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Πολιτιστική Κίνηση Λύσης στους κήπους της Carlsberg

Παγκόσμια Ημέρα του Αθλητικού Συντάκτη

Diageo ‘‘Διανομέας της Χρονιάς 2012’’

Νέες τιμητικές διακρίσεις στον Πρόεδρο του Ομίλου μας 
Δρ. Φώτο  Ια. Φωτιάδη

«Να μην λες πάντοτε αυτό που σκέφτεσαι, 
αλλά να σκέφτεσαι πάντοτε αυτό που λες». 

Άγγελμα Ζωής

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

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

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες,

Η παρούσα  οικονομική καταστάση με τις αλυσιδωτές κοινωνι-
κές επιπτώσεις που ήδη ταλανίζουν την Κυπριακή Κοινωνία , με 
την αύξηση της ανεργίας, την μείωση του ΑΕΠ και τις δραματι-
κές περικοπές τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
καθιστούν την επιβίωση του Κύπριου Πολίτη ακόμα πιο δύσκολη 
και επισφαλή.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και μια καθοριστική πε-
ρίοδο που πρέπει όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, Πολιτεία 
και Πολιτευόμενοι, εργοδότες και εργοδοτούμενοι, να αναλο-
γιστούμε τις εθύνες που μας αναλογούν και χωρίς προσωπικές 
επιδιώξεις, να αγωνιστούμε για την επανεκκίνιση και ανάκαμψη 
της οικονομιας και την ευημερια της Κύπρου μας.

Μεσα σ’αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλο που βιώνουμε, 
ο  Όμιλος «Φώτος Φωτιάδης», συνεχίζει την προσφορά του στην 
Κυπριακή Κοινωνία με στοχευμένα προγράμματα και δίνει το 
παραδείγμα και το αισιόδοξο μήνυμα, πως με την υπομονή, επι-
μονή και την συλλογική προσπάθεια, η Κυπριακή Βιομηχανία 
μπορει να πάει μπροστά και να μεγαλουργήσει. 

Η πρόσφατη κατάκτηση του βραβείου Ανώτερης Γεύσης- 
Superior Taste Award, απο την μπύρα ΛΕΩΝ  στον διαγωνισμό 
του διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού, International Taste 
and Quality Institute ( iTQi), η πετυχεμένη τοποθέτηση του κρα-
σιού Πετρίτης, του Οινοποιείου Κυπερούντας, στα Πολυκατα-
στήματα Selfridges, στο Λονδίνο, απο τις αρχές του 2013, (το 
μοναδικό Κυπριακό κρασί που πέτυχε τέτοια διάκριση), σε συν-
διασμό με την διεθνή διάκριση και αναγνώριση που πέτυχε απο 
τα εγκωμιαστικά σχολια της γνωστής Βρετανίδας δημοσιογρά-
φου και κριτικού για το κρασί και συμβούλου για τα κελάρια της 
Βασίλισσας της Αγγλίας, Jancis Mary Robinson, τον Μάιο του 
2013, αποδεικνύει του λογου το αληθές και αναδεικνύει στον 
μέγιστο βαθμό, τις δυνατοτητες του Ομίλου μας και της Κυπρια-
κής Βιομηχανίας γενικότερα.

Προοπτικές υπάρχουν, φτάνει να υπάρχουν στόχοι, θέληση και 
ομαδικό πνεύμα για την επίτευξη τους.

Εμείς, σταθεροί στις διαχρονικές μας αρχές και αξίες, όπως μας 
τις δίδαξε ο Ιδρυτής του Ομίλου μας, Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης, θα 
συνεχίσουμε την πορεία μας και είμαστε σίγουροι πως στο τέλος 
θα βγούμε νικητές από αυτή την περιπέτεια.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος έκδοσης

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 
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   Γεννήσεις: 
Ο Γλαύκος Τοφαρίδης, Εμπορικός Διευθυντής της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η σύζυγος του Ειρήνη, απέ-
κτησαν το δεύτερο τους παιδί, τον Έκτορα.

Ο Μαρίνος Κωνσταντίνου, Designer στην Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ και η σύζυγος του Στέλλα, απέκτησαν 
το δεύτερο τους παιδί, τον Βασίλη.

Η Μαριάννα Κωνσταντίνου, Γραφέας στο πρατήριο Λευ-
κωσίας και ο σύζυγος της Μιχάλης, απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί, την Μάρσια. 

Ο Ανδρέας Γιάννακας, πωλητής στο πρατήριο Λάρνακας, 
και η σύζυγος του Αγγέλα, απέκτησαν το πρώτο τους εγ-
γόνι, την Αναστασία.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες, ευχόμαστε να τους 
ζήσουν τα νεογέννητα τους.

   
Γάμοι:
Ο συνάδερφος Γιώργος Γιακούπης, Sales Executive - On 
Trade στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η εκλεκτή 
της καρδιάς του Ειρήνη Μαρδαπήττα, τέλεσαν τους γά-
μους τους, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

Η Ελένη (Νίτσα) Χριστοφή Κίκα, καθαρίστρια στα Κεντρι-
κά Γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και ο σύ-
ζυγος της Αντρέας, πάντρεψαν την κόρη τους Ελισάβετ, 
με τον εκλεκτό της καρδιάς της Νικόλα Αδαμίδη, την Κυ-
ριακή 14 Ιουλίου 2013.

Στους νεόνυμφούς ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτο».

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας έκ-
δοσης είναι: 
 
Οι δύο μεγάλοι σημαντικοί δημιουργοί του Κυπριακού 
Πολιτισμού, οι ορειχάλκινες προτομές των οποίων έχουν 
τοποθετηθεί με δαπάνες του Κοινωφελούς Επιστημο-
νικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», 
έμπροσθεν των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου Εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης», Λεωφ.Στασίνου 8, Λευκωσία, είναι ο 
Kώστας Μόντης, ο οποίος διακρίθηκε στην Λογοτεχνία και 
Ποίηση και ο Μάριος Τόκας, ο οποίος διακρίθηκε στη μου-
σική σύνθεση. 

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απαντή-
σεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο κλητήρας 
των κεντρικών γραφείων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ, Δαβίδ Μηνά, ο οποίος κερδίζει μια φιάλη Johnnie 
Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:

“Πώς περιγράφεται  το όραμα του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, 
στον τομέα των ποτών’’; 

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από μία 
σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα 
κερδίσει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70 cl και 
προϊόντα της εταιρείας Spedic Ltd,μέλος του Ομίλου Φώ-
τος Φωτιάδης.

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ή στο 
τηλεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
andreass@ppgroup.com.cy 

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Ύψιστη διάκριση για την Κυπριακή Μπύρα από 
το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας
 
Η Κυπριακή Μπύρα ΛΕΩΝ βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα υψη-
λής ποιότητας προϊόντα του 2013 σε όλο τον κόσμο, μετά την 
κατάκτηση του Διεθνούς Βραβείου ́ ΄ Ανώτερης Γεύσης Superior 
Taste Award’’ στο διαγωνισμό του διεθνώς αναγνωρισμένου ορ-
γανισμού International Taste & Quality Institute (iTQi).

Μετά από τυφλή δοκιμή ανάμεσα σε 1329 προϊόντα διαφόρων 
κατηγοριών, η κριτική επιτροπή των 120 φημισμένων σεφ, ειδι-
κών οινολόγων και γευσιγνωστών του iTQi, απένειμε στην ΛΕΩΝ 
το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης, επιβραβεύοντας την για τη γεύση, 
τη φρεσκάδα και το φρουτώδες άρωμά της, το λαμπερό κεχρι-
μπαρένιο χρώμα αλλά και την αξιοθαύμαστη καθαρότητά της. 
Επιβεβαιώθηκε έτσι η υψηλή ποιότητα, η μοναδική γεύση και 
η αγνότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την πα-
ραγώγη της πρώτης Κυπριακής Μπύρας. Μια κληρονομιά που η 
ΛΕΩΝ μεταφέρει μαζί της από το 1937, όταν και παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στον Κύπριο καταναλωτή.

Με την ευκαιρία της κατάκτησης του βραβείου ‘’Superior Taste 
Award’’ στον ετήσιο διαγωνισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Γεύσης και Ποότητας (iTQi), στις Βρυξέλλες, η Κυπριακή Ζυ-
θοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης Λτδ, διοργάνωσε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη  στις 2/7/13, στο χώρο του Ζυθοποιείου, (Brew 
House),όπου παράγεται η μπύρα ΛΕΩΝ, την οποία τίμησε με την 
παρουσία του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης. 

 Με το Διεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης 
τιμήθηκε η Μπύρα ΛΕΩΝ

Ο Γενικός Διευθυντής της Ζυθοβιομηχανίας μας, κ. Γιώργος Ιε-
ροδιακόνου,  απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους , τους 
ευχαρίστησε για την παρουσία τους αυτή και αναφέρθηκε στη 
μεγάλη αυτή επιτυχία και διαδικασία κατάκτησης του βραβείου.
«Η μπύρα ΛΕΩΝ, η ΛΕΟΝΤΟΣ όπως ονομαζόταν το 1937 που 
πρωτοπαρασκευάστηκε η πρώτη Κυπριακή μπύρα, βρίσκεται 
πλέον και επισήμως ανάμεσα στα υψηλής ποιότητας προϊόντα 
όλου του κόσμου για το 2013. 

Η κατάκτηση του Διεθνούς Βραβείου Ανώτερης Γεύσης, 
Superior Taste Award, στον ετήσιο διαγωνισμό του διεθνώς 
αναγνωρισμένου οργανισμού International Taste & Quality 
Institute, γνωστού ως iTQi, αποτελεί μεγάλη τιμή και διάκρι-
ση για την μπύρα ΛΕΩΝ, τη Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης, 
αλλά και την Κύπρο ολόκληρη. 
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μπύρας είναι ‘‘50% Τεχνογνωσία, 50% Τέχνη και 100% Πάθος’’.  
Εμείς πιστεύουμε ότι τα διαθέτουμε. Οι βραβεύσεις δείχνουν 
ότι αυτή μας την πεποίθηση τη συμμερίζονται και άλλοι. Σας 
συγχαίρω για την επιτυχία αυτή και είμαι σίγουρος πως θα ακο-
λουθήσουν και άλλες», κατέληξε ο κ. Φωτιάδης.

Ο Υπουργός Γεωργίας Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλο-
ντος, κ.Νίκος Κουγιάλης, στη 
δική του τοποθέτηση, ανα-
φέρθηκε στη σημαντικότητα 
της βράβευσης της Κυπριακής 
Βιομηχανίας απο ένα Διεθνή 
Φορέα, γεγονός που τιμά την 
χώρα μας. Τόνισε επισης πως 
« διακρίσες όπως αυτή που 
πέτυχε η μπύρα ΛΕΩΝ και 
ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, 
μπορούν να εμπνεύσουν όλες 
τις Κυπριακές εταιρείες. Είναι 
ανάγκη για τη χώρα μας να θέ-

τουμε διαρκώς τον πύχη ψηλότερα και να διαδίδουμε τα Κυπρι-
ακά προιόντα πέρα από τα στενά όρια της Κύπρου»

Το International Taste & Quality Institute είναι ένας κορυφαίος ανε-
ξάρτητος παγκόσμιος οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλες, που έχει 
δημιουργηθεί από Σεφ και Γευσιγνώστες, με στόχο τη δοκιμή και 
προώθηση τροφίμων και ποτών ανώτερης γεύσης από ολόκληρο τον 
κόσμο.

Η κριτική επιτροπή του International Taste & Quality Institute αποτε-
λείται από 120 φημισμένους και διακεκριμένους Σεφ και Γευσιγνώ-
στες από τις 13 ευρωπαϊκές ενώσεις Σεφ και το Διεθνή Σύνδεσμο 
Γευσιγνωστών.  Στους ετήσιους διαγωνισμούς του, όλα τα προϊόντα 
δοκιμάζονται στα τυφλά, το καθένα για τη δική του αξία, με γνώμο-
να την πρώτη εντύπωση, την εμφάνιση, το άρωμα και τη γεύση. Τα 
βραβεία του θεσμού εδώ και χρόνια έχουν παγκόσμια εμβέλεια και 
αναγνώριση.

Αυτή την τυφλή διαδικασία πέρασε η Κυπριακή μπύρα ΛΕΩΝ ανάμε-
σα σε 1329 προϊόντα διαφόρων κατηγοριών και κατέκτησε το βρα-
βείο Ανώτερης Γεύσης. Αναγνωρίστηκαν από τους κριτές η γεύση της 
ΛΕΩΝ, η φρεσκάδα και το φρουτώδες άρωμά της, το λαμπερό κεχρι-
μπαρένιο χρώμα αλλά και η αξιοθαύμαστη καθαρότητά της. 

Κυρίως επιβραβεύθηκε η υψηλή ποιότητα και αγνότητα των συστατι-
κών της “all malt” μπύρας ΛΕΩΝ, που ιστορικά παραμένουν αναλλοί-
ωτα.  Τα συστατικά αυτά περιορίζονται σε φυσικό νερό πηγής, βύνη, 
λυκίσκο και μαγιά, ακλουθώντας πιστά τους διεθνείς κανόνες παρα-
γωγής μπύρας ανώτερης ποιότητας.  

Κανένα πρόσθετο και κανένα γενετικά μεταλλαγμένο υλικό δεν 
περιέχεται ούτε στη ΛΕΩΝ, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μπύρα μας.   
Τέτοια συστατικά, συναντούμε δυστυχώς, σε φθηνές μπύρες που ει-
σάγονται από το εξωτερικό.

Στη Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης Λτδ, επενδύουμε συνεχώς 
σε υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα αλλά και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού μας, για διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας σε όλα 
μας τα προϊόντα. 

Η Ζυθοβιομηχανία μας, είναι διαπιστευμένη με τα συστήματα 
ISO9001, ISO22000, BSOHSAS18001 και ISO14001, που αποδεικνύ-
ουν την αδιάκοπη προσήλωση μας στη διασφάλιση της ποιότητας», 
κατέληξε ο κ. Ιεροδιακόνου.

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοι-
ομηχανία Λτδ, κ. Παύλος Φωτιάδης 
ανάφερε χαρακτηριστικά.
«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε 
τεχνολογία, τεχνογνωσία και προ 
παντός στους ανθρώπους μας. Να 
αξιοποιούμε τις δικές μας δυνά-
μεις.  Γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε 
τις δυνατότητες να ανταγωνιζόμα-
στε ισάξια άλλα Ευρωπαϊκά εργο-
στάσια στην παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. 

Πίσω στο 2003, ήταν μεγάλη η απόφαση να επαναφέρουμε τη Μπύρα 
ΛΕΩΝ, 40 χρόνια μετά που είχε ανασταλεί η παραγωγή της.   Διεθνείς 
διακρίσεις, όπως η σημερινή, σε συνδυασμό με την εμπορική επιτυ-
χία της ΛΕΩΝ, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής μας.  Όσο 
και αν τότε φαινόταν να είναι ενάντια στο ρεύμα. 

Το Superior Taste Award, αντικατοπτρίζει όχι μόνο την ποιότητα 
και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μπύρας ΛΕΩΝ, αλλά και όλο το πά-
θος που μας χαρακτηρίζει στη Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης 
για αυτό που κάνουμε.  Για μας, τα κύρια συστατικά μιας υπέροχης 
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

9ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Oμίλου Παλαιμάχων  Λευκωσίας

Βοηθούμε τα Παιδιά με καρκίνο 
και συναφείς παθήσεις 

Η Universal Life επίσημος χορηγός του 
Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου

H Universal Life στηρίζει το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Αραδίππου

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
χορηγός του Telethon 2013

Η Universal Life επιβραβεύει 
την αριστεία

Βραβεία του Κοινωφελούς 
Επιστημονικού και Πολιτιστικου 
Ιδρύματος  «Φώτος Φωτιάδης» 

Πολιτιστική Κίνηση Λύσης στους 
κήπους της Carlsberg

Εκδήλωση τιμής για τους 
ηρωομάρτυρες της Αγκαστίνας

Γιορτή Τριαντάφυλλου στον Αγρό

Εκπαίδευση Πυρόσβεσης

Εξωτερική Επιθεώρηση ΙSO

Προσωπικό

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Αγορά 

Περιβάλλον

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας 
Διαφημίσεων Μπύρας

5η Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος 2013

3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και 
Περιβάλλοντος

Παγκύπρια Περιβαλλοντικά 
Βραβεία 2013

Πολιτιστικά
Αθλητικά
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Η Carlsberg συνεχίζει και την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
2013/2014, (42η χρονιά), την  προσφορά της στο Κυπριακό ποδό-
σφαιρο μέσω του δημοφιλούς ποδοσφαιρικού θεσμού, του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, συμβάλλοντας έτσι 
στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αθλητικού πνεύματος, της  ευ-
γενούς  άμιλλας και του τίμιου παιχνιδιού στους αγωνιστικούς 
χώρους και ταυτόχρονα στην ενίσχυση  του πάσχοντα συνανθρώ-
που μας.

Η έναρξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, 
2013/2014, το Σαββατοκύριακο 30,31/8/&1/9/13, βρίσκει ξανά την 
Carlsberg και τους αθλητικούς συντάκτες στις επάλξεις, έτοιμους 
να αναδείξουν και να βραβεύσουν τον « Καλύτερο Ποδοσφαιρι-
στή» του κάθε αγωνιστικού μήνα, ο οποίος στη συνέχεια υποδει-
κνύει ένα φιλανθρωπικό Ίδρυμα στο οποίο η φίλαθλος εταιρεία 
Carlsberg συνεισφέρει το ποσό των 1000 ευρώ. Περαιτέρω ο θε-

σμός τυγχάνει της πλήρους στήριξης του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που 
διέπουν την διεξαγωγή του διαγωνισμού , ποδοσφαιριστής που θα 
δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες ή μια κόκκινη στη διάρκεια του αγωνι-
στικού μήνα, αυτόματα θέτει εαυτόν εκτός διαγωνισμού, ανεξάρ-
τητα από το συνολικό αριθμό ψήφων που πήρε. 

Με την ευκαιρία αυτή η Carlsberg εύχεται σ΄ όλους τους πρωτα-
γωνιστές, ποδοσφαιριστές, αθλητικούς παράγοντες, διαιτητές, 
παρατηρητές και φιλάθλους, καλή ποδοσφαιρική σεζόν, μακριά 
από ακρότητες κομματικές και άλλες αχρείαστες αντιπαλότητες 
και αντιπαραθέσεις. Ευχή όλων  είναι  να πρυτανεύσει η λογική 
και ο καλύτερος να κερδίσει.  

Επαναρχίζει το  Έπαθλο Ήθους, 
Τέχνης και Αρετής Carlsberg

Υπό τη σκιά των νέων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην 
πατρίδα μας, πραγματοποιηθήκαν φέτος οι ετήσιες τελετές  βρά-
βευσης των πρωταθλημάτων των σωματείων των Αγροτικών Ομο-
σπονδιών για την αγωνιστική περίοδο 2012/2013.

 Τις τελετές τίμησαν με την παρουσία τους  ποδοσφαιριστές, εκ-
πρόσωποι σωματείων, εκπρόσωποι της χορηγού εταιρείας Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Δημοσίων 
Σχέσεων και τους Επαρχιακούς Διευθυντές της εταιρείας, τις το-
πικές αρχές και άλλοι αθλητικοί παράγοντες.

 Στους χαιρετισμούς τους οι ιθύνοντες του ποδόσφαιρου έκαναν 
εκτενή  αναφορά   στις νέες οικονομικές συνθήκες που επηρεά-
ζουν το ποδόσφαιρο και κατ΄επέκταση στο Αγροτικό ποδόσφαιρο 
και τόνισαν την επιτακτική ανάγκη για  οικονομική περισυλλογή 
από όλα τα σωματεία.

 Τονίστηκε επίσης το αγωνιστικό μέρος των πρωταθλημάτων το 
οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε ψηλό επίπεδο και ανταγωνιστι-
κό για όλες τις ομοσπονδίες για να έχει το έχει το ενδιαφέρον που 
του αξίζει.

Στις δικές του παρεμβάσεις ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
εταιρείας μας, Αντρέας Σμυρίλλης, αναφέρθηκε στην μακρόχρονη 
έμπρακτη και ποικιλόμορφη στήριξη του Αγροτικού Ποδοσφαίρου 
από την Carlsberg και δήλωσε πως για να μπορέσει η εταιρεία να 
συνεχίσει και στο μέλλον την προσφορά της αυτή, θα πρέπει ο κό-
σμος και τα σωματεία που συνθέτουν το  χώρο του Αγροτικού Πο-
δοσφαίρου να στηρίξουν με την σειρά τους με περισσότερο σθένος 
την χορηγό εταιρεία και τα προϊόντα της. 

Χάριν της ιστορίας, αναφέρεται ότι από τις 12 Ομοσπονδίες που 
συναποτελούν το Αγροτικό Ποδόσφαιρο και είναι κάτω από  την 

αιγίδα της ΣΤΟΚ ( Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου),  
οι 8 από αυτές χορηγούνται (μερικές πέραν των 35 χρόνων), από 
την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και την Carlsberg.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις απονομές των επάθλων 
στους πρωταθλητές της αγωνιστικής περιόδου 2012/2013.

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Περιφέρειας Λευκωσίας

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών Σωματείων Πάφου
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9ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Oμίλου Παλαιμάχων  Λευκωσίας

Με την συμμετοχή των ομάδων των Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών 
της Ομόνοιας , ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακού και του Συνδέσμου Διαιτητών 
Κύπρου, διεξήχθη στις 8/5/13, στο στάδια ΓΣΠ, το  9ο ποδοσφαι-
ρικό τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Ομίλου Λευκωσίας.

Το τουρνουά που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην καταπολέ-
μηση της μάστιγας των ναρκωτικών, διοργανώνεται από τον Όμιλο 
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Λευκωσίας και τον Παγκύπριο Αντι-
ναρκωτικό Σύνδεσμο, έστειλε και φέτος τα δικά του μηνύματα.

Αρωγός και συμπαραστάτης στο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο 
που επιτελεί ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας, 
βρίσκεται η εταιρεία μας, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, η οποία 
είναι και ο Επίσημος χορηγός και αθλοθέτης του Ομίλου Παλαιμά-
χων καθώς και του τουρνουά.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι πρωταθλήτρια του τουρνουά στέ-
φτηκε η ομάδα παλαιμάχων της Ομόνοιας, η οποία νίκησε την ομά-
δα παλαιμάχων του Ολυμπιακού, με 3-2 στα πέναλτι. 

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επαρχίας Λευκωσίας

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου Αθλητική Ομοσπονδία Κέντρων Νεότητας Λεμεσού

Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ένωση Λάρνακας
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Βοηθούμε τα Παιδιά με καρκίνο 
και συναφείς παθήσεις 

Η Universal Life για 11η συνεχή χρονιά επίσημος 
χορηγός της Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης του 
Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου

Για ακόμη μια χρονιά, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, δήλωσε 
παρούσα και ενίσχυσε έμπρακτα τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
του Παγκύπριου Συνδέσμου ‘’ Ένα Όνειρο μια Ευχή’’, για παιδιά με 
καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

Στις 25/5/13, η εταιρεία μας, με την Carlsberg, ήταν ο μεγάλος χο-
ρηγός του τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου που διεξήχθη στα γήπεδα 
του Nuevo Campo, στα Λατσιά και στο οποίο συμμετείχαν αγόρια 
κορίτσια, άντρες και γυναίκες καθώς και ακαδημίες από διάφορες 
ομάδες. 

Στις 1/6/13, στο 14ο Πανηγύρι της Χαράς και της Προσφοράς, που 
διεξήχθη στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Στροβόλου, η 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ήταν ένας από τους κύριους υπο-
στηρικτές της εκδήλωσης, προσφέροντας σημαντικές ποσότητες, 
μπύρας Carlsberg, νερού ΑΓΡΟΣ και Χυμού ΕΝΑ.

Η προσφορά μας αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης».

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την απονομή των επάθλων 
στους νικητές του ποδοσφαιρικού τουρνουά .

Η Universal Life, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της για Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζει και φέτος τις προσπάθειες του Αντι-
ρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, που με σύνθημα «Δύναμή σου, η 
γνώση» ξεκίνησε τις εκδηλώσεις της Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέ-
ρωσης (11 – 18 Μαΐου 2013) για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές 
παθήσεις.  

Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία 
της Universal Life στις 13 Μαΐου 2013, ο Πρόεδρος του Αντιρευ-
ματικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Μάριος Κουλούμας αναφέρθηκε 
στους στόχους της Εβδομάδας Ενημέρωσης τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι «…η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασθενών, τους 
καθιστά συνεργούς στη διαχείριση της πάθησής τους και διεκδι-
κητικούς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.»  Όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε  ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, οι ρευματοπά-
θειες αποτελούν τον πρώτο παράγοντα νοσηρότητας παγκοσμίως 
καθώς επίσης τον πρώτο παράγοντα σωματικής αναπηρίας και τη 
δεύτερη αιτία απώλειας της εργασίας, αφού γύρω στο 25% του 
πληθυσμού υποφέρει από κάποιας μορφής ρευματοπάθεια. Στην 
Κύπρο πέραν από 100 χιλιάδες συμπατριώτες μας ζουν με τις σο-
βαρές επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων. 

Ο κ. Κουλούμας σημείωσε ότι πρόσφατα μέτρα που έχουν υιοθε-
τηθεί στον τομέα της υγείας πλήττουν κυρίως τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις, που λόγω της πάθησης τους, έχουν τακτικές επισκέ-
ψεις σε ιατρούς, παίρνουν πολλά φάρμακα και διεξάγουν πολύ 
συχνά εργαστηριακές εξετάσεις.  Καταλήγοντας, ο κ. Κουλούμας 
ζήτησε να σταματήσει η διάκριση που γίνεται εις βάρος των ατό-
μων με ρευματικές παθήσεις και όπως τους παραχωρηθεί πλήρης 
και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως συμβαίνει σε 

άλλες κατηγορίες ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης η Δρ. Στάλα Κιούπη, Ιατρικός 
Λειτουργός Α’ Τάξης του Υπουργείου Υγείας, η οποία ανέγνωσε 
χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας, ο Δρ. Μάριος Κληρίδης, Ρευμα-
τολόγος και εκπρόσωπος της Ρευματολογικής Εταιρίας Κύπρου 
και ο φυσιοθεραπευτής κ. Κώστας Ιουλιανός, Πρόεδρος του νεο-
σύστατου Συνδέσμου Cyprus Reuma+ που αποσκοπεί στην προώ-
θηση της συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας που δραστηριο-
ποιούνται στο σχετικό πεδίο.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής 
της Universal Life, Δρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους στα γραφεία της Εταιρείας και αφού εξήρε το 
έργο του Συνδέσμου διαβεβαίωσε ότι η Universal Life θα συνεχί-
σει να στηρίζει τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου και την προ-
ώθηση των στόχων του. 
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Η Universal Life ανταποκρινόμενη στις δυσχερείς οικονομικές 
συνθήκες της εποχής, προσέφερε δωροκουπόνια από την υπερα-
γορά Άλφα Μέγα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αραδίπ-
που για να διατεθούν για τις ανάγκες των οικογενειών της περιο-
χής που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Αραδίππου κύριος Ευάγγελος Ευαγγελίδης, 
παραλαμβάνει την εισφορά από τη Διευθύντρια του Υποκαταστήματος της 
Universal Life στη Λάρνακα, κυρία Ροζίτα Ηλιάδη. 

Σημαντική ήταν η συμβολή της εταιρείας μας στην επιτυχία της 
φιλανθρωπικής συναυλίας ΄΄Telethon 2013 ΄ ,́ με τη Μαργαρίτα 
Ζορμπαλά, που διοργανώθηκε στις 18/6/13,  στο Προεδρικό Μέγα-
ρο με σκοπό  την οικονομική ενίσχυση του Ινστιτούτου Γενετικής 
και Νευρολογίας.

Στην  εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του προέδρου της Δη-
μοκρατίας κ. Νίκου  Αναστασιάδη και της συζύγου του κας  Άντρης 
Αναστασιάδη, παρευρέθηκαν άνθρωποι του επιχειρηματικού κό-
σμου, του Πολιτικού κόσμου, των γραμμάτων και των τεχνών, κα-
θώς και φίλοι και υποστηρικτές του έργου του Ινστιτούτου.  

Η χορηγία αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια  της ευρύτερης κοι-
νωνικής  προσφοράς  του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης» και στη δι-
αχρονική διακήρυξη της διεύθυνσης,  για στήριξη της υγείας του 
τόπου μας.

H Universal Life στηρίζει το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Αραδίππου

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ 
χορηγός του Telethon 2013

Η Universal Life μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής της 
πολιτικής, στηρίζει την παιδεία και ενθαρρύνει την αριστεία. Για 
το λόγο αυτό, προσέφερε βραβείο σε αριστεύσαντα φοιτητή του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε τελετή που διοργανώθηκε από τη Σχολή Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 26 Ιουνίου 
2013, απονεμήθηκε το βραβείο στον κ Κυριάκο Κυριάκου, πρωτο-
βάθμιο φοιτητή Ελληνοφώνου Προγράμματος ΜΒΑ Μερικής Φοί-
τησης (2011-2013). Το βραβείο παρέδωσε ο Πρώτος Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Universal Life, Δρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης.

Στη φωτογραφία, η παράδοση του βραβείου.

Η Universal Life επιβραβεύει 
την αριστεία
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Το βράδυ της  5ης  Ιουνίου, φιλοξενήθηκε  στους δροσόλουστους 
κήπους Carlsberg μια ιδιαίτερα εξευγενισμένη  Πολιτιστική Βρα-
διά, της Πολιτιστικής Κίνησης Λύσης, υπό την αιγίδα του Κοινω-
φελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος  Φω-
τιάδης».
 
Ήταν  μια  συγκέντρωση  εκλεκτών Λυσιωτών, ανθρώπων των 
γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού οι οποίοι  αντάλλα-
ξαν ιδέες, εισηγήσεις και προτάσεις  για την συνεχή προβολή και  
προώθηση του πλούσιου Λαϊκού Πολιτισμού της Λύσης.  Στην όλη 
εκδήλωση επικράτησε ένας γνήσιος ενθουσιασμός και πνεύμα 
ομοψυχίας.  Ζωντάνεψαν μνήμες από τις πολλές πολιτιστικές  εκ-
δηλώσεις της Λύσης  από το ΣΥΚΑΛΥ με επίκεντρο πάντα  τον ανε-
πανάληπτο λαϊκό ποιητή της Λύσης τον Παύλο Λιασίδη και άλλου  
πλούσιου  πνευματικού κεφαλαίου που διαθέτει η Λύση.

Παρευρίσκονταν  η πνευματική αφρόκρεμα της Λύσης, εκδότες, 
διευθυντές εφημερίδων, δημοσιογράφοι, ποιητές, συγγραφείς, 
γελοιογράφοι, καθηγητές, άνθρωποι του θεάτρου,  οικονομολό-
γοι,  δικηγόροι,  ο βουλευτής Νίκος Νουρής, ο διευθυντής του 
ΚΥΠΕ Λάρκος Λάρκου και πολλοί άλλοι.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Πρόεδρος της Πολιτιστικής  Κίνησης  
Λύσης, κυρία Ρούλλα Μαλή, που εξήγησε τους λόγους και στόχους 

δημιουργίας της Πολιτιστικής Κίνησης 
Λύσης.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από 
τον Δήμαρχο Λύσης κ. Συμεών Παστού, ο 
οποίος ευχήθηκε επιτυχία στους στόχους 
της Πολιτιστικής   Κίνησης  και διαβεβαί-
ωσε  για την πλήρη συμπαράσταση του Δή-
μου.  Ευχαρίστησε την Carlsberg και τον 
Δρα Φώτο Φωτιάδη για τη φιλοξενία και 
την πάντοτε αμέριστη συμπαράσταση του 
προς τη Λύση και γενικά τον πολιτισμό.

Ακολούθως μίλησε ο Δρ. Χρίστος 
Αριστείδου, ο οποίος καλωσόρισε 
τους προσκεκλημένους εκ μέρους 
του Κοινωφελούς, Επιστημονι-
κού και Πολιτιστικού  Ιδρύματος  
«Φώτος Φωτιάδης» και του Ομί-
λου Εταιρειών   Φώτος Φωτιάδης. 
Αναφέρθηκε στην πολυετή στενή 
φιλία του Δρα  Φώτου Φωτιάδη 
με την Λύση και τον μεγάλο Λαϊκό 
Ποιητή μας Παύλο Λιασίδη  με τον 
οποίο διατηρούσε συνεχή επαφή 
και τακτικήν αλληλογραφία.  Ο κ. 

Αριστείδου διάβασε το ακόλουθο ποίημα που έγραψε ο Παύλος 
Λιασίδης όταν ο κ. Φωτιάδης του έστειλε ένα κιβώτιο Carlsberg.

«Οι Πύρες που μου πέψετε τόσον πολλά μ’ αρέσαν
Που η αλήθκεια του θεού, μιαν νύχταν με κανέσαν.
Ητουν τζι η γρίππη έτοιμη πάνω μου να τσιππώση
αμμα φοήθην τζι’  έφυεν όσπου να ξημερώση
Πού θέλουν την εείαν τους να πίννουν Κάρλσπερκ πύρες
Αντί να δκιούν εις τους γιατρούς ένα καράριν λίρες» 

Ανάφερε επίσης ότι  ο κ. Φωτιάδης διατηρεί στενούς φιλικούς δε-
σμούς με πολλούς άλλους πνευματικούς ανθρώπους της Λύσης 
τους οποίους εκτιμά ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια, τη συγκέντρωση 
χαιρέτησε με σύντομο αλλά θερμό 
χαιρετισμό ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, 
Πρόεδρος του Ομώνυμου Ομίλου 
Εταιρειών και του Ιδρύματος «Φώ-
τος  Φωτιάδης».  Αφού καλωσόρισε 
τους προσκεκλημένους, ανάφερε 
ότι «Είχε επισκεφτεί πολλές φορές 
την όμορφη Λύση, την οποία εκτί-

Πολιτιστική Κίνηση Λύσης στους 
κήπους της Carlsberg

Το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτι-
στικό Ίδρυμα « Φώτος Φωτιάδης», βραβεύει 
κάθε χρόνο τους Αριστεύοντες Τελειόφοι-
τους μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου Λα-
τσιών, με δύο βραβεία. Το βραβείο στη Χη-

μεία 200 ευρώ και το βραβείο στη Βιολογία με 100 ευρώ. 

Στις φωτογραφίες, ο Διευθυντής του Ιδρύματος « Φώτος Φωτιά-
δης», Δρ. Χρίστος Αριστείδου, κατά την φετεινή τελετή αποφοίτη-
σης του Σχολικού Έτους 2012/2013, απονέμει το βραβείο στη Χη-
μεία (200 ευρώ), στη Χριστιάνα Χαραλάμπους, Γ2 και το βραβείο 
στη Βιολογία (100 ευρώ), στη Ιωάννα Χρυσάνθου του τμήματος Γ8.  

 

Βραβεία του Κοινωφελούς Επιστημονικού 
και Πολιτιστικου Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» 
σε Αριστεύσαντες Τελειόφοιτους του Λυκείου Λατσιών
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μησε και ξεχώρισε ιδιαίτερα όταν γνώρισε τον φίλτατο του αείμνηστο 
Παύλο Λιασίδη, τον κατ’ εξοχή λαϊκό μας ποιητή. Τόνισε ιδιαίτερα τις  
σπάνιες  αρετές του μεγάλου μας αυτού ποιητή, την απλότητα, την 
έμφυτη σοφία του, την τετράγωνη λογική του, την εφευρετικότητα 
του στην επιλογή των λέξεων και το πηγαίο ταλέντο του. Στοιχεία  που 
τα βρίσκεις σε κάθε στίχο του.»

Κατά την εκδήλωση έγινε  παρουσίαση  της 
ορειχάλκινης προτομής που με πρωτοβου-
λία του Δρα Φώτου Φωτιάδη και δαπάνες του 
ομώνυμου ιδρύματος, φιλοτέχνησε ο διαπρε-
πής γλύπτης Γιώργος Μαυρογένης. Η προτομή, 
όπως εδήλωσε ο κ. Φωτιάδης, προορίζεται να 
τοποθετηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Παύλος 
Λιασίδης» στο Τσιακκιλερό αλλά προσωρινά 
για να μεταφερθεί μόνιμα στο σπίτι του στη 
Λύση αμέσως μετά την απελευθέρωση.

Η βραδιά έκλεισε με δείπνο που παρέθεσε προς τιμή των εκλεκτών 
¨Λυσιωτών ,̈ το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης», στη διάρκεια του οποίου το μουσικό σχήμα της 
Πολιτικής Κίνησης Λύσης με τους εξαίρετους μουσικούς της, έδω-
σαν μια ξεχωριστή νότα στη όμορφη βραδυά.

Μέσα σε ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Δη-
μαρχείου Λατσιών, εκδήλωση τιμής για τους Ηρωομάρτυρες νεκρούς 
και αγνοούμενους της  κατεχόμενης Αγκαστίνας, που χάθηκαν κατά 
τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το μαύρο καλοκαίρι του 1974.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Εθνικόφρονα Σωματεία Αγκαστί-
νας, με την αρωγή του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και  Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», το οποίο εκπροσώπησε ο Διευ-
θυντής του Δρ. Χρίστος Αριστείδου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε  παρουσίαση Λευκώματος 
αφιερωμένου στα αθάνατα τέκνα της  Αγκαστίνας,  που συνέγραψε 
και επιμελήθηκε ο επιζήσασας της τραγωδίας του 74, Παναγιώτης 
Ανδρέου Κωνσταντίνου, ενω ο ποιητής Άντης Κανάκης και αυτός τέ-
κνον της Αγκαστίνας, απάγγειλε ποιήματα του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρούσα τους, ο πρόεδρος του Ομίλου 
μας Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης  και η Διευθύντρια Αγορών του Ομίλου κα 
Έλλη Σμυρίλλη, ( μέλος της οργανωτικής επιτροπής και έχουσα  την 
ευθύνη της παρουσίασης του προγράμματος), οι οποίοι κατάγονται 
από το κατεχόμενο χωριό της Αγκαστίνας,  Αγκαστινιώτες,  άνθρωποι 
των γραμμάτων και των τεχνών με καταγωγή  ή δεσμούς αίματος με 
την Αγκαστίνα, όπως ο Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, Δρ. Πέτρος Παπαπολυβίου, ο οποίος και επιμελήθηκε το 
Λεύκωμα και ο ηθοποιός Χρίστος Γιάγκου ο οποίος επιμελήθηκε και 
αφηγήθηκε το κείμενο της προβολής των διαφανειών. 

Η εκδήλωση διανθίστηκε  με εκλεκτά τραγούδια από την χορωδία  
της ΠΑΣΥΔΥ υπό την διεύθυνση της Μουσικού κας Μάρως Εξηντάρη- 
Μήτσα προς τα τιμώμενα τέκνα της Αγκαστίνας και ολοκληρώθηκε  
με την επίδοση πλακετών προς τις οικογένειες των τιμωμένων και  
τον  Εθνικό Ύμνο. 

Ήταν μια σεμνή τελετή απόδοσης ελαχίστου φόρου τιμής στους ηρω-
ομάρτυρες της κατεχόμενης Αγκαστίνας.

Εκδήλωση τιμής για τους 
ηρωομάρτυρες της Αγκαστίνας
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Έγινε  με επιτυχία για  δύο βδομάδες, από τις 18 μέχρι και  
26/5/2013, στον Αγρό , η έβδομη γιορτή  του  τριαντάφυλλου. Η  
γιορτή  αυτή  έχει  γίνει  πλέον  θεσμός και  έχει σκοπό την  προώ-
θηση των διάφορων παράγωγων του τριαντάφυλλου,  την Αγρότικη  
φιλοξενία   και   τα  ήθη  και  έθιμα της Κοινότητας  του  Αγρού.

Μέσα  από  διαλέξεις που  έγιναν, τονίστηκε η ωφελιμότητα καθώς  
και οι  ευεργετικές  ιδιότητες  του  τριαντάφυλλου στην  υγεία μας 
και στην  κατασκευή αρωμάτων. 

Η επιστημονική  ονομασία  της   τριανταφυλλιάς  είναι  η ‘’ ροδή  
η  δαμασκηνή ‘’ και έγινε  το σύμβολο του Αγρού. Τη διάδοση  και   
καλλιέργεια της, οι  Αγρότες τις  χρωστούν  στον  αείμνηστο    ιστο-
ρικό , λαογράφο  και δάσκαλο  Νέαρχο  Κληρίδη την προτομή του 
οποίου δώρισε στην κοινότητα του Αγρού, η Carlsberg και η οποία 
βρίσκεται τοποθετημένη στη πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. 
(φωτο).

Επίσημος  προσκεκλημένος στην  εκδήλωση  ήταν και  ο  πρόε-
δρος  του Ομίλου μας   και  πρόεδρος του  « Πολιτιστικού  Ιδρύ-
ματος  Φώτος Iα. Φωτιάδης  Αγρός» κ. Φώτος  Φωτιάδης, το οποίο   
ως γνωστό  είναι  και  εκ των  χορηγών της  όλης  εκδήλωσης. Ο 
πρόεδρος  του  Ομίλου, αφού  περιδιάβηκε  τον χώρο  του εργο-

στάσιου  παραγωγής ροδοστάγματος,  γεύτηκε  δροσερό  τριαντά-
φυλλο τα ο οποίο  σε  συνδυασμό με  το  Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
Αγρός, γίνεται ακόμα δροσερότερο.   

Στη  συνέχεια ο κος  Φωτιάδης  επέδωσε βραβεία σε  διακριθέντες  
Αγρότες και Αγρότισσες τα οποία αθλοθέτησε το  «Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ια. Φωτιάδης Αγρός». 

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο Πρόεδρος του Ομίλου μας  μαζί  με  τον  
πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου  «Αχιλλέα» Αγρού και  συνάδελφο Διευ-
θυντή του εμφιαλωτηρίου του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός, Λά-
μπρο Λάμπρου. Διακρίνονται επίσης ο νυν κοινοτάρχης Αγρού κ. Μιχάλης 
Κωνσταντινίδης και ο τέως Κοινοτάρχης, κ. Χριστόφορος Παπαχριστο-
φόρου.

Γιορτή Τριαντάφυλλου στον Αγρό
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Εκπαίδευση Πυρόσβεσης
Με την συμμετοχή των μελών του προσωπικού του πρατηρίου Λεμε-
σού , πραγματοποιήθηκε στις αρχές  Μαΐου 2013,  άσκηση  πυρόσβε-
σης  η οποία τελούσε υπό την εποπτεία εξειδικευμένων εκπαιδευ-
τών σε   θέματα Πυρασφάλειας.

Η άσκηση εντάσσεται  μέσα στα πλαίσια της  του συστήματος ‘‘Δια-
χείρισης Ασφάλειας και Υγείας OHSAS 18001’’, με το οποίο οι εται-
ρείες του Ομίλου μας είναι πιστοποιημένες και έχει σαν στόχο την 
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και βελτίωση των τυχόν  αδυ-
ναμιών του συστήματος.  

Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν πλήρως στις  συνθήκες της 
άσκησης και απέσπασαν  τα ευμενή σχόλια των εκπαιδευτών.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την άσκηση.

Εξωτερική Επιθεώρηση ΙSO

Ολοκληρωθήκαν με πλήρη  επιτυχία στις 21/5/2013, οι εξωτερι-
κές επιθεωρήσεις των συστημάτων ISO, για τις Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ και Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανια Λτδ, οι οποί-
ες  διενεργήθηκαν από την ΚΕΠ (Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίη-
σης), στα 3 συστήματα με τα οποία είναι πιστοποιημένες οι εται-
ρείες μας, ISO9001:2008, ISO22000:2005 και OHSAS18001:2007.

Από τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκε ότι και οι δύο  εταιρείες μας 
συνεχίζουν  να πληρούν όλες τις απαιτήσεις των τριών  πιο πάνω 
προτύπων. Οι επιθεωρητές, εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση 
τους για τα αποτελέσματα των  επιθεωρήσεων, καθώς και τη ση-
μαντική βελτίωση η οποία υπήρξε από τη προηγούμενη χρονιά.

Σημαντικό σημείο αναφοράς, είναι ότι φέτος  για πρώτη φορά, οι 
επιθεωρητές δεν  έχουν καταγράψει ούτε μία μη συμμόρφωση. 

Συγχαρητήρια σε όλους που εργάστηκαν και εργάζονται για τη συ-
νεχή βελτίωση των συστημάτων ποιότητας της εταιρείας μας.
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Νέος Κώδικας Δεοντολογίας 
Διαφημίσεων Μπύρας

5η Ιουνίου 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2013  
Σκέψου-Κατανάλωσε-Εξοικονόμησε 

Ο Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου και ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμι-
σης (ΦΕΔ), δημιούργησαν ένα καινούργιο Κώδικα Δεοντολογίας 
για διαφημίσεις μπύρας.  Ο κώδικας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
στον ισχύοντα κώδικα του Συνδέσμου Ζυθοποιών, η πρώτη εκδοχή 
του οποίου δημοσιεύτηκε το 2009.  Βασικός στόχος του κώδικα εί-
ναι να διασφαλίζεται ότι η μπύρα προωθείται μόνο προς ενήλικες 
και οι διαφημίσεις προωθούν μόνο υπεύθυνη κατανάλωση.

Ο Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου ιδρύθηκε το 2003, από την 
Photos Photiades Breweries Ltd και την ΚΕΟ plc. Είναι μέλος του 
Brewers of Europe που αντιπροσωπεύει πέραν του 95% της πα-
ραγωγής μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παύλος Φωτιάδης, 
Πρόεδρος του συνδέσμου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Brewers of Europe, δήλωσε: « Ο Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύ-
πρου έχει σημαντική παράδοση στην αυτορρύθμιση.  Ήδη από το 
2009 δημιουργήσαμε με το πρώτο κώδικα, καθώς και διαδικασίες 
και επιτροπές ελέγχου.  Σήμερα ανανεώνουμε τον Κώδικα μας με 
ακόμη πιο αυστηρές διατάξεις και αναθέτουμε την εφαρμογή του 
στον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, μέσω του οποίου υλοποιείται 
η αυτορρύθμιση του συνόλου της εμπορικής επικοινωνίας στην 
Κύπρο».

Ο ΦΕΔ (www.fed.org.cy) είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική 
εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των 
διαφημίσεων στη βάση κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν διε-
θνώς. Ιδρυτικά μέλη του ΦΕΔ είναι ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων 
Κύπρου, ο Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου, οι τη-
λεοπτικοί  σταθμοί ΑΝΤ1, Mega και Sigma και όλα τα ΜΜΕ των 
Ομίλων Δίας, Ειδικές Εκδόσεις, Πολίτης και Φιλελεύθερος.  

Η Δέσπω Λευκαρίτη, πρόεδρος του ΦΕΔ, ανάφερε: « Η συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Ζυθοποιών Κύπρου ήταν ζητούμενο για τον 
ΦΕΔ.  Σήμερα η συνεργασία αυτή παίρνει σάρκα και οστά. Καλω-
σορίζουμε τον Σύνδεσμο Ζυθοποιών στις διαδικασίες του ΦΕΔ και 
προσδοκούμε σε μια σταθερή συνεργασία για τα θέματα της δια-
φημιστικής επικοινωνίας της μπύρας». 

Η αυτορρύθμιση στο χώρο της διαφημιστικής επικοινωνίας είναι 
εδραιωμένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Κύπρος απο-
τελεί την 23η χώρα από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δι-
αφημιζόμενοι και ΜΜΕ αυτοδεσμεύονται στην τήρηση κανόνων 
δεοντολογίας για τη διαφήμιση. Ο ΦΕΔ λαμβάνει παράπονα για 
διαφημίσεις από καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι ένα ετήσιο γεγονός που 
έχει ως στόχο να είναι η μεγαλύτερη και πιο ευρέως εορταζόμενη 
παγκόσμια ημέρα για θετική περιβαλλοντική δράση. Η Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους και 
περιλαμβάνει όλους από παντού και έχει σα στόχο να θυμίζει ότι 
το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αλληλένδετο με το περιβάλ-

λον. Ο κάθε ένας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει όχι μόνο την ευ-
θύνη του, αλλά και τη δύναμή του για να γίνει παράγοντας αλλαγής 
στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το φετινό σύνθημα της Ημέρας Περιβάλλοντος είναι ΄΄Σκέψου-
Κατανάλωσε-Εξοικονόμησε΄ .́ Ο φετινός στόχος είναι να υπάρξει 



18

.

μία εκστρατεία μείωσης των απωλειών και απορριμμάτων τροφί-
μων με απώτερο στόχο της μείωσης του αποτυπώματος μας.  Σύμ-
φωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), 
κάθε χρόνο 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται. 
Αυτό είναι ισοδύναμο με το ίδιο ποσό που παράγεται σε όλη την 
υποσαχάρια Αφρική. Παράλληλα, 1 στους 7 ανθρώπους στον κό-
σμο πάει για ύπνο πεινασμένος και περισσότερα από 20.000 παι-
διά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα. 

Το φετινό μήνυμα μας ενθαρρύνει να αρχίσουμε να έχουμε επίγνω-
ση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις επιλογές τροφίμων 
που κάνουμε και να αρχίσουμε να προβαίνουμε σε ενημερωμένες 
αποφάσεις. Εκτιμάται ότι το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγω-
γής τροφίμων σπαταλιέται ή χάνεται. Τα απορρίμματα τροφίμων 
είναι μια τεράστια διαρροή σχετικά με τους φυσικούς πόρους και 
προκαλεί σε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μειώνοντας 
τις απώλειες τροφίμων, εξοικονομούνται λεφτά, ενέργεια,  μειώ-
νεται το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αυξάνεται η αποτε-
λεσματικότητα μας. Στο επίπεδο καταναλωτή υπάρχει οδηγός από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση της καθημερινής σπατάλης 
των τροφίμων. Στο επίπεδο της Εταιρεία μας, και στα πλαίσια του 
θεσμού καινοτόμων ιδεών που εφαρμόζεται, θα πρέπει να εντο-
πίσουμε σημεία εξάλειψης της σπατάλης και απωλειών πρώτων 
υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια η Photos Photiades Breweries Ltd, ανα-
κοινώνει την έναρξη του θεσμού περιβαλλοντικού βραβείου με 
την ακόλουθη μεθοδολογία.

Στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο θα ανακοινώνεται το θέμα της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και θα καλείται το προσωπικό να 
υποβάλει εισηγήσεις για το συγκεκριμένο τομέα. Θα δίνεται πε-
ριθώριο μέχρι τέλους του έτους για εισηγήσεις πάνω στο θέμα της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να 
είναι υλοποιήσιμες στην εταιρεία. Στη συνέχεια θα γίνεται αξιολό-
γηση των καινοτόμων ιδεών πάνω στο θέμα. Η Βράβευση θα γίνε-
ται στην ετήσια συνάντηση του Προσωπικού.

Το βραβείο θα έχει σχέση με το Περιβάλλον και  θα περιλαμβάνει 
αναλόγως του αποτελέσματος, κάποιο από τα πιο κάτω :

Ποδήλατο

Εργαλεία κηπουρικής

Οικονομικοί λαμπτήρες

Έξυπνο πολύπριζο

Κομποστοποιητή

 Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αλληλένδετο με το περιβάλ-
λον. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, όχι μόνο 
την ευθύνη του αλλά και την δύναμη του για να γίνει παράγοντας 
στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έτσι σκεφτείτε προτού να καταναλώσετε και βοηθείστε να εξοικο-
νομήσουμε και να σώσουμε το περιβάλλον μας!

Το 3o Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος της Green Dot, 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2013, στο Πάρκο της Ακρόπολης 
στη Λευκωσία. Η ενεργή συμμετοχή του Φυσικού Μεταλλικού Νε-
ρού Αγρός, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης την 
οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Στόχος του φεστιβάλ  ήταν η εκπαίδευση του κοινού και ιδιαίτερα 
των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης με ένα 
διασκεδαστικό τρόπο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας τα παιδιά 
είχαν τη δυνατότητα να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας, να 
παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις , να δημιουργήσουν τις 
δικές τους κατασκευές αλλά και να δροσιστούν με  Φυσικό Μεταλ-
λικό Νερό Αγρός. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

 3ο Φεστιβάλ 
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος 

Με τη συμμετοχή του  Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ
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Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία 2013
Τιμητικό Δίπλωμα στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ

Πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία με 
μεγάλη επιτυχία, η καθιερωμένη τελετή απονομής των ετήσιων 
Περιβαλλοντικών Βραβείων από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλ-
λοντιστών, στα πλαίσια των εορτασμών της Παγκόσμιας Μέρας 
Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, η Επίτροπος Περιβάλλο-
ντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου και ο Γενικός Γραμματέας του Κινήμα-
τος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση περιβαλλοντι-
κού βιβλίου και περιβαλλοντικής φωτογραφίας. Επίσης παρουσι-
άστηκε η καλλιτεχνική δουλειά των Οικολόγων. 

Τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε στον χορηγό της εκδήλωσης  Όμι-
λο Εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης», καθώς και για την διαχρονική 
στήριξη που παρέχει στο φυσικό περιβάλλον.

Στη φωτογραφία η συνάδελφος, Μαρία Θεοδώρου, Brand Manager 
- Non alchoholic beverages, παραλαμβάνει εκ μέρους του Ομίλου, 
το τιμητικό δίπλωμα, από τον Γενικό Γραμματέα του Κινήματος Οι-
κολόγων και Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη.
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Εκδηλώσεις Προσωπικού

Αφυπηρετήσεις Προσωπικού

Εορταστικές εκδηλώσεις Προσωπικού 
με την ευκαιρία κατάκτησης του βραβείου
Ανώτερης Γεύσης και Ποιότητας - Superior 
Taste Award 2013
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Ένα από τα πρώτα μέλη που υπηρέτησε με επαγγελματική συνείδη-
ση και αφοσίωση τον «Όμιλο Φώτος Φωτιάδης»,  ο Αντρέας Παπα-
δόπουλος, αισίως  συμπλήρωσε το  ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης 
και  αποχώρησε από την επαγγελματική   και εργασιακή του δρα-
στηριότητα. 

Ο αγαπητός Αντρέας με υπηρεσία 45 χρόνων στον Όμιλο εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης»,  είναι από τους πρώτους που εργοδοτήθηκαν 
στη Μ.Χρ. Πλατάνης & Σια Λτδ και η παρουσία του στον Όμιλο  είναι 
συνυφασμένη με την έλευση  της Carlsberg στην Κύπρο. Πολυτά-
λαντος, υπηρέτησε της εταιρείες του Ομίλου από διάφορα πόστα, 
με ξεχωριστή επιτυχία. 

Για να αποχαιρετήσουν τον αγαπητό Αντρέα, το τμήμα Προσωπικού 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ,  απ’όπου και αφυπηρέ-
τησε, διοργάνωσε προς τιμή του στις 20/5/13, ειδική αποχαιρετι-
στήρια εκδήλωση στα πλαίσια της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας κ. Παύλος Φωτιάδης, του απένειμε, τιμής ένεκεν, 
πλακέτα σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που πρόσφερε 
στον Όμιλο.

Παρόντες στην εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φω-
τιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ,κ. Παύλος Φωτιάδης, μέλη του Διευ-
θυντικού Προσωπικού και συνάδελφοι του τιμώμενου.

Για την προσωπικότητα, την προσφορά και το έργο του Αντρέα, μί-
λησε εκ μέρους του Προσωπικού, ο Διευθυντής Αγορών, Πάνος Πα-
ναγή, ο οποίoς ανάφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Αντρέας Παπαδόπουλος είναι τυχερός διότι κατάφερε  κάτι που 
λίγοι επιτυγχάνουν και σίγουρα πολύ λίγοι θα το πετύχουν  στο μέλ-
λον.  Εργοδοτήθηκε στην Μ. Χρ. Πλατάνης & Σια Λτδ, στις 2/9/1968, 
και παρέμεινε στον ίδιο  Όμιλο για  45 ολόκληρα χρόνια – μια ζωή.  
Πρόσφερε πολλά από διάφορα πόστα  με επιτυχία, (Κλητήρας ,Γρα-
φέας, Αποθηκάριος Τελωνείου και Κενών, Αποθηκάριος Πρώτων 
Υλών και Εξαρτημάτων, Αποθηκάριος Έτοιμου Προϊόντος, Αποθη-
κάριος Πρατηρίου Λευκωσίας, Τμήμα Αγορών).   Έβαλε και αυτός  
το δικό του λιθαράκι στην οικοδόμηση και ανάπτυξη του Ομίλου και 
ειδικότερα της αγαπημένης του Carlsberg.

Κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα Αγορών , από το 
οποίο αφυπηρετεί, πρέπει να ομολογήσω ότι τον πίεσα αρκετά, 

αλλά ο Αντρέας όταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και έτοιμος 
με μια ιστορία από τα παλιά χρόνια.    

Αγαπητέ Αντρέα , σε ευχαριστούμε για την μεγάλη σου προσφορά. 
Πάντα θα είσαι ευπρόσδεκτος. Σου ευχόμαστε  προσωπική και οι-
κογενειακή υγεία και ευτυχία». κατέληξε ο κ. Παναγή.

Για την προσφορά του στον Όμιλο, μίλησε και ο κ. Παύλος Φωτιά-
δης, ο οποίος και εξέφρασε τις ευχαριστίες του πρόεδρου και όλου 
του προσωπικού για την πολύχρονη παρουσία και  προσφορά στον 
Όμιλο, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και ευχήθηκε υγεία  
και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

Τέλος ο αγαπητός Αντρέας με το πηγαίο του χιούμορ, αφηγήθηκε 
ενδιαφέρουσες διδακτικές ιστορίες από τα παλιά και έκλεισε λέ-
γοντας συγκινημένος. « σας ευχαριστώ για την τιμητική αυτή εκ-
δήλωση. Ευχαριστώ τους εργοδότες  μου , ειδικά τον πρόεδρο μας 
κ. Φώτο Φωτιάδη για την ευκαιρία που μου έδωσε να εργοδοτηθώ 
στις εταιρείες του Ομίλου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκ-
φράσω εκ μέρους όλης της οικογένειας μου, προς την οικογένεια  
Φώτου Φωτιάδη για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που 
μου πρόσφερε κατά την διάρκεια  της εννεάμηνης  απουσίας από 

Κατά τη διάρκεια των μηνών  Μάιου, Ιουνίου , Ιουλίου και Αυγού-
στου 2013, είχαμε τέσσερεις σημαντικές αφυπηρετήσεις. Τέσσερα 
εκλεκτά μέλη του προσωπικού, η ιστορία των οποίων είναι συνυ-
φασμένη και ταυτόσημη με την  ίδρυση του Κυπριακού  Ζυθοποιεί-
ου   Carlsberg (21 Ιουνίου 1969 επίσημα εγκαίνια), συμπλήρωσαν 
αισίως το 65 έτος της ηλικίας τους και σύμφωνα με την νομοθεσία 
που διέπει τις εργασιακές σχέσεις,  έπρεπε να αφυπηρετήσουν και 
να απολαύσουν τη σύνταξη και την οικογένεια τους, δίνοντας ταυ-
τόχρονα την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να προσφέρουν κι αυτοί 
στον Όμιλο.

Τα άτομα αυτά είναι ο  Αντρέας Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κωνστα-
ντίνου με 45 χρόνια υπηρεσίας και  Σταύρος Χριστοδούλου με 44 

χρόνια, στο τμήμα παραγωγής στο εργοστάσιο και Δήμος Ζέμπασι-
ης, με 41 χρόνια υπηρεσίας στο τμήμα Marketing –Πωλήσεων.

Σε ένδειξη αγάπης και εκτίμησης για την  πολύχρονη και παραγω-
γική τους παρουσία και υπηρεσία στις εταιρείες του Ομίλου μας, 
(Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ), τις οποίες υπηρέτησαν με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, 
το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διοργάνωσε προς  τιμή τους απο-
χαιρετιστήριες  εκδηλώσεις στη διάρκεια των οποίων τιμήθηκαν 
δεόντως από τη διεύθυνση και τους συναδέλφους τους. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό, από τις εκδη-
λώσεις, στις επόμενες σελίδες

Αφυπηρέτηση 
Αντρέα Παπαδόπουλου

Αφυπηρετήσεις Προσωπικού 
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Ακόμη ένας συνάδελφος από την παλιά φρουρά του προσωπικού και 
τα πρώτα μέλη της μεγάλης οικογένειας της Carlsberg, μας αποχαιρέ-
τησε στις 4 Ιουλίου 2013, μετά από 45 χρόνια δημιουργικής παρουσίας 
στον Όμιλο εταιρειών Φώτος Φωτιάδης. 

Πρόκειται για τον αγαπητό Δημήτρη Κωνσταντίνου από το Πέρα Χωριό 
Νήσου, o οποίος εργοδοτήθηκε στην εταιρεία M. Χρ. Πλατάνης & Σια 
Λτδ, στις 14 Οκτωβρίου 1968 στη θέση του Εργάτη σε ηλικία 20 ετών. 

Μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη  σταδιοδρομία στην 
Μ. Χρ. Πλατάνης και μετέπειτα Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, 
τις  οποίες υπηρέτησε από διάφορες θέσεις, ο αγαπητός Δημήτρης 
αφυπηρέτησε από τη  θέση του Επόπτη Εμφιαλωτηρίου. 

Ο  Δημήτρης περνώντας από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας, (επι-
στάτης στο Brewhouse, τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, τεχνικός συσκευών 
στο Τμήμα Draught, Εμφιαλωτήριο),   έχοντας πάντα σαν γνώμονα την 
συνεχή βελτίωση, εργάστηκε για την ουσιαστική βελτιστοποίηση των 
διεργασιών των τμημάτων αλλά και την αναβάθμιση του προσωπικού 
μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Μιλώντας εκ μέρους του προσωπικού ο Διευθυντής Παραγωγής της 
ΦΦΖ και προϊστάμενος του Τμήματος από το οποίο αφυπηρέτησε ο Δη-
μήτρης, Νικόλας Χριστοδούλου,  ανάφερε μεταξύ άλλων. «Η εταιρεία 
μας εκφράζει την ικανοποίηση της προς τον αγαπητό Δημήτρη, για τον 
ζήλο και αφοσίωση που έχει επιδείξει στα 45 χρόνια υπηρεσίας του.

Και εγώ με την σειρά μου εκφράζω τις ευχαριστίες και ευγνωμοσύ-
νη  μου για την βοήθεια, στήριξη και γνώσεις που μου έχει προσφέ-
ρει απλόχερα κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας. Ευχόμαστε στον 
Δημήτρη κάθε καλό στην συνέχεια και να ξέρει ότι πάντα θα τον θυ-
μόμαστε για την καλοσύνη, την αγάπη και την προσφορά του προς την 
εταιρεία και στον καθένα από εμάς ξεχωριστά».

Για την προσφορά και τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του τιμώ-
μενου, μίλησε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθο-
βιομηχία Λτδ, κ. Παύλος Φωτιάδης, ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά. 
« Ο αγαπητός Δημήτρης υπηρέτησε την εταιρεία για μισό σχεδόν αιώνα. 
45χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Σε καιρούς δύσκολους για την εται-
ρεία, ο Δημήτρης εργάστηκε με ζήλο πάθος και ανιδιοτέλεια για την 
επίτευξη των κοινών στόχων. Αποχωρεί καταξιωμένος στην συνείδηση 
της διεύθυνσης και του προσωπικού, ως ένας επιτυχημένος επαγγελ-
ματίας στον τομέα του, έντιμος και σωστός οικογενειάρχης. Τον ευχα-

ριστούμε και του ευχόμαστε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυ-
χία», κατέληξε ο κ. Παύλος Φωτιάδης. 

Παρών στην εκδήλωση και ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Ια. Φω-
τιάδης, ο οποίος με την σειρά του εξήρε την προσωπικότητα και  προ-
σφορά του Δημήτρη Κωνσταντίνου.

 Είπε χαρακτηριστικά « Ο Δημήτρης, είναι από τους πρώτους υπαλλή-
λους  που στήριξαν και βοήθησαν την εταιρεία από τα πρώτα της βήμα-
τα. Έχει φέρει σε πέρας με επιτυχία όλες τις αποστολές που του έχουν 
ανατεθεί  από διάφορα πόστα. Τα 45 χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας, 
του έδωσαν μόρφωση και σοφία που τα μεταλαμπάδευσε στους νεό-
τερους, για τους οποίους αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Τον ευ-
χαριστούμε για όσα έχει προσφέρει και του ευχόμαστε κάθε καλό στη 
συνέχεια της ζωής του». 

Ο  Δημήτρης εμφανέστατα συγκινημένος σε μια σύντομη και μεστή 
αποχαιρετιστήρια ομιλία ανάφερε τα ακόλουθα: «Με ανάμεικτα αι-
σθήματα χαράς και λύπης που με διακατέχουν, βρίσκομαι μαζί σας για 
τελευταία φορά για να σας αποχαιρετήσω. Χαίρομαι διότι μια ιστορία 
45 χρόνων τελειώνει σήμερα εδώ και ταυτόχρονα λυπάμαι που αφήνω 

Αφυπηρέτηση 
Δημήτρη Κωνσταντίνου

την εργασία μου, λόγω της σοβαρής ασθένειας που με ταλαιπώρη-
σε. Πάντοτε θα θυμούμαι τις όμορφες στιγμές που πέρασα όλα αυτά 
τα χρόνια στις εταιρείες του Ομίλου που πραγματικά αγάπησα». Και 
έκλεισε λέγοντας «ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους παλιούς και 
νέους για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα 
να δώσω μια συμβουλή στους νεότερους. Να αγαπούν την εταιρία και 
αυτό που κάνουν. Μόνο έτσι θα πετύχουν στη επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και θα νιώθουν ευτυχείς και καταξιωμένοι στη κοινω-
νία».  

Ακολούθησε η απονομή δώρων προς τον τιμώμενο εκ μέρους των συ-
ναδέλφων και αναμνηστικής πλακέτας εκ  μέρους του προσωπικού 
και της εταιρείας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φώτος Φωτιά-
δης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, κ Παύλο Φωτιάδη.

Η σεμνή τελετή έκλεισε με δεξίωση.
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Αφυπηρέτηση Δήμου Ζέμπασιη

πίσω μου τη δεύτερη μου οικογένεια.  

Υπηρέτησα από κάθε πόστο την εταιρεία με αφοσίωση, προσωπικές και 
οικογενειακές θυσίες, με πίστη και προσήλωση στους στόχους ανεξαρ-
τήτως θυσιών». 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρόσκληση του Δημήτρη στους πα-
ρευρισκόμενους να τηρήσουν μονόλεπτη σιγή εις μνήμη των τεθνε-
ώτων πρώην συναδέλφων του, όπως  τον Νίκο Φιλίππου, τον Στέλιο 
Στυλιανού, τον Τάκη Ανδρέου, τον Αντώνης Μοδέστου, τον Σώτο Πανα-
γιώτου, τον Κυριάκος Καλλής, Μαρία Σάββα, Φωτεινή Στυλιανού και 
τόσων άλλων. «Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και ελαφρύ το χώμα που 
του σκεπάζει».

Ο Δημήτρης έκλεισε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του με ευχές για 
καλή πρόοδο στην εταιρεία και στον Όμιλο και υγεία και ευτυχία στις 
οικογένειες του προσωπικού.

Ακολούθησε δεξίωση στη διάρκεια της οποίας οι παρευρεθέντες συ-
νάδελφοι είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν παλιές όμορφες στιγμές 
και να  ευχηθούν στον Δημήτρη Κωνσταντίνου κάθε καλό στην συνέχεια 
της ζωής του. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκδήλωση προς τιμή του  αγα-
πητού Δημήτρη Κωνσταντίνου.

Μέσα σε μια σεμνή τελετή, όπως εξάλλου αρμόζει στο πρόσωπο και 
τον χαρακτήρα του τιμώμενου, η Διεύθυνση και το προσωπικό του 
Πρατηρίου της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, της Ελεύθερης Πε-
ριοχής Αμμοχώστου, αποχαιρέτησαν  από την ΄΄ενεργό δράση΄΄ τον 
συνάδελφο, Δήμο Ζέμπασιη,  ο οποίος αισίως συμπλήρωσε 41χρόνια 
ευδόκιμης και παραγωγικής υπηρεσίας στον Όμιλο «Φώτος Φωτιά-
δης».  

Την εκδήλωση που έγινε στους κήπους του εργοστασίου της Ζυθο-
βιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης Λτδ, τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Φωτιάδης, οι Διευθύνοντες Σύμ-
βουλοι, κ.κ. Παύλος Φωτιάδης, της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχά-
νια Λτδ και Αλέξης Φωτιάδης, της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
οι Επαρχιακοί Διευθυντές και οι στενοί  συνεργάτες του τιμώμενου, 
καθώς επίσης η σύζυγος του,  τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Εκ μέρους του προσωπικού την ομήγυρη καλωσόρισε ο συνάδελφος 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, ο οποίος  ανα-
φέρθηκε εν συντομία στην προσωπικότητα του τιμώμενου και τη ση-
μαντική προσφορά του στην εταιρεία.  

«Πρόκειται περί ενός εξαίρετου σε ήθος ανθρώπου, ο οποίος σε 
σκλαβώνει με την απλοϊκότητα του, την αφοπλιστική του ειλικρίνεια 
και την αυθόρμητη Παραλιμνίτικη του φιλοξενία.

Επαγγελματίας στη δουλειά του, δημιούργησε εξαίρετες σχέσεις με 
τους πελάτες του, από τους οποίους απολάμβανε της απόλυτης τους 
εμπιστοσύνης. Έχτισε πάνω σε ανθρώπινες σχέσεις τις οποίες  δια-
τηρεί μέχρι και σήμερα και αναμφίβολα έχει   προσφέρει σημαντικό 
έργο και έχει βάλει και αυτός το μικρό του λιθαράκι  στην πρόοδο των 
εργασιών του Ομίλου», είπε χαρακτηριστικά ο Αντρέας Σμυρίλλης.

Εκτενή αναφορά για την προσωπικότητα  τον χαρακτήρα και την προ-
σφορά του τιμώμενου, έκανε με πολύ παραστατικό τρόπο, ο Γενικός 
Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  κ. Πανίκος Αλκιβι-
άδης, ο οποίος μεταξύ άλλων εξήρε την εργατικότητα, την πραότητα, 
την θετική προσέγγιση, την υπομονή, την αγάπη του για κάθε συνά-
δελφο, το πάθος και την αγάπη του για την εταιρεία και τα προϊόντα 
της.

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πανίκος Αλκιβιάδης. «Ο Δήμος  έχει μια 

ξεχωριστή σχέση με την Carlsberg. Μια σχέση ζωής. Πριν ακόμη ερ-
γοδοτηθεί στη εταιρεία μας, ο Δήμος πωλούσε την Carlsberg στην 
Αμμόχωστο με την εταιρεία Γαβριηλίδη, η οποία εισήγαγε τότε την 
΄΄ξανθιά΄΄ στην Κύπρο.  

Με την Μ.Χρ.Πλατανης & Σια Λτδ, ξεκίνησε το 1972 σαν πωλητής στην 
περιοχή Αμμοχώστου και ακολούθως ανέλαβε σαν ημιαντιπρόσωπος 
και   αντιπρόσωπος Αμμοχώστου και  Κοκκινοχωρίων. Στη συνέχεια 
ανέλαβε την θέση του Επιθεωρητή στην Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώ-
στου  και τέλος προήχθη στη θέση του Επαρχιακού Διευθυντή. Αφυ-
πηρετεί δε από την τιμητική θέση του Σύμβουλου Πωλήσεων.  Με όλα 
αυτά και οσα προανέφερα, δεν θα ήταν υπερβολή  να πω ότι ο Δήμος 
είναι η προσωπογραφία της κουλτούρας της εταιρίας μας», συμπλή-
ρωσε ο κ. Αλκιβιάδης.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε  και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, ο οποίος εξήρε 
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την αυθεντικότητα της προσωπικότητας του τιμώμενου, καθώς και 
την μακρόχρονη και πολυσχιδή  προσφορά του στην εταιρεία.  

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο τιμώμενος ο οποίος με συγκίνηση , 
μεταξύ άλλων είπε. «Θα σας πω μόνο ότι αυτά τα 41 χρόνια που βρί-
σκομαι στην εταιρεία πιστεύω ότι προσπάθησα μέσα στο μέτρο των 
δυνάμεων και των δυνατοτήτων μου να εξυπηρετώ πάντοτε τα καλώς 
νοούμενα συμφέροντα της εταιρείας».

Τελειώνοντας, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου και επαγγελμα-
τικό του πατέρα κ. Φώτο Φωτιάδη, τους Διευθύνοντες Συμβούλους 
κκ Παύλο και Αλέξη Φωτιάδη, τους διευθυντές των εταιρειών του 
Ομίλου και όλους τους συνάδελφους του. 

 «Θα έχω πάντοτε βαθειά μέσα μου την αγάπη και την εκτίμηση που 
είχα όλα αυτά τα χρόνια από εσάς και από αυτούς που λόγω καθηκό-
ντων συνεργαζόμαστε, αλλά και από αυτούς που μέσω της εταιρεί-

ας έχουμε γνωριστεί και έχουμε αναπτύξει μια αμοιβαία αγάπη και 
εκτίμηση», κατέληξε ο Δήμος.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών δώρων εκ μέρους των Επαρ-
χιακών Διευθυντών, από τον Αντρέα Βραχνό και εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης και του  Προσωπικού της  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
από τον κ. Αλέξη Φωτιάδη.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης  και του Προσωπικού του Ομίλου, ο κ. 
Παύλος Φωτιάδης, απένειμε στον Δήμο, τιμής ένεκεν, αναμνηστική 
πλακέτα.

Τέλος ο κ. Αλέξης Φωτιάδης  
πρόσφερε στην σύζυγο του τιμώ-
μενου, κα Μάρω Ζέμπασιη, αν-
θοδέσμη, σε ένδειξη αγάπης και 
εκτίμησης προς το πρόσωπο της 
και για την υπομονή και συμπαρά-
σταση που επέδειξε όλα αυτά τα 
χρόνια προς τον σύζυγο της.  

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση.

Με μια λιτή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/8/13, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του εργοστασίου μας, μέσα σε ένα συ-
γκινησιακό οικογενειακό περιβάλλον, διεύθυνση και προσωπικό 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, αποχαιρέτησαν τον συ-
νάδελφο Σταύρο Χριστοδούλου, με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης 
του από την εταιρεία, μετά από 44 χρόνια ευδόκιμης και παραγωγι-
κής υπηρεσίας και προσφοράς. 

Μιλώντας εκ μέρους της διεύθυνσης, ο Γενικός Διευθυντής της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, κ. Γιωργος Ιεροδιακόνου, 
εξήρε την μακροχρόνια προσφορά του στην εταιρεία, επισημαί-
νοντας, πως ο Σταύρος υπήρξε παράδειγμα συνέπειας και εργατι-
κότητας για την εταιρεία και το τμήμα του και του ευχήθηκε κάθε  
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία . 

Ο Προϊστάμενος του Μηχανοστασίου, Γιώργος Σταύρου, στο οποίο 
υπηρέτησε με επιτυχία ο αγαπητός συνάδελφος, αναφέρθηκε στη 
μακρόχρονη εποικοδομητική μεταξύ τους συνεργασία και προ-
σφορά του στην εταιρεία και έκανε ειδική μνεία στον τρόπο με τον 
οποίο  ο Σταύρος χειρίζετο και έφερνε σε πέρας με επιτυχία, ειδι-
κές απρόοπτες  περιστάσεις που είχε να αντιμετωπίσει στο τμήμα. 

Για την σταδιοδρομία του Σταύρου στην εταιρεία, μίλησε ο διευθυ-
ντής του Μηχανολογικού Τμήματος, Μιχάλης Μιχαηλίδης, o oποί-
ος είπε μεταξύ άλλων « Ο Σταύρος Χριστοδούλου ήταν ένας από 
τους πρώτους υπαλλήλους της εταιρείας μας. Εργοδοτήθηκε στην 
εταιρεία Μ.Χρ.Πλατάνης & Σια Λτδ, στις 28 Ιουλίου του 1969 στο 
Εμφιαλωτήριο. Τον Ιούλιο του 1976 μετακινήθηκε στο Μηχανοστά-
σιο στη θέση του Μηχανικού Βάρδιας, απ’όπου και αφυπηρετεί σαν 
καταξιωμένο μέλος της μεγάλης οικογένειας της Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανία Λτδ». 

Απευθυνόμενος στον τιμώμενο ο Μιχάλης Μιχαηλίδης , ανάφερε. 

«Κατά την διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας σου αγαπητέ 

Σταύρο,  πήρες και έδωσες αρκετά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για 
την πολύχρονη προσφορά σου στο Μηχανολογικό Τμήμα και να σου 
ευχηθώ καλή ξεκούραση και ότι καλύτερο στο μέλλον. Και να ξέ-
ρεις ότι όλοι οι συνάδελφοι σου στο τμήμα θα συνεχίσουμε με τον 
ίδιο ζήλο και αφοσίωση την αποστολή μας».

Στην αποχαιρετιστήρια του ομιλία  ο αγαπητός Σταύρος, ευχαρίστη-
σε τους συναδέλφους του για την συνεργασία και κατανόηση που 
επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε η φιλία που ανέπτυξαν 
να συνεχιστεί και στο μέλλον. Τέλος ευχήθηκε στην εταιρεία ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.  

Για τον αγαπητό Σταύρο εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια και οι 
συνάδελφοι του από τα άλλα τμήματα του εργοστασίου. 

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την απονομή της τιμητικής πλα-
κέτας στον Σταύρο Χριστοδούλου.

 Αφυπηρέτηση Σταύρου Χριστοδούλου
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Μετά από 13ετη επιτυχή παραγωγική παρουσία στην Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, στην θέση του προωθητή, ο συνάδελφος Πέτρος 
Πέτρου, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία και να ιδιω-
τεύσει δημιουργώντας  τη δική του επιχείρηση.

Για να αποχαιρετήσουν τον αγαπητό Πέτρο, και να του ευχηθούν 
κάθε επιτυχία στη συνέχεια,  οι συνάδελφοι του στο πρατήριο Λάρ-
νακας, διοργάνωσαν στις 10/6/2013, αποχαιρετιστήρια δεξίωση 
στη διάρκεια της οποίας, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας μας, 
κ. Πανίκος Αλκιβιάδης, (φωτο), του επέδωσε εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης και του Προσωπικού, αναμνηστική τιμητική πλακέτα εις 
ένδειξη εκτίμησης  για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εταιρεία.

Αποχαιρετιστήρια δεξίωση για τον 
συνάδελφο Πέτρο Πέτρου

Με την ευκαιρία της κατάκτησης του Διεθνούς βραβείου Ανώτερης Γεύ-
σης- Superior Taste Award, στον ετήσιο διαγωνισμό του Διεθνούς Ινστι-
τούτου Γεύσης και Ποιότητας (iTQi), που αποτελεί Ύψιστη τιμητική διά-
κριση της μπύρας ΛΕΩΝ με το Διεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης από 
το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας, (εκτενής αναφορά γίνεται 
στη σελίδα 6 & 7), η διεύθυνση και το προσωπικό των εταιρειών, Φώ-
τος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και Φώτος Φωτιάδης Διανομεις Λτδ, 
διοργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις για να γιορτάσουν το σημαντικό αυτό 
γεγονός.

Αρχή έκανε στις 2 Ιουλίου 2013, το  Κέντρο Διανομής Λευκωσίας, ακο-
λούθησαν τα Κεντρικά Γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Λτδ,στα Λατσιά και  
τα πρατήρια στις άλλες πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου. Αποκορύφωμα 
ήταν η εκδήλωση που έγινε στους κήπους του εργοστάσιου στις 30/7/13, 
με επίσημους προσκεκλημένους τους συντελεστές της μεγάλης αυτής 
επιτυχίας και πρώην συναδέλφους.

Οι εκδήλωσεις περιλάμβαναν χαιρετισμούς από την Διεύθυνση καθώς 
και εδέσματα προσφορά της εταιρείας και φυσικά  άφθονη δροσερή 
βραβευμένη μπύρα ΛΕΩΝ. 

Το άξιζαν με το παραπάνω οι συνάδελφοι που έδειξαν να το απολαμβά-
νουν στον μέγιστο βαθμό,  συμμετέχοντας και γιορτάζοντας με αυτό τον 
τρόπο, στη μεγάλη αυτή επιτυχία της Ζυθοβιομηχανίας μας. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις στο Πρατηριο Λευ-
κωσιας, Κεντρικα Γραφεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και στους 
κήπους του Εργοστασίου.

Εορταστικές εκδηλώσεις Προσωπικού 
με την ευκαιρία κατάκτησης του βραβείου

Ανώτερης Γεύσης και Ποιότητας
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Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

Oίνος - Άρωμα Κύπρου
Εκδήλωση  Προβολής  Κυπριακού  
Οίνου

Kαλοκαίρι με το Corona Extra 
Beach N’ Vibes Tour

Το απίθανο party της Carlsberg 
με τους ́ Ábove & Beyond΄́

Το Johnnie Walker μέγας χορη-
γός στο πιο καλοκαιρινό πάρτι της 
χρονιάς με τον μοναδικό Αντώνη 
Ρέμο!

Νέα εμφάνιση μπύρας ΛΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε την Jose Cuervo 
και στην Ελλάδα

Μια βραδιά με τον Παγκοσμίου 
φήμης DJ Gareth Emery

Ακόμα ένα επίτευγμα για το Κυ-
πριακό κρασί και το Οινοποιείο 
Κυπερούντας

Ποδοσφαιρικό θέαμα στην 
άμμο… PASP Beach Soccer 2013

Κύπριοι διαιτητές αντισφαίρισης 
στο Wimbledon, με χορηγία της 
Universal Life

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους 
Αθλητικούς Συντάκτες 

Ποιός ΕΝΑ σου ταιριάζει

Senior Service Superslims
Νέα, Μοντέρνα, Εντυπωσιακά…

Νέα προϊόντα 
ΕPOS Wines Testing

Νέα προϊόντα
Μπύρα Grimbergen
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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, από 
τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου, εκδήλωση προβολής του Κυπριακού 
οίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη παλιά Λευκωσία στην 
πλατεία Φανερωμένης. 

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Οι παρευ-
ρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κυπριακά κρασιά και 
να περάσουν ένα ξεχωριστό όμορφο βραδάκι!! 

Παρόν φυσικά στην εκδήλωση ήταν και το Οινοποιείο μας, με όλη την 
γκάμα των κρασιών μας, τα οποία όπως πάντα κέρδισαν τις εντυπώ-
σεις.

 Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου για την 
διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης αλλά και για την προσπάθεια 
προβολής του Κυπριακού οίνου γενικότερα!!

Από αριστερά, Κοσμάς Αδάμου, Wine Consultant,της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, οι Οινολόγοι του Οινοποιείου Κυπερούντας, Μηνά Μηνάς 
και Κυριάκος Παπαντρέου.

H μπύρα Corona extra ξεκίνησε δυνατά το καλοκαίρι με μία άκρως 
καυτή και επιτυχημένη σειρά παραλιακών πάρτι σε beach Bars στην 
Λεμεσό.

Τα Corona Extra Beach N’ Vibes parties, προσέλκυσαν πλήθος κό-
σμου που απόλαυσε cool μουσική από Dj’s του Choice FM και φυσικά, 
πάντα υπεύθυνα, απολαυστική μπύρα Corona extra έχοντας μεταξύ 
άλλων την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα παραλίας. 

Πρώτος σταθμός στις 7 Ιουλίου 2013, το Blueberry Café όπου πρό-
σφερε όλες τις προϋποθέσεις για μια άκρως καλοκαιρινή μέρα χα-
λάρωσης και διασκέδασης. 

Τα parties συνεχίστηκαν στις 21 Ιουλίου, στο The Lighthouse by 
Pralina Bay και στις 28 Ιουλίου, στο Guaba Beach Bar. Οι καλοκαι-
ρινές εκπλήξεις της μπύρας Corona Extra συμπληρώθηκαν στις 4 
Αυγούστου στο Dizzy by the Sea.  

Καλοκαίρι με το Corona Extra 
Beach N’ Vibes Tour

Oίνος - Άρωμα Κύπρου
Εκδήλωση  Προβολής  Κυπριακού  Οίνου
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Πλήθος κόσμου ακολούθησε τον ρυθμό 
μέχρι το απίθανο party της Carlsberg 

με τους ́ Ábove & Beyond΄́
Το καλοκαίρι είναι για ξεγνοιασιά και διασκέδαση, για χαλάρω-
ση αλλά και ξέφρενα party, για να αποφεύγουμε τους ρυθμούς 
της πόλης και να ακολουθούμε τους πιο ανεβαστικούς μουσικούς 
ρυθμούς! Αμέτρητοι ήταν αυτοί που ακολούθησαν το ρυθμό του 
“Where’s the Party” της Carlsberg κι έφτασαν μέχρι την παραλία 
του Κ.Ο.Τ. στις 19 Ιουλίου για το ξέφρενο, ξεφαντωτικό party με 
τους ΄΄Above & Beyond΄΄! Το πλήθος διασκέδασε μέχρι πρωίας, με 
τους ξέφρενους χορευτικούς  ρυθμούς των DJs και φυσικά απόλαυ-
σε δροσερή μπύρα Carlsberg!

Η Carlsberg πρόσφερε καθημερινά από 1 Ιουλίου μέχρι 18 Ιουλί-
ου, σε έναν τυχερό fan, από μια διπλή πρόσκληση για το μεγάλο 
party. Για να συμμετέχουν στην κλήρωση και να κερδίσουν οι fans 
έπρεπε να μπουν στο wtp13.com, την περίοδο αυτή, για να ζήσουν 
τη μοναδική, διαδραστική εμπειρία του “Where’s The Party”. Το 
“Where’s The Party” είναι μια πλατφόρμα παγκόσμιας εμβέλειας 
όπου οι fans της Carlsberg ακολουθούσαν το ταξίδι του ήρωα της 
Carlsberg στην προσπάθειά του να βρει το party. Η εφαρμογή λει-
τουργούσε επίσης και ως η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου τραγου-
διού του Axwell, “The Center of the Universe”. 

Οι fans της μουσικής, με τη βοήθεια μιας πρωτοποριακής διαδικτυ-
ακής τεχνολογίας, μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το τραγούδι 
με απώτερο σκοπό να μη χάσουν το ρυθμό της μουσικής. Όσο περισ-
σότερο επιδρά ο ακροατής με το τραγούδι τόσο πιο πλούσια είναι η 
εμπειρία του με τη μουσική. 

Εκτός από τις διπλές προσκλήσεις για το party με τους ΄΄Above & 
Beyond΄ ,́ ένας μεγάλος τυχερός κέρδισε το μεγάλο δώρο της εκ-
στρατείας “Where’s The Party”. Η τυχερή, Μαρίνα Νεοφύτου, μαζί 
με τους τρεις φίλους της θα ζήσουν την απόλυτη μουσική εμπει-
ρία: θα πάνε 1 VIP ταξίδι στη Στοκχόλμη για να δουν από κοντά τον 
Axwell στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει τον  Σεπτέμβριο μαζί 
με την  Carlsberg.

Η Carlsberg είναι ένα από τα διασημότερα και πιο επιτυχημένα 
brand μπύρας στον κόσμο. Το νέο slogan του brand είναι “That calls 
for a Carlsberg” το οποίο επικοινωνεί τη fan φιλοσοφία του. Επίσης 
το brand ενθαρρύνει τους περιπετειώδεις και δραστήριους fans του 
να υποστηρίζουν πάντα το σωστό. Γιατί πάντα μια καλή πράξη και το 
τέλος μιας περιπέτειας αξίζει μια Carlsberg...
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Μια μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 14 Ιουλί-
ου 2013, στο ΄΄Breeze Summer Club΄ ,́ στη Λεμεσό, όπου το Johnnie 
Walker παρουσίασε τον Αντώνη Ρέμο.

Οι χιλιάδες θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή, ανάμεσα τους 
γνωστές προσωπικότητες του νησιού, είχαν την ευκαιρία να ακού-
σουν και να απολαύσουν από κοντά παλιές αλλά και νέες επιτυχίες 
του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος με το γνωστό του μοναδικό τρόπο, απο-
γείωσε το κοινό σε μια ζωντανή μουσική  παρουσία που θα μείνει 
αξέχαστη. 

Κάθε ένα από τα ουίσκι Johnnie Walker έχει τόσο τη δική του ιστο-
ρία, όσο και τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Ιδανικά για κάθε 
στιγμή και για ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίζουν, εγγυούνται 
την ποιότητα γεύσης που τα κρατά στην πρωτοπορία των οινοπνευ-
ματωδών ποτών τα τελευταία 200 χρόνια. 

Επίσημος αντιπρόσωπος του Johnnie Walker στην Κύπρο είναι η 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Η βραβευμένη μπύρα ΛΕΩΝ μετά την τεραστία διάκριση της από το 
παγκόσμια αναγνωρισμένο International Taste & Quality Institute 
(iTQi), όπου κατέκτησε  το ‘’Superior Taste Award 2013’’, δεν σταματά 
εκεί και συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά με επόμενο σταθμό την αλλα-
γή συσκευασίας. 

H νέα εμφάνιση της μπύρας ΛΕΩΝ, η οποία αφορά σε όλες τις συ-
σκευασίες (τενεκεδάκια και μπουκάλια), είναι πιο μοντέρνα σχεδια-
στικά με έντονα και ζωντανά χρώματα διατηρώντας όμως παράλληλα 
το χαρακτήρα της. Επιπλέον βλέπουμε το βραβείο να κοσμεί περή-
φανα κάθε της συσκευασία, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
υψηλή ποιότητα και τη βραβευμένη γεύση της.

Η μπύρα ΛΕΩΝ είναι η 3η σε πωλήσεις μπύρα στην Κύπρο με συνε-
χόμενη ανοδική πορεία εδώ και 6 χρόνια. Η αλλαγή αυτή στις συ-
σκευασίες όσο και το πολύτιμο βραβείο που «κουβαλά» πλέον μαζί 
της είναι αποτέλεσμα της τεράστιας αυτής δυναμικής της και είναι 
υπόσχεση για ακόμα περισσότερα στο μέλλον.

Ας καλωσορίσουμε λοιπόν τις καινούριες συσκευασίες της μπύρας 
ΛΕΩΝ που συνεχίζει να μας κάνει περήφανους. 

Στην υγειά της βραβευμένης μπύρας ΛΕΩΝ.

Το Johnnie Walker μέγας χορηγός στο 
πιο καλοκαιρινό πάρτι της χρονιάς με 
τον μοναδικό Αντώνη Ρέμο!

Νέα εμφάνιση μπύρας ΛΕΩΝ
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Μετά την Κύπρο, Ρουμανία και την Κροατία η κορυφαία τεκίλα του 
κόσμου θα διανέμεται από τον Όμιλο μας και στην Ελληνική αγορά.

Ο Όμιλος μας και η CASA CUERVO, S.A. de C.V., κατέληξαν σε συμ-
φωνία, βάσει της οποίας η θυγατρική του Ομίλου στην Ελλάδα, PT 
Beverage World Limited και Σια ΕΕ, αναλαμβάνει την διάθεση και 
προώθηση της Jose Cuervo στην Ελληνική αγορά από την 1/7/2013.

Η Jose Cuervo είναι η πιο δημοφιλής και πιο παλιά μάρκα τεκίλας 
στον κόσμο. Παράγεται στην πόλη Tequila, Jalisco στο Μεξικό από 
το 1795 και εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Η πλήρης γκάμα των προϊό-
ντων της αποτελείται από τις Jose Cuervo: 

Especial Silver, 

Especial Reposado, 

Tradicional, 

Platino, 

Reserva de la Familia 

Jose Cuervo Margarita Mix.

Ο κ. Peter Gutierrez, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνούς Εμπορί-
ου της CASA CUERVO, S.A. de C.V. δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό 
του από την επέκταση της πολύ πετυχημένης συνεργασίας με τον 
Όμιλο «Φώτος Φωτιάδης». 

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Beverage World κ. 
Χρήστος Οικονομίδης διαβεβαίωσε τον κ. Gutierrez ότι θα καταβά-
λουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της 
ισχυρής παρουσίας των προϊόντων της Jose Cuervo και στην Ελ-
ληνική αγορά.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Όμιλος «Φώτος Φωτιά-
δης» καθίσταται ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων Jose 
Cuervo σε τέσσερις συνολικά χώρες: Κύπρο, Ρουμανία, Κροατία 
και Ελλάδα. 

Συμφωνίες όπως και αυτή, μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά 
για τον Όμιλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περαιτέρω οι ιδι-
αίτερα αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε στην αγορά η μεγάλη 
οικονομική κρίση.

Αναλαμβάνουμε την Jose Cuervo 
και στην Ελλάδα!

Το SHARK Energy Drink παρουσίασε σε μια βραδιά γεμάτη ζωντά-
νια και πολύ μουσική, τον παγκόσμιου φήμης DJ, Gareth Emery. 
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου στο Pavilion στη 
Λευκωσία και προσέλκυσε χιλιάδες φίλους και λάτρεις  της μου-
σικής του καλλιτέχνη, τον οποίο αποθέωσαν για τις μουσικές του 
επιλογές.

Το SHARK, χρησιμοποιώντας  το γνωστό πια σλόγκαν ‘’Bring Out 
The Beast’’, έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει στο 
νεαρόκοσμο  της Κύπρου, καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας και έχει 
επιτυχημένα  συνδέσει το όνομα του με τον χώρο της μουσικής. 

Μια βραδιά με τον 
Παγκοσμίου φήμης 
DJ Gareth Emery 



31

.

Ακόμη μια διεθνή διάκριση κέρδισε το Κυπριακό κρασί Πετρίτης, 
του Οινοποιείου Κυπερούντας. Μετά την πετυχεμένη τοποθέτηση 
του στα  ράφια των Πολυκαταστημάτων Selfridges, στο Λονδίνο από 
τις αρχές του 2013, (το μοναδικό Κυπριακό κρασί που πέτυχε τέτοια 
διάκριση), κατόρθωσε να αποκομίσει εγκωμιαστικά σχόλια από γνω-
στή  Βρετανίδα δημοσιογράφο Jancis Mary Robinson, η οποία γράφει 
στην προσωπική της ιστοσελίδα:

«…τις προάλλες δοκίμασα τον Πετρίτη του Οινοποιείου Κυπερού-
ντας, Εσοδείας 2011, ένα θαυμάσιο κρασί, της ποικιλίας Ξυνιστέ-
ρι,  τόσο φρέσκο και φρουτώδες που μου θύμιζε έντονα τα φραγκο-
στάφυλα cape. Σας το συστήνω να το δοκιμάσετε ανεπιφύλακτα …» 

Η Βρετανίδα Jancis Mary 
Robinson είναι κριτικός και 
δημοσιογράφος  για το κρασί, 
η οποία  γράφει μεταξύ άλ-
λων για τους Financial Times.

Είναι  μια από τις κορυφαίες 
συγγραφείς εκπαιδευτικού 
και  εγκυκλοπαιδικού υλικού 
για το κρασί, και το “Oxford 

Companion to Wine”, του οποίου επιμελήθηκε, θεωρείται ευρέως η 
πιο ολοκληρωμένη εγκυκλοπαίδεια κρασιού στον κόσμο.

Το 1984 έγινε το πρώτο πρόσωπο, εκτός  εμπορίου του κρασιού, που 
απόκτησε τον τίτλο  “Master of Wine”, και τo 1999 ανακηρύχθηκε από 
το περιοδικό Decanter ως «Γυναίκα της χρονιάς». Είναι επίσης σύμ-
βουλος για τα κελάρια της Βασίλισσας της Αγγλίας.

Το να αποσπά τέτοια σχόλια ένα κρασί του Οινοποιείου μας, από μια 
κριτικό της εμβέλειας και του κύρους της Jancis Mary Robinson, δεν 
μπορεί παρά να αποτελέσει ένα θρίαμβο, τόσο για μας, όσο και  για 
την χώρα μας, ενισχύοντας έτσι την θέση της στον παγκόσμιο χάρτη 

του κρασιού.

Το οινοποιείο Κυπερούντας, θέλοντας να επικοινωνήσει αλλά συνά-
μα να γιορτάσει αυτή την  αναγνώριση , πραγματοποίησε  στις 6/6/13, 
στο Vino Cultura, wine & tapas Bar, στη Λευκωσία, διάσκεψη τύπου, 
στη διάρκεια της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, παρουσίασε στους δημοσι-
ογράφους και στους ειδικούς από τον χώρο του κρασιού, τις επιτυχί-
ες του ‘’Πετριτη’’. 

Εμείς δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητή-
ρια  στην ομάδα του Οινοποιείου μας και στους συντελεστές της με-
γάλης  αυτής επιτυχίας,  που μας έκανε ακόμη μια φορά  να νοιώσου-
με περήφανοι. 

Ακόμα ένα επίτευγμα για το Κυπριακό 
κρασί και το Οινοποιείο Κυπερούντας

Το ποδόσφαιρο στην άμμο άρχισε πλέον να γίνεται γνωστό στους 
ποδοσφαιριστές και φίλαθλο κοινό, γι’αυτό και με την έναρξη της 
καλοκαιρινής  περιόδου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών 
(ΠΑ.Σ.Π), διοργάνωσε  για 4η συνεχόμενη χρονιά, το ‘’PASP Beach 
Soccer ’’, στη Λεμεσό.

Ογδόντα παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και 120 παιδιά από 12 ακαδη-
μίες ποδοσφαίρου, συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, που διεξή-
χθη το Σαββατοκύριακο 15 & 16 /6/13, στη παραλία της Παρεκκλη-
σιάς στη Λεμεσό.

Μεταξύ των χορηγών  του ‘’PASP Beach Soccer 2013’’, που είχε φι-
λανθρωπικό χαρακτήρα, ήταν και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
με την Carlsberg και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός.

Στις φωτογραφίες  στιγμιότυπα από τους  αγώνες.

Ποδοσφαιρικό θέαμα στην άμμο… 
PASP Beach Soccer 2013

Άντρη Κωνσταντίνου, Γιάννος Κωνσταντίνου, Μηνάς Μηνά, Αλέξης Φωτιάδης

Αγγέλα Κομοδρόμου, Έμιλη Μιντή
Σταύρος Σταύρου
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H Universal Life, αφοσιωμένη στην ενίσχυση του αθλητισμού, στη-
ρίζει για 11η συνεχή χρονιά την αποστολή μελών του Συνδέσμου Δι-
αιτητών Αντισφαίρισης στο Λονδίνο, όπου θα διαιτητεύσουν αγώνες 
στα πλαίσια του τουρνουά αντισφαίρισης του Wimbledon.

Το πρωτάθλημα διαρκεί από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου 2013 
και σε αυτό θα συμμετέχει και ο δικός μας πρωταθλητής, Μάρκος 
Παγδατής.

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύ-
πρου, Φίλιος Χριστοδούλου, παραλαμβάνει την επιταγή από τον Κύ-
προ Μοιράνθη, Γενικό Διευθυντή Διοίκησης της Universal Life.

Μέσα σ’ ένα ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον η φίλαθλη εται-
ρεία Carlsberg όπως και κάθε χρόνο, δεξιώθηκε με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη τη μεγάλη οικογένεια 
των αθλητικογράφων, την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2013, στους κήπους της 
Carlsberg, στα Λατσιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του ΚΟΑ, 
κ. Πάμπος Στυλιανού, ο πρόεδρος της ΕΣΚ κ. Αντώνης Μακρίδης, 
ο πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτος 
Φωτιάδης, ο πρόεδρος της ΕΑΚ, κ. Παναγιώτης Φελούκας, ο αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου κ. Πέπης Ιακώβου, το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ κ. Κώστας Σωφρονίου, ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου κ. Λεόντιος Τράττος και 
οι αθλητικογράφοι μέλη της ΕΑΚ.

Καλωσορίζοντας τα εορτάζοντα μέλη της ΕΑΚ ο Διευθυντής Δημο-
σίων Σχέσεων της Carlsberg και οικοδεσπότης της βραδιάς Αντρέας 
Σμυρίλλης, αναφέρθηκε στην μακρόχρονη αγαστή συνεργασία με-
ταξύ Carlsberg και ΕΑΚ και στην πολυετή προσφορά της Carlsberg 
στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο μέσω του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, εμπνευστής του οποίου είναι 

ο πρόεδρος του Ομίλου « Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτος Φωτιάδης» 
και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που επιτελούν στο 
χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Πάμπος Στυλιανού, 
συνεχάρη την Carlsberg για την καθιέρωση 
της διοργάνωσης της εκδήλωσης σαν ετήσιο 
θεσμό και ευχαρίστησε την εταιρεία και τον 
Όμιλο « Φώτος Φωτιάδης» για την μακρό-
χρονη και ουσιαστική στήριξη που παρέχουν 
στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του τόπου 
γενικότερα. 

Απευθυνόμενος προς τους αθλητικούς συντάκτες αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λογω της οικονομικής κρίσης και 
υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια στην αντιμετώπιση της ανεργίας 
που μαστίζει το χώρο της δημοσιογραφίας. Δήλωσε χαρακτηριστικά 
« το επάγγελμα του δημοσιογράφου περνά δύσκολη περίοδο. Ο ΚΟΑ 
θα σταθεί αρωγός στον δημοσιογραφική οικογένεια και σε συνερ-
γασία με την ΕΑΚ, θα προσπαθήσει να εργοδοτήσει μέσω των Ομο-
σπονδιών, άνεργους αθλητικογράφους. Θα έχετε τη στήριξη και την 
συμπαράσταση μας», κατέληξε. 

Στο χαιρετισμό του  ο πρόεδρος της ΕΑΚ κ. Πανα-
γιώτης Φελούκας, αναφέρθηκε στις ηθικές αξί-
ες, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι ειλικρινείς  
και αδελφικές σχέσεις ΕΑΚ και Carlsberg και 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτο Ια. Φωτιάδη και 
τη διεύθυνση της Carlsberg για την συνεχή στή-
ριξη τους στην ΕΑΚ και τον Κυπριακό Αθλητισμό. 
« στηριζόμαστε πολύ στους χορηγούς μας στην 
προσπάθεια μας για επιβίωση και ένας από αυ-

Κύπριοι διαιτητές αντισφαίρισης στο 
Wimbledon, με χορηγία της Universal Life

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους Αθλητικούς 
Συντάκτες με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη



33

.

τούς είναι και η Carlsberg, που μας στηρίζει από το 1973 που ιδρύ-
θηκε η οργάνωση μας», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που βιώνει το επάγγελμα του δη-
μοσιογράφου και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια στη διασφάλιση 
της εργασίας του αθλητικού συντάκτη και ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για 
την συμπαράσταση του στην προσπάθεια αυτή. 

Στο δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Συντακτών Κύπρου, κ Αντώνης Μακρί-
δης, αναφέρθηκε στις επιτυχίες των αθλητών 
μας στους Μεσογειακούς αγώνες στην Τουρ-
κία και κάλεσε τους αθλητικούς συντάκτες να 
δίνουν περισσότερη σημασία στον κλασσικό 

αθλητισμό οι αθλητές του οποίου αποτελούν παράδειγμα προς μί-
μηση για τα νέα παιδιά « να μην ξεχνάτε αυτές τις επιτυχίες και τις 
προσπάθειες των αθλητών μας, που μας κάνουν περήφανους», δή-
λωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε επίσης την σημασία που οι αθλητικοί 
συντάκτες και γενικά όλοι οι δημοσιογράφοι, πρέπει να δίνουν στη 
χρήση της ελληνικής γλώσσας, τόσο στον γραπτό όσο και στον προ-
φορικό λόγο. 

Ακολούθησε η κλήρωση του ταξιδίου για τον αθλητικογράφο που θα 
συνοδεύσει μια  από τις τέσσερες  μας ομάδες, Απόλλων, Ομόνοια, 
ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση, στις προσεχείς τους ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, το οποίο κέρδισε η Αθλητική της Κυριακής. Επίσης ο Διευθυ-
ντής Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης επέδω-
σε την ετήσια χορηγία Carlsberg στον ταμεία της ΕΑΚ Κωνσταντίνο 
Σιαμπουλλή.

Η βραδιά  έκλεισε με πλούσιο μπουφέ όπου τα εύγεστα και εκλε-
κτά εδέσματα που παρουσίασε ο «chef» της Carlsberg, Παναγιώτης 
Τσιάκκιρος και το επιτελείο του, σε συνδυασμό με την απολαυστι-
κή, δροσερή μπύρα Carlsberg, άφησαν όλους τους συνδαιτυμόνες 
πλήρως ικανοποιημένους, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού για τον 
επόμενο χρόνο Θεού θέλοντος. 

 Ένα μαγευτικό ταξίδι στο Παρίσι κέρδισε η μεγάλη τυχερή του διαγω-
νισμού ‘‘Ποιος ΕΝΑ σου ταιριάζει’’, Μαριλένα Παντελή από την Λευ-
κωσία. Η Μαριλένα έλαβε μέρος στον διαγωνισμό του χυμού ΕΝΑ στο 
facebook και μαζί με τον σύζυγό της κέρδισαν ένα ταξίδι στο Παρίσι! 

Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια ένα μήνα και οι φίλοι του χυμού ΕΝΑ 
στο facebook (www.facebook.com/EnaJuice), αφού συμπλήρωναν 
ένα διασκεδαστικό quiz για να ανακαλύψουν ‘’ποιος χυμός ΕΝΑ τους 
ταιριάζει’’, έμπαιναν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα ταξίδι για 2  
άτομα σε δημοφιλείς προορισμούς. Ας τους ευχηθούμε καλό ταξίδι 
και καλά να περάσουν! 

Στη φωτογραφία, η Μαρία Θεοδώρου, Brand Manager 
Non Alcoholic Beverages, απονέμει στη μεγάλη τυχε-
ρή το εισιτήριο για το Παρίσι.

Ποιός ΕΝΑ σου ταιριάζει 



34

.

Τα Senior Service κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1970 σαν η μοναδική 
οικογένεια lights στην Κύπρο και κατάφεραν να ξεχωρίσουν αμέσως για 
το ποιοτικό χαρμάνι τους και την προσιτή τιμή τους.  Μέσα στο πέρασμα 
του χρόνου κατάφεραν να αγαπηθούν από τους Κύπριους καπνιστές και 
να γίνουν η δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα στην αγορά, με ένα μερίδιο αγο-
ράς 12.5%.

Μετά από αυτή την επιτυχημένη πορεία τους και θέλοντας να καλύψουμε 
τις ανάγκες της αγοράς για προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε γυναί-
κες  λανσάραμε τον περασμένο Ιούλιο τα Senior Service Super Slims, σε 
τρεις νέες εντυπωσιακές επιλογές: LILA, SILVER και IVORY.

Χάρη στο ομαδικό πνεύμα μεταξύ Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και 
ΒΑΤ το λανσάρισμα στέφθηκε με επιτυχία καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό 
τους στόχους τοποθέτησης και επιτυγχάνοντας 0.2% μερίδιο αγοράς από 
τον πρώτο κιόλας μήνα της κυκλοφορίας τους!!!

Λόγω του μεγέθους του Senior Service στην αγορά αλλά και τη σημαντι-
κότητα του λανσαρίσματος, διοργανώθηκαν πρωτότυπες παρουσιάσεις 
σε όλα τα Πρατήρια αλλά και τα Κεντρικά Γραφεία της ΦΦΔ όπου παρου-
σιάστηκε το όραμα των Senior Service Super Slims αλλά και ο τρόπος που 
χρειάζεται να δουλέψουμε για την επίτευξη των στόχων.

Ο ενθουσιασμός και το θετικό κλίμα των παρουσιάσεων μεταφέρθηκε και 
στην αγορά μέσω των πωλητών, όπου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 
καταφέραμε να τοποθετήσουμε σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών το προϊόν, 
καθώς και τα υποστηρικτικά υλικά επικοινωνίας. 

Πέραν των υλικών υποστήριξης που συνόδευαν το λανσάρισμα η όλη 
προσπάθεια ενδυναμώθηκε και μέσω ειδικά διαμορφωμένων σημείων 
πώλησης σε χώρους αναψυχής (On - Trade) αλλά και ενίσχυσης των ση-
μείων πώλησης στα περίπτερα. 

Αναγνωρίζοντας τη σκληρή δουλειά που έγινε για το λανσάρισμα, με την 
ολοκλήρωση της περιόδου της αρχικής τοποθέτησης του προϊόντος στην 
αγορά και κατόπιν αξιολόγησης, οι ακόλουθοι πωλητές οι οποίοι ξεπέ-
ρασαν τους στόχους τοποθέτησης που τους ανατέθηκαν βραβεύθηκαν με 
ένα δωροκουπόνι αξίας €150 για τους πωλητές της ομάδας T- Force και 
100 για όλους τους υπόλοιπους πωλητές. Συγχαρητήρια στους πιο κάτω 
πωλητές που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους:

Οι επιττυχόντες πωλητές

Επαρχία Δερύνειας            Επαρχία Πάφου

Αντρέας Χριστοφή             Άδωνης Χαραλάμπους

Σταύρος Χριστοφή             Κώστας Μαλιετσής (T-Force)

Λούκας Κόκκινος (T-Force)            Νίκος Σάμιος (T-Force)

Χρίστος Γρηγορίου (T-Force)            Αντρέας Κλεάνθους (T-Force)

Θεοδούλου Αντρέας            Μιχάλης Στυλιανού

Αντρέας Προδρόμου            Μιχάλης Μιχαήλ

              Ευαγόρας Κ. Ευριπίδου

Επαρχία Λευκωσίας  

Λένας Παναγιώτου              Επαρχία Λεμεσού

Νίκος Πέτρου              Θράσος Ιωάννου

Πέτρος Κυριάκου (T-Force)             Νίκος Γεωργίου (T-Force)

Χαράλαμπος Ιωαννίδης (T-Force)        Μάριος Μιχαήλ (T-Force)

Σταύρος Κασάπης              Μάριος Σοφοκλέους (T-Force)

Αντρέας Κωφού              Νίκος Πουλής

Ιωάννης Σχοινάς              Ξένιος Ξενοφώντος

Μαρία Κουκουμά Φιλίππου             Τάσος Καραχρίστου (T-Force)

Χρήστος Χ’’ Στυλλής              Άριστος Καϊσής

Δημήτρης Γιάγκου (T-Force)             Μαρίνος Παπαχαραλάμπους (T-Force) 
                Χρήστος Τσολάκης (T-Force)

Επαρχία Λάρνακας              Χάρης Χαρίτου

Γεώργιος Γιάννακας  

Κώστας Παπαντωνίου  

Δημήτρης Βιολάρης  

Αντρέας Μακρυμάλλης  

Γιάννης Σκλαβούρης  

Τάσος Σοφοκλέους  

Κωνσταντίνος Ιωάννου  

Αδάμος Κυριάκου (T-Force)  

Ιάκωβος Ιωάννου (T-Force)

Αντρέας Γιάννακας

Τον ερχόμενο Ιανουάριο και αφού επιτευχθούν οι Παγκύπριοι στόχοι 
πωλήσεων, τότε η Επαρχία με το μεγαλύτερο ποσοστό τοποθετήσεων θα 
ανταμειφθεί με το ποσό των €1.000.  Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να 
ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες Καλή Επιτυχία!  

Senior Service Superslims
Νέα, Μοντέρνα, Εντυπωσιακά…
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Την ευκαιρία να γνωρίσει την νέα σειρά κρασιών του Οινοποιείου 
Κυπερούντας, είχε στις 21 Ιουνίου 2013, η Διευθυντική ομάδα των 
Κεντρικών Γραφείων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

Οι συνάδελφοι, αφού απόλαυσαν τα δύο νέα κρασιά του Οινοποιείου 
Κυπερούντας, το EPOS ερυθρό και το EPOS λευκό, είχαν επίσης την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τον με τον Οινοποιό μας, Μηνά Μηνά, 
αλλά και με την ομάδα Marketing των κρασιών και να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους, αφενός για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο 
νέων κρασιών της εταιρείας μας και αφετέρου για τον τρόπο προώ-
θησης των κρασιών αυτών.

Τα μέλη της Διευθυντικής ομάδας,  εκφράστηκαν με τα καλύτερα 
λόγια για τα νέα κρασιά του Οινοποιείου μας, τα οποία έχουν ήδη κυ-
κλοφορήσει στη κυπριακή αγορά από τις αρχές Ιουλίου 2013.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την εκδήλωση γευσιγνωσίας.     

Νέα προϊόντα - ΕPOS Wines Testing

Νέα προϊόντα - Μπύρα Grimbergen

Από την 1η Μαΐου 2013, η  εταιρεία μας, Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ, έχει προσθέσει στη γκάμα προϊόντων της, τη Βελγική μο-
ναστηριακή μπύρα Grimbergen. (Belgian Abbey Beer)

H Grimbergen παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στο μεσαίωνα στο 
αβαείο του Grimbergen, ενός χωριού στα βόρεια των Βρυξελλών 
από μοναχούς, όπου  συνεχίζει παρασκευάζεται με την άδεια του 
αβαείου. Η αυθεντική συνταγή διατηρείται αναλλοίωτη εδώ και 
900 περίπου χρόνια  κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Φοίνικα, που 
είναι το έμβλημα του μοναστηριού.

Η τεράστια επιτυχία που έχει στη Γαλλία και στο Βέλγιο σύντομα 
μεταφέρεται με ραγδαίους ρυθμούς και σε άλλες χώρες.

Η Grimbergen ανήκει στην κατηγορία των super premium μπυρών 
και προσφέρει μια γκάμα από καφέ, ξανθές και άσπρες μπύρες.

Διατίθεται σε φιάλη των 33 cl και Keg, (Grimbergen Blonde ΑΒV 6.7 
%) , σε φιάλη των 33cl ABV 6.5 %, (Grimbergen Double- Ambree ) 
και σε φιάλη των 33 cl ABV 6%, (Grimbergen Blanche).
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Ποικίλα Θέματα

Diageo Διανομέας της Χρονιάς 2012

Μια δίκαιη  λύση του Κυπριακού, που είναι  τόσο   
απλή και εύκολη  όσο «το αυγό του Κολόμβου» 

Επίσκεψη Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας στη 
Photos Photiades Breweries

Νέες τιμητικές  διακρίσεις στον Πρόεδρο του Ομίλου 
μας Δρ. Φώτο  Ια. Φωτιάδη

Σύζευξη  Κυπριακού - Ελληνικού Πολιτισμού και  
Δανικής Κουλτούρας μέσω Carlsberg

Κερδοφόρα το 2012 η Universal Life

Universal Life -  Πρώτη με διαφορά στην εμπιστοσύ-
νη καταναλωτών και επιχειρήσεων

Η‘’Little Mermaid ’’της Κοπεγχάγης γιόρτασε τα 
100χρόνα της
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Η PPD Distribucija (Κροατία) ανακοινώνει με περηφά-

νια την κατάκτηση του Bραβείου ΄́ Diageo Διανομέας της 

Χρονιάς (Diageo Distributor of the Year)΄́  2012, για τις  

Ανατολικές Ευρωπαϊκές Αγορές

Η Diageo είναι ο κορυφαίος οίκος 
οινοπνευματωδών  ποτών στο κό-
σμο, σε όγκο και αξία, με μία ξε-
χωριστή γκάμα προϊόντων  που συ-
μπεριλαμβάνει  μεταξύ άλλων, τα 
Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, 

Captain Morgan, Gordon’s και Guinness.

Η PPD Distribucija, η οποία ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Φώτος Φω-
τιάδης, δραστηριοποιείται στην Κροατία από το 2008, ως ο αποκλει-
στικός διανομέας του χαρτοφυλακίου της Diageo, καθώς  επίσης και 
άλλων  παγκοσμίως γνωστών ποτών, πολυεθνικών εταιρειών, όπως 
οι Gruppo Campari, Evian, Henkell and Monin. Εκτός από την Κροα-
τία, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ,είναι επίσης ο αποκλειστικός  αντι-
πρόσωπος και  διανομέας των προϊόντων της  Diageo στην Κύπρο, τη 
Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Η κατάκτηση του υψηλού κύρους βραβείου από την θυγατρική εται-
ρεία του Ομίλου  Φώτος Φωτιάδης,  ανακοινώθηκε στην διάρκεια της 
τελετής απονομής των βραβείων (Gala Awards Ceremony), του συ-
νέδριου συνεργατών της Diageo (Diageo Partners Conference), που 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ της 
23ης και 25ης Απριλίου 2013.

Το βραβείο, ένα ακριβές αντίγραφο ενός χάλκινου δοχείου/αγγείου, 
απονεμήθηκε στον Γενικό Διευθυντή της PP Distribucija,  Κωνστα-
ντίνο Ευθυμίου από τον κ. Stephen Morley, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Diageo, Ρωσίας και Ανατολικής Ευρώπης, σαν  αποκορύφωμα 
της επιτυχίας της εξαιρετικής συνολικής επίδοσης της εταιρείας το 
2012.

Ο κ. Morley τόνισε το γεγονός ότι η PPD αποτελεί μια υποδειγματική 
εταιρεία, η οποία επιδεικνύει διψήφιο αριθμό αύξησης, τόσο σε όγκο 

όσο και σε μερίδιο αγοράς όλων των βασικών προϊόντων όχι μόνο το 
2012, αλλά και κατά  τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, η οποία είχε βαρύ αρνητικό αντίκτυπο και στην 
Κροατική οικονομία.  Επιπρόσθετα, ο κ. Morley εκθείασε το αγω-
νιστικό πνεύμα και το πάθος της ομάδας της PPD, το οποίο υπήρξε 
αναμφισβήτητα ένας καταλυτικός παράγοντας για το επίπεδο της 
επιτυχίας που βιώνει η εταιρεία.

Τα βραβεία συνεργατών της Diageo (Diageo Partner Awards) διακρί-
νονται σε οκτώ κατηγορίες για τις οποίες (ανάγκη θέσπισης αριθμού 
αγορών στην περιοχή),οι μεμονωμένες αγορές που αποτελούν την 
Diageo Ανατολικής Ευρώπης υποβάλλουν τις συμμετοχές τους. Στη 
συνέχεια, οι συμμετοχές προεπιλέγονται σε κατά μέσο όρο τέσσερις 
υποψηφιότητες ανά κατηγορία με τους νικητές να ανακοινώνονται 
κατά τη νύχτα των βραβείων Gala, ως προοίμιο για την ανακοίνωση 
του μεγάλου νικητή, το οποίο προσομοιάζει με μια τελετή απονομής 
των βραβείων Oscar.

Φέτος  και οι τρεις από τις υποβληθείσες συμμετοχές της PPD 
Distribucija ήταν υποψήφιες στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, 
και η εταιρεία κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Καταναλωτικό 
Μάρκετινγκ Λευκών Οινοπνευματωδών (Best Consumer Marketing 
Execution of White Spirits), με τις δραστηριοποιήσεις των Smirnoff 
Midnight Circus και Smirnoff Madonna. Οι άλλες υποψηφιότη-
τες επιτεύχθηκαν για το Καλύτερο Καταναλωτικό Μάρκετινγκ των 
Johnnie Walker και Captain Morgan.

Η  κατάκτηση του βραβείου ΄΄Diageo Διανομέας της Χρονιάς (Diageo 
Distributor of the Year)΄ ,́ από την PPD Distribucija, παρέχει το προ-
νόμιο στην Κροατία να φιλοξενήσει το συνέδριο και την τελετή βρα-
βείων της επόμενης χρονιάς.

Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του Gala Ceremony 
of the Diageo Partner Conference, η Diageo ,τίμησε τον Γενικό Διευ-
θυντή της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  κ. Πανίκο Αλκιβιάδη, με 
το βραβείο ‘’General Manager / Capability Award’’, για τις εξαίρετες 
ικανότητες που επέδειξε κατά την διάρκεια του 2012, να αντιμετωπί-
ζει και διαχειρίζεται  με επιτυχία τα προβλήματα και  προκλήσεις και  
να  οδηγεί την εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της. 

Diageo Διανομέας της Χρονιάς 2012

Από  αριστερά: Andrey Ushenko (Diageo General Manager for CIS Markets), Γιώργος Κιτής 
(Brand Manager - Dark Spirits), Γιάννα Χρίστου (Brand Manager - White Spirits), Γιάννης 
Γιαννακόπουλος (Diageo Commercial Manager), Άννα Χαραλάμπους (Marketing Manager 
Spirits), Πανίκος Αλκιβιάδης (Γενικός Διευθυντής ΦΦΔ), Γλαύκος Τοφαρίδης (Commercial 
Manager), Jorgen Andersson (Diageo General Manager Eastern Europe)

Από  αριστερά:  Andelo Kerum (PPD Croatia Brand Manager), Kristijan Parlov (PPD 
Croatia On Trade Manager), Tomislav Karaula (PPD Croatia Key Account Manager), 
Szabolcs Edvi (Diageo Commercial Manager), Ante Skero - PPD Croatia Sales Director, 
Renata Sobak (PPD Croatia and Slovenia Marketing Director), Stephen Morley (Diageo 
Managing Director Russia and Eastern Europe, Κωνσταντίνος Ευθημίου (PPD Croatia & 
Slovenia General Manager), Αλέξης Φωτιάδης (PPD Managing Director) 
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Του Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D

Θέλοντες να συμβάλουμε κατά το μέτρο 
των δυνατοτήτων  μας στην προαγωγή 
των ευγενών προθέσεων όσον, δικών 
μας και ξένων, επιθυμούν ειλικρινά να 
βοηθήσουν προς την εξεύρεση της σω-
στής, δίκαιης και  βιώσιμης λύσης του 
Κυπριακού, θέτουμε  υπόψη  τους τις 
προσωπικές μας γνώσεις και εμπειρί-
ες που είναι παλιές, λόγω ηλικίας  και 
πολλές.   Αρχίζουν από τις παλιές καλές 
εποχές που οι σχέσεις  των δύο κοινο-
τήτων ήσαν αρμονικότατες.  Έχουμε επί-
σης  ζήσει από κοντά  τη δημιουργία  και 

την εξέλιξη του προβλήματος μας, χωρίς να έχουμε ποτέ αναμιχτεί 
στα κόμματα και στην πολιτική  και γι’ αυτό βλέπουμε πάντα από την 
αντικειμενική  τους  σκοπιά τα πράγματα.

Το Κυπριακό,  όπως ασφαλώς όλοι  γνωρίζουμε,  είναι  απότοκο του 
δόγματος «διαίρει και βασίλευε» και αυτό  δεν πρέπει να παραβλέ-
πεται  διότι δυστυχώς εξακολουθεί να επηρεάζει πράγματα και κα-
ταστάσεις.

Ας έλθουμε όμως στο σήμερα και άς ανοίξουμε τη σελίδα «ενδο-
κυπριακές  συνομιλίες».   Συμπληρώνουν αισίως  την  4η  δεκαετία 
τους, χωρίς κανένα  απολύτως ωφέλιμο αποτέλεσμα.  Αντίθετα μας 
έχουν οδηγήσει από το κακό στο χειρότερο και μας έχουν φέρει στο 
έσχατο σημείο, στο χείλος του κρημνού.

Συνέχιση τους,  επομένως, με το ίδιο μοτίβο,  δεν νομίζουμε ότι 
έχουν την παραμικρή δυνατότητα να επιτύχουν αυτό στο οποίο ευ-
γενώς  στοχεύουν οι υποστηρικτές των ενδοκυπριακών συνομιλιών, 
δηλ. μια σύντομη,  δίκαιη και βιώσιμη λύση, έστω και αν συνεχισθούν 
για εκατόν ακόμα χρόνια.  Και ο λόγος είναι απλός.   Η Τουρκία,  είναι 
φως φανάρι, ότι  δεν  επιθυμεί  ούτε  επιδιώκει  δίκαιη λύση.    Εκείνο 
στο οποίο στοχεύει,  όλα αυτά τα μακρά χρόνια, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά να επιβάλει τα διακηρυγμένα διαχρονικά  στρατηγικά κατακτη-
τικά  της σχέδια  σε βάρος της Κύπρου,  κάτι  στο οποίο ασφαλώς  
ουδέποτε  θα συναινέσουμε οι ΕΚ  και γι’ αυτό δεν βρέθηκε  ούτε 
θα βρεθεί  ποτέ  λύση  πάνω στη βάση των δικοινοτικών συνομιλιών 
όπως τις απαιτεί και τις επιβάλλει η Τουρκία.

Και δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο να μας  βεβαιώσει, ή να μας μαρ-
τυρήσει τους πραγματικούς  αυτούς   στόχους  της  Τουρκίας διότι  
τους διαλαλεί ανοικτά  η ίδια.   ΄Ηλθεν εδώ στην Κύπρο δύο φορές 
πρόσφατα  και  τελείως απροκάλυπτα τους διακήρυξε   ο  ίδιος  ο 
Πρωθυπουργός της  Τουρκίας, ο κ. Ερτογάν και  ό,τι έχει πει  είναι  
όλα καταγραμμένα σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ,  τα οποία 
ασφαλώς διατηρούν οι αρμόδιες  υπηρεσίες  μας, στα αρχεία τους.  
Τα ίδια και χειρότερα επαναλαμβάνουν κάθε λίγο και λιγάκι ο ίδιος  
και όλοι οι άλλοι Τούρκοι Ηγέτες από τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξω-
τερικών και όλους τους  άλλους  Τούρκους  Υπουργούς  και  επισή-
μους,  σε κάθε ευκαιρία, που επίσης  πρέπει  να  τα  έχουν αρχειοθε-
τημένα οι υπηρεσίες μας.   

Αλλά είναι και τα γεγονότα τα ίδια που βοούν τις πραγματικές προ-
θέσεις της Τουρκίας και αποδεικνύουν ότι έκανε την εισβολή  όχι για 
να  προστατεύσει τους Τουρκοκυπρίους  και να επιβάλει δίκαιη λύση  

αλλά   ήλθε με πρόγραμμα για να μείνει και μάλιστα  με  περαιτέρω 
επεκτατικά σχέδια.  

Η Τουρκία αποδεικνύει  έμπρακτα για τέσσερις δεκαετίες  τώρα  ότι 
δεν θέλει λύση η οποία θα δημιουργήσει  μια πραγματικά  ενιαία  
ανεξάρτητη Κύπρο αλλά επιδιώκει και πιέζει μόνο για λύση τύπου 
Ανάν με  διακοσμητικές μικροπαραλλαγές  οι οποίες θα καθιστούν 
την Νήσο ένα  συνονθύλευμα  εξαρτώμενο από τις διαθέσεις της 
Τουρκίας.   Αυτοί είναι οι  πραγματικοί της στόχοι  και όχι  η προστα-
σία και προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των Τουρκο-
κυπρίων.

Πώς μπορεί να  ερμηνευθεί άλλως  το γεγονός ότι ενώ οι ΤΚ ήσαν 
μόνο το 18%  του πληθυσμού και η συμβολή τους στο εθνικό εισόδη-
μα ήταν  μόνο 4.2% κατέλαβαν σχεδόν το 40% της καλύτερης γης που 
αντιπροσώπευε τότε το 78% του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων της χώρας;

Εάν ο θησαυρός εκείνος αφήνετο πράγματι στους ΤΚ θα έπρεπε σή-
μερα να κολυμπούν στο χρυσάφι αφού θ’ απολάμβαναν  το 78% της 
οικονομίας.  Τι απέγινε όλος εκείνος ο πλούτος και οι ΤΚ υποφέρουν 
και η Τουρκία αναγκάζεται να τους συντηρεί, όπως ισχυρίζεται,  με 
δισεκατομμύρια;

Αλλά και πώς βοήθησε τους ΤΚ ή την Κύπρο με το να σκοτώσει σχε-
δόν 10,000 αθώους, γυναίκες, παιδιά, νήπια, γέροντες και εκατοντά-
δες επισήμους αιχμαλώτους που βρίσκονταν αποδεδειγμένα άοπλοι 
στα χέρια τους,  πολλούς από  τους οποίους  με πολλαπλούς πυρο-
βολισμούς στο κεφάλι εξ’ επαφής, όπως αποδεικνύουν οι σημερινές 
νεκροψίες;  Έγκλημα πολέμου.   

Και πώς ωφέλησαν τους ΤΚ με την καταστροφή και  τη  λεηλασία 
εκατοντάδων εκκλησιών, μοναστηριών και αρχαίων μνημείων.  Τι 
τους έφταιξαν τα αθώα αυτά σύμβολα και οι πάνω από 20000 αρχαίες 
εικόνες που έκλεψαν;

Οι γνήσιοι Τουρκοκύπριοι αντί να ευημερούν όπως θα έπρεπε με τα 
τόσα που άφησαν πίσω τους οι ΕΚ,  υποφέρουν από την διαιώνιση της 
σημερινής  διχοτομικής  κατάστασης, είναι δυσαρεστημένοι και γι’ 
αυτό οι πλείστοι έχουν εγκαταλείψει τη Νήσο. 

Αυτά από μόνα τους αποδεικνύουν τους  εξ’ υπαρχής   πραγματικούς 
κατακτητικούς στόχους της Τουρκίας οι οποίοι επιβεβαιώνονται  
στην πράξη και  με τις σημερινές  διακηρύξεις των Τούρκων Ηγετών.  
Οι στόχοι τους  παραμένουν αναλλοίωτοι, οι ίδιοι και χειρότεροι.   
Πώς μπορούμε να αισιοδοξούμε για δίκαιη λύση με τις συνομιλίες  
μαζί τους;

Πρόσθετα  και  αποκαλυπτικά:

Αμέσως μετά την εισβολή προέβησαν στην μετονομασία όλων των 
κατεχομένων  Ελληνικών  πόλεων και χωριών μας, ακόμα και τοπο-
θεσιών σε Τουρκικά ονόματα.   Κάτι που μαρτυρεί πρόθεση για μο-
νιμότητα.

Και ακόμη χειρότερα:  Έχουν  εποικίσει τα κατεχόμενα με εκατοντά-
δες χιλιάδες παράνομους εποίκους από την Τουρκία  και συνεχίζουν 
ακατάπαυστα.  Είναι κι’ αυτό για να επιτύχουν δίκαιη λύση;    Στην 
πραγματικότητα έχουν εκτοπίσει  τους ΤΚ από τις  αμειπτικές θέσεις  
εργασίας και γι’ αυτό τους εξαναγκάζουν να εκπατρίζονται.   Έμειναν 
λιγότεροι από τους μισούς.  Εκείνοι μόνο που υπηρετούν δουλικά τα 

Μια δίκαιη  λύση του Κυπριακού, που εί-
ναι  τόσο   απλή και εύκολη  όσο «το αυγό 
του Κολόμβου» 
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σχέδια της Τουρκίας.

Είναι αυτή  συμπεριφορά ανθρώπων που αναζητούν λύση δίκαιη και 
βιώσιμη  για τους αφανισθέντες από τους ίδιους ΤΚ;  Και μπορεί κα-
νείς, όσο καλόπιστος  ή αφελής  και να είναι, ντόπιος ή ξένος, να 
πιστέψει ότι μπορεί να βρεθεί  ποτέ πάνω στις γνωστές βάσεις των 
συνομιλιών με τόσο κακόβουλους συνομιλητές,   λύση δίκαιη  όταν  η  
επίσημη Τουρκία  δι’ όλων των Ηγετών της  και  δι’  όλων  των μέσων  
διακηρύττει  και σήμερα και κάθε μέρα, τα κατακτητικά της σχέδια;

 Όταν  φίλοι μας, ντόπιοι και ξένοι,  υποστηρίζουν ακόμη το σχέδιο  
Ανάν είναι ως να προσπαθούν να διαγράψουν  και  να  διαψεύσουν τις 
αδιάψευστες διακηρύξεις  και σχεδιασμούς  της Τουρκίας και των 
Ηγετών της.  Δηλαδή εθελούσια  κωφεύουν  στις  επίμονες, επίσημες 
καθημερινές διακηρύξεις της Τουρκίας, και πιστεύουν τους ξένους 
υποκινητές, μερικοί από τους οποίους είναι οι δημιουργοί του προ-
βλήματος μας; 

Οι φίλοι του δικαίου που επιθυμούν και επιδιώκουν πράγματι  μια δί-
καιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, είμαστε βέβαιοι , δεν μπορούν 
να παραβλέψουν τα πιο πάνω γεγονότα και  τις δημόσιες επίσημες 
δηλώσεις της Τουρκίας.   Δεν  μπορεί  κανείς μετά από όλα αυτά να 
προσδοκεί   από την Τουρκία καλή πίστη,  που είναι εκ των ων ουκ  
άνευ,  προκειμένου  να  συγκατατεθεί  σε δίκαιη λύση.  Οι συνομιλί-
ες υπό αυτές τις συνθήκες θα παρατείνουν απλώς την εκκρεμότητα  
όπως επιδιώκει διαχρονικά  και δυστυχώς δια τον κυπριακό λαό,  ΕΚ 
και ΤΚ, το  επιτυγχάνει η Τουρκία τα τελευταία 40 χρόνια, κάτι που την  
βολεύει θαυμάσια.   Της επιτρέπει να εδραιώνει τα κεκτημένα,  να 
μονιμοποιεί την κατοχή και να  καθίσταται συνεχώς απαιτητικότερη  
με πρόσθετες απαιτήσεις στον κάθε νέο γύρο συνομιλιών,  γεγονός   
που  απομακρύνει συστηματικά και σκόπιμα  την δυνατότητα λύσης.

Οι Τούρκοι  θα  επαναλαμβάνουν  την τακτική αυτή  μέχρι να επιτύ-
χουν τους σκοτεινούς τους στόχους σε βάρος της Κύπρου, εάν τους το 
επιτρέψουν οι Μεγάλες Δυνάμεις  αλλά κι’ εμείς.

Εάν  πράγματι στόχος είναι  το γρήγορο αποτέλεσμα, όπως  είναι οι 
δεδηλωμένες  προθέσεις δικών μας και  ξένων φίλων,  αυτό θα επι-
τευχθεί,  πιστεύουμε,  μόνο αν  παρακάμψουμε τις άκαρπες  συνομι-
λίες που δεν έχουν την παραμικρή προοπτική άμεσης δίκαιης  λύσης 
και  ακολουθήσουμε νέα  πορεία, η οποία θ’ απλοποιήσει τα πράγ-
ματα και η οποία μπορεί  και έχει όλες τις δυνατότητες, να οδηγήσει 
τάχιστα σε μιαν πραγματικά  ιδανική δημοκρατική λύση, νοουμένου 
ότι θα την πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα και θ’ αγωνισθούμε με 
πάθος και πειστικότητα να την περάσουμε.  Και μπορούμε.

Η εισηγούμενη  νέα πορεία δεν είναι άλλη από την εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου καθ’  όλη την επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως λύση και δεν θα κουραστούμε να την επαναλαμβά-
νουμε διότι πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα της.  Είναι εκείνη 
που είχαμε από χρόνια υποστηρίξει, αλλά κακώς, δυστυχώς δεν έχει 
ακόμα υιοθετηθεί.   

Την επαναλαμβάνουμε διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι ρεαλι-
στική και πραγματοποιήσιμη  και  είναι  η  μόνη  που  μπορεί να δώσει 
ελπίδα δια δίκαιη και βιώσιμη λύση.  Καμιά άλλη.  Και η Τουρκία δεν 
μπορεί  ούτε έχει πειστική δικαιολογία να την απορρίψει. 

Είναι απλή, πρακτική και αδιαμφισβήτητα δίκαιη και βιώσιμη,  αφού 
είναι το σύστημα  εκείνο το οποίο  αποδεδειγμένα έχει  εξασφαλίσει 
ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία   σε 500 εκ. Ευρωπαίους, μέλη της 
ΕΕ.   Θα εξασφαλίσει σ’ όλους τους Κυπρίους τα τρία βασικά ανθρώ-
πινα δικαιώματα:  Ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και ιδιοκτησία, 
που απολαμβάνουν οι 500 εκ. Ευρωπαίοι και είναι ευτυχέστατοι.

Είναι η μόνη πορεία που έχει σίγουρες δυνατότητες άμεσης λύσης 
και  μπορεί και  θα ικανοποιήσει όλους τους  καλής πίστεως εμπλε-
κομένους.  

Το πόσο καλό και δίκαιο σύστημα είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Κεκτημένου το αποδεικνύει  περίτρανα άλλωστε  και το γεγονός ότι  
η Τουρκία η ίδια  αγωνίζεται με νύχια και με δόντια για δεκαετίες 
τώρα να επιτύχει  τη δική της ένταξη στην ΕΕ οπότε και θα εφαρμό-
σει, υποχρεωτικά, αυτό το ίδιο  το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στη χώρα 
της.    Επομένως  πώς μπορεί να το αρνηθεί για τους ΤΚ;   

Εάν  δε,  για 500 εκ. Ευρωπαίους και για την Τουρκία την ίδια, είναι 
τόσο καλό και επιθυμητό,  ποια δικαιολογία μπορεί να προβάλει η 
Τουρκία και να  πείθει,  ότι δεν θα ικανοποιήσει τους 100.000  ΤΚ;   
Μια  τέτοια  δίκαιη λύση στο Κυπριακό θ’ ανοίξει και το  δρόμο για τη 
δική της ένταξη και έτσι  θα ωφεληθεί πολλαπλά η Τουρκία. 

Είναι κανείς από μας  ή και από τους φίλους εκπροσώπους των ξένων 
Δυνάμεων που εμπλέκονται στο θέμα μας, ο οποίος μπορεί ειλικρινά 
να προβάλει έστω και  ένα οποιοδήποτε σοβαρό λόγο  που να δικαι-
ολογεί την Τουρκία ή τους  ΤΚ    ν’ απορρίψουν μια  τόσο δίκαιη και 
ασφαλή λύση η οποία πρόσθετα θα  επιτρέψει στους  ΤΚ  και ίση συμ-
μετοχή και απόλαυση,  κατά την αναλογία τους, του θησαυρού των 
υδρογονανθράκων  της χώρας;

Για τους ΤΚ όπως και τους ΕΚ,  η λύση αυτή προσφέρει ό,τι καλύτερο  
θα  μπορούσε  κανείς να επιθυμήσει στη ζωή,  τις τρεις ελευθερίες,  
πλέον ειρήνη,  πλούτο, ασφάλεια  και  ευημερία.

Αν  η Τουρκία, όταν την θέσουμε ενώπιον επίσημης  πρότασης για 
λύση δια της  εφαρμογής  του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου το απορρί-
ψει,  θα βρεθεί  οικτρά εκτεθειμένη και σε πλήρη αντίφαση με τους 
δικούς της  πολύχρονους αγώνες να  ενταχθεί  στην ΕΕ και να  εφαρ-
μόσει  το  Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.  

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι αν υιοθετήσουμε με την ανάλογη πίστη 
και πάθος, την απλή και από όλους κατανοητή αυτή πορεία προς τη 
λύση του Κυπριακού και διαφωτίσουμε κατάλληλα τη διεθνή κοινή 
γνώμη, θα βρούμε πάρα πολλούς συμμάχους και θα έχουμε τη στή-
ριξη τους.  

Διαφορετικά λύση με οποιαδήποτε παραλλαγή του Σχεδίου Ανάν ή 
οποιαδήποτε μορφή λύσης όπως την προγραμματίζει και την επιδι-
ώκει η Τουρκία, διζωνική,  δικοινοτική  ή ακόμα χωριστά κράτη με 
τουρκικές εγγυήσεις κλ. θα καταδικάσει τον Ελληνισμό της Νήσου 
σε οριστικό αφανισμό και ένα  ζοφερότατο μέλλον για μας και τα παι-
διά μας, αλλά και  για τους ΤΚ. 

Ενώ η προτεινόμενη λύση δια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κε-
κτημένου θα επανενώνει οριστικά το Νησί και είναι τόσο απλή και 
εύκολη όσο «το Αυγό του Κολόμβου».  Έτσι την είχε χαρακτηρίσει  ο 
αείμνηστος Πρόεδρος Μακάριος όταν του την είχαμε προτείνει για 
πρώτη φορά.

Τα ωφελήματα από την προτεινόμενη λύση για  όλους  τους εμπλε-
κομένους  είναι: 

1. Θα βοηθήσει ασφαλώς και θα ικανοποιήσει εμάς τους ΕΚ 

2. Θα ωφελήσει πιο πολύ τους ΤΚ: 

(α) Θα τους εξασφαλίσει θέση στην ΕΕ,  ίσα δικαιώματα με 

      τους 500 εκ. Ευρωπαίους και ελεύθερη διακίνηση, 

      εγκατάσταση,  ιδιοκτησία και συναλλαγή στα 28 κράτη μέλη 

      της ΕΕ. 

(β)  Θα τους απαλλάξει  από τον Τουρκικό ζυγό, διότι και εκείνοι 

       ασφαλώς  υποφέρουν  διότι είναι πολίτες δεύτερης  επιλογής

      μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. 

(γ)   Θα επιτρέψει σε όλους, τους  ΤΚ  και   ΕΚ,  να   επιστρέψουν 

       ευτυχείς στα σπίτια και τις  περιουσίες  τους υπό   συνθήκες 

       ασφαλείας  και  ευημερίας. 
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 (δ)  Θ’ απολαμβάνουν την ιδανική δημοκρατία που επικρατεί 

      στην ΕΕ. 

 (ε)  Θα συμμετέχουν με ίσα δικαιώματα στον βέβαιο

      τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας. 

3. Θα ωφελήσει την ίδια την Τουρκία διότι θα μπορέσει να ενταχθεί 
στην ΕΕ  που είναι το όνειρο της και θα γλυτώσει το κόστος των δισε-
κατομμυρίων Ευρώ, που όπως ισχυρίζεται  ξοδεύει στα κατεχόμενα.

4. Θα ωφελήσει τον ΟΗΕ ο οποίος σπαταλά ανυπολόγιστο χρόνο και 
δισεκατομμύρια δολάρια αλλά και πονοκέφαλο  για μισό αιώνα.

5. Θα απαλλάξει την Ελλάδα από ένα φοβερό εθνικό πρόβλημα.

6. Θα ωφελήσει και την ΕΕ που επίσης έχει τεράστιο κόστος και πο-
νοκέφαλο.

7. Τέλος θα ωφελήσει και όλες τις Χώρες του κόσμου  από διαχρονικά 
δύσλυτο  διεθνές πρόβλημα που  για μισό αιώνα τους  κοστίζει σε  
χρόνο και χρήμα.

Για να επιτευχθεί όμως η ονειρώδης για όλους αυτή λύση πρέπει 
πρώτα η Τουρκία να κατανοήσει ότι δεν έχει τη στήριξη των Μεγάλων 
Δυνάμεων στις ανεδαφικές, άδικες και επεκτατικές της  βλέψεις  σε 
βάρος της  μικρής Κύπρου.   Πρέπει όμως πρώτα εμείς να πείσουμε 
τη διεθνή κοινή γνώμη για την ορθότητα της προτεινόμενης αυτής 
λύσης.

Σ’ αυτή τη βάση πρέπει να τοποθετείται το Κυπριακό στον ΟΗΕ, στην 
ΕΕ, σ’ όλα τα παγκόσμια φόρα και σε όλες τις διμερείς μας σχέσεις 
με φιλικά κράτη.  Μόνο έτσι θα ενημερωθεί ορθά η ανθρωπότητα και 
θα κατανοήσει ότι μόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου θα 
δώσει τη πραγματική Δημοκρατική λύση.

Ο  Φυσικός  μας  πλούτος

Η λύση αυτή,  θα διασφαλίσει πάνω  απ’  όλα   τα κυριαρχικά μας δι-
καιώματα στην ΑΟΖ μας που εκεί βρίσκεται το λαμπρό μέλλον όλων 
των Κυπρίων αλλά θα ωφελήσει αισθητά και τα συμφέροντα της ΕΕ  
στην οποίαν ανήκουμε.

Εννοείται ότι  πρέπει  να φροντίσουμε ν’ αποφύγουμε με κάθε τρόπο, 
όπως ο διάβολος το λιβάνι, έστω και την παραμικρή εκχώρηση, του 
ελάχιστου δικαιώματος στην Τουρκία πάνω στον φυσικό μας πλούτο 
και ιδίως την μεταφορά του αερίου μέσω Τουρκίας που θα σημαίνει 
θηλιά στο λαιμό μας με το σχοινί στα χέρια της Τουρκίας.    

Φώτος  Ια. Φωτιάδης, Ph.D

To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην έκδοση της εφημερίδας ΄΄ Φιλε-
λεύθερος ΄ ,́ στις 29/7/13, καθώς και στον υπόλοιπο έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο.

Στις 4 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από μέλη του Κυ-
πριακού Συνδέσμου Ποιότητας στη Photos Photiades Breweries, στα 
πλαίσια της δικτύωσης των μελών του Συνδέσμου. 

Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου, Δρ. Κύρος Δημητριάδης 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Ποι-
ότητας, παρουσίασε τις Βέλτιστες Πρακτικές: Βελτίωση Αποτελεσμά-
των Μέσω Λειτουργίας Ομάδων. 

Μέρος της παρουσίασης ήταν η προσέγγιση της Photos Photiades 
Breweries  όπου η βελτίωση πηγάζει από τη δημιουργία ομάδων. Η 
Εταιρεία καθορίζει τους στρατηγικούς της στόχους και από αυτούς 
αναπτύσσονται οι Μάχες που Πρέπει να Κερδηθούν (Must Win Battles). 
Οι διάφορες ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται πάνω σε αυτές 
τις μάχες, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης κουλτούρας. 

Κατά την παρουσίαση ενημερώθηκαν και συζήτησαν τα μέλη του Συν-
δέσμου για τις βελτιώσεις και βραβεύσεις ποιότητας, βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης της Εταιρείας καθώς και για γενικές βελτιώ-
σεις μέσω της ομαδικότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του  Κυπριακού Συνδέσμου Ποιό-
τητας επισκέφτηκαν επίσης τους χώρους παραγωγής του ζυθοποιείου. 

Επίσκεψη Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότη-
τας στη Photos Photiades Breweries
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Αυτή τη φορά οι βραβεύσεις  από
την Κυβέρνηση της Δανίας και
από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας

1. Η  Κυβέρνηση της Δανίας ετίμησε τον Δρ. Φώτο  Ια. Φωτιάδη εις 
αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του  προς την Δανία, ως τον άν-
θρωπο που συνέτεινε, με το όραμα του, την μακροπρόθεσμη διορατι-
κότητα του, αλλά και την επιμονή και την ικανότητα του να πείσει την 
Carlsberg ν’ αλλάξει την 60χρονη πολιτική της, η οποία υπαγορεύετο 
από μια πεπαλαιωμένη συμφωνία του 1903  με την Tuborg, να μη πα-
ράγουν τη Danish Lager εκτός Δανίας δια λόγους γοήτρου και για να 
εξάγουν την μπύρα τους και να εισάγουν ξένο συνάλλαγμα χάριν της 
εθνικής τους οικονομίας.

Με την επιτυχή του αυτή παρέμβαση ο κ. Φωτιάδης προκάλεσε κο-
σμοϊστορικήν αλλαγή στην πολιτική της Carlsberg αλλά και κατέστη 
ο θεμελιωτής της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής της μπύρας 
Carlsberg, όπως τον χαρακτήρισε ο πρώην CEO της Carlsberg κύριος 
Nils Andersen.   Η αλλαγή πλεύσης αυτή συνέβαλε στο να καταστεί 
σήμερα η Carlsberg η 4η  μεγαλύτερη ζυθοβιομηχανία στον κόσμο.

Χαρακτηριστικό είναι  και  το εξής στιγμιότυπο:

Στα εγκαίνια του νέου Ζυθοποιείου της Carlsberg στη Fredericia, το 
1979, τα οποία ετέλεσε η νεαρά τότε Βασίλισσα της Δανίας  Margrethe 
II, όταν ο Πρόεδρος της Carlsberg κ. Poul  Svanholm, συνέστησε τον κ. 
Φωτιάδη στη Βασίλισσα, αφού πρώτα την ενημέρωσε ποιος είναι, ο κ. 
Φωτιάδης είπε στη Βασίλισσα:

“Your  Majesty, Carlsberg is creating an Empire for you”.

Η Βασίλισσα εχαμογέλασε με ικανοποίηση και είπε:  “And I have just 
learned that you have laid its foundation stone”.

Η Κυβέρνηση της Δανίας είναι  για τους λόγους αυτούς και για πολ-
λούς άλλους,  που πήρε την απόφαση να τιμήσει τον κ. Φωτιάδη και στις 
13.06.2013, η Πρέσβειρα της Δανίας στην Κύπρο κα. Kirsten Geelan 
έδωσε μεγάλη δεξίωση στην Πρεσβευτική κατοικία προς τιμή του κ. 
Φωτιάδη.  Απευθύνοντας  θερμή προσφώνηση  προς τον τιμώμενο  εξή-
ρε την προσωπικότητα του κ. Φωτιάδη και την τεράστια προσφορά του 
στη Δανία αλλά και στη κοινωνία της Κύπρου, του επέδωσε το Βραβείο, 
το καθιερωμένο για τέτοιες περιπτώσεις, πολύτιμο, Δανικής τέχνης, 
δώρο.

Η Πρέσβειρα, μεταξύ άλλων, ανάφερε στην προσφώνηση της: 

«Κύριε Φωτιάδη, είσθε ένας  διαπρεπής  παράγων και χαίρουμε που 
είσθε  ένας ακριβός συνεργάτης μας.  Σας ευχαριστώ για την αφοσίωση 
και την αυτόβουλη δέσμευση σας να προωθείτε για πολλά τώρα χρόνια 
τη Δανία, τα οικονομικά της συμφέροντα και τον πολιτισμό της  στην 

Κύπρο.   Είσθε ένα υπόδειγμα επιτυχημένου επιχειρηματία. Δια των 
εμπορικών αλλά και πολιτιστικών σας δραστηριοτήτων δημιουργείτε 
άρρηκτους δεσμούς μεταξύ  των  δύο  χωρών  μας.

Με τη διορατικότητα σας, την πειστικότητα, την επιμονή και τη δύναμη 
του οράματος  σας για παγκοσμιοποίηση της παραγωγής της μπύρας  
Carlsberg, έχετε πείσει τη Διεύθυνση της Carlsberg να εγκαταλείψει  
την 60χρονη τότε πολιτική της, από το 1903, και να σας παραχωρήσει 
την πρώτην άδεια στον κόσμο παραγωγής της μπύρας Carlsberg εκτός 
Δανίας, ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντες της παραγωγής της μπύρας 
Carlsberg σήμερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Αναπτύξατε επίσης την Δανο-κυπριακή πολιτιστική ανταλλαγή και 
ενημερώσατε τους Κυπρίους για τη Δανία και τον πολιτισμό της καθ’ 
όν χρόνο κάνατε τους Δανούς να γνωρίσουν τη Κύπρο και τον δικό της 
πολιτισμό.  Το  Φεστιβάλ Carlsberg που διοργανώνατε για πολλά χρόνια 
στην Λευκωσία υπήρξε η εξέδρα προβολής αμφότερων των πολιτισμών 
μας.

Με δική σας πρωτοβουλία  το 1983 διοργανώθηκε στην Γλυπτοθήκη της 
Carlsberg έκθεση στην οποία συγκεντρώθηκαν και εκτέθηκαν όλες οι 
κυπριακές αρχαιότητες από τα Μουσεία των Σκανδιναβικών χωρών. 
Πάνω  από 1 εκατομμύριο άνθρωποι επεσκέφθησαν την έκθεση αυτή 
περιλαμβανομένης της  Α.Μ. Βασίλισσας της Δανίας.  Η έκθεση παρέ-
μεινε ανοικτή για 4 μήνες, από 1 Σεπτεμβρίου -  31 Δεκεμβρίου, 1983, 
ενώ κάθε Σάββατο εδίνετο  διάλεξη περί  Κύπρου  και του πολιτισμού 
της από καθηγητές πανεπιστημίων.

Στη Κύπρο προσφέρατε ηθική και οικονομική  στήριξη για  αρχαιολο-
γικές ανασκαφές που διεξήχθησαν από το Carlsberg  Foundation  στην 
περιοχή του Ακάμα (Άγιο Κόνωνα) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
του Aarhus Research Foundation.

Προσφέρατε επίσης την ενεργό και οικονομική στήριξη σας για την επι-
στημονική συντήρηση και αναπαλαίωση του Αρχοντικού Χατζηγεωργά-
κη  Κορνέσιου στη Λευκωσία   από το Ίδρυμα Carlsberg και τη Βασιλική 
Ακαδημία Αρχιτεκτονικής της Δανίας υπό την διεύθυνση του καθηγη-
τή Vilhelm Wohlert.  Επίσης με την δημιουργία του Ιδρύματος “Φώτος 
Φωτιάδης” έχετε υιοθετήσει τον θεσμό του Carlsberg Foundation της 
Δανίας, προωθώντας  την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Για πολλά χρόνια δημοσιεύετε αξιόλογα άρθρα που προσφέρουν ενη-
μέρωση στην  Κύπρο για τη Δανία, που επιβεβαιώνουν τη βαθειά σας 
αγάπη για τη Δανία και το λαό μας.»

Απαντώντας ο κ. Φωτιάδης  ευχαρίστησε τη Δανία και την Πρέσβειρα 
της για την εξαιρετική τιμή και πρόσθεσε:

“Η οικογένεια μου κι’ εγώ είμαστε περήφανοι και ευτυχείς για τις στε-
νές μας σχέσεις με τη Δανία και τον υπέροχο  λαό σας.” 

Νέες  τιμητικές  διακρίσεις στον Πρόεδρο 
του Ομίλου μας κ. Φώτο  Ια. Φωτιάδη, Ph.D

2. Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Giorgio 
Napolitano ετίμησε τον κ. Φωτιάδη με την υψηλή 
εθνική τιμητική διάκριση “Grande Ufficiale della 
Stella d’ Italia”.

Η επίδοση της τιμητικής διάκρισης του Προέδρου της Ιταλίας, εγέ-
νετο από τον Πρέσβη της Ιταλίας κ.  Guido  Cerboni, σε επίσημη τε-
λετή που οργάνωσε  στην Πρεσβευτική κατοικία, παρουσία υψηλών 
προσκεκλημένων, την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013.  Κατά την τελετή 
αυτή ο Πρέσβης της Ιταλίας  επιδαψίλευσε στον κ.  Φώτο Ια. Φωτιάδη 
Ph.D. από μέρους του Προέδρου της Ιταλικής  Δημοκρατίας, Giorgio  

Napolitano την υψηλή εθνική τιμητική διάκριση  “Grande  Ufficiale  
della Stella d’  Italia”.

Ο Πρέσβης επιδίδοντας, στον κ.  Φωτιάδη τα διάσημα της τιμητικής 
διάκρισης  ανάφερε μεταξύ άλλων:

“Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε ένα ξεχωριστό  άνθρωπο.  Είναι  όχι 
μόνο ένας εξέχων Ηγέτης Επιχειρηματίας, αλλά και υπόδειγμα  δια-
νοουμένου με ανθρωπιστικές  αρχές και αξίες και δραστηριότητες.

Όλοι γνωρίζετε καλύτερα από μένα τον Δρ.  Φώτο  Φωτιάδη και τα  
πρωτοποριακά  επιχειρηματικά  του επιτεύγματα, τις φιλανθρωπικές 
και πολιτιστικές του δραστηριότητες, το ότι   έχει  προσφέρει  και 
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συνεχίζει να προσφέρει στον κυπριακό λαό με την προαγωγή της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, της παιδείας και της κοινωνικής ευθύνης. 

Εκτός από πιστός  και μεγάλος επιχειρηματικός συνεργάτης της Ιτα-
λίας, έχει και ένα πραγματικό πάθος, σεβασμό και θαυμασμό για την 
Ιταλία και τον πολιτιστικό της κόσμο.

Ήταν διαχρονικά ένας καλός φίλος με όλους τους Ιταλούς Πρέσβεις 
που πέρασαν από την Κύπρο.  Είναι μια προσωπικότητα, σημείο  ανα-
φοράς, ένας από εκείνους τους Κυπρίους που σε βοηθούν να μπεις 
στο πνεύμα του λαού αυτής της χώρας και στα εθνικά του βιώματα.

Έχω  διαβάσει μερικά από τα εμπεριστατωμένα του άρθρα και με-
λέτες για το  «Κυπριακό  πρόβλημα» και άλλα σχετικά θέματα, κα-
θώς και τις ευφυείς ιδέες  του για ορθή αξιοποίηση των Κυπριακών 
υδρογονανθράκων δια της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για 
διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Νήσου.  Ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα είναι και η εισήγηση του για την εφαρμογήν του «Ευρω-
παϊκού Κεκτημένου»  ως εύκολη,  πρακτική και δημοκρατική λύση 
του Κυπριακού.  Με εντυπωσίασε.

Αγαπητέ Φώτο,

Για  τις αρχές και τις αξίες σου,  την πολύπλευρη προσφορά σου,  την 
συμβολή σου στην ενδυνάμωση των εμπορικών και πολιτιστικών δε-
σμών μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου, ο Πρόεδρος της  Ιταλικής Δημο-
κρατίας, η Α.Ε. Giorgio Napolitano, απεφάσισε να σου απονείμει την 
εξαιρετική τιμητική διάκριση  “Grande Ufficiale della Stella d’ Italia” 
-  “Grand Officer of the order of the  Star of Italy”.

Και συνέχισε:

Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω το μεγάλο προνόμιο και ευχαρίστηση, 

να είμαι εγώ εκείνος που θα σου επιδώσει,  από μέρους του Προέ-
δρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Giorgio Napolitano,  τα διάσημα του  
«Grand Officer of the Order of the Star of Italy”,  εις αναγνώριση της  
συνολικής σου, οικονομικής, πνευματικής, κοινωνικής και πολιτι-
στικής  προσφοράς και για την  υποδειγματική  σου συμβολή στην 
υπόθεση της Ιταλο – Κυπριακής συνεργασίας και φιλίας.

Απαντώντας  ο κ. Φωτιάδης  εξέφρασε τη βαθειά του ευγνωμοσύνη,  
εκτίμηση και τις θερμές του ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, Η.Ε. Giorgio  Napolitano,  για την ευγενή, γενναιόφρο-
νη του αυτή  χειρονομία, της εξαίρετης αυτής τιμητικής διάκρισης.   
Eυχαρίστησε επίσης τον Ιταλό Πρέσβη για την επίδοση των σχετικών 
διασήμων  και  για τα καλά του λόγια.   Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τη σύ-
ζυγο του Πρέσβη Κατερίνα,  για την υπέροχη δεξίωση που διοργά-
νωσε προς τιμή του.  Επίσης εξέφρασε τη βαθειά εκτίμηση και τον 
θαυμασμό του για την Ιταλία και τον υπέροχο λαό της.  

“Έχω αναπτύξει για δεκαετίες αξιόλογες εμπορικές, φιλικές και πο-
λιτιστικές σχέσεις με την Ιταλία και ανέπτυξα ακατάλυτους δεσμούς 
με Ιταλούς φίλους και συνεργάτες. 

Η μεγάλη μου όμως  αδυναμία,  από όλες μου  τις σχέσεις με  την 
Ιταλία, η οποία μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και με ανεβάζει πολιτιστικά 
και περιβαλλοντικά είναι η παγκοσμίου φήμης και κύρους «Costa 
Smeralda”,  στη Σαρδηνία, έργο του Αγα Χαν.  Είναι μοναδικής ποιο-
τικής τελειότητας.  Είναι από τα σημαντικότερα και  τα  πιο επιτυχη-
μένα αναπτυξιακά έργα  στον κόσμο.

Η  Costa Smeralda, το αναπτυξιακό αυτό διαμάντι, είναι το «Μοντέ-
λο», βάσει του οποίου έχει σχεδιασθεί και το δικό μας πρωτοποριακό  
«Έργο Ποίημα»,  που προορίζουμε στη Φοντάνα Αμορόζα”.
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Του Φώτου  Ια.  Φωτιάδη, Ph.D

Ένας από τους λόγους που επελέξαμε τη Carlsberg για συνεργάτη ανά-
μεσα στις τόσες μπύρες στο κόσμο, εκτός από την ανώτερη της ποιό-
τητα ήταν και η παγκόσμια φήμη που έχαιρε και χαίρει ως Οργανισμός 
αρχών που στήριζε και στηρίζει την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Ο Ιδρυτής της Carlsberg  J. C.  Jacobsen  (1811) (φωτογραφία)  και ο 
γυιός του Carl (1842) (φωτογραφία)   υπήρξαν άνθρωποι καλλιεργημέ-
νοι με ιδιαίτερη αγάπη  προς την τέχνη.  Είχαν ξεχωριστή ευαισθησία 
στον πολιτισμό γενικά.  Λάτρεψαν ιδιαίτερα τον Αρχαίον Ελληνικό  Πο-
λιτισμό.

Μέσα στο χώρο του πρώτου ζυθοποιείου Carlsberg, που ιδρύθηκε το 
1847, έχει φιλοτεχνηθεί,  με ιδιαίτερη πολιτιστική φινέτσα, μια  πολυ-
τελής αίθουσα  η οποία είναι διακοσμημένη και στους τέσσερεις της 
τοίχους  με γλυπτά απεικονίζοντα αρχαίες ελληνικές μορφές,  σ’ ένα 
αριστοτεχνικό σύνολο.  Στην αίθουσα αυτή ο  ιδρυτής της Carlsberg  
J.C.  Jacobsen και αργότερα ο γυιός του Carl,  εδέχοντο περιοδικά,   σε 
γεύμα, επίλεκτες ομάδες από σημαίνοντες επιστήμονες, ηγετικές προ-
σωπικότητες της κοινωνίας,  της  πολιτείας κ.α. ό,που εσυζητούντο σο-
βαρά επίκαιρα  θέματα που απασχολούσαν  την  πολιτεία.   Διαμορφώ-
νοντο απόψεις και  εισηγήσεις   οι οποίες προωθούντο στις αρμόδιες 
αρχές για τα περαιτέρω.  

Εκεί εδέχοντο και τους επίσημους επισκέπτες τους μεταξύ των οποίων 
και τον Πρόεδρο Μακάριο, το 1968.

Το 1875 ο J. C. Jacobsen ίδρυσε το Carlsberg Laboratory για την προα-
γωγή της επιστημονικής έρευνας για βελτίωση της ποιότητας της μπύ-
ρας.  Εκεί το 1883 ο Emil  Ch. Hansen επιστήμονας χημικός – ζυθοποι-
ός της Carlsberg,  ανακάλυψε τη μέθοδο του “Pure  Yeast Culture” που 
απετέλεσε επανάσταση στη ζυθοβιομηχανία  και βελτίωσε σε σημαντι-
κό βαθμό την μπύρα  που σήμερα χρησιμοποιείται  παγκόσμια.    

Το 1876 ο J. C.  Jacobsen ίδρυσε το Carlsberg Foundation, προς το 
οποίο μεταβίβασε τις μετοχές του υπό τον όρο να διαθέτει τα κέρδη 
για την προαγωγή του πολιτισμού,  της τέχνης, της επιστήμης και των 
γραμμάτων.

Το 1882 ο υιός Carl ίδρυσε το New Carlsberg Brewery και το 1897 ίδρυ-
σε τη Carlsberg Glyptotek που έχει εξελιχτεί στο μεγαλύτερο ιδιωτικό 
μουσείο στον κόσμο.  Περιέχει κατ’ εξοχήν αρχαία Ελληνικά και Ελλη-
νο-Ρωμαϊκά εκθέματα.

Η «Little Mermaid», (φωτογραφία) έργο υψηλής 
τέχνης, του Δανού γλύπτη Edvard  Eriksen, το  πα-
γκόσμια φημισμένο σύμβολο της Κοπεγχάγης, εί-
ναι δώρο της Carlsberg από το 1913  και αποτελεί 
ένα από τα πιο αγαπητά αξιοθέατα της πόλης.  Ελ-
κύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον  κόσμο.  

Ο δικός μας, διακεκριμένος αρχαιολόγος Δρ. 
Βάσος Καραγιώργης, υπήρξε στενός συνερ-
γάτης της Γλυπτοθήκης Carlsberg  και γενι-
κότερα του Carlsberg  Foundation,  ο οποίος 
εξέδωσε και ειδικό βιβλίο «Ancient Cypriot 
Art in Copenhagen,  (φωτογραφία)

Το 1981,  κατόπιν παράκλησης της Carlsberg 
Κύπρου, παρεχωρήθη η κεντρική, η ωραιό-
τερη και η μεγαλύτερη αίθουσα της Γλυπτοθήκης όπου, με το κύρος 
πάντα και την εγγύηση της Carlsberg είχαν συγκεντρωθεί όλα τα κυ-
πριακά αρχαιολογικά εκθέματα που βρίσκονται εκτεθειμένα σε όλα τα 
Μουσεία των Σκανδιναβικών χωρών, τα  οποία γέμισαν μέχρι κορεσμού 
την μεγάλην αυτήν αίθουσα.  Εξετέθησαν στην Γλυπτοθήκη επί 4 μήνες, 
από την 1ην Σεπτεμβρίου μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου     1981 και προ-
σέλκυσαν πάνω από ένα εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο,  
υψηλά ιστάμενους επιστήμονες και ηγετικές προσωπικότητες, συμπε-
ριλαμβανομένης της Βασίλισσας της Δανίας.   

Για το επίσημο άνοιγμα της Έκθεσης προσκαλέσαμε τον τότε Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χρίστο Μαυρέλλη, ο  οποίος μετέβη ειδικά 
στην Κοπεγχάγη.  (φωτογραφία)

Με δαπάνες και φροντίδι  της Carlsberg, μεγάλες αφίσιες  δύο μέτρων,    
για προβολή  της έκθεσης είχαν αναρτηθεί στην Κοπεγχάγη και σ’  όλη 
τη Δανία  αλλά  και στις άλλες Σκανδιναβικές χώρες.

Κάθε Σάββατο, καθ’ όλη τη τετράμηνη διάρκεια της Έκθεσης εδίδετο 
διάλεξη περί Κύπρου και του Κυπριακού  Πολιτισμού από Καθηγητές 
Πανεπιστημίων των Σκανδιναβικών χωρών, μια ιδιαίτερα σημαντική 
προσφορά της  Carlsberg  προς τον Κυπριακό πολιτισμό.

Η Έκθεση εσημείωσε τεράστιαν επιτυχία και προέβαλε σε μεγάλο βαθ-
μό την Κύπρο και τον  πολιτισμό μας  στην Δανία,  τις υπόλοιπες Σκαν-
διναβικές χώρες  και σ’ όλους τους επισκέπτες. 

Την εποχήν εκείνη οι Σκανδιναβικές χώρες ήσαν μια από τις κυριότερες 
πηγές τουρισμού μας  και η  έκθεση εκείνη υπήρξε  το καλύτερο  και 
πιο αποτελεσματικό προσκλητήριο για τους Σκανδιναβούς  τουρίστες.

Παράλληλα εγίνοντο και στην Κύπρο πλείστες όσες ενέργειες, εκδη-
λώσεις και ανακοινώσεις που προέβαλλαν το γεγονός της Έκθεσης και 
εκφράζονταν ευχαριστίες για τη συμβολή του Carlsberg Foundation 
και των Δανέζικων  και άλλων  Σκανδιναβικών Πανεπιστημίων για την 

Σύζευξη  Κυπριακού - Ελληνικού 
Πολιτισμού και  Δανικής Κουλτούρας 
μέσω  Carlsberg
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αμέριστη βοήθεια τους   για την τεράστιαν επιτυχία  και προβολή του 
εγχειρήματος  και της Κύπρου.

Αναστήλωση του Αρχοντικού Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου

Μια ακόμη σημαντική προσφορά  του Carlsberg  Foundation προς  
την Κύπρο και τον πολιτισμό της  είναι και η επιστημονική αναστήλω-
ση του Αρχοντικού Χατζηγιωρκάτζη Κορνέσιου που αποτελεί σήμερα 
ένα από τα πλέον αξιοθέατα μνημεία μας.   Εξεδόθη από το Carlsberg 
Foundation   πολυτελές βιβλίο για το Αρχοντικό.  Η συνολική δαπά-
νη ξεπερνά τις £120.000,  (€205.000) μέρος της οποίας κάλυψε η 
Carlsberg Κύπρου.- (Εκκρεμεί ακόμα η υπόσχεση της πολιτείας ότι θα 
τοποθετηθεί πλακέτα έξω από το Αρχοντικό που να ενημερώνει για την 
προσφορά της Carlsberg  για την αναστήλωση του).

Ανασκαφές στον Ακάμα

Ανασκαφές  που  διεξήγαγε  το  Carlsberg  Foundation, με οικονομική 
συνεισφορά και της Carlsberg Κύπρου,  στον Άγιο Κόνονα στην περιοχή 
του Ακάμα, αποκάλυψαν ένα σημαντικό Ρωμαϊκό συνοικισμό καθώς και 
το Ρωμαϊκό παγκύπριο  οδικό δίκτυο καθώς και οδόν  που συνέδεε στην 
αρχαιότητα  μεταξύ άλλων, την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς  μέσω της 
Φοντάνα Αμορόζα.  Εξέδωσαν ειδικό βιβλίο.

Αμφότερα τα πιο πάνω βιβλία παρεδόθησαν στον Πρόεδρο Γλαύκο 
Κληρίδη (Φωτογραφία).

Με την έλευση και λειτουργία της Carlsberg Κύπρου έγιναν πολλά για 
την προβολή της Δανικής Κουλτούρας στην Κύπρο.   Είχαν κατά και-
ρούς διοργανωθεί εκδηλώσεις και διαλέξεις στη Λευκωσία από την 
Carlsberg Κύπρου για διάσημους Δανούς συγγραφείς, ποιητές,  φι-
λοσόφους, καλλιτέχνες κ.α. όπως τους  Χάνς Κρίστιαν Αντερσεν, Carl 
Nielsen, Σώρεν  Κίρκεγκορ,  για  τον οποίο μίλησε στις  25.4.2013 η 
Δανέζα Καθηγήτρια  Wenche Marit Quist Ph.D,  στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, επ’ ευκαιρία της 200ης επετείου από  την γέννηση του.

Εγίνοντο επίσης εκδηλώσεις προβολής των διάσημων εφευρετών 
όπως του Alexander Flemming, που ανακάλυψε την πενικιλίνη και του  
Λουή Παστέρ που ανακάλυψε την παστερίωση, αμφότεροι κάνοντας τα 
πειράματα τους στα Carlsberg Laboratories.

Το 1992 o διακεκριμένος Prof. Kristof  Glamann, 
Πρόεδρος του Carlsberg Foundation, κατόπιν 
πρόσκλησης της Carlsberg  Κύπρου, παρουσίασε 
σε μεγάλη δεξίωση στο Hilton ενώπιον εκλεκτής 
ομήγυρης το βιβλίο του “Jacobsen of Carlsberg, 
Brewer and Philanthropist” (φωτογραφία). 

Κατά την διάρκεια των  Φεστιβάλ Carlsberg,  για μια 16ετία, προβάλ-
λετο συστηματικά η Δανική κουλτούρα, με ομιλίες και με τη συμμετοχή 
διάσημων καλλιτεχνών από την Δανία  μεταξύ των οποίων και το περί-
φημο  Helsinor Girls Band το οποίο επί μία εβδομάδα παρέλαυνε στους 
κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας και των άλλων πόλεων, διεγείρο-

ντας ακατάσχετον ενθουσιασμό του πλήθους που έτρεξε να θαυμάσει 
το έκπαγλου ομορφιάς θέαμα και την υπέροχη μουσική.  (Φωτογραφία) 

Στα εγκαίνια της Carlsberg Κύπρου,  είχε  κατασκευασθεί  πιστό αντί-
γραφο αρχαίου δανικού  σκάφους επανδρωμένου με Vikings, το οποίο 
ετοποθετήθη σε ειδικά κατασκευασθείσα λίμνη μπροστά στην εξέδρα 
των ομιλητών,  που εντυπωσίασε τους παρόντες, πάνω από 10,000 απ’ 
όλη την Κύπρο.  (φωτογραφία)

Η τελευταία σημαντική συμβολή της Carlsberg 
Κύπρου στην Δανική Κουλτούρα είναι η  ουσι-
αστική της συμμετοχή στη συγγραφή μεγάλου 
τμήματος του εξαίρετου βιβλίου το οποίο εξε-
δόθη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου  
με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας της 
ΕΕ, το 2012  που διαδέχθηκε τη Δανική Προε-
δρία.   Το βιβλίο αυτό  «Δανία – Κύπρος»  (φω-
τογραφία) περιλαμβάνει 501 σελίδες και το κεί-
μενο του είναι γραμμένο στην Ελληνική  και στη 
Δανέζικη γλώσσα.     

Την επιμέλεια του βιβλίου ανέλαβαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Γιώργος Γιωργής και Γιώργος Καζαμίας.

Κείμενα σ’ αυτήν την έκδοση έγραψαν είκοσι διαπρεπείς Κύπριοι και 
Δανοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές, δημοσιο-
γράφοι, συγγραφείς, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και άλλοι λόγιοι. Τα κείμε-
να αναφέρονται στις διαχρονικές ιστορικές, οικονομικές, εμπορικές, 
πολιτιστικές και άλλες διμερείς σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Δανίας 
από τα  μεσαιωνικά χρόνια μέχρι σήμερα.

Ένα σημαντικό  κεφάλαιο που καλύπτει τις σελ. 216 – 239,  γραμμένα 
από τη διεύθυνση της Carlsberg Κύπρου, αναφέρεται στη Carlsberg 
Δανίας, τις σχέσεις της, την παρουσία της και την πολύπλευρη προσφο-
ρά  της στην Κύπρο σε διάφορους τομείς.  Οι σχέσεις αυτές αναπτύχθη-
καν με κύριο μοχλό και κινητήρια πάντοτε δύναμη τη διεύθυνση της 
Carlsberg Κύπρου. 

Το Ζυθοποιείο  Carlsberg στην Κύπρο είναι το πρώτο στον κόσμο που 
εξασφάλισε άδεια από τη Δανία να παράγει την μπύρα  Carlsberg   
εκτός Δανίας,  χάρη στις επίμονες,  πολυετείς προσπάθειες του Κύπρι-
ου Επιχειρηματία, συνεργάτη σήμερα της Carlsberg. 

Λευκωσία - 24.5.2013 
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Σε ομιλία του κατά την 43η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Universal 
Life, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2013, ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Δρ. Φώτος Φωτιάδης, αναφέρθη-
κε στην άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που μαστίζει την Κυπρι-
ακή οικονομία και ιδιαίτερα τον χρηματοοικονομικό τομέα του τόπου.

Αναλύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην πρωτοφανή αυτή κρίση, ο 
Δρ. Φωτιάδης επεσήμανε ότι αυτή αναπόφευκτα επηρέασε και αναμέ-
νεται να συνεχίσει να επηρεάζει και τη Universal Life για το προβλεπτό 
μέλλον. Παρόλα αυτά όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η ευρωστία του 
Ομίλου, η συνετή και υπεύθυνη διαχείριση της ρευστότητας αλλά και 
των κινδύνων ενισχύει την δυνατότητα μας να αξιοποιήσουμε τις σημε-
ρινές ευκαιρίες και να επενδύσουμε για το αύριο».

Όπως δε επεσήμανε, η κρίση αυτή, όπως και κάθε κρίση, θα αφήσει 
πίσω της κερδισμένους όπως και χαμένους εκφράζοντας τη βεβαιότη-
τα ότι η Universal Life «με την ευρωστία, την αδιάβλητη αξιοπιστία της 
αλλά και τη σώφρονα διαχείρισή της θα βγει, πιστεύουμε, στο τέλος της 
κρίσης που περνούμε πιο ενδυναμωμένη.»

Παράλληλα, ο Δρ. Φωτιάδης αναφέρθηκε στα πλούσια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων που ανευρέθηκαν στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της Κύπρου τονίζοντας σχετικά ότι, «εάν χειρισθούμε το θέμα 
αυτό σωστά, θα  διανοιγούν στο εγγύς μέλλον μοναδικές προοπτικές 
ανάπτυξης που υπόσχονται, αφ’ ενός βιωσιμότητα στην οικονομία μας 
και αφ’ ετέρου πραγματική συμβολή στη σωτηρία της πολύπαθης μι-
κρής μας πατρίδας.»

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το υπό 
εξέταση έτος, ο Δρ. Φωτιάδης ανέφερε ότι η Universal Life κατέγραψε 
συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους €6,9 εκ., ενώ τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2012 στα €28,9 εκ.

Τα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρείας ανήλθαν το 2012 σε €81.1 εκα-
τομμύρια εκ των οποίων τα €51,1 εκ. αφορούσαν τον κλάδο Ζωής και τα 
€30,0 εκ. τον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας, με την Universal Life να 
διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία στον κλάδο αυτό με μερίδιο αγοράς 
28,2%.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασε τις 
θερμές του ευχαριστίες προς το διοικητικό συμβούλιο, τη διεύθυνση, 
το προσωπικό και ασφαλιστικό δυναμικό της Universal Life, ενώ ιδιαί-
τερες ευχαριστίες εξέφρασε προς όλους τους πελάτες για την εμπιστο-
σύνη και την προτίμησή τους.  

Universal	  Life	  -‐	  Πρώτη	  με	  διαφορά	  στην	  εμπιστοσύνη	  καταναλωτών	  και	  επιχειρήσεων

Αγαπητοί	  συνάδελφοι,

Στον	  ασφαλιστικό	  κλάδο,	  	  η	  εμπιστοσύνη	  των	  καταναλωτών	  αποτελεί	  το	  κορυφαίο	  συστατικό	  για	  την	  καταξίωση	  και	  την	  επιτυχία	  μιας	  εταιρείας.	  

Σε	   πρόσφατη	   έρευνα	   για	   τον	   Δείκτη	   Αξιοπιστίας	   Ασφαλιστικών	   Εταιρειών	   που	   πραγματοποίησε	   η	   RAI	   Consultants	   για	   λογαριασμό	   του	  
stockwatch.com.cy	  ανάμεσα	  σε	  500	  καταναλωτές	  και	  600	  επιχειρήσεις,	  η	  Universal	  Life	  αναδείχθηκε	  πρώτη	  με	  διαφορά	  σε	  επίπεδο	  αξιοπιστίας,	  ανάμεσα	  
και	  στα	  δύο	  σύνολα.	  Επιβεβαιώθηκε	  έτσι	  η	  ηγετική	  θέση	  της	  εταιρείας	  μας	  στον	  Κλάδο	  Ατυχημάτων	  και	  Υγείας.

Στην	  πολύ	  ιδιαίτερη	  και	  δύσκολη	  περίοδο	  που	  διανύει	  η	  Κύπρος,	  η	  αξιοπιστία	  κερδίζεται	  πάρα	  πολύ	  δύσκολα,	  εφόσον	  πρέπει	  να	  αποδείξεις	  έμπρακτα	  	  ότι	  
δεν	  αξίζει	  να	  σε	  παρασέρνει	  το	  κλίμα	  γενικής	  καχυποψίας.	  

Η	  Universal	  Life	  το	  πετυχαίνει	  αυτό,	  χάρη	  στον	  επαγγελματισμό	  και	  τα	  ψηλά	  επίπεδα	  εξυπηρέτησης	  που	  επιδικνύει.	  
Είναι	  οι	  άνθρωποί	  μας,	  η	  άμεση	  ανταπόκριση	  στις	  υποχρεώσεις	  μας,	  η	  σωστή	  διαχείριση	  και	  διασπορά	  
των	  κινδύνων,	  τα	  αξιοθαύμαστα	  αποτελέσματα	  των	  επενδυτικών	  της	  ταμείων.	  

Είναι	  η	  αξιόπιστη	  δέσμευση	  της	  Universal	  Life	  να	  συνεχίσει	  να	  υπηρετεί	  την	  Κυπριακή	  κοινωνία	  και	  οικονομία,	  
με	  την	  ίδια	  αφοσίωση,	  σοβαρότητα	  και	  αξιοπιστία.	  Mε	  την	  	  αταλάντευτη	  και	  διαχρονική	  προσύλωση	  στις	  αξίες	  μας.
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Κερδοφόρα το 2012 η Universal Life
Πραγματοποιήθηκε η 43η Ετήσια Γενική της Συνέλευση
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Ένα αιώνα ζωής συμπλήρωσε στις 23/8/13, η ‘’Little Mermaid’’, σήμα 
κατατεθέν της Κοπεγχάγης και οι Δανοί γιόρτασαν το γεγονός με 
εντυπωσιακή παράσταση στην προκυμαία του λιμανιού Langelinie, 
της πρωτεύουσας της Δανίας,  στην οποία συμμετείχαν 100 ζωντανές 
‘’γοργόνες’’.

Το μικρό μπρούτζινο άγαλμα,  που  αναπαραστά την ηρωίδα του ομώ-
νυμου παραμυθιού του Δανού συγγραφέα, Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν, 
φιλοτεχνήθηκε το 1913. Το 1.25μ ύψος άγαλμα της ΄΄Little Mermaid’’, 
που ευρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε ένα βράχο στην είσοδο του 
λιμανιού της  Κοπεγχάγης, είναι δωρεά στον Δήμο της πόλης , του 
Carl Jacobsen, υιού του Ιδρυτή της Carlsberg, Jacob C. Jacobsen.  
(Το όνομα του Carl, αποτελεί το πρώτο συνθετικό του ονόματος 
Carlsberg, ενώ το δεύτερο, είναι το ‘’berg’’, που σημαίνει λόφος. Έτσι 
Carlsberg σημαίνει  ο λόφος του Καρόλου). 

Ο Carl,ιδιαίτερα καλλιεργημένος πολιτιστικά, ήταν λάτρης του μπα-
λέτου και επισκεπτόταν συχνά το Royal Theatre.Παθιασμένος με 
το μπαλέτο ¨Little Mermaid¨ και θαυμαστής της πρωταγωνίστριας 
του μπαλέτου, Ellen Plane, η οποία υποδύετο  τον ρόλο της ‘’Little 
Mermaid’’,ανάθεσε  στον διάσημο γλύπτη Edward Eriksen να φιλο-
τεχνήσει ένα άγαλμα το οποίο να αποδίδει τη χάρη και την ομορφιά 
της μπαλαρίνας που θαύμαζε. 

Ο Eriksen απεδέχθη την εντολή και ανέλαβε το έργο. Φιλοτέχνησε 
το άγαλμα της ‘’Little Mermaid’’, χρησιμοποιώντας την σύζυγο του  
Eline Eriksen, ως μοντέλο. Σήμερα η ‘’Little Mermaid’’ είναι το πιο 
δημοφιλές και το πιο ελκυστικό  που δέχεται τις περισσότερες επι-
σκέψεις τουριστών στη Δανία από όλο τον κόσμο, για να το θαυμά-
ζουν από κοντά  και να πάρουν  μια αναμνηστική φωτογραφία με την 
αγαπημένη τους παραμυθένια ‘’Μικρή Γοργόνα’’.

 Η‘’Little Mermaid ’’της Κοπεγχάγης γιόρ-
τασε τα 100χρόνα της
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