιταλικά στρατεύματα να υποχω-
ρήσουν. Οι νίκες των ελληνικών δυνάμεων εναντίον των αριθμητικά 
υπέρτερων  ιταλικών  στρατευμάτων διαδέχονταν η μια την άλλη. Μέ-
χρι τα μέσα Δεκεμβρίου ο  ελληνικός στρατός  είχε καταλάβει το ένα 
τρίτο της Αλβανίας, γράφοντας χρυσές σελίδες του Έπους του 1940.

Η Σοφία Βέμπο διαδραμάτισε σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο στον 
αγώνα του ελληνικού λαού  ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις αρχικά 
του Μουσολίνι και αργότερα του Χίτλερ. Με την απαράμιλλη φωνή της 
που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής της, ενέπνεε τους  αγωνιζόμε-
νους στρατιώτες  στις μάχες του Αλβανικού μετώπου, με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση  τις επιθέσεις των εχθρών, να 
προχωρούν και να νικούν. Τα τραγούδια της ηχογραφούνταν αμέσως 
και στέλλονταν σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες. Οι ραδιοσταθμοί 
τα μετέδιδαν συνεχώς. Οι Έλληνες στρατιώτες τρομερά εμψυχωμένοι 
πολεμούσαν τραγουδώντας. Παράλληλα τα τραγούδια της Βέμπο σα-
τίριζαν τους ιταλούς στρατιώτες και τον Μουσολίνι.

Η Βέμπο με τα αξέχαστα αυτά πατριωτικά τραγούδια της ταυτίστηκε με 
το Έπος του 4́0. Η φωνή της έγινε η εθνική φωνή που εμψύχωνε όχι 
μόνο τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο αλλά και ολόκληρη την Ελ-
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λάδα, κυριολεκτικά συγκλόνιζε το πα-
νελλήνιο. Η σπουδαία και ανεπανάληπτη 
αυτή ερμηνεύτρια, έντονα πολιτικοποιη-
μένη, διαδραμάτισε σπουδαίους  ρόλους  
καθότι καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου 
με τις πράξεις της προκαλούσε  ρίγη 
συγκίνησης  και τον θαυμασμό κάθε Έλ-
ληνα πατριώτη. Περιόδευε την Ελλάδα, 
συντροφεύοντας το Έθνος σε όλη τη δι-
άρκεια της κατοχής. Έμπαινε στα θέατρα 
την ώρα των παραστάσεων και μάζευε  
χρήματα για τις ανάγκες του πολέμου. Η 
ίδια σε μια συμβολική πράξη πρόσφερε 
στο Ελληνικό Ναυτικό 2,000 χρυσές λί-
ρες. Βέβαια αυτή δεν είναι ούτε η μόνη, 
ούτε και η μεγαλύτερη οικονομική συ-
νεισφορά της Βέμπο στον  θρυλικό εκείνο αγώνα της αντίστασης του 
έθνους ενάντια στις πολλαπλά υπέρτερες δυνάμεις του ναζισμού. 
Όλα τα χρήματα  από τις συναυλίες της τα διέθετε για την πατρίδα. 
Στο σπίτι της αναφέρουν οι φίλοι και γνωστοί της υπήρχαν τόσα πολλά 
ευχαριστήρια, διπλώματα, μετάλλια, βραβεία και φωτογραφίες που 
δεν  έβλεπες ακάλυπτο τοίχο.  Όλα αυτά και όχι μόνο, μαρτυρούσαν τις 
προσφορές του τι έδωσε στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και στους Έλλη-
νες πρόσφυγες όταν  ήταν  στην Αίγυπτο και μετά, από την περιοδεία 
της στην Αμερική και αργότερα στην Αθήνα.     

Για όσους δεν το γνωρίζουν αξίζει ν΄ αναφέρουμε ότι με την είσοδο 
των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα η Βέμπο φυγαδεύτηκε  με-
ταμφιεσμένη σε καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου συνέχισε την πα-
τριωτική της αποστολή και πολύτιμη εθνική προσφορά. Επισκεπτόταν  
νοσοκομεία τραυματιών πολέμου, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων  
πολέμου και στρατόπεδα ελληνικών και συμμαχικών στρατευμάτων, 
τους οποίους εμψύχωνε με τα φλογερά της τραγούδια.

Βέβαια η συνολική προσφορά της Σοφίας Βέμπο δεν περιορίζεται 
μόνο στη συμβολή της στη νίκη κατά των ναζιστικών και φασιστι-
κών δυνάμεων κατά το έπος του ’40. Η Βέμπο, που γεννήθηκε στις 10 
Φεβρουαρίου 1910 και απεβίωσε στις 11 Μαρτίου 1978, υπήρξε μια  
κορυφαία ερμηνεύτρια και μεγάλη  ηθοποιός της οποίας η καλλιτε-
χνική πορεία εκτείνεται από τον Μεσοπόλεμο έως τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1970. Ήταν ήδη διάσημη τραγουδίστρια πριν τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Εκείνη όμως την περίοδο με τους εμπνευσμένους 
και φλογερούς στίχους του Μίμη Τραϊφόρου και με το πάθος και τη 
δυναμική, γεμάτη σκώμμα, ερμηνεία της την έκαναν να ξεχωρίζει ακό-
μα περισσότερο. Ένας ολόκληρος λαός κρεμόταν από τα χείλη της και 
γέμιζε με ελπίδες για την επερχόμενη απελευθέρωση. Είναι μια από 
τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες και εθνική αγωνίστρια  του Έπους 
του ‘40 και δίκαια ονομάστηκε «Η τραγουδίστρια της Νίκης». Αξιολο-
γώντας τη μεγάλη αξία και τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τρα-
γούδι  αναμφίβολα υπήρξε μοναδική και ανεπανάληπτη  ερμηνεύτρια 
που κατέγραψε μια εξαιρετική καριέρα, με αλματώδη εξέλιξη, που 
κράτησε πέντε σχεδόν δεκαετίες. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 τη συναντούμε στην Αθήνα να εμ-
φανίζεται στα θέατρα «ΑθηναΪκό κοινό», Κεντρικόν» και «Μουντιάλ». 
Η φήμη της όμως γρήγορα έφθασε στην Αίγυπτο, όπου ζούσε πολύ 
μεγάλη ελληνική παροικία. Ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκλη-
ση μετέβη εκεί και για μεγάλο χρονικό  διάστημα εμφανιζόταν  στο 
«Γκράν Τριανόν» της Αλεξάνδρειας, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. 
Το 1939 η Βέμπο είχε ήδη καταξιωθεί ως η πρώτη τραγουδίστρια του 
ελληνικού ελαφρού τραγουδιού. Το 1949 απέκτησε δική της θεατρική 
στέγη στο Μεταξουργείο, το «Θέατρο Βέμπο». Μετά από μακροχρόνιο 
δεσμό με τον Μίμη Τραϊφόρο παντρεύτηκε τελικά το 1957, ένας δε-
σμός πολυκύμαντος που διάρκεσε μέχρι τον θάνατό της. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960 αραίωσε  τις θεατρικές εμφανίσεις της, τις οποίες 
σταμάτησε οριστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, στο πλαί-
σιο της μακρόχρονης και πλούσιας πο-
λιτιστικής και εθνικής προσφοράς του 
στον τόπο, το 1980, δύο μόλις χρόνια 
μετά τον θάνατο της Σοφίας Βέμπο,  σε 
αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς 
της στον Ελληνισμό ως εθνική αγω-
νίστρια, τραγουδίστρια της Νίκης και 
εξαίρετη ηθοποιός, ανέγειρε προς τιμή 
της  μαρμάρινο μνημείο  το οποίο έκτοτε 
κοσμεί το πάρκο της Χρυσαλινιώτισσας. 
Το μνημείο αυτό, σύμφωνα με τον  σύ-
ζυγό της Μίμη Τραϊφόρο, που παρέστη 
στα αποκαλυπτήρια του μνημείου και 
μίλησε, ήταν το πρώτο και μόνο μνημείο 
για τη Σοφία Βέμπο σε ολόκληρο τον 

Ελληνισμό. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο τότε υπουργός Παιδείας Δρ 
Χρυσόστομος Σοφιανός και ομιλία για τη ζωή και την προσφορά της 
Σοφίας Βέμπο έκανε ο τότε Υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για 
πολιτιστικά θέματα Δρ Πέτρος Στυλιανού. Το Μνημείο φιλοτέχνησε ο 
γλύπτης Ανδρέας Σαββίδης.   

Το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιά-
δης»  στις 26 Οκτωβρίου 2015 με την ευκαιρία της 75ης επετείου του 
ιστορικού ΟΧΙ,  σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσία, το Υπουργείο 
Παιδείας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο  και το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο διοργάνωσε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στη μεγάλη τρα-
γουδίστρια της Νίκης Σοφία Βέμπο στην Πύλη Αμμοχώστου, η οποία 
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Η εκδήλωση αυτή, που τελούσε υπό 
την Αιγίδα του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού 
Δρα Κώστα Καδή και του 
Πρέσβη της Ελλάδας κ. 
Ηλία Φωτόπουλου, πε-
ριλάμβανε χαιρετισμούς 
από όλους τους συνδι-
οργανωτές, ομιλία για 
τη Σοφία Βέμπο από τον 
καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου Δρα Πέτρο 
Παπαπολυβίου, τραγούδια 
της Σοφίας Βέμπο από την 
Χορωδία του Δήμου Λευ-
κωσίας και τη Χορωδία 
του Παγκυπρίου Γυμνασί-
ου, προβολή ταινίας- αφι-
ερώματος για τη Σοφία 
Βέμπο, παραγωγή της 
ΕΡΤ Ελλάδος και ελληνικούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα 
της ΕΛΔΥΚ Κύπρου.

Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, σημείωσε 
εξαιρετική επιτυχία.

Η επέτειος του ΟΧΙ για τον κυπριακό λαό πρέπει να είναι επέτειος 
αγώνα για προάσπιση της δημοκρατίας και σεβασμού της ελευθερίας 
κρατών και λαών. Οι Έλληνες με το ηρωικό έπος του ’40 δίδαξαν όλο 
τον κόσμο πώς προασπίζεται η εθνική αξιοπρέπεια. Τα διδάγματα του 
4́0 ας αποτελούν τον οδοδείκτη του αγώνα μας για την επίτευξη δίκαι-
ης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, τις κρίσιμες αυ-
τές ώρες. Μιας λύσης που θα εδράζεται στις αρχές  και τα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι 
εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς παρεκκλίσεις, θα 
απαλλάξει την Κύπρο από τα ξένα στρατεύματα και τις αχρείαστες και 
εφιαλτικές ξένες εγγυήσεις, θα φέρει τη μόνιμη ειρήνη και  θα μας 
διασφαλίζει την ασφαλή παραμονή και ευημερία στη γη των προγόνων 
μας. Το οφείλουμε προς τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές.
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Πάμπος Αβρααμίδης
100 χρόνια απο τη γέννηση του 
Μια μοναδική φυσιογνωμία του 
ποδοσφαίρου μας
Το να αποτίεις μεταθανάτια φόρο τιμής 
σ’ ένα άνθρωπο ο οποίος όντας εν ζωή, 
αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα έχει 
προσφέρει πολύτιμες, ουσιαστικές και 
επωφελείς για την κοινωνία υπηρεσίες, 
είναι  το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις 
για να ανταποδώσεις, να τιμήσεις και να 
αναγνωρίσεις το έργο που έχει επιτελέσει 
και αφήσει σαν παρακαταθήκη για τις νε-
ότερες γενιές. 

Ένας τετοιος άνθρωπος με τεράστια προσφορά, ήταν και ο αείμνη-
στος Πάμπος Αβρααμίδης, η μεγάλη αυτή μορφή του Κυπριακού πο-
δοσφαίρου, τον οποίο με  την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων 
απο τη γέννηση του και 10 από τον θάνατο του, η Carlsberg, της οποί-
ας  υπήρξε μέλος του διευθυντικού προσωπικού απο το 1978 μεχρι το 
1995 και η οικογένεια του, διοργάνωσαν  ειδική τιμητική εκδήλωση, 
την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, στην Αίθουσα ΄΄ ευ αγωνίζεσθαί ,́ στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο, μέσα από την οποία αναδύθηκε η πολύπλευρη και 
πολύτιμη προσφορά του.

Την εκδήλωση που στη πορεία της εξελίχτηκε σε φιλολογικό μνημό-
συνο, τίμησαν με την παρουσία τους ο προεδρος του Ομίλου μας, Δρ 
Φώτος Ια Φωτιάδης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ Κώστας 
Καδής, ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοιζίδης, ο Γεν. Γραμματέας 
της ΚΟΕ, Χαράλαμπος Λόττας, ο Πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος Ιωαννίδης, 
το μέλος του ΔΣ του ΚΟΑ, Δημήτρης Λεοντής, ο Διευθυντής του Κοι-
νωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος « Φώτος Φω-
τιάδης»,  Χρίστος Αριστείδου, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ Αντρέας Σμυρίλλης, η Διευθύντρια 
Αγορών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, κα Έλλη Σμυρίλλη, πρόεδροι 
σωματείων και άλλοι αθλητικοί φορείς και πολιτειακοί αξιωματούχοι. 
Συγκινητική ήταν η προσέλευση και παρουσία των  παλαιμάχων πο-
δοσφαιριστών  με τους οποίους συνεργάστηκε ως προπονητής, στις 
ομάδες του Ολυμπιακού, Ομόνοιας, Ανόρθωσης, ΑΠΟΕΛ, Πεζοπο-
ρικού, Νέας Σαλαμίνας, ΑΥΜΑ, Ορφέα Λευκωσίας, Ευαγόρα Πάφου, 
Χαλκάνωρα Ιδαλίου και Εθνικής Κύπρου, την οποία παρεμπιπτόντως, 
οδήγησε στις πρωτες νίκες επι της Ελβετίας 2-1 και της Βόρειας Ιρ-
λανδίας1-0.  

Ο Πάμπος Αβρααμίδης γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1915 στην Λευκω-
σία και από μικρός ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε τη πο-
δοσφαιρική του καριέρα ως ποδοσφαιριστής στον ΑΠΟΕΛ στον οποίο 
αγωνίστηκε  για 18 χρόνια, μεχρι το 1950 που  ΄΄κρέμασε τα παπού-
τσια΄ ,́ κατά την  ποδοσφαιρική ορολογία.  Ακολούθησε η 28ετής  προ-
πονητική  καριέρα, στη διάρκεια της οποίας ανέδειξε μεγάλα ταλέντα 
της εποχής και δίδαξε ποδόσφαιρο σε εκατοντάδες νέους. Υπήρξε ο 
πρωτος Κύπριος διεθνής διαιτητής, και ακολούθως καθηγητής διαι-
τησίας, παρατηρητής διαιτησίας, ραδιοσχολιαστής και τηλεοπτικός 
σχολιαστής. Μετά το πέρας της προπονητικής  του καριέρας ασχολή-
θηκε με τη αθλητική δημοσιογραφία, μέχρι το 1978 που εργοδοτήθη-
κε στην Carlsberg. Πέραν των πιο πάνω επιτευγμάτων του, ο Πάμπος 
Αβρααμίδης, συνέβαλε τα μέγιστα στην ενοποίηση του Κυπριακού 
ποδοσφαίρου, το 1953, τότε που για δύο χρόνια ανέλαβε, μετά τον 
ΑΠΟΕΛ, την τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας, στέλλοντας έτσι το μήνυ-
μα ότι στο χώρο του ποδοσφαίρου δεν πρεπει να υπάρχει κομματικός 

διαχωρισμός και πολιτικά φρονήματα. Ο Πάμπος Αβρααμίδης ήταν η 
μοναδική περίπτωση ανθρώπου που υπηρέτησε το ποδόσφαιρο σε όλο 
του φάσμα. Το υπηρέτησε  με πάθος, υπέρμετρο ζήλο και ανιδιοτέλεια 
και δίκαια πήρε τον τίτλο του ΄΄πατέρα του Κυπριακού ποδοσφαίρου΄ .́
Σε κάθε του πόστο διέπρεψε  και άφησε τη δική του ανεξίτηλη προσω-
πική σφραγίδα.

Αλλά και στη μετέπειτα  του ζωή, ο Πάμπος Αβρααμίδης ευτύχησε να 
απολαύσει την επαγγελματική επιτυχία και την οικογενειακή θαλπω-
ρή. 

Εργοδοτήθηκε στη Carlsberg το 1978, στη θέση του Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων με κύριο μέλημα την περαιτέρω ανάπτυξη και εμ-
βάθυνση  των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας και των αθλητικών σω-
ματείων. Η προσωπικότητα και η εκτίμηση που  έχαιρε  από όλα τα 
σωματεία, βοήθησαν τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου. Με την 
καθοδήγηση και την στενή συνεργασία του πρόεδρου του Ομίλου μας,  
Δρα Φώτου Φωτιάδη, εφάρμοσαν πρωτοπόρα για την εποχή προγράμ-
ματα, τα οποία βοήθησαν στην ενίσχυση των δεσμών και στην πρόοδο 
του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Με επισκέψεις σε 
σωματεία της ΚΟΠ, αλλά ιδιαίτερα στα σωματεία της υπαίθρου, δίδα-
σκε τους κανονισμούς ποδοσφαίρου και  το τίμιο παιχνίδι. Πρωτοστά-
τησε στην ένταξη του  Αγροτικού ποδοσφαίρου κάτω από  την αιγίδα 
της Carlsberg. Η χορηγία  της ΣΤΟΚ και 8  από τις 12 Ομοσπονδίες 
μέλη της, τις οποίες η εταιρεία εξακολουθεί  να έχει υπό την προστα-
σία της και να χορηγεί μέχρι και σήμερα καθώς και η συμβολή του στην 
ενίσχυση από την εταιρεία των άλλων ομαδικών αθλημάτων, αλλά και 
του κλασσικού αθλητισμού υπήρξε σημαντική και δίκαια η Carlsberg 
θεωρείται ο αιμοδότης του Κυπριακού αθλητισμού.  

Πάνω από όλα όμως συνέτεινε στην ανάπτυξη και καθιέρωση του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης κα Αρετής Carlsberg, του αρχαιότερου αθλητικού 
θεσμό της Κύπρου, ο οποίος για 44 χρόνια τώρα χρόνια συνεχίζει να 
προσφέρει στη πρόοδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου και να συμβάλ-
λει στην καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ποδοσφαιρι-
στών και στην εμπέδωση του τίμιου παιχνιδιού στους αγωνιστικούς 
χώρους. Περαιτέρω, εκτός από την ¨βράβευση του καλύτερου ποδο-
σφαιριστή του μήνα ,̈ τα τελευταία χρόνια μετά τις τροποποιήσεις των 
κανονισμών διεξαγωγής του επάθλου, η εταιρεία συνεισφέρει το ση-
μαντικό ποσό των 1000 ευρώ κάθε μήνα σε ένα φιλανθρωπικό Ίδρυμα, 
αναδεικνύοντας έτσι το αληθινό πρόσωπο του ποδοσφαίρου.

Φυσικά η δράση του Πάμπου Αβρααμίδη δεν περιοριζόταν στα αθλη-
τικά δρώμενα. Είχε ενεργό συμμετοχή και σε άλλες δραστηριότητες 
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μνήμη του,  με την έμπρακτη και ξεχωριστή συμμετοχή τους, στην έκ-
δοση του βιβλίου με τα γραπτές τους αφιερώσεις και τα εγκωμιαστικά 
τους σχόλια για τη ζωή  και το έργο του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε ο νεαρός ποδοσφαιριστής της 
Ανόρθωσης Κωνσταντίνος Λαίφης, σε μια πράξη συμβολισμού της 
αγάπης του Πάμπου Αβρααμίδη να ανακαλύπτει και να καθιερώνει 
νεαρά, μεγάλα ταλέντα, ενώ η οικογένεια του δια των παιδιών του  
Μάριου και Λάκη Αβρααμίδη, τίμησαν τον Δρα Φώτο Ια Φωτιάδη, σε 
ένδειξη εκτιμησης για την διαχρονική συνεργασία του Ομίλου εται-
ρειών Φώτος Φωτιαδης, με τον Πάμπο Αβρααμίδη και για την πολυσχι-
δή και πολυσημαντη προσφορά του στον αθλητισμό και την κοινωνία 
ευρύτερα. 

Ακολούθησε δεξίωση, με τη συζήτηση για τη ζωή και το έργο του  
Πάμπου Αβρααμίδη να συνεχίζεται μεταξύ των προσκεκλημένων και  
εκτιμητών του έργου του. 

Ήταν μια πετυχημένη τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα δικό μας 
άνθρωπο προικισμένο με τόσες πολλές αρετές και προσφορά ,  που 
τον κάνει "ίσως ένα από τους  πιο πολυσύνθετους και πολυτάλαντους 
στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα", η οποία  καταγράφεται  ανά-
μεσα στις πολλές άλλες πολιτιστιστικές και κοινωνικες προσφορές 
του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε εκτενής δημοσιότητα 
στην εκδήλωση σε όλα τα ΜΜΕ.

και εκδηλώσεις της εταιρείας.  Η υποδοχή , φιλοξενία και ξεναγήσεις 
διαφόρων ατόμων και ομάδων στο εργοστάσιο ήταν στο καθημερινό 
του πρόγραμμα. Σημαντική ήταν η συμμετοχή του στην διοργάνωση 
και διεξαγωγή των Φεστιβάλ Carlsberg καθώς και άλλων εκδηλώ-
σεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανόμενων και του προσωπικού. Η 
εκδήλωση αγάπης και η εκτίμησης από τα μέλη του  προσωπικού της 
εταιρείας προς το  πρόσωπο του ήταν παραδειγματική, ενώ οι  σχέσεις 
με τα ΜΜΕ στα οποία έστελλε σχεδόν καθημερινά δελτία τύπου , ήταν 
αγαστές και πολύ φιλικές. 

Σε προσωπικό επίπεδο ο Πάμπος ήταν πρώτιστα φίλος. Ευγενικός, 
αξιαγάπητος, με λεπτό και εκλεπτυσμένο πηγαίο χιούμορ, που τον 
χαιρόσουν σε κάθε στιγμή. Στη οικογενειακή του ζωή, πρότυπο συζύ-
γου και μαζί με την Λουκία του αποτελούσαν είναι ιδανικό αξιοζήλευτο 
αγαπημένο ζευγάρι, παράδειγμα προς μίμηση. Η αληθινή αγάπη τους 
εκφραζόταν καθημερινά  στις μεταξύ τους προσφωνήσεις. Το αγάπη 
μου, Πάμπο μου και Λουκία μου, ήταν συνέχεια στο λεξιλόγιο τους.

Κύριος ομιλητής στην 
εκδήλωση ήταν ο προ-
εδρος του Ομίλου μας 
Δρ. Φώτος Φωτιάδης, 
ο οποίος εξήρε την  
προσωπικότητα, το έρ-
γο και ότι  καλό ειχε 
να επιδείξει στην μα-
κροχρονη πορεία του ο  
Πάμπος Αβρααμίδης, 
με ιδιαίτερη έμφαση  
στην παραγωγική πα-

ρουσία του στην Carlsberg, (ολοκληρη ομιλια δημοσιεύεται παρα-
πλευρως), ενω συντομη αναφορά για το έργο και την προσφορά του 
τιμώμενου, εκαναν οι εκπρόσωποι της ΚΟΠ, ΚΟΕ, ΚΟΑ και ΓΣΠ. Τις 
εμπειρίες για την συνεργασια τους με τον Πάμπο Αβρααμίδη κατάθε-
σαν  οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές. Όλοι είχαν μια καλή κουβέντα και 
ένα ευχάριστο γεγονός να αφηγηθούν για τον άνθρωπο, δάσκαλο και 
πατερα του κυπριακού ποδοσφαιρου. Η ευγνωμοσύνη, η αγαπη και ο 
θαυμασμός στο προσωπο του, ήταν έκδηλη και συγκινητική.

Η εγγονή του αείμνηστου Πάμπου, Ιρένα, μαζί με τον γνωστό αθλητι-
κογράφο Γιώργο Μελετίου, παρουσίασαν με επιτυχία το τελετουργικό 
μέρος του  προγραμματος, που περιελάμβανε την παρουσίαση του πε-
ριεχομένου του επετειακού  βιβλίου/ λεύκωμα, ́ ΄ Πάμπος Αβρααμίδης, 
100χρόνια απο τη γέννηση του, μια μοναδική μορφή του ποδοσφαίρου 
μας΄΄ το οποίο διανεμηθηκε δωρεάν, τιμής ένεκεν, στους παρευρισκό-
μενους. Ουσιαστική και πολύτιμη ήταν συμμετοχή στη διοργάνωση και 
επιτυχία της εκδήλωσης, του συναδέλφου Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων, Αντρέα Σμυρίλλη, ο οποίος με αυτό τον ξεχωριστό τρόπο, τίμησε 
την μνήμη του αείμνηστου φίλου, πατέρα και δάσκαλου του Πάμπου 
Αβρααμίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
για μια δεκαετία. Ο πρόεδρος του Ομίλου μας, Δρ Φωτος Ια Φωτιάδης 
και ο Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος « Φώτος Φωτιάδης», κ Χρίστος Αριστείδου,  τίμησαν την 
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Τον Πάμπο Αβρααμίδη τον ξεχώριζα και τον συμπαθούσα για την ευγέ-
νεια του ως ποδοσφαιριστή και πριν ακόμα τον γνωρίσω.

Ήταν τρεις οι ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης που ξεχώρισα για 
την αθλητοπρέπεια τους στο γήπεδο:  Σπάνιο τότε φαινόμενο.   Ο  Όθω-
νας Κυριακίδης   - ο Μαύρος -   του ΑΠΟΕΛ, ο Φένεκ του Τραστ και ο 
Πάμπος.

Όταν αργότερα τον γνώρισα ως μέλος του Διευθυντικού μας προσω-
πικού είχα διαπιστώσει πόσο δίκαιο είχα στις  τοτεινές  μου κρίσεις.

Προσελήφθη ο Πάμπος στον Όμιλο μας, το  1977 ως Διευθυντής Δημο-
σίων Σχέσεων και Προσωπικός μου Βοηθός στον τομέα του.   

Θυμάμαι ότι από τις πρώτες κι’ όλας μέρες  με  τον δικό του τρόπο,  την 
ευγένεια, την λεπτότητα και το πηγαίο του χιούμορ, κατάφερε να κατε-
δαφίσει όλους τους  διαχωριστικούς φραγμούς κι’ όλους τους  τύπους, 
κι’ εξασφάλισε επικοινωνία με όλους.  Έγινε ευχαρίστως  δεκτός όχι 
μόνο  ως συνάδελφος  αλλά και ως φίλος.

Ο Πάμπος ήταν μια σπάνια χαρισματική προσωπικότητα.  Χαιρόσουν 
την όμορφη συντροφιά του, το ανεξάντλητο λεπτό του χιούμορ και την 
απέραντη καλοσύνη του.

Όταν τον είδα αργότερα στο σπίτι  του,  με συγκινούσε ιδιαίτερα  η 
άψογη συμπεριφορά και η απέραντη αγάπη του για τη Λουκία του, η 
οποία  του ανταπέδιδε επίσης λατρεία.  Απευθύνονταν μεταξύ τους με 
το «Λουκία μου» και το «Πάμπο μου».  

Ήταν χαρά  Θεού  να τους ακούεις  και να τους βλέπεις. 

Εκείνο που χαρακτήριζε τον Πάμπο στη δουλειά του ήταν η απόλυτη 
αφοσίωση και το  πάθος.  Έδινε όλο του τον εαυτό στο καθήκον και στον 
μεθοδευμένο προγραμματισμό.  Μετέδιδε  δε  τον ενθουσιασμό του 
και στους συνεργάτες του.

Σπάνια χρειάστηκα να του δώσω οδηγίες. Ερχόταν ο ίδιος με σωρεία  
εισηγήσεις και προγράμματα όλα  καλά μελετημένα κι’ έτοιμα  για 
απόφαση κι’  εφαρμογή.

Δεν κοίταζε το ρολόι την ώρα της δουλειάς, ούτε έφευγε την ώρα  που 
σχόλαζαν οι άλλοι.  Όσο  έβλεπε εμένα  στο γραφείο δεν ήθελε να 
φεύγει.  Πολλές φορές χρειάστηκε  να του το ζητήσω εγώ για να φύγει 
και τότε το καληνύχτα του εσυνοδεύετο από ένα λεπτό χιούμορ που με 
ξεκούραζε και μου ανανέωνε τη διάθεση για δουλειά.

Εκεί που ο Πάμπος  ήταν ανεπανάληπτος ήταν η ικανότητα και η ευκο-
λία με την οποία καλλιεργούσε τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, με 
τους πελάτες,  τους συνεργάτες, τους προμηθευτές κ.α.

Επέλεγε  δε με τη δική του, πάντα αλάθητη κρίση, για ποιους θα με 
διάκοπτε και θα τους έφερνε να τους συναντήσω στο γραφείο μου, 
αφού  πρώτα τους προετοίμαζε για μια ωφέλιμη συνομιλία και τους 
απομάκρυνε εγκαίρως για να μη σπαταλά τον χρόνο μου.  Τόση ήταν 
η λεπτότητα του Πάμπου αλλά  και ο σεβασμός του για τον χρόνο των 
άλλων.

Ξεναγούσε τους επισκέπτες  στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθ’ ενός και τελικά όσους έκρινε 
αναγκαίο τους φιλοξενούσε στην αίθουσα δεξιώσεων μας με τη συ-
ντροφιά, πάντα, όπως έλεγε, της «όμορφης ξανθιάς».

Επί των ημερών του Πάμπου η Εταιρεία είχεν αναπτύξει άριστες σχέ-
σεις με όλα τα Αθλητικά  Σωματεία των πόλεων και της Υπαίθρου κα-
θώς και με τις Ομοσπονδίες.

Το δε Ποδοσφαιρικό Έπαθλο  «Ήθους, Τέχνης και Αρετής» που είχα  
υιοθετήσει το 1969 με στόχο την καλλιέργεια της αθλητοπρέπειας 
ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές μας, βρήκε μετά  δέκα σχεδόν  χρό-
νια, στα χέρια του Πάμπου, τον άξιο προωθητή του.

Δεν ξεχνώ τον ρόλο του Πάμπου  και  τις ημέρες και προπαντός τις νύ-
κτες του Φεστιβάλ Carlsberg, της μεγαλύτερης πολιτιστικής Γιορτής 
της Κύπρου, όλων των εποχών.  

Μέχρι και 20,000 κόσμος απολάμβανε κάθε βράδυ, ένα μοναδικό 
γλέντι και  πρόγραμμα με τα λαμπρότερα καλλιτεχνικά αστέρια, της 
Κύπρου, της Ελλάδος και του Εξωτερικού, χωρίς κόστος.  Πλήρωναν 
είσοδο δύο σελίνια και έπαιρναν δωρεάν μια μεγάλη φιάλη μπύρα.

Το Φεστιβάλ Carlsberg έγινε παγκοίνως και  ενθουσιωδώς δεκτό και 
διατηρείται ακόμα ζωντανό στην μνήμη και στις καρδιές των Κυπρί-
ων για τη μοναδικότητα της ποιότητας του.  Για τον απλό  κόσμο  ήταν 
όνειρο άπιαστο ν’ απολαύσει θέαμα εκείνου του επιπέδου με τα περι-
ορισμένα οικονομικά του μέσα.

Η σωστή  διοργάνωση  και διαχείριση  της κολοσσιαίας  εκείνης  Γιορ-
τής απαιτούσε  και  ανάλογη προετοιμασία.  Γι’  αυτό εργαζόμασταν  
υπό  εξαιρετική πίεση  χρόνου.   Έπρεπε άλλωστε,  να πετυχαίνουμε 
το τέλειο.

Επειδή  ήταν εποχιακή εκδήλωση και δεν είχαμε μόνιμο εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό, το βάρος έπεφτε πάνω σε δύο – τρία πρόσωπα, ένα από 
τα οποία, αφ’ ότου  ήλθε κοντά μας, ήταν ο Πάμπος.  Εγώ έχανα έξη 
κιλά από το βάρος μου κάθε χρόνο.

Με το κλείσιμο δε κάθε βραδιάς έπρεπε να ετοιμάσουμε τα ρεπορτάζ 
για τα ΜΜΕ.  Ο Πάμπος εχρειάζετο κατάνυκτα να μαζέψει τις φωτο-
γραφίες και να τρέξει να ετοιμάσει τα κλισιέ των φωτογραφιών, όπως 
απαιτούσε τότε η τεχνολογία.  

Ακολούθως  να σπεύσει να διανέμει τα κείμενα και τα κλισιέ στα  ΜΜΕ.  
Χάρις δε στις άριστες σχέσεις  που διατηρούσε ο Πάμπος με όλους, 
τα κείμενα μας  εφιλοξενούντο από  όλα τα μέσα  και επροβάλλετο  
ευρέως το Φεστιβάλ.

Αυτός ήταν ο Πάμπος, ο μοναδικός και αξέχαστος.  Ένας αξιαγάπητος, 
ευγενικός, καλός και ευπροσήγορος και πάνω από όλα άνθρωπος.

Ευτυχώς άφησε άξιον διάδοχο τον φίλτατο Ανδρέα Σμυρίλλη ο  οποίος 
συνεχίζει το έργο του Πάμπου. 
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Tην Παρασκευή 11Νοεμβριου 2015, 
διοργανώθηκε ειδική Βραδιά Ποί-
ησης αφιερωμένη στον μεγάλο 
ποιητή της Κύπρου Μιχάλη Πασι-
αρδή.

Η Βραδιά που τελούσε υπό την αι-
γίδα και την αρωγή του Κοινωφε-
λούς, Επιστημονικού και Πολιτι-
στικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιά-
δης» έγινε στην εκλεκτή Γκαλερί 
«Διαλεκτή», στη Χρυσαλινιώτισσα 
στη Λευκωσία  υπήρξε ιδιαίτερα 
επιτυχής.

Το πλούσιο πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε καλωσόρισμα 
από την ιδιοκτήτρια της γκαλερί και συνδιοργανώτρια της βραδιάς  
κα. Μαρία Παντελίδου Βασιλείου,  η οποία ευχαρίστησε τους προ-
σκεκλημένους για την αθρόα προσέλευση τους και υπογράμμισε ότι 
με αυτή αποδίδεται η πρέπουσα τιμή σ’ ένα πολύ μεγάλο ποιητή της 
Κύπρου, τον Μιχάλη Πασιαρδή, του οποίου το ποιητικό και συγγρα-
φικό έργο αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην νεότερη Κυπριακή λο-
γοτεχνία.

Ακολούθησε χαιρετισμός του Προέδρου του Ιδρύματος «Φώτος  
Φωτιάδης»  κ. Φώτου Φωτιάδη, οποίος τόνισε ότι η εκδήλωση αυτή 
έχει στόχο να αποδώσει την πρέπουσα τιμή και να εκπληρώσει ένα 
οφειλόμενο χρέος προς ένα εξαίρετο ποιητή και συγγραφέα, του 
οποίου το πλούσιο και μοναδικό στο είδος του ποιητικό,  θεατρικό και 
συγραφικό έργο, έχει καταξιωθεί ως μια τεράστια και ανεπανάληπτη 
προσφορά στον πολιτισμό της Κύπρου και του νεότερου Ελληνισμού 
γενικότερα.  Το ποιητικό έργο του φίλτατου Μιχάλη συνέχισε ο κ. Φω-
τιάδης  συνθέτει ένα αξιόλογο σύνολο με ευδιάκριτα χαρακτηριστι-
κά και  αυθόρμητο ποιητικό κραδασμό και τον πηγαίο λυρισμό, ενώ ο 
ίδιος ο ποιητής ξεχωρίζει  για τη σεμνότητα του, το ήθος και την αγά-
πη του προς την μαρτυρική μικρή  μας πατρίδα.  Πολλά ποιήματα του 
Μιχάλη Πασιαρδή μελοποιήθηκαν από κορυφαίους μουσικοσυνθέτες 
και έγιναν δημοφιλή άσματα τα οποία τραγούδησαν και συνεχίζουν να 
τα τραγουδούν σπουδαίοι ερμηνευτές.  

Αρκετά ποιήματα του Μιχάλη Πασιαρδή μελοποίησε ο Κύπριος κατα-
ξιωμένος μουσικοσυνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης, που θέλοντας 
να τιμήσει ιδιαίτερα τη Ποιητική  Βραδιά   προς τιμή του Μιχάλη Πασι-
αρδή, ήλθε στην Κύπρο ειδικά από την Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται, 
και εκτέλεσε με μεγάλη επιτυχία στο πιάνο μελοποιημένες συνθέσεις 
τραγουδιών του τιμώμενου ποιητή.

Τον ποιητή παρουσίασε η λογοτέχνιδα και κριτικός τέχνης Δρ. Νίκη 
Κατσιαούνη, η οποία εξήρε τη μεγάλη σημασία του Έργου του Μιχάλη 
Πασιαρδή και συ-
νομίλησε μαζί του 
καλώντας τον να 
μας μιλήσει για το 
πλούσιο ποιητικό 
και θεατρικό του 
Έργο και ν’ απαγ-
γείλει διαλεκτά 
αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα του. Ο 
ποιητής ανταπο-
κρίθηκε ευχαρί-
στως δίνοντας στο  
εκλεκτό ακροατήριο την ευκαιρία ν’ ακούσει τον γνήσιο ποιητικό λόγο 
και να θαυμάσει τον στοχασμό και την εμβέλεια των στίχων του μεγά-
λου μας ποιητή, που αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές κάθε λάτρη της 
ποιητικής δημιουργίας.

Το εκλεκτό ακροατήριο είχε την μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ν’ απο-
λαύσει πολλά εξαίρετα μελοποιημένα ποιήματα του τιμώμενου μέσα 
από τη μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Ελευθερίου που καταγοήτευσε 
τους παρευρισκόμενους.

Την ποιητική αυτή βραδιά που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, και 
θα παραμείνει αξέχαστη, τίμησαν με την παρουσία τους καλλιτέχνες, 
ποιητές, δημοσιογράφοι, πνευματικοί άνθρωποι διαφόρων ειδικο-
τήτων και πλήθος εκτιμητών του έργου και φίλων του ποιητή Μιχάλη 
Πασιαρδή, με τον οποίο συνέχισαν να συνομιλούν για αρκετή ώρα και 
μετά το πέρας της βραδιάς, απολαμβάνοντας το εύγεστο κρασί και την 
εκλεκτή μπύρα, ευγενική προσφορά του Ομίλου  «Φώτος Φωτιάδης».

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
η Βραδιά Ποίησης του Μιχάλη Πασιαρδή
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Τελετή βράβευσης μελών Προσωπικού
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης
Με κάθε επισημότητα που αρμόζει για την περίπτωση, πραγματοποι-
ήθηκε  την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, στο Αθλητικό Κέντρο-Sporting 
Club, στα Λατσιά, η καθιερωμένη τελετή βράβευσης και απονομή τι-
μής, στα μέλη του προσωπικού του Ομίλου εταιρειών Φώτος Φωτιά-
δης, τα οποίοι αισίως συμπληρώσαν σειρά ετών παραγωγικής υπηρε-
σίας και προσφοράς στις εταιρείες του Ομίλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απένειμαν τα τιμη-
τικά διπλώματα και τα εύσημα, στα βραβευθέντα μέλη του προσω-
πικού, ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Ια Φωτιάδης, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, 

(ο κ. Παύλος Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ζυθοβιομηχανίας   
Φώτος Φωτιάδης, απουσίαζε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λό-
γους) και η ανώτερη και ανώτατη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου. 

Από της ίδρυσης του ο Όμιλος το 1942,  απέδιδε μέγιστη σημασία  στο 
ανθρώπινο δυναμικό, η συνεισφορά του οποίου υπήρξε τεράστια στη 
θεμελίωση, ανάπτυξη και πρόοδο του Ομίλου για να φτάσει σήμερα 
στα ζηλευτά επίπεδα ενός επιτυχημένου Οργανισμού με διεθνείς επι-
χειρηματικές δραστηριότητες και όχι μόνο! 

Σε ένδειξη λοιπόν εκτίμησης και αναγνώρισης για αυτή την συνεισφο-



ρά, ο Όμιλος μας έχει καθιερώσει στα πλαίσια της διαχρονικής του 
κουλτούρας, τις βραβεύσεις μελών του Προσωπικού, σαν θεσμό. Πε-
ραιτέρω οι βραβεύσεις σαν ανθρώπινη δραστηριότητα που αποτελούν 
παράδειγμα  προς μίμηση για τους νεώτερους.

Στη διάρκεια της 70χρόνης και πλέον επιχειρηματικής πορείας και 
δραστηριότητας του Ομίλου, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, 
η διεύθυνση, έχει βραβεύσει και τιμήσει εξέχοντα μέλη του προσωπι-
κού, τα οποία έχουν συμβάλει με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, στη 
διεύρυνση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και γι’ αυτό όλοι οι τιμη-
θέντες, παλαιοί και νέοι, θα πρέπει να νιώθουν  περήφανοι που έχουν 
βάλει το δικό τους λιθαράκι στην μεγάλη αυτή επιτυχία.

Συνεχίζοντας λοιπόν την παράδοση ο Όμιλος τίμησε  και  επιβράβευ-
σε την προσφορά μελών του προσωπικού, που το 2015, συμπλήρωσαν 
20,30,35,40 και 45 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής παρουσίας και 
προσφοράς στις εταιρείες του Ομίλου μας.

Καλωσορίζοντας τους τιμώμενους, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
αναφέρθηκε στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο 
και είπε: «Οι σημερινές τιμητικές βραβεύσεις μπορούμε να πούμε ότι 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, γιατί απονέμονται σε μια 
περίοδο  παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, υπό το βά-
ρος της οποίας εξακολουθεί να δοκιμάζεται η Κυπριακή οικονομία και 
ο Κύπριος πολίτης. Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της  χώ-
ρας μας και κατ’ επέκταση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου μας, είναι 
ήδη γνωστές και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.

Παρά τις τελευταίες  αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας από δι-
εθνείς Οίκους Αξιολόγησης, γεγονός που αποτελεί ένα θετικό βήμα 
προς την σωστή κατεύθυνση, ο δρόμος για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και επίτευξη του στόχου, της εξόδου από το μνημόνιο, φαίνεται 
να είναι  μακρύς και δύσκολος. Προς αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης και των δυσμενών επιπτώσεων στον κύκλο εργασιών του Ομί-
λου, η διεύθυνση υπό την ηγεσία του προέδρου μας, Δρα Φώτου Ια  
Φωτιάδη και των άξιων συνεχιστών του έργου,  Διευθυνόντων Συμ-
βούλων, Παύλου και Αλέξη Φωτιάδη, εργάζεται μεθοδικά και στοχευ-
όμενα για διεύρυνση και ενδυνάμωση του κύκλου εργασιών, με νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, βασιζόμενη στην ποιότητα, την εμπειρία. την 
εργατικότητα και τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας».  
Εάν εργαστούμε σκληρά, με σύνεση και υπευθυνότητα, ο καθένας 
στον τομέα του, σύντομα θα έρθουν καλύτερες μέρες, τόσο για τον 
όμιλο μας, όσο και γι α την Κύπρο μας», κατέληξε.

Τις βραβεύσεις για τα 20χρονια και 30χρονια, έκανε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, κ Αλέξης Φωτιάδης, ο οποίος 
συνεχάρη τους βραβευθέντες και τους ευχαρίστησε για την συμβολή 
τους στην πρόοδο του Ομίλου. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για ενίσχυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, για αντιμετώπιση της κρίσης. 

Είπε χαρακτηριστικά « οι συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες και 
μεθοδικότητα με την οποία εργαζόμαστε για διεύρυνση  του κύκλου 
εργασιών με νέα προϊόντα, ο συγκερασμός της ποιότητας, της εμπει-
ρίας και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας, το αξιόπι-
στο και επιτυχημένο ιστορικό της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στη δι-
αχείριση μεγάλης γκάμας ποιοτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την 
εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν οι διεθνούς φήμης οργα-
νισμοί και  συνεργάτες μας, αποτελούν εχέγγυο της επιτυχίας μας και 
μας κάνει να κοιτάζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία».  Επί-
σης έκανε αναφορά στις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, Κροατία, 
Ρουμανία και Σλοβενία και εξήρε την συμβολή τους στην ανάπτυξη, 
πρόοδο και ευημερία του Ομίλου.

Βραβεύσεις - 20 Χρόνια Υπηρεσίας
Κυριάκος Τούμπας (Τμήμα Επεξεργασίας Μπύρας-
Τεχνικός Διεργασίας) 
Αντώνης Χαραλάμπους (Τμήμα Draught-Τεχνικός)
Πανίκος Αποστόλου (Επαρχιακός Διευθυντής Λευκωσίας) 
Λευτέρης Γεωργιάδης (Εργοστάσιο-Οδηγός Περονοφόρου στην Απο-
θήκη Κινήσεως)
Κυριάκος Τσούκας (Πρατήριο Δερύνειας-Διανομέας)

Βραβεύσεις - 30 Χρόνια Υπηρεσίας
Ανδρέας Φιλοθέου
(Συντηρητής Συσκευών Draught στην Επαρχία Λευκωσίας)
Χρίστος Ηρακλέους (Εμφιαλωτήριο-Χειριστής Μηχανών)
Αντώνης Χρυσάνθου
(Kegging-Ανώτερος Τεχνικού Διεργασίας, επικεφαλής του τμήματος)
Λάμπρος Λάμπρου (Εμφιαλωτηρίο Αγρού - Επόπτης)
Μακάριος Λούης Ρένκο
(Τμήμα Συντήρησης Συσκευών Draught στη Λεμεσό)
Γιαννάκης Ιωαννίδης (Πρατήριο Λευκωσίας-Βοηθός Ταμίας)
Λοΐζος Πολυδώρου
(Πρατήριο Λευκωσίας-Ελεγκτής Αντιπροσώπων και Διανομέων)
Νίκος Πουλλής (Πρατήριο  Λεμεσού-Πωλητής)
Λάζαρος Λαζάρου (Διευθυντής Αγορών και Αποθήκης)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(Τμήμα Επεξεργασίας Μπύρας-Τεχνικός Διεργασίας)
Ελένη Κάντζια (Φώτος Φωτιάδης Διανομείς -Γραφέας Λογιστηρίου)
Λένια Λαζάρου (Photos Photiades Group-Γραφέας)
Ανδρέας Σμυρίλλης (Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων)

Τις απονομές για τα 35 χρόνια, 40χρόνια και 45χρόνια, έκανε ο πρό-
εδρος του Ομίλου Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης, οποίος και συνεχάρη τους 
τιμώμενους για την μακρόχρονη  παραγωγική προσφορά τους,  κάνο-
ντας ιδιαίτερη μνεία στους κοινούς αγώνες. Τόνισε χαρακτηριστικά  
«σας συγχαίρω για την προσήλωση σας στο όραμα και επίτευξη  του 
κοινού στόχο και σας ευχαριστώ για την πολύτιμη προσφορά σας στον 
Όμιλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να κρατήσουμε 
τον Όμιλο ψηλά, ιδιαίτερα τώρα που διανύουμε περίοδο οικονομικής 
κρίσης. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.»
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Βραβεύσεις - 35 Χρόνια Υπηρεσίας
Ηρόδοτος Θεοφίλου 
(Τμήμα Επεξεργασίας Μπύρας-Τεχνικός Διεργασίας)
Βάσος Βιολάρης (Υπεύθυνος Πωλητών στην Επαρχία Λάρνακας)
Ανδρέας Χριστοφή
(Τμήμα Επεξεργασίας Μπύρας - Τεχνικός Διεργασίας)
Ευαγγελία Αγιώτου (Τμήμα Imports and Logistics -Γραφέας

Βραβεύσεις - 40 Χρόνια Υπηρεσίας
Γιώργος Σταύρου (Κέντρο Ενέργειας-Επόπτης)
Χαράλαμπος Σάββα 
(Μηχανολογικό  Τμήμα στο Εμφιαλωτήριο-Επόπτης)
Ανδρέας Φρίξου (Μηχανοστάσιο-Μηχανικός)
Κύπρος Φιλοθέου (Υπεύθυνος Τμήματος Draught- Παγκύπρια)

Βραβεύσεις- 45 Χρόνια Υπηρεσίας 
Ηλίας Κόκκινος (Κέντρο Ενέργειας-Μηχανικός Βάρδιας)

Mετά το πέρας των βραβεύσεων και της καθιερωμένης ομαδικής ανα-
μνηστικής φωτογραφίας, οι τιμώμενοι παρακάθισαν σε γεύμα που 
παρέθεσε προς τιμή τους η διεύθυνση του Ομίλου. Ήταν ακόμη μια 
πετυχεμένη εκδήλωση αφιερωμένη στο προσωπικό, που άφησε πίσω 
της το αισιόδοξο μήνυμα, πως όλοι μαζί ενωμένοι, σαν μια οικογένεια, 
αντλώντας δύναμη από το παρελθόν, μπορούμε να προσδοκούμε σε 
ένα καλύτερο μέλλον.

Μέσα σε μια  φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το προσωπικό 
των Κεντρικών Γραφείων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς , αποχαιρέ-
τησε την συνάδελφο Θέκλα Σάββα, η οποία αφυπηρέτησε μετά από 45 
χρόνια παραγωγικής εργασίας και προσφοράς στον Όμιλο εταιρειών 
Φώτος Φωτιάδης. H Θέκλα εργοδοτήθηκε στην Μ.Χρ. Πλατάνης & Σια 
Λτδ, στις 31 Αυγούστου 1970, όπου υπηρέτησε από την θέση της ταμία 
για 16 χρόνια. Το 1986 μεταφέρθηκε στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιο-
μηχανία Λτδ, στο Τμήμα Μηχανογράφισης  και την 1η Ιανουαρίου 1989, 
στην Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στο Τμήμα πωλήσεων  με ειδικά 
καθήκοντα ενώ το 2003 επέστρεψε πίσω στο Λογιστήριο. 

Οι συνάδελφοι της στο Λογιστήριο στο οποίο εργάστηκε για τα τελευ-
ταία 18 χρόνια, φρόντισαν να της προσφέρουν μαζεμένες τις εκπλή-
ξεις. Επέλεξαν την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα των γενέθλιων της και της 
ονομαστικής της εορτής, για να της πουν το "αντίο" και να της ευχη-
θούν καλή συνέχεια στην συνταξιοδοτική της ζωή.  

Η συγκίνηση κορυφώθηκε , όταν την κάλεσαν να σβήσει το συμβολι-
κό κερί με την φιγούρα των 65 χρόνων και όλοι μαζί τραγούδησαν το 
‘’happy birthday’’. 

Για την προσφορά και τον χαρακτήρα της Θέκλας, μίλησε ο προϊστά-
μενος του Λογιστηρίου, Οικονομικός Διευθυντής, Γιάννης Μηνάς, ο 
οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων « η Θέκλα ήταν η ψυχή του Λογιστηρί-
ου. Πέραν των επαγγελματικών της γνώσεων, γνώριζε τις ημερομηνί-
ες γέννησης  και  τις ονομαστικές εορτές του καθενός ξεχωριστά και 
δεν χρειαζόταν κάποιος να ανατρέξει σε ημερολόγια. Θα μας λείψει, 
αλλά είμαστε σίγουροι ότι τώρα  έχει πολλά να προσφέρει και στην 
οικογένεια της,  ιδιαίτερα στα εγγονάκια της. Της ευχόμαστε ότι καλύ-
τερο», κατέληξε ο κ. Μηνάς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, κ  Αλέξης 
Φωτιάδης, εξήρε  το ήθος και την τιμιότητα και την εργατικότητα της 
Θέκλας, που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της 45χρονης υπηρεσίας 
της στον Όμιλο  και της ευχήθηκε  κάθε προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία. «θα σε θυμόμαστε και θα σε έχουμε παράδειγμα προς μίμη-
ση. Οι πόρτες της εταιρείας θα είναι πάντοτε ανοικτές για σένα». 

Η Θέκλα συγκινημένη σ’ένα  ρεσιτάλ ειλικρίνειας που ξεχείλισε από 
αγάπη και συγκίνηση, ευχαρίστησε τους συναδέλφους για την συνερ-
γασία, που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας  ιδιαίτερη μνεία στη 

Aφυπηρέτηση Θέκλας Σάββα
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διεύθυνση και την οικογένεια  Φωτιάδη.   Αναπολώντας το όμορφο πα-
ρελθόν,  μοιράστηκε με τους νεότερους συναδέλφους ιστορικές στιγ-
μές που έζησε στον  Όμιλο και που θα μείνουν ανεξίτηλες στην μνήμη 
της και κάλεσε όλους να συνεχίσουν να εργάζονται με πάθος για την 
εταιρεία. 

«Έχω αποκομίσει μόνο καλές 
και όμορφες νοσταλγικές στιγ-
μές με αποκορύφωμα την γνω-
ριμία μου με τον Χαράλαμπο 
Σάββα, που έμελλε να είναι ο 
αγαπημένος μου σύζυγος.  Ο πα-
τέρας και ο πεθερός μου εργά-
στηκαν στον Όμιλο όταν πρωτο-
ξεκίνησε και αργότερα εγώ και 
ο σύζυγος μου. Νοιώθω τυχερή 
που γνώρισα και συνεργάστηκα 
με τον κ. Φώτο ,  Παύλο, Αλέξη 
και Καρολίνα  Φωτιάδη. Είμαστε 
όλοι μια οικογένεια». 

Αφυπηρέτηση Ηλία Κόκκινου

Μια διαδρομή 45 χρόνων παραγωγικής υπηρεσίας στον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης έφτασε αισίως στο τέλος της για τον αγαπητό Ηλία Κόκκινο. 
Είναι εδώ, σ’αυτό το σημείο της ζωής που διερωτάσαι  πως  πέρασε 
ο χρόνος.  Πως ο 20χρόνος νέος από την Πόλη της Χρυσοχούς,  που 
εργοδότηθηκε  το  1970 στη Μ.Χρ. Πλατάνης & Σια Λτδ, συμπλήρωσε 
χωρίς να το συνειδητοποιήσει, τον Οκτώβριο του 2015, την ηλικία των 
65 χρόνων και εισήρθε στην κατηγορία των συνταξιούχων.

Και όμως ο χρόνος είναι αδυσώπητος. Κυλά τόσο γρήγορα όσο και μια 
κινηματογραφική ταινία.  

Για να αποχαιρετήσουν τον αγαπητό συνάδελφο, το Τμήμα Προσωπι-
κού διοργάνωσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στην αίθουσα δεξιώσεων του 
εργοστασίου μας, σεμνή τελετή στην οποία παρευρέθηκαν οι συνά-
δελφοι και συνεργάτες του,  μέλη του Διευθυντικού Προσωπικού, κα-
θώς επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Φωτιάδης.  

Ο Διευθυντής του Μηχανολογικού Τμήματος Μιχάλης Μιχαηλίδης και 
Προϊστάμενος του Κέντρου Ενέργειας,  το οποίο υπηρέτησε με αφοσί-
ωση ο Ηλίας, από την θέση του Μηχανικού Βάρδιας, εξήρε την προσω-
πικότητα του Ηλία και αναφέρθηκε στη εξαίρετη συνεργασία που είχε 
με τους συναδέλφους του. Είπε χαρακτηριστικά «διακρινόταν πάντοτε 
για την  φιλοτιμία του και την τυπικότητα στην εκτέλεση στης εργα-
σίας του. Ουδέποτε άφηνε εκκρεμότητες όταν παρέδιδε τη βάρδια 
στον επόμενο συνάδελφο. Με υπευθυνότητα διεκπεραίωνε όλες τις 

εργασίες που του ανατίθεντο. Ο Ηλίας έζησε όλες τις μεγάλες τεχνο-
λογικές αναβαθμίσεις που έγιναν στο εργοστάσιο μέχρι σήμερα και 
κατάφερε να προσαρμοστεί αποτελεσματικά». Και κατέληξε « Ηλία η 
αφοσίωση και η αγαπά σου για αυτό που έκανες όλα αυτά τα χρόνια, 
αποτυπώνονται στα έργα σου και όχι στα λόγια. Σε ευχαριστούμε και 
σου ευχόμαστε κάθε καλό στη συνταξιοδοτική σου ζωή. Πάντοτε θα 
είσαι ευπρόσδεκτος στη παρέα μας».

Για την προσφορά του Ηλία, μίλησε και ο συνάδελφος στο Κέντρο 
Ενέργειας,  Αντρέας Φρίξου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε « είναι και-
ρός μετά από 45 χρόνια βάρδιας, να ξεκουραστεί και να αφιερώσει 
χρόνο για την οικογένεια του που τόσο πολύ στερήθηκε». Αναφέρθηκε 
στις σημερινές βελτιωμένες συνθήκες βάρδιας και ευχήθηκε οι νεό-
τεροι να φανούν αντάξιοι των παλαιοτέρων. 

Ο Κώστας Σουρουππής, της Αποθήκης Υλικών και Εξαρτημάτων, ανα-
φέρθηκε στο αγαπημένο άθλημα του Ηλία, το κυνήγι, και χαριτολο-
γώντας είπε ότι αν και 30 χρόνια κυνηγός, ο Ηλίας, δε κατάφερε να 
κτυπήσει ούτε ένα λαγό. «Του εύχομαι τώρα που θα έχει περισσότερο 
χρόνο να καταφέρει και να μας καλέσει να τον φάμε μαζί», συμπλή-
ρωσε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  κ. Παύλος Φωτιάδης, εξήρε  την προσωπι-
κότητα και τον χαρακτήρα του Ηλία, όπως διαμορφώθηκε μέσα από 
την 45ετη παραγωγική παρουσία του στην Ζυθοβιομηχανία μας,  και 
είπε πως ο Ηλίας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και ότι η πόρτα 
της εταιρείας θα είναι πάντα ανοικτή. Τέλος του απένειμε εκ μέρους 
του προσωπικού και της Διεύθυνσης, αναμνηστική τιμητική πλακέτα 
και του  ευχήθηκε καλή συνέχεια, υγεία και ευτυχία μαζί με την οικο-
γένεια του. 

Ο Ηλίας συγκινημένος ευχαρίστησε το προσωπικό για την Διεύθυν-
ση για την συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τον 
κ. Φώτο Φωτιάδη που του έδωσε την ευκαιρία να εργοδοτηθεί στον 
Όμιλο. «έχω πράξει το καθήκον μου. Είμαι περήφανος που πρόσφερα 
και εγώ για το μεγαλείο αυτού του Ομίλου». Στη συνέχεια πρόσφερε 
τιμής ένεκεν αναμνηστικό δώρο στους κ.κ. Παύλο και Φώτο Φωτιάδη 
και ευχήθηκε κάθε πρόοδο στους συναδέλφους του και στις εργασίες 
του Ομίλου.

Ακολούθησε η απονομή τιμητικής αναμνηστικής πλακέτας και με 
πρωτοβουλία του προσωπικού του Λογιστηρίου, αποφασίστηκε να 
ακολουθήσει  αποχαιρετιστήριο πάρτι σε κατοπινή ημερομηνία.
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«Ευρωπαϊκή  Νύχτα 
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις»
Έντονη η παρουσία μας και φέτος
Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης για 4η συνεχή χρονιά, έδωσε δυναμικά το 
παρών του στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Οδικές Συγκρούσεις», που 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στη Λεμεσό και 
Λευκωσία, στέλνοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυ-
άζονται». 

Θερμά συγχαρητήρια στους 37 εθελοντές μας, οι οποίοι εκπροσώπη-
σαν τον Όμιλο μας στη φετινή «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Οδικές Συ-
γκρούσεις». Ο μεγάλος αριθμός εθελοντών, η χορηγία του Φυσικού 
Μεταλλικού Νερού Αγρός και ο ρόλος του Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύ-
πρου ως συνδιοργανωτής συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της 
μεγαλύτερης προληπτικής δράσης οδικής ασφάλειας στην Κύπρο. 
Γεγονός που τιμά ιδιαίτερα τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του REACTION, τα αποτελέσματα είναι ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά για την οδική ασφάλεια, καθώς εφτά στους δέκα 
οδηγούς ήταν κάτω από το όριο αλκοόλης. Συγκεκριμένα, από τους 
συμμετέχοντες στους φιλικούς ελέγχους αλκοόλης, ένα ποσοστό 77% 
ήταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλης. 

Παράλληλα, ένα εκπληκτικό ποσοστό από τους οδηγούς της παρέας, 
κοντά στο 40% τήρησε απόλυτα τη δέσμευση του και δεν κατανάλωσε 
καθόλου αλκοόλ. Πιο αναλυτικά το ποσοστό των ατόμων που τήρησαν 
την υπόσχεση τους στη Λεμεσό ήταν 81% και στη Λευκωσία 73%. Επί-
σης, ένα στους 4 στη Λευκωσία είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, 
ενώ στη Λεμεσό ήταν ένας στους 5. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αποτελεί 
το ποσοστό 72% των νέων κάτω των 25 ετών που βρίσκονταν κάτω από 
το επιτρεπόμενο όριο.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1. Κύρος Δημητριάδης
2. Μάριος Χαριδήμου
3. Χάρης Κωνσταντίνου 
4. Νίκος Μαυρουδής 
5. Πόπη Κωνσταντίνου
6. Ευτυχία Αλετρά 
7. Μιχάλης Δημητρίου    
8. Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
9. Κώστας Χαραλάμπους 
10. Γιάννης Σχοινάς
11. Χρίστος Τσιακουρής 
12. Κοσμάς Φιλίππου 
13. Γιαννάκης Φιλοθέου 
14. Σταύρος Σταύρου 
15. Άντρη Σάουρου

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1. Μιχάλης Καλαπαλίκης 
2. Ανδρέας Τσολάκης
3. Ζωή Κτώρα 
4. Ανδρέας Κτώρας
5. Γιώργος Γεωργιάδης
6. Σταύρος Σταύρου 
7. Χρίστος Νικολάου 
8. Νίκος Μιχαήλ 
9. Θράσος Ιωάννου
10. Μιχάλης Δελαγραμμάτικας 
11. Νικολέτα Βασιλείου 
12. Μάριος Λειβαδιώτης
13. Χρίστος Τσολάκης 
14. Παναγιώτης Κτίστης 
15. Ξένιος Ξενοφώντος 
16. Άριστος Καϊσής 
17. Δημήτρης Καραχρίστου
18. Μάρθα Χρυσοστόμου 
19. Λυδία Βασιλείου 
20. Χάρης Χαρίτου 
21. Μαρίνος Παπαχαραλάμπους  
22. Γιώργος Χριστοδούλου

Εν τω μεταξύ σε δημοσιογραφική  διάσκεψη  που πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Οκτωβρίου 2015, στην παρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Αυ-
στραλίας, βουλευτών, εκπρόσωπων της Αστυνομίας και άλλων επισή-
μων, παρουσιάστηκε από τον οργανισμό REACTION η Πανευρωπαϊκή 

Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις, ένας ευρωπαϊκός θεσμός που  υλο-
ποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε 
3ο Σάββατο Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του REACTION, Μάριο Σταύρου, η οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλή-
ματα οδικής ασφάλειας που ταλανίζουν όχι μόνο την Κύπρο αλλά και 
ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους το πρόβλημα 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερο με τα στατιστικά της τροχαίας να αποδει-
κνύουν περίτρανα τη δυσμενή θέση που βρίσκονται οι νέοι της Κύ-
πρου. Δυστυχώς δεκάδες νέοι της Κύπρου κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή 
τους σε οδική σύγκρουση που συνδέεται με το αλκοόλ ή/και ναρκωτι-
κά ως οδηγοί, ως επιβάτες αυτοκινήτου, ως μοτοσικλετιστές, ως πο-
δηλάτες ακόμα και ως πεζοί. Υπήρξε περίπτωση οδηγού αυτοκινήτου 
που σκοτώθηκε σε οδική σύγκρουση και είχε στο αίμα του συγκέντρω-
ση αλκοόλης πέραν των 600μg. Σε άλλη περίπτωση μοτοσικλετιστής 
που έχασε την ζωή του είχε στο αίμα του πέρα των 300μg αλκοόλη ενώ 
πεζός σε άλλη περίπτωση είχε αλκοόλη πέραν του 260μg.  

Είναι αδιανόητο τόνισε ο Πρόεδρος του REACTION,  σε μια χώρα που 
έχουμε  35 θανάτους σε οδικές συγκρούσεις σε 13 χρόνια που σχε-
τίζονται με ναρκωτικά και η Βουλή των Αντιπροσώπων να μην έχει 
ακόμα εγκρίνει το Νάρκοτεστ. Εάν δεν αναχαιτιστεί ένα πρόβλημα από 
την αρχή, μετά την εξάπλωση του είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανα-
χαιτιστεί. Η Αστυνομία Κύπρου δυστυχώς ακόμα μια φορά παραμένει 
δέσμιος της καθυστέρησης και της γραφειοκρατίας. Χωρίς το ισχυρό 
όπλο που ονομάζεται νάρκοτεστ, απλά το μόνο που μπορούν να κάνουν 
η κοινωνία και η Αστυνομία είναι να γίνονται θεατές μπροστά στην 
απώλεια ζωών στην άσφαλτο, καταλήγει ο Μάριος Σταύρου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του REACTION, ζήτησε άμεση ανταπόκριση 
από την Πολιτεία για τη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση 
με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Είναι αδιανόητο την στιγμή 
που εντοπίζεται ένας οδηγός να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης 3-4 
φορές πάνω από το όριο, να αφήνεται ελεύθερος χωρίς καμία επίπτω-
ση μέχρι να κλητευθεί στο δικαστήριο για επιβολή ποινής. Ένας τέ-
τοιος οδηγός, θα πρέπει να υποστεί άμεσα τις συνέπειες των πράξεων 
του εάν και εφόσον θέλουμε να έχουμε αποτροπή και συμμόρφωση. 
Εισηγούμαστε άμεση αφαίρεση της άδειας οδηγού όπως γίνεται και σε 
χώρες του εξωτερικού που έχουν αρκετά πιο προηγμένο νομοθετικό 
πλαίσιο σε σχέση με την Κύπρο. Εισηγούμαστε τις πιο κάτω ποινές και 
την εξώδικη ρύθμιση ως εξής:

ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΟΥ Β.ΠΟΙΝΗΣ

Οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλης (Αναλογία 
Εκπνοής 23-35μg/100ml)

€200 3

Οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλης (Αναλογία 
Εκπνοής 36-55μg/100ml)

€400
Αφαίρεση 
Άδειας Οδηγού 
– 60 ημέρες

4

Οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλης (Αναλογία 
Εκπνοής 56-70μg/100ml)

€850
Αφαίρεση 
άδειας Οδηγού 
– 90 ημέρες

5

Οδήγηση υπό την επή-
ρεια αλκοόλης (Αναλογία 
Εκπνοής 71μg/100ml και 
άνω)

€1500
Αφαίρεση 
άδειας Οδηγού 
– 180 ημέρες

6



25

Ο Πρόεδρος του REACTION αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφα-
ση της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση του ορίου αλκοόλης σε 
κάποιες ομάδες χωρίς την οποιαδήποτε εξώδικη ρύθμιση αλλά την 
κατευθείαν παραπομπή σε δίκη που προκάλεσε μια σύγχυση ανάμε-
σα στην κοινωνία. Είναι θετικό από την μια το ότι υπήρξε μείωση του 
ορίου αλκοόλης αλλά ταυτόχρονα η νομοθεσία παραμένει μισή και 
παράλληλα ο όγκος των δικαστηρίων αυξάνεται με τις όποιες ποινές 
να επιβάλλονται όταν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από το αδίκημα. 

Συνεχίζεται με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα πρόληψης 
της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με την ονομασία “BACK to 
Home”.Η Κινητή Μονάδα Φιλικού Ελέγχου Αλκοόλης αποτελεί την 
ναυαρχίδα αυτού του προγράμματος όπου και πραγματοποιεί φιλικούς 
ελέγχους αλκοόλης έξω από τα νυκτερινά κέντρα, σε χώρους στάθ-
μευσης, σε φοιτητικά πάρτι όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, 
σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το ερευνητικό πρόγραμμα του οργανι-
σμού σε σχέση με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αποτροπή/
πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις
Κύπρος 2015
Μέσα από έρευνες έχει γίνει αντιληπτό ότι οι περισσότερες θανα-
τηφόρες και σοβαρές οδικές συγκρούσεις, σε σχέση με την κατανά-
λωση αλκοόλ,  συμβαίνουν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και της 
Κυριακής.  Γι ‘ αυτό το λόγο καθιερώθηκε η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς 
Οδικές Συγκρούσεις, η οποία άρχισε το 1993 από τους Responsible 
Young Drivers του Βελγίου και έκτοτε θεωρείται μια από τις μεγαλύ-
τερες συντονισμένες δράσεις οδικής ασφάλειας που λαμβάνουν χώρα 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ουσία είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο έξω από νυχτε-
ρινά κέντρα διασκεδάσεως σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κάθε 3ο Σάββατο του Οκτωβρίου. Όταν οι περίπου 170 κύπριοι εθε-

λοντές θα βρίσκονται έξω από 
τα νυκτερινά κέντρα της Λευ-
κωσίας και της Λεμεσού, εκα-
τοντάδες άλλοι συνάδελφοι 
τους σε  όλες τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες θα βρίσκονται 
επί των επάλξεων. 

Σε κάθε νυχτερινό κέντρο δι-
ασκεδάσεως, μια ομάδα από 
εθελοντές νέους προσεγγίζει 
τον οδηγό της κάθε παρέας 
προτρέποντας τον να μην πιει 
αν θα οδηγήσει. Ο οδηγός ο 
οποίος θέλει να συμμετέχει 
δίνει τη συγκατάθεση του και 
υπόσχεται ότι δεν θα πιει κατά 
την διάρκεια της βραδιάς. 
Τότε τοποθετείται στον οδηγό 

της παρέας ένα βραχιολάκι. Κατά την έξοδο τους από τα νυχτερινά κέ-
ντρα διασκεδάσεως η ομάδα των εθελοντών προτείνει στον οδηγό της 
παρέας να προβεί σε ένα εθελοντικό-φιλικό έλεγχο αλκοτέστ. 

Εάν και εφόσον, ο οδηγός της παρέας τηρήσει τη δέσμευση του και δεν 
καταναλώσει αλκοόλ θα ανταμείβεται με κάποια συμβολικά δώρα. Εάν 
ο οδηγός αθέτησε την υπόσχεση του και κατανάλωσε αλκοόλ, υπερ-
βαίνοντας το επιτρεπτό όριο, θα γίνει μια προσπάθεια να αποτραπεί να 
οδηγήσει με την βοήθεια των φίλων του. 

Τα νυκτερινά κέντρα που πρόθυμα και υπεύθυνα βοηθούν στην υλο-
ποίηση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις – Κύπρος 
2015 είναι στην Λευκωσία:  οι Πύλες Live και το  Ασμάτειον ενώ στην 
Λεμεσό  είναι οι Ρωγμές. Παράλληλα, δυο ομάδες θα καλύψουν τον 
πεζόδρομο Λήδρας και την Πλατεία Σαριπόλου σε Λεμεσό και Λευκω-
σία αντίστοιχα.  

Η ομάδα των εθελοντών κάθε χρόνο γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι φέτος  δημιουργήθηκε ακόμα 
μια φορά μια τόσο μεγάλη ομάδα εθελοντών και μια μεγάλη ομάδα 
οργανισμών που υποστηρίζουν αυτό τον θεσμό. Ο μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός REACTION Youth for the Prevention αποτελεί για ακόμα 
μια φορά τον Συντονιστικό Οργανισμό στην Κύπρο.

O Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου (εκ των 
Συνδιοργανωτών), Δρ. Κύρος Δημητριάδης,  δήλωσε «η φετινή εκ-
στρατεία αποτελεί για εμάς σταθμό, καθώς πέραν από τη συμμετοχή 
μας και το μεγάλο αριθμό εθελοντών μας, ο Σύνδεσμος Ζυθοποιών 
Κύπρου βρίσκεται ανάμεσα στους συνδιοργανωτές της "Ευρωπαϊκής 
Νύχτας χωρίς Οδικές Συγκρούσεις". Ως Σύνδεσμος γνωρίζουμε ότι το 
θέμα του αλκοόλ είναι πολύπλευρο. Πέραν από τα οποιαδήποτε μέτρα 
που υιοθετούνται με στόχο την υπεύθυνη κατανάλωση, πιστεύουμε ότι 
θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση όλων 
των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί η κα-
τάλληλη κουλτούρα. Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Ζυθοποιών είμαστε 
ενάντια σε οποιαδήποτε κατάχρηση, γι’ αυτό και κάθε μας ενέργεια 
αλλά και των μελών μας θα συνεχίσει να προάγει την υπεύθυνη κατα-
νάλωση», κατέληξε ο Δρ. Δημητριάδης. 

Συντονιστικός Οργανισμός Κύπρου: Reaction Youth for the Prevention 

Συνδιοργανωτές: 
Τμήμα Τροχαίας – Αστυνομία Κύπρου 
Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου 
Responsible Young Drivers  

Χορηγός:
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός
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It’s what’s inside that counts

Only the
highest

grade
barley
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Εκδηλώσεις 
Προσωπικού

Τα 50στα γενέθλια του Σταύρου

Επανασύνδεση συνταξιούχων

Φιλανθρωπικός διαγωνισμός ταβλιού

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση προσωπικού

Φωταγώγηση Xριστουγεννιάτικου Δένδρου

Το προσωπικό του Κέντρου Διανομής Λευκωσίας
ενισχύει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο '' Ένα Όνειρο μια Ευχή''
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Τα 50 του γενέθλια συμπλήρωσε  στις 12/9/1965, ο Επαρχιακός Διευ-
θυντής Λάρνακας, Σταύρος Μενελάου.  Ως είθισται,  οι συνάδελφοι 
του, φρόντισαν να του   θυμίσουν το γεγονός και να του ευχηθούν το 
παραδοσιακό «να ζήσεις Σταύρο και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις 
με άσπρα μαλλιά …..». Ο αγαπητός Σταύρος  συγκινημένος έσβησε το 
συμβολικό κεράκι των 50 (φωτο) και ευχαρίστησε τους συναδέλφους 
του προσφέροντας τους ‘’ Θεσσαλονικιά πακλαβαδάκια’’ . Φυσικά το 
διασκέδαζαν  με  μπύρα Carlsberg και ΛΕΩΝ, μαζί με τα συνοδευτικά 
τους, ξηρούς καρπούς και αλμυρά.  

Το δώρο που πήρε ο Σταύρος ήταν η αγάπη των συναδέλφων του και 
μια ωραία ευχετήρια κάρτα, που απεικονίζει ένα  pint γεμάτο μπύρα.

Στον αγαπητό Σταύρο ευχόμαστε υγεία, χαρά και ευτυχία και  να τα 
εκατοστίσει.

Τα 50στα γενέθλια του Σταύρου

Επανασύνδεση συνταξιούχων 
Μπορεί να έχουν αφυπηρετήσει και να διάγουν μια νέα περίοδο της ζωής τους οι παλαιοί συ-
νάδελφοι, τα αισθήματα αγάπης και εκτίμησης όμως από την  διεύθυνση έναντι τους, παρα-
μένουν το ίδιο δυνατά.. Προς επιβεβαίωση αυτών των συναισθημάτων, το τμήμα προσωπικού 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, διοργάνωσε προς τιμή των αγαπητών συναδέλφων, μια 
ξεχωριστή  βραδιά επανασύνδεσης. 

Με μπύρα και σουβλάκι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στους κήπους του εργοστασίου 
Carlsberg, οι συνδαιτυμόνες, είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να αναπολήσουν όμορφες 
στιγμές που έζησαν εργαζόμενοι στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Φωτιάδης και η διεύθυνση της 
εταιρείας. Η βραδιά αυτή κύλησε όμορφα και η πρόκληση ανανεώθηκε για τον επόμενο χρόνο 
Θεού θέλοντος. Ο κ. Παύλος Φωτιάδης απευθυνόμενος στους πρώην συναδέλφους  είπε‘’ σας 
ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε απόψε μαζί μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε  
να είμαστε μαζί και του χρόνου’’.

Φιλανθρωπικός διαγωνισμός ταβλιού
Η Λεμεσός πρωτοπορεί και πάλι
Με τη συμμετοχή 79 και πλέον ‘’ταβλαδόρων’’ αριθμό που θα ζήλευαν  
ακόμα και οργανωμένα επαγγελματικά πρωταθλήματα, διεξήχθη με 
επιτυχία στο πρατήριο Λεμεσού, το Σάββατο 21/10/15, διαγωνισμός 
ταβλιού, με  στόχο την ψυχαγωγία των παιχτών και  την συλλογή χρη-
μάτων για ενίσχυση ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Στο διαγωνισμό που διήρκησε από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, 
οι διαγωνιζόμενοι, συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες, ‘’ταβλαδόροι’’,  
επιστράτευσαν όλες τους τις επιδεξιότητες  για να κατακτήσουν τις 
τρείς πρώτες θέσεις, αλλά πρωτίστως να συμβάλουν στον ιερό σκοπό 
της εκδήλωσης.

Μετά από πολλά  και ενδιαφέροντα παιχνίδια, πρώτης φάσης,  προη-
μιτελικά , ημιτελικά και τελικά και μέσα από ένα έντονο αλλά αθλητο-
πρεπή  συναγωνισμό , πρώτος και καλύτερος από όλους αναδείχτηκε 
ο  Αποθηκάριος Λεμεσού, Χριστάκης Σωκράτους. Τη δεύτερη θέση 
κατέκτησε ο Κώστας Πουλλής , πωλητής  στο πρατήριο  Λεμεσού και 
την τρίτη θέση ο Νικόλας Σπανός, γαμπρός του Επαρχιακού Διευθυντή 
Λεμεσού,  Αντρέα Κτώρα, ο οποίος  απέκλεισε τον πεθερό του. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες ‘’ταβλαδόρους’’ που με τη 
συμμετοχή τους,  βοήθησαν να μαζευτεί το ποσό των €450 (τετρακο-
σίων πενήντα ευρώ), το οποίο    θα  δοθεί στον σύνδεσμο ‘’Funraifing’, 
που προσφέρει οικονομική βοήθεια για σπουδές σε αριστούχα, ορφα-
νά παιδιά, και συγχαίρουμε τους πρωτεργάτες διοργανωτές, το παρά-
δειγμα των οποίων ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλες επαρχίες 
και τμήματα της εταιρείας.
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Προσωπικού
Με τη συμμετοχή του προσωπικού της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, της Blue Sky και των Κεντρικών 
Γραφείων του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, πραγματοποιήθηκε στις 
23/12/15, στην αίθουσα Δεξιώσεων  τoυ εργοστασίου της Carlsberg,  
η καθιερωμένη ετησία εορταστική  εκδήλωση του προσωπικού του 

Ομίλου, που διοργανώνει η 
Επιτροπή Εκδηλώσεων του 
Προσωπικού,  με την ευκαιρία 
των εορτών των Χριστουγέν-
νων και της πρωτοχρονιάς. 

Το menu περιελάμβανε εύγε-
στα εδέσματα που ετοίμασε 
το  προσωπικό του εστιατορί- 
ου της Carlsberg, υπό την 
επίβλεψη του Παναγιώτη 
Τσιάκκιρου,  άφθονη μπύρα 
Carlsberg και ΛΕΩΝ, κρασιά 

του Οινοποιείου Κυπερούντας και άλλα εκλεκτά προϊόντα της Φώτος  
 Φωτιάδης Διανομείς, ενώ το πρόγραμμα που ακολούθησε περιε-
λάμβανε, κλήρωση δώρων,  σύντομους χαιρετισμούς, σάτιρα και το 
κόψιμο της  παραδοσιακής βασιλόπιτας.  Ήταν μια επιτυχημένη προ-
σπάθεια της Επιτροπής Εκδηλώσεων να μεταφέρει το οικογενειακό 
πνεύμα των ημερών στα μέλη του  προσωπικού, στα μέλη της οποίας 
αξίζουν συγχαρητήρια.

Καλωσορίζοντας το προσωπικό ο 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, 
Αντρέας Σμυρίλλης, είπε μεταξύ 
άλλων. 
«Χριστούγεννα δεν είναι μόνο 
οι στολισμένες βιτρίνες και το 
πλούσιο φαγοπότι. Είναι  η αγάπη 
που πηγάζει μέσα από την ζεστή  
καρδιά  και η οποία  μεταφράζε-
ται σε αλληλεγγύη και συμπαρά-
σταση  στον συνάνθρωπο μας. 

Στις δύσκολες μέρες που βιώνου-
με λόγω της συνεχιζόμενης  οι-
κονομικής κρίσης ,  η κοινωνική  
αλληλεγγύη γίνεται ακόμη πιο 
επιτακτική.  Η κοινωνική συνοχή 
είναι  στοιχείο απαραίτητο στην επιβίωση  μέχρι να ανατείλουν καλύ-
τερες μέρες στον τόπο μας».  

Ακολούθως αναφέρθηκε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και  πο-
λυσχιδή προσφορά του   Ομίλου μας, που στοχεύει στην διατήρηση 
της πολιτιστικής του κληρονομιάς, της κοινωνικής συνοχής και ανύ-

ψωσης του φρονήματος του Κύπριου πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
θεσμοποιημένα βραβεία Κώστα Μόντη και Μάριου Τόκα, που απευθύ-
νονται στους μαθητές όλων σχολών Μέσης Εκπαίδευσης,  καθώς και 
τα ειδικά βραβεία Αρίστων Μαθητών του Λυκείου Λατσιών, του Λυκεί-
ου Ιδαλίου  και το Πισσαρίδειο Βραβείο σε Αριστούχους  μαθητές του 
Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού.

Στον φιλανθρωπικό τομέα υπενθύμισε την εισφορά  των 1000 ευρώ 
κάθε μήνα σε ένα Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα, μέσω του Επάθλου Ήθους 
Τέχνης και Αρετής Carlsberg, καθώς επίσης και στα κοινωνικά πα-
ντοπωλεία, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στη στήριξη που ο Όμιλος πα-
ρέχει για δεκαετίες, τα Αγροτικά σωματεία στη προσπάθεια που κατα-
βάλλουν για να κρατήσουν τη νεολαία μακριά από τις κακές συνήθεις 
και να τους δώσουν κίνητρα για υγιή ενασχόληση και παραμονή στην 
ύπαιθρο.

Περαιτέρω  αναφέρθηκε στις  πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες  
που  το προσωπικό καταβάλλει   για ανακούφιση των συμπολιτών μας, 
όπως ο  έρανος που διεξήχθη μεταξύ  του  Προσωπικού του Κέντρου 
Διανομής Λευκωσίας,  το προϊόν του οποίου δόθηκε στον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο ‘’ Ένα Όνειρο μια Ευχή’’, καθώς επίσης και  ο διαγωνισμός 
ταβλιού που διεξήγαγε το Κέντρο Διανομής Λεμεσού, για στήριξη 
του Συνδέσμου ‘’Funaifing’’, που βοηθά αριστούχα ορφανά παιδιά να 
σπουδάσουν κ.α.

«Αποδείξαμε ακόμη μια φορά πως διεύθυνση και προσωπικό του 
Ομίλου μας διακατέχονται από αισθήματα αλληλεγγύης, φιλαλληλί-
ας  και φιλανθρωπίας, αξίες που πηγάζουν μέσα από την διαχρονική 
κουλτούρα του Ομίλου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντρέας Σμυρίλλης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναγνώριση και καταξίωση  που έτυχαν 
από την πολιτεία, οι κκ Φώτος Φωτιάδης, Παύλος Φωτιάδης και Αλέ-
ξης Φωτιάδης, για την ̈ ιδιαιτερότητα της ποιότητας τους ως άνθρωποι 
και της προσφοράς τους στην κοινωνία ,̈ οι οποίοι με τα επιτεύγματα 
τους μας κάνουν διαρκώς περήφανους.

Τον κ Αλέξη Φωτιάδη για την ανακήρυξη του από την ΚΟΕ, ως ¨πρε-
σβευτή της Κύπρου για τον Αθλητισμό, την Ανεκτικότητα και το Τίμιο 
Παιχνίδϊ   για το 2015.

Τον κ Παύλο Φωτιάδη για τον διορισμό του, από τον πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην προεδρία του ΔΣ του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και στην εκλογή του στην θέση 
του Αντιπρόεδρου του Συνδέσμου Ευρωπαίων  Ζυθοποιών.

Τον πρόεδρο του Ομίλου μας Δρα Φώτο Φωτιάδη για την ομόφωνη ανα-
κήρυξη του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιδαλίου, σε μεγά-
λο Ευεργέτη και αφιέρωση της Λεωφόρου ΄΄ Φώτος Φωτιάδης΄΄ , εις 
ένδειξη τιμής και εις αναγνώριση 
της ιδιαιτερότητας  της ποιότητας 
του ανθρώπου και της προσφοράς 
του στον Δήμο Ιδαλίου και την ευ-
ρύτερη περιοχή. 

Εκ μέρους του Προσωπικού χαι-
ρετισμό απεύθυνε ο  συνάδελφος  
Αντρέας Φρίξου, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στη δύσκολη περίοδο που δι-
ανύει ο τόπος και η οικονομία που 
αναγκαστικά επηρεάζει και τον 
κύκλο εργασιών του Ομίλου και 
κάλεσε το προσωπικό να εργαστεί  
σαν μια οικογένεια, όπως  έπραξε 
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Ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ Φώτος  
Φωτιάδης, συμπλήρωσε τον κ. Παύλο 
Φωτιάδη, λέγοντας πως  του έργο του 
Ακάμα θα είναι μοναδικό ανά το  παγκό-
σμιο, θα επιφέρει στον τόπο ποιοτικό 
τουρισμό, θα ενισχύσει την οικονομία 
και θα προβάλει την Ιστορία και τον πο-
λιτισμό της Κύπρου. 

Στη συνέχεια ο κ Φώτος Φωτιάδης  απά-
ντησε σε ερωτήσεις του προσωπικού με 
επίκεντρο τη ζωή και το έργο του.  Οι 
εγκάρδιες ευχές του για  χρόνια πολλά, 
οικογενειακή ευτυχία και  υγεία, μαζί με 
τις διδακτικές και ωφέλιμες συμβουλές του, συμπλήρωσαν  το  πα-
ντοτινό γνήσιο ενδιαφέρον του προέδρου μας για το προσωπικό του 
Ομίλου. 

Ακολούθησε η απολαυστική σάτιρα επίκαιρη από την πρώην συνά-
δελφο,  Χρυστάλλα  Ευσταθίου και η εκδήλωση έκλεισε με το κόψιμο 
της βασιλόπιττας, από τον πρόεδρο 
κ Φώτο Φωτιάδη και τους Διευθύνο-
ντες Συμβούλους κ Παύλο και Αλέξη 
Φωτιάδη. 

O μεγάλος τυχερός της βασιλόπιτ-
τας, κέρδισε μια φιάλη Jonny Walker 
Blue Label, αξίας 236 ευρώ, ενώ όλο 
τα μέλη του  προσωπικού με την σύμ-
φωνη γνώμη του Άη Βασίλη, οποίος 
έμεινε ευχαριστημένος από  τη δι-
αγωγή τους κατά την διάρκεια του 
2015, κέρδισαν από ένα δώρο. 

Με την ανταλλαγή των ευχών, για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο 
τον Καινούργιο χρόνο, το προσωπικό αναχώρησε ανανεωμένο για να 
τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να γιορτάσει και απολαύσει μαζί 
με τις οικογένειες του την γέννηση του Θεανθρώπου.

και στο παρελθόν, για να αντιμετωπίσουν την σκληρό ανταγωνισμό και 
να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το καλό όλων.  

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς,  κ. Αλέξης Φωτιάδης, ευ-
χαρίστησε το προσωπικό για τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει για αντι-
μετώπιση της δύσκολης κατάστασης 
που βιώνουμε λόγω της οικονομικής 
κρίσης και δήλωσε με έμφαση πως 
θα δώσουμε την δική μας μάχη και 
θα κερδίσουμε. Αναφέρθηκε επίσης 
στις προσθήκες των νέων ποιοτικών 
προϊόντων στη γκάμα της Φέτος Φω-
τιάδης Διανομής και στην εμπιστοσύ-
νη που  μεγάλοι διεθνείς Οίκοι ποτών 
περιβάλλουν την εταιρεία μας, κα-
θώς επίσης και στις επιτυχίες των εταιρειών του Ομίλου στην Κροατία, 
Σλοβενία και Ρουμανία και επαίνεσε τους συντελεστές των επιτυχιών.
Τέλος,  ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον 
καινούργιο χρόνο με το αισιόδοξο μήνυμα πως όλοι μαζί ενωμένοι ξε-
περάσουμε τις δυσκολίες και θα πετύχουμε τον στόχο μας.
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, κ. Παύλος  
Φωτιάδης στο σύντομο χαιρετισμό 
του, αναφέρθηκε στο επίκαιρο θέμα  
του Ακάμα, στις αντιδράσεις των πε-
ριβαλλοντιστών  και τους λόγους που 
αντιτίθενται στην ήπια ανάπτυξη του 
και επεξήγησε τις θετικές επιδράσεις 
που θα έχει η τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής,  τόσο στο περιβάλλον όσο 
στην οικονομία της Κύπρου. Τέλος ευ-
χήθηκε  σε όλους καλά Χριστούγεννα,  
χρόνια πολλά και  ένα ευτυχισμένο 
2016.
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Φωταγώγηση Xριστουγεννιάτικου 
Δένδρου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των  Χριστουγέννων του 2015,  στον Όμιλο 
Φώτος Φωτιάδης, ξεκίνησαν  την Δευτέρα 7/12/15, με την φωταγώ-
γηση του οικολογικού Χριστουγεννιάτικου Δένδρου, που ευρίσκεται  
στην είσοδο του Ζυθοποιείου της Carlsberg. 

Το προσωπικό του Κέντρου Διανομής 
Λευκωσίας, ενισχύει τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο " Ένα Όνειρο μια Ευχή"
Το προσωπικό του Κέντρου Διανομής Λευκωσίας της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, θέλοντας να συμβάλει στον αγώνα που πραγ-
ματοποιεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συνα-
φείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»", παρέδωσαν με μεγάλη  χαρά 
στις 21η Οκτωβρίου 2015, το ποσό των €600 (εξακοσίων ευρώ).

Το ποσό αυτό μαζεύτηκε από εισφορές του προσωπικού του Κέντρου 
Διανομής Λευκωσίας, στην προσπάθεια τους  να νιώσουν για ακόμη 
μία φορά την ικανοποίηση της εθελοντικής προσφοράς και  να βοηθή-
σουν να πραγματοποιηθεί μια ευχή.

Την επιταγή παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Γιώργο  
Πενηνταέξ εκ μέρους του προσωπικού, ο Επαρχιακός Διευθυντής 
Λευκωσίας,  Πανίκος Αποστόλου, συνοδευόμενος από τα μέλη του 
προσωπικού, Χρυστάλλα Αντωνιάδου,  Γιαννάκη Φιλοθέου και ο  
Κώστα Χαραλάμπους, σε μία σεμνή τελετή που οργάνωσε ο Σύνδε-
σμος.

Η εκπλήρωση της ευχής του μικρού Νικόλα, να αποκτήσει ένα φορη-
τό ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στην 
Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, δίνοντας στα 
άτομα που συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, μεγάλη χαρά που με 
την προσφορά τους κατάφεραν  να πραγματοποιήσουν μια ευχή και να 
χαρίσουν χαμόγελο σε ένα παιδί.

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας, συγχαίρει το προσωπικού 
του Κέντρου Διανομής Λευκωσίας και ευχόμαστε η πράξη τους αυτή 
να βρει μιμητές.

Μέσα σε μια Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα το προσωπικό  της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς, Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία και των Κε-
ντρικών Γραφείων του Ομίλου, χάρηκαν Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
και απόλαυσαν άφθονη μπύρα Carlsberg και Λέων  καθώς και κρασιά 
Κυπερούντας με τα συνοδευτικά τους εδέσματα.

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, 
κ. Παύλος Φωτιάδης, καλωσόρισε τους συναδέλφους στην πρώτη επί-
σημη εκδήλωση του Ομίλου και  ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές και 
ευτυχισμένο τον  καινούργιο χρόνο. 

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο χαιρετισμός του προέδρου του Ομίλου μας, 
κ Φώτου Φωτιάδη, ο οποίος εξέφρασε ακόμη μια φορά την χαρά του 
που ευρίσκετο μεταξύ αγαπημένων προσώπων και μοιραζόταν μαζί 
τους την όμορφη αυτή στιγμή της φωταγώγησης του Δένδρου μας.

«Ας υποδεχτούμε το φως των Χριστουγέννων με την πίστη που κρατά 
αναμμένη  την ελπίδα για τη ζωή. Καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 
Νέο Έτος για σας και τις οικογένειες σας », είπε ο κ Φωτιάδης.  

Ακολούθησε η φωταγώγηση του Δένδρου και η όμορφη βραδιά συνε-
χίστηκε με υπεύθυνη κατανάλωση ποτού, εδεσμάτων και ανταλλαγή 
ευχών. 
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Ενέργειες
Marketing

Joy Will Take You Further
Μπορεί η ευτυχία να σε βοηθήσει  
να επιτύχεις;

Νικητές διαγωνισμού 
Joy will take you further

Η απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας 
και γεύσεων από τη Moët & Chandon

Η απόλυτη εμπειρία χλιδής, 
πολυτέλειας και απόλαυσης
από την Moët & Chandon

3 νέα προϊόντα στην 
οικογένεια του SHARK

Κύπριος ανάμεσα στους 5 
καλυτέρους bartenders 
στον παγκόσμιο διαγωνισμό 
της Jose Cuervo

Vodka Ciroc 
Ένα πάρτι γεμάτο λάμψη

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Muay Τhai

ΕΠΟΣ – Το κορυφαίο κρασί 
του Οινοποιείου Κυπερούντας

Εσύ τι μήλο είσαι;

Ο μεγαλύτερος ετήσιος θεσμός της 
διαφήμισης και του Marketing
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Joy Will Take You Further
Μπορεί η ευτυχία να σε βοηθήσει να επιτύχεις;
Σύμφωνα με τον Δρ. Matt Killingsworth, Αμερικανό ψυχολόγο και 
επιστήμονα που ερευνά την ανθρώπινη ευτυχία, «Ναι, μπορεί». Ως 
ειδήμων στην επιστήμη της ευτυχίας, προτείνει οι άνθρωποι να ξα-
νασκεφτούν τη συμβατική προσέγγιση. Ο Δρ. Killingsworth μελέτησε 
δεκάδες επιστημονικές έρευνες και το έργο του έχει λειτουργήσει ως 
βάση για τη νέα παγκόσμια καμπάνια του Johnnie Walker, «Joy Will 
Take You Further».

Ο ίδιος είπε: «Μερικές φορές οι άνθρωποι βλέπουν την ευτυχία σαν 
ένα απώτερο, μακρινό βραβείο που μπορούν να κερδίσουν μετά από 
χρόνια σκληρής δουλειάς ή όταν φτάσουν τους συμβατικούς δείκτες 
της επιτυχίας, όπως ένα υψηλότερο εισόδημα ή ένα μεγαλύτερο σπίτι. 
Αλλά υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός από ενδεικτικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι με το να απολαμβάνεις την διαδρομή προς τον στόχο 
σου έχεις περισσότερες πιθανότητες για ευτυχία και επιτυχία». 

Ο Guy Escolme, Global Brand Director του Johnnie Walker, πρόσθε-
σε: «Ως μάρκα το Johnnie Walker πάντα αντιπροσώπευε την πρόοδο – 
αυτή είναι η ιστορία του ουίσκι μας από τότε που ο ιδρυτή μας, ο John 
Walker ξεκίνησε το ταξίδι πριν από περίπου 200 χρόνια. Αυτό που μας 
δίδαξαν οι δύο αιώνες εμπειρίας είναι ότι η πρόοδος δεν χρειάζεται να 
είναι ένα ατέλειωτο ανηφορικό ταξίδι – μπορούμε να απολαμβάνουμε 
τα βήματα που κάνουμε και όσο περισσότερη ευτυχία βρούμε σε αυτά 
τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχουμε τον στόχο μας. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία επιβεβαιώνουν την πεποίθηση που βρίσκεται στην καρδιά 
του brand μας: Joy Will Take You Further.

Ο Δρ Killingsworth δήλωσε: «Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ευτυχισμέ-
νοι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, συνεργάσιμοι και δημιουργικοί, 
είναι πιο ανθεκτικοί στις προκλήσεις και πιο ευάρεστοι στους γύρω 
τους. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις της ευτυχίας σε αποτελέσματα όπως 
αυτά και η ευτυχία αρχίζει να ακούγεται σαν μια συνταγή για την επι-
τυχία».

Μερικοί από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον κόσμο ανήκουν 
στον αυξημένο αριθμό εκείνων που υποστηρίζουν μια νέα προσέγγι-
ση στη ζωή, που τροφοδοτείται από την πεποίθηση ότι η χαρά είναι το 
κλειδί για την πρόοδο.
Η θετικότητα επιτυχημένων διασημοτήτων όπως ο Παγκόσμιος Πρω-
ταθλητής της Φόρμουλα Ένα και οδηγός της McLaren Honda Jenson 
Button, ο ηθοποιός και υποψήφιος για Όσκαρ Jude Law και η Κινέ-
ζα ηθοποιός Zhao Wei καθώς και μιας πληθώρα άλλων εξαιρετικών 
ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα της ζωής, τους οδήγησε 
στο να εμφανιστούν στην εκστρατεία του παγκόσμιου best-seller 
Blended Scotch Whisky.

Δείτε τη νέα διαφήμιση Joy Will Take You Further του Johnnie Walker 
στο facebook.com/johnniewalkercyprus

Παρακαλούμε όπως απολαμβάνετε υπεύθυνα

Νικητές διαγωνισμού 
Joy will take you further
Μετά από ένα ανταγωνιστικό, πρωτότυπο  και ενδιαφέρον διαγωνισμό φωτογραφί-
ας, με την επωνυμία,  ΄΄ Joy Will Take You Further΄΄ , στον όποιο συμμετείχαν τα μέλη 
του προσωπικού της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, νικητές αναδείχτηκαν οι πιο 
κάτω:
 
Παναγιώτης Περδίος και Γιώργος Γιάννακκας από το πρατήριο Λάρνακας, οι οποίοι 
κερδίζουν από μία φιάλη Johnnie Walker Blue Label και Γλαύκος Τοφαρίδης και 
Γιάννα Χρίστου από τα Κεντρικά Γραφεία, οι οποίοι κερδίζουν από μία φιάλη Johnnie 
Walker Gold Label Reserve.
 
Η φαντασία και η επινόηση τους χάρισαν την πρωτιά. Συγχαρητήρια συνάδελφοι και 
την επομένη φορά νικητές στο National Geographic.
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Η απόλυτη εμπειρία  πολυτέλειας 
και γεύσεων από τη Moët & Chandon
Η  Moët & Chandon, η σαμπάνια της πολυτέ-
λειας και των επιτυχιών και η εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, επίσημοι αντιπρό-
σωποι και διανομείς της σαμπάνιας, χάρισαν 
σε εκλεκτούς προσκεκλημένους ένα διήμερο 
εκδηλώσεων,  με κύρια στοιχεία την αίγλη και 
την πολυτέλεια.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την ευκαι-
ρία της επίσημης επίσκεψης στη Κύπρο, του 
Maître de Maison και Brand Ambassador της 
Moët & Chandon, κ. Pierre-Louis Araud, τον 
Ιούλιο του 2015.

Ο κ. Pierre-Louis Araud κατέχει τον τίτλο του 
Maître de Maison και Brand Ambassador του 
Οίκου της Moët & Chandon. Η βάση του βρί-
σκεται στον Οίκο της  Moët & Chandon, στο 
Epernay και ως πρεσβευτής της μάρκας έχει 
υπό την εποπτεία του τις δραστηριότητες δη-
μοσίων σχέσεων των Τμημάτων Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Φιλοξενίας του Οίκου, τόσο 
στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του διημέρου, ο κ. Araud έδωσε 
συνεντεύξεις σε εξειδικευμένους οινογρά-
φους και δημοσιογράφους, ενώ ακολούθησε 
το πρώτο επίσημο γεύμα, το οποίο παρατέθη-
κε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Με την καθοδήγηση του κ. Araud, είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πολυ-
τελή φιλοξενία της Moët & Chandon, αλλά 
και τον ξεχωριστό κόσμο των γεύσεων μέσα 
από τις επιλεγμένες εσοδείες της Moët & 
Chandon που προσφέρθηκαν. 

Ακολούθησε εκπαιδευτικό  πρόγραμμα για 
το εξειδικευμένο προσωπικό της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Maître de 
Maison και Brand Ambassador της Moët & 
Chandon, αλλά και να γευτούν τις διάφορες 
εσοδείες μέσα από την διαδικασία της κάθε-
της γευσιγνωσίας της Moët & Chandon εί-
χαν και εκπρόσωποι μεγάλων πεντάστερων 

ξενοδοχείων, πολυτελών εστιατορίων και 
wine bars,  συνεργάτες της Φώτος Φωτιάδης  
Διανομείς Λτδ. Το διήμερο ολοκληρώθηκε με 
ένα επίσημο δείπνο απόλυτης πολυτέλειας, 
κατά την διάρκεια του οποίου οι προσκεκλη-
μένοι ευτύχησαν να βιώσουν μια μοναδική  
εμπειρία πλούσια σε γεύσεις, αφού κατά τη 
διάρκεια του δείπνου είχαν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν επιλεγμένες εσοδείες της  Moët 
& Chandon, σε αρμονικό συνδυασμό με δημι-
ουργικά πιάτα υψηλής γαστρονομίας.

Ξεναγός σε αυτό το γευστικό ταξίδι ήταν ο  
κ. Araud, o οποίος μοιράστηκε τις αξίες του 
παγκοσμίου κύρους brand Moët & Chandon 
και παρουσίασε στους προσκεκλημένους τις 
διάφορες γευστικές νότες, που χαρακτηρί-
ζουν την κάθε εσοδεία ξεχωριστά.
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Η απόλυτη εμπειρία χλιδής, πολυτέλειας 
και απόλαυσης από την Moët & Chandon
Η Moët & Chandon, η σαμπάνια της πολυτέλειας, της χλιδής και 
των επιτυχιών, διοργάνωσε ένα glamorous πάρτι την Παρασκευή  
11 Δεκεμβρίου 2015, εντυπωσιάζοντας όλους τους προσκεκλημένους. 
Το λαμπερό πάρτι πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, σ’ ένα προσεγ-
μένα και εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο, ξαφνιάζοντας τους πά-
ντες ευχάριστα.

Η Moët & Chandon έδωσε την ευκαιρία σε γνωστούς επιχειρηματίες 
των ΜΜΕ και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους την ευκαιρία να νιώ-
σουν την αίσθηση της πολυτέλειας από την είσοδο κιόλας, με μία 
εντυπωσιακή κατασκευή με φυσαλίδες, η οποία δημιουργούσε ένα 
εκθαμβωτικό σκηνικό σε χρυσόμαυρους χρωματισμούς. 

Σε όλο το χώρο, ήταν έντονη η παρουσία προβαλλόμενων φυσαλίδων 
σαμπάνιας, οι οποίες σε συνδυασμό με τον ειδικό φωτισμό προετοί-
μαζαν τους εκλεκτούς καλεσμένους για το λαμπερό πάρτι που θα ακο-
λουθούσε. Η κομψότητα ήταν αδιαμφισβήτητη στον επιβλητικά δια-
κοσμημένο χώρο, δημιουργώντας μια απόλυτη εμπειρία απόλαυσης. 
Η σαμπάνια έρρεε άφθονη, ενώ στην εντυπωσιακή εναρκτήρια τελετή, 
ο επιδέξιος μετρ της Moët & Chandon γέμισε μία πυραμίδα από ποτή-
ρια σαμπάνιας.

Ένα κουαρτέτο ηλεκτρικών εγχόρδων έκανε την ξεχωριστή βραδιά 
ακόμα πιο σαγηνευτική. Η προσεγμένη μουσική ανέβασε το κέφι στα 
ύψη ενώ τα εξαιρετικά εντυπωσιακά shows με επαγγελματίες χορευ-
τές, έκαναν τους παρευρισκόμενους να αφεθούν ολοκληρωτικά σε ένα 
μαγικό ταξίδι πολυτέλειας και χλιδής. 

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, θέλοντας να συνεχίσει την ήδη 
επιτυχημένη πορεία του μεγαλύτερου ενεργειακού ποτού στην Κύπρο, 
SHARK Energy Drink, έχει ενισχύσει την γκάμα του με ακόμα 3 προϊό-
ντα, SHARK Red Berries, SHARK Apple Melon και SHARK Up.

Στοχεύοντας το νεαρό κοινό, που ψάχνει ακατάπαυστα την ευκαιρία 
να δοκιμάζει κάτι καινούριο και διαφορετικό, τώρα του προσφέρονται 
νέες γευστικές επιλογές, δίνοντας το μήνυμα ότι το SHARK είναι μια 
μάρκα που εξελίσσεται συνεχώς, αρέσκεται σε προκλήσεις και βρί-
σκεται πάντα στο πλευρό των νεαρών φίλων του.

Οι 2 καινούριες γεύσεις, SHARK Red Berries και SHARK Apple Melon, 
ανήκουν στην κατηγορία των Energy Drinks και χαρίζουν μια ευχάρι-
στη, φρουτώδη και ξεδιψαστική γεύση.

Το SHARK Up είναι αλκοολούχο ποτό και είναι ένας συνδυασμός της 
κλασσικής και αγαπημένης γεύσης του SHARK, μαζί με Vodka.

Το λανσάρισμα των προϊόντων στην αγορά, ξεκίνησε δυναμικά στις αρ-
χές Σεπτεβρίου  και ήδη έχουν έχουν αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια 
και έχουν αγκαλιαστεί από το νεαρό κοινό. 

Ολόκληρη την γκάμα SHARK μπορείτε πλέον να την βρείτε στα διάφο-
ρα σημεία πώλησης, σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στο 
www.facebook.com/SHARKEnergy

3 νέα προϊόντα
στην οικογένεια του SHARK

Η Moët & Chandon, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι εκτός από εξαιρε-
τικής ποιότητας σαμπάνια, γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί και 
να μοιράζεται  μοναδικές εμπειρίες με τους επιλεκτικούς λάτρεις της. 
Αντιπρόσωποι της Moët & Chandon στην Κύπρο είναι ο όμιλος εται-
ρειών Φώτος Φωτιάδης.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001W5bGGDmuakmZ13TLl-eHKzI8Y3AqWNxsRRmNjNjLiJzjXKz4VG_JqrdLT8BUT3be9yzp3OGiiFjOLbtclmRDum2AEzn138-aWY17TmUONZ_mA_Z5aU555oE7EI2JnlnF7oZGPaZx9yqnajyQs4LaWBd1h7vqRmownP6jylq5HxYp8ozauY-Wj0I5aJYVD9cezYzyZ-cohIrzo6_zsPhNYA==&c=HKKO2eo5qraD_Oqv5pJv3CLFC-7AfXUa7MGIaD34OB0Moeukk5xqKA==&ch=0X6MVRZoT0NF2qnsa1OyrDKJT38D-MENeBQ7vW0J45QXjF0OrkXhDw==
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Κύπριος ανάμεσα στους 5 καλυτέρους 
bartenders στον παγκόσμιο διαγωνισμό 
της Jose Cuervo

Ο Koji Esashi από την 
Ιαπωνία ο επόμενος 
Don of Tequila

Ολοκληρώθηκε με με-
γάλη επιτυχία ο παγκό-
σμιος διαγωνισμός της 
Jose Cuervo, της Νο.1 
τεκίλα στον κόσμο, με τον 
Στέφανο Αθανασίου να 
αναδεικνύεται ανάμεσα 
στους πέντε καλύτερους 
bartenders, προβάλλο-
ντας και εκπροσωπώντας 
επάξια την Κύπρο. Στο 
διαγωνισμό συμμετείχαν 

οι καλύτεροι bartenders από Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Ελλά-
δα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, Κολομβία, Περού, Πουέρτο 
Ρίκο, Αργεντινή, Χιλή, Φιλιππίνες, Νέα Ζηλανδία, Κορέα, Ιαπωνία και 
Κύπρο. 

Ο νικητής του διαγωνισμού Koji Esashi από την Ιαπωνία, ανακηρύχθη-
κε ο επόμενος Don of Tequila της Jose Cuervo, κερδίζοντας έτσι τη 
δική του καλλιέργεια αγαύης στο Μεξικό και μια μοναδική παρτίδα 
τεκίλα, με το όνομα του να αναγράφεται στην ετικέτα. Σχολιάζοντας 
την επιτυχία του, ο Don Koji δήλωσε: «Η νίκη μου αυτή αποτελεί την 
πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου και είμαι περήφανος για τον 
τίτλο τιμής του Don of Tequila, καθώς με αυτόν γίνομαι μέρος της μα-
κροχρόνιας ιστορίας της Jose Cuervo». 

Ο Στέφανος Αθανασίου, ιδιοκτήτης του bar Μαντάμ στη Λεμεσό, ανα-
φερόμενος στο διαγωνισμό είπε: «Ευχαριστώ την Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς και τη Jose Cuervo που μου έδωσαν την ευκαιρία να ταξι-
δέψω στο Μεξικό και να ζήσω αυτή την αξέχαστη εμπειρία του παγκό-
σμιου διαγωνισμού της Νο.1 τεκίλας στον κόσμο, εκπροσωπώντας την 
Κύπρο. Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να συναγωνιστώ 
με ταλαντούχους bartenders από όλο τον κόσμο. Ο ανταγωνισμός ήταν 
σκληρός, η μάχη των Dons δύσκολη, αλλά συνάμα δημιουργική».

Ο Juan-Domingo Beckmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Jose Cuervo 
δήλωσε: «Ανάμεσα σε χιλιάδες bartenders βρήκαμε τον ένα με το 
πάθος και τη δημιουργικότητα που απαιτείται για να είναι ο επόμενος 
μας Don. Ο Don Koji απέδειξε ότι διαθέτει το θάρρος, την τεχνογνωσία 
και ένα ασυμβίβαστο πάθος για ποιότητα που αντιπροσωπεύει τη Jose 
Cuervo για πάνω από 250 χρόνια».

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης πλατφόρμας 
εκπαίδευσης της Jose Cuervo, με την ιστοσελίδα των Dons ως η από-
λυτη πηγή για όσα την αφορούν. Μέσα από την ιστοσελίδα προβάλ-
λονται οι ιστορίες των σημερινών Dons of Tequila και παρουσιάζεται 
μια ποικιλία συνταγών για ποτά, κατάλληλα για ένα Don, τα οποία 
δημιουργήθηκαν από τους διάσημους barmen στο αποστακτήριο La 
Rojena, στο Μεξικό.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, πάνω από 1.800 bartenders ανε-
βάζοντας μια φωτογραφία του δικού τους cocktail με Jose Cuervo στο 
Donsoftequila.com αναμετρηθήκαν με στόχο να κερδίσουν μια μονα-
δική εμπειρία ζωής. Να ταξιδέψουν στην πόλη Tequila του Μεξικό για 
να καλλιεργήσουν τη δική τους αγάβη στο κτήμα της Jose Cuervo και 
να δημιουργήσουν μια μοναδική τεκίλα, κερδίζοντας την παρτίδα, που 
θα φέρει το όνομα τους. Στη συνέχεια, οι κορυφαίοι συμμετέχοντες δι-
αγωνίστηκαν σε εθνικό επίπεδο όπου καλούνταν να αποδείξουν στους 
κριτές ότι διαθέτουν το πάθος και την τόλμη που χαρακτηρίζουν έναν 
πραγματικό Don για να φθάσουν στον παγκόσμιο τελικό.

Οι Dons της Jose Cuervo είναι οι πραγματικοί ήρωες της τεκίλα – άν-
θρωποι του παρελθόντος και του παρόντος, οι οποίοι αποτελούν τους 
απόλυτους εμπειρογνώμονες και διαθέτουν το πάθος και τη γενναιό-
τητα που απαιτούνται για να δημιουργήσουν την πιο δημοφιλή τεκίλα 
στον κόσμο. Η ακλόνητη πίστη τους στην ποιότητα και στο πνεύμα της 
τεκίλα – αληθινοί δεσμοί, πραγματική φιλία και διασκέδαση - είναι 
αυτά που κρατούν τα 250 χρόνια κληρονομιάς της Jose Cuervo ζωντα-
νά και σύγχρονα.

Οικογενειακή επιχείρηση για δέκα γενιές, η Jose Cuervo φτιάχνεται 
με πάνω από 250 χρόνια εμπειρίας στην καλλιέργεια και τη συγκο-
μιδή αγάβης, την ανάμειξη και τη γευσιγνωσία. Η απόσταξη της Jose 
Cuervo Gold και Silver γίνεται με αυστηρά κριτήρια, για να αποκτήσει 
τη μοναδική της γεύση και χαρακτήρα.

Για να απολαύσετε στιγμιότυπα του διαγωνισμού της Jose Cuervo Dons 
of Tequila, μπορείτε να επιστεφθείτε την ιστοσελίδα Donsoftequila.
com

http://www.donsoftequila.com
http://www.donsoftequila.com
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Vodka CIROC -  Ένα πάρτι γεμάτο λάμψη

Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδη Διανομείς, οργά-
νωσε ένα λαμπερό πάρτι με πολύ εκλεκτούς 
προσκεκλημένους  στο Breeze VIP Room 
στη Λεμεσό, για να υποδεχτούν την άφιξη της 
ultra premium βότκας CIROC στην Κύπρο. 

Οι Γάλλοι την ονομάζουν η “σαμπάνια της βό-
τκας”, άλλοι τη λένε “η βότκα των celebrities” 
και άλλοι τη θεωρούν συνώνυμη του γκλά-
μουρ, του στυλ και της φινέτσας! Κανένα από 
αυτά δεν έλειπε από το πάρτι. Επώνυμοι της 
showbiz, των red-carpet και όχι μόνο, έδω-
σαν το παρών τους φορώντας εκλεπτυσμένες, 
haute-couture δημιουργίες που αρμόζουν 
στον posh χαρακτήρα της γαλλικής βότκας 
CIROC.

To ασημί και το glittery royal μπλε ήταν τα 
χρώματα που έντυσαν το γεμάτο glamour 
πάρτι της βότκας CIROC. Το show και οι χο-
ρευτές που ήρθαν από το εξωτερικό, τα διά-
σημα premium CIROC cocktails και τα εδέ-
σματα από το εστιατόριο Nippon, οι βενετσι-
άνικες μάσκες που δόθηκαν στους προσκε-
κλημένους, οι μουσικές επιλογές του DJ και 

η διάθεση των εκλε-
κτών προσκεκλημέ-
νων, ήταν λίγα από τα 
συστατικά που έδεσαν, 
την επιτυχία του πάρ-
τι λανσαρίσματος της 
CIROC στη Κύπρο.

Για τους απαιτητικούς 
των premium ποτών, 
είναι γνωστό πως η 
βότκα CIROC είναι η 
μόνη που γίνεται απο-
κλειστικά από από-
σταξη σταφυλιών για 
μια εξαιρετικά απαλή, 
φρέσκια, πρωτόγνω-
ρη και απολαυστική 

εμπειρία. Ο φρέσκος και ζωηρός χαρακτήρας 
της, η απαλότητα, η ποιότητα και το κρυμμέ-
νο βάθος της βότκας CIROC οφείλονται στα 
αμπέλια, και στα υψηλής ποιότητας 
σταφύλια της Γαλλικής ποικιλίας 
Mauzac Blanc που καλλιεργούνται 
στο Gaillac, μιας από τις πιο παλιές 
παραδοσιακές αμπελουργικές πε-
ριοχές της Γαλλίας. Παράλληλα η 
γνώση αλλά και η παράδοση της 
τέχνης των Γάλλων που την παρά-
γουν, είναι ένας από τους λόγους 
που κάνουν τη CIROC τόσο ξεχωρι-
στή. Τα σταφύλια που χρησιμοποι-
ούνται για τη βότκα CIROC παρα-
μένουν στο αμπέλι για ένα μεγάλο 
διάστημα έτσι ώστε να ωριμάσουν 
αρκετά και να τρυγηθούν σε χαμη-
λές θερμοκρασίες, για να διατηρη-
θούν τα φρέσκα φρουτώδη αρώμα-
τα του καρπού των σταφυλιών που 
θα δώσουν στη CIROC τον εκλεπτυ-
σμένο χαρακτήρα της και το λεπτό 
άρωμα εσπεριδοειδών, ιδανικό για 
τη δημιουργία μαρτίνι και κοκτέιλ.

Δημιουργημένη για τους πρωτοπόρους και 
οραματιστές του κόσμου, η βότκα CIROC βρί-
σκεται μόνο στα πιο πολυτελή και εκλεπτυ-
σμένα parties, συμπεριλαμβανομένων το Φε-
στιβάλ Καννών και το Φεστιβάλ κινηματογρά-
φου του Λονδίνου.  Η βότκα CIROC αποτελεί 
σήμερα την αγαπημένη Βότκα των celebrities 
όπως των ηθοποιών Jennifer Aniston, Heidi 
Klum και Liberty Ross, του σχεδιαστή μόδας 
Richard James και πολλών άλλων επώνυ-
μων, που δηλώνουν πιστοί θαυμαστές της! 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πιο γνωστοί Λον-
δρέζοι, χρησιμοποιούν τη βότκα CIROC για 
να φτιάξουν διάσημα κοκτέιλ βασισμένα στο 
κλασικό μαρτίνι. Κοκτέιλ όπως το CIROC 
Libertini  που δημιουργήθηκε για την Liberty 
Ross επί ευκαιρία του γάμου της και το CIROC 
Richard James Martini, το οποίο δημιουργή-
θηκε ειδικά για τον σχεδιαστή μόδας Richard 
James, σερβίρονται ευρέως στα πιο γνωστά  
μπαρ του Λονδίνου.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Muay Τhai
Μέσα στα πλαίσια της προσπαθειών τόσο για ανάπτυξη του τουριστικού 
ρεύματος  και  προβολής της Κύπρου, όσο και για την προώθηση του 
αθλητισμού, o Δήμος Αραδίππου, διοργάνωσε  σε συνεργασία με την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Αγωνιστικού Muay Thai,  το ομώνυμο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα.Στο πρωτάθλημα που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις 
του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Αραδίππου, μεταξύ 20 και 30/11/15, 
πήραν μέρος αθλητές από 40 χώρες. Το άθλημα του Muay Thai, είναι 
άκρως συναρπαστικό και προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από τηλεο-
πτικά συνεργεία, ντόπια και ξένα, καθώς και από φιλάθλους.

Ένας από του κύριους χορηγoύς της επιτυχημένης αυτής αθλητι-
κής  διοργάνωσης, ήταν και το Ενεργειακό ποτό Μ150, το οποίο ως 
γνωστό εισάγεται και  διανέμεται από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς.
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ΕΠΟΣ – Το κορυφαίο κρασί 
του Οινοποιείου Κυπερούντας
Δείπνο Οινογαστρονομικών συνδυασμών

Σ’ ένα όμορφο δείπνο με ξεχωριστούς οινογαστρονομικούς συνδυ-
ασμούς, το Οινοποιείο Κυπερούντας, μέλος του Oμίλου Eταιρειών  
Φώτος Φωτιάδης, μύησε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους στην τέ-
χνη της δημιουργίας ενός εξαιρετικής ποιότητας κρασιού.   

Η νέα σειρά κρασιών ΕΠΟΣ, προσδίδει κύρος κι ένα ξεχωριστό χαρα-
κτήρα στην υπάρχουσα πολυβραβευμένη γκάμα κρασιών του Οινοποι-
είου: το ΕΠΟΣ ερυθρό από τις ποικιλίες Syrah & Cabernet Sauvignon 
και το ΕΠΟΣ λευκό από την ποικιλία Chardonnay. Για την παραγωγή 
των μοναδικών αυτών κρασιών, χρησιμοποιούνται σταφύλια από τους 
ιδιόκτητους αμπελώνες του οινοποιείου, που μεγαλώνουν κάτω από 
συνθήκες συνεχούς επιστημονικής εποπτείας. Η «φιλοσοφία» πίσω 
από τη δημιουργία αυτής της νέας σειράς κρασιών, είναι η παραγωγή 
κρασιών τα οποία θα εκφράζουν το οινοπέδιο μέσα στο οποίο έχουν 
ωριμάσει τα σταφύλια με τα οποία φτιάχνονται. Τόσο οι αμπελουργι-
κές τεχνικές καλλιέργειας όσο και οι οινολογικές πρακτικές, έχουν 

σαν γνώμονα την έκφραση ενός μοναδικού χαρακτήρα σ’ αυτά τα κρα-
σιά. 

Η «αμπελουργία ακριβείας» και η συνεχής εποπτεία σε όλα τα στά-
δια της οινοποίησης είναι και οι καθοριστικοί παράγοντες που συνε-
τέλεσαν για τη δημιουργία αυτής της μοναδικής ποιότητας κρασιών, 
γιατί, όπως ανάφερε ο κύριος Αλέξης Φωτιάδης σε σύντομη ομιλία 
του «υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συντελούν στην ποιότητα 
ενός κρασιού. Με την εμπειρογνωμοσύνη και την αγάπη σ’ αυτό που 
κάνουν κι έχοντας πάντα σαν γνώμονα την ποιότητα, η ομάδα του Οι-
νοποιείου μας, κατάφερε να φροντίσει ώστε όλα τα στάδια της παρα-
γωγής - από τους αμπελώνες μέχρι την εμφιάλωση κάθε κρασιού της 
σειράς ΕΠΟΣ - να είναι απόλυτα ελεγχόμενα».

«Τα κρασιά της σειράς ΕΠΟΣ έχουν απόλυτα ισορροπημένα γευστολο-
γικά και αρωματικά χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα των «πλούσιων» 
φρούτων από τα οποία οινοποιούνται.  Παράλληλα, η οινοποίησή τους 
γίνεται με ακόμα περισσότερη προσοχή και φροντίδα αφού οι ποσό-
τητες που παράγονται είναι πάρα πολύ περιορισμένες», σχολίασε ο 
οινοποιός κ. Μηνάς Μηνά.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας άνοιξε τις πύλες του το 1998 και σχεδι-
άστηκε με τη συμμετοχή έμπειρων οινολόγων. Ο αμπελώνας του οι-
νοποιείου είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης με 1.400 μέτρα 
υψόμετρο. Για το μικρό αυτό boutique οινοποιείο, η σειρά κρασιών 
ΕΠΟΣ αποτελεί την κορωνίδα των προιοντων που παράγει ως επίσης 
και το επιστέγασμα των προσπαθειών πολλών χρόνων, της ομάδας του 
οινοποιείου, για την παραγωγή κρασιών αρίστης ποιότητας.

Τα κρασιά της σειράς ΕΠΟΣ διανέμονται από την εταιρεία Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης οινοπνευ-
ματωδών ποτών.

 Με τεράστια επιτυχία και πάνω από 5000 συμμετοχές ολοκληρώθηκε 
το ψηφιακό quiz του χυμού ΕΝΑ «Εσύ τι μήλο είσαι;» στο Facebook, 
μοιράζοντας αμέτρητους χυμούς σε τέσσερις τυχερούς και ένα Apple 
Watch στον μεγάλο νικητή του διαγωνισμού. 

Οι τέσσερις τυχεροί που κέρδισαν από ένα κιβώτιο της αγαπημένης 
τους γεύσης χυμού ΕΝΑ είναι: Νικολέτα Αβραάμ, Κωνσταντία Γεωργί-
ου, Φωτεινή Ματίδου και Άντρεα Αυγουστή. Η μεγάλη νικήτρια του δι-
αγωνισμού, που από σήμερα θα κυκλοφορεί με ένα Apple Watch,  είναι 
η Κούλλα Κύπρου από τη Λάρνακα. Οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να 
απαντήσουν σε μια σειρά διασκεδαστικών ερωτήσεων προκειμένου να 
μάθουν τι... φρούτο ή μάλλον τι... μήλο είναι. 

"Εσύ τι μήλο είσαι;" 
Το quiz του χυμού ΕΝΑ ολοκληρώθηκε, 
μοιράζοντας Apple Watch και χυμούς!

Το quiz αποτελεί μέρος της εκστρατείας του χυμού ΕΝΑ που ξεκίνησε 
στις 29/9/15 και ολοκληρώθηκε στις 26/10/15, με σκοπό να γνωρίσει 
το ευρύτερο κοινό τον  100% φυσικό χυμό μήλου, που μαζί με τον 100% 
φυσικό χυμό πορτοκάλι προσδίδει ακόμα περισσότερη φυσικότητα 
στην καθημερινότητα των καταναλωτών. 

Με κεντρικό μήνυμα «Φύση Παντού», η εκστρατεία του 100% φυσικού 
χυμού μήλο έχει στόχο να μας αποδείξει πόσο ευχάριστο είναι να βρί-
σκουμε τη φύση εκεί που δεν το περιμένουμε. Γιατί η φύση βρίσκεται 
όπου βρίσκεται και ο 100% φυσικός χυμός μήλου ΕΝΑ. Παντού!
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Zητήθηκαν οι αλλαγές στα δεδομένα του τομέα Marketing.

Πέραν τον 260 επαγγελματιών από το χώρο του μάρκετινγκ και της δι-
αφήμισης, μεταξύ των οποίων και  τα μέλη του προσωπικού των τμη-
μάτων μάρκετινγκ  της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, ( δεύτερη σειρά 
στη φωτογραφία), παρευρέθηκαν στο Digital Marketing Forum που δι-
οργανώθηκε για 12 συνεχή χρονιά στις 20 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο 
Hilton Park στη Λευκωσία.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ψηφιακής και της online διαφήμισης 
αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα του μάρκετινγκ μέρα με τη μέρα και 
οι διαφημιστές αλλά και οι διαφημιζόμενοι απαιτείται να προσαρμό-
ζονται άμεσα και αποδοτικά στα νέα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη 
επίσης οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι ότι ολοένα και περισ-
σότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για να 
αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες, επιθυμούν να τους προσεγγίσουν, 
αλλά και να συνυπάρχουν διαδικτυακά.

Στόχος του 12ου Digital Marketing Forum ήταν να ενημερώσει τους δι-
αφημιζόμενους και τους επαγγελματίες της επικοινωνίας, της διαφή-
μισης και του μάρκετινγκ για το πού, πότε και πώς μπορούν να διαφη-
μίσουν το brand ή τις υπηρεσίες τους ψηφιακά για να προσελκύσουν 

Ο μεγαλύτερος ετήσιος θεσμός της 
διαφήμισης και του Marketing

το κοινό. Αναγνωρισμένοι ειδήμονες από το διεθνή χώρο παρουσίασαν 
και ανάλυσαν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις αλλά και τις μεθό-
δους για ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, στρατηγικού πλάνου στον 
τομέα του digital advertising.

Διοργανωτής του Forum ήταν η εταιρεία  ΙΜΗ, η  Carlsberg ήταν ένας 
από τους κύριους  των χορηγούς,  ενώ η όλη διοργάνωση  το τελούσε 
υπό  την αιγίδα του Συνδέσμου Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου 
και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου.

Από αριστερά,  Andrew Glover από Johnston Press, Jon Jefley από  Saatchi & Saatchi,, 
Γιώργος Λεβιτικός από LOWE Athens , Στέλιος Αναστασιάδης από Telia & Pavla BBDO και 
Ελευθερία Καλφοπούλου από Plomari Ouzo Distillery Isidoros Arvanitis S.A.

Μετά το πέρας του συνεδρίου η Carlsberg πρόσφερε δώρα σε όλους τους σύνεδρους
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Ποικίλα Θέματα

Σημαντική επίσκεψη στην Κύπρο του Διευθυντή
 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νιγηρίας

Το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
στη Διεθνή Έκθεση «Ορυκτά της Ευρώπης» στη Βουδαπέστη

Σημαντική διάκριση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Κροατίας
στο φετινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Diageo

Βράβευση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Ρουμανίας 
από την Gruppo Campari για την καλύτερη εκστρατεία  BTL

Ο Διοικητικός Σύμβουλος του Ομίλου μας κ. Παύλος Φωτιάδης
Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Ζυθοποιών

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλλης 
Επίτιμο μέλος του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας

H  εκ  Περιτροπής Προεδρία ενέχει τον κίνδυνο κήρυξης 
της Ένωσης με την Τουρκία και την Τουρκοποίηση της Νήσου
Ανοιχτή επιστολή στον Τουρκοκύπριο Ηγέτη

Μια νέα οικία στολίζει το Αναπτυξιακό Έργο Carolina Park

Εκδήλωση ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

Μια ωραία παρέα στον Παρθενώνα...
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Ο κ.  Adisa   Ogunfolakan, Ph.D  Διευθυντής 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νιγηρί-
ας, συνοδευόμενος από την Διευθύντρια του 
Γαλλικού Τμήματος της Λεβεντείου Πινακο-
θήκης, κυρίας  Μυρτώς Χατζάκη,  επισκέ-
φτηκε στις 9/9/15,   το Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Ιδρύματος Φώτος 
Φωτιάδης.

Ο εκλεκτός επισκέπτης ξεναγήθηκε στους 
χώρους του Κυπριακού Μουσείου από την 
υπεύθυνη, κα Θεοδώρα Κορνιώτου, η οποία 
τον ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια για τα 
τμήματα και  τα 2500  περίπου εκθέματα που 
φιλοξενεί το Μουσείο.   Η όλη φροντίδα και επιστημονική συγκρότη-
ση του Μουσείου καθώς και η πλουσιότατη  συλλογή του Μουσείου 
από την πανίδα και χλωρίδα της Κύπρου, εντυπωσίασε τον Νιγηριανό 
Επιστήμονα.  Ιδιαίτερη εντύπωση ενεποίησε στον επισκέπτη η επαγ-
γελματική κατάρτιση και κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων του  Κυπρι-
ακού Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας. 

Σημαντική επίσκεψη στην Κύπρο 
του Διευθυντή του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας της Νιγηρίας

Ο κ. Adisa Ogunfolakan, ενθουσιασθείς  από 
το ιδιαίτερα υψηλό ποιοτικό επίπεδο του 
Μουσείου μας καθώς και  από τον βαθμό συ-
ντήρησης των εκθεμάτων, ζήτησε να έρθει 
σε επαφή με τον ταριχευτή  των εκθεμάτων,  
συνεργάτη του μουσείου, κ. Μιχάλη Αθανα-
σίου. Επιδίωξη του όπως  ανάφερε,  είναι να 
προσκαλέσει τον κ. Αθανασίου στο Πανεπι-
στήμιο Obafemi Awolowo της Νιγηρίας, για 
να παραδώσει μαθήματα ταρίχευσης στους 
φοιτητές.   

Ο κ. Ogunfolakan και η κα. Χατζάκη, εκμε-
ταλλευόμενοι την επίσκεψη τους στο Κυ-

πριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενδιαφέρθησαν και ξεναγήθησαν 
και στους χώρους παραγωγής και εμφιάλωσης της μπύρας Carlsberg 
και ΛΕΩΝ όπου είχαν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν την υπέροχη ξανθιά. 

Αποχωρώντας ο κ Ogunfolakan, συνεχάρη τους οικοδεσπότες και τους 
ευχαρίστησε για την θερμή φιλοξενία και δήλωσε ότι θα επιδιώξει να 
αναπτύξει τακτικές σχέσεις μεταξύ των δύο μουσείων.

Το  Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
στη Διεθνή Έκθεση «Ορυκτά της Ευρώπης» 
στη Βουδαπέστη

Με πρωτοβουλία του Πρέσβη της  
Κύπρου στην Ουγγαρία κ. Αντώνιου Θεοχά-
ρους το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» δια του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας πήρε 
μέρος στη Διεθνή Έκθεση «Τα Ορυκτά της 
Ευρώπης» που θα πραγματοποιήθηκε στη 
Βουδαπέστη μεταξύ 3ης – 11ης Οκτωβρίου, 
2015.

Το Κυπριακό Μουσείο πήρε μέρος με 31 δείγ-
ματα αντιπροσωπευτικά κυπριακά πετρώ-
ματα, τα οποία επέλεξε το Γεωλογικό Τμήμα 
του Υπουργείου Γεωργίας από την πλούσια 
συλλογή του Κυπριακού Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας που βρίσκεται στους κήπους 
της Carlsberg, τα οποία προέρχονται από το 
εκρηξιογενές – γνωστό ως  Οφιολιθικό Σύ-
μπλεγμα Τροόδους. 

Το Τρόοδος λόγω των μοναδικών πετρωμάτων 
του, ανέκαθεν προσέλκυε και συνεχίζει να 
προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο μεμονω-
μένων επιστημόνων και ερευνητών αλλά και 
σημαντικών ερευνητικών κέντρων και πανε-
πιστημίων από όλο τον κόσμο, διότι αποτελεί 
το μοναδικό πλήρες κομμάτι ωκεάνιου φλοι-
ού που εμφανίζεται στην επιφάνεια της γης 
ανά το παγκόσμιο, το οποίο σχηματίστηκε στα 
βάθη ενός παλαιού ωκεανού, αυτού της Νεο-
τηθύος  πριν 92 εκατομμύρια χρόνια περίπου.

Εξ αιτίας της στρωματογραφικής πληρότητας 
(αποτελείται από  πλουτώνια, φλεβικά και 
ηφαιστειακά καθώς και χημικά ιζήματα), της 
εύκολης προσβασιμότητας και της καλής δι-
ατήρησης των πετρωμάτων του, είναι  ο καλύ-

τερα μελετημένος ωκεάνιος φλοιός του κό-
σμου, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη θεωρία της διάνοιξης των ωκεανών 
και της δημιουργίας νέου ωκεάνιου φλοιού.  
Γι’ αυτό το λόγο το Τρόοδος προσελκύει κάθε 
χρόνο σημαντικόν αριθμό ειδικών επιστημό-
νων ερευνητών.

Την  Έκθεση διοργάνωσε το  Πολιτιστικό 
Κέντρο Hiros Agora σε συνεργασία με την 
«Ομάδα Φιλίας Ορυκτών» της Ουγγρικής  
πόλης Keekskemet με σκοπό τη φιλοξενία 
πετρωμάτων απ’ όλη την Ευρώπη.  Ένεκα του 
σημαντικού ενδιαφέροντος της, την επισκέ-
φτηκε πολύς κόσμος και ιδιαίτερα ερευνητές, 
μελετητές, ορυκτολόγοι, μεταλλειολόγοι και 
φοιτητές διαφόρων πανεπιστημιακών σχο-
λών που σχετίζονται με τον κλάδο της ορυ-
κτολογίας. 

Η συμμετοχή στη διεθνή αυτή Πανευρωπαϊ-
κή Έκθεση με μοναδικά κυπριακά πετρώμα-
τα από την πλούσια συλλογή του Κυπριακού 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Carlsberg 
αποτελεί σημαντική προβολή της Κύπρου.
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Σημαντική διάκριση της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Κροατίας, στο φετινό 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Diageo

Και φέτος , η PPD Croatia ξεχώρισε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
‘’Europe Partners Markets Conference’’, της  Diageo, της κορυφαί-
ας και μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, όπως 
τα  Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s, και 
Guinness, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας, από τις 
8 μέχρι της 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Η PPD Croatia κατέκτησε τη δεύτερη θέση  στην κατηγορία 'F15 – Χρο-
νιά του Johnnie Walker'. Ένα από τα κύρια συστατικά αυτής της  επι-
τυχίας,  ήταν η  ποιοτική   και συνεπής εκτέλεση της  εφαρμογής των 

εργασιών. Επίσης, όλες οι χώρες είχαν αξιολογηθεί σε ένα ευρύ φά-
σμα KPIs, όπως το ετήσιο σχέδιο αύξησης του  Johnnie Walker brand 
mix, η  επίτευξη των στόχων στη διάρκεια των Χριστουγέννων και η  
επίδειξη ενός ξεχωριστού  σχεδίου εσωτερικής  διαχείρισης. 

Το βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα της PPD Croatia από την  
κα Vladka Formankova, Διευθύντρια Marketing & Καινοτομίας EPM, 
και τον Κο. Konrad Knothe, Brand Manager J&B and Primary Whisky 
EPM. 

Η Diageo συνεχάρη την PPD Croatia για την συνολική απόδοση  του 
Johnnie Walker στην Κροατική αγορά κατά το τελευταίο οικονομικό 
έτος, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς εις 
βάρος των βασικών ανταγωνιστών της και την άριστη εκτέλεση τόσο 
του σχεδίου μάρκετινγκ όσο και του εμπορικού σχεδίου της. Επιπρό-
σθετα, η Diageo επαίνεσε την ομάδα της PPD Croatia για την αφοσίω-
ση και  δέσμευση της στην υλοποίηση των στόχων, στοιχεία τα οποία 
αδιαμφισβήτητα συνιστούν καταλυτικούς  παράγοντες σε αυτήν την 
επιτυχία. 

Σύμφωνα με την Έκθεση «Nielsen Off Trade Report DJ2015», το 
Johnnie Walker έγινε το No1 ουίσκι σε μερίδιο αγοράς κατά τη Χρι-
στουγεννιάτικη περίοδο του 2014, υπερισχύοντας του βασικού του 
ανταγωνιστή του «Ballantine's» για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτή 
η επιτυχία ακολουθείται από την εξαιρετική  πρόοδο της μάρκας στην 
Κροατία, σημειώνοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κάθε χρόνο κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 7 χρόνων αυτού του εξαιρετικού  ταξιδιού.

Βράβευση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς  
Ρουμανίας από την Gruppo Campari 
για την καλύτερη εκστρατεία  BTL
Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Ρουμανίας, ξεχώρισε σε περιφερειακό 
διαγωνισμό της Gruppo Campari, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως στον τομέα των premium αλκοολούχων και μη αλκοολού-
χων ποτών, λαμβάνοντας το 1ο Βραβείο για την καλύτερη εκστρατεία 
BTL.Συγκεκριμένα το βραβείο της απονεμήθηκε για την επιτυχημένη 

εκστρατεία «321…. You are the 
Brand Ambassador Aperol», 
η οποία περιλάμβανε online 
και offline δράσεις, διήρκησε 
για τρεις μήνες και στόχος της 
ήταν να προσελκύσει οπαδούς 
του Aperol.

Η ομάδα του Aperol δημιούρ-
γησε το «Aperol Spritz Mobile 
Bar», το οποίο έκανε περιο-
δεία σε όλη τη Ρουμανία. Όλα 
ξεκίνησαν την 1η του Μάη, με 
ένα beach party στην Mamaia, 
συνεχίζοντας με το Βουκου-
ρέστι, Μπρασόβ, Σιμπίου, Cluj, 
Iasi και Τιμισοάρα. Οι εκδηλώ-

σεις είχαν μεγάλη επιτυχία αφού μέσα σε 3 μήνες η ομάδα του Aperol 
προσέγγισε 100.000 νέους πελάτες και πώλησε πάνω από 6000 κο-
κτέιλ. Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκε εφαρμογή του Facebook, που 
προσκαλούσε τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τις online mixing 
δεξιότητες τους για να ετοιμάσουν το τέλειο Aperol Spritz. Το αποτέ-
λεσμα εντυπωσιακό – 6644 selfies με Aperol Spritz στιγμές και 5310 
εικονικά Aperol Spritz.

Την επιτυχία της εκστρατείας αποδεικνύουν και άλλοι αριθμοί – μέσω 
του Facebook η ομάδα προσέγγισε 885.000 καταναλωτές, δημιουργή-
θηκαν 159.000 προβολές στο YouTube και περισσότερα από 150 άρθρα 
και μηνύματα σε blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία 
επίσης, προβλήθηκε σε μια από τις πιο δημοφιλείς πρωινές τηλεο-
πτικές εκπομπές, δημιουργώντας αύξηση 60% στις αναζητήσεις του 
Google σε σύγκριση με το 2014. Τέλος, η επιτυχία ήταν ορατή και στις 
πωλήσεις, αφού αυξήθηκαν κατά 71% σε σχέση με το 2014. 

Όλοι αυτοί οι αριθμοί, αλλά και η αντίδραση του κοινού, αποδεικνύουν 
ότι αυτό το ελαφρύ απεριτίφ ήταν η απόλαυση του καλοκαιριού και ότι 
η εκστρατεία «321...You are the Brand Ambassador Aperol» ήταν μια 
εκστρατεία που το κοινό πίστεψε και απόλαυσε.
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Μεγάλη τιμή και ευρωπαϊκή ανα-
γνώριση για τον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης και την Κύπρο απο-
τελεί η εκλογή του Διευθύνοντα 
Συμβούλου κ. Παύλου Φωτιάδη 
ως ενός εκ των δύο αντιπροέ-
δρων των Ζυθοποιών της Ευρώ-
πης, της Ένωσης δηλαδή που εκ-
προσωπεί τα συμφέροντα 4,000 
περίπου ζυθοβιομηχανιών, οι 
οποίες απασχολούν 2,5 εκατομ-
μύρια περίπου εργαζομένους. 

Ο κ. Φωτιάδης εκλέγηκε άνευ 
ανθυποψηφίου στη Γενική Συ-
νέλευση της Ένωσης που πραγ-

ματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 20015, στη Μαδρίτη και 
αναλαμβάνει την ηγεσία της εκπροσώπησης στο συμβούλιο όλων των 
ανεξάρτητων ζυθοποιείων της Ευρώπης, εφόσον με βάση το καταστα-
τικό της Ένωσης, η μία θέση αντιπροέδρου πληρείται από εκπρόσωπο 
μιας εκ των τεσσάρων μεγάλων βιομηχανιών (Carlsberg, Heineken, 
AB-Inbev and SABMiller) και η άλλη από τον εκπρόσωπο όλων των 
υπολοίπων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας 
κ. Παύλος Φωτιάδης Αντιπρόεδρος 
των Ευρωπαίων Ζυθοποιών

Σε δήλωση του μετά την πανηγυρική εκλογή του ο κ. Παύλος Φωτιά-
δης ανέφερε ότι: «Η ζυθοποιεία αποτελεί μια από τις ιστορικότερες 
και μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης. Χρέος μας ως Ευρωπαίοι 
Ζυθοποιοί είναι κτίζοντας στο πλούσιο και λαμπρό παρελθόν μας να 
διασφαλίσουμε ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον για τη βιομηχανία πα-
ραγωγής μπύρας. Από την πλευρά μου θα κάνω ότι είναι δυνατό για να 
ευοδωθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι της Ένωσης μας. Είναι τεράστια 
η ευθύνη που αναλαμβάνουμε και ακόμη πιο μεγάλη η τιμή για εμένα. 
Αποδεικνύεται και σήμερα ότι μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος μπορεί 
να παίξει ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή και 
την αταλάντευτη προσήλωση σε στόχους που αφορούν ολόκληρη την 
Ευρώπη».

Ο κ. Παύλος Φωτιάδης έχει γίνει αποδέκτης σωρείας συγχαρητηρί-
ων επιστολών από τον Πρόεδρο των Ζυθοποιών της Ευρώπης και τους 
συνδέσμους των κρατών μελών.

Η εκλογή του κ. Φωτιάδη αποτελεί για όλο τον Όμιλο και όλους εμάς 
που εργαζόμαστε σε αυτόν, δείγμα της διεθνούς αναγνώρισης και του 
ρόλου που μπορούμε να παίξουμε όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διε-
θνώς. Συγχαίρουμε τον κ. Φωτιάδη με τη βεβαιότητα ότι θα μας εκ-
προσωπήσει επάξια.

Ο Δ/ντής Δημ. Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλλης 
Επίτιμο μέλος του Ποδοσφαιρικού 
Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας
Με  ομόφωνη απόφαση, η Γενική Συνέλευ-
ση  του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Παλαιμάχων 
Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε στις 
23/11/2015, ανακήρυξε τον Διευθυντή Δημο-
σίων Σχέσεων της εταιρείας μας, συνάδελφο, 
Αντρέα Σμυρίλλη,  Επίτιμο μέλος του Ομίλου. 

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Πέπης Ιακώβου, 
μιλώντας ενώπιον της  ολομέλειας της Γενι-
κής Συνέλευσης, επεξήγησε το σκεπτικό της 
απόφασης. Είπε χαρακτηριστικά: «Από την 
ίδρυση του Ομίλου μας πριν από 20 χρόνια, ο 
Αντρέας Σμυρίλλης, εκτός από την ιδιότητα 
του  Διευθυντή  Δημοσίων Σχέσεως της φί-
λαθλης  και χορηγού του Ομίλου μας εταιρεί-
ας Carlsberg, μας συμπαραστέκεται και σαν 
φίλος. Σε κάθε μας εκδήλωση δίνει το παρών 
του και συμμετέχει ενεργά σε όλες μας τις 
δραστηριότητες.
Σε ένδειξη εκτίμησης και αγάπης για την 
προσφορά του στον Όμιλο, ομόφωνα αποφα-
σίσαμε να τον ανακηρύξουμε Επίτιμο μέλος 
του Ομίλου μας».   

Ο Αντρέας Σμυρίλλης ευχαρίστησε τους 
παλαίμαχους για την απόφαση τους και 
είπε ότι αποτελει ύψιστη τιμή για το άτομο 
του να είναι και  επίσημα μέλος της μεγά-
λης οικογένειας του ποδοσφαιρικού Ομί-
λου παλαιμάχων Λευκωσίας. 

Και συμπλήρωσε  χαριτολογώντας: « τώρα 
που έχω το δικαίωμα του ‘’εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι’’ όταν θα κρεμάσω τα παπού-
τσια μου,  θα διεκδικήσω την προεδρία», 
για να δεχτεί το χειροκρότημα. Φυσικά ο 
Πέπης Ιακώβου, δεν παρέλειψε  να ευ-
χηθεί καλή επιτυχία στην ‘’ εκφρασθείσα 
επιθυμία ’’ του Επίτιμου Προέδρου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πέπης Ιακωβου,  
επέδωσε ‘’τιμής ένεκεν’’ στον Αντρέα 
Σμυρίλλη,   ποδοσφαιρική φανέλα της 
Εθνικής Κύπρου και ευχαρίστησε τον 
Μέγα  χορηγό του Ομίλου Carlsberg, για  
την πολύπλευρη και πολύτιμη προσφορά 
και στήριξη που παρέχει όλα αυτά  τα χρό-
νια προς τον Όμιλο.
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H  εκ  Περιτροπής Προεδρία ενέχει 
τον κίνδυνο κήρυξης της Ένωσης με την 
Τουρκία και την Τουρκοποίηση της Νήσου
Ανοιχτή επιστολή στον Τουρκοκύπριο Ηγέτη 
Του κ. Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D

Κύριε  Ακκιντζί,
Πολλές  χώρες και πρώτη απ’  
όλες  η Τουρκία, καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες  προσπάθειες 
για δεκαετίες τώρα να επι-
τύχουν ένταξη τους στην ΕΕ 
γιατί πιστεύουν ότι είναι το 
ιδανικό καθεστώς  δημοκρα-
τίας και θα εξυπηρετηθούν 
τα συμφέροντα τους ως μέλη 
της.

Πιστεύουμε ότι κι’ εσείς,  οι 
συμπατριώτες μας ΤΚ,  επιθυ-
μείτε την ένταξη σας στην ΕΕ 
για τον ίδιο ακριβώς  λόγο, δι-
ότι θα εξυπηρετήσει ασφαλώς  
τα δικά σας συμφέροντα.

Πώς εξηγούνται όμως οι τόσες παρεκκλίσεις και μάλιστα πρωτογε-
νείς από το κοινοτικό κεκτημένο και η παρθενογένεση που απαιτείτε, 
οι οποίες, εάν εγίνοντο ποτέ δεκτές  από την Ευρώπη, πράγμα αμφίβο-
λο, θα καθιστούσαν αγνώριστο το καθεστώς της Νήσου και άσχετο με 
το  ίδιο το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο;  Από τη μια επιδιώκουμε την ένταξη 
και  φυσικά συμμόρφωση προς αυτήν και ταυτόχρονα βάζουμε τόσους 
και τέτοιους όρους που η ικανοποίηση τους θα μας απομάκρυνε από το 
περιεχόμενο και τους στόχους της ΕΕ.

Για να μπορέσει η Κύπρος  κ.  Ακκιντζί,  να πάρει τη ξεχωριστή  θέση 
που όλοι οραματιζόμαστε για τη μικρή μας πατρίδα, ώστε  να μπορέσει 
να εξασφαλίσει το λαμπρό εκείνο μέλλον της ίδιας και των παιδιών 
μας, όπως το έχουμε σαφώς  προδιαγράψει στην προηγούμενη επι-
κοινωνία μας μαζί σας και τον Πρόεδρο μας, και  έχει όλες τις δυνα-
τότητες να  τις επιτύχει  η Νήσος μας αξιοποιώντας τη μοναδική  γεω-
γραφική και γεωπολιτική της θέση, ώστε  να καταστεί  το  περιζήτητο 
Παγκόσμιας  εμβέλειας  επιχειρηματικό Κέντρο πολλαπλής χρήσης 
και αξιοποίησης για τους ενδιαφερομένους, πρέπει να είναι πρωτί-
στως  πλήρες και ολοκληρωμένο  μέλος της ΕΕ, ό,που  η εφαρμογή  
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου θα είναι  εκ των ων ουκ άνευ και δια-
σφαλισμένη σε μια απόλυτα ελεύθερη, απαλλαγμένη από δεσμεύσεις 
και κηδεμόνες και να είναι γαλήνια με υποσχόμενο ασφαλές ειρηνικό 
μέλλον.
 
Αυτό είναι το πραγματικό συμφέρον της χώρας μας και όλων εμάς, των 
νόμιμων πολιτών της, με προοπτική εξασφαλισμένης μακροπρόθεσμα 
της ειρήνης, της  ασφάλειας και της ευημερίας του κάθε πολίτη της  
υπό την σκέπη  της ΕΕ, τους νόμους και  κανονισμούς της.

Πρέπει ν’ αντιλαμβάνεται πιστεύουμε,  ο κάθε απλός  πολίτης της 
χώρας αυτής  ότι μόνο υπό συνθήκες μόνιμης ειρήνης και απόλυτης 
ασφάλειας μπορεί να ευδοκιμήσει η ομαλή ζωή, η οποία είναι απαραί-
τητη για να μπορέσει η Νήσος μας  να καταστεί ελκυστική ως Παγκό-
σμιο Κέντρο και να  αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες ευκαιρίες που 
προσφέρονται στην χώρα μας και να της επιτρέψει  με μια σώφρονα 

διαχείριση  του Θεόπεμπτου φυσικού της πλούτου, του υπέροχου της 
κλίματος, των φυσικών της ομορφιών δια του τουρισμού και του φυ-
σικού  της αερίου το οποίο θα εξασφαλίσει μόνιμη ευημερία σε όλους 
τους Κύπριους πολίτες.  

Οτιδήποτε  περικοπεί από τα πιο πάνω θα περικόπτει αναγκαστικά και 
τις ανάλογες δυνατότητες υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ευγενών  
στόχων για την ευημερία του λαού μας.

Οι παρεκκλίσεις που εισηγείσθε κ. Ακκιντζί κατακρεουργούν την υφή 
και την ουσία αλλά και τους στόχους για τους οποίους  έχει, εν πρώ-
τοις,  εγκαθιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς η  ίδια δεν είναι 
δυνατόν να τις αποδεχθεί αλλά εάν τις απεδέχετο  το κατασκεύασμα 
που θα προέκυπτε  δεν θα  ήταν  πλέον  ΕΕ ενώ όλοι μας,  κι’ εσείς 
βεβαίως, θέλουμε ακραιφνή την ΕΕ για να  μας διασφαλίζει τα άφθονα 
πλεονεκτήματα της.

Ακούοντας ένας τρίτος και αντικειμενικός, όλες αυτές τις απαιτήσεις 
σας για παρεκκλίσεις,  θα διερωτάται δικαίως, και όλοι εμείς φυσικά,  
μήπως αυτές αντί να στοχεύουν σε μια καλύτερη ζωή στην Κύπρο για 
την ευδαιμονία των πολιτών της, επιδιώκεται στην πραγματικότητα να 
προλειάνουν το έδαφος για προαγωγή και υλοποίηση των γνωστών κα-
τακτητικών στρατηγικών σχεδίων της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου.   

Διότι πώς αλλιώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την επιμονή σας στην 
εκ  περιτροπής  Προεδρία π.χ.,  που την εντάσσετε μάλιστα στις κόκκι-
νες σας γραμμές;  Πώς  είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αποδεκτή;  Σίγουρα 
μπορείτε να αντιληφθείτε ότι  ενέχει τρομακτικούς κινδύνους για την 
ακεραιότητα του μελλοντικού μας κοινού κράτους,  εάν είσθε πράγ-
ματι ειλικρινείς στις διακηρύξεις σας  ότι στοχεύετε σε  μια ενωμένη 
Κύπρο,  ως κοινή πατρίδα. 

Όσο είσθε εσείς κ. Ακκιντζί ο Ηγέτης των ΤΚ,  σας εμπιστευόμεθα ότι 
δεν θα το εκμεταλλευθείτε.  Αν όμως αύριο στην θέση σας είναι ένας 
άλλος  Ραούφ Ντεκτάς, ας πούμε, που για την Τουρκίαν είναι το  ευκο-
λότερο πράγμα να τον βρει ή να τον δημιουργήσει και να τον επιβάλει 
στην ηγεσία των ΤΚ και εκλεγεί, ο κύριος αυτός, ως ο εκ περιτροπής 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.   Ποιος τον εμποδίζει μιαν  «κακήν»  πρω-
ία, συνεννοημένος με την Τουρκία,  να  κηρύξει την ένωση της Κύπρου 
με την Τουρκία;  Ποιες δυνατότητες θα μπορούσαμε να παρατάξουμε 
τότε  εμείς  οι Έλληνες της Κύπρου για  να εμποδίσουμε την υλοποίηση 
αυτού του καταστροφικού ενδεχομένου  και της τουρκοποίησης της 
Νήσου, έστω και εάν εσείς προσωπικά και όσοι σας ακολουθούν, δι-
αφωνήσετε;   Οπότε  η  μύρια υποσχόμενη στους πολίτες της Κύπρος,   
κ. Ακκιντζί,  θα καταντήσει μια παραμελημένη επαρχία όπως και οι 
πλείστες  άλλες επαρχίες της Τουρκίας.  Μήπως είναι αυτό  που θέλε-
τε και επιδιώκετε;  Ασφαλώς όχι,  πιστεύουμε. 

Δεν είναι δυνατόν ποτέ οι Ελληνοκύπριοι  αλλά ούτε και οι ορθοφρο-
νούντες ΤΚ, πιστεύουμε,  να δεχθούμε  κάτι  τέτοιο, δεδομένης της εκ-
πεφρασμένης διαχρονικής εχθρότητας της Τουρκίας προς την  Κύπρο  
και τους Κυπρίους που διακηρύττεται καθημερινά και απροκάλυπτα.

Ούτε επίσης είναι δυνατόν να δεχθούμε οι  τυχόν  πωλήσεις μας φυ-
σικού αερίου προς την ΕΕ να περνούν μέσω  Τουρκίας, όπως απαιτεί-
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τε,  που αυτό θα ισοδυναμούσε με το να βάζαμε το σχοινί γύρω στο 
λαιμό μας και να εμπιστευόμεθα την άκρη του σχοινιού στο χέρι του 
διακηρυγμένου εχθρού μας,  της Τουρκίας, η οποία δεν έχει επιδεί-
ξει την παραμικρή έστω αλλαγή της διαχρονικής της στρατηγικής για 
επανακατάκτηση της Νήσου.  Καθημερινά ακούγονται εμπρηστικές 
δηλώσεις  Τούρκων επισήμων σε βάρος της Κύπρου και των ΕΚ,  που 
ξεχειλίζουν αδυσώπητο μίσος  ως εάν να είναι οι ΕΚ που εισέβαλαν, 
κατέκτησαν και κατέστρεψαν την Τουρκία.  Αντί να τρίζει δηλαδή το 
αμάξι τρίζει ο αμαξηλάτης.  Μας προκαλεί  δε, εκ περισσού, επί εικο-
σιτετραώρου βάσεως με  την αφόρητη πρόκληση της  τεραστίων δια-
στάσεων σημαίας της στον Πενταδάκτυλο  που  μας τραυματίζει καθη-
μερινά.   Ενώ, τα μεγάφωνα στο τζαμί της Αγίας Σοφίας που σκόπιμα 
σε ένταση στην διαπασών και εστραμμένα προς την Ελληνική πλευρά 
της Λευκωσίας, αντί προς τους πιστούς της μουσουλμάνους, μας ξε-
κουφαίνουν μέρα και νύκτα κάθε λίγο.  Και τούτο, όταν οι Βαρωσιώτες  
ζήτησαν  να ηχήσουν για λίγα λεπτά έστω οι καμπάνες του Αγίου Εξω-
ρινού κατά τον εσπερινό, τους αρνήθηκαν διότι θα σκανδάλιζαν, είπαν,  
τους μουσουλμάνους.  Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Δεν θα υπάρξει φυσικά  ένσταση να πωλήσουμε φυσικό αέριο στην 
Τουρκία.

Εάν  η Τουρκία ενδιαφέρεται ν’ αγοράσει φυσικό   αέριο από την Κύπρο 
ασφαλώς θα της πωλήσουμε, στις τρέχουσες τιμές, αφού μάλιστα κα-
τασκευάσει η ίδια τον σχετικόν αγωγό για να είναι ασφαλής και να μη 
κινδυνεύει από δολιοφθορά.

Πιστέψαμε κ. Ακκιντζί και θέλουμε ακόμα να πιστεύουμε ότι ως γνή-
σιος Κύπριος θέλετε το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου και όλων 
των πολιτών  της και μόνο αυτό.  Αν αυτό είναι  που πράγματι  επιθυ-
μείτε και επιδιώκεται, το συμφέρον δηλ. της Νήσου, αυτό θα προέλθει 
μόνο από μια Κύπρο απόλυτα ανεξάρτητη, πλήρες μέλος της ΕΕ με πι-
στή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της 
χώρας χωρίς  παρεκκλίσεις, μόνιμες ή προσωρινές  και χωρίς  παρθε-
νογένεση,  χωρίς στρατούς  κατοχής, εγγυήσεις, εποίκους και εξαρτή-
σεις, από οποιοδήποτε  ώστε ν’  αποτελεί την ιδανική Δημοκρατία για 
όλους τους πολίτες  της  αλλά και τους ευπρόσδεκτους ξένους επεν-
δυτές της, ό,που θα εφαρμόζονται οι τέσσερεις αρχές δικαίου της ΕΕ, 
το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα  για να καταστεί υπό-
δειγμα καλοδιοίκησης και ασφάλειας γιατί μόνο έτσι θα προσελκύσει 
τους ξένους επενδυτές που θα φέρουν την απαραίτητη ανάπτυξη  η 
οποία  μας χρειάζεται επειγόντως.   Έχουμε  ως λαμπρό υπόδειγμα, 
άλλωστε, τα 500 εκατομμύρια  ευρωπαίων που ζουν στην ΕΕ με ασφά-
λεια,  ειρήνη και ευημερούν.  Τι καλύτερο θα θέλαμε; 

Ο Πρόεδρος μας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, έχει διακηρύξει καλόπιστα 
και προς όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου το κοινό σας όραμα για 
την σωστή δίκαιη και βιώσιμη λύση  γιατί  τον έχετε  προφανώς,  πείσει  
εσείς, γι’ αυτή την τοποθέτηση  σας.

Τι είναι εκείνο που σας έχει αλλάξει ριζικά κ. Ακκιντζί;

Μια νέα οικία στολίζει το 
Αναπτυξιακό Έργο Carolina Park

Η Φώτος Φωτιάδης Developments παρουσίασε σε 
εκλεκτούς προσκεκλημένους την καινούρια οικία 
που στολίζει το Αναπτυξιακό Έργο Carolina Park 
στη Λευκωσία.

Ένα διαφορετικό πρωινό οργάνωσε στις 6 Οκτωβρίου 2015, η εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Developments, στους όμορφους χώρους της νέας 
οικίας στην περιοχή Carolina Park, με προσκεκλημένους αντιπροσώ-
πους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επαγγελματίες του κλά-
δου.Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατοικία, από τα χέρια του έμπειρου 
αρχιτέκτονα Χάρη Φεραίου, η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στους παρευρισκόμενους τόσο για το αρχιτεκτονικό της σχέδιο αλλά 
και για τη λειτουργικότητά της.

H κατοικία έχει εμβαδό 525m² καλυμμένων χώρων, με 3 υπνοδω-
μάτια, γραφείο, 6 μπάνια, δωμάτιο υπηρεσίας, μεγάλο χώρο ιδανι-
κό για playroom, υποδαπέδια θέρμανση, κλιματισμό, καλυμμένο 
γκαράζ για 2 αυτοκίνητα, μεγάλες βεράντες και κήπο, σύστημα 
ασφάλειας και όλες τις ανέσεις για να καλύψει τις ανάγκες μιας 
σύγχρονης οικογένειας. Οι ηλεκτρικές συσκευές που είναι εγκα-
τεστημένες και έρχονται μαζί με το σπίτι είναι από την Scandia. Το 
artwork στον χώρο είναι δανεισμένο από την Alpha CK Art Gallery.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Παύλος Φωτιάδης, μετέφερε τη 
σταθερή προσήλωση του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης στη δημιουργία 
έργων υψηλής αισθητικής, λειτουργικότητας και κατασκευαστι-
κής τελειότητας και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ομίλου 
για συνεχή βελτίωση του Carolina Park μέσω επενδύσεων που θα 
αναβαθμίσουν την καθημερινή ζωή των κάτοικων στην περιοχή. 
Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας Φώτος Φωτιάδης Developments 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η δημιουργία αριθμού κα-
ταστημάτων, στρατηγικά τοποθετημένων στη δυτική είσοδο του 
έργου, που θα προσφέρουν στους κατοίκους όσα χρειάζονται σε 
καθημερινή βάση. Ο κύριος Φωτιάδης έκλεισε τον χαιρετισμό του 

με την υπόσχεση «ότι παρά ότι βλέπουμε ότι το Carolina Park έχει κα-
θιερωθεί σαν ίσως η πιο ελκυστική οικιστική περιοχή της Λευκωσίας, 
εντούτοις θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να αναβαθμίζουμε αυτή 
την όμορφη μικρή πόλη».

Ο κύριος Μιχάλης Ασιήκκαλης, διευθυντής κατασκευών της Φώτος 
Φωτιάδης Developments, τόνισε πως στο παρόν στάδιο γίνονται σχε-
διασμοί ώστε να προσφερθεί στο κοινό μια διευρυμένη γκάμα κατοι-
κιών στο Carolina Park, τόσο σχεδιαστικά όσο και σε θέμα κόστους.
Η οικία είναι ανοιχτή για το κοινό και για όποιον ενδιαφέρεται να 
την επισκεφθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε στο 22452000 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
carolinapark.com.cy
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Εκδήλωση ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Πνευματικού Ομίλου Παλαι-
χωρίου (ΑΠΟΠ), εκτιμώντας την πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά 
της εταιρείας  μας προς το σωματείο, τίμησε την  Φώτος Φωτιάδης Δι-
ανομείς Λτδ., σε ειδική τελετή, που έγινε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 
2015 , στο σωματείο του ΑΠΟΠ στο Παλαιχώρι.

Στην τελετή, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του σωματείου και αρκετοί  και φίλοι του ΑΠΟΠ Παλαι-
χωρίου. Την  εταιρεία μας εκπροσώπησαν ο Γλαύκος Τοφαρίδης, 
Εμπορικός Διευθυντής, Πανίκος Αποστόλου ,Επαρχιακός Διευθυντής 
Λευκωσίας, Αιμίλιος Στυλιανού, Υπεύθυνος Πωλητών Λευκωσίας στην 
ύπαιθρο και Δημήτρης Πόρας, Πωλητής/ αντιπρόσωπος περιοχής.

Τα μέλη της  παρέας της φωτογραφίας, Τάκης 
Βεργόπουλος, Γιώργος Παπαϊωάννου, Παντε-
λής Χ'' Παναγής των τυπογραφείων Masslex,  
Αντρέας Πογιατζής του ΡΙΚ, Αντρέας Σμυρίλλης 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και Χρίστος Ρό-
τσας, πρώην βουλευτής, συναντήθηκαν στο οίκη-
μα του Παρθενώνα Λατσιών, στα πλαίσια της ετή-
σιας χοροεσπερίδας του προσφυγικού σωματεί-
ου και απόλαυσαν μερικές ώρες ξεγνοιασιάς με 
Κυπριακά εδέσματα και ξανθιά μπύρα Carlsberg.
 
Ο χώρος και το περιβάλλον ενήργησαν θετικά για 
να επαναφέρουν στη μνήμη τους, παλιές αλη-
σμόνητες και νοσταλγικές εποχές από τα κατεχό-
μενα χωριά μας και να αντλήσουν δύναμη για να 
κοιτάξουν το μέλλον με αισιοδοξία.   

Μια ωραία παρέα στον Παρθενώνα...

Ο πρόεδρος του σωματείου, αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφο-
ρά και υποστήριξη της εταιρείας μας προς τον ΑΠΟΠ και παράλλη-
λα τόνισε την αφοσίωση των μελών και  φίλων του ΑΠΟΠ, προς την 
εταιρεία μας και τα προϊόντα της.  Είπε: «Σε ένδειξη εκτίμησης για 
την προσφορά σας, σας απονέμουμε την τιμητική αυτή πλακέτα. Σας 
ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε πρόοδο στον κύκλο εργασιών 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης». Παραλαμβάνοντας την πλακέτα ο   συ-
νάδελφος, Εμπορικός Διευθυντής  της εταιρείας μας, Γλαύκος Τοφα-
ρίδης, ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες για την φιλοξενία και για την 
τιμή που  έκαναν  στην εταιρεία και είπε  πως   η εταιρία μας θα συνε-
χίσει να  είναι δίπλα στο σωματείο.
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