
νέα
Έντυπο επικοινωνίας του προσωπικού 

του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης 
Έκδοση 48η • Ιούνιος 2017

τα

μας

Σελίδα 6

«Να είμαστε ο πιο εμπορικά 
αξιόπιστος, κοινωνικά υπεύθυνος, 
συνεχώς και υγιώς αναπτυσσόμενος 
Όμιλος επιχειρήσεων στην Κύπρο»

Όραμα



3

22

29

38

42

Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης βραβεύτηκε 
από το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης»

«Ημέρα Παιδιού» στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Carlsberg Classic - Μια παγκόσμια αποκλειστικότητα 
της Carlsberg ξεκινά από την Κύπρο

Εταιρικό Συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

«Η πίστης βλέπει το αόρατο, πιστεύει το 
απίστευτο, λαμβάνει το αδύνατο».

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

A darker expression of 
probably the best beer in the world. 
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προλόγου
αντί

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

Γεννήσεις
Ο Νίκος Λοΐζου, εργάτης στην αποθήκη του πρατηρίου Λευ-
κωσίας και η σύζυγος του Γιώτα,  καθαρίστρια στα κεντρικά 
γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς,  στις 22 Μαΐου 2017 
απέκτησαν το πρώτο τους εγγόνι, το Μιχάλη.

Ο Δαυίδ Αγαθαγγέλου, κλητήρας στα κεντρικά γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και η σύζυγος του Πόπη, απέκτη-
σαν την 1η Μαρτίου 2017, το τρίτο τους εγγόνι, τη Χαρά.

Ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Διανομέας στο πρατή-
ριο Δερύνειας και η σύζυγος του Λοΐζα, απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί στις 10 Μαΐου 2107,  τον Γιώργο.

Στους ευτυχείς γονείς, ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέν-
νητα τους.

Βαφτίσεις
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, Πωλητής στο πρατήριο Λάρνακας 
και η σύζυγος του Λαμπριάνα Καυκαλιά, βάφτισαν το πρώτο 
τους παιδί, την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, και της έδωσαν το 
όνομα,  Άννα.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες,  ευχόμαστε 
να τους ζήσει η  νεοφώτιστη και να την χαίρονται μαζί  με τα 
άλλα τους παιδιά και εγγόνια.

Θάνατοι
Απεβίωσε, στις 4 Ιανουαρίου 2017, σε ηλικία 78 ετών, ο  
Δαμιανός Σοφοκλέους, πατέρας  του συνάδελφου μας Πωλη-
τή στο πρατήριο Λεμεσού, Μάριου Σοφοκλέους.

Απεβίωσε, στις 3 Απριλίου 2017, σε ηλικία 24 χρονών, ο  
Ραφαήλ Θεοφάνους, αδελφός της συναδέλφου μας Θεωνί-
τσας Θεοφάνους, Ταμία στο πρατήριο Λεμεσού.  

Στους συνάδελφους και τους οικείους τους, εκφράζουμε τα 
θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, « με πιο Οργανισμό συνήψε στρατηγική συνερ-
γασία από την 1η Ιανουαρίου 2017, η Universal Life (μέλος 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης), και σε πιο τομέα», είναι:
«ο Οργανισμός με τον οποίο συνήψε συνεργασία η 
Universal Life από την 1η Ιανουαρίου 2017, είναι η Συνερ-
γατική Κεντρική Τράπεζα, στον τομέα των τραπεζοασφα-
λίσεων».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο συ-
νάδελφος, Αντρέας Κουτσού, Αποθηκάριος στο πρατήριο 
Δερύνειας (Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου), ο οποίος 
κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση
«Πώς  περιγράφεται  το όραμα του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης;» Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από 
μία σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής 
θα κερδίσει, μια φιάλη Johnnie Walker Black 70 cl.
Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ή 
στο τηλεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι , αναγνώστες,

Πολυσέλιδη και πλουσιότατη σε περιεχόμενο , παρουσιάζεται 
η παρούσα 48η έκδοση του περιοδικού, ‘’τα νέα μας’’, με ενδι-
αφέροντα θέματα που καλύπτουν  όλο τα φάσμα της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του Ομίλου Φώτος Φω-
τιάδης, στον πολιτισμό, αθλητισμό, τη  φιλανθρωπία, την υγεία 
και  άλλες δραστηριότητες και  εκδηλώσεις  που διαδραματί-
στηκαν τους τελευταίους πέντε μήνες του 2017.

Με την πανηγυρική εκδήλωση για τα  75χρονα του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, (1942- 2017), που έγινε την Παρασκευή 23 
Ιουνίου 2017, στους κήπους του ζυθοποιείου του Ομίλου, στην 
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, κρατικών αξιωματούχων,   
πρεσβευτών ξένων χωρών, συνεργατών από την Κύπρο και το 
εξωτερικό, εκπρόσωπων του επιχειρηματικού κόσμου, να δε-
σπόζει στις σελίδες και να προσδίδει μια ξεχωριστή νότα, το 
αναγνωστικό κοινό, έχει την ευκαιρία να  ενημερωθεί για την 
τιμητική βράβευση του διεθνώς γνωστού Έλληνα Πανεπιστημι-
ακού  καθηγητή Γλωσσολογίας, Γιώργου Μπαμπινώτη,  την τε-
λετή απονομής των βραβείων Κώστα Μόντη στους νικητές των 
Ετήσιων Παγκύπριων Μαθητικών Διαγωνισμών, από το Κοινω-
φελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιά-
δης», τους νικητές του  Επάθλου Ήθους, Τέχνης και  Αρετής 
Carlsberg και τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα που επωφελήθηκαν 
τη συνεισφορά των 1000 ευρώ της Carlsberg, για κάθε αγω-
νιστικό μήνα του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήμα-
τος,  τις εκδηλώσεις και τις βραβεύσεις των πρωταθλητών του 
Αγροτικού ποδοσφαίρου και τη συμμετοχή της ομάδας της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς, στον Εταιρικό Μαραθώνιο της ΟΠΑΠ 
Μαραθώνιος Λεμεσός ΓΣΟ, χορηγός του οποίου ήταν το Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό Αγρός.

Περαιτέρω, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για  
την  ίδρυση ‘’Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού’’ από το Προσω-
πικό του Πρατηρίου Λευκωσίας, με σκοπό τη στήριξη μελών και  
οικογενειών  του Προσωπικού και άλλων συνανθρώπων μας, 
γεγονός που αποτελεί πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς, εθε-

λοντισμού  και αλληλεγγύης στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, 
την υγεία και τη δωρεάν παραχώρηση ενός Πρωτοποριακού 
Εργαλείου Διαφώτισης για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου, 
από την   Universal Life, στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ., για τις ανάγκες του 
Συνδέσμου της νεοσύστατης Ομάδας Αντιμετώπισης Γαστρε-
ντερικών Καρκίνων "Αλθέα", της οποίας η   Universal Life, εί-
ναι Μέγας Χορηγός. 

Θα ενημερωθείτε επίσης για την διοργάνωση από το Τμή-
μα Προσωπικού  εκδήλωσης,  για τα παιδιά των οικογενειών 
του Προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου, στα πλαίσια του 
θεσμού  ‘’Ημέρα του Παιδιού’’, για την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας και να γνωρίσετε το γυναικείο Προσωπικό των εται-
ρειών του Ομίλου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος.

Το Κεφάλαιο Ανθρώπινο Δυναμικό, που περιλαμβάνει τις 
αφυπηρετήσεις συναδέλφων, τις βραβεύσεις των Κορυφαίων 
Ασφαλιστικών Συμβούλων της Universal Life, έχει τη δική του 
ξεχωριστή σημασία. Παράλληλα, το Εταιρικό Συνέδριο της 
Photos Photiades Breweries Blue Sky (Mountain Springs), 
μαζί με όλες τις άλλες προωθητικές ενέργειες και επιχει-
ρηματικές  δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της τε-
λευταίας ταλαιπωρίας της "μικρής γοργόνας", που αποτελεί 
δωρεά της Carlsberg στον Δήμο Κοπεγχάγης και κοσμεί την 
είσοδο του λιμανιού της πόλης, συνθέτουν το σκηνικό της εν-
διαφέρουσας έκδοσης μας.

Καλή ανάγνωση ,
Αντρέας Σμυρίλλης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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75 Χρόνια επιτυχούς παρουσίας και 
συνεχούς αναπτυξιακής πορείας 
στον κυπριακό και διεθνή επιχειρηματικό 
στίβο (1942-2017)

Με μια εξαιρετική βραδιά που περιλάμβανε επίσημο δείπνο και 
πλούσιο μουσικό πρόγραμμα για συνεργάτες και φίλους από την 
Κύπρο και το εξωτερικό, που πραγματοποιήθηκε στους δροσερούς 
κήπους του ζυθοποιείου του, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης γιόρτασε τη 
μεγάλη αυτή επέτειο, με στόχο νέες και μεγαλύτερες ακόμη επιτυχίες.

Ως ημέρα των λαμπρών αυτών εορτασμών επιλέγηκε η σημαδιακή 
ημερομηνία 23 Ιουνίου 1967, όταν ο Φώτος Φωτιάδης, ιδρυτής του 
Ομίλου, πέτυχε την επιτυχή σύναψη συμφωνίας με την Carlsberg 
Δανίας, η οποία για πρώτη φορά επέτρεψε την παραγωγή της 
παγκοσμίου φήμης μπύρας Carlsberg εκτός Δανίας.  Μετά την 
παραχώρηση της άδειας αυτής στην Κύπρο, η Carlsberg Δανίας 
παρόμοιες άδειες παραχώρησε και σε άλλες χώρες, ιδρύοντας 
μάλιστα και δικά της εργοστάσια σ’ αυτές έτσι που η Carlsberg σήμερα 
παράγεται σε περισσότερες από 140 χώρες.  Η μπύρα Carlsberg 
σήμερα αποτελεί μια από τις κορυφαίες ζυθοποιίες στον κόσμο.

Την λαμπρή αυτή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες 
επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της 
Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, η σύζυγος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδου, Υπουργοί, πολιτικοί αρχηγοί και 
βουλευτές, πρέσβεις ξένων χωρών, ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι, 

εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάτες από την Κύπρο 
και το εξωτερικό, ανάμεσα τους διευθυντές και ανώτατα στελέχη 
εταιρειών κολοσσών παγκοσμίου φήμης, που ήλθαν στην Κύπρο 
ειδικά από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να τιμήσουν με 
την παρουσία τους τον εορτασμό των 75χρονων του Ομίλου.

Στο πλαίσιο του πλούσιου εορταστικού προγράμματος παρουσιάστηκε 
βίντεο, με σύντομη αναφορά στην ιστορία και τις δραστηριότητες του 
Ομίλου τόσο στην Κύπρο όσο και στις χώρες του εξωτερικού όπου 
δραστηριοποιείται.

Στην συνέχεια οι διευθύνοντες σύμβουλοι του Ομίλου, Παύλος 
Φωτιάδης και Αλέξης Φωτιάδης, αφού ευχαρίστησαν όλους όσοι 
συνέβαλαν σ’ αυτή τη μεγάλη και δημιουργική πορεία, 75 χρόνων, 
αναφέρθηκαν και στα επόμενα βήματα καθώς, όπως λέχθηκε, ο 
Όμιλος ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ο κ. Παύλος Φωτιάδης αφού ανα-
φέρθηκε στη σημασία της επετείου 
και της στιγμής, και καλωσόρισε 
τους προσκεκλημένους του Ομίλου, 
ειδικά αυτούς που ταξίδευσαν από το 
εξωτερικό,  ανάφερε χαρακτηριστικά:

«Στη διάρκεια του ταξιδιού μας, είχαμε 
κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως και 
κάποιες αναποδιές. Σε αυτά τα χρόνια 
προσπαθήσαμε να κτίσουμε πάνω στις 
επιτυχίες μας και να χρησιμοποιήσουμε 
τα λάθη μας για να μάθουμε. Σε αυτό το 
ταξίδι όμως οι καθοδηγητικές αρχές μας παραμένουν αναλλοίωτες»

Στη συνέχεια ο κ Φωτιάδης έκανε αναφορά στις καθοδηγητικές 
αρχές του Ομίλου: 1. Ο μακροπρόθεσμος  προσανατολισμό μας.   
2. Η παντελής αποστροφή της αποδοχής του ¨status quo¨ και της 
στασιμότητας.  Χαρακτηριστικά έκανε την εξής αναφορά, « Κατ’ 
ακρίβεια σε καθημερινή βάση πείθουμε τους εαυτούς μας πως 
εάν μείνουμε στάσιμοι, απλά δεν θα επιζήσουμε» . 3. Η εξεύρεση 
και επιλογή των αρίστων και η αταλάντευτη δέσμευση μας για την 
υψηλότερη δυνατή ποιότητα  4.  Η εκτίμηση μας για τη κοινωνία στην 
οποία δραστηριοποιούμαστε και η ανταπόδοση σε αύτη. Τελευταία 
αρχή ανέφερε την Επιμονή, λέγοντας:, «Και ακόμη κάτι. Δεν τα 
βάζουμε κάτω έτσι εύκολα»

Ακολούθως  μετέφερε ευχαριστίες ως εξής: «Υπάρχουν πάρα πολλοί 
άνθρωποι προς τους οποίους  θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μας  με την ευκαιρία αυτής της μέρας. Σε όλα τα μέλη του οργανισμού 
μας, το προσωπικό, αυτούς του σήμερα και αυτούς που αφιέρωσαν 
την καριέρα τους σε εμάς. Στους πιστούς καταναλωτές και  πελάτες. 
Στις εταιρείες συνεργάτες μας από το εξωτερικό οι οποίοι μας 
εμπιστεύτηκαν και μαζί δημιουργήσαμε και κτίσαμε την επιχείρηση. 
Τους Τραπεζίτες, τους Δικηγόρους, τους Διαφημιστές και όλους τους 
άλλους συνεργάτες  που βρίσκονταν πάντοτε δίπλα μας, σε κάθε 
μας βήμα. Την Κυβέρνηση και τη Βουλή, που κατάφεραν, μέσα από 
απίστευτα αντίξοες συνθήκες και σε σύντομο χρονικό διάστημα  να 
βγάλουν  τη χώρα από την τραγική οικονομική κρίση που μας κτύπησε 
πριν από μερικά χρόνια και να τη βάλουν  σε τροχιά ανάπτυξης και 
προόδου. Τον αδελφό μου Αλέξη με τον οποίο οδηγούμε τον οργανισμό 
και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και στόχους. Ευχαριστώ επίσης τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και τις δύο μου αδελφές, Ιλόνα και 
Καρολίνα, που ήταν πάντοτε υποστηρικτές του έργου μας. Τη μητέρα 
μας, την πραγματική ψυχή και καρδιά όλης της οικογένειας. Και ακόμη, 
σε προσωπικό επίπεδο,  θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη 
σύζυγο μου Έλλη, που είναι ο βράχος μου – η δύναμη μου και που 
κατάφερε όλα αυτά τα 27 χρόνια μου είναι η μόνιμη συμπαράσταση. 
Και τα τέσσερα μου παιδιά, τον Φώτο, την Μαίρη, τη Καρολίνα και τον 

Ανδρέα Λέων που με εμπνέουν καθημερινά για να κοιτάζω μόνο  το 
μέλλον.»

Ο κ. Παύλος Φωτιάδης έκλεισε με ειδική αναφορά στον ιδρυτή 
και Πρόεδρο του Ομίλου μας, Δρα Φώτο Φωτιάδη: «Γιορτάζοντας 
αυτά  τα τρία τέταρτα του αιώνα αυτό το βράδυ, προφανώς τιμούμε 
τον ιδρυτή  μας. Τον πατέρα, τον μέντορα και το πρότυπο για όλους 
μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω που ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση, 
που μας εμπιστεύτηκε, μας συμπαραστάθηκε και εξακολουθεί να 
μας προσφέρει τη συνεχή και σταθερή στήριξη του, - είναι για μας ο 
φάρος μας και καθοδηγητής και πηγή έμπνευσης. Πολύ περισσότερο 
είμαστε υποχρεωμένοι σ’ αυτόν, για τα δια βίου διδάγματα που μας 
μετέδωσε και ιδιαίτερα για το μεγαλύτερο δίδαγμα της απεριόριστης 
αποφασιστικότητας και απροσμέτρητης αγάπης για τη ζωή.  Και 
ακόμη μετά το μοιραίο ατύχημα που του προκάλεσε παραπληγία 
τον περασμένο χρόνο, θαυμάζουμε και διδασκόμαστε από την 
επίμονη προσήλωση του στη συνεχή δημιουργικότητα.  Είμαστε τόσο 
περήφανοι γί αυτόν».

Ο κ. Αλέξης Φωτιάδης στην δική του 
ομιλία έκανε μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή στην πορεία του Ομίλου και 
αναφέρθηκε στις αρχές και τις αξίες με 
βάση τις οποίες ο Όμιλος λειτουργεί.  
Η σημαντική ομιλία του κου Αλέξη 
Φωτιάδη έχει ως ακολούθως:

«Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Κύριες και 
Κύριοι, 
Στην πορεία των μεγάλων επιχει-
ρηματικών ομίλων υπάρχουν στιγμές 
ιδιαίτερες, στιγμές ξεχωριστές, που 
αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα στη 
συλλογική μνήμη.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας για να 
γιορτάσουμε μια τέτοια στιγμή, ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία 
του Ομίλου μας.  Επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική αναφορά στους 
φίλους και συνεργάτες μας που έχουν ταξιδέψει, από όλο τον κόσμο 
και προσδίδουν μια διεθνή αίγλη στην εκδήλωση αυτή. Η παρουσία 
όλων σας μας δίνει δύναμη κα μας τιμά.

Η δημιουργία και η αρχική ανάπτυξη του Ομίλου αυτού, είναι το 
αποτέλεσμα μιας μοναδικής επιχειρηματική ικανότητας.  Αποτέλεσμα 
δημιουργικότητας, σκληρής δουλειάς και επιμονής ενός ανθρώπου: 
του Φώτου Φωτιάδη, που με την πολύτιμη βοήθεια των αδελφών του 
και ορισμένων στενών συνεργατών, τόλμησε, πάλεψε και τα κατάφερε.  
Ξεκίνησε από το μηδέν και έχτισε μεθοδικά πάνω σε γερά θεμέλια.  Για 
τον Όμιλο και τον Ιδρυτή του, οι προκλήσεις δεν αποτελούσαν εμπόδιο 
αλλά κίνητρο ανακάλυψης νέων προοπτικών και διαφορετικών και 
διαφορετικών επιλογών.  Δοκίμασε πολλούς επιχειρηματικούς 
δρόμους μέχρι να βρει αυτούς που οδηγούν σε επιτυχίες.  Όμως μέσα 
από αυτό διδάχθηκε και μας δίδαξε.  Ένα πολύτιμο καταστάλαγμα 
επιχειρηματικής εμπειρίας και οράματος που έγινε πράξη.

Ο χρόνος κύλησε και άνοιξε την πόρτα στη νέα γενιά.  Η επακόλουθη 
ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου τα τελευταία 25 χρόνια, από τη 
στιγμή που αναλάβαμε τη διοικητική ευθύνη μαζί με τον αδελφό μου, 
ήταν το αποτέλεσμα ενός νέου οράματος, και ισχυρών συνεργασιών 
με διεθνείς και τοπικούς πρωταγωνιστές.  Και πάνω απ’ όλα μια 
ακατάπαυστης προσπάθειας να προσελκύουμε και να εξελίσσουμε 
τα καλύτερα στελέχη.  Γιατί η επιτυχία στην εποχή μας βασίζεται στη 
δύναμη της ομάδας.  Στη σύνθεση ιδεών, γνώσεων και εμπειριών.  Σε 
όλα μας τα βήματα, όμως, πυξίδα μας ήταν και είναι οι αρχές και οι 
αξίες με τις οποίες ο πατέρας μας δημιούργησε τον Όμιλο.



8 9

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να αναγνωρίσω τη μεγάλη συμβολή 
των εργαζομένων μας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου καθώς και 
όλους εκείνους που πρόσφεραν στον Όμιλο τα τελευταία 75 χρόνια.  
Αποτελούν πυρήνα της επιχειρηματικής μας δύναμης.  Οι άνθρωποι 
μας είναι η δύναμη μας.  Πάνω απ’ όλα είμαστε συνάδελφοι και 
συνεργάτες ζωής.

Ευχαριστίες οφείλω και στη σύζυγο μου, την Έρικα, η οποία 
παράλληλα με τις απαιτήσεις της δικής της επιχείρηση, ανέλαβε, στη 
συνεχή απουσία μου, και την αγωγή των τριών υπέροχων μας παιδιών, 
του Φώτου, του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας.  Δεν ξέρω πραγματικά 
πως τα καταφέρνει.

Πέρα και πάνω απ’ όλα, οι επιχειρηματικές προσπάθειες κρίνονται σαν 
επιτυχημένες όχι από τα λόγια των ανθρώπων που τις διοικούν.  Αλλά 
από την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη σχέση αφοσίωσης με τους 
καταναλωτές και πελάτες στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες.

Για όλους εμάς, στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, αυτή είναι η πιο μεγάλη 
απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.»

Ακολούθως ο Πρέσβης της Δανίας κ. Michael 
Braad, που ήλθε ειδικά στην Κύπρο, απένειμε 
ειδική τιμητική διάκριση στον κ. Φώτο 
Φωτιάδη από την Κυβέρνηση της Δανίας.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη 
τιμητική διάκριση που η Κυβέρνηση της 
Δανίας απένειμε στον κ. Φώτο Φωτιάδη.  Η 
πρώτη τιμητική διάκριση της Κυβέρνησης της 
Δανίας απονεμήθηκε στον κ. Φώτο Φωτιάδη 
στις 13 Ιουνίου 2013,  δια της τότε πρέσβειρας 
της Δανίας στην Κύπρο.

Επιδίδοντας την τιμητική αυτή διάκριση ο πρέσβης της Δανίας κ. 
Michel Braad είπε: Θα σταθώ ιδιαίτερα αποτίοντας τον πρέποντα φόρο 
τιμής στον άνθρωπο που είναι στο επίκεντρο αυτής της εκδήλωσης 
τον κον Φώτο Φωτιάδη,  αναγνωρίζοντας επίσημα εκ μέρους της 
χώρας μου τη μακρόχρονη και αξιοθαύμαστη συνεισφορά του στην 
ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της πατρίδας μου Δανίας 
και της Κύπρου».

Στη συνέχεια μίλησε ο Α΄ Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Carlsberg Δανίας κ. 
Cees’t Hart, ο οποίος αφού συνεχάρει 
τον κ. Φώτο Φωτιάδη για τη σημαντική 
επέτειο του Ομίλου, τον ευχαρίστησε 
εκ μέρους της Carlsberg Δανίας για την 
επιτυχή και συνεχώς αναπτυσσόμενη 
πολύχρονη και αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ 
της Carlsberg Δανίας και του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, τονίζοντας ιδιαίτερα 
πως η νοοτροπία του Ιδρυτή του Ομίλου, 
του κύριου Φώτου Φωτιάδη, αποτελεί 
ένα όμορφο παράδειγμα για όλους μας. 
Ταυτόχρονα συνεχάρει και τους δύο διευθύνοντες συμβούλους,  
Παύλο και Αλέξη Φωτιάδη.

Στη συνέχεια του λόγο πήρε ο κ. Φώτος Φωτιάδης, ο οποίος ανέφερε 
τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, την 
Κυβέρνηση της Δανίας που για δεύτερη φορά με βραβεύει.

Ευχαριστώ θερμά τον Εξοχότατο Πρέσβη της Δανίας, κ. Michael 
Braad, που ήρθε ειδικά για να  μου απονείμει τη δεύτερη αυτή 

τιμητική διάκριση της αξιαγάπητης φίλης 
χώρας του με την οποία η Κύπρος συνδέεται 
με ιστορικούς και ακατάλυτους δεσμούς.

Ευχαριστώ ολόθερμα και την Carlsberg για 
την διαχρονική της στήριξη, όπως και τον 
Πρώτον Εκτελεστικό της Σύμβουλο, κύριο 
Κέις Ντε Χαρτ για τα καλά του λόγια. 

Οι δεσμοί μας με τη Carlsberg όσο και με το 
λαό της Δανίας, τόσο εμένα προσωπικά όσο 
και της οικογένειας μου, έχουν εξελιχθεί και 
είναι πραγματικά αδελφικοί.

Κατά την ιστορική αυτή στιγμή αισθάνομαι την υποχρέωση να 
ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας για την 
ιδιαίτερη τιμητική διάκριση, που μου απένειμε δια του εδώ Ιταλού 
Πρέσβη κ. Guido Cerboni.

Στην Κυπριακή Κοινωνία, οφείλω και εκφράζω, βαθύ σέβας και 
απέραντη εκτίμηση για την στήριξη και την αγάπη της όλα αυτά τα 
μακρά χρόνια.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την στρατιά των συμβούλων, συνεργατών 
και συναδέλφων, Κύπρου και εξωτερικού. Χωρίς τη στήριξη τους 
πολλά από τα επιτεύγματα μας δεν θα πραγματοποιούντο.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους διευθυντές των διαφόρων εταιρειών μας, 
Κύπρου και εξωτερικού, οι οποίοι λόγω της αφοσίωσης, εντιμότητας 
και παραγωγικότητας τους, βοήθησαν το έργο μας.

Ευχαριστίες οφείλω και στις τράπεζες μας, Κύπρου και Εξωτερικού. 
Δια της εμπιστοσύνης με την οποίαν μας περιέβαλαν, συνέβαλαν 
στην υλοποίηση έργων, πολλές φορές πολύ μεγαλύτερων της 
κεφαλαιουχικής μας βάσης.

Πρέπει να εκφράσω βαθειά ευγνωμοσύνη στους γονείς μου στους 
οποίους οφείλουμε την πολύ ευτυχισμένη παιδική μας ζωή και τις 
αρχές πάνω στις οποίες κτίσαμε αυτό που είμαστε.

Το παράδειγμα δε του αυτοδημιούργητου, έντιμου, σοφού πατέρα μας, 
υπήρξε η κατευθυντήρια γραμμή της πορείας μας.

Την βαθειά μου αγάπη και απεριόριστη εκτίμηση, οφείλω στην 
λατρευτή μου σύζυγο Μαρία.  Καρτερικά με αναπλήρωνε στον 
πρωταρχικό μας στόχο, της καλής ανατροφής των παιδιών μας, κατά 
τις ατέρμονες πολύμοχθες ενασχολήσεις μου στην Κύπρο και το 
εξωτερικό.

Ο ρόλος αυτός μου άφηνε και περισσότερο χρόνο για την παραγωγή 
και υλοποίηση του οράματος μου.  Είμαι δε ευτυχής που σήμερα, τα 
πανάξια παιδιά μας, Παύλος και Αλέξης, όχι μόνο πίστεψαν στο ίδιο 
όραμα αλλά και το προάγουν με άλματα ο κάθε ένας στο τομέα του.

Ευχαριστώ και όλους εσάς, αγαπητοί μου, που μας τιμάτε απόψε με 
την εδώ παρουσία σας.  Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους που μας 
ήρθαν ειδικά από το εξωτερικό από διάφορες χώρες μέχρι και την 
Άπω Ανατολή». Τέλος ο κ. Φώτος Φωτιάδης, ευχήθηκε σ’ όλους καλή 
βραδιά.

Στη συνέχεια η όμορφη βραδιά έκλεισε με έργα σπουδαίων Ελλήνων 
και ξένων δημιουργών, όπως το Χαμόγελο της Τζοκόντα του αείμνηστου 
Μάνου Χατζιδάκι, τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς επίσης 
και μουσικούς διαλόγους του Νίνο Ρότα και Μάνου Χατζιδάκι από το 
κουιντέτο «Quintus Ensemble», ορχήστρα εγχόρδων και πιάνου, υπό 
τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου κ. Γιώργου Κουντούρη.  

Δημιουργός των διασκευών, ο καταξιωμένος Κύπριος καλλιτέχνης 
Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Ομίλου, πέραν από την δωρεά ύψους 
100,000 ευρώ για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του 
Αρχαίου Ιδάλιου, ενός σημαντικού και μοναδικού θησαυρού για την 
Κύπρο. Επίσης αναμνηστικού δώρου προς όλους τους καλεσμένους, 
έγινε εισφορά στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Βαγόνι Αγάπης και 
Αλκυονίδες.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης 

Ιδρυτής και για πολλές δεκαετίες ιθύνων νους του Ομίλου Φώτος 
Φωτιάδης είναι ο Φώτος Ια. Φωτιάδης ένας πολυτάλαντος, 
εργατικός, ακούραστος και τελειομανής δημιουργός, πρωτοπόρος 
επιχειρηματίας αλλά ταυτόχρονα και λάτρης της προόδου και 
προστάτης των γραμμάτων και τεχνών.

Δεν είναι τυχαίοι οι χαρακτηρισμοί που κατά καιρούς αποδόθηκαν στον 
κ. Φώτο Φωτιάδη, όπως «Πατριάρχης του Κυπριακού Επιχειρείν», 
«Γητευτής του εμπορίου», «Άρχοντας Ευπατρίδης», Μαικήνα και 
πολλοί άλλοι.

Παρά τις απίστευτες δυσκολίες, με την πρωτοφανή οξυδέρκεια 
και εφευρετικότητα του, ο κ. Φωτιάδης, κατόρθωνε πάντοτε, με την 
υποδειγματική, εφευρετική και πρωτοποριακή δραστηριότητα του, 
να θέτει στέρεες βάσεις για τη δημιουργία του γνωστού ονόματος, με 
παγκόσμια εμβέλεια « Φώτος Φωτιάδης».

Η πτυχή όμως, που χαρακτηρίζει την ποιότητα του ανθρώπου Φώτου 
Φωτιάδη, είναι η διακηρυχθείσα αρχή του, τη δεκαετία του 1960, ότι «ο 
Όμιλος θα επιστρέφει στο Κοινωνικό Σύνολο όσα γίνεται περισσότερα 
από όσα η στήριξη και η αγάπη της κοινωνίας τον καταξιώνει».

Η αρχή αυτή, τηρείται έκτοτε πιστά και συνεχίζεται με την λειτουργία, 
το 1992, του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης» με τη γνωστή πολύμορφη προσφορά του.

Η πρώτη εταιρεία του Ομίλου ξεκίνησε από μηδενική βάση το 1942.

Ήταν στη βράση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα σε ένα 
κλίμα στερήσεων και φτώχειας, όταν ο γεμάτος ενέργεια νεαρός τότε 
επιχειρηματίας Φώτος Φωτιάδης, με κύρια εφόδια τη σπάνια και 

ανεξάντλητη ενεργητικότητα και παραδειγματική αυτοπεποίθηση που 
τον χαρακτηρίζει, εισέρχεται στο εμπόριο  

Για να καλύψει, τα κενά που είχαν προκληθεί, σε είδη πρώτης ανάγκης, 
εξαιτίας του πολέμου, δημιουργεί τότε, διάφορες βιοτεχνίες, την μια 
μετά την άλλη.  Τα ποιοτικά προϊόντα των βιοτεχνιών του, που ήταν και 
τα μόνα, τύγχαναν γενικής αποδοχής.

Αυτό όμως που του έδωσε πραγματική ώθηση και πρωτιά κυριολεκτικά, 
ήταν η τυχαία φιλία του, το 1939, με τον καπετάνιο του πλοίου Fouadieh, 
του μοναδικού καραβιού που προσέγγιζε κατά την διάρκεια πολέμου 
την Κύπρο. Με τη βοήθεια του Καπετάνιου αρχίζει να μεταφέρει 
εμπορεύματα από τα λιμάνια που προσέγγιζε: Αλεξάνδρεια, Πορτσάιτ, 
Χάιφα και Βηρυτό.

Οι βιοτεχνίες και οι εισαγωγές που ακολούθησαν, δημιουργούν 
σταδιακά, ένα τεράστιο ρεύμα πελατών και η επιχείρηση αποκτά 
προβάδισμα έναντι και πολύ μεγαλύτερων Οίκων της τότε εποχής.

Μόλις τέλειωσε ο πόλεμος λόγω της γνώσης και εμπειρίας που 
απέκτησε ήδη για τα προϊόντα της περιοχής, ανέπτυξε εκτεταμένο 
εμπόριο με την Μέση Ανατολή, καθιστώντας τον, τον πρώτο Κύπριο 
έμπορα που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Μπόρεσε να αφοσιωθεί στον τομέα αυτό, όπως σημειώνει ο ίδιος, 
αφού είχε εξασφαλισμένα τα νώτα του στην Κύπρο με τα δύο άξια 
αδέλφια του, τον Τάκη και τον Κίκο.

Το 1947, ανοίγει το πρώτο του γραφείο στην Αλεξάνδρεια ενώ το 
1948 δημιουργεί αποθήκες στο Free Zone της Βηρυτού και από 
εκεί επεκτείνεται σε όλες τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής και μέσω του γραφείου που ανοίγει το 1949 στην Αθήνα.

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, ξανοίχθηκε σε μεγάλης κλίμακας 
εμπόριο με τις Ανατολικές Σοσιαλιστικές Χώρες και την Κίνα, της 
οποίας είχε εξασφαλίσει την αποκλειστική αντιπροσωπεία για όλα της 
τα προϊόντα σε Κύπρο και Ελλάδα, με βάση το ανταλλακτικό εμπόριο 
(το γνωστό barter)

Σταθμός της περιόδου εκείνης, υπήρξε η εξασφάλιση της 
αποκλειστικής παγκόσμιας αντιπροσωπείας των Ελληνικών λεπίδων 
ΑΣΤΟΡ, του αδελφικού του φίλου, Αδάμ Πολίτη.

Οι βασικοί του ανταγωνιστές στις λεπίδες, ήταν οι κολοσσοί, Gillette 
και Wilkinson οι οποίοι όμως απαιτούσαν πληρωμή με άνοιγμα 
πιστώσεως και σε σκληρό συνάλλαγμα, το οποίο οι Σοσιαλιστικές 
Χώρες δεν διέθεταν.

Απέκτησε πλεονέκτημα δεχόμενος πληρωμή των λεπίδων σε δικά 
τους προϊόντα και με τον τρόπο αυτό κέρδισε τις τεράστιες αυτές 
αγορές υπέρ της ΑΣΤΟΡ.  Διέθετε δε τα προϊόντα στις διάφορες 
αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου είχε αναπτύξει 
δίκτυο πωλήσεων, βοηθούμενος και από τον αδελφό του Κίκο.

Με την ανεξαρτησία άρχισε να μελετά τις βιομηχανικές ανάγκες της 
Κύπρου.

Επέλεξε δύο για τις οποίες ετοίμασε τις σχετικές μελέτες και 
υπέβαλε πρώτος, στις 2 Αυγούστου του 1960, αιτήσεις για δημιουργία 
Τσιμεντοποιείου και Ζυθοποιείου.

Μετά την απογοήτευση της αδικαιολόγητης άρνηση της άδειας 
Τσιμεντοποιείου ακολούθησε και η δεύτερη απογοήτευση με την 
άρνηση της έκδοσης άδειας για το Ζυθοποιείο.

Προχώρησε τότε στην αγορά του Ζυθοποιείου Πλατάνη για την 
εξασφάλιση της άδειας.
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Ακολούθησε ο σκληρός αγώνας με την Carlsberg , ο οποίος κράτησε 
πέντε χρόνια. Έληξε τελικά με την εξασφάλιση της πρώτης άδειας 
παραγωγής της παγκόσμια φημισμένης μπύρας Carlsberg, εκτός 
Δανίας, όταν ο κ. Φωτιάδης τους υπέβαλε την τελευταία του μελέτη 
που έληγε με την εξής φράση: «Έχετε την ευκαιρία, με την εισήγηση 
μου να καταστήσετε την Carlsberg, ως την Coca Cola των μπυρών 
στο κόσμο.  Διαφορετικά, κάποιος από τους ανταγωνιστές σας θα το 
πράξει και εσείς θα χάσετε το τραίνο».

Σήμερα, η Carlsberg ως γνωστό παράγεται σε δεκάδες χώρες και η 
Εταιρεία εξελίχθηκε ως μια από τις κορυφαίες ζυθοποιείες στον 
κόσμο.

Από το 1990 και μετά υπό τη διεύθυνση των Διευθυνόντων Συμβούλων 
του, Παύλου και Αλέξη Φωτιάδη, με στοχευμένη στρατηγική και 
επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο Όμιλος αναπτύσσεται ραγδαία και 
χαρακτηρίζεται ως πρότυπο υγιούς οργανισμού.  Αναγνωρίζεται 
μάλιστα ως ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιόπιστους 
συνεργάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο 
διεθνών συνεργασιών με εταιρείες κολοσσούς παγκόσμιας φήμης.

Με ετήσιο κύκλο εργασιών που φθάνει τα 340 εκατομμύρια, με 1100 
άτομα προσωπικό και με δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής 

και διανομής ποτών, ανάπτυξης γης και των ασφαλειών, ο Όμιλος 
Φώτος Φωτιάδης διαδραματίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
Κύπρο, αναπτύσσοντας παράλληλα ισχυρή δραστηριότητα σε Ελλάδα, 
Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία.  Αυτά για την πορεία του Ομίλου.

Πέραν των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης 
και ο ομώνυμος Όμιλος εδώ και σχεδόν μισό αιώνα αποτελούν τη 
γέφυρα μιας σταθερής και ισχυρής συνεργασίας μεταξύ Δανίας και 
Κύπρου κα σε άλλους τομείς όπως τις επιστήμες και το πολιτισμό.

Κατά καιρούς η Carlsberg και ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης έχουν 
συνδιοργανώσει διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως Εκδόσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, όπως η έκθεση 
των Κυπριακών Αρχαιοτήτων στα μουσεία των Σκανδιναβικών Χωρών 
η οποία φιλοξενήθηκε στη Γλυπτοθήκη της Carlsberg το 1984, 
για τέσσερις μήνες και η οποία δέχτηκε περίπου δύο εκατομμύρια 
επισκέπτες, συνέργειες για αρχαιολογικές ανασκαφές, συντήρηση 
ιστορικών χώρων και πολλά άλλα.
Ως ελάχιστο δείγμα εκτίμηση προς τον κ. Φωτιάδη για την καθοριστική 
συμβολή του στους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, είναι 
και η για δεύτερη φορά βράβευση του κ. Φωτιάδη από την Κυβέρνηση 
της Δανίας, με την ευκαιρία των εορτασμών των 75χρονων του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης.
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά Πολιτιστικά

Αθλητικά
Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

13° Τουρνουά Παλαιμάχων 
Oμίλου Λευκωσίας

Επίσκεψη Αγάπης στο Κέντρο 
Παρέμβασης για Άτομα με 
Αυτισμό στη Λευκωσία

Ένα όνειρο μια ευχή - 
18ο Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς 

Ride On ... με Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΑΓΡΟΣ, Ζωή χωρίς όρια!

Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης 
βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης»

Εγκαίνια Βιβλιοθήκης 
«Νεόφυτος Χανδριώτης»

Καταπληκτική επιτυχία σημείωσαν
η Ημερίδα και  η τελετή απονομής 
των βραβείων Κώστα  Μόντη

Προσωπικό Αγορά

Η Universal Life βράβευσε τους 
κορυφαίους Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους της για το 2016

Ανθρώπινο Δυναμικό

Συνταξιοδότηση 
Αρετής Κωνσταντίνου

Αφυπηρέτηση Παναγιώτη 
και Κούλλας Τσιάκκιρου

«Ημέρα Παιδιού»
στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
International Women’s Day

Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Universal Life

Δωρεά νέου πρωτοποριακού 
εργαλείου διαφώτισης για τον 
καρκίνο του Παχέος Εντέρου από 
την Universal Life

Universal Life: πρώτη ξενάγηση στο 
πρωτοποριακό τρισδιάστατο  
φουσκωτό διαφώτισης για τον  
καρκίνο του Παχέος Εντέρου
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Το Έπαθλο Ήθους Τέχνης και Αρετής, αποτελεί για τον ποδοσφαιριστή 
μέγιστη τιμή και ποδοσφαιρική καταξίωση και προσθέτει σημαντι-
κά στην ποδοσφαιρική του αξία. Βασίζεται στην αγωνιστικότητα, την 
πειθαρχία, το ήθος, την εκτίμηση και τον σεβασμό στον αντίπαλο, που 
επιδεικνύει ο ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο , στη διάρκεια 
του αγωνιστικού μήνα. 

Αυτές οι αρετές μαζί με το λευκό αγωνιστικό ποινικό μητρώο (δικαιού-
νται μόνο μια κίτρινη κάρτα διαρκούσης της αγωνιστικής), αποτελούν 
τα βασικά κριτήρια βάση των οποίων οι αθλητικοί συντάκτες δια  της 
ψήφου τους, αναδεικνύουν τον κορυφαίο κάθε αγωνιστικής.

Περαιτέρω το Έπαθλο αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του ποδο-
σφαίρου, καθότι δίνει την ευκαιρία στον ποδοσφαιριστή να υποδείξει 
ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στο οποίο η Carlsberg, συνεισφέρει το 
ποσό των 1000 ευρώ.

Για τους  μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, 
2017, με τους οποίους συμπληρώθηκε  η ποδοσφαιρική περίοδος 
2016/2017, του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ά Κατηγορίας,  καλύτεροι 
ποδοσφαιριστές αναδείχτηκαν οι :

Ιανουάριος 2017
Φρανσίσκο Πίτι –ΑΕΛ

H απονομή του επάθλου στον "Καλύτερο Ποδοσφαιριστή" Ιανουαρίου 
21017, Φρανσίσκο Πίτι, έγινε την Τετάρτη, 8/2/17, από τον Διευθυντή 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, Αντρέα Σμυρίλ-

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg
Ποδοσφαιρική περίοδος 2016/2017
9000 ευρώ σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

λη, στο Yellow Pride Cafe, στο οίκημα του σωματείου της ΑΕΛ, στη 
Λεμεσό, στη παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ Δημήτρη Γιαν-
νέλη, του εκπροσώπου τύπου Θεοδώρου Αντωνίου και αρκετών φίλων 
της ομάδας της Λεμεσού. 

Παράλληλα, ο Αντρέας Σμυρίλλης,   επέδωσε και το χρηματικό ποσό 
των 1000 ευρώ,  συνεισφορά της  Carlsberg , στην πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος «ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ. (Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών)», κα 
Ασουσένα Σοφοκλέους. 

Ο  Ανδρέας Σμυρίλλης,  συγχάρηκε τον ποδοσφαιριστή για την επι-
τυχία του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του 
σταδιοδρομία. Συγχαρητήρια εξέφρασε επίσης και προς το Ίδρυμα ΚΕ.
ΠΑ.Κ.Υ. για το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί.

Ο Πίτι, από την πλευρά του  ευχαρίστησε την Carlsberg και τους αθλη-
τικούς συντάκτες για την τιμητική αυτή διάκριση, καθώς και τους 
συμποδοσφαιριστές του για την  συμβολή τους  στην επιτυχία του και  
τόνισε ότι θα προσπαθήσει να το κερδίσει ξανά.

Τέλος, από  πλευρά της η κυρία Ασουσένα Σοφοκλέους, ευχαρίστησε 
την Carlsberg για την πολυσχιδή προσφορά της στον αθλητισμό και 
την κοινωνία γενικότερα, την ΑΕΛ και τον ποδοσφαιριστή ο οποίος 
επέλεξε το "ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ." για την προσφορά των 1000€ και πρόσθεσε 
ότι τα χρήματα θα διατεθούν σε παιδιά και φοιτητές που έχουν οικονο-
μικά προβλήματα, καθώς επίσης και σε οικογένειες.

Φεβρουάριος 2017
Αντρέ Άλβες - Ανόρθωση
Ο "Καλύτερος Ποδοσφαιριστής" Φεβρουαρίου, ο Βραζιλίανος Αντρέ 
Άλβες, της Ανόρθωσης,  σε συνεννόηση με το σωματείο του, επέ-
λεξε το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα "Θεοτόκος", στη Λεμεσό, στο οποίο 
η  Carlsberg συνείσφερε το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα με τους 
όρους και κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δημοφιλούς 
θεσμού της Carlsberg. 

Την απονομή του επάθλου στον Αντρέ Άλβες και την επίδοση της επι-
ταγής των 1000 ευρώ, στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοτόκος, 
κ Θωμά Κατσιώτη,  έκανε ο συνάδελφος Διευθυντής Δημοσίων Σχέ-
σεων, Αντρέας Σμυρίλλης, την Παρασκευή 10/3/17, στα γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς..  

Ο ποδοσφαιριστής ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος  για την 
δεύτερη του επιτυχία , ( η πρώτη ήταν ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοι-
ας, τον Μάρτιο του 2013),  ευχαρίστησε την Carlsberg κα τους αθλητι-
κογράφους για την τιμή που του έκαναν και υποσχέθηκε πως θα συνε-
χίσει να αγωνίζεται για τις αξίες που το Έπαθλο πρεσβεύει.
 
Ο Αντρέας Σμυρίλλης, συγχάρηκε τον Αντρέα Άλβες, για την επιτυχία 
του, καθώς και τον κ. Κατσιώτη για το φιλανθρωπικό  έργο που το ίδρυ-
μα Θεοτόκος επιτελεί.

Με τη σειρά του ο κ. Κατσιώτης, εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες 
του ΔΣ του Ιδρύματος Θεοτόκος, προς την Carlsberg για την συνεισφο-
ρά της και τον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, για την προσφορά  του στην 
κοινωνία γενικότερα και τόνισε πως τέτοιες χειρονομίες αποτελούν  
παράδειγμα προς μίμηση.

Μάρτιος 2017 
Νικόλας Ιωάννου - ΑΠΟΕΛ
Ο νεαρός αμυντικός ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Νικόλας Ιωάν-
νου, αναδείχτηκε  ως ο ΄΄ Καλύτερος Ποδοσφαιριστής ΄΄ του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg,  για τον μήνα Μάρτιο 2017. Η 
ανάδειξη του αυτή στην κορυφαία βαθμίδα του Επάθλου,  αποτελεί το 
επιστέγασμα της παραδειγματικής αγωνιστικής του παρουσίας, συ-
μπεριφοράς και απόδοσης στους αγωνιστικούς χώρους  και  προσθέ-
τει σημαντικά στην ποδοσφαιρική του αξία.

 Ο Νικόλας Ιωάννου,  επέλεξε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα  ́ ΄Αλκυονίδες΄΄ 
στο οποίο η  Carlsberg συνείσφερε το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα 
με τους όρους και κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δημο-
φιλούς θεσμού της εταιρείας. 

Παραλαμβάνοντας το έπαθλο του, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων, Αντρέα  Σμυρίλλη, ο Νικόλας  ανάφερε μεταξύ άλλων: «ευχα-
ριστώ την Carlsberg και τους αθλητικούς συντάκτες για την τιμή που 
του έκαναν. Αυτό είναι το  πρώτο μου έπαθλο και θα προσπαθήσω να 
κερδίσω και άλλα.  Θα συνεχίσει να αγωνίζομαι στα πλαίσια του  τίμιου 
παιχνιδιού και των αρχών που το έπαθλο πρεσβεύει, καθώς και για την 
επίτευξη των στόχων του σωματείου μου». 

Η Διευθύντρια του   Ιδρύματος ΄΄ Αλκυονίδες΄ ,́ κα Γεωργία Πολυβί-
ου, ευχαρίστησε  την Carlsberg και τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, για 
την οικονομική στήριξη που προσφέρουν στα φιλανθρωπικά Ιδρύμα-
τά μέσω του θεσμού του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής και την 
κοινωνία γενικότερα, καθώς και τον ποδοσφαιριστή που επέλεξε τις 
΄΄Αλκυονίδες΄΄ για την εισφορά των 1000 ευρώ.  

Tέλος, ο συνάδελφος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων,   Αντρέας Σμυ-
ρίλλης, συγχάρηκε τον Νικόλα Ιωάννου για την επιτυχία του και του 

ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Συγχαρητή-
ρια εξέφρασε επίσης εκ μέρους της εταιρείας προς την  κα Γεωργίου 
Πολυβίου, για το Φιλανθρωπικό έργο που το Ίδρυμα του οποίου προ-
ΐσταται επιτελεί, επισημαίνοντας  πως ο  Όμιλος Φώτος Φωτιάδης,  
στα πλαίσια της Εταιρικής του Κοινωνικής Ευθύνης, θα συνεχίσει να 
στηρίζει τις προσπάθειες που στόχο έχουν την ποιοτική προσφορά νο-
σηλείας και  φροντίδας σε πάσχοντες συνανθρώπους μας. 

Απρίλιος 2017
Χόρχε Λαρένα – ΑΕΚ
Η Carlsberg δεν θα μπορούσε να μην επιβραβεύσει  και να στηρίξει 
την αξιέπαινη  προσπάθεια των ποδοσφαιριστών για την ίδρυση και 
καθιέρωση του φιλανθρωπικού - εθελοντικού οργανισμού ''Γκολ στη 
Ζωή'', που στόχο έχει την προσφορά στη κοινωνία και τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο μας.

Έτσι, εκτιμώντας τους σκοπούς της δημιουργίας του  ιδρύματος και 
με τη σύμφωνη γνώμη του αναδειχθέντα από την ψήφο των αθλητικών 
συντακτών "Καλύτερου Ποδοσφαιριστή" του Επάθλου Carlsberg,  για 
τον μήνα  Απρίλιο 2017,  ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Χόρχε Λαρένα, συ-
ναποφασίσθει, όπως το χρηματικό βραβείο των 1000 ευρώ, αποδοθεί 
στο εν λόγω νεοσυσταθέν ίδρυμα, ''Γκολ στη Ζωή''.

Παραλαμβάνοντας την επιταγή, ο πρόεδρος του ‘’Γκολ στη Ζωή’’ Κων-
σταντίνος Χαραλαμπίδης,  ευχαρίστησε τη Carlsberg  και τον Όμιλο 
Φώτος Φωτιάδης , για την πολύχρονη , πολυσήμαντη και ουσιαστι-
κή  προσφορά τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο  και στη κυπριακή κοι-
νωνία ευρύτερα. Αναφερόμενος στο Έπαθλο Carlsberg, είπε πως νιώ-
θει περήφανος που είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που τιμή-
θηκαν με το βραβείο:  «το Έπαθλο Carlsberg  είναι ο μακροβιότερος 
θεσμός μέσω του οποίου επιβραβεύεται το τίμιο παιχνίδι   και αναδει-
κνύεται το ανθρώπινο πρόσωπο του ποδοσφαίρου. Είναι πάνω   σ΄αυ-
τές τις αρχές και αξίες που το '’ Γκολ στη Ζωή'' στηρίζει την  επιτυ-
χία  και την αναγνώριση του από την  στην κοινωνία», επεσήμανε. 

Ο Χόρχε Λαρένα, δήλωσε χαρούμενος για την βράβευση του και ευ-
χαρίστησε την ΕΑΚ και τη Carlsberg για την τιμητική αυτή διάκριση 
που αποτελεί μοναδική στη καριέρα του. Περεταίρω ευχαρίστησε και 
τους συμποδοσφαιριστές του για την συνεισφορά τους   στην κατάκτη-
ση του βραβείου. Ο Χόρχε, φυσικά όπως  και οι υπόλοιποι ξένοι πο-
δοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Κυπριακό πρωτάθλημα, στηρίζει 
έμπρακτα αυτή τη συλλογική πρωτοβουλία, αφού αναμφίβολα ανήκει 
σε όλους τους Κύπριους, ξένους, εν ενεργεία και παλαίμαχους ποδο-
σφαιριστές. 

Εκ μέρους της Carlsberg, o Δ/ντης Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας 
Σμυρίλλης, συγχάρηκε τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη και τους πο-
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δοσφαιριστές για την ίδρυση του ''Γκολ στη Ζωή'' και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στο ευάρεστο έργο που έχουν να επιτελέσουν και τους 
διαβεβαίωσε πως στην προσπάθεια τους αυτή, η Carlsberg θα είναι 
διπλά τους. Επίσης συγχάρηκε τον Χόρχε Λαρένα για την επιτυχία του 
και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στη  καριέρα του.

Μάιος  2017
Ισμαήλ Σάσσι – ΑΕΛ 
 Ο Τυνήσιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, Ισμαήλ Σάσσι, ήταν ο τελευ-
ταίος  αναδειχθείς ‘’Καλύτερος  Ποδοσφαιριστής’’ του Επάθλου για 
την λήξασα ποδοσφαιρική περίοδο 2016/2017. Ο Σάσσι σε συνεννόηση 
με το σωματείο του, επέλεξε το Fundraising Charity Foundation, στη 
Λεμεσό, για την εισφορά των 1000 ευρώ. 

Τόσο το έπαθλο στον ποδοσφαιριστή, όσο και η επιταγή στο ίδρυμα, θα 
απονεμηθούν στην διάρκεια της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα 
του Αθλητικού Συντάκτη, που θα γίνει την Δευτέρα 3/7/17, στους κή-
πους της Carlsberg, στη παρουσία των αθλητικών συντακτών, του ΚΟΑ 
και άλλων αθλητικών παραγόντων.

Εν τω μεταξύ για τους πρώτους τέσσερις μήνες της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2016/2017, "Καλύτεροι Ποδοσφαιριστές" αναδείχτηκαν οι: 

Σεπτέμβριος 2016 - Κωνσταντίνος Πάγκαλος – ΑΕΖ Ζακακίου
   Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
Οκτώβριος 2016 – Μatt Derbyshire – Oμόνοια
                    Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Σύνδεσμος Γονέων και   
                    Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού 
                    (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)
Νοέμβριος 2016  -  Αlex Da Silva – Απόλλων
                    Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Σύνδεσμος Γονέων και  
       Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού   
      (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)
Δεκέμβριος 2016-  Nika Katcharava – Eθνικός Άχνας
  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Οι Φίλοι της Παιδικής   
  Στέγης και Εφηβικού Ξενώνα Λάρνακας

Συνέχεια του Επάθλου, θα έχουμε με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρι-
κής περιόδου 207/2018, τον Σεπτέμβριο 2017.

Σεπτέμβριος 2016- Κωνσταντίνος Πάγκαλος – ΑΕΖ Ζακακίου
  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Οκτώβριος 2016 – Μatt Derbyshire – Oμόνοια
                 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Ίδρυμα Φίλων Ατόμων με  
                 Ειδικές Ανάγκες (Έλικσς)

Νοέμβριος 2016  -  Αlex Da Silva – Απόλλων
  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Σύνδεσμος Γονέων και         
  Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού  
  (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)

Δεκέμβριος 2016 -  Nika Katcharava – Eθνικός Άχνας
  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα - Οι Φίλοι της Παιδικής  
  Στέγης και Εφηβικού Ξενώνα Λάρνακας

 Η προσφορά της Carlsberg στο Αγροτικό ποδόσφαιρο αναγνωρίζεται 
και εκτιμάται  από τους  παράγοντες  των Ομοσπονδιών που συναπο-
τελούν το οικοδόμημα του Αγροτικού Ποδοσφαίρου. Οκτώ από τις δώ-
δεκα ομοσπονδίες που ανήκουν στη δύναμη της ΣΤΟΚ, (Συνομοσπον-
δία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου),  στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
ύπαρξη τους στη βοήθεια που τους παρέχει η εταιρεία μας για περισ-
σότερα από 40 χρόνια.

 Καθεχρονικά, οι Ομοσπονδίες του Αγροτικού ποδοσφαίρου με τη λήξη 
της αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιούν τις ετήσιες τελετές βρά-
βευσης όλων των διακριθέντων ομάδων των σωματείων, που έλαβαν 
μέρος στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, στις οποίες παρευρί-
σκονται  ποδοσφαιριστές, εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, μέλη του ΔΣ 
του ΚΟΑ, της ΚΟΠ, τοπικοί άρχοντες και άλλοι παράγοντες του αθλητι-
σμού, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας μας.

Ξεχωριστή θέση στις βραβεύσεις, είχε η τελετή  βράβευσης  των Αρί-
στων της ΣΤΟΚ, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 
7/6/17, παρουσία όλων των αθλητικών φορέων προέδρων των ομο-
σπονδιών, και άλλων πολιτειακών αρχών. Η εκδήλωση είχε πανηγυρι-
κό χαρακτήρα, λόγω των εορτασμών για τα 40χρονα της ΣΤΟΚ και τε-
λούσε υπό την αιγίδα του προέδρου της Βουλής κ Δημήτρη Συλλούρη.

 Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΣΤΟΚ, Μαρίνος Τιμοθέου, ευχαρίστη-
σε εκ μέρους όλων των ομοσπονδιών τη χορηγό της ΣΤΟΚ, φίλαθλη 
εταιρεία Carlsberg, η οποία από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας, εδώ 
και 40 χρόνια, είναι δίπλα της και προσφέρει ποικιλοτρόπως τόσο στη 
ΣΤΟΚ, όσο και στις Ομοσπονδίες και στα Σωματεία μέλη της. Ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ομίλου Δρα Φώτο Φωτιάδη και τη δι-
εύθυνση της Φώτος Φωτιάδης,  και τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων 
της Εταιρείας, Ανδρέα Σμυρίλλη για τη βοήθεια, τη συνεργασία και τη 
θετική τους ανταπόκριση σε κάθε αίτημα της ΣΤΟΚ. 

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της εταιρείας μας, ο συνάδελφος, 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, ο οποίος συγχά-
ρηκε όλα τα Σωματεία που βραβεύονταν και εξήρε με πολύ κολακευ-
τικά λόγια το αξιόλογο έργο που επιτελούν τόσο η ΣΤΟΚ, όσο και τα 
Αγροτικά Σωματεία. 

 Μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης ο Αντρέας Σμυ-
ρίλλης, ανακοίνωσε ενώπιων όλων των εκπροσώπων του Αγροτικού 
ποδοσφαίρου, την αποχώρηση από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και 
την αγαπημένη του Carlsberg, λόγω της αφυπηρέτησης του και επε-
σήμανε ότι αυτή ήταν και η τελευταία επίσημη παρουσία του υπό την 
ιδιότητα του Διευθυντή Δημοσίων σε εκδήλωση της ΣΤΟΚ. Περαιτέρω  
ευχαρίστησε τη διεύθυνση της εταιρείας για τη δυνατότητα που του 
έδωσε όλα αυτά τα χρόνια να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και το Αγρο-
τικό ποδόσφαιρο, καθώς και όλο τον Αγροτικό ποδοσφαιρικό κόσμο 
για τη συνεργασία και τη φιλία που του πρόσφεραν.  

Αγροτικό Ποδόσφαιρο
Τέλος, δήλωσε πως μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, υπό την 
νέα του ιδιότητα, θα συνεχίσει  να στηρίζει με κάθε τρόπο το Αγροτικό 
Ποδόσφαιρο.

Μετά από τους σύντομους χαιρετισμούς, ακολούθησε η απονομή των 
επάθλων προς όλα τα Σωματεία που διακρίθηκαν, με έπαθλα που 
αθλοθέτησε η χορηγός της ΣΤΟΚ, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, καθώς 
και επίδοση της χορηγίας της   Carlsberg. Η εκδήλωση έληξε με την 
παράθεση δεξίωσης.

Ε.Π.Ο.Λ.

Α.Ο.Κ.Ν.Ε.Λ.

Σ.Τ.Ο.Κ

Π.Ο.Α.Σ.Π.

Ε.Π.Ο.Π.Λ.

Ε.Π.Ε.Λ.
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 13° ποδοσφαιρικό τουρνουά 
παλαιμάχων  Ομίλου Λευκωσίας, που διοργάνωσε ο ΄Ομιλος Παλαι-
μάχων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο και 
τη φίλαθλη εταιρεία  Carlsberg και το οποίο ήταν αφιερωμένο στον 
αγώνα ενάντια στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Πρίν από την διεξαγωγή του τουρνουά, πραγματοποιήθηκε Δημοσι-
ογραφική Διάσκεψη, στο Δημαρχείο Στροβόλου, στην διάρκεια της 
οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης, 
στη παρουσία του  Υπουργού Υγείας Δρα Γιώργου Παμπορίδη και του 
Δημάρχου Στροβόλου κ. Αντρέα Παπαχαραλάμπους. Στο περιθώριο 
της διάσκεψης, η φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, επέδωσε δια του Διευ-
θυντή Δημοσίων Σχέσεων , Αντρέα Σμυρίλλη, αθλητικό υλικό, για τις 
ομάδες των παλαιμάχων Λευκωσίας.

Νικητής του τουρνουά που διεξήχθη την Παρασκευή 21 Απριλίου 
2017, στο στάδιο ΓΣΠ, μεταξύ των παλαιμάχων ΑΠΟΕΛ, Ομόνοιας, 
Ολυμπιακού και Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, αναδείχτηκε  η ομάδα 
του ΑΠΟΕΛ, η οποία επεβλήθηκε του Ολυμπιακού στον τελικό με 1-0.
Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι που απόλαυσαν ξανά 
τα ινδάλματα τους να αγωνίζονται και να τους επαναφέρουν όμορφες 
ποδοσφαιρικές στιγμές από το παρελθόν.  

Μετά την λήξη του τουρνουά, ακολούθησε συνεστίαση στη ταβέρνα "τα 
Πεύκα του Λεωνίδα", στη διάρκεια της οποίας οι παλαίμαχοι σε μια 

13° Τουρνουά Παλαιμάχων 
Oμίλου Λευκωσίας

όμορφη οικογενειακή  ατμόσφαιρα, συνδύασαν το "τερπνόν μετά του 
ωφελίμου",  και θυμήθηκαν τα παλιά. Στα πλαίσια της συνεστίασης,  τι-
μήθηκαν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που έγραψαν την δική τους ιστο-
ρία στο κυπριακό ποδόσφαιρο και έγιναν οι απονομές των επάθλων 
που αθλοθέτησε η φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, στους πρωταθλητές, 
καθώς και σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά και τους 
συντελεστές της  διοργάνωσης. Ειδικές βραβεύσεις έγιναν στον Μέγα 
χορηγό του τουρνουά,  ΟΠΑΠ Κύπρου, για την διαχρονική στήριξη του 
στον Όμιλο Παλαιμάχων Λευκωσίας και στον Παγκύπριο Αντιναρκωτι-
κό Σύνδεσμο, για το σημαντικό και αξιόλογο έργο που επιτελεί.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Πέπης Ιακώβου ευ-
χαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, 
τον Δήμαρχο Στροβόλου, κ Αντρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος έθε-
σε υπό την αιγίδα τη συνεστίαση, τον Προεδρο της ΟΠΑΠ κ. Δημήτρη 
Αλετράρη, τον Υπουργό Υγείας Δρ Γιώργο Παμπορίδη, υπο την υψη-
λή προστασία του οποίου τελούσε η διοργάνωση του τουρνουά,  την 
Οργανωτική Επιτροπή και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία του 
τουρνουά, καθώς και τις ομάδες που συμμετείχαν σ΄αυτό. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τον Μέγα Χορηγό ΟΠΑΠ Κύ-
πρου, την Επίσημη Χορηγό του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, συν-
διοργανωτή και αθλοθέτη του τουρνουά, φίλαθλη εταιρεία Carlsberg, 
καθώς και τον Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο για το σημαντικό κοινωνικό 
έργο που επιτελεί.

Εκ μέρους της Carlsberg, o Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Επί-
τιμο μέλος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, Αντρέας Σμυρίλλης, 
συγχάρηκε τον νικητή του τουρνουά και όλες τις ομάδες που συμ-
μετείχαν, καθώς επίσης τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου 
Παλαιμάχων και την πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου Χρύσω 

Αργυρού για το εξαίρετο έργο που επιτελούν και ευχηθηκε προς στους συντελεστές της 
διοργάνωσης καλή συνέχεια.

Η πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, κα Χρύσω Αργυρού, ευχαρίστησε τους πα-
λαίμαχους για την συνεχή συμπαράσταση που παρέχουν στον Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο 
και στην προσπάθεια για καταβάλλει για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς επι-
σης και τους χορηγόυς, Carlsberg και ΟΠΑΠ.

Χαιρετισμό απηύθηνε επίσης και ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ Αντρέας Παπαχαραλάμπους, 
ο οποίος συγχάρηκε τους διοργανωτές και εξέφρασε την μεγάλη του χαρά που  βρισκόταν 
μεταξύ καταξιωμένων παλαιμάχων ποδοσφαιριστών που έγραψαν την δική τους ιστορία.

Τέλος ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ Κύπρου κ Δημήτρης Αλετράρης, αναφέρθηκε στον ρόλο δια-
δραματίζει ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο και είπε πως στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς 
θα συνεχίσει να στηρίζει τον Ποδοσφαιρικό 'Ομιλο Παλαίμαχων Λευκωσίας.

Ήταν ακόμα μια  αξιόλογη και αξιέπαινη εκδήλωση των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, 
στην επιτυχία της οποίας συνέβαλε ενεργά για ακόμα μια φορά η Carlsberg, η οποία αξί-
ζει το θερμό  χειροκρότημα του φίλαθλου κόσμου! 

Μια ζεστή αγκαλιά αγάπης χάρισαν στα παιδιά του Κέντρου Παρέμ-
βασης για Άτομα με Αυτισμό στη Λευκωσία, εκπρόσωποι του προσω-
πικού του Ομίλου μας κατά την επίσκεψη τους την Μεγάλη Τρίτη του 
Πάσχα, 11/4/17, στέλνοντας μηνύματα εθελοντισμού, ανιδιοτελούς 
προσφοράς και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο μας.

Το Κέντρο πλημμύρισε με χαμόγελα και τα παιδιά δέχτηκαν με χαρά 
τα πασχαλινά καλαθάκια, που ετοίμασαν και πρόσφεραν οι συνάδελ-
φοι, ενώ ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε η μασκότ του Χυμού EΝΑ, 
με την οποία τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να 
παίξουν.

Επίσκεψη Αγάπης στο Κέντρο Παρέμβασης 
για Άτομα με Αυτισμό στη Λευκωσία

Στη συνέχεια τα παιδιά απόλαυσαν εδέσματα που ετοίμασαν ειδικά για 
αυτά οι συνάδελφοι, ενώ το προσωπικό μας ξεναγήθηκε στους χώρους 
του Κέντρου. 

Το Κέντρο Παρέμβασης για Άτομα με Αυτισμό λειτουργεί από τον Ια-
νουάριο του 2010 και δέχεται άτομα από δεκαέξι ετών, όπου μετά από 
λεπτομερή αξιολόγηση εντάσσονται σ’ ένα πρόγραμμα ομαδικών και 
ατομικών δραστηριοτήτων. Στόχος του Κέντρου να καλύψει την απου-
σία ασφαλούς χώρου όπου τα Αυτιστικά άτομα να μπορούν να φοιτούν 
και να λαμβάνουν και άλλες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρου:
Τηλέφωνο: 22512262, Φαξ: 22512263
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nicosia@autismsociety.org.cy
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Με κυρίαρχο  σύνθημα, ΄΄Ride On΄ ,́ Ζωή χωρίς όρια,  
η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, διοργάνωσε 
στις 11 Ιουνίου 2017, την πρώτη ποδηλατική δια-
δρομή με χειρήλατα ποδήλατα στην Κύπρο, προ-
σφέροντας έτσι και αυτή την ενδιαφέρουσα δρα-
στηριότητα σε Άτομα με Αναπηρία. 

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης, ενώ καθόλη τη  διάρκεια  της διαδρο-
μής, που κάλυψε την απόσταση,  Μικροαμφιθέ-
ατρο, Μόλος, ΜyMall, Kούριο, στη Λεμεσό, τους 
παρα-ποδηλάτες και τους πολυπληθείς συνο-
δούς τους, δρόσιζε το  Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
Αγρός.

Της διαδρομής ηγείτο ο παρα-ποδηλάτης Nati 
Grunberg, μέλος της Ισραηλινής Εθνικής Πα-
ραολυμπιακής Ομάδας, ο οποίος έδωσε διάλεξη 

και δίδαξε σε πρακτικό εργαστήρι στη Λευκωσία και Λεμεσό, μαθήμα-
τα και τεχνικές  σχετικά με την ποδηλασία με χειρήλατα. 

Ο  κ. Nati Grundberg μιλώντας για την ποδηλασία με χειρήλατα, ανά-
φερε σχετικά:
«Η ποδηλασία με χειρήλατα είναι μια εναλλακτική μορφή ποδηλασί-
ας, όπου κινείται με τα χέρια αντί με τα πόδια όπως σε ένα ποδήλατο. 
Το χειρήλατο παρέχει μια ελευθερία παρόμοια με την αίσθηση της 
ολίσθησης και επιτρέπει σε κάποιον να πραγματοποιεί μακρινές εξε-
ρευνήσεις, βόλτες στη γειτονιά και στη φύση.  Είναι ένα εξαιρετικό 
εργαλείο αύξησης της σωματικής δραστηριότητας και επίσης η χειρη-
λασία είναι φιλική στις αρθρώσεις των ώμων αφού δεν τους καταπονεί 
όσο άλλες μορφές άσκησης.

Το χειρήλατο, είναι ιδανικό για άτομα που έχουν λίγη ή καθόλου κίνη-
ση στα πόδια τους (παραπληγικά), άτομα με ελαφριές τετραπληγίες, 
άτομα που έχουν κακή ισορροπία ή για όποιον θέλει απλώς να δοκι-
μάσει ένα διαφορετικό άθλημα. Αυτός ο τύπος άσκησης ανοίγει νέ-

Ride On ... με Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ, 
Ζωή χωρίς όρια!

ους δρόμους. Το χειρήλατο σπάζει τους περιορισμούς της αναπηρίας 
και επιτρέπει στον οδηγό με αναπηρία να συμμετέχει στην ποδηλασία 
παρέα με φίλους και μέλη της οικογένειας του που μπορεί να οδη-
γούν συμβατικά ποδήλατα. Είναι μια μορφή εξοπλισμού που επιτρέπει 
στους ανθρώπους με αναπηρίες να βγουν έξω, να διασκεδάσουν και 
να ασκηθούν βοηθώντας την ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση τους.

Από την ανάπτυξή της, τη δεκαετία του 1980, η χειρηλασία συνεχίζει 
να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Είναι μέρος στο πρόγραμμα πο-
δηλασίας της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής από το 1998 και 
κατά τους παραολυμπιακούς της Αθήνας του 2004 συμπεριέλαβαν για 
πρώτη φορά αγώνες με χειρήλατα. Κατά τα τελευταία πέντε περίπου 
χρόνια, η χειρηλασία είχε θεαματική πρόοδο για να γίνει ο πιο ευρέως 
αναγνωρισμένος και αξιοποιημένος τύπος προσαρμοστικής ποδηλα-
σίας. 

Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι, αρτιμελείς και άτομα με αναπηρίες, επι-
λέγουν το χειρήλατο ως μέσο βελτίωσης της καρδιαγγειακής τους 
υγείας, αύξησης της δύναμης του πάνω μέρος του σώματος, άθλησης 
και ψυχαγωγίας με τους φίλους και την οικογένεια».

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, δια του προέδρου της κ Δημήτρη 
Λαμπριανίδη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την διεύθυνση της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, για την ευγενή χορηγία της να προσφέρει 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, για τις ανάγκες της ποδηλατικής 
διαδρομής, καθώς και των διαλέξεων. Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης 
και προς τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας και μέ-
λος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου , Αντρέα Σμυρίλλη, δια την 
διαχρονική  συμπαράσταση και στήριξη που προσφέρει  στην οργάνω-
ση και τα μέλη της .

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
στηρίζει για 18η συνεχή χρονιά, το Πανηγύρι Χαράς και Προφοράς, που διοργανώνει 
με επιτυχία ο Παγκύπριος Σύνδεσμος  για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις,  
"ένα όνειρο μια ευχή". 

Η εφετινή  εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, στη Λευκωσία, 
στις 27 Μαΐου 2017,  και περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες, όπως , ψυχαγωγία 
με την παρέα δημοφιλών ηθοποιών,  κυπριακούς χορούς , ζωγραφική και διάφορες 
αθλοπαιδιές.
 
Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, για ακόμη μια φορά  πρόσφερε  σημαντική  ποσότητα 

προϊόντων, τα οποία διατέθηκαν  προς πώληση μαζί με τρόφιμα, είδη ζαχαροπλαστικής και άλλα είδη, φτιαγ-
μένα από τα μέλη του Συνδέσμου, η πώληση των οποίων απέφερε σημαντικά έσοδα  για την ενίσχυση  του ταμείου 
του Συνδέσμου.

Ένα όνειρο μια ευχή - 18º πανηγύρι χαράς 
και προσφοράς – Με τη στήριξη της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς

Στα πλαίσια της 29ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΚΑΦ 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017, στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο στη Λευκωσία, η Universal Life παρέδωσε τρισδιάστατο φου-
σκωτό ομοίωμα του Παχέος Εντέρου για τις ανάγκες του Συνδέσμου 
και της νεοσύστατης Ομάδας Αντιμετώπισης Γαστρεντερικών Καρκί-
νων, Αλθέα, της οποίας η Universal Life είναι ο Μέγας Χορηγός.

Το τρισδιάστατο φουσκωτό αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο ενη-
μέρωσης το οποίο θα χρησιμοποιείται από την Αλθέα για επιμόρφωση 
του κοινού με στόχο την ευαισθητοποίηση του για τη σημαντικότητα 
διενέργειας προληπτικών ελέγχων. Σε δήλωση της η κ. Δώρα Κων-
σταντινίδου, Υπεύθυνη Διαφώτισης του ΠΑΣΥΚΑΦ, αφού ευχαρίστησε 
την Universal Life για την ευγενή χορηγία της αναφερόμενη στο έργο 
και στους στόχους της Ομάδας Αντιμετώπισης Γαστρεντερικών Καρ-
κίνων, δήλωσε πως το τρισδιάστατο φουσκωτό έντερο θα αποτελέσει 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαφώτιση και αφύπνιση του 
κόσμου για τον καρκίνο του Παχέος Εντέρου, ο οποίος είναι ο τρίτος 
συχνότερος καρκίνος διεθνώς.  

Εκ μέρους της Universal Life η Ανώτερη Λειτουργός Μάρκετινγκ  
κ. Αιμιλία Ορφανίδου δήλωσε: “Με την κίνηση μας αυτή ευελπιστού-
με  να συμβάλουμε στο έργο διαφώτισης και πρόληψης που επιτελεί 
ο ΠΑΣΥΚΑΦ και να βοηθήσουμε στη μείωση των περιστατικών του 

Δωρεά νέου πρωτοποριακού εργαλείου 
διαφώτισης για τον καρκίνο του Παχέος 
Εντέρου από την Universal Life

καρκίνου Παχέος Εντέρου στον τόπο μας.  Η δωρεά αυτή αποτελεί μια 
έμπρακτη απόδειξη για αυτό που ως Universal Life δυναμικά υποστη-
ρίζουμε:  ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη”. 

Το ομοίωμα παρέλαβε και επίσημα η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ. 
Άννα Αχιλλεούδη, η οποία με τη σειρά της ευχαρίστησε την Universal 
Life για τη διαχρονική και ανελλιπή στήριξη της προς το Σύνδεσμο τα 
τελευταία  χρόνια.

Universal Life: πρώτη ξενάγηση στο 
πρωτοποριακό τρισδιάστατο φουσκωτό 
διαφώτισης για τον καρκίνο του Παχέος Εντέρου
Την πρώτη ξενάγηση σε ένα φουσκωτό διαφορετικό από τ’ άλλα, δι-
οργάνωσε η Universal Life, σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ και την 
Ομάδα Αντιμετώπισης Γαστρεντερικών Καρκίνων Αλθέα, στο Mall of 
Cyprus στις 29 Ιουνίου 2017.  Το τρισδιάστατο φουσκωτό, το οποίο 
αποτελεί πρόσφατη δωρεά της Universal Life προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ, 
είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο θα χρησιμο-
ποιείται για επιμόρφωση του κοινού, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
του για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τον καρκίνο του Πα-
χέος Εντέρου. 

Η εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, περιλάμβα-
νε ζωντανές περιηγήσεις στο φουσκωτό, οι οποίες διεξήχθησαν από 
το Δρ. Μιχάλη Τρύφωνος και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, καθώς και τη διανομή ενημερωτικού υλικού γύρω 
από την πρόληψη του καρκίνου του Παχέoς Εντέρου από λειτουργούς 
του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ, η λειτουργός της Αλθέα κ. Μιράντα  Xρυσο-
στόμου, αφού ευχαρίστησε την Universal Life για την ευγενή χορηγία 
και για όλη την προσφορά της στη διοργάνωσης της εκδήλωσης, δήλω-
σε, πως το φουσκωτό έντερο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με την πρόληψη του καρκί-
νου του Παχέος Εντέρου. Όπως ανέφερε επίσης η κ. Χρυσοστόμου: 
«Εκτός από τη χρήση του φουσκωτού στο Πρόγραμμα Πληθυσμιακού 
Ελέγχου του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου του υπουργείου Υγείας, ο 

ΠΑΣΥΚΑΦ είναι στη διάθεση κοινοτήτων και άλλων οργανωμένων συ-
νόλων για διεξαγωγή παρουσιάσεων επιμόρφωσης του κοινού για τον 
καρκίνο και έκθεση του φουσκωτού, όπου αυτό επιτρέπεται». 

Εκ μέρους της Universal Life, η Ανώτερη Λειτουργός Μάρκετινγκ  
κ. Αιμιλία Ορφανίδου, δήλωσε, ότι η εκδήλωση αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή στην ενημέρωση και τη διαφώτι-
ση για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. «Ελπίζουμε», δήλωσε, «πως 
το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο θα συμβάλει στο έργο διαφώτισης και 
πρόληψης που επιτελεί ο ΠΑΣΥΚΑΦ και να βοηθήσει στην μείωση των 
περιστατικών του καρκίνου Παχέος Εντέρου στην Κύπρο».
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Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης 
βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης»
Το βραβείο επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Σε μνημειακή  εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα  του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού και του Δημάρχου Λευκωσίας  και παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πο-
λιτιστικό  Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», τίμησε τον διαπρεπή και διε-
θνώς γνωστό Έλληνα Πανεπιστημιακό   Καθηγητή της Γλωσσολογίας 
Γεώργιο Μπαμπινιώτη με το Βραβείο του Ιδρύματος και τον ανακήρυξε 
σε Επίτιμο δια βίου Πρόεδρο του.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος, Δρ. Φώτος  Ια. Φωτιάδης, 
ανέφερε πως τα Μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σε 
ειδική συνεδρία τους αποφάσισαν 
παμψηφεί όπως σε ειδική προς τούτο 
τελετή τιμήσουν τον διαπρεπή Έλληνα 
Πανεπιστημιακό, Καθηγητή της Γλωσ-
σολογίας  Γεώργιο Μπαμπινιώτη με το 
Βραβείο του Ιδρύματος και να τον ανα-
κηρύξουν Επίτιμο δια  βίου Πρόεδρο 

του εκτιμώντας την πολύχρο-
νη, πολύπλευρη και πολυσή-
μαντη προσφορά του.

Το Βραβείο επέδωσε στον 
τιμώμενο ο Πρόεδρος της  
Κυπριακής Δημοκρατίας κ.  
Νίκος Αναστασιάδης.   

Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης στο 
χαιρετισμό του ανέφερε ότι 
ως περαιτέρω έκφραση της 
αναγνώρισης τού έργου τού τιμώμενου, και ταυτόχρονα θέλοντας να 
παροτρύνει τους νέους μας να ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη 
και εμβάθυνση των γνώσεων τους σε θέματα του θησαυρού της Ελλη-
νικής γλώσσας, το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Άμυνας, αποφά-
σισε να προσφέρει αντίγραφα του Νέου Λεξικού του Καθ. Μπαμπινι-
ώτη, «Λεξικό των παραγώγων και συνθέτων της Νέας Ελληνικής, τα 
παιδιά και τα εγγόνια των λέξεων της γλώσσας μας» σε όλα τα Πα-
νεπιστήμια, τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και στη Νεοσυσταθείσα 
Ακαδημία Άμυνας,  Ασφάλειας και Διαχείρισης  Κρίσεων.

Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Frederick, που ήταν συνδιορ-
γανωτής της εκδήλωσης,  Καθ.  Γιώργος  
Δημοσθένους, Μέλος του Δ. Σ. του Ιδρύ-
ματος Φώτος Φωτιάδης, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε ότι  «συνεχής και αδιάλειπτη είναι 
η έγνοια του Καθ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, 
μια έγνοια που μετουσιώθηκε σε διαρκή 
έρευνα και προσφορά προς τη γλώσσα και 
τον πολιτισμό μας.  Μια δια βίου προσπά-
θεια τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της οποίας ξεδιπλώθηκαν 
και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο.  Τα επιτεύγματα αυτά, καθιέρωσαν 
εδώ και δεκαετίες,  τον Καθ. Μπαμπινιώτη ως τον κορυφαίο σύγχρο-
νο  Έλληνα  γλωσσολόγο, με σαφή και διακριτή τη συμβολή του στον 

Ελληνικό Πολιτισμό, αλλά και ως ένα 
επιστήμονα διεθνούς αναγνώρισης 
και ακτινοβολίας.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος  Λευ-
κωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 
ανέφερε ότι ο Καθ. Γεώργιος Μπαμπι-
νιώτης αποτελεί μοναδικό κεφάλαιο 
του Ελληνισμού, αλλά και της ευρύτε-
ρης Ελληνικής Πνευματικής ζωής, την 
οποία έχει καταξιώσει και τιμήσει με 
το έργο του.  Είναι ελληνολάτρης και 
πατριδολάτρης όσο λίγοι πνευματικοί άνθρωποι και εύστοχα έχει απο-
κληθεί «προστάτης της Ελληνικής Γλώσσας».  

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού χαρακτήρισε 
τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη ως ένα 
πνευματικό  άνθρωπο που χαρακτη-
ρίζεται για την πολυσχιδή του δράση, 
τα ποικίλα  ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα, το πλούσιο συγγραφικό και 
μορφωτικό του έργο, υπογράμμισε 
την επιτυχή πολυετή επιστημονική 
και ερευνητική διαδρομή του κατά 
την οποία έχει τιμηθεί με πολλές δια-
κρίσεις και  πρόσθεσε ότι έχει μελε-

τήσει με αφοσίωση, αγάπη και σεβασμό την Ελληνική γλώσσα και έχει 
ασχοληθεί συστηματικά με τη γλωσσολογία.  

Ιδιαίτερα απολαυστική για το πυκνό ακροατήριο που γέμισε ασφυκτι-
κά το ευρύχωρο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου ήταν η διάλεξη που έδω-
σε ο Καθ. Μπαμπινιώτης, του οποίου η παρουσία στην Κύπρο χαιρετί-
σθηκε με ιδιαίτερη χαρά.  
Στο πλαίσιο της διάλεξης 
αυτής με τη γλαφυρότητα 
που τον διακρίνει ο έγκρι-
τος Έλληνας  Γλωσσολό-
γος Καθ. Μπαμπινιώτης 
ανέφερε ότι  «τα παράγω-
γα και τα σύνθετα, είναι ο 
πλούτος της Ελληνικής 
Γλώσσας και ένα σημαντι-
κό στοιχείο  της δύναμης 
της». Στη συνέχεια μίλησε 
για τα χαρακτηριστικά της 
γλώσσας μας, την τρια-
δικότητα: γλώσσα – νους 
– κόσμος, εξηγώντας ότι 
μέσω των λέξεων εκφράζει τον νου, μέσω του οποίου εκφράζεται και 
εξηγείται ο κόσμος, την αξία της γλώσσας, τονίζοντας ότι η γλώσσα 
πάνω απ’ όλα είναι «αξία» και «εθνική ταυτότητα», αφού η γλώσσα 
κάθε λαού είναι ο πολιτισμός του, η ιστορία του, η σκέψη και ο ψυχι-
σμός του, ο υπαρξιακός χαρακτήρας του.

Ακολούθως εξήγησε ότι τα τέσσερα βασικά στοιχεία της ιδιαιτερότη-

τας της Ελληνικής είναι:  η αδιάσπαστη συνέχεια, προφορική και γρα-
πτή για 40 αιώνες στον προφορικό λόγο και για 35 αιώνες στον γραπτό 
λόγο.  Αυτό, συνέχισε είναι μοναδικό και εκφράζει δύναμη.  Τα άλλα 
τρία βασικά στοιχεία της ιδιαιτερότητας της γλώσσας μας, είναι η ενό-
τητα, η διεθνής παρουσία και η καλλιέργεια.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για την 
Ελληνική γλώσσα και να αξιοποιούμε τη μοναδική δύναμη της με τη 
γλωσσική αγωγή στο σχολείο, την αυτομόρφωση και τα γλωσσικά πρό-
τυπα.  Η γλώσσα μας για τέσσερις χιλιάδες χρόνια  παραμένει αναλ-
λοίωτη, μπορεί να αλλάζουν κάποιες καταλήξεις ή σημασίες, αλλά η 
γλώσσα παραμένει πάντα η ίδια.

Η όλη εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από κάθε ομιλητή και κάθε παρευ-
ρισκόμενο ως θαυμάσια, πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.   

Οι παρευρισκόμενοι ενθουσιασμένοι από την όλη εκδήλωση  είχαν 
όλοι να πουν ένα καλό λόγο για το «Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης» και τη 
συνεχή έντονη παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και 
τις συχνές και θαυμάσιες εκδηλώσεις και τη σημαντική και πρωτοπο-
ριακή συμβολή του στη προαγωγή του πολιτισμού με τους παγκύπρι-
ους  μαθητικούς διαγωνισμούς, την ενίσχυση διαφόρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, τη βράβευση πνευματικών ανθρώπων, τον συνεχή εκ-
συγχρονισμό του Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που διατη-
ρεί, και πολλές άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε με επιτυχία ο εξαίρετος 
δημοσιογράφος και  φίλος  του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», Γιάν-
νης Νικολάου.

Ανάμεσα στις ποικίλες Πολιτιστικές δραστηριότητες  του Ομίλου Φώ-
τος Φωτιάδης, είναι και η προσφορά  στη Παιδεία και τα σχολεία Μέ-
σης Εκπαίδευσης.

Σε έκκληση του Καθηγητικού Συλλόγου του Γυμνασίου  "Παναγίας Θε-
οσκέπαστης", Πάφου, ο Όμιλος, δια του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, 
συνέδραμε οικονομικά στην ίδρυση της Βιβλιοθήκης του σχολείου, 
που φέρει το όνομα, "Νεόφυτος Χανδριώτης", εις μνήμη του νεαρού 
καλαθοσφαιριστή της ΕΘΑ και της Εθνικής Κύπρου και άριστου φοι-
τητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, με καταβολές από τα Χανδριά Πά-
φου,  ο οποίος έχασε την ζωή του στη μάχη ενάντια στον καρκίνο σε 
ηλικία 22 χρόνων.

Τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε ο Μητροπολίτης Πάφου κκ Γεώργιος, 
την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, στην παρουσία καθηγητών, εκπροσώπων 
του υπουργείου Παιδείας, τοπικών αρχών και μαθητών του σχολείου.

Σε επιστολή του ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργίου, εκ μέρους του 
Καθηγητικού Συλλόγου, εξέφρασε τις ευχαριστίες των καθηγητών και 
για την ευγενή συνεισφορά του Ομίλου  Φώτος Φωτιάδης, στην υλο-
ποίηση του έργου.

Εγκαίνια Βιβλιοθήκης "Νεόφυτος Χανδριώτης"

Μεταθανάτια τιμητική απονομή πτυχίου, στον αείμνηστο Νεόφυτο. Το 
πτυχίο παρέλαβαν οι γονείς, Δημήτρης και Μαρία Χανδριώτη.
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Το τρίτο μέρος ήταν η Επίδοση Βραβείων του 13ου Ετήσιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Συγγραφής Δοκιμίου Κώστα  Μόντη και του 4ου Διαγωνι-
σμού  Διασκευής – Δραματοποίησης Στίχων του ποιητή Κώστα  Μόντη. 

Το  τέταρτο  Μέρος ήταν η παρουσίαση Δοκιμίων και Δραματοποιήσε-
ων που βραβεύτηκαν ως εξής:

1ον Βραβείο Δοκιμίου – Δέσποινα  Χρίστου,  
Γ8  Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα και

1ον Βραβείο Διασκευής – Δραματοποίησης στίχων, 
στο Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα

2ον Βραβείο Δοκιμίου – Μαρία Παπαζαχαρίου,   
Γ2 Λύκειο Αραδίππου «Τάσος  Μητσόπουλος»

2ον  Βραβείο Διασκευής  -  Δραματοποίησης 
στο The International School of Paphos

3ον Βραβείο Δοκιμίου – Εξ ίσου Ελένη Χατζηκωνσταντή,  Γ2 Λύκειο 
Παραλιμνίου και Ραφαέλα Ιωάννου,  Γ6  Περιφερειακό Λύκειο  Λει-
βαδιών

3ον Βραβείο Διασκευής – Δραματοποίησης Στίχων 
στο Περιφερειακό Λύκειο Λειβαδιών   

Καταπληκτική επιτυχία σημείωσαν
η Ημερίδα και  η τελετή απονομής των 
βραβείων Κώστα  Μόντη
Την  Τετάρτη  1 Μαρτίου, 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουρ-
γείου  Παιδείας και Πολιτισμού, στη Λευκωσία, σημειώνοντας κατα-
πληκτική επιτυχία,  πραγματοποιήθηκε σημαντική εκδήλωση για τον 
Κώστα Μόντη, που περιλάμβανε Ημερίδα για το ποιητικό και ευρύτερα 
Λογοτεχνικό έργο του Ποιητή και Απονομή των Βραβείων Κώστα Μό-
ντη στους νικητές των Ετήσιων Παγκύπριων Μαθητικών Διαγωνισμών 
που διοργανώνονται για τον σκοπό αυτό.

Τους Ετήσιους Διαγωνισμούς για τα Βραβεία Μόντη συνδιοργανώνουν 
κάθε  χρόνο σε αγαστή συνεργασία το Κοινωφελές,  Επιστημονικό και 
Πολιτιστικό  Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων  Φιλολόγων.  Στους 
Παγκύπριους αυτούς διαγωνισμούς, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
συμμετείχαν όλα τα Σχολεία της Κύπρου.

Το  πρώτο μέρος της εκδήλω-
σης  περιλάμβανε χαιρετισμούς 
από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας 
και Πολιτισμού Δρα Κώστα Καδή, 
τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού  
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», 
Δρα Φώτο Φωτιάδη και τον Πρό-
εδρο του Συνδέσμου  Ελλήνων 
Κυπρίων Φιλολόγων κ. Δημήτρη 
Ταλιαδώρο.

Κατά τον χαιρετισμό τους οι εκ-
πρόσωποι του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού  όσον και ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Κυπρίων Φιλολόγων ευχαρίστησαν το Ίδρυμα  «Φώτος Φωτιάδης» και 
τον Πρόεδρο του για την έμπνευση και απόφαση της δημιουργίας  και 
την συνεχιζόμενη αγάπη και ουσιαστική συμπαράσταση τους για την 
στήριξη του θεσμού των Βραβείων Κώστα Μόντη και τη σημαντική 
συμβολή του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»  στην ενθάρρυνση των 
νέων μας ν’ ασχολούνται συστηματικά με τη λογοτεχνία, την ποίηση 
και τη Μουσική, ενασχολήσεις από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν 
τα μέγιστα.

Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, στον χαιρετισμό του εκ μέρους του ομώνυμου 
Ιδρύματος εξήρε τον πατριωτισμό του Κώστα Μόντη, που εκφράζεται 
μέσα από την ποίηση του και τόνισε ότι «σ’ αυτούς  τους χαλεπούς και-
ρούς που περνά η μικρή μας πατρίδα, η ποίηση του Κώστα Μόντη είναι 
πολύ διδακτική και φωτοβόλος.  Ως τηλαυγής φάρος θα πρέπει να κα-
θοδηγεί την πορεία μας.   Ο ποιητικός λόγος του όσο περνά ο καιρός 
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία».

Το δεύτερο μέρος  της εκδήλωσης περιλάμβανε ειδικό αφιέρωμα 
στον Κώστα  Μόντη,  στο πλαίσιο του οποίου έγινε σύντομη τηλεοπτι-
κή παρουσίαση για τη ζωή του ποιητή  και εκτελέστηκαν: To τραγούδι 
«Φυγή» από το Λύκειο Κοκκινοχωριών Φώτη Πίττα που διακρίθηκε 
στον 8ο  Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού, αφι-
ερωμένο στον Κώστα Μόντη  και στον μουσικοσυνθέτη  Μάριο Τόκα  
(κατηγορία Λυκείων/Τεχνικών Σχολών, 2016-2017)  καθώς και το Τρα-
γούδι   «΄Ενα Αστεράκι»  από το Γυμνάσιο Έγκωμης που επίσης διακρί-
θηκε στο ίδιο φεστιβάλ  (κατηγορία Γυμνασίων 2016-2017).

Η Universal Life βράβευσε τους κορυφαίους 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους της για το 2016
Με κεντρικό μήνυμα «Η πορεία συνεχίζεται» πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 5 Μαΐου, στο Royal Hall στη Λευκωσία μέσα σ’ ένα ιδιαί-
τερα πανηγυρικό κλίμα η τελετή βράβευσης των κορυφαίων Ασφαλι-
στικών Συμβούλων της Universal Life για το 2016.  Αφιερωμένη στο 
θεσμό της ασφάλισης και τον επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο,  
πέραν από τη βράβευση αυτών που διακρίθηκαν την περσινή χρονιά, 
η εκδήλωση είχε ως στόχο να αναδείξει τις προοπτικές που διανοίγο-
νται μέσα από την ομαδικότητα, τον επαγγελματισμό και την πελατο-
κεντρικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους πλέον πετυχημένους 
Aσφαλιστικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Έφορος Ασφαλίσεων 
κα Βικτώρια Νάταρ και η Βοηθός Έφορος Ασφαλίσεων κα Τώνια Τσαγ-
γάρη.  Παρευρέθηκαν επίσης  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, Δρ. Φώτος Φωτιάδης Ια, ο  Αντιπρόεδρος,  κος  Γιώργος Γεωργίου, 
ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Ανθρώπινο Δυναμικό και το 
Ασφαλιστικό Δίκτυο της Εταιρείας. Παρέστη επίσης ο Γενικός Διευ-
θυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, κος Νικόλας Χατζη-
γιάννης και άλλα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας.

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας Δρ. Φώτος Φωτιάδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους 
Κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συμβούλους του 2016 και τους επαίνεσε 
για την αφοσίωση και την αγάπη τους  προς τον συνάνθρωπο τα οποία, 
όπως δήλωσε,αποτελούν «συστατικά που χαρακτηρίζουν τους αν-
θρώπους της Universal Life, οι οποίοι ξέρουν να προσφέρουν, να αγω-
νίζονται, να διακρίνονται και να νικούν».  

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, Δρ. Ανδρέας Κ. 
Κρητιώτης,  σε δική του ομιλία, συνεχάρη όλους όσους αγκαλιάζουν 
την πορεία προς την αριστεία και δήλωσε ότι οι αυξανόμενες πιέσεις 
στον ασφαλιστικό τομέα αλλά και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περι-
βάλλον πρέπει να αποτελούν κινητήρια δύναμη για την Εταιρεία και 

τον καθένα μας στην πορεία προς το μέλλον. Ειδική αναφορά έκανε 
και στη στρατηγική συνεργασία της Universal Life με τη Συνεργατι-
κή Κεντρική Τράπεζα η οποία όπως δήλωσε αποτελεί «μια τεράστια 
ευκαιρία ανάπτυξης και αν τη διαχειριστούμε σωστά θα μπορούμε να 
βάλουμε τα θεμέλια για τεράστιες νέες προοπτικές».

Ο Διευθυντής Πωλήσεων κος. Κούλλης Σαββίδης στο δικό του χαιρε-
τισμό ανάφερε χαρακτηριστικά ότι, «η θεματολογία της φετινής εκδή-
λωσης είναι βγαλμένη  από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς  Συμβού-
λους για τους ίδιους και αντανακλά το ένδοξο παρελθόν της Universal 
Life προδιαγράφοντας το μέλλον της,  στο οποίο θα πορευθούμε με το 
ίδιο ομαδικό πνεύμα αφού Η Πορεία Συνεχίζεται για νέες επιτυχίες».

Μέρος του τελετουργικού της βραδιάς,  περιλάμβανε Αφροβραζι-
λιάνικη μουσική από την ομάδα κρουστών Batukinio, οι οποίοι πρό-
σφεραν μια μαγευτική μουσική εμπειρία σε όλους τους παρευρισκο-
μένους. Πέρα από τους πρωτότυπους μουσικούς συνδυασμούς, η 
ομάδα ενέπνευσε τον κόσμο με τη δύναμη της δημιουργικότητας και 
της κοινής προσπάθειας, η οποία σκόρπισε ένα μοναδικό μείγμα από 
ηχοχρώματα. 

Στους διακριθέντες Aσφαλιστικούς Συμβούλους  απονεμήθηκαν έπα-
θλα και τιμητικές διακρίσεις για την παραγωγή τους το 2016. 

Τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι  ακόλουθοι:
1)Πρώτος Aσφαλιστικός Σύμβουλος:  Άδωνης Άδωνη
2)Δεύτερος Aσφαλιστικός Σύμβουλος: Μεθόδιος Παπαμεθοδίου
3)Τρίτος Aσφαλιστικός Σύμβουλος: Παύλος Χριστοφόρου
4)Πρώτο κορυφαίο υποκατάστημα αναδείχθηκε το υποκατάστημα του 
Χριστάκη Μακρή.
5)Δεύτερο κορυφαίο υποκατάστημα αναδείχθηκε το υποκατάστημα 
του Μιχάλη Αργυρίδη.
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Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας του 
Ομίλου, μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις προσωπικού, καλές πρακτικές 
και σκιαγράφηση θέσεων εργασίας.

Πρακτικοί Μέθοδοι Αποτελεσματικότητας στην Εργασία
Σε συνέχεια της έρευνας που έχουμε διεξάγει,  πιο κάτω παρουσιά-
ζονται πρακτικά αποδεδειγμένοι τρόποι που μπορείτε να εφαρμόσετε 
στη καθημερινότητα σας για να δουλεύετε εξυπνότερα και πιο αποτε-
λεσματικά:

Αναθεωρήστε τη λίστα "to do"
Περιορίστε τη λίστα σας σημειώνοντας τα 3 πιο σημαντικά καθήκοντα 
της ημέρας στην αρχή της λίστας και ολοκληρώστε τα με την έναρ-
ξη της μέρας. Οι υπόλοιπες εργασίες που καταγράφονται στη λίστα, 
μπορούν να ξεκινήσουν αφότου τελειώσετε πρώτα τα 3 πιο σημαντικά 
έργα. Επίσης, δημιουργήστε τη λίστα της ημέρας σας το προηγούμενο 
απόγευμα, πριν να φύγετε από το γραφείο, ανάλογα με τους δείκτες 
προτεραιότητας της κάθε εργασίας. 

Μετρήστε τα αποτελέσματα
Ρυθμίστε τον τρόπο που μετράτε την παραγωγικότητα σας, αξιολογώ-
ντας τον εαυτό σας με τις εργασίες που έχετε διεκπεραιώσει αντί με 
το χρόνο που έχετε δώσει. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα μεγάλο έργο, 
δοκιμάστε να το «σπάσετε» σε μικρότερες  εργασίες, διαγράφοντας 
από την λίστα σας την κάθε εργασία που έχετε ολοκληρώσει.  Αυτό βο-
ηθά στη διατήρηση της εστίασης σας στο έργο και δημιουργεί ώθηση 
για την τελική ολοκλήρωση του έργου. 

Δημιουργήστε συνήθειες και ρουτίνα 
Έχοντας ένα ολοκληρωμένο και επαναλαμβανόμενο πλάνο με την ώρα 
και τον τρόπο έναρξης της πρώτης απαιτητικής εργασίας της ημέρας, 
θα σας εξασφαλίσει τη μείωση της πιθανότητας να το αναβάλετε.

Παρακολούθηση και ανάλυση του χρόνου σας 
Παρακολουθήστε πώς ξοδεύετε το χρόνο σας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και εντοπίστε μοτίβα συμπεριφοράς.  Συγκεκριμένα, κατα-
γράψετε πόσο χρόνο έχετε αφιερώσει στις διάφορες εργασίες σας 
(όπως συναντήσεις, έλεγχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 
και της τηλεφωνικής επικοινωνίας). Μόλις  εντοπίσετε τι είναι αυτό 
που καταλαμβάνει το χρόνο σας, αρχίστε να κάνετε συγκεκριμένες αλ-
λαγές γύρω από αυτές τις συνήθειες.

Σταματήστε τη πολυδιεργασία
Μη προσπαθείτε να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Η συνεχής 
αλλαγή εργασιών αυξάνει τη πιθανότητα λάθους και μειώνει την ποι-
ότητα του έργου. Δουλεύετε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά εστι-
άζοντας στη λίστα σας με τους δείκτες προτεραιότητας που έχετε κα-
θορίσει. 

Δεσμεύετε χρόνο στο πρόγραμμα σας 
Δεσμεύσετε μισή ώρα με σαράντα-πέντε λεπτά την ημέρα στο ηλε-
κτρονικό πρόγραμμα σας (outlook) για τα έκτακτα περιστατικά ή για 
να καλύψετε την καθυστέρηση που έχει προκύψει στην διεκπεραίωση 
των έργων σας, ούτως ώστε να μην αποσυντονιστείτε από το πρόγραμ-
μα σας. 

Ελευθερώστε τον χρόνο σας για αυτά που απολαμβάνετε να κάνετε 
περισσότερο 
Ξεκινήστε τα έργα τα οποία θεωρείτε βαρετά αλλά είναι αναγκαία να 
γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας που έχετε ενέργεια και αποδοτι-
κότητα, ούτως ώστε να τα ολοκληρώσετε πιο γρήγορα και να μειώσετε 
το ρίσκο να τα αναβάλετε. Έτσι θα έχετε περισσότερο χρόνο να επικε-
ντρωθείτε σε αυτά τα έργα που απολαμβάνετε, κλείνοντας την ημέρα 

Ανθρώπινο Δυναμικό
σας πιο θετικά και δημιουργικά.
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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. 

«Η δουλειά μου ως Ξεναγός του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης είναι για 
μένα ότι πιο ευχάριστο αλλά και παράλληλα σημαντικό έχω αναλά-
βει στη ζωή μου. Το να ξεναγώ παιδιά και ενήλικες στους χώρους του 
Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αλλά και του ζυθοποιείου της 
Carlsberg είναι κάτι που γεμίζει ευχάριστα την καθημερινότητα μου. 
Η μεγαλύτερη μου ανταμοιβή είναι να βλέπω τα χαμόγελα και τον εν-
θουσιασμό στα πρόσωπα των επισκεπτών και την ίδια ώρα να γνωρίζω 
πως με την επίσκεψη τους έχουν κερδίσει κάτι περισσότερο από μια 
απλή εμπειρία. Και αυτό είναι η κατανόηση, η αγάπη και ο σεβασμός 
απέναντι στη φύση όπως και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνεί-
δησης».

Άντρη Γαϊτάνη 
Ξεναγός 
Photos Photiades Foundation 

A Day in the Life of…… Χρυστάλλα Αντωνιάδου, Administration, 
Πρατήριο Λευκωσίας  

Συνέντευξη Χρυστάλλας Αντωνιάδου
Απρίλιος, 2017

1.Περιγράψετε μια συνηθισμένη ημέρα στην δουλειά.
Κάθε εργάσιμη ημέρα είναι διαφορετική και είναι αυτό που τη χρωμα-
τίζει και κάνει την δουλειά μου πολύπλευρη και ενδιαφέρουσα. Συνα-
ναστρέφομαι με συναδέλφους, πελάτες, αντιπροσώπους, συνεργάτες 
και φιλανθρωπικές οργανώσεις και το κοινό σημείο στη συνεργασία 
μου με αυτά τα άτομα, είναι η ανθρωποκεντρική και η άμεση εξυπηρέ-
τηση που είναι μέλημα μου να παρέχω. 

2.Ποιο είναι το καλύτερο μέρος της ημέρας σας (στην εργασία σας);
Το καλύτερο μέρος  της ημέρας μου είναι μεταξύ τις 7.30 με 12.00, 
όπου είναι οι πιο παραγωγικές μου ώρες. Μπορώ να βρω λύσεις, να 
αναπτύξω δημιουργικές ιδέες και να εκτελέσω αποτελεσματικά τα 
καθήκοντα μου. Επιπρόσθετα, αυτές είναι οι ώρες που αντλώ δύναμη 
και θετική ενέργεια, απλά από την καλημέρα και τα χαμόγελα των συ-
ναδέλφων μου. 

3.Τι είδος προκλήσεις αντιμετωπίζετε στη θέση σας;
Συνάντησα ποικίλες προκλήσεις στο διάστημα των 40 χρόνων υπηρε-
σίας στον Όμιλο, λόγω της ραγδαίας του ανάπτυξης και της εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο Χημείο του Ζυ-
θοποιείου, στις Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών με τη δημιουρ-
γία του Πρατηρίου Λευκωσίας και την ίδρυση της ΦΦΔ και να είμαι 
στην πρώτη ομάδα υπαλλήλων που καταρτίστηκε στην χρήση του λο-
γισμικού SAP το 1998. 

4.Τι σας παρακινεί δουλεύοντας στον Όμιλο μας;
Το κυριότερο για εμένα είναι η απλότητα των ιδιοκτητών και των διευ-
θυντών του Ομίλου μας προς το προσωπικό, καθώς και η ευαισθησία 
και κατανόηση που επιδεικνύουν σε δύσκολες στιγμές. Επίσης, είμαι 
περήφανη για τη δέσμευση, το σεβασμό και την προσφορά του Ομίλου 
μας προς την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλ-
λον αλλά και τη συνεχή ανοδική του πορεία και επιχειρηματικότητα. 

5.Τι θέλετε άλλα άτομα να γνωρίζουν για την εργασία σας;
Ότι είμαι πρόθυμη να εξυπηρετώ όσο πιο αποτελεσματικά μπορώ τους 
συνάδελφους και τους πελάτες μας.

6.Πέστε μου για μερικούς από τους ανθρώπους / συνεργάτες  που 
έχετε γνωρίσει στην εργασία σας;
Μου είναι δύσκολο να αναφέρω μόνο μερικούς από τους ανθρώπους 
που είχα την τύχη να γνωρίσω και να εργαστώ, αφού είναι πάρα πολλοί 
– όπως συνάδελφοι, διοικητικοί σύμβουλοι φιλανθρωπικών οργανώ-
σεων, πολιτικοί, δήμαρχοι, επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί κ.α.  Κοινά 
χαρακτηριστικά τους είναι το πάθος και η αφοσίωση τους στο έργο που 
επιτελούν και αυτό είναι πραγματικά  αξιοθαύμαστο. 

7.Όταν αναφέρετε σε φίλους ή γνωστούς με τι ασχολείστε, τι σας 
λένε;
Έχω τον θαυμασμό τους για το ότι δουλεύω στον Όμιλο Φώτο Φωτιά-
δη. Μου έχουν αναφέρει ότι τους μεταδίδω το πάθος που έχω προς 
τον Όμιλο μας, με αποτέλεσμα να ταυτίζονται και αυτοί με τα προϊόντα 
μας.

8.Τι άλλο μπορείτε να μου πείτε για τη θέση σας;
Η κύρια και η πιο συχνή ερώτηση που πιάνω τον εαυτό μου να κάνω 
κατά τη συναναστροφή μου με συνάδελφους και πελάτες είναι το "πως 
μπορώ να σε βοηθήσω". Με ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι συχνά ανατρέ-
χουν κοντά μου για πληροφόρηση, εξυπηρέτηση, συμπαράσταση και 
καθοδήγηση. Νιώθω σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα διάφορα 
τμήματα.

Σε ένα κλίμα συναισθηματικής 
και συγκινησιακής φόρτισης 
αποχαιρετήσαμε  την συνάδελ-
φο Αρετή Κωνσταντίνου, η οποία 
συνταξιοδοτήθηκε μετά από 45 
χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας 
και προσφοράς στον Όμιλο Φώ-
τος Φωτιάδης.

Στην ομιλία του στη διάρκεια 
της σεμνής τελετής προς τιμή 
της  αγαπητής  Αρετής, την Δευ-
τέρα  20/2/17,  ο Διευθυντής του 
Τμήματος  Διασφάλισης Ποιότη-
τας, Κύρος Δημητριάδης είπε: 
«η 45ετής υπηρεσία της αγαπη-
τής Αρετής στον Όμιλο μας και 

ειδικότερα στη Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης, αρχικά στο λογι-
στήριο και μετά σαν Εργαστηριακή Βοηθός,  είναι μια πορεία που μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί σαν συνισταμένη σκληρής  δουλειάς, πάθους για 
εργασία, συναδελφικής αλληλεγγύης, επαγγελματικής ευσυνειδησί-
ας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Η Αρετή έχει συνεισφέρει σημαντικά 
στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων του Ομίλου, διασφαλίζο-
ντας και παράλληλα βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο το καλό όνομα 
του Ομίλου μας. Την ευχαριστούμε και τις ευχόμαστε ότι καλύτερο στη 
νέα φάση της ζωής της», κατέληξε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία,  
κ. Παύλος Φωτιάδης  εξήρε την προσωπικότητα της Αρετής,  με ιδιαί-
τερη αναφορά στην  ευσυνειδησία και  την εργατικότητα της. « η Αρετή 
υπηρέτησε με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα τον Όμιλο. Αποτελεί 
για μας ένα ξεχωριστό μέλος της μεγάλης οικογένειας Carlsberg   και 
πάντοτε θα χαίρει της αγάπης και της εκτίμησής μας. Tις ευχόμαστε 
κάθε καλό και μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τον αγαπητό σύ-
ζυγο της Δημητράκη».  

Συνταξιοδότηση Αρετής Κωνσταντίνου
Σε σύντομο χαιρετισμό της η Αρετή είπε: « Αγαπημένοι μου συνάδελ-
φοι, αγαπημένοι μου φίλοι, Πέρασαν κιόλας 45 χρόνια από την πρώτη 
στιγμή που έγινα μέλος σε αυτή την μεγάλη και αγαπημένη οικογέ-
νεια.  Σήμερα, ολοκληρώνεται τυπικά η επαγγελματική μου σταδιο-
δρομία.  Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους εσάς, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και την εταιρεία μας, για 
όλα όσα μου έχετε προσφέρει εδώ και τόσα χρόνια.  Έχετε γίνει πλέον 
οι δικοί μου άνθρωποι, οι συνάδελφοι μου, οι φίλοι μου! 

Έχω εργαστεί στην Carlsberg 45 ολόκληρα χρόνια γεμάτα εμπειρίες 
και γνώσεις.  Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου έτυχε να εργαστώ 
αρχικά σε δύο άλλα τμήματα της εταιρείας και στη συνέχεια στο Τμή-
μα Διασφάλισης Ποιότητας.  Όλα τα χρόνια προσπάθησα να δώσω τον 
καλύτερο μου εαυτό, εργάστηκα με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσί-
ωση.  Σε καμία περίπτωση δεν έχω μετανιώσει για τις επιλογές μου, 
θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα την ευκαιρία να εργαστώ στην 
Carlsberg, σε μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην Κύπρο και 
είμαι περήφανη γι αυτό.
Επί ευκαιρίας,  θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κύριο Φώτο 
Φωτιάδη, τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παύλο Φωτιάδη 
και τους Διευθυντές.   

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμηση μου 
και ένα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ στον προϊστάμενο μου και Δ/ντή Διασφά-
λισης Ποιότητας του Ομίλου, Κύρο Δημητριάδη για όλη την πολύτιμη 
στήριξη και καθοδήγηση που μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια.  Ένας 
αξιόλογος επαγγελματίας και ένας αξιόλογος άνθρωπος!  Ευχαριστώ 
την υπεύθυνη του εργαστηρίου Μαρία και τις συναδέλφους μου Ελέ-
νη, Ανθούλα και Μαριάννα.  Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό 
που είχα την ευκαιρία να είμαι μέρος μίας τέτοιας ομάδας.  Τέλος, 
αγαπημένοι μου συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους εσάς, τον καθένα ξε-
χωριστά, για την πολύτιμη συνεργασία και σχέση που είχαμε όλα αυτά 
τα χρόνια.  Υπόσχομαι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ ούτε εσάς, ούτε την εται-
ρεία μας». Και κατέληξε «Δεν θα χαθούμε. Καλή συνέχεια»Τέλος ο κ. 
Παύλος Φωτιάδης απένειμε στην ‘’συνταξιούχο’’ Αρετή Κωνσταντίνου, 
εκ μέρους του Προσωπικού,  αναμνηστική πλακέτα ως ενθύμιο για την 
45ετη ευδόκιμη προσφορά της στον Όμιλο.

https://www.mindtools.com
https://www.inc.com
https://www.forbes.com
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"Πρόσφεραν  ίσως το καλύτερο φαγητό  στη Carlsberg".

Αυτό το σλόγκαν, ταιριάζει απόλυτα στη περίπτωση του  ζεύγους Πα-
ναγιώτη και Κούλλας Τσιάκιρου, που για 28 συναπτά χρόνια εξυπη-
ρετούσε τις γαστρονομικές ορέξεις και προτιμήσεις του  προσωπικού 
της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης  και Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς και όχι μόνο! 

Oι αγαπητοί Παναγιώτης και Κούλλα, συμπλήρωσαν το ηλικιακό ερ-
γάσιμο όριο και από την μάχιμη ομάδα της πρώτης γραμμής, πέρασαν 
στην ομάδα της οπισθοφυλακής των συνταξιούχων και αναγκαστικά 
παρέδωσαν τα κλειδιά του εστιατορίου στους νέους ένοικους με την 
ευχή να φανούν αντάξιοι και καλύτεροι των προσδοκιών του προσω-
πικού.

Προς τιμή των αφυπηρετησάντων συναδέλφων, το Τμήμα Προσωπι-
κού, διοργάνωσε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017,  σε-
μνή τελετή, στα πλαίσια της οποίας τα μέλη του 
προσωπικού είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν 
για τελευταία φορά την απέραντη ευγνωμοσύνη 
τους προς ‘’ ίσως τους καλυτέρους chef’’, και να 
τους ευχηθούν κάθε καλό  για τη νέα τους ζωή.  

Ο Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Ζυ-
θοβιομηχανία, Γιώργος Ιεροδιακόνου, εξήρε την 
προσωπικότητα του Παναγιώτη και της συζύγου 
του Κούλλας, και τόνισε πως θα μας λείψει η  ξε-
χωριστή εξυπηρέτηση του "Παναή",  η καλοσύνη 
και   το μειλίχιο χαμόγελο της Κούλλας και βέ-
βαια τα εύγεστα φαγητά που ως επι το πλείστο 
ήταν φτιαγμένα με  ιδιαίτερη  φροντίδα από την αγαπητή Κούλλα. « Η 
υπερκινητικότητα και η σβελτάδα του Παναή σε αντίθεση με την υπο-

μονή και την πραότητα της Κούλλας, θα μας μείνουν χαραγμένα στη 
μνήμη μας», τόνισε ο Γιώργος Ιεροδιάκονου.

Αφυπηρέτηση Παναγιώτη και Κούλλας 
Τσιάκκιρου

Έχοντας ιδίαν γνώση και εμπειρία, σαν Διευθυντής Δημοσίων Σχέσε-
ων, νοιώθω την υποχρέωση να επισημάνω, ότι, όσες φορές δεξιωθή-
καμε ξένες αποστολές, αθλητικές Ομοσπονδίες, σωματεία, και άλ-
λους φορείς,  όλοι εκφράστηκαν με τα καλυτέρα λόγια για τα εξαίρετα 
εδέσματα και τις περιποιήσεις που πρόσφεραν ο Παναγιώτης και η 
Κούλλα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ομίλου μας Δρ. Φώτος Φωτιάδης, πά-
ντοτε έδινε τα συγχαρητήρια του στον Παναή, για  το εύγεστο χαλούμι 
στην πίττα και το πουργούρι και την σούβλα, που σέρβιρε, ειδικά στις 
εκδηλώσεις τα βράδια στους κήπους του εργοστασίου.

Ο Παναγιώτης, διακατείχετο  από μια ξεχωριστή  αγάπη και ζήλο 
για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και ιδιαίτερα για την  
Carlsberg. Πολύ συχνά ενημέρωνε το τμήμα  Πωλήσεων για  την συ-
μπεριφορά της   αγοράς έναντι των προϊόντων μας και εισηγείτο τρό-
πους αντιμετώπισης.  

Ο Παναγιώτης συγκινημένος ευχαρίστησε τους συναδέλφους και είπε 
πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τις όμορφες στιγμές που πέρασε μαζί τους, 

που ευτυχώς ήταν πάρα πολλές. 

Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και η κα Κούλα, η οποία ευ-
χαρίστησε το Προσωπικό για την κατανόηση που επέδειξε 
όλα αυτά τα χρόνια, και είπε ότι για πάντοτε θα έχει στη 
καρδιά της την Carlsberg και τους φίλους που μαζί πέρα-
σαν όμορφες και αλησμόνητες στιγμές.

Ο Παναγιώτης, προέρχεται από αθλητική οικογένειά, τρία 
από τα αδέλφια του οποίου υπήρξαν Παγκυπριονίκες, Πα-
νελληνιονίκες  και Βαλκανιονίκες.  Ο ίδιος, παρόλο, ότι 
ξεκίνησε να ασχολείται με τον στίβο από νεαρής ηλικίας 
και είχε όλα τα προσόντα να διακριθεί, εντούτοις , η σύ-
ζευξη του εις γάμον με την Κούλλα  και ο πόλεμος του 
1974, δεν του επέτρεψαν να μεταβεί στην Ελλάδα  και να 
συνεχίσει.

Το ζεύγος Τσιάκκιρου, κατάγεται από το κατεχόμενο χωριό 
Πραστειό της επαρχίας Αμμοχώστου και έχει 5 παιδιά και 
5 εγγόνια.

 Η διεύθυνση του Ομίλου  και η συντακτική επιτροπή του 
περιοδικού μας, εύχονται στους αγαπητούς Παναγιώτη και 
Κούλλα,  υγεία και ευτυχία και να χαίρονται τα παιδιά και 

τα εγγόνια τους και να ξέρουν ότι έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν.

Για 5η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης διοργάνωσε στις 
12/4/17, μια ξεχωριστή, γεμάτη εμπειρίες μέρα, αποκλειστικά για τα 
παιδιά του προσωπικού των εταιρειών του, στο πλαίσιο του θεσμού 
“Ημέρα του Παιδιού”.

Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών απόλαυσαν συναρπαστικές και μονα-
δικές δραστηριότητες για μια ολόκληρη μέρα στη Λεμεσό, με πρώ-
το σταθμό το πρατήριο του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, όπου τα παιδιά 
γνώρισαν τους χώρους και μέλη της ομάδας του και αφού προγευ-
μάτισαν,  επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο εργοστάσιο της ΚΕΑΝ.

Στη συνέχεια, τα παιδιά με τους συνοδούς τους, απόλαυσαν ένα δια-
σκεδαστικό ταξίδι στο θεματικό πάρκο της Cyprus Land – Medieval 
Theme Park, όπου μέσω ενός τρισδιάστατου μοντέλου του νησιού, 
είχαν την ευκαιρία να τους συνεπάρει η ιστορία, οι μύθοι και η μαγεία 
του Μεσαίωνα στην Κύπρο. Έζησαν από κοντά μονομαχίες με σπαθιά 
και ιππότες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για μια σειρά από επαγ-
γελματικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις της καθημερινής ζωής 
των ανθρώπων του μεσαίωνα.

«Ημέρα Παιδιού»
στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Τα παιδιά πλήρως ικανοποιημένα από την ολοήμερη ευχάριστη εκ-
δρομή, επέστρεψαν στα σπίτια τους, αποκομίζοντας σημαντικές χρή-
σιμες εμπειρίες.

Η 8η Μαρτίου, καθιερώθηκε  από τα Ηνωμένα Έθνη, ως η Παγκόσμια 
Ημέρα Γυναίκας, εις ανάμνηση των γυναικών που πρωτοστάτησαν  
στους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων  και την  ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια.

Με την ευκαιρία της επετείου, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, όπως κάθε 
χρόνο, πρόσφερε σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες στις εταιρείες του 
Ομίλου,  στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβενία και Κροατία, από  
ένα μικρό αναμνηστικό δώρο της ‘’Europa Donna’’, ως  μια ελάχιστη 
ένδειξη  τιμής, αγάπης και  εκτίμησης, για  τη μεγάλη προσφορά της 
γυναίκας, στην οικογένειά, τον χώρο εργασίας και την κοινωνία ευρύ-
τερα.    

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Δρ. Φώτος Φωτιάδης, και η διεύθυνση του 
Ομίλου  μας, διαβιβάζουν μέσω των στηλών του περιοδικού μας, σό-
λες τις ́ ΄εορτάζουσες’’συναδέλφους,  τα θερμά τους συγχαρητήρια και 
τις εγκάρδιες τους ευχές, για κάθε προσωπική επιτυχία και οικογε-
νειακή ευτυχία.

Το περιοδικό έχει την τιμή να φιλοξενεί σε αποκλειστικότητα ομαδι-
κές φωτογραφίες γυναικών συναδέλφων από όλες τις χώρες που δρα-
στηριοποιείται ο Όμιλος.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 

PT Beverage World, Greece

PPD, Larnaca District, Cyprus PPD, Paphos District, Cyprus
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March the 8th has been established by the United Nations as  
International Women’s Day,  to commemorate the movement of the 
women who played a leading role in the fight for social, economic, 
cultural, political, gender equality and human dignity.

On the occasion of the anniversary, the Photos Photiades Group, as 
every year, has presented to all the working women in the Group’s 
companies, in Cyprus, Greece, Romania, Slovenia and Croatia, a   
"Europa Donna', souvenir, as a small indication of honor, love and  
appreciation for the great contribution of women to the family,  
workplace and society in general.

The Group’s Chairman, Dr. Photos Photiades, and the management 
of our Group, convey, through the columns of our magazine, their 
warmest congratulations and heartfelt wishes for every personal 
success and family happiness to all of our Women colleagues who are  
celebrating.

The magazine has the honor of hosting exclusive group photos of our 
women colleagues from all the countries, where Photos Photiades 
Group operates.

Photos Photiades Breweries, Nicosia, Cyprus

PPD, Limassol District, Cyprus

PPD, Slovenia

PPD, Croatia

PPD, Nicosia District, Cyprus

PPD, Famagusta District, Cyprus

PPD, Romania

PPD Headquarters, Nicosia District, Cyprus

International Women’s Day
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, η 47η Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της Universal Life στα Κεντρικά γραφεία της Εται-
ρείας στη Λευκωσία.

Στην ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Φώτου Ια. 
Φωτιάδη, η οποία αναγνώσθηκε από τον Διοικητικό Σύμβουλο κ. Παύ-
λο Φωτιάδη, αναφέρθηκε ότι το 2016 ήταν ένα κομβικό σημείο για την 
πορεία της κυπριακής οικονομίας αφού ήταν η χρονιά που σημαδεύ-
τηκε από την επανάκτηση της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας καθώς από και την έξοδό 
της από το Μνημόνιο. 

Περαιτέρω όπως δήλωσε ο Δρ. Φωτιάδης οι προοπτικές που διανοίγο-
νται για την ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι αναμφίβολα καλύτε-
ρες μετά το ασφυκτικό κλίμα που δημιουργήθηκε μετά το 2011 και που 
οδήγησε στο Μνημόνιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους συνεχώς 
αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού και της ναυτιλίας.  Εκτίμη-
σε δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια ορθή επίλυση του πολιτικού 
προβλήματος που ταλανίζει τον τόπο η οποία να διασφαλίζει την ει-
ρήνη στο νησί, αυτό θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία 
αφού θα διευκολύνει μεταξύ άλλων την ελεύθερη και απρόσκοπτη 
αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της 
χώρας μας.  Επεσήμανε επίσης την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και 
εκσυγχρονισμό των δομών της κυπριακής οικονομίας και της παιδεί-
ας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας στις διεθνείς 
αγορές.

Η Universal Life, τόνισε, συνέχισε την πορεία προόδου των τελευταίων 
ετών ως αποτέλεσμα της συνετούς διαχείρισης και επαγγελματισμού 
της Διεύθυνσης, υποστηριζόμενης από το αφοσιωμένο προσωπικό 
και το πανάξιο ασφαλιστικό δυναμικό. Μέσα στο 2016 η Εταιρεία κα-

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Universal Life 
Συνεχιζόμενη ανοδική πορεία σε μια 
κομβική χρονιά για την Κύπρο

τέγραψε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους €0,8 εκ. και  κατάφερε να 
διατηρήσει τη θέση της στον Κλάδο Ζωής με μερίδιο αγοράς 14,1% και 
να εδραιώσει την πρωτοπορία της στον Κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας 
με μερίδιο αγοράς 30,1%. Τα συνολικά ασφάλιστρα της Universal Life 
στον Κλάδο Ζωής το 2016 ανήλθαν σε €45,5 εκ. ενώ τα ετησιοποιημέ-
να ασφάλιστρα από νέες εργασίες σε €5,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 
6,2% από τον προηγούμενο χρόνο.  Κατά το 2016, παρατηρήθηκε μείω-
ση των εξαγορών ασφαλιστικών συμβολαίων κατά 18,1% σε σύγκριση 
με το 2015.  Όσον αφορά τον Κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας τα συνολικά 
ασφάλιστρα της Universal Life ανήλθαν σε €36,3 εκ.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
Διεύθυνση της Εταιρείας για την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας 
με τον Συνεργατισμό η οποία διανοίγει νέους ορίζοντες στον Όμιλο.  
Ανέφερε επίσης ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις που αφορούν το ΓΕΣΥ.

Τέλος, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους μετόχους, τους 
πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη του 
Ομίλου για την στήριξή τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στον αποχωρήσαντα Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Γεωργίου ο οποίος προσέφερε 
τα μέγιστα με τις γνώσεις και την εμπειρία του τόσο στην ανάπτυξη της 
ασφαλιστικής συνείδησης στην Κύπρο όσο και στον Όμιλο Universal. 
Καλωσόρισε επίσης τον  κ. Γιώργο Γεωργίου στην θέση του Αντιπροέ-
δρου και την κ. Μαρία Αγρότου Ιακωβίδου ως νέο μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στους οποίους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους 
και στην κοινή προσπάθεια για την ευημερία και πρόοδο του Ομίλου.

Εκδηλώσεις 
Προσωπικού

Η Τσικνοπέμπτη στα κεντρικά γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Καρναβαλίστικος χορός πρατηρίου Λεμεσού

Πράξη αγάπης και προσφοράς από το πρατήριο Λευκωσίας
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Την τσικνοπέμπτη γιόρτασε και φέτος το Προσωπικό των κεντρικών 
γραφείων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στα Λατσιά, στις 16/2/17,  
με φαγοπότι, μουσική, χορό, τραγούδι.  Παρά το τσουχτερό κρύο που 
επικρατούσε, οι ψήστες, Θεόδωρος Αντωνίου, Αντρέας Αντρέου και 
Αλέξανδρος Baker,  δεν πτοηθήκαν και  έγκαιρα μερίμνησαν  να ετοι-
μάσουν  τις "φουκούες" και να ανάψουν τα κάρβουνα. Σύντομα ο μυ-
ρωδάτος καπνός-  τσίκνα, από  τα ψημένα κρεατικά και το λίπος που 
άρχισε να λιώνει,  ήταν διάχυτος  σε όλη την έκταση του ισογείου του 
κτηρίου και τη γύρω περιοχή και προϊδέαζε το γλέντι που θα ακολου-
θούσε και  ότι θα ικανοποιούσε και τις πιο δύσκολες γαστρονομικές 
επιθυμίες και ορέξεις.. 

Τα κρασιά Κυπερούντας, οι μπύρες ΛΕΩΝ και  Carlsberg και τα άλλα 
προϊόντα της εταιρείας μας, συνόδευσαν  το πλούσιο και  απολαυστικό 
μενού που περιλάμβανε, χοιρινό και κοτόπουλο φιλέτο,  λουκάνικα, 
παστουρμά και χαλούμι και όλα τα συνοδευτικά. Φυσικά το  μενού συ-
μπεριλάμβανε ως επιδόρπιο τα παραδοσιακά μπουρέκια.

Την  ευθύνη του  μουσικού προγράμματος είχε ο Διευθυντής του  
Διαφημιστικού  Τμήματος, Στέλιος Σμυρίλλης, ο οποίος με την εμπει-
ρία του και την  ικανότητα που τον χαρακτηρίζει στην δημιουργία της 
κατάλληλης  ατμόσφαιρας, κατόρθωσε  να ξεσηκώσει τους συναδέλ-
φους, αρκετοί από τους οποίους  επέδειξαν τις χορευτικές τους ικα-
νότητες. 

Η συντονίστρια της εκδήλωσης Μάρω Παναγιώτου, μαζί με τους  εθε-
λόντριες ,  Γιώτα Χρίστου, Γιώτα Λοΐζου, Άννα Βιολάρη, Πόπη Μηνά και 
τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές, Δαβίδ Αγαθαγγέλου,  έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό για την επιτυχία της εκδήλωσης, που στόχο είχε 
να φέρει σε επαφή το προσωπικό και να γιορτάσουν όλοι μαζί το παρα-
δοσιακό  έθιμο της  τσικνοπέμπτης, απ΄όπου  σύμφωνα με την παράδο-
ση, ξεκινούν οι εκδηλώσεις της Αποκριάς και ολοκληρώνονται με το 
΄΄κόψιμο της μούττης΄ ,́ τη  Καθαρά  Δευτέρα, που στη συνέχεια οδηγεί 
στη νηστεία  για την  Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Χριστού.

Η Τσικνοπέμπτη στα κεντρικά γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Με ανεβασμένη τη διάθεση, τραγουδώντας το γνωστό καρναβαλίστι-
κο τραγούδι ''Εδώ Λεμεσός... Εδώ Λεμεσός..., ο βασιλιάς καρνάβαλος  
της Carlsberg, ( μεταμφίεση Επαρχιακός Διευθυντής Λεμεσού,  συνά-
δελφος  Αντρέας Κτώρας), ακολουθούμενος από τους καρναβαλιστές 
μέλη του προσωπικού του πρατηρίου Λεμεσού, τις οικογένειες τους, 
φίλους και συνεργάτες,  εισήλθαν πανηγυρικά στις 12 τα μεσάνυκτα 
της 26ης Φεβρουαρίου 2017, στο  νυκτερινό κέντρο "Ρωγμές΄΄ όπου ξε-
φάντωσαν μέχρι τις πρωινές ώρες.  

Καρναβαλίστικος χορός 
πρατηρίου Λεμεσού
Εδώ Λεμεσός... Εδώ Λεμεσός !

Γλέντι, χορός, τραγούδι και άφθονο ποτό, διαγωνισμοί αμφιέσεων, 
συνέθεταν το   σκηνικό της εκδήλωσης, μέσα από την οποία οι συνά-
δελφοι Λεμεσιανοί, διασκέδασαν με την ψυχή τους  και έζησαν  ξανά 
στιγμές χαράς  που μόνο το '' τρελό'' καρναβάλι, της πόλης της Λεμε-
σού μπορεί να προσφέρει.

Το συνεχές ενδιαφέρον για εθελοντική βοήθεια και ανιδιοτελή προ-
σφορά, οδήγησε τους πωλητές και το γραφειακό προσωπικό του πρα-
τηρίου Λευκωσίας, στην ίδρυση Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού, με 
σκοπό τη στήριξη μελών και οικογενειών του προσωπικού και άλλων 
συνανθρώπων  μας που έχουν ανάγκη, καθώς επίσης και Φιλανθρω-
πικών Ιδρυμάτων.

Ως πρώτη ενέργεια, θέλησαν να εκπληρώσουν την επιθυμία ενός δι-
κού μας παιδιού, του μικρού Νεόφυτου, γιου του αείμνηστου συνάδελ-

Πράξη αγάπης και προσφοράς
από το πρατήριο Λευκωσίας

φου μας Ανδρέα Ορφανού.Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς,  ομά-
δα συναδέλφων παρέδωσε στο μικρό Νεόφυτο, το ποδήλατο που τόσο 
λαχταρούσε, στην παρουσία της μητέρας του Γεωργίας και του παππού 
Νεόφυτου. 

Ένα μεγάλο εύγε στους συνάδελφους του πρατηρίου Λευκωσίας, που 
για ακόμη μια φορά με την πράξη τους , δείχνουν το δρόμο της αγάπης 
και της προσφοράς.
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Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης 
γιορτάζει 75 χρόνια 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
προσφοράς στην Κύπρο 
και το εξωτερικό

Carlsberg Classic
Μια παγκόσμια αποκλειστικότητα 
της Carlsberg ξεκινά από την Κύπρο

Σε κορτ του τένις μετέτρεψε το Mall 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ

Οινοποιείο Κυπερούντας: 
Η “μεταμόρφωση” των κρασιών 
παλαίωσης

Diageo Reserve Brands: 
Για πρώτη φορά ένα σεμινάριο 
αποκλειστικά για το Fine Drinking 
στην Κύπρο

Διαφημιστικό spot της 
Beverage World διακρίνεται 
στα Ermis Awards

Προσήλωση στην Ποιότητα 
Ετήσια Συνάντηση 2017

Εταιρικό Συνέδριο της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Έκθεση “Travelling Bricks”
Ο χυμός ΕΝΑ και τα τουβλάκια LEGO
σε ταξιδεύουν σε μέρη μακρινά!

Ένα Rock Bar στη Λευκωσία με 
βρύσες Carlsberg 
"Self Service Beer Station"

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ
Flip The Bottle – οι νικητές

Moet Party Day - Στιγμές μαγείας 
σε δύο απαράμιλλα λαμπερές 
εκδηλώσεις στην Κύπρο

Ταξίδι στην Αθήνα

4th Brand Congress 
Με την χορηγία της Carlsberg

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75χρονων επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς στη Κύπρο και 
το εξωτερικό, η διεύθυνση του Ομίλου, παρέθεσε γεύμα, σε εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ, στα κεντρικά γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς, στα Λατσιά, την Τρίτη 20/6/17.

Μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν εύγεστα εδέσματα και προϊόντα παραγωγής του 
Ομίλου και να ενημερωθούν για τα 75 χρόνια δημιουργικής πορείας 
και προσφοράς του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης. 

Στη διάρκεια της δεξίωσης, που τίμησε με την 
παρουσία του, ο  ιδρυτής και  πρόεδρος του 
Ομίλου, Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης,  οι Διευ-
θύνοντες Σύμβουλοι, του Ομίλου κκ Παύλος 
Φωτιάδης και Αλέξης Φωτιάδης, ευχαρίστη-
σαν τα ΜΜΕ για την διαχρονική στήριξη τους 
στον Όμιλο και απάντησαν σε ερωτήσεις.

Στη πλαίσια της  εκδήλωσης παρουσιάστηκε  
βίντεο, με σύντομη αναφορά την ιστορία και 
τις προοπτικές του Ομίλου, τόσο στην Κύπρο, 
όσο και στις χώρες του εξωτερικού, όπου 
δραστηριοποιείται.

Συνοψίζοντας την ενημέρωση  που είχαν οι δημοσιογράφοι, μέσα από 
την σύντομη  οπτικοακουστική ιστορική αναδρομή, η σύνταξη του πε-
ριοδικού, σας παραθέτει τα κυριότερα σημεία  αναφοράς στον Όμιλο :

Το 2017, ο Όμιλος Φώ-
τος Φωτιάδης, συ-
μπληρώνει 75 χρόνια 
ζωής. Στη σταθερή 
ανοδική του πορεία, ο 
Όμιλος, επενδύοντας 
στην εξωστρέφεια κα 
στην καινοτομία, κα-
ταξιώθηκε για τον επι-
χειρηματικό δυναμι-
σμό και την κοινωνική 

του προσφορά. Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης κατάφερε να ξεπεράσει τα 
γεωγραφικά όρια της Κύπρου και να αποτελεί έναν αναγνωρισμένο δι-
εθνώς πρεσβευτή της Κυπριακής επιχειρηματικότητας.   

Με την πεποίθηση ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν 
στα όνειρα τους και με πλοηγό ένα όραμα ζωής, ο Δρ. Φώτος Ια. Φω-

τιάδης ιδρύει το 
1942 την πρώτη του 
εταιρεία. Παρά τις 
αντίξοες συνθήκες 
του πολέμου, κατορ-
θώνει με διορατικό-
τητα, μεθοδικότητα 
και πολλή δουλειά να 
αναπτύξει εκτεταμέ-
νο εμπόριο με Μέση 
Ανατολή, σοσιαλιστι-
κές χώρες και Κίνα. 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης γιορτάζει 
75 χρόνια επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
προσφοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό

Από το 1990 και υπό την καθοδήγηση των Διευθυνόντων Συμβούλων 
του, Παύλου και Αλέξη Φωτιάδη, ο Όμιλος, με στοχευμένη στρατηγική 
διευρύνει τους επιχειρηματικούς του ορίζοντες. Συνάπτει ένα ευρύ 
δίκτυο απαιτητικών διεθνών συνεργασιών και αναγνωρίζεται ως ένας 
από τους πιο σημαντικούς και αξιόπιστους συνεργάτες εταιρειών - κο-
λοσσών παγκόσμιας φήμης, όπως Carlsberg, Diageo, Danone, Gruppo 
Campari, Moet Hennessy, Jose Cuervo, Osotspa, Lanson, British 
American Tobacco και πολλές άλλες. 

Με ετήσιο κύκλο εργασιών που φθάνει τα 340 εκατομμύρια και με 
δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής και διανομής ποτών, 
ανάπτυξης γης και των ασφαλειών, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης δια-
δραματίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κύπρο, αναπτύσσοντας 
παράλληλα ισχυρή δραστηριότητα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και 
Σλοβενία. Μέσα στον επιχειρηματικό στίβο ο Όμιλος ξεχώρισε για την 
πρωτοπορία του που στηρίζεται: 
•Στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό 
•Την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές των συνθηκών
•Στην προσήλωση στην ποιότητα και στην εφαρμογή των υψηλότερων 
διεθνών  προδιαγραφών
•Στη συνεχή επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και ανθρώπινο δυναμι-
κό 
•Το σεβασμό προς την κοινωνία

Στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης εργάζονται 1100 επαγγελματίες, γεγονός 
που τον κατατάσσει ως έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα στη χώρα. Αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό 
του ως πολύτιμο κεφάλαιο ανάπτυξης, ο Όμιλος επενδύει συστηματι-
κά στην εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων του.

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί ως ιδιαίτερα θετικές τις προοπτικές 
ανάπτυξης στην  Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε ένα περιβάλλον συνε-
χών αλλαγών και νέων προκλήσεων, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης κάθε 
μέρα γίνεται και πιο δυνατός υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
επενδύσεων. Μόνο για το 2017 οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 10 εκα-
τομμύρια.  Μέσα από την επιχειρηματική του δράση συμβάλλει ουσι-
αστικά στην τόνωση των εθνικών οικονομιών των χωρών που δραστη-
ριοποιείται. Και ειδικότερα στην Κύπρο, που προσφέρει σημαντική 
προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία και κοινωνία.  

Οι δημοσιογράφοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την φιλοξενία 
και ευχήθηκαν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στον Όμιλο.



38 39

To 2017, η Carlsberg γιορτάζει τα 170 χρόνια από την ίδρυση της και ο Όμιλος Φώ-
τος Φωτιάδης τα γιορτάζει μαζί της λανσάροντας σε παγκόσμια αποκλειστικότητα 
τη  Carlsberg Classic.

50 χρόνια μετά την πρώτη άδεια για παραγωγή της Carlsberg εκτός Δανίας, η Carlsberg 
δείχνει ξανά την εμπιστοσύνη της στο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο «Φώτος Φωτιάδης» για 
παραγωγή, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, της Carlsberg Classic.  Αυτό αποτελεί μια 
τεράστια τιμή, τόσο για τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης όσο και για την Κύπρο, αφού η αγορά 
της Κύπρου επιλέχθηκε να είναι η πρώτη αγορά από την οποία θα ξεκινήσει το παγκόσμιο 
ταξίδι της η Carlsberg Classic.

Η παρουσίαση της νέας μπύρας στο Προσωπικό του Ομίλου,  έγινε την Τετάρτη 31 Μαΐου 
2017, στις εγκαταστάσεις του Ζυθοποιείου μας. Συνάδελφοι από όλες τις επαρχίες και τα 
κεντρικά γραφεία μαζεύτηκαν στους κήπους του εργοστασίου όπου είχαν την ευκαιρία να 
είναι από τους πρώτους παγκόσμια που δοκίμασαν το νέο αυτό variant της Carlsberg.  Οι 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Παύλος και Αλέξης Φωτιάδης, υπογράμμισαν τη σημαντι-
κότητα της Carlsberg Classic, για τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης.

Το νέο λανσάρισμα αποτελεί την πρώτη επέκταση στη γκάμα της Carlsberg στην Κύπρο, 
μετά από περίπου 20 χρόνια, που τότε είχε λανσαριστεί η Carlsberg Ice.  O Λούης Κάγκας, 
Brand Manager της Carlsberg, παρουσίασε τον τρόπο σκέψης πάνω στον οποίο βασίστη-
κε η δημιουργία του νέου αυτού variant.   Ουσιαστικά η Carlsberg Classic, με αφορμή 
τα 170 χρόνια που γιορτάζει φέτος η Carlsberg, δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανά-
γκη για ανανέωση της εικόνας και της φρεσκάδας του brand Carlsberg. Η διάθεση της 
Carlsberg Classic στην αγορά  άρχισε από την 1η Ιουνίου 2017, σε τρεις συσκευασίες: 
τενεκεδάκι 33cl, μπουκάλι 33cl και σε draught. 

Είναι μια ελαφρώς σκουρόχρωμη   lager beer, με 5% αλκοόλ, που συνδυάζει μια πλούσια, 
πλήρη γεύση με την χαρακτηριστική ευκολόποιτη γεύση  της Carlsberg . Aποτελεί ουσι-
αστικά μια πιο σκουρόχρωμη εκδοχή της ¨ίσως καλύτερης μπύρας στον κόσμο».

Carlsberg Classic
Μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της Carlsberg ξεκινά από την Κύπρο

Πριν την αναμέτρηση Κύπρος-Τουρκία για το Davis Cup η χορηγός 
εταιρεία της ΟΑΚ διοργάνωσε event Mini Tennis στο Mall στη Λευ-
κωσία.

Την ευκαιρία να συνδυάσουν την απογευματινή τους έξοδο με το 
άθλημα του τένις, έδωσε στο κοινό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΑΓΡΟΣ το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.

Με την ευκαιρία διεξαγωγής της αναμέτρησης Κύπρος - Τουρκία, 
για το β΄ γκρουπ της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Davis Cup, στο 
Εθνικό Κέντρο Τένις στη Λευκωσία, η χορηγός εταιρεία της Ομο-
σπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου και της αναμέτρησης, διοργάνω-
σε στο The Mall of Cyprus, Εvent Mini Tennis. 

Για μερικές ώρες, ο χώρος κινήθηκε στους ρυθμούς του τένις, με 
εκατοντάδες άτομα να πατάνε το κορτ που στήθηκε στο χώρο και 
σκοπό είχε να γνωρίσουν οι φίλαθλοι ακόμη καλύτερα το άθλημα 
και παράλληλα να ενημερωθούν για τους επερχόμενους αγώνες της 
Εθνικής Κύπρου στο τένις, που διεξήχθησαν το τριήμερο 3-5 Φε-
βρουαρίου.

Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν και οι διεθνείς αντισφαι-
ριστές της ομάδας Davis Cup, που έπαιξαν με τον κόσμο αλλά και 
μεταξύ τους, ενώ μοίρασαν αυτόγραφα και δώρα στους παρευρι-
σκόμενους. Οι φίλοι του τένις που πέρασαν από το χώρο στο Mall 
έλαβαν επίσης μέρος σε διαγωνισμούς για εισιτήρια, ενώ διασκέ-
δασαν και στο Photobooth.

Ως σημαντικός συνεργάτης και υποστηρικτής του κυπριακού αθλη-
τισμού και του τένις για πολλά χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΑΓΡΟΣ έχει πλέον συνδεθεί με το συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο 
στην Κύπρο έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια. Απόδειξη τα χι-
λιάδες παιδιά σε όλη την Κύπρο που ασχολούνται με το άθλημα του 
τένις και υποστηρίζουν τις σχετικές διοργανώσεις.

Σε κορτ του τένις μετέτρεψε το Mall 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ

Tα κρασιά της “σειράς ‘’παλαίωσης” του Οινοποιείου Κυπερούντας 
αλλάζουν εμφάνιση και όνομα, παραμένοντας σταθερά στην υψηλή 
ποιότητα που τα χαρακτηρίζει. 

Οι ετικέτες έχουν πλέον βάση το μαύρο χρώμα και φέρουν γραμμές, 
οι οποίες συμβολίζουν  τους μήνες ωρίμασης του κάθε κρασιού  στο 
βαρέλι. Αλλαγές έχουν γίνει και στο χρώμα του καψύλλιου του κάθε 
κρασιού, το οποίο είναι διαφορετικό για το κάθε κρασί ούτως ώστε να 
ξεχωρίζει στο ράφι .

Εκτός από την εμφάνιση των ετικετών, τα τρία κρασιά της “σειράς πα-
λαίωσης“, αλλάζουν και όνομα. 

Τα κρασιά της σειράς παλαίωσης είναι o Άλιμος με βάση την ποικι-
λία Chardonnay, τα Ψηλά Κλήματα με βάση την ποικιλία Cabernet  
Sauvignon και ο Σκοπός με βάση την ποικιλία Shiraz.

Είμαστε σίγουροι πώς η αλλαγή αυτή για τα κρασιά  της “σειράς παλαί-
ωσης ”, θα δημιουργήσει θετική αίσθηση και η προτίμηση του κύπριου 
καταναλωτή στα κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας , θα ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο.

Οινοποιείο Κυπερούντας: 
Η “μεταμόρφωση” των κρασιών παλαίωσης
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Οι σύγχρονες τάσεις στον διεθνή χώρο του fine drinking, το μέλλον 
των cocktails και ο παγκόσμιος διαγωνισμός World Class των Reserve 
Brands της Diageo, ήταν μερικά από τα θέματα του πρότυπου σεμι-
ναρίου της εταιρείας Photos Photiades Distributors και των Reserve 
Brands της Diageo, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Μαρτίου, 
στο Pharos Art Foundation στη Λευκωσία.

Μερικοί από τους καλύτερους Bartenders της Κύπρου έδωσαν το 
«παρών» τους σε ένα ταξίδι εμπνευσμένο από γευστικές συνταγές 
με premium spirits που διαμορφώνουν το μέλλον στα cocktails, με 
πρωταγωνιστές τον καταξιωμένο και ταλαντούχο Αλέξη Σιμωνίδη, τον 
Έλληνα World Class Bartender of the Year 2016, και τον Γιώργο Φι-
λίππου, Reserve Brands Ambassador της εταιρείας Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς.

Με έμπνευση από το World Class, τον πιο διαπρεπή διαγωνισμό στη 
βιομηχανία του bar tending, η επιτυχία του οποίου στηρίζεται στο να 
εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να βραβεύσει τους καλύτερους bar 
tenders παγκοσμίως, στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν μερικά από 
τα πιο δημοφιλή trends στον χώρο των cocktail με την ετικέτα των 
reserve brands της Diageo, ενώ όσοι είχαν την τύχη να παρευρεθούν 
δοκίμασαν νέες γευστικές προτάσεις και ιδιαίτερους ανατρεπτικούς 

Diageo Reserve Brands: 
Για πρώτη φορά ένα σεμινάριο αποκλειστικά για το 
Fine Drinking στην Κύπρο

συνδυασμούς, ικανούς να τους μυήσουν και να παρασυρθούν σε ένα 
δημιουργικό ταξίδι εναλλακτικών εμπειριών και γεύσεων.

Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς είναι πρωτοπόρος στην πώ-
ληση και διανομή ποτών στην Κύπρο, αλκοολούχων και μη, καθώς και 
εκπρόσωπος των Reserve Brands της Diageo στην Κύπρο, που στον 
κατάλογο του συμπεριλαμβάνονται premium ποτά όπως Johnnie 
Walker Blue Label, Johnnie Walker Gold Label Reserve, Ciroc, 
Talisker, Singleton of Dufftown, Cardhu, Ketel One κ.ά.

Το εταιρικό διαφημιστικό spot "Cuervo Squeeze" που έγινε για λογαριασμό 
της Beverage World και της Jose Cuervo, που ανήκουν στον Όμι-
λο Φώτος Φωτιάδης, διακρίθηκε στα Ermis Awards, 
το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της 
διαφήμισης και επικοινωνίας 
στην Ελλάδα. 

Η τιμητική αυτή διάκριση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την εται-
ρεία μας, Beverage World, καθώς 
αποτελεί επιβράβευση της στον 
χώρο της δημιουργικότητας, αλλά 
και παγκόσμιο Best Practice για το 
brand. 
 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία Rascal Cream έλαβε το Silver Ermis Award στην 
κατηγορία «Αλκοολούχα και Μη Αλκοολούχα Ποτά», της ενότητας «Παρα-
γωγή Διαφημιστικών Ταινιών» για το διαφημιστικό spot "Cuervo Squeeze". 
Την παραγωγή της ταινίας επιμελήθηκε η Parasol με σκηνοθέτη τον Αποστόλη Παπα-
θανασίου.
 
Το εντυπωσιακό long drink παρουσιάζεται επάξια μέσα από ένα ανατρεπτικό σκηνικό: 
ένα pick up που κλείνει και η μουσική ξεκινάει, ένας επιδέξιος Bartender, ένα ζευγάρι και 
ένας χαμαιλέοντας, δένουν ξεχωριστά όπως η λεμονάδα με ανθρακικό, το στυμμένο lime 
και η Jose Cuervo Silver. 
 
Στη διαφήμιση συμμετείχε ως bartender ο Ambassador της Jose Cuervo Στέ-
λιος Παπαδόπουλος, o πρώτος μη μεξικανός Tequila Connoisseur στον κόσμο.

Διαφημιστικό spot της Beverage World 
διακρίνεται στα Ermis Awards

Photos Photiades Breweries και Blue Sky (Mountain Springs)«-
Προσήλωση στην ποιότητα» ήταν το βασικό μήνυμα της φετινής 
Ετήσιας Συνάντησης προσωπικού των εταιρειών, Photos Photiades 
Breweries και Blue Sky (Mountain Springs), η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. 

Η καθολική υπευθυνότητα και η 
προσήλωση στην ποιότητα από τον 
καθένα μας ξεχωριστά, συμβά-
λει καθοριστικά στην επίτευξη του 
στόχου μας για παροχή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας, τόνισε στη δική 
του ομιλία ο κ. Γιώργος Ιεροδιακό-
νου, Γενικός Διευθυντής της Photos 
Photiades Breweries. Περαιτέρω, ο 
κ. Ιεροδιακόνου επεσήμανε επίσης, 
ότι όταν επιδιώκουμε συνεχή βελτί-
ωση με συνέπεια και βοηθούμε τους 
συναδέλφους μας, τότε ταυτόχρονα 
κατορθώνουμε να συνεισφέρουμε 
αποτελεσματικά και στην ποιότητα 
και στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εταιρείας μας. 

Πέραν από τις αναλυτικές παρουσιάσεις 
του προσωπικού για τις εφαρμογές και 
ενέργειες που έχει υιοθετήσει με στόχο 
την παραγωγή και προώθηση προϊόντων 
υψηλής ποιότητας, ο Διευθυντής Ζυθο-
ποιίας Αντρέας Παντελή και ο Διευθυ-
ντής Εμφιαλωτηρίου Μιχάλης Μιχαηλί-
δης, ανέλυσαν το επενδυτικό πρόγραμμα 
των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών, 
στο οποίο προβαίνει η Photos Photiades 
Breweries.  Όπως υπογράμμισαν και οι 
δύο Διευθυντές, τα σημαντικά αυτά έργα 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατη-
γικής του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, για 
συνεχή αναβάθμιση των υποδομών των 
παραγωγικών του μονάδων, με στόχο την 
επέκταση των δυνατοτήτων τους, με απο-
τέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση της πα-
ραγωγικότητας και ποιότητας.  

Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκε επίσης 
το βραβείο «Καλύτερης εισήγησης για το 
2016» στον Μιχάλη Μιχαήλ, Τεχνικό Διερ-
γασίας στο εμφιαλωτήριο, και το βραβείο 
«Δημιουργικής Εισήγησης 2016» στον Ιω-

άννη Καννάουρο, Ανώτερο Τεχνικό Διεργασίας εμφιαλωτηρίου. 

Η ποιότητα υπήρξε εξαρχής και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της 
φιλοσοφίας του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, γεγονός το οποίο επιβεβαι-
ώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις πολλαπλές βραβεύσεις 
και διακρίσεις που έχουν λάβει ο Όμιλος και τα προϊόντα μας.  Οι δια-
δικασίες, οι έλεγχοι και τα επίπεδα παραγωγής στο υπερσύγχρονο ζυ-
θοποιείο της Photos Photiades Breweries και στο εμφιαλωτήριο της 
Blue Sky (Mountain Springs) στον Αγρό ανταποκρίνονται στις υψηλό-
τερες διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, καθώς επενδύουμε συνεχώς 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Προσήλωση στην Ποιότητα 
Ετήσια Συνάντηση 2017
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Οι συνάδελφοι από τη Λεμεσό με δική τους πρωτοβουλία και  πάρα 
το γεγονός ότι είχαν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους για να παρακο-
λουθήσουν τον τελικό κυπέλου Κύπρου αποφάσισαν να οργανώσουν 
την προσφορά μπύρας στους οπαδούς του Απόλλωνα σε περίπτωση 
που θα ήταν ο νικητής του τελικού. Όχι μόνο δεν πήγαν στο γήπεδο να 
παρακολουθήσουν τον αγώνα αλλά με τη δική τους πρωτοβουλία και 
σκληρή δουλειά τοποθέτησαν καραβάνι και η μπύρα Carlsberg ήταν 
η μόνη μπύρα που υπήρχε στους πανηγυρισμούς. Ως ένδειξη εκτίμη-
σης η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς,  πρόσφερε ένα αεροπορικό εισι-
τήριο στον καθένα για την Αθήνα,  για να παρακολουθήσουν όποιον 
ποδοσφαιρικό αγώνα ήθελαν. Οι συνάδελφοι αποφάσισαν τα εισιτήρια 
τα οποία τους προσέφερε η εταιρεία, να τα παραχωρήσουν στους συ-
νάδελφους τους Διανομείς ως ένδειξη εκτίμησης για τη καθημερινή 
τους συνεργασία.

Το συνέδριο  παρακολούθησε και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώ-
τος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, 
κ. Παύλος Φωτιάδης, ο οποίος σε 
σύντομο χαιρετισμό του,  εξήρε 
τον επαγγελματισμό των συνέ-
δρων    και τους κάλεσε να συνε-
χίσουν να  εργάζονται με  τον ίδιο 
ζήλο και επιμονή, στοχεύοντας 
πάντοτε στις επιτυχίες. Ο κ. Φω-
τιάδης,  συμμετείχε επίσης στις  
απονομές των ετήσιων βραβείων 
της εταιρείας.  

Τιμητική παρουσία είχε και ο 
Πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, ο οποίος σε  σύντομο 
χαιρετισμό, συγχάρηκε και επαίνεσε τους συνέδρους για την  αφοσί-
ωση τους στο έργο που επιτελούν και για τα εξαίρετα αποτέλεσμα που 
πέτυχαν το 2016. 

Οι εργασίες του συνεδρίου έληξαν με δεξίωση και την προσφορά ανα-
μνηστικού δώρου στους συνέδρους από την εταιρεία. 

Η κα Μαρία Κουντουρή, Sales 
Capability Manager, παρουσίασε και 
επεξήγησε τον θεσμό  των ετήσιων 
βραβείων, «Καλύτερης Εκτέλεσης», 
«Καινοτομίας» και «Παραδείγματα 
Προς Μίμηση», που έχουν πλέον κα-
θιερωθεί να απονέμονται στο ετήσιο 
συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς, στους ανθρώπους που ξεχω-
ρίζουν, τους ανθρώπους που αγαπούν 
αυτό που κάνουν. 

Βραβείο Καλύτερης Εκτέλεσης 2016

Το Βραβείο καλύτερης εκτέλεσης για το 2016, απονεμήθηκε  στα τμή-
ματα του εμπορικού, Τrade Marketing και  Marketing για τον Σχεδιασμό 
και εκτέλεση της ενέργειας,  “Paint Cyprus Yellow” για το ουίσκι J&Β. 
Το βραβείο παράλαβαν, η  Άννα Χαραλάμπους Marketing Manager, o 
Γλαύκος Τοφαρίδης Commercial Manager, o Σταύρος Σταύρου Trade 
Marketing Manager.

Βραβείο Καινοτομίας 2016

Το Βραβείο Καινοτομίας 2016, απονεμήθηκε στους Σταύρο Σταύρου,  
Trade Marketing Manager και στη Ραχήλ Πασιαρδή, Brand Manager 
στα αλκοολούχα ποτά.  Η σημαντική διαφοροποίηση έγινε στον υφι-
στάμενο τρόπο σερβιρίσματος της draught μπύρας στο Neverland 
Rock Bar στη Λευκωσία, όπου κατασκευάστηκαν τραπέζια με ενσω-
ματωμένη draught έτσι ώστε ο πελάτης να γεμίζει μόνος του το ποτήρι 
του με μπύρα Carlsberg και στην οθόνη που αντιστοιχεί στο τραπέζι 
του να βλέπει την ποσότητα που καταναλώνει.

Βραβείο  Παράδειγμα Προς Μίμηση 2016
Οι συνάδελφοι που βραβεύθηκαν με το βραβείο παράδειγμα προς μί-
μηση 2016 είναι οι: Ανδρέας Κουτσίδης, Ανδρέας Τσολάκης, Ανδρέας 
Χρυσοστόμου, Γιώργος Γεωργιάδης, Θράσος Ιωάννου, Μιχάλης Δε-
λαγραμμάτικας, Μιχάλης Καλαπαλίκκης, Νίκος Μιχαήλ, Παναγιώτης 
Κτίστης και Χρίστος Τσολάκης. 

Εταιρικό Συνέδριο της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Στη Ζεστή Αγορά, και πάλι υπάρχουν έξι σημεία που με τη σωστή ενερ-
γοποίηση τους θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της εικόνας των προ-
ϊόντων μας. Η τοποθέτηση, η δημιουργική τοποθέτηση για περιήγηση 
και ευκολία του πελάτη, η αύξηση των σημείων επαφής των προϊόντων 
με τους καταναλωτές, η εκπαίδευση των πελατών, η ιδανική παρουσί-
αση των προϊόντων μας, και οι περαιτέρω ευκαιρίες προώθησης, βοη-
θούν τους καταναλωτές να κάνουν πιο εύκολα τις αποφάσεις τους και 
να προτιμήσουν τα δικά μας προϊόντα. 

Η κα Ιωάννα Τσιρέκα, Organisational 
Transformation  Manager, ανέλυσε 
τα αποτελέσματα της  έρευνας που 
διεξήχθη τον Ιανουάριο 2017,  με τη 
συμμετοχή του Προσωπικού όλων 
των εταιρειών της ΦΦΔ, σε Κύπρο, 
Κροατία, Σλοβενία και Ρουμανία και 
αποσκοπούσε στην προώθηση της 
ανοιχτής επικοινωνίας και της ανταλ-
λαγής απόψεων.
«Στόχος μας είναι η συνεχής βελτί-
ωση  του εργασιακού μας περιβάλ-
λοντος και η προσωπική και επαγ-
γελματική μας ανάπτυξη. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας καταδεικνύουν 
τον υψηλό  δείκτη ικανοποίησης, μας 
βοηθούν να κατανοήσουμε τη στάση των εργαζομένων έναντι της εται-
ρείας και μας ενθαρρύνουν για την συνέχεια», τόνισε η κα Τσιρέκα.

Στη συνέχεια μίλησε για τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς στον 
χώρο εργασίας καθώς και για την κουλτούρα της εταιρείας μας που 
προάγει τον σεβασμό προς όλους, εργαζόμενους, πελάτες, συνεργά-
τες, αλλά και προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Επεσήμανε επίσης 
το γεγονός, ότι, η κουλτούρα μας, προωθεί τον επαγγελματισμό, το 
ήθος, τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και την ανάδειξη 
των αξιών μας, ώστε να προστατεύουμε με σθένος τους ανθρώπους, τα 
προϊόντα και τη φήμη μας.

Ακολούθησε ομαδική εργασία και 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Στην παρέμβαση του ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς, κ. Αλέξης Φωτιάδης, 
έκανε ειδική αναφορά  στη δυνα-
μική και την αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσπάθειας. 
Είπε χαρακτηριστικά: «μια πε-
τυχημένη πορεία οφείλεται στη 
συλλογική προσπάθεια και την πί-
στη για τη νίκη και την επιτυχία». 
Είναι μέσα από αυτή τη φιλοσοφία 
που κερδίζαμε αγώνες και κτίσα-
με επιτυχίες. 
Στην ανάλυση  του θέματος ‘’με ποιο όραμα κάνουμε αλλαγές και ανά-
πτυξη’’, ο κ. Φωτιάδης, επεξήγησε  με σαφήνεια στο ακροατήριο  τους 
τρείς άξονες πάνω στους οποίους η εταιρεία θα στηρίξει τις ενέργειές 
της  για να  θα επιτευχθούν οι στόχοι: 
1. Την αναδιοργάνωση 
2.Την επένδυση σε νέα εργαλεία και την  
3. Την αναβάθμιση της  εκπαίδευσης.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 Απρίλιου 2017, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του συγκροτήματος «Χαρουπόμυλοι», στη Λεμεσό, 
το ετήσιο    Εταιρικό Συνέδριο της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς.

Οι εργασίες του συνεδρίου άρχισαν με εισαγωγικό βίντεο από μια δι-
αλογή από τις πιο  πετυχημένες διαφημίσεις και προωθητικές ενέρ-
γειες  των προϊόντων της εταιρείας. Η κα Καρολίνα Φωτιάδου, Imports 
&Logistics Director, με ένα ξεχωριστό, δυναμικό τρόπο, καλωσόρισε 
τους συνέδρους, παρουσίασε τους νέους συναδέλφους και ανέλυσε το 
περιεχόμενο του προγράμματος.

Ο  Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος 
Αλκιβιάδης, παρουσίασε και ανά-
λυσε  τα αποτελέσματα του 2016, 
στην Κύπρο  και συγχάρηκε όλο το 
Προσωπικό για τη συμβολή του στην 
επίτευξη των στόχων της εταιρείας, 
παρόλες τις αντίξοες συνθήκες. Ο κ. 
Αλκιβιάδης περαιτέρω, αναφέρθηκε 
στον κύκλο εργασιών των εταιρειών 
του Ομίλου στο εξωτερικό (Κροατία, 
Σλοβενία και Ρουμανία) και εκθεί-
ασε τους συναδέλφους των χωρών 
αυτών, για την επαγγελματικότητα 
και την συνέπεια που επέδειξαν για 
την πραγματοποίηση των στόχων και για τα  πολύ καλά αποτελέσματα 
που πέτυχαν  το 2016.

Αναφέρθηκε επίσης και στις διακρίσεις των εταιριών του Ομίλου, στα 
ετήσια βραβεία της  Diageo, όπου η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς , απέ-
σπασε 3 από 6 συνολικά βραβεία,  γεγονός που επιβεβαιώνει πανηγυ-
ρικά  την αποτελεσματική διαχείριση κορυφαίων προϊόντων, αλλά και 
την ηγετική θέση που κατέχει ο Όμιλος στην αγορά της Κύπρου και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Τέλος αναφέρθηκε στις προκλήσεις και ευκαιρίες που προσφέρονται 
το 2017 και κάλεσε όλους να εργα-
στούν με τον ίδιο ζήλο, για πετύ-
χουμε τους στόχους που θέσαμε για 
το 2017.

Στη συνέχεια η Marketing Manager,  
κα Άννα Χαραλάμπους, μίλησε για 
τα Πρότυπα Ενεργοποίησης και 
εξήγησε ότι, για να προσεγγίσουμε 
και να μιλήσουμε στην καρδιά των 
καταναλωτών θα πρέπει να εφαρ-
μόσουμε σωστά αυτά τα Πρότυπα, 
σε κάθε κατηγορία πελατών τόσο 
στη Ζεστή όσο και στην Κρύα Αγο-
ρά. 

Στην Κρύα Αγορά, υπάρχουν έξι σημεία που αν τα ενεργοποιήσουμε 
σωστά θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε πωλήσεις και μερίδια αγο-
ράς. Η τοποθέτηση, η επιλογή House/Pouring, η ποιότητα στην πα-
ρουσίαση και το τέλειο σερβίρισμα, η σωστή εκπαίδευση του προσω-
πικού του σημείου, η σημαντικότητα του πρώτου ποτού που παραγγέλ-
λεται από τον κάθε καταναλωτή, και το τελετουργικό βοηθούν στο να 
κερδίσουμε τις εντυπώσεις και την κατανάλωση.
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Έκθεση “Travelling Bricks”
Ο χυμός ΕΝΑ και τα τουβλάκια LEGO®

σε ταξιδεύουν σε μέρη μακρινά!
Ο αγαπημένος σου χυμός ΕΝΑ στήριξε την έκθεση “Travelling 
Bricks”, με κατασκευές από τουβλάκια LEGO®, που πραγματοποι-
ήθηκε στο ANNEX 3, ακριβώς δίπλα από το Mall of Cyprus, από την  
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου μέχρι και την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Η διαδραστική και εκπαιδευτική αυτή έκθεση παρουσίασε την ιστορία 
των μεταφορικών μέσων, με πάνω από 120 εντυπωσιακά εκθέματα, 
φτιαγμένα με περισσότερα από 500.000 τουβλάκια LEGO®. 

Τα εκθέματα απεικόνιζαν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και ιστο-
ρικά μεταφορικά μέσα, όπως τον «Τιτανικό», του οποίου το μήκος ξε-
περνάει τα 7 μέτρα, ένα τρίμετρο Zeppelin, έναν τρίμετρο πύραυλο και 
ένα τρίμετρο διαστημόπλοιο.

Σκοπός της έκθεσης, που απευθυνόταν όχι μόνο σε παιδιά, αλλά και σε 
ενήλικες όλων των ηλικιών, ήταν να ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν 
και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα, δημιουργώντας τις δικές τους κατα-
σκευές με 200 χιλιάδες LEGO®.

Ο χυμός ΕΝΑ βρισκόταν καθημερινά στην έκθεση με πολλές εκπλή-
ξεις για τους μικρούς του φίλους, με διασκεδαστικές δραστηριότητες 
και φυσικά τη μασκότ του, τον παιχνιδιάρη «EJ»

Από τις 18 Δεκεμβρίου, 2017, το σερβίρισμα της ντράφτ μπύρας 
Carlsberg, στην  μπυραρία Neverland Rock Bar, στη Λευκωσία, δια-
φέρει από τον παραδοσιακό  τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών της. 
Οι ιδιοκτήτες της μπυραρίας  σε συνεργασία με την Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς, εφάρμοσαν με επιτυχία, μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο 
σερβιρίσματος, γνωστή ως  ΄΄Self Service Beer Station΄ .́ 

Το "Self Service Beer Station", όπως λέει και το όνομα του, είναι ένα 
τραπέζι ειδικά σχεδιασμένο για φίλους της μπύρας που μπορούν να 
σερβίρονται μόνοι τους και να απολαμβάνουν την αγαπημένη τους 
μπύρα Carlsberg.  Όλα τα ΄΄Beer Stations΄ ,́ βρίσκονται ενσωματωμένα 
πάνω σε ένα ψυγείο και ένα βαρέλι, ενώ η μπύρα μεταφέρεται στο τρα-
πέζι μέσω ειδικών σωλήνων που την κρατούν μόνιμα στην κατάλληλη 
θερμοκρασία. 

«Το να είναι όλα ενωμένα σε ένα βαρέλι και ένα ψυγείο,  συνεπάγεται 
εξοικονόμηση ρεύματος για το σημείο, ενώ για τον πελάτη αποφυγή 
ταλαιπωρίας καθώς δεν αναμένει κάθε φορά να σερβιριστεί», όπως 
μας εξήγησε  ο εκ των ιδιοκτητών Χαρίτος Λουκά.

Και συμπλήρωσε: «με απόλυτη συνεννόηση και στενή συνεργασία, με 
την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς,  καταφέραμε να υλοποιή-
σουμε αυτή την πρωτοποριακή ιδέα, με αποτέλεσμα οι βρύσες να ανοί-
ξουν και να γεμίζουν τα ποτήρια με μπύρα Carlsberg. Πιο συγκεκρι-
μένα η μπίρα τρέχει από βρύσες που είναι ενσωματωμένες σε ειδικά 
κατασκευασμένες καλαίσθητες κιθάρες, ενώ οι οθόνες καταγράφουν 

Ένα Rock Bar στη Λευκωσία με βρύσες 
Carlsberg "Self Service Beer Station"

την κατανάλωση για το κάθε τραπέζι. «Στην ουσία όλο αυτό το concept 
είναι συμπαραγωγή με την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, για αυτό και 
στα τρία beer stations έχουμε μόνο Carlsberg». 

Ο διάκοσμος του χώρου που σχεδιάστηκε από το διαφημιστικό τμήμα 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, είναι προσεγμένα διαρρυθμισμένος 
και προσφέρει την ιδανική ατμόσφαιρα για τον πελάτη να απολαύσει 
την αγαπημένη του ντράφτ μπίρα Carlsberg, είτε μόνος είτε με παρέα.   

Η ιδέα τυγχάνει θερμής αποδοχής από τους πελάτες του μαγαζιού, 
ενώ θεωρείτε πλέον ένα από τα μεγάλα ΄΄ατραξιόν΄΄ του.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ προσκάλεσε τους φίλους 
του να συμμετάσχουν σε ένα θεαματικό bottle flip και να 

κερδίσουν μοναδικά δώρα, μέσω του διαδικτυακού δια-
γωνισμού του “Flip The Bottle”. Το φαινόμενο που έχει 
γίνει viral στο εξωτερικό, παρουσιάζει videos με αν-
θρώπους να κάνουν “Flip The Bottle” στα πιο παρά-
ξενα μέρη του κόσμου και τώρα ήρθε και στην Κύπρο 
μέσω ενός διαγωνισμού από το Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΑΓΡΟΣ και το Student Life. 

Εκατοντάδες συμμετέχοντες ανέβασαν τα βίντεο τους 
από το επιτυχημένο τους bottle flip στο Instagram και στην 

σελίδα του Student Life στο Facebook μαζί με το hashtag 
του διαγωνισμού #agrosflipchallenge. Μικρά παιδιά, φοιτητές, 

ομάδες ποδοσφαίρου ακόμα και γιαγιάδες και παππούδες, έστειλαν τα βιντεάκια προ-
σπαθώντας να κάνουν το θεαματικό flip. Μπήκαν σε κλήρωση και κέρδισαν τα μοναδικά 
δώρα από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ. 

Ο μεγάλος νικητής είναι ο Δημήτρης Κούμας, ο οποίος κέρδισε ένα Sony Play Station 4 
Slim 1TB και το Call of Duty Infinite Warfare Standard Edition, και δωδεκάδες Φυσικού 
Μεταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ Sportcap. Ο δεύτερος μεγάλος νικητής είναι ο Πέτρος Μι-
χαήλ, ο οποίος κέρδισε ένα tablet HP Slate 7 2800. Οι Αλέξανδρος Χαραλάμπους, Στυ-
λιανός Αρτέμη, Ιωάννα Ευγενίου, Ζήνα Μιχαήλ, Αφροδίτη Καντηλάφτη, Γιώργος Χαρής, 
Μάριος Α., Κατερίνα Χ. και ο Όμιλος Οθέλλος Αθηένου, κέρδισαν Δωδεκάδες Φυσικού    
     Μεταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ Sportcap.

                        O διαγωνισμός ξεκίνησε από τις αρχές Ιανουαρίου και έληξε στο τέλος                                  
                                  Φεβρουαρίου 2017.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ
Flip The Bottle – οι νικητές!

Η 17η Ιουνίου, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Moët & Chandon, 
με λαμπερά parties σε όλο τον κόσμο, που ξεκινούν το μεσημέρι και 
τελειώνουν τα ξημερώματα. Λάμψη, στιλ, φινέτσα, κομψότητα, μα-
γεία, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του Moët Party Day, που δι-
οργανώνεται σε όλο τον κόσμο. 

Έτσι και στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Moët Party Day, πραγματοποιή-
θηκαν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, στο KOI Lounge Bar, στον Πρωτα-
ρά και στο Bedroom Beach Bar, στη Λεμεσό.

Οι παρευρισκόμενοι έζησαν αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο Οίκος 
Moët & Chandon, στιγμές αναμφισβήτητης γοητείας και λάμψης. Εί-
χαν, επίσης, την ευκαιρία να απολαύσουν τις μοναδικές σαμπάνιες 
Moët & Chandon και να διασκεδάσουν από το απόγευμα μέχρι και τις 
πρωινές ώρες. 

Σχετικά με τη Moët & Chandon
Το 1743, η Moët & Chandon εισήγαγε τη σαμπάνια στον κόσμο, με 
μια ποικιλία μοναδικών προϊόντων για κάθε περίσταση. Από την επι-
κή Moët Impérial μέχρι το Grand Vintage Collection, τη Moët Rosé 
Impérial και τη Moët Ice Impérial, κάθε σαμπάνια εντυπωσιάζει με το 
φρουτώδες άρωμά της και την κομψή ωριμότητά της. 

Η παρουσία της στον χώρο συμβολίζει την ύψιστη πολυτέλεια και επι-
τυχία, ενώ η απόλαυση, η λάμψη και η κομψότητα παραμένουν αμε-
τάβλητες, βασικές της αξίες από την ίδρυσή της, από τον Jean-Rémy 
Moët. Φιλοσοφία του Οίκου Moët & Chandon αποτελεί ο εορτασμός 
της καλής ζωής και η απόλαυση κάθε στιγμής. 

Moet Party Day - Στιγμές μαγείας σε δύο 
απαράμιλλα λαμπερές εκδηλώσεις στην Κύπρο

https://www.facebook.com/studentlifecyprus/
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Τριήμερο ταξίδι αναψυχής στην Αθήνα  (5-7 Μαΐου 2017), πραγματο-
ποίησαν 32 συνάδελφοι, Πωλητές και Υπεύθυνοι Πωλητών, νικητές 
του  διαγωνισμού του Τμήματος Πωλήσεων της   Φώτος Φωτιάδης  
Διανομείς, ως επιβράβευση  για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβα-
λαν και  πέτυχαν των στόχους για το 2016.

Ταξίδι στην Αθήνα 

Πέραν των 200 συμμετεχόντων, από το  χώρο του   Marketing και της 
Διαφήμισης, από διάφορες εταιρείες,  μεταξύ των οποίων και του τμή-
ματος Marketing της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς,  παρακολούθησαν 
τον καταξιωμένο΄΄ business & brand builder΄ ,́ Markus Kramer, ως 
κύριο ομιλητή του ́ 4́th Brand Congres΄ ,́ στις 26 Μαΐου 2017, στο ξενο-
δοχείο Hilton, στη Λευκωσία.

Κεντρικό θέμα της παρουσί-
ασης του Markus Kramer και 
του συνεδρίου, ήταν το “Brand 
& Communication Trends that 
will transform your business”. 
Η παρουσίαση είχε ως στόχο 
της να καταστήσει  τους παρευ-
ρισκόμενους κοινωνούς με τις 
μεθόδους  που διαμορφώνουν 
τον σύγχρονο αλλά και μελλο-
ντικό κόσμο της Διαφήμισης 
& του Μarketing, πάντοτε αλ-
ληλοϋποστηριζόμενες από το 
Παραδοσιακό Μarketing.
 
Μέσω αυτής της παρουσία-
σης, οι συμμετέχοντες έμαθαν 
πώς να δώσουν προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν τους, εφαρ-
μόζοντας “positioning” και 
“differentiation” (τοποθέτηση 
& διαφοροποίηση). Εκτός από 
την ομιλία του στο “4th Brand 

4th Brand Congress 
Με την χορηγία της Carlsberg

Ο Markus Kramer, Business & Brand 
Building Expert 

Congress”, ο Markus Kramer πραγματοποίησε, ομάδες εργασίας 
(workshop), με τίτλο “Building and Communicating Desirability”, για 
εκείνους που δεν φοβούνται να δουν στην πράξη πώς δουλεύει η… 
θεωρία! Χορηγός του συνεδρίου ήταν η Φώτος Φωτιλαδης Διανομείς 
και η Carlsberg.

Όλγα Καρακόκκινου, Senior Brand 
Manager- Wines, της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς και Γιώργος Μυλωνάς, 
της  Senaga Trading Ltd

Ηλιάνα Χατζηχριστοδούλου, της ΙΜΗ 
και Παντελίτσα Ινιάτη, brand Manager 
Spirits,  της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Οι συνάδελφοι Πωλητές συνοδευόμενοι από τους  υπεύθυνους της 
αποστολής,  απόλαυσαν τη νυκτερινή ζωή της Αθήνας, έκαναν τα ψώ-
νια τους  και επέστρεψαν ανανεωμένοι έτοιμοι να ριχτούν στην καλο-
καιρινή ‘’μάχη’’ της αγοράς,  για  να πέτυχουν ξανά τους στόχους του 
2017.

Ποικίλα Θέματα

H Carlsberg φιλοξένησε 
τον Δικέφαλο Αγκαστίνας

ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ
Υπερήφανος Χορηγός Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ

Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος 
Παλαιμάχων Λευκωσίας στα Χανιά

Καθαρά Δευτέρα  στο Δήμο  Λατσιών

Με μπλε και γαλάζια μπογιά βάφτηκε 
η μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης

Γιάννος Γιωρκάτζιης 
Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται!

Γιαννάκης Καϊάφας – Ένας πιστός φίλος!

Η Carlsberg  ενισχύει τους παλαίμαχους
της Ανόρθωσης

Η συνταγή του καλοκαιριού!

Οι συνάδελφοι απολαμβάνουν τα ποτά τους με θέα την ΑκρόποληΗ αποστολή σε αναμνηστικό ομαδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.
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Την ποδοσφαιρική ομάδα του προσφυγικού σωματείου Δικέφαλος 
Αγκαστίνας, φιλοξένησε στις 24/2/17,  στην αίθουσα Δεξιώσεων της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία,  η Carlsberg, με την ευκαιρία της 
κατάκτησης του Αγροτικού πρωταθλήματος AΠΟΕΣΠ  (Αθλητική Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία Εθνικοφρόνων Σωματείων Παγκυπρίως ), για 
την αγωνιστική περίοδο 2015/2016.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, 
κ. Χαράλαμπος Πετρίδης , ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Μάριος Χει-
ρίδης, ο Αντιδήμαρχος Λατσιών, κ. Κύπρος Φιλίππου, η Κοινοτάρχης 
Αγκαστίνας κα Αναστασία Γερόλεμου και τα  μέλη του Κοινοτικού συμ-
βουλίου της Προσφυγικής Κοινότητας, η συνάδελφος Διευθύντρια 
Αγορών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, κα Έλλη Σμυρίλλη , ο πρόεδρος 
της  ΑΠΟΕΣΠ  Χάρης Νικολαΐδης και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, κ.  Ανδρέας Σμυρίλλης.

 Στην ομιλία του ο πρόεδρος του σωματείου, μεταξύ άλλων συγχάρηκε 
του ποδοσφαιριστές και τους συντελεστές της επιτυχίας του σωμα-
τείου και με την βοήθεια βίντεο και έκανε σύντομη ιστορική αναφορά  
στη κατεχομένη Αγκασταστίνα.  Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του 

H Carlsberg φιλοξένησε 
τον Δικέφαλο Αγκαστίνας

σωματείου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ομίλου μας, Δρα Φωτο Φω-
τιάδη, για την διαχρονική  στήριξη που παρέχει στον ‘’Δικέφαλο’’   και 
την κοινότητα  της Αγκαστίνας.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του  πρόεδρου του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων κ. Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη , ο οποίος 
κατάγεται από την Αγκαστίνα και ο  οποίος   τιμήθηκε για την μακρό-
χρονη στήριξη και  προσφορά του στην ομάδα και το σωματείο,  καθώς 
και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας, Ανδρέα Κανάρη ο 
οποίος τιμήθηκε για την συνεχή παρουσία του στους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες της ομάδας,  αλλά και την στήριξη που παρέχει στους ποδο-
σφαιριστές. Τιμήθηκαν επίσης άτομα με καταγωγή από την Αγκαστίνα, 
καθώς και εταιρείας που στήριξαν οικονομικά και άλλως πως το σω-
ματείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Προσφυγική Κοινότητα της Αγκαστίνας 
της Επαρχίας Αμμοχώστου, κατάγεται και ο Πρόεδρος του Ομίλου μας, 
Δρ. Φώτος Φωτιάδης, καθώς και  η Διευθύντρια Αγορών του Ομίλου 
μας, κα Έλλη Σμυρίλλη.

Με τη συμμετοχή 15000 και  πλέον δρομέων από 61 χώρες, διεξήχθη 
με απόλυτη επιτυχία, ο 11ος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, το Σαβ-
βατοκύριακο 18-19 Μαρτίου 2017,στον παραλιακό δρόμο, της Λεμεσού. 

Η διοργάνωση αυτή, αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της 
χρονιάς με διεθνή χαρακτήρα και το οποίο προβάλλει την Κύπρο στον 
διεθνή τουριστικό χάρτη. 

Ο Μαραθώνιος περιλάμβανε τις διαδρομές 42, 20,10 και χιλιόμετρων 
καθώς και τον Εταιρικό Μαραθώνιο των 5 χιλιομέτρων, στον οποίο 
συμμετείχε και  η ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ, που 
αποτελείτο από 65 δρομείς, μέλη του προσωπικού  και φίλων της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς.

Τους δρομείς φρόντισε και ενυδάτωσε κατάλληλα σε όλα τα σημεία 
υδροδοσίας  κατά μήκος της διαδρομής , αλλά και στον τερματισμό, 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ, που  ήταν ο  Υπερήφανος Χορηγός 
της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.

Η ομάδα μας έτρεξε το Σάββατο 18 Μάρτιου 2017, με  αθλητικά μπλου-
ζάκια που έφεραν το λογότυπο του ΑΓΡΟΥ και κέρδισαν τις εντυπώ-
σεις. (φωτο)

Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για τη συμμετοχή της στον ΟΠΑΠ Μα-
ραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ, και  στη διαδρομή του Εταιρικού αγώνα των 5 
χιλιομέτρων, όπου κατέκτησε την τιμητική 35η θέση ( από 165 ομαδι-
κές συμμετοχές) με μέσο χρόνο 00:23:22.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο Μαραθώνιος  που ήταν αφιε-
ρωμένος στη μνήμη του μεγάλου Κυπρίου Μαραθωνοδρόμου, Στέ-
λιου Κυριακίδη, ο οποίος κέρδισε τον Μαραθώνιο  της Βοστώνης το 
1946,  χαρίζοντας στη Κύπρο μας και τον Ελληνισμό γενικότερα, μεγά-
λη τιμή και δόξα και φέτος ενίσχυσε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ
Υπερήφανος Χορηγός
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ
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Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του, ταξίδευσε στα Χανιά από τις 5- 9 Μαΐου 
2017, όπου  σε φιλικό παιχνίδι, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 
6 Μαΐου 2017, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Πλατανιά, στο 
Μάλεμε, με αντίπαλο την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανί-
ων, τίμησε τον Δημήτρη Δασκαλάκη, παλαιά δόξα του ΑΠΟΕΛ, ο οποί-
ος κατάγεται από τα Χανιά.

Για την ιστορία, οι Κύπριοι παλαίμαχοι κέρδισαν τους Χανιώτες πα-
λαίμαχους με 2-0, ενώ οι Χανιώτες δικαιούνται να τα έχουν με την 
τύχη τους, αφού είχαν τρία δοκάρια και ένα χαμένο πέναλτι. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στον νικηφόρο αγώνα της, η ομάδα των παλαιμάχων 
Λευκωσίας αγωνίστηκε με φανέλες Carlsberg.

Μετά το τέλος του αγώνα μέσα σε μια όμορφη αδελφική ατμόσφαιρα, 
οι παλαίμαχοι Χανίων δεξιώθηκαν την Κυπριακή αποστολή, στη διάρ-
κεια της οποίας, το Επίτιμο μέλος του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσί-
ας, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Χορηγού εταιρείας Carlsberg, 
κ. Αντρέας Σμυρίλλης, απέμεινε στον Δημήτρη Δασκαλάκη, εκ μέρους 
της εταιρείας,  τιμητική πλακέτα.

Κατά την διάρκεια της παραμονής της  στα Χανιά η Κυπριακή αποστο-
λή, μεταξύ άλλων, επισκέφτηκε  και το Μουσείο της Εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου στο όποιο εκτίθενται  φανέλες επώνυμων Ελλήνων διε-
θνών ποδοσφαιριστών, καθώς επίσης και το ‘’τιμημένο’ ’κύπελλο του 
EURO 2004, που κέρδισε η Ελλάδα στη Πορτογαλία. 

Η εκδήλωση και η όλη παρουσία της Κυπριακής αποστολής, έτυχε 
εκτενούς κάλυψης από τα τοπικά και Κυπριακά ΜΜΕ.

Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων 
Λευκωσίας στα Χανιά
Με τη συνεργασία της  Carlsberg.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδή-
λωση της '' Καθαράς  Δευτέρας΄ ,́ από τον Δήμο Λατσιών στο Πάρκο 
Αποστόλου  Λουκά, στον ομώνυμο προσφυγικό συνοικισμό στα Λατσιά.

Πέραν των 500 ατόμων συμμετείχαν στην εκδήλωση που διήρκησε μέ-
χρι αργά το απόγευμα και απόλαυσαν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που 
περιλάμβανε ζωντανή μουσική, βιολί, λαούτο, μπουζούκι, τραγούδι   
και κυπριακούς χορούς.

Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Λατσιών

Ο Δήμαρχος Λατσιών, Χρίστος Πιτταράς, ανταλλάσσει ευχές με τους 
δημότες του.

Οι δημότες απολαμβάνουν τα παραδοσιακά  ''νηστήσιμα''  
εδέσματα.

Προσφερθηκαν δωρεάν απο τον Δήμο,  λαγάνες, ταχινόπιττες, φρούτα, 
ελιές, κρασί και Φυσικό Μεταλλικό  Νερό ΑΓΡΟΣ, που ευγενώς πρό-
σφερε   η  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς.

Ο Δήμος Λατσιών εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την διεύθυνση 
της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς για την προσφορά του Φυσικού Με-
ταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ

Ο κ. Γιάννος Γιωρκάτζιης, ο πο-
λυβραβευμένος ασφαλιστής της 
Universal Life, σε μίνι συνέντευ-
ξη,  στο περιοδικό μας, μιλά  για 
τη ζωή, το επαγγελματική του ανέ-
λιξη  και τις επαγγελματικές του 
επιτυχίες.

Γιάννο από πού κατάγεσαι και 
ποια η οικογενειακή σου κατά-
σταση.
Γεννήθηκα στο κατεχόμενο χωριό 
Κάρμι της επαρχίας Κερύνειας και 
τώρα ζω στα Λατσιά στην Λευκω-
σία. Είμαι παντρεμένος με την Σο-
φία και έχω τρία αξιαγάπητα παι-
διά, την Έλενα τον Δημήτρη και τον 
Στυλιανό.

Πως αποφάσισες να ασχοληθείς με την ασφαλιστική βιομηχανία.
Σε ηλικία 24 χρονών το 1987, μετά από πολλές αναζητήσεις για την 
καριέρα που ήθελα να ακολουθήσω, ένας φίλος μου εισηγήθηκε να 
εργοδοτηθώ στην Universal Life και έτσι ξεκίνησε ένα όμορφο ταξίδι 
στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Δύσκολες εποχές, αλλά με όμορφες και συναρπαστικές προκλήσεις. 
Πρώτο μέλημά μου, η απόκτηση γνώσεων και εκπαίδευσης, για να 
μπορώ να ανταποκριθώ με εντιμότητα και προσφορά προς τον συνάν-
θρωπο μου. Πρέπει να αγαπάς τους συνανθρώπους σου για να μπορέ-
σεις να κερδίζεις την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το τομέα και να δημι-
ουργήσεις μια σωστή επαγγελματική σχέση. 

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων (30 Μαΐου – 12 Ιουνίου 2017),  η 
μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης, το διασημότερο μνημείο της Δανίας, 
το οποίο αποτελεί δωρεά της Carlsberg στον Δήμο της Κοπεγχάγης 
και  κοσμεί την είσοδο του λιμανιού της πόλης μουτζουρώθηκε με 
μπογιά,  σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Κοπεγχάγης.

Την  πρώτη φορά, ακτιβιστές προστασίας των ζώων, το έβαψαν κόκ-
κινο ζητώντας να σταματήσει η φαλαινοθηρία στα Νησιά Φερόες, ενώ 

Με μπλε και γαλάζια μπογιά βάφτηκε η 
μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης

τη δεύτερη φορά, οι άγνωστοι το έβαψαν με λευκή και γαλάζια μπο-
γιά, με  το αίτημα τους να παραμένει άγνωστο. Τα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, δείχνουν τη μικρή γοργόνα με μουτζουρωμένη  με τη μια της 
πλευρά.  

Μπροστά στο άγαλμα, πάνω στην προκυμαία βρέθηκε  γραμμένο 
«Ελευθέρωσε τον Αμπντούλ». Ένα κορίτσι, ύψους 1,70 μ. και με ανοι-
κτόχρωμα μαλλιά, αναζητείται. Ουδεμία πρόσθετη πληροφορία, ανα-
φέρει η αστυνομία στο Twitter.

Το μικρό ορειχάλκινο άγαλμα (ύψους 1,25 μ. και βάρους 175 κιλών), 
φυλάσσει από τον Αύγουστο του 1913 την είσοδο του λιμανιού της 
Κοπεγχάγης. Είναι έργο του γλύπτη 'Εντβαρντ 'Ερικσεν, ο οποίος το 
εμπνεύστηκε από ένα παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ύστερα 
από παραγγελία του, Carl  Jacobsen, γιου του ιδρυτού της Carlsberg 
J.C.Jacobsen,  προς τιμήν μιας μπαλαρίνας με την οποία ήταν τρελά 
ερωτευμένος.

Η μικρή γοργόνα καθισμένη σε βράχο γνώρισε αρκετές περιπέτειες 
μέσα σε έναν αιώνα. Δύο φορές κλάπηκε το κεφάλι της, το 1964 και το 
1998, και μια φορά ένα χέρι της, το 1984. Της πέταξαν επανειλημμένα 
μπογιές και την έσπρωξαν πιο βαθιά στη θάλασσα, ενώ την κάλυψαν 
με μπούρκα το 2004 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποψηφιότητα 
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιάννος Γιωρκάτζιης 
Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται!

Ο Γιάννος Γιωρκάτζιης παραλαμβάνει από 
τον πρόεδρο του Ομίλου μας, Δρα Φώτο 
Φωτιάδη, ένα από τα πολλά βραβεία του.

Ποια η σχέση σου με την Photos Photiades Breweries.
Το 1988 μπήκα δειλά, δειλά, στην εταιρεία Photos Photiades 
Breweries Λτδ, ασφαλίζοντας τον κo Λοΐζο Νικολαΐδη και κo Λάζα-
ρο Βασιλείου. Επεκτάθηκα και σε αλλά σχέδια τόσο ατομικά όσο και 
ομαδικά και σιγά σιγά, έγινα κομμάτι του Ομίλου που νιώθω και αγαπώ 
σαν οικογένεια μου. 

Σήμερα εξυπηρετώ τον Όμιλο στα σχέδια υγείας και ασφαλιστικά σχέ-
δια Ταμείου Προνοίας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επιδιώκω 
κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος για να μπορώ να εξυπηρετώ και να 
ικανοποιώ τους φίλους και συνάδελφους του Ομίλου. 

Είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά που είμαι κομμάτι αυτής της όμορ-
φης και μεγάλης οικογένειας Photos Photiades Group of Companies.

Ποιες οι επαγγελματικές σου επιτυχίες από τότε που εργοδοτήθηκες 
στην  Universal Life το 1987.
Νοιώθω περήφανος που οι προσπάθειες μου έχουν ανταμειφθεί και  
επιβραβευτεί από την εταιρεία, δίνοντας μου περαιτέρω κίνητρα και  
δύναμη να συνεχίσω απρόσκοπτα το έργο μου.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου έχω βραβευτεί : 
23 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
4 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής στον Κλάδο Ομαδικών
20 φορές κάτοχος του I.Q.A. της LIMRA
2 χρόνο μέλος του Million Dollar Round Table
Κάτοχος του LUTC Fellow,  CFA

Και εμείς με τη σειρά μας, ευχόμαστε καλή συνέχεια και ακόμα μεγα-
λύτερες επιτυχίες στον αγαπητό συνάδελφο, Γιάννο Γιωρκάτζιη.



52 53

Σε κάθε εκδήλωση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, ο αγαπητός  Γιαννάκης Καϊάφας, δηλώνει παρών, 
εκφράζοντας έτσι με τον πιο παραστατικό τρόπο την αγάπη και την φιλία που τον συνδέει εδώ και πολλά 
χρόνια με την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς  και το προσωπικό της.

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017,  μαζί με τον γιο του Αντώνη, συμμετείχε στον ‘’ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού 
ΓΣΟ’’, που διεξήχθη στον παραλιακό  της πόλης  και   ενίσχυσε την ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού 
Νερού ΑΓΡΟΣ,  τερματίζοντας μάλιστα στην 20η τιμητική θέση , στη διαδρομή των 5 χιλ.  ανάμεσα σε 65 
Δρομείς που αποτελούσαν την ομάδα του ΑΓΡΟΥ. (Ο Αντώνης τερμάτισε 6ος)

Ο Γιαννάκης είναι ένας από τους σταθερούς εθελοντές αιμοδότες, που προσφέρουν αίμα σε κάθε αιμο-
δοσία που διοργανώνει η εταιρεία μας στα πρατήρια  Λεμεσού και Πάφου. Γι’ αυτή του την αλτρουιστική 
πράξη, η εταιρεία μας τον  τίμησε στα πλαίσια της αιμοδοσίας που έγινε τον Ιούλιο 2014,  με ειδική τι-
μητική πλακέτα, στη παρουσία των ιατρών της Τράπεζας Αίματος του Γ.Ν Λεμεσού και του Προσωπικού 
του πρατηρίου Λεμεσού.  

Στον αγαπητό Γιαννάκη ευχόμαστε υγεία για να συνεχίσει να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις μας και να 
προσφέρει εθελοντικά αίμα, το υπέρτατο αυτό αγαθό προς τον συνάνθρωπο του.

Γιαννάκης Καϊάφας – Ένας πιστός φίλος!

Τώρα που μπήκε το καλοκαίρι, ποιος μπορεί να αντισταθεί 
στη δροσιά ενός smoothie φράουλα-κεράσι
 #ENAJuice #Smoothie #Fresh

Υλικά:
•250 γραμμάρια φράουλες  
•120 γραμμάρια κεράσια 
•Μισό ποτήρι χυμό ΕΝΑ United Fruit Φράουλα-Κεράσι 
•1 κουτάλι του γλυκού ζάχαρη 
•2 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι 
•8 παγάκια

Εκτέλεση:
Κόβουμε τις φράουλες σε κομμάτια και καθαρίζουμε τα κεράσια. 
Βάζουμε όλα τα υλικά σε μπλέντερ και τα χτυπάμε σε μέτρια τα-
χύτητα για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιό-
μορφο και κρεμώδες μείγμα.Σερβίρουμε αμέσως.

Η φίλαθλη εταιρεία Carlsberg εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των  παλαίμαχων ποδο-
σφαιριστών και ενισχύει τις αθλητικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες  τους. 

Στις 8/2/17,  δια του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων Αντρέα Σμυρίλλη, παρέδωσε στον πρόεδρο 
του Ομίλου Παλαίμαχων της Ανόρθωσης, Κωστάκη Κοκκινή ( φωτο), ένα σετ φανέλες με το 
λογότυπο της Carlsberg,  για τις ανάγκες της ομάδας. 

Ο κ. Κοκκινής, από τα μεγάλα αστέρια της ‘’Μεγάλής Κυρίας’’ της δεκαετίας 60,  ευχαρίστησε 
την Carlsberg για την προσφορά της  και επισήμανε την πολυσήμαντη συνεισφορά  της στο 
Κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδικότερα την συμβολή της στην καλλιέργεια της ευγενούς άμιλ-
λας μεταξύ των ποδοσφαιριστών και την  εμπέδωση του τίμιου παιγνιδιού στους αγωνιστικούς 
χώρους, μέσω  του δημοφιλούς θεσμού του Επάθλου ήθους Τέχνης και Αρετής Carlsberg.

Η Carlsberg  ενισχύει τους παλαίμαχους 
της Ανόρθωσης

Η συνταγή του καλοκαιριού!

https://www.facebook.com/hashtag/enajuice?source=feed_text&story_id=1231072626952612&ft%255btn%255d=*NK&ft%255btype%255d=104&ft%255bqid%255d=6340177543593210417&ft%255bmf_story_key%255d=5310704684022795031&ft%255bei%255d=AI%2540ff4a66f3e00a72d7ee8fdda3dc7a78d0&ft%255bfbfeed_location%255d=1&ft%255binsertion_position%255d=1&__md__=0
https://www.facebook.com/hashtag/smoothie?source=feed_text&story_id=1231072626952612&ft%255btn%255d=*NK&ft%255btype%255d=104&ft%255bqid%255d=6340177543593210417&ft%255bmf_story_key%255d=5310704684022795031&ft%255bei%255d=AI%2540ff4a66f3e00a72d7ee8fdda3dc7a78d0&ft%255bfbfeed_location%255d=1&ft%255binsertion_position%255d=1&__md__=0
https://www.facebook.com/hashtag/fresh?source=feed_text&story_id=1231072626952612&ft%255btn%255d=*NK&ft%255btype%255d=104&ft%255bqid%255d=6340177543593210417&ft%255bmf_story_key%255d=5310704684022795031&ft%255bei%255d=AI%2540ff4a66f3e00a72d7ee8fdda3dc7a78d0&ft%255bfbfeed_location%255d=1&ft%255binsertion_position%255d=1&__md__=0
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DIVE INTO THE NOW
#moetmoment
ADD 3 ICE CUBES
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