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«Να είμαστε ο πιο εμπορικά 
αξιόπιστος, κοινωνικά υπεύθυνος, 
συνεχώς και υγιώς αναπτυσσόμενος 
Όμιλος επιχειρήσεων στην Κύπρο»
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Μεγάλη Διάκριση 
στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία της DIAGEO 2016
για τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης
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Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα 
στέλνοντας το μήνυμα των γιορτών για ανιδιοτελή συνεισφορά

Νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος 
Φώτος Φωτιάδης για τον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου

20 χρόνια Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

H Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία
συμβάλλει στην άρτια εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών

«Αν η συνείδηση δεν αφυπνιστεί, κανένα 
οικονομικό μοντέλο δεν πρόκειται να μας σώσει».

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

Σελίδα 7

Ο «Πετρίτης» στα 50 πιο εντυπωσιακά 
κρασιά από όλο τον κόσμο
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προλόγου
αντί

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

Γεννήσεις
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, πωλητής στο πρατήριο Λάρνακας, 
και η σύζυγός του Λαμπριάνα, απέκτησαν στις 10 Οχτωβρίου 
2016, το πρώτο τους παιδί, την Άννα. 
Η Χρυστάλλα Αντωνιάδου Administration στο πρατήριο Λευ-
κωσίας και ο σύζυγος της Γρηγόρης, απέκτησαν το έκτο τους 
εγγόνι. Η θυγατέρα τους Μαρία Παναγιώτου, έφερε στον κό-
σμο στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, ένα υγιέστατο αγοράκι, τον 
Ανδρόνικο.
Ο Δημήτρης Ποράς αντιπρόσωπος στη Λευκωσία και η σύ-
ζυγος του Άντρη απέκτησαν το δεύτερο τους παιδί στις 27 
Οκτωβρίου 2016, τον Αλέξανδρο.
Ο Μιχάλης Λουρουτζιάτης συνάδελφος στην αποθήκη Λευ-
κωσίας και η σύζυγος του Αποστολία, απέκτησαν τον πρώτο 
τους παιδί στις 5 Νοεμβρίου 2016, τον Σέργιο.
Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες,  ευχόμαστε να τους 
ζήσουν  τα νεογέννητα τους.

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, σε ηλικία 97, η Κατερί-
να Λαζάρου, μητέρα του συνάδερφου μας Λάζαρου Λαζάρου, 
Διευθυντή Αγορών και Αποθηκών της Φώτος Φωτιάδης Ζυ-
θοβιομηχανίας Λτδ.
Απεβίωσε στις 26 Δεκεμβρίου 2016, σε ηλικία 77 χρονών, ο 
Ζαχαρίας Παπανικολάου, πατέρας του συναδέλφου Νίκου 
Παπανικολάου, Επιθεωρητή πωλήσεων Λευκωσίας (ΚΕΑΝ).  
Απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2017, σε ηλικία 78 χρονών, ο 
Δαμιανός Σοφοκλέους, πατέρας του συνάδελφου μας Μάρι-
ου Σοφοκλέους, Πωλητή στο Πρατήριο Λεμεσού, της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
Απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου 2017, σε ηλικία 73 χρονών, ο 
Αντρέας Τοφαρίδης, πατέρας του συναδέλφου Γλαύκου Το-
φαρίδη, Commercial Manager της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ.  
Στους συνάδελφους και τους οικείους τους, εκφράζουμε τα 
θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Γενέθλια:

Τα τεσσαρακοστά  και τεσσαρακοστά έβδομα γενέθλια τους 
συμπλήρωσαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, οι αγαπητοί συνά-
δελφοι, Αντρέας Μακρομάλλης και Λίζα Σάββα, πωλητές στο 
πρατήριο Λάρνακας.
Για να γιορτάσουν το γεγονός οι συνάδελφοι τους, τους επι-
φύλαξαν πάρτι έκπληξη όπου τους ευχήθηκαν τα «Χρόνια 
Πολλά με Υγεία» και εκπλήρωση των στόχων και προσδοκιών 
τους.
Παρόλο ότι τους δύο συνάδελφους ηλικιακά τους χωρίζει 
μια 7ετία (ο ένας γεννήθηκε στις 14/9/16 και ο άλλος στις 
15/9/16, έσβησαν μαζί τα κεράκια στη τούρτα και συγκινη-
μένοι ευχαρίστησαν τους διοργανωτές του ‘’ πάρτι έκπληξη’’.
Ακολούθησε το κόψιμο της τούρτας και τα παραδοσιακά κε-
ραστικά και ο καθένας επέστρεψε χαρούμενος στην εργασία 
του.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, « σε πιο σημείο της Κοπεγχάγης ευρίσκεται το 
άγαλμα της μικρής γοργόνας και ποια η σχέση του με την 
Carlsberg », είναι:

«το άγαλμα της μικρής γοργόνας ευρίσκεται στην είσοδο 
του  λιμανιού της Κοπεγχάγης και είναι δωρεά του Carl 
Jacobsen, γιού του ιδρυτή της Carlsberg Jacob Jacobsen 
στην πόλη της Κοπεγχάγης».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η  συ-
νάδελφος, Μαίρη Βιολάρη, Λειτουργός Εξυπηρέτησης, 
Τμήμα Διαχείρισης Εργασιών Ζωής, στη Universal Life, 
η οποία κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 
70cl.

Ερώτηση
Με ποιο οργανισμό συνήψε στρατηγική συνεργασία από 
την 1 Ιανουαρίου 2017 η Universal Life και σε ποιο τομέα;                                                                                                                                           
                                                 
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 του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, ή στο τη-
λεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες,
Το 2017 αποτελεί χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο Φώτος Φωτιά-
δης, καθώς συμπληρώνει 75 χρόνια ανοδικής πορείας και προ-
σφοράς στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Παραμένοντας 
προσηλωμένος στις διαχρονικές αρχές και αξίες του, προσβλέ-
πει σε νέα επιτεύγματα, ενώ προγραμματίζει μεγάλες επενδύ-
σεις με γνώμονα τη δέσμευση του στην ποιότητα, η οποία απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας του. 
Ο Όμιλος αποχαιρετά το 2016 με θετικά αποτελέσματα και ση-
μαντικές διακρίσεις, νέες συνεργασίες και πολλές επιτυχίες, 
με τις εταιρείες του να παραμένουν ανταγωνιστικές και βιώ-
σιμες, διατηρώντας την ηγετική τους θέση στους τομείς που 
δραστηριοποιούνται. 
Με το τέλος της χρονιάς ξεχωρίζει η στρατηγική συμμαχία με-
ταξύ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Universal 
Life. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 τίθεται σε ισχύ μία συ-
νεργασία μεταξύ δύο πρωταγωνιστών του χρηματοοικονομικού 
χώρου στην Κύπρο, η οποία πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα 
στην ασφαλιστική αγορά. Πέραν από τις προοπτικές ανάπτυξης  
για τη Universal Life, η συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στον 
εμπλουτισμό και στην ποιότητα των υπηρεσιών που η ΣΚΤ προ-
σφέρει στους υφιστάμενους και νέους πελάτες της, δίνοντας 
περαιτέρω ώθηση στη δυναμική πορεία που ακολουθεί η Τρά-
πεζα τον τελευταίο καιρό. Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης εκτιμά 
ότι η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη συ-
νεργασία του Ομίλου με τον Συνεργατισμό. 
Το 2016 η δέσμευση του Ομίλου για παροχή προϊόντων και υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας, επιβραβεύεται μέσα από διεθνείς 
διακρίσεις, με τη ΛΕΩΝ για 2η φορά να κατακτά το Superior 
Taste Award ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα 
προϊόντα στο International Taste & Quality Institute (iTQi) στις 
Βρυξέλες. Με 2 Χρυσά και 4 Αργυρά Μετάλλια, τα κρασιά του 
Οινοποιείου Κυπερούντας, απέσπασαν την 1η θέση στον 9ο Κυ-
πριακό Διαγωνισμό Οίνου, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 29 οινο-
ποιεία και 132 από τα καλύτερα κρασιά που έχει να επιδείξει 
η Κύπρος. 
Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης διακρίνεται επίσης, στο Πανευρω-
παϊκό Συνέδριο της Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας παρα-
γωγής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με τις PPD Cyprus, 
PPD Romania και PPD Croatia να αποσπούν 3 από τα 6 στο σύ-
νολο τους βραβεία, ενώ παράλληλα PPD Romania, PPD Croatia 
και PPD Slovenia ξεχωρίζουν σε περιφερειακό διαγωνισμό της 
Gruppo Campari, της έκτης μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρείας 
premium and super premium ποτών. 
Η σύναψη νέων ισχυρών συνεργασιών με κορυφαίους οργανι-
σμούς συνεχίζεται και το 2016, με την Sazerac, μια αμερικανι-
κή επιχείρηση και ιδιοκτήτη πολλών από τα πιο αξιοσέβαστα 
αποστακτήρια της Αμερική, εμπιστεύεται τις εταιρείες του 
Ομίλου για τη διανομή των προϊόντων τους Southern Comfort 
και Fireball σε Κύπρο, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία. Σε 
μια άλλη εξέλιξη η Beverage World, σύναψε συνεργασία με 

τον οίκο Beluga Vodka International Ltd, για την αποκλειστι-
κή διανομή στην Ελλάδα της Ρωσικής βότκας Belenkaya, η 
οποία βρίσκεται ανάμεσα στις 10 πιο γνωστές και καλύτερες 
σε πωλήσεις βότκα στον κόσμο, ενώ το ίδιο έτος η εταιρεία 
συνεργάζεται με τον γνωστό οίκο της Angostura, για τη δια-
νομή του περίφημου χαρτοφυλακίου Ρουμιού της Angostura, 
των εμβληματικών Angostura Aromatic και Orange Bitters και 
του καινούργιου premium “Amaro di Angostura”, το οποίο έχει 
αναδειχθεί 1ος νικητής σε διεθνή διαγωνισμό «2015 Tales of 
the Cocktail», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ορλεάνη των 
ΗΠΑ. 
Με στόχο την ικανοποίηση ακόμα και του πιο απαιτητικού 
καταναλωτή, το 2016 η PPD Cyprus διευρύνει την γκάμα των 
premium ποτών της στην ευρύτερη κατηγορία των mixers 
μέσα από μια καινούργια συνεργασία, με τη Fever Tree. Πα-
ράλληλα, η εταιρεία εμπλουτίζει την οινική συλλογή της με 
δύο νέα κρασιά, το βραβευμένο κρασί AIX Vin de Provence 
εσοδείας 2015, το οποίο αποτελεί μια αυθεντική γαλλική από-
λαυση και το Οροπέδιο, την καλύτερη έκφραση της ποικιλίας 
Μοσχοφίλερο από την Οικογένεια Μπουτάρη.  
Στον τομέα ανάπτυξης γης, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης προ-
χωρεί σε μια σταθερή ανάπτυξη και επέκταση του οικιστικού 
έργου Carolina Park, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τη μελέτη και 
σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών τουριστικών και οικιστικών 
έργων σε Κύπρο και Ελλάδα, που θα προσφέρουν επιπρόσθε-
τη αξία στον σύγχρονο καταναλωτή και θα μπορούν να υλοποι-
ηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Πιστός στη δέσμευση για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση, το 
2016 το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ καθίσταται το πρώτο 
νερό στην Κύπρο, όπου οι διεργασίες εμφιάλωσης του έχουν 
πιστοποιηθεί με το πρότυπο FSSC22000, το οποίο είναι πλή-
ρως αναγνωρισμένο από το Global Food Safety Initiative. Η πι-
στοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια των πιστοποιήσεων με τα 
συστήματα ασφάλειας τροφίμων HACCP το 2004 και ISO22000 
το 2007 και συμβάλει στην εφαρμογή ενός ισχυρού και απο-
τελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, 
παρέχοντας στον Όμιλο τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται με 
επιτυχία στις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και των κα-
ταναλωτών. 
Ο Όμιλος επίσης μετά από 12 έτη από το πρώτο λανσάρισμα 
της κύριας σειράς των κρασιών του Οινοποιείου Κυπερούντας, 
επανασχεδιάζει τις ετικέτες με στόχο να αντικατοπτρίζουν την 
εκλεπτυσμένη αίσθηση ποιότητας και τον δυναμικό χαρακτή-
ρα των κρασιών του. H καινοτομία και η συνέπεια συνεχίζεται.   
Με φάρο την δέσμευση μας στην παραγωγή και διανομή υψη-
λής ποιοτικής  στάθμης προϊόντα και την προσφορά υψηλών 
προδιαγραφών υπηρεσιών, αλλά και την Υπευθυνότητα έναντι 
της Κοινωνίας, ατενίζουμε με αισιοδοξία το 2017.
Καλή και παραγωγική χρονιά σε όλους, 

Για τη Συντακτική Επιτροπή 
Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος Έκδοσης 

Μνημόσυνο
Τελέστηκε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017, στη παρουσία των οικεί-
ων, συγγενών, συνάδελφων και φίλων, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο 
του αγαπητού μας συναδέλφου, πρώην Επαρχιακού Διευθυντή Πά-
φου, Αντρέα Βραχνού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα. 
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Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης διακρίθηκε για ακόμα μια χρονιά στο Πα-
νευρωπαϊκό Συνέδριο της Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας παρα-
γωγής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο 2016 στο Ταλίν της Εσθονίας. Συγκεκριμένα, η Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς (PPD) ήταν η εταιρεία που ξεχώρισε στα ετήσια 
Diageo Europe Partner Markets Awards, αποσπώντας 3 από τα 6 συ-
νολικά τους βραβεία. 

Η εταιρεία του Ομίλου PPD Romania κατέκτησε το βραβείο Best 
Premium Core Execution  για την πρωτοποριακή εκστρατεία “J&B 
Blending Spirits”, η οποία βοήθησε να διατηρήσει το J&B στην κο-
ρυφή της κατηγορίας ουίσκι στη Ρουμανία. Η PPD Croatia κατέκτησε 
το βραβείο Best Execution Innovation για το εξαιρετικά επιτυχημένο 
λανσάρισμα του νέου προϊόντος Captain Morgan White στην αγορά της 
Κροατίας, επιτυγχάνοντας το φιλόδοξο πρόγραμμα διανομής του προ-
ϊόντος. Η εταιρεία PPD Cyprus κατέκτησε το βραβείο Best Progress 
in Route To Consumer για τις καινοτόμες και δημιουργικές πρακτικές 
προώθησης προϊόντων με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. 

Και τα 3 φετινά βραβεία που έρχονται να προστεθούν στις μεγάλες 
διακρίσεις του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, αποτυπώνουν την εξειδικευ-
μένη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει ο Όμιλος για αποτελε-
σματική προώθηση κορυφαίων προϊόντων, την έμφαση στην υλοποί-
ηση επιτυχημένης στρατηγικής και στοχευμένων δράσεων, αλλά και 

Μεγάλη διάκριση στα Πανευρωπαϊκά
Βραβεία της DIAGEO για τον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

την ηγετική θέση που κατέχει ο Όμιλος στην αγορά της Κύπρου και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε δήλωσή του μετά την τελετή απονομής των βραβείων, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς κ. Αλέξης Φωτιάδης ανέ-
φερε: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις ομάδες των PPD Romania, 
PPD Croatia και PPD Cyprus, καθώς για ακόμα μια φορά, μας έκαναν 
ιδιαίτερα περήφανους, όλους εμάς στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Οι 
διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι παραμένουμε πιστοί στη δέσμευ-
ση μας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη και αναδεικνύουν ταυτό-
χρονα τη δυναμική πορεία του Ομίλου μας, κατατάσσοντας τον ανάμε-
σα στους καλύτερους της Ευρώπης στον τομέα μας. Το γεγονός ότι μια 
κυπριακή εταιρεία κατορθώνει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ση-
μαντικούς και αξιόπιστους συνεργάτες της Diageo, της μεγαλύτερης 
εταιρείας ποτών στον κόσμο, τιμά ιδιαίτερα τη χώρα μας και τονίζει τις 
δυνατότητές μας».

Η Diageo είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων ποτών 
στον κόσμο με ηγετικές μάρκες όπως Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, 
Bailey’s, Gordon’s, Captain Morgan, Guinness και πολλές άλλες.

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 
Diageo σε 4 συνολικά χώρες. Την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Κροατία και 
τη Σλοβενία.

Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το Οινοποιείο  Κυπερούντας, καθώς 
το κορυφαίο οινικό περιοδικό ‘’Decanter’’, συγκαταλέγει το κρασί «Πετρίτης» στη λί-
στα με τα 50 πιο εντυπωσιακά κρασιά  από όλο τον κόσμο  για το 2016 και συγκεκρι-
μένα στο τεύχος Ιανουαρίου 2016, στην κατηγορία κρασιών με κόστος κάτω των £55   
(αγγλικές λίρες).

Από το 1998, με στόχο την καινοτομία και τη συνέπεια στην ποιότητα, το οινοποιείο Κυ-
περούντας έχει ως κύριο μέλημά του την παραγωγή οίνων υψηλής ποιοτικής στάθμης, 
που να εκφράζουν τον τόπο καταγωγής τους. Η συγκεκριμένη διάκριση, που έρχεται 
να προστεθεί σε μια σειρά πολλών διακρίσεων που έχει αποσπάσει κατά καιρούς το 
Οινοποιείο Κυπερούντας, αναδεικνύει την ποιότητα των κρασιών του τόπου μας σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη του κρασιού. Ο 
λευκός οίνος «Πετρίτης» προέρχεται από την ντόπια ποικιλία «Ξυνιστέρι» των ορεινών 
αμπελώνων της περιοχής. Ο «Πετρίτης» συνοδεύει τέλεια γεύσεις της θάλασσας και 
της Μεσογείου.

Οι ειδικοί του περιοδικού “Decanter” – μεταξύ τον οποίων και η επικεφαλής του 
Institute of Masters of Wine, Sarah Jane Evans MW, δήλωσαν πως αυτό που αναζητού-
σαν οι κριτές ήταν τα πιο «ολοκληρωμένα κρασιά, με αυθεντική γεύση, που προσφέ-
ρουν μοναδική απόλαυση». 

Η αναγνώριση αυτή μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, καθώς αναδεικνύει για μια ακό-
μη φορά την υψηλή ποιότητα των κρασιών μας, την πολύχρονη εμπειρία και την εξειδι-
κευμένη τεχνογνωσία της οινοποιητικής μας ομάδας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση 
του Οινοποιείου Κυπερούντας, αλλά και της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη του κρασιού. 

Οινοποιείο Κυπερούντας
Το Οινοποιείο Κυπερούντας, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης,  άνοιξε τις πύλες του 
το 1998 και σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή έμπειρων οινοπαραγωγών. Ο αμπελώνας του 
οινοποιείου είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης με 1400 μέτρα υψόμετρο. Η περι-
οχή επιλέχθηκε λόγω του ιδανικού κλίματος και του ποιοτικού δυναμικού του αμπελώ-
να. Εκεί παράγονται και ωριμάζουν οίνοι υψηλής ποιότητας, κρασιά όπως το Cabernet 
Sauvignon και το Chardonnay. Το μοναδικό κλίμα της Κυπερούντας, ο σύγχρονος εξο-
πλισμός του οινοποιείου και φυσικά το μεγάλο ταλέντο και οι γνώσεις του οινολόγου 
της εταιρείας, συμβάλλουν στην παραγωγή οίνων ανώτερης ποιότητας. H γκάμα των 
προϊόντων του οινοποιείου αποτελείται από 9 κρασιά, τα Πετρίτης, Ανδεσίτης, Ροζέ, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Shiraz, ΕΠΟΣ λευκό, ΕΠΟΣ κόκκινο και την Κουμα-
νταρία Κυπερούντας.

Στόχος του Οινοποιείου είναι η δημιουργία εξαίρετων σε ποιότητα και μοναδικών σε χα-
ρακτήρα οίνων, που να εκφράζουν την ιδιαιτερότητα των αμπελώνων από τους οποίους 
προέρχονται, αλλά και η διαμόρφωση νέων προτύπων στον τομέα της τοπικής οινοβιο-
μηχανίας.

Ο «Πετρίτης» στα 50 πιο εντυπωσιακά 
κρασιά από όλο τον κόσμο!
σύμφωνα με το κορυφαίο περιοδικό "Decanter"



8 9

Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Προσωπικό

Αγορά

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg

Οι απονομές επάθλων Carlsberg 
στους πρωταθλητές της ΕΠΕΛ

Τελετή βράβευσης ΠΟΑΛ

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης
υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα 
στέλνοντας το μήνυμα των γιορτών 
για ανιδιοτελή συνεισφορά

Έμπρακτη συνεισφορά  στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Αραδίππου

Συγκινητική η ανταπόκριση στην 
εθελοντική αιμοδοσία του 
Πρατηρίου  Λευκωσίας

Μαζεύουμε Καπάκια, 
Μαζεύουμε Αγάπη...

Νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος 
Φώτος Φωτιάδης για τον 
αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου

Μουσικά βραβεία «Μάριος Τόκας»
και «Κώστας Μόντης»

20 χρόνια Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας

Διοργάνωση δύο 
Παγκόσμιων συνεδρίων

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ενισχύει 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λατσιών

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας στη 
Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Eco-Driving

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας 
και Υγείας στους χώρους εργασίας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών με Προσωπικό 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς
θανάσιμους τραυματισμούς

Ευρωπαϊκή Νύχτα
χωρίς Οδικές συγκρούσεις 2016

H Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία
συμβάλλει στην άρτια εκπαίδευση 
της νέας γενιάς επαγγελματιών
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 Η  κατάκτηση τον τίτλου του ‘’Καλύτερου Ποδοσφαιριστή’’ στο Έπαθλο 
Ήθους Τέχνης και Αρετής, αποτελεί για κάθε ποδοσφαιριστή μέγιστη 
τιμή και ποδοσφαιρική καταξίωση.

Βασίζεται στην αγωνιστικότητα, την πειθαρχία, την εκτίμηση και τον 
σεβασμό του αντιπάλου, και το ήθος που επιδεικνύει ο   ποδοσφαιρι-
στής στη διάρκεια του αγωνιστικού μήνα. 

Αυτές οι αρετές μαζί με το λευκό ποινικό μητρώο (δικαιούνται μόνο 
μια κίτρινη κάρτα διαρκούσης της αγωνιστικής), αποτελούν τα βασικά 
κριτήρια με βάση τα οποία οι αθλητικοί συντάκτες με τη ψήφο τους, 
αναδεικνύουν τον κορυφαίο κάθε αγωνιστικής.

Για τους τέσσερεις πρώτους μήνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 
Α' Κατηγορίας περιόδου 2016/2017, καλύτεροι ποδοσφαιριστές ανα-
δείχτηκαν οι :

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2016
Κωνσταντίνος Πάγκαλος - ΑΕΖ Ζακακίου

 “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής” για τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο 
2016, αναδείχτηκε από την ψήφο των Αθλητικών Συντακτών, ο Κων-
σταντίνος Πάγκαλος της ΑΕΖ Ζακακίου, ο οποίος επέλεξε το Καραϊ-
σκάκειο Ίδρυμα στο οποίο, η φίλαθλη εταιρεία Carlsberg συνείσφερε 
το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς που δι-
έπουν τη διεξαγωγή του  ομώνυμου  αθλητικού θεσμού της Carlsberg.

Στην επιλογή  του Ιδρύματος  συνέβαλε και το γεγονός, ότι ο Σεπτέμ-
βριος έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η 
Κύπρος, ως ο "Μήνας Λευχαιμίας", και το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα δι-
οργανώνει κατά τη διάρκεια του μήνα σειρά εκδηλώσεων με σκοπό 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για ένα 
τόσο σημαντικό θέμα όπως η λευχαιμία αλλά και την οικονομική ενί-
σχυση του Ιδρύματος. 

Η απονομή του επάθλου στον Κωνσταντίνο Πάγκαλο και της σχετικής 
επιταγής στους εκπροσώπους του Ιδρύματος, Μιχάλη Καραϊσκάκη 
(μέλος) και Παύλο Κωστέα ( Διευθυντή), έγινε την Τρίτη 4/10/16, στα 
κεντρικά γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στα Λατσιά, από τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας Αντρέα Σμυρίλλη (φώτο).

Ο Κωνσταντίνος Πάγκαλος ευχαρίστησε την Carlsberg και την ΕΑΚ για 
την τιμητική αυτή διάκριση και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να αγω-
νίζεται πάντοτε στα πλαίσια και τις αρχές που πρεσβεύει το Έπαθλο 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg. 

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg  

Οι δύο αξιωματούχοι του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Μιχάλης Καραϊ-
σκάκης και Παύλος Κωστέας, συγχάρηκαν τον ποδοσφαιριστή για την 
επιτυχία του και ευχαρίστησαν την Carlsberg και τον Όμιλο Φωτιάδη 
για το Φιλανθρωπικό του έργο και την συνεχή στήριξη που προσφέρει 
στην Κυπριακή κοινωνία.  

Οκτώβριος 2016

Matt Derbyshire - Ομόνοια

Για τον μήνα Οκτώβριο 2016, “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής” του Επά-
θλου Ήθους Τέχνης και Αρετής Carlsberg, αναδείχτηκε, ο επιθετικός 
της Ομόνοιας, Matt Derbyshire, ο οποίος επέλεξε το Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα Έλικας, στο οποίο η φίλαθλη εταιρεία Carlsberg συνείσφερε 
το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς που δι-
έπουν τη διεξαγωγή του  ομώνυμου  αθλητικού θεσμού της Carlsberg.

Η απονομή του Επάθλου στον Matt Derbyshire και της σχετικής επι-
ταγής στην αντιπρόεδρο   του Ιδρύματος, κα Άννα Αρτεμίδη, έγινε την 
Τέταρτη  8/11/16, στα κεντρικά γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς, στα Λατσιά, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας 
Αντρέα Σμυρίλλη, παρουσία της παλιάς δόξας της Ομόνοιας και πολυ-
νίκη του θεσμού, Rainer Markos Raoufman,  απ’ όπου και το φωτογρα-
φικό στιγμιότυπο.

Ο Αντρέας Σμυρίλλης αφού συγχάρηκε τον Derbyshire για την επιτυ-
χία του, αναφέρθηκε στις πολλαπλές επιτυχίες του Rainer στον Θεσμό 
του Επάθλου Carlsberg. « O Rainer  είναι ένας από τους λίγους και 
ξεχωριστούς  ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες κατακτήσεις του 
Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής  Carlsberg. Υπηρέτησε επάξια τις 
αρχές και αξίες του Θεσμού, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της λαοφι-
λούς ομάδας της Ομόνοιας. Αποτελεί πρότυπο αθλητή και παράδειγμα 
προς μίμηση. Του αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια». 

Παραλαμβάνοντας το έπαθλο του ο Matt, ευχαρίστησε την Carlsberg 
και την ΕΑΚ για την τιμητική αυτή διάκριση και υποσχέθηκε ότι θα συ-
νεχίσει να αγωνίζεται πάντοτε στα πλαίσια και τις αρχές που πρεσβεύ-
ει το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg.

Η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κα Αρτεμίδη, συγχάρηκε τον ποδο-
σφαιριστή για την επιτυχία του και ευχαρίστησε την Carlsberg και τον 
Όμιλο Φωτιάδη για το Φιλανθρωπικό έργο και τη συνεχή στήριξη που 
προσφέρουν στην Κυπριακή κοινωνία.  

Νοέμβριος 2016
Alex Da Silva - Απόλλωνας

Ο Βραζιλιανός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Alex Da Silva,  ήταν ο 
"Καλύτερος Ποδοσφαιριστής" για τον μήνα Νοέμβριο 2017, o οποίος 
επέλεξε το "Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Λεμεσού"  για την εισφορά των 1000 ευρώ.

 Η επίδοση της επιταγής στον πρόεδρο του Κέντρου κ. Ιάκωβο Βαλανί-
δη,  καθώς και η απονομή του επάθλου στον ποδοσφαιριστή, έγινε στην 
διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου,  το πρωί της 
Πέμπτης 08/12/16, του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, 
Αντρέα Σμυρίλλη και της αντιπροσωπείας  του Απόλλωνα,  αποτελού-
μενη από τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Φανούριο Κωνσταντίνου, την 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κ. Ιωάννα Αλαβάνια και τον νικητή του 
Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής για τον μήνα Νοέμβριο 2016, πο-
δοσφαιριστή Alex Da Silva.

Παραλαμβάνοντας την επιταγή ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ανάφερε 
μεταξύ άλλων : « ευχαριστούμε για τον Alex Da Silva την επιλογή του 
Ιδρύματος μας. Η εισφορά αυτή  θα διατεθεί για την ανακαίνιση του 
δεύτερου Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. 
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε την Carlsberg και τον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης, για την προσφορά τους στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μέσω 
του Επάθλου, Ήθους, Τέχνης και Αρετής και την κοινωνία γενικότερα».

Ο Alex Da Silva εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός αυτό 
δηλώνοντας : «Είναι από τα σημαντικότερα βραβεία που έλαβα ποτέ, 
καθώς μου δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσω με τον τρόπο μου κάποια 
παιδιά τα οποία μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω την χορηγό εταιρεία Carlsberg και ταυτόχρονα να συγχαρώ όλο 
το προσωπικό του συνδέσμου για το εξαίρετο έργο το οποίο επιτελούν. 

Εύχομαι ολόψυχα να καταφέρω να ξανακερδίσω τον συγκριμένο θε-
σμό έτσι ώστε να βοηθήσω εκ νέου τον σύνδεσμο»

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg,Αντρέας Σμυρίλλης, 
συγχάρηκε τον ποδοσφαιριστή για την επιτυχία του και εξέφρασε την 
ευαρέσκεια της εταιρείας και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης για το έργο 
που το Κέντρο και ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες Λεμεσού, επιτελούν στο τομέα της φιλανθρωπίας. 

Οι επισκέπτες  άκουσαν και χάρηκαν χριστουγεννιάτικα  τραγούδια 
από την χορωδία των παιδιών  και αναχώρησαν παίρνοντας μαζί τους 
πολύ περισσότερα από ότι έδωσαν.  

Δεκέμβριος 2016
Νika Katcarava - Εθνικός  Άχνας

O Γεωργιανός Nika Kacharava, του Εθνικού Άχνας, ήταν ο τελευταίος 
αναδειχθείς ‘’Καλύτερος Ποδοσφαιριστής’’ του Επάθλου για το 2016.  
Ο Νika επέλεξε την Παιδική Στέγη και Εφηβικό Ξενώνα Λάρνακας, για 
την εισφορά των 1000 ευρώ. 

Η απονομή του Επάθλου στον Nika Kacharava και της σχετικής επιτα-
γής στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κα 
Έλενα Πάτσαλου-Κυριακίδου, έγινε την Πέμπτη 12/1/17, στα κεντρικά 
γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στα Λατσιά, από τον Διευθυ-
ντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας Αντρέα Σμυρίλλη, παρουσία του 
Αναπληρωτή Προέδρου του σωματείου του Εθνικού, Πανίκου Ζένιου.

Ο Αντρέας Σμυρίλλης συγχάρηκε τον Nika Kacharava για την επιτυχία 
του και του ευχήθηκε όπως αυτή έχει και συνέχεια τόσο για τον ίδιο, 
όσο και για την ομάδα στην οποία αγωνίζεται. 

Ο Νika, ευχαρίστησε την Carlsberg και την ΕΑΚ για 
την τιμητική αυτή διάκριση και υποσχέθηκε ότι θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται πάντοτε στα πλαίσια και 
τις αρχές που πρεσβεύει το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg.

Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου, η Γραμματέας 
κα Έλενα Πάτσαλου - Κυριακίδου, ευχαρίστησε  
τον ποδοσφαιριστή για την επιλογή της ‘’Παιδικής 
Στέγης και Εφηβικού Ξενώνα’’ για την συνεισφορά 
των 1000 ευρώ, επισημαίνοντας πως το ποσό αυτό 
θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και ευημε-
ρία των παιδιών που φιλοξενούνται στην Παιδικής 
Στέγη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς την 
Carlsberg και τον Όμιλο Φωτιάδη για το θεάρεστο 
Φιλανθρωπικό έργο και την συνεχή στήριξη που 
προσφέρουν στην Κυπριακή κοινωνία.

Η χορωδία Ενηλίκων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
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Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στο οίκημα της ΠΕΟ στη Λάρνακα, τη 
Παρασκευή 9/9/16, απονεμήθηκαν τα έπαθλα της αθλοθέτριας και 
χορηγού Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς / Carlsberg, σε όλες 
τις διακριθείσες ομάδες των πρωταθλημάτων της Επαρχιακής Ποδο-
σφαιρικής Ένωσης Λάρνακας, 2015/2016. 

Στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η ΕΠΕΛ, ο Επαρχια-
κός Γραμματέας ΠΕΟ Λάρνακας Μάριος Πρατσιώτης, ο Βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της  
Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης και ο Αναπληρωτής Δ/ντης Πωλήσεων 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λάρνακας, Μάριος Σκλάβος, εκπρό-
σωποι όλων των σωματείων και των σωμάτων της ΕΠΕΛ, ο Υπεύθυνος 
Επιτροπής Διαιτησίας, Ηλίας Ηλια  και άλλοι αθλητικοί παράγοντες.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΠΕΛ, Στέλιος Στυλιανού, συγχά-
ρηκε τους βραβευθέντες και ιδιαίτερα όλους όσοι πήραν τα έπαθλα 
ήθους, αναφέρθηκε εν συντομία στα πεπραγμένα της λήξασας αγωνι-
στικής περιόδου και στην 40χρονη συνεργασία ΕΠΕΛ- Carlsberg και 
εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς την χορηγό εταιρεία  
Carlsberg για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη που προσφέρει όλα 
αυτά τα χρόνια στην ΕΠΕΛ και τα σωματεία της. 

Στο δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο Δ/της Δημοσίων Σχέσεων της 
Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης,  αφού συγχάρηκε τις πρωταθλήτριες 
ομάδες και τους ποδοσφαιριστές για τις επιδόσεις τους, αναφέρθηκε 
στην πολύχρονη σχέση της εταιρείας με την ΕΠΕΛ και διαβεβαίωσε 
το ΔΣ της Ομοσπονδίας, ότι η Carlsberg θα συνεχίσει να είναι αρωγός 

Απονομές επάθλων Carlsberg 
στους πρωταθλητές της ΕΠΕΛ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 25/11/16, στην Αίθου-
σα Δεξιώσεων "Λεωνίδας", στη Λάρνακα, στην παρουσία των εκπρο-
σώπων των σωματείων της Ομοσπονδίας, του προέδρου της ΣΤΟΚ, 
εκπροσώπων του ΚΟΑ και της ΟΠΑΠ, του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Πα-
παδάκη και των εκπροσώπων της εταιρείας μας, Διευθυντή Δημοσίων 
Σχέσεων, Αντρέα Σμυρίλλη και Βοηθού Επαρχιακού Διευθυντή Λάρ-
νακας, Μάριου Σκλάβου,  η απονομή των επάθλων της αθλοθέτριας και 
χορηγού Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς / Carlsberg, σε όλες 
τις διακριθείσες ομάδες των πρωταθλημάτων της Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας Αμμοχώστου/ Λάρνακας, 2015/2016. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΑΛ, Λοιζος Ιωάννου, συγχάρηκε 
τους βραβευθέντες , αναφέρθηκε εν συντομία στα πεπραγμένα της 
λήξασας αγωνιστικής περιόδου και στην 33χρονη συνεργασία ΠΟΑΛ- 

Τελετή βράβευσης ΠΟΑΛ

και συμπαραστάτης στην προσπάθεια που τα Αγροτικά σωματεία κατα-
βάλλουν να διατηρήσουν την νεολαία στις κοινότητες τους και την υγιή 
ενασχόληση τους με τον αθλητισμό. 

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο Βουλευτής Λάρνακας  κ. Γιώργος 
Γεωργίου, ο οποίος συγχάρηκε του νικητές αλλά και όλους όσοι συμ-
μετείχαν στα πρωταθλήματα της ΕΠΕΛ, καθώς και την Ομοσπονδία για 
το έργο που επιτελεί στο χώρο του Αγροτικού Ποδοσφαίρου. 

Ακολούθησαν οι απονομές των επάθλων και η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε με δεξίωση.

Carlsberg και το μέλλον του Αγροτικού ποδοσφαίρου, εξέφρασε τις 
ειλικρινείς του ευχαριστίες προς την χορηγό εταιρεία  Carlsberg για 
τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια 
στην ΠΟΑΛ και  τα σωματεία της, αλλά και το Αγροτικό ποδόσφαιρο. 

Στο χαιρετισμό του ο Δ/της Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέ-
ας Σμυρίλλης,  αφού συγχάρηκε τις πρωταθλήτριες ομάδες και τους 
ποδοσφαιριστές για τις επιδόσεις τους, αναφέρθηκε στην πολύχρονη 
σχέση της εταιρείας με την ΠΟΑΛ. Ανάφερε μεταξύ άλλων « συγχαί-
ρουμε  το ΔΣ της Ομοσπονδίας για το έργο που επιτελεί στο χώρο του 
Αγροτικού ποδοσφαίρου. Η Carlsberg μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής 
της Ευθύνης, θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης στην 
προσπάθεια που τα Αγροτικά σωματεία καταβάλλουν να διατηρήσουν 
την νεολαία στις κοινότητες τους και την υγιή ενασχόληση τους με τον 
αθλητισμό». 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της ΣΤΟΚ κ Μαρίνος Τιμο-
θέου, ο εκπρόσωπος του ΚΟΑ κ Τάσος Προκοπίου και Ευρωβουλευτής 
κ. Δημήτρης Παπαδάκης, οι οποίοι συγχάρηκαν του νικητές αλλά και 
όλους όσοι συμμετείχαν στα πρωταθλήματα της ΠΟΑΛ, καθώς και την 
Ομοσπονδία για την αξιέπαινη  προσπάθεια που καταβάλλει στην δι-
εξαγωγή των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας. Ιδιαίτερη μνεία έκα-
ναν στην προσφορά της Carlsberg προς την ΠΟΑΛ, το Αγροτικό ποδό-
σφαιρο και την κοινωνία  γενικότερα. 

Ακολούθησαν οι απονομές των επάθλων και η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε με δεξίωση.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης υποδέχτηκε και φέτος τα Χριστούγεννα με 
μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση, το 2ο Χριστουγεννιάτικο Φεστι-
βάλ Αγάπης Carlsberg 2016, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Δήμο Λατσιών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου. 

Μέσα σ’ ένα γιορτινό σκηνικό που στήθηκε στους καταπράσινους και 
φιλόξενους κήπους της ζυθοβιομηχανίας του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 4 Δεκεμ-
βρίου 2016, μικροί και μεγάλοι βίωσαν το πνεύμα των Χριστουγέννων 
με τον πιο μαγικό, δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, στέλνοντας 
ταυτόχρονα μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης στους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.

Με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών του Προσωπικού  του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης και του Δήμου Λατσιών, αλλά και τη στήριξη πολλών 
οργανωμένων συνόλων, οργανισμών και καλλιτεχνών, δημιουργήθηκε 
μια μεγάλη πλατεία αγάπης, με μουσικές εκδηλώσεις, δρώμενα και 
παιχνίδια για τα παιδιά, γευστικές λιχουδιές, παραδοσιακά Κυπριακά 
εδέσματα, άφθονη μπύρα Carlsberg και ΛΕΩΝ, κρύα και ζεστά ρο-
φήματα, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν τα δώρα 
τους στηρίζοντας οικονομικά και χαρίζοντας, παράλληλα, χαμόγελο 
στους συνανθρώπους μας.

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής της Ζυθοβιομηχανίας Φώ-
τος Φωτιάδης, κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, αναφέρθηκε στην κοινωνική 
δράση του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης τονίζοντας ότι αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της 75χρονης ιστορίας, αλλά και βασικό στοιχείο της 
φιλοσοφίας και του στρατηγικού σχεδιασμού του. Συνεχίζοντας, ο κ. 
Ιεροδιακόνου επεσήμανε ότι το 2ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγά-
πης Carlsberg αποτελεί γιορτή και κατάθεση ψυχής πολλών ανθρώ-
πων, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός και η ανιδιοτελή προ-
σφορά δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ανθρώπων.

Τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση και επι-
τυχία του Φεστιβάλ και ιδιαίτερα τους εκατοντάδες εθελοντές από 
το προσωπικό του Ομίλου και του Δήμου, καθώς και τους χορηγούς, 
Pissis Ltd, Masslex Publishing Co Ltd, Cyview Developers Ltd, Green 
Dot και Κοινοτική Αστυνομία.

Από την πλευρά του ο Δημαρχεύων Λατσιών κ. Χρίστος Πιτταράς, 
εξήρε την διαχρονική και πολύχρονη προσφορά του Ομίλου Φώτος 
Φωτιάδης προς την Κυπριακή Κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να δο-

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης υποδέχτηκε τα 
Χριστούγεννα στέλνοντας το μήνυμα των 
γιορτών για ανιδιοτελή συνεισφορά

κιμάζεται από τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες που επέφερε η συνε-
χιζόμενη οικονομική κρίση. Ευχαρίστησε επίσης τους εθελοντές για 
την ανιδιοτελή προσφορά τους και ευχήθηκε σε όλους να ανατείλουν 
καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας. 

Τη μαγεία της μοναδικής αυτής εκδήλωσης συμπλήρωσε η φωταγώ-
γηση του  πρωτότυπου, οικολογικού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, το 
οποίο είναι κατασκευασμένο με δέκα χιλιάδες πράσινες φιάλες μπύ-
ρας Carlsberg. 

Μιλώντας κατά την φωταγώγηση του Δέντρου, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ομίλου κ. Παύλος Φωτιάδης, αφού ευχαρίστησε τις χιλιάδες 
επισκέπτες του Φεστιβάλ, επεσήμανε ότι με το ευτυχές αυτό γεγονός 
και με τη συγκινητική συνεισφορά πολλών ευγενών εθελοντών, μπο-
ρέσαμε να ανοίξουμε μια τεράστια αγκαλιά αγάπης και ελπίδας σε 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους 
φορείς, εταιρείες, καλλιτέχνες, εθελοντές και το Δήμο Λατσιών που 
συλλογικά εργάστηκαν για την επιτυχία του Φεστιβάλ.

Οι βραβευθέντες σε ομαδικό αναμνηστικό στιμιότυπο.

Στη φωτογραφία οι βραβευθέντες σε ομαδικό αναμνηστικό στιγμιότυπο.
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Σημαντική επιτυχία σημείωσε  η εθελοντική αιμοδοσία που διοργά-
νωσε το προσωπικό του πρατηρίου της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, την Πέμπτη 
8 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία του πρατηρίου μας στη Βιομηχανική 
περιοχή Δαλιού, στη Λευκωσία.

Είναι άξιον αναφοράς, ότι λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή αιμοδο-
σίας, Υπεύθυνος του Κέντρου Αίματος στη Λευκωσία, τόνιζε στους δι-
οργανωτές τις πολύ αυξημένες ανάγκες σε αίμα που έχει η χώρα μας 
και την τεράστια σημασία της αιμοδοσίας της εταιρείας μας για κάλυ-
ψη αυτών των αναγκών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι χρειάζονται περί-
που 300 αιμοδότες την ημέρα για να καλυφτούν οι ημερήσιες ανάγκες 
σε αίμα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου. 

Η αιμοδοσία διεξήχθη υπό την επίβλεψη της γιατρού κας Γεωργίας 
Καρακατσιάνη,  βοηθούμενης από τη χημικό- Μικροβιολόγο, κα Γε-
ωργία Κεφάλα και τους   αιμολήπτες  του Κέντρου Αίματος του Υπουρ-
γείου Υγείας, κα Παναγιώτα Προκοπίου, κα Δώρα Γιαν-
νάκη και  κ. Αντρέα Μιχαήλ.   

Ένας μεγάλος αριθμός μελών του  προσωπικού μας, 
μεταξύ των οποίων και νέοι αιμοδότες, αφιέρωσαν λίγο 
από τον χρόνο τους για να προσφέρουν το πολυτιμότερο 
δώρο ζωής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εθελοντι-
σμού και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο μας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα  αιμοδοσίας της 
Carlsberg, είναι από τις πρώτες οργανωμένες εθελο-
ντικές ομάδες που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο πάνω 
σε οργανωμένη βάση, από το 1978,  με πρω-
τεργάτες τους άξιους, ανιδιοτελείς, αλ-
τρουιστές και εθελοντές αιμοδότες,  πρώ-
ην συνάδελφους και νυν συνταξιούχους 
Αντρέα Κυριακίδη και Δημητράκη Κωνστα-
ντίνου και συμπαραστάτη  τον αλτρουιστή 
και φιλάνθρωπο πρόεδρο του Ομίλου μας 
Δρα Φώτο Φωτιάδη. 

Θερμά συγχαρητήρια στους συνάδελφους 
εθελοντές  αιμοδότες  για την αλτρουιστική 
τους αυτή πράξη καθώς επίσης και στους 

διοργανωτές της αιμοδοσίας. 

Συγκινητικό ήταν επίσης το ακόλουθο μήνυμα που πήραν  στα κινητά 
τους τηλεφώνα από το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, οι συ-
νάδελφοι αιμοδότες, μερικές μέρες μετά την  αιμοδοσία.
« Σε ευχαριστούμε. Το αίμα που έχεις προσφέρει στις 8 Δεκεμβρί-
ου, έχει μεταγγιστεί. Μόλις έχεις χαρίσει ζωή. Κέντρο Αίματος -  
Υπουργείο Υγείας. (Από 97626745 – Call 80001088)». 

Μιλώντας στο περιοδικό μας το μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
αιμοδοσίας, συνάδελφος, 
Χρυστάλλα Αντωνιάδου, 
ανάφερε πως  στόχος της 
αιμοδοσίας είναι όπως  κα-
θιερωθεί να διεξάγεται δύο 
φορές τον χρόνο.

Ακόμη μια χρονιά το προσωπικό του Πρατηρίου Λάρνακας ευαισθητο-
ποιημένο από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση  που εξακολουθεί 
να πλήττει μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας και ειδικά τις ευάλωτες 
ομάδες, συνέλεξε σημαντικές ποσότητες  τροφίμων και ήδη πρώτης 
ανάγκης,   για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Αραδίππου, τα Δημοτικά όρια του οποίου και ανήκει γεωγραφικά. 

Η επίδοση του "πακέτου" με τις ευχές όλων για ένα καλύτερο μέλλον, 
έγινε στις 8/11/2016 στον Δήμαρχο ΑραδΊππου τον κ. Ευάγγελο Ευ-
αγγελίδη, στη διάρκεια μικρής τελετής  στα γραφεία  του  Πρατηρίου 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς , στη Λάρνακα, από τον Αναπληρωτή 
Επαρχιακό Διευθυντή Πωλήσεων, Μάριο Σκλάβο, στην παρουσία όλων 
των συναδέλφων, συνδρομητών της θεάρεστης αυτής πράξης.

Έμπρακτη συνεισφορά  στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Αραδίππου

Συγκινητική η ανταπόκριση στην εθελοντική 
αιμοδοσία του Πρατηρίου  Λευκωσίας

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

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

Ένας τόνος πλαστικά πώματα  είναι αρκετός  
για να μετουσιωθεί σε ένα τροχοκάθισμα 
ενός άπορου συνανθρώπου μας. Ο καθένας 
από εμάς μπορεί να συμβάλει σε αυτό το ση-

μαντικό σκοπό, με την απλή κίνηση του να 
αποθηκεύει  πλαστικά πώματα από διάφορες 
συσκευασίες πχ φιάλες νερού, χυμού, γάλα-
κτος κτλ.   

Για το λόγο αυτό  σας παρακαλούμε όπως 
ένας εθελοντής από κάθε πρατήριο της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ αναλάβει να το-
ποθετήσει κάδο/τσάντα όπου θα μαζεύονται 
τα πώματα και μετά να αποστέλλονται  με την 
καρότσα στην αποθήκη υλικών που βρίσκε-
ται στο εργοστάσιο Carlsberg (κ. Σουρου-
πή). Στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία 
θα μαζεύονται σε καθορισμένα σημεία και 
κάθε τμήμα θα αναλαμβάνει την προώθησή 
τους στην αποθήκη υλικών. Αφού μαζευτεί 
μια ποσότητα γύρω στα 10 σακούλια, τότε θα 
ενημερώνεται άτομο από το Σύνδεσμο για να 
τα παραλαμβάνουν.

Μαζεύουμε Καπάκια, Μαζεύουμε Αγάπη... 

Το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστι-
κό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης αναγνωρίζοντας 
την τεράστια ιστορική αξία του αρχαιολογι-
κού χώρου Ιδαλίου, προχώρησε στην χρη-
ματοδότηση της αναβάθμισης του με δωρεά 
ύψους 100 χιλιάδων ευρώ. 

Το Αρχαίο Ιδάλιον είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Κύπρου.  Από τις μέχρι σήμερα ανασκαφικές 
εργασίες που έχουν γίνει κατά καιρούς στην 
περιοχή του Αρχαίου Ιδαλίου, αποδεικνύεται 
ότι η περιοχή αυτή εκατοικείτο τουλάχιστον 
από τον 17ο π.Χ. αιώνα. Ως βασίλειο το Ιδάλι-
ον αναφέρεται κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα.

Τη δωρεά εξήγγειλε ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, 
Πρόεδρος του Ιδρύματος, μετά από επίσκε-
ψη που πραγματοποίησε στον αρχαιολογικό 
χώρο Ιδαλίου κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων εκεί ανασκαφικών εργασιών. Η ευγενής 
αυτή χειρονομία στηρίζεται στην πεποίθηση 
του ότι τέτοιοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώ-
ροι και θησαυροί, αφενός, θα πρέπει να απο-
καλύπτονται, προστατεύονται και, αφετέρου, 
να καθίστανται προσβάσιμοι για ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες. 

Αναφερόμενος στην προσφορά αυτή, ο Διευ-
θυντής του Ιδρύματος Δρ. Χρίστος Αριστείδου 
εξήγησε ότι η χρηματοδότηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων του 
Ιδρύματος για διατήρηση και προαγωγή της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και των 
ισχυρών δεσμών του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης με το Δήμο Ιδαλίου. Επίσης, αποτελεί συ-
νέχεια μιας καθιερωμένης από χρόνια πολι-
τικής του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης και του 
ομώνυμου Ομίλου εταιρειών που έχει ως στό-
χο να συμβάλλει στην ανάδειξη και συντήρη-
ση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 
θησαυρών της Κύπρου. Υλοποιώντας αυτή την 
πολιτική, σε προηγούμενα χρόνια, το Ίδρυμα 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Carlsberg Δανί-
ας έχει χρηματοδοτήσει την αναστήλωση του 
γνωστού αρχοντικού Χ’’ Γεωργάκη Κορνέσιου 
στη Λευκωσία, τις αρχαιολογικές ανασκαφές 
που έγιναν στον Άγιο Κόνωνα στον Ακάμα, τη 
δημιουργία και αναστήλωση κρησφύγετών 
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τη φιλοτέχνηση 
προτομών και μνημείων σημαντι-
κών πνευματικών προσωπικοτή-
των της Κύπρου και της Ελλάδος. 

Σε πρόσφατη επίσκεψη στον 
χώρο για την πορεία των εργα-
σιών, ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. Μά-
ριος Δημητριάδης εξέφρασε ικα-
νοποίηση για το γεγονός ότι ένα 
εξαιρετικά σημαντικό έργο που 
αφορά στον τομέα των αρχαιοτή-
των του τόπου μας βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Τα έργα, όπως ανέφερε, 
αναμένεται να ολοκληρωθούν 
πριν από το τέλος του χρόνου.  

Ο κ. Δημητριάδης ευχαρίστησε, το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων και το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης, για 
την οικονομική συμβολή του στην αναβάθμι-
ση του χώρου που εκπροσωπήθηκε από τον κ. 
Παύλο Φωτιάδη.

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος 
μιλώντας για το έργο, ευχαρίστησε κι αυτός 
με τη σειρά τους αρμόδιους φορείς, αλλά και 
το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης, επισημαίνοντας 
ότι χωρίς τη δική του αρωγή δεν θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί. Τόνισε, επίσης, ότι η ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού χώρου, πέραν από την 
επιστημονική και ιστορική του αξία, θα δώσει 
ώθηση στην πολιτιστική και τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής και συνάμα ολόκληρης 
της Κύπρου. 

Νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος 
Φώτος Φωτιάδης για τον αρχαιολογικό 
χώρο Ιδαλίου
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Συνδιοργανώθηκαν από το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολι-
τιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Με ιδιαίτερη επισημότητα και μεγά-
λη συμμετοχή Γυμνασίων, Λυκείων και 
Μουσικών Σχολείων από όλη την Κύπρο 
πραγματοποιήθηκε το 8ο Παγκύπριο 
Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τρα-
γουδιού «Μάριος Τόκας» και «Κώστας 
Μόντης». Οι διοργανωτές θέλοντας να 
προωθήσουν περισσότερο την ευγενής 
άμιλλα και συνεργασία μεταξύ των μα-
θητών, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό, 
ύστερα από εισήγηση πολλών μαθητών 
και εκπαιδευτικών άλλαξαν τη μορφή 
και την ονομασία του θεσμού, μετονο-
μάζοντας τον, από διαγωνισμό που ήταν 
μέχρι πρότινος σε «Φεστιβάλ Σύνθε-
σης Τραγουδιού».

Η απονομή των Βραβείων στα τραγού-
δια που διακρίθηκαν στο Μαθητικό 
Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού, έγινε 
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, στο 
πλαίσιο μιας καταπληκτικής μουσικής 
εκδήλωσης, στο Θέατρο του Λανιτεί-
ου Λυκείου στη Λεμεσό.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημό-
τητα στην παρουσία εκπροσώπων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φω-
τιάδης», προσωπικοτήτων της πόλης 
και επαρχίας Λεμεσού, μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, γονέων και 
μαθητών, καθώς και ανθρώπων των Γραμμάτων και Τεχνών που τιμούν 
και εκτιμούν την μεγάλη προσφορά του Μάριου Τόκα και του Κώστα 
Μόντη.

Στον  χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ  Κώστας 
Καδής, αναφερόμενος στο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού, 
τόνισε ότι αυτό είναι αφιερωμένο σε δύο μεγάλες μορφές του πολιτι-
σμού μας, στον μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα και στον ποιητή μας Κώ-
στα Μόντη και ότι το Υπουργείο θέτει ως επίκεντρο της συγκεκριμένης 
δράσης τη χαρά της δημιουργίας, την ανάπτυξη και ανάδειξη της δη-
μιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών καθώς και την ανάπτυξη 
θετικών στάσεων για συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνθεση τραγουδιού στο 
πλαίσιο του τετραετούς ειδικού στρατηγικού σχεδιασμού για την προ-
ώθηση της φωνητικής  μουσικής, στη μουσική παιδεία του τόπου και 
στην κοινωνία γενικότερα.

Στον χαιρετισμό του ο Δρ Φώτος  Φωτιάδης, Πρόεδρος του ομώνυμου 
Ιδρύματος, τον οποίο διάβασε ο Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ  Χρί-
στος Αριστείδου, ανέφερε ότι οι δύο τιμώμενοι, ο Μάριος Τόκας και ο 
Κώστας Μόντης, λόγω της μεγάλης προσφοράς τους στον πολιτισμό, 
έχουν καταγραφεί στο πάνθεο των εκλεκτών και πρωτοπόρων Κυπρί-

Μουσικά βραβεία «Μάριος Τόκας»
και «Κώστας Μόντης»
Ένας θεσμός που μετεξελίχτηκε σε «Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού»

ων πνευματικών δημιουργών όλων των εποχών της μακραίωνης ιστο-
ρίας μας. Ο Μάριος Τόκας, με το μοναδικό του μουσικό έργο, τίμησε 
επάξια τόσο την Κύπρο, όσο και τον Ελληνισμό. Ο αδαμάντινος χαρα-

κτήρας του, τα ευγενικά του αισθήματα, 
η μεγαλοψυχία του, τα οράματά του, οι 
στοχασμοί του, ο πατριωτισμός του, η 
αγωνιστικότητα του και το μεγάλο τα-
λέντο του, αντικατοπτρίζονται μέσα 
από τα θαυμάσια τραγούδια του.

Ο Κώστας Μόντης είναι ο καλύτερος 
Κύπριος ποιητής του 20ου αιώνα και 
ένας από τους καλύτερους  ποιητές 
τους Ελληνισμού της γενιάς του.  Ο  
ποιητικός λόγος του μεστός, προφητι-
κός, αποκαλυπτικός, αλλά και  ανδρο-
πρεπώς ευθύς και βαθιά αληθινός - γι’ 
αυτό και ασυμβίβαστος και αυστηρός – 
όσο παρέρχεται ο χρόνος από την απο-
δημία του, τον Μάρτιο του 2004, αποκτά 
ξεχωριστή βαρύτητα.

Στον χαιρετισμό του, εκ μέρους της 
οικογένειας του Μάριου Τόκα, ο αδελ-
φός του δημοσιογράφος Νίκος Τόκας, 
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του 
προς το Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φω-
τιάδης» και προσωπικά στον Πρόεδρο 
του κ. Φώτο Φωτιάδη, καθώς και στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
την αγάπη, τη στήριξη και ενθάρρυνση 
που προσφέρουν στη μαθητική νεολαία 
παρακινώντας την να ασχοληθεί συ-

στηματικά με τη μουσική δημιουργία, κάτι που ενδιέφερε μόνιμα τον 
Μάριο Τόκα, ο οποίος χαιρόταν και ενεθάρρυνε πάντοτε τα νέα παιδιά 
ν’ ασχολούνται δημιουργικά με τη μουσική.  Από αυτή την ενασχόληση 
των νέων, τόνισε, αναδεικνύονται κάθε χρόνο πολλά νέα ταλέντα που 
εξελίσσονται, με το πέρασμα του χρόνου, σε θαυμάσιους καλλιτέχνες.

Στη συνέχεια εκτελέστηκαν και τα δώδεκα τραγούδια που ξεχώρισαν, 
τόσο για τους θαυμάσιους στίχους, όσο και την εξαίρετη μουσική τους 
και βραβεύθηκαν από την αρμόδια Κριτική Επιτροπή. Τα τραγούδια 
αυτά υποβλήθηκαν από τα πιο κάτω Γυμνάσια, Λύκεια και Μουσικά 
Σχολεία:

To Γυμνάσιο Ακροπόλεως, το Γυμνάσιο Καλογεροπούλου, το Γυμνάσιο 
Έγκωμης, το Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα, το Λύκειο Αραδίπ-
που, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Δασουπόλεως, το Λύκειο 
Λινόπετρας, το Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών, το Μουσικό Λύκειο 
Αμμοχώστου, το Μουσικό Λύκειο Λεμεσού, το Α΄  Λύκειο Εθν. Μακά-
ριου. 

Η θαυμάσια αυτή εκδήλωση έκλεισε με μία σύντομη ομιλία της Επιθε-
ωρήτριας Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης Δρος Γεωργίας Κυπριανού, 
η οποία συνεχάρη και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην 
επιτυχία τους Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού. Μετά την ομιλία ακο-
λούθησε ένα τραγούδι, το οποίο τραγούδησαν με  ενθουσιασμό όλοι οι 
παρευρισκόμενοι.

της Κύπρου» και Ελευθέριος 
Χατζηστερκώτης για το ποίη-
μα «Χωρκά με τ’ Αγρινά» , 2ο 
Βραβείο πήραν οι Ηρακλής 
Σπύρου για το Ποίημα «Κυ-
πριακό Αγρινό», Δημήτρης 
Κόκκινος για το ποίημα «Το 
Καμάρι της Κύπρου»  και 3ο 

Βραβείο απονεμήθηκε στους 
Γιόλα Καρανίκκη - Βραχίμη 
για το ποίημα «Από τα Παλιά 
Χρόνια» και Ανδρέας Αγγελή 
για το ποίημα «Τρία Αγρινά 
Ερέξασιν». Για τον ίδιο δια-
γωνισμό επιδόθηκαν επίσης 
έπαινοι στους Νεόφυτο Λα-
μπρίδη «Το Αγρινό», Αντρέα 
Γεωργίου  «Το Αγρινό», Νε-
όφυτο Παπαγεωργίου « Το 
Αγρινό», Νόρα Νατζαριάν  
«Αγρινό» και Βασιλική Καλ-
λίνου «Το Κυπριακό Αγρινό».

Εκ μέρους του Ιδρύματος, τους παρευρισκό-
μενους καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους στην εκδήλωση, με χαιρετι-
σμό του ο Δρ. Φώτος Ια Φωτιάδης, Πρόεδρος 
του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»: 
Τον χαιρετισμό του Δρα Φώτου Φωτιάδη, 
ανέγνωσε ο κ. Γιώργος Χατζηκωστής, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.  
Στον χαιρετισμό του ο Δρ. Φ. Φωτιάδης μετα-
ξύ των άλλων ανέφερε τα εξής:

« Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στην αποψι-
νή εκδήλωση των 20 χρόνων του Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας και των 22 χρόνων πολύπλευρης προσφοράς του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», το 
οποίο  το 1996 ίδρυσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Έντιμο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, κύριο Νίκο Κουγιάλη, ο οποίος είχε την 
ευγενή καλοσύνη, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του θέμα-
τος της αποψινής εκδήλωσης,    να  τη θέση υπό την αιγίδα του και 
να διαθέσει πολύτιμο χρόνο του για να παρευρεθεί και  να απευθύνει 
χαιρετισμό.  

Η αποψινή εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο 
Frederick, με το οποίο αναπτύσσουμε μια αγαστή κοινωφελή συνερ-
γασία τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον επιστημονικό τομέα. Στόχος 
μας είναι, με ενωμένες δυνάμεις σ’ αυτούς τους τομείς, να συμβάλου-
με στο μέτρο του δυνατού στην προβολή του πολιτισμού  και στην προ-
αγωγή της επιστήμης στον τόπο μας.  

Θα θέλαμε από του βήματος αυτού να ευχαριστήσουμε θερμά το Πα-
νεπιστήμιο Frederick και τον διακεκριμένο ιδρυτή του κύριο Μιχάλη 
Φρειδερίκου  καθώς και τον πανάξιο Ελλόγιμο Πρύτανη του, Καθηγητή  
φίλο Γιώργο Δημοσθένους, πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 

Το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δημιούργημα του Ιδρύματος 
Φώτος Φωτιάδης,  γιόρτασε την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυση 
του σε ειδική σεμνή εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστή-
μιο Frederick την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.

Την εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο εξοχότατος πρόεδρος της Βουλής κ. 
Δημήτρης Συλλούρης, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Frederick, κ. 
Γιώργος Δημοσθένους, ο πρόεδρος  του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιά-
δης», Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Φώ-
τος Φωτιάδης» κ.κ. Γιώργος Χατζηκωστής και Γιώργος Μιχαηλίδης, 
προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, φίλοι 
και εκτιμητές του έργου και της προσφοράς του Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιδόθηκαν τα Βραβεία Διαγωνι-
σμών  Ζωγραφικής, Power Point και Ποίησης για το Αγρινό της Κύπρου 
που προκήρυξε το Μουσείο στο πλαίσιο των εορταστικών του εκδη-
λώσεων. Στους διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχαν πέραν των 
500 μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από όλη την Κύπρο, 
καθώς και ερασιτέχνες λαϊκοί Ποιητές,  βραβεύτηκαν οι πιο κάτω:   

Στο διαγωνισμό ζωγραφικής στα Δημοτικά Σχολεία, 1ον  Βραβείο έλα-
βε η Ντανιέλλα Πάιπερ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς, 2ο 
Βραβείο ο Στυλιανός Χαραλάμπους του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς 
και 3ο Βραβείο η Χριστίνα Παπαχριστοδούλου του Δημοτικού Σχολεί-
ου Καλού Χωριού Λάρνακας. Στο διαγωνισμό ζωγραφικής για σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης 1ο  Βραβείο έλαβε ο Μηνάς Πέτρου του Γυμνα-
σίου Δροσιάς Λάρνακας, 2ο Βραβείο η Βαρβάρα Φενερίδου  Γυμνασί-
ου Δροσιάς Λάρνακας, 3ο Βραβείο ο Σταύρος Καζάκος του Γυμνασίου 
Δροσιάς Λάρνακας. Στον Διαγωνισμό Power Point Εικόνες από την 
Κυπριακή Φύση 1ο Βραβείο έλαβε ο Σωφρόνης Γ. Αριστείδου, ενώ 1ο 

Ομαδικό Βραβείο στον Διαγωνισμό Power Point- Εκθέματα Μουσείου 
πήρε το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού.

Στον διαγωνισμό ποίησης για το κυπριακό Αγρινό, 1ον  Βραβείο πήραν 
οι Πρόδρομος Α. Προδρόμου για το ποίημα «Το Αγρινό - Η Ταυτότητα 

20 χρόνια Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας
20 χρόνια πολύπλευρης προσφοράς στον πολιτισμό της Κύπρου
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για τη συνεχή μεγάλη προσφορά του στην προαγωγή της παιδείας, της 
επιστήμης και του πολιτισμού στον τόπο μας.  Ο Δρ.  Δημοσθένους έχει 
σημαντική προσωπική προσφορά και προς το Ίδρυμα μας, ως ακού-
ραστο Mέλος, με πάντα πρωτοποριακές ιδέες και αξιόλογες απόψεις.
Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στον σκηνοθέτη της θαυμάσιας ται-
νίας που θα δούμε σε λίγο, κ. Πασχάλη  Παπαπέτρου και τους συνερ-
γάτες του, για την εξαιρετική ταινία «Τρόοδος ….και εγένετο Κύπρος» 
που με πολλή αγάπη και επιστημοσύνη ετοίμασαν, προβάλλοντας έτσι 
την ιστορία, τη φυσική ομορφιά και τη μοναδικότητα του Τροόδους.  

Η δημιουργία του Τροόδους χάρισε στην Κύπρο μας, το όμορφο αυτό 
νησί της Αφροδίτης, σπάνιο ορυκτό πλούτο, τους πολύτιμους υδάτι-
νους πόρους της νήσου, πανέμορφα δάση, ένα εξαίρετο βιότοπο για 
τον άνθρωπο και τη βάση μιας ιστορίας τέχνης και πολιτισμού δέκα και 
πλέον χιλιάδων χρόνων. 

Ακριβώς αυτή την αγάπη προς την Κύπρο μας και το μοναδικό φυσικό 
της περιβάλλον, την  εξαίρετη χλωρίδα και τη μοναδική πανίδα με τα 
σπάνια σε κάλλος αγρινά και άλλα άγρια ζώα, τα πτηνά, τις φυσικές 
καλλονές, τα σπάνια λουλούδια, τις θαυμάσιες ακρογιαλιές και γενι-
κά τον ποικίλο φυσικό πλούτο του Νησιού μας, είναι που θελήσαμε 
να συντηρήσουμε και να προβάλουμε, με τη δημιουργία πριν 20 χρό-
νια του Κυπριακού  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που το ίδρυσε και το 
λειτουργεί, ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας διαρκώς τα πλούσια 
εκθέματα του, το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος  Φωτιάδης». 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτών και άλλων ευγενών στόχων του 
Ιδρύματος και του Μουσείου μας,  από την Ίδρυση του Ομίλου Εταιρει-
ών  «Φώτος Φωτιάδης» διοργανώναμε κάθε χρόνο εκστρατείες πρα-
σίνου, αγάπης και προστασίας του δάσους,  εκστρατείες καθαριότητας 
της  Νήσου  κ.α. 

Διοργανώσαμε επίσης Διεθνή Συνέδρια  και πολλές ειδικές εκδη-
λώσεις, όπως το Παγκόσμιο Παλαιοντολογικό Συνέδριο που έγινε το 
Σεπτέμβριο του 2011, με την συμμετοχή σημαντικών μουσείων του κό-
σμου, συμπεριλαμβανομένου και του  Natural  History Museum του 
Λονδίνου, με τεράστιαν επιτυχία.  

Επίσης τον Νοέμβριο του 2010, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωρ-
γίας και Περιβάλλοντος, διοργανώσαμε Έκθεση Αιωνόβιων Δέντρων, 
που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και παρέμεινε ανοικτή για ένα μήνα.
Το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό  «Φώτος Φωτιάδης»,  
αποτελεί τον συνεχιστή της πλούσιας προσφοράς του Ομίλου Εταιρει-
ών «Φώτος Φωτιάδης»   σ’ όλους τους πιο πάνω τομείς, από τα λίγα 
πρώτα  κι ΄ όλας χρόνια   της ίδρυσης του.

Στο πλαίσιο της   πολύπλευρης και μακρόχρονης προσφοράς του στο 
Κοινωνικό Σύνολο, το Ίδρυμα μας, μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει 
πολλές εκδηλώσεις, έχει φιλοτεχνήσει και τοποθετήσει προτομές 
των μεγαλύτερων πνευματικών δημιουργών της πατρίδας μας, ποι-
ητών, μουσικοσυνθετών και άλλων πνευματικών ανθρώπων της Κύ-
πρου και της Ελλάδος, ενώ στο πλαίσιο του  Φεστιβαλ  Carlsberg, του 
μεγαλύτερου πολιτιστικού γεγονότος που διοργανώνετο στην Κύπρο 
και για δύο ολόκληρες δεκαετίες,  τιμήθηκαν  πολλοί πνευματικοί 
δημιουργοί και επιστήμονες, όπως ποιητές, λογοτέχνες, δημοσιογρά-
φοι, ιατροί κ.α  

Επίσης για μια δεκαετία τώρα διοργανώνει κάθε χρόνο έξη Παγκύπρι
ους Μαθητικούς Διαγωνισμούς σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημαντική υπήρξε η προσφορά του και στη διοργάνωση των γνωστών 
Βραδιών Ποίησης υπό Πανσέληνο, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυ-
χία, σε αγαστή συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές   και την Πολιτιστική 
Κίνηση Γεροσκήπου. 

Τεράστια προσφορά στον τόπο και στα κυπριακά γράμματα υπήρξε και 
η πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» να εορτάσει και να 
τιμήσει μαζί με την οικογένεια του ποιητή και άλλους φορείς, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
μεγάλου μας Ποιητή Κώστα Μόντη, με πολλές και καλά οργανωμένες 
εκδηλώσεις, με τη διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων για το αξιό-
λογο έργο του Ποιητή και με την τοποθέτηση προτομών του τόσο στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, του οποίου υπήρξε  βραβευμένος απόφοιτος, 
όσο και στα Πανεπιστήμια Columbia της Νέας Υόρκης και Unam του 
Μεξικού με έντονη παρουσία των Τοπικών Αρχών. 

Στα αποκαλυπτήρια της προτομής Κώστα Μόντη στο Πανεπιστήμιο 
Columbia της Νέας Υόρκης παρευρέθησαν και χαιρέτισαν την εκδή-
λωση με θερμά λόγια, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο Δή-
μαρχος Νέας Υόρκης κ. Bill de Blasio, ο Γερουσιαστής  κ. Michael  N. 
Giannaris κ.α.

Το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» εκπροσώπησε η θυγατέρα του ποιητή 
κυρία Στάλω Μόντη Πουαγκαρέ, ο κ. Παύλος Φωτιάδης, πολλοί Κύ-
πριοι φοιτητές και άλλοι. 

Οι πολλές και πολύμορφες κοινωφελείς, επιστημονικές και πολιτι-
στικές δραστηριότητες του Ομίλου Φωτιάδη, μερικές από τες οποίες 
αναφέρονται πιο πάνω, αποτελούν κατατεθειμένη αρχή του Ομίλου να 
επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο όσο γίνεται περισσότερα από όσα η 
στήριξη και η αγάπη της κοινωνίας τον καταξιώνει.

Κλείνοντας, θα ήταν μεγάλη παράλειψη εάν δεν ευχαριστούσαμε 
θερμά όλους τους Κρατικούς και Επιστημονικούς Φορείς  του τόπου 
για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση τους, όλα αυτά τα χρό-
νια, τόσο προς το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ως μέλη των 
διαφόρων Επιστημονικών Επιτροπών του Μουσείου, όσο και τους δι-
άφορους δωρητές εκθεμάτων, καθώς επίσης άλλα άτομα που με δι-
άφορους τρόπους βοήθησαν και βοηθούν στη συνεχή βελτίωση και 
εμπλουτισμό των εκθεμάτων του Μουσείου.  

Η Διεύθυνση τόσο του Μουσείου όσο και του Ιδρύματος μας προγραμ-
ματίζει ειδική εκδήλωση για να τιμήσει τους ως άνω συμπαραστά-
τες και δωρητές του Μουσείου μας.»Eκ μερους του Πανεπιστημίου 
Frederick χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του, Καθηγητής Γιώργος 
Δημοσθένους, ο οποίος αφού    αναφέρθηκε στη τεράστια έκρηξη και 
την ανάδυση της Κύπρου από τη θάλασσα, υπογράμμισε ότι για το Πα-
νεπιστήμιο Frederick όλα όσα αφορούν στη φύση, το περιβάλλον και 
την αειφόρο ανάπτυξη, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Γι’ αυτό άλ-
λωστε, η συνεργασία μας τόσο με το Ίδρυμα « Φώτος Φωτιάδης» όσο 
και με το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει για μας ιδιαίτερη 
σημασία.

Ο χαιρετισμός του Καθ. Γιώργου 
Δημοσθένους, παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, γι’ αυτό και 
στη συνέχεια τον δημοσιεύσαμε 
ολόκληρο:

«Τρόοδος… και εγένετο Κύπρος - 
είναι ο τίτλος της ταινίας του Πα-
σχάλη Παπαπέτρου που θα δούμε 
σε λίγο, μιας ταινίας που καταγρά-
φει με τον τρόπο της το χρονικό 
της γέννησης της Νήσου πριν από 
92 εκατομμύρια χρόνια.

Μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη και η Κύπρος αναδύθηκε από τη 
θάλασσα.

Έτσι ακριβώς, όπως αργότερα, εκατομμύρια χρόνια αργότερα, η παρά-
δοση, η κατανόηση της μητέρας φύσης από τους πρώτους ανθρώπους 

γέννησε την παραμυθία της αναδυόμενης Αφροδίτης – της Κόρης που 
αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας.

Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο, όπου ιστορία, επιστήμη και παραμυ-
θία, διασταυρώνονται θαυμαστά.

Στο Πανεπιστήμιο μας, όλα όσα αφορούν στη φύση, το περιβάλλον και 
την αειφόρο ανάπτυξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.  Για αυτό άλ-
λωστε, η συνεργασία μας τόσο με το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης όσο και 
με το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχουν για μας ιδιαίτερη 
σημασία.

Καθόλου τυχαία τα εξειδικευμένα και προχωρημένα προγράμματα 
σπουδών που παρέχουμε που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και τα ερευνητικά έργα στα οποία όχι απλά 
μετέχουμε, αλλά καταφέρνουμε να διακρινόμαστε σε διεθνές επίπε-
δο.

Χαρακτηριστικό της δυναμικής που αναπτύσσουμε ως Πανεπιστήμιο 
σε αυτό το φάσμα είναι πως πρόσφατα, και στο πλαίσιο της συμμετο-
χής μας στο Πρόγραμμα LIFE – που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό 
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, συμμετείχα-
με ενεργά στο έργο «LIFE Junipercy» που αποσκοπούσε στην προστα-
σία και διατήρηση του οικότοπου με δέντρα αρκεύθου στην Κύπρο.

Το έργο αυτό συμπεριλήφθηκε στα «Best of the Best LIFE projects» 
που ολοκληρώθηκαν το 2015, διάκριση που αποδόθηκε σε άλλα 10 
έργα στην Ευρώπη.

Δεν είναι ακόμη τυχαίο, πως η πρώτη ακαδημαϊκή δομή με αντικείμε-
νο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που έγινε στην Κύπρο, ξεκίνησε 
από αυτό εδώ το Πανεπιστήμιο.

Πιστεύουμε πως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για 
θέματα περιβάλλοντος είναι πρώτιστης σημασίας και για το λόγο αυτό 
χαιρετίζουμε τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από το Κυ-
πριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, επιδιώκοντας στην εμβάθυνση της 
γνώσης για την κυπριακή φύση και βιοποικιλότητα στους μαθητές και 
φοιτητές της Κύπρου….

Τρόοδος και εγένετο Κύπρος λοιπόν, πριν από 92 εκατομμύρια χρόνια.
Ουδείς γνωρίζει που, πως και αν θα είμαστε ως Κύπρος μετά από άλλα 
όχι 90, αλλά δέκα εκατομμύρια χρόνια.  Προς ώρας, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις που σχετίζονται με την Κλιματική 
Αλλαγή, το μεγάλο διακύβευμα του 21ου αιώνα, τη διασφάλιση της 
αειφόρου ανάπτυξης, τη διάσωση της βιοποικιλότητας του τόπου μας, 
την αποφυγή της ερημοποίησης που απειλεί άμεσα τη γεωγραφική 
μας ζώνη.

Εμείς, ως Πανεπιστήμιο Frederick, θα συνεχίζουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις να προσφέρουμε όσο μπορούμε τόσο στο εκπαιδευτικό κομ-
μάτι, όσο και στο ερευνητικό ώστε οι απειλές για το περιβάλλον μας να 
μετριαστούν στο ελάχιστο δυνατό».

Την εκδήλωσή χαιρέτησε και ο  αξι-
ότιμος υπουργός Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος εξήρε 
την προσφορά του Ιδρύματος στα 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά δρώ-
μενα του τόπου, καθώς επίσης και 
την προσωπικότητα του Δρα Φώτου 
Φωτιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε 
ως χαρισματικό και σοφό Άντρα, 
οι εισηγήσεις και παραινέσεις του 
οποίου, είναι τόσο επίκαιρες σήμε-
ρα, όσο ήταν και πριν από 30 και 40 
χρόνια. 

Εκτενέστερα ο κ. Κουγιάλης είπε:
«Η διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομίας αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε προηγ-
μένης κοινωνίας και για το σκοπό αυτό χαιρετίζουμε και στηρίζουμε 
κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ανάδειξη και προβολή του πο-
λιτιστικού και φυσικού πλούτου του τόπου μας. 
Έτσι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανταποκρίθηκα στην ευγενή πρό-
σκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», Δρος 
Φώτου Φωτιάδη, να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση. 

Η Κύπρος έχει προικισθεί πλουσιοπάροχα από τη φύση τόσο σε σχέση 
με το γεωλογικό περιβάλλον της όσο και με την πλούσια βιοποικιλό-
τητά της, κάτι που έχει πλέον αναγνωριστεί και διεθνώς με την ανακή-
ρυξη της περιοχής του Τροόδους ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. 
Μέχρι σήμερα έχουν ανακηρυχθεί 120 παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO, 
από 33 χώρες, από τα οποία τα 69 βρίσκονται στην Ευρώπη, ένα από 
τα οποία είναι και το Τρόοδος μας, γεγονός που του προσδίδει διεθνή 
αναγνώριση με σημαντική γεω-τουριστική προοπτική.

Η γεωλογική σπουδαιότητα και μοναδικότητα της Κύπρου οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός, ότι το Τρόοδος αποτελεί το πληρέστερο και το 
πλέον διατηρημένο τμήμα ωκεάνιου φλοιού, που βρίσκεται σήμερα 
στην επιφάνεια. Από τη μελέτη των πετρωμάτων του Τροόδους προ-
έκυψαν στοιχεία και δεδομένα, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της γεωλογικής γνώσης, ειδικότερα αναφορικά με την 
κατανόηση της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών και τη γένεση συ-
γκεκριμένων κοιτασμάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, πως συχνά οι 
γεωλόγοι αναφέρονται στο Τρόοδος ως η Μέκκα της γεωλογίας. 

Στο πλαίσιο ανάδειξης και προστασίας της γεωλογικής κληρονομίας 
μας έχουν αναγνωριστεί σημαντικοί γεώτοποι, που αποτελούν χώρους 
εξαιρετικής γεωλογικής σημασίας, όπως χώροι εκμετάλλευσης χαλ-
κού, χρωμίου και αμιάντου και σημαντικές γεωλογικές εμφανίσεις, 
που αναδεικνύουν την πλούσια γεωλογική κληρονομία της Κύπρου. 
Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικοί χώροι απολιθωμάτων, όπως για πα-
ράδειγμα το φαράγγι της Κακκαρίστρας, καθώς επίσης χώροι με 
ύπαρξη απολιθωμάτων νάνων ιπποπόταμων και ελεφάντων. Σε ένα 
τέτοιο χώρο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει προβεί σε σειρά παλαιοντολογικών ανα-
σκαφών, με πλούσια ευρήματα νάνων ιπποπόταμων, που μας δίδουν 
χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη και την προσαρμογή των ειδών.

Η Κύπρος όμως είναι ευλογημένη και για την πλούσια βιοποικιλότητά 
της, που αντανακλάται στο μεγάλο αριθμό περιοχών, που έχουν εντα-
χθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 
αλλά και στο συγκριτικά μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης του νησιού 
μας. Είναι χαρακτηριστικό, πως στην Κύπρο απαντούν 143 ενδημικά 
φυτά, 48 τύποι οικοτόπων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πολλά άλλα 
προστατευόμενα και ενδημικά είδη πανίδας, που αποτελούν αντικεί-
μενο προστασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Με βάση τα πιο πάνω φαίνεται και η σημασία της καινοτόμου πρωτο-
βουλίας του Κοινωφελούς Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης» να δημιουργήσει εδώ και είκοσι χρόνια το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας. Το εν λόγω μουσείο είναι αξιόλογο και άρτια 
οργανωμένο και συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση του κοινού 
για τη χλωρίδα, την πανίδα και τη γεωλογία του τόπου μας. 

Η συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει ταριχευμένα θηλαστικά, πτη-
νά, ψάρια, ερπετά και έντομα, καθώς και πετρώματα, ορυκτά, ημιπο-
λύτιμους λίθους, όστρακα, απολιθώματα και άλλα. Η επίσκεψη στο 
Μουσείο αυτό δίδει την ευκαιρία στον επισκέπτη να εξοικειωθεί και 
να αγαπήσει τη φύση, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και στη συλλογική προσπάθεια για προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντός μας. 
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χειρείν, τον Πολιτισμό, την Επιστήμη και την Κυπριακή Κοινωνία γε-
νικότερα. 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η αφιέρω-
ση εκ μέρους του Άρχοντα Πρωτοψάλτη – Ψαλμωδού  κ. Γιώργου Σπα-
νού, της Ψαλμωδίας, ‘’Πολυχρονισμού’’ στον κ. Φωτιάδη. Επίσης, ο κ. 
Γιώργος Σπανός μελοποίησε και παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση ένα 
από τα πρώτα  ποιήματα του διαγωνισμού.

Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή της εξαίρετης ταινίας που φέρει 
τον τίτλο «Τρόοδος ….. και εγένετο Κύπρος» του σκηνοθέτη κ. Πασχά-
λη Παπαπέτρου. Ως γνωστό η ανάδυση του Τροόδους και ολόκληρης 
της Κύπρου από τη θάλασσα αποτελεί μοναδικό φαινόμενο.  Η ορο-
σειρά του Τροόδους αποτελεί κομμάτι του Ωκεάνιου Φλοιού και του 
ανώτερου μανδύα της Γης, που αποσπάστηκε από την αρχική του θέση 
και σταδιακά ανυψώθηκε στη σημερινή, λόγω κατάδυσης της Αφρικα-
νικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα εξάρω το Κοινωφελές Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και ειδικότερα τον Προ-
έδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δρα Φώτο Φωτιάδη για την 
πολυετή προσφορά τους στον τόπο και ειδικά για τη δημιουργία και 
λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Παρά την αξιόλογη αυτή προσπάθεια, καθώς και άλλες ιδιωτικές προ-
σπάθειες για ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τόπου μας, η Κυβέρ-
νηση έχει διαπιστώσει, πως απαιτείται η δημιουργία ενός κρατικού 
μουσείου φυσικής ιστορίας, το οποίο θα αποτελέσει τον κύριο άξονα 
για τη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής κληρονο-
μιάς μας. 

Για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί σε τεχνική επιτροπή να υποβάλει ει-
σήγηση για όλες τις παραμέτρους, που αφορούν τη δημιουργία του 
μουσείου, έτσι ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να πάρει τελική απόφα-
ση για τη δημιουργία του μουσείου.

Φίλες και φίλοι 
Βρισκόμενος εδώ θα ήθελα να  χαιρετίσω επίσης την προκήρυξη δι-
αγωνισμών φωτογραφίας και ζωγραφικής για μαθητές και φοιτητές, 
καθώς επίσης των ειδικών διαγωνισμών για τη βιοποικιλότητα της 
Κύπρου και συγχαίρω για αυτό το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και το Πανεπιστήμιο Frederic. 

Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και ειδικότερα 
αυτούς των οποίων η προσπάθεια τους έχει τύχει διάκρισης και γε-
νικότερα όσους έχουν συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη σημερινή 
διοργάνωση. 

Τέλος, εύχομαι καλή θέαση της ταινίας του κ. Πασχάλη Παπαπέτρου, 
με την οποία προβάλλεται η γένεση των πετρωμάτων του Τροόδους.»

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Βου-
λής, κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος συγχάρηκε το Ίδρυμα για την 
πρωτοβουλία του να διοργανώσει τους Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και 
Ποίησης, καθώς επίσης και για την συμβολή του στο Κυπριακό επι-

Tου  Δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου, πρώην Επιθεωρητή Μέσης Εκπαί-
δευσης και νυν  Διευθυντή του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Το Υπουργείο  Εσωτερικών με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου 
Frederick  (Nature Conservation Unit) και την ομάδα εμπειρογνωμό-
νων του  Species Survival Commission του IUCN, Caprinae Specialist 
Group, από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016, διοργάνω-
σαν στη Λευκωσία δύο Παγκόσμια Συνέδρια, το 6ο  Παγκόσμιο Συνέ-
δριο για τα Ορεσίβια Οπληφόρα θηλαστικά και το 5ο Διεθνές Συνέδριο 
για τα Αγρινά. Με τη διοργάνωση των δύο αυτών  Παγκόσμιων Συνεδρί-
ων, τη συμμετοχή και σημαντική συνεισφορά Κυπρίων επιστημόνων 
σε διεθνή συνέδρια  και  άλλες προηγούμενες σημαντικές ενέργειες 
που έχουν αναληφθεί  στον τομέα αυτό από κυβερνητικές  και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, η Κύπρος αναγνωρίζεται πλέον ως μία πολύ  
σημαντική χώρα προστασίας της Φύσης και της διαχείρισης της άγρι-
ας ζωής και των οικοτόπων. 

Διοργάνωση δύο παγκόσμιων συνεδρίων
Η Κύπρος  κερδίζει διαρκώς τη διεθνή  αναγνώριση 
στην προστασία της φύσης και τη διαχείριση  της άγριας ζωής

Τα  δύο αυτά παγκόσμια συνέδρια διεξήχθηκαν κάτω από την αιγίδα 
του Έντιμου Υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Σωκράτη Χάσικου.  Για την επιστημονική εργασία και των συντονισμό 
των συνεδρίων, αλλά και την λήψη των επιστημονικών αποφάσεων, 
ιδρύθηκε Επιστημονική Επιτροπή από 21 επιστήμονες από 12 χώρες, 
κάτω από την προεδρία και τον συντονισμό του Λειτουργού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Εσωτερικών Δρα Ελευθέριου Χατζηστερκώτη, 
ο οποίος προήδρευσε και συντόνισε τα συνέδρια, με δεκαμελή οργα-
νωτική επιτροπή. Στα συνέδρια αυτά παρουσιάστηκαν 67 επιστημονι-
κές εργασίες, 43 προφορικές παρουσιάσεις και 24 υπό μορφή αφίσας. 
Συμμετείχαν 228 επιστήμονες, από τους οποίους 105 παρευρέθηκαν 
στα συνέδρια,  ενώ άλλοι 123 συμμετείχαν ως συγγραφείς /συνεργά-
τες στις επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν.    Συμμετεί-
χαν επιστήμονες από 27 χώρες, την  Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, 
Αμερική, Αρμενία, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία, Μογγολία, Νέα Ζηλανδία, 
Καναδά, Ινδίες, Περσία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Κροατία, 
Ρωσία, Σλοβενία, Νότιο Αφρική, Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ουγγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σύνε-
δροι ήταν κορυφαίοι επιστήμονες,  κυρίως καθηγητές πανεπιστημίων, 

ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Γενετιστές, 
διευθυντές αρμοδίων κυβερνητικών Τμημάτων και Ιδρυμάτων, ειδικοί 
επιστήμονες  σε τομείς προστασίας και  διαχείρισης Άγριας Ζωής,  
κλπ. Οι παρουσιάσεις ήταν εντυπωσιακές, με φωτογραφικό υλικό από 
διάφορες περιοχές του πλανήτη όπως τα Ιμαλάια, τις  Άλπεις, τη Σιβη-

ρία, και Μεσογειακά νησιά όπως η Σαρδηνία, η Κρήτη και η Κύπρος.  
Των συνεδρίων προήδρευσε ο Δρ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, Λει-
τουργός Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα συνέδρια 
στήριξαν επίσης το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης» και το οινοποιείο Βουνί Παναγιά. Τα δύο συνέδρια 
σημείωσαν τεράστια επιτυχία και θεωρήθηκαν από τους συνέδρους 
ως σημαντική συνεισφορά στην επιστήμη και τη συντήρηση και δια-
χείριση των Ορεσίβιων Οπληφόρων θηλαστικών, και της προστασίας 
της   άγριας ζωής και των οικοτόπων.

Στην ομιλία του στην εναρκτήριο τελετή εκ μέρους του Υπουργού Εσω-
τερικών ο Γενικός Διευθυντής του ομώνυμου Υπουργείου  κ. Κωνστα-
ντίνος Νικολαΐδης, μεταξύ άλλων ανάφερε:

«Η παρουσία στα εν λόγω συνέδρια, τόσων διακεκριμένων επιστημό-
νων από πάνω από 20 χώρες από σχεδόν όλες τις ηπείρους του πλανή-
τη, υποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για την προστασία 
και διαχείριση των ορεσίβιων οπληφόρων θηλαστικών.

Χωρίς αμφιβολία, η ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ 
των χωρών μας, θα συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση των αναγκαίων 
ορθολογικών πολιτικών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και λήψη 
σωστών διαχειριστικών μέτρων για την προστασία και την ανάπτυξη 
των Ορεσίβιων Οπληφόρων Θηλαστικών, που σε πολλές περιπτώσεις 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αναλαμβάνει και στηρίζει τη διοργάνωση αυτών των παγκόσμιων συ-
νεδρίων στην Κύπρο, αντικατοπτρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον  και την 
ανησυχία της κυβέρνησής μας – και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσω-
τερικών – για τη διαχείριση και διατήρηση - όχι μόνο της κυπριακής 
πανίδας - αλλά της πανίδας ολόκληρου του πλανήτη». 

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, στις 29 Αυγούστου 2016, έγινε πα-
ρουσίαση μελετών και εισηγήσεων για την ταξινόμηση και τη γενετική 
των αγρινών και άλλων οπληφόρων ζώων. Για την Κύπρο, ιδιαίτερο εν-
διαφέρον είχε η μελέτη του Δρα Ελευθέριου Χατζηστερκώτη και των 
συνεργατών του, από την Ιταλία  του Prof. Paolo Mereu και  Prof. Bruno 
Masala, που υποστήριξαν ότι, η μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη για 
την ονομασία του κυπριακού αγρινού και η πρόσφατη απόφαση της Δι-
εθνούς Επιτροπής Ζωολογικής Ονοματολογίας να εντάξει το κυπριακό 
αγρινό στην ίδια κατηγορία με τα κατοικίδια πρόβατα, είναι λανθασμέ-
νες. 

Στις  30 Αυγούστου, έγινε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας του 
Κύκκου, στην Κοιλάδα των Κέδρων και στο δασικό σταθμό Σταυρού της 
Ψώκας. Κατά την επίσκεψη, έγινε γνωριμία με την κυπριακή βιοποι-
κιλότητα, τα σπάνια κυπριακά τοπία και τα πολλά ενδημικά είδη που-
λιών, ζώων και φυτών που διαθέτει η Κύπρος. Οι σύνεδροι είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντινή απόσταση ζωντανά τα κυπριακά αγρινά 
και να τα φωτογραφίσουν.

Επίσκεψη τ ων συνέδρων στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Στις 31 Αυγούστου, συνεχίστηκε η παρουσίαση μελετών στο χώρο διε-
ξαγωγής των δύο συνεδρίων. Το απόγευμα έγινε επίσκεψη στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» που βρίσκεται στους καταπράσινους 
χώρους της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg όπου και τους παρατέθηκε 
δείπνο από το Ίδρυμα. Πριν την παράθεση του δείπνου οι σύνεδροι ξε-
ναγήθηκαν στις αίθουσες του Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορί-
ας, όπου τους υποδέχθηκε ο Δρ Χρίστος Αριστείδου, Διευθυντής του 
Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, ο οποίος αφού τους καλωσόρισε, τους 
εξήγησε τους σκοπούς και στόχους του Μουσείου, το οποίο φέτος 
εορτάζει 20 χρόνια μεγάλης προσφοράς στη φυσική ιστορία και τον 
πολιτισμό της Κύπρου, τα επιστημονικά συνέδρια, τις ειδικές εκθέ-
σεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει, καθώς και τις συνεχείς 
προσπάθειες  που καταβάλλει η διεύθυνσή του για εμπλουτισμό και 
εκσυγχρονισμού των εκθεμάτων του Μουσείου. Στη συνέχεια οι φιλο-
ξενούμενοι σύνεδροι επισκέφθηκαν τις διάφορες αίθουσες του Μου-
σείου όπου έτυχαν μιας πολύ εμπεριστατωμένης ξενάγησης για όλα τα 

Ομαδικό αναμνηστικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κύκκου

Ξενάγηση στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Ξενάγηση στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
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εκθέματα και ιδιαίτερα για το κυπριακό αγρινό από τον Δρα Ελευθέριο 
Χατζηστερκώτη, που είναι κορυφαίος ειδικός σε θέματα Άγριας Ζωής 
και Βιοποικιλότητας και επίλεκτο  μέλος της Επιστημονικής συμβου-
λευτικής επιτροπής του Κυπριακού  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η 
επίσκεψη στο  Μουσείο έδωσε την ευκαιρία για μια γόνιμη συζήτηση 
μεταξύ των επιστημόνων που συμμετείχαν στα δύο συνέδρια για το κυ-
πριακό αγρινό, δεδομένου ότι αυτό, όπως αναφέρθηκε, ήταν ένα από 
τα σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το συνέδριο.  Ως γνωστό 
το Μουσείο φιλοξενεί μερικά ταριχευμένα αγρινά σε διόραμα το οποίο 
αναπαριστά τον φυσικό οικότοπο του κυπριακού αγρινού, το δάσος Πά-
φου. Η επαφή των επιστημόνων με τα αγρινά από πολύ κοντά, χάρις και 
στις ειδικές πληροφορίες που πήραν από τον Δρα Ε. Χατζηστερκώτη, 
έδωσε την ευκαιρία για εμπλουτισμό των γνώσεών τους για τις δια-
φορές που υπάρχουν  μεταξύ του κυπριακού αγρινού και των  αγρινών  
άλλων χωρών, τον τρόπο εντοπισμού της ηλικίας από τους δακτυλίους 
των κεράτων, τις εποχιακές αλλαγές τριχώματος και χρωμάτων, κλπ. 
Οι σύνεδροι εντυπωσιάστηκαν από την ποικιλία και την άριστη κατά-
σταση των εκθεμάτων του Μουσείου και εξέφρασαν τις  ευχαριστίες 
και τα θερμά συγχαρητήριά τους προς τους ιδρυτές και τη   διεύθυνση 
του Μουσείου και της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg .

Την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίστηκε η παρουσίαση μελετών. Στο τέλος 
της ημέρας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Η Επι-
στημονική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλες τις παρουσιάσεις και 
τις συζητήσεις που έγιναν μετά από κάθε παρουσίαση, έκδωσε σημα-
ντικές αποφάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους πα-
ρευρισκομένους συνέδρους. Οι αποφάσεις θεωρούνται σταθμός στην 
επιστήμη, διότι καθορίζουν πολιτικές και ξεκαθαρίζουν επιστημονικά 
θέματα για τα οποία μέχρι τώρα υπήρχε διαφωνία μεταξύ των επιστη-
μόνων, σε σημείο που πολλές φορές επικρατούσε σύγχυση. Ένα παρά-
δειγμα είναι  η ονομασία των αγρίων προβάτων (αγρινών) της Μεσογεί-
ου, της Τουρκίας, της Αρμενίας και της Περσίας. Για τα εν λόγω ζώα, 
κατά διαστήματα επικράτησαν διάφορα επιστημονικά ονόματα, αλλά 
για δεκαετίες υπήρχε διαφωνία κατά πόσο ανήκαν στο γένος gmelini 
ή στο orientalis.

Σημαντική απόφαση του Συνεδρίου για το επιστημονικό όνομα του 
Κυπριακού αγρινού

Έτσι, για το κυπριακό αγρινό το οποίο ανήκει στο υποείδος ophion, 

κατά διαστήματα επικρατούσε το όνομα Ovis gmelini ophion ή/και  
Ovis orientalis ophion. Τα πράγματα έγιναν πιο συγχυσμένα με την 
Απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Ζωολογικής Ονοματολογίας το 
2003, που ένταξε το κυπριακό αγρινό στο ίδιο γένος με τα κατοικίδια 
πρόβατα Ovis aries, με τη δικαιολογία ότι το αγρινό εισήχθηκε στην 
Κύπρο ως κατοικίδιο πρόβατο κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής Επο-
χής και αφού διέφυγε μετατράπηκε σε άγριο. Επιστημονικές μελέτες 
που παρουσιάστηκαν στο πέμπτο αυτό για τα αγρινά συνέδριο από 
τον Δρα Ε. Χατζηστερκώτη και τους Ιταλούς συνεργάτες του, με την 
πρώτη παγκοσμίως ολοκληρωμένη ανάλυση μιτοχονδριακού   DNA, 
απέδειξαν ότι το Κυπριακό αγρινό δεν έχει σχέση με τα κατοικίδια 
πρόβατα και θα πρέπει να θεωρείται ως άγριο πρόβατο. Ταυτόχρονα 
ξεκαθαρίστηκε ότι το όνομα Ovis orientalis δεν ισχύει, διότι με βάση 
τους διεθνείς κανόνες ονοματολογίας, το orientalis δόθηκε αρχι-
κά σε αγριοπρόβατο της Περσίας το οποίο ήταν υβρίδιο (Alborz red 
sheep) και ως εκ τούτου είναι άκυρο. Οι σύνεδροι αποφάσισαν ότι το 
σωστό όνομα είναι το gmelini. Αυτό σύμβαλε στην αποκατάσταση του 
κυπριακού αγρινού ως γνήσιου άγριου προβάτου. Η άποψη ότι είναι 
κατοικίδιο πρόβατο που διέφυγε στη φύση απορρίφτηκε ομόφωνα και 
έγινε εισήγηση το επιστημονικό όνομα να είναι: Ovis gmelini ophion. 
Η εισήγηση αυτή κατοχυρώθηκε με Απόφαση του Συνεδρίου, η οποία 
εγκρίθηκε ομόφωνα από όλους τους συνέδρους, πράγμα που αποτελεί 
πολύ σημαντικό γεγονός.

Γεύμα με απολαυστική μπύρα Carlsberg και ΛΕΩΝ στην Αίθουσα Δεξιώσεων του 
εργοστασίου.

Eπιταγή αξίας 6,128.62 ευρώ, επέδωσε στις 23 Ιανουαρίου 2017,  στον 
Δήμαρχο Λατσιών κ. Χρίστο Πιτταρά, ο  Αντρέας Σμυρίλλης, Διευθυ-
ντής Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου μας, (φωτο), για ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λατσιών.

Το ποσό αυτό αποτελεί το προϊόν των καθαρών εσόδων από τη διορ-
γάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Αγάπης Carlsberg, που 
έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2016, στους κήπους της Ζυθοβιομηχανίας 
Carlsberg, στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς του Ομίλου  
Φώτος Φωτιάδης.

Παραλαμβάνοντας την επιταγή ο κ. Πιτταράς εξέφρασε ακόμη μια 
φορά τις ευχαριστίες του Δήμου Λατσιών για την πολύχρονη και ου-
σιαστική στήριξη και προσφορά  του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης προς 
τον Δήμο και τους Δημότες του και ευχήθηκε κάθε πρόοδο στον κύκλο 
εργασιών του Ομίλου.

Εκτενής αναφορά για την εκδήλωση γίνεται στη σελίδα 13.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ενισχύει το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Λατσιών

Στιγμιότυπο από την επίδοση της επιταγής στο δήμαρχο Λατσιών κ. Χρή-
στο Πιτταρά. Από αριστερά,  Άντρη Σάουρου  - Τμήμα Εταιρικής Επικοι-
νωνίας Ομίλου Φώτος Φωτιάδης , Νίκος Κασάπης - Τμήμα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων Δήμου Λατσιών, Αντρέας Σμυρίλλης - Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, Χρίστος Πιτταράς - Δήμαρχος Λατσιών, 
Άντρεα Ευδοξίου - Διευθύντρια Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας πολι-
τικής, αλλά και της συνεχής εκπαίδευσης 
του προσωπικού μας για ασφαλή οδήγηση, 
διοργανώθηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο 
και Νοέμβριο, εκπαιδευτικά σεμινάρια οι-
κολογικής οδήγησης από τον Διευθυντή 
Στόλου του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης κ. Αλέ-
ξανδρο Baker σε όλες τις επαρχίες. 

Το Eco-Driving σήμερα αποτελεί και επίση-
μα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτι-
κής της Ε.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών 
μεταφορών, το οποίο προβλέπεται να ενσω-
ματωθεί στην επίσημη διαδικασία εκπαί-
δευσης των νέων οδηγών και την ενημέρω-
ση ή επανεκπαίδευση των παλαιών οδηγών. 
Περαιτέρω, το Eco-Driving αποδεικνύεται 
ως μια πολύ υποσχόμενη προοπτική με χα-
μηλό κόστος που αναμένεται να συμβάλλει 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του 
Κιότο και την μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές.

To Eco-Driving είναι ένας έξυπνος τρόπος 
οδήγησης ο οποίος συμβάλλει στη μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμου, στη μείωση 
των εκπομπών ρύπων και των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων 
ατυχημάτων.

Eco-Driving σημαίνει συνετή, ήπια και 
ασφαλής οδήγηση σε χαμηλό αριθμό στρο-
φών του κινητήρα (1.200 – 2.500 στροφές 
ανά λεπτό) με την οποία κατά μέσο όρο εξοι-
κονομείται 5 έως 10% καύσιμο.

Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 
και άφησαν πλήρως ικανοποιημένους, τόσο 
τους οδηγούς που τα παρακολούθησαν με 
πολύ ενδιαφέρον, όσο και τον εκπαιδευτή, 
συνάδελφο Διευθυντή Στόλου, κ. Αλέξαν-
δρο Baker.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Eco-Driving

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας  2016, για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στους χώρους  Εργασίας, ο Επιθεωρητής του Υπουργείου 
Εργασίας κ. Γεώργιος Καΐλάς, επισκέφθηκε  την Photos Photiades 
Breweries την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, όπου είχε συνάντηση με 
την αρμόδια Επιτροπή του ζυθοποιείου μας, κυρίως για σκοπούς αλ-
ληλοενημέρωσης. Μετά το πέρας της συνάντηση, ο κ. Καΐλάς ξεναγή-
θηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από εκπροσώπους της ομάδας 
και εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για τα μέτρα που λαμβάνο-
νται για την διασφάλιση της υγιούς ενασχόλησης των εργαζομένων. Η 
φετινή εκστρατεία επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της υγιούς γήραν-
σης στην εργασία, στη διασφάλιση της ποιότητας στη ζωή, την εργασία 
και τη γήρανση για τους εργαζομένους.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας και 
Υγείας στους χώρους εργασίας
Επίσκεψη Επιθεωρητή Υπουργείου Εργασίας στην Ζυθοβιομηχανία ΦΦ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας στη Ζυθοβιομηχανία ΦΦ
Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευ-
σης  του προσωπικού σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο 2016, στην Αίθουσα Διαλέξεων της 
Photos Photiades Breweries, διήμερο εκ-
παιδευτικό σεμινάριο, από τον Δρα Γιώργο 
Σκρουμπέλλο. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθη-
σαν μέλη του προσωπικού του ζυθοποιείου 
μας και περιελάβανε ανάλυση και εξοικεί-
ωση με τη διαδικασία εκτίμησης και δι-
αχείρισης κινδύνων, ενημέρωση για το τι 

προβλέπει η σχετική Κυπριακή νομοθεσία, 
case studies, καθώς επίσης και συζήτηση 
ειδικών προβλημάτων από εμπειρίες των 
συμμετεχόντων. 

Η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνο-
γνωσίας του προσωπικού του Ομίλου Φώτος 
Φωτιάδης αποτελούν τα σημαντικότερα ερ-
γαλεία για την εξέλιξή των εργαζομένων σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 
βοηθώντας παράλληλα τον Όμιλο μας στη 
διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-
τος.



24 25

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών με Προσωπικό της ΦΦ Διανομείς

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας του 
Ομίλου, μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις προσωπικού, καλές πρακτικές 
και σκιαγράφηση θέσεων εργασίας

Πρακτικοί Μέθοδοι Παραγωγής Καινοτόμων Ιδεών για την Επίλυση 
Προκλήσεων 
Στην εργασία μας υπάρχουν συνεχώς νέες προκλήσεις που χρειά-
ζονται την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Επίσης, πλέον  
απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση θεμάτων, ού-
τως ώστε να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικό-
τητα της εταιρείας μας σε με ιδιαίτερα απαιτητική και μεταβαλλόμενη 
αγορά. Μέσω έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στην εργασία, έχου-
με εντοπίσει τις πιο κάτω αποτελεσματικές μεθόδους δημιουργικής 
προσέγγισης, για την επίλυση των προκλήσεων. 

1.Εξερεύνηση Νέας Οπτικής Γωνίας 
Ρωτήστε άτομα διαφόρων ηλικιών, που δεν εργάζονται στον ίδιο το-
μέα εξειδίκευσης ή βιομηχανία με εσάς, τι θα έκαναν αν ήταν αντι-
μέτωποι με την πρόκληση σας. Εναλλακτικά, ρωτήστε τον εαυτό σας 
«Αν ήμουν... πώς θα αντιμετώπιζα αυτή την πρόκληση»; Απατώντας 
την ερώτηση, μη θέσετε περιορισμό στο ποιός ή τι θα μπορούσατε να 
είστε. 

2.Ανάλυση Χαρακτηριστικών
Σπάστε το θέμα που σας απασχολεί σε κατηγορίες, όπου θα εστιάσετε 
και θα αναλύσετε ξεχωριστά. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ορθολογική και 
αναλυτική προσέγγιση για άντληση καινοτόμων ιδεών. Για κάθε κα-
τηγορία που έχετε δημιουργήσει, αναλύστε τα χαρακτηριστικά τους, 
την αξία και χρησιμότητα τους. Αναζητήστε τρόπους με τους οποίους 
μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες που ίσως να είναι αρνητικές, 
αυξάνοντας έτσι την αξία τους περισσότερο.

Ανθρώπινο Δυναμικό 
3.Mέθοδος Κίπλινγκ 
Αυτή η μέθοδος  είναι εύκολή και ευέλικτη, αφού εφαρμόζεται σε 
πολλές διαφορετικές καταστάσεις και επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 
Κάντε ερωτήσεις με μια συγκεκριμένη σειρά για να ολοκληρώσετε την 
ροή της σκέψης σας και να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Για 
παράδειγμα αναρωτηθείτε:
•Ποιά είναι η πρόκληση;
•Πού διαδραματίζεται;
•Πότε διαδραματίζεται;
•Γιατί διαδραματίζεται;
•Πώς μπορείτε να επιλύσετε την πρόκληση;
•Ποιοί μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση της πρόκλησης 
αυτής;
•Πότε θα γνωρίζετε ότι έχει επιλυθεί η πρόκληση;

4.Σκεφτείτε Αντίστροφα
Αν σας είναι δύσκολο να επιλύσετε  δημιουργικά την πρόκληση σας,  
προσεγγίστε την ‘ανάποδα’. Αντί να προσπαθήσετε να επιλύσετε το  
πρόβλημα ή να βελτιώσετε μια  διαδικασία ή να ενισχύσετε το προ-
ϊόν, σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να δημιουργήσετε το πρόβλημα 
ή να επιδεινώσετε τη διαδικασία ή να υποβαθμίσετε το προϊόν. Οι 
αντίστροφες ιδέες θα παραχθούν με περισσότερη ευκολία.  Εξετάστε 
αυτές τις ιδέες, αντιστρέφοντας τις και πάλι ως πιθανές λύσεις ή και 
προφυλάξεις για την αρχική πρόκληση.

5.Εμπλουτισμός Εμπειριών και Ερεθισμάτων
Η άντληση καινοτόμων ιδεών προέρχεται από τη σύνδεση γνώσης με 
την εμπειρία. Αυτοί που παράγουν συνεχώς καινοτόμες ιδέες έχουν 
γενικώς περισσότερες εμπειρίες και ερεθίσματα, έτσι να είστε ανοι-
χτοί και να αναζητείτε νέες μεθόδους, νέους τρόπους εργασίας, νέες 
εμπειρίες στην εργασία σας.

 Στο πλαίσιο της συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού μας, πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, Σεμινάριο Πρώτων Βοηθει-
ών, στο οποίο συμμετείχαν εργαζόμενοι της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς.

Το σεμινάριο περιελάβανε μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και 
πρακτική, ενώ ήταν ειδικά σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες με την 

επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκρι-
θούν σε περιστατικά στον χώρο εργασίας.  

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τον εκπαιδευτή κ. Ιωάννη Ζένιο 
και οι συμμετέχοντες έλαβαν το απαραίτητο πιστοποιητικό, το οποίο 
έχει ισχύ μέχρι και τρία χρόνια.
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Testimonials Προσωπικού
Με λίγα λόγια, πέστε μας πώς είναι να εργάζεστε στον Όμιλο μας και τι 
απολαμβάνετε ιδιαίτερα στη εργασία σας.

«Το  να  εργάζομαι στον  Όμιλο εταιρειών Φώτος Φωτιάδης με  κά-
νει  να νιώθω περήφανο  και πραγματικά ευλογημένο που είμαι  μέλος 
αυτής της  μεγάλης  οικογένειας.  Αυτό που απολαμβάνω και με ευχα-
ριστεί ιδιαίτερα είναι ότι  εργάζομαι  σε ένα ασφαλισμένο και καθαρό 
περιβάλλον όπου παράγουμε ένα  προϊόν ανώτερης  ποιότητας,  που 
κατέχει την πρώτη  θέση  στις  προτιμήσεις του  καταναλωτή».

Λάμπρος Λάμπρου
Επόπτης Εμφιαλωτηρίου, Αγρός 
Blue Sky Mountain Springs Ltd 

A Day in the Life of……Ιωάννα Ιωάννου Σμυρίλλη, 
Λειτουργός Τμήματος Αγορών και Συμβολαίων 

Συνέντευξη με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Δεκέμβριος, 2016

1.Περιγράψετε μια συνηθισμένη μέρα στην δουλειά.
Δεν υπάρχει συνηθισμένη μέρα. Πριν φύγω από το γραφείο ταξινο-
μώ τις δουλειές της επόμενης μέρας, όμως πάντοτε νέες απαιτήσεις 
εμφανίζονται και είναι σχεδόν όλες με ετικέτα ‘’επείγον’’. Άρα, μια 
συνηθισμένη μέρα με βρίσκεις πίσω από μια οθόνη, με το ακουστικό 
κολλημένο στο αυτί.

2.Ποιο είναι το καλύτερο μέρος της ημέρας σας (στην εργασία σας);
Η καλύτερη ώρα είναι η διαδρομή μέχρι να πάω στο γραφείο μου 
που λέω και εισπράττω πολλές αληθινές καλημέρες από τους συνα-
δέλφους μου και το αίσθημα της οικογένειας και της ομαδικότητας 
που αντλείται. Είναι επίσης πολύ όμορφη στιγμή  όταν πάρω θετική 
απάντηση σε μια πρόταση από ένα συνεργάτη/ προμηθευτή, ο οποίος 

αποδέχεται τις τιμές και τους 
όρους που έχουμε προτείνει.

3.Τι είδος πρόκλησης αντιμε-
τωπίζετε στη θέση σας;
Η μεγαλύτερη πρόκληση εί-
ναι η ικανοποίηση του πελάτη 
μας. Πελάτες μας είναι όλοι 
οι συνάδελφοι που ζητούν 
υλικά για το τμήμα τους σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία με 
συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές.  Άρα θα πρέπει να γίνουν 
άμεσες ενέργειες και να ξεχυ-
θούμε στην παγκόσμια αγορά 
για εξεύρεση του υλικού στην 
καλύτερη τιμή χωρίς παρα-
χωρήσεις στην ποιότητα και 
φυσικά να φτάσει εντός της 
προθεσμίας. 

4.Τι σας εξέπληξε περισσότερο δουλεύοντας σε αυτή τη θέση;
Ερχόμενη από άλλο κλάδο δεν περίμενα ότι δουλεύοντας σε ένα τμή-
μα προμηθειών θα έπρεπε να αξιοποιήσω τόσες πολλές δεξιότητες 
έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της δουλειάς. 
Το είδος της δουλειάς αυτής είναι πολυδιάστατο. Ταυτόχρονα είσαι 
σε επικοινωνία με πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα (συναδέλφους, 
προμηθευτές, ναυτιλιακές εταιρείες, δικηγόρους, λογιστές, ασφαλι-
στικές εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, κτλ) και πρέπει να συνδυάσεις 
όλες αυτές τις διαφορετικές πληροφορίες για να φέρεις το επιθυμητό 
κάθε φορά αποτέλεσμα.

5.Τι θέλετε άλλα άτομα να γνωρίζουν για την εργασία σας;
Η έγκαιρη και ξεκάθαρη πληροφόρηση είναι το κλειδί στην έγκαιρη 
και ορθή αγορά και παραλαβή όλων των υλικών του Ομίλου Φωτιάδης.

6.Πέστε μου για μερικούς από τους ανθρώπους/ συνεργάτες  που 
έχετε γνωρίσει στην εργασία σας;
Πολύ συχνά, στα πλαίσια της δουλειάς μου, γνωρίζω ανθρώπους δια-
φορετικών εθνικοτήτων, ηλικιών, με διαφορετικές νοοτροπίες και δι-
αφορετική κουλτούρα. Δεν ξεχώρισα κάποιους από αυτούς αλλά αυτό 
που κρατώ είναι ότι νιώθω τυχερή που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, 
χωρίς να πρέπει να ξοδέψω μια ολόκληρη περιουσία σε ταξίδια.

7.Όταν αναφέρετε σε φίλους ή γνωστούς με τι ασχολείστε, τι σας 
λένε;
Όταν κρατάς στα χέρια σου ένα προϊόν δεν μπαίνεις στη διαδικασία να 
σκεφτείς ότι για να φτάσει στα χέρια σου ως καταναλωτή χρειάστηκε 
κάποιος να αγοράσει όλα τα υλικά που το συνθέτουν, ακόμα και την τε-
λευταία βίδα στη μηχανή εμφιάλωσης.  Συνήθως τα τρίτα άτομα, όταν 
περιγράφω τη δουλειά του τμήματος μου, εκπλήσσονται από το εύρος 
των υλικών και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

8.Τι άλλο μπορείτε να μου πείτε για τη θέση σας;
Για την θέση μου τίποτα άλλο παρά μόνο ένα γνωμικό το οποίο έχω 
εφαρμόσει και με βοηθά. «Τίποτε δεν δουλεύει αν δεν δουλέψεις 
εσύ.» Μάγια Αγγέλου (1928-2014), Ποιήτρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Email: margarita.televantou@photiadesgroup.com
christiana.ioannou@photiadesgroup.com
tereza.demetriou@photiadesgroup.com
Τηλ: 22 585810/61/31
Φαξ: 22 585909

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1319
mailto:margarita.televantou@photiadesgroup.com
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Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, 
συμμετείχε σε πανευρωπαϊκή εκστρα-
τεία για την οδική ασφάλεια που διεξή-
χθη τον Σεπτέμβριο 2016 και είχε σαν 
στόχο την εκπαίδευση, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Συγκεκριμένα, με αφορμή την Εβδο-
μάδα Κινητικότητας μεταξύ 16-22 Σε-
πτεμβρίου 2016 και με επίκεντρο την 
21η Σεπτεμβρίου που έχει οριστεί ως 
«Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς θανάτους στο 
δρόμο», ο μη κυβερνητικός οργανισμός 
REACTION, η Αστυνομία Κύπρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Υπηρε-
σία Ασθενοφόρων, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ο Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών & Οδηγών Αστικών Ταξί Λευκωσίας με τη συμμετοχή ιδιω-
τικών εταιριών, ανάμεσα τους και ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης συνδιορ-
γάνωσαν δεκάδες δράσεις σε όλη την Κύπρο 

Στο πλαίσιο των δράσεων για οδική ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στο πρατήριο μας 
στη Λεμεσό μηχανικοί έλεγχοι στα οχήματα του στόλου μας, ενώ δια-

νεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό σε 
όλο το προσωπικό του Ομίλου. 

Η οδική ασφάλεια για τη χώρα μας απο-
τελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά 
προβλήματα. Η σωστή πρόληψη σε νεα-
ρή ηλικία αποτελεί τον υπό αριθμό ένα 
καταλύτη που μπορεί να μειώσει τους 
αριθμούς των οδικών συγκρούσεων. Οι 
νέοι της Κύπρου πληρώνουν το μεγα-
λύτερο τίμημα στο βωμό της ασφάλτου 
αφού κάθε χρόνο σφαγιάζονται δεκάδες 
νέοι στους κυπριακούς δρόμους. «Την 
τελευταία διετία 2014-2015, κάθε μέρα 3 

συνάνθρωποι μας στην Κύπρο τραυματίζονταν ή έχαναν τη ζωή τους 
σε οδική σύγκρουση. Μόνο το 2015 είχαμε 57 νεκρούς, 377 σοβαρά 
τραυματίες και 570 ελαφρά τραυματίες από οδικές συγκρούσεις στην 
Κύπρο. Το 2014 στην άσφαλτο έχασαν συνολικά τη ζωή τους 25.700 
άτομα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ». Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν 
από τον προέδρο του REACTION κ. Μάριου Σταύρου κατά τη Δημοσιο-
γραφική Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, 
στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Μάριου Δημητριάδη.

Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς
θανάσιμους τραυματισμούς
Ενημέρωση προσωπικού του ομίλου για την οδική ασφάλεια
Μηχανικοί έλεγχοι του στόλου οχημάτων 

Σημαντικό μέρος των δράσεων του Ομίλου μας στο πλαίσιο  της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), επικεντρώνεται στην "Υπεύθυνη 
Κατανάλωση" και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την οδική 
ασφάλεια στην Κύπρο. 

Γί  αυτό, για 5η συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαμε στην "Ευρωπαϊκή 
Νύχτα χωρίς Οδικές συγκρούσεις", που διοργάνωσε ο Οργανισμός 
Reaction Youth for the Prevention,  με τη στήριξη της Αστυνομίας Κύ-
πρου και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων, του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και της Ύπατης Αρμοστείας της 
Αυστραλίας.

Σημαντική συμβολή στην διοργάνωση  της εκδήλωσης είχε και ο Σύν-
δεσμος Ζυθοποιών Κύπρου, με τον οποίο  είμαστε στενά και ενεργά 
συνδεδεμένοι, καθώς η Photos Photiades Breweries αποτελεί ιδρυ-
τικό μέλος, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας κ. Παύλος 
Φωτιάδης κατέχει την τιμητική θέση του Προέδρου του Συνδέσμου  
και  εκπροσωπεί την Κύπρο στους Ζυθοποιούς Ευρώπης. Περαιτέρω 
ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας του Ομίλου μας, Δρ. Κύρος Δη-
μητριάδης, είναι μέλος του ΔΣ και κατέχει την θέση του Γραμματέα του 
Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου.   

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, από 
τις 11 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας 
και  σ’αυτή πήραν μέρος 27 συνάδελφοι  εθελοντές, οι οποίοι επάν-
δρωσαν σημεία φιλικού ελέγχου αλκοόλης σε Λευκωσία και για πρώ-
τη φορά στη Λάρνακα και είχαν την ευθύνη ενημέρωσης των επισκε-

Ευρωπαϊκή Νύχτα
χωρίς Οδικές συγκρούσεις 2016

πτών των νυκτερινών χώρων διασκέδασής, όσον αφορά την υπεύθυνη 
κατανάλωση και τις συνέπειες οδήγησης   υπό την επήρεια αλκοόλης. 
Κατά την φετινή εκδήλωση το 80% των συμμετεχόντων σε ελέγχους 
αλκοόλης ήταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλης, 58% ήταν 
άντρες και 42% ήταν γυναίκες.  

Ευχαριστούμε τους 27 εθελοντές μας που έκαναν πραγματικότητα για 
5η συνεχή χρονιά την παρουσία μας ως Όμιλος, αλλά και ως μέλη του 
Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου και Ευρώπης στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα 
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις», μία από τις μεγαλύτερες δράσεις ευαι-
σθητοποίησης για την οδική ασφάλεια στην Κύπρο.

Η παρουσία και η συμμετοχή μας στην εκδήλωση, επιβεβαιώνει με τον 
καλύτερο τρόπο τη δέσμευση του Ομίλου μας για προώθηση της υπεύ-
θυνης κατανάλωσης αλκοόλ. 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε διάσκεψη τύπου, που έγινε στις 13/10/16, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, στη δι-
άρκεια της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την 
διοργάνωση. Την διάσκεψη χαιρέτισε εκ μέρους του Ομίλου μας, ο Δι-
ευθυντής   Διασφάλισης Ποιότητας και μέλος του ΔΣ και Γραμματέας 
του  Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου, Δρ Κύρος Δημητριάδης, ο οποίος 
ανάφερε:
 
« O Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου έχει αγκαλιάσει την εκστρατεία 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Οδικές Συγκρούσεις» από την έναρξη του 
θεσμού και τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε ανάμεσα στους συνδιορ-

γανωτές. Γι’ αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε και πάλι τις θερμές μας 
ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Reaction για την πρόσκλη-
ση συνδιοργάνωσης, καθώς μας τιμά ιδιαίτερα, όπως επίσης και για 
τις πολλαπλές δράσεις του σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

Ως Σύνδεσμος γνωρίζουμε ότι το θέμα του αλκοόλ είναι πολύπλευρο. 
Πέραν από τα οποιαδήποτε νομοθετικά και άλλα μέτρα που υιοθετού-
νται με στόχο την υπεύθυνη κατανάλωση, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει  στοχευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκό-
μενων κοινωνικών ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη κουλ-
τούρα, αξίες, συνείδηση και συμπεριφορά. Σε αυτό το πνεύμα, από την 
ίδρυση του, ο Σύνδεσμος μας και τα μέλη του, επικεντρώθηκαν στην 
προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
κώδικα επικοινωνίας και αυτορρύθμισης, ώστε να διασφαλίζεται πά-
ντα η λελογισμένη κατανάλωση αλκοόλ. 

Μέλη του Συνδέσμου μας είναι οι Εταιρείες Photos Photiades 
Breweries Ltd και ΚΕΟ plc. Ο Σύνδεσμος μας είναι μέλος του Οργα-
νισμού Brewers of Europe, που εκπροσωπεί πέραν του 95% της πα-
ραγωγής μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος έχουμε την τιμή ο 
κ. Παύλος Φωτιάδης να έχει εκλεγεί ως ο Πρόεδρος των Ζυθοποιών 
Ευρώπης. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω, αλλά και να συγχαρώ όλους 
τους εθελοντές και οργανισμούς που στηρίζουν την εκδήλωση, κα-
θώς μόνο με τη δική τους υποστήριξη μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος 
και να σταλεί το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται. 

Εθελοντές Λάρνακας 

Αλεξία Καραολή 

Αντρέας Χριστοδουλίδης 

Δώρος Θεοφάνους 

Κατερίνα Κκολού

Λένα Κυπριανού 

Μάριος Σκλάβος

Μηνάς Καμπάσης 

Μιχάλης Βασίλη 

Νίκος Χατζηνικολάου 

Πέτρος Πέτρου

Πόλυς Πολυβίου

Στάλω Λεωνίδου 

Τάσος Σοφοκλέους 

Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Ζυθοποιών είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε 
κατάχρηση, γι’ αυτό και κάθε μας ενέργεια θα συνεχίσει να προάγει 
την υπεύθυνη κατανάλωση. Φέτος συμμετέχουμε με μεγάλο αριθμό 
εθελοντών σε Λευκωσία, Λάρνακα, και Λεμεσό.

Όταν πίνω δεν οδηγώ! Ας ευχηθούμε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα 
στην άσφαλτο.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μεταφέρω ένα σύντομο χαιρετισμό του 
κ. Παύλου Φωτιάδη, Πρόεδρου των Ευρωπαίων Ζυθοποιών:
‘’Ως Πρόεδρος των Ζυθοποιών Ευρώπης χαιρετίζω και συγχαίρω 
όλους τους φορείς και οργανισμούς που συμμετέχουν στην εκστρατεία 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις 2016». Η κατάχρηση 
του αλκοόλ αποτελεί ένα πολύπλοκο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο απαι-
τεί τη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και οργανωμένων συνόλων για την 
ανάπτυξη στοχευμένων λύσεων. Αναγνωρίζοντας τις επιβλαβείς επι-
πτώσεις της αλόγιστης κατανάλωσης, οι Ζυθοποιοί Ευρώπης όπου κι 
αν δραστηριοποιούνται, πέραν από τις υπεύθυνες πρακτικές επικοι-
νωνίας των προϊόντων τους, υποστηρίζουν και προωθούν εκστρατείες 
υπεύθυνης κατανάλωσης όπως αυτή που εξαγγέλλεται σήμερα.  Σας 
συγχαίρω για ακόμα μια φορά για την πρωτοβουλίας σας και σας εύ-
χομαι κάθε επιτυχία’’. »

Tη διάσκεψη τίμησαν με την παρουσία τους, ο Ύπατος Αρμοστής της 
Αυστραλίας, ο Προέδρος του Οργανισμού Reaction Youth for the 
Prevention, o Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, ο Διευθυντής Τροχαίας 
Κύπρου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνίας και 
Έργων, Εκπρόσωποι Υποστηρικτών και Εθελοντές.

Εθελοντές Λευκωσίας 

Tsvetoslav Grigorov

Άντρη Σάουρου

Δημοσθένης Στεργίου 

Ευτυχία Αλετρά 

Κύρος Δημητριάδης 

Λάμπρος Λάμπρου 

Παναγιώτης Χριστοδουλίδης

Πόπη Κωνσταντίνου

Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

Χρίστος Τζιακουρής 
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Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της Photos Photiades 
Breweries έχει αρχίσει για τη χρονιά 2016-2017, προσφέροντας σε δύο 
ταλαντούχες απόφοιτες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες τους, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει 
την καινοτομία, την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευ-
θυνότητα. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης της εταιρείας και προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους με όραμα 
και πάθος, να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία αιχμής που διαθέτει, την πλούσια παράδοση της και τις 
μακροχρόνιες συνεργασίες της με κορυφαίους, διεθνούς εμβέλειας  
οργανισμούς, όπως η Carlsberg Δανίας. 

Αναφερόμενος στην έναρξη του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής 
της Photos Photiades Breweries, κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, αφού κα-
λωσόρισε και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα μέλη της ομάδας, Αλε-
ξάνδρα Παπακωνσταντίνου και Χρυσάνθη Καλλούσια,  είπε: «Στόχος 
μας να καταστούμε αρωγοί στην προσπάθεια της νέας γενιάς ταλέντων 
για μια επιτυχημένη απασχόληση. Η μεγάλη ανταπόκριση και ο ζήλος 
που έχουν επιδείξει οι δύο απόφοιτες μέχρις στιγμής, αναδεικνύουν 
με το καλύτερο τρόπο την ανάγκη στήριξης των νέων για απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας μέσα από σύγχρονους μεγάλους οργανι-
σμούς». 

Σημείωση :
Photos Photiades Breweries 
Η Photos Photiades Breweries, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, 
ιδρύθηκε το 1963 με την εξαγορά του παλαιότερου κυπριακού Ζυθο-
ποιείου ΛΕΩΝ. Το 1968 η εταιρεία εξασφάλισε την πρώτη άδεια πα-
ραγωγής της μπύρας Carlsberg εκτός Δανίας. Σήμερα, η εταιρεία 
αποτελεί τη μεγαλύτερη Ζυθοβιομηχανία της Κύπρου και παράγει, 
στο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο της, τις μπύρες Carlsberg, Λέων και 
Krauzer Brau, προϊόντα που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της κυ-
πριακής αγοράς μπύρας.

H Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία
συμβάλλει στην άρτια εκπαίδευση της 
νέας γενιάς επαγγελματιών

Εκδηλώσεις 
Προσωπικού

Εκδήλωση αφυπηρέτησης Σταύρου Μελετίου

Αφυπηρέτησε ο "συνδικαλιστής" Αντρέας Φρίξου

Ετήσια εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων

Αγιασμός στο πλέον σύγχρονο εργαστήριο ποιότητας 
στο εμφιαλωτήριο του Αγρού

Χριστουγεννιάτικη εορταστική 
εκδήλωση Προσωπικού

Πρόγευμα με το τραίνο μιας 40χρονης πορείας



30 31

Μέσα σε κλίμα συγκινησιακό πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου 2016, η εκδήλωση αφυπηρέτησης για ακόμα ένα αγαπητό 
συνάδελφο με υπηρεσία 15 χρόνων στο ζυθοποιείο του Ομίλου μας, 
τον κ. Σταύρο Μελετίου. Ο Σταύρος ξεκίνησε να εργάζεται στην εται-
ρεία στις 7 Μαρτίου 2001, στη θέση του οδηγού Περονοφόρου και στο 
Εμφιαλωτήριο, ενώ το 2015 μετακινήθηκε στην Αποθήκη Κινήσεως, 
απ’ όπου και αφυπηρέτησε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Επόπτης Συσκευαστηρίου για την 
εργασία, Παναγιώτης Χατζηκώστας αποχαιρέτησε τον Σταύρο εκ μέ-
ρους του Τμήματος, ο οποίος μεταξύ άλλων εξήρε την προσωπικότητα 
του Σταύρου και την άψογη συνεργασία της ομάδας μαζί του. Αναφέρ-
θηκε επίσης στο ιδιαίτερο πάθος του για τη μουσική και το πηγαίο του 
χιούμορ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Παύλος Φωτιάδης ευχαρί-
στησε τον Σταύρο για την δεκαπενταετή  συνεισφορά και αφοσίωση 
του στην εταιρεία και στον Όμιλο και του ευχήθηκε η ζωή του να είναι 
γεμάτη από ενδιαφέρονται πράγματα, να περνά ωραία με τους οικεί-
ους και φίλους του και να χαίρεται τον ελεύθερο του χρόνο. 

Εκ μέρους του προσωπικού της Photos Photiades Breweries μίλησε ο 
Κώστας Σουρουπής, ο οποίος με το ιδιαίτερο τρόπο του αναφέρθηκε 

Εκδήλωση αφυπηρέτησης 
Σταύρου Μελετίου 

στην πολύχρονη αγαστή συνεργασία του με τον Σταύρο και του παρέ-
δωσε ένα αναμνηστικό δώρο.

Ο Σταύρος συγκινημένος, ευχαρίστησε τη Διεύθυνση και τους συνα-
δέλφους του για την 15ετή αγαστή συνεργασία και την αλληλοεκτίμη-
ση  και ευχήθηκε καλή συνέχεια στις εργασίες της εταιρείας και κάθε 
καλό στους συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη απονομή αναμνη-
στικής τιμητικής πλακέτας στον αφυπηρετήσαντα από τον κ. Παύλου 
Φωτιάδη και ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Ακόμα ένας  συνάδελφος από την παλιά φρουρά, ο "συνδικα-
λιστής" όπως καθιερώθηκε να τον αποκαλούν οι παλιότεροι, 
Ανδρέας Φρίξου, μετά από μια 43η παραγωγική υπηρεσία στον 
Όμιλο εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, αφυπηρέτησε αφήνοντας 
πίσω του το δικό του στίγμα στην ιστορική διαδρομή και  πρόοδο 
της εταιρείας την οποία υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια.

Για να αποχαιρετήσουν τον  αγαπητό Ανδρέα, το Τμήμα Προσω-
πικού διοργάνωσε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, στην αί-
θουσα Δεξιώσεων του εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας μας,  
μια ξεχωριστή εκδήλωση, μέσα από την οποία Διεύθυνση και 
προσωπικό τίμησαν δεόντως τον αφυπηρετήσαντα συνάδελφο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ζυ-
θοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης και μέλος του ΔΣ του Ομίλου, 
κ. Παύλος Φωτιάδης, ο Γεν. Διευθυντής της Photos Photiades 
Breweries κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσε-
ων κ. Αντρέας Σμυρίλλης, η Διευθύντρια Προσωπικού κα Μαργαρίτα 
Τελεβάντου, η Διεύθυνση του εργοστασίου, οι συνεργάτες και λοιποί 
συνάδελφοι του Ανδρέα.

Για τον τιμώμενο, πρώτος μίλησε ο Διευθυντής Παραγωγής – Συσκευ-
αστήρια και Λειτουργός Υγείας και Ασφάλειας της Photos Photiades 
Breweries, Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητά 
του Ανδρέα. Ανάφερε σχετικά: «O Ανδρέας Φρίξου προσλήφθηκε στην 
εταιρεία μας στις 20/8/1973, ως Τεχνικός Βάρδιας. Στη 43χρονη πο-
ρεία του στον Οργανισμό μας, ο Ανδρέας υπήρξε ενεργό και δραστήριο 
μέλος του προσωπικού, αντιπρόσωπος του προσωπικού στις διαπραγ-
ματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς επίσης και  μέλος της 
επιτροπής διαχείρισης του ταμείου προνοίας του προσωπικού. Έζησε 
όλες τις μεγάλες τεχνολογικές αναβαθμίσεις που έγιναν μέχρι σήμε-

Αφυπηρέτησε ο "συνδικαλιστής"
Αντρέας Φρίξου

ρα και είχε το προτέρημα να μαθαίνει και προσαρμόζεται γρήγορα στις 
νέες απαιτήσεις. Γνώριζε πολύ καλά τον σκοπό και την αποστολή του 
Τμήματος του και εργαζόταν πάντα με υπευθυνότητα. Διακρινόταν για 
το ομαδικό του πνεύμα, τη δημιουργικότητα και  το συνεχές ενδιαφέ-
ρον του για την εργασία του. Αυτά τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά 
τον βοήθησαν να παρακολουθεί λεπτομερώς τα διάφορα συστήματα 
και μηχανήματα, φτάνοντας έτσι σε σωρεία βελτιώσεων και εισηγή-
σεων που ωφέλησαν την εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός, ότι στις 
λίστες εισηγήσεων, ο Ανδρέας ήταν πάντα μέσα. 

Ως Διεύθυνση, αλλά και εγώ προσωπικά, θέλουμε να σε ευχαριστή-
σουμε αγαπητέ Ανδρέα για την πολυετή αποστολή σου που ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία. Η αγάπη σου για πρόοδο και βελτίωση, αλλά και για 
την αποτελεσματική επικοινωνία, θα είναι για όλους μας σημαντικά 
στοιχεία και παράγοντες προς μίμηση».

Στη συνέχεια ο συνάδελφος Μιχάλης Δήμαρχος σε σύντομο χαιρετι-
σμό του, εξήρε    την προσωπικότητα του Ανδρέα και αναφέρθηκε στη 
μακρόχρονη συναδελφική και  παραγωγική συνεργασία που είχαν, 
δίνοντας ιδιαίτερη  έμφαση στην προθυμία  και την ικανότητα του να 
επιλύει προβλήματα. Τέλος, μαζί με τις ευχαριστίες του προσωπικού 
διαβίβασε και  τις ευχές όλων για μια ευτυχισμένη ‘’συνταξιοδοτημέ-
νη’’  ζωή και απένειμε στον Ανδρέα αναμνηστικό δώρο.  

Για τον Ανδρέα μίλησε και ο  κ. Παύλος  Φωτιάδης, ο οποίος είπε ότι 
ο Ανδρέας Φρίξου είχε το δικό του μοναδικό τρόπο σκέψης και φιλο-
σοφία πάνω στα συνδικαλιστικά θέματα, αλλά πάντα συνομιλούσε και 
διαπραγματευόταν μέσα σε πνεύμα κατανόησης και αλληλοσεβασμού, 
με ευτυχή κατάληξη και για τις δυο πλευρές. «Ο Ανδρέας έβλεπε μα-
κριά. Με ανοικτό μυαλό έδινε πάντοτε λύσεις σε εργασιακά υπηρε-
σιακά θέματα. Του εύχομαι καλή και παραγωγική συνέχεια και είμαι 
σίγουρος ότι έχει πολλά να προσφέρει στην οικογένεια και στο περι-
βάλλον του».  

Τέλος ο κ. Φωτιάδης απονέμοντας  του την αναμνηστική τιμητική πλα-
κέτα εκ μέρους της Διεύθυνσης και του προσωπικού,  υπενθύμισε ότι 
πάντοτε θα τον θυμόμαστε και ότι πάντοτε θα ανήκει στη μεγάλη οικο-
γένεια  της Carlsberg.

Εμφανώς συγκινημένος ο αγαπητός Ανδρέας, όπως άλλωστε θα ένοι-
ωθε οποιασδήποτε άλλος στη θέση του, μίλησε στους συναδέλφους 
για την 43χρονη  παρουσία του στην Photos Photiades Breweries,την 
εκπροσώπηση του προσωπικού στις εκάστοτε διαπραγματεύσεις για 
τις συμβάσεις και έδωσε τις νουθεσίες του προς τους νεότερους. 
Στην τελευταία του ομιλία με ακροατήριο το προσωπικό από το βήμα, ο 
συνάδελφος Ανδρέας Φρίξου είπε:
«Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στη Photos Photiades 
Breweries, στις 20 Αυγούστου του 1973 και αποχωρώ στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2016, δηλαδή μετά από 43 χρόνια και ένα μήνα ακριβώς. Όλα 
αυτά τα χρόνια εργαζόμουν ως Μηχανικός Βάρδιας στο Μηχανοστάσιο 
του Ζυθοποιείου. Οι σημερινές συνθήκες εργασίας δεν έχουν καμία 
σχέση με αυτές που εμείς ξεκινήσαμε, ακόμα και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων - δεν υπήρχε 13ος, 14ος, άδεια το καλοκαίρι. Μέσα στην 
πορεία των χρόνων όμως όλα αυτά άλλαξαν. 

Από την αρχή της εργοδότησης μου, είχα συνειδητοποιήσει ότι θα πα-
ραμείνω εδώ στην εταιρεία, μέχρι την αφυπηρέτηση μου. Πάντοτε είχα 
γνώμονα ότι υπάρχει και το αύριο. Γι’ αυτό και όλα αυτά τα χρόνια που 
ήμουν συνδικαλιστής και διαπραγματευτής μεταξύ του προσωπικού 
και της εταιρείας, έλεγα ότι αν δεν κερδίσω τη μάχη σήμερα, δεν χά-
θηκε ο κόσμος. Δεν πίστευα ότι θα έπρεπε «πολεμήσω» με απεργίες 
δια πυρός και σιδήρου, διότι απεργίες σήμαινε αποκοπή μισθού και 
διασάλευση των σχέσεων. Ουδέποτε θεώρησα την εταιρεία σαν εχθρό 
μου, αλλά πάντοτε απαιτούσα από την εταιρεία να είχα την ίδια αντιμε-
τώπιση. Για να φθάσουμε στη σχέση αλλη-
λοσεβασμού φυσικά περάσαμε από διάφο-
ρες συμπληγάδες. 

Ως Ανδρέας Φρίξου δεν δικαιούμαι να πω ότι 
‘’σπατάλισα’’ τα χρόνια μου ως  εργοδοδο-
τούμενος στη Photos Photiades Breweries. 
Λαμβάνοντας υπόψιν το αξιόλογο ποσό που 
θα παίρνω ως σύνταξη, αλλά και το Ταμείο 
Προνοίας, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια 
ήταν όντως αξιόλογα και παραγωγικά. Και 
αυτό δεν αποτελεί όφελος μόνο για τον 
Ανδρέα. Αν κάποιος αναλύσει τις αφυπη-
ρετήσεις του προσωπικού των τελευταίων 
15 χρόνων, θα διαπιστώσει ότι όλοι έλα-
βαν ένα πολύ καλό ταμείο προνοίας και μια 
πολύ καλή σύνταξη. Αυτό προήλθε γιατί όλα 
αυτά τα χρόνια, τέλος του μηνός δεν γινόταν 
αποκοπή στο μισθό μου και έπαιρνα όλα τα 

δικαιώματα μου. 

Η διαπραγμάτευση διαρκούσε κάποιες φορές μέχρι και 4 χρόνια. Το 
προσωπικό ακόμα και αυτή την περίοδο στεκόταν στο ύψος του, γι’ 
αυτό και η εταιρεία προόδευσε. Για πάρα πολλά χρόνια διεκδικούσαμε 
και παίρναμε. Το προσωπικό αγαπούσε τη δουλειά του. Νιώθω ότι η 
εταιρεία έδειχνε κι αυτή αγάπη προς τους υπαλλήλους της. Είναι προς 
πίστη της ότι ακόμα και οι άρρωστοι υπάλληλοι, ενώ απουσίαζαν από 
την εργασία τους, έπαιρναν τον μισθό τους. Όλο το προσωπικό θεωρεί 
την εταιρεία δεύτερο της σπίτι. Ήρθα 22 χρονών και φεύγω 65. Η δου-
λειά ήταν το μέσο για να ζήσω την οικογένεια μου. Δεν είχα άλλο εισό-
δημα. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να είμαι σωστός στη δουλειά 
μου, εποικοδομητικός, δημιουργικός και διεκδικητικός. 

Την ιστορία του Ανδρέα Φρίξου μπορεί να την ακούσεις από τον καθένα 
μας εδώ, ειδικά από τους παλαιότερους. Ταυτίζεται με αυτή του εργο-
στασίου. Πολλοί λένε ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε εδώ. Μπορεί 
και να έχουν δίκιο. Αλλά πιστεύω πως και αυτός ο χώρος είναι τυχε-
ρός που έχει αυτό το προσωπικό, με όλα τα θετικά και αρνητικά του.  
Όμως, όπως χαρακτηριστικά λέχθηκε από γνωστή προσωπικότητα « 
και αυτοί που ήταν στο Τιτανικό ήταν τυχεροί, αλλά στο τέλος φάνηκαν 
άτυχοι». Αυτό μας διδάσκει πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και 
πάντοτε να διαβουλευόμαστε με αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβα-
σμό προς αμοιβαίο όφελος.

Θυμάμαι τα χρόνια που υπήρχε έντονος ο ενθουσιασμός για μελέτη 
και ενίσχυση των γνώσεων για την εργασία και τον Όμιλο, κάτι που 
βλέπει κανείς να φθίνει σήμερα, γι’ αυτό και ενδείκνυται να ενισχυθεί 
ο θεσμός των δημιουργικών ιδεών. Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης αξίζει 
ένα τέτοιο προσωπικό.

Αναπολώ με νοσταλγία τα Σαββατοκύριακα με τους συναδέλφους σε 
ξενοδοχείο, πιστεύοντας ότι αυτά συνέβαλαν σημαντικά και θετικά 
στην ανάπτυξη στενών σχέσεων του προσωπικού με την εταιρεία. Άλ-
λες εταιρείες ακόμα και σήμερα δεν έχουν την σχέση που εμείς δια-
χρονικά έχουμε και εξακολουθούμε να διατηρούμε και μετά την αφυ-
πηρέτηση μας με τους εργοδότες». 

Στο τέλος της ομιλίας του ο Ανδρέας Φρίξου δεν παρέλειψε να δώσει 
συμβουλή προς τους νέους συναδέλφους.

«Οι νέοι θα πρέπει να στηρίξουν και να δείξουν προσήλωση στην ερ-
γασία τους. Το μέλλον τους  είναι αλληλένδετο με  αυτό της εταιρίας  
και του Ομίλου. Πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διαπραγμάτευση 
γίνεται πάντοτε σε πλαίσια αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και 
πάντοτε με γνώμονα το αμοιβαίο  όφελος». 

Ακολούθησε δεξίωση και αναμνηστικές φωτογραφίες.
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με τα συστήματα που εί-
μαστε πιστοποιημένοι, 
ISO9001 για Διασφάλιση 
Ποιότητας και ISO22000 
για Διασφάλιση Ασφά-
λειας Τροφίμων. 

Η αφοσίωση και η δέ-
σμευση μας στην ποιό-

τητα, άλλωστε περήφανα παρουσιάζεται μέσα από την Αλυσίδα Ποι-
ότητας Αγρός - «Νερό κατευθείαν από τη γη μας, ΑΓΡΟΣ, έλεγχος με 
τεχνολογία αιχμής, εμφιάλωση στην πηγή, προσεκτική μεταφορά, για 
να απολαμβάνεις ανέγγιχτη την ποιότητα της φύσης». Γι’ αυτό και το 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός κατόρθωσε να κερδίσει την εμπιστο-
σύνη του καταναλωτή.

Τον αγιασμό τέλεσαν ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Αψερός μαζί με 
τον  Οικονόμο Παπάνδρεα Σωκράτους και τον Οικονόμο Παπάσταυρο  
Σταύρου. 

Μετά το πέρας του αγιασμού ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Η ετήσια καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή  που διοργα-
νώνει το Τμήμα Προσωπικού προς τιμή των συνταξι-
ούχων πρώην συναδέλφων της ΦΦΔ και ΦΦΖ, πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Σεπτεμβρίου 
2016, στην αίθουσα δεξιώσεων του εργοστασίου της 
Carlsberg. 

H ασταθείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 
τις ημέρες εκείνες, ανάγκασαν τους διοργανωτές, σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που η εκδήλω-
ση διεξαγόταν στους κήπους του εργοστασίου, 
να την φιλοξενήσουν σε κλειστό χώρο για κάθε 
ενδεχόμενο.

Ήταν όντως ένα ευχάριστο οικογενειακό  περι-
βάλλον μέσα στο οποίο οι  συνδαιτυμόνες πέ-
ρασαν τη βραδιά τους ευχάριστα απολαμβάνο-
ντας τις αγαπημένες τους μπύρες Carlsberg και 
ΛΕΩΝ μαζί  με τα πλούσια εδέσματα που ετοίμα-
σαν ο  ‘’ chef’’ του εστιατορίου του εργοστασίου 
μας Παναγιώτης Τσιάκκιρος και η αγαπητή σύζυγός του Κούλλα και 
αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που πέρασαν όντας στην ενεργό  
υπηρεσία. 

Παρών στην εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, ήταν ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΦΦΖ κ. Παύλος Φωτιάδης, ενώ εμφανής ήταν η δικαιολογη-
μένη απουσία του προέδρου του Ομίλου μας Δρα Φώτου Ια Φωτιάδη, 
λόγω της γνωστής ταλαιπωρίας  με την υγεία του. Παρόντες επίσης 
ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΦΦΖ κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, η Δι-
ευθύντρια Προσωπικού κα Μαργαρίτα Τελεβάντου και οι Διευθυντές 
των τμημάτων μέσα από τα οποία αφυπηρέτησαν οι επίτιμοι προσκε-
κλημένοι.

Η συνταξιούχος πρώην συνάδελφος Χρυ-
στάλλα Καράλλη Ευσταθίου, μιλώντας εκ 
μέρους όλων των παρευρισκόμενων συντα-
ξιούχων, ευχαρίστησε την διεύθυνση της 
εταιρείας για την διαχρονική  αναγνώριση 
της προσφοράς των αφυπηρεσάντων προς 
τις εταιρείες του Ομίλου, ανάφερε μεταξύ 
άλλων: « ευχαριστούμε την διεύθυνση του 
Ομίλου για την χειρονομία αυτή. Διατηρεί και 
ενδυναμώνει περαιτέρω τις σχέσεις μας και 
μας κάνει να νοιώθουμε σαν μια οικογένεια. 
Βρισκόμαστε σε χώρους αγαπημένους. Νοι-
ώθουμε σαν να μην έχουμε συνταξιοδοτηθεί 
και ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από ένα 
άλλο μετερίζι. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία». 

Τέλος ευχήθηκε περαστικά στον πρόεδρο 
μας, κ. Φώτο Φωτιάδη και ανακοίνωσε ότι 
αντιπροσωπία των συνταξιούχων θα επισκε-
φτεί τον κ. Φωτιάδη για να του μεταφέρει δια 

ζώσης την αγάπη και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση και του χρόνου 
να είναι μαζί μας. 

Καλωσορίζοντας τους πρώην συναδέλφους, ο  κ. Παύλος Φωτιάδης, 
τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην πρόοδο των εταιρειών του  
Ομίλου και  ανάφερε ότι πάντοτε θα αποτελούν μέρος της μεγάλης 
οικογένειας του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης.

Οι συνταξιούχοι αφού απόλαυσαν τη βραδιά τους, στιγμιότυπα της 
οποίας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός της αγαπητής συναδέλ-
φου στο τμήμα επικοινωνίας του Ομίλου, Άντρης Σάουρου,  έδωσαν 
ραντεβού, Θεού Θέλοντος για την επόμενη συνάντηση.

Ετήσια εκδήλωση προς τιμή των 
συνταξιούχων

Στις 19 Σεπτεμβρίου2016,  πραγματοποιήθηκε στο Εμφιαλωτήριο του 
Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ, αγιασμός, επ’ευκαιρία της λει-
τουργίας του νέου σύγχρονου Εργαστηρίου Διασφάλισης Ποιότητας. 
Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώ-
τος Φωτιάδης κ. Παύλος Φωτιάδης, ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Ιε-
ροδιακόνου, μέλη της Διευθυντικής Ομάδας, η ομάδα παραγωγής του 
εμφιαλωτηρίου, ο Κοινοτάρχης Αγρού κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης, 
καθώς και μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού. 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης πιστός στη δέσμευση του για παροχή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και συνεχή βελτίωση, προχώρησε πρό-
σφατα σε μία ακόμα μεγάλη επένδυση, με στόχο την αναβάθμιση του 
Εργαστηρίου Διασφάλισης Ποιότητας για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΑΓΡΟΣ με τον πλέον καινοτόμο εξοπλισμό.   

Το Εργαστήριο Διασφάλισης Ποιότητας του Αγρού έχει τη δυνατότητα 
για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, καθώς και ελέγχους συ-
σκευασίας που διενεργούνται από το εξειδικευμένο και αφοσιωμένο 
επιστημονικό προσωπικό μας. Οι έλεγχοι καλύπτουν όλο το φάσμα 
εργασιών από την αρχή μέχρι το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, 
με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα 

Αγιασμός στο πλέον σύγχρονο εργαστήριο 
ποιότητας στο εμφιαλωτήριο του Αγρού

Σε ένα ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο, στο  
ισόγειο του Brew House του Ζυθοποιείου 
μας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
23/12/16, η ετήσια καθιερωμένη Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή του Προσωπικού των 
Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου, των Κε-
ντρικών Γραφείων της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς, της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος 
Φωτιάδης   και της Blue Sky Mountain 
Springs (Αγρός).

Ήταν μια όμορφη εορταστική  οικογενεια-
κή   εκδήλωση, στα πλαίσια της οποίας Δι-
εύθυνση και  Προσωπικό βίωσαν  το πνεύ-
μα των ήμερών μέσα από ένα ευχάριστο και απολαυστικό Χριστουγεν-
νιάτικο πρόγραμμα,  που περιλάμβανε, πλούσιο φαγοπότι, κλήρωση 
δώρων, τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, μουσικό πρόγραμμα και 
την κοπή της  παραδοσιακής βασιλόπιτας.  

Το πλούσιο μπουφέ που ετοίμασε  “Ίσως  ο καλύτερος CHEF” της 
Carlsberg, Παναγιώτης Τσιάκκιρος, σε συνδυασμό με τα  απολαυστι-
κά  ποτά  της εταιρείας μας τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες και την 
ανταλλαγή ευχών, συνέθεσαν το προσδοκώμενο χριστουγεννιάτικο 
περιβάλλον, που άφησε πλήρως ικανοποιημένους τους  συνδαιτημό-
νες.

Το Προσωπικό καλωσόρισε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας 
Σμυρίλλης ο οποίος ανάφερε ότι, παρά την συνεχιζόμενη οικονομι-
κή κρίση και την αναγκαστική οικονομική περισυλλογή, ο Όμιλος μας 
συνεχίζει στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, την 
ποικιλόμορφη  προσφορά του, στον Πολιτισμό την παιδεία και την Κοι-
νωνική Αλληλεγγύη. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Προσωπικού η συνάδελ-
φος Ελένη Αβραμίδου, η οποία είπε πως, το προσωπικό, όπως και το 
2016, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 2017. Τέλος 
ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο και Παραγο-
ντικό το 2017.  

Στον δικό του χαιρετισμό ο  Διευθύνων  Σύμβουλος της  Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς κ. Αλέξης Φωτιάδης αναφέρθηκε στον θεσμό της οι-
κογένειας, τις αξίες της ζωής, και τον σεβασμό προς την Δημοκρατία 
και την Ελευθερία. Μίλησε για τον Όμιλο και τους χειρισμούς και την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την επένδυση σε νέα προϊόντα 
και νέες τεχνολογίες και την επιτυχημένη επέκταση στο εξωτερικό. 
Εξήρε το ήθος, τις αξίες και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ του προσωπι-
κού, αλλά  και το πάθος για πρόοδο. Με συγκίνηση αναφέρθηκε στον  
κ Φώτο Φωτιάδη λέγοντας « ο πατέρας μας, παρόλο το πρόβλημα της 
υγείας του είναι εδώ μαζί μας. Ο άνθρωπος  που δημιούργησε τον Όμι-
λο πριν από 75 χρόνια και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε και 
εμείς με τη σειρά μας. Τον ευχαριστούμε».   Αναφέρθηκε επίσης στη 
νέα χρονιά το 2017, τις προκλήσεις και νέες επενδύσεις και τις διά-
φορες επετείους που θα γιορτάσουμε, όπως  τα 75χρονα του Ομίλου, 
τα 50χρονα από την υπογραφή της συμφωνίας με τη Carlsberg και  10 
χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας μας στην Ρουμανία.  

Από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθο-
βιομηχανία, κ Παύλος Φωτιάδης,  αναφέρθηκε στο 2016 το οποίο με 
σκληρή δουλειά και θυσίες καταφέραμε να ξεπεράσουμε. «η συνετή 
εργασία και συλλογικές αποφάσεις, η αλληλεγγύη  έφεραν το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα». Και συνέχισε. 

Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση 
Προσωπικού

«Ο νέος χρόνος μας φέρνει ενθαρρυντικά 
μηνύματα. Έρχεται με θετικές προοπτικές 
και προκλήσεις για την οικονομία. Είμα-
στε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε». Και 
κατέληξε με τις ευχές, Καλά Χριστούγεν-
να και Ευτυχισμένο το 2017 .

Συγκινητική ήταν η παρουσία του προ-
έδρου του Ομίλου μας Δρ Φώτου Ια Φω-
τιάδη ο οποίος τους τελευταίους μήνες 
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.  

Καλωσορίζοντάς τον ο Αντρέας Σμυρίλ-
λης  ανάφερε « Ο πρόεδρος του Ομίλου 

μας Δρ Φώτος Φωτιάδης,  σε όποια φάση της ζωής του και με όποια 
δεδομένα, ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας. Με την σοφία και την Πα-
τερική του προσέγγιση σε όλους,  αποτελεί για μας πηγή έμπνευσης 
και φωτεινό φάρο που μας καθοδηγεί στο λιμάνι της επιτυχίας.Τον 
ευχαριστούμε για ακόμη φορά που μας τιμά με την παρουσία του και 
ευχόμαστε κουράγιο, δύναμη και σύντομα να ξεπεράσει την δοκιμασία 
με την  υγεία του και να επανέλθει δριμύτερος στις επάλξεις».

Τον χαιρετισμό του κ. Φωτιάδη ανέγνω-
σε ο εγγονός και γιος του Διευθύνοντα 
Συμβούλου κ Παύλου Φωτιάδη, Φώτος 
Φωτιάδης ο νεότερος.

«Αγαπητοί μου, Όπως κάθε χρόνο, έτσι  
και φέτος σας καλωσορίζω  στην παρα-
δοσιακή ετήσια σύναξη μας, που έχει 
καθιερωθεί ως ένας ευχάριστος και 
χαρούμενος ετήσιος θεσμός, μια γιορτή 
χαράς, για ν’ αποχαιρετίσουμε τον παλιό 
χρόνο και να υποδεχθούμε τον καινούρ-
γιο,  που μας έρχεται σε λίγες μέρες.   
Ευελπιστούμε  ότι ο νέος χρόνος θα εί-
ναι καλύτερος από τον προηγούμενο.

Το 2016 ήταν ένα έτος με πολλά χαρακτηριστικά  της κρίσης που ο 
λαός μας βιώνει τα τελευταία οκτώ χρόνια.  Η οικονομία μας, παρά 
τις κάποιες ενδείξεις ότι βρισκόμαστε προς το τέλος της κρίσης, εξα-
κολουθεί   ακόμη να φέρει έντονα πολλά από τα χαρακτηριστικά της 
παρατεταμένης  αυτής οικονομικής κρίσης που συνεχίζει να ταλανίζει 
τη χώρα και τον λαό μας, με  τα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτε-
ρα μεταξύ των νέων μας, τα υπέρογκα ποσά των μη εξυπηρετουμένων 
δανείων και άλλα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δυσκολεύουν 
δεκάδες χιλιάδες  οικογένειες.

Όμως η αισιοδοξία και η ελπίδα δεν πρέπει να μας εγκαταλείπουν 
ποτέ.  

Βεβαίως το βασικό μας πρόβλημα που παρατείνεται για 42 τώρα χρόνια 
είναι το εθνικό, το οποίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο και επικίνδυνο με 
τις απαράδεκτες απαιτήσεις της Τουρκίας.  Ο αγώνας της Κυβέρνησης 
μας είναι δυσανάλογος και ελπίζουμε να βρούμε συμπαράσταση από 
την ΕΕ και άλλες μεγάλες δυνάμεις που να μπορέσουμε να επιτύχουμε 
μια βιώσιμη και δίκαιη λύση που θα αντέξει στο χρόνο αξιοποιώντας 
το θεόπεμπτο δώρο του φυσικού μας πλούτου για το καλό και την ευ-
ημερία των κυπρίων.
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Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους εσάς και στις οικογέ-
νειες σας, Χαρούμενα Χριστούγεννα γεμάτα αγάπη και χαρές.  Είθε ο 
Καινούργιος Χρόνος να είναι ο χρόνος εξόδου από  την παρατεταμέ-
νη οικονομική κρίση και ο χρόνος της πολυπόθητης ελευθερίας στην 
μαρτυρική μας πατρίδα.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.»

Στο μουσικό μέρος του προγράμματος ο "Άρχοντας Πρωτοψάλτης" και 
Λαϊκός Τραγουδιστής, Γιώργος Σπανός και ο Ευστάθιος Παπαευριδιά-
δης, Πρωτοψάλτης στον ΙΝ Αγίων Ομολογητών και τέως Προϊστάμε-
νος της Φιλαρμονικής Αστυνομίας Κύπρου, μας χάρισαν εξαίρετες 
χριστουγεννιάτικες ψαλμωδίες και  Χριστουγεννιάτικους Ύμνους και 
τραγούδησαν Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια.   

Ακολουθήσε η κοπή της βασιλόπιττας  και οι συνάδελφοι αναχωρήσαν 
ανταλλάσσοντας  ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον 
Καινούργιο Χρόνο!

Πρόγευμα με  παραδοσιακά  εδέσματα, πρόσφερε το πρωί της Τρίτης 
10/1/17,   στους συναδέλφους της, η συνάδελφος Χρυστάλλα  Αντω-
νιάδου, γραφέας στο Πρατήριο Λευκωσίας, με την ευκαιρία συμπλή-
ρωσης 40 χρόνων παραγωγικής υπηρεσίας τον Όμιλο Εταιρειών Φώ-
τος  Φωτιάδης.

Η συνάδελφοι με χαρά απόλαυσαν το πρωινό τους, ευχαρίστησαν  την 
αγαπητή Χρυστάλλα για την χειρονομία της και της ευχήθηκαν  υγεία 
και «καλοτάξιδη» να είναι στο υπόλοιπο μέρος της υπηρεσίας της, 
αλλά και της μετέπειτα ζωής της. 

Η Χρυστάλλα με τη σειρά της ευχαρίστησε τους συναδέλφους και τους 
ευχήθηκε το τρένο που την ταξίδευσε για σαράντα χρόνια να είναι για 
όλους καλοτάξιδο και να τους οδηγήσει  με ασφάλεια, στον τελικό 
προορισμό της «συνταξιοδότησης».

Πρόγευμα με το τραίνο μιας 40χρονης πορείας

Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

Η Photos Photiades Breweries 
συμμετέχει σε ειδικό φιλμάκι της 
SAP

Συναυλία  SHARK Full Energy Live

MTN run in colour.
Τρέξιμο στην... πόλη με... Αγρό

Η βότκα Belvedere λανσάρει 
την συλλεκτική φιάλη

Ένα πάρτι γεμάτο λάμψη και 
glamour

Η βότκα Belvedere διακρίνεται ως 
"Vodka Producer Of  The Year" 

Διαγωνισμός "Kyperounda Winery 
Best Young Sommelier" 2016

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
αναλαμβάνει τη διανομή 
των Fever Tree

Διακρίσεις για τα Κρασιά Μπουτάρη

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ... 
«έτρεχε» άφθονο στο Hellenic Bank 
Running Under The Moon

Στον γαλάζιο πλανήτη 
με νέες περιπέτειες τα φρούτα 
του φρουτοποτού ΕΝΑ
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Η Photos Photiades Breweries περιλαμβάνεται ανάμεσα στις εταιρείες που επέλεξε η 
SAP, ηγέτης στην αγορά εταιρικού λογισμικού, για να αναδείξουν μέσα από ειδικό φιλ-
μάκι πώς το λογισμικό της βοηθά τις σύγχρονες Ζυθοποιίες στις καθημερινές επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες τους.

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο της SAP, στο υπερσύγ-
χρονο ζυθοποιείο της εταιρείας μας, καθώς και σε χώρο ψυχαγωγίας της επιλογής μας 
στη Λάρνακα κατά τον Οκτώβριο του 2015.

To video διατίθεται για θέαση στην ιστοσελίδα του Ομίλου  www.photiadesgroup.com

Η Photos Photiades Breweries συμμετέχει 
σε ειδικό φιλμάκι της SAP

Για ακόμη μια χρονιά, το SHARK Energy Drink παρουσίασε 
την συναυλία της χρονιάς, ’’Full  Energy Live’’, με κορυφαί-
ους  Ελλαδίτες καλλιτέχνες και κατέπληξε το φιλόμουσο 
κοινό της Κύπρου.Το δημοφιλές συγκρότημα ‘’ Μέλισσες’’, 
και οι κορυφαίοι  τραγουδιστές, Σάκης Ρουβάς, η Έλενα Πα-
παρίζου, η Δέσποινα Βανδή και ο Αντώνης Ρέμος, ξεσήκωσαν 
το κατάμεστο από κόσμο Γ.Σ.Π στις 07/09/16,  με τα υπέροχα 
και γεμάτα ενέργεια τραγούδια τους και άφησαν πλήρως ικα-
νοποιημένους τους πολυπληθείς φίλους και θαυμαστές τους.

Η συναυλία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και ο νεαρόκο-
σμος που κατέκλυσε από νωρίς το στάδιο της πρωτεύουσας, απόλαυσε 
μέσα σε ένα  φαντασμαγορικό πολύχρωμο  περιβάλλον , αγαπημέ-
να  τραγούδια και ταξίδευσε μέσα στο χρόνο  μαζί με  τις εξαίρετες 
ερμηνείες των κορυφαίων καλλιτεχνών του Ελληνικού πενταγράμμου.

Περαιτέρω οι  θαυμαστές των καλλιτεχνών είχαν την ευκαιρία να συ-
νομιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους, εκπληρώνοντας  έτσι  
με τον καλύτερο τρόπο  το όνειρο τους να συμμετάσχουν στην πιο με-
γαλη συναυλία της χρονιάς,  την ‘’Full Energy Live’’.

Συναυλία  SHARK Full Energy Live

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ έδωσε δυναμικά το παρών για 2η 
συνεχόμενη φορά στο MTN Run In Colour, ως υποστηρικτής της εκδή-
λωσης, με απώτερο σκοπό τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο. 

Η ψυχαγωγική εκδήλωση MTN Run In Colour πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, στη 
Λεμεσό, σε μια προσπάθεια ενί-
σχυσης του Ιδρύματος «Ελπίδα» 
για Παιδιά με Καρκίνο. 

Περισσότερα από 10.000 άτομα 
όλων των ηλικιών συμμετείχαν 
στη μεγάλη χρωματιστή εκδήλω-
ση, που περιελάβανε τρέξιμο ή 
περπάτημα 5 χιλιομέτρων, μέσα 
στα χρώματα. 

Οι συμμετέχοντες, αφού χρω-
ματίστηκαν μέσα από ειδικούς 

MTN run in colour.
Τρέξιμο στην... πόλη με... Αγρό

σταθμούς ρίψης  χρωμάτων, κινήθηκαν από την περιοχή του εναέριου  
στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού και στη περιοχή του μόλου. Μετά 
τον τερματισμό των 5 χιλιομέτρων ακολούθησε ένα πολύχρωμο μουσι-
κό φεστιβάλ με μουσικές επιλογές από τον Jimmy D, και ένας μεγάλος 
χρωματοπόλεμος.

«Η στήριξη του MTN Run In 
Colour, τόσο στην ευαισθητοποί-
ηση του κοινού όσο και στην οι-
κονομική ενίσχυση των ταμείων 
μας, μας δίνει το πλεονέκτημα να 
βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα 
παιδιά, που πάσχουν από καρκί-
νο», σημείωσε ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος «Ελπίδα», Δρ. Λοΐζος 
Λοΐζου, ευχαριστώντας εγκάρδια 
τους υποστηρικτές της εκδήλω-
σης MTN Run In Colour.

Η Belvedere, αυθεντι-
κή βότκα πολυτελείας 
παγκοσμίως, έχει λαν-
σάρει την συλλεκτι-
κή  φιάλη (Belvedere)
RED, της οποίας το 
50% από τα  κέρδη της 
πάνε στο παγκόσμιο 
ταμείο Global Fund, 
για την καταπολέμηση 
του HIV / AIDS.

Για να στηρίξει αυτή 
τη συνεργασία ο πρε-

σβευτής της καμπάνιας της Belvedere  ‘’Makethedifference’’, μουσι-
κός John Legend, συνεργάστηκε με την διάσημη καλλιτέχνιδα Esther 
Mahlangu για τον σχεδιασμό μιας πολύχρωμης και τολμηρής φιάλης. 
Έμπνευση τους, οι  τέσσερις αξίες της εκστρατείας κατά του HIV / 
AIDS: ασφάλεια, υποστήριξη, αλλαγή και ενότητα. 

Στο μπροστινό μέρος της συλλεκτικής αυτής φιάλης, το εντυπωσιακό 
και γεμάτο ζωντάνια έργο τέχνης της Mahlangu αντικαθιστά το παλάτι 
της Belvedere, ενώ στο πίσω  της μέρος οι λέξεις ασφάλεια, υποστή-
ριξη, αλλαγή και ενότητα είναι γραμμένες με τον γραφικό χαρακτήρα 
της Mahlangu, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο το συλλογικό συ-
ναίσθημα όλων εκείνων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κατα-
πολέμηση του HIV / AIDS. Στο μπροστινό μέρος της φιάλης, εμφανίζε-
ται επίσης και η υπογραφή του John Legend. 

Ως υποστηρίκτρια του αγώνα κατά του AIDS η Esther Mahlangu, καλ-
λιτέχνιδα από τη Νότια Αφρική, είναι πλέον μέλος της (Belvedere)Red. 
Η  Esther Mahlangu υπήρξε η πρώτη από τους καλλιτέχνες Ndebele 
που μετέφερε την τέχνη της από τον εξωτερικό χώρο των σπιτιών, 
όπως είναι η παράδοση στον πολιτισμό των Ndebele, σε καμβά και εν 
τέλει σε καταναλωτικά προϊόντα. Η καλλιτέχνιδα έχει αναγνωριστεί 
με επιτυχία, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές εδώ και τριάντα χρό-
νια,  μεταφέροντας πάντα μαζί της το παραδοσιακό στυλ ζωγραφικής 
των Ndebele.

Η βότκα Belvedere λανσάρει 
την συλλεκτική φιάλη

Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν όσοι παρευρέ-
θηκαν στο λαμπερό πάρτι της ultra premium 
βότκας CIROC που διοργάνωσε η  εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς την Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου 2016, στο Cafe Mercedes στη 
Λευκωσία. 

Οι Γάλλοι ονομάζουν την βότκα CIROC “η σα-
μπάνια της βότκας”, άλλοι την λένε “η βότκα 
των celebrities” και άλλοι την  θεωρούν συ-
νώνυμη του γκλάμουρ, του στυλ και της φι-
νέτσας! Κανένα από αυτά δεν έλειπε από το 
πάρτι. Καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας, 
της τηλεόρασης και από τον καλλιτεχνικό 
χώρο, επώνυμοι της showbiz και άλλοι εκλε-
κτοί προσκεκλημένοι, έδωσαν το παρών τους 
φορώντας εκλεπτυσμένες, haute-couture 
δημιουργίες που αρμόζουν στον posh χαρα-
κτήρα της γαλλικής βότκας CIROC.

To ασημί και το glittery royal μπλε ήταν τα 
χρώματα που έντυσαν το πάρτι της βότκας 
CIROC, γεμάτο glamour και λάμψη. Το εντυ-
πωσιακό show από χορεύτριες που ήρθαν από 
το εξωτερικό ειδικά για το πάρτι, τα διάσημα 
premium CIROC cocktails και τα εδέσματα 
από το Cafe Mercedes, οι μουσικές επιλογές 
των DJs και η διάθεση των εκλεκτών προσκε-
κλημένων, ήταν λίγα από τα συστατικά που 
έδεσαν την επιτυχία του πάρτι της CIROC στην 
Κύπρο.

Για τους απαιτητικούς των premium ποτών, 
είναι γνωστό πως η βότκα CIROC είναι η μόνη 
που γίνεται αποκλειστικά από απόσταξη στα-
φυλιών για μια εξαιρετικά απαλή, φρέσκια, 
πρωτόγνωρη και απολαυστική εμπειρία. Ο 

φρέσκος και ζωηρός χαρακτήρας της, η απα-
λότητα, η ποιότητα και το κρυμμένο βάθος 
της βότκας CIROC οφείλονται στα αμπέλια 
και στα υψηλής ποιότητας σταφύλια της Γαλ-
λικής ποικιλίας Mauzac Blanc που καλλιερ-
γούνται στο Gaillac, μιας από τις πιο παλιές 
παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές της 
Γαλλίας. Παράλληλα, η γνώση αλλά και η πα-
ράδοση της τέχνης των Γάλλων που την πα-
ράγουν, είναι ένας από τους λόγους που κά-
νουν την CIROC τόσο ξεχωριστή. Τα σταφύλια 
που χρησιμοποιούνται για την βότκα 
CIROC παραμένουν στο αμπέλι για 
ένα μεγάλο διάστημα έτσι ώστε να 
ωριμάσουν αρκετά και να τρυγηθούν 
σε χαμηλές θερμοκρασίες, για να 
διατηρηθούν τα φρέσκα φρουτώδη 
αρώματα του καρπού των σταφυ-
λιών που θα δώσουν στην CIROC τον 
εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της και το 
λεπτό άρωμα εσπεριδοειδών, ιδα-
νικό για τη δημιουργία μαρτίνι και 
κοκτέιλ.

Δημιουργημένη για τους πρωτοπό-
ρους και οραματιστές του κόσμου, η 
βότκα CIROC βρίσκεται μόνο στα πιο 
πολυτελή και εκλεπτυσμένα parties, 
συμπεριλαμβανομένων του Φεστι-
βάλ Καννών και του Φεστιβάλ κινη-
ματογράφου του Λονδίνου.  Η βότκα 
CIROC αποτελεί σήμερα την αγα-
πημένη βότκα των celebrities όπως 
των ηθοποιών Jennifer Aniston, 
Heidi Klum και Liberty Ross, του 
σχεδιαστή μόδας Richard James και 
πολλών άλλων επώνυμων, που δη-

λώνουν πιστοί θαυμαστές της! Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι πιο γνωστοί Λονδρέζοι χρησιμο-
ποιούν τη βότκα CIROC για να φτιάξουν διά-
σημα κοκτέιλ βασισμένα στο κλασικό μαρτίνι. 
Κοκτέιλ όπως το CIROC Libertini  που δημι-
ουργήθηκε για την Liberty Ross επί ευκαιρία 
του γάμου της και το CIROC Richard James 
Martini, που δημιουργήθηκε ειδικά για τον 
σχεδιαστή μόδας Richard James, σερβίρο-
νται ευρέως στα πιο γνωστά  μπαρ του Λον-
δίνου.

Ένα πάρτι γεμάτο λάμψη και glamour
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 Για δεύτερη συνεχή χρονιά η διεθνής αυ-
θεντική βότκα πολυτελείας Belvedere, 
ανακηρύχθηκε ως ‘’Vodka Producer of the 
Year‘’  στο Διαγωνισμό International Spirits 
Challenge 2016 – ISC, τον πιο έγκυρο διαγω-
νισμό του είδους του διεθνώς. Επιπλέον, στον 
ίδιο διαγωνισμό, βραβεύτηκε με ένα τρόπαιο 
και  ακόμη  πέντε μετάλλια σε διαφορετικές 

κατηγορίες, αναδεικνύοντας έτσι την απαρά-
μιλλη γεύση, ποιότητα και χαρακτήρα της. 

«Η διάκριση μας σαν  ‘ISC Vodka Producer of 
the Year’, αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα  
για την Belvedere, αποδεικνύοντας με αυτό 
τον τρόπο την απαράμιλλη μας συνέπεια στην 
ποιότητα», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της 
Belvedere Vodka, κ. Charles Gibb. «Μας τιμά 
ιδιαίτερα το γεγονός, ότι είμαστε η πρώτη βό-
τκα που παίρνει αυτή την διάκριση  για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά».

Στην βότκα Belvedere Intense απονεμήθηκε 
το τρόπαιο και 1 χρυσό μετάλλιο, λαμβάνο-
ντας  αναγνώριση για τη φυσική, πλούσια και 
μεστή της γεύση. Οι βότκες Belvedere Pure, 
Unfiltered, Pink Grapefruit και Wild Berry 

βραβεύτηκαν με τέσσερα αργυρά μετάλλια 
στις κατηγορίες τους. 

«Είμαστε, για ακόμα μια φορά απόλυτα ευχα-
ριστημένοι, που διακρινόμαστε στο Διαγωνι-
σμό International Spirits Challenge (ISC),  για 
όχι μια, αλλά για πέντε βότκες από την γκάμα 
της Belvedere. Κάθε μια από τις βότκες αυ-
τές, αναδεικνύουν  την ‘ιδιαιτερότητα’  της σί-
καλης ‘Dankowskie’ - την κομψότητα, την υφή 
αλλά και την ένταση της. Αυτά τα βραβεία εί-
ναι η απόδειξη της ικανότητας της Belvedere, 
να εκμαιεύει μόνο τα καλύτερα χαρακτηριστι-
κά αυτού του εξαιρετικού σιτηρού και να δη-
μιουργεί ξεχωριστές βότκες που αποτελούν 
το τέλειο συστατικό για ανάμεικτα ποτά και 
μαρτίνι», εξήγησε ο κ. Ali Dedianko, ο Global 
Director of Education της Belvedere Vodka.

Η βότκα Belvedere διακρίνεται ως 
"Vodka Producer Of  The Year" 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στον διαγωνισμό International Spirits 
Challenge 2016

Διαγωνισμός "Kyperounda Winery Best 
Young Sommelier" 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016, ο δια-
γωνισμός "Kyperounda Winery Best Young Sommelier 2016", που δι-
οργάνωσε το Οινοποιείο Κυπερούντας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Οινοχόων Κύπρου. O τελικός διεξήχθη στο Οινοποιείο Κυπερούντας, 
όπου είχαν την δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν τα μέλη του Συν-
δέσμου Οινοχόων Κύπρου καθώς και αρκετοί οινόφιλοι. 

"Kyperounda Winery Best Young Sommelier 2016" αναδείχθηκε ο 
Σωτήρης Νεοφυτίδης, sommelier στο ξενοδοχείο Four Seasons. Στον 
διαγωνισμό, μπορούσαν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη "Συνδέσμου Οι-
νοχόων Κύπρου" κάτω των 35 ετών, οι οποίοι έχουν ασκήσει το επάγ-

γελμα ή την ιδιότητα του ‘Οινοχόου’ για περισσότερο από ένα χρόνο. 

Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν  στις πιο κάτω ενότητες :
•"Γενικές Γνώσεις" για τα κυπριακά και διεθνή κρασιά, μπύρες και 
οινοπνευματώδη ποτά αλλά και για τις γνώσεις τους σχετικά με 
την ιστορία του κρασιού, τα κυπριακά οινοποιεία, για κυπριακά και 
Διεθνή τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα, αλλά και για το αρμονικό πά-
ντρεμα φαγητού και κρασιού.

•"Τις ικανότητες και επιδεξιότητες τους στο σερβίρισμα", (μετάγγιση 
κόκκινου κρασιού και το άνοιγμα και σερβίρισμα αφρωδών οίνων).

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για ανάπτυξη και εξέλιξη με 
στόχο την ικανοποίηση και του πιο απαιτητικού καταναλωτή, ο Όμι-
λος Φώτος Φωτιάδης έχει προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας με 
την Fever Tree. 

Από την 1η Οκτωβρίου 2016, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς έχει αναλά-
βει την αποκλειστική εκπροσώπηση και διανομή των premium mixer 
Fever Tree στην κυπριακή αγορά. 

Η γκάμα των premium προϊόντων της εταιρείας εμπλουτίζεται για 
ακόμα πιο εντυπωσιακά ποτά, με απρόσμενα αρωματικά και γευστικά 
αποτελέσματα.

Το Premium Indian Tonic Water είναι φτιαγμένο από σπάνια βότανα, 
πικρά πορτοκάλια της Τανζανίας, νερό πηγής και κινίνη υψηλής ποιό-
τητας. Χαρακτηριστικά του η ξεχωριστή δροσιστική γεύση και το δια-
κριτικό του άρωμα. Ιδανική επιλογή για το απόλυτο Gin & Tonic.

Το Elderflower Tonic Water διαθέτει έντονο, φρέσκο άρωμα και η γεύ-
ση του είναι αποτέλεσμα της εκπληκτικής ανάμειξης αιθέριων ελαίων 
από το elderflower και κινίνη. Απολαύστε το με gin ή βότκα, ή ακόμη 
και μόνο του. Πρόταση σερβιρίσματος: Elderflower Gin & Tonic.

Το Mediterranean Tonic Water είναι ένα μοναδικό ντελικάτο tonic. Δι-
αθέτει μια απαλή φρουτώδες γεύση λόγω των αιθέριων ελαίων από 
λουλούδια, φρούτα και βότανα από την Προβηγκία και την Σικελία. 
Ιδανικό για smooth βότκα ή για ένα πιο ελαφρύ gin. Πρόταση σερβιρί-
σματος: Η απόλυτη Βότκα & Tonic.

Ιδρυτές της Fever Tree είναι οι Charles Rolls και Tim Warrillow, οι 
οποίοι ένωσαν δυνάμεις το 2004, με στόχο να προσφέρουν premium 

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
αναλαμβάνει τη διανομή των Fever Tree

επιλογές στην ευρύτερη κατηγορία των mixers.

Έπειτα από έρευνες, που διήρκησαν μήνες, ανακάλυψαν ένα φυτό που 
παράγει την πιο αγνή κινίνη στον κόσμο, το Fever Tree και το 2005 λάν-
σαραν το πρώτο απόλυτα ισορροπημένο Tonic, με φυσικά συστατικά, 
ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και μαλακό νερό πηγής.

Από το λανσάρισμά τους μέχρι και σήμερα, τα Fever Tree έχουν δια-
κριθεί σε διεθνές επίπεδο για την απαράμιλλη ποιότητά τους, λαμβά-
νοντας τα βραβεία:

•Gold Award, στα Sofi Awards στο Σαν Φρανσίσκο
•Best Product στο Tales of the Cocktail 
•Best Non-Alcoholic Product στα Australian Liquor Industry Awards
•Best Selling and Top Trending tonic water σε έρευνα με τα 250 
καλύτερα μπαρ του κόσμου

Τα προϊόντα Fever Tree είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα εστιατόρια, 
μπαρ και κάβες.

«Σημαντικές, διεθνείς διακρίσεις για τις ετικέτες της Οινοποιίας 
Μπουτάρη. Αυτή τη φορά, τα κρασιά Μπουτάρη έλαβαν υψηλές βαθ-
μολογίες από το πιο έγκυρο περιοδικό οίνου, το Wine Advocate. Μεγά-
λος νικητής αναδείχτηκε το Grand Reserve Νάουσσα Μπουτάρη, που 
έλαβε διθυραμβικά σχόλια και απέσπασε κορυφαίες βαθμολογίες σε 
επτά μάλιστα σοδειές του, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα 
καλύτερα ελληνικά κρασιά, διαχρονικά.
 
Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος οίνου, Mark Squires, στο τεύχος 
Αυγούστου του εν λόγω περιοδικού, έδωσε 93 βαθμούς για το Grand 
Reserve Νάουσσα Boutari 1990, 92 βαθμούς για τις σοδειές 1993 & 
2011, 91 βαθμούς για τις σοδειές 2001, 2007 και 2010 και 89 βαθμούς 
για τη σοδειά του 2000. Συγκεκριμένα για τη τρέχουσα σοδειά του 
Grande Reserve (2011) ο διεθνής οινοκριτικός δήλωσε ότι πρόκειται 
για «την πιο κλασσική και καλύτερη πρόταση της αγοράς» (“Big and 
tight, this looks like the most classic and best offering of late”).»
 

Διακρίσεις για τα Κρασιά Μπουτάρη
Νέες, Υψηλές Διακρίσεις για τα Κρασιά Μπουτάρη  με το  Grande Reserve  
Νάουσσα Μπουτάρη  να «Αγγίζει την Κορυφή» 

Ο Mark Squires, ανήκει στην ομάδα συνεργατών του μεγάλου και τρα-
νού Robert Parker, του οινοκριτικού που έχει καταφέρει να είναι αυτός 
που επηρεάζει περισσότερο και με κάποιο τρόπο καθοδηγεί την διε-
θνή αγορά κρασιού.

Όμως, οι διακρίσεις δεν τελειώνουν εδώ. Συνεχίζονται και με άλλες 
8 ετικέτες της οινοποιίας Μπουτάρη: το 1879 Boutari Legacy (2007) 
που έλαβε 92+ βαθμούς, η Μαλαγουζιά Μάτσα (2015) 91 βαθμούς, η 
Νάουσα Μπουτάρη (2011) έλαβε 91 και οι σοδειές (2009, 2010, 2012, 
2013) 90 βαθμούς, το Οροπέδιο (2015) 90, η Καλλίστη Reserve (2013) 
89 βαθμούς, μια παλιά σοδειά Μοσχοφίλερου (1996) 88 βαθμούς, ενώ 
μια φρέσκια Νάουσα (2014) 87 βαθμούς.

Ο Δρ. Ιωάννης Βογιατζής, CEO και γενικός διευθυντής της Μπουτάρη 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεθνή αναγνώριση: «Οι διακρί-
σεις αυτές κάνουν περήφανους όλους τους ανθρώπους της εταιρεί-
ας Μπουτάρη, επιβραβεύουν τη συνεχή προσπάθεια της οινολογικής 
μας ομάδας και αναμφισβήτητα αποδεικνύουν τη διαχρονική αξία των 
κρασιών Μπουτάρη που μέχρι σήμερα έχουν λάβει περισσότερες από 
460 διακρίσεις και μετάλλια, πιστοποιώντας ότι η υψηλή ποιότητα πα-
ραμένει για εμάς βασική αρχή».

Οι διαγωνισθέντες στο "Kyperounda Winery Best Young Sommelier 2016" Οι φιναλίστ του διαγωνισμού δεξιά κι αριστερά μαζί με το νικητή στο κέντρο, Σωτήρη 
Νεοφυτίδη.
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Η εκδήλωση Hellenic Bank Running Under The Moon, αποτελεί έναν 
βραδινό φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου, που στόχο έχει τη στήριξη του 
Συνδέσμου Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου, 
«Θερμοκοιτίδα Αγάπης» - μια μη κυβερνητική εθελοντική οργάνωση, 
με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα νεογνά που 
γεννιούνται πρόωρα, αλλά και τη στήριξη των νεογνών αυτών. 

Χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στον βραδινό αγώνα ημιμαραθώνιου 
δρόμου, καθώς και στους αγώνες 10 χιλιομέτρων, 5 χιλιομέτρων, 5 χι-
λιομέτρων εταιρικού/ ομαδικού δρόμου και 1.000 μέτρων για παιδιά. 
Στον εταιρικό  ομαδικό αγώνα 5 χιλιομέτρων συμμετείχε και ομάδα 
της Φώτος  Φωτιάδης Διανομείς, η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση 
με χρόνο, 00:26:26! Οι αγώνες ξεκίνησαν αργά το απόγευμα της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2016, στο Πάρκο Αθαλάσσας, στην Αγλαντζιά, ενώ η φι-
λανθρωπική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό after party, 
με φαγητό, μουσική και χορό από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγω-
γούς. 

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ στήριξε έμπρακτα τη φιλανθρω-
πική διοργάνωση, ξεδιψάζοντας τους χιλιάδες συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Σε αυτό βοήθησε και η πρακτική 
συσκευασία sport cap, που επέτρεπε στους συμμετέχοντες να ξεδι-
ψάσουν με άνεση.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ... 
«έτρεχε» άφθονο στο Hellenic Bank 
Running Under The Moon

Το φρουτοποτό ΕΝΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία για το 2016, τις πα-
ρουσιάσεις με τις περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων-φρούτων 
σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του χυμού ΕΝΑ, ανάλαβε  
να ενημερώσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την σπουδαιό-
τητα των φρούτων στη διατροφή τους, μέσω μιας διασκεδαστικής 
θεατρικής παράστασης.

Τίτλος των παραστάσεων του 2016, «Ο Γαλάζιος πλανήτης των 
φρούτων». Και μια πρωτοτυπία! Τα ίδια τα παιδιά δημιούργησαν 
το τραγουδάκι που συνοδεύει μουσικά την παράσταση.

Το 2016, ταξιδέψαμε σε ένας μέρος μαγικό τον Γαλάζιο Πλανήτη 
των Φρούτων. Όλα τα φρούτα της γης έμεναν εκεί- κόκκινα, κίτρι-
να και βυσσινί- και ενωμένα όλα μαζί έφτιαχναν χυμούς και τους 
έστελναν σε κάθε γωνιά της γης. 

Ανάμεσα στα φρούτα που ζούσαν στον γαλάζιο πλανήτη ήταν ο 
Πορτοκάλης, το Βερίκοκο και το Μανταρίνι, τρεις αγαπημένοι φί-
λοι, που μέρα νύχτα τραγουδούσαν και έφτιαχναν όσο περισσότε-
ρους χυμούς μπορούσαν. 

Στον γαλάζιο πλανήτη με νέες περιπέτειες 
τα φρούτα του φρουτοποτού ΕΝΑ

Τις παραστάσεις επινόησε το φρουτοποτό ΕΝΑ και συνεργάστη-
κε με μια ομάδα ταλαντούχων νέων ηθοποιών για να προσφέρουν 
άφθονο γέλιο στις δωρεάν παραστάσεις που οργανώνονται σε ιδι-
ωτικά νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο. Όλες οι παραστάσεις είναι 
διαδραστικές,ψυχαγωγικές με πολύ γέλιο, τραγούδι και χορό.

Ποικίλα Θέματα

Μεγάλους ορίζοντες ανοίγει η συνεργασία  
Συνεργατισμού - Universal Life

Ιστορικό ορόσημο για την PPD Romania με J&B

Η Αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ζυθοβιομηχανίας

Νέα συνεργασία για την PT Beverage World

O Στέλιος Παπαδόπουλος: O Brand Ambassador 
της Jose Cuervo πρώτος μη-Mεξικανός Tequila 
Connoisseur στον Κόσμο!

Νέες διακρίσεις που μας κάνουν υπερήφανους
Περιφερειακά βραβεία της Gruppo Campari

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης "Ροές"

Κατάληψη του γραφείου του Λάμπρου

Οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές και η  
Carlsberg αναδεικνύουν το ανθρώπινο 
πρόσωπο του ποδοσφαίρου

Τιμής Ένεκεν στον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Πρωταθλήματα "Αντρέας Βραχνός"
ΠΟΑΣΠ 2016 / 2017
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Μετά από αξιολόγηση των προσφορών σε ανοιχτό διαγωνισμό που 
προκήρυξε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Universal Life επιλέ-
γηκε ως ο στρατηγικός συνεργάτης του Συνεργατισμού στον τομέα των 
τραπεζοασφαλίσεων.

Η μεγάλης σημασίας αυτή συνεργασία φέρνει δύο από τους μεγαλύ-
τερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο να συνεργά-
ζονται, για να μπορέσουν να προσφέρουν στον Κύπριο καταναλωτή 
αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων. 
Με βάση το διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 
2017 και για τα επόμενα τρία χρόνια, τα ομαδικά σχέδια δανειοασφά-
λισης του Συνεργατισμού μεταφέρονται στη Universal Life.   

Σε δηλώσεις του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal 
Life, Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης δήλωσε μεταξύ άλλων: «είμαστε ενθου-
σιασμένοι με την εξέλιξη αυτή η οποία μας τιμά ιδιαίτερα και προσ-
δοκούμε στην αξιοποίηση των μεγάλων προοπτικών που διανοίγονται 
τόσο για την Universal Life, όσο και για τον Συνεργατισμό.  Η ένωση 
των δυνάμεων δύο πρωταγωνιστών του χρηματοοικονομικού τομέα 
της Κύπρου θέτει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός πλήρους φά-
σματος σύγχρονων και ανταγωνιστικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της αγο-
ράς.  Αδιαμφισβήτητα, η μεγάλη αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία 
της Universal Life στην ασφαλιστική βιομηχανία, σε συνδυασμό με το 

Μεγάλους ορίζοντες ανοίγει η συνεργασία  
Συνεργατισμού - Universal Life

ανεπτυγμένο δίκτυο, τη βαθιά γνώση των τοπικών κοινωνιών και τη 
διάθεση εκσυγχρονισμού που επιδεικνύει ο Συνεργατισμός δημιουρ-
γούν τεράστιες ευκαιρίες και νέα πεδία για αμφότερους τους οργανι-
σμούς μας. Οι πολυάριθμοι πελάτες του Συνεργατισμού μπορούν να 
προσδοκούν σύντομα σε νέα ποιοτικά ασφαλιστικά προϊόντα από το 
πιστωτικό τους ίδρυμα, που θα καλύπτουν ολοκληρωμένα τις δικές 
τους ανάγκες».

Η 15η Δεκεμβρίου 2016, αποτελεί ημέρα ορόσημο για την PPD 
Romania και τον Όμιλο μας, καθώς η εταιρεία κατορθώνει να θέσει 
το J&B το πρώτο ουίσκι και το πρώτο εισαγόμενο premium ποτό στην 
αγορά της χώρας, το οποίο καταγράφει συνολικό όγκο πωλήσεων 
100,000 ενιάλιτρα κιβώτια σε λιγότερο από 12 μήνες. 

Ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ 
πωλήσεων για ολόκληρη την αγορά οινοπνευματωδών ποτών στη 

Ιστορικό ορόσημο
για την PPD Romania με J&B
Ρεκόρ πωλήσεων 100,000 ενιάλιτρα κιβώτια σε λιγότερο από 12 μήνες

Ρουμανία, αντικατοπτρίζοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις της PPD 
Romania για το 2016 και εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως η 
κυρίαρχη εταιρεία στον κλάδο της. 

Αυτή η μεγάλη επιτυχία της PPD Romania, μας κάνει ιδιαίτερα 
υπερήφανους, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ηγετική θέση 
του Ομίλου μας στον τομέα διανομής ποτών και στην προώθηση και 
υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για κορυφαία προϊόντα.

τελευταία στατιστικά επίσης υποδεικνύουν την άνθηση, εφόσον το 
2015 σημειώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας μπύρας 
της τάξης του 1% στην κατανάλωση και 1,5% στην παραγωγή. Η 
μπύρα σήμερα παρουσιάζει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 
ανάμεσα στα δέκα κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα τροφίμων και ποτών 
της Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι την επόμενη χρονιά, η μπύρα θα καταστεί 
το έκτο μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν στην κατηγορία, ανεβαίνοντας 
τέσσερις ολόκληρες θέσεις. 

Ο κ. Φωτιάδης επεσήμανε ότι ήδη 120,000 Ευρωπαίοι εργοδοτούνται 
απευθείας στα Ευρωπαϊκά Ζυθοποιεία, ενώ εάν ληφθεί υπόψη ο 
ευρύτερος αντίκτυπος στην αγορά εργασίας, αυτός ο αριθμός φτάνει 
τα 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργούνται λόγω της 
βιομηχανίας. Σε σχέση με το 2008 οι εξαγωγές μπύρας σε τρίτες 
χώρες έχουν υπερδιπλασιαστεί, καθώς το 2015, έχουν φτάσει τα 82 
εκατομμύρια εκατόλιτρα.

Μεγάλη δραστηριοποίηση παρατηρείται ακόμη στον τομέα των μικρο-
ζυθοποιείων, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργηθεί 
588 καινούργια, που προσθέτουν στην ποιότητα και πολιτισμικότητα 
της ιστορικής αυτής Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.  

Η μπύρα έχει επιστρέψει για τα καλά
«Βιώνουμε την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ζυθοποιίας» υπογράμ-
μισε ο κ. Φωτιάδης. Μαζί με τις μεγάλες μας παγκόσμιας εμβέλειας 
βιομηχανίες, τα χιλιάδες μεσαία και μικρά ζυθοποιεία ωθούν την 
καινοτομία, αναβαθμίζουν την ποιότητα και την ποικιλία, αλλά και 
κερδίζουν τις νέες γενιές. Οι Ευρωπαίοι ζυθοποιοί έχουν και σχέδιο 
και όραμα να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στο παγκόσμιο 
στερέωμα και να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως το σημείο αναφοράς 
της ζυθοβιομηχανίας παγκόσμια. Είμαι πολύ ενθαρρυμένος από 
τους πρωτοποριακούς τρόπους μέσω των οποίων η βιομηχανία μας 
αναπτύσσεται, αναζωογονείται και επανακτά τη θέση και τη θετική 
της επίδραση στη ζωή του κάθε Ευρωπαίου μας συμπολίτη» κατέληξε, 
στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της ανάγκης αυτή η προσπάθεια να 
τύχει της σωστής στήριξης και αξιοποίησης από τους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς.

Ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Ζυθοποιών Παύλος Φωτιάδης ανέλυσε 
στις Βρυξέλλες την τεράστια συμβολή της Μπύρας στην ανάκαμψη 
της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή χρονιά στις 
Βρυξέλλες, στις 30 Νοεμβρίου 2016, το συμπό σιο των Ευρωπαίων 
ζυθοποιών με θέμα «Η Μπύρα υπηρετεί την Ευρώπη». Στην 
παρουσία 250 σημαντικών προσωπικοτήτων, υπουργών, πρέσβεων, 
ευρωβουλευτών και εκπροσώπων των ευρωπαϊκών επιτροπών 
επισημάνθηκε η συμβολή των 7,500 Ευρωπαϊκών ζυθοποιείων τόσο 
στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας, όσο και στο παγκόσμιο 
εμπόριο. 

Ο Πρόεδρος των Ευρωπαίων Ζυθοποιών κ. Παύλος Φωτιάδης 
σημείωσε την περηφάνια της βιομηχανίας για τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή οικονομία. «Δημιουργούμε χιλιάδες 
θέσεις εργασίας και ωθούμε το εμπόριο τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών, όσο και με τον έξω κόσμο. Με υποστηρικτικές πολιτικές οι 
ζυθοποιοί μπορούν να καταστούν σημαντικό εργαλείο για να γίνει η 
Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και να επιτύχει μια αειφόρο ανάπτυξη», 
ανέφερε ο κ. Φωτιάδης. 

Η κατανάλωση της μπύρας στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα 110 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, γεγονός που υπογραμμίζει την 
ανάκαμψη από την κρίση που επήλθε στη βιομηχανία το 2008. Τα 

Η Αναγέννηση της Ευρωπαϊκής 
Ζυθοβιομηχανίας

Νέα συνεργασία για την Beverage World έρχεται να ενισχύσει τη 
δυναμική της πορεία, διευρύνοντας ταυτόχρονα την γκάμα των 
προϊόντων της. 

Συγκεκριμένα, η Beverage World σύναψε πρόσφατα συνεργασία με 
τον οίκο Beluga Vodka International Ltd, για την αποκλειστική διανομή 
της Ρωσικής βότκας Belenkaya στην Ελλάδα, ενός πολύ υποσχόμενου 
προϊόντος. Σύμφωνα με μετρήσεις της Nielsen του 2013, η Belenkaya 
αποτελεί τη νούμερο 1 βότκα σε μερίδιο αγοράς στη Ρωσία, ενώ 
βρίσκεται ανάμεσα στις 10 πιο γνωστές και καλύτερες σε πωλήσεις 
βότκα στον κόσμο.

Νέα συνεργασία για την 
PT Beverage World



44 45

Ένας δικός μας άνθρωπος ο Στέλιος Παπαδόπουλος, Brand 
Ambassador της Jose Cuervo στην Ελλάδα διακρίνεται με τον 
ξεχωριστό τίτλο του «Γνώστη της Τεκίλα» -Tequila Connoisseur. Η 
αναγνώριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή και επιτυχία για τον ίδιο, αλλά 
και τον Όμιλο μας, καθώς ο Στέλιος είναι ο πρώτος μη Μεξικανός που 
λαμβάνει αυτό τον τίτλο. 

«Η τεκίλα είναι το δώρο του Μεξικό προς τον κόσμο» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Λούις Βελάσκο Φερνάντεζ, Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου της Τεκίλα (National Chamber of the Tequila Industry) 
στην επιστολή με την οποία ανακοίνωνε στον Στέλιο Παπαδόπουλο, 
την απονομή του ξεχωριστού αυτού τίτλου.

Κομμάτι σημαντικό τόσο της παράδοσης, όσο και της οικονομικής 
ζωής του ιστορικού αυτού έθνους, η τεκίλα θεωρείται ένα προϊόν 
«ιερό» για το Μεξικό. Από οικονομικής πλευράς, η τεκίλα αποτελεί 
μια πολύ μεγάλη πηγή εσόδων για τη χώρα, λόγω των εξαγωγών της σε 
όλο τον κόσμο, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας 
στην ευρύτερη βιομηχανία της.

Παράλληλα η τεκίλα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής 
ζωής και της παράδοσης των Μεξικανών, μέρος της καθημερινότητας, 
αλλά και των εορταστικών και προσωπικών στιγμών τους, εδώ και 
αιώνες.

Ο τίτλος αυτός αποτελεί επιβράβευση της πετυχημένης δεκαετής 
επαγγελματικής πορείας του Στέλιου και αποτέλεσμα μιας τριετούς 
προσπάθειας, ταξιδιών, δοκιμών, αλλά πάνω απ’ όλα αφοσίωσης και 
αγάπης στην τεκίλα, το μεγάλο του πάθος, όπως δηλώνει και ο ίδιος.

Για όλους αυτούς και ακόμα περισσοτέρους λόγους, εμείς στην P.T 
Beverage World, νοιώθουμε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια για την 
επιτυχία του δικού μας ανθρώπου και την αναγνώριση του ως «Γνώστη 
της Τεκίλα».

O Στέλιος Παπαδόπουλος: O Brand Ambassador 
της Jose Cuervo πρώτος μη-Mεξικανός Tequila 
Connoisseur  στον Κόσμο!

Η απονομή έγινε από τον Πρέσβη του Μεξικό,  στη Λέσχη Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων,  στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ανεξαρτησίας 
της χώρας.

Οι εταιρείες του Ομίλου μας PPD Romania, PPD Croatia and PPD 
Slovenia διακρίνονται σε περιφερειακό επίπεδο και επιβραβεύονται 
από ένα ακόμα μεγάλο συνεργάτη μας την Gruppo Campari, η οποία 
αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία Premium and 
Super Premium ποτών.

H PPD Romania, η οποία βραβεύεται για 2η συνεχή χρονιά από την 
Gruppo Campari, φέτος ξεχώρισε στην κατηγορία Best Experiential 
Marketing & PR για τις επιτυχημένες ενέργειες που προέβη στο 
πλαίσιο χορηγίας του Aperol σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά 
φεστιβάλ της χώρας, το Electric Castle, το οποίο λαμβάνει σημαντική 
διεθνή κάλυψη και επισκέπτονται γύρω στα 200.000 άτομα.  Η PPD 
Croatia διακρίθηκε στην κατηγορία Best on Trade Experience για 
τις δημιουργικές προωθητικές δράσεις και τα καλοκαιρινά tour με 
το Aperol Van προσδίδοντας περαιτέρω αξία στην παρουσία του 
προϊόντος στα σημεία πώλησης, ενώ η PPD Slovenia επιλέχθηκε να 
βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες στην κατηγορία Best Practice για 
την ιδιαίτερη καμπάνια της “La Vita e Bella”. 

Νέες διακρίσεις που μας κάνουν υπερήφανους
Περιφερειακά βραβεία της Gruppo Campari 

Η τελετή των βραβείων πραγματοποιήθηκε κατά το ετήσιο πε-
ριφερειακό συνέδριο της Campari και στη διάρκεια gala dinner εν 
πλω στο Σπλιτ της Κροατίας τον Σεπτέμβριο 2016.

Όταν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι προσφέρουν στα κοινά αφιλοκερδώς, 
το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ και να επαινέσουμε το έργο τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι και η κα Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου ,  επι σειρά ετών      
( 1979- 2001), πρώην συνάδελφός  μας, διατελέσασα Διευθύντρια 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, πρώην 
Ευρωβουλευτής,  Ζωγράφος και Λόγιος.

Ανάμεσα στη ποικιλόμορφη προσφορά της κας Παπαδοπούλου,  με 
δική της  πρωτοβουλία , δημιουργήθηκε στην καρδιά του παλιού 
Στροβόλου και συγκεκριμένα στην πάροδο της κεντρικής λεωφόρου  
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, με αριθμό 79Α, ένας όμορφος  
πολυχώρος  λόγου και τέχνης, φιλοδοξώντας να καταστεί  σημείο 
αναφοράς στα σύγχρονα πολιτιστικά δρώμενα. Το κτίριο διαθέτει 
παραδοσιακή πρόσοψη και εσωτερική διαμόρφωση και βρίσκεται 
ενσωματωμένο σε ένα σύμπλεγμα παλαιών οικιών με ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αυλή, στην πάροδο της οδού Παναγίας 
Χρυσελέουσας, παρά την ομώνυμη  εκκλησία.

Όραμα  η ανάπτυξη , προβολή και προώθηση της Τέχνης, του Λόγου 
και του Πολιτισμού μέσα από το πολυσχιδές έργο  σύγχρονων 
δημιουργών, Κυπρίων, Ελλαδιτών και ξένων. Προς τούτο, θα 
παρουσιάζονται  ομαδικές και ατομικές εκθέσεις ζωγράφων,  γλυπτών , 
αγιογράφων , χαρακτών , σχεδιαστών κοσμημάτων , ψηφιδογράφων, και  
πυρογράφων , ενώ θα οργανώνονται βραδυές  παρουσίασης των έργων 
λογοτεχνών, ποιητών, μουσικών,ηθοποιών και  επιστημόνων.  Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην προβολή νέων  καλλιτεχνών.

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης "Ροές"
Τα εγκαίνια του Πολυχώρου τελέστηκαν στις 28  Σεπτεμβρίου, 
2016 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Κώστα Καδή, στη 
παρουσία 300 και πλέον προσκεκλημένων. Χορηγός  της εκδήλωσης 
ήταν   η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, η οποία και πρόσφερε τα   εκλεκτά 
της  προϊόντα για τις ανάγκες της βραδιάς.

Ο πολυχώρος Λόγου και Τέχνης φιλοξένησε ήδη ( 28.9.2016-22.10.2016) 
την ομαδική έκθεση ζωγραφικής 16 καλλιτεχνών της ομάδας Earth 
Art, του εργαστηρίου Τέχνης Νικόλα Παναγή με τον ομώνυμο τίτλο 
ΡΟΕΣ που παρουσίασε 66 πίνακες από ταξίδια στον κόσμο,  ενώ την 
περίοδο 9-19 Νοεμβρίου, 2016  φιλοξένησε την 1η ατομική έκθεση 
ζωγραφικής/αγιογραφίας της Κυπρούλλας Τσιακλίδου Συρίμη με τίτλο 
"Αχ Κερύνεια, Μάνα μου". Στις 16 Νοεμβρίου, 2016 πραγματοποιήθηκε 
βραδιά με τίτλο "τρεις ποιητές και μία κιθάρα", με καλεσμένους 
τους ποιητές Νίκο Πενταρά, Αντώνη Πιλλά και Ανδρέα Πετρίδη 
και τον Δημήτρη Κωνσταντίνου στην κιθάρα, ενώ τον Δεκεμβρίου 
2016,ξεκίνησε σειρά διαλέξεων προβληματισμού με φιλοξενούμενο, 
τον Δρα Κλείτο Ιωαννίδη.

Μιλώντας στο περιοδικό μας η κα Παπαδοπούλου, μας είπε 
χαρακτηριστικά: «Ευελπιστούμε πως  το φιλότεχνο κοινό  θα 
αγκαλιάσει με θέρμη τη νέα φιλόδοξη προσπάθεια, σε μια εποχή όπου 
οι πνευματικές αναζητήσεις αποτελούν τη μοναδική διέξοδο από 
τα πολλά αδιέξοδα που συσσωρεύονται στον κόσμο και την αξιακή 
κρίση που ταλανίζει την Κύπρο μας. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης για την στήριξη του στην προσπάθεια μας αυτή. Η προσφορά 
του Ομίλου στα κοινωνικά και πολιτιστικά  δρώμενά του τόπου,  είναι 
ανεκτίμητη  και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.   Ο αγαπητός 
πρόεδρος του Ομίλου Δρ Φώτος Φωτιάδης,  αποτελεί για μας πηγή 
έμπνευσης και φάρο που μας καθοδηγεί στον δρόμο της ανιδιοτελούς  
προσφοράς στην κοινωνία και τον πολιτισμό».  Η κα Αντιγόνη μας 
είπε επίσης  πως ο  Πολυχώρος είναι  διαθέσιμος να φιλοξενήσει 
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ομίλου μας, ακόμη και 
ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και άλλες παρουσιάσεις πολιτιστικής 
χροιάς, μελών του προσωπικού του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης.

Εμείς σαν πρώην συνάδελφοι , φίλοι και εκτιμητές του έργου 
της αγαπητής μας  Αντιγόνης, συμμεριζόμενοι τις ανησυχίες και 
αναζητήσεις της ενώνουμε δυνάμεις και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη 
νέα αξιόλογη και  φιλόδοξη αυτή  προσπάθεια.

Μια  ευχάριστη «ευλογημένη» έκπληξη ανάμενε τον Υπεύθυνο του 
Εμφιαλωτηρίου Αγρού, Λάμπρο Λάμπρου, μπαίνοντας στο γραφείο  του 
το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα τέλεσης του Αγιασμού του 
εργαστηρίου Διασφάλισης Ποιότητας, στο Εμφιαλωτήριο Αγρού.

Το τριμελές ιερατείο  που θα τελούσε τον   Αγιασμό,  ο Αρχιμανδρίτης 
Κυπριανός Αψερός, Οικονόμος Παπαανδρέας  Σωκράτους  και  ο Οι-
κονόμος  Παπασταύρος Σταύρου, βρισκόταν στο γραφείο του και  σαν 
οικοδεσπότες ,  απολάμβαναν την ηρεμία του χώρου, προφανώς  ανα-
μένοντας το έναυσμα για  να ξεκινήσουν το μυστήριο.  

Φυσικά ο αγαπητός Λάμπρος τους καλημέρισε, πήρε τις ευχές τους 
που απλόχερα του χάρισαν με το μειλίχιο χαμόγελο που τους χαρα-
κτηρίζει και  σε λίγα  λεπτά ο χώρος γέμισε από τις  καλλίφωνες ψαλ-
μωδίες των. 

Κατάληψη του γραφείου του Λάμπρου
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Από την ίδρυση του  ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαίμαχων Λευκωσίας  
έθεσε σαν στόχο του την διοργάνωση αθλητικών και άλλων εκδηλώ-
σεων, με κοινωνικό περιεχόμενο  και προσφορά.  Την αξιέπαινη αυτή  
προσπάθεια των  παλαίμαχων συνδράμει και  η από 21ετίας  Επίση-
μη Χορηγός του Ομίλου, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg. Kαι οι δύο μαζί 
μέσα από τις διάφορες συνδιοργανώσεις, αναδεικνύουν με τον καλύ-
τερο τρόπο το ανθρώπινο πρόσωπο το ποδοσφαίρου και συμβάλλουν 
ενεργά στην θετική αντιμετώπιση και επίδραση του αθλητισμού στην 
νεολαία και την κοινωνία γενικότερα.  

Ποιο κάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο αξιόλογες εκδηλώσεις 
που έγιναν στη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016.

1.Μεταθανάτια Τιμητική Διάκριση

Σε  ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, στο 
γήπεδο της Ένωσης Νέων Κοκκινοτριμιθιάς,  Παλαιμάχοι  ποδοσφαι-
ριστές του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας και της  Ένωσης Νέων 
Κοκκινοτριμιθιάς και η Carlsberg,  τίμησαν την μνήμη του Δασοπυ-
ροσβέστη και πρώην ποδοσφαιριστή της Ένωσης Νέων Κοκκινοτρι-
μιθιάς,  Αντρέα Σοφοκλέους, ο οποίος με αυταπάρνηση θυσιάστηκε 
εν ώρα καθήκοντος κατά την  διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης 
της μεγάλής πυρκαγιάς που ξέσπασε το Μάιο του 2106 στην κοιλάδα 
της Σολέας τον Ιούνιο του 2016. 

Ο πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων κ. Πέπης Ιακώβου, απένειμε εκ 
μέρους των Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Λευκωσίας και της Χορηγού 
του Ομίλου, φίλαθλης εταιρείας Carlsberg στους οικείους του αποθα-
νόντα , αναμνηστική πλακέτα , για την αυταπάρνηση του υπερ  πατρί-
δας και την προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

2. Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές και Βετεράνοι Αθλητές τίμησαν την 
Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας και της εγκαθίδρυσης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων 
Λευκωσίας και ομάδα Επίλεκτων Βετεράνων Αθλητών, συναντήθη-
καν στο Μακάριο στάδιο, την Κυριακή 2 Οκτ.2016, σ’ ένα ενδιαφέρον 
ποδοσφαιρικό αγώνα, στη παρουσία φίλων και εκτιμητών  του  έργου 
και της προσφοράς τους στον Κυπριακό αθλητισμό  και τίμησαν με τον 
δικό τους ξεχωριστό τρόπο, το ‘’ ευ αγωνίζεσθε’’, τον  αγώνα τον καλό 
και τίμιο, για τον οποίο  οι  ήρωες το εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
1955/59,  έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου.

Οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές και η  
Carlsberg αναδεικνύουν το ανθρώπινο 
πρόσωπο του ποδοσφαίρου

Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα του ΚΟΑ ενώ χορηγός και Αθλοθέ-
της, ήταν η Επίσημη Χορηγός του Ομίλου Παλαιμάχων, φίλαθλη εται-
ρεία Carlsberg. 

3. Παγκύπριο Κύπελλο Βετεράνων με τη συνεργασία της Carlsberg 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Παγκύπριο Κύπελλο Βετερά-
νων το οποίο διοργάνωσαν ο ΄Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας και η 
φίλαθλος εταιρεία  Carlsberg και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη όλων  
των βετεράνων ποδοσφαιριστών που έφυγαν από τη ζωή. 

Παλιές δόξες του ποδοσφαίρου μας ξαναβρέθηκαν στα γήπεδα  θυ-
μήθηκαν τα παλιά όμορφα χρόνια και μας έδειξαν έμπρακτα,  ότι παρά 
τα χρονάκια τους, όχι μόνο δεν ξέχασαν το ποδόσφαιρο, αλλά τίμησαν 
με τον καλύτερο τρόπο την μνήμη των συμποδοσφαιριστών τους που 
έφυγαν από τη ζωή.

Στο Παγκύπριο Κύπελλο Βετεράνων, που  διήρκησε από τις 15/11-
15/12/16, συμμετείχαν 16 ομάδες (ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Ολυμπιακός, 
Ανόρθωση, Άρης, Ε.Ν.Παραλιμνίου, Σύνδεσμος Διαιτητών, Παλαίμα-
χοι Αθηένου, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ, Απόλλων, Παλαίμαχοι Σολιάς, Πα-
λαίμαχοι Μικρών Κατηγοριών, Παλαίμαχοι Κορμακίτη, Αναγέννηση 
Δερύνειας  και Όμιλος Λάρνακας). Χάριν της ιστορίας αναφέρεται, 
ότι, στον τελικό που διεξάχθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στο 
στάδιο Γ.Σ.Π., νικητής της διοργάνωσης αναδείχτηκε η ομάδα των Πα-
λαιμάχων  του Απόλλωνα, η οποία  νίκησε την Ανόρθωση με σκορ  4-1.  

Μετά τον αγώνα, οι διοργανω-
τές σε μια όμορφη οικογενει-
ακή ατμόσφαιρα, δεξιώθηκαν 
του παλαίμαχους στη ταβέρνα 
του βετεράνου ποδοσφαιρι-
στή της Ομόνοιας Νίκου Χα-
ραλάμπους, όπου έγιναν και 
οι απονομές των επάθλων που 
αθλοθέτησε η φίλαθλη εται-
ρεία Carlsberg, στους Κυπελ-
λούχους και Φιναλίστ καθώς 
και σε όλες τις ομάδες που 
συμμετείχαν και τους συντελε-
στές της  διοργάνωσης.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Πέ-
πης Ιακώβου ανάφερε «Στόχος μας ήταν να τιμηθεί μεταθανάτια η 
μνήμη όλων των βετεράνων  ποδοσφαιριστών που έφυγαν από τη ζωή 

Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας

Επίλεκτη ομάδα Βετεράνων Αθλητών

Εκ μέρους της Επίσημου χορηγού και αθλοθέτριας εταιρείας 
Carlsberg, χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
και Επίτιμο μέλος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Αντρέας Σμυ-
ρίλλης, ο οποίος συγχάρηκε τους Κυπελλούχους και Φιναλίστ της 
διοργάνωσης και όλες τις ομάδες που συμμετείχαν. Συγχαρητήρια 
εξέφρασε επίσης στον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου Πα-
λαιμάχων για το εξαίρετο έργο που επιτελούν και ευχήθηκε στους συ-
ντελεστές της διοργάνωσης αυτός ο θεσμός να έχει συνέχεια. Τέλος 
ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο και παραγωγικό 
τον νέο χρόνο. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιώργος Πέτρου εκ μέρους της 
χορηγού  εταιρείας Γαλακτοκομικά Προϊόντα Αλάμπρα, της οποίας 
το Κύπελλο έφερε τιμητικά την επωνυμία, εις ένδειξη εκτίμησης της 
σημαντικής χορηγίας που πρόσφερε. Ο κ. Γ. Πέτρου αφού συγχάρη-
κε τους Κυπελλούχους και Φιναλίστ και όλους τους Βετεράνους που 
συμμετείχαν στο Κύπελλο ‘’Αλάμπρα’’, τόνισε τη σημασία που έχουν 
τέτοιες εκδηλώσεις στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των βετεράνων 
ποδοσφαιριστών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
ένθερμος φίλος του ποδοσφαίρου και υποστηρικτής των παλαιμάχων, 
αιδεσιμότατος Πατήρ Χριστόφορος Δημητρίου, ο οποίος πριν ακολου-
θήσει το ιερατικό στάδιο, διετέλεσε τερματοφύλακας της ομάδας της 
ΑΕΚ Τεμπριάς, με πολύ καλές επιδόσεις. 

Ήταν ακόμα μια  αξιόλογη και αξιέπαινη εκδήλωση των  παλαιμά-
χων ποδοσφαιριστών, στην επιτυχία της οποίας συνέβαλε ενεργά η 
Carlsberg, η οποία αξίζει κάθε έπαινο από τον φίλαθλο κόσμο για τη 
συνεχή στήριξη του αθλητισμού.

και οι οποίοι κατά καιρούς δόξασαν όχι μόνο τα σωματεία τους αλλά 
και το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή 
και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία του Κυπέλλου Βετεράνων, 
τους χορηγούς και υποστηρικτές καθώς και τις 16 ομάδες που συμ-
μετείχαν σ’ αυτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα  την χορηγό του Κυπέλλου 
εταιρεία Αλάμπρα Γαλακτοκομικά Προϊόντα και τον ιδιοκτήτη της, 
βετεράνο ποδοσφαιριστή Γιώργο Πέτρου, καθώς επίσης και την Επί-
σημη Χορηγό του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, συνδιοργανωτή και 
αθλοθέτη του Κυπέλλου, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, που για 20 και 
πλέον  χρόνια, βοηθά και στηρίζει αδιάλειπτα όλες τις διοργανώσεις 
και εκδηλώσεις των Παλαιμάχων».

Οι παλαίμαχοι του Απόλλωνα και της Ανόρθωσης σε αναμνηστικό στιγμιότυπο πριν από το μεγάλο τελικό

Ο Δ/ντης Δημ. Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλ-
λης, απονέμει το έπαθλο στον αρχηγό της 
φιναλίστριας ομάδας Ανόρθωση, Κωστάκη 
Κοκκινή.

Το μέλος του ΔΣ του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Τάκης Παπέττας, απονέμει 
το έπαθλο στον αρχηγό της πρωταθλήτριας ομάδας του Απόλλωνα, Άντρο Χριστο-
δούλου.
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Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίηθηκε στο Columbia Plaza στη 
Λεμεσό, την Πέμπτη 23/11/16, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή, τίμησε τους αθλητές που συμμετείχαν στους παραολυμπια-
κούς αγώνες   που διεξήχθηκαν  στο ΡΙΟ της  Βραζιλίας το καλοκαίρι 
του 2016,  καθώς επίσης και τους χορηγούς της Κυπριακής ομάδας, 
μεταξύ των οποίων και τον Όμιλο  Φώτος Φωτιάδης, για τη στήριξη που 
πρόσφεραν  στην Εθνική μας ομάδα και την Εθνική Παραολυμπιακη 
Επιτροπή γενικότερα.

Στη φωτογραφία ο συνάδελφος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέ-
ας Σμυρίλλης, παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα, από τον ταμία της 
Κυπριακής Εθνικης Παραολυμπιακής Επιτροπής, κ. Αντρέα Ιωάννου.

Τιμής Ένεκεν στον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2/9/16, 
στην αίθουσα  "Αντρέας Βραχνός", στο πρατήριο της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς, στη Πάφο, τα σωματεία της ΠΟΑΣΠ (Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία Αγροτικών Σωματείων Πάφου), ομόφωνα ενέκριναν πρόταση 
για μετονομασία των πρωταθλημάτων ΠΟΑΣΠ, της Ποδοσφαιρικής πε-
ριόδου 2016/2017, σε πρωταθλήματα ‘’Αντρέας Βραχνός’’, εις μνήμη 
του τέως Επαρχιακού Διευθυντή της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στην 
Πάφο, Αντρέα Βραχνού, ο οποίος απεβίωσε στις 8/1/16, σε ηλικία 52 
χρόνων.

Μιλώντας στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδία κ.Σάββας Παυλικκάς, εξήρε 
την προσφορά του αείμνηστου Αντρέα και είπε χαρακτη-
ριστικά: «ο Αντρέας Βραχνός υπήρξε στη ζωή του ένας 
εξαίρετος άνθρωπος, αγνός  φίλαθλος και φίλος της 
Ομοσπονδίας και του Αγροτικού ποδοσφαίρου. Πάντοτε 
ήταν δίπλα μας έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα 
μας για βοήθεια. Η παρουσία του σε όλες τις εκδηλώσεις 
της Ομοσπονδίας εκπροσωπώντας την αγαπημένη του 
Carlsberg, αποτελούσε για εμάς   τιμή και χαρά. Χαιρε-
τίζω την ομόφωνη απόφαση για μετονομασία των πρω-
ταθλημάτων της Ομοσπονδίας μας σε ‘’ Πρωταθλήματα 

Πρωταθλήματα "Αντρέας Βραχνός"
ΠΟΑΣΠ 2016 / 2017

‘’Αντρέας Βραχνός’’ για την αγωνιστική περίοδο 2016/2017.  Αποτελεί 
ελάχιστο φόρο τιμής και εκτίμησης για την προσφορά του». 

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΠ, Σάββας Παυλικκάς, ευχαρίστησε την 
Carlsberg για την συνεχή στήριξη που παρέχει στα Αγροτικά σωμα-
τεία της Πάφου και το Αγροτικό ποδόσφαιρο και κάλεσε τα σωματεία 
της ΠΟΑΣΠ  να  στηρίζουν και αυτά με τη σειρά τους, τα προϊόντα του 
Ομίλου Φώτος Φωτιάδης.



50


