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Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρετής Carlsberg

Τα  Μουσικά  Βραβεία «Μάριος  Τόκας»,  «Κώστας  Μόντης» 
του Ιδρύματος «Φώτος Φvωτιάδης» και του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού

Παγκύπρια Ετήσια Συνάντηση 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 2016

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας 
φιλοξένησε ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης

«Να ομιλείς μόνο όταν θα πεις 
κάτι ανώτερο της σιωπής».

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. 

Γεννήσεις
Ο συνάδελφος Χρίστος Γενναδίου, Οδηγός στο Πρατήριο Λευ-
κωσίας και η σύζυγος του Μαρία, απέκτησαν στις 8/1/2016, το 
πρώτο τους παιδί, τον Μάριο. 

Ο συνάδελφος Genchev Galin Dilianov Διανομέας στο Πρα-
τήριο Λ/σιας  και η σύζυγος  του Plamena, απέκτησαν στις 
11/11/15, το πρώτο τους παιδί, τον Daniel.

Η συνάδελφος Άντρεα Wolfert, λειτουργός στο  Imports and 
Logistics Department, της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και ο 
σύζυγος της Άρη, απέκτησαν στις 19/2/16, το δεύτερο τους  
παιδί ,τη Λαρίσα Καταρίνα.

Στα 36 του χρόνια, ο συνάδελφος Theodor Avramov ,  εργάτης 
στο πρατήριο Λευκωσίας έγινε παππούς. Η κόρη του Pamela 
γέννησε στις 3 Απριλίου 2016, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την  
Karolin και έκανε τον πατέρα της ένα από τους νεότερους σε 
ηλικία ευτυχισμένους  παππούδες.

Ο συνάδελφος  Χρύσανθος Χρίστου,  οδηγός Fork Lift, στην 
αποθήκη πρατηρίου Λευκωσίας στις 5 Φεβρουαρίου 2016, 
απέκτησε το δεύτερο εγγόνι του. Η  κόρη του Γεωργία έφερε 
στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την Εφραιμία.

Ο συνάδελφος Γεώργιος Λάσκαρης, οδηγός στην αποθήκη 
πρατηρίου Λευκωσίας, στις 5 Απριλίου 2016, απέκτησε το 
δεύτερο εγγόνι του. Η  κόρη του Χρυστάλλα  έφερε στον κό-
σμο ένα υγιέστατο αγοράκι  που πηρε το όνομα του παππού, 
Γεώργιος. 

Ο συνάδελφος Πανίκος Αποστόλου, Επαρχιακός Διευθυντής 
Λευκωσίας, απέκτησε  στις 9/4/16, τη  δεύτερη του εγγονή.  
Ο γιός του Απόστολος απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι την 
Αλεξάνδρα.     

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, ευχόμαστε 
να νεογέννητα να προσθέσουν ακόμη περισσότερη χαρά και 
ευτυχία στην οικογενειακή τους θαλπωρή.

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 6/1/16, σε ηλικία 83 χρόνων, ο πατέρας της 
συναδέλφου  Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, Λένιας Λαζάρου, 
Αντρέας Κώστα.  

Απεβίωσε στις 8/1/2016, σε ηλικία 52 ετών, ο συνάδελ-
φος Επαρχιακός Διευθυντής Πωλήσεων Πάφου, Αντρέας 
Βραχνός. 

Απεβίωσε  στις 19/1/16,  σε ηλικία78 χρόνων, ο πατέρας του  
συναδέλφου Αλέξανδρου Baker, Fleet Manager του Ομίλου 
μας, Jamil Baker.

Απεβίωσε στις 17/2/16, σε ηλικία 56 χρόνων, ο Γιωργος 
Γεωργίου, επ΄αδελφή γαμπρός του συνάδελφου Επαρχιακού 
Διευθυντή Λεμεσού, Αντρέας Κτώρα.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, «σε ποιες χώρες της Ευρώπης δραστηριοποι-
είται ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, με ποιες εταιρείες κα σε 
ποιούς τομείς», είναι:
 1. PPD Croatia  -  (Κροατία)
2. PPD Distribucija d.o.o  -  (Σλοβενία)
 3. Romania S.R.L  - (Ρουμανία)
4. PT Beverage World  - (Eλλάδα)

Oι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, είναι: « το 
Marketing, οι πωλήσεις και η διανομή αλκοολούχων και 
μη ποτών».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε η  συνά-
δελφος, Ιωάννα Ιωάννου, Βοηθός Τμήματος Συμβολαίων 
και Αγορών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, η οποία κερδί-
ζει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση
«Πότε εγκαινιάστηκε το ‘’Λαϊκό Πανεπιστήμιο της 
Carlsberg’’ και ποιός ήταν ο σκοπός του».                                                                                             

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

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ή 
στο τηλεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση

Το ΄΄αντί προλόγου΄΄ της παρούσας έκδοσης, είναι αφιερωμένο  
στο Άγιο Πάσχα και  στην  Ανάσταση του Κυρίου Ημών Ιησού 
Χριστού, που  γιορτάσαμε τον Απρίλιο του 2016. Αναφέρεται  
στα διδακτικά μηνύματα που αντλούμε  μέσα από τη μεγάλη 
αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης και μας δίνει δύναμη και κου-
ράγιο να συνεχίσουμε τον δικό μας Γολγοθά,  μέχρι τη τελική 
λύτρωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι/συνεργάτες,

Κάθε χρόνο οι μέρες  που ζούμε το Άγιο Πάσχα, προσφέρονται 
για τον κάθε χριστιανό για παραδειγματισμό, αφού η ζωή του 
καθενός από εμάς είναι γεμάτη από πληθώρα γεγονότων που 
βιώνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, ήρθε και 
φέτος να φωτίσει τις ψυχές όχι μόνο εμάς των Χριστιανών, αλλά 
ολόκληρου του κόσμου. Να δώσει θάρρος και ελπίδα σε κάθε 
δοκιμαζόμενο λαό, σε κάθε συνάνθρωπό μας που στενάζει και 
υποφέρει για οποιοδήποτε λόγο.

Η πορεία προς την Ανάσταση περνά πρώτιστα  μέσα από την  
πνευματική μας αναγέννηση. Οφείλουμε, όπως ο Χριστός νί-
κησε το θάνατο, να νικήσουμε κι εμείς τον φθόνο, το μίσος, την 
κακία, την πονηριά και να τα αποβάλουμε από τις καρδιές και 
τις ψυχές μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως, πρέπει να 
φωτίσει και το δικό μας μονοπάτι προς την αλήθεια,  τη  δικαιο-
σύνη  και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Η ζωή κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί σαν 
λαού, πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Και είναι μια ευκαιρία, 
αυτή η οικονομική κρίση που εξακολουθούμε να βιώνουμε, να 
μας βοηθήσει να αλλάξουμε μυαλά και νοοτροπία. Η οικονομι-
κή κρίση δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο εισαγόμενη. Ήταν και 
είναι απότοκο της κοινωνικής κρίσης, της πτώσης των ηθικών 
αξιών, της απαξίωσης και καταβαράθρωσης των θεσμών. 

Έχουμε χρέος να επιστρέψουμε στις αξίες των προγόνων μας, 
να αναζητήσουμε τη χαμένη εθνική και κοινωνική μας ταυτό-
τητα. Ως άτομα και ως έθνος, πρέπει να επανεύρουμε τον προ-
σανατολισμό μας, να στραφούμε στις ρίζες μας και να αντλή-
σουμε διδάγματα προκειμένου να διαβάσουμε σωστά την πυ-
ξίδα που μας δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει 
να βαδίσει ο Ελληνισμός: τον ανθρωπισμό, το ήθος, την αρετή,  
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό.  Η Χριστια-
νική Ορθόδοξη διδασκαλία και ο Ελληνικός Πολιτισμός, ορθά 
εφαρμοζόμενα, μας προσφέρουν όλα τα απαραίτητα μέσα για 
να επιτύχουμε όλα τα πιο κάτω. 

Στη σημερινή εποχή, που οι ανισότητες είναι περισσότερο  
έντονες από ποτέ  άλλοτε και οι αδικίες εξόφθαλμες, έχου-
με ακόμη περισσότερο ανάγκη το μήνυμα της Αναστάσεως του 
Κυρίου. Χρειαζόμαστε  μετάνοια, πίστη, υπομονή και θέληση  
για να επανακτήσουμε τη χαμένη μας ταυτότητα. Μετά από 
κάθε σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση, κάτι που ισχύει τόσο 
για μας σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για την πατρίδα  μας 
που ακόμα αντιμετωπίζει δυσκολίες, που ξεψυχά στον σταυρό 
του μαρτυρίου: εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό.

Η Ανάσταση θα έρθει. Φτάνει να το θέλουμε και να το επιζη-
τούμε με πίστη και καρτερικότητα. 

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά!

Αντρέας Σμυρίλλης
Υπεύθυνος Έκδοσης

Απεβίωσε στις 22/2/2016,  σε ηλικία 65 ετών, ο Γιώργος Σεργίδης, 
πατέρας του συνάδελφου μας  Σωτήρη Σεργίδη, βοηθού αποθηκαρί-
ου,  στο Κέντρο Διανομής Λευκωσίας.

Στις οικογένειες και τους συγγενείς των αποβιωσάντων εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλληπητήρια.
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Το Ινστιτούτο Πολιτισμού 
τίμησε τον Δρα Φώτο Ια. Φωτιάδη 
Ο Πρόεδρος του Ομίλου μας, Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, 
γνωστός δραστήριος, οικονομικός και πολιτιστικός 
παράγοντας, του οποίου ολόκληρη η ζωή αποτελεί ένα 
ζωντανό, φωτεινό παράδειγμα ευπατρίδη επιχειρηματία, 
από τους ολίγους αυτού  του  βεληνεκούς που ανέδειξε 
κατά τη σύγχρονη εποχή η μικρή μας πατρίδα.

Την 1η Φεβρουαρίου 2016, σε ειδική τελετή, στην παρουσία του Προέ-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο Δρ. Φώτος 
Φωτιάδης  τιμήθηκε επάξια από το Ινστιτούτο Πολιτισμού του Δημο-
κρατικού Συναγερμού για τη δράση και την προσφορά του στη μελέτη 
του έργου του κορυφαίου ποιητή της Κύπρου και προσφιλούς φίλου 
του Κώστα Μόντη, με τον οποίο  τον  συνέδεε αδελφική φιλία εξήντα 
ετών.

Όπως πάντα,  ο Φώτος  Φωτιάδης  συνεχίζει να προσφέρει στον τόπο 
πολλά και σημαντικά. Τόσο στην παρούσα όσο και στις μέλλουσες γε-
νεές,  αφήνει ως ακριβή κληρονομιά ένα πολυσχιδές και βαρυσήμα-
ντο έργο. Με τη ζωή και δραστηριότητα του στο χώρο της οικονομικής 
δημιουργίας αλλά και της κοινωνικής προσφοράς, συνδέθηκε για ένα 
σχεδόν αιώνα με την πορεία της Κυπριακής οικονομίας και όχι μόνον. 
Το κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό του έργο είναι εξίσου ση-
μαντικό με τις τεράστιες επιτυχίες του στον επιχειρηματικό τομέα. Η 
πλούσια και  πολύπλευρη δραστηριότητα του Φώτου Φωτιάδη, δείχνει 
ακριβώς πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να συνδυάζεται και  να 
προσθέτει στη ζωή και τις αξίες της Κοινωνίας.

Η όλη τελετή που έγινε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου, ήταν μια  σεμνή αλλά πολύ επιτυχής σε παλμό 
και ενθουσιασμό εκδήλωση, με εκλεκτό ακροατήριο και ομιλητές που 
γνώριζαν πλήρως το μέγεθος της αξιοσύνης και της προσφοράς του 
τιμώμενου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πολιτική ηγε- 
σία, εκλεκτοί  προσκεκλημένοι, άνθρωποι των γραμμάτων και των  
τεχνών και πολλοί  εκτιμητές του έργου και της προσφοράς του  
κ.  Φώτου  Ια.  Φωτιάδη.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο Μόντης 
και ο Φώτος Φωτιάδης είναι δυο φίλοι, δύο λαμπρά παραδείγματα αυ-
τού του τόπου, προερχόμενα από τελείως διαφορετικούς κόσμους, της 
ποίησης και του λόγου ο ένας, και της οικονομίας και επιχειρηματικό-
τητας ο άλλος. Ο πλούτος των συναισθημάτων που και οι δύο κουβα-
λούσαν είναι το στοιχείο που λειτούργησε τόσο συνεκτικά ώστε να ται-
ριάζει αυτή η φαινομενικά διαφορετική εικόνα γιατί ο ένας ασχολείτο 
με το πνεύμα και ο άλλος με την ύλη.

Σημείωσε πως είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι από τη στιγμή που 
ο Κώστας Μόντης έφυγε από τη ζωή, ο φίλος του, Φώτος Φωτιάδης, 
αναγνωρίζοντας ίσως πριν από πολλούς ακόμη και ειδικούς, τη λογο-
τεχνική αξία του Κώστα Μόντη, ανέλαβε να κάνει το έργο του Κύπριου 
ποιητή γνωστό  σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι, μετά από πετυχημένες προ-
σπάθειες του Φώτου Φωτιάδη, η προτομή του Κώστα Μόντη κοσμεί 
δύο μεγάλα πανεπιστήμια, στη Νέα Υόρκη και στην πόλη του Μεξι-
κού, ενώ στον τόπο μας το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Ίδρυμα “Φώτος Φωτιάδης” εξήγγειλε τα βραβεία “Κώστα Μόντη” στα 
οποία διαγωνίζονται κάθε χρόνο σε Παγκύπριους διαγωνισμούς,  που 

το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης συνδιοργανώνει με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, μαθητές από όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της 
Κύπρου.   Με τους διαγωνισμούς αυτούς δίνεται η ευκαιρία σ΄ όλους 
τους μαθητές της Κύπρου να  ασχοληθούν σοβαρά με το πλούσιο έργο 
του Κώστα Μόντη και να το γνωρίσουν βαθύτερα. Επίσης  με πρωτο-
βουλία του Φώτου Φωτιάδη  το 2014  καθιερώθηκε ως Έτος Κώστα Μό-
ντη, στο πλαίσιο των εορτασμών του οποίου διοργανώθηκαν πολλές 
σημαντικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός της Κύπρου, με τις οποίες 
προβλήθηκε επάξια το έργο του μεγάλου μας ποιητή και αποδόθηκαν 
σ’ αυτόν οι οφειλόμενες τιμές.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η σημερινή βρά-
βευση του Φώτου Φωτιάδη προκύπτει ως μια φυσική συνέχεια της 
προσωπικής σχέσης του με τον κορυφαίο Κύπριο ποιητή, την οποία ο 
ίδιος τιμά, με ένα μεγάλο, ανιδιοτελή αγώνα διάδοσης του λόγου του 
σε όλο τον κόσμο.

Αποδεχόμενος την τιμή, ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης δήλωσε ότι η ταυτότη-
τα ενός λαού και η εθνική του περηφάνια είναι σε μεγάλο βαθμό ταυ-
τόσημα με τον πολιτισμό του και μετουσιώνεται στο έργο των μεγάλων 
στυλοβατών του πολιτισμού, όπως και του αείμνηστου Κώστα Μόντη,  
για τον οποίο είπε ότι ήταν χαρισματικός συνομιλητής, με λεπτό χιού-
μορ και μελωδική φωνή και ήταν χαρά Θεού να τον ακούς, εξαίρετος 
χαρακτήρας και σπάνιος άνθρωπος,  που γεννήθηκε ευγενής.

Ο Φώτος Φωτιάδης πρόσθεσε ακόμη, ότι ο ίδιος προσωπικά, στη λο-
γοτεχνία και στην ποίηση είχε μυηθεί τυχαία από ένα γίγαντα της δι-
ανόησης, τον μεγάλο, Δημήτρη Λιπέρτη, με τον οποίο είχε μια σχέση 
δέους, θαυμασμού και σεβασμού που εξελίχθηκε σε πατρική αγάπη, 
η οποία άρχισε να αναπτύσσεται με την εγγραφή του Φώτου Φωτιάδη 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Ο επιστήθιος φίλος του Δρα Φώτου Φωτιάδη, Κυριάκος Νεοκλέους, 
σε χαιρετισμό του για τον τιμώμενο, είπε ότι :
«Οι  απονεμόμενες στον μεγάλο  αυτόν άνδρα τιμές, κάθε άλλο από τυ-
πικές, απορρέουν από ηθική υποχρέωση για το σημαντικό κοινωνικό, 
πολιτισμικό και ανθρωπιστικό έργο, χάριν του οποίου ο φίλτατος Φώ-
τος στερήθηκε και στερείται πλείστων προσωπικών του ανέσεων, πρό-
θυμος να αναλώσει εαυτόν για την προκοπή της τάλαινας πατρίδας.

Στο συνολικό έργο του τιμωμένου δε θα αναφερθώ, γιατί αυτό είναι σε 
όλους γνωστό. Θα’λεγα μονάχα πως η ζωή του υπήρξε ένας συνεχής 
αγώνας δημιουργικού οίστρου και ανοδικής πορείας.  Ένοιωθε την 
ανάγκη να δημιουργεί και να δημιουργεί, λες και μέσα του υπάρχει μια 
αόρατη μηχανή, που ανακινεί το ανήσυχο πνεύμα του και τον σπρώ-
χνει όλο και σε πιο ψηλές επιδιώξεις.  Μια δύναμη, που τελικά τον 
ανέβασε από τον ταπεινό λοφίσκο απ’ όπου ξεκίνησε, στην πιο ψηλή 
βουνοκορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.     Και τούτο, γιατί 
ήταν αποφασισμένος να την ανέβει και γιατί στην κορυφή δεν φτάνει ο 
άτολμος ή ο δειλός, αλλά ο μαχητής.

Το πολύστροφο μυαλό του Φώτου, αγαπητοί ακροατές, δε βρίσκει 
χρόνο για αδράνεια.  Πάντα ανήσυχο, πάντα γεμάτο με ιδέες  - ιδέες 
καινοτόμες, ιδέες που να μπορούσαν να αλλάξουν τη ποιότητα της κα-
θημερινής μας ζωής.

Ο Φώτος Φωτιάδης είναι άνθρωπος σοφός.  Και είναι σοφός γιατί οι 
καλές του πράξεις βοούν εντονότερα από όσο βοούν τα λόγια του.  Και 
ως σοφός, ξέρει πως ο άνθρωπος τότε μόνο μπορεί να  νοιώθει άν-
θρωπος, όταν σέβεται τον εαυτό του, όταν είναι γνήσιος κι’ αληθινός, 
και όταν συνειδητοποιήσει ότι στη ζωή είναι πάντοτε χρεώστης.»

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε πως 
“δεν είναι αβίαστα που πήραμε την απόφαση να τιμήσουμε σήμερα τον 
Φώτο Φωτιάδη, αλλά είναι με πλήρη συναίσθηση της πρόσθετης αξίας 
που δίνουν στην Κύπρο μας πρωτοβουλίες του,  που  αναδεικνύουν τον 
πολιτισμό της, το ποιόν των ανθρώπων της, την προσήλωση και την 
πίστη ενός λαού ο οποίος για χιλιετίες επιμένει να δημιουργεί σε αυτό 
τον μικρό τόπο”.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ακόμα ότι “η χώρα μας είναι μικρή, έχει 
όμως τόσες φορές αποδείξει το πόσο η ακτινοβολία της μπορεί να ξε-
περάσει το μικρό της μέγεθος και το πόσο οι άνθρωποι της Κύπρου, 
πεισματάρηδες και δημιουργικοί,  επιμένουν να δικαιώνουν τον στίχο 
του Κώστα Μόντη, ο οποίος έγραψε : «Γρόνια, σκλαβκιές ατέλειωτες, 
τον πάτσον τζιαι το κλώτσον τους. Μα εμείς τζιαμαί, ελιές τζιαι τερα-
τσιές πάνω στο ρότσον τους».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Πρό-
δρομος Προδρόμου ανέφερε ότι εάν θεωρήσουμε τον πολιτισμό σαν 
μια ευρύτερη έννοια, τον Φώτο Φωτιάδη θα έπρεπε να τον τιμήσου-
με και για την επιχειρηματική του δραστηριότητα διότι και η εμπορία, 
ακόμη, ιδιαίτερα μάλιστα η διεθνής εμπορία, αν και δεν είναι ακριβώς 
δημιουργία, κάποτε μπορεί να διαδίδει πολιτισμό.

Πρόσθεσε ότι ο άνθρωπος που τιμούμε σήμερα με τη ζωή και τη δρα-
στηριότητά του στο χώρο της οικονομικής δημιουργίας συνδέθηκε για 
σχεδόν ένα αιώνα με την πορεία της κοινωνίας μας και υπήρξαν μάλι-
στα οριακές στιγμές που η προσωπική του πορεία διαγράφει ανάγλυ-
φα την εξέλιξη της κοινωνίας και της πολιτείας μας.

Ο κ. Προδρόμου, στη συνέχεια,  ανέγνωσε συγχαρητήρια επιστολή  την 
οποία απέστειλε προς τον κ. Φωτιάδη ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, 
Θεόδωρος ο Β` και στην οποία χαρακτηρίζει τον Κύπριο επιχειρημα-
τία “πατριάρχη του κυπριακού επιχειρείν, άρχοντα ευπατρίδη, μεγάλο 
Κύπριο, μέντορα, πνευματικό οδηγό και καθοδηγητή της Οικονομικής, 
Κοινωνικής και Πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, φιλάνθρωπο και ελε-
ήμονα”.

Το σκεπτικό βράβευσης ανέγνωσε η Διευθύντρια Επικοινωνίας του 
ΔΗΣΥ, κα. Σόφη Μιχαηλίδου, η οποία είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο  
του  Ινστιτούτου Πολιτισμού βραβεύει τον Φώτο Φωτιάδη λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Φώτος Φωτιάδης” θε-
σμοθέτησε και αθλοθετεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, σημαντικά  μαθητικά βραβεία για τη μελέτη του έργου 
του Κώστα Μόντη.

Επίσης, καταγράφηκε η πρωτοβουλία του τιμώμενου να εγκαταστήσει 
προτομή μετά τον θάνατο του Κώστα Μόντη στη Λεωφόρο Στασίνου στη 
Λευκωσία, εκτιμήθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε προκειμένου 
να κηρυχθεί το έτος 2014 επίσημα ως  «Έτος Κώστα Μόντη»  αλλά 
και να ανεγερθεί προτομή του Κώστα Μόντη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
καθώς επίσης και σε δύο από τα μεγαλύτερα  πανεπιστήμια του εξω-
τερικού, UNAM του Μεξικού και Columbia της Νέας Υόρκης,   για αυτό 
και του απονέμει την τιμητική αυτή διάκριση στο πλαίσιο του Βραβεί-
ου Κώστα Μόντη.
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg 

Βραβεύτηκαν οι Κορυφαίοι 
Χιονοδρόμοι του 2015

Ημέρα του Τέννις 
Η ΟΑΚ τίμησε τους κορυφαίους 
αντισφαιριστές του 2015

Φιλανθρωπικό Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου με συμμετοχή της 
ομάδας του πρατηρίου Λεμεσού

8ος Ποδηλατικός Άθλος Κύπρου

Τα  Μουσικά  Βραβεία 
«Μάριος  Τόκας»,  «Κώστας  Μόντης» 
του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» και 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν η 
Ημερίδα και η  Τελετή  Απονομής των 
Βραβείων «Κώστα  Μόντη»

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Προσωπικό
Ημέρα Παιδιού στον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης - Μια συναρπαστική 
εμπειρία στο χωριό Αγρός

Ετήσια Συνάντηση Photos Photiades 
Breweries και Blue Sky 2016 

Παγκύπρια Ετήσια Συνάντηση της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 2016

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

H Universal Life βράβευσε τους 
Άριστους Ασφαλιστές της

Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg
Το Έπαθλο Ήθους , Τέχνης και Αρετής Carlsberg  που φέτος αισίως 
συμπληρώνει 45 χρόνια ζωής και προσφοράς στο Κυπριακό ποδό-
σφαιρο , έχει βραβεύσει τους καλύτερους Κύπριους αλλά και ξένους 
ποδοσφαιριστές και έχει   συμβάλει τα μέγιστα στην εμπέδωση του 
τίμιου παιχνιδιού και την ανάδειξη   αθλητών ’’πρότυπα’’ και παρά-
δειγμα προς μίμηση  για την νεολαία.

Περαιτέρω ο  δημοφιλής θεσμός,   δίνει την ευκαιρία στους ‘’Καλύτε-
ρους Ποδοσφαιριστές’’  του κάθε αγωνιστικού μήνα,  να υποδείξουν 
ένα Αγαθοεργό- Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, στο οποίο η εταιρεία μας συ-
νεισφέρει το πόσο των 1000 ευρώ, αναδεικνύοντας έτσι το ανθρώπινο 
πρόσωπο του ποδοσφαίρου.

1.Kαλύτερος Ιανουαρίου 2016, ο Ευαγόρας 
Χατζηφραγκίσκου της Δόξας Κατωκοπιάς

 ‘’Καλύτερος ποδοσφαιριστής του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg’’, για τον μήνα Ιανουάριο 2016, αναδείχτηκε ο τερματοφύλα-
κας της προσφυγικής ομάδας της Κατωκοπιάς,  Ευαγόρας Χατζηφρα-
γκίσκου, ο οποίος βραβεύτηκε από την φίλαθλη εταιρεία Carlsberg 
με το αριστείο του θεσμού, ενώ με δική του υπόδειξη, η Carlsberg 
συνείσφερε στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ενηλίκων (Α.Μ.Ε.Α) Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου, 
το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
διέπουν τη διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού.

Η απονομή του επάθλου στον ποδοσφαιριστή  και η επίδοση της επι-
ταγής στην πρόεδρο του Συνδέσμου, κα Κούλλα Χρυσοχίδου, έγινε την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, στα κεντρικά  γραφεία  της  Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς (Carlsberg), στα  Λατσιά,  από τον Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη. 

Ο Ευαγόρας ευχαρίστησε την EAK και την Carlsberg, για την τιμητική 
αυτή διάκριση, καθώς επίσης και τους συμποδοσφαιριστές του για τη 
συμβολή τους στην επιτυχία του, η οποία θα ολοκληρωθεί με την επί-
τευξη των στόχων της ομάδας.

Η κα Χρυσοχίδου με τη σειρά της ανάφερε: «ευχαριστούμε τον Ευα-
γόρα που επέλεξε τον Σύνδεσμο μας για την εισφορά των 1000 ευρώ. 
Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ικανοποίηση των άμεσων ανα-
γκών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Είμαστε ευγνώμονες προς την 

Carlsberg  για  τη βοήθεια και στήριξη που προσφέρει στην κοινω-
νία και τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μέσω του αθλητικού θεσμού του 
Επάθλου Carlsberg, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που βιώνουμε».    

2.Καλύτερος Φεβρουαρίου ο Γιώργος Εφραίμ 
του ΑΠΟΕΛ

O διεθνής ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Γιώργος Εφραίμ, αναδείχτηκε 
από τους αθλητικούς συντάκτες, που συμμετέχουν στην ψηφοφορία 
του δημοφιλούς θεσμού, ως ο ‘’Καλύτερος Ποδοσφαιριστής’’ του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg,  για τον μήνα Φεβρουά-
ριο 2016. Η απονομή του βραβείου του καθώς και η  επιταγή των 1000 
ευρώ, εισφορά της Carlsberg στο ίδρυμα Europa Uomo Κύπρου, που 
ο ίδιος επέλεξε, έγινε την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, στα γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης, στα Λατσιά. Την σχετική επιταγή παρέλαβε από τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας, Αντρέα Σμυρίλλη, ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Αντρέας Μωυσέως. 

Ο Γιώργος Εφραίμ ευχαρίστησε την Ένωση Aθλητικογράφων Kύπρου 
που τον τίμησαν με την ψήφο τους καθώς και την Carlsberg που μέσω 
του θεσμού του Επάθλου, προωθεί το τίμιο παιχνίδι και την ευγενή 
άμιλλα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Και πρόσθεσε: «για την επιτυχία 
αυτή συνέβαλαν και οι συμποδοσφαιριστές μου, χωρίς την βοήθεια 
των οποίων δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τους ευχαριστώ 
και υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τον ίδιο ζήλο για 
επίτευξη των στόχων της ομάδας μας». 

Ο κ. Μωυσέως με τη σειρά του ανάφερε: «ευχαριστούμε τον Γιώργο 
που επέλεξε τον Σύνδεσμο μας για την εισφορά των 1000 ευρώ. Για την 
χειρονομία του αυτή το ΔΣ του Europa Uomo Κύπρου, αποφάσισε να 
τον ανακηρύξει σαν επίτιμο μέλος του Συνδέσμου. Τα χρήματα αυτά θα 
διατεθούν για τη ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του αντρικού πλη-
θυσμού, πάνω σε ιατρικά θέματα που αφορούν τον καρκίνο του προ-
στάτη». Περαιτέρω ο κ. Μωυσέως, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του 
προς την Carlsberg και τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, για  την βοήθεια 
και στήριξη που προσφέρουν στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, μέσω του 
αθλητικού θεσμού του Επάθλου Carlsberg και στην κοινωνία ευρύτε-
ρα και ευχήθηκε το παράδειγμα τους να το ακολουθήσουν και άλλοι.    

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τις απονομές. Από αριστερά, Aλέξης 
Φωτιάδης Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
Γιώργος Σαββίδης Team Manager ΑΠΟΕΛ, Γιώργος Εφραίμ ΑΠΟΕΛ, 
Αντρέας Σμυρίλλης Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Carlsberg, και 
Αντρέας Μωυσέως, πρόεδρος  Europa Uomo Κύπρου.
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3.Kαλύτερος Μαρτίου 2016,  ο Urko Pardo του 
ΑΠΟΕΛ 
Ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, Urko Pardo, αναδείχτηκε από την 
αντικειμενική και αμερόληπτη ψήφο των αθλητικών συντακτών, ως ο 
Καλύτερος Ποδοσφαιριστής του Επάθλου Ήθους , Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg, για τον μήνα Μάρτιο 2016.

Για αυτή την επιτυχία ο  Urko Pardo τιμήθηκε από την φίλαθλη εται-
ρεία Carlsberg, με το Αριστείο του θεσμού, ενώ ο ίδιος σε συνεννόηση 
με το  σωματείο του, επέλεξε το ‘’ Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρ-
κωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΝΘΕΑ’’, στο οποίο η  

Carlsberg συνεισέφερε το πόσο των 1000 ευρώ, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού της 
Carlsberg.

Η  απονομή του Επάθλου στον Urko Pardo και της επιταγής στον Δρα 
Κυριάκο Βερεσιέ, Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΝΘΕΑ, έγινε την 
Τετάρτη 30/3/16, στα Κεντρικά Γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς (Carlsberg), στα Λατσιά, από τον Διευθυντή Δημοσίων της Σχέ-
σεων της Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη, στην παρουσία του  Γενικού 
Γραμματέα του ΔΣ του ΚΕΝΘΕΑ κ. Λευτέρη Κόκκινου. 

Ο Δρ Κυριακος Βερεσιές, ευχαρίστησε την Carlsberg και τον Όμιλο 
Φωτιάδη για την διαχρονική προσφορά και στήριξη που προσφέρει 
στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 
τον Urko Pardo που επέλεξε τον ΚΕΝΘΕΑ για την εισφορά του χρημα-
τικού ποσού της Carlsberg. 

O Urko Pardo,   συγχάρηκε την Carlsberg για τη διεξαγωγή του θεσμού 
που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του ποδοσφαίρου και  δίνει 
τα κίνητρα  στους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται μέσα στα σωστά 
πλαίσια του Τίμιου Παιχνιδιού και της ευγενούς άμιλλας. Φυσικά δεν 
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους αθλητικούς συντάκτες που τον τίμη-
σαν με τη ψήφο τους , αλλά και τους συμποδοσφαιριστές του για την 
συμβολή τους στην επιτυχία του αυτή.

Ημέρα του Τέννις 
Η ΟΑΚ τίμησε τους κορυφαίους 
αντισφαιριστές του 2015
Η ΟΑΚ τίμησε τους κορυφαίους 

Στην παρουσία της ηγεσίας του Κυπριακού Αθλητισμού, η Ομοσπον-
δία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (OAK), πραγματοποίησε την Πέμπτη 18 
Φεβρουαρίου στο “Lemon Park” την ετήσια τελετή βράβευσης των 
αρίστων αθλητών, και των Πρωταθλητών Ομίλων Αντισφαίρισης για το 
2015. Η Ομοσπονδία γιόρτασε φέτος τα 65χρονα της και η «Ημέρα του 
Τένις» ήταν αφιερωμένη στους βετεράνους αντισφαιριστές.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΟΑΚ κ. Φίλιος Χριστοδούλου προέβη 
σε απολογισμό των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας κατά το 2015, 
και αναφέρθηκε στις σημαντικότερες επιτυχίες των αθλητών στην 
Κύπρο και στο διεθνή χώρο, καθώς και στις συμμετοχές των Εθνικών 
ομάδων. Εξήρε την αγαστή συνεργασία με τον ΚΟΑ ως θεσμικού χορη-
γού της ΟΑΚ, καθώς και με την ΚΟΕ, και ευχαρίστησε για την πολύτιμη 
στήριξη τους χορηγούς της Ομοσπονδίας, τον επίσημο χορηγό ΑΓΡΟΣ 
Φυσικό μεταλλικό νερό, την ΟΠΑΠ Κύπρου, την AUDI, την Alpha Bank 
(η συμφωνία έληξε το 2015)  την Wilson, της επίσημης μπάλας της 
ΟΑΚ, την Τράπεζα Κύπρου,  όπως επίσης και του Lemon Park  και τους 
KPMG που ήταν οι χορηγοί της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπια-
κής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Δημήτρης Λόρδος, η Πρόεδρος του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέληνα 
και εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού η Επιθεωρήτρια 
Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης κα Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Την τελετή βράβευσης, τίμησαν με την παρουσία τους,  ο πρόεδρος του 
Ομίλου μας, Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, κ. Αλέξης Φωτιάδης, οι οποίοι και έκα-
ναν και απονομές. Την εταιρεία μας που ειναι η επίσημη Χορηγός της 
ΟΑΚ, με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ, εκπροσώπησε η Brand 
Manager συνάδελφος, Μαρία Θεοδώρου.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή 
του «Αριστείου της ΟΑΚ» που απονεμήθηκε στην 
πρώτη Εθνική Ομάδα της Κύπρου στο Davis Cup 
η οποία αγωνίστηκε το 1985 εναντίον της Ιρλαν-
δίας. Η ομάδα αποτελείτο από τους  Άλκη Παπα-
μιχαήλ, Χάικ Αστζιάν, Γιάννο Χατζηγεωργίου και 
Φοίβο Ζαχαριάδη, και είχε ως κάπτεν τον Γιαννά-
κη Κωνσταντινίδη. Της βράβευσης προηγήθηκε η 
προβολή σύντομου φιλμ από το τουρνουά Τροό-
δους 1985, στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων 
και οι αντισφαιριστές μέλη της Εθνικής ομάδας.

Η Ανώτατη Τιμητική Διάκριση της ΟΑΚ απονεμή-
θηκε στον τέως Πρωταθλητή Δημήτρη Λεοντή ο 

οποίος κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ των 47 συμ-
μετοχών στην Εθνική Ομάδα Davis Cup.

Με το βραβείο του «Αντισφαιριστή της Χρονιάς» 
τιμήθηκε ο Πέτρος Χρυσοχός για τις σημαντικές 
επιτυχίες του σε διεθνή πρωταθλήματα του 2015.

Ως καλύτερος έφηβος Αντισφαιριστής τιμήθηκε 
ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και καλύτερη νεά-
νιδα αντισφαιρίστρια η Ελίζα Ομήρου. Το βραβείο 
«Ευ Αγωνίζεσθαι» και  Ήθους απονεμήθηκε στον 
Έντμοντ Αϊνιτζιάν, το οποίο παρέλαβε από την 

Πρέσβειρα του Fair Play Χρυσταλλένη Τρικωμίτη. Ως ο καλύτερος 
προπονητής για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε τιμήθηκε ο Δημήτρης 
Ηροδότου.

Τιμήθηκαν οι τέσσερις καλύτεροι αθλητές, όλων των ηλικιακών κα-
τηγοριών που πρώτευσαν, με βάση την επίσημη βαθμολογία της Ομο-
σπονδίας για το 2015 και τις διεθνείς τους επιτυχίες, ενώ στους αθλη-
τές αυτούς δόθηκαν χρηματικά βραβεία σύμφωνα με το ενιαίο σχέδιο 
κινήτρων της ΟΑΚ, το οποίο επιχορηγεί ο ΚΟΑ. Βραβεύτηκαν επίσης οι 
κορυφαίοι αντισφαιριστές στο Beach Tennis.

Καλύτερος Αντισφαιριστής της χρονιάς στην κατηγορία Ανδρών ανα-
δείχτηκε ο Μάρκος Παγδατής ενώ στην κατηγορία Γυναικών πρώτευσε 
η Ελίζα Ομήρου. Πρωταθλητής Όμιλος του «ΑΓΡΟΣ Διασωματειακού 
Πρωταθλήματος» της ΟΑΚ αναδείχτηκε η Ακαδημία Τένις Ηροδότου, 
και δευτεραθλητής ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Λευκωσίας- Φιλτ Κλαπ. 

Η ΟΑΚ προσέφερε δύο εισιτήρια εισόδου Wibledon ως Βραβείο Εφή-
βων και Νεανίδων Πρωταθλητών 12 μέχρι 18 χρονών, το οποίο ύστερα 
από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κέρδισε η Άννα Σαβτσένκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των τιμηθέντων πρωταθλητών στην 
κατηγορία Αγοριών κάτω των 12 ετών, είναι και ο ταλαντούχος αντι-
σφαιριστής, Φώτος Φωτιάδης ο νεότερος, εγγονός του πρόεδρου μας 
Δρα Φώτου Ια Φωτιάδη και γιός του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς, κ. Αλέξη Φωτιάδη.

Συγχαίρουμε τον νεαρό Φώτο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον 
μέλλον.

Βραβεύτηκαν οι Κορυφαίοι Χιονοδρόμοι 
του 2015
Η Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου, στα πλαίσια μιας σεμνής τε-
λετής που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων της ΚΟΕ, 
του Προέδρου της κ. Ουράνιου Ιωαννίδη, του Αντιπροέδρου της 
κ. Δημήτρη Λόρδου και του Γ.Γραμματέα της ΚΟΕ Στρατηγού 
Χαράλαμπου Λόττα,  στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, βράβευσε 
τους κορυφαίους χιονοδρόμους αθλητές για το 2015.

Στην παρουσία επίσης των χορηγών της Ομοσπονδίας  στους οποίους 
δόθηκαν μεγάλες ευχαριστίες: τις Εταιρείες, Carlsberg, Petrolina, 
Bridgestone, ΟΠΑΠ. Σημειώνεται ότι η Carlsberg αποτελεί ένα από 
τους αρχαιότερους και σημαντικότερους χορηγούς της Ομοσπονδίας 
Χιονοδρόμων.

Ευχαριστίες επίσης δόθηκαν και στον ΚΟΑ στην ΚΟΕ και στον ΚΟΤ για 
την πολύτιμη στήριξη τους.

Οι κορυφαίοι χιονοδρόμοι για το 2015 βάσει της επίσημης βαθμολογί-
ας της Ομοσπονδίας ήταν :

Άντρες και Νέοι: 
Γιάννος Κουγουμτζιάν 
(Χιονοδρομικού Ομίλου Λευκωσίας) 

Γυναίκες και Νεανίδες:
Καρολίνα Φωτιάδου & Ανδριάνα Πιερή 
(Ισοβαθμία) (ΧΟΛευκωσίας)

U 16 Boys : Ανδρέας Επιφανείου 
(Χιονοδρομικού Ομίλου Αμμοχώστου)

U 16 Girls : Αλίκη Χαλκούση 
(Χιονοδρομικού Ομίλου Λευκωσίας)  

U14 Boys: Έρικ Κονναρής 
(Ομίλου Χιονοδρόμων Λεμεσού)  
  
U14 Girls: Georgia Επιφανείου
(Χιονοδρομικού Ομίλου Αμμοχώστου)

Αγώνας Τεχνικής 
Κατάβασης 7/3/2015 - Race 1:
Κατηγορίες Ανδρών και Νέων:
1ος Γιάννος Κουγουμτζιάν
2ος Ανδρέας Μιχαήλ 
3ος Γιώργος Κάκκουρας  

Κατηγορίες Γυναικών και 
Νεανίδων:
1η Καρολίνα Φωτιάδου  
2η Ανδριάνα Πιερή   
3η Σοφία Αρμένη   

Παμπαίδες: 
Δημοσθένης Μιχαήλ
(Χιονοδρομικού Ομίλου Τροόδους)

Πανκορασίδες: Φλωρεντία Λοϊζίδου 
(Ομίλου Χιονοδρόμων Λεμεσού) 

Κατάταξη Ομίλων:
1ος Χιονοδρομικός Όμιλος Λευκωσίας
2ος Όμιλος Χιονοδρόμων Λεμεσού  
3ος Χιονοδρομικός Όμιλος Τροόδους

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν επίσης 
τα έπαθλα των κατηγοριών Ανδρών/ 
Γυναικών – Νέων/Νεανίδων για το Χιο-
νοδρομικό Αγώνα που διεξήχθη στις 7 
Μαρτίου 2015 ως  μέρος του Παγκύπρι-
ου Πρωταθλήματος 2015,  με τα εξής 
αποτελέσματα:

Αγώνας Τεχνικής Κατάβασης 
7/3/2015 - Race 2 
Κατηγορία Ανδρών:
1ος Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ   
2ος Ανδρέας Μιχαήλ  
3ος Πιερής Πιέρη    
 
Κατηγορία Νέων:
1ος Ανδρέας Μιχαήλ 
2ος Πιερής Πιέρη
3ος Γιάννος Κουγουμτζιάν

Κατηγορίες Γυναικών 
και Νεανίδων:
1η Καρολίνα Φωτιάδου
2η Ανδριάνα Πιερή    
3η Σοφία Αρμένη
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Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 
με συμμετοχή της ομάδας του 
πρατηρίου Λεμεσού

Η Λεμεσός πρωτοπορεί και πάλιν. Μετά την καθιερωμένη επιτυχή 
διοργάνωση αιμοδοσίας και προσφορά αίματος για τις ανάγκες της 
Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τους  κατά 
καιρούς διαγωνισμούς ταβλιού και την συλλογή χρημάτων για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς, αυτή τη φορά η νεοσυσταθείσα  ποδοσφαιρική 
ομάδα του πρατηρίου, συμμετείχε σε φιλανθρωπικό τουρνουά μίνι πο-
δοσφαίρου που διεξήχθη στις 24/4/16, στα γήπεδα ''Νίκου Παττίχη'', 
στη Λεμεσό. 

Διοργανωτής του τουρνουά, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για τις 
ανάγκες Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, ήταν Επαρχιακή Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία Λεμεσού (ΕΠΟΛ), η οποία  τυγχάνει να είναι και μια από 
τις 9 Αγροτικές Ομοσπονδίες που η εταιρεία μας χορηγεί πέραν τω 30 
χρόνων. 

Την ομάδα πρατηρίου Λεμεσού (φωτο), που αγωνίστηκε με φανέλες 
της Carlsberg και κατέλαβε την 4η θέση, μεταξύ 35 ομάδων που πήραν 
μέρος, αποτελούσαν οι πιο κάτω:
Νίκος Μιχαήλ, Παναγιώτης Κτίστης, Ανδρέας Κουτσίδης, 
Μάριος Σάββα, Αντώνης Καϊάφας, Αντώνης Πέτρου, 
Μύρτινος Στυλιανού, Ανδρέας Πρατσης     

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη συμμετοχή στην επιτυχία της ομάδας 
μας, είχε και ο επί σειρά ετών ένθερμος υποστηρικτής όλων των εκ-
δηλώσεων του πρατηρίου Λεμεσού, Γιαννάκης Καϊάφας, ο οποίος πα-
ρουσιάζεται στη φωτογραφία να δίνει εντολές στους ποδοσφαιριστές 
μας.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στις 
ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις.

8ος Ποδηλατικός Άθλος Κύπρου
Για όγδοη χρονιά η ομάδα φίλων  και κατοίκων της ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου, διοργάνωσε ποδηλατική διαδρομή, 
διάρκειας τριών ημερών, με την ονομασία «Ποδηλατικός Άθλος Κύ-
πρου».

Η ποδηλασία πραγματοποιήθηκε στις 1,2,3 Απριλίου 2016 και κάλυ-
ψε απόσταση 450km. Η εκκίνηση της διαδρομής ήταν από την ενο-
ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που γειτνιάζει με το εργοστάσιο 
Carlsberg και κάλυψε μεγάλο μέρος της Ελεύθερης Κύπρου (Iδάλιον, 
Πύργος Τυλληρίας , Πόλις Χρυσοχούς, Σταυρός της Ψώκας, Κοιλάδα 
των Κέδρων, Κύκκος, Χιονίστρα, Λεμεσός , Σταυροβούνι , Ιδάλιον). Η 
τελευταία ημέρα της διαδρομής - από το Βασιλικό μέχρι το  Σταυρο-
βούνι- ήταν αφιερωμένη στην πορεία της Αγίας Ελένης στην Κύπρο, 
όπου και ιδρύθηκε το ομώνυμο μοναστήρι.

Η εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης, 
στήριξε και φέτος την  προσπάθειας αυτή, που έχει σαν στόχο να  δώσει 
στα παιδιά της ενορίας  το μήνυμα για υγιείς τρόπους ενασχόλησης και 
να τονίσει την αξία του εθελοντισμού και του αθλητισμού καθώς και 
μέσα από τη συμβολική πώληση των χιλιομέτρων να υποστηρίξουμε   
οικονομικά τα σχολεία της ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης, Ιδαλίου.

Ο θεσμός εμπλουτίστηκε με δύο νέα  Ειδικά  Βρα-
βεία,  ενώ τα  Μουσικά Σχολεία επεκτάθηκαν  και 
στα Γυμνάσια.

Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου 
2016, στο Θέατρο Λανιτείου, στη Λεμεσό, οι τελικοί διαγωνισμοί  του  
7ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Σύνθεσης Τραγουδιού «Μάριος Τό-
κας», του 5ου  Παγκύπριου Διαγωνισμού  Μελοποίησης στίχων του  
Κώστα Μόντη και ο 3ος  Παγκύπριος Διαγωνισμός Σύνθεσης Ενόργα-
νης Μουσικής.

Μετά το πέρας των τελικών διαγωνισμών απονεμήθηκαν τα  Βραβεία 
στους νικητές.  Τα Βραβεία αυτά, ένας  ωραίος και  ωφέλιμος για τους 
νέους μας θεσμός, συνδιοργανώνουν σε αγαστή συνεργασία το Κοι-
νωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος  Φωτιάδης» 
που είναι  και ο χορηγός των Βραβείων  και το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος   Δρ. Φώτος Φωτιάδης 
ανέφερε ότι με τη διοργάνωση των πιο πάνω διαγωνισμών πέραν του 
γεγονότος ότι τιμούνται δύο κορυφαίοι  πνευματικοί δημιουργοί μας, 
ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης Μάριος Τόκας και ο  μεγάλος μας 
ποιητής Κώστας Μόντης,  δίνεται και η ευκαιρία στους μαθητές μας, 
δια της μουσικής, να ενασχοληθούν στην πνευματική δημιουργία και  
να αναπτύξουν  ευγενική άμιλλα μεταξύ τους, πράγμα που τους απο-
μακρύνει από αντικοινωνικές συμπεριφορές, που σήμερα αποτελούν 
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Ο Δρ.  Φώτος Φωτιάδης  ευχαρίστησε θερμά  το Υπουργείο Παιδείας  
και  Πολιτισμού  καθώς και τον ίδιο τον Υπουργό για τη δημιουργική 
τους συνεργασία και για τη λειτουργία  των Μουσικών Λυκείων και τη 
από φέτος, επέκταση του θεσμού και στα Γυμνάσια.   Εξήρε  επίσης 
τη δημιουργία δύο νέων ειδικών βραβείων, ένα για τον Μάριο Τόκα  
και ένα για τον Κώστα Μόντη, με τα οποία τιμούνται ιδιαίτερα οι δύο 
μεγάλοι μας δημιουργοί, αλλά δίνεται και ένα επιπλέον κίνητρο στους 
διαγωνιζομένους  μαθητές.

Ο  Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στην ομιλία του τόνισε ότι οι 
διαγωνισμοί αυτοί δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μας για σοβαρή 
ενασχόληση με τη μουσική και την καλλιέργεια των ταλέντων τους 
από μικρή ηλικία, αναβαθμίζει τη μουσική μας παιδεία και δικαιώνει 

Τα  Μουσικά  Βραβεία «Μάριος  Τόκας»,  
«Κώστας  Μόντης» του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης» και του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού

περισσότερο τους δημιουργούς μας.  Επίσης δίνουν στους νέους μας 
την ευκαιρία να εμπνευστούν από το έργο των δύο αυτών  μεγάλων  δη-
μιουργών και να μεταλαμπαδεύσουν το κληροδότημα τους,  τιμώντας 
έτσι με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την προσφορά τους στον Πολιτισμό 
μας.  Τέλος, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στον  συνδιοργανωτή  και 
αθλοθέτη των Διαγωνισμών, το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολι-
τιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης»   τόσο για την αγαστή συνεργασία 
όσο και για τη στήριξη στο θεσμό.

Ο Νίκος Τόκας ευχαρίστησε από μέρους της οικογένειας,  τόσο  το 
Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης»  όσο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού για τη  διοργάνωση των διαγωνισμών.   Τόνισε την αγάπη του Μά-
ριου Τόκα προς τους νέους και ανέφερε ότι τους παρότρυνε πάντοτε ν’ 
αγαπούν και να ασχολούνται με τη Μουσική.

Την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής   Μέσης 
Εκπαίδευσης,  κ. Λούης Κυπριανός, η Επιθεωρήτρια Μουσικής κυρία 
Γεωργία Νεοφύτου, πολλοί  Επιθεωρητές, Διευθυντές και Καθηγητές 
από όλα τα Σχολεία που συμμετείχαν στους τελικούς  διαγωνισμούς, 
γονείς μαθητών,  μαθητές και πολλοί άλλοι φιλόμουσοι.

Τέλος επιδόθηκαν τα  ένδεκα  Βραβεία στους νικητές, που ήσαν οι 
ακόλουθοι:

Το Ειδικό Βραβείο Ενόργανης Μουσικής «Μάριος Τόκας», πήρε το 
Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας και το Ειδικό Βραβείο  Μελοποίησης Στί-
χων  «Κώστα Μόντη» το Λύκειο Κοκκινοχωριών «Φώτης Πήττας».  

Στην κατηγορία των Γυμνασίων το Α΄  Βραβείο πήρε το Γυμνάσιο Αγίου 
Θεοδώρου Πάφου, το  Β΄ Βραβείο το Γυμνάσιο Τέρρα Σάντα και το Γ΄ 
Βραβείο το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Πολεμιδιών.  

Στην κατηγορία των Λυκείων, το  Α΄ Βραβείο πήρε το Λύκειο Αγίας Φυ-
λάξεως, το  Β΄  Βραβείο το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και το Γ΄ Βρα-
βείο το Γυμνάσιο/Λύκειο Τέρρα Σάντα.  

Στην κατηγορία των Μουσικών Σχολείων, το Α΄ Βραβείο  πήρε το Μου-
σικό Λύκειο Αμμοχώστου, το  Β΄ Βραβείο το Μουσικό Λύκειο  Λευκω-
σίας και το Γ΄ Βραβείο  το Μουσικό Λύκειο  Λεμεσού  «Μάριος  Τόκας».  
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν η Ημερίδα και 
η  Τελετή  Απονομής των Βραβείων 
«Κώστα  Μόντη»
η  Τελετή  Απονομής των Βραβείων 

Το Σάββατο  9 Απριλίου, 2016  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων της Τρά-
πεζας  Κύπρου,  στη Λευκωσία,  πραγματοποιήθηκε  με εξαιρετική  
επιτυχία σημαντική εκδήλωση για τον Κώστα Μόντη που περιλάμβανε 
Ημερίδα για το Ποιητικό και ευρύτερα Λογοτεχνικό  Έργο του Ποιητή.  
Καθώς επίσης  Τελετή Απονομής των Βραβείων  Κώστα Μόντη, στους 
πρωτεύσαντες μαθητές/μαθήτριες στον 12ον  
Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής 
Δοκιμίου και στον 3ον Παγκύπριο  Μαθητικό  
Διαγωνισμό  Διασκευής-Δραματοποίησης  
στίχων του ποιητή. 

Τους διαγωνισμούς αυτούς συνδιοργανώνουν 
κάθε χρόνο σε αγαστή συνεργασία το Κοινω-
φελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης», που είναι και ο εμπνευ-
στής και χορηγός του διαγωνισμού, με το 
Υπουργείο Παιδείας και τον Σύνδεσμο Ελλή-
νων Κυπρίων Φιλολόγων.  Στη διοργάνωση της 
Ημερίδας συμμετείχε και το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο Κύπρου.    Στους διαγωνισμούς  συμ-
μετέχουν όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία 
και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.  

Χαιρετισμούς στην πιο πάνω εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Καδής, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτος Φωτιάδης και ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων κ. Δημήτρης Ταλιαδώρος.

Ο Υπουργός Παιδείας Δρ. Κώστας  Καδής στον χαιρετισμό του μετα-
ξύ άλλων  ανέφερε ότι «ο Μόντης διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης στην Κύπρο και την  Ελλάδα και τόνισε ότι η απο-
μυθοποιητική  και συχνά ειρωνική και αιχμηρή ποιητική γραφή, η 
επιγραμματική λιτότητα, ο πότε δραματικός και πότε παιγνιώδης και 
σατιρικός τόνος των στίχων του, η αγωνιώδης αποτύπωση του ατομι-
κού και συλλογικού τραύματος, χωρίς συναισθηματισμό και ρητορεία, 
αλλά με συμπύκνωση, διαύγεια και καθαρότητα, είναι μερικά από τα 
γνωρίσματα της ποίησης του Κώστα Μόντη που την καθιστούν πλέον 
κλασική, καθώς έχει κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο».

Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης στο δικό του χαιρετισμό μεταξύ άλλων τόνισε 

ότι «Ο Κώστας Μόντης αναμφισβήτητα είναι ο μεγαλύτερος ποιητής 
του Κυπριακού Ελληνισμού του τελευταίου αιώνα και ένας από τους 
σημαντικότερους ποιητές με πανελλήνια εμβέλεια, τονίζοντας ότι η 
παρακαταθήκη που μας άφησε είναι πολύ μεγάλη και σημαντική, ότι 
ποιητές όπως ο Μόντης, ποτέ δεν πεθαίνουν αλλά απλά μετακομί-
ζουν στους στίχους τους και κατέληξε ότι το Έργο του Μόντη αποτελεί 

αστείρευτο τηλαυγή φάρο που φωτίζει όχι 
μόνο τη σύγχρονη γενιά των Κυπρίων αλλά 
θα φωτίζει εσαεί και τις επερχόμενες γε-
νιές».

Η επιτυχία της φιλολογικής Ημερίδας που 
διοργανώθηκε με τίτλο  «Κι’  εκεί απέναντι 
σου οι  λέξεις ….. όψεις του λογοτεχνικού 
έργου του Κώστα Μόντη» ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, γεγονός που οφείλεται τόσο 
στην ποιότητα, τη θεματολογία και τον 
αριθμό των ανακοινώσεων που  έγιναν  
από ακαδημαικούς  καθώς επίσης μελε-
τητές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι 
με τις πέντε πολύ ενδιαφέρουσες ανα-
κοινώσεις τους προέβησαν στην ανάλυση 
διαφόρων σημαντικών όψεων  του λογοτε-

χνικού έργου του Κώστα Μόντη.  Την Ημερίδα παρακολούθησαν πέραν 
των διακοσίων συνέδρων, κατά κύριο λόγο φιλόλογοι, εκπαιδευτικοί, 
λογοτέχνες  και άλλοι ενδιαφερόμενοι.  Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έδωσαν τροφή για περαιτέρω συζήτηση και 
ανάλυση σημαντικών πτυχών του έργου του Κώστα Μόντη.

Οι βραβευθέντες στο Διαγωνισμό Συγγραφής Δοκιμίου είναι:
A΄ Βραβείο: Καλλασίδου Θέα, Λύκειο  Α ,́ Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πάφος
Β΄ Βραβείο: Λαζάρου Χριστάλλα, Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλεως 
Χρυσοχού
Γ΄ Βραβείο: Κέκκου Αντωνία, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λάρνακα.

Στο Διαγωνισμό  Διασκευής/Δραματοποίησης  Στίχων βραβεύτηκαν 
τα ακόλουθα Σχολεία:
A΄ Βραβείο: Περιφερειακό Λύκειο  Λιβαδιών
Β΄ Βραβείο: Περιφερειακό  Λύκειο Κολοσσίου
Γ΄ Βραβείο: Λύκειο  Παραλιμνίου  

Ημέρα Παιδιού στον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης - Μια συναρπαστική εμπειρία 
στο χωριό Αγρός
Για τέταρτη συνεχή χρονιά μια μοναδική εμπειρία απόλαυσαν τα παι-
διά του προσωπικού του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, στο πλαίσιο του θε-
σμού «Ημέρα Παιδιού». Παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών επισκέφθηκαν 
το γραφικό χωριό Αγρός, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα και τα φημισμένα τοπικά προϊόντα του, κα-
θώς επίσης να απολαύσουν τις ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές και μυ-
ρωδιές της περιοχής. 

Πρώτος σταθμός το υπερσύγχρονο εμφιαλωτήριο της Blue Sky, εται-
ρείας του Ομίλου, όπου εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή το 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ. Κατά την ξενάγηση τους, τα παι-
διά ενημερώθηκαν από τον Υπεύθυνο του Εμφιαλωτηρίου Λάμπρο 
Λάμπρου, για τις πηγές του Αγρού, οι οποίες είναι εμπλουτισμένες εδώ 
και αιώνες από έξι χείμαρρους και είναι οι μόνες πηγές της Κύπρου 
που δεν έχουν στερέψει ποτέ. Επίσης, είδαν από κοντά τη διαδικασία 
εμφιάλωσης που ακολουθείται, καθώς και τον εξοπλισμό υψηλής τε-
χνολογίας που χρησιμοποιείται με στόχο τη διασφάλιση άριστης ποιό-
τητας  του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός. 

Στη συνέχεια, στην Εκκλησία Παναγίας της Ελεούσας μέσα από την 
αφήγηση του Αρχιμανδρίτη , Κυπριανού  Αψερού, εντυπωσιάστηκαν 
από την ιστορία και την κληρονομιά του χωριού και της εκκλησίας. 
Σύμφωνα με την παράδοση, στα χρόνια της εικονομαχίας 40 μοναχοί 
της Μικράς Ασίας φέρνοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας ήρθαν 
στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα ο Αγρός και έκτισαν καινούργιο 
μοναστήρι, το οποίο ονόμασαν «Μονή του Μεγάλου Αγρού». Το 1692 
μ.Χ. οι κάτοικοι της περιοχής για να προστατευτούν από επιδημία  που  
έπληξε την περιοχή, έκτισαν τα σπίτια τους κοντά στο μοναστήρι, κάτω 
από τη σκεπή της Παναγίας, κι έτσι δημιουργήθηκε το χωριό Αγρός.

Περπατώντας στα δρομάκια του χωριού τα παιδιά επισκέφθηκαν το 
εργοστάσιο «τριαντάφυλλων», όπου η οικογένεια Τσολάκη εδώ και 
αρκετά χρόνια παράγει μεταξύ άλλων ροδόσταγμα, ενώ στην κα Νίκη 
Αγαθοκλέους πήραν μια γεύση από παραδοσιακά προϊόντα και γλυκά 
του κουταλιού,  φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.

Μετά την περιήγηση τους στο χωριό, μικροί και μεγάλοι γευμάτισαν 
και διασκέδασαν με ομαδικά παιχνίδια.



16 17

Η ομαδικότητα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία μιας 
εταιρείας, ήταν το βασικό μήνυμα της φετινής Ετήσιας Συνάντησης 
Προσωπικού της Photos Photiades Breweries και Blue Sky, που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.

Την Ετήσια Συνάντηση άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής της Photos 
Photiades Breweries, κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, ο οποίος χαρακτηρι-
στικά δήλωσε ότι «οι αγώνες δεν κερδίζονται από τα πλοία, οι αγώνες 
κερδίζονται από τα πληρώματα», τονίζοντας ότι μπορούμε να συνεχί-
σουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά μόνο επιδει-
κνύοντας ομαδικό πνεύμα, προθυμία για ατομική συνεισφορά, όρεξη 
για δουλειά, προσήλωση στους στόχους και κουλτούρα νικητή. 

Κατά τη διάρκεια της φετινής εκδή-
λωσης, την οποία διοργάνωσε με επι-
τυχία επιτροπή με μέλη του προσωπι-
κού, έγιναν παρουσιάσεις ενεργειών 
στις οποίες έχουν προβεί τμήματα 
των δύο εταιρειών στο πλαίσιο της 
συνεχής αναβάθμισης και βελτίωσης 
των διεργασιών, απονεμήθηκαν βρα-
βεία για μηδέν ατυχήματα στο Τμήμα 
Διασφάλισης Ποιότητας, Ηλεκτρο-
μηχανολογικό Τμήμα, Τμήμα Συσκευ-

ασίας, Τμήμα Αποθηκών και Αγορών και στο Εμφιαλωτήριο του Αγρού, 
ενώ βραβεύθηκαν ο Μιχάλης Δήμαρχος για την Καλύτερη Ιδέα 2015 
και ο Αντρέας Φρίξου για την Καινοτόμα Ιδέα 2015. Επίσης, μέσα από 

το διασκεδαστικό διαγω-
νισμό με τίτλο «Ο Δρόμος 
προς την απόλαυση», οι 
ομάδες των εργαζομένων 
καλούνταν να τοποθετή-
σουν ορθά τα στάδια δια-
δικασίας παραγωγής και 
εμφιάλωσης της μπύρας, 
αναπτύσσοντας δεξιότητες 
ομαδικής εργασίας και κα-
λής συνεργασίας. 

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απονομή ειδικής τιμητικής πλακέτας 
στον Πρόεδρο του Ομίλου Δρα Φώτο Ια. Φωτιάδη από το προσωπικό με 
την αναγραφή «Τα καλά αφεντικά, δεν είναι αφεντικά, αλλά Ηγέτες». 
Ο Χαράλαμπος Μάρας σε ομιλία του εξήρε την προσωπικότητα του κ. 

Ετήσια Συνάντηση Photos Photiades 
Breweries και Blue Sky 2016 
Βασικό μας πλεονέκτημα η δυναμική της ομάδας στον χώρο εργασίας

Φωτιάδη ως ανθρώπου, αλλά 
και ως επιχειρηματία, δηλώ-
νοντας χαρακτηριστικά ότι «σε 
όλες τις δύσκολες στιγμές της 
εταιρείας αισθανόμασταν πως 
είχαμε σωστή και σοφή καθο-
δήγηση».  Βαθιά συγκινημένος 
ο κ. Φωτιάδης, ευχαρίστησε το 
προσωπικό για την ειλικρινή 
αγάπη και εκτίμηση του, τονίζο-
ντας για ακόμα μια φορά ότι «η 
μεγαλύτερη επένδυση του Ομίλου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, 
γι’ αυτό και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός ποιοτικού και 
φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος».

Η εκδήλωση έκλεισε με την καθιερωμένη υποβολή ερωτήσεων προς 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Παύλο Φωτιάδη, ο οποίος 
συνεχάρη το προσωπικό για την άψογη διοργάνωση, επισημαίνοντας 
τη σημαντική συμβολή της ομαδικής εργασίας στην ανταγωνιστικότη-
τα των εταιρειών του Ομίλου.

Με το σλόγκαν, η ‘’Επιτυχία είναι στο DNA μας, γιατί ο καθένας από 
εμάς είναι σημαντικός’’,  να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς,  
πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 9 Απριλίου 2016,  στη Λευκωσία, το 
ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς.

Το ραντεβού δόθηκε στις 9:30 το πρωί και οι σύνεδροι ήταν όλοι ακρι-
βείς στην ώρα τους, ακόμη και εκ ‘’Πάφου ορμώμενοι’’, οι οποίοι είχαν 
να  διανύσουν την μεγαλύτερη απόσταση. Μετά το πρωινό  καφέ, οι 
σύνεδροι ορεξάτοι, ήταν έτοιμοι να παρακολουθήσουν και συμμετά-
σχουν ενεργά στις εργασίες του πολύ ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού  
συνεδρίου, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον,  που επιμελώς προε-
τοίμασαν οι υπεύθυνοι.   

Παγκύπρια Ετήσια Συνάντηση της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 2016
Η Επιτυχία είναι στο DNΑ μας, γιατί ο καθένας από εμάς είναι σημαντικός

Τους συνέδρους καλωσόρισε με ένα δυναμικό "μπάσιμο", η Διευθύ-
ντρια  Imports and Logistics Manager, Καρολίνα Φωτιάδου, η οποία 
κάλεσε τους συναδέλφους να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση και 
την περηφάνια τους για τα προϊόντα της εταιρείας.  

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες  για το περιεχόμενο 
του προγράμματος, κύριο θέμα του οποίου αποτέλεσε το ‘’κυνήγι του  
χρυσαφιού των Βασιλέων της Ερήμου”. Ακολούθησε η λεπτομερής 
επεξήγηση της διαδικασίας από τον εισηγητή του πρωτότυπου   παι-
χνιδιού και οι σύνεδροι χωρισμένοι σε ομάδες, στρώθηκαν στη δου-
λειά. Στόχος του παιχνιδιού ήταν να αναδείξει την σημαντικότατα της 
ομαδικότητας και την συλλογική προσπάθεια που χρειάζεται για να 
φτάσει η ομάδα στον τελικό προορισμό με επιτυχία.

Με τη συμπλήρωση της εξερεύνησης  του μυστηρίου της ερήμου  και  
της ανεύρεσης του θησαυρού ο  εισηγητής του παιχνιδιού, ο Γιώργος 
Μαντές πλήρως  ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα ,  παρουσίασε 
κατά βαθμολογική σειρά κατάταξης τις   ομάδες  και  συγχάρηκε όλους 
τους  συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και τα αποτε-
λέσματα που πέτυχαν. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, Πανίκος 
Αλκιβιάδης, στην  ομιλία του ανάφερε: «μέσα από τη κύρια δραστη-
ριότητα του συνεδρίου “το κυνήγι  χρυσαφιού των Βασιλέων της Ερή-
μου”, παρατηρήσαμε ενέργειες των ομάδων οι οποίες διαδραματίζο-
νται στην καθημερινότητά μας και έχουν σαν στόχο την επιτυχία.

Κάποιες ομάδες είχαν στοχεύσει να πετύχουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα, να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους και σχεδίασαν 
ανάλογα τη στρατηγική τους. Άλλες ομάδες είχαν σχεδιάσει μια πο-
ρεία, με την οποία θα εξασφάλιζαν απλά την επιστροφή τους στη βάση 
και είναι εδώ που γίνεται η διαφορά αφού για εξαίρετα αποτελέσματα  
πρέπει ο στόχος να τίθεται  ψηλά και ο σχεδιασμός να γίνεται από την 
αρχή με όλα τα βήματα που χρειάζονται για να επιτύχει. 

Το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από τη χρονική στιγμή που παίρ-
νονται οι αποφάσεις.  Απαιτείται χρόνος για τις πληροφορίες που 
χρειάζονται  για  τη χάραξη της στρατηγικής, αλλά τα τελικά αποτε-
λέσματα είναι καλυτέρα και υπάρχει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου 
στην πορεία.

Κάθε δραστηριότητα, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη χρειά-
ζεται σχέδιο δράσης. Σε ένα σχέδιο δράσης αξιοποιούνται όλοι οι πό-
ροι. Οι πόροι είναι τα προϊόντα,  τα διαφημιστικά υλικά, οι διαδικασίες 
κλπ. Ο χρόνος πρέπει να αξιοποιείται  ως πόρος, παρά σαν εμπόδιο. 
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3.Ομαδικό Βραβείο  Παράδειγμα Προς Μίμηση 2015
Παραδείγματα προς μίμηση στην εταιρεία μας υπάρχουν αρκετά. Φέ-
τος, ξεχώρισε η ομάδα της Λευκωσίας, που αποτελούμενη από τους  
Υπεύθυνους Πωλητών, τους πωλητές, το γραφειακό προσωπικό και 
τους συναδέλφους στην αποθήκη, θέλοντας να συμβάλουν στον αγώ-
να που πραγματοποιεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος  για παιδιά με καρ-
κίνο και συναφείς παθήσεις “Ένα Όνειρο Μια Ευχή” εκπλήρωσαν την 
επιθυμία του μικρού Νικόλα να αποκτήσει  ένα  φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

4.Ατομικό Βραβείο Παράδειγμα Προς Μίμηση 2015
Κάθε χρόνο χιλιάδες συνάνθρωποι μας, μεταξύ των οποίων και πολλά 
παιδιά, καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια του αίματος, 
όπως η λευχαιμία, το λέμφωμα και άλλα κληρονομικά αιματολογικά 
νοσήματα. Για κάποιους ασθενείς η μεταμόσχευση μυελού των οστών 
από συγγενή ή εθελοντή δότη αποτελεί τη μοναδική θεραπεία. Η με-
ταμόσχευση μυελού των οστών  είναι μια σοβαρή και επίπονη διαδικα-
σία,  όμως η θεραπεία αυτή χάρισε  και θα χαρίζει ζωή σε συνανθρώ-
πους μας. Ο συνάδελφος Λούης Κάγκας, brand Manager στο τμήμα 
μπυρών,  με δική του πρωτοβουλία όταν είχε διαγνωστεί  συμβατός 
δότης μυελού των οστών, χωρίς να το σκεφτεί, προχώρησε να δώσει 
το δείγμα που χρειαζόταν για να βοηθήσει ένα άλλο συνάνθρωπο μας, 
έστω και αν δεν τον γνώριζε. Η αλτρουιστική γενναιόδωρη πράξη του 
Λούη να χαρίσει ζωή σε ένα συνάνθρωπο μας, αξίζει τα συγχαρητήρια 
μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Τέλος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης , ο 
Γενικός Διευθυντής, Πανίκος Αλκιβιάδης, ανακοίνωσε τη μετονομα-
σία της αίθουσας πωλητών του πρατηρίου Πάφου, σε ‘’Αίθουσα  Αντρέ-
ας Βραχνός’’, εις μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντα Επαρχιακού Δι-
ευθυντή Πάφου, συνάδελφου, Αντρέα Βραχνού.

Ακολούθησε γεύμα και η συνάντηση ολοκληρώθηκε  με ψυχαγωγι-
κό πρόγραμμα, που έτυχε ευμενούς κριτικής κυρίως από το ανδρικό 
φύλο. 

Διαγωνισμός Πωλήσεων 
Στη συνέχεια ο Εμπορικός Διευθυντής Γλαύκος Τοφαρίδης, ανακοί-
νωσε  τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού Πωλήσεων για το 2015, 
προσθέτοντας: «Η ομάδα Πωλήσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς   
καθημερινά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγοράς,   μαζί με τους 
υπεύθυνούς τους και τους επαρχιακούς Διευθυντές. Οι στόχοι πωλή-
σεων για τη χρονιά, τέθηκαν στον κάθε ένα ξεχωριστά. Αρκετοί έχουν 
πετύχει και ξεπεράσει τους στόχους πωλήσεών τους για το  2015. Τους 
συγχαίρουμε και είμαστε σίγουροι πως θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο 
και για το 2016 και θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση»

Βραβεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Στη συνέχεια απονεμηθηκαν τα βραβεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
για το  2015.

1.Βραβείο Καλύτερης Εκτέλεσης 2015
Βραβείο Καλύτερης Εκτέλεσης 2015, για το σχεδιασμό και εκτέλεση 
όλων των Χριστουγεννιάτικων Προβολών στη ζεστή αγορά, απονεμή-
θηκε στους:
Θεόδωρο Αντωνίου – Κey Accounts Manager  
Γιώργο Κίτη – Brand Manager – Spirits 
Γιώργο Σιακαλλή  - Key Acccounts Executive
Ανδρέα Χαρή- Επαρχιακό Διευθυντή Πάφου 
Ανδρέα Τσολάκη- Αναπληρωτή Επαρχιακό Διευθυντή Λεμεσού 
Μάριο Σκλάβο - Αναπληρωτή Επαρχιακό Διευθυντή Λάρνακας
Σάββα Οικονομίδη – Υπεύθυνο  Ζεστής Αγοράς Λευκωσίας 
Πέτρο Μιτσηγιώργη – Υπεύθυνο Πωλητών Επαρχίας Λευκωσίας
Νίκο Σάμιο – Πωλητή Ζεστής Αγοράς Πάφου 

2.Βραβείο Καινοτομίας 2015
Η καινοτομία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνεχή ανάπτυξη και 
βελτίωση των εργασιών της εταιρείας μας. Το Βραβείο Καινοτομίας 
2015,  απονεμήθηκε στο τμήμα Finance, στους συνάδελφους Γιάννη 
Μηνά,  Financial Controller, Charbel Chamoun, Assistant Financial 
Controller, Κλαίρη Γιάγκου Credit Controller και Μαρία Στυλιανού 
γραφέα,   για την Ολοκλήρωση και εφαρμογή σε Παγκύπρια βάση των 
αυτόματων πιστωτικών ελέγχων στα Hand Helds των πωλητών. Τη 
δική τους συμβολή στην επιτυχία αυτή είχαν και οι συνάδελφοι πω-
λητές,  χάριν στη βοήθεια και τις εισηγήσεις των οποίων,  τέθηκε σε 
εφαρμογή ο αυτόματος πιστωτικός έλεγχος καθώς επίσης και το τμή-
μα Management Information System.

Για αυτό σημαντικό είναι να τίθενται οι  προτεραιότητες της ομάδας, 
να γίνεται καταμερισμός των εργασιών και να υπάρχει συνεργασία. Η 
ομάδα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, πρέπει να  αξιοποιεί στη σω-
στή κατεύθυνση τους πόρους της για να πετύχει ψηλούς στόχους. Δεν 
αφήνουμε λανθασμένες πεποιθήσεις να μας περιορίζουν. Ο κυριότε-
ρος πόρος όμως για τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, είναι ο Άνθρωπος. 
Η Diageo λέει “Απέτυχες να προετοιμαστείς, προετοιμάσου να απο-
τύχεις”.  Η σωστή προετοιμασία απαιτεί συλλογή και αξιολόγηση των  
πληροφοριών, γνώση των προϊόντων και του  ανταγωνισμού, την αντί-
ληψη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. Εκτός από τα πιο πάνω, 
σημαντική είναι και η ενεργή ακρόαση. Κάθε πληροφορία πρέπει να 
αξιολογείται. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος δεν αποδέχεται 
εύκολα κάποια πράγματα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ευχαρίστα για αυτόν, 
αλλά τίποτε δεν είναι δεδομένο και για αυτό όσο πιο σφαιρική είναι η 
πληροφόρηση τόσο πιο εφικτή είναι και η επίτευξη των στόχων. 

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στην Κύπρο. Δουλεύοντας ομαδικά, με κοινούς στόχους, τότε η ομάδα 
αυτή μπορεί να πετύχει τα πάντα. Κάθε μέλος της ομάδας είναι σημα-
ντικό για αυτό με  κατανομή ρόλων και καθηκόντων, εμπλέκεται ολό-
κληρη η ομάδα  για επίτευξη των  στόχων.

Ακούγοντας προσεκτικά, μαθαίνοντας σταθερά, δουλεύοντας ομαδι-
κά, με σωστή προετοιμασία και στοχεύοντας ψηλά  υπάρχει αντίληψη 
των προβλημάτων και σωστή επίλυση τους και παράλληλα εντοπισμός 
των ευκαιριών για αξιοποίηση.

Ο μοναδικός δρόμος για τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ είναι η 
νίκη»!!!

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς κ. Αλέξης 
Φωτιάδης, συγχάρηκε  τις ομάδες για το ενδιαφέρον που επέδειξαν 
καθώς για τα αποτελέσματα που έφεραν και έδωσε τα εύσημα στους 
συντελεστές της διοργάνωσης.  Ενημέρωσε το προσωπικό για τα απο-
τελέσματα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς στην Κύπρο για το 2015 και 
για  τις προτεραιότητες για το 2016 και ευχήθηκε καλή επιτυχία. Μί-
λησε επίσης για τις δραστηριότητες και την πρόοδο των εταιριών του 
Ομίλου που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, Κροατία, Σλοβενία και 
Ελλάδα.

Ακολούθησε συζήτηση και αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του ευρη-
ματικού παιχνιδιού ‘’το κυνήγι του θησαυρού’’, καθώς και των άλλων 
σημαντικών θεμάτων  που κάλυψε το συνέδριο.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ιστορικά η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου 
1857, όταν γυναίκες που δούλευαν στα εργοστάσια υφαντουργίας και 
ιματισμού, στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενες 
για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς. 
Αργότερα, στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι διαμαρτυρίες  των γυ-
ναικών που ζητούσαν ίσα δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες εργα-

σίας καθώς και δικαίωμα ψήφου, επεκτάθηκαν και 
στην Ευρώπη. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο 
οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτά-
σουν την ημέρα τα δικαιώματα των γυναικών, με κοι-
νοποιήσεις για την υποστηρίξει της ισότητας και την 
αξιολογήσει της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.

Σήμερα, με τις γυναίκες σε πλείστες χώρες  να έχουν 
εξασφαλίσει  τα δικαιώματα τους , η ημέρα έχει χάσει 
την πολιτικό της νόημα και έχει γίνει απλώς μια ευ-
καιρία για τους άντρες να εκφράσουν την αγάπη και 
την εκτίμηση τους για τις γυναίκες, όπως συμβαίνει 
και με τη γιορτή της μάνας και την ημέρα του  Αγίου 
Βαλεντίνου. 

Μέσα σ’αυτά τα πλαίσια και εις ανάμνηση και αναγνώ-
ριση των αγώνων  των γυναικών για ίσα δικαιώματα, 
αλλά και  σαν ένδειξη αγάπης και εκτίμησης για την 
προσφορά της γυναίκας στην Κυπριακή κοινωνία και 

τον χώρο εργασίας, το Τμήμα Προσωπικού του Ομίλου μας, πρόσφερε 
στις ‘’ εορτάζουσες’’, από ένα συμβολικό αναμνηστικό βραχιολάκι της 
Europa Donna Κύπρου, που κυκλοφόρησε το 2016.

Η πράξη αύτη, ενισχύει το κοινωνικό αίσθημα ευθύνης που διακρίνει 
τον Όμιλο μας και ταυτόχρονα στηρίζει την Europa Donna Κύπρου, η 
οποία με την σειρά της στηρίζει χιλιάδες γυναίκες στη Κύπρο.
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Πρώτος ο Δημήτρης Κ. Τσικκίνης, 
του Υποκαταστήματος Ιάσονα Γ. 
Κυριάκου στη Λεμεσό

Δεύτερος ο Μεθόδιος Παπαμεθο-
δίου, του Υποκαταστήματος Τάκη 
Χριστοδούλου στη Λευκωσία

Τρίτη η Ρίτσα Σαββίδου, του Υπο-
καταστήματος Δημήτρη Πεχλιβάνη 
στη Λευκωσία

Κορυφαία Υποκαταστήματα

Πρώτο αναδείχθηκε το υποκατά-
στημα Χριστάκη Μακρή στη Λευ-
κωσία στο οποίο απονεμήθηκε 
επίσης το βραβείο Ποιότητας Υπο-
καταστήματος

Δεύτερο αναδείχθηκε το υποκατάστημα Μιχάλη Αργυρίδη στη Λευ-
κωσία.

Τρίτο αναδείχθηκε το υποκατάστημα Ιάσονα Γ. Κυριάκου στη Λεμεσό.

Την τελετή βράβευσης των κορυφαίων Ασφαλιστών της για το 2015 
πραγματοποίησε η Universal Life, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη 
Λευκωσία, στην παρουσία της Εφόρου Ασφαλίσεων, κας Βικτώριας 
Νάταρ και της Βοηθού Εφόρου Ασφαλίσεων κας Τώνιας Τσαγγάρη.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας Δρ. Φώτος Φωτιάδης, συνεχάρη και ευχαρί-
στησε του ΄Αριστους των Ασφαλιστών για το 2015, εκείνους που όπως 
χαρακτηριστικά είπε, «με αφοσίωση, μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά 
αλλά και πίστη στον εαυτό τους, δούλεψαν και πέτυχαν τον στόχο τους, 
αγωνιζόμενοι στην πρώτη γραμμή.»

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
κ. Ανδρέας Γεωργίου, απευθυνόμενος προς τους Kορυφαίους της χρο-
νιάς, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στόχος μας σ’ αυτή την παρατεταμέ-
νη οικονομική κρίση πρέπει να είναι οι πελάτες μας να αισθάνονται ότι 
η Εταιρεία βρίσκεται δίπλα τους για πιστή εξυπηρέτηση των ασφαλι-
στικών τους αναγκών» τονίζοντας τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα που 
διακρίνει τη Universal Life. 

Με τη σειρά του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, 
Δρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, αναφέρθηκε στα κύρια συστατικά μιας 
συστηματικής και διαχρονικής επιτυχίας και δήλωσε αισιόδοξος ότι 
με τη σκληρή δουλειά, συνεργασία αλλά και τον επαγγελματισμό που 
διακρίνει τους ασφαλιστές της Universal Life θα την οδηγήσουν σε 
ακόμα ψηλότερα σκαλοπάτια.  

H τελετή βράβευσης ήταν εμπνευσμένη από την ελληνική ταινία Ζορ-
μπάς και τον πρωταγωνιστή της, Αλέξη Ζορμπά, ο οποίος έχει μείνει 
στην ιστορία ως το σύμβολο της Ελληνικής ψυχής και της δύναμης 
της Ζωής, στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε κορυφαίο ασφαλιστή της 
Universal Life.  Όπως δε χαρακτηριστικά ανέφερε ο  Διευθυντής Πω-
λήσεων κ. Κούλλης Σαββίδης, «η Μαγκιά και η Υπερηφάνεια αποτε-
λούν απαραίτητο συστατικό στο γενετικό κώδικα των ασφαλιστών της 
Εταιρείας μας.»  Χορευτική ομάδα αποτελούμενη από επαγγελματίες 
χορευτές χόρεψαν διασκευασμένους χορούς του Ζορμπά.

Στους διακριθέντες ασφαλιστές απονεμήθηκαν έπαθλα και τιμητικές 
διακρίσεις για την παραγωγή τους το 2015 από τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  Τις πρώτες 
θέσεις  κατέλαβαν οι ακόλουθοι ασφαλιστές:

“Χορεύοντας στους ρυθμούς του Ζορμπά...”
H Universal Life βράβευσε τους Άριστους 
Ασφαλιστές της

Εκδηλώσεις 
Προσωπικού

Μια ευχάριστη έκπληξη για τον Πόλυ Κουδουνά

Τα γενέθλια της κυρίας "Ελλούς"

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο Θέκλας Σάββα

Αφυπηρέτηση Μαρούλας Χατζηπετρή και Βάσου Βιολάρη

Αφυπηρέτηση Ρίτας Αντωνίου

Η Τσικνοπέμπτη στα Κεντρικά Γραφεία της
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
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Μια ευχάριστη έκπληξη ανέμενε τον εμπορι-
κό Διευθυντή της BAT Πόλυ Κουδουνά κατά 
την επίσκεψη του στο πρατήριο Λάρνακας, 
τη Δευτέρα 22/2/2016, στα πλαίσια της ενη-
μέρωσης των Πωλητών της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς για τα νέα καπνικά προϊόντα της 
ΒΑΤ. Με την είσοδο του στην αίθουσα συνε-
δριάσεων, οι Πωλητές με επικεφαλής τον Βο-
ηθό Επαρχιακό Διευθυντή, Μάριο Σκλάβο, τον 
υποδέχτηκαν με πλατύ χαμόγελο και με μια 
τούρτα γενεθλίων.

Ο αγαπητός  Πόλυς έσβησε το κεράκι "ερω-
τηματικό", όπως συνηθίζεται να γίνεται μετά 
τα πρώτα 25 χρόνια, έτσι για να υπάρχει και 

το στοιχείο του μυστηρίου και όλοι μαζί οι 
παρευρισκόμενοι, τραγούδησαν το "Happy 
Birthday to You" και του ευχήθηκαν χρόνια 
πολλά και ευτυχισμένα.   

Ο Πόλυς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συ-
νάδελφους για την απρόσμενη, ευχάριστη και 
τιμητική για τον ίδιο χειρονομία και επιφυλά-
χτηκε για το κεραστικό! Φυσικά προχώρησε 
με περισσότερο ενθουσιασμό στην ενημέρω-
ση για τα νέα καπνικά προϊόντα, συνεπικου-
ρούμενος από τη συνάδελφο, Βασιλική Πα-
παντωνίου, Business Development Executive 
της ΒΑΤ.

Μια ευχάριστη έκπληξη για τον 
Πόλυ Κουδουνά

Η κα Έλλη Θεοδούλου, γνωστή με το υποκοριστι-
κό κα"Ελλού", είναι "υπεύθυνη καθαριότητας" 
του πρατηρίου Λάρνακας για τα τελευταία 28 χρό-
νια, αλλά και για τη φιλοξενία των επισκεπτών, 
συνεργατών των γραφείων του πρατηρίου. Ερ-
γάζεται με ζήλο και υπευθυνότητα και όλοι μόνο 
καλά λόγια έχουν να πουν για το άτομο της. Η κα-
λοσύνη και προθυμία της να εξυπηρετήσει τους 
συναδέλφους της και τους επισκέπτες, είναι πα-
ραδειγματική. Ο καφές της είναι κατά παραγγελία 
και ικανοποιεί κάθε γευστολογική  προτίμηση.  

Η κα Ελλού, είναι πολυτάλαντη. Εκτός από τους παραδοσιακούς μυ-
ρωδάτους καφέδες, φτιάχνει θεσπέσιους λοκμάδες με τους οποίους 
φιλεύει  τους συναδέλφους της δύο φορές τη βδομάδα. Είναι φιλό-
μουση και αγαπά με πάθος την Κυπριακή παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Παρόλον του ότι είναι αυτοδίδακτη ερασιτέχνης τραγουδο-
ποοιός, έχει εκδώσει 3 CD'S τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά.  

Στις 15 Ιανουαρίου 2016, η κα Ελλού, γιόρταζε 
τα 65α γενέθλια της και οι συνάδελφοι της φρό-
ντισαν να της το υπενθυμίσουν με μια ευχάριστη 
ανθρώπινη χειρονομία. Ετοίμασαν ένα πάρτι έκ-
πληξη και μαζί με την τούρτα, τα κεράκια και τις 
πολλές εγκάρδιες ευχές για Χρόνια Πολλά και 
Ευτυχισμένα, τις χάρισαν όμορφες ανθρώπινες 
στιγμές, γεμάτες αγάπη και εκτίμηση. Η κα Ελλού 
συγκινημένη ευχαρίστησε τους συναδέλφους της 
και ανταπέδωσε τις ευχές διακριτικά μέσα από τη 
μεγαλοσύνη της ψυχής της.
  

Μιλώντας στο περιοδικό μας ο Επαρχιακός Διευθυντής Λάρνακας, 
Σταύρος Μενελάου, μας είπε χαρακτηριστικά:" Η κα Ελλού είναι η 
προσωποποίηση της Κύπριας εργαζομένης μάνας. Είναι μια ευγενική, 
καλοσυνάτη και χαρισματική γυναίκα. Μεταφέρει μαζί της την χαρά 
και την αγαλλίαση που πηγάζει μέσα από την αγάπη της για το παραδο-
σιακό Κυπριακό τραγούδι. Την ευχαριστούμε για την προσφορά της και 
της ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή της". 

Τα γενέθλια της κυρίας "Ελλούς"

Την  επίσημη τιμητική εκδήλωση για την αφυπηρέτηση της Θέκλας Σάββα, που διοργά-
νωσε  το Τμήμα Προσωπικού του Ομίλου, στις 24/9/15, ακολούθησε  το αποχαιρετιστή-
ριο δείπνο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των συναδέλφων του Λογιστηρίου 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, με τους οποίους  η αγαπητή Θέκλα μοιράστηκε τα τε-
λευταία 19 χρόνια της ζωής της.

Ήταν μια αλησμόνητη και συγκινησιακή βραδιά για όλους όσοι συμμετείχαν .  Το ρολόι  
γύρισε πίσω στον χρόνο και επανέφερε στη μνήμη όμορφες αξέχαστες στιγμές, που 
έγιναν αντικείμενο ευχάριστης συζήτησης και  αναθέρμανσης των  σχέσεων.  Τα εύγε-
στα εδέσματα, η μπύρα Carlsberg και τα κρασιά Κυπερούντας, μαζί με τις περιποιήσεις 
του κέντρου που τους φιλοξένησε,  συνέβαλαν στην απόλυτη  της επιτυχία της  βραδιάς.   

Το ‘’πάρτι’’ ολοκληρώθηκε με την απονομή στην Θέκλα και την οικογένεια της, ενός 
πρωτότυπου αναμνηστικού  ‘’κάδρου με φωτογραφίες’’,  που απαθανατίζουν την ίδια  σε  
επαγγελματικές και οικογενειακές στιγμές.  Η Θέκλα   ευχαρίστησε τους φίλους της 
για το αναμνηστικό δώρο που θα τις θυμίζει τις όμορφες στιγμές της προσωπικής της 
ζωής.  Οι φιλίες και οι ανθρώπινες σχέσεις ποτέ δεν ξεχνιούνται. Παραμένουν εσαεί 
ανεξίτηλες στη μνήμη των ανθρώπων.

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο Θέκλας Σάββα

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος. Ο κάθε 
ένας από εμάς έχει ημερομηνία λήξης 
και μια μέρα θα έρθει και η δική μας 
σειρά για να συμπληρώσει τον μάχιμο 
κύκλο της εργασίας μας. Έτσι και οι 
αγαπητοί συνάδελφοι Βάσος Βιολά-
ρης και Μαρούλα Χατζηπετρή, μετά 
από μια πολυετή παραγωγική παρου-
σία και προσφορά στον Όμιλο Φώ-
τος Φωτιάδης και συγκεκριμένα στο 
Κέντρο Διανομής Λάρνακας, κόντρα 
στο χρόνο, έφτασε η ώρα να αφυπηρε-
τήσουν. Για να τους αποχαιρετήσει το 
προσωπικό του πρατηρίου Λάρνακας πραγματοποίησε στις 8 Ιανου-
αρίου 2016, οικογενειακή σύναξη στα πλαίσια της οποίας τους απο-
νεμήθηκε αναμνηστική τιμητική πλακέτα και εκφράστηκαν πολλές 
εγκάρδιες ευχές για καλή συνέχεα και ευτυχισμένη προσωπική και 
οικογενειακή ζωή.  

«Ηταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για να εκφράσουμε 
την αγάπη και την εκτίμηση μας προς τους δύο συναδέλφους», ανά-
φερε ο Επαρχιακός Διευθυντής Λάρνακας, Σταύρος Μενελάου. «Και 
οι δύο αφιέρωσαν εν μεγάλο κομμάτι της ζωής τους υπηρετώντας τον 
Όμιλο και άφησαν την δική τους σφραγίδα στην πορεία της Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς. Θα τους θυμόμαστε πάντα και θα αναπολούμε τις 
όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί».  

Ο Σταύρος Μενελάου έκανα μια σύντομη αναφορά στο βιογραφικό των 
δύο συναδέλφων και ανέφερε σχετικά.

«Η Μαρούλα Χατζηπετρή εργοδοτήθηκε στην εταιρεία στις 15.04.1991 
στη θέση της Αποθηκάριου και αφυπηρέτησε στις 31/12/15 σε ηλικία 
63 ετών. Υπηρέτησε με αφοσίωση και με απόλυτη επιτυχία και αποτε-
λεσματικότητα το πιο καίριο τμήμα του πρατηρίου. Είχε την αποκλει-
στική ευθύνη αλλά και τον απόλυτο έλεγχο της Αποθήκης Κινήσεως 
και των προϊόντων. Διακρινόταν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα 
της, ήταν επιβλητική, δίκαιη και έχαιρε της εκτίμησης των υφισταμέ-

Αφυπηρέτηση Μαρούλας Χατζηπετρή και 
Βάσου Βιολάρη

νων και συνεργατών της. Η κα Μαρούλα είναι 
νυμφευμένη με τον Γιώργο Χατζηπετρή, με τον 
οποίο απόκτησε δύο κόρες και δύο εγγόνια.  

Ο Βάσος Βιολάρης εργοδοτήθηκε στην εται-
ρεία την 01.10.1979 στη θέση του θέση του 
Συντηρητή Μπύρας Ντράφτ, και αφυπηρέτησε 
στις 31/12/2015 σε ηλικία  65 ετών, στη θέση 
του Υπεύθυνου Πωλητών. Ο Βάσος διακρί-
νονταν για την προθυμία και αμεσότητα στην 
εξυπηρέτηση της αγοράς, χωρίς να κοιτάζει το 
ρολόι. Υπήρξε αγαπητός μεταξύ των συνεργα-
τών και πελατών με τους οποίους είχε δημι-

ουργήσει μια ξεχωριστή επαγγελματική σχέση και φιλία. Διατέλεσε 
ποδοσφαιριστής της Αλκής Λάρνακας στην οποία αγωνίστηκε από το 
1966 μέχρι το 1984, ενώ την περίοδο 1979/1980, έπαιξε και στην Εθνι-
κή Κύπρου. Ο Βάσος παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο Χρύσω 
το 1974 και μαζί απέκτησαν δύο γιούς και τρία εγγόνια». 

Τόσο η Μαρούλα όσο και ο Βάσος συγκινημένοι ευχαρίστησαν τη 
διεύθυνση της εταιρείας και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης που τους 
έδωσαν την ευκαιρία να εργαστούν σε μια από τις μεγαλύτερες, αν-
θρώπινες, αξιόπιστες με κοινωνική προσφορά εταιρείες τη Κύπρο. H 
Mαρούλα συγκινημένη είπε: « σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και 
την στήριξη που μου προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας θυμαμαι 
και θα αναπολω τις ομορφες στιγμες που περασαμε μαζί». 

Ο Βάσος ανάφερε: «Αποχωρώ από την ενεργό δράση, άλλα πάντοτε 
θα θυμάμαι την εταιρεία τον χώρο εργασίας και όλους εσάς. Στα 36 
χρόνια υπηρεσίας μου γνώρισα και έκανα πολλούς φίλους. Πιστεύω 
ότι βάλαμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην ανάπτυξη και πρόοδο 
του οικοδομήματος που λέγεται Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και του 
Ομίλου Φώτος Φωτιάδης».

Και εμεις σα συντακτική ομάδα του περιοδικού ''τα νέα μας'', τους ευ-
χόμαστε κάθε καλό, υγεία και εκπλήρωση των ονείρων τους.

Αφυπηρέτηση Ρίτας Αντωνίου
Ακόμη μια αγαπητή συνάδελφος  με μακρά υπηρεσία στον Όμιλο μας, η Ρίτα 
Αντωνίου , συμπλήρωσε αισίως το ηλικιακό όριο εργοδότησης  και σύμφωνα 
με τα εργασιακά θέσμια,  αποχαιρέτησε  την ενεργό δράση και το εργασιακό πε-
ριβάλλον  για να συνεχίσει την προσφορά της από μια  νέα  κοινωνική έπαλξη. 
Αυτή της οικογένειας που αναπόφευκτα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Για τον λόγο αυτό η διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Διανομής Λευ-
κωσίας, απ΄ όπου η Ρίτα υπηρέτησε την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς  τα τε-
λευταία 19 χρόνια, από τη θέση της Ταμία, διοργάνωσε  στις 4 Απριλίου 2016, 
αποχαιρετιστήριο πάρτι στη διάρκεια του οποίου οι συνάδελφοι της απέδωσαν 
την πρέπουσα τιμή.

Η Χαριτίνη Αντωνίου, όπως είναι το βαπτιστικό της όνομα, κατάγεται από  τη 
‘’Γαλάτα’’ της Επαρχίας Λευκωσίας και είναι σύζυγος του πρώην συναδέλ-
φου Υπεύθυνου Πωλήσεων, Αρχιμήδη Αντωνίου, ο οποίος αφυπηρέτησε  στις 
20/6/2012.  Συμπλήρωσε 44 χρόνια παραγωγικής εργασίας στον Όμιλο Φώ-
τος Φωτιάδης και ανήκει στη παλιά φρουρά η οποία έζησε τις τέσσερεις εται-
ρείες του Ομίλου.  Την Φώτος Φωτιάδης & Σια Λτδ, στην οποία εργοδοτήθηκε  
στο Λογιστήριο από το 1972 μέχρι το 1975. Τη Μ.Χρ. Πλατάνης Λτδ, την οποία 
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είχε την χαρά να γίνει και γιαγιά της Μαριτίνης, που ήρθε και συμπλή-
ρωσε την οικογενειακή της ευτυχία.

Εμείς αγαπημένη μας Ρίτα θέλουμε να σου εκφράσουμε την αγάπη 
και την ευγνωμοσύνη μας και να σου ευχηθούμε η αφυπηρέτηση σου 
να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας δημιουργικής πορείας, καλή 
συνέχεια σε ότι και αν κάνεις, νάσαι πάντα ευτυχισμένη και να έχεις 
πάνω από όλα την υγεία σου. Να χαίρεσαι την οικογένεια σου και να 
εκπληρώσεις το όνειρο σου να γυρίσεις τον κόσμο με τον Αρχιμήδη 
σου. Εμείς θα σε σκεφτόμαστε πάντα με αγάπη και θα είσαι πάντα στις 
καρδιές μας».

Στον αποχαιρετιστήριο λόγο της η Ρίτα, γεμάτη από συγκίνηση, ευχα-
ρίστησε τους συναδέλφους της για την τιμητική εκδήλωση και ειπώ :  
« σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου για να μοιραστείτε αυτή την στιγ-
μή. Θεωρώ τον εαυτό πολύ τυχερό που εργάστηκα στον Όμιλο Εται-
ρειών Φώτος Φωτιάδης για 44 χρόνια. Πιστεύω πως και εγώ έβαλα το 
δικό μου μικρό λιθαράκι στην πρόοδο και ανάπτυξη του Ομίλου μας. 
Είχα την τύχη να εργαστώ με καλούς κα άξιους συναδέλφους. Σας ευ-
χαριστώ όλους για την εκτίμηση και την μακρόχρονη συνεργασία μας. 
Κρατώ βαθιά μέσα μου τις καλύτερες στιγμές και την φιλία μας. Είμαι 
σίγουροι πως θα συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο  ζήλο, ευσυνει-
δησία και ακόμη περισσότερη αποφασιστικότητα για την πρόοδο του 
Ομίλου, κάτι εξάλλου που αντανακλά και την δική σας ευημερία.  Ήμα-
στε συνοδοιπόροι στο ίδιο βαγόνι, εγώ  κατεβαίνω, καλή συνέχεια σε 
όλους », συμπλήρωσε. 

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
Πανίκος Αλκιβιάδης, εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά της 
Ρίτας, της ευχήθηκε κάθε καλό στη νέα της ζωή και της απένειμε τι-
μής ένεκεν, εκ μέρους του Προσωπικού αναμνηστική πλακέτα. 

υπηρέτησε στο λογιστήριο από το 1975 μέχρι το 1990,  την Φώτος Φω-
τιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, στην Αποθήκη Κινήσεως  από το 1990 μέ-
χρι το 1998,  και τέλος στην  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στη θέση 
της Ταμία, απ΄όπου και αφυπηρέτησε. 

Μιλώντας εκ μέρους του Προσωπικού ο Επαρχιακός Διευθυντής Λευ-
κωσίας Πανίκος Αποστόλου, είπε:  «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σ’ αυτή 
την σεμνή εκδήλωση, για  να αποχαιρετήσουμε την  αγαπημένη μας 
Ρίτα, η οποία αφυπηρετεί μετά από 44 χρόνια ευδόκιμης και παραγω-
γικής υπηρεσίας στον Όμιλο μας. 

Η Ρίτα, γνωστή για το ήθος, της ευαισθησίες και τους χαμηλούς τό-
νους που την χαρακτηρίζουν, πρότεινε στην διεύθυνση της εταιρείας 
και εισακούστηκε, όπως αντί του καθιερωμένου πάρτι που είθισται να 
γίνεται κατά την αφυπηρέτηση κάποιου συναδέλφου, το ποσό που θα 
διατίθετο,  να δοθεί στον Παγκύπριο Σύνδεσμο ‘’Ένα Όνειρο μια Ευχή’’ 
για τα παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Συγχαρητήρια Ρίτα 
μας. Ακόμα και την υστάτη, αποδεικνύεις τι άνθρωπος είσαι και μας 
δίνεις το παράδειγμα».

Στη συνέχεια ο Πανίκος Αποστόλου αναφέρθηκε στη μακρά και πε-
τυχεμένη διαδρομή και προσφορά της Ρίτας στον Όμιλο, με ιδιαίτερη 
έμφαση  στην τιμιότητα, εργατικότητα και το πάθος που διακατείχε-
το για την πρόοδο του Ομίλου,  χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν 
ανάμεσα τα άτομα που ξεχώρισαν  και έγραψαν την δική τους ιστορία 
στην εταιρεία μας.

Και συμπλήρωσε «Εδώ είναι που έγραψε και την οικογενειακή της 
ιστορία, αφού εδώ γνώρισε και παντρεύτηκε τον άντρα της ζωής της 
Αρχιμήδη, με τον οποίο απέκτησε τους τρεις λεβέντες της. Πρόσφατα 

Για ακόμη μια χρονιά το προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων της ΦΦΔ, 
γιόρτασε με τον παραδοσιακό τρόπο,  στις 3/3/16, την Τσικνοπέμπτη. 
Στις 11 το πρωί οι ‘’φουκούες’’ άναψαν  και όταν τα κάρβουνα ήταν έτοι-
μα, τα χοιρινό και το κοτόπουλο φιλέτο μαζί με τα χωριάτικα λουκάνι-
κα, παστουρμά και χαλούμια, τοποθετηθήκαν στις σχάρες. Ο καπνός 
και οι αναδυόμενες μυρωδιές από το ψήσιμο των κρεατικών,  γέμισαν 
την ατμόσφαιρα με μια έντονη μυρωδάτη ‘’τσίκνα’’,  επιβεβαιώνοντας 
έτσι πανηγυρικά  την ονομασία της  Τσικνοπέμπτης. (Τσίκνα + Πέμπτη)

Οι έμπειροι ψήστες  ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και γύρω στις 1μμ 
όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο φαγοπότι.  Πάντως όλοι βαθμολογού-
νται με άριστα και δίκαια πήραν  τα εύσημα των συνδαιτυμόνων. 

Το προσωπικό απόλαυσε τα εύγεστα εδέσματα μαζί με άφθονη μπύρα 
Carlsberg και ΛΕΩΝ , κρασιά Κυπερούντας και αναψυκτικά ΚΕΑΝ. Η 
Ελληνική λαϊκή μουσική, ανέβασε την διάθεση  και μερικοί συνάδελ-
φοι δοκίμασαν τις χορευτικές τους ικανότητες, δίδοντας μια ξεχωρι-
στή, ευχάριστη νότα στην εορταστική ατμόσφαιρα. Η μέρα της Τσικνο-
πέμπτης κύλησε όμορφα, προσφέροντας  ξεχωριστές στιγμές, μέσα 
από ένα παραδοσιακό έθιμο.

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια στην συντονίστρια της εκδήλωσης κα 
Μάρω Παναγιώτου και όλους όσοι ενεργά συνέβαλαν στην επιτυχία 
της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τον Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τσικνοπέ-
μπτη ονομάζεται η Πέμπτη της δεύτερης βδομάδας του Τριωδίου ( της 
Κρεατινής), που φέτος γιορτάζεται στις 3/3/16, 59 μέρες πριν από το 
Άγιο Πάσχα που γιορτάζουμε την  1η Μαΐου 2016.

Η Τσικνοπέμπτη στα Κεντρικά Γραφεία της
 Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
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Σε νέες περιπέτειες τα φρούτα του 
Φρουτοποτού ΕΝΑ

Γευσιγνωσία από το 
Οινοποιείο Κυπερούντας

Disaronno με πολυτέλεια 
Roberto Cavalli

Η Kate Hudson το νέο πρόσωπο του 
Campari

Carlsberg - Λίβερπουλ , ίσως …
η καλύτερη συνεργασία στον κόσμο

Carlsberg Man of the Match

Let’s Blend  με  J&B
Νέα Διαφημιστική εκστρατεία

Ο πρεσβευτής του οίκου Hennessy 
στην Κύπρο 

Carlsberg Win Tickets

Carlsberg: Παραγωγή Νέας 
Τηλεοπτικής Διαφήμισης για το 
Euro 2016

12° Ποδοσφαιρικό  Τουρνουά 
Παλαιμάχων Ομίλου Λευκωσίας

Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων 
Λευκωσίας - Κοπή βασιλόπιτας μετά 
μουσικής

H IMH παίζει ποδοσφαιράκι 
με την Carlsberg

Η συνταγή του χυμού ΕΝΑ

Universal Life: Περήφανη Χορηγός 
του Cyprus Ultra Marathon 2016

Το Rothmans φέρνει άρωμα 
Λονδίνου στην Κύπρο

Η Universal Life πρώτη σε 
αξιοπιστία εταιρεία στον Κλάδο 
Ζωής για 4η συνεχή χρονιά

Διάφορες Προωθητικές Ενέργειες

Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing Το φρουτοποτό ΕΝΑ συνεχίζει να παρουσιάζει 

τις περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων-φρού-
των σε νηπιαγωγεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ,η ομάδα του 
χυμού ΕΝΑ,  αναλαμβάνει να ενημερώσει τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη σπουδαι-
ότητα των φρούτων στη διατροφή τους, μέσω 
μιας διασκεδαστικής θεατρικής παράστασης.

Τίτλος της φετινής παράστασης «Η Φρουτοχώ-
ρα»
Στη μακρινή Φρουτοχώρα ο βασιλιάς Πορτοκάλις έχει χάσει το κέφι 
του και αναζητά τα Φρούτα που θα τον κάνουν να ξαναχαμογελάσει, 
έτσι το μανταρίνι και το βερίκοκο αναλαμβάνουν δράση! Ο βασιλιάς 
τους αναθέτει διάφορες δοκιμασίες στέλνοντας μηνύματα φιλίας, 
ομαδικότητας και  συνεργασίας.

Σε νέες περιπέτειες τα φρούτα του 
Φρουτοποτού ΕΝΑ

Τις παραστάσεις επινόησε το φρουτοποτό ΕΝΑ 
και συνεργάστηκε με μια ομάδα ταλαντούχων 
νέων ηθοποιών για να προσφέρουν άφθονο 
γέλιο στις δωρεάν παραστάσεις που οργανώ-
νονται σε νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο. Όλες 
οι παραστάσεις είναι διαδραστικές, με πολύ 
γέλιο, τραγούδι και χορό. Εκτός από ψυχαγω-
γικές, οι παραστάσεις είναι και εκπαιδευτικές 
αφού τα παιδιά ενημερώνονται για τη σημασία 
των φρούτων στη διατροφή τους.

Το φρουτοποτό ΕΝΑ βρίσκεται στην αγορά και 
σας καλεί να το δοκιμάσετε σε 2 τέλειους συνδυασμούς φρούτων: Στη 
κόκκινη συσκευασία με Φράουλα/Βατόμουρο/Σταφύλι και στη γαλά-
ζια συσκευασία με Πορτοκάλι/Μανταρίνι/Βερίκοκο!

Κάθετη γευσιγνωσία στην κάβα Οίνου Γεύσεις στην Πάφο, οργάνωσε 
την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, το boutique Οινοποιείο Κυπερούντας. Η 
κάθετη αυτή γευσιγνωσία, πέρα από την μοναδική εμπειρία  της δοκι-
μής παλαιών εσοδειών, μιας λευκής  και μιας ερυθρής  ετικέτας του 
οινοποιείου, αποτέλεσε και μία εξαιρετική ευκαιρία για τους παρευρι-
σκόμενους οινόφιλους  να βιώσουν την πραγματική δυναμική παλαί-
ωσης του ποιοτικού Κυπριακού κρασιού. Οικοδεσπότης  της βραδιάς, 
ήταν ο ίδιος ο οινοποιός  του Οινοποιείου Κυπερούντας, κος  Μηνάς 
Μηνά, ο οποίος μίλησε για την οινοποίηση, όπως  και για την εξέλιξη 
των κρασιών του οινοποιείου στο βάθος του χρόνου. Τα κρασιά που 
έλαβαν μέρος στην κάθετη γευσιγνωσία ήταν τα πολυβραβευμένα 
κρασιά του οινοποιείου, ο Πετρίτης, της λευκής ποικιλίας  Ξυνιστέρι, 
δοκιμή  4 εσοδειών και το Cabernet της ερυθρής ποικιλίας Cabernet, 
δοκιμή 4 εσοδειών.

Γευσιγνωσία από το Οινοποιείο Κυπερούντας  

Το Disaronno και ο Οίκος Cavalli ενώνουν δυ-
νάμεις δημιουργώντας μια συλλεκτική φιάλη 
με μοναδική κομψότητα και πρωτοτυπία, για 
καλό σκοπό. 

Η χαρακτηριστική φιάλη του Disaronno απο-
κτά φέτος ένα outfit εμπνευσμένο από την 
Pre-collection 2015 του Roberto Cavalli, με 
τολμηρά εξωτικά animal prints και στοιχεία 
μαγεμένου βυθού να αποτυπώνονται επάνω 
σε ένα λευκό καμβά με χρυσές λεπτομέρειες. 

Μιλώντας για τη συνεργασία, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Roberto Cavalli, Renato Semerari είπε «Είμαστε εν-
θουσιασμένοι που ενώνουμε δυνάμεις με το Disaronno. Όταν δυο από 
τα γνωστότερα Ιταλικά brands έρχονται μαζί είναι λόγος για γιορτή!»

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της φιάλης Disaronno Wears 
Cavalli θα διατεθούν στη Φιλανθρωπική Οργάνωση «Fashion 4 
Development», η οποία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ προωθεί έργα οικο-

Disaronno με πολυτέλεια Roberto Cavalli
νομικής ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών σε 
αναπτυσσόμενες χώρες.
Η φιάλη Disaronno Wears Cavalli διατίθεται 
σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ, αποτελώντας 
– ειδικά ενόψει Χριστουγέννων – το ιδανικό 
δώρο για κάθε αληθινό fashionista, και όχι 
μόνο!

Το “Disaronno Cavalli Sour” cocktail, ειδικά 
εμπνευσμένο για την περίσταση:
-45ml Disaronno
-30ml χυμός λεμονιού
-15ml σιρόπι ζάχαρης

                            Sparkling wine, Angostura Bitters
Εκτέλεση:
Σε ένα shaker με πάγο προσθέστε το Disaronno, το λεμόνι και το σι-
ρόπι. Ανακινήστε καλά και σερβίρετε, σουρώνοντας, σε ποτήρι του 
κρασιού. Απογεμίστε με Sparkling wine και ανακατέψτε ελαφρά. Προ-
σθέστε τα dashes των Angostura Bitters, γαρνίρετε με μια φέτα πορ-
τοκαλιού και σερβίρετε.
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Για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα 
η Carlsberg θα είναι η επίσημη… 
μπύρα της Λίβερπουλ!
Την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα 
τρία χρόνια ανακοίνωσαν στις αρχές Μαρτίου 2016, 
Carlsberg και Λίβεπουλ. Η Carlsberg και η ομάδα 
του Μέρσεϊσαϊντ μετρούν ήδη 24 χρόνια επιτυχημέ-
νης συνεργασίας, ενώ για πάνω από μία δεκαετία 
ήταν ο επίσημος χορηγός στη φανέλα των «reds».

Η συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων διαφημίσεις σε 
LSD πινακίδες μέσα στο γήπεδο και άλλα σημεία 

του ιστορικού γηπέδου, τα δικαιώματα στο Άνφιλντ, 
αλλά και τη χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών 
για διαφημιστικούς σκοπούς. Με τη συμφωνία αυτή 
η Carlsberg παραμένει ένας από τους βασικούς χο-
ρηγούς των ‘’κόκκινων’’, έως την σεζόν 2108/19.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την επέκταση 
της συνεργασίας με την Carlsberg. Το κάνουμε εδώ 
και 25 χρόνια και η σχέση των δύο κολοσσών είναι 
απόλυτα επιτυχημένη» δήλωσε ο υπεύθυνος δια-
φημίσεων της Λίβερπουλ, Μπίλι Χόκαν.

To Campari λανσάρει την εκστρατεία Bittersweet μέσα από το ετήσιο 
συλλεκτικό ημερολόγιο του, με λαμπερή πρωταγωνίστρια τη γνωστή 
ηθοποιό Kate Hudson, η οποία καλεί το κοινό να γνωρίσει τη μοναδική 
και πολύπλοκη γλυκόπικρη πλευρά του κλασσικού απεριτίφ. 

Συγκεκριμένα η χολιγουντιανή σταρ με τις οδηγίες του γνωστού φω-
τογράφου Michelangelo Di Battista αναλαμβάνει διπλό ρόλο σε προ-
εκλογικό αγώνα ανάμεσα στην «πικρή και σαγηνευτική» και τη «δι-
ακριτική και γλυκιά» υποψήφια - με άμεσο συνειρμό στη γεύση του 
διάσημου ποτού.

Μιλώντας για τη συνεργασία της με το Campari η Kate Hudson δη-
λώνει, «Για μένα η εμπειρία αυτή ήταν κάτι πολύ περισσότερο από 
μια απλή συνεργασία, ήταν μια δημιουργική διαδικασία με σκοπό να 
παρουσιάσει μια ιστορία. Το ημερολόγιο ζητά από τον κόσμο να υπο-
στηρίξει αυτό που πιστεύει, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μή-
νυμα». Ο Michelangelo Di Battista προσθέτει «Το Campari μου έδωσε 
την ευκαιρία να εκφράσω τη δική μου αισθητική και το προσωπικό μου 
στυλ, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το προϊόν». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gruppo Campari Bob Kunze-Concewitz,  
σε σχετικές του δηλώσεις, είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος με το φετινό 

ημερολόγιο μέσω του οποίου γιορτάζουμε τη μοναδικότητα του προ-
ϊόντος. Η Kate Hudson ενσάρκωσε 
με επιτυχία της δυο αντιτιθέμενες 
γεύσεις του Campari, το οποίο ταυ-
τόχρονα ανέδειξε τη δημιουργικό-
τητα του Michelangelo, χαρίζοντας 
στο ημερολόγιο τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ μοντέρνου και κλασσικού».

Η εκστρατεία BitterSweet καλεί το 
κοινό να εκφράσει την άποψη του, 
επιλέγοντας μια εκ των δυο υποψη-
φίων μέσω τεστ στην ειδικά διαμορ-
φωμένη ιστοσελίδα 
www.bittersweetcampaign.com 

Τα 9,999 ημερολόγια Campari δεν 
είναι διαθέσιμα προς πώληση, αλλά θα διανεμηθούν διεθνώς προς 
φίλους και συνεργάτες του Campari. Στην Κύπρο έχει διανεμηθεί μια 
ποσότητα από τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, του αποκλειστικού αντι-
προσώπου της εταιρίας Gruppo Campari.  

Η Kate Hudson το νέο πρόσωπο του Campari

Σε εκδήλωση, που έγινε στο παραλιακό κέντρο La Isla στη Λεμεσό, 
στις 9 Μαρτίου 2016, το J&B παρουσίασε στο προσωπικό του Τμήμα-
τος Marketing και Πωλήσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, την 
καινούργια του διαφημιστική εκστρατεία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση όπου το προσωπικό μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, συν-
δύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου, ενημερώθηκε για την καμπάνια 
και απόλαυσε νέες γεύσεις του J&B, συνοδευτικά εύγεστα εδέσματα, 
εκλεκτή μουσική και αναχώρησε ενισχυμένο και έτοιμο για τη μεγάλη 
μάχη της αγοράς.

Βασισμένο στην ιστορία του, αλλά και στη μοναδική του σύνθεση 
(blend), το J&B λάνσαρε αρχές του Μάρτη 2016,την καινούργια του 
διαφημιστική εκστρατεία με τίτλο Blending Spirits. Η διαφημιστική 
εκστρατεία, συνδυάζει με περίτεχνο τρόπο όλα αυτά που βρίσκονται 
στην καρδιά του J&B, από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα. Υποστη-
ρίζει, ότι η ζωή είναι για να την απολαμβάνουμε και ταυτόχρονα γιορ-
τάζει το θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από τις συνεργασίες 
των ανθρώπων. Μέσα από την εκστρατεία αναδεικνύεται ότι ο κάθε 
άνθρωπος μπορεί να είναι ξεχωριστός, καθώς έχει τη δική του προ-
σωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
συνυπάρξει με άλλα άτομα σε ομάδες και το αποτέλεσμα να είναι εκ-
πληκτικό.

Άλλωστε όταν ένα ουίσκι γίνεται το αγαπημένο των βασιλιάδων και 
διακρίνεται σε διεθνείς διαγωνισμούς δεν είναι τυχαίο. Το 1760, το 
J&B κατέκτησε  το πρώτο βραβείο «Royal Warrant» από τον βασιλιά 
Γεώργιο III, ενώ ακολούθησαν ακόμα επτά βασιλικές αναγνωρίσεις. Οι 
διακρίσεις του J&B δεν σταματούν εκεί, αφού έχει λάβει σημαντικά 
βραβεία όπως: 

•GoldBlended: Standard – 2015 The Scotch Whisky Masters 
•GoldBlended: Premium – 2014 The Scotch Whisky Masters  
•BronzeScotch Whisky - Blended – 2014 International Wine & Spirit 
Competition 
•SilverScotch Whisky - Blended – 2013 International Wine & Spirit 
Competition

Let’s Blend με J&B
Νέα Διαφημιστική εκστρατεία

Το J&B αποτελείται από τα διάφορα είδη ουίσκι της περιοχής Speyside, 
με χαρακτηριστικά  του τη φρουτώδης γεύση, τη φρεσκάδα την επί-
γευση και το ανοιχτό χρώμα. Η περιοχή Speyside είναι γνωστή για την 
παραγωγή των καλύτερων malts ουίσκι στην Σκωτία. Αν αφαιρέσουμε 
από τη σύνθεση του J&B έστω και ένα από τα 42 ουίσκι, η διαφορά στη 
γεύση γίνεται άμεσα αντιληπτή. 

Η Άννα Χαραλάμπους, Marketing Manager - Spirits και ο Γιωργος 
Κιτής, Brand Manager του J&B, μας παροτρύνουν: ‘’Let’s Blend παρέα 
με το J&B’’ και απολαύστε υπεύθυνα!

Carlsberg - Λίβερπουλ 
ίσως … η καλύτερη συνεργασία στον κόσμο

Παίξε με την Carlsberg και 
φύγε για UEFA EURO 2016!
Ο νέος διαγωνισμός της Carlsberg σε 
στέλνει κατευθείαν στο UEFA EURO 2016, 
όχι απλά για να  παρακολουθήσεις  τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και για να 
απονέμεις και το βραβείο Carlsberg Man 
of the Match στον καλύτερο ποδοσφαιρι-
στή, εκπροσωπώντας την Κύπρο!

Το τι έχεις να κάνεις, είναι να διαλέξεις ένα φίλο ή μια φίλη σου, να 
φτιάξεις το ζευγάρι σου, να μπεις εκεί που γίνεται όλο το παιχνίδι, στο 
carlsbergeuro2016.com,  να  μαζέψεις όσες περισσότερες ψήφους 
μπορείς, κάνοντας συνεχώς Share και ζητώντας από τους φίλους σου 
να σε ψηφίσουν!

Η συμμετοχή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κερ-
δίσει τον διαγωνισμό και το ζευγάρι που θα βρίσκονται πίσω από τη 

Carlsberg Man of the Match
συμμετοχή με τις περισσότερες ψήφους θα παραλάβει το 
μεγάλο βραβείο. ΄΄ Ένα ΄Hospitality Package΄΄ για το UEFA 
EURO 2016, καθώς και την ευκαιρία να αντιπροσωπεύσει 
την Κύπρο, παραδίδοντας το ένα από τα βραβεία Carlsberg 
Man of the Match, σε αγώνα του UEFA EURO 2016, που θα 
διεξαχθεί στη Γαλλία από τις 10 Ιουνίου, μέχρι τις 10 Ιουλίου 
2016.

Στο ΄΄Hospitality Package΄΄ περιλαμβάνονται αεροπορικά 
εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για αγώνα του UEFA EURO 

2016, και όλα αυτά για 2 άτομα!

Ο διαγωνισμός Carlsberg Man of the Match, ξεκίνησε στις αρχές Μαρ-
τίου  με τεράστια επιτυχία και θα ολοκληρωθεί στις 28 Απριλίου, τα 
μεσάνυχτα.

Μπες στο παιχνίδι σήμερα στο carlsbergeuro2016.com. Γιατί αν δεν 
παίξεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ!
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Την Κύπρο επισκέφτηκε για δύο μέρες, στις 
15 και 16 Μαρτίου 2016, ο πρεσβευτής του 
οίκου Hennessy κ. Jean-Michel Cochet, για 
μια σειρά παρουσιάσεων, που διοργανώθη-
καν από τον Όμιλο Εταιρειών Φώτος Φω-
τιάδης, σε συνεργάτες ξενοδοχείων, εστια-
τορίων υψηλής εικόνας και wine bars. 

Ο κ. Cochet γεννήθηκε στο Τόκυο το 1952 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κρασι-
ών και αλκοολούχων ποτών για 33 χρόνια, 
εκ των οποίων, 24 με τον Οίκο Hennessy. 
Ως πρεσβευτής του brand Hennessy, ο κ. 
Cochet ταξιδεύει ανά τον κόσμο για να διαδώσει τις αξίες, την κουλ-
τούρα, και την κληρονομιά του brand.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο κ. Cochet, μύησε 
τους επαγγελματίες του χώρου, στις γεύσεις αλλά και στις αξίες του 
ποιοτικού αυτού γαλλικού κονιάκ. Οι δύο παρουσιάσεις φιλοξενήθη-
καν από το  1888 Resto Bar  και το Do Wine Bar, σε Λευκωσία και Λε-
μεσό αντίστοιχα.

Ο πρεσβευτής του οίκου Hennessy 
στην Κύπρο 

Η επίσκεψη του κ. Jean-Michel Cochet στην 
Κύπρο ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό 
δείπνο, που προσφέρθηκε σε εκλεκτούς 
συνεργάτες του Ομίλου Εταιρειών Φώτος 
Φωτιάδης, στο εστιατόριο «Έψιλον» στη 
Μαρίνα Λεμεσού, όπου για καλωσόρισμα 
προσφέρθηκαν 4 είδη κοκτέιλ αναμεμειγ-
μένα με Hennessy V.S. Μετά από ένα εντυ-
πωσιακό γαστρονομικό γεύμα, οι παρευ-
ρισκόμενοι έζησαν την απόλυτη γευστική 
εμπειρία του Hennessy Χ.Ο, συνοδευόμενο 
με σοκολάτα και πούρα. Ξεναγός σε αυτό το 
γευστικό ταξίδι ήταν ο κ. Cochet, o οποίος 

μοιράστηκε τις αξίες του brand Hennessy, και παρουσίασε στους προ-
σκεκλημένους τις ιδιαίτερες γευστικές νότες του Hennessy X.O.

Το  κονιάκ Hennessy είναι το νούμερο 1 κονιάκ στον κόσμο και  συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα τρία premium spirit brands, σε αξία, 
παγκοσμίως.

Το να βρεθείς ζωντανά σε αγώνα του UEFA 
EURO 2016 είναι πλέον... παιχνιδάκι! 

H Carlsberg είναι ένας από τους επίσημους χορηγούς του EUEFA 
EURO, από το 1988. Έκτοτε, μέσω πρωτότυπων και ελκυστικών δι-
αγωνισμών, δίνει την εύκαιρα σε  Κύπριους ποδοσφαιρόφιλους να 
παρακολουθήσουν και να απολαύσουν αγώνες του Ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου. Ένας τέτοιος διαγωνισμός είναι και αυτός που τρέχει αυτή 
την περίοδο.  Απλά μπες στο παιχνίδι ΄΄Win Tickets της Carlsberg΄΄ και 
κέρδισε Hospitality Packages για αγώνες του UEFA EURO 2016. Η δι-
αδικασία του παιχνιδιού είναι και αυτή... παιχνιδάκι!  

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συνεχίσεις να απολαμβάνεις 
την αγαπημένη σου Carlsberg, να ανακαλύψεις τον μοναδικό κωδικό 
που βρίσκεται στις συσκευασίες Carlsberg με την ειδική σήμανση – 
κάτω από το δαχτυλίδι των μεταλλικών κουτιών ή κάτω από το καπάκι 
των γυάλινων μπουκαλιών – και να τον καταχωρήσεις στο site www.
carlsbergeuro2016.com.

Συνολικά 3 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα Hospitality Package για το 
UEFA EURO 2016, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για 

Carlsberg Win Tickets 
δύο άτομα, διαμονή για δύο άτομα, δωρεάν μεταφορά μεταξύ ξενοδο-
χείου, αεροδρομίου και γηπέδου, και εισιτήρια για δύο άτομα για πο-
δοσφαιρικό αγώνα του UEFA EURO 2016 στη Γαλλία από τις 10 Ιουνίου 
μέχρι τις 10 Ιουλίου 2016. Και φυσικά, δωρεάν μπύρες Carlsberg, πριν 
και μετά τον αγώνα! 

Οι 3 τυχεροί, που θα κερδίσουν από ένα Hospitality Package, θα ανα-
δειχθούν ύστερα από κλήρωση, που θα γίνει στις 16/05/2016. Οι νικη-
τές θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο όπου πραγματοποιείται ο 
διαγωνισμός και θα ενημερωθούν από τον διοργανωτή με προσωπικό 
μήνυμα στο Facebook, μέσω e-mail ή/ και μέσω τηλεφώνου. Επιπρό-
σθετα, 16 τυχεροί θα κερδίσουν πλούσια δώρα σε εβδομαδιαίες κλη-
ρώσεις, μέχρι και το τέλους του UEFA EURO 2016! Συνολικά, θα κλη-
ρωθούν 8 τηλεοράσεις Samsung Led Smart 48” και 8  Smartphones 
Samsung Galaxy S7. 

Συνέχισε, λοιπόν, να απολαμβάνεις την αγαπημένη σου Carlsberg και 
μην ξεχάσεις να καταχωρήσεις τον κωδικό σου εκεί που γίνεται όλο το 
παιχνίδι, στο www.carlsbergeuro2016.com. Γιατί αν δεν παίξεις, δεν 
θα κερδίσεις ποτέ! 

Carlsberg: Παραγωγή Νέας Τηλεοπτικής 
Διαφήμισης για το Euro 2016
που θα διεξαχθεί στη Γαλλία, από 10 Ιουνίου – 10 Ιουλίου 2016

Η Carlsberg που αποτελεί τον επίσημο χορηγό 
μπύρας του Euro 2016, κυκλοφόρησε το τελευ-
ταίο της παγκόσμιο τηλεοπτικό σποτ με τίτλο "If 
Carlsberg did".

Πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής καμπάνιας είναι ο παλιός παγκο-
σμίου φήμης Γάλλος ποδοσφαιριστής, Marcel Desailly , που αποσπά 
εισιτήρια για του τουρνουά από τους Γάλλους VIPs και τα μοιράζεται 
με φίλους του ποδοσφαίρου. Το τηλεοπτικό σποτ δημιουργήθηκε από 
τη 72andSunny Amsterdam, ενώ η OMD είναι υπεύθυνη για το media 
planning and buying. 

"Η καμπάνια μας σχεδιάστηκε για τους φιλάθλους. Μας ενέπνευσε 
η σπουδαία ιστορία και η κληρονομιά του τουρνουά με το οποίο συν-
δεθήκαμε από τη δεκαετία του 1980 και είμαστε αποφασισμένοι να 
κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο για τους φιλάθλους στη Γαλλία και 
στον υπόλοιπο κόσμο" ανέφερε σχετικά ο senior marketing manager 
ποδοσφαίρου στην Carlsberg, Richard Whitty.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, στο ‘’10 Snack 
Bar Restaurant’’, ιδιοκτησία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή  Νίκου  
Χαραλάμπους, στον Άγιο Δομέτιο, η κοπή της παραδοσιακής βασιλό-
πιτας του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας και όχι μόνον.!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές μετά των 
συζύγων και φίλων του Ομίλου, οι οποίοι εκτός από τη βασιλόπιτα, 
είχαν την ευκαιρία να  απολαύσουν πλούσιο φαγητό και άφθονη μπύ-
ρα Carlsbeg , καθώς και ποιοτική μουσική, παρέα με  τους γνωστούς 
λαϊκούς τραγουδιστές, Περικλή, Τζίμη Κωνσταντίνου, γνωστό από τη 
συμμετοχή του στα φεστιβάλ Carlsberg και τη νεαρή Ειρήνη Καλλέ-
νου.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι παλαίμαχοι και η επίσημη χορηγός του 
Ομίλου, φίλαθλη εταιρία Carlsberg, τίμησαν τον  τραγουδιστή Τζίμη 

Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων 
Λευκωσίας - Κοπή βασιλόπιτας 
μετά μουσικής

Κωνσταντίνου, με αναμνηστική τιμητική πλακέτα,  για την πολύχρονη 
και πολύτιμη προσφορά του στο τραγούδι και τα πολιτιστικά δρώμενα 
του τόπου. 

Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, ο τραγουδιστής Τζίμης  
Κωνσταντίνου, συγκινημένος, αναφέρθηκε  στις όμορφες νοσταλγι-
κές στιγμές του Φεστιβάλ Carlsberg, της μεγαλύτερης γιορτής της 
Κύπρου, που για δύο σχεδόν δεκαετίες (1971 -1987, αποτελούσε ση-
μείο αναφοράς και διασκέδασης για όλους τους Κύπριους. Αφιέρωσε 
την βραδιά στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και στον στυλοβά-
τη του Φεστιβάλ, όπως χαρακτηριστικά αποκάλεσε τον συνάδελφο 
Αντρέα Σμυρίλλη,  τραγουδώντας επιτυχίες των μεγάλων καλλιτεχνών 
που πέρασαν από τη σκηνή της αλησμόνητης γιορτής της χαράς και 
της διασκέδασης.

Τη βασιλόπιττα έκοψαν, ο πρόεδρος του Ομίλου Πέπης Ιακώβου και 
το Επίτιμο μέλος του Ομίλου, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης, οι οποίοι σε σύντομο χαιρετισμό τους, 
ευχαρίστησαν τους παλαιμάχους ποδοσφαιριστές για τη στήριξη που 
παρέχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου και τους ευχήθηκαν καλή 
χρονιά.

Ήταν ακόμη μια ευχάριστη οικογενειακή εκδήλωση ,που καταγράφε-
ται ανάμεσα στις πολλές πετυχημένες δραστηριότητες του Ομίλου, 
που πάντα φέρνουν τη σφραγίδα της χορηγού εταιρείας Carlsberg. 

Στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης 

Η Carlsberg δεν μεριμνά μόνο να  ικανοποιήσει τις γευστολογικές  
προτιμήσεις των καταναλωτών. Προσφέρει  και πρωτοποριακές στιγ-
μές χαλάρωσης και διασκέδασης. Χάρη σε δική της πρωτοβουλία και 
χορηγία, το προσωπικό της  ΙΜΗ και ομάδα δημοσιογράφων, άφησαν 
για λίγο στην άκρη  τις  καθημερινές τους εργασίες και έστησαν την 
μπάλα στην σέντρα για ένα διαφορετικό αγώνα ποδοσφαίρου. 

Το γήπεδο, ένα παραδοσιακό ‘’ποδοσφαιράκι’’ της Carlsberg, εγκατα-
στάθηκε σε περίοπτη θέση στις εγκαταστάσεις της ΙΜΗ,  και οι  θεατές 
παρακολούθησαν ένααμφίρροπο αλλά συναρπαστικό αγώνα, ο οποίος 
κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Και επειδή μπάλα λίγοι μπορούν να παίξουν αλλά ποδοσφαιράκι πολ-
λοί, οι αγώνες θα συνεχιστούν με τους νικητές να αναμένουν τους 
νέους αντιπάλους. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στους διαγωνιζόμενους 
και να μην ξεχνούν ότι πάνω από όλα είναι το τίμιο παχνίδι και ο σε-
βασμός του αντιπάλου. Και φυσικά μετά από τον αγώνα μια δροσερή 
μπύρα Carlsberg,  είναι ότι καλύτερο μπορεί να  απολαύσουν.

H IMH παίζει 
ποδοσφαιράκι 
με την Carlsberg

Η συνταγή του 
χυμού ΕΝΑ
Απολάυστε smoothie με αχλάδι κανέλα και τζίντζερ!
• 2 μεγάλα αχλάδια, κομμένα σε κομμάτια
• 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμόνι
• Μισό φλιτζάνι ΕΝΑ United Fruit Καρότο-Αχλάδι 
• Μισό φλιτζάνι φρέσκο γάλα 
• 1 κουταλιά του γλυκού ξύσμα τζίντζερ 
• 1 κουταλιά του γλυκού ξύσμα λεμονιού
• 4 φύλλα δυόσμο
• Κανέλα σε σκόνη
Βάζουμε τα αχλάδια, τον χυμό λεμονιού, και τον χυμό ΕΝΑ United 
Fruit Καρότο-Αχλάδι στο μπλέντερ και ανακατεύουμε. Προσθέ-
τουμε το γάλα και το τζίντζερ και συνεχίζουμε το χτύπημα. Σερβί-
ρουμε με λίγη κανένα, φύλλα δυόσμου και λίγο ξύσμα λεμονιού.

Στην υγειά σας!

Η ανθρώπινη πλευρά του Ποδοσφαίρου

Για 12η συνεχόμενη χρονιά οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο 
γήπεδο και έστειλαν ξανα το μήνυμα, «Ναι στον Αθλητισμό και στη 
ζωή - Όχι στα  Ναρκωτικά». Θυμήθηκαν ξανά παλιές όμορφες στιγμές 
στα γήπεδα, ενώ οι νεότεροι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και να 
μάθουν για τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη 
και πρόοδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Στο 12ο ποδοσφαιρικό  τουρνουά παλαιμάχων ΟΠΑΠ Λευκωσίας, που 
διεξήχθη με επιτυχία  την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στο στάδιο ΓΣΠ στη 
Λευκωσία,  συμμετείχαν τέσσερεις ομάδες(  Ομόνοια,  ΑΠΟΕΛ,  Ολυ-
μπιακός , Συνδέσμος Διαιτητών Κύπρου) και νικήτρια αναδειχτηκε η 
ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία νίκησε στον τελικό στην Ομόνοια με 2-0. 

Το θεσμοποιημένο ποδοσφαιρικό τουρνουά παλαιμάχων Λευκωσί-
ας,  διοργανώνουν από κοινού,  ο ΄Ομιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας,  ο 
Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος και η Carlsberg και έχει σαν  
στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων 
ενάντια στα ναρκωτικά και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Πρίν την έναρξη του τουρνουά το οποίο τελούσε υπο την αιγίδα του 
έντιμου Υπουργού Υγείας, Δρα Γιώργου Παμπορίδη, οι συνδιοργανω-
τές σε σύντομο τελετουργικό, τίμησαν τις ομάδες και τους συντελε-
στές της διοργάνωσης και έστειλαν τα σωστά μυνήματα στην κοινωνία 
και ιδιαίτερα προς τους νέους μας. Τα έπαθλα αθλοθέτησε η φίλαθλος 
εταιρεία Carlsberg, επίσημος χορηγός του Ποδοσφαιρικού Ομίλου 
Παλαιμάχων Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Πέπης Ιακώβου ευ-
χαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, 
την Οργανωτική Επιτροπή και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία 
του τουρνουά, καθώς και τις 4 ομάδες που συμμετείχαν σ΄αυτό. Ιδιαί-
τερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τον Υπουργό και το Υπουργείο Υγεί-
ας για την σταθερή στήριξη και παροχή του επανδρωμένου ασθενοφό-
ρου για τις ανάγκες του τουρνουά.

Συγχάρηκε την Πρόεδρο του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου 
κα Χρύσω Αργυρού και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη μεγάλη 
προσφορά τους στους νέους και στον τόπο γενικότερα και για το σημα-
ντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν και το οποίο αναγνωρίζεται από 
την κυπριακή κοινωνία. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τον Μέγα χορηγό ΟΠΑΠ (Κύ-
πρου) και την επίσημη χορηγό και αθλοθέτη του Ομίλου και του τουρ-
νουά, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg και την Φώτος Φωτιάδης  Διανομείς,  

12° Ποδοσφαιρικό  Τουρνουά Παλαιμάχων 
Ομίλου Λευκωσίας

για την στήριξη και τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στον Όμιλο 
και  στην διοργάνωση και  επιτυχία του Τουρνουά, καθώς και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης γιατί με την συμβολή τους, προβάλλουν και εν-
δυναμώνουν τον ποδοσφαιρικό αυτό θεσμό. 

Η πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου,κα Χρύσω 
Αργυρού, ευχαρίστησε τους Παλαίμαχους για την διοργάνωση του 
τουρνουά μέσω του οποίου αναδυκνείουν την ανθρώπινη πλευρά του 
ποδοσφαίρου και στέλλουν τα σωστά μηνύματα στην νεολαία. Ευχαρί-
στησε επίσης την Carlsberg και τον Όμιλο Φωτιάδη για την πολύχρονη 
και πολυσχιδή προσφορά του στον αθλητισμό, τις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού και την κοινωνία ευρύτερα.

Ο Υπουργός Υγείας Δρ. Γιώργος Παμπορίδης, συγχάρηκε τους συντε-
λεστές της διοργάνωσης και ευχηθηκε αυτή να έχει συνέχεια γιατί ο 
σκοπός είναι ιερός και υποσχέθηκε πως εάν του χρόνου είναι Υπουρ-
γός, θα αγωνιστεί και ο ίδιος με μια από τις ομάδες του τουρνουά.

Τέλος, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας, Αντρέας 
Σμυρίλλης, συγχάρηκε τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Παλαιμάχων Λευκω-
σίας και Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναρκωτικών για το ευάρεστο έργο που 
επιτελούν και  επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας  και του Ομίλου 
μας για τη συνέχιση της στήριξης της προσπάθειας αυτής. 

Για την ιστορία τα αποτελέσματα του τουρνουά ήταν τα πιο κάτω:
Πρώτος ημιτελικός  Ομόνοια- Ολυμπιακός 1-1 , 3-1 πέναλτυ
Δεύτερος ημιτελικός ΑΠΟΕΛ – Σύνδεσμος Διαιτητών 1-1 , 3-1 πέναλτυ
Μικρός τελικός Ολυμπικός – Σύνδεσμος Διαιτητών 1-0
Τελικός  ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια 2-0
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Μέσα στα πλαίσια της στήριξής της προς τον αθλητισμό και των αρχών 
του ευ αγωνίζεσθαι, αξίες που αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη φιλο-
σοφία της εταιρείας, η Universal Life ήταν και φέτος ο κύριος χορηγός 
του «υπέρ-μαραθωνίου» Cyprus Ultra Marathon, ο οποίος διεξάγεται 
από το 2012 στην περιοχή της Βάσας Κελλακίου με την ενεργό συμμε-
τοχή και την ένθερμη στήριξη της τοπικής κοινότητας. 

To Universal Life – Cyprus Ultra 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Ιανουαρίου, περιλάμβανε αγώνες ανώμαλου δρόμου μεγάλων απο-
στάσεων (7χλμ, 21χλμ, 50χλμ και 217χλμ) οι οποίοι διεξήχθησαν μέσα 
σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αφού διενεργήθηκαν στα μέσα της 
χειμερινής περιόδου.  Η μορφολογία του εδάφους πρόσθεσε στο βαθ-
μό δυσκολίας του αγώνα ο οποίος προωθείται από τους διοργανωτές 
ως «ένας από τους πιο σκληρούς υπέρ-μαραθώνιους του κόσμου».

Universal Life: Περήφανη Χορηγός του 
Cyprus Ultra Marathon 2016

Ο αγώνας προσελκύει κάθε χρόνο μαραθωνοδρόμους κυρίως από το 
εξωτερικό προωθώντας παράλληλα και την Κύπρο ως τουριστικό προ-
ορισμό, δίδοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν 
από κοντά το νησί μας και τη φυσική ομορφιά της περιοχής της Βάσας 
ειδικότερα, όπου προγραμματίζεται η ανέγερση θερέτρου γκολφ από 
τη Universal Golf Enterprises, θυγατρική εταιρεία της Universal Life. 

Στο φετινό «υπερ-μαραθώνιο» ο οποίος προσέλκυσε πολύ μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον και συμμετοχές από άλλες χρονιές συμμετείχαν 114 
μαραθωνοδρόμοι από διάφορες χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή, διάφο-
ρες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και την Κύπρο. Τιμητική διάκριση για 
τη χώρα μας ήταν η 4η θέση που έλαβε στον αγώνα των 217 χλμ., ο 
Κύπριος μαραθωνοδρόμος Σέργιος Νικολαΐδης.

Το Rothmans φέρνει άρωμα Λονδίνου 
στην Κύπρο
H British American Tobacco Cyprus γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρ-
τι το λανσάρισμα του νέου Rothmans Demis Tube την Παρασκευή 26 
Φεβρουαρίου στην Λευκωσία.  Το Rothmans είναι η πρώτη μάρκα που 
φέρνει στην Κυπριακή αγορά το καινοτόμο φίλτρο Tube, ανταποκρινό-
μενη στις ανάγκες των ενήλικων καταναλωτών για πραγματικά απαλή 
και βελτιωμένη γεύση τσιγάρου.

Η καινούρια γραμμή του προϊόντος (Rothmans Demis Tube) είναι 
διαθέσιμη σε δύο περιεκτικότητες πίσσας 7mg & 4mg και χάρη στο 
εξελιγμένο φίλτρο Tube ανοίγει νέους ορίζοντες στην απόλαυση των 
καταναλωτών, αφού αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό πίσω από τη 
μοναδική απαλή γεύση του προϊόντος. Επιπλέον, ο καινοτόμος σχεδι-
ασμός του φίλτρου Tube επιτρέπει στους καπνιστές να έχουν λιγότε-
ρη επαφή με το φίλτρο και κατά συνέπεια, λιγότερη μυρωδιά καπνού 
πάνω τους και στα δάχτυλά τους.

Βασικός προσκεκλημένος της βραδιάς του λανσαρίσματος του νέου 
Rothmans Demis Tube αλλά και πολύτιμος αρωγός σε όλα τα νέα ξε-
κινήματα της British American Tobacco Cyprus ήταν η εταιρεία Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς. Επίσης το παρόν έδωσαν συνεργάτες της 
εταιρείας κυρίως από το χώρο του Λιανεμπορίου καθώς και opinion 
leaders. 

Το Λονδίνο ως τόπος προέλευσης του Rothmans ήταν η πηγή έμπνευ
σης του prive πάρτι. Βραβευμένοι world-class bartenders ετοίμαζαν 
αποκλειστικά κοκτέιλ με την υπογραφή του Rothmans ενώ οι παρευ-
ρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μεταφερθούν για λίγο στο Λονδίνο 

και να φωτογραφηθούν με φόντο το skyline της πόλης και τη σφραγίδα 
Rothmans. 

Μια 360ο καμπάνια ενεργοποίησης με θέμα και πάλι το Λονδίνο θα 
υποστηρίξει το λανσάρισμα με premium υλικά τοποθέτησης στα ση-
μεία πώλησης αλλά και διαδραστικούς μηχανισμούς που σκοπό έχουν 
να αυξήσουν την αναγνωσιμότητα  του νέου Rothmans Demis Tube και 
να διασφαλίσουν ότι η υπόσχεση του εξελιγμένου φίλτρου Tube για 
απαλή γεύση θα επικοινωνηθεί με τον σωστό τρόπο στο κοινό. 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ενήλικοι καταναλωτές εκ-
πλήσσονται ευχάριστα από τη μοναδική απαλή γεύση του νέου τσιγά-
ρου και το νέο φίλτρο Tube δε μπορεί παρά να τους τραβά την προσοχή, 
επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προϊόντος. 

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Universal Life, καθώς αναγνωρίζε-
ται για 4η χρονιά ως η πλέον αξιόπιστη εταιρεία ανάμεσα σε όλες τις 
ασφαλιστικές εταιρείες του Κλάδου Ζωής στην Κύπρο.

Μετά από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η RAI Consultants 
για λογαριασμό της ιστοσελίδας Stockwatch, τα αποτελέσματα έδει-
ξαν για μια ακόμα φορά ότι η Universal Life είναι πρώτη στις προτι-
μήσεις, κάτι που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος 
προς την Εταιρεία.  Συγκεκριμένα, η Universal Life έλαβε την υψηλό-
τερη βαθμολογία για το Δείκτη Αξιοπιστίας Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
ανάμεσα σε 600 καταναλωτές.  

Η Universal Life πρώτη σε αξιοπιστία 
εταιρεία στον Κλάδο Ζωής 
για 4η συνεχή χρονιά

Σε δήλωσή του ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, Δρ. 
Ανδρέας Κρητιώτης, δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 
μια επιβεβαίωση  της ηγετικής θέσης της Universal Life στον ασφα-
λιστικό τομέα, αλλά και μια επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και 
διαχρονικής προσήλωσης της Εταιρείας σε αξίες όπως ο επαγγελμα-
τισμός, τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, η συνέπεια και το ανθρωπο-
κεντρικό πνεύμα».

Στόχος και υπόσχεση της Universal Life είναι να υπερβεί τις προσδο-
κίες των καταναλωτών συνεχίζοντας το έργο της με περισσότερη αφο-
σίωση, σκληρή δουλειά και συνέπεια.

Στην διάρκεια Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, το Τμήμα Marketing - Προ-
ώθησης της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, πραγματοποίησε διάφορες 
προωθητικές ενέργειες στη ζεστή και κρύα αγορά.

Οι πιο κάτω φωτογραφίες απεικονίζουν διάφορες τέτοιες ενέργειες 
σε διάφορα σημεία πώλησης και κατανάλωσης των προϊόντων μας. 

Διάφορες Προωθητικές Ενέργειες
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Ποικίλα Θέματα

Πρώτο και κύριο μέλημα μας η σωτηρία 
της μικρής πολύπαθης πατρίδας

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης με διεθνή δραστηριότητα

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας 
φιλοξένησε ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης

Μάριος Τόκας - Οκτώ  χρόνια μετά την  αποδημία του

Αποχαιρετώντας τον φίλο Αντρέα Βραχνό

Αντρέας Γρηγορίου Λαπηθιώτης 
Ύστατο χαίρε σε ένα πρώην συνάδελφο

Επίσκεψη του Ρώσου Πρέσβη Stanislav Osadchiy 
στη Photos Photiades Breweries

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
20 Χρόνια Ζωής και Προσφοράς 
Εορταστικές Εκδηλώσεις

Ευχόμεθα  και προσευχόμεθα 
οι πανέλληνες  στον Πανάγα-
θο Θεό, να εκτείνει την δεξιά  
του για την επιβίωση του Πα-
νάρχαιου Κυπριακού Ελλη-
νισμού στην υπερτρισχιλιετή 
κοιτίδα του.  

Η Κύπρος αποτελεί σημαντι-
κότατο, αναπόσπαστο τμήμα 
του Αρχαίου Ελληνικού Πο-
λιτισμού  και ως τέτοια  είναι 
κτήμα ολόκληρης της πολιτι-
σμένης  ανθρωπότητας.  

Αποτελεί σταυροδρόμι  όλων 
των πολιτισμών από την αρ-

χαιότητα μέχρι σήμερα και τη γέφυρα που ενώνει τρεις ηπείρους.  

Ως Παγκόσμιας Ιδιοκτησίας χώρος  και ως εκ της ιδανικής γεωγραφι-
κής και γεωπολιτικής της θέσης αλλά και ως χώρος που προσφέρει 
ιδεώδεις συνθήκες διαβίωσης  με ανεξάντλητο  φυσιολατρικό  πλού-
το,  θα μπορούσε και πρέπει  η Κύπρος  ν’ αποτελέσει  ένα  Παγκόσμιο 
Πολιτιστικό, Πολιτειακό  αλλά και Επιχειρηματικό Κέντρο ακόμα  και 
γιατί όχι  την έδρα ενός από τους Παγκόσμιους Οργανισμούς.

Τα Ηνωμένα Έθνη, το  Συμβούλιο  Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή  Ένωση 
και όλος ο πολιτισμένος κόσμος  να δουν την Κύπρο και ως  δικό τους 
χώρο,  να την πονέσουν και  να νοιαστούν για την προστασία, την ελευ-
θερία και τη δημοκρατία της.

Kαλούμε τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδος και τον Παγκό-
σμιο Ελληνισμό, που δεν έχουμε αμφιβολία ότι  νοιάζονται και αγω-
νίζονται για την σωτηρία της Νήσου, να μην μένουν στο όραμα αλλά 
να μεθοδεύσουν,  να συστηματοποιήσουν και να συντονίσουν δράσεις 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης του ευγενούς αυτού στόχου.

Ως εκ του μεγέθους της η Κύπρος, επαναλαμβάνουμε, για να σωθεί 
χρειάζεται ένα ισχυρό σύμμαχο και οι σύμμαχοι δυστυχώς κερδί-
ζονται μόνο με την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.  Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της η Κύπρος έχει τον Θεόπεμπτο αμύθητο 

θησαυρό για το μέγεθος της, με τον οποίο μπορεί και πρέπει να εξα-
σφαλίσει τη σωτηρία της.

Ταυτόχρονα υποβάλλουμε ταπεινά στο φίλτατο Πρόεδρο της  Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του να μας επιτρέψουν να υπεν-
θυμίσουμε παλαιότερες βελτιωμένες  σκέψεις μας  όπως, πρόσθετα 
προς  την  εξαίρετη πρωτοβουλία των επιτυχών  Τριμερών  Συμφω-
νιών/Συμμαχιών, να αναζητήσουν και να βρουν τον επίλεκτο εκείνο 
ισχυρό σύμμαχο τον οποίο να καλέσουν για συνεκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων  της Νήσου,  που ήλθε στην κατάλληλη στιγμή  για 
να τη σώσει.  

Πρώτη επιλογή, πιστεύουμε, θα έπρεπε να είναι η ΕΕ της οποίας η 
Κύπρος είναι μέλος και η ΕΕ έχει απόλυτη ανάγκη τους υδρογονάν-
θρακες της.  Είναι εξ’ άλλου ο αναμενόμενος  κύριος φυσικός μας 
πελάτης λόγω γειτνίασης.  Σε αντάλλαγμα  να απαιτήσει από την ΕΕ 
η Κύπρος τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην ΑΟΖ  
της, καθώς  και να της προσφέρει στήριξη για την εφαρμογή του Ευ-
ρωπαϊκού Κεκτημένου σ’ ολόκληρη την επικράτεια της Νήσου ως  την 
πιο  σωστή, δίκαιη και βιώσιμη λύση  που  θα αποτελούσε την ιδανική 
Δημοκρατία για όλους τους κατοίκους της.

Αυτή είναι άλλωστε  η μοναδική  λύση  που θα εξασφάλιζε  και στους 
Τουρκοκυπρίους  αιώνια ευημερία και ευτυχία.

Εάν η ΕΕ, ως σύνολο, δεν αποδεχθεί  την πρόσκληση, τότε η Κυπριακή 
Δημοκρατία να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε ισχυρό σύμμαχο ενδια-
φέρεται να συνεργασθεί μαζί της στη συνεκμετάλλευση του φυσικού 
της πλούτου υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις.  Θεωρούμε ότι υπάρχουν 
οι ακόλουθες επιλογές:

(α) είτε  ομάδα ισχυρών κρατών  μελών της ΕΕ
(β) είτε οι  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
(γ) είτε η Ρωσία
(δ) είτε η Κίνα
Μόνο με την εξασφάλιση τέτοιου ισχυρού συμμάχου, που θα διασφά-
λιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Νήσου και θα στήριζε λύση δια 
της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου θα μπορούσε η μικρή 
Κύπρος να ελπίζει στη σωτηρία της, αφού οι καθημερινές αδιάλλα-
κτες πύρινες  δηλώσεις όλων των ηγετών  της γείτονος  δεν αφήνουν 
δυστυχώς ελπίδα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Πρώτο και κύριο μέλημα μας η σωτηρία 
της μικρής πολύπαθης πατρίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Oι ανησυχίες και οι προβληματισμοί του προέδρου του Ομίλου 
μας Δρα Φώτου Ια. Φωτιάδη για το μέλλον της πατρίδας μας, 
πάντοτε ήταν ψηλά στις προτεραιότητες  της καθημερινής  του 
δραστηριότητας,  ειλικρινείς και αδιάλειπτοι. Οι νουθεσίες  
προς την πολιτική ηγεσία της Κύπρου και της Ελλάδας 
για αντιμετώπιση της Τουρκικής επεκτατικής πολιτικής και 
υπεράσπισης των Εθνικών μας θεμάτων,  δεν περιορίζονται 
μόνο στη διαλεκτική  διατύπωση,  αλλά μετουσιώνονται σε 
συγκεκριμένες,  ουσιαστικές  προτάσεις και επιχειρήματα. 

Στο επισυναπτόμενο άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στον έντυπα 
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο κος Φωτιάδης για μια ακόμη φορά 
με την σοφία και την φιλοπατρία που τον διακρίνει, μεταφέρει 

τους προβληματισμούς του και εισηγείται  πρακτικές λύσεις και 
εφικτές προτάσεις για επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στη 
γη των προγόνων μας, τις οποίες ελπίζουμε η πολιτική ηγεσία 
να λάβει σοβαρά υπόψη.

Και φυσικά σαν καλός χριστιανός, ο πρόεδρος μας,  δεν 
παραβλέπει μέσα  στο πνεύμα των ημερών του Πάσχα και 
της Ανάστασης, να στείλει τις ευχές του  και να καλέσει τον 
απανταχού Ελληνισμό να  προσευχηθεί για την επίτευξη του 
ευγενούς στόχου.

Αντρέας Σμυρίλλης
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 από τον Φώτο Φωτιά-
δη και από το 1990 διευθύνεται από τον Παύλο και Αλέξη Φωτιάδη. 
Αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικά ανα-
πτυσσόμενους Κυπριακούς επιχειρηματικούς οργανισμούς. Εργοδο-
τεί πέραν των 1100 ατόμων και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της 
παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών, στην εμπορία ποτών και καπνικών 
προϊόντων, την ανάπτυξη γης, στην ασφαλιστική βιομηχανία και στον 
τομέα της ενέργειας. Δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία σε Κύ-
προ, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία.

Στον τομέα της παραγωγής οινοπνευματωδών και μη ποτών, πέραν 
της Carlsberg που είναι η κορυφαία σε πωλήσεις μπύρα στην Κύπρο, 
η Photos Photiades Breweries παράγει και την πρώτη ιστορικά κυ-
πριακή μπύρα Λέων, η οποία βραβεύτηκε με Διεθνές Βραβείο Ανώ-
τερης Γεύσης, ενώ από το 2011 παράγει και την μπύρα Krauzer Brau 
που ολοένα και κερδίζει τη μάχη στην κατηγορία της. Στον τομέα των 
κρασιών το Οινοποιείο Κυπερούντας πρωτοπόρησε στην Κυπριακή οι-
νοποιεία τόσο στις μεθόδους του όσο και στις ποικιλίες οινοποίησης 
και σήμερα ξεχωρίζει για την πολύ υψηλή ποιότητα του οίνου που προ-
σφέρει τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΑΓΡΟΣ, το οποίο εδώ και ένα χρόνο έχει λανσάρει μια νέα καινοτόμα 
φιάλη, παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις εμφιαλωμένο νερό στην Κύ-
προ, ενώ οι χυμοί ΈΝΑ διατηρούν πάντα τη σημαίνουσα θέση τους στην 
αγορά. Η βότκα Tazovsky, που παράγεται μετά από επτά αποστάξεις 
στη Λετονία, έχει ήδη καθιερωθεί στη Ρουμανία και στην Ελλάδα ενώ 
προχωρά η διάθεσή της και σε άλλες χώρες.   

Στον τομέα της διανομής ποτού και άλλων προϊόντων, η Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς, αποτελεί την κορυφαία εταιρεία πωλήσεων και 
μάρκετινγκ προϊόντων ποτού και καπνικών προϊόντων της Κύπρου, 
καθώς διαθέτει ένα μοναδικό δίκτυο πώλησης και διανομής με ποι-
οτικές μάρκες που έχουν κατακτήσει ηγετικές θέσεις στην κυπριακή 
αγορά. Έχει αναπτύξει χρόνιες και ισχυρές συνεργασίες με διεθνείς 
κορυφαίες εταιρείες όπως η Carlsberg, η Diageo, η Danone, η Gruppo 
Campari, Moet Hennessy, Jose Cuervo, Osotspa, Lanson και η British 
American Tobacco, με πολλές από τις οποίες επέκτεινε τη συνεργα-
σία της εκτός Κύπρου. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 5 γεωγραφικές 
αγορές, Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία. Αναγνω-
ρίζεται μάλιστα ως ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιόπιστους 
συνεργάτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Beverage World εί-
ναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ανταγωνιστική 
αγορά των αλκοολούχων ποτών Στη Ρουμανία και την Κροατία, η PPD 
Romania και η PPD Croatia ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ηγετι-
κή τους θέση στη διανομή εισαγόμενων ποτών, έχοντας ως αιχμή του 
δόρατος τα προϊόντα της Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας 
ποτών του κόσμου. Η PPD Romania είναι η μεγαλύτερη εταιρεία δια-
νομής premium αλκοολούχων ποτών στη χώρα. Μεσούσης της κρίσης 
η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς ανέλαβε τη διανομή για τα προϊόντα της 

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης 
με διεθνή δραστηριότητα  

Diageo και στη Σλοβενία, μέσω της PPD Slovenia. Ο Όμιλος έχει πλέον 
καταστεί ο μεγαλύτερος συνεργάτης της Diageo (της μεγαλύτερης πα-
γκοσμίως εταιρείας ποτού) στην Ευρώπη, διανέμοντας κορυφαία προ-
ϊόντα όπως το Johnnie Walker, το J&B, την Smirnoff, την Belvedere, το 
τζιν Gordons και σωρεία άλλων.

Στον τομέα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, η Universal Life, η πρώ-
τη, ιστορικά Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία, κατέστησε το όνομά της 
συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στον τόπο, πρωτοστατώ-
ντας στην εισαγωγή θεσμών και σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμ-
μάτων, καθώς και στη δημιουργία και καλλιέργεια της ασφαλιστικής 
συνείδησης στους Κυπρίους. Η Universal Life, με ηγετικές θέσεις 
στον κλάδο ζωής και υγείας αναδεικνύεται από το κοινό, μέσα από 
επαναλαμβανόμενες έρευνες αγοράς ως η πιο αξιόπιστη ασφαλιστική 
εταιρεία της Κύπρου. 

Στον τομέα ανάπτυξης γης, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης κατέχει σημα-
ντικές επενδύσεις σε ακίνητα και έχει αναπτύξει σχέδια αξιοποίησης 
ακινήτων σε Κύπρο και εξωτερικό για μια σειρά ετών. Η υγιής βάση 
του Ομίλου και η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της κτηματαγο-
ράς του επέτρεψαν όχι μόνο να αντιμετωπίσει την κρίση, ολοκληρώ-
νοντας με επιτυχία έργα στην Κύπρο και Ελλάδα που είχαν ξεκινήσει, 
αλλά και να προχωρήσει στην προετοιμασία και μελέτη μεγαλεπή-
βολων τουριστικών και οικιστικών έργων και στις δύο χώρες, που θα 
μπορούν να υλοποιηθούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας ότι στον τομέα της ενέργειας οι μεγάλοι  
Κυπριακοί Όμιλοι επιχειρήσεων δεν μπορούν από μόνοι τους να αντε-
πεξέλθουν στο μέγεθος των απαιτούμενων επενδύσεων, ο Όμιλος 
πρωταγωνίστησε στη σύστασης της κοινοπραξίας Medstream όπου, 
μαζί με άλλους κορυφαίους ομίλους του τόπου, γίνεται κατορθωτή η 
δραστηριοποίηση Κυπριακών εταιρειών στην αξιοποίηση των υδρο-
γονανθράκων. 

Οι δράσεις του Ομίλου στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
είναι πολυάριθμες και πολυεπίπεδες. Το πρόγραμμα «Φίλοι»  επικε-
ντρώνεται στην υπεύθυνη κατανάλωση, τη στήριξη των κοινωνικών 
ομάδων, το περιβάλλον, τη δημιουργικότητα και τον αθλητισμό. Το 
Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης 
αναπτύσσει αριθμό κορυφαίων πρωτοβουλιών στον πολιτισμό, την 
επιστήμη και τη φύση, ενώ διαθέτει το μοναδικό στην Κύπρο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης φιλοξένησε στις 
29/3/2016,τις εργασίες της τακτικής συνεδρίας 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EOQ) 
στην Κύπρο. 

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
βρέθηκαν στην Κύπρο για 2η χρονιά, και συγκεκριμένα στην Photos 
Photiades Breweries, με στόχο την ανασκόπηση της στρατηγικής του 
Οργανισμού για αποτελεσματικό συντονισμό των εργασιών του.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Παύλος Φωτιάδης, αφού υπο-
δέχθηκε τα μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, καθώς 
επίσης και του Κυπριακού Οργανισμού  Ποιότητας, τους συνεχάρη για 
τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και διαχείριση της ποιότη-
τας, τονίζοντας ότι η ποιότητα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας καθο-
ριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ ταυτό-
χρονα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών 
προϊόντων και οικονομιών.

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ποιότητας φιλοξένησε ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας σήμερα συμμετέχουν 34 πλήρη 
μέλη από χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός συνδε-
δεμένων μελών, συνεργατών και εταίρων από ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα, 
Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Λίβανο Σιγκαπούρη κ.α.

Ο Μάριος  Τόκας είναι μαζί μας και με τη μουσική 
του έμπνεε τους νέους μας. 

Του Δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου,
Διευθυντή του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος «Φώτος Φωτιάδης»

Στις 27 Απριλίου συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από την αποδημία του 
μεγαλύτερου μουσικοσυνθέτη που ανέδειξε η Κύπρος και ενός από 
τους σημαντικότερους μουσικούς δημιουργούς ολόκληρου του Ελλη-
νισμού. Ο Μάριος Τόκας δεν πέθανε γιατί τέτοιοι δημιουργοί ποτέ δεν 
πεθαίνουν. Απλά μετακομίζουν στην αιωνιότητα και παραμένουν εθνι-
κά σύμβολα  που εμπνέουν και καθοδηγούν  τους λαούς.

Μάριος Τόκας
Οκτώ χρόνια μετά την αποδημία του

Ταυτόχρονα συμπληρώνονται  και οκτώ χρόνια των Βραβείων Μάριου 
Τόκα, που το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώ-
τος Φωτιάδης» προκήρυξε αμέσως μετά το άγγελμα του πρόωρου 
θανάτου του  και συνεχίζει να διοργανώνει στη μνήμη  του μεγάλου 
Κύπριου μουσικοσυνθέτη. Τα μουσικά Βραβεία Μάριου Τόκα, για τα 
οποία θα γίνει λόγος και στη συνέχεια, αγκαλιάστηκαν με πολλή αγά-
πη και θέρμη από τη μαθητική νεολαία της Κύπρου και αποτελούν πια 
ένα μόνιμο και αγαπητό ετήσιο θεσμό με μεγάλη και πολύπλευρη προ-
σφορά στην μουσική καλλιέργεια και υγιή απασχόληση των νέων  μας. 
 Το διάστημα του χρόνου που διέλευσε μας επιτρέπει να προβούμε σ’ 
ένα συνοπτικό απολογισμό τόσο για την τεράστια προσφορά  και την 
ανεκτίμητη κληρονομιά που μας άφησε ο μεγάλος αυτός δημιουργός, 
αλλά και τη τεράστια σημασία και τις περαιτέρω προεκτάσεις στην  
προαγωγή του πολιτισμού που έχουν οι παγκύπριοι μουσικοί μαθητι-
κοί διαγωνισμοί και  οι διάφορες άλλες εκδηλώσεις και επετειακοί 
εορτασμοί που διοργανώνονται στη μνήμη του  μεγάλου μουσικοσυν-
θέτη μας. Ο Μάριος, ο δικός μας Μάριος, ο Μάριος των νέων και ολό-
κληρου του Ελληνισμού, δεν πέθανε αλλά συνεχίζει και θα συνεχίζει 
να ζει αιώνια μαζί μας μέσα από τα αθάνατα τραγούδια του που λα-
τρεύτηκαν κυριολεκτικά από όλους τους απανταχού  Έλληνες αλλά και 
από πολλούς ξένους που είχαν την τύχη  να  γνωρίσουν τις μουσικές 
δημιουργίες του αλλά και με τον χαρακτήρα και το ήθος του. Όχι μόνο 
κάθε επέτειο αλλά ολόχρονα σε κάθε χώρα όπου ζουν  Έλληνες, δι-
οργανώνονται σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις και γράφονται εξαι-
ρετικά κείμενα για τη μεγάλη και μοναδική προσφορά και τον αδαμά-
ντινο χαρακτήρα του. Τα υπέροχα τραγούδια του με αποκορύφωμα την 
ανεπανάληπτη και μοναδική μουσική δημιουργία του «Θεογεννήτωρ 
Μαρία» θα παραμείνουν για πάντα ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονο-
μιά για τον πολιτισμό μας. 

Κάθε φορά που  αναφερόμαστε στον Μάριο Τόκα μας δίνεται η ευκαι-
ρία να αναστοχαστούμε πάνω στο σημαντικό και ανεκτίμητης αξίας 
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έργο που μας άφησε ως ακριβή παρακαταθήκη, και να σκεφτούμε ότι 
κάποτε ένα 16χρονο παιδί από μια φτωχή αλλά υπέροχη οικογένεια, με 
βιοπαλεστή,  εργατικό και αυτοδίδακτο πατέρα, που χάρις στις πνευ-
ματικές αναζητήσεις, την τιμιότητα και την  αγάπη του για τη μόρφω-
ση,  αγωνιζόταν διαρκώς για την προκοπή  της οικογένειάς του αλλά 
χωρίς ποτέ να παραλείπει να αυτομορφώνεται. Ο πατέρας του Μάριου, 
Κύπρος Τόκας,  παρακολουθώντας νυχτερινά μαθήματα (αφού για οι-
κονομικούς λόγους δεν είχε την ευκαιρία να τύχει της καθιερωμένης 
παιδείας), με τη μεγάλη επιμονή του κατάφερε  να συμπληρώσει τη 
μόρφωσή του και να καταγράψει μια σημαντική προσφορά στα κοινά, 
στη  δημιουργία και στην προβολή του πολιτισμού μας ως έγκριτος 
δημοσιογράφος  και ανταποκριτής εφημερίδων  στη Λεμεσό, ποιητής, 
συγγραφέας, ζωγράφος και σημαντικός κοινωνικός παράγοντας.  Σε 
μια τέτοια οικογένεια γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Μάριος Τόκας.

Ο Μάριος Τόκας, μαθητής ακόμη της πρώτης τάξης Λυκείου ξεκίνησε 
δειλά-δειλά να ξεδιπλώνει το μεγάλο ταλέντο του στη μουσική από το 
Λανίτειο Γυμνάσιο, που σήμερα φέρει τιμητικά το όνομά του ως Μου-
σικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο της Λεμεσού, για να κατακτήσει τον 
κόσμο της μουσικής και τα κατάφερε περίφημα. Βέβαια, το μεγάλο τα-
λέντο του Μάριου στη μουσική διαφάνηκε από πολύ μικρότερη ηλικία, 
όταν μόλις 8 χρόνων εντάχθηκε στη φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού.
Στη μνήμη του Μάριου Τόκα έχουν διοργανωθεί δεκάδες αν όχι εκατο-
ντάδες εκδηλώσεις και θα συνεχίσουν να διοργανώνονται εσαεί κάθε 
χρόνο και περισσότερες. Προς τιμή του έχουν ονομαστεί σχολεία, 
θέατρα, πάρκα, πλατείες, λεωφόροι και δρόμοι και έχουν αφιερωθεί 
πολυάριθμες εκδηλώσεις, τόσο από τον Δήμο της γενέτειράς του Λε-
μεσού όσο και από άλλους δήμους και πολλές κοινότητες, μουσικά 
σύνολα, θέατρα, σχολεία, οργανώσεις, πανεπιστήμια, σωματεία και 
άλλους φορείς τόσο στην Κύπρο, όσο και την Ελλάδα και άλλες χώρες 
όπου ζουν Έλληνες και Κύπριοι.

Με δαπάνες του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος  « Φώτος Φωτιάδης», έχει φιλοτεχνηθεί  προτομή του μεγάλου 
μουσικοσυνθέτη μας Μάριου Τόκα, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 
2009 κοσμεί τη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκωσία, πλάι στην προτομή 
του επίσης μεγάλου Κύπριου δημιουργού  ποιητή Κώστα Μόντη. Προ-
τομή του Μάριου Τόκα από το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης προγραμματί-
ζεται να τοποθετηθεί προσεχώς και στη γενέτειρά του Λεμεσό.

Επίσης προς τιμή και στη μνήμη του Μάριου Τόκα, το  Ίδρυμα Φώτος 
Φωτιάδης σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού και την οικογένεια του μουσικοσυνθέτη συνδιοργανώνει κάθε 
χρόνο δύο πολύ σημαντικούς Παγκύπριους Μαθητικούς διαγωνισμούς 
– τον Διαγωνισμό Σύνθεσης Τραγουδιού «Μάριος Τόκας» και τον Δια-
γωνισμό Ενόργανης Μουσικής. Σ΄ αυτούς  διαγωνίζονται μαθητές και 
μαθήτριες από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαί-
δευσης και τις Τεχνικές σχολές όλης της Κύπρου, καθώς επίσης και 
όλα τα δημόσια Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου. Χάρη στους 
διαγωνισμούς αυτούς εκατοντάδες ταλαντούχοι μαθητές με την καθο-
δήγηση δεκάδων προσοντούχων και  πεπειραμένων καθηγητών μου-
σικής ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με τη γραφή και τη σύνθε-
ση τραγουδιών. Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της σημαντικής μουσικής 
δημιουργίας είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 
εκατοντάδες μοναδικά τραγούδια που έχουν βραβευτεί στους παγκύ-
πριους μαθητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται κάθε χρόνο. 
Ταυτόχρονα η σημαντική αυτή μουσική κοσμογονία δημιούργησε και 
συνεχίζει να δημιουργεί  και να φέρνει στην επιφάνεια δεκάδες νέα 
μουσικά ταλέντα. Πολλοί μαθητές μας κάθε χρόνο, έχοντας τις θετι-
κές εμπειρίες που αποκτούν από την  ενασχόλησή τους με τους πιο 
πάνω μαθητικούς μουσικούς διαγωνισμούς, αποφοιτώντας το λύκειο 
συνεχίζουν τις σπουδές τους στη μουσική ή αποφασίζουν  να ασχο-
ληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, είτε ως τραγουδιστές είτε ως 
επαγγελματίες οργανοπαίκτες σε διάφορα μουσικά σύνολα. Συνεπώς 
οι μουσικοί  μαθητικοί αυτοί διαγωνισμοί συμβάλλουν διαρκώς και 
ποικιλοτρόπως στην προώθηση της μουσικής δημιουργίας και στην 
αναβάθμιση της μουσικής κουλτούρας στον τόπο μας.

Επίσης, το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδη» χορήγησε την έκδοση βιβλίου 
του γνωστού δημοσιογράφου   Χρίστου Μαυρή που περιλαμβάνει συ-
νεντεύξεις του Μάριου Τόκα με τίτλο «Είμαστε η γενιά της ήττας», και  
εκδόθηκε το 2008. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματός μας Δρ Φώτος Φωτιά-
δης, εκτιμώντας τη μεγάλη προσφορά  του Μάριου Τόκα, παρίσταται 
πάντοτε κάθε χρόνο και τιμά με την παρουσία  και θερμό χαιρετισμό 
του  όλες τις εκδηλώσεις  απονομής των Μουσικών Βραβείων Μάριου 
Τόκα που το Ίδρυμα μας συνδιοργανώνει με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού και την οικογένεια του μουσικοσυνθέτη. Επίσης πάντοτε 
τιμά με την παρουσία του και όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
στη  μνήμη του Μάριου Τόκα ο Δήμος Λεμεσού, οι συνεργάτες του με-
γάλου μουσικοσυνθέτη και η οικογένεια του στη γενέτειρά του Λεμε-
σό.

Κάθε χρόνος και στιγμή που περνά, η απουσία του Μάριου γίνεται όλο 
και πιο αισθητή. Όλο και περισσότερο μας λείπει ο Μάριος. Λείπει από 
εμάς όλους, από την οικογένειά του και από τα εκατομμύρια των φίλων 
και θαυμαστών της μοναδικής μουσικής του. Γόνος, όπως αναφέραμε, 
μιας θαυμάσιας, αξιαγάπητης και με μεγάλη προσφορά οικογένειας, 
ήταν ένας σπάνιος χαρακτήρας, προικισμένος από τη φύση με πολ-
λές αρετές και χαρίσματα, ένας σπάνιος άνθρωπος που αγαπούσε και 
συμπονούσε τον κάθε συνάνθρωπό του, ιδιαίτερα αυτούς που είχαν 
ανάγκη βοήθειας, χαμηλών τόνων, υπερήφανος, σεμνός και δυνατός, 
ήρεμος και συνάμα επαναστάτης και αγνός πατριώτης. Εμπνεύστηκε 
αλησμόνητες μελωδίες, που έγιναν επιτυχίες, λαοφιλείς και άφθαρ-
τες στον χρόνο. Τις ερμήνευσαν τα πιο γνωστά ονόματα της Ελληνι-
κής μουσικής. Μέσα από τα τραγούδια του ανέδειξε τις αστείρευτες 
αρετές και τον πλούσιο πολιτισμό της Κύπρου μας και του Ελληνισμού 
γενικότερα. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας στον κόσμο που να μην έχει 
σιγοτραγουδήσει τα τραγούδια του. 

Ο λαός μας δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τον Μάριο. Οι εκδηλώσεις 
προς τιμή του και στη μνήμη του θα πυκνώνουν διαρκώς. Η πόλη του 
Λεμεσός, η γειτονιά του, οι φίλοι του και συνεργάτες του, όλη η Κύ-
προς και ολόκληρος ο Ελληνισμός και όλοι όσοι λατρεύουν τη μουσι-
κή του, του χρωστούν πολλά. Ο Μάριος ανήκει σ’ όλους όσοι τον αγά-
πησαν και τον αγαπούν. Αγαπήθηκε και θα συνεχίσει ν’ αγαπιέται γιατί 
ενσωμάτωνε όλα τα χαρίσματα που έχει ο λαός μας, τη γλυκύτητα, την 
ανθρωπιά, την ευαισθησία, την πραότητα, τη φιλοπατρία, την ευγένεια 
ψυχής και άλλα πολλά. Τη μνήμη του Μάριου την κρατάνε ζωντανή 
όλοι οι άνθρωποι του λαού γιατί απ΄ αυτούς προέρχεται.  

Θα τραγουδούμε πάντοτε τις μουσικές δημιουργίες του και μέσα από 
τα τραγούδια αγάπης, νοσταλγίας και αγώνων που συνέθεσε στη δι-
άρκεια της σύντομης σχετικά επίγειας ζωής του, αλλά πολύ πλούσιας 
και παραγωγικής μουσικής σταδιοδρομίας του, θα βρίσκεται αιώνια 
μαζί μας, μαζί με κάθε θαυμαστή των ανεπανάληπτων μουσικών δη-
μιουργιών του. 

Το μεγάλο και σημαντικό έργο που μας κληροδότησε, γνήσιο, αληθινό 
και αθάνατο, θ΄ αναπληρώνει  αιώνια τη φυσική του απουσία.

Κανένας δεν πίστευε πως η πληροφορία 
που έφτασε στα αυτιά μας, το πρωί της 
Παρασκευής 8/1/16, για τον ξαφνικό και 
αδόκητο θάνατο του προσφιλούς μας 
συναδέλφου και φίλου Αντρέα Βραχνού 
ήταν αληθής. Τα συναισθήματα που 
πλημμύρησαν την καρδιά και τις ψυχές  
όλων εμάς που είχαμε την τύχη να τον 
γνωρίσουμε από κοντά, είναι απερίγρα-
πτα και  δυσβάστακτα. Πολύ δε περισ-
σότερο για  τη χαροκαμένη του σύζυγο, 
τα παιδιά του και όλους τους συγγενείς.

Όταν ένας αξιόλογος και αξιαγάπητος 
άνθρωπος φεύγει από την ζωή, συνηθί-
ζεται να  εκφωνείται επικήδειος λόγος 
και να του  αποτίεται φόρος τιμής μέσω  

του γραπτού λόγου. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα επιχειρήσω να  κάνω 
μέσω της  άψυχης σελίδας αυτής του χαρτιού και να μεταφέρω μέσα 
σε λίγες γραμμές,  μερικά λόγια αντάξια της μεγαλοσύνης, της προ-
σφοράς και της δράσης του αποδημήσαντος φίλου και συναδέλφου 
Αντρέα, ο οποίος έφυγε νέος έχοντας να προσφέρει πολλά ακόμη στην 
κοινωνία και στην οικογένεια του.   

Τον Αντρέα τον γνώρισα πριν από 23 χρόνια στα πλαίσια της συνεργα-
σίας μας, όταν ανέλαβε την θέση του Επαρχιακού Διευθυντή Πάφου.  
Συνεργαστήκαμε στενά και φέραμε σε πέρας με επιτυχία όλες τις απο-
στολές που μας ανατέθηκαν. Ήταν άριστος επαγγελματίας, εργατικός, 
συνεπής, ειλικρινής και συστηματικός. Ήταν πάντοτε ενημερωμένος 
για τα τεκταινόμενα στην περιοχή του και πρόθυμος να εξυπηρετήσει 
την αγορά και να επιλύει  προβλήματα.  Ήταν για μένα και όλους όσοι 
τον γνώρισαν και  συνεργάστηκαν μαζί του,  ένας ανεκτίμητος και πο-
λύτιμος φίλος. Το  μόνιμο  χαμόγελο και το πηγαίο του χιούμορ, σε 
έκαναν να επιζητάς την παρέα του. Κάθε φορά που θα επισκεπτόμουν 
την Πάφο, προσδοκούσα με ανυπομονησία στην συνάντηση μας και 
στο τέλος της ημέρας για ένα καφέ στο λιμανάκι της  Πάφου, με φόντο 
τη θάλασσα. 

Για τον Αντρέα Βραχνό, θα μπορούσε κάποιος να  μιλά για ώρες ολό-
κληρες. Για το μεγαλείο της ψυχής του, την καλοσύνη και τις αρετές 
του.  Δεν θα επεκταθώ όμως σε βάθος. Θα περιοριστώ στα πιο σημα-
ντικά, μήπως και τα φτωχά μου λόγια δεν αποδώσουν  τα πρέποντα.    

Γεννήθηκε πριν από 52 χρόνια στη Γιόλου της Πάφου.  Μεγάλωσε και 
ανατράφηκε σε μια πολυμελή οικογένεια με  Ελληνοχριστιανικές αρ-
χές και διέπλασε ένα χαρακτήρα έντιμο, ηθικό, γεμάτο προσφορά, φι-
λοξενία, αλτρουισμό και καλοσύνη. Φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο της 

γενέτειρας του και αργότερα στο Γυμνάσιο Πάφου και Λύκειο Κύκκου 
Πάφου απ’όπου αποφοίτησε το 1981.  Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά 
και το 1983 εγγράφεται στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, 
όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ. Κατά την 
διάρκεια των σπουδών του αναμείχτηκε ενεργά με το φοιτητικό κίνη-
μα και μέσα από την δράση του πρόσφερε σημαντικές και αξιόλογες 
υπηρεσίες στο Εθνικό μας θέμα και την προάσπιση των ιδεωδών της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
σαν φοιτητής εργάστηκε στο  Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, 
μαζί με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, συμβάλλοντας ενεργά στην 
προβολή και διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος .

Εργοδοτήθηκε  στον Όμιλο μας,  τον Απρίλιο του 1991 στη θέση του 
Επιθεωρητή Πωλήσεων στη Λεμεσό και τον Αύγουστο του ιδίου έτους 
μετατέθηκε στη Πάφο ως Επαρχιακός Διευθυντής Πωλήσεων, θέση 
την οποία κατείχε μέχρι του θανάτου  του.  Έντιμος και αποτελεσμα-
τικός  στα καθήκοντα του, δίκαιος με το προσωπικό, αγαπητός στους 
συναδέλφους και τους συνεργάτες. Aγάπησε με πάθος την εταιρεία 
και άφησε την δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στη μεγάλη οικογένεια 
της Carlsberg. Η επαγγελματική του πορεία αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση.

Υπήρξε ένθερμος φίλος και πιστός υποστηρικτής του Αγροτικού ποδο-
σφαίρου, για την πρόοδο του οποίου  εργάστηκε με ανιδιοτέλεια. Δια-
τηρούσε άριστες σχέσεις  με όλα τα σωματεία της ΠΟΑΣΠ (Ομοσπον-
δία Αγροτικών Σωματείων Πάφου) και ήταν πρόθυμος να παράσχει 
οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσε. Παρευρίσκετο σε όλες τις αθλητικές 
εκδηλώσεις της επαρχίας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον αθλητικό 
κόσμο.  Διατέλεσε  μέλος του ΔΣ του σωματείου του χωριού του, Πο-
σειδώνα Γιόλου, μέσα από  το οποίο πρόσφερα σημαντικές υπηρεσίες.

Στη προσωπική του ζωή, ευτύχησε να δημιουργήσει μια ζηλευτή οι-
κογένεια, έχοντας δίπλα του μια άξια σύζυγό, την Χρύσω, με την οποία 
απέκτησε τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τον Χαράλαμπο και τη Λουκία, για 
τους οποίους  πάντοτε μιλούσε με απεριόριστη αγάπη και σεβασμό. 
Υπήρξε άξιος σύζυγός και πατέρας, έντιμος πολίτης και αξιαγάπητος 
συνάδελφος και φίλος. 

Αποχαιρετώντας σε πολυαγαπημένε φίλε Αντρέα, επαναλαμβάνουμε 
ότι είμαστε περήφανοι που υπήρξαμε συνάδελφοι και φίλοι σου. Θα σε 
θυμόμαστε για πάντα. Είθε ο Πανάγαθος Θεός να κατατάξει την ψυχή 
σου στη χώρα των δικαίων και να δίνει δύναμη και κουράγιο στη σύζυ-
γο σου  και παιδιά σου. Αιωνία ας είναι η μνήμη σου. 

Αντρέας Σμυρίλλης
Διευθ. Δημοσίων Σχέσεων

Αποχαιρετώντας τον φίλο Αντρέα Βραχνό

Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν αφυπηρετήσει από την εταιρεία 
πριν από πολλά χρόνια και να έχουν ξεχαστεί, τα έργα, η προσφορά και 
το όνομα τους όμως παραμένουν ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου 
και στη μνήμη όλων όσοι  τους έζησαν από κοντά. 

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Αντρέας Γρηγορίου,  ευρύτερα γνω-
στός ως Λαπηθιώτης, ή Αντρέας της Carlsberg, ο οποίος απεβίωσε 
στις 18 Δεκεμβρίου 2015, σε ηλικία 84χρόνων και κηδεύτηκε στις 20 

Αντρέας Γρηγορίου Λαπηθιώτης 
Ύστατο χαίρε σε ένα πρώην συνάδελφο

Δεκεμβρίου από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Πάνω Λακατάμια.

Ο Αντρέας Γρηγορίου γεννήθηκε στη Λάπηθο της Επαρχίας Κερύνειας, 
το 1931, εξού και το ‘’ Λαπηθειώτης’’. Από μικρή ηλικία μετοίκησε στη 
Λευκωσία και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Τακτακαλά, όπου στε-
γάζεται και  το ιστορικό σωματείο του Ολυμπιακού, του  οποίου έγινε 
ένθερμος υποστηρικτής.  Εργάστηκε σαν μάγειρας στο  πολύ γνωστό 
τότε κοσμικό κέντρο της Λευκωσίας ‘’ Αντωνάκης Μπαρ ’’ , καθώς και 
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άλλα συναφή επαγγέλμα-
τα. Αργότερα στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960, με-
τακόμισε στη Λακατάμια, 
όπου παντρεύτηκε την αγα-
πημένη του σύζυγο Χριστί-
να με την οποία απέκτησαν 
τρία παιδιά, 7 εγγόνια και 3 
δισέγγονα.

Υπήρξε αγωνιστής της 
ΕΟΚΑ 1955-1955 και επι-
στήθιος φίλος του ήρωα 
Σταύρου Στυλανίδη. Διετέ-
λεσε από τα πιο δραστήρια, 
ιδρυτικά μέλη του σωμα-
τείου ‘’Κυριάκος Μάτσης’’, 
μέλος του Πολυδύναμου 
Κέντρου Λακατάμιας στα 
προγράμματα Δημιουργι-

κής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Ηλικιωμένων και μέλος της Δημο-
τικής  χορωδίας του Δήμου. 

Εργάστηκε επί σειρά ετών στη Μ.Χρ.Πλατάνης Λτδ, αρχικά ως κλητή-
ρας και αργότερα  ως θυρωρός στη πύλη του εργοστασίου. Μετά τη συ-
νταξιοδότηση του, ίδρυσε το  Λούνα Πάρκ ‘’Λαφίνα’’, στη Λακατάμια, το 
οποίο διαχειριζόταν  με τα παιδιά του. Για όλους όσοι τον γνώρισαν ως 
συνάδελφο, ο αείμνηστος Αντρέας, υπήρξε άνθρωπος αξιαγάπητος, 
με ένα ξεχωριστό πηγαίο χιούμορ, αεικίνητος  και πάντοτε  πρόθυμος 
να εξυπηρετήσει τον συνάδελφο του. Ήταν οξυδερκής και πείσμων.  
Δεν δεχόταν να μείνει καμία εργασία χωρίς να διεκπεραιωθεί. 

Ο Ρώσος Πρέσβης Stanislav Osadchiy μαζί με συνεργάτες του επι-
σκέφθηκαν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, τις εγκαταστάσεις της Photos 
Photiades Breweries. Ο Διευθυντής Ζυθοποιίας κ. Αντρέας Παντελή 
αναλαμβάνοντας ρόλο ξεναγού, ενημέρωσε τους εκλεκτούς επισκέ-
πτες, για τον τρόπο παρασκευής της μπύρας στον Όμιλο μας, δίνο-
ντας έμφαση στις φυσικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για τις 
Carlsberg, ΛΕΩΝ και Krauzer.

Στη συνέχεια, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας και παρακάθησαν σε γεύμα με τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο του Ομίλου μας κ. Παύλο Φωτιάδη, όπου είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν επίκαιρα οικονομικά θέματα, αλλά και για τις δυνατότη-
τες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 

Επίσκεψη του Ρώσου Πρέσβη Stanislav 
Osadchiy στη Photos Photiades Breweries

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Ρώσος Πρέσβης και οι συνεργάτες 
του απόλαυσαν κυπριακά εδέσματα και φρέσκια μπύρα από την εμφι-
άλωση της ημέρας. 

Η αντιπροσωπεία της Ρωσι-
κής Πρεσβείας αναχώρησε 
εντυπωσιασμένη από την 
ξενάγηση στο υπερσύγχρονο 
και πλήρως αυτοματοποιη-
μένο ζυθοποιείο μας, καθώς 
επίσης και από τη μοναδική 
φρεσκάδα που προφέρει η 
ντόπια ποιοτική μας μπύρα.

Αγαπoύσε με πάθος την εταιρεία και τα προϊόντα της. Η Carlsberg  
ήταν η πρώτη επιλογή ποτού στην κάθε του στιγμή. Την  απολάμβανε  
μέχρι του σημείου που αρκετές φορές  αντί νερό,   ξεδιψούσε με μπύ-
ρα, για αυτό και πολλές φορές τον έβλεπες με ένα τενεκεδάκι μπύρα 
Carlsberg στο χέρι.

Τα βράδια του φεστιβάλ Carlsberg , είχε την αποκλειστική ευθύνη της  
εξυπηρέτησης των καλλιτεχνών και των επισήμων. Το αποτέλεσμα  
ήταν πάντοτε το εξαίρετο και αποσπούσε τα ευμενή και κολακευτικά 
σχόλια των ιθυνόντων του φεστιβάλ και ιδιαίτερα του προέδρου του 
Ομίλου  μας, κ. Φώτου Φωτιάδη.

Σαν θυρωρός ήταν πολύ αυστηρός. Κανένας δεν επιτρεπόταν να εισέλ-
θει ή να εξέλθει του εργοστασίου χωρίς να υποστεί  τις απαιτούμενες   
διαδικασίες ασφάλειας.   Ένα  χαρακτηριστικό  της παρατηρητικό-
τητας προνοητικότητας και της υπευθυνότητας του, είναι το γεγονός 
ότι με δική του παρέμβαση, όντας θυρωρός,  αποτράπηκε  η κλοπή 
του χρηματοκιβωτίου από το λογιστήριο της εταιρείας, την επομένη  
της  λήξης  του Φεστιβάλ Carlsberg. Μάλιστα πήρε τα εύσημα από 
την αστυνομία για τις πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη των 
δραστών.

Αυτός ήταν μέσα από τις λίγες αυτές γραμμές  ο Αντρέας Γρηγορίου, 
η προσφορά και το έργο του οποίου θα μείνουν  ανεξίτηλα μέσα στο 
χρόνο. 

Αιωνία σου η μνήμη φίλε και συνάδελφε, Αντρέα Γρηγορίου  
Λαπηθειώτη. 

Αντρέας Σμυρίλλης
Διευθ. Δημοσίων Σχέσεων

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων ζωής και προσφοράς του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας το οποίο ιδρύθηκε από το Κοι-
νωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα « Φώτος Φωτιάδης», 
ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, προγραμματίζει για τους επόμενους μήνες 
του 2016, διάφορες εκδηλώσεις με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στο 
ευρύ κοινό μας και στη μαθητιώσα Νεολαία του τόπου να γνωρίσoυν 
καλύτερα τη φυσική ιστορία και τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας 
μας.  Για τον σκοπό αυτό  έχει καταρτιστεί πρόγραμμα εκδηλώσεων 
που περιλαμβάνει ειδικές ξεναγήσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Κύπρου που  λειτουργεί στους δροσερούς κήπους του εργοστασίου  
της Carlsberg στη Λευκωσία καθώς και προκήρυξη διαγωνισμών για 
διάφορες ηλικίες μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τη φυσική 
ιστορία και τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Ανοικτή πρόσκληση για ξεναγήσεις μαθητών σχολείων, φοιτητών πα-
νεπιστημίων  και άλλων ενδιαφερομένων
Μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κυπρια-
κού  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αλλά και εγκυκλίων των Διευθύνσε-
ων της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού θα πληροφορηθούν τα διάφορα σχολεία, Δημοτικά, 

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
20 Χρόνια Ζωής και Προσφοράς
Εορταστικές Εκδηλώσεις

Γυμνάσια και Λύκεια, Κολλέγια και Πανεπιστήμια, ότι προσφέρεται 
στους μαθητές και φοιτητές τους η δυνατότητα να επισκεφθούν το πιο 
πάνω Μουσείο, που εδρεύει στους κήπους του εργοστασίου Carlsberg   
και να τύχουν ειδικής ξενάγησης τόσο στο προαναφερθέν  Μουσείο  
Φυσικής Ιστορίας όσο και στο Ζυθοποιείο της Carlsberg.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ξεναγήσεων εκτός των μαθητών και φοιτη-
τών είναι ευπρόσδεκτοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι ενήλικες που μπο-
ρούν να ξεναγηθούν είτε ως άτομα, είτε ως ομάδες.
 
Οι επισκέψεις των Σχολείων κατά ομάδες μέχρι 20 άτομα ή άλλων εν-
διαφερομένων κατά ομάδες,  μπορούν να  καθορίζονται κατόπιν συ-
νεννόησης του υπεύθυνου κάθε ομάδας με την υπεύθυνη ξεναγήσεων 
κα. Άντρη Γαιτάνη στο τηλ. 22585858.

Προκήρυξη  Διαγωνισμών
(α) Για παιδιά  6-12 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
(β) Για παιδιά 13-18 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
(γ) Για παιδιά 15-22 ετών – Φωτογραφικός Διαγωνισμός

Διαγωνισμός (α) - Θα  περιλαμβάνει ζωγραφικό πίνακα σε χαρτο-
νάκι με χρώματα ή μπογιές μεγέθους τουλάχιστον 25x40 εκατοστομέ-
τρων  που θα εικονίζει ένα ή περισσότερα  αντικείμενα που εκτίθενται 
στο  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Carlsberg, θα ζωγραφιστεί επιτό-
που στο Μουσείο και θα παραδοθεί στην υπεύθυνη του Μουσείου.  Ο 
διαγωνισμός αυτός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Διευθυντή Δημοτι-
κής  Εκπαίδευσης  κ. Ελπιδοφόρου Νεοκλέους.

Διαγωνισμός (β) - Θα  περιλαμβάνει  ζωγραφικό πίνακα, μεγέ-
θους τουλάχιστο 25 x 40 εκατοστομέτρων,   με χρώματα ή μπογιές και 
θα εικονίζει είτε κάποιο αντικείμενο ή έκθεμα του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας ή κάποια ενότητα εκθεμάτων από το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας π.χ. αυλή του αγροτικού σπιτιού, χώρο αλυκής ή δάσους ή άλλη 
ενότητα.  Να ζωγραφιστεί επί τόπου στο χώρο του Μουσείου και να 
παραδοθεί στην υπεύθυνη του Μουσείου.   Ο πίνακας που θα ετοιμα-
στεί δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα ζώα ή αντικείμενα 
που περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα του Μουσείου, αλλά αρκεί 
η περίληψη και 3-4 ζώων, ή φυτών, ή άλλων στοιχείων της συγκεκρι-
μένης ενότητας.  Ο διαγωνισμός αυτός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του 
Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης Δρα. Κυπριανού  Λούη.

Τα παιδιά, για τον σκοπό αυτό, μπορούν είτε ως μέλη ομάδων σχολεί-
ων, είτε ως άτομα, συνοδευόμενα από γονείς ή άλλο συνοδό να επι-
σκεφθούν το Μουσείο σε ώρες εργάσιμες.  Η επίσκεψη μπορεί να γίνει 
κατόπιν συνεννόηση με την κα.  Άντρη Γαιτάνη στο τηλ. 22585858 .    

Διαγωνισμός (γ) – Φωτογραφικός διαγωνισμός
Σ’  αυτό τον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 15-
22 ετών.  Η εργασία που μπορούν να υποβάλουν για τον διαγωνισμό 
αυτό μπορεί να είναι ένα σετ από 10 έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 
20 x 30 cm η κάθε μία από τις οποίες θα προβάλλει σπάνιες ομορφιές 
διαφόρων τοπίων της Κύπρου π.χ. ένα ποτάμι, ένα γεφύρι, ένα σπίτι 
με παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, ένα τοπίο, ένα ή περισσότερα 
ανθισμένα δένδρα ή δένδρα σε περίοδο καρποφορίας, μια θαλάσσια 
παραλία ή άλλα παρόμοια θέματα δικής τους επιλογής που θα σχε-
τίζονται με τη χλωρίδα ή πανίδα της Κύπρου ή τις φυσικές ομορφιές 
της Κύπρου.
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Τόσο οι ζωγραφικοί πίνακες για τους διαγωνισμούς (α) και (β) όσο και 
το σετ φωτογραφιών του διαγωνισμού (γ) σε ηλεκτρονική μορφή και 
εκτυπωμένο σε χαρτί θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμ-
βρίου, 2016 στην υπεύθυνη κα. Άντρη Γαιτάνη τηλ.22585858. Η κάθε 
φωτογραφία για το σετ του διαγωνισμού (γ)  θα πρέπει να συνοδεύεται 
με την αντίστοιχη λεζάντα και να αναφέρεται ο τόπος στον οποίο φω-
τογραφήθηκε. 

Στους νικητές, που θα επιλεγούν από Ειδική Κριτική Επιτροπή, θα 
απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα και βραβεία σε ειδική τελετή που 
θα γίνει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί 
αργότερα. Τα βραβεία θα είναι διδακτικά και χρήσιμα βραβεία καθώς 
και προϊόντα της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανίας. Τα ονόματα των 
νικητών θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Μουσείου, στο facebook και θα δημοσιευθούν 
στον ημερήσιο τύπο.

Ανοικτή  εκδήλωση για το ευρύ κοινό
Για το ευρύ κοινό θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα γίνει σε συ-
νεργασία με το Frederic University και θα περιλαμβάνει την προβολή 
ενός πολύ αξιόλογου φίλμ για την «Γένεση του Τροόδους».  Η δημι-

ουργία του Τροόδους έγινε με  έκρηξη που συντελέστηκε πριν 93 εκα-
τομμύρια χρόνια και αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παγκόσμιο φαι-
νόμενο.  Τη ταινία ετοίμασε ο σκηνοθέτης κ. Πασχάλης Παπαπέτρου 
και η προβολή της θα γίνει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία 
που θα ανακοινωθεί αργότερα.   Στην εκδήλωση προβολής του εν λόγω 
φιλμ θα παραστούν και ειδικοί για το θέμα αυτό γεωλόγοι,  του Γεωλο-
γικού Τμήματος του Υπουργείου Γεωργίας τους οποίους θα καλέσουμε 
να μας δώσουν τα «φώτα» τους στον τομέα αυτό και να απαντήσουν 
σε τυχόν εξειδικευμένες ερωτήσεις του ακροατηρίου.  Στην εκδήλω-
ση αυτή, θα απονεμηθούν τα βραβεία στους διαγωνιζομένους που θα 
πρωτεύσουν στους προκηρυχθέντες διαγωνισμούς, καθώς επίσης δι-
πλώματα ή τιμητικές πλακέτες σε δωρητές και  άλλους ευεργέτες του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Επιτροπή  Εκδηλώσεων
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής:
Κύριο  Χρίστο Αριστείδου τηλ. 22452000 
Κύριο Ανδρέα Σμυρίλλη τηλ. 22471111
Κυρία Άντρη Γαιτάνη και Κυρία Αντρη Σάουρου τηλ. 22585858  
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